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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

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 وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
سـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الت          

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

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

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (

 



 
 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع
   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
  ٤٠٢ صفات السلعة المنتجة

 .٣ دراسة السوق 
   ١. ٣ خدمات المشروع ونصنيفها 

   ٢. ٣ السوق المحلي
   ٣ .٣ الطلب المتوقع 

   ٤. ٣ الحصة السوقية والطاقة االنتاجية 
  ٥٠٣ المنافسة والتسويق

   ٦. ٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة 

 .٤ الدراسة الفنية 
   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤  وتجهيزات المكتب والمشروع البناء
   ٣. ٤ العدد واالدوات 

   ٤. ٤  والتجهيزات االثاث
   ٥. ٤ قلوسائط الن

   ٦٠٤ المواد االولية 
   ٧٠٤ الخدمات الضرورية

   ٨٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية 
   ٩٠٤ برنامج تنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 
   ١. ٥ تكاليف المشروع

   ٢. ٥ األسس والفرضيات المالية
   ٣. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ المالحق المالية  



 
 

 ١

 
 
 
 
 
 

 خدمات مكافحة حشرات وقوارض
 

 ملخص المشروع. ١

 خدمات مكافحة حشرات وقوارض اسم المشروع

 عمان  المقترح موقع المشروع

 خدمات منتجات المشروع

 أشخاص  ٤ األيدي العاملة

 دينار ١٧,٤٣٤ ياالستثمار الكل

 % ٢٤,٣ معدل العائد الداخلي

 ناردي ٧,٠٣٦ صافي القيمة الحالية

  ١,٤القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة االسترداد

 



 
 

 ٢

 
 
 

حـة  فمجال مكافحة الحشرات الزاحفة والطـائرة، ومكا      يعتبر األردن من الدول المتقدمة في       

 الحيوانات الضالة مثل الكالب مقارنة مع دول العـالم  إلى باإلضافة أشكالهاالقوارض بجميع   

 المتابعة الحثيثة للمحافظـة علـى       إلى باإلضافةالمكافحة  طرق فعاله في    تستخدم   و الثالث،  

 . اإلنسانصحة 

 

 التي تقتضيها مصلحة الدولـة فـي   األساسيةاصبح االهتمام بالصحة العامة من الضرورات       

لها مفاهيمها الحديثة  الحالية مهنة متكاملة أيامناالمحافظة على صحة مواطنيها ،  وهي في   

 مع العلم أن أمانة العاصمة فـي عمـان    . ارتجاليا أود العمل في هذا المجال عشوائيا       ولم يع 

والبلديات في المناطق األخرى تتطلع بالمهمة الكبرى في المحافظة علـى الصـحة العامـة               

ـ           الحاويـات ومكبـات     ةومكافحة اآلفات المنزلية بكافة أشكالها، وتأخذ على عاتقها معالج

 .هاالنفايات والمسالخ وغير

 

 : وصف المشروع١. ٢
 

تقوم بعمل مهني  متكامل      اتخدم ال  شركة تعمل في مجال   إن المشروع المقترح عبارة عن      

ضمن برنامج مكافحة معد مسبقا حسب ما تقضيه ظروف المكان الذي سيتم معالجة اآلفات              

 قوارض حتى المكافحة داخـل المنـزل مثـل          أو طائرة   أوفيه سواء أكانت حشرات زاحفة      

صحة العامة  وبيع مبيدات ال  كما يمكن للمشروع ان يقوم بالمتاجرة       . فحة البق والبراغيث  مكا

 . أنواعهابكل 

 

 :المقدمة.٢



 
 

 ٣

 : أهداف المشروع ٢. ٢
 

 .تقديم خدمة مكافحة اآلفات المنزلية من حشرات وقوارض بالدرجة األولى 

 .خلق فرص عمل جديدة 

 .عتحسين المستوى االجتماعي واالقتصادي للعاملين في المشرو 
 

 :الموقع العام للمشروع ٣. ٢
 

عمان كونها ذات كثافة سكانية عالية، حيث يقطـن فيهـا           يقترح أن يكون الموقع في مدينة       

 وجود الكثير   إلى باإلضافة سكان المملكة، من  % ٣٨ نسمة ويشكلون    ٢,٠٢٧,٦٨٥حوالي  

 سوقا لمثل إذ يوفر ذلكوالمخابز   والشركات والمؤسسات الخاصة، والمستشفياتمن الفنادق

 .هذا النوع من الخدمات
 
 

 
 

 العاصمة في عمان والبلديات فـي       مانة مديرية مكافحة الحشرات والقوارض التابعة أل      تقوم

 مـن حاويـات ومكـب        الصحية ه المكار أماكنمعالجة  ل  الكبرى مهمةال ب األخرىالمحافظات  

 عـداد أ للحد من    بصورة مستمرة ودورية ضمن برامج معدة ومخطط لها       النفايات والمسالخ   

 القوارض مـن فئـران      إلى باإلضافةالحشرات المنزلية مثل الذباب والبعوض والصراصير       

 الالزم ومعالجة شكاوي    بإجراء)  شهر ١١( ٢٠٠٣ في عام    األمانةقامت   هذا وقد  ٠نذاوجر

 ما تقـوم بـه الشـركات        إلى باإلضافة .ألف شكوى  ١٤ ما يقارب     وصلت   يالتالمواطنين  

تمارس مثل هذا العمل بشكل هامشي، ناهيك عن المكافحة الذي يقوم بها الفرد              التي   األخرى

 طائلة بال فائدة على المدى الطويـل مثـل مكافحـة البعـوض              أمواالنفسه والتي تستنزف    

 .القرصفعالية خاصة ذات مفعول مؤقت ينتهي بانتهاء  بأقراص

فات الزراعيـة فـي وزارة      قسم مكافحة اآل  الصادر عن    ٢٠٠٢  للعام  السنوي تقرير ال يشير

مكافحـة الحشـرات المنزليـة      مجال  الإلى أن عدد الشركات والمحالت العاملة في        الزراعة  

ن تعمالتين كبيرتين  شرك بلغ   ٢٠٠٢والمسجلة لديها حتى عام     عمان  في محافظة   رض  اوالقو

،  ببيع مبيدات الصـحة العامـة      ةمتخصصمكافحة الحشرات المنزلية والقوارض و    في مجال   

  . هذا العمل بشكل هامشياألفراد الذين يمارسونضافة إلى بعض باإل

  السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

 

  : خدمات المشروع وتصنيفها١٠٣
  

بتقديم خدمة الرش والمكافحة    معني  مشروع  عبارة عن    وهو   خدميا وتجاريا  المشروعيعتبر  

 . بصورة هامشيةمبيدات الصحة العامةبيع بآلفات المنزل باإلضافة إلى 

 

 :  السوق المحلي٢. ٣
 :يمكن تحديد السوق المحلي من خالل الفرضيات التالية

 ٢٠٠٣ عـام    في السنة/  حالة ألف ١٤لجة  اة ومع فحة فعليا بمكا  عاصم ال أمانةقامت   •

 ٠) أشهر١١(

مـن سـكان    % ٣٨ نسمة ويشكلون حـوالي      ٢,٠٢٧,٦٨٥يبلغ عدد سكان عمان      •

 القويسـمة،   لواء قصبة عمان، ماركا،    ( المستهدفة األلويةالمملكة، يسكن منهم في     

  نسـمة  ١,٨٤٨,٦١٠ في مجال عمل المشروع المقتـرح        ) الجامعة، وادي السير،  

 حـوالي   األسـرة  أفراداعتبار أن متوسط عدد     ب،  أسرة ألف   ٣١٩ويشكلون حوالي   

 . لواء سحاب، الجيزة، الموقر، ناعور من السوق المستهدفءوتم استثنا.  فرد٥,٨

 ألف  ١٦٠ ما يقارب    أي في عمان ) األسر(السوق المستهدف من  % ٥٠افترض أن    •

المنزلية من عبوات مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة مثل         المبيدات   تستخدم أسرة

 .وال يحتاجون إلى خدمات المشروعبف باف، بايجون 

 ١٦ حوالي   أيشركات الخاصة   بال  االستعانة إلى من السكان يلجأون  % ٥افترض أن    •

  ٠  عائلةألف

 لمكافحة القـوارض والحشـرات       عند الحاجة  فيلجأون) سرمن األ % ٤٥(أما الباقي    •

 عمان او من خالل األفـراد الـذين يمارسـون هـذا             أمانة من خالل    أماوالزواحف  

  .النشاط

  . لغايات احتساب السوق الظاهريبنفسه المكافحة التي يقوم بها الفرد إغفالسيتم  •

)  شهر١٢ (األمانةالمكافحة عن طريق = ٢٠٠٣ لعام السوق الظاهريلما سبق فان   •

 :كما هو موضح في الجدول التالي.  المكافحة من خالل الشركات الخاصة+ 

 

 

 



 
 

 ٥

 

  حالةألف/ العدد لبيان

 ١٥,٣ المكافحة عن طريق األمانة

 ١٦,٠ المكافحة من خالل الشركات

 ٣١,٣ المجموع

 ١٦دل  يعـا ألغراض المنـازل    المتاح أمام القطاع الخاص      المشروع حجم سوق    قدروبذلك ي 

الف حالة، وإذا ما أضيف إليها احتياجات المستشفيات والفنادق والمخابر والمفترضة بمـا             

 حالة، فان حجم السوق اإلجمالي      ٤,٠٠٠أي   من عدد حاالت المكافحة المنزلية    % ٢٥يعادل  

 .  الف حالة٢٠ يقدر بحوالي ٢٠٠٣المتاح في عام 

 

 :الطلب المتوقع  ٣. ٣

 

لطلب على مبيدات الصحة العامة لزيادة الكثافة السكانية وزيادة عدد          من المتوقع أن يتزايد ا    

 في المنازل التي تساعد على      األشجارالمشتركين سنويا في مشاريع الصرف الصحي ووجود        

 هذه المبيدات    على يتزايد الطلب وسوف  . وجود البعوض باإلضافة إلى مياه الصرف الصحي      

، ويبين الجدول التالي    %٣و السكاني والبالغة تقريبا     على األقل بنفس نسبة الزيادة في  النم       

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤حجم الطلب المتوقع من المبيدات  للسنوات 
 

 السنة حالةالف / حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٢٠,٦ 

٢٠٠٥ ٢١,٢ 

٢٠٠٦ ٢١,٨ 

٢٠٠٧ ٢٢,٥ 

٢٠٠٨ ٢٣,٢ 

 

 : الحصة السوقية والطاقة المقترحة٤٠٣
 

 هـا  حالة يتم العمل مع    ١,٠٠٠نة األولى ستكون بحدود      حصة المشروع في الس    أنافترض  

 ثالث زيارات فـي     تغطيسنويا  /  دينار ٣٠ يتم تقديم الخدمة مقابل      أنمن خالل التعاقد على     



 
 

 ٦

 وقد افتر معدل زيادة سنوية في خـدمات المشـروع نسـبتها             .األدويةبما فيها كلفة     السنة

ا المشروع وحصـة المشـروع مـن        حاالت التي سيعالجه  الالجدول التالي يبين عدد      ٠%٥

 :السوق

 

 السنة عدد حاالت المعالجة حصة السوق% 
٢٠٠٤ ١,٠٠٠ ٤,٨٥ 

٢٠٠٥ ١,٠٥٠ ٤,٩٥ 

٢٠٠٦ ١,١٠٣ ٥,٠٦ 

٢٠٠٧ ١,١٥٨ ٥,١٠ 

٢٠٠٨ ١,٢١٦ ٥,٢٠ 
 

 :والتسويق المنافسة ٥. ٣
 

 المكافحـة   تقومان بخدماتان شركتمنظمشركات العاملة في هذا المجال بشكل  عدد ال  يبلغ

 يواجه المشروع منافسة من قبل الشـركات        أن ويتوقع   . الحشرات المنزلية    بيع مبيدات و

العاملة خاصة إذا ما رغب المشروع في المنافسة على العطاءات الخاصة بالمستشـفيات             

والفنادق والمستودعات والشركات، لذلك ال بد من وجود كادر متخصص متميـز بتقـديم              

 .مةالخدمات على أسس سلي

عرضا منافسا من حيث األسعار والدخول في السوق         هذا المشروع سيقدم     أنوقد افترض   

من خالل الترويج لفكرة التعاقد مع المحالت أو البيوت سنويا للعناية ومكافحة كافة أنواع              

 .الحشرات و القوارض

 

  المتوقعةاإليراداتو  البيعأسعار ٦. ٣
 

في الجـدول  لألعوام الخمسة القادمة كما هو مبين     من المتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع       

ـ  المكافحـة    أدويةشاملة   الخدمات   أسعارأدناه ،  مع العلم أنه تم تقدير           للمنـزل   ةالمقدم

المبالغ التي تأخذها الشركة    مع التأكيد بان     التحفظ     ألغراض دينار فقط    ٣٠الواحد بحدود   

 المتعاقد عليهـا  باسـتثناء عقـود         تللحاال والمتابعة   واألدوية افحةكهي بدل خدمات الم   



 
 

 ٧

حسـب    ما تم التعاقد معها    إذا أخرىالمستشفيات والفنادق والشركات فهي تعامل بطريقة       

  :إليرادات المتوقعةويبين الجدول التالي ا. حجم العمل فيها

 

 اإليرادات السنوية السنة
 دينار ٣٠,٠٠٠ األولى

 دينار ٣١,٥٠٠ الثانية
 دينار ٣٣,٠٧٥ الثالثة
 دينار ٣٤,٧٣٠ الرابعة
 دينار ٣٦,٤٦٥الخامسة

 
 
 
 
 

 المشروع موقع ١٠٤
 

التجاريـة  أن يكون في أحد المجمعـات       يفضل  وعمان   في مدينة    يقام المشروع  أنيقترح  

 مع الخـدمات    ٢م٣٠ مكتب مساحته    استئجارحاجة المشروع   و يفي   أن ويمكن   ،المعروفة

السـتعماله  نسـبيا    رخـيص    هـا فيإليجار  في منطقة ا    بمساحة مقاربة  مخزنواستئجار  

 .كمستودع للعدد واألدوات واألدوية

 

 المكتب والمستودع البناء و تجهيزات  ٢. ٤
 

طبيعـة  و الءمتتلتعديالت  الإلى بعض   بحاجة  المكتب والمستودع    بناءكال من    أنافترض  

ـ             وم علـى   المشروع ، وتتمثل هذه التعديالت بعملية بناء سدة للمحل وتركيب أبواب ألمني

مدخل المحل و تهيئة الموقع ليتناسب و أغراض المشروع وتم تقـدير هـذه التعـديالت                

 دينار وللمستودع   ١,٢٠٠ قدرت األجرة السنوية للمكتب ب       . دينار أردني    ١٥٠٠بحوالي  

 . دينار٩٠٠ ـب

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٨

 واألدوات العدد ٣. ٤
 

لي كما هي موضـحة      يحتاجها المشروع من السوق المح     التييمكن توفير العدد واألدوات     

 :في الجدول التالي
 
 
 

 البيان العدد دينار/ السعر   دينار/اإلجمالي

  )كمبريسر (ماتور رش ٢ ٥٠٠ ١,٠٠٠

 دخان  /   تبخيرآالت ٢ ٦٠٠ ١,٢٠٠

  أخرى - - ٥٠٠

 المجموع ٢,٧٠٠
 
 

  والتجهيزاتاألثاث ٤. ٤
 

السـتقبال  تبيـة وأثـاث     وتجهيـزات مك   أثاث بسيط عبارة عن     أثاثيحتاج المشروع إلى    

 .   دينار٧٠٠وقد قدرت كلفته بمبلغ الزبائن 
 

 وسائط النقل ٥. ٤
 

للتسويق ونقل البضاعة، قدرت كلفتهـا بمبلـغ        ) أببك  ( سيارة نقل    إلىالمشروع  يحتاج  

 . دينار١٠,٠٠٠
 

  المواد األولية ٦. ٤
 

 دينار، على   ١٠,٠٠٠ في السنة األولى بمبلغ   قدرت المواد األولية التي يحتاجها المشروع       

 . دنانير من المبيدات١٠اعتبار أن الحالة الواحدة تحتاج 
 

  الضروريةالخدمات ٧. ٤
 

 دينـار   ١٨٠وتقدر كلفتها بمبلغ    ماء وكهرباء   في المنطقة الخدمات الضرورية من      توفر  ي

 . دينار سنويا١,٢٠٠ باإلضافة الى وقود السيارة المقدر ب .سنويا

 

 



 
 

 ٩

 

 ة واألجور السنويةالقوى العامل ٨. ٤
 

 ٢عـدد   ل  مـا وعيحتاج المشروع  إلى عدد من الموظفين يتمثل في مهنـدس زراعـي              

 .وسكرتيرة، وكما في الجدول التالي 

 البيان العدد الراتب الشهري دينار/ الكلفة

صاحب / مهندس زراعي ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 لمشروعا

 سكرتيرة ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 عمال فنيين ٢ ١٥٠ ٣,٦٠٠

 جموعالم ٩,٠٠٠
 

  تنفيذ المشروعبرنامج ٩. ٤
 

 . شهرينالمشروع خالل مدة أقصاهامن المتوقع أن يتم إنجاز 

  

 
 

 

 :ىتكاليف التشغيل للسنة األول ١. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١٠,٠٠٠ األوليةالمواد 

 ٩,٠٠٠ الرواتب واألجور مع الضمان

 ٦٠٠ مصاريف تسويق

 ١,٣٨٠ خدمات ضرورية

 ٢,١٠٠ إيجارات

 ٢,٥٣٠ مصاريف تشغيلية أخرى

 ٢٥,٦١٠ المجموع

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٠

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١,٥٠٠ تعديالت بناء

 ٢,٧٠٠ العدد واألدوات

 ١٠,٠٠٠ أبسيارة بك 

 ٧٠٠ أثاث

 ٢٠٠ تأمينات مستردة

 ١٥,١٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ٢٠٠ مصاريف التأسيس

 ٢,١٣٤ رأسمال عامل

 ١٧,٤٣٤ المجموع

 

 مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل ٣. ٥
 

مثل رسوم التسجيل والترخيص والمصاريف     يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

 . دينار٢٠٠تبلغ قيمة هذا البند . المتفرقة األخرى
 

 أس المال العامل ٤. ٥
 

  وقـد بلـغ    شـهر واحـد،   نتاجية لمدة   تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإل        

 .دينار)  ٢,١٣٤(
 

 

 وسائل التمويل بالدينار ٥. ٥
 

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

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

 

 

 

 
 



 
 

 ١١

 البيان دينار/ القيمة  %

 مساهمة صاحب المشروع ٩,٩٣٤ ٥٧

 قرض الموجودات الثابتة ٧,٥٠٠ ٤٣

  المجموع ١٧,٤٣٤ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر المشـروع                 

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

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تـزداد بشـكل متسـاو مـع الزيـادة                 •

 .المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ٢٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع           

 در المشروع قـا   أنتشير التدفقات النقدية    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   يحقق  

مرفق كذلك بهذه    .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات     على الوفاء بالتزاماته المالية     

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 

في السـنة األولـى       دينار    ١,٢٤٩ يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين        أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة٢,٧٢٦و   للتشغيل

تبلغ .   بما فيهم صاحب المشروع        وعمال  موظفين ألربعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار في السنة األولـى ترتفـع إلـى          ٩,٠٠٠قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم       

 .دينار في السنة الخامسة ١٠,٩٤٠



 
 

 ١٢

فـي   %  ٢٧,٤ السـنة األولـى و       في % ٧,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 فـي   %١٢,٦ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين        . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 . في السنة الخامسة%٢٧,٤ و السنة األولى

 .  دينار٧,٠٣٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٤,٣يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤يمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة الق -

 .  سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسـعار البيـع بنسـب                 -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد          % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

 ويعتبر المشروع حساسا الرتفـاع تكـاليف      . ى المشروع األدنى الالزم للحكم على جدو    

  % .١٠بنسبة أو انخفاض أسعار البيع التشغيل 

 

 

 
 

  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤

 

 

 
 

 

  الماليةمالحقال.٦



الموقع المقترح
عمــان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
30,00031,50033,07534,72936,465المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
30,00031,50033,07534,72936,465المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
9,934حقوق الملكية

7,500قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,3012,0472,6693,1573,496الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
17,43431,30133,54735,74437,88639,961مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
15,100مجموع اإلستثمارات

83316,72017,55618,43419,35520,323التكاليف التشغيلية المباشرة
8,8909,2309,5869,96010,353إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
750627492343180الفائدة

200المصاريف التأسيسية  والخلو
416528647774909الضريبة

16,13326,77627,94129,15930,43331,765إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,3014,5245,6066,5857,4538,196صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,2281,3511,4861,6351,799أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,2281,3511,4861,6351,799إجمالي دفعات سداد القرض

1,3013,2964,2545,0995,8186,398رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,2491,5851,9422,3222,726توزيعات األرباح

1,3012,0472,6693,1573,4963,672صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
شرآة مكافحة الحشرات والقوارض



الموقع المقترح
عمــان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
30,00031,50033,07534,72936,465المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
30,00031,50033,07534,72936,465المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
9,934حقوق الملكية

7,500قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,3012,0472,6693,1573,496الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
17,43431,30133,54735,74437,88639,961مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
15,100مجموع اإلستثمارات

83316,72017,55618,43419,35520,323التكاليف التشغيلية المباشرة
8,8909,2309,5869,96010,353إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
750627492343180الفائدة

200المصاريف التأسيسية  والخلو
416528647774909الضريبة

16,13326,77627,94129,15930,43331,765إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,3014,5245,6066,5857,4538,196صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,2281,3511,4861,6351,799أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,2281,3511,4861,6351,799إجمالي دفعات سداد القرض

1,3013,2964,2545,0995,8186,398رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,2491,5851,9422,3222,726توزيعات األرباح

1,3012,0472,6693,1573,4963,672صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
شرآة مكافحة الحشرات والقوارض



الموقع المقترح
عمــان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,3012,0472,6693,1573,4963,672النقد

00000المدينون
833833833833833833المخزون

2,1342,8803,5033,9904,3304,505إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

2,700األجهزة والمعدات
700األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
15,10015,10015,10015,10015,10015,100إجمالي األصول الثابتة
1,9343,8685,8037,7379,671اإلستهالك التراآمي

15,10013,16611,2329,2977,3635,429القيمة الدفترية لألصول الثابتة
20016012080400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
17,43416,20614,85413,36811,7339,934مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
122813511486163517990اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

122813511486163517990مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

627249203434179900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
627249203434179900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
9,9349,9349,9349,9349,9349,934رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

9,9349,9349,9349,9349,9349,934مجموع حقوق الملكية
17,43416,20614,85413,36811,7339,934مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %27.4%19.8%14.5%10.7%7.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%27.4%23.4%19.5%16.0%12.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.12.42.42.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
شرآة مكافحة الحشرات والقوارض



الموقع المقترح

عمــان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%17,4345تكاليف المشروع

%9,9345مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%7,50012القروض

%75%43.0القرض الى التكاليف %

%25%57.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,2491,5851,9422,3222,726صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.0%8.9%7.8%6.7%5.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%27.4%19.8%14.5%10.7%7.7معدل العائد على اإلستثمار %

%27.4%23.4%19.5%16.0%12.6معدل العائد على حقوق الملكية %

2.12.42.42.4NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.0الديون

26,23726,72627,22627,73628,255نقطة 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 13,169-3,066-4,992-7,0365,7314,4261,022صافي القيمة الحالية

IRR 11.7-%6.6%2.9%13.8%18.6%21.2%24.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.10.70.80.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,965
7.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

27,236

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.0%

19.8%
1.9

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

شرآة مكافحة الحشرات والقوارض



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.3%معدل العائد الداخلي
NPV7,036صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.2%معدل العائد الداخلي
NPV5,731صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.6%معدل العائد الداخلي
NPV4,426صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.8%معدل العائد الداخلي
NPV1,022صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR2.9%معدل العائد الداخلي
NPV-4,992صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR6.6%معدل العائد الداخلي
NPV-3,066صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-11.7%معدل العائد الداخلي
NPV-13,169صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,1330-16,133

11,3014,3903,089

2984,7154,617

31035,0554,952

41085,4135,305
511317,44617,332

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,7470-17,747

11,3014,3903,089

2984,7154,617

31035,0554,952

41085,4135,305
511317,98917,875

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

019,3600-19,360

11,3014,3903,089

2984,7154,617

31035,0554,952

41085,4135,305
511318,53218,418



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,1330-16,133

11,3012,8901,589

2983,1403,042

31033,4013,299

41083,6773,569
511315,43915,326

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,1330-16,133

11,3011,39089

2981,5651,467

31031,7481,645

41081,9401,832
511313,43213,319

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,2170-16,217

11,4311,829398

21082,0361,928

31132,2532,140

41192,4812,363
512514,63414,509

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,3000-16,300

11,561-732-2,293

2118-643-760

3123-549-672

4130-450-580
513611,82211,686


