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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(دراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه ال 

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

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

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

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

 
 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  مبررات واهداف

  ٢-٣ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق 

١-٣ المنتجوصف     

٢-٣  الطلب الحالي    

٣-٣ الطلب المتوقع     

٤-٣ وق كميات االنتاج وحصة المشروع من الس    

٥-٣ المنافسة والتسويق واسعار البيع    

٦-٣ االيرادات المتوقعة   

 . ٤  الدراسة الفنية 

١-٤ موقع المشروع    

٢-٤ البناء    

   ٣-٤  مراحل التصنيع وتكلفة المعدات

٤-٤  المكتبيةوالتجهيزاتاالثاث     

٥-٤ وسائط النقل    

٦-٤ المواد االولية     

٧-٤ الضروريةالخدمات     

٨-٤ القوى العاملة    

   ٩-٤   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 تكاليف المشروع ملخص     

٥-٥ وسائل التمويل    

٦-٥ سس والفرضيات المالية اال    

٧-٥ الخالصة     

٨-٥ المالحق المالية     

 



 
 

 

 

 

 

األعالف المحببة إنتاجمشروع   
 

  ملخص المشروع-١

 األعالف المحببة إنتاج اسم المشروع

 محافظة اربد  المقترحموقع المشروع

 أعالف الدواجن المحببة منتجات المشروع

 ٧ مجموع األيدي العاملة

 دينار١٠١٠٢١  ستثمار الكليحجم اال

 %٤٩,١  )IRR(معدل العائد الداخلي

 دينار١٣٥,٦٩٢   )NPV( صافي القيمة الحالية

 ٢,٣  B/C تاالستثمارا على لإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات ٣    )PBP (فترة االسترداد 
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الف التي تحتوي على المكونات الغذائية تحتاج الدواجن إلتمام نموها إلى استهالك األع

األساسية والتي تشمل الكربوهيدرات، البروتينات، والمواد الدهنية إضافة إلى األمالح 

المعدنية والفيتامينات، ويعتبر توفر المكونات المذكورة بشكل متوازن في الخلطة العلفية 

 .زمنية قصيرةضرورياً للوصول إلى الوزن التسويقي لطيور الدجاج ضمن فترة 

وقد زاد الطلب في اآلونة األخيرة من قبل مربي الدواجن على األعالف المحببة نظراً لتوفر 

تحتوي الحبيبات الناتجة عن العملية التصنيعية على (العناصر الغذائية فيها بشكل متوازن

جميع مكونات الخلطة العلفية، على العكس من األعالف المجروشة فقط التي تنفصل 

اتها ضمن المعالف، حيث تستقر األجزاء الناعمة في أسفل المعلف، وكما هو معروف مكون

فإن األجزاء الناعمة هي عبارة عن مسحوق المركزات البروتينية والفيتامينات وهي 

المكونات ذات العالقة المباشرة بزيادة وزن الدجاج وسرعة نموه، كما أنها المكونات األغلى 

 .)خلطة العلفيةثمناً من بين مكونات ال

  

 : وصف المشروع  ١,٢  
المشروع عبارة عن منشأة صناعية تقوم بإنتاج أعالف الدواجن المحببة، من خلطة 

األعالف األولية وبالنسب الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وذلك بهدف تسويقها لمربي 

 .  الدواجن ضمن المناطق المستهدفة

  

 مبررات المشروع وأهداف ٢,٢  
تغطية جزء من احتياجات السوق المحلي بهدف ، أعالف الدواجن المحببةإنتاج ب المشروع يقومس

من األعالف المحببة  بالمواصفات العلمية والفنية المطلوبة المتعارف عليها والتي أصبح 

الدواجن (مربي الدواجن يطلبونها بكثرة لما لها من أثر واضح في نوعية وكمية اإلنتاج 

، حيث أن للعلف )  أعالف محببة تقل عن كمية األعالف العادية لبلوغ اإلشباعتستهلك كمية

المحبب األثر الواضح في تحسين نوعية ووزن الدجاج الالحم  مقارنة باألعالف المجروشة 

فقط، كما أن العلف المحبب يخلو من العوامل المسببة لألمراض للدواجن ذلك أنه يتعرض 

 .ع نتيجة ضخ البخار الساخنللتعقيم أثناء عملية التصني

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

المقدمة . ٢



 
 

