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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجية

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(
 .اب األردنيمنها الشب

 
 فـي مختلـف ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ى النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء عل        

.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 . االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار

 
 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 

 

 المحتويات

 .١ ملخص المشروع  

 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 .٣ دراسة السوق 

  ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 

  ٢. ٣ السوق المحلي

  ٣. ٣ االستيراد والصادرات 

  ٤ .٣ الطلب المحلي 

  ٥٠٣ المتوقع الطلب 

    ٦. ٣ حصة المشروع من السوق 

   ٧. ٣ المنافسة والتسويق 

    ٨. ٣ اسعار البيع وااليرادات 

 .٤ الدراسة الفنية 

  ١. ٤ موقع المشروع 

  ٢. ٤ االرض

  ٣. ٤ البناء 

  ٤. ٤ االثاث

  ٥. ٤ العدد واالدوات 

  ٦٠٤ السيارات 

  ٧٠٤ الولية المواد ا

  ٨٠٤ الخدمات الضرورية 

  ٩٠٤ القوى العاملة 

  ١٠. ٤  برنامج تنفيذ المشروع 

 .٥ الدراسة المالية 

  ١. ٥ تكاليف التشغيل للسنة االولى 

  ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

  ٣. ٥ مصاريف تأسيس وما قبل التشغيل

  ٤. ٥ رأس المال العامل

  ٥. ٥ ل وسائل التموي

   ٦. ٥ االسس والفرضيات 

  ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

 . ٦ المالحق المالية   



 ١

 
 
 
 

 زراعة القمح النتاج الفريكة
 

 ملخص المشروع. ١

 القمح النتاج الفريكةزراعة اسم المشروع

 اربد، مأدبا  المقترحموقع المشروع

 الفريكة  منتجات المشروع

  )عمالة مؤقتة( افراد ٩ العاملةاأليدي 

 دينار ٢٥,٨٩٠ ياالستثمار الكل

 % ٢٩,١ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٤,٧٥٣ صافي القيمة الحالية

  ١,٦ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات  ٣ فترة االسترداد

 



 ٢

  
 
 
 

 لي المتوقع بإنتاجيه عالية فان    عندما يشتري المزارع بذور القمح لزراعة محصوله المستقب       

 دخال اكبر، ومعظـم     هم التي تدر علي   اإلنتاج البدائل في    إلى ونيتطلع نالمز راعيي بعضا من   

 الحبوب الستغالل  القمـح فـي صـناعة          إنتاج محصول القمح لغايات     ونزرعيمزارعين  ال

محصول من جديد    ال إلكثارالبذور  النتاج   أو والتي تعتبر مادة ضرورية لتغذية الناس        زالخب

، وقلة من الناس تزرع القمـح النتـاج          البذار ومضاعفتها  إكثاروخاصة من خالل مشاريع     

 خبرة ومهارة في وقت     إلىيحتاج   اإلنتاج هذا النوع من     أن إال ،الفريكة ذات المردود العالي   

 .على النارالسنابل اد ومدة شوي الحص

 

 : وصف المشروع١. ٢
 

 إنتـاج  في ارض يتم استئجارها لغايـات         سنويا   ل القمح زراعة محصو بالمشروع  سيقوم  

،  في المناطق البعلية   ٢اعتبار من شهر ت    المحصول   زراعةويتم عادة   الفريكة الخضراء ،    

 العجينـي لطـور   منتصف ا  فيل  ابتكون السن  ويتم حصاد المحصول في نهاية شهر نيسان      

ر يكون اقرب للشـوي،     وتحتوي على نسبة رطوبة مناسبة، ومن ثم يتم حرق النبات بقد          

 او درسه على ماكنة خاصة لذلك وبعدها يعبـأ فـي اكيـاس               المحصول   ومن ثم يتم فرك   

  .ويصبح جاهزا للتسويق 

 

 : أهداف المشروع ٢. ٢
 

 . الفريكة الخضراء البلديةإنتاج •

 .تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع •

خلق فرص عمل  لعدد من السكان وتحسين المسـتوى االقتصـادي             •

 .جتماعي للعاملين في المشروعواال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:المقدمة. ٢



