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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(
 .منها الشباب األردني

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية كشافمحافظات وألوية المملكة من حيث است
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

.ماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستث
 

لتقديم أية) إرادة(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 
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 ٢

  
 

 
معزولة يتم التحكم فيها    مكيفة و تعتبر الزراعة بالماء بدون تربة داخل أجهزة أو غرف          

والتـي    (Hydroponic) توماتيكي والمعروفة بالزراعة داخل الهيـدروبونيك     بشكل أ 

 الزراعية  في البيئات  ة أحدث تقنيات اإلنتاج المستخدم    من )العمل بالماء (تعني بالالتينية   

 مثـل الـدول     ، الطرق الشائعة في الكثير من الدول المتقدمـة        ، ومن المحميةالمراقبة و 

طرقا  حيث يتلمس العلماء  شهرة في هذا المجال اليابان،       واكثر الدول    وأمريكا األوروبية

 ومكيفة الحرارة والضوء والرطوبـة      معزولةوداخل غرف محكمة    لزراعة الخضراوات   

والهواء ذات نوعية خاصة لزراعة النباتات بداخلها وإضافة المغـذيات مـن األسـمدة              

ساعد ذلك على سرعة   مياه الري المتصاصها بواسطة الجذور في      إلىالالزمة لنمو النبات    

نمو النبات وزيادة اإلنتاجية والحصول على محصول بأقصـر فتـرة زمنيـة ممكنـة،               

والخيـار    البندورة وتستخدم هذه الطريقة في إنتاج العديد من المحاصيل الخضرية، مثل         

 يوماً لينمو في التربة بينما ال يستغرق سوى         ٩٠يستغرق نحو   الذي   الخس  و  والفراولة

، وكذلك زراعة المحاصـيل العلفيـة مثـل          على سبيل المثال   سلوب الجديد  يوماً باأل  ٣٠

 لكـي   أسـبوع  في هذه الطريقة مـدة       إنتاجه يستغرق   إذ واألبقارية الخيول   ذالشعير لتغ 

 أن لإلنسـان ، ويمكـن    سـم ٣٠عالف خضراء بارتفاع    أتحصل على مجموع خضري و    

البلـدان  ل خاصة سـكان      الزراعة بواسطة هذه الطريقة في المستقب      أسلوبيستفيد من   

  .لجفاف وعدم توافر الغذاءة تكرار سنوات امشكل بلدانهم من التي تعاني

 

كما تفيد مثل هذه المشاريع مربي الثروة الحيوانية اذا ما تم اعتمادها النتاج األعـالف               

الخضراء خاصة أن األردن يستورد األعالف المركزة والجافة أحيانا بجميع أشكالها من            

 الخطوة األولى والهامة وحجر األساس في طريق تطوير         األعالفويعتبر توفر   الخارج،  

الثروة الحيوانية في األردن، كما أنها من أهم العوامل التي تؤدي إلى تنميـة اإلنتـاج                

 وقد بلغ قيمة ما     المؤثرة في اإلنتاج،   من مجموع العوامل  % ٧٠الحيواني إذ أنها تشكل     

ون    ١١٦ حوالي   عالفاأل من   ٢٠٠١تم استيراده في عام       إن زيادة   .  دينار أردني   ملي

إنتاجية األعالف وتطوير المراعي يجب أن تكون األساس في خطة تطوير قطاع الثروة             

ونظرا لتـدهور إنتاجيـة المراعـي       الحيوانية، وتشير بيانات دائرة اإلحصاءات إلى أنه        

أراضـى المراعـي،     األردنية بسبب سوء االستغالل والرعي الجائر والمبكر، وحراثـة          

واالحتطاب، باإلضافة إلى عدم التخطيط الجيد للحمولة الرعوية للمرعى، كل ذلـك أدى             

 المقدمة.٢



 ٣

إلى تدني نسبة االكتفاء الذاتي من األعالف الالزمة للثروة الحيوانية حيث بلغت معـدل              

 %. ١٧,٩بحدود ) ٢٠٠٢ -١٩٩٨(نسبة االكتفاء الذاتي لألعوام 

 

دة من المحاصيل العلفية مثل الشعير والفصة وحشيشة        تزرع في األردن مساحات محدو    

السودان والذرة والبيقيا والكرسنة، ولكن اإلنتاج من هذه المحاصـيل، باإلضـافة إلـى              

إنتاجية أراضي المراعي التي تعتبر المصدر الرئيس ألعالف الحيوانات ال تكفـي لسـد              

 ألـف رأس،    ٦٨,١ددها  احتياجات الحيوانات من أبقار، ضأن، ماعز، وجمال والبالغ ع        

 ألـف رأس علـى التـوالي لعـام          ١٣,٣٥ ألف رأس،    ٥٥٧,٣ ألف رأس،    ١٤٣٣,٣

٢٠٠٢. 