 ٢

 .سهولة تنفيذ المشروع نظرا لبساطة تقنيته .٢

 .  خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة      .٣

 تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع  .  ٤
 

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢  
 

مناطق غرب محافظة اربد وتحديداً ضمن مناطق لواء أن يكون موقع المشروع في يقترح 

  .الكورة أو لواء الطيبة حيث تتوفر األسواق المستهدفة

 

 

 
 

 

 :المنتج وصف  ١. ٣  

من خلطة أعالف الدواجن المحببة، التي يتم تصنيعها  سيقوم المشروع المقترح بإنتاج

بالمواصفات العلمية والفنية و بها من قبل وزارة الزراعةاألعالف األولية وبالنسب الموصى 

 .) مم٤بقياس ( في هذه الصناعةالمطلوبة المتعارف عليها

 

   الطلب الحالي٢,٣    
 ١٠٠بكثرة المداجن والتي تزيد عنتحديداً لواء الكورة مناطق غرب محافظة اربد ومتاز ت

المزارع المرخصة لوحدها  قدرة مدجنة مرخصة، هذا وتبلغ ٧٢مدجنة غير مرخصة،و

المرخصة وغير ( طيرلكل دورة انتاجية، ويبلغ إجمالي استهالك المداجن ٥٠٠,٠٠٠

 . يومياً)المحببة وغير المحببة(طن من األعالف) ٨٠(في حده األدنى ما يقارب ) المرخصة

 

  :الطلب المتوقع ٣ .٣
 وبشكل متزايد إلى تشير المعطيات الحالية إلى أن أصحاب مزارع تربية الدواجن يتجهون

تم اعتماد تزايد الطلب اإلعتماد على األعالف المحببة في تغذية الدواجن، وكتقدير متحفظ 

 .سنوياً% ٥على منتجات المشروع بواقع 

 

 

 دراسة السوق.٣



 
 

 ٣

 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤. ٣      
اً، بالنظر إلى تعتبر كميات األعالف المحببة المنتجة بغرض بيعها لمربي الدواجن قليلة جد

أن أصحاب مصانع تحبيب األعالف القائمة هم من كبار مربي الدواجن، ومعظم كميات 

األعالف المحببة التي ينتجونها تخصص الستهالك مزارعهم، مما يعني صعوبة حصول 

 .صغار مربي الدواجن على األعالف المحببة، أو ارتفاع أسعارها في حال توفرها

 من احتياجات سوقفقط % ١٥على تغطية حوالي   سيعمل بدايةحالمقتر المشروع يقدر أن

 .األعالف المحببة في المناطق المستهدفة

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣
يتم حاليا الحصول على األعالف المحببة من المصانع المتخصصة في كل من عمان 

 ـالمشروع ببيع إنتاجه بطن في حين سيقوم صاحب / دينار٢٠٥والزرقاء واربد وبمعدل  

  .، وهو سعر تنافسيطن شامالً خدمة التوصيل إلى المزرعة/ دينار١٩٥

الدواجن عامة يعتبرون أن مزارع تربية  أن أصحاب  الميدانيةستقصاءاتاإلأفادت وقد 

 دينار للطن  مرتفع  وبالتالي  ال يشترون األعالف المحببة بهذا السعر، لكنهم ٢٠٥السعر 

إضافة إلى ما .   دينار للطن خاصة أنه سيشمل خدمة التوصيل١٩٥د لدفع مبلغ على استعدا

 ينار د١٥سبق سيقوم المشروع بتحبيب خلطة األعالف الموردة من قبل المزارعين مقابل 

من انتاج المصنع من األعالف المحببة سيتم توريد % ٥٠عن كل طن، وقد تم افتراض أن 

 .ما يقلل من رأس المال العامل المطلوبموادها األولية من قبل الزبائن م

 

 : االيرادات المتوقعة   ٦. ٣   
 :تم تقدير إيرادات المصنع بناءاً على المعطيات التالية  *   

