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الفتح  المنطقة العربية، ثم نقل إلى أسبانيا وأوروبا بعد          فيعرفه قدماء المصريين، وانتشر     

،  ويعتقد أن موطن الخرشوف هو صحراء ليبيا من شمال إفريقيا، إذ ال يزال ناميا                اإلسالمي

 ٠ وبكثرة في أقطار أفريقيا الشماليةبصورة برية
 

 مـن محاصـيل     وهيالخرشوف   باسم    والمعروفة  من الخضر الهامة    شوكي األرضيعتبر  ي

الغذائية والطبيـة    ا القليلة االنتشار في البلدان العربية كمادة غذائية رغم قيمته         تالخضراوا

عشبي معمـر،   وهو نبات   وتستعمل النورة قبل تفتحها في الغذاء،       ،  االعالية الرتفاع أسعاره  

 يموت مجموع النبات الخضري في صيف كل عام ، ثم يتجدد            إذ،  ولكن تجدد زراعته سنويا     

 بظهور خلفات جانبية تنمو من اسـفل سـطح التربـة،            في نفس األرض  الخريف  نموه في   

،  ويبـدأ جنـي المحصـول    لمرتفعة الثمن نسـبيا  من محاصيل الخضار ا  الخرشوف ويعتبر

 المنزليـة   الحدائقداخل  خرشوف  الومن الممكن زراعة      . األولى للزراعة  سنةاعتبارا من ال  

 . المعتدلأيضا في المناطق ذات المناخ
 

 : وصف المشروع١. ٢
 

المشروع سيعتمد على زراعة نبات األرضي شوكي والمعروف بشكل واسع باسم خرشـوف          

 يؤكـل منهـا     إذغذاء   نورة زهرية تستعمل في ال     تتمثل صفات النبات المزروع بإنتاج    حيث  

لتخت الزهري المتضخم مع القنابات المغطية للنورة،  وتحتوي النورة على كمية جيدة من              ا

وتكون معظم الكربوهيدرات الموجودة في     نيز  غالمنووأمالح الفسفور    " ب  " ،  " أ  " فيتامين  

 طبـاء األ سكر فركتوز حيث يصفه      إلىالذي يتحول   ) Anulin ( األينولينالنورة على شكل    

كمـا يحتـوى علـى مـادة         ،     كعالج لمرضى السـكري    وعضلياً    الذين يبذلون جهداً   الى  

 فـي منقوع ورق الخرشوف     ويفيد   المدرة للصفراء والمفيدة فى أمراض الكبد،       " سينارين"

صلب الشرايين والذبحـة    ، كما تفيد في عالج ت     تنشيط إفرازات الكبد والمرارة وإدرار البول     

 عـالج   فـي  ويفيد   ،الكولسترول    الناجمة عن زيادة     قلب واحتقان المخ  الصدرية ونوبات ال  

يمنع من تناول الخرشوف المصابون بالروماتيزم والتهاب المفاصل        ،  البدانة والطفح الجلدي  

كما يمكن االسـتفادة     .والنقرس وأصحاب المسالك البولية الضعيفة والمصابون بالحساسية      

 .من سيقان النبات كأعالف للمواشيجموع الخضري في الممن مخلفات المحصول المتمثلة 

ومن األصناف المرغوبة في الزراعة ، الصنف اإليطالي، والفرنساوي الخشـن واألملـس             

 . باإلضافة إلى الصنف البلدي
 

 المقدمة. ٢
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 : أهداف المشروع ٢. ٢
 

 .  ذات القيمة الغذائية والطبية العاليةإنتاج نورات األرضي شوكي .١

 .مشروعتحقيق عائد جيد لصاحب ال .٢

خلق فرص عمل  لعدد من السكان وتحسين المسـتوى االقتصـادي واالجتمـاعي               .٣

 .للعاملين في المشروع
 
 
 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

 فـي األراضـي الثقيلـة،        زراعته  كما تنجح  ، الخرشوف في األراضي الخفيفة    تنجح زراعة 

