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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 

 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني
 

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

فرص األستثمار وتحديد في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة

مارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرصوالمالية للفرصة االستث

 .نجاح المشاريع المقترحة لالستثمار
 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة

لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة) إرادة(

 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 في كافة مناطق المملكة وعددها) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 . اثنان وعشرون مركزاً 

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 المحتويات

 .١ ملخص المشروع

 .٢ المقدمة 

١,٢ وصف المشروع   

٢,٢ أهداف المشروع   

٣,٢ الموقع العام للمشروع  

 .٣  دراسة السوق 

١,٣ خدمات المشروع وتصنيفها   

٢,٣ السوق المحلي   

٣,٣ االستيراد والتصدير   

٤,٣ الطلب المحلي السابق   

٥,٣ المتوقعالطلب   

٦,٣ اإلنتاج المتوقع وحصة المشروع من السوق  

٧,٣ المنافسة والتسويق  

٨,٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة  

 .٤   الدراسة الفنية 

١,٤ الموقع العام للمشروع   

٢,٤ األرض   

٣,٤ البناء   

٤,٤ األثاث   

٥,٤ العدد واألدوات   

٦,٤ المواد األولية    

٧,٤ الخدمات الضرورية   

٨,٤ القوى العاملة واألجور السنوية    

٩,٤ برنامج تنفيذ المشروع   

 .٥    الدراسة المالية 

١,٥ تكاليف التشغيل   

٢,٥ ملخص تكاليف المشروع   

٣,٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل   

٤,٥ رأس المال العامل   

٥,٥ وسائل التمويل   

٦,٥ س والفرضياتاألس   

٧,٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية   

 . ٦ المالحق المالية  
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 ملخص المشروع -١

 تربية الدجاج الالحم النباتي اسم المشروع

 عام  المقترحموقع المشروع

 لحم دواجن منتجات المشروع

 أشخاص ثالثة األيدي العاملة

 دينار ٥٦,٨١٠ ياالستثمار الكل

 % ٢٨,٤  العائد الداخليمعدل

 دينار ٣٣,٧١٠ صافي القيمة الحالية

  ١,٦القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة االسترداد
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 : المقدمة  .٢

   
منذ مطلع السبعينات ازدهرت صناعة الدواجن في األردن و أصـبحت تعتمـد             

 النتاج اللحم أو البيض على      تربية الدواجن في وقتنا الحالي سواء المخصصة      

األعالف المركزة التي تدخل في مكوناتها بشكل رئيسـي المسـاحيق العلفيـة             

 إنتـاج ذات قـيم      مـدخالت والمعتمدة علـى    البروتينية ذات األصل الحيواني،     

 إلى أن معامل تحويل األعالف إلى المنتج النهائي سواء          ءمرتفعة بعض الشي  

ع طرق التربية التقليدية، والتـي أصـبحت        لحم أو بيض مرتفع جدا مقارنة م      

ضرورة من ضرورات الحياة لمواجهة الطلب المتزايد على اللحـوم البيضـاء            

التي تتميز بانخفاض أثمانها مقارنة مع لحوم األغنام أو األبقار وحتى أنـواع             

 .الطيور األخرى مثل الحبش والبط والفري والحمام وغيرها

  

 

 :وصف المشروع  ١. ٢
 

اللحـوم  نتاج   ذات الساللة المعروفة بإ    تربية الدواجن  المشروع على      سيعتمد

، )لوهمان، روص، بترسون، اربـور ايكـرز، هبـرد، هـايبرو، كـوب            (مثل  

عبارة عن مزرعة إلنتاج اللحـوم البيضـاء بـالطرق المكثفـة،            المشروع  و

 مضافا لها    فقطباالعتماد على تغذية الطيور من األعالف ذات المصدر النباتي          

دريس الفصة والخالية من أية إضافات أو مساحيق بروتينية ذات اصل حيواني            

 وبذلك يكون اللحـم     لجمهور المستهلكين لتامين النكهة والطعم الخاص باللحم      

  .المنتج خالي من التزنخ الذي يكون غير مرغوب من قبل عامة المستهلكين

ـ           ن مسـاحته   يشتمل مشروع تربية الدواجن المقترح على بناء بـركس دواج

 .٢م/  طير١٢دورة وبمعدل /  طير٦٠٠٠ يتسعان إلى ٢م٦٠٠
 
 :مبررات وأهداف المشروع  ٢. ٢

 
إلى بعض المنتجات من اللحوم التي تكـون        األردني بشكل كبير    اج السوق   تحي

قريبة من نكهة الدجاج البلدي وبعيدة عن التـزنخ المعروفـة باسـم تـزنخ               

ريقة قليلة ال تكفي حاجة السوق المحلـي        األسماك، والكميات المنتجة بهذه الط    



 ٦

إذ يتم إنتاجها من خالل مزرعة واحدة في األردن، وال بد مـن العمـل علـى                 

تشجيع المشاريع التي من شانها انتاج لحوم بيضاء باستخدام األعالف النباتية           

 :ويهدف المشروع إلى.  فقط 
 

تية التـي   تعتمد على األعالف المركزة النبا     إنشاء مزرعة دواجن الحم    •

ال يدخل في تركيبها أية مساحيق بروتينية من اصل حيـواني النتـاج             

 .طلب  المتزايد على مثل هذه المادة لحوم بيضاء لتلبية ال

خلق فرص عمل لعدد من السكان وتحسـين المسـتوى االقتصـادي              •

 .واالجتماعي للعاملين في المشروع

 .مالك المشروع جيد لتحقيق عائد مادي •
 

 : العام للمشروع الموقع ٣. ٢

 
وقريبـا مـن    بعيدا عن التجمعات السكنية،ينصح عند اختيار الموقع أن يكون       

يتوفر في المنطقة شبكة من الطرق التي تسـاعد علـى            التسويق وان    أماكن

و إيصال المواد الداخلة في اإلنتاج بكل يسر، كما يجب توخي           أ ،تسويق المنتج 

 درجة الحرارة داخل بيوت تربية الطيور       الحيطة عند اختيار الموقع أن ال تزيد      

نوعية وكميـة اللحـم      الن ذلك من شأنه التأثير على        ،درجة مئوية ) ٢٨(عن  

ال بد من االهتمام بالتبريد     تربية في األماكن الحارة جدا      وإذا ما تمت ال     .المنتج

 وعدا ذلك فـان جميـع المنـاطق         . فيها اإلنتاجرتفاع تكاليف   مما يؤدي إلى ا   

 .  تصلح إلقامة مثل هذه المشاريعالمرتفعة

 

 :دراسة السوق  .٣
 

، إلـى أن عـدد      ٢٠٠٢في تقريرها السنوي لعام     وزارة الزراعة   تشير بيانات   

 مزرعة، بسـعة    ٢٢١٣المزارع التي تم تأسيسها ألغراض إنتاج اللحم بلغت         

. الدورة من الطيور المخصصة النتاج اللحم       /  مليون طير  ٢٩,٢إجمالية بلغت   

 االف طـن ،  وال يوجـد إال          ١١٠نتاج المحلي من اللحم لنفس السنة       وبلغ اإل 

مزرعة متخصصة  في  إنتاج اللحوم البيضاء التي يتم تغذيتها علـى أعـالف               

المقترح من المشاريع الرائدة     ويمكن أن يكون المشروع   . ذات اصل نباتي فقط   



 ٧

لمنتجـات  االتفاق مع احد المسالخ وتسويق ا      في هذا المجال خاصة إذا ما تم        

 .من خالله

 

 

  : خدمات المشروع وتصنيفها١. ٣

 
بأنه سيعمل على إنتاج اللحم االبيض بالطرق المكثفة، علـى           يتصف المشروع 

بدون اية مساحيق بروتينيـة      المصادر النباتية فقط  أن يتم تغذية الدواجن على      

 .  ذات اصل حيواني

 

 : السوق المحلي٢. ٣

 
 لحوم الدواجن من خـالل الكميـات        حاليا من تم تغطية حاجة السوق المحلي      ي

التي يتم إنتاجها محليا عن طريق المزارع التجاريـة والـذي بلـغ إنتاجهـا               

 ألف طن لحم ،  ويبين الجدول التالي أعداد مزارع الدواجن            ١٠٨,٨بالمتوسط  

 ٢٠٠٢-١٩٩٨الالحمة وسعتها الموجودة في األردن لألعوام 

 
 السنة  الحمدجاج 

 سعتها عدد المزارع

 طير مليون 

اإلنتاج ألف طن 

 لحم

النمو % 

 السنوية

 ـ ٩٣,١ ٢٢,٤ ٢٢٨٨ ١٩٩٨

١٨,٩ ١١٠,٧ ٢٤,٣ ٢١٤٩ ١٩٩٩ 

٧,٠ ١١٨,٥ ٢٣,٩ ٢٠٧٤ ٢٠٠٠ 

٦,٠ ١١١,٤ ٢٤,٢ ٢١٤٠ ٢٠٠١- 

١,٣ ١١٠,٠ ٢٩,٢ ٢٢١٣ ٢٠٠٢- 

 ٤,٧ ١٠٨,٨ ٢٤,٨ ٢١٧٣ المعدل

   .٢٠٠٢وزارة الزراعة التقرير السنوي لعام / المصدر*

 

 

 

 

 

 



 ٨

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣
 

لحوم دواجن مجمدة من الخارج، ويوضـح الجـدول التـالي           ستورد األردن   ي

حسب ما يشير اليه تقرير     ) ٢٠٠٢-١٩٩٨(الكميات التي تم استيرادها للفترة      

 :٢٠٠٢وزارة الزراعة لعام 

 
 ألف طن لحم/ االستيراد  السنة

٦,٠ ١٩٩٨ 

٢,٥ ١٩٩٩ 

١,٥ ٢٠٠٠ 

٠,٨ ٢٠٠١ 

٢,٣ ٢٠٠٢ 

 ٢,٦ المعدل

   .٢٠٠٢وزارة الزراعة التقرير السنوي لعام / المصدر*

 

خـالل السـنوات    تصديرها  تم  كميات  وال تشير بيانات وزارة الزراعة إلى أي        

٢٠٠٢ -١٩٩٨. 

 

 :  الطلب المحلي السابق٤ .٣
 

يانـات  ب بناء علـى ب    يمكن تحديد الطلب المحلي من خالل حساب صافي حجم الطل         

 ألف طن من اللحوم البيضاء      ١١١,٤، حيث بلغ صافي حجم الطلب         وزارة الزراعة 

 .  ،  ٢٠٠١-١٩٩٧لألعوام 

 . المصدر-المستورد+  المحلي اإلنتاجكمية =  حجم الطلب المحليصافي

 
 ألف طن لحم البيان

 ١٠٨,٨ اإلنتاج المحلي

 ٢,٦ االستيراد

 ١١١,٤ صافي حجم الطلب
 

 

 



 ٩

 

 : المتوقع  الطلب٥. ٣

 
،  % ٣ سنويا بنسبة      لحوم الدواجن سيزداد   أن معدل زيادة الطلب على       تم افتراض 

وهي نسبة قريبة من معدل النسبة المئوية للنمو سنويا فـي الطلـب علـى لحـوم                 

، كما انه من المتوقع أن يزداد الطلـب علـى المنتجـات             % ٤,٧الدواجن والبالغة   

 العلفية الحيوانية نتيجة الهتمام الناس بـالعودة        الحيوانية التي تبتعد عن المركزات    

إلى المنتجات التي يتم إنتاجها بصورة طبيعية بعيدا عن الكيماويـات أو اإلضـافات              

كما أن قناعات الناس بأهمية العودة إلى الطبيعة وخاصة بعد          .  األخرى غير النباتية  

بذلك يتوقـع أن يكـون      وزيادة االهتمام بالنواحي الصحية والبيئية تزداد باضطراد،        

 : كما يلي٢٠٠٨-٢٠٠٤ للسنوات حجم الطلب 

 

 السنة ألف طن  / حجم الطلب المتوقع

٢٠٠٤ ١١٤,٧ 

٢٠٠٥ ١١٨,٢ 

٢٠٠٦ ١٢١,٧ 

٢٠٠٧ ١٢٥,٤ 

٢٠٠٨ ١٢٩,١ 
 

 
 

 : من السوق ة المشروعاإلنتاج المتوقع وحص ٦. ٣

 
في السنة األولـى    دورة وبمعدل خمس دورات     / طير٦٠٠٠تم افتراض البدء بتربية     

 طـن لحـم     ٤٥ ألف طير سنويا أي ما يعـادل         ٣٠أي يصل إجمالي العدد حوالي        

في السنوات  % ٣ كغم لحم صافي ، تزداد بواقع        ١,٥باعتبار ان متوسط وزن الطير      

وعليـه  .   ألف طير في السنة الخامسـة      ٣٣,٨الالحقة ليصل في حده األقصى إلى       

 للمشروع وحصته من السوق التـي تصـل فـي           يبين الجدول أدناه اإلنتاج المتوقع    

 :% ٠,٠٣٩السنة األولى حتى السنة الخامسة  
 
 
 
 



 ١٠

حصة المشروع % 

 من السوق

 إنتاج  المشروع 

 ألف طن لحم

المحلي الطلب 

ألف طن لحم المتوقع

 

 السنة

 األولى ١١٤٧٠٠ ٤٥ ٠,٠٣٩

 الثانية ١١٨٢٠٠ ٤٦,٤ ٠,٠٣٩

 الثالثة ١٢١٧٠٠ ٤٧,٧ ٠,٠٣٩

 الرابعة ١٢٥٤٠٠ ٤٩,٢ ٠,٠٣٩

 الخامسة ١٢٩١٠٠ ٥٠,٦ ٠,٠٣٩

 

 :والتسويق المنافسة ٧ .٣

 
ال يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تسويق إنتاجه من اللحـوم البيضـاء              

التي يتم إنتاجها على التغذية على األعالف المركزة ذات األصل النباتي فقـط وال              

جات الطبيعية، وال توجـد مـزارع       سيما أن الكثير من المستهلكين يحبذون المنت      

متخصصة في األردن النتاج هذا النوع من اللحوم باستثناء مزرعة واحدة ، ومن             

السهولة تسويق المنتج إلى المحالت والمخازن الكبيرة مثل السيفوي ومحـالت           

 .بيع المجمدات وغيرها

 

 :  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار  ٨. ٣

 
تختلف أسعار بيع لحوم الدواجن من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى مـن        

نفس السنة، ولكن من المعروف أن مثل هذه المنتجات يزيد سعرها عـن سـعر               

كغم مقارنة مع لحوم الدواجن األخرى      /   دينار  ٠,٣- ٠,٢المنتج العادي بحدود    

كغم بينما  /  دينار ١,٣ – ١,١، إذ يتراوح سعر كغم الدجاج المذبوح بالجملة من          

كغـم وتـم    /  دينار ١,٥-١,٣يتراوح سعر الدجاج المتوقع من المشروع بحدود        

كغم ، ويبـين    /  دينار ١,٣٥لغايات التحفظ افتراض ان متوسط سعر بيع الجملة         

   .الجدول التالي اإليرادات المتوقعة من المشروع
 
 
 
 
 
 
 



 ١١

 

إنتاج   السنة

طن لحم/المشروع

د  بعإنتاج  المشروع

 )طن%(٦النفوق 

اإليرادات 

 دينار

 ٥٧,١٠٥ ٤٢,٣ ٤٥ األولى

 ٥٨,٨٢٠ ٤٣,٦ ٤٦,٤ الثانية

 ٦٠,٥٨٠ ٤٤,٩ ٤٧,٧ الثالثة

 ٦٢,٤٠٠ ٤٦,٢ ٤٩,٢ الرابعة

 ٦٤,٢٧٠ ٤٧,٦ ٥٠,٦ الخامسة

 
 : الدراسة الفنية -٤

 

 -:  الموقع العام للمشروع١ .٤

 
ل المواصالت، وفي منطقة    يجب أن يكون الموقع قريبا من أماكن االستهالك، سه        

يسمح فيها إقامة مثل هذه المشاريع ويفضل أن يكون قريب من أحد المسـالخ،              

وان يتوفر في المنطقة الماء والكهرباء، ويمكن تنفيذه في مواقع مختلفـة مـن              

المملكة، وينصح تجنب إقامة المشروع في المناطق التي ترتفـع فيهـا درجـة              

ن التي ترتفع فيه درجة الحـرارة صـيفا لعـدة           الحرارة، مثل منطقة وادي األرد    

 .اشهر، الن ذلك يؤثر على اإلنتاج
 

 : األرض ٢. ٤
بحـوالي  قـدر   خمس دونمات واحـد ، ت      تهمساح  ما   المشروعيكفي إلنشاء هذا    

 . دينار، يتم شراؤه في األماكن الرخيصة والبعيدة عن السكان١٠,٠٠٠

 

 :البناء ٣. ٤
كس من الطوب المغطى بألواح الزينكو المـنخفض          أما البناء فهو عبارة عن بر     

 طير من الدجاج الالحم إلى متـر مربـع واحـد، أي أن              ١٢الكلفة، ويحتاج كل    

 طير كحد أقصى، ويحتـاج      ٧٢٠٠ يتسع الى    ٢ م ٦٠٠مساحة البركسات بحدود    

 : التاليةاألبنية والمرافق المشروع إلى 



 ١٢

 

 

 لي ديناراإلجما ٢م/  أ٠التكلفة د ٢المساحة   م البند

 ٢٤,٠٠٠ ٤٠ ٦٠٠ بركس دواجن

 ٢,٤٠٠ ٦٠ ٤٠ مكتب مع سكن للعمال

 ٦٤٠ ٤٠ ١٦  أعالفمستودع

 ٢٧,٠٤٠ المجموع

 

 : األثاث٤. ٤
عن مكتب لصاحب المشروع وأثاث للعمال      يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط عبارة       

 . دينار٤٠٠وتقدر قيمتها بحوالي 
 

  واألدواتالعدد  ٥. ٤

التي يحتاجهـا    من المعالف والمشارب وأدوات التدفئة       لعدد واألدوات يمكن توفير ا  

 :كما هي موضحة في الجدول التالي. المشروع من السوق المحلي
 

دينار/الكلفة دينار/ اإلجمالي  البيان العدد

  بالستيكية مشارب  م٢٤٠ ٥ ١,٢٠٠

 بالستيكيةمعالف  م٩٠٠ ٥ ٤,٥٠٠

 مراوح شفط ٥ ٦٠ ٣٠٠

بمعدل عشرة حاضنات / حاضنات غاز ٦٠ ٤٠ ٢,٤٠٠

  طير ١٠٠٠لكل 

 ٣ م٣٠خزان ماء  ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 صوبات تدفئة ٣٠ ١٠٠ ٣,٠٠٠

 أخرى عدد وأدوات - ١٥٠ ١٥٠

 المجموع ١٢,٠٥٠

 

 : المواد األولية   ٦. ٤
يجب تقديم العليقة المتوازنة للطيور والمكونة  من الذرة و الصويا حسب مرحلـة          

ماض األمينية والفيتامينات الالزمة والخاليـة مـن المسـاحيق          النمو الغنية باألح  

البروتينية ذات األصل الحيواني والمضاف إليها الكارتينات عـن طريـق إضـافة             

دريس البرسيم إلى العليقة العطاء النكهة الخاصة بالطعم البلدي وحسـب عمـر             



 ١٣

ر طن ، وسـيتم اعتبـا     /  دينار ٢٠٠-١٦٠الطير ويتراوح سعر طن األعالف من       

 دينار ألغراض الدراسة، وان مدة التسـمين للـدورة الواحـدة            ٢٠٠سعر الطن   

 . كغم من العلف خالل هذه الفترة٤ يوم، ويحتاج الطير إلى ٥٦حوالي 
 

ومن الضروري تقديم المياه النظيفة وفي أوعية نظيفة ويجب االهتمام بالنظافـة            

 ويبين الجدول التالي    هذا. والعناية التامة بصحة الطيور وتحصينها ضد األمراض      

أعـالف و لقاحـات     (احتياجات المشروع من المواد األولية للسنة األولى للتشغيل         

 )وخالفه

  قرش٣٠-١٨يتراوح سعر صوص الدجاج الالحم  من * 
 

 : الضروريةالخدمات ٧. ٤
 

اغلب ، ويتوفر في      والطرق المؤدية إليه    النظيفة   مياهاليحتاج المشروع إلى توفر     

ويحتـاج  . المياه الالزمة وشبكة من الطـرق المناسـبة       مناطق المملكة المقترحة    

  اآلتيشروع إلى الم
 البيان الوحدة/ الكمية دينار/ الكلفة دينار/ اإلجمالي

 كهرباء تقدير ٢٥٠

 تدفئة  طير٣٠٠٠٠ ٠,٠١ ٣٠٠

 صيانة. م تقدير - ٣٠٠

 المجموع ٨٥٠
 
 

 دينار/تكلفة الدورة الواحدة

 

 )تخمس دورا(الكلفة السنوية 

 دينار

الوحدة  التكاليف

 المعتمدة

 الكمية

 

 سعر الوحدة

 دينار

 إجمالي

 دينار

 الكمية

 

سعر 

 الوحدة

 دينار

 اليإجم

 دينار

٣٠,٠٠ ١,٥٠٠ ٠,٢٥٠ ٦,٠٠٠ صوص صوص* 

٠ 

٧,٥٠٠ ٠,٢٥٠ 

 ٢٤,٠٠٠ ٢٠٠ ١٢٠ ٤,٨٠٠ ٢٠٠ ٢٤ طن )خلطة(علف

 ١٥٠ ٠,٣ ٥٠٠ ٣٠ ٠,٣ ١٠٠ ٣م مياه

كلفة عالجات  

 ولقاحات

٣٠,٠٠ ١٥٠ ٠,٠٢٥ ٦,٠٠٠ صوص

٠ 

٧٥٠ ٠,٠٢٥ 

 ١,٥٠٠ ١٥٠ ١٠ ٣٠٠ ١٥٠ ٢ طن فرشة نجارة 

 ٢٥٠ ١ ٢٥٠ ٥٠ ١ ٥٠ دينار  تعقيم 

 ٣٤,١٥٠   ٦,٨٩٠ ـ ـ  المجموع 



 ١٤

  القوى العاملة واألجور السنوية٨. ٤

يحتاج المشروع إلى عمال عدد اثنين فنين دائمين في الموقع من اجـل متابعـة               

 :على النحو التاليالالزمة للمزرعة   والنشاطاتعمالاأل
 
 

العدد الراتب الشهري دينار/ الكلفة  البيان

 زراعيمهندس / مالك المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل فني ٢ ١٢٠ ٣,٠٠٠

 المجموع ٣ ٤٢٥ ٥,٤٠٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩. ٤
 

ألدوات والمعدات الخاصة    ا السكن وشراء البركس و من المتوقع أن يتم إنجاز بناء       

 يبدأ  إنتاج المشروع    مع العلم بان     . اشهر من بداية العمل    خمسةخالل  بالمشروع  

 . بعد شهرين من بداية التسمين 
 
 
 

 :الدراسة المالية .٥
 
 :ىتكاليف التشغيل للسنة األول ١. ٥

 دينار/ الكلفة البند

 ٣٤,١٥٠ المواد األولية

 ٥,٤٠٠ الرواتب واألجور

 ٢٥٠ كهرباء

 ٣٠٠ مصاريف صيانة

 ٣٠٠ وقود

 ١,٢٤٠  تلفون، قرطاسية، أخرىمصاريف تشغيلية أخرى

 ٤١,٦٤٠ المجموع
 
 

 

 



 ١٥

 : المشروعتكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١٠,٠٠٠ األرض

 ٢٧,٠٤٠ لبناءا

 ١٢,٠٥٠ العدد واألدوات

 ٤٠٠ أثاث

 ٢٠٠ تأمينات مستردة

 ٤٩,٦٩٠ مجموع األصول الثابتة

 ١٨٠ مصاريف التأسيس

 ٦,٩٤٠ رأسمال عامل

 ٥٦,٨١٠ المجموع
 
 

 : مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية مثل رسوم التسجيل والتـرخيص           

 . دينار١٨٠تبلغ قيمة هذا البند . والمصاريف المتفرقة األخرى

 

 : رأس المال العامل٤٠٥

 
ب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر واحد، وقـد     تم احتسا 

 .دينار )  ٦,٩٤٠( بلغ 
 
 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥

 
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قـرض              

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

 :تاليال
 

 



 ١٦

 

 البيان دينار/ القيمة  %

 مساهمة صاحب المشروع ٤٢,٨١٠ ٧٥

 قرض الموجودات الثابتة ١٤,٠٠٠ ٢٥

  المجموع ٥٦,٨١٠ ١٠٠

 
 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥

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

ألسس والفرضيات التالية فـي     تم اعتماد ا  . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع            •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .متحققةعلى األرباح ال% ٠احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٨٠افترض 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           

تشير التدفقات النقديـة     كذلك   .للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى     على الوفاء بالتزاماته المالية       المشروع قادر  أن

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق النقـدي،             .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني

 دينار فـي السـنة      ١١,٩٦٢بين  يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح         -

 . دينار في السنة الخامسة ١٤,٢٧٨و   األولى للتشغيل

.  موظفين وعمال  بما فيهم صاحب المشروع         ثالثةسيوفر المشروع فرص عمل ل     -

 دينار فـي السـنة      ٥٤,٠٠تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها          

 .امسة  دينار في السنة الخ٦,٥٦٤األولى ترتفع الى 



 ١٧

 % ٢٥,٥في السنة األولى و       % ٢١,١تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

ونسبة العائد على حقـوق الملكيـة بـين         . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري    

 . في السنة الخامسة%٢٥,٥ و  في السنة االولى%٢٦,٥

 .دينار٣٣,٧١٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٨,٤ل العائد الداخلي للمشروع يبلغ معد -

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

 .  سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفـيض أسـعار البيـع                -

يير الماليـة   يبقى المشروع مجديا وتبقى المعا     % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين    

وال يعتبـر المشـروع     . أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع        

  % .٢٠ التشغيل بنسبة حساسا الرتفاع تكاليف

 
 
  الماليةمالحقال. ٦
  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤

 



الموقع المقترح
عام

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

57,10558,81860,58362,40064,272المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

34,15035,17536,23037,31738,436تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,0003,1503,3083,4733,647تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,6901,7411,7931,8471,902تكاليف المصنع التشغيلية

38,84040,06541,33042,63643,985مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
18,26518,75319,25319,76420,287الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
400412424437450مصاريف أخرى

2,8002,9323,0703,2153,367مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,3472,3472,3472,3472,347اإلستهالك لإلصول الثابتة

3636363636إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

5,1835,3155,4535,5985,750مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
13,08213,43813,80014,16614,537الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,120929723500260الفائدة على القرض
11,96212,50913,07713,66614,278الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
11,96212,50913,07713,66614,278األرباح الصافية

%28%28%28%28%28نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
19,70519,58319,43419,25419,039نقطة التعادل (بالدينار)

%30%31%32%33%35نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

27,04025.001,082أألبنية
025.000منشآت أخرى
12,05010.001,205معدات وأجهزة

4006.6760األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
2,347المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

180536المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,9406,9400رأس المال العامل المطلوب

56,81042,81014,000إجمالي تكلفة المشروع
%25%75%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
دجاج نباتي



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
57,10558,81860,58362,40064,272المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
57,10558,81860,58362,40064,272المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
42,810حقوق الملكية

14,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,2483,6375,9448,15910,268الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
56,81058,35362,45566,52770,55974,540مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
49,690مجموع اإلستثمارات

5,69238,84040,06541,33042,63643,985التكاليف التشغيلية المباشرة
2,8002,9323,0703,2153,367إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,120929723500260الفائدة

180المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

55,56242,76043,92645,12346,35247,612إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,24815,59318,52921,40324,20726,928صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,3862,5772,7833,0063,247أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,3862,5772,7833,0063,247إجمالي دفعات سداد القرض

1,24813,20715,95218,62021,20123,682رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
09,57010,00710,46110,93311,422توزيعات األرباح

1,2483,6375,9448,15910,26812,260صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
دجاج نباتي



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,2483,6375,9448,15910,26812,260النقد

00000المدينون
5,6925,6925,6925,6925,6925,692المخزون

6,9409,32911,63613,85015,96017,951إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

10,000األرض
27,040المباني

12,050األجهزة والمعدات
400األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
49,69049,69049,69049,69049,69049,690إجمالي األصول الثابتة
2,3474,6937,0409,38611,733اإلستهالك التراآمي

49,69047,34344,99742,65040,30437,957القيمة الدفترية لألصول الثابتة
18014410872360القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
56,81056,81656,74156,57356,29955,908مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
238625772783300632470اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

238625772783300632470مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1161490366253324700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1161490366253324700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
42,81042,81042,81042,81042,81042,810رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,3924,8947,51010,243األرباج المجمعة
2,3922,5022,6152,7332,856الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

42,81045,20247,70450,32053,05355,908مجموع حقوق الملكية
56,81056,81656,74156,57356,29955,908مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %25.5%24.3%23.1%22.0%21.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%25.5%25.8%26.0%26.2%26.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.64.24.64.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
دجاج نباتي



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%56,8103تكاليف المشروع

%42,8103مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%14,00012القروض

%80%24.6القرض الى التكاليف %

%0%75.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

11,96212,50913,07713,66614,278صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%22.2%21.9%21.6%21.3%20.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%25.5%24.3%23.1%22.0%21.1معدل العائد على اإلستثمار %

%25.5%25.8%26.0%26.2%26.5معدل العائد على حقوق الملكية %

3.64.24.64.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.20.10.10.0الديون

19,70519,58319,43419,25419,039نقطة 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 33,71030,30826,90522,50611,30217,5061,303صافي القيمة الحالية

IRR 12.6%20.4%17.5%23.0%23.1%25.5%28.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.41.21.31.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

19,403

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.2%

26.0%
3.5

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

دجاج نباتي

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

13,098
21.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.4%معدل العائد الداخلي
NPV33,710صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.5%معدل العائد الداخلي
NPV30,308صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR23.1%معدل العائد الداخلي
NPV26,905صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR23.0%معدل العائد الداخلي
NPV22,506صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR17.5%معدل العائد الداخلي
NPV11,302صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR20.4%معدل العائد الداخلي
NPV17,506صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR12.6%معدل العائد الداخلي
NPV1,303صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,5620-55,562

11,24815,46514,217

222615,82115,595

323416,18215,948

424216,54916,307
525075,02974,779

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,1180-61,118

11,24815,46514,217

222615,82115,595

323416,18215,948

424216,54916,307
525078,82478,574

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,6740-66,674

11,24815,46514,217

222615,82115,595

323416,18215,948

424216,54916,307
525082,62082,370



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,5620-55,562

11,24812,61011,361

222612,88012,654

323413,15312,919

424213,42913,187
525071,20270,952

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,5620-55,562

11,2489,7558,506

22269,9399,713

323410,1249,890

424210,30910,067
525067,37667,125

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

056,1310-56,131

11,37311,3019,928

224911,52111,272

325711,74211,485

426611,96311,697
527571,08370,808

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

056,7000-56,700

11,4987,1375,639

22717,2226,950

32817,3027,021

42907,3787,088
530067,13766,837