من الطاقة % ٧٠تبلغ ) Practical Capacity( تم افتراض أن الطاقة العملية القصوى -

 .ساعة /  طن٤والتي تبلغ ) Nominal Capacity(النظرية / اإلسمية

% ٦٠) Capacity Utilization(تم افتراض أن المصنع سيعمل  بنسبة طاقة مستغلة  -

 %.٥للسنة األولى وبزيادة سنوية قدرها 

 ساعات، كما تم افتراض أن المصنع سيعمل ٨تم افتراض أن يوم العمل الواحد يساوي  -

 . يوم في السنة٣٠٠

 المستغلة المذكورة أعاله هي متحفظة ويتوقع يذكر أن نسب الطاقة العملية القصوى والطاقة

 .أن تزيد الطاقة اإلنتاجية فعالً عن األرقام الواردة



 
 

 ٤

 -:لخمس سنوات تقدرعلى النحو التالي) بالدينار(وعليه فان اإلنتاج واإليرادات المتوقعة 

  )١( جدول رقم 
 كميات اإلنتاج واإليرادات المتوقعة

السنة/ البند 
السنة الخامسةالسنة الرابعة السنة الثالثة  الثانيةالسنة السنة األولى

 ٤,٨٦٢ ٤,٦٣٠ ٤,٤١٠ ٤,٢٠٠ ٤,٠٠٠ طن/ اإلنتاج

 ٤٧٤,٠٤٧ ٤٥١,٤٧٤ ٤٢٩,٩٧٥ ٤٠٩,٥٠٠ ٣٩٠,٠٠٠  بيع أعالفاتإيراد

 ٣٦,٤٦٥ ٣٤,٧٢٩ ٣٣,٠٧٥ ٣١,٥٠٠ ٣٠,٠٠٠ إيرادات تحبيب

 ٥١٠,٥١٢ ٤٨٦,٢٠٣ ٤٦٣,٠٥٠ ٤٤١,٠٠٠ ٤٢٠,٠٠٠ مجموع اإليرادات

 

 

 

 

  :وصف المشروع 

يتمثل المشروع في إنشاء مصنع إلنتاج أعالف الدواجن المحببة من خلطة الحبوب األولية 

في المملكة عامة ) مربي الدواجن( مم، بهدف تلبية جزء من احتياجات المزارعين ٤بقياس 

 . من هذه الخلطات خاصةمحافظة اربدغرب  في و

 

   موقع المشروع ١. ٤  
موقع مناسب لجهة قابلية الترخيص من قبل الجهات صاحبة إقامة المشروع في يقترح 

في منطقة و )أن يقع خارج حدود التنظيم للبلديات (العالقة إلقامة هذا النوع من المشاريع

قريبة من تواجد مزارع الدواجن في ألوية الكورة والطيبة والمزار الشمالي إضافة إلى 

تبلغ   مساحة أرض وعلىشكل سوقاً محتملة في المستقبل، مناطق غرب اربد وهي مناطق ت

، وبحيث تحتوي على موقف خاص تسمح بالتوسع المستقبلي عند الحاجةبحيث واحد دونم 

 .دينار١٢٠ بواقع ويقدر اإليجار السنوي لألرض، الستقبال سيارات النقل

               
 
 
 
 
 

 الدراسة الفنية. ٤



 
 

 ٥

  البناء٢. ٤
، يتضمن عبارة عن هنجر معدني هو متر مربع ٥٠٠ يحتاج المشروع إلقامة بناء بمساحة

 ١٠,٠٠٠زاوية مخصصة للعمل اإلداري، ويقدر أن ال تتجاوز تكلفة عمليات البناء مبلغ 

دينار، والتي تشمل إضافة لبناء الهنجر المعدني تهيئة األرض وإقامة األساسات ووضع 

 .ض المصنعالقواعد الخرسانية للماكنات باإلضافة إلى إقامة سور حول أر

 

 الجدول التالي يوضح توزيع مساحات بناء المشروع

 )٢(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 البيان  )٢م( المساحة  
  والتعبئة  والتغليف والتوضيباإلنتاج ٢٥٠

 مستودعات ٢٠٠

 االدارة وخدمات عمالية ٥٠

 المجموع ٥٠٠
 

  مراحل التصنيع وتكلفة المعدات  ٣ .٤

 التصنيع مراحل .١
ن، بعد أن يتم وزن المواد، بعد ذلك يتم خلط  ط٢يتم استقبال المواد في حفرة تتسع لـ 

يتسع لعشرة أطنان، لتدخل بعدها إلى ماكينة ) سايلو(المواد وجرشها ثم تجميعها في خزان