مفككـة السـهلة    واحسن األراضي لزراعة الخرشوف هي األراضي الصفراء المتوسـطة ال         

، وتزرع النباتات في     الخريف واوائل الشتاء   أواخر، ويزهر الخرشوف في     الصرف والخصبة 

 .  ، والنبات يتكاثر بالبذور والفسائل) أيلول–آب (الخريف 
 

 
 

 

 

من المعروف أن السوق شحيح للغاية بهذا المنتج ويتم تسويقه في مراكز التسوق الكبـرى                

 سوبر ماركت الكبيرة وغيرها، ويبدأ توفر اإلنتاج في بداية موسم         في العاصمة مثل محالت ال    

 ، وهو من المحاصيل التي      ويستمر حتى أواخر شهر حزيران من كل عام       الخريف والشتاء     

 ٠ فهي من المحاصيل التي يوجد عليها طلباألوروبية الدول للخارج فييمكن تسويقها 

 

 : خدمات المشروع وتصنيفها١. ٣
 

 من ضمن المشـاريع الزراعيـة العاملـة فـي مجـال اإلنتـاج النبـاتي                 يصنف المشروع 

 . قيمة الغذائية والطبية العاليةلوالمتخصصة في إنتاج نورات الخرشوف ذات ا

 

 

 

 :لسوق ادراسة.٣
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 : السوق المحلي٢. ٣
 

كميـات تـم    ، أو أيـة     أي مساحة تم زراعتها      ٢٠٠٢ وزارة الزراعة لعام     تال تظهر بيانا  

ساحات متناثرة في مناطق مختلفة من المملكة       إال أن هناك م     الخرشوف،إنتاجها محليا من    

تقـوم بتزويـد السـوق المحلـي        غير معروف مساحتها أو كميات اإلنتاج الناجمة عنهـا،          

 ويبلغ  سعر الكيلو     ، ويباع إنتاجها في محالت مثل مخازن السفوي       الخرشوفباحتياجاته من   

، ويبـاع للمسـتهلك بالحبـة       نار  دي ١,٢٥-١رات الخرشوف بالجملة ما بين      انوغرام من   

 إال أنـه    ومن الصعب حصر الكميات المنتجة،    .  دينار ٢وعادة يصل سعر بيع الكيلو حوالي       

 : وفقا للمعطيات واالفتراضات التاليةالخرشوف يمكن تقدير االستهالك السابق من 

 

 نسمة ومتوسط عدد أفراد     ٥,٣٢٩,٠٠٠ حوالي   ٢٠٠٢بلغ عدد سكان األردن لعام       −

 . ألف أسرة ٩١٩مما يعني أن عدد األسر في األردن بلغ حوالي .  فرد٥,٨ة األسر

وصفاتهم الغذائيـة   و الخرشوف ضمن وجباتهم    من عدد األسر يستعملون     %  ٥أن   −

 .ألف أسرة ٤٦ حواليأي،  العالجية وصفات الوفي 

، الخرشوف من     سنويا   / كغم) ٢(افترض أن معدل استهالك األسرة الواحدة بحدود         −

 طن،  ٩٢ا يعني ذلك أن كمية االستهالك السنوي من اإلنتاج المحلي تعادل حوالي             مم

 .االفتراضيا يمثل حجم السوق وهو م

 

 :  االستيراد ٣. ٣
 

 خرشـوف  إلى أية مسـتوردات لل     ٢٠٠١ اإلحصاءات في تقريرها لعام      ةال تشير بيانات دائر   

وقد يكون هناك مسـتوردات     خالل السنوات الخمسة الماضية،     آخر  شكل   أي   طازجا أو على  

 .ولكن بكميات قليلة وأدمجت تحت بنود أخرى
 
 :الصادرات ٤. ٣
 

 إلى خارج األردن  سواء أكـان         الخرشوفال تظهر البيانات اإلحصائية إلى انه قد تم تصدير          

 . ا أو معلباجطاز

 