 ٣

 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 
سنويا / مم٣٠٠ اكثر من    األمطارالقمح في جميع المناطق البعلية ذات معدالت        تجود زراعة   

 العمد وحسبان والمشقر مـن مأدبـا        أمومن المناطق المالئمة شمال وغرب اربد، ومنطقة        

  . محافظة عمانىإل قطع متناثرة تابعة إلى باإلضافة
 
 

 

 
 محليا بشكل محدود بينما يتم      إنتاجهاالفريكة التي يتم    يتم تغطية حاجة السوق المحلي من       

 . تغطية العجز عن طريق االستيراد من الدول المجاورة مثل سوريا وتركيا

 

 من رفع نسبة االكتفاء الذاتييع متخصصة في إنتاج الفريكة سيساعد في      رامش تأسيس   إن

جم مـن نفـس     االعائد الن  العائد من الفريكة افضل مقارنة مع        إن إلىمادة باإلضافة   هذه ال 

 .من نفس المساحة القمح حبوب المزروع لغايات إنتاج حصولمال

 

 :روع وتصنيفها المش خدمات١. ٣
 

 إنتـاج والمتخصصة في   اإلنتاج النباتي   / يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية       

 . الفريكة والتي يرغبها العديد من السكانإنتاج األخصمحاصيل الحبوب وعلى 

 

 : المحلي السوق٢. ٣
 

 البذور  أومحاصيل الحبوب القمح بصورة عامة النتاج الحبوب لصناعة الطحين          يتم زراعة   

 المحصول في السنوات الالحقة، ومن الصعب حصـر المسـاحات المخصصـة             إكثارلغايات  

لكة محليا مـن    ه ولكن يمكن تقدير الكميات المست     إنتاجهام   الكميات التي يت   أوالنتاج الفريكة   

 .ها الفرد سنوياكخالل الكميات التي يستهل
 

 ألـف   ٣٦٧,٩حـوالي   ) ٢٠٠٢-١٩٩٨(قدر متوسط المساحة المزروعة بالقمح لألعوام       

 طن لنفس السنوات كما هـو موضـح فـي           ألف ٣٩,٩دونم ، وبلغ  معدل اإلنتاج حوالي        

 : الجدول التالي 

 : السوقدراسة.٣



 ٤

 

 

 ألف دونم /   المســـاحة
 لمحصول ا

 المعدل ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨

٣٦٧,٩ ٧٢٣,٦ ٢٦٩,٠ ٢٣٦,٨ ٨٦,٢ ٥٢٣,٩ 

 قمح ألف طن/   اإلنتاج 

٣٩,٩ ٧٤,٦ ٢٤,٢ ٢٨,٧ ١٢,٠ ٦٠,٠ 

 

 بان متوسط استهالك الفرد السنوي من الفريكة قد         ٢٠٠٢يشير تقرير وزارة الزراعة لعام      

 كون هذه االحصاءات لسنة واحدة فقد تم تقدير معـدل           الغراض التحفظ و.  كغم ٠,٩٤بلغ  

 .السنة/ كغم ٠,٤٥رد فاستهالك ال

 
 

  :  والصادرات والمعاد تصديره االستيراد٣. ٣
 

  إلى  ١١٠٤٢٩٩ تحت البند رقم     التجارة الخارجية / دائرة اإلحصاءات العامة  رير  اشير تق ت

 كما هـو مبـين فـي         ،٢٠٠٢-١٩٩٨لسنوات   ل الفريكةالكميات التي تم استيرادها من      

 :الجدول التالي
 
 
 

 طن/ الفريكة المستوردة السنة

١,٢٢٠ ١٩٩٨ 

١,٣١٩ ١٩٩٩ 

٨٢٢ ٢٠٠٠ 

٤١٩ ٢٠٠١ 

 ٩٤٥ المعدل
 

 ).٢٠٠٢-١٩٩٨( التجارة الخارجية - العامةاإلحصاءاتدائرة / المصدر

 . ٢٠٠٢ال تتوفر بينات لعام : مالحظة
 



 ٥

  ١١٠٤٢٩٩  تحت البند رقم      إليها تصديرها واعادة تصديرها والمشار       الكميات التي تم   أما

