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 مراكز الجنوب مراكز الوسط مراكز الشمال
 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز
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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز

هدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكلب) إرادة(اإلنتاجية 
 .البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

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

فرص اإلستثمار وتحديد إحتياجات مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .تمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطةالمج

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

 .المقترحة لإلستثمار
 

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

 .وتنفيذ المشاريع 
 

في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 .وعشرون مركزاً 

)أقرب مركز لديكبادر باالتصال ب (  
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    المحتويات

 .١ ملخص المشروع  

 .٢ المقدمة 
   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ مبرات وأهداف المشروع

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 ٠٣     دراسة السوق  

   ١. ٣ وصف المنتج

   ٢. ٣ الطلب السابق

   ٣. ٣ الطلب المتوقع

   ٤. ٣ وق والطاقة المقترحةحصة المشروع من الس

   ٥٠٣ المنافسة وااليرادات المتوقعة
 ٠٤   الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ االرض والبناء واالثاث

   ٣. ٤ التجهيزات والعدد واالدوات

   ٤. ٤ المواد االولية

   ٥. ٤ الخدمات الضرورية

   ٦٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية

   ٧٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

    

 .٥ الدراسة المالية  
   ١. ٥ تكاليف التشغيل السنوية

   ٢. ٥ تكاليف المشروع

   ٣. ٥ رأس المال العامل

   ٤. ٥ نفقات التأسيس وما قبل التشغيل

   ٥٠٥ وسائل التمويل

   ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧٠٥  الماليةملخص لمؤشرات والكشوف

   ٨٠٥ المالحق المالية
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  ملخص المشروع-١
 زراعة الثوم اسم المشروع 

 عام المقترحموقع المشروع 

 إنتاج رؤوس الثوم الجافة منتجات المشروع 

 ٣ األيدي العاملة 

  دينار١٥,٢٧٣ االستثمار الكلي

 %٤٢,٢ IRR معدل العائد الداخلي

 ١٥,٢٩٥ دينار NPV.صافي القيمة الحالية 

 سنة ٢ PAY BACKفترة االسترداد 

 ٢,٠)C/B(القيمة الحالية لإليرادات على االستمارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتاج الثوم الجافمشروع زراعة و
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  : المقدمة-٢
  

 :وصف المشروع  ١٠٢

تروى من مياه مشاريع بالثوم دونم ) ٣٠(مساحته في زراعة ما  المشروع يتمثل

م استخدبا واألخرىاألردن في األغوار أو من مياه اآلبار االرتوازية سلطة وادي 

وتكون الزراعة مكشوفة . بالملش األسود ةنظام الري بالتنقيط على مصاطب مغطا

 ويستند المشروع على مبدأ استخدام أحدث .مع وجود بركة ترابية وسكن عمال 

ار للتربة والمنطقة أساليب اإلنتاج وأفضل المستلزمات مع افتراض حسن االختي

  .المناسب لحين البيع ما بعد الحصاد والتخزين خدماتو

 : أهداف المشروع٢٠٢
 

 من أصـناف معروفـة ومناسـبة       يهدف المشروع إلى إنتاج روؤس الثوم المجففة        

 منـه، للمستورد وكذلك خفض فاتورة االستيراد من هذا المحصول واالكتفاء ذاتيـاً            

فـرص  عدد من    إضافة إلى خلق     .ة لخزنه دون التلف     خاصة وأن هنالك قابلية عالي    

 .صاحب المشروع وخلق فرصة استثمارية جديدةتحسين أحوال وعمل ال

   

  : الموقع العام للمشروع٣٠٢

يتحدد الموقع العام للمشروع بعدة عوامل أهمها مدى توفر المياه والتربة المناسـبة             

ناطق المملكة تبين أن نبات الثوم      والمناخ المناسب ، وبعد تحليل المناخ في أغلب م        

وأن )  درجو مئويـة   ٢٤-١٣(يحتاج إلى معدل شهري لدرجات الحرارة يتراوح بين         

ومعدل درجات الحـرارة الصـغرى   ) ٢م٢٩(معدل درجات الحرارة العظمى المناسب     

ساعة سـطوع شمسـي     ) ١٢-١٠(إضافة إلى أن النبات يحتاج إلى       )  مئوية ٧,٢(

المناخية تبين أن الثوم يمكن أن يزرع فـي أغلـب منـاطق             وبالرجوع إلى البيانات    

تسـتمر الزراعـة لحـين      األغوار خالل الفترة نهاية تشرين الثاني وكـانون أول و         

 في حين يمكن أن يزرع في مناطق المفـرق ومادبـا            ،شهور) ٨-٦( مدة   النضوج  

وجنوب عمان ومنطقة إربد خالل أوائل الربيع ليتم حصاده خـالل نهايـة الصـيف               

 ٦,٨ – ٥,٥(وأوائل الخريف ، ويحتاج الثوم إلى التربة الحامضية إلـى المتعادلـة          

PH.( 

 

 



 
 

 ٦

 

 

  : دراسة السوق٠٣
 : وصف المنتج ١٠٣

جنساً نباتياً ينمـو فـي      ) ٩٠( أكثر من    تغطيالثوم نبات من العائلة النرجسية التي       

وخاً أو عصيراً له     يستعمل الثوم طازجاً أو مجففاً أو مطب       .المناطق المعتدلة والحارة    

نكهة مرغوبة ترجع إلى وجود زيوت متطايرة ومركبات أخرى ويحتوي الثوم كذلك            

 والثوم من أقـدم النباتـات ويقـال أن          .) مادة األلسين (على مادة مضادة للبكتيريا     

 . واستخدموه لتغذية الجنود والعمالهالرومانيين هم اللذين اكتشفو

 

 : الطلب السابق ٢٠٣
 دائرة اإلحصاءات العامة مستوردات وصادرات ومعاد تصدير من الثـوم           تبين بيانات 

 ٧٠٣٢٠٠٠٠لتعرفة الجمركية رقم    أ والذي يأتي تحت بند      ٢٠٠١-١٩٩٧للسنوات  

 :وعلى النحو التالي " ثوم لألكل طازج او مستورد"والذي ينص على 

 

 بالطن: باأللف دينار  الكمية : القيمة 

 السنة المعاد تصديره الصادرات المستوردات

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة 
٢٧١ ١٧٥ ١٥ ١٢ ١,٨١٥ ١,٠٤٠ ١٩٩٧ 

٤٨ ٩ ٨٣ ٧٠ ٨٩٢ ٣٦٣ ١٩٩٨ 

٦٨ ٢٤ ٦٧١ ٣٣٩ ٢,٢٧٧ ٨١٣ ١٩٩٩ 

٢٦ ٩ ٢٤٦ ١٥٠ ١,٧٥٣ ٦٠٥ ٢٠٠٠ 

٢٩٢ ٦٥ ١٦٨ ١٢٤ ٢,٦٥٨ ٨٦٥ ٢٠٠١ 

 ١٤١ ٥٦ ٢٣٦ ١٣٩ ١,٨٧٩ ٧٣٧ المعدل
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بين ان معدل صافي اإلستيراد الناجم عن طـرح الصـادرات والمعـاد             من السابق يت  

 ٥٤٢ طن معدل قيمتها     ١,٥٠٢تصدير من المستوردات خالل الفترة السابقة قد بلغ         

 .ألف دينار 

  

كما أظهرت بيانات اإلحصاءات الزراعية أن مجموع األراضي المزروعة بمحصـول           

وبذلك فان صافي   .  طن ٣,١٨٠ان   دونم وأن اإلنتاج ك    ٦٦٠ بلغ   ٢٠٠١الثوم للعام   

 . طن٤,٦٨٢حجم الطلب خالل الفترة السابقة 

 

 :توقعمالطلب ال ٣٠٣
، فان الجدول التـالي     %٢,٨بافتراض معدل زيادة سنوية في الطلب المتوقع نسبته         

 :يبين كميات االستهالك المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة وعلى النحو التالي

 

 )لطنبا(الطلب المتوقع  السنة
٥,٠٨٦ ٢٠٠٤ 

٥,٢٢٩ ٢٠٠٥ 

٥,٣٦٥ ٢٠٠٦ 

٥,٥٢٦ ٢٠٠٧ 

٥,٦٨٠ ٢٠٠٨ 

 

 : حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة للمشروع ٣٠٤
تدل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة ان معدل انتاجية الدونم الواحد من الثموم  لكل              

وألغراض .  طن ٢,٧٨ و   ٢,٤٧من مناطق العاصمة،البلقاء واألغوار قد تراوح بين        

 دونم  ٣٠هذه الدراسة افترض ان المشروع سيقام في منطقة األغوار وعلى مساحة            

 طن  ٧٥أي ان انتاجية المشروع     .  طن ٢,٥، وأن معدل انتاجية الدونم الواحد تبلغ        

  .٢٠٠٤من الطلب المتوقع في العام %  ١,٥في السنة وتساوي حوالي 
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 :دات المتوقعة المنافسة والتسويق واإليرا٣٠٥ 
 

ال يتوقع ان يواجه المشروع منافسة من االنتاج المحلي كون االنتاج يشـكل نسـبة               

 من اإلنتاج   في النوعية    يمكن أن يتعرض لمنافسة      ضئيلة من حجم الطلب ، اال انه        

حيث ان المنتج قابل للتخزين ، فقد يلجأ صاحب المشـروع            و ،المستورد من الصين    

 أمـا مـن حيـث       .قات اخرى تكون فيها اسعار البيع مناسبة      الى تأجيل بيعه الى او    

 اإلحصاءات الزراعية الى ان معدل سعر البيع باب المزرعة يبلغ         األسعار فقد أشارت    

دونم لمنطقة األغوار   )٣٠(دينار للطن أي أن اإليرادات المتوقعة من مساحة         ) ٣٠٠(

 .دينار  )٢٢,٥٠٠(تقدر بحوالي 

 

 :الدراسة الفنية٠٤
 

 :قع المشروع مو١٠٤
 

كما سبق وأشير إلى أن الموقع العام للمشروع يجب أن يضمن توفر الظروف 

. المناسبة سواء من المناخ أو التربة أو المياه الكافية بالمواصفات المطلوبة 

 .وألغراض هذه الدراسة، فقد افترض ان المشروع سيقام في منطقة األغوار

  

 : أرض المشروع واألبنية واألثاث٢٠٤
 

دونماً مستأجرة في منطقة ) ٣٠(من المتوقع أن تبلغ مساحة أرض المشروع 

دينار للدونم الواحد ، وسيقام عليها بناء مؤقت ) ٣٥(األغوار بمعدل أجرة سنوية 

أخرى كمستودع ) ٢م٢٠(للخدمات و ) ٢م٢٠(من اإلسمنت منها ) ٢م٤٠(بمساحة 

ومخازن مؤقتة لحفظ اإلنتاج تمهيداً لنقله إلى األسواق أو المخازن المكيفة والمعده 

لهذا الغرض هذا باإلضافة إلى أن المشروع يتطلب إقامة بركة ترابية مغطاه 

هذا وتقدر كلفة األبنية المطلوب بمبلغ .  من المياه٣م) ١٥٠-١٠٠(بالبالستيك سعة 

 . دينار٤٥٠ دينار وبركة المياه الترابية بمبلغ ٣٠٠ثاث بمبلغ  دينار واأل١,٢٠٠
 
 

 



 
 

 ٩

 

 : التجهيزات والعدد واألدوات٣٠٤
يوضح الجدول التالي األدوات والتجهيزات الالزمة للمشروع وعدد الوحدات الالزمة 

 .   دينار)٤,٦٠٠(من كل منها والكلفة اإلجمالية والمقدرة بحوالي 

 

  دينار/التكلفة دينار/سعر الوحدة العدد ندالب

 ٢٤٠٠ ٨٠ ٣٠ شبكة ري بالتنقيط

 ١,٥٠٠ ١,٥٠٠ ١ وسمادةمضخة 

 ٢٠٠ ٢٠٠ ـــ عدد وأدوات مختلفة 

 ٥٠٠ ٥٠٠ ١ ماتور رش مبيدات

 ٤,٦٠٠   المجموع

  

 :المواد األولية٤٠٤
 

من فصوص الثوم المعده لإلكثار ) كغم٤٠-٣٥ ( يحتاج الدونم الواحد حوالي

من ) ٣ م٤( لحوالي  قاً في ظروف مناسبة ، كما يحتاج الدونموالمخزنة مسب

كغم من ) ٥٠(كغم من سماد اليوريا و )٥٠(األسمدة العضوية المخمره، وحوالي 

كغم من األسمدة المركبة المضاف إليها العناصر )١٥(السوبر فوسفات الثالثي و  

 والجدول التالي النادرة هذا باإلضافة إلى بعض المبيدات والعبوات من األكياس

 . يوضح ذلك مفصالً بالكميات واألسعار والكلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٠

 

الوحدة  البيان

 المعتمدة 

 القيمة سعر الوحدة  الكمية 

 ٦٠٠ ٠,٥ ١,٢٠٠ كغم التقاوي

     :األسمدة

 ١,٢٠٠ ١٠ ١٢٠ ٣م  العضوية-١     

 ٢٥٥ ١٧٠ ١,٥٠ طن  النيتروجينية-٢     

 ٢٥٥ ١٧٠ ١,٥٠ طن  الفوسفاتية-٣     

 ١٨٠ ٠,٤ ٤٥٠ كغم عناصر نادرة+  المركبة -٤     

 ٧٥٠ ١ ٧٥٠ دينار المبيدات والعالجات 

 ٩٦ ٠,٠٠٨ ١٢,٠٠٠ ٣م الميـــاه

 ٢٤٠ - - - العمل اآللي المستأجر

 ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠ طن الملش األسود

 ٣٦٠ - - شوال )أكياس(العبوات 

 ٥,٤٣٦    المجموع

 

  :الضروريةالخدمات  ٥٠٤
والمواصـالت   وتأمين وسائل النقـل      كهرباء للعمال إضافة إلى المياه العذبة للشرب      

 هذه الخدمات بمياه    والتي تعتبر مؤمنه لمعظم مناطق األغوار، لذلك سيتم حصر كلفة         

اضافة الى الوقود الالزم لتشغيل المضخة وماتور الرش، وقـدرت         الشرب والكهرباء   

  . سنويا دينار٤٢٠تكاليف هذا البند بمبلغ اجمالي 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤

 :يوضح الجدول التالي الكادر اإلداري والفني الالزم للمشروع ورواتبهم الشهرية والسنوية

 دينار/الراتب السنويدينار/الراتب الشهري العدد الوظفية

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ عمال دائمين

 ٢,١٠٠ - يوم/ رجل٤٥٠ عمالة مؤقتة

 ٨,٧٠٠   المجموع



 
 

 ١١

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٧٠٤
 ويجب هنا مراعاة  شهر)٣-٢(يحتاج المشروع الى فترة زمنية لتنفيذه تتراوح بين 

 .الموعد المناسب للزراعة حسب منطقة المشروع

 

 
 
 

 -: تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

 

 دينار البند

 ٥,٤٣٦ مواد أولية

 ٨,٧٠٠ رواتب وأجور

 ١,٠٥٠ إيجارات

 ٤٢٠ خدمات ضرورية

 ٨٤٠ مصاريف أخرى

 ١٦,٤٤٦ المجموع

 

 -: تكاليف المشروع٢,٥
 . يوضح الجدول التالي النفقات اإلجمالية للمشروع  

 

 التكلفة دينار البنــــد
 ١,٢٠٠ سكن عمال وخدمات/ بناء 

 ٤٥٠ بركة مياه 

 ٤,٦٠٠ وعدد وأدواتتجهيزات 

 ٣٠٠ أثاث

 ٥٠٠  التأسيس وما قبل التشغيلمصاريف

 ٨,٢٢٣ رأس المال العامل

 ١٥,٢٧٣ تكلفة المشروع اإلجمالية
 

الدراسة المالية.٥  



 
 

 ١٢

 -: رأس المال العامل٣٠٥
 

أشهر ، وقد بلغت ٦يقدر رأس المال العامل على أساس دورة انتاجية واحده مدتها 

 .دينار) ٨,٢٢٣(قيمة هذا البند 

 

 -: ما قبل التشغيلالتأسيس و  مصاريف٤٠٥
 دينار) ٥٠٠(تقدر نفقات التأسيس وما قبل التشغيل ب 

 

 -: وسائل التمويل٥٠٥
 

 )٥,٠٠٠(المشروع على قرض لتمويل الموجودات الثابته بقيمة صاحب سيحصل 

 سنوات ، بينما سيساهم صاحب المشروع بملغ ٥لمدة % ٨دينار بفائدة 

 .من كلفة المشروع االجمالية% ٦٧ دينار تشكل )١٠,٢٧٣(

 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على 

. دينار لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة)٥٠٠٠(قرض قيمته 

 سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية يسدد القرض على خمس سنوات على أقساط

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي %. ٨

 . فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي 

 -:سس والفرضيات التاليةواستمرار المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األ

 

تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج 

 .ستكون نقدية

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

 .اعتبر ان المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعيا

 %.١٢دل خصم قدره تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمع



 
 

 ١٣

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .لمردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأن اعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي
 
دينار في السـنة األولـى      )٤,٦٧١(يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .دينار في السنة الخامسة)  ١,٦٦٠(و للتشغيل 

تبلغ قيمـة   .  موظفين وعمال احدهم صاحب المشروع     ثالثةوفر المشروع فرص عمل     سي -

 دينار فـي السـنة األولـى ترتفـع الـى                           )٨,٧٠٠(الرواتب واألجور التي ستدفع لهم      

 .دينار في السنة الخامسة)١٠,٥٧٥(

 السنة  في%  ٩,١في السنة األولى و    % ٢٧,٩تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين        -

فـي السـنة     % ٣٧ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين        . الخامسة للتشغيل التجاري  

 .في السنة األخيرة % ٩,١األولى و  

 .  دينار١٥,٢٩٥  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  . %٤٢,٢يبلغ معدل العائد المالي الداخلي للمشروع  -

 %٢ادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإلير -

 .     سنة٢تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسـعار البيـع بنسـب                 -

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

 .ستثماراألدنى الالزم أو في حدود الفرصة البديلة للال

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٤

 
 
 

 

 األرباح والخسائرقائمة  )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية ) ٤
 

 

  الماليةمالحقال٨-٥



الموقع المقترح
األغوار الشمالية والوسطى والجنوبية  وبعض مناطق 

المملكة األخرى

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

22,50022,50022,50022,50022,500المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

5,4365,7085,9936,2936,607تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,7005,9856,2846,5986,928تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
660693728764802تكاليف المصنع التشغيلية

11,79612,38613,00513,65514,338مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
10,70410,1149,4958,8458,162الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
00000إيجارات

1,0501,0501,0501,0501,050أيجار أرض
540567595625656مصاريف أخرى

4,6504,8305,0195,2175,426مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
883883883883883اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

5,6335,8136,0026,2006,409مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,0714,3013,4932,6441,753الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

40033225817993الفائدة على القرض
4,6713,9693,2352,4661,660الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
4,6713,9693,2352,4661,660األرباح الصافية

%79%70%63%57%53نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 12,68113,67014,83516,22817,923نقطة التعادل

%80%72%66%61%56نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,20025.0048أألبنية
2,8505.00570منشآت أخرى
2,20010.00220معدات وأجهزة

3006.6745األثاث والمعدات المكتبية
05.000وسائل نقل

05.000أخرى
883المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,2238,2230رأس المال العامل المطلوب

15,27310,2735,000إجمالي تكلفة المشروع
%33%67%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع

إنتاج الثوم الجاف



الموقع المقترح
األغوار الشمالية والوسطى والجنوبية  وبعض مناطق 

المملكة األخرى

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
22,50022,50022,50022,50022,500المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
22,50022,50022,50022,50022,500المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
10,273حقوق الملكية

5,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,5057,97110,01811,62512,767الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
15,27328,00530,47132,51834,12535,267مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
6,550مجموع اإلستثمارات

2,71811,79612,38613,00513,65514,338التكاليف التشغيلية المباشرة
4,6504,8305,0195,2175,426إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
40033225817993الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

9,76816,84617,54818,28219,05119,857إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,50511,15912,92414,23615,07315,410صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8529209941,0741,160أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8529209941,0741,160إجمالي دفعات سداد القرض

5,50510,30712,00313,24214,00014,251رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,3361,9851,6171,233830توزيعات األرباح

5,5057,97110,01811,62512,76713,420صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع

إنتاج الثوم الجاف



الموقع المقترح
األغوار الشمالية والوسطى والجنوبية  وبعض مناطق 

المملكة األخرى

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,5057,97110,01811,62512,76713,420النقد

00000المدينون
2,7182,7182,7182,7182,7182,718المخزون

8,22310,68912,73614,34315,48516,138إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
4,050المباني

2,200األجهزة والمعدات
300األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
6,5506,5506,5506,5506,5506,550إجمالي األصول الثابتة
8831,7662,6493,5324,415اإلستهالك التراآمي

6,5505,6674,7843,9013,0182,135القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
15,27316,75617,82018,44418,60318,273مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
852920994107411600اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

852920994107411600مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

414832272233116000رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
414832272233116000مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
10,27310,27310,27310,27310,27310,273رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,3364,3205,9387,170األرباج المجمعة
2,3361,9851,6171,233830الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

10,27312,60914,59316,21117,44318,273مجموع حقوق الملكية
15,27316,75617,82018,44418,60318,273مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %9.1%13.3%17.5%22.3%27.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%9.1%14.1%20.0%27.2%37.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 11.612.813.413.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع

إنتاج الثوم الجاف



الموقع المقترح

األغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وبعض مناطق 
المملكة األخرى

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%15,2730تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %10,2735مساهمة صاحب

%5,00012القروض

%50%32.7القرض الى التكاليف %

%0%67.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

4,6713,9693,2352,4661,660صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %7.4%11.0%14.4%17.6%20.8الربح قبل الضريبة

%9.1%13.3%17.5%22.3%27.9معدل العائد على اإلستثمار %

%9.1%14.1%20.0%27.2%37.0معدل العائد على حقوق الملكية %

11.612.813.413.4NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.20.10.10.0الديون

12,68113,67014,83516,22817,923نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 15,29514,43913,58410,8596,4238,5361,777صافي القيمة الحالية

IRR %15.1%27.7%24.5%33.3%35.8%38.8%42.2معدل العائد الداخلي

B/C 2.01.91.81.71.41.51.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 2فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,200

14.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

15,067

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.0%

21.5%

10.2

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

إنتاج الثوم الجاف



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR42.2%معدل العائد الداخلي

NPV15,295صافي القيمة الحالية

B/C2.0اإليرادات الى التكاليف
Pay Back2.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR38.8%معدل العائد الداخلي

NPV14,439صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR35.8%معدل العائد الداخلي

NPV13,584صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR33.3%معدل العائد الداخلي

NPV10,859صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR24.5%معدل العائد الداخلي

NPV6,423صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR27.7%معدل العائد الداخلي

NPV8,536صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR15.1%معدل العائد الداخلي

NPV1,777صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,7680-9,768

15,5056,054549

23855,2844,899

34044,4764,072

44243,6273,203

544628,17427,728

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,7450-10,745

15,5056,054549

23855,2844,899

34044,4764,072

44243,6273,203

544628,38727,941

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,7220-11,722

15,5056,054549

23855,2844,899

34044,4764,072

44243,6273,203

544628,60128,155



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,7680-9,768

15,5054,929-576

23854,1593,774

34043,3512,947

44242,5022,078

544626,37725,932

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

09,7680-9,768

15,5053,804-1,701

23853,0342,649

34042,2261,822

44241,377953

544624,58124,136

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

010,0400-10,040

16,0564,409-1,646

24233,5633,139

34452,6742,229

44671,7401,273

549027,18526,695

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

010,3120-10,312

16,6062,765-3,841

24621,8411,379

3485871386

4509-147-657

553526,19725,662
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