 

 : وصف المشروع١. ٢
 

غرفة مكيفـة   الشعير وهو محصول نجيلي سريع النمو في        سيعتمد المشروع على زراعة     

م بـدون اسـتخدا   مهيأة لهذا الغرض    وة بالمياه   ئلتيتم زراعته في رفوف مم     )يدروبونيكه(

تربة، ويتم التحكم في الظروف المناخية للنبات بشكل مبرمج من حيـث تـوفير الرطوبـة                

 ،  الالزمة للنبات المزروعواإلضاءةوالحرارة 

 الذي يزرع فيه المحصـول       يومي من هذا الجهاز    إنتاجبالحصول على   تمتاز هذه الطريقة    

يتم تقسـيمها   الرفوف   يحددها سعة الجهاز الذي يحتوي على مجموعة من          إنتاجيةوبطاقة  

 من األعالف الخضراء إذ يصل       يومي إنتاجالحصول على   وزراعتها بعدد أيام األسبوع بغية      

 .سم٣٠ حوالي  النبات فاعارت

 

رفـوف   طوابق من ال    مقسمة إلى سبع   ، متر مربع    ٢٥٠ المقترحة للمشروع    مساحةالتبلغ  

  ممـرات بـين الرفـوف،       والباقي عبارة عن   ٢م١٨٠ مستغل منها في الزراعة      ، رأسيةال

 ، واإلنتاجية المتوقعة لهذا المشروع    وبنظام تحكم بالحاس  بأنظمة الري والتبريد ، و    مدعمة  

 كغـم علـف     ١٢,٥ بالمتوسط    حسب الصنف المزروع اي    ٢م/  كغم ١٥-١٠تتراوح بين   

 تستغرق عملية .الرف الواحد/ اليوم /  علف اخضر  طن) ٢,٢٥ ( يساوي و،  ٢م/اخضر

 .لقطف مدة ثمانية ايامالزراعة وا

 

 

 



 ٤

 : أهداف المشروع ٢. ٢
 

ذات القيمـة    ، وقـت مـن السـنة      أيفي  المساهمة بتوفير األعالف الخضراء      •

 .األبقارالخيول و خاصة لمزارع للمواشيالغذائية العالية 

 .زيادة إنتاجية األعالف من وحدة المساحةسرعة النمو و •

العمـال   اإلنتـاج مـن      تخفـيض مـدخالت   تخفيض تكاليف اإلنتاج عن طريق       •

 .واألسمدة ومكافحة اآلفات وتقليل الفاقد

 .تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع •

خلق فرص عمل  لعدد من السكان وتحسين المستوى االقتصادي واالجتمـاعي             •

 .للعاملين في المشروع

 .التقليل من عجز الميزان التجاري •
 
 
 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

 آلـي  في األجهزة التي يتم برمجتها بشـكل         تاج األعالف الخضراء   الشعير الن  تنجح زراعة 

 ولكن يفضل    بشكل مكيف،  إنشاؤها الغرف التي يتم     أو بغض النظر عن مكان وجود الجهاز     

 أنويشـترط   ،  األبقارالخيول أو    تواجد مزارع    أماكن قريبة من    األجهزة تكون مثل هذه     أن

فير الكهرباء أيضـا مـن وحـدات الخاليـا          ، ويمكن  تو   الكهرباء الماء و  يتوفر في الموقع  

  .لشمسية مستفيدين من الطاقة الشمسية لمثل هذه المشاريعا

 
 
 
 

 

األعالف سواء المركزة أو الجافة أو الخضـراء مـن          يتم تغطية حاجة السوق المحلي من       

