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ات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمع       

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منها) إرادة(
 .الشباب األردني

 
 في مختلف محافظات ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع ملكة من حيث استكشافوألوية الم
 .الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

 .المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع 
 

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
. اثنان وعشرون مركزاً المملكة وعددها كافة مناطق في) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 انتاج المسطحات الخضراء

 ملخص المشروع -1

  المسطحات الخضراءإنتاج اسم المشروع

 ،القسطل، البقعة، جرش   العمدأم موقع المشروع

 الجاهزالنجيل  منتجات المشروع

  اثنان األيدي العاملة

 دينار 18.736 ياالستثمار الكل

 % 24.4 معدل العائد الداخلي

 دينار 8.966 صافي القيمة الحالية

  1.5 على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 واتسن 5 فترة االسترداد
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الفَـرس  و الحـولي جيل  السعد والنَ  و النَجيل المعمر تعتبر الكثير من الحشائش مثل      

مزارع األشجار المثمـرة    ل أذى  أكثر الحشائش   من  والحلفا وياسنت الماء والعلِّيق     

ـ    ا  ينجم عنه نتيجة للخسائر التي    ،  وحقول المحاصيل المختلفة     دون ت   إذا ما ترك

 . مكافحة

 وبـذلك   لقد استفاد اإلنسان من هذه األعشاب الغازية ووظفها ألغراضه الخاصـة          

 مسـتغلين  ،آخرن أعشاب ضارة في مكان ما إلى أعشاب نافعة في مكان            تحولت م 

النَجيـل المعمـر       قدرتها على تحمل الظروف البيئيـة الصـعبة  مثـل اسـتخدام              

Cynodon dactylon خالبـة  مروجـاً   مشـكلة  في صنع المسطحات الخضراء

لتجميـل القصـور والفلـل       وبعضها يسـتخدم     .خاصة بكرة القدم  ومالعب  للتنزه  

 للنبـات هـو     األصـلي عتقد أن الموطن     وي .والبيوت والمتنزهات العامة والخاصة   

  مـن قبـل    يلرعلمستساغة   هابعض سالالت  أن كما   0المناطق االستوائية بأفريقيا  

يتم التربة، و في مكافحة انجراف     من النجيل    أنواع بعض   استخدام ويمكن   الماشية،

 حفـظ التربـة     لمساعدة علـى  لحواف البرك   جوانب و على   البلدان   استزراعها في 

 طويالً، وتنتشر بأغصانها     تعمر بأنها النجيل   ائشحشوتمتاز   0ومنعها من االنهيار  

 نباتات جديـدة ، كمـا     مشكلة  ينبت منها جذوراً    حيث   stolons0الهوائية الزاحفة   

  مرجاًتعمل ريزومات النباتات التي توجد تحت التربة على االنتشار مكونة بساطا و           

ش بعد زراعتها وال بد من قصها مرات عديدة في          ائكن يجب رعاية الحش   ل و 0كثيفاً

  0تهاالسنة لتحافظ على شكلها الجمالي وعلى حيوي
 
 : وصف المشروع1. 2

 مسطحات خضراء من النجيل فـي األرض المكشـوفة،          سيقوم المشروع بزراعة  

ـ               ى لبيعها جاهزة على شكل لفات أي روالت عرض اللفة منها متر وبطول يصل إل

 مخاليط من بذور النجيـل مـن سـالالت          باستخدام أو بيع أجزاء منها،      0 متر 33

لبرد وذلك من اجل مواجهـة جميـع        الظل و ا ، لشمس المقاوم ألشعة مختلفة منها   

ومن األنواع التجارية التي تباع حاليا فـي األسـواق           .ةيالظروف المناخية والبيئ  

 M5 Green Power 5, K D6+, (0(والتي تناسب المناطق المرتفعة مثل

 

 

 المقدمة.2
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 : مبررات وأهداف المشروع 2. 2
 .المسطحات الخضراءمن المالعب والحدائق والمنازل تأمين احتياجات  •

النجيل الجاهز على شكل لفـات وبيعهـا   بالمسطحات الخضراء   وإنتاجزراعة   •

 .للراغبين

 .تحقيق عائد جيد الصحاب المشروع •

 .الجديدةعمل  الفرص خلق عدد من  •

  ة استثمارية جيدةتقديم فرص •

 -: الموقع العام للمشروع3. 2
 

ـ  علـى بـذور      الحتوائه جميع الظروف المناخية نظرا      فييزدهر نبات النَجيل     ن م

 وأ ظل، ال أو الشمس،   أشعة سالالت مختلفة قادرة على تحمل جميع الظروف سواء       

أنـواع التربـة مـن      مع جميع   النبات متأقلم    أنما   ك 0درجات الحرارة المنخفضة  

التربـة  التربة المتوسطة والثقيلة الرطبة و    ها  لافضلرملية حتى الطينية الثقيلة، و    ا

 التربة القلوية والحامضية على     فيكما ينمو   . )المطيرة(في المناطق كثيرة األمطار   

 القنوات  جوانب  المناطق القاحلة على  فيوينمو   الجفافيتحمل ظروف   حد سواء و  

  0المائية 

  المدن الرئيسة لسهولة تسويق المنتج     منمواقع القريبة   ينجح هذا المشروع في ال    

القامـة  ، ومن المناطق المناسـبة      ألحياء السكنية التي تتميز ببناء خاص     اوخاصة  

التي تتميـز بشـتاء    عة وجرشق والبمنطقة أم العمد والقسطل مثل هذه المشاريع      

 0الجاهز المشروع سيقوم على زراعة النجيل أنوخاصة معتدل وصيف بارد نسبيا 

اما بالنسبة الى منطقة االغوار فانه يناسبها خليط معين من بذور النجيل معـروف              

  .Bermuda Grass باسم 
 

 
 
 

 

سـتمر  الم السـكان    أعدادللتزايد في   نظرا  يتزايد الطلب على المسطحات الخضراء      

  فقـد   0األحياء الراقيـة  والذي ينعكس على التزايد في أعداد البيوت وخاصة في          

 شـركة   بمشروعين اثنين هما   هاحصر والتي تم    ة الزراعي المشاريع عدد من    قامت

زراعة النجيل الجاهز وبيعـه إمـا       ب  اللتان تقومان  ثمارشركة   الخضراء و  ةاألبسط

 0بالجملة إلى المشاتل أو بالتجزئة للزبون مباشرة 

  السوقدراسة.3



 7

 
  المحليالطلب  1. 3

راء بذور النجيـل     عن طريق ش   إما النجيلتتم تغطية حاجة السوق المحلي من       

عـدد   وغالبا ما تمارس هذه العملية مـن قبـل           الحدائق مباشرة في    اوزراعته

 في حالة زراعة النجيـل      او. محدود من المستهلكين لزراعة مساحات محدودة     

 الحدائق العامة والمالعب فيتم استخدام هـذا النـوع مـن             الفلل الكبيرة و   في

 حاجة السوق المحلـي   تتم تغطية    حيث) المسطحات الخضراء الجاهزة  ( الزراعة

بإنتـاج   المشاتل الخاصـة     فيمحليا   عن طريق  الكميات التي يتم إنتاجها      منه  

 .األبسطة الخضراء من النجيل الجاهز 

، حيث  الخضراء  لمسطحات  ا محليا من    اإنتاجهتم  ي تحديد  الكميات التي      يصعب  

، ولـم يكـن     تجـين  اإلنتاج المحلي منها ما زال محدودا بعدد قليل مـن المن           أن

 .باإلمكان تحديد كميات إنتاجها من النجيل الجاهز
 

 

 :  االستيراد والصادرات 2. 3
روالت تظهر بيانات دائرة اإلحصاءات العامة أية مستوردات أو صادرات من           ال  

حيث يتم تغطية حاجة السوق المحلي منها عن طريق اإلنتـاج           النجيل الجاهزة   

ها تأتي مندمجـة مـع      لكنوذور النجيل من الخارج     ويتم استيراد ب  هذا   . المحلي

  .عدد من بذور النباتات األخرى
 
 

 :الطلب المحلي السابق  3. 3
 

 : األبنية القائمة -أوال 
السـكان والمسـاكن     العامة حسب تعداد     اإلحصاءاتتشير بيانات دائرة     •

حسـب   ةلمسـكون ا  األردن الموجودة في    األبنية بان عدد    1994لعام  

 :تعمال كما هي مبينة في الجدول التاليصفة االس
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 % العدد نوع البناء

 %30.8 155.305 العمارات

 %56.5 284.808 الدور

 %2.2 11.262 الفلل

 %0.9 4.504 البراكيات

 %1.4 6.892 الخيم

 %7.2 36.067 المنشاءات

 %0.7 3.408 يديمباني تحت التش

 %0.3 1.648 أخرى

 %100 503.894 المجموع

 مجموع الوحدات السكنية تمثل إلى نسبة الدور والفلل القائمة أنمن الجدول السابق يتبين 

 0% 59حوالي 
 

وهي نسبة قريبة مـن معـدل       % 3بافتراض نسبة نمو في عدد األبنية        •

 يصل الى حوالي    2003، فان عدد الدور والفلل في عام        النمو السكاني   

 .  ألف وحدة386

والدور القائمة مهتمة في زراعة النجيل الجاهز من الفلل % 2 ان بافتراض •

وان نصفها لديه مسطحات خضراء، وان النصف الباقي من الدور والفلل 

على النجيل  فان الطلب الحالي 0 لكل منها 2م25  بواقع نجيل جاهز يحتاج

 .  متر مربع96.500للدور والفلل يقدر بحوالي  2003في عام 

الطلب المتوقع على النجيل الجاهز في % 3بافتراض معدل نمو سنوي  •

 على النجيل للدور والفلل القائمة ، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع

  :2008-2004للسنوات من المستهلكين  لهذه الفئة الجاهز
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 متر مربع/ الطلب المتوقع  السنة
2004 99.400 

2005 102.400 

2006 105.500 

2007 108.600 

2008 111.900 

 
  :الجديدة األبنية - ثانيا

الصادرة عـن البنـك     )2003آب  ( النشرة اإلحصائية الشهرية     أظهرت •

 عدد رخص البناء الصادرة ألغراض السكن فـي         أنالمركزي األردني   

 رخصة وان إجمالي المساحات المرخصة بلغ       19.587 بلغ   2002العام  

لنمو فـي   كما أظهرت النشرة بان معدل ا     .  مليون متر مربع   5.9حوالي  

-1998مساحات األبنية المرخصة ألغراض السكن خـالل السـنوات          

 .سنويا% 15 بلغ حوالي 2002
 

 في مدينة 2002أن عدد رخص األبنية الصادرة في العام آما أظهرت النشرة  •

 مليون متر مربع ، أي حوالي 3.6 رخصة ومساحة األبنية 6.318عمان بلغ 

 وبذلك فان معدل 0اض البناءمن إجمالي المساحات المرخصة ألغر% 61

 .2 م566مساحة الرخصة الواحدة يبلغ 

 

ألغراض التحفظ وبافتراض معدل نمو سنوي في مساحات األبنية المرخصة  •

من % 60 وان 2، م300ان معدل مساحة الرخصة الواحدة يبلغ و% 5يبلغ 

 فقط% 2، منها هذه المساحات المرخصة تكون على شكل دور وفلل سكنية

، فان الجدول التالي يبين لكل وحدة سكنية 2م25 لنجيل الجاهز بواقعتستخدم ا

 : 2008 -2004 للسنوات  لألبنية الجديدةالطلب المتوقع على النجيل الجاهز

 

المساحات  السنة

 المتوقعة

مساحات الدور 

 والفلل السكنية

 عدد الدور والفلل

 وحدة

 الفئات المستهدفة

 وحدة

 لطلب المتوقعا

 متر  مربع
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 ألف متر مربع ألف متر مربع

2004 3.969 2.381 7.938 155 3.875 

2005 4.167 2.500 8.333 165 4.125 

2006 4.376 2.625 8.750 175 4.350 

2007 4.595 2.757 9.190 185 4.625 

2008 4.824 2.894 9.646 195 4.875 

 
حات التي نفذتها مساحة المسطحات الخضراء من مالعب وساأن مجموع إلى تجدر اإلشارة 

دونم ، ولم تؤخذ احتياجات 50أمانة عمان الكبرى خالل السنوات السابقة بلغت حوالي 

أألمانه من النجيل الجاهز على اعتبار أنها تعتمد على مشاتلها الخاصة لتغطية احتياجاتها 

 .من هذا المنتج
 :الطلب المتوقع  4 .3

 : للسنوات الخمسة القادمةجاهز على النجيل اليبين الجدول التالي الطلب المتوقع 
 الطلب المتوقع