التحبيب و الترطيب وتخرج منها بشكل محبب حيث يتم تبريدها أثناء سيرها على األحزمة 

 طن يوجد في ٢ الذي يتسع لـ الناقلة، ثم يتم غربلتها لتنقل بعدها إلى مستودع التعبئة

 .ألكياساأسفله ميزان لتحديد الوزن المطلوب للتعبئة في 
 
 :فها التقديريةي وآالت المشروع وتكالمعدات. ٢

وماكينة )  أحزمة ناقلة وسايلوهات وقبان ( يتكون مصنع األعالف من الجاروشة وملحقاتها 

السعر اإلجمالي يقدر كهربائية، والتحبيب وملحقاتها باإلضافة إلى بويلر بخار ولوحات 

 . دينار شامالً ضريبة المبيعات٤٠,٠٠٠  بواقعلآلالت والمعدات



 
 

 ٦

وبهدف تزويد المصنع بالطاقة الكهربائية ، يحتاج المشروع لتركيب محول كهرباء بقدرة 

 دينار ٣,٠٠٠ دينار، إضافة إلى دفع مبلغ ٥,٠٠٠ أمبير، وتبلغ تكلفة المحول ٣٠٠

. كهرباء محافظة اربدكتأمينات لشركة  
 
  المكتبية األثاث والتجهيزات٤. ٤

 . دينار٢,٠٠٠يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

 وسائط النقل ٥ .٤
 سيارة شحن لنقل المواد األولية إلى المصنع ، وكذلك لتوصيل األعالف يحتاج المشروع إلى

 . دينار٨٠٠٠تم تقدير سعر سيارة الشحن بواقع المحببة إلى المزارع عند الطلب، و قد 
 

  المواد األولية ٦. ٤
% ٢٠,ذرة% ٧٠(سيتم شراء المواد على شكل خلطة خاصة بتصنيع األعالف تتكون من

طن يتم / دينار١٧٠بقيمة ) وذلك حسب إرشادات وزارة الزراعة, مركز% ١٠, كسبة صويا

لرئيسية علماً بأن كل طن من خلطة الحصول عليها عن طريق التجار في مراكز المدن ا

، حيث ارتأينا عدم حساب الزيادة البسيطة في  األعالف ينتج طن واحد من العلف المحبب

الوزن بعد التحبيب والناتجة عن ضخ بخار الماء أثناء عملية التحبيب حيث أن هذه الزيادة 

فقط من اإلنتاج % ٦٠ ئة والوزن، ومن الجدير بالذكر أنيتم خسارتها أثناء عمليات التعب

كما يلزم شراء , اإلجمالي سيتم شراء مواده األولية والباقي سيورد من قبل المستهلكين

 . لكل طن وبواقع مئة فلس للكيس الواحد٢٠عدد  أكياس تعبئة

احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في )  ٣(يوضح الجدول رقم 

 .السنة األولى

 )٣(دول رقم           ج

 السنة االولى/               المواد األولية ومستلزمات التغليف

دينار/ السعر طن/الكمية   البنـــد 
 )طن(خلطة األعالف األولية ٢,٠٠٠ ٣٤٠,٠٠٠

 أكياس تعبئة  ٨٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠

 المجموع  ٣٤٨,٠٠٠

 



 
 

 ٧

   الخدمات الضرورية٧. ٤
لعامة، على أنه و نتيجة للقدرة  سيتم تزويد المصنع بالكهرباء من الشبكة ا-

 المطلوب، من المتوقع أن تبلغ قيمة اإلستهالك Load factorعامل الحمل /الجهد/العالية

  دينار؛٣٠٠الشهري 

 شهر؛/  دينار٣٠ سيتم التزود بالماء بواسطة صهاريج خاصة بواقع -

دينار  ٨٠ دينار شهريا للمصنع، و١٢٠من محطات المحروقات بواقع ) سوالر(الوقود

 شهري لسيارة النقل؛

  دينار شهرياً؛١٠٠مصاريف صيانة األجهزة بواقع 

 دينار شهري، و مصاريف صيانة للسيارة  ٤٠ زيوت وشحوم للمصنع وسيارة النقل بواقع -

  دينار شهرياً؛٤٠بواقع 

  دينار؛٣٥خط هاتف بكلفة شهرية 

  دينار شهرياً؛٥٠مصاريف دعاية و تسويق بواقع 

 ونظافة افة إلى مصاريف ترخيص وقرطاسية  دينار شهرياً، باإلض٥٠ة بواقع مصاريف طارئ

 .قدرت التكلفة بناء على المشاريع القائمة وخبرة أصحابها**

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها فـي السـنة         الضروريةالخدمات  ) ٤(يوضح الجدول رقم     

 .االنتاجية األولى

)٤(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع الضرورية ات الخدم                   

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
 الكهرباء ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 المياه ٣٠ ٣٦٠

 الوقود ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع  ٦,٣٦٠
 

: القوى العاملة ٨ .٤  
 االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية  ) ٥( يبين جدول رقم 

 

 



 
 

 ٨

  )٥( جدول رقم 

املة وكلفها التقديرية بالديناراأليدي الع  

الراتب السنوي 

 دينار

الراتب الشهري 

 دينار

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 مهندس انتاج ١ ١٤٠ ١,٦٨٠

 محاسب ١ ١٢٠ ١,٤٤٠

 موزعسائق و ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 عامل  ٣ ٨٥ ٣,٠٦٠
 المجموع ٩  ١٠٫٩٨٠

 .%)١١( بواقع ة في الضمان االجتماعيمساهمال واألجور إجمالي الرواتب يضاف إلى
 

  الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع٩. ٤
   
 ويعتقد بانها كافية الختيار الموقع ، أشهر٦من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي  

 .وإقامة البناء وتركيب المعدات
 



 
 

 ٩

 
 
 

 

 

 تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥
 )٦(   جدول رقم                         

 تكاليف التشغيل السنوية

 التكاليف بالدينار
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف ٣٤٨,٠٠٠

 جور األرواتب وال ١٢,١٨٨

  الضروريةخدمات ال ٦,٣٦٠

 مصاريف تسويق وتوزيع ٦٠٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٥,١٠٠

مجموع تكاليف التشغيل ٣٧٢,٢٤٨

 

  قبل التشغيل    مصاريف التأسيس وما٢. ٥
 

على  دينار ، وتشمل ٢,٠٠٠   بمبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التجاريقدر   ت

 .والترخيص باالضافة الى تكاليف ايصال الخدمات الى الموقعالتسجيل رسوم 

 

 :  رأس المال العامل٣. ٥  
 

اجية مدتها دورة إنتدينار وعلى أساس  ٣١,٠٢١ يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي

 .شهر واحد

  

 

 

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٠

 

 :تكاليف المشروعملخص  ٤. ٥ 

 )٧(جدول رقم                     

 تكاليف المشروع                    

 البند التكاليف بالدينار
 البناء ١٠,٠٠٠

 معداتالوالت اآل ٤٥,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 أثاث مكتبي ٢,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣,٠٠٠

 لتكاليف الثابتةمجموع ا ٦٨,٠٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣١,٠٢١

 إجمالي تكاليف المشروع ١٠١,٠٢١
 

 : وسائل التمويل   ٥. ٥
 الموجودات الثابتة  باإلضافة إلى افترض حصول صاحب المشروع على قرض لتمويل  

 :ول التالي ته لتمويل باقي التكاليف كما هو مبين في الجدمساهم

  )٨( جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 ألف دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٥١ ٥١,٠٢١

قرض تمويل الموجودات الثابتة  ٤٩ ٥٠,٠٠٠

المجموع ١٠٠ ١٠١,٠٢١
سنويا يسدد بأقساط سـنوية اعتبـارا مـن          % ١٠ القرض   وقد افترض أن معدل فائدة    

 . سنوات٨نهاية السنة األولى ولمدة 



 
 

 ١١

 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

 :الفرضيات المالية
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض 

 سنوات عشريسدد القرض على . 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

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية

وهي مدة الدورة اإلنتاجية لدى مربي ( يوم تقريباً ٤٥ض سياسة بيع باآلجل لمدة تم إفترا_ 

 %. ٨٧,٥، مما يعني أن نسبة المبيعات النقدية تساوي )الدواجن

 بنسبة لمشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقديةالنقدية لمشتريات التم إفتراض أن _ 

يالت موردين أو تسهيالت أخرى قصيرة أيضاً، أي أن المشروع سيستفيد من تسه% ٨٧,٥

 .األجل مما يوفر السيولة

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

 .لإليرادات

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

 %.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 كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية على الوفاء بالتزاماته  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي

 



 
 

 ١٢

دينار في السنة األولى  ٢٩,٢٠٠ يتراوح بين اًيتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي -

 .ة الخامسة دينار في السن٤١,٣٩٤للتشغيل و 

تبلغ قيمة  . بما فيهم صاحب المشروعموظفين لسبعةسيوفر المشروع فرص عمل  -

الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة ١٤,٨١٥ دينار في السنة االولى ترتفع الى ١٢,١٨٨

في السنة % ٢٧,٩في السنة األولى و  %٢٠,٣ر بين تتراوح نسبة العائد على اإلستثما -

 % .٥٧,٥و %  ٥٣,٦الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 %١٢خصم  عند معامل دينار ١٣٥,٦٩٢  NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٤٩,١ للمشروع  ) IRR(يبلغ معدل العائد الداخلي -

  ٢,٣قيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة ال -

 .ثالث سنواتتبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
يبقى المشروع  % ٢٠و% ١٠في حالة زيادة تكاليف المشروع بنسب تتراوح بين  -

. مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

أو ارتفاع تكاليف % ١٠ساساً النخفاض أسعار البيع بنسبة  المشروع يعتبر حأنإال 

تكاليف  وأ، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند تحديد أسعار البيع %١٠التشغيل بنسبة 

 .التشغيل

 

  المالحق المالية ٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 يةالخالصة والمعايير المال )٤



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 الموقع المقترح

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

420,000441,000463,050486,203510,513المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

348,000365,400383,670402,854422,996تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,2615,5245,8016,0916,395تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
9,4209,89110,38610,90511,450تكاليف المصنع التشغيلية

362,681380,815399,856419,849440,842مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
57,31960,18563,19466,35369,671الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
4,9285,1755,4345,7055,991رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
00000إيجارات

120120120120120أيجار أرض
1,8001,8901,9852,0842,188مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 9,56610,03910,53511,05511,602مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
6,3996,3996,3996,3996,399اإلستهالك لإلصول الثابتة

2,0000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

17,96616,43816,93417,45518,001مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
39,35343,74746,26048,89951,670الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,5634,0823,5532,971الفائدة على القرض
34,35339,18442,17845,34648,699الربح قبل الضريبة

5,1535,8786,3276,8027,305الضريبة على األرباح
29,20033,30635,85138,54441,394األرباح الصافية

%26%26%27%27%31نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 168,280153,882153,992153,931153,674نقطة التعادل

%30%32%33%35%40نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

10,00025.00400أألبنية
025.000منشآت أخرى
45,00010.004,500معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

05.000أخرى
6,399المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,00012,000المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
31,02131,0210رأس المال العامل المطلوب

101,02151,02150,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

تحبيب األعالف
محافظة اربد



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
محافظة اربدالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
420,000441,000463,050486,203510,513المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
367,500385,875405,169425,427446,699المبيعات النقدية

52,50055,12557,88160,775تحصيالت ذمم مدينة
51,021حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0214835,54110,39515,014الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
101,021369,521438,858465,835493,704522,488مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
68,000مجموع اإلستثمارات

29,000319,181335,140351,897369,492387,967التكاليف التشغيلية المباشرة
9,56610,03910,53511,05511,602إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

43,50045,67547,95950,357تسديدات الدائنين
5,0004,5634,0823,5532,971الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
5,1535,8786,3276,8027,305الضريبة

99,000338,901399,120418,516438,861460,202إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,02130,62039,73847,31954,84362,286صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,3724,8095,2905,8196,401أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,3724,8095,2905,8196,401إجمالي دفعات سداد القرض

2,02126,24834,92942,02949,02355,885رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
025,76529,38831,63434,01036,524توزيعات األرباح

2,0214835,54110,39515,01419,361صافي النقد بعد التوزيعات

تحبيب األعالف



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0214835,54110,39515,01419,361النقد

52,50055,12557,88160,77563,814المدينون
29,00029,00029,00029,00029,00029,000المخزون