 
 

 5

 :الطلب المحلي  في صا٥. ٣
المتنـاثرة والتـي    رع  االمزة من   لكميات المنتج يتمثل صافي الطلب المحلي من الخرشوف با      

حيث تم حساب حجم السوق في هذه الحالة باالعتماد على ما تم افتراضه              يصعب تقديرها ،    

 محلي حسب عدد األسر وكميـات االسـتهالك السـنوية         تحت بند السوق المحلي كاستهالك      

  .طن٩٢والذي بلغ بحدود 

 

 :الطلب المتوقع ٦. ٣
 

 محدود من قبل فئـة      الخرشوفابقة بان الطلب المحلي على      يتبين من خالل اإلحصائيات الس    

معينة من الناس ويعود ذلك لعدم معرفة الناس أصال بهذا المنتج وغياب الـوعي بالفوائـد                

ولغايات  . ومن جهة أخرى ارتفاع أسعاره في السوق       ،الطبية والغذائية لهذا النبات من جهة     

ذا المحصـول سـيزداد ألهميتـه الغذائيـة     هذه الدراسة يفترض أن اإلقبال على استهالك ه 

 ، فهو من المحاصيل القابلة للتصدير إلى دول أوروبا،والدوائية  أو فتح أسواق خارجية

  ،لذا فان الطلب على هذا المنتج سيكون متواضعا للغاية ما لم يتم تعريف المستهلك بفوائـده  

 المتوقـع الطلب الجدول ويوضح  %.٣بحدود  كون     نمو  الطلب لهذا المنتج سي      أنوافترض  

 . للسنوات الخمسة القادمة

 

 السنة الطن /حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٩٧,٦ 

٢٠٠٥ ١٠٠,٥ 

٢٠٠٦ ١٠٣,٥ 

٢٠٠٧ ١٠٦,٦ 

٢٠٠٨ ١٠٩,٨ 
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 : حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٧. ٣
 

 : حسب اآلتييمكن تحديد حصة المشروع من السوق

 .ت دونما١٠مساحة المزرعة  •

 .مسافة الزراعة متر بين النبات واآلخر و  متر بين الخط واآلخر •

 .دونم/  نبات١٠٠٠عدد النباتات  •

للنبات وذلك  /  نورة ١١للنبات أي بمتوسط    /  نورة ١٢-١٠كمية اإلنتاج تتراوح ما بين       •

 .للدونم/  ألف نورة١١ما يعادل 

 .غم٩٠ اي بمعدل غم١٠٠-٨٠وزن النورة حوالي  •

  . طن١٠لكامل المشروع دونم، وكمية اإلنتاج /  طن١ ي حوالكمية اإلنتاج •

 . أشهر من الزراعة٤يبدأ جمع المحصول بعد  •

 

يمكن من خالل ذلك تقدير حصة المشروع بناء على الطاقة اإلنتاجية المتوقعـة للمشـروع               

  ٩,١ من حصة السوق في السنة األولى تتناقص إلى أن تصـل           % ١٠,٢والتي تصل إلى    

لخامسة نظرا لثبات اإلنتاجية طيلة سنوات المشروع، كما هي موضحة فـي            في السنة ا  % 

 :الجدول التالي
  

 حصة المشروع 

 من السوق

إنتاج  المشروع المتوقع 

 )طن(

المحلي الطلب 

 )طن(/ المتوقع

 

 السنة

 األولى ٩٧,٦ ١٠ %١٠,٢

 الثانية ١٠٠,٥ ١٠ %٩,٩

 الثالثة ١٠٣,٥ ١٠ %٩,٧

 الرابعة ١٠٦,٦ ١٠ %٩,٤

 الخامسة ١٠٩,٨ ١٠ %٩,١

 

 :والتسويق المنافسة ٨. ٣
 

 ولكن  متناثرة قليلة المساحة،    رع  اال يوجد منافسة في السوق ، واإلنتاج يأتي حاليا من مز          