 2م

احتياجات األبنية 

 الجديدة

 2م

احتياجات األبنية 

 القائمة

  2م

 السنة

103.275 3.875 99.400 2004 

106.525 4.125 102.400 2005 

109.850 4.350 105.500 2006 

113.225 4.625 108.600 2007 

116.775 4.875 111.900 2008 

 :والطاقة المقترحةالمشروع من السوق حصة  503 

 
 وتعادل  في السنة األولى   3.000 بواقعيمكن تحديد حصة المشروع من السوق       

المسـاحة المزروعـة    على أن يتم زيادة      0 2004 من السوق في عام       2.9%

النجيـل  على   اددزسيلطلب  لتوقع أن ا  سنويا، نظرا   % 5 بنسبة   )كميات اإلنتاج (

 أوالحدائق العامـة    المتنزهات و  في   ورياضية  ال المالعب في   الجاهز الستعماله 

 .الخاصة
 

 :يبين الجدول التالي اإلنتاج المتوقع للمشروع للسنوات الخمسة القادمة
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2م /إنتاج  المشروع المتوقع  السنة
 األولى 3.000
 الثانية 3.150
 الثالثة 3.310
 الرابعة 3.470
 الخامسة 3.650

 

 

 :التسويقو المنافسة  603
 استيعاب منتجات لن يكون هنالك صعوبة فيبالنسبة للسوق المحلي فانه 

في حالة اإلنتاج بنوعية جيدة والبيع بأسعار من النجيل الجاهز مشروع ال

 ويمكن تسويق 0 التي تعمل في هذا المجالالمشاتلمحدودية بسبب  ذلك .منافسة

ت الزراعية المعنية بتنسيق منتجات المشروع إما إلى المشاتل أو محالت الخدما

 المتوقعة اإليرادات يواجه المشروع صعوبات في تحقيق أنوال يتوقع  0الحدائق

لزيادة إقبال الناس على تخصيص مساحات في بيوتهم للمسطحات نتيجة 

 0الخضراء
 
 
 
 
 
 
 
 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار 7. 3
التي تم  و بالجملة والمفرق    ء  المسطحات الخضرا  أسعار بيع    يبين الجدول التالي  

لعدد من محـالت بيـع المنتجـات        الميدانية  ت   الجوال من خالل   عليها الحصول

 :الزراعية والمعنيين في هذا المجال 
 

 البيان )2م/دينار(السعر 

 مفرق جملة
 10-7 3.5-2.75  نجيل جاهز/  خضراءمسطحات
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ات الخمسة القادمة وفقـا     الجدول التالي يبين إيرادات المشروع المتوقعة للسنو      

 :لالفتراضات التالية 

من إنتاج المشروع سيتم بيعه بسعر الجملة للمشاتل األخرى         % 70أن   •

 .2م/ دنانير3سعربأو للعاملين في مجال تنسيق الحدائق،  و

   للعمـالء   مباشـرة  التجزئةب همن إنتاج المشروع سيتم بيع    % 30أن    •

   0 2م/ دنانير7وبسعر 

 ت المتوقعةأإليرادا السنة 

  دينار
 12.600 األولى 

 13.200 الثانية

 13.900 الثالثة

 14.600 الرابعة

 15.300 الخامسة

 

 

 

 المشروع  موقع 104
 من   لتوفر مياه الري    العمد من المواقع المناسبة للمشروع وذلك      أمتعتبر منطقة   

 المدن الرئيسة   ، وقرب المنطقة من    والجو المناسب  اآلبار االرتوازية في المنطقة   

كما تعتبر كل من القسطل والبقعة وجرش منـاطق مناسـبة            .مثل عمان ومأدبا  

 .أيضا
 

  األرض 2. 4
كلفـة  ر تقـد ، من األرض ليقام عليها المشروع دونمات 5يحتاج المشروع إلى      

 10.000  أن إجمالي كلفـة األرض تبلـغ        أي ، دينار 2000الدونم الواحد بمبلغ    

 تتوفر بالقرب من األرض مياه ألغراض الري، وان يكون       أن هذا ويشترط  0دينار

 .قريب من المواصالتالموقع 
 
 
 
 

 الدراسة الفنية.4
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  البناء 3. 4
  كمكتـب   مربع تسـتعمل   ر مت 60تقدر مساحة األبنية الالزمة للمشروع بحوالي       

يبـين  . سكن للعمال ومستودع لمستلزمات الزراعة من عـدد وأدوات وبـذور          و

 :وبالجدول التالي كلفة البناء المطل
 

 دينار/التكلفة2م/ دينار  الوحدة البند

 2.400 40 2م60 سكن عمال

تنك مياه سعة/  زراعية برك مياه

 مع مستلزماتها من انابيب3 م40

  بالستيك والضخ    

- - 1.600 

 900 3 م طولي300 سياج معدني

 4.900 المجموع

 

 : طريقة تجهيز المسطحات الخضراء4 .4
الكافية النتاج دونم من النجيل الجاهز وتتكـون ممـا           ية خاصة خلطة تراب التجهيز   •

 لتـر رمـل صـويلح،       1.000 لتر تراب احمر،     6.000 لتر بيتموس،    3.000: يلي

  . لتر سماد عضوي3.000

 الدائمـة حتـى   األرض عن هايتم عزللعلى الملش توذع الخلطة المشا اليها اعاله     •

 .يسهل نزعها وتجهيزها للتسويق على شكل روالت

 األول يبلغ سعر البذور من النخب       0دونم /  كغم 100تضاف البذور الرهيفة بمعدل      •

 .للدونم/  دينار 650 ، أي بمعدل كغم/  دينار6.5حوالي 

 0 بذور النجيل بعد زراعتها بالخيش الناعم ىتغط •

 .يقص النجيل في المشتل بمعدل أربع مرات قبل تسويقه •

 .دونم/ 3م60 أيام وبمعدل ةبع أرالري كليحتاج النجيل المزروع إلى  •

 .دونم/  دنانير10مكافحة حشرات وفطريات بكلفة  •

 تعتبر من انسـب األوقـات       من شهر أيلول و حتى شهر آذار      علما بان الفترة الممتدة     

 .تسويقه يوم من تاريخ زراعته حتى 90يحتاج النجيل الى للزراعة و 
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 :األثاث 5. 4 
 . دينار300 وتقدر كلفتها ب بسيط للعمالأثاث يحتاج المشروع إلى 

  

  واألدواتالعدد   6. 4
كمـا هـي    يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلـي             

 :موضحة في الجدول التالي

 الكلفة

 ينار د

 السعر

 ينار د

 البيان  العدد

  قص النجيلآلة 1 250 250
 شبكة ري بالرذاذ دونم 3 100 300
ماتور رش مبيدات حشرية وفطرية مع  1 350 350

 ضاغطة هواء
 ، مجارف مقصاتعربات ،  (وأدواتعدد  - 200 200

 ) الخ ...مياه خراطيم سؤو، ف
 المجموع 1.100

 
 
 
 
 
 
 

 : المواد األولية  7. 4
 إلنتـاج   التـالي والالزمـة    ل الجـدو  ييحتاج المشروع إلى المواد األولية المبينة ف      

علما بأنه قد    0جميع هذه المواد متوفرة في السوق المحلية      ، و المسطحات الخضراء   

 : دونمات من النجيل الجاهز3تم احتساب كلفة المواد األولية الالزمة لزراعة 
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 : الضروريةالخدمات 8. 4

تشغيل المضـخة للـري،     ل الوقود الالزم    إلى و توفر مياه الري     إلى يحتاج المشروع 

لما بأنه قد تـم احتسـاب       ع.  دينار 150  السنوي من الوقود بمبلغ    االستهالكويقدر  

 .المياه ضمن كلفة المواد األولية
 

 القوى العاملة واألجور السنوية 9. 4

 
اعتبر ان صاحب المشروع الذي سيتولى إدارته يحمل مؤهال في مجـال الهندسـة              

كما يحتاج المشروع الـى     .  دينار 200الزراعية ، وقد احتسب راتبه الشهري بواقع        

وبذلك فان إجمالي الرواتب واألجور فـي       . دينار شهريا  120عامل فني واحد راتبه     

 . دينار3.840السنة األولى تبلغ 

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج   10 .4

 
 خـالل   الزراعـة   وشبكة الـري    إنجاز بناء السكن وشراء     من المتوقع أن يتم     

 ثالثـة بعد   يبدأ    يتوقع ان   التجاري اإلنتاج مع العلم بان     .من بداية العمل  شهرين  

 . ن الزراعة اشهر م
 

 

 

اإلجمالي دينار  البند الكمية  الكلفة دينار
 بذور نجيل كغم 300 كغم/دينار6.5 1.950
 بيتموس  بالة60 بالة/ دينار10 600
 خيش  2م3.000 2م/دينار0.2 600

 ري  مياه  3م1350 3م/دينار0.3 1.215
 )ملش،تراب،مبيدات،أسمدة(اخرى  - - 190

 المجموع 4.555

 الدراسة المالية.5
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  تكاليف التشغيل1 .5

 

دينار/ الكلفة البند  

 4.555 المواد األولية

 3.840 الرواتب واألجور

 150 الخدمات الضرورية

 400 مصاريف تشغيل أخرى

 8.945 المجموع

 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  205

 

 دينار/ الكلفة البيان
 10.000 األرض

 4.900 لبناءا

 1.100 تالعدد واألدوا

 300 األثاث

 16.300 مجموع األصول الثابتة

 200 مصاريف التأسيس

 2.236 رأسمال عامل

 18.736 إجمالي تكاليف المشروع
 
 
 

 مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل305
 دينـار وتمثـل المصـاريف       200قدرت مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بمبلغ        

 .االعتيادية من رسوم ورخص وخالفه
 

 . رأس المال العامل4. 5
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  وقد بلغ   أشهر 3 لمدة اإلنتاجية الدورة   تم احتساب راس المال العامل على أساس      

 . دينار 2.236   
 

 وسائل التمويل بالدينار 5. 5
  مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض        سيتم تمويل المشروع من قبل    

 كما هو موضح في الجدول      ا،سنوي % 8 بفائدة  مؤسسات اإلقراض المحلية و   من  

 :التالي
 البيان القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع 13.736 73
 قرض الموجودات الثابتة 3.500 19
 قرض رأس المال العامل 1.500 8

 )دينار(  المجموع 18.736 100

 

  األسس والفرضيات المالية605
أن عمـر   تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض             

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       .  هو خمس سنوات   يالتشغيلالمشروع  

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع        •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

 %.5هو تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي  •

 . ضريبة الدخل باعتباره مشروعا زراعياإلىال يخضع المشروع  •

 %. 50افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •
 
 
 
 
 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية7. 5
 

المرفق أن يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية 

تشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 
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وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية  ان المشروع قادر

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي،  .التوقعات

 : والتي تبين ما يلي. التقديريةةالميزاني
 

دينار في السنة األولى  2.704 يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين         -

 . دينار في السنة الخامسة4.000و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب    . واحد لصاحب المشروع ولعامل  سيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار   4.668فع الى    دينار في السنة األولى ترت     3.840 واألجور التي ستدفع لهم   

 .في السنة الخامسة

في  % 18.0 في السنة األولى و   % 14.1  بين االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

% 17.9 ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين      . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 %.18.0و 

 .  دينارNPV  8.966تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .24.4لعائد الداخلي للمشروع يبلغ معدل ا -

 1.5حالية لإليرادات الى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 .وات  سن5 للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 البيـع  أسـعار  تخفـيض    أو للالتشغي تكاليف   أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

ر الماليـة  يبقى المشروع مجديا وتبقى المعـايي    % 20و% 10بنسب تتراوح بين    

 . دوى المشروعج من الحد األدنى الالزم للحكم على أعلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الماليةمالحقال.6
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  و الخسائراألرباححساب  

قائمة التدفقات النقدية   

لعموميةالميزانية ا   

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية
 

 



الموقع المقترح
ام العمد/ مأدبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى
اإلنتاج المخطط له ( بالوحدة)

12,60013,23013,89214,58615,315المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

4,5554,7835,0225,2735,537تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,4401,5121,5881,6671,750تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
390410430451474تكاليف المصنع التشغيلية

6,3856,7047,0397,3917,761مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
6,2156,5266,8527,1957,554الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
100105110116122مصاريف أخرى

2,5602,6882,8222,9643,112مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
351351351351351اإلستهالك لإلصول الثابتة

2000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

3,1113,0393,1733,3143,463مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,1043,4873,6793,8804,092الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

40033225817993الفائدة على القرض
2,7043,1553,4203,7013,999الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
2,7043,1553,4203,7013,999األرباح الصافية

%46%46%46%47%50نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
7,1186,8346,9577,0827,208نقطة التعادل (بالدينار)

%47%49%50%52%56نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

4,90025.00196أألبنية
025.000منشآت أخرى
1,10010.00110معدات وأجهزة

3006.6745األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
351المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2001200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,2367361,500رأس المال العامل المطلوب

18,73613,7365,000إجمالي تكلفة المشروع
%27%73%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
المسطحات الخضراء/ النجيل الجاهز



الموقع المقترح
ام العمد/ مأدبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
12,60013,23013,89214,58615,315المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
12,60013,23013,89214,58615,315المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,736حقوق الملكية

3,500قرض األصول الثابتة
1,500قرض رأس المال العامل

1,0982,1483,1564,2235,351الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
18,73613,69815,37817,04818,80920,667مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
16,300مجموع اإلستثمارات

1,1396,3856,7047,0397,3917,761التكاليف التشغيلية المباشرة
2,5602,6882,8222,9643,112إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
40033225817993الفائدة

200المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

17,6399,3459,72410,12010,53410,965إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,0984,3535,6546,9288,2769,701صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
597644696752812أقساط قرض األصول الثابتة

256276298322348أقساط قرض رأس المال العامل
8529209941,0741,160إجمالي دفعات سداد القرض

1,0983,5004,7345,9347,2028,542رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,3521,5771,7101,8511,999توزيعات األرباح

1,0982,1483,1564,2235,3516,542صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
المسطحات الخضراء/ النجيل الجاهز



الموقع المقترح
ام العمد/ مأدبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,0982,1483,1564,2235,3516,542النقد

00000المدينون
1,1391,1391,1391,1391,1391,139المخزون

2,2363,2874,2955,3626,4907,681إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

10,000األرض
4,900المباني

1,100األجهزة والمعدات
300األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
0تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
16,30016,30016,30016,30016,30016,300إجمالي األصول الثابتة
3517021,0531,4041,755اإلستهالك التراآمي

16,30015,94915,59815,24714,89614,545القيمة الدفترية لألصول الثابتة
20000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
18,73619,23619,89320,60921,38622,226مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
5976446967528120اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
2562762983223480اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

852920994107411600مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

29032259156381200رصيد قرض األصول الثابتة
124496867034800رصيد قرض رأس المال العامل
414832272233116000مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
13,73613,73613,73613,73613,73613,736رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,3522,9294,6406,490األرباج المجمعة
1,3521,5771,7101,8511,999الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,73615,08816,66618,37620,22722,226مجموع حقوق الملكية
18,73619,23619,89320,60921,38622,226مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %18.0%17.3%16.6%15.9%14.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%18.0%18.3%18.6%18.9%17.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.64.35.05.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
المسطحات الخضراء/ النجيل الجاهز



الموقع المقترح

ام العمد/ مأدبا

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%18,7365تكاليف المشروع

%13,7365مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%5,00012القروض

%50%26.7القرض الى التكاليف %

%0%73.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,7043,1553,4203,7013,999صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%26.1%25.4%24.6%23.8%21.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%18.0%17.3%16.6%15.9%14.1معدل العائد على اإلستثمار %

%18.0%18.3%18.6%18.9%17.9معدل العائد على حقوق الملكية %

3.64.35.05.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.20.10.10.0الديون

7,1186,8346,9577,0827,208نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر 

البيع %5

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 8,9668,0277,0896,2983,6305,3511,737صافي القيمة الحالية

IRR 14.4%19.3%17.1%20.8%20.4%22.2%24.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.31.21.31.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,396
24.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

7,040

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.4%

18.4%
3.7

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

المسطحات الخضراء/ النجيل الجاهز



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.4%معدل العائد الداخلي
NPV8,966صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.2%معدل العائد الداخلي
NPV8,027صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR20.4%معدل العائد الداخلي
NPV7,089صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR20.8%معدل العائد الداخلي
NPV6,298صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR17.1%معدل العائد الداخلي
NPV3,630صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR19.3%معدل العائد الداخلي
NPV5,351صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR14.4%معدل العائد الداخلي
NPV1,737صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,6390-17,639

11,0983,6552,558

21123,8383,726

31174,0303,912

41234,2314,108
512928,24828,119

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

019,4030-19,403

11,0983,6552,558

21123,8383,726

31174,0303,912

41234,2314,108
512929,70329,573

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,1670-21,167

11,0983,6552,558

21123,8383,726

31174,0303,912

41234,2314,108
512931,15731,028



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,6390-17,639

11,0983,0251,928

21123,1763,064

31173,3353,218

41233,5023,379
512927,15527,026

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,6390-17,639

11,0982,3951,298

21122,5152,403

31172,6402,523

41232,7732,649
512926,06325,933

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,7530-17,753

11,2072,7611,553

21232,8992,776

31293,0432,914

41363,1963,060
514227,43327,290

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,8670-17,867

11,3171,866549

21341,9591,825

31412,0571,916

41482,1602,012
515526,61726,462
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