31,02181,98389,66697,277104,789112,175إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
10,000المباني

45,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
3,000تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
68,00068,00068,00068,00068,00068,000إجمالي األصول الثابتة
6,39912,79919,19825,59731,996اإلستهالك التراآمي

68,00061,60155,20148,80242,40336,004القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,00000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
101,021143,584144,868146,079147,192148,178مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

43,50045,67547,95950,35752,875دائنون
4,3724,8095,2905,8196,4010اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

4,37248,30950,96553,77856,75852,875مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

45,62840,81835,52829,70923,30723,307رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
45,62840,81835,52829,70923,30723,307مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
51,02151,02151,02151,02151,02151,021رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,4357,35411,57116,106األرباج المجمعة
3,4353,9184,2184,5354,870الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

51,02154,45658,37462,59267,12771,997مجموع حقوق الملكية
101,021143,584144,868146,079147,192148,178مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %27.9%26.2%24.5%23.0%20.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%57.5%57.4%57.3%57.1%53.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.71.81.81.82.1السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.61.51.31.21.1األمان(

000000التحقق

تحبيب األعالف
محافظة اربد



اسم المشروع

الموقع المقترح

أوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالنسبة

NPV 135,692101,021صافي القيمة الحالية

IRR 51,021%49.1معدل العائد الداخلي
B/C 2.350,000القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 349.5فترة اإلسترداد%

ثالثا: النتائج المالية
12345

29,20033,30635,85138,54441,394صافي الربح بعد الضريبة

%9.5%9.3%9.1%8.9%8.2الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%27.9%26.2%24.5%23.0%20.3معدل العائد على اإلستثمار %

%57.5%57.4%57.3%57.1%53.6معدل العائد على حقوق الملكية %

1.71.81.81.82.1الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.61.51.31.21.1الديون

168,280153,882153,992153,931153,674نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 2.1%127,83544.3زيادة تكاليف المشروع

%20 2.0%119,97840.1زيادة تكاليف المشروع

%10 0.7%30,8893.2-تخفيض مبيعات المشروع

%20 NUM!-0.9#197,470-تخفيض مبيعات المشروع

%10 0.9%12,3638.6-زيادة تكاليف التشغيل

NUM!-0.4#160,417-زيادة تكاليف التشغيل %20

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
تحبيب األعالف

محافظة اربد

القرض الى التكاليف

القروض

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويل

البند

تكاليف المشروع

رأسمال صاحب المشروع



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

IRR49.1%معدل العائد الداخلي
NPV135,692صافي القيمة الحالية
B/C2.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

IRR44.3%معدل العائد الداخلي
NPV127,835صافي القيمة الحالية
B/C2.1اإليرادات الى التكاليف

IRR40.1%معدل العائد الداخلي
NPV119,978صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف

IRR3.2%معدل العائد الداخلي
NPV-30,889صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-197,470صافي القيمة الحالية
B/C-0.9اإليرادات الى التكاليف

IRR8.6%معدل العائد الداخلي
NPV-12,363صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-160,417صافي القيمة الحالية
B/C-0.4اإليرادات 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

099,0000-99,000

12,02147,75245,732

21,55150,14648,595

31,62852,65951,031

41,70955,29853,589
51,795151,137149,342

زيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0108,9000-108,900

12,02147,75245,732

21,55150,14648,595

31,62852,65951,031

41,70955,29853,589
51,795154,737152,942

زيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0118,8000-118,800

12,02147,75245,732

21,55150,14648,595

31,62852,65951,031

41,70955,29853,589
51,795158,338156,543

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي



تخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

099,0000-99,000

12,0215,7523,732

21,5516,0464,495

31,6286,3544,726

41,7096,6784,968
51,79598,15096,355

تخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

099,0000-99,000

12,021-36,248-38,268

21,551-38,054-39,605

31,628-39,951-41,579

41,709-41,942-43,652
51,79545,16243,367

زيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0101,9000-101,900

12,22310,5278,305

21,70611,0609,355

31,79111,6209,829

41,88012,20810,327
51,974109,663107,688

زيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0104,8000-104,800

12,425-26,697-29,122

21,861-28,025-29,886

31,954-29,419-31,373

42,051-30,883-32,934
52,15468,18966,035

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي


