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

التغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة و      ) 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

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أية) ةإراد(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 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 المشروعمبررات و

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 .٣ دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 

   ٢. ٣ السوق المحلي 

   ٣. ٣ االستيراد والصادرات 

   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

  ٥٠٣ الطلب المتوقع 

   ٦ .٣ حصة المشروع من السوق والطاقة االنتاجية المتوقعة 

   ٧. ٣ المنافسة والسوق

   ٨ .٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة 

 .٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ االرض 

   ٣. ٤ العدد واالدوات 

   ٤. ٤ السيارات 

   ٥. ٤  األوليةالمواد 

   ٦٠٤ الخدمات الضرورية

   ٧٠٤  السنوية واألجورالقوى العاملة 

   ٨٠٤ برنامج تنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل للسنة االولى 

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

   ٤. ٥ رأس المال العامل 

    ٥. ٥ وسائل التمويل 

    ٦. ٥ االسس والفرضيات 

    ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

 .٦ المالحق المالية   



 
 
 

 ١

 
 
 
 

 "قمح"إكثار البذار المحسن 

 

 ملخص المشروع. ١

 "قمح" البذار المحسن إكثار اسم المشروع

 ، الكرك، مأدبااربد  المقترحموقع المشروع

 بذور قمح   منتجات المشروع

  اشخاص اثنان منهم مؤقتين٣ األيدي العاملة

 دينار ٨,٥٦٩ ياالستثمار الكل

 % ٢٨,٢ معدل العائد الداخلي

 دينار ٤,٧٩٣ صافي القيمة الحالية

  ١,٦ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات  ٣ فترة االسترداد

 



 
 
 

 ٢

  
 

ت مشاريع إكثار البذار المحسن في األردن منذ مطلـع الثمانينـات بغيـة مسـاعدة                أسس

المزارعين على رفع إنتاجية أراضيهم في وحدة المساحة المزروعـة بمحصـول القمـح              

والشعير، وذلك من خالل استعمال حزمة متكاملة من التقنيات المتمثلة في استعمال بـذور              

والمعقمة بالمبيدات الفطرية، ذات النقاوة العالية مـن        األساس من القمح والشعير المغربلة      

األصناف المتميزة  باإلنتاجية العالية، باإلضافة إلى استعمال اآلليات الزراعية الحديثة مـن             

المحاريث االزميلية ورجل البطة، واستخدام البذارات اآللية في زراعة البذور التـي تعمـل              

ة، واستخدام مبيدات األعشاب لمكافحة األعشـاب       على تماثل توزيع البذار وأعماق الزراع     

عريضة األوراق النامية في حقول القمح والشعير، باإلضافة إلى استخدام الحصادات اآللية            

 .  وقت نضج المحصول، األمر الذي يؤدي إلى مضاعفة اإلنتاجية من وحدة المساحة

 

كي األراضي الزراعية في    ومن الخيارات المطروحة أمام مزارعي القمح والشعير وأمام مال        

سنويا،  أو المستثمرين المشـاركة فـي        / مم٣٠٠المناطق البعلية عالية األمطار اكثر من       

مشاريع إكثار البذار المحسن النتاج البذور المعتمدة الالزمة إلكثار القمح المـواني الـذي              

لـك مـن    ، وذ والتي تعتبر مواد ضرورية لتغذية الناس     يستخدم في صناعة الدقيق والخبز      

خالل ما يعرف بالزراعة التعاقدية مع مشروع إكثار البذار المحسن الذي تنفذه المؤسسـة              

التعاونية األردنية بالتعاون مع وزارة الزراعة  إما بصورة فردية أو جماعية مـن خـالل                

 .  التعاونيةتالجمعيا

 

 : وصف المشروع١. ٢
 

ية ذات معدالت األمطار اكثر مـن       سيعتمد المشروع على استئجار أراضي في المناطق البعل       

سنويا، وزراعتها بمحصول القمح القاسي سنويا من الصـنف حـوراني نـووي             / مم٣٠٠

 من االقماح الطرية المناسـب      ٢المناسب للمناطق البعلية سنويا او زراعة صنف دير عال          

لمـواني،  للمناطق المروية في منطقة األغوار،  لغايات إنتاج البذور الالزمة إلكثار القمح ا            

، ويتم حصاد المحصـول      في المناطق البعلية   ٢ويزرع عادة المحصول اعتبار من شهر ت      

 . في نهاية شهر حزيران

 

 

 

 قدمةالم.٢



 
 
 

 ٣

 :أهداف المشروع مبررات و ٢. ٢
 

يستورد األردن كميات كبيرة من القمح سنويا الستخدامها في الصناعات المختلفـة، حيـث       

-١٩٩٨(للسـنوات مـن     دينـار    مليون   ٦٠بلغت قيمة المستوردات من القمح بالمعدل         

 .مما يستنزف الكثير من العمالت األجنبية) ٢٠٠٢

 

 :   ويهدف المشروع إلى
 

 .لزراعة القمح المواني في السنة الالحقة) القمح المعتمد(إنتاج بذور  . ١

 .تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع . ٢

عي خلق فرص عمل  لعدد من السكان وتحسين المسـتوى االقتصـادي واالجتمـا              . ٣

 .للعاملين في المشروع

 .تخفيض العجز في الميزان التجاري ورفع نسبة االكتفاء الذاتي من مادة القمح .٤
 
 
 
 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

سنويا / مم٣٠٠تجود زراعة القمح في جميع المناطق البعلية ذات معدالت األمطار اكثر من             

لعمد وحسبان والمشقر مـن مأدبـا       ومن المناطق المالئمة شمال وغرب اربد، ومنطقة أم ا        

  .باإلضافة إلى منطقة القصر والربة من الكرك
 
 

 
 

القمح التي يتم إنتاجها محليا بشكل محدود جدا، بينمـا  يتم تغطية حاجة السوق المحلي من     

 .يتم تغطية العجز عن طريق االستيراد من الدول األجنبية وبصورة رئيسية من أمريكا

 

صصة في إنتاج القمح أو المشاركة في مشاريع إكثار البذار مشاريع متخإن تأسيس 

من ) ٢٠٠٢-١٩٩٨(للسنوات % ٦,٨سيساعد على رفع نسبة االكتفاء الذاتي والبالغة 

هذه المادة، باإلضافة إلى إن العائد من مشاريع القمح المتعاقد عليها افضل مقارنة مع 

 .ج حبوب القمح من نفس المساحةالعائد الناجم من نفس المحصول المزروع لغايات إنتا

  السوقدراسة.٣



 
 
 

 ٤

 : خدمات المشروع وتصنيفها١. ٣
 

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

محاصيل الحبوب وعلى األخص إنتاج البذور المعتمدة التي يتم بيعهـا مباشـرة للمنظمـة               

) بذور معتمـدة  (التالي ببيعها للمزارعين    التعاونية، وتقوم المؤسسة التعاونية في الموسم       

 .النتاج القمح المواني
 

 : السوق المحلي٢. ٣
 

لطحين أو البذور   ا لصناعة   الحبوبيتم زراعة محاصيل الحبوب القمح بصورة عامة النتاج         

 .لغايات إكثار المحصول في السنوات الالحقة
 

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

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

 : الجدول التالي 

 

 ألف دونم /   المســـاحة
 المحصول 

 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 

 

 :  االستيراد والصادرات والمعاد تصديره ٣. ٣
 

  إلـى    ١٠٠١١٠التجارة الخارجية تحت البند رقم      / تشير تقارير دائرة اإلحصاءات العامة    

،   كما هو مبين في الجدول        ٢٠٠٢-١٩٩٨الكميات التي تم استيرادها من القمح للسنوات        

 :التالي
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ٥

 نألف ط/ القمح المستورد السنة

٨٥٧ ١٩٩٨ 

٣٩٤ ١٩٩٩ 

٥٨٤ ٢٠٠٠ 

٥٨٣ ٢٠٠١ 

٣٢١ ٢٠٠٢ 

 ٥٤٨ المعدل
 

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

أما الكميات التي تم تصديرها واعادة تصديرها  من القمح والمشار إليها  تحت البند رقـم                 

،   كما هـو مبـين فـي          ٢٠٠٢-١٩٩٨ طنا لألعوام      ٢٧  قد بلغت بالمعدل        ١٠٠١١٠

 :الجدول التالي

 ألف طن/ الصادر والمعاد تصديره السنة

٠,٠٣ ١٩٩٨ 

١٩٩٩ - 

٠,٠٢٨ ٢٠٠٠ 

٠,٠٧٩ ٢٠٠١ 

٢٠٠٢ - 

 ٠,٠٢٧ المعدل

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

 : الطلب المحلي السابق ٤. ٣

 

  -١٩٩٨ ألف طن للسنوات     ٥٨٨لطلب المحلي السابق والبالغ     يبين الجدول التالي صافي ا    

والذي قدر بناء على الكميات التي تم إنتاجها محليا واسـتيرادها مـن الخـارج                . ٢٠٠٢

 .  والكميات الضئيلة جدا التي تم تصديرها أو إعادة تصديرها 
 



 
 
 

 ٦

 ألف طن/ المعدل البيان
 ٣٩,٩ متوسط اإلنتاج المحلي

 ٥٤٨ متوسط االستيراد
 ٠,٠٣ متوسط الصادر والمعاد تصديره

 ٥٨٨ صافي االستهالك المحلي
 

اما الطلب السابق على بذار القمح فال بد من استنتاجه من متوسط المساحة المزروعة 

 ٣٦٨دونم والبالغة /  كغم ١٠مدة وزراعتها بمعدل تر القمح المعووالتي يتم استخدام بذ

 . الف دونم

 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣

 

من المتوقع أن يتزايد الطلب على حبوب القمح على األقل بنفس نسبة الزيادة فـي النمـو                 

، ويبين الجدول التالي حجـم الطلـب المتوقـع مـن القمـح               %٣السكاني والبالغة تقريبا    

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤للسنوات 
 
 

 الطنألف / حجم الطلب المتوقع

 حبوب بذور 

 السنة

٢٠٠٤ ٦٢٤ ٣,٦٨ 

٢٠٠٥ ٦٤٣ ٣,٧٩ 

٢٠٠٦ ٦٦٢ ٣,٩٠ 

٢٠٠٧ ٦٨٢ ٤,٠٢ 

٢٠٠٨ ٧٠٢ ٤,١٤ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ٧

 :اإلنتاجية المتوقعةحصة المشروع من السوق والطاقة  ٦. ٣
 
 دونما بناء على الطاقة ٣٠٠يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة مساحته  •

اإلنتاجية المتوقعة للمشروع حيث يبلغ متوسط إنتاج الدونم في مشاريع إكثار البذار 

، وبذلك  كغم١٦٠ و للتحفظ فقد تم احتساب المعدل  كغم١٨٠جميع المناطق حوالي ل

 . الموسم/  طن٤٨يتوقع أن يصل إجمالي إنتاج المشروع  
 الخمسـة   لمشروع خالل السنوات اإلنتاجية   كميات اإلنتاج المتوقعة ل   يبين الجدول التالي     •

 :القادمة

 مساحة المشروع السنة اإلنتاجية 

 دونم

 إنتاج الدونم

  طن

 إنتاج المشروع طن

 ٤٨ ٠,١٦ ٣٠٠ الخامسة -األولى 
 

 والتي لهالطاقة اإلنتاجية المتوقعة  إلىاستنادا  تقدير حصة المشروع وبناء على ذلك يمكن

السنة %١,١٦أن تصل  إلىتناقص  السوق في السنة األولى تحجممن  % ١,٣ تصل إلى

 :ا هي موضحة في الجدول التاليكم  إنتاجية المشروع لثبات الخامسة

حصة المشروع % 

 من السوق

إنتاج  المشروع 

 طن المتوقع

المحلي الطلب 

 طن /المتوقع

 

 السنة

 األولى ٣,٦٨٠ ٤٨ ١,٣

 الثانية ٣,٧٩٠ ٤٨ ١,٢٦

 الثالثة ٣,٩٠٠ ٤٨ ١,٢٣

 الرابعة ٤,٠٢٠ ٤٨ ١,١٩

 الخامسة ٤,١٤٠ ٤٨ ١,١٦
 
 :والتسويق المنافسة ٧. ٣

 

 األسواق، بسبب انه يتم  زراعة القمح عن طريق          في مثل هذه المشاريع منافسة      جه  ال توا 

التعاقد مع المؤسسة التعاونية من جهة،  ومن جهة أخرى تدني نسبة االكتفاء الذاتي مـن                

محصول القمح، كما أن المزارعيين اآلخرين الذين ينتجون القمح المواني ال يواجهون أية             

 .م إلى وزارة التموين بسبب النقص الحاد من هذه المادةصعوبة في تسويق إنتاجه
 
 
 
 
 



 
 
 

 ٨

 : المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣
 

تبدأ زراعة  محصول القمـح      ومن الزراعة،    األولىالسنة   إنتاجه اعتبار من     المشروعيبدأ  

شهر حزيران ، ويبلغ سعر الشراء من المزارعين        حتى أواخر    ٢ ت  من أوائل شهر   اتباراع

 حسب ما أقرته لجان إكثار البذار المشكلة        ٢٠٠٣/٢٠٠٤تعاقدين مع المشروع  لموسم      الم

بنفس الطاقـة اإلنتاجيـة طيلـة    المشروع  ستمر  يو،  للطن/  دينار ١٩٠من الدوائر المعنية    

 إنتـاج  كما يبلغ متوسـط      .في نفس الموعد  زراعة المحصول سنويا     يتم   أن على   ،سنواته

ي من الممكن جمعها بواسطة مكبس القش مباشرة حـوالي          الدونم من باالت قش القمح الت     

دونم، ويبـاع   /  كغم قش  ١٩٥ ما يعادل    أي كغم،   ١٥ بالة ومتوسط وزن البالة حوالي       ١٣

 ٦٥طـن بـذور ،      /  دينار   ١٨٥ سعر البيع    احتساب وللتحفظ تم    . دينار ٧٠طن القش بـ    

 طن قش/ دينار 

 

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

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

 :التالي اإليرادات المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة
  

 اإليرادات إجمالي اإلنتاج طن

 دينار

 السنة اإلنتاجية

 قش قمح قش قمح

إجمالي 

 اإليراد

 دينار

٣,٨٣٥١٢,٧١٥ ٨,٨٨٠ ٥٩ ٤٨  الخامسة-ولىاأل

 

 
 

 :المشروع  موقع ١٠٤

 
من المواقع المناسبة لتنفيذ هذا المشروع حيـث تتـوفر          والكرك   اربد ومأدبا    تعتبر منطقة 

 .األراضي البعلية المناسبة لزراعة محصول القمح 
 

 
 
 
 
 

 الدراسة الفنية.٤



 
 
 

 ٩

 :األرض ٢. ٤
 أو ،   مأدبـا  أومنطقة اربـد    في  دونم  / نار  يد  ١٥دونم ارض بواقع    ٣٠٠استئجار  يمكن  

 .سنويا/  دينار ٤٥٠٠وبذلك يبلغ إجمالي اإليجار الكرك 
 

 

 :واألدوات  العدد٣. ٤
ال يحتاج المشروع إلى عدد وأدوات، وسيتم استئجار اآلليات الزراعية الالزمـة للحراثـة               

 .والزراعة والحصاد من محطات اآلليات الزراعية التابعة للمؤسسة التعاونية
 

 :السيارات ٤. ٤
 

 .اتيحتاج المشروع إلى سيارال 
 

 
 

 : المواد األولية٥. ٤
 

 إكثـار مشروع   متوفرة في    دونم وهي /  كغم ١٠بمعدل  اعة  بذور للزر يحتاج المشروع إلى     

 المشروع للمحافظة على نقاوة الصـنف ،        إنتاج البذور من نفس     شراءالبذار الذي يشترط    

كما يحتاج الموقع إلـى     للطن،  / دنانير٢١٠ األساسذار  ويبلغ سعر البيع للمزارعين من الب     

كغم من سماد   ١٥بمعدل     الكيماوية األسمدة، وإضافة      وزراعة   تحضير األرض من حراثة   

 :ويبين لجدول التالي المواد األولية الالزمة للمشروع ثنائي فوسفات األمونيوم ،
 

 

 اإلجمالي

 دينار

 السعر

 دينار 

أو  الكمية

 الوحدة

 البيان

 بذور  طن  ٣  ٢١٠ ٦٣٠

  ازميليةحراثة   دونم٣٠٠ ٠,٦ ١٨٠

 بذر آلي   دونم٣٠٠ ٠,٨ ٢٤٠

 DAPسماد   طن٤,٥ ٢٠٠ ٩٠٠

 أعشابرش   دونم٣٠٠ ٠,٨ ٢٤٠

 آليحصاد   دونم٣٠٠ ٢,٠ ٦٠٠

 دونم/ بالة١٣كبس باالت قش  بالة٣٩٠٠ ٠,٢٥ ٩٧٥

 شواالت شوال٥٤٠ ١ ٥٤٠

 المجموع ٤٣٠٥



 
 
 

 ١٠

 

 : الضروريةاتالخدم ٧. ٤

 . مياه الري كون الزراعة بعلية أو خدمات مثل الكهرباء إلى يحتاج المشروعال 
 
 

 : القوى العاملة واألجور السنوية ٨. ٤
 

مل مؤقت للمساعدة في عمليات المناولة من بذار وأسمدة وغيرها،          ايحتاج المشروع إلى ع   

 :باإلضافة إلى صاحب المشروع على النحو التالي
 
 

الراتب  دينار/ ةالكلف

 الشهري

 البيان العدد

  أشهر٦مدة /مالك المشروع ١ ١٢٥ ١,٥٠٠

 ينشهر/  مؤقتلامع ٢ ١٢٠ ٤٨٠

 المجموع ١,٩٨٠
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج ٩. ٤
 

 إلـى  آخـر  شـهر،  وشـهر       خالل وزراعة المحصول    األرضتحضير  من المتوقع أن يتم     

 التجاري  اإلنتاج مع العلم بان     . البذار إكثار  الالزمة مع مشروع   اإلجراءاتالحصاد ومتابعة   

 .للزراعةاألولى للمشروع يبدأ في السنة 
 
 
 

 
 :ىتكاليف التشغيل للسنة األول  ١. ٥

 دينار/ الكلفة البند

 ٤,٣٠٥ المواد األولية

 ١,٩٨٠ الرواتب واألجور

 ٤,٥٠٠  ارضإيجار

 ٤٨٠ اخرى

 ١١,٢٦٥ المجموع

 الدراسة المالية.٥



 
 
 

 ١١

 : المشروعتكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١٢٠ مصاريف التأسيس

 ٨,٤٤٩ رأسمال عامل

 ٨,٥٦٩ المجموع

 

 : التأسيس و ما قبل التشغيل مصاريف٣. ٥

 
مثـل رسـوم التسـجيل والتـرخيص        يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسـيس العاديـة         

 . دينار١٢٠تبلغ قيمة هذا البند . والمصاريف المتفرقة األخرى

 

 : العامل رأس المال٤٠٥

 
  وقـد بلـغ    شـهر،   أ ٩ تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمـدة          

 .دينار)  ٨,٤٤٩(
 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥

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

 :ح في الجدول التاليسنويا، كما هو موض % ٨مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة  
 

 البيان دينار / القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٦,٥٦٩ ٧٦,٧

 قرض الموجودات الثابتة ٢,٠٠٠ ٢٣,٢

  المجموع ٨,٥٦٩ ١٠٠

 

 

 



 
 
 

 ١٢

 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر المشـروع                

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي التحليـل المـالي           . اتالتشغيلي هو خمس سنو   

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة المفترضـة              •

 .لإليرادات

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

 .يبة الدخل باعتبار مشروعا زراعيااعتبر ان المشروع معفى من ضر •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥

 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

 أنتشير التـدفقات النقديـة      كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة   ربحاً صافياً المشروع يحقق   

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات     على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

ـ        .  التقديريـة ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي

في السـنة األولـى     دينار   ١,١٧٠لمشروع ربحا صافي يتراوح بين      يتوقع ان يحقق ا    -

 . دينار في السنة الخامسة٩٨٦ و   للتشغيل

تبلـغ قيمـة     . بما فيهم صاحب المشـروع    عمال     لثالثةسيوفر المشروع فرص عمل      -

  إلى دينار في السنة األولى ترتفع       ١,٩٨٠ الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها        

 .ر في السنة الخامسة دينا ٢,٤٠٦

في  %  ١٠,٥في السنة األولى و       % ١٣,٣تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 فـي   %١٦,٤ونسبة العائد على حقوق الملكية بين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 . في السنة الخامسة%١٠,٥ و األولىالسنة 

 . دينار ٤,٧٩٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٨,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -



 
 
 

 ١٣

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

 .  سنوات٣ تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيـع بنسـب          أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

جديا وتبقى المعايير المالية أعلـى مـن        يبقى المشروع م   % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

 عند تخفيض   ويعتبر المشروع حساسا  . الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع      

 .وينبغي مراعاة ذلك% ٢٠، او زيادة تكاليف التشغيل بنسبة %١٠سعر البيع بنسبة 

 

 

 

 
 

  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةاالميزانية  -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤

  الماليةمالحقال.٦



الموقع المقترح
اربد، مأدبا

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

12,71512,71512,71512,71512,715المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

4,3054,3054,3054,3054,305تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
480504529556583تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
00000تكاليف المصنع التشغيلية

4,7854,8094,8344,8614,888مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
7,9307,9067,8817,8547,827الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
480480480480480مصاريف أخرى

6,4806,5556,6346,7166,803مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
00000اإلستهالك لإلصول الثابتة

1200000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,6006,5556,6346,7166,803مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,3301,3511,2471,1381,023الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1601331037137الفائدة على القرض
1,1701,2181,1441,066986الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
1,1701,2181,1441,066986األرباح الصافية

%87%86%84%83%83نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
10,83910,75610,87010,98911,113نقطة التعادل (بالدينار)

%87%86%85%85%85نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
010.000معدات وأجهزة

06.670األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
0المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1201120المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,4498,4490رأس المال العامل المطلوب

8,5696,5692,000إجمالي تكلفة المشروع
%23%77%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
اآثار البذار المحسن



الموقع المقترح
اربد، مأدبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
12,71512,71512,71512,71512,715المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
12,71512,71512,71512,71512,715المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
6,569حقوق الملكية

2,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,2205,5845,8255,9996,103الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
8,56917,93518,29918,54018,71418,818مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
0مجموع اإلستثمارات

3,2294,7854,8094,8344,8614,888التكاليف التشغيلية المباشرة
6,4806,5556,6346,7166,803إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1601331037137الفائدة

120المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

3,34911,42511,49711,57111,64911,729إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,2206,5106,8026,9697,0667,089صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
341368398429464أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
341368398429464إجمالي دفعات سداد القرض

5,2206,1696,4346,5716,6366,625رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
0585609572533493توزيعات األرباح

5,2205,5845,8255,9996,1036,132صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
اآثار البذار المحسن



الموقع المقترح
اربد، مأدبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,2205,5845,8255,9996,1036,132النقد

00000المدينون
3,2293,2293,2293,2293,2293,229المخزون

8,4498,8139,0549,2289,3329,361إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

0األجهزة والمعدات
0األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
000000إجمالي األصول الثابتة
00000اإلستهالك التراآمي

000000القيمة الدفترية لألصول الثابتة
12000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
8,5698,8139,0549,2289,3329,361مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
3413683984294640اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3413683984294640مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1659129189346400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1659129189346400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
6,5696,5696,5696,5696,5696,569رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5851,1941,7662,299األرباج المجمعة
585609572533493الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

6,5697,1547,7638,3358,8689,361مجموع حقوق الملكية
8,5698,8139,0549,2289,3329,361مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %10.5%11.4%12.4%13.5%13.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%10.5%12.0%13.7%15.7%16.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 23.922.821.520.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.20.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
اآثار البذار المحسن



الموقع المقترح

اربد، مأدبا

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%8,5690تكاليف المشروع

%6,5690مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%2,00012القروض

%50%23.3القرض الى التكاليف %

%0%76.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,1701,2181,1441,066986صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%7.8%8.4%9.0%9.6%9.2الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%10.5%11.4%12.4%13.5%13.3معدل العائد على اإلستثمار %

%10.5%12.0%13.7%15.7%16.4معدل العائد على حقوق الملكية %

23.922.821.520.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.20.20.10.10.0الديون

10,83910,75610,87010,98911,113نقطة 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 138353-4,7934,4594,1242,328صافي القيمة الحالية######

IRR 13.0%11.6%19.7%25.0%26.6%28.2معدل العائد الداخلي%######

B/C 1.61.51.51.31.01.00.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

10,913

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

12.2%

13.7%
17.7

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

اآثار البذار المحسن

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,117
8.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.2%معدل العائد الداخلي
NPV4,793صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR26.6%معدل العائد الداخلي
NPV4,459صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR25.0%معدل العائد الداخلي
NPV4,124صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR19.7%معدل العائد الداخلي
NPV2,328صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.6%معدل العائد الداخلي
NPV-138صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.0%معدل العائد الداخلي
NPV353صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
#######IRRمعدل العائد الداخلي
?NPV#NAMEصافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

03,3490-3,349

15,2201,450-3,770

2741,3511,277

3781,2471,169

4821,1381,056
58615,92415,838

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

03,6840-3,684

15,2201,450-3,770

2741,3511,277

3781,2471,169

4821,1381,056
58615,92415,838

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,0190-4,019

15,2201,450-3,770

2741,3511,277

3781,2471,169

4821,1381,056
58615,92415,838



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

03,3490-3,349

15,220814-4,406

274715641

378611533

482502420
58614,98214,896

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

03,3490-3,349

15,220179-5,042

274805

378-24-102

482-134-215
58614,04013,954

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

03,6720-3,672

15,742323-5,419

282215133

38610014

490-20-110
59515,63215,538

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

03,9950-3,995

16,264-803#NAME?

289-922-1,011

394-1,047-1,140

498-1,178-1,276
510315,34015,237