 العجز فـي كميـات      ويتم تغطية أراضى المراعى واإلنتاج المحلي والتي تشكل جزء يسير،         

 . التي تحتاجها الحيوانات عن طريق الكميات التي يتم استيرادها من الخارجاألعالف

 

أي مشروع يختص بزراعة األعالف الخضراء مهما كان نوعه، أو أي مشروع             تأسيس   إن

حتما على رفـع نسـبة    ستعمل يعمل على استغالل مخلفات المصانع وتحويلها إلى أعالف       

  السوقدراسة.٣



 ٥

م للحيوانات، والتقليل مـن عجـز الميـزان التجـاري           االكتفاء الذاتي، وتأمين الغذاء الالز    

 .سنويا/  مليون دينار أردني١١٦ فاتورة االستيراد من األعالف تصل إلى أنوخاصة 

 

 :روع وتصنيفها المش خدمات١. ٣
 

اإلنتـاج النبـاتي    يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعيـة العاملـة فـي مجـال              

القيمة الغذائية والتي   الهامة للحيوانات من حيث      الخضراء   األعالف إنتاجوالمتخصصة في   

 فـي العلـف     األمالح والفيتامينات  توفر   إلى باإلضافة ، الهامة للمجترات  األلياف  فيه توفرت

 .األخضر
 
 

 : المحلي السوق٢. ٣
 

 تغطيـة حاجـة     وتـتم    وخاصة الخضراء منها على مستوى محدود،        األعالفيتم زراعة   

 ، مـن السـوق المحلـي      إنتاجها طريق  الكميات التي يتم       ناألعالف ع السوق المحلي من    

من أراضى المراعي والمناطق البعلية التي يتم فيها زراعة محصول           وجه الخصوص وعلى  

  ٢٠٠٢ لعـام    شير تقريـر وزارة الزراعـة     ي و الشعير أو من مخلفات الحصاد والمصانع،     

-٢٠٠٠(الثالث السـابقة     تطور المساحة وكميات اإلنتاج للسنوات       إلى اإلحصاءاتودائرة  

 :  تحت الري كما هي موضحة في الجدول التاليةوالمزروع) ٢٠٠٢
 
 

 ألف طن/  منتجة محلياأعالف

 السنة المجموع كرسنةأعالف  نخالة تبن شعير

  وبيقيا خضراء      

٢٩٣,٧ ٢,٢ ٢٤ ١٦٨ ٥٥ ٤٤,٥ ١٩٩٨ 

٢٠٨,٩ ٣,٨ ٢٠ ١٦٥ ١٤ ٦,١ ١٩٩٩ 

٢٦٤,٩ ٦,٣ ٢٢ ١٩٠ ٣٣ ١٣,٦ ٢٠٠٠ 

٢٥٩,٦ ٢,٦ ١٨ ١٧٧ ٣٨ ٢٤,٠ ٢٠٠١ 

٣١٤,٠ ٧,٩ ١٩ ١١٥ ١٠٩ ٦٣,١ ٢٠٠٢ 

 ٢٦٨,٢  ٢٠,٦  ٣٠,٣ المعدل



 ٦

 

 :  االستيراد ٣. ٣
 

التجـارة  / ،وتقرير دائـرة اإلحصـاءات العامـة       ٢٠٠٢يشير تقرير وزارة الزراعة لعام      

لة، كسب وتفل زيتون،     المختلفة، نخا  األعالف الكميات التي تم استيرادها من       الخارجية إلى 

 : الجدول التاليكما هو مبين في جاهزة، ذرة صفراء، وتبن أعالفمركزات علفي، 
 
 
 

  طنألف/  المــــستوردة األعالف     

 نخالة
كسب 

 وتفل
مركزات

أعال

  ف
 السنة المجموع تبن ذرة شعير

 أعالف زيتون  
جاهز

 ة
  مستورد صفراء  

١١٧١,٥ ٢٨,٥ ٥٠٥,٧٤٤٧,٣ ٠,٠ ١٤٤,٦٤٢,٥ ٢,٩ ١٩٩٨ 

١٤٦٩,٦ ٥٧,١ ٧٠٧,٦٤٣٦,٧ ٠,١ ٢٠٦,٧٥٥,٥ ٥,٩ ١٩٩٩ 

١٣٧٦,٥ ٦٣,٧ ٤٣٤ ٥٨٤ ٣,١ ١٠,٤٢٦٠,٣٢١ ٢٠٠٠ 

١٠٩٢,٩ ٥٠,١ ٣٧٤,١٤٤١,٣ ٣,٢ ٢٠٥,٢١٢,٩ ٦,١ ٢٠٠١ 

١٠٤٦,٦ ٣٥,٠ ٣١٥,٦٤٦٩,٦ ٣,٠ ٢٠٩,٨١٠,٤ ٣,٢ ٢٠٠٢ 

 ١٢٣١,٤  ٤٩٧ المعدل

  النشرة السنوية للتجارة الخارجية  و وزارة الزراعة-العامة  اإلحصاءاتدائرة / المصدر

 
 

 : الطلب المحلي السابق ٤. ٣

 

  . ٢٠٠٢  -١٩٩٨ للسنوات من االعالف بين الجدول التالي صافي الطلب المحلي السابق 
 

 المعدل
 ألف طن/ البيان

 مجموع االعالف االعالف الخضراء الشعير

 ٢٦٨,٢ ٢٠,٦ ٣٠,٣  اإلنتاج المحليمعدل

 ١٢٣١,٤  ٤٩٧  االستيرادمعدل

 ١٤٩٩,٦ ٢٠,٦ ٥٢٧,٣ االستهالك المحليمعدل 

 



 ٧

 : الطلب المتوقع ٥. ٣

 

 قد تراجعت ويعود السبب في ذلك لرفع الدعم عن          األعالف كمية المستوردات من     أنيالحظ  

لحيوانية،  الثروة ا  أعداداألعالف في السنوات األخيرة مما أدى إلى تراجع التربية وتناقص           

 المحلي الذي ينخفض    اإلنتاج زيادة   إلى األعالفوال يعود السبب في تناقص المستورد من        

، ولكن من الواضح جدا من خالل الكميات المستوردة والمنتجة محليـا            أخرى إلىمن سنة   

مما يدل ذلك علـى     ) ٢٠٠٢-١٩٩٨ (لألعوام% ١٧,٩بان نسبة االكتفاء الذاتي قد بلغت       

 الموارد  ع الخضراء من جمي   األعالف إنتاجة واعطاء االهتمام الكافي بزيادة      انه تجب العناي  

 البقوليات العلفية ضمن الدورات الزراعية في       إدخال أو المراعي   أراضىالمتاحة سواء من    

 . االستفادة من جميع المخلفات الزراعية ومخلفات الحصادأوالمناطق البعلية 

الطلب علـى اللحـوم الحمـراء       زيادة  ظرا ل ن هذه المادة     على يتزايد الطلب  أنتوقع  من الم 

سبة الزيادة في حجم الطلب     ولقد تم افتراض أن ن      ،عدد السكان المستمر  الناجم عن زيادة    

 نظرا للنمو السكاني المستمر بنفس النسـبة        ،%٣ستكون بحدود     الخضراء   األعالفعلى  

.  كداللة على ذلك   األعالفالذاتي من    نسبة االكتفاء    أخذت وهي نسبة متحفظة إذا ما       تقريبا،

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤ للسنوات  المتوقع من األعالف الطلبالجدول التالي حجم ويبين 
 
 

 الطن ألف /حجم الطلب المتوقع
 الشعير االعالف الخضراء مجموع االعالف 

 السنة

٢٠٠٤ ٥٥٩ ٢١,٩ ١٥٩٠,٩ 

٢٠٠٥ ٥٧٦ ٢٢,٥ ١٦٣٨,٧ 

٢٠٠٦ ٥٩٣ ٢٣,٢ ١٦٨٧,٨ 

٢٠٠٧ ٦١١ ٢٣,٩ ١٧٣٨,٤ 

٢٠٠٨ ٦٢٩ ٢٤,٦ ١٧٩٠,٦ 

 

 

 

 

 



 ٨

 :اإلنتاجية المتوقعةحصة المشروع من السوق والطاقة  ٦. ٣

 
 : حسب االتييمكن تحديد حصة المشروع من السوق 

 .وتكيفهابسبع طوابق من األرفف يزها  تم تجه٢ م١٨٠  المشروع مساحته 

   اعـالف   طـن  ٢,٢٥  يوميا، اي مـا مجموعـة        ٢م/ كغم١٢,٥الطاقة االنتاجية    

 . من الطابق الواحد  يوميا/ خضراء

  .سنويا / طن ٨٢١  إلى إنتاج المزرعة إجمالي 

 لمشروع خـالل السـنوات اإلنتاجيـة      كميات اإلنتاج المتوقعة ل   يبين الجدول التالي     

 :الخمسة القادمة

 مساحة المشروع السنة اإلنتاجية 

 دونم

 إنتاج 

 يوميا/  طن

إنتاج المشروع 

 طن

 ٨٢١ ٢,٢٥ ٢م١٨٠ الخامسة -األولى 

 

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

  تصل إلى

 من معدل استهالك األعالف اإلجمالية  %٠,٠٥٢ -

 من معدل استهالك الشعير %٠,١٥٦ -

 من معدل استهالك األعالف الخضراء% ٤ -

 

 :والتسويق المنافسة ٧. ٣

 

 ذات   في معظمها مـن المنـاطق البعليـة         مثل الشعير   وخاصة الحبوب  األعالف إنتاجي  يأت

 الخضراء مثـل    األعالف أن كما   ، من مشاريع الجنوب   أو ،سنويا/ مم٢٥٠معدالت األمطار   

 وتدخل ضـمن الـدورات الثنائيـة مـع          ، تزرع في المناطق البعلية    أيضا والكرسنة   االبيقي

 الخضراء مثـل البرسـيم الحجـازي، وحشيشـة          عالفلأل بالنسبة   أمامحاصيل الحبوب،   

مثـل منطقـة     محدودة من المملكة،     أماكنالسودان والذرة العلفية وغيرها فأنها تزرع في        

الخيـول  مـزارع    إلـى المنتج  تسويق  ويتم  ،  األغوار ومنطقة القطرانة ومشاريع الجنوب    

تياجات اليومية للخيول   ، كما يمكن لمربي الخيول شراء وحدات صغيرة لتأمين االح         األبقارو

 .من األعالف الخضراء
 



 ٩

 

 : المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣
 

وفي هذا المشروع سيتم زراعة     العلفية الموسمية   الشعير المزروع من المحاصيل  النجيلية       

الـرف   أن بمعنى   أي يومي   ل بشك أيضا  المحصول  بشكل يومي وحصاد    الشعير العلفي  بذور

 مكـان المحصـول     بذور جديدة  ثانية في نفس اليوم ب     زرعها ت م حصاد  الذي يت  )ضاحواال(

 . وهكذا على مدار العامالذي حصد
 

 إنتاجه اعتبار من الشهر األول من الزراعة، كما يتراوح معـدل بيـع طـن                المشروعيبدأ  

 األعـالف  سـعر طـن      أن دينار وللتحفظ سيتم اعتبـار       ٢٥ -١٨ الخضراء من    األعالف

سـنواته،  بنفس الطاقة اإلنتاجية طيلة     المشروع  ستمر  يوطن،  / نار دي ٢٠الخضراء حوالي   

 . وتعقيم مياه الري  تم االعتناء بالنبات من ري وأسمدة ،ا مإذا

 

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

حسب أسعار  و  ،مشروعافترض أنها ثابتة طيلة عمر ال     والتي   ،المشروع اإلنتاجية المتوقعة  

األبقار، ويبين الجدول التالي اإليرادات     الخيول او    المذكورة سابقا مباشرة إلى مزارع       بيعال

 :المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة

  
 
 

 دينار/ اإليرادات طن/ إجمالي اإلنتاج للمشروع السنة اإلنتاجية

 ١٦٤٢٠ ٨٢١  الخامسة-األولى

 

 
 

 :المشروع  موقع ١٠٤

  
 أو الزرقـاء    أو مثل منطقـة المفـرق       األبقار أواطق القريبة من مزارع الخيول      منالتعتبر  

هـذا  مثـل    من المناطق التي تكـون مناسـبة لتأسـيس           األغوار العمد وحتى    وأمالجيزة  

 تتواجد المزارع المستفيدة من هذا المنـتج لتخفـيض تكـاليف            أينما بمعنى   أي ،لمشروعا

 الدراسة الفنية.٤



 ١٠

 المنطقـة   أنة حين حصادها للحيوانـات، ويمكـن القـول           طازج األعالف وتقديم   ،الشحن

 . المملكة بالقرب من مزارع الحيواناتأنحاءكافة تصلح في المقترحة للمشروع 
 

 

 :األرض ٢. ٤
 

  بــ    األرضيكفي دونم واحد من األرض القامة هذا المشروع، وتم تقدير سـعر شـراء               

 .نطقة دينار، شريطة أن تتوفر المياه والكهرباء في الم٥٠٠٠
 
 

 :البناء ٣. ٤

 
 المزرعة بحاجة إلى مكتب لخدمة الزبـائن والـى سـكن للعامـل،          أما بالنسبة للسكن فان   

 عـن طريـق     األعالف الخضراء الستعمالها النتاج    بناء المساحة المخصصة     إلى باإلضافة

 :كما هو مبين في الجدول التالي )هيدروبونيك(الزراعة المائية 
 

 دينار/ اإلجمالي)٢م./ أ.د(عر الس )٢م(المساحة  البند

 ٢٠٠٠ ٥٠ ٤٠ مكتب وسكن للعمال

 ٢٠٠٠  المجموع

 
 

 : األثاث٤. ٤
 . دينار٤٠٠أثاث ومستلزمات بسيطة للعامل الدائم بحدود يحتاج المشروع إلى 

 

 
 :واألدوات  العدد٥. ٤

  
وضحة في  السوق المحلي كما هي مالمشروع منيمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها  

 :الجدول التالي
 
 
 



 ١١

دينار/السعر  دينار/اإلجمالي  البيان العدد 

مع ) هيدروبونيك(بيت زجاجي  ١  ٢٨,٠٠٠ ٢,٨٠٠٠

 تحكم وانظمة تبريد وتدفئة نظام

 ورفوف

 مولد كهرباء  ١ - ٣,٠٠٠

 خزان مياهمعدات تعقيم و - - ٥٠٠

 معدات أخرى - - ٥٠٠

 المجموع ٣٢,٠٠٠
 
 

 :وليةاأل المواد ٦. ٤
 
 إجمـالي دونم، علمـا بـان      /  كغم ١٥لزراعة الشعير وبمعدل    يحتاج المشروع إلى بذور      

 األسـمدة إضـافة     إلـى   ، كما يحتاج    السنة/  دونما ٦٦المساحة التراكمية للمشروع تبلغ     

سـلفات  / كغـم ٥٠دونـم   /  كغم ١٠ بمعدل   سوبر فوسفات ثالثي  وخاصة سماد     الكيماوية

ويبين لجدول التالي المواد األولية الالزمـة       لعناصر الصغرى،   ،  مع إضافة بعض ا     أمونياك

 :للمشروع
 

دينار/اإلجمالي  البيان أو الوحدة الكمية دينار/ السعر

 بذور   طن١ ١٢٠ ١٢٠

 سوبر فوسفات ثالثي طن٠,٦٦ ١٣٠ ٨٥

 أمونياكسلفات  طن٣,٣ ١٣٠ ٤٣٠

 يوميا/٢م/ليتر٣ري  ٣م١٥٠٠ ٠,٤٠٠ ٦٠٠

 ية واخرىمبيدات فطر - - ٢٥٠

 المجموع  ١٤٨٥
 

 
 
 
 
 
 



 ١٢

 : الضروريةالخدمات ٧. ٤

والكهرباء وتقدر كلفة هذه الخـدمات علـى النحـو           إلى توفر مياه الري      يحتاج المشروع 

 : التالي

 البيان دينار/ التكلفة السنوية

 مياه ١٢٠

 كهرباء  ٦٠٠

 وقود  ١٢٠

 المجموع الكلي ٨٤٠
  

 :سنوية القوى العاملة واألجور ال ٨. ٤
 

،  باإلضافة إلى مالك المشـروع ،         الزراعة والحصاد   ألغراض  عمال  يحتاج المشروع إلى    

 :على النحو التالي
 
 
 
 
 

 السنوية الكلفة

 دينار/ 

الراتب 

 الشهري

 البيان العدد

 مهندس زراعي/ مالك المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل  ٢ ١٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٤,٨٠٠
 
 

 :شروع تنفيذ المبرنامج ٩. ٤
 

خـالل   وتجهيز غرفة الهيدروبونيك وشراء المعدات       إنجاز بناء السكن  من المتوقع أن يتم     

مع العلم بان اإلنتاج التجاري للمشروع يبدأ في السنة األولـى           . من بداية العمل  ستة اشهر   

 . وبمعدل إنتاج يوميللزراعة

 
 
 الدراسة المالية .٥ 



 ١٣

 
 :ىكاليف التشغيل للسنة األول ت١. ٥

 
 دينار/ الكلفة البند

 ١,٤٨٥ المواد األولية

 ٤,٨٠٠ الرواتب واألجور

 ٧٢٠ خدمات ضرورية 

 ١,٣٠٠ اخرىمصاريف تشغيلية 

 ٨,٣٠٥ المجموع

 

 : المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ٥,٠٠٠ األرض

 ٢,٠٠٠ لبناءا

 ٣٢,٠٠٠ العدد واألدوات

 ٤٠٠ أثاث

 ١٢٠ تأمينات مستردة

 ٣٩,٥٢٠ ةمجموع األصول الثابت

 ٢٥٠ مصاريف التأسيس

 ٦٩٢ رأسمال عامل

 ٤٠,٤٦٢ المجموع

 

 

 

 

 

 : مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥



 ١٤

 
مثـل رسـوم التسـجيل والتـرخيص        يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسـيس العاديـة         

 . دينار٢٥٠تبلغ قيمة هذا البند . والمصاريف المتفرقة األخرى

 

 : رأس المال العامل٤٠٥

 
  وقـد بلـغ    شهر واحـد،  تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 .دينار)   ٦٩٢(
 
 
 

 : وسائل التمويل ٥. ٥

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

 :ليسنويا، كما هو موضح في الجدول التا % ٨مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة  
 

 البيان دينار / القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٢٥,٤٦٢ ٦٣

 قرض الموجودات الثابتة ١٥٠٠٠ ٣٧

  المجموع ٤٠,٤٦٢ ١٠٠

 

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

الفرضيات التالية فـي التحليـل المـالي        تم اعتماد األسس و   . التشغيلي هو خمس سنوات   

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 
 
 
 
 
 
 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة المفترضة             -

 .لإليرادات



 ١٥

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

 .لمتحققةعلى األرباح ا% ٠احتسبت ضريبة الدخل بواقع  -

 %. 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

دينار في السنة األولـى      ٣,٥٢٥ بين   يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح       -

 .دينار في السنة الخامسة ٣,٤١٣و   للتشغيل

تبلغ قيمـة   . بما فيهم صاحب المشروعموظفين لثالثة سيوفر المشروع فرص عمل    -

دينار في السنة األولـى ترتفـع الـى          ٤,٨٠٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها        

 . دينار في السنة الخامسة ٥,٨٣٤

فـي    % ١٠في السنة األولـى و        % ٨,٩اوح نسبة العائد على االستثمار بين       تتر -

 %.١٠و % ١٢,٩ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . السنة الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينار٦,٩١٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .١٧يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢ة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسم -

 .  سنوات٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسـب               -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى مـن الحـد           % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

 . ى جدوى المشروعاألدنى الالزم للحكم عل

 

 
 

  الماليةمالحقال.٦



 ١٦

  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)

16,42016,42016,42016,42016,420المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,4851,4851,4851,4851,485تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,4002,5202,6462,7782,917تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,3201,3201,3201,3201,320تكاليف المصنع التشغيلية

5,2055,3255,4515,5835,722مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,21511,09510,96910,83710,698الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
700700700700700مصاريف أخرى

3,1003,2203,3463,4783,617مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,3403,3403,3403,3403,340اإلستهالك لإلصول الثابتة

5050505050إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,4906,6106,7366,8687,007مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,7254,4854,2333,9693,691الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,200995775536278الفائدة على القرض
3,5253,4903,4593,4333,413الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
3,5253,4903,4593,4333,413األرباح الصافية

%66%63%61%60%58نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
11,25911,25511,24311,21911,182نقطة التعادل (بالدينار)

%68%68%68%69%69نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
32,00010.003,200معدات وأجهزة

4006.6760األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
3,340المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

250550المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6926920رأس المال العامل المطلوب

40,46225,46215,000إجمالي تكلفة المشروع
%37%63%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
هيدروبونيك/ زراعة مائية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
16,42016,42016,42016,42016,420المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
16,42016,42016,42016,42016,420المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
25,462حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5683,1645,5387,6759,560الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
40,46216,98819,58421,95824,09525,980مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
39,520مجموع اإلستثمارات

1245,2055,3255,4515,5835,722التكاليف التشغيلية المباشرة
3,1003,2203,3463,4783,617إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,200995775536278الفائدة

250المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

39,8949,5059,5409,5719,5979,618إجمالي التدفق النقدي الخارج
5687,48410,04412,38614,49716,362صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,5572,7612,9823,2213,479أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,5572,7612,9823,2213,479إجمالي دفعات سداد القرض

5684,9277,2829,40411,27612,884رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,7631,7451,7291,7161,706توزيعات األرباح

5683,1645,5387,6759,56011,178صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
هيدروبونيك/ زراعة مائية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5683,1645,5387,6759,56011,178النقد

00000المدينون
124124124124124124المخزون

6923,2885,6617,7989,68411,301إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

5,000األرض
2,000المباني

32,000األجهزة والمعدات
400األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
120تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
39,52039,52039,52039,52039,52039,520إجمالي األصول الثابتة
3,3406,68010,02013,36016,700اإلستهالك التراآمي

39,52036,18032,84029,50026,16022,820القيمة الدفترية لألصول الثابتة
250200150100500القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
40,46239,66838,65137,39835,89434,122مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
255727612982322134790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

255727612982322134790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1244396826699347900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1244396826699347900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
25,46225,46225,46225,46225,46225,462رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,7633,5085,2376,953األرباج المجمعة
1,7631,7451,7291,7161,706الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

25,46227,22528,97030,69932,41534,122مجموع حقوق الملكية
40,46239,66838,65137,39835,89434,122مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %10.0%9.6%9.2%9.0%8.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%10.0%10.6%11.3%12.0%12.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.21.92.42.8NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
هيدروبونيك/ زراعة مائية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%40,4620تكاليف المشروع

%25,4620مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,00012القروض

%50%37.1القرض الى التكاليف %

%0%62.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,5253,4903,4593,4333,413صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%20.8%20.9%21.1%21.3%21.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%10.0%9.6%9.2%9.0%8.9معدل العائد على اإلستثمار %

%10.0%10.6%11.3%12.0%12.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.21.92.42.8NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.30.20.10.0الديون

11,25911,25511,24311,21911,182نقطة 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 6,9184,2231,5293,6413653,738559صافي القيمة الحالية

IRR 12.4%14.7%12.3%14.7%12.9%14.8%17.0معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.11.01.11.01.11.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

11,232

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.3%

11.4%
1.7

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

هيدروبونيك/ زراعة مائية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,464
21.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR17.0%معدل العائد الداخلي
NPV6,918صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR14.8%معدل العائد الداخلي
NPV4,223صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR12.9%معدل العائد الداخلي
NPV1,529صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.7%معدل العائد الداخلي
NPV3,641صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.3%معدل العائد الداخلي
NPV365صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.7%معدل العائد الداخلي
NPV3,738صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR12.4%معدل العائد الداخلي
NPV559صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,8940-39,894

15688,1157,547

2207,8757,855

3217,6237,602

4227,3597,337
52341,85741,834

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

043,8830-43,883

15688,1157,547

2207,8757,855

3217,6237,602

4227,3597,337
52344,13944,116

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

047,8720-47,872

15688,1157,547

2207,8757,855

3217,6237,602

4227,3597,337
52346,42146,398



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,8940-39,894

15687,2946,726

2207,0547,034

3216,8026,781

4226,5386,516
52340,47740,454

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,8940-39,894

15686,4735,905

2206,2336,213

3215,9815,960

4225,7175,695
52339,09739,074

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,9060-39,906

16257,2856,660

2227,0216,999

3236,7446,720

4246,4526,428
52541,00140,975

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,9180-39,918

16826,4545,772

2246,1666,142

3255,8645,839

4265,5465,520
52840,14540,117