 :،   كما هو مبين في الجدول التالي٢٠٠٢-١٩٩٨قد بلغت 
 
 
 

 طن/ المعاد تصديره طن/ الصادر السنة

٣,٨ ٣٩,١ ١٩٩٨ 

 ـ ٢٦,٧ ١٩٩٩

 ـ ١١,٥ ٢٠٠٠

 ـ ٢٣,٦ ٢٠٠١

 ١ ٢٥,٢ المعدل
 

 ).٢٠٠٢-١٩٩٨(تجارة الخارجية  ال-دائرة اإلحصاءات العامة/ المصدر

 . ٢٠٠٢ال تتوفر بينات لعام : مالحظة
 

 : الطلب المحلي السابق ٤. ٣

 

  -١٩٩٨طـن للسـنوات      ٢,٤٠٠والبالغ  بين الجدول التالي صافي الطلب المحلي السابق        

/  كغم   ٠,٤٥والبالغ  اء على معدل استهالك الفرد      ن ب  فيه االنتاج المحلي    والذي قدر  .٢٠٠٢

 .السنة
 

 المعدل طن /البيان
 ١,٤٨١ اإلنتاج المحليمتوسط 

 ٩٤٥ متوسط االستيراد
 ٢٦ الصادر والمعاد تصديرهمتوسط 

 ٢,٤٠٠ صافي االستهالك المحلي*

، علمـا   كغم٠,٤٥فرد السنوي والبالغ    لقدر صافي االستهالك بناء على معدل استهالك ا       * 

 . نسمة٥,٣٢٧,٠٠٠  حوالي ٢٠٠٢بان عدد السكان قدر في عام 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٦

 : الطلب المتوقع ٥. ٣

 

 الكثير من الناس يرغبوب بـالعودة       أنمن المتوقع أن يتزايد الطلب على الفريكة وخاصة         

يتزايـد  وسوف  .  اآلكالت الشعبية لما لها من مذاق طيب وخاص وفوائد غذائية وطبية           إلى

 كاني والبالغـة تقريبـا    النمو الس  سبة الزيادة في    ن بنفس   األقلعلى   هذه المادة     على الطلب

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤للسنوات  المتوقع الطلبالجدول التالي حجم  ويبين ،%٣
 
 

 السنة الطن /حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٢,٥٤٦ 

٢٠٠٥ ٢,٦٢٣ 

٢٠٠٦ ٢,٧٠١ 

٢٠٠٧ ٢,٧٨٢ 

٢٠٠٨ ٢,٨٦٦ 

 

 :اإلنتاجية المتوقعةحصة المشروع من السوق والطاقة  ٦. ٣

 
 دونما بناء على ٢٥٠ن السوق والبالغة مساحته يمكن تحديد حصة المشروع م    •

            حيـث يبلـغ معـدل إنتـاج الـدونم         لمتوقعـة للمشـروع     االطاقة اإلنتاجيـة    

  .الموسم/  طن٧٥  إنتاج المزرعة إجمالييصل يتوقع أن وبذلك ، كغم ٣٠٠

 لمشروع خالل السنوات اإلنتاجيـة    كميات اإلنتاج المتوقعة ل   يبين الجدول التالي     •

 :خمسة القادمةال

 مساحة المشروع السنة اإلنتاجية 

 دونم

 إنتاج الدونم

  طن

إنتاج المشروع 

 طن

 ٧٥ ٠,٣ ٢٥٠ الخامسة -األولى 

 

 لـه الطاقة اإلنتاجيـة المتوقعـة       إلىاستنادا   تقدير حصة المشروع     وبناء على ذلك يمكن   

 تصـل   أن إلـى تنـاقص    السوق في السنة األولـى ت      حجممن  % ٢,٩٥ والتي تصل إلى  

 :كما هي موضحة في الجدول التالي  إنتاجية المشروع لثبات السنة الخامسة%٢,٦٢

 



 ٧

 

حصة المشروع % 

 من السوق

إنتاج  المشروع 

 طن المتوقع

المحلي الطلب 

 طن/ المتوقع

 

 السنة

 األولى ٢,٥٤٦ ٧٥ ٢,٩٥

 الثانية ٢,٦٢٣ ٧٥ ٢,٨٦

 الثالثة ٢,٧٠١ ٧٥ ٢,٧٨

 الرابعة ٢,٧٨٢ ٧٥ ٢,٦٩

 الخامسة ٢,٨٦٦ ٧٥ ٢,٦٢
 
 
 
 :والتسويق المنافسة ٧. ٣

 

 ذات معـدالت األمطـار      في معظمها من المنـاطق البعليـة      القمح   مثل    الحبوب إنتاجيأتي  

محصـول القمـح المخصـص       أن كما   ، من مشاريع الجنوب   أو ، وما فوق  سنويا/ مم٣٠٠

 وال    في المناطق البعلية  وال يزرع في مـزارع الجنـوب،            أيضاالنتاج الفريكة فهو يزرع     

 محصول نظيف خالي    إنتاج ما تم    إذافي التسويق   منافسة كبيرة   يتوقع أن يالقي المشروع     

لهذا المنتج والن المستهلك يفضـل عـادة        نظرا إلى الحاجة الماسة      من الحجارة الصغيرة  

 تجار  إلى مباشرة   المنتجيمكن تسويق   و .الفريكة البلدية عن سواها من الفريكة المستوردة      

 يشـترون   المـوزعين  أو أن  على الطرقات    إما، وعادة ما يتم بيع المنتج مباشرة        التجزئة

هـا   قبـل جفاف ء خضرا الفريكة طازجةتولون عملية تسويقيمباشرة من ارض المشروع و 

  .ن المستهلكيإلى
 
 

 : المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣
 

من  األولىالسنة  إنتاجه اعتبار من المشروع،  ويبدأ فريكة بشكل موسمي الإنتاجيتم 
حتى أواخر  ٢ تيمكث المحصول في األرض اعتبار من أوائل شهر أنومن المتوقع الزراعة، 

الفريكة بالجملة يتراوح معدل بيع طن و، دونم/ طن ٠٫٣  اإلنتاجيث يتراوح  نيسان حشهر

بنفس المشروع ستمر يو،   دينار٢٢٥طن حوالي ال سعر أنوللتحفظ سيتم اعتبار  ٤٠٠

بالمنتج من حيث النظافة وخلوه من  تم االعتناء ا مإذاسنواته، الطاقة اإلنتاجية طيلة 

 .في نفس الموعدزراعة المحصول سنويا  يتم أن، على الحجارة



 ٨

 

 الخامسـة حسـب طاقـة       حتى السـنة   يتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع في السنة األولى         

ويبين الجدول   ،افترض أنها ثابتة طيلة عمر المشروع      والتي   ،مشروع اإلنتاجية المتوقعة  ال

 :التالي اإليرادات المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة

  
 

إجمالي اإلنتاج  اإلنتاجيةالسنة 

 طن/ للمشروع

 دينار/ اإليرادات

 ١٦,٨٧٥ ٧٥ الخامسة-األولى

 

 

 
 

 :المشروع  موقع ١٠٤

 
 اربد ومأدبا من المواقع المناسبة لتنفيذ هذا المشروع حيث تتـوفر األراضـي   ةتعتبر منطق 

 .البعلية المناسبة لزراعة محصول القمح 
 

 

 :األرض ٢. ٤
وبـذلك  ،  منطقة اربد او مأدبا   في  دونم  / نانير  د ١٠دونم ارض بواقع    ٢٥٠ استئجاريمكن  

 .سنويا/  دينار٢,٥٠٠يبلغ إجمالي اإليجار 
 
 

 :البناء ٣. ٤
 

 كما غير دائم ومتنقل مثل الكرفان  سكن  أما بالنسبة للسكن فان عمال المزرعة بحاجة إلى      

 :هو مبين في الجدول التالي
 
 

دينار/التكلفةم./أ.د (سعرال)٢م(المساحة البند
 ١٠٠٠ - - كرفان

 ١٠٠٠  المجموع

الدراسة الفنية.٤



 ٩

 

 : األثاث٤. ٤
 .دينار ١٠٠أثاث ومستلزمات بسيطة بحدود يحتاج المشروع إلى 

 

 :واألدوات  العدد٥. ٤
 السوق المحلي كما هي موضـحة       المشروع من يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها        

 :في الجدول التالي
 

دينار/السعر  دينار/اإلجمالي  البيان العدد 

   ليتر٤٠٠ محمول سعة أعشابمرش مبيدات  ١ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠

  دراسة حبوب ١ ١,٥٠٠ ٢,٥٠٠

 عدد ومستلزمات  - ٥٠٠ ٥٠٠

 المجموع ٤,٥٠٠
 

 :السيارات ٦. ٤
 

 آالف  لتـأمين مسـتلزمات اإلنتـاج    ١٠٠٠٠يحتاج المشروع إلى سيارة بك آب بحـدود    

 .للمشروع 
 

 

 : المواد األولية٧. ٤
 

 األسـواق  متـوفرة فـي      دونم وهي /  كغم ١٠بمعدل  اعة  بذور للزر يحتاج المشروع إلى     

 البذار المحسن التابع للمؤسسـة      إكثارمشروع   من   ذور  ء الب ويمكن شرا ،  ورخيصة الثمن   

 ، كما يحتاج الموقع إلى تحضـير األرض مـن حراثـة           طن/  دينار ٢٠٠التعاونية وبسعر   

 كغم من سماد ثنائي فوسفات األمونيوم ،      ١٠بمعدل     الكيماوية األسمدة، وإضافة     وزراعة  

 :لجدول التالي المواد األولية الالزمة للمشروعاويبين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠

دينار/اإلجمالي  البيان أو الوحدة الكمية دينار/ السعر

 بذور  طن ٢,٥  ٢٠٠ ٥٠٠

  حراثة األرض  دونم٢٥٠ ٠,٦ ١٥٠

 بذر آلي   دونم٢٥٠ ٠,٨ ٢٠٠

 DAPسماد   طن٢,٥ ٢٠٠ ٥٠٠

 حصاد شملة  دونم٢٥٠ ٢ ٥٠٠

 المجموع ١,٨٥٠
 

 : الضروريةالخدمات ٨. ٤
 

ولكنه يحتاج إلى الوقـود     ) المشروع زراعة بعلية  ( كهرباء ومياه    إلى يحتاج المشروع ال  

 . دينار سنويا٩٦٠فقط والالزم بواسطة النقل وفي حدود 
 

 : القوى العاملة واألجور السنوية ٩. ٤
 

 لمدة شهر للمساعدة في حـرق السـنابل المحصـودة           ثمانيةعمال عدد   يحتاج المشروع   

 :و التاليعلى النحودرسها للحصول على الفريكة، 
 
 

 البيان العدد لشهرياالراتب  دينار/ الكلفة

  أشهر٦مدة /مالك المشروع ١ ٢٥٠ ١,٥٠٠

 شهر/ عمال مؤقتين ٨ ٣٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٣,٩٠٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج ١٠. ٤

 

 شـهرين مـن     خالل وتحضير األرض وزراعتها     المعدات الالزمة شراء  من المتوقع أن يتم     

 .للزراعةاألولى  التجاري للمشروع يبدأ في السنة اإلنتاج العلم بان مع. بداية العمل



 ١١

 
 

 
 
 :ىتكاليف التشغيل للسنة األول ١ .٥

 
 دينار/ الكلفة البند

 ١,٨٥٠ المواد األولية

 ٣,٩٠٠ الرواتب واألجور

 ٩٦٠ وقود 

 ٢٥٠٠  ارضإيجار

 ٩٦٠ مصاريف تشغيل اخرى 

 ١٠,١٧٠ المجموع

 

 :مشروع  التكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١,٠٠٠ كرفان

 ٤,٥٠٠ العدد واألدوات

 ١٠,٠٠٠ سيارة بك اب

 ١٠٠ أثاث

 -  تأمينات مستردة

 ١٥,٦٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ١٢٠ مصاريف التأسيس

 ١٠,١٧٠ رأسمال عامل

 ٢٥,٨٩٠ المجموع

 

 

 

 :الدراسة المالية .٥



 ١٢

 : التأسيس و ما قبل التشغيل مصاريف٣. ٥
 

 .دينار١٢٠ن المصاريف في حدود  هذا البند مقدر
 

 : رأس المال العامل٤٠٥
 

  وقـد بلـغ    سـنة،   تم احتساب راس المال العامل على أساس الـدورة اإلنتاجيـة لمـدة              

 .دينار)  ١٠,١٧٠(
 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
 

مـن  سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قـرض                

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % ٨اض المحلية وبفائدة  مؤسسات اإلقر
 

 البيان دينار / القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ١٧,٨٩٠ ٦٩

 قرض الموجودات الثابتة ٨,٠٠٠ ٣١

  المجموع ٢٥,٨٩٠ ١٠٠
 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

اض أن عمـر المشـروع      تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتر         

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي التحليـل المـالي           . التشغيلي هو خمس سنوات   

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

 .سنويا%٢بنسبة تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد  •

  %.٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو  •

 .على األرباح المتحققة% صفرخل بواقع احتسبت ضريبة الد •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •



 ١٣

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسـية المرفـق أن             

 أنتشير التدفقات النقدية    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ياً  ربحاً صاف المشروع يحقق   

وأن المردود المـالي يرتقـي لمسـتوى        على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األربـاح والخسـائر، التـدفق النقـدي،              .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني

في السنة األولى     دينار    ٣,٩٤١ق المشروع ربحا صافي يتراوح بين       يتوقع ان يحق   -

 . دينار في السنة الخامسة٣,٤٠١و   للتشغيل

تبلغ  . بما فيهم صاحب المشروع      مؤقتين عمال لتسعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار في السـنة األولـى       ٣,٩٠٠قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها         

 . دينار في السنة الخامسة ٤,٧٤٠ إلىترتفع 

في  %  ١٥,١في السنة األولى و      % ١٥,٤تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 في  %٢٠,٩ونسبة العائد على حقوق الملكية بين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 . في السنة الخامسة%١٥,١ و األولىالسنة 

 .  دينار١٤,٧٥٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٩,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .  سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسـب               -

لمشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى مـن        يبقى ا  % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

ويعتبر المشروع حساسـا الرتفـاع      . الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع      

  % .٢٠تكاليف التشغيل بنسبة 

 

 
 
  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

 الية ملخص االستنتاجات والمعايير الم-٤

 الماليةمالحقال.٦



الموقع المقترح
اربد، مأدبا

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

16,87516,87516,87516,87516,875المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,8501,8871,9251,9632,002تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,4002,5202,6462,7782,917تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,9201,9581,9982,0382,078تكاليف المصنع التشغيلية

6,1706,3656,5686,7796,998مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
10,70510,51010,30710,0969,877الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
1,5001,5751,6541,7361,823رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
2,5002,5002,5002,5002,500إيجارات

00000أيجار أرض
00000مصاريف أخرى

4,0004,0754,1544,2364,323مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,0042,0042,0042,0042,004اإلستهالك لإلصول الثابتة

1200000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,1246,0796,1586,2416,328مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,5814,4304,1493,8553,550الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

640531413286148الفائدة على القرض
3,9413,8993,7363,5693,401الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
3,9413,8993,7363,5693,401األرباح الصافية

%64%62%60%58%57نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
10,66310,61410,75910,90911,064نقطة التعادل (بالدينار)

%66%65%64%63%63نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
4,50010.00450معدات وأجهزة

1006.6715األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
2,004المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1201120المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
10,17010,1700رأس المال العامل المطلوب

25,89017,8908,000إجمالي تكلفة المشروع
%31%69%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج الفريكة



الموقع المقترح
اربد، مأدبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
16,87516,87516,87516,87516,875المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
16,87516,87516,87516,87516,875المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
17,890حقوق الملكية

8,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

8,32010,06611,57212,92014,099الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
25,89025,19526,94128,44729,79530,974مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
15,600مجموع اإلستثمارات

1,8506,1706,3656,5686,7796,998التكاليف التشغيلية المباشرة
4,0004,0754,1544,2364,323إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
640531413286148الفائدة

120المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

17,57010,81010,97111,13511,30111,470إجمالي التدفق النقدي الخارج
8,32014,38515,96917,31218,49319,504صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,3641,4731,5911,7181,855أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,3641,4731,5911,7181,855إجمالي دفعات سداد القرض

8,32013,02114,49715,72116,77617,649رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,9562,9252,8022,6772,551توزيعات األرباح

8,32010,06611,57212,92014,09915,098صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج الفريكة



الموقع المقترح
اربد، مأدبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
8,32010,06611,57212,92014,09915,098النقد

00000المدينون
1,8501,8501,8501,8501,8501,850المخزون

10,17011,91613,42214,77015,94916,948إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

4,500األجهزة والمعدات
100األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
0تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
15,60015,60015,60015,60015,60015,600إجمالي األصول الثابتة
2,0044,0086,0138,01710,021اإلستهالك التراآمي

15,60013,59611,5929,5877,5835,579القيمة الدفترية لألصول الثابتة
12000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
25,89025,51225,01424,35723,53222,527مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
136414731591171818550اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

136414731591171818550مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

663651643573185500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
663651643573185500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
17,89017,89017,89017,89017,89017,890رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

9851,9602,8943,786األرباج المجمعة
985975934892850الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

17,89018,87519,85020,78421,67622,527مجموع حقوق الملكية
25,89025,51225,01424,35723,53222,527مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %15.1%15.2%15.3%15.6%15.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%15.1%16.5%18.0%19.6%20.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 8.18.48.68.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج الفريكة



الموقع المقترح

اربد، مأدبا

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%25,8900تكاليف المشروع

/ اصحاب المشروع %17,8902مساهمة صاحب

%8,00012القروض

%75%30.9القرض الى التكاليف %

%0%69.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,9413,8993,7363,5693,401صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%20.2%21.2%22.1%23.1%23.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%15.1%15.2%15.3%15.6%15.4معدل العائد على اإلستثمار %

%15.1%16.5%18.0%19.6%20.9معدل العائد على حقوق الملكية %

8.18.48.68.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

10,66310,61410,75910,90911,064نقطة 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 14,75313,31211,87211,2837,81310,544صافي القيمة الحالية#NAME?

IRR 23.8%21.1%25.1%24.2%26.5%29.1معدل العائد الداخلي%#VALUE!

B/C 1.61.51.41.41.31.41.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

10,802

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.3%

18.0%
6.7

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج الفريكة

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,709
22.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR29.1%معدل العائد الداخلي
NPV14,753صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR26.5%معدل العائد الداخلي
NPV13,312صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.2%معدل العائد الداخلي
NPV11,872صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR25.1%معدل العائد الداخلي
NPV11,283صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR21.1%معدل العائد الداخلي
NPV7,813صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR23.8%معدل العائد الداخلي
NPV10,544صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
#######IRRمعدل العائد الداخلي
?NPV#NAMEصافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,5700-17,570

18,3206,705-1,615

22706,4356,164

32826,1535,871

42935,8605,566
530637,55237,246

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

019,3270-19,327

18,3206,705-1,615

22706,4356,164

32826,1535,871

42935,8605,566
530638,10937,804

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,0840-21,084

18,3206,705-1,615

22706,4356,164

32826,1535,871

42935,8605,566
530638,66738,362



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,5700-17,570

18,3205,861-2,459

22705,5915,320

32825,3095,028

42935,0164,722
530635,95335,647

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,5700-17,570

18,3205,018-3,303

22704,7474,477

32824,4654,184

42934,1723,879
530634,35434,049

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,7550-17,755

19,1525,688-3,464

22975,3915,093

33105,0814,771

43234,7584,435
533637,55237,215

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,9400-17,940

19,9844,671#NAME?

23244,3474,022

33384,0093,671

43523,6563,304
536737,55237,185