للتصدير والعمـل علـى      المقبولة   من الممكن إنتاج محصول جيد حسب المواصفات العالمية       
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 المحاصيل المرغوبـة فـي الخـارج        فتح أسواق في الخارج باعتبار أن هذا المحصول من        

 .والقابلة للتصدير إذا ما تم االهتمام بنوعية المنتج وخلوه من المبيدات الزراعية
 
 : المتوقعة واإليرادات البيع أسعار٩. ٣
 

 يتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع لألعوام الخمسة القادمة مـع األخـذ بعـين االعتبـار أن                

 بالجملة إلى المحالت    الخرشوف، كما أن سعر بيع      المزروعة  ثابتة لثبات المساحة    اإلنتاجية  

 . كغم/  دينار١,٠الكبيرة يصل حوالي 

 

 إجمالي اإلنتاج المشروع السنة

 طن

 اإليرادات

  دينار

 ١٠,٠٠٠  ١٠  الخامسة-األولى

 

 

 
 

 :المشروع موقع ١٠٤
 
 

 الصـيف ائـل    جيدا في المناطق المعتدلة ويموت مجموعه الخضري في أو         الخرشوفينمو  

وتبقى ريزومات النبات في التربة دون أن تتأثر ثم تبدأ براعمها بالنمو مرة ثانية في أوائل                

الخريف ، وهو من النباتات المعمرة ويتم تكاثر النبات في السنوات الالحقة عن طريق قلـع                

 طوليـا   النبات أالم وإزالة األوراق القديمة عنه ثم تقلم منطقة الجذور، ويقطع منطقة التاج            

 أو يحتوي كل جزء على بـرعمين        أن على   أالم حسب حجم النبات     أربعة أو أجزاء ثالث   إلى

 في األراضي الصـفراء     الخرشوفيجود  ). أيلول – آب( ثانية   األرض في   تهاكثر وتتم زراع  

وألغراض هذه الدراسة، فقد افترض أن المشروع سيقام فـي منطقـة األغـوار              ،  الخصبة  

 .الشمالية

 

 

 

 

  الدراسة الفنية.٤
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 :األرض ٢. ٤

 
 دونمـات   ١٠ارض زراعية بمساحة    تقتصر احتياجات المشروع من األرض على استئجار        

 على أن تكون األرض قريبة      ،للمشروع/  دينار ٣٠٠دونم، أي ما مجموعه     / دينار٣٠بمعدل  

 .من مصدر مياه لري المحصول

 

 :البناء ٣. ٤
 

 وبركـة   ٢ م ٣٠ بمسـاحة    بناء بسيط عبارة عن سكن للعمالة الدائمة       إلىيحتاج المشروع   

 :مبين أدناه للمياه وكما هو 

 

 البيان السعر دينار/ الكلفة

  ٢م٣٠سكن العمال بمساحة  ٤٠ ١,٢٠٠

 )بركة مغطاة بالبالستيك(خزان مياه  تقدير ٢٥٠

 المجموع   ١,٤٥٠

 

 : األثاث٤. ٤
 

 .  دينار١٥٠يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط  و بكلفة إجمالية حوالي 

 

 :واألدواتالعدد  ٥. ٤
  

يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع من السوق المحلي كما هي موضحة في              

 :الجدول التالي

 البيان العدد دينار/السعر دينار/ لكلفةا

 شبكة ري بالتنقيط  دونم١٠  ١٢٠ ١,٢٠٠

 مضخة وسمادة ١ ٥٠٠ ٥٠٠

  متفرقةوأدواتعدد  ـ _ ١٠٠

 المجموع ١,٨٠٠
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 :  المواد األولية ٦. ٤
 

دونم، ثـم   /  طن ٢إعداد األرض جيدا وحرثها ، وإضافة  األسمدة العضوية بمعدل           ال بد من    

تخطط األرض ويتم زراعتها باشتال الخرشوف التي تم تشـتيلها مـن أصـناف معروفـة                

ومرغوبة، وال بد من متابعة الخدمة للمحصول  بعد الزراعة من ري وعزق للتخلص مـن                

 كغم سـلفات    ١٢كغم سوبر فوسفات ثالثي،     ٧٥بمعدل     الكيماوية األسمدة وإضافة باألعشا

 بعـد   األولـى  األسمدة على دفعتـين      إضافةويفضل   كغم سلفات االمونياك،     ٤٠البوتاسيوم،  

 يحتاج المشـروع إلـى الـري   كما . ر من الزراعة ه اش أربعةنية بعد   ارين والث هالزراعة بش 

 ويبـين الجـدول     والفطريـة، ة اآلفات الزراعية الحشرية     إلى مكافح ودونم  / ٣م٥٠٠بمعدل  

 :التالي المواد األولية الالزمة للمشروع للسنة األولى 
 الكلفة

 دينار

  السعر

 دينار

 البيان الوحدة الكمية

 بذور  بذرة١٠٠٠٠ ٠,٠١٥ ١٥٠

 أجرة تشتيل  شتلة١٠٠٠٠ ٠,٠٢٥ ٢٥٠

 األرضحراثة وعزق   دونم١٠ ٥ ٥٠

  عضويةأسمدة ٢٠ ٣٠ ٦٠٠

 سوبر فوسفات سماد   طن٠,٧٥٠ ١٣٠ ١٠٠

 سلفات البوتاسيوم سماد  طن٠,١٢٠ ٢٠٠ ٢٥

 سلفات االمونياك سماد  طن٠,٤٠٠ ١٣٠ ٥٠

 ملش  كغم٣٠٠ ١ ٣٠٠

حشرية،  (مبيدات آفات زراعية   ليتر٢٠ ١٥ ٣٠٠

 دونم/  ليتر٢ )غيرها وعناكب

 سنة / دونم /٣م٥٠٠ري بمعدل  ٣م٥٠٠٠ ٠,٠٦ ٣٠٠

  عبوات بولسترين  عبوة١٤٠٠ ٠,١٠ ١٤٠

 المجموع ٢,٢٦٥

 

 : الضروريةالخدمات ٧. ٤
 

يحتاج المشروع فقط إلى توفر مياه الري والطرق المؤدية إليه، ويتوفر في كـل المنـاطق                

ويحتاج المشروع إلـى    . المقترحة المياه الالزمة للري وشبكة من الطرق الزراعية المناسبة        

الجدول سنويا ألغراض صيانة شـبكة الـري والمضـخة والوقـود            المصاريف المبينة في    

 .وأخرى
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 البيان دينار/ المبلغ

 كهرباء  ٦٠

  ووقود للمضخةمصاريف صيانة ١٨٠

 المجموع الكلي ٢٤٠

 

 : القوى العاملة واألجور السنوية ٨. ٤
 

ل من اجـل متابعـة الـري واألعمـا        مؤقتين  ال  موعدائم  يحتاج المشروع إلى عامل واحد      

 :الزراعية األخرى على النحو التالي
 

 البيان العدد الراتب الشهري دينار/ الكلفة
 مالك المشروع ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 دائمعامل  ١ ١٢٠ ١,٤٤٠

عمالة مؤقتة  لمدة  ٢ - ٤٠٠

 شهرين

 المجموع ٣,٦٤٠  

 

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج ٩. ٤
 

 كن وشراء شبكة الري والزراعة خالل     إنجاز بناء الس    استئجار األرض و   من المتوقع أن يتم   

 السنة األولى   من   التجاري للمشروع يبدأ     اإلنتاجمع العلم بان    . شهر من بداية العمل   ثالثة أ 

 .موعد الزراعة عند البدء بتنفيذ المشروع، هذا ويجب مراعاة للزراعة
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 :ىتكاليف التشغيل للسنة األول ١٠٥

 

 
 دينار/ الكلفة البند

 ٢,٢٦٥ ةالمواد األولي

 ٣,٦٤٠ الرواتب واألجور

 ٣٠٠ إيجار ارض

 ٢٤٠ خدمات ضرورية

 ٢٤٠ مصاريف تسويق

 ٤٥٠ مصاريف تشغيلية أخرى

 ٧,١٣٥ المجموع

 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١,٤٥٠  وبركة ماءلبناءا

 ١,٨٠٠ العدد واألدوات

 ١٥٠ أثاث

 ١٠٠ تأمينات مستردة

 ٣,٥٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ١٠٠ مصاريف التأسيس

 ٧,١٣٥ رأسمال عامل

 ١٠,٧٣٥ المجموع

 

 

 

 

 :الدراسة المالية .٥
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 : مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
مثل رسوم التسجيل والترخيص والمصاريف     يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

 . دينار١٠٠تبلغ قيمة هذا البند . المتفرقة األخرى

 

 : رأس المال العامل٤٠٥

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

 .دينار)   ٧,١٣٥
 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥

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

 :يا، كما هو موضح في الجدول التاليسنو % ٨مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة  
 

دينار/ القيمة  % البيان

 مساهمة صاحب المشروع ٧,٧٣٥ ٧٢

 قرض الموجودات الثابتة ٣٠٠٠ ٢٨

  المجموع ١٠,٧٣٥ ١٠٠

 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر المشـروع                

تم اعتماد األسس والفرضيات التاليـة فـي التحليـل المـالي            .  خمس سنوات  التشغيلي هو 

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

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

 .اعتبر أن المشروع معفى من ضريبة الدخل باعتباره مشروعا زراعيا •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم احتساب •
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  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

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

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

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

 :والتي تبين ما يلي

دينار فـي السـنة األولـى        ٢,٣٤٥يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .ر في السنة الخامسةدينا ١,٠٥٦ و   للتشغيل

تبلغ  . بما فيهم صاحب المشروع   موظفين وعمال     ألربعة  سيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار في السنة األولى ترتفـع       ٣,٦٤٠قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها         

 . دينار في السنة الخامسة٤,٤٢٤ إلى

فـي    % ١٠,٧نة األولى و    في الس   % ٢١,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

و % ٢٨,٢ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين         . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

١٠,٧.% 

 .  دينار٦,٠٣٥  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٩,٣يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥ت تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارا -

 .وات  سن٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

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

فـاع تكـاليف     يعتبر المشروع حساسا الرت    . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

 .، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك % ٢٠التشغيل بنسبة 
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  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤
 

 

 

 
 

 

  الماليةمالحقال.٦



الموقع المقترح
االغوار الشمالية

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

10,00010,00010,00010,00010,000المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,2652,3782,4972,6222,753تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,8401,9322,0292,1302,237تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
360378397417438تكاليف المصنع التشغيلية

4,4654,6884,9235,1695,427مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
5,5355,3125,0774,8314,573الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
1,8001,8901,9852,0842,188رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

240252265278292مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

300300300300300أيجار أرض
330347364382401مصاريف أخرى

2,6702,7892,9133,0443,181مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
260260260260260اإلستهالك لإلصول الثابتة

2020202020إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

2,9503,0693,1933,3243,461مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,5852,2431,8841,5071,112الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

24019915510756الفائدة على القرض
2,3452,0441,7291,4001,056الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
2,3452,0441,7291,4001,056األرباح الصافية

%76%69%63%58%53نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
5,7646,1536,5957,1027,691نقطة التعادل (بالدينار)

%77%71%66%62%58نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,20025.0048أألبنية
25025.0010منشآت أخرى
1,80010.00180معدات وأجهزة

1506.6722األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
260المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

100520المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7,1357,1350رأس المال العامل المطلوب

10,7357,7353,000إجمالي تكلفة المشروع
%28%72%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة الخرشوف



الموقع المقترح
االغوار الشمالية

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
10,00010,00010,00010,00010,000المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
10,00010,00010,00010,00010,000المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
7,735حقوق الملكية

3,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,8705,2255,4645,5815,567الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
10,73514,87015,22515,46415,58115,567مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
3,500مجموع اإلستثمارات

2,2654,4654,6884,9235,1695,427التكاليف التشغيلية المباشرة
2,6702,7892,9133,0443,181إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
24019915510756الفائدة

100المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

5,8657,3757,6767,9908,3208,664إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,8707,4957,5497,4747,2616,903صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
511552596644696أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
511552596644696إجمالي دفعات سداد القرض

4,8706,9846,9976,8776,6176,208رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,7581,5331,2971,050792توزيعات األرباح

4,8705,2255,4645,5815,5675,416صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة الخرشوف



الموقع المقترح
االغوار الشمالية

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,8705,2255,4645,5815,5675,416النقد

00000المدينون
2,2652,2652,2652,2652,2652,265المخزون

7,1357,4907,7297,8467,8327,681إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,450المباني

1,800األجهزة والمعدات
150األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
3,5003,5003,5003,5003,5003,500إجمالي األصول الثابتة
2605217811,0421,302اإلستهالك التراآمي

3,5003,2402,9792,7192,4582,198القيمة الدفترية لألصول الثابتة
100806040200القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
10,73510,81010,76810,60410,3109,878مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
5115525966446960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

5115525966446960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

24891936134069600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
24891936134069600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
7,7357,7357,7357,7357,7357,735رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5861,0971,5291,879األرباج المجمعة
586511432350264الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

7,7358,3218,8329,2649,6149,878مجموع حقوق الملكية
10,73510,81010,76810,60410,3109,878مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %10.7%13.6%16.3%19.0%21.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%10.7%14.6%18.7%23.1%28.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 13.613.012.211.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة الخرشوف



الموقع المقترح

االغوار الشمالية

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%10,7350تكاليف المشروع

%7,7355مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%3,00012القروض

%75%27.9القرض الى التكاليف %

%0%72.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,3452,0441,7291,4001,056صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.6%14.0%17.3%20.4%23.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%10.7%13.6%16.3%19.0%21.7معدل العائد على اإلستثمار %

%10.7%14.6%18.7%23.1%28.2معدل العائد على حقوق الملكية %

13.613.012.211.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.20.10.10.0الديون

5,7646,1536,5957,1027,691نقطة 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 111-6,0355,5745,1124,0792,1232,962صافي القيمة الحالية

IRR 11.7%19.8%18.0%23.6%25.2%27.1%29.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.51.41.41.21.21.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

6,661

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.2%

19.0%
10.0

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

زراعة الخرشوف

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,715
17.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR29.3%معدل العائد الداخلي
NPV6,035صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.1%معدل العائد الداخلي
NPV5,574صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR25.2%معدل العائد الداخلي
NPV5,112صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR23.6%معدل العائد الداخلي
NPV4,079صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR18.0%معدل العائد الداخلي
NPV2,123صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR19.8%معدل العائد الداخلي
NPV2,962صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR11.7%معدل العائد الداخلي
NPV-111صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

05,8650-5,865

14,8702,865-2,005

23422,5232,182

33592,1641,806

43771,7881,411
539617,61317,218

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

06,4520-6,452

14,8702,865-2,005

23422,5232,182

33592,1641,806

43771,7881,411
539617,83317,437

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

07,0380-7,038

14,8702,865-2,005

23422,5232,182

33592,1641,806

43771,7881,411
539618,05317,657



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

05,8650-5,865

14,8702,365-2,505

23422,0231,682

33591,6641,306

43771,288911
539616,84216,447

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

05,8650-5,865

14,8701,865-3,005

23421,5231,182

33591,164806

4377788411
539616,07215,676

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

06,0920-6,092

15,3572,152-3,206

23761,7761,400

33951,381986

4414966552
543517,61317,178

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

06,3180-6,318

15,8441,438-4,406

24101,028618

3431597167

4452145-307
547517,61317,139


