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

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

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

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 مشروع تفريخ بيض بلدي

 

 ملخص المشروع. 1

 فقاسات بيض بلدي اسم المشروع

 عام المقترح   موقع المشروع

 بيض بلديتفريخ  منتجات المشروع

 أشخاص ثالثة األيدي العاملة

 دينار 35.100 ياالستثمار الكل

 % 22.0 اخليمعدل العائد الد

 دينار 12.218 صافي القيمة الحالية

  1.3القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 واتسن 5 فترة االسترداد
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 المـزارع علـى     وأصحابيعتمد الكثير من سكان المناطق الريفية ومربي الماشية         

من دجاج وبط   طريق تربية الطيور البلدية     ن   من اللحم والبيض ع    ماحتياجاتهتامين  

التقليديـة  بصورتها   المنزلية    الطيور تربية هذا النوع من     عتبر  وي  .وغيرهاوحبش  

 من مخلفـات    أو تغذية الماشية    أثناءلى التغذية من فاقد الحبوب      ع أصال والمعتمدة

ذات   والنبـات  والحشـرات  والديدانالبرية  فضالت الطعام والحبوب     من   أوالمزارع  

 هميـة أذات   تربية الطيور    النوع من هذا  كما أن    .الكلفة منخفضةال نتاجإلا مدخالت

دراسـات   وتفيـد    .البلدان النامية ع  ي في جم  ياألسر الغذائيألمن  في مسالة ا   كبيرة

عند سكان الريف وفي المنـازل       الدواجن   تربيةأن  منظمة األغذية والزراعة الدولية     

النامية التي  بلدان  لا في البيض ولحوم الطيور     إنتاج إجماليمن   % 70تؤمن حوالي   

 .ذات الدخل المنخفضو الغذائيالعجز تعاني من 

 

متدنية جدا مقارنة تظل المنزلية الدواجن التي يتم تربيتها من خالل النظم         إنتاجيةن  إ

ال يتغذى فقط على بقايا األكل       الذي فالدجاج   ، النظم ذات المدخالت العالية    إنتاجيةمع  

 السنة شـرط    في بيضة كحد أقصى     90ة أو    السن في بيضة   50 إلى 30يضع سوى   

 على المستوى المنزلي ويمكـن زيـادة إنتـاج     والتربية المتوفرة له   تحسين التغذية 

 بشكل جيـد واالهتمـام بـاألعالف        التربيةالبيض من الدجاج البلدي شريطة إدارة       

 ظـل  في بيضة 280 التجاري بينما يضع الدجاج     المتزنة حسب مراحل اإلنتاج للطير    

التـي يـتم تربيتهـا       البلدية سواء     الدواجن إنتاج تحسين    ويمكن    .الظروفأفضل  

 مدخالت   بشكل جيد وتوفير   اإلدارةمن خالل    األرياف   في  اللحم   أوالبيض  ألغراض  

 األمـراض  تحسين القـدرة علـى مكافحـة      و) كاألعالف التكميلية والمأوى  (التربية  

دل إنتاج البيض يتـراوح مـا     للطيور األخرى فان مع    ة أما بالنسب  .)مرض نيوكاسل (

  .، تزداد إنتاجيتها تبعا لطرق التربية بيضة في السنة90 – 60بين 

 

 

 

 

 

 

المقدمة   .2
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 :وصف المشروع    1. 2
 

  واإلوز الحبش والبط و  جاجالد الطيور البلدية من     بيضتفريخ  يعتمد المشروع على    

 اللحـم   نتاجإلصيصان بلدية لغايات تربيتها إما       ألغراض إنتاج    ذات الساللة المحلية  

 حيث تحتوي البيضة الواحـدة علـى        سهل الهضم  ،الغني بالمواد الغذائية  أو البيض   

 ودهون وكالسـيوم وحديـد      تمعظم العناصر الالزمة في غذاء اإلنسان من بروتينا       

  .وفسفور وفيتامينات

 إلـى  تتسـع    بواسطة فقاسه للبـيض   البيض البلدي   تفريخ   عبارة عن المشروع  إن  

رطوبة وحرارة مشـابه تمامـا لحضـانة        توفر   لمرة الواحدة   في ا /  بيضة   5000

 . لبيضهااألمهات 

 

 :مبررات وأهداف المشروع  2. 2
 

 خالل  ن تفريخ البيض م   أن إذ ،لمثل هذه المشاريع   بشكل كبير    األردنياج السوق   تحي

 أو الطيـور    البلديالدجاج   المنتجة من     البيض  على كميات  سلبا الطيور يؤثر    أمهات

 اإلنتاج  رفع كميات  وال بد من العمل على تشجيع المشاريع التي من شانها          األخرى،

 :إلى المشروع  ويهدف.المستهلكينالعديد من من قبل  المرغوب البيض البلديمن 

 

الطيور البلدية سواء إلنتاج     لتلبية الطلب  المتزايد على       يدللباالبيض  تفريخ   •

  .اللحوم أو البيض

 المجـال للطيـور باالسـتمرار       إفساح طريق   نع البيض البلدي    إنتاجزيادة   •

 . دون ضياع الوقت في حضانة البيض البيض بإنتاج

خلق فرص عمل لعـدد مـن السـكان وتحسـين المسـتوى االقتصـادي                 •

 .واالجتماعي للعاملين في المشروع

 .مالك المشروع جيد لتحقيق عائد مادي •
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 :الموقع العام للمشروع  3. 2

 
 أمـاكن وقريبـا مـن      ،المدن الرئيسة بعيدا عن   لموقع أن يكون    ينصح عند اختيار ا   

يتوفر في المنطقة شبكة من الطرق التي تساعد على تسويق المنتج و            التسويق وان   

إلقامة مثل  المملكة  مناطق   معظم وتصلح   إيصال المواد الداخلة في اإلنتاج بكل يسر      

 .هذه المشاريع

 

 
 

 الصيصـان   توفيردي من اجل    للبيض الب افي تفريخ    مزرعة متخصصة    أيةال يوجد   

 ويمكـن بيـع     .لمربي الطيور البلدية على نطاق واسع وبأسعار معقولة للصـوص         

 ويمكن لهـذا المشـروع تزويـد        . أسابيع ةالصوص بعمر يوم واحد حتى عمر ثالث      

 يكون المشروع رائـدا فـي       أن توقع   وي .الصيصان البلدية ب منتظمةالسوق بصورة   

  مـن ارض   البيـع  مـن خـالل    مباشرةكن تسويق الصيصان    ومن المم  هذا المجال 

 الوسـطاء   إلـى  بيع المنتج    أواألسواق المعروفة بتجارة هذا النوع       في أوالمزرعة  

 . في شراء وبيع الطيور البلديةنالذين يتعاملو

 

  :خدمات المشروع وتصنيفها 1. 3
 عـن    الصـناعية  البيض البلدي بـالطرق   تفريخ    سيعمل على  بأنه المشروع فنيص

من اجل توفير صيصان بلدية بشكل مسـتمر         ،اآللية طريق استعمال فقاسات البيض   

   .يلبي حاجات الناس على مدار العام 

 

 : السوق المحلي2. 3
الصيصان البلدية عن طريـق مـا يـتم          تتم تغطية حاجة السوق المحلي حاليا من      

 .بعض الهـواة   ومن خالل بعض الفقاسات عند       .تفريخه بصورة طبيعية في المنازل    

مـن الطيـور      لمنتج على المستوى األسري والمنزلي    ا  البلدي بيض ال إنتاجويقدر  

 الـدواجن الحيـازات مـن     أعداد  فيه  ا  نمبي أدناهالجدول  ي موضحة ب  ا ه المختلفة كم 

حسـب التعـداد    الموجودة فـي األردن     عدد الطيور   والبلدية والحبش والبط واإلوز     

 .دائرة اإلحصاءات العامة الصادرة عن 1997 م اعالزراعي ل

 

 دراسة السوق .3
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 البيان نوع الطيور

 إوز بط حبش دجاج

 1.366 1.368 1.312 28.593 عدد الحيازات

 9.737 9.183 7.551 421.450 عدد الطيور

ــيض   ــدد الب / ع

 *بيضة مليون 

16.9 0.453 0.551 0.584 

 ).البط واإلوزو بيضة سنويا للحبش 60 بيضة سنويا للدجاج و 40(تقديري *

 

  : تصدير االستيراد وال3. 3
 

 من الخارج لوجود اكتفاء ذاتي من         مائدة  بيض أو بلدي   بيضستورد األردن   ال ي 

ـ   للصادرات وال يستورد صيصان بلدية وكذلك الحال بالنسبة         ،هذه المادة  ه ال  فأن

  . صيصان بلدية للخارج أو  بلدييتم تصدير بيض
 

 :  الطلب المحلي 4. 3
 

 لغياب   المراد تفريخه  افي حجم الطلب المحلي من البيض البلدي      من الصعب تقدير ص   

 يمكن تحديد الطلب المحلي من خالل       ولكن   .المتعلقة بالموضوع  البيانات اإلحصائية 

 استنادا الـى   والتي يمكن تقديرها     ،التي تم جمعها من مربي الطيور البلدية      بيانات  ال

  :يات التاليةضرفال

واإلوز  األنواع من الدجاج والحـبش والـبط          لجميع استبدال قطيع األمهات   •

  . سنويا% 50 بنسبة

 سنويا من بيض الدجاج البلدي للتفريخ مـن اجـل           % 15نسبة  تخصيص   •

 .حم والباقي يتم استهالكه كبيض مائدة الالالدجاج

 ألغراض للتفريخ من البيض    % 95يخصص  بالنسبة للبط واإلوز والحبش      •

 .من اجل إنتاج اللحمتربية الطيور 
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 المختلفـة مـن     طيورلاالبيض من   عدد   الجدول التالي    بناء على ما سبق، يبين    

   :الممكن تفريخه الدجاج والحبش والبط واإلوز 

 

 البيان بيضة/ بيض بلدي

 المجموع إوز بط حبش دجاج
 223.961 4.869 4.592 3.775 210.725  بيض الستبدال األمهات

 4.043.600 554.800 523.450 430.350 2.535.000 صيصان ال إلنتاجبيض 

 4.267.561 559.669 528.042 434.125 2.745.725 المتاحمجموع البيض 

 

 : الطلب المتوقع 5. 3
 %  5 الصيصان البلدية سـوف يـزداد بنسـبة        معدل زيادة الطلب على      أنافترض  

 نتاجهـا إالمنتجات التـي يـتم      استهالك   إلىالهتمام الناس بالعودة    نتيجة  ،  سنويا  

 لطبيعيـة ا تتجه حاليا إلى استهالك المنتجـات        قناعات الناس  نإو ،بصورة طبيعية 

،  تزداد يوما بعـد يـوم     التي    والبيئية وخاصة بعد زيادة االهتمام بالنواحي الصحية     

 : كما يلي2008-2004 للسنوات حجم الطلب وبذلك يتوقع أن يكون 

 مليون بيضة بلدية/  للتفريخحجم الطلب المتوقع

 دجاج حبش بط إوز

 

 السنة
0.588 0.554 0.456 2.883 2004 
0.617 0.582 0.478 3.027 2005 
0.648 0.611 0.502 3.179 2006 

0.681 0.642 0.528 3.337 2007 
0.715 0.642 0.554 3.504 2008 

 %5 هو صافي حجم الطلب ويزداد بنسـبة         1997تم اعتبار أن اإلنتاج المحلي في عام        / مالحظة

 0سنويا
 

 : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص6. 3
تفـريخ  ل القصوى   اإلنتاجية طاقته بافتراضيمكن تحديد حصة المشروع من السوق       

الجدول يبين  .  بيضة في السنة   ألف 60.000 ما مجموعه    أي ، بيضة شهريا  5.000

ـ          التالي بتها مـن    أعداد الصيصان الناتجة عن التفريخ موزعة حسب أنواعها ونس

 : البيض المتاح للتفريخ 

 
  للتفريخالمتوقع اإلنتاج

صافي عدد الصيصان  الحصة من  البيض المفرخ  البيض المتاح 

 

 البيان
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  مليون/للتفريخ في المشروع  السوق   *المفرخة

 دجاج  2.883 38.600 13.4% 32.810
 حبش 0.456 6.100 1.3% 5.185
 بط 0.554 7.400 1.3% 6.290

 إوز 0.588 7.900 1.3% 6.715
المجموع 4.481 60.000  51.000

  % .15 التفريخ والتربية تبلغ إثناءنسبة الفاقد * 
 

  يمكن من خالل ذلك تقدير حصة المشروع بناء على الطاقة اإلنتاجيـة المتوقعـة              •

 المشـروع حـوالي    حصـة    طير سنويا حيث تصـل       ألف 60والبالغة  للمشروع  

 حصة المشـروع سـنويا لثبـات        صتناقت ،نة األولى من السوق في الس   % 1.34

كمـا هـي     ،الخامسةفي السنة   % 1.1  إلى إلى أن تصل   من المشروع    اإلنتاجية

 علما بان الزيادة المتوقعة في إنتاج البيض افترضـت          موضحة في الجدول التالي   

 :سنويا/  بالمائة5بنسبة 

حصة المشروع من % 

 السوق

عدد البيض المتاح 

 مليون/ للتفريخ

 السنة

 األولى 4.481 1.34%

 الثانية 4.705 1.28%

 الثالثة 4.940 1.22%

 الرابعة 5.187 1.17%

 الخامسة 5.447 1.10%
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 :والتسويق المنافسة 7 .3

 
) بيتـي (للمبتدئين  يوجد عدد قليل من الفقاسات في األردن لتفريخ البيض البلدي           

ـ يقوم اغلبهم بتسويق ما يزيـد        . بيضة 80 بيضة و    63 بينتتراوح سعتها    ن ع

 وال يوجـد فقاسـات ذات طاقـة إنتاجيـة كبيـرة             ، المحلي حاجاتهم إلى السوق  

 واغلب البيض يتم تفريخه     ،متخصصة في تفريخ البيض للطيور البلدية المختلفة      

افسـة   من المبتـدئين  وال تعتبر فقاسات     .على المستوى المنزلي لعدم توفر البدائل     

 المعروفة  ق  إلى األسوا    الممكن تسويق منتجات المشروع محليا      ومن  ،للمشروع

رغبـة  أنه توجد    وخاصة   ،بتعاملها بالطيور البلدية أو حتى من ارض المزرعة         

 على مسـتوى    البلدية تربية الطيور    إلىالمستهلكين للعودة   لدى الكثير من    كبيرة  

 .  المنزليةالحديقة

 

  المتوقعةاإليرادات و البيعأسعار  8. 3
 في نفـس   لمدة ثالثة أسابيعالصيصان البلدية التي يتم تربيتهاتختلف أسعار بيع   

 الذي تم    التجاري رنة مع بيض المزارع   امق للبيع   أالمزرعة بعد التفريخ حتى تتهي    

 صوص البلدي لالجملة ل  يصل سعر    إذ ،تفريخه فيتم تسويقه على عمر يوم واحد      

/  دينـار  1.0 ،0.80  ،1.25، 0.50حـوالي   ط واإلوز   من الدجاج والحبش والب   

 1.25 ،1.25 ، 1.5  ،0.75 وتباع بالتجزئـة بحـوالي       ،للصوص على التوالي  

 المتوقعـة مـن   اإليـرادات  ويبين الجدول التـالي     التوالي،للصوص على   / دينار

   . في السنة األولى إلى السنة الخامسةالمشروع

 البيان الفاقد عدد الصيصان بعد  ارندي/ اإليرادات
 دجاج  32.810 16.405
 حبش 5.185 6.481
 بط 6.290 5.032

 إوز 6.715 6.715
 موعالمج 51.000 34.633
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 :  الموقع1. 4
 يراعى عند اختبار    أنمن الممكن تنفيذ المشروع في كافة محافظات المملكة على          

 وكـذلك   ء السـكنية   األحيا ن ع و البعد التسويق   أماكن ن م النسبيالموقع القرب   

 . الماء والكهرباء والمواصالت توفر
 

  األرض2. 4
ـ األراضيتقدر احتياجات المشروع من       تصل كلفتهـا    أنر  دمترمربع يق 1.000 ب

  . دينار5.000مبلغ 
 

 :البناء  3. 4
 وكـذلك حظيـرة      ،الفقاسـة /  خاص بمشروع التفريخ    بناء إلىيحتاج المشروع   

عبارة عـن    حظيرة وال ، لحين تسويقها  أسابيعثة  لتربية صيصان التفريخ لمدة ثال    

 طير  20 ويحتاج كل    ،المنخفض الكلفة بركس من الطوب المغطى بألواح الزينكو       

 طير من الحبش أو الـبط أو        15وكل   البناء   نم متر مربع  إلى من الدجاج البلدي  

ـ     من 2م280  ما مجموعه  أي  متر مربع  إلى اإلوز    5000 الحظائر تتسـع لـ

  ومرافـق  أبنيةيحتاج المشروع إلى     كما   .أسابيعة  ثالث لمدة   تربيتها سيتم   صوص

 األخـرى  والمرافـق    األبنيةيبين الجدول التالي احتياجات المشروع من       .  أخرى

 : ديريةوتكاليفها التق

 

 دينار/اإلجمالي2م/ دينارالتكلفة  2 م/المساحة  البند

 6.400 40 160 بركس دواجن

 1.400 40 35 حبش بركس 

 3.400 40 85 بط وإوز بركس 

 2.000 50 40 مكتب مع سكن للعمال

 800 40 20  أعالفمستودع

عمق  ترابيةبركة ماء 

  واإلوزسم للبط75

85 5 425 

 1.000 50 20 الفقاسةغرفة 

 15.425 المجموع

 :الدراسة الفنية .4
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 : األثاث4. 4
 .نار دي500 مبلغ بكلفتهتقدر  والعاملين لإلