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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(
 .منها الشباب األردني

 
 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

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

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

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

 
 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   

   ٢-١ وصف المشروع

   ٢-٢ المشروع  مبرراتأهداف و

  ٢-٣ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق 

١-٣ المنتج    

٢-٣  الطلب الحالي    

٣-٣ الطلب المتوقع     

٤-٣  كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق    

٥-٣ المنافسة والتسويق واسعار البيع    

٦-٣ االيرادات المتوقعة   

 . ٤  الدراسة الفنية 

١-٤ موقع المشروع    

٢-٤ البناء    

   ٣-٤  التقديريةمعدات وآالت المشروع وتكاليفها 

٤-٤ والتجهيزاتاالثاث     

٥-٤ وسائط النقل    

٦-٤ مراحل التصنيع     

٧-٤ ولية ومواد التعبئة والتغليف المواد اال    

٨-٤ الخدمات الضرورية     

   ٩- ٤   القوى العاملة 

١٠-٤ الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع     

.٥ الدراسة المالية   

١-٥ تكاليف التشغيل السنوية     

٢-٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣-٥ رأس المال العامل    

٤-٥ المشروع تكاليف     

٥-٥ وسائل التمويل    

٦-٥ االسس والفرضيات المالية     

٧-٥ الخالصة     

.٦ المالحق المالية    
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 الفريكة الجاهزة تعبئةمشروع 
 

  ملخص المشروع-١

 )المعبأة(الفريكة الجاهزة إنتاج اسم المشروع

 العاصمة / مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

 فريكة منظفة مجروشة ومعبأة    المشروعمنتجات

  أشخاص٧  مجموع األيدي العاملة

  دينار٣٥,٠٧٦ حجم االستثمار الكلي

 %٢٩,١  )IRR(معدل العائد الداخلي

 ينار د٢١,١١٠    )NPV( صافي القيمة الحالية

 ١,٦  B/C تاالستثمارا على لإليراداتالقيمة الحالية 

 وات سن٤ )PBP (فترة االسترداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٢ 

 

          
تباع بأسعار والتي تستهلك في بالدنا منذ مئات السنين  األغذية الشعبيةالفريكة من تعتبر 

وهي  ،مناطق بالد الشام عموماً وفي األردن خصوصاًما يخلو منها بيت في   نسبياً وقلجيدة

 تنتشر فيها زراعة المناطق الريفية التييدوية في أصلها وال زالت متمركزة في صناعة 

 .القمح

 أصبح من الشائع أن ومع تطور الحياة وانخراط عدد كبير من النساء في سوق العملإال أنه 

 عدة منشآت أقيمتيتم شراء الفريكة المجروشة والمنظفة حيث تكون جاهزة للطبخ وقد 

دالً من أن تقوم بتعبئة الفريكة في عبوات أو أكياس صغيرة لتسوق للمستهلكين بهذا الشكل ب

بشكل أخضر وتنظيفها ثم تجفيفها وجرشها وهو الوضع الذي كان  بشرائها ستهلكيقوم الم

سائداً حتى سنوات قليلة ماضية، وإن كان هذا الوضع اليزال سائداً بين بعض شرائح 

 .المستهلكين

   

 : وصف المشروع  ١٠٢  
تسويق الفريكة، وذلك المشروع عبارة عن منشأة صغيرة الحجم تقوم بتنظيف وتعبئة و

 .، وتوفير هذه السلعة الغذائية في السوق المحليمكغ١ضمن عبوات تزن 

 

 :مبررات المشروع  و أهداف٢. ٢
، كما يهدف ، وتوفيرها في السوق المحليالجاهزة  الفريكة تعبئةيهدف المشروع إلى 

ة في الحد من المشروع إلى مساعدة مزارعي القمح المحليين في تسويق انتاجهم والمساهم

 .اإلختناقات التسويقية في مواسم محددة

 

 :من أهم مبررات المشروع
 .هنالك سوق جيد لمنتجات المشروع. ١

 . لبساطة تقنيتهسهولة تنفيذ المشروع نظراً .٢

 .  خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة. ٣

 تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع. ٤

 

المقدمة . ٢



 
 

٣ 

 
 
 :العام للمشروع  الموقع ٣. ٢  

 

 بسبب  مثل ا لعاصمة واربدمراكز المحافظات الكبرىيقترح أن يكون موقع المشروع في 

  .الكثافة السكانية واألسواق المستهدفة وتوفر األيدي العاملةتوفر 

 
 

 

 : المنتج ١. ٣  
 

بتنظيف وجرش وتعبئة الفريكة ضمن عبوات جذابة للمستهلك تزن العبوة سيقوم المشروع 

 . كغم١الواحدة منها 

 

  الطلب الحالي٢٠٣
 وال االستيراد،إضافة إلى  يتم تلبية الطلب الحالي على الفريكة عن طريق اإلنتاج المحلي

نظراً ألن اإلحصاءات الصادرة من مادة الفريكة تتوفر إحصاءات دقيقة حول اإلنتاج المحلي 

نتاج المحلي من مادة القمح ، المساحات المزروعة واإلعن وزارة الزراعة تشير فقط إلى 

استخدامات القمح المنتج محلياً والذي يتم تصنيع جزء مهم منه وتحويله  بدون اإلشارة إلى 

 .إلى فريكة قبل نضوجه بشكل كامل

 

 HS  العامة تحت بند التعرفة رقماإلحصاءاتتشير بيانات دائرة أما فيما يتعلق باإلستيراد ف

، أن المستوردات والصادرات " )قمح(ريكة من حنطةف"والذي ينص على   ١١٠٤٢٩٩٠٠

 ) :١( كما في الجدول رقم ٢٠٠١-١٩٩٨والمعاد تصديره للسنوات 

 

 

 

 

 

 

 دراسة السوق.٣



 
 

٤ 

 

 
 

  )١(جدول رقم 

 مادة الفريكةحجم الواردات والصادرات  والمعاد تصديره من 

 الف دينار: طن ، القيمة : الكمية 
 السنة المعاد تصديره التصدير االستيراد

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

ان الميز

مجموع (التجاري

 -الصادرات

 )بالطن المستوردات

١,١٧٧ ٤ ٣ ٣٩ ٢٢ ١,٢٢٠ ١٩٩٨٥٩١ 

١,٢٩٢ ٠ ٠ ٢٧ ٧ ١,٣١٩ ١٩٩٩٦٧١ 

٨١١ ٠ ٠ ١١ ٩ ٨٢٢ ٢٠٠٠٤٢٨ 

٣٩٥ ٠ ٠ ٢٤ ١١ ٤١٩ ٢٠٠١٢٠١ 

 مادة الفريكة في تناقص مستمر ، من الجدول السابق أن الكميات المستوردة منويالحظ 

 .األمر الذي قد يشير إلى ازدياد في اإلنتاج المحلي من هذه المادة
 

 عدد األسر يبلغ نسمة، كما ٥,٣٢٧,٠٠٠ حوالي  في عام عدد السكان في المملكةيبلغ

 كغم ٥ تستهلك ما معدله األسر في المملكة من % ٥٠ أن بافتراض أسرة، و٩١٨,٤٦٤

إجمالي الطلب على ، مما يعني أن )المنظفة والمعبأة(من مادة الفريكة الواحدة لألسرةسنوياً 

 . سنوياًطن ٢,٣٠٠ في المملكة يقدر بواقع مادة الفريكة

 

 الطلب المتوقع ٣٠٣
بعدد السكان ونمـوه السـنوي والقـدرة        المواد الغذائية بوجه عام يرتبط      ستهالك  أن إ حيث  

ن في المملكة وفقا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامـة         الشرائية ، وحيث ان معدل نمو السكا      

يبين الطلـب المتوقـع للسـنوات       ) ٢جدول رقم   ( سنويا، فان الجدول التالي     % ٢,٨يبلغ  

بافتراض معدل نمو في الطلـب مسـاو لمعـدل نمـو            ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(الخمسة القادمة 

  :وانعكاس ذلك على االستهالك%) ٢,٨(السكان

 

 

 



 
 

٥ 

 

 

 )٢( جدول رقم

   لب المتوقع من الفريكةالط

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤للفترة 
 

 )طن (المتوقعالطلب  السنة 
٢,٤٣٠ ٢٠٠٤ 

٢,٤٥٠ ٢٠٠٥ 

٢,٥٧٠ ٢٠٠٦ 

٢,٦٤٠ ٢٠٠٧ 

٢,٧١٥ ٢٠٠٨ 
 

 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤ .٣

 
 طن في السنة وذلك بوردية عمل واحدة ٣٠٠ ـتقدر الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع ب

، أي % ٦٠هذا وسيبدأ المشروع تشغيله بنسبة طاقة مستغلة . يوم عمل في السنة ٣٠٠و 

من حجم الطلب % ٧,٥ طن في السنة األولى للتشغيل تشكل ١٨٠انه سيتمكن من إنتاج 

لهذه المادة ، واسع السوق ال نسبة بسيطة من حجمعلى مادة الفريكة وهي  ٢٠٠٤للعام 

لكميات المستهلكة من مادة الفريكة تباع بشكل منظف آخذين بعين االعتبار أنه ليس جميع ا

ومعبأ ، إال أنه من المالحظ أن إقبال المواطنين على شراء الفريكة المنظفة الجاهزة يزداد 

% ٥ بواقع اإلنتاجافتراض زيادة كميات هذا وقد تم  .باستمرار ألسباب تم ذكرها سابقاً

 . سنوياً

 

 :ع  المنافسة والتسويق وأسعار البي٥٠٣

 
حيث تم إقامة عدد من  متعددة من مصادرفي السوق الفريكة المنظفة والمعبأة توفر ت

بعض ) ٣( ويبين جدول رقم  بتنظيف وجرش وتعبئة الفريكة ،المتخصصة المشاريع

 .المنتجات  المتوفرة بالسوق وأسعارها للمستهلك



 
 

٦ 

 

  )٣(جدول رقم 

 ا للمستهلك المتوفرة بالسوق وأسعارهالمشابهةبعض المنتجات 

 

 دينار/ كيلوغرامسعر ال الجهة المنتجة/ الشركة

 ١,٥ كباتيلو 

 ١,٣ جمعية رعاية أسرة الجندي

 ١,٥ )فريكة الغصون(مؤسسة السالم للتسويق

 

االيرادات السنوية، فقد اعتمد سعر بيع  الجملة  بوألغراض التحفظ بأسعار البيع وبالتالي 

قادراً  المشروع وبالتالي سيكون  كغم١ وزنالعبوة /  س فل٩٠٠بواقع  التجار إلى للمشروع

 . في السعر والجودةعلى المنافسة

 

 : االيرادات المتوقعة   ٦. ٣   
 للسنوات ) ٤( جدول رقم كما هو موضح في المن المتوقع أن تبلغ االيرادات السنوية 

  القادمة ةالخمس

 

)٤(جدول رقم  

لمشروع السنوية المتوقعة عبر عمر ااإليرادات  

 
الثالثة السنة السنة الرابعة السنة الخامسة   السنة األولى السنة الثانية 

)طن(اإلنتاجكمية  ١٨٠ ١٨٩ ١٩٨ ٢٠٨ ٢١٨  

دينار/ اإليرادات ١٦٢,٠٠٠ ١٧٠,١٠٠ ١٧٨,٦٠٥ ١٨٧,٥٣٥ ١٩٦,٩١٢  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٧ 

 
 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  

الكثافة  لتوفر  وذلكعمان واربد/ ى المحافظات الكبرزمراكيقترح اقامة المشروع في 

 .السكانية التي تمثل السوق المستهدف وكذلك توفر األيدي العاملة والخدمات الضرورية

 .على ان يقام ضمن المناطق الحرفية المتوفرة في المدن المذكورة

               
 
: البناء٢. ٤  

ترض ان البناء سيكون واف ، ٢ م٢٦٠تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي 

ويبين جدول  ، السنة/  دينار ٢،٤٠٠ السنوي للبناء بحوالي  اإليجاريقدر مستأجرا وعليه 

 .توزيع استخدامات البناء) ٥(رقم 

 

 )٥(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 البيان  )٢م( المساحة  
  والتعبئة  والتغليف والتوضيباإلنتاج ١٢٠

 مستودعات ١٠٠

 االدارة وخدمات عمالية ٤٠

 المجموع ٢٦٠
 

كذلك  بعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام و الى سيحتاج المستأجرتم افتراض ان البناء

 وقد قدرت تكلفة تلك التي تطلبها الجهات الرقابية المختلفة،متطلبات الصناعة الغذائية 

 . دينار١،٠٠٠التعديالت بمبلغ 

 

 

 

 الدراسة الفنية. ٤



 
 

٨ 

 

 :فها التقديريةيوع وتكال  معدات وآالت المشر٣٠٤
 

 : والمعدات وتكاليفها التقديرية اآلالت ) ٦( يبين الجدول رقم 
 

  )٦( جدول رقم 

الت والمعدات وكلفها التقديريةآلاحتياجات المشروع من ا  
 

دينار/الكلفة  البيان 
  غربال هزاز ٥،٠٠٠

 ماكينة جرش ١،٧٥٠

         ٥موازين عدد  ١،٠٠٠

 تمديدات صناعية وطاوالت توضيب وعدد وأدوات متنوعة /أخرى ٢،٣٥٠

 المجموع ١٠,١٠٠
 
 

: األثاث والتجهيزات٤٠٤  
 

 . دينار١،٠٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 

 

 :وسائط النقل ٥ .٤
 . دينار ٨،٠٠٠يحتاج المشروع إلى سيارة نقل صغيرة يتوقع أن تصل كلفتها 

 

  مراحل التصنيع٦. ٤
وذلك منذ بداية  ،المتبعة لدى المزارعينو )بشكل تقليدي(فيما يلي مراحل تصنيع الفريكة

 :  وعلى النحو التاليعملية الحصاد

 حرق السنابل   -١

 في مرحلة اإلنتقال من اللون األخضر إلى اللون وهي سنابل القمح يقوم المزارعون بحصد 

 .مرحلة تفقد كثيراً من رطوبتها وفي هذه ال- الحطب عادة  نار- لهبعلى األصفر ثم تلوح 

 



 
 

٩ 

 

 جفيفت التبريد وال-٢

 .تبرد السنابل وتجفف في الهواء الطلق

يتم فصل الحبوب عن ل الغرابيل مثل ةسطح خشنأ أو على يما باأليدإ تفرك السنابل -٣

 .القشور

 .الطبيعي مرة اخرى والتذريةف يتجفال -٤

 . والشوائب األخرى يدوياً من األحجاريةتنقال -٥

 . الجرش -٦

 

وهي الفريكة التـي    (وبالنسبة للمشروع قيد الدراسة فسيقوم المشروع بشراء الفريكة الجافة        

بتصـنيعها حسـب     سيقوم بعـد ذلـك       حيث المذكورة أعاله،  ) ٤ إلى   ١مرت بالمراحل من    

 : الخطوات التالية

 .تنقيتها من األحجار والشوائب بشكل آلي - ١

 .عملية الجرش - ٢

  .عملية التوزين والتعبئة في أكياس نايلون، ثم يتم اغالق أكياس النايلون حرارياً - ٣

 مطبوعة بشكل جذاب للمسـتهلك ومطبـوع        تعبأ األكياس بدورها في عبوات كرتونية      - ٤

 ...عليها المعلومات المطلوبة من الجهات الرقابية كالوزن، واسم الشركة الصانعة

 للعبوة كغم   ١ زنة عبوة   ٢٠ سعةات الكرتونية في أكياس كبيرة من النايلون        رزم العبو – ٥

  .لتكون بعد ذلك جاهزة للتسويق إلى تجار المواد الغذائية ومحالت السوبر ماركت، 

 

 : المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٧. ٤
 إما باإلتفاق على هي المادة األولية الرئيسية ويتم الحصول عليهاتعتبر الفريكة الجافة 

توريدها مع مزارعي القمح المحليين أو اللجوء للمستوردين لهذه المادة الذين يقومون 

باستيرادها من تركيا بشكل رئيس، حيث يشترط في هذه الحالة مواصفات محددة الستالم 

وائب المادة األولية منها أن يتم تحديد نسبة الرطوبة ، ومنها أن ال تزيد نسبة األجرام والش

 .عن نسبة محددة من مجموع الوزن

من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف للمشروع 

 .ذلك)  ٧(  دينار ويبين جدول رقم ١٢٦,٧٢٠للسنة األولى من االنتاج حوالي   

 



 
 

١٠ 

 )٧( جدول رقم 

 تقديريةالمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها ال

سعر الوحدة الكلفة بالدينار كغم/ الكمية  المادة 

 فريكة جافة ١٨٥،٤٠٠ ٠,٦٠ ١١١,٢٤٠

 كغم١سعة أكياس نايلون  ١٨٠،٠٠٠ ٠,٠٠٥ ٩٠٠

 كغم١ مطبوعة سعة علب كرتون ١٨٠،٠٠٠ ٠,٠٨ ١٤,٤٠٠

  أكياس نايلون كبيرة ٩٠٠٠ ٠,٠٢ ١٨٠

 المجموع   ١٢٦,٧٢٠

 كفاقد، إما على شكل شوائب أو ادة األوليةمن وزن الم% ٣تم احتساب نسبة : مالحظة

، وبالتالي تكون كمية على شكل فقدان في رطوبة المادة األولية أثناء العملية التصنيعية

 .طن ١٨٥,٤ طن من الفريكة المنظفة الجاهزة تساوي ١٨٠المادة األولية الالزمة إلنتاج 
 

   الخدمات الضرورية٨. ٤
 

) ٨( ويبين جدول رقم ،حتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقودتشمل الخدمات التي ي

 .تكاليفها التقديرية

)٨(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية للمشروع وكلفها التقديرية بالدينار

 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند 

 الكهرباء ٥٠ ٦٠٠

 المياه ٢٠ ٢٤٠

د الوقو ١٠٠ ١,٢٠٠  

 المجموع   ٢,٠٤٠
 
 

 

 



 
 

١١ 

 

: القوى العاملة ٩ .٤  
 

 االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية  ) ١١( يبين جدول رقم 

  )١١( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار
الراتب السنوي 

دينار/  

الراتب الشهري 

دينار/  

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 اداري/محاسب ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 تسويق ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 فني انتاج ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عاديعامل  ٣ ١٠٠ ٣,٦٠٠

 عالمجمو ٧  ١٢،٦٠٠

 %.١١  نسبتها في الضمان االجتماعي تبلغالمشروعهذا مع العلم بان نسبة مساهمة  * 
 

 

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع١٠. ٤
   
 كافية إلجراء بأنها يعتقد . أشهر٤ن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي م 

 .إلنتاجوالبدء باالتعديالت المطلوبة للبناء وتوريد المعدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١٢ 

 

 

 

 
  

 تكاليف التشغيل السنوية  ١ .٥
 )١٢(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 التكاليف بالدينار
 

 البند

وتعبئة وتغليفمواد أولية  ١٢٦,٧٢٠

رواتب وأجور  ١٣,٩٨٦

كهرباء وماء ووقود  ٢,٠٤٠

مصاريف تسويق ٤,٢٧٥

إيجارات ٢,٤٠٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٢,٦٨٥

مجموع تكاليف التشغيل ١٥٢,١٠٦

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

 رسوموتشمل  دينار ، ٢,٠٠٠ تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التقديرية  

  . ومصاريف متفرقة اخرىالتسجيل ورخصة المهن
  
 

 :   رأس المال العامل٣. ٥  

 
 دورة إنتاجية لمدة دينار وعلى أساس ١٢,٦٧٦يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي 

 .شهر واحد 
 

 الدراسة المالية٥٠



 
 

١٣ 

 :   تكاليف المشروع٤ .٥  
 )١٣(جدول رقم 

 تكاليف المشروع

 البند التكاليف بالدينار

 تعديالت بناء ١,٠٠٠

 تالآ معدات و ١٠,١٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 أثاث وتجهيزات مكتبية ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٢٠,٤٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ١٢,٦٧٦

  تكاليف المشروعإجمالي ٣٥,٠٧٦

 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥

 
 على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى مساهمة افترض حصول المشروع

 :صاحب المشروع

  )١٤( جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٦٦ ٢٣,٠٧٦

ض بنكي  لتمويل الموجودات الثابتة قر ٣٤ ١٢,٠٠٠

المجموع ١٠٠ ٣٥,٠٧٦

 

على أن يتم تسديد قيمة  القرض على مـدى           % ١٠علما بان معدل فائدة القرض تبلغ     

 .خمس سنوات
 



 
 

١٤ 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

 :    الفرضيات المالية
 

سية على قرض ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسي

يسدد القرض على خمس سنوات . لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

مدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات تم إجراء التحليل المالي للمشروع ل

 -:التالية

 

 .تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية 

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات
 

 %.٥دل سنوي هو تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمع

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢ تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان ك كذل. للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي

 

 دينار في السنة األولى ٥,٠١٠  يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بينأنيتوقع  -

 . دينار في السنة الخامسة٨,٠٣٨للتشغيل و 



 
 

١٥ 

تبلغ .  بما فيها صاحب المشروععمالسيوفر المشروع فرص عمل لسبعة موظفين و -

قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 دينار في السنة ١٧,٠٠٠ ترتفع الى دينار في السنة االولى ١٣,٩٨٦ االجتماعي

 .األخيرة

في السنة % ٢٩,٩في السنة األولى و %١٤,٩تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .٢٩,٩و % ٢١,٢الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

عند معامل خصم  دينار ٢١,١١٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

١٢%. 

 % .٢٩,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات   -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب  -

قى المعايير المالية اعلى من الحد يبقى المشروع مجديا وتب % ٢٠و% ١٠تتراوح بين 

 المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف أن إال .األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

 .، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ١٠ بنسبةأو انخفاض أسعار البيع التشغيل 



 
 

١٦ 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المالحق المالية . ٦



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 صاحب المشروع

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

162,000170,100178,605187,535196,912المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

126,720133,056139,709146,694154,029تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,6606,9937,3437,7108,095تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3603,5283,7043,8904,084تكاليف المصنع التشغيلية

136,740143,577150,756158,294166,208مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
25,26026,52327,84929,24230,704الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
5,3285,5945,8746,1686,476رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

4,0504,2534,4654,6884,923مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
2,4002,4002,4002,4002,400إيجارات

00000أيجار أرض
1,4701,5441,6211,7021,787مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 15,36616,01416,69517,41018,160مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
2,3992,3992,3992,3992,399اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

18,16518,81419,49420,20920,960مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,0957,7098,3559,0339,744الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,2001,003787549288الفائدة على القرض
5,8956,7067,5688,4839,456الربح قبل الضريبة

8841,0061,1351,2721,418الضريبة على األرباح
5,0105,7006,4327,2118,038األرباح الصافية

%68%69%70%71%72نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 124,196127,093130,072133,130136,266نقطة التعادل

%69%71%73%75%77نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
10,10010.001,010معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

05.000أخرى
2,399المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
12,67612,6760رأس المال العامل المطلوب

35,07623,07612,000إجمالي تكلفة المشروع
%34%66%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

الفريكة الجاهزة
عام



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
عامالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
162,000170,100178,605187,535196,912المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
162,000170,100178,605187,535196,912المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
23,076حقوق الملكية

12,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,1163,5394,8476,0247,056الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
35,076164,116173,639183,452193,560203,968مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
20,400مجموع اإلستثمارات

10,560136,740143,577150,756158,294166,208التكاليف التشغيلية المباشرة
15,36616,01416,69517,41018,160إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,2001,003787549288الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
8841,0061,1351,2721,418الضريبة

32,960154,190161,601169,373177,525186,075إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,1169,92512,03814,07816,03417,893صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,9662,1622,3782,6162,878أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,9662,1622,3782,6162,878إجمالي دفعات سداد القرض

2,1167,9609,87611,70013,41815,015رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,4215,0295,6766,3627,092توزيعات األرباح

2,1163,5394,8476,0247,0567,923صافي النقد بعد التوزيعات

الفريكة الجاهزة



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,1163,5394,8476,0247,0567,923النقد

00000المدينون
10,56010,56010,56010,56010,56010,560المخزون

12,67614,09915,40716,58417,61618,483إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

10,100األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
20,40020,40020,40020,40020,40020,400إجمالي األصول الثابتة
2,3994,7997,1989,59711,997اإلستهالك التراآمي

20,40018,00115,60113,20210,8038,403القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
35,07633,69932,20830,58628,81826,886مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,9662,1622,3782,6162,8780اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,9662,1622,3782,6162,8780مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

10,0347,8725,4942,87800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
10,0347,8725,4942,87800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
23,07623,07623,07623,07623,07623,076رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5891,2602,0172,865األرباج المجمعة
589671757848946الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

23,07623,66524,33625,09225,94126,886مجموع حقوق الملكية
35,07633,69932,20830,58628,81826,886مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %29.9%25.0%21.0%17.7%14.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%29.9%27.8%25.6%23.4%21.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 6.56.56.36.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الفريكة الجاهزة
عام



اسم المشروع

الموقع المقترح

أوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالنسبة

NPV 21,11035,076صافي القيمة الحالية

IRR 23,076%29.1معدل العائد الداخلي
B/C 1.612,000القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 434.2فترة اإلسترداد%

ثالثا: النتائج المالية
12345

5,0105,7006,4327,2118,038صافي الربح بعد الضريبة

%4.8%4.5%4.2%3.9%3.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%29.9%25.0%21.0%17.7%14.9معدل العائد على اإلستثمار %

%29.9%27.8%25.6%23.4%21.2معدل العائد على حقوق الملكية %

6.56.56.36.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

124,196127,093130,072133,130136,266نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.5%18,29125.8زيادة تكاليف المشروع

%20 1.4%15,47222.9زيادة تكاليف المشروع

%10 NUM!-0.2#43,168-تخفيض مبيعات المشروع

%20 NUM!-1.9#107,446-تخفيض مبيعات المشروع

%10 NUM!0.0#39,294-زيادة تكاليف التشغيل

NUM!-1.5#99,698-زيادة تكاليف التشغيل %20

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
الفريكة الجاهزة

عام

القرض الى التكاليف

القروض

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويل

البند

تكاليف المشروع

رأسمال صاحب المشروع



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

IRR29.1%معدل العائد الداخلي
NPV21,110صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

IRR25.8%معدل العائد الداخلي
NPV18,291صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

IRR22.9%معدل العائد الداخلي
NPV15,472صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-43,168صافي القيمة الحالية
B/C-0.2اإليرادات الى التكاليف

!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-107,446صافي القيمة الحالية
B/C-1.9اإليرادات الى التكاليف

!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-39,294صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف

!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-99,698صافي القيمة الحالية
B/C-1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20

زيادة تكاليف التشغيل %10

الحالة األساسية

زيادة تكاليف المشروع %10

زيادة تكاليف المشروع %20

تخفيض مبيعات المشروع %10

زيادة تكاليف التشغيل %20



الحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,9600-32,960

12,1169,8947,779

262410,5099,885

365511,15410,499

468811,83211,144
572244,23443,512

زيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,2560-36,256

12,1169,8947,779

262410,5099,885

365511,15410,499

468811,83211,144
572245,07444,352

زيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,5520-39,552

12,1169,8947,779

262410,5099,885

365511,15410,499

468811,83211,144
572245,91445,192

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي



تخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,9600-32,960

12,116-6,306-8,422

2624-6,501-7,125

3655-6,706-7,361

4688-6,922-7,609
572223,75023,028

تخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,9600-32,960

12,116-22,506-24,622

2624-23,511-24,135

3655-24,567-25,222

4688-25,675-26,363
57223,2672,545

زيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,0160-34,016

12,327-5,317-7,644

2686-5,450-6,137

3720-5,591-6,311

4756-5,738-6,495
579427,33326,539

زيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,0720-35,072

12,539-20,527-23,066

2749-21,410-22,158

3786-22,336-23,122

4825-23,309-24,134
586710,4339,566

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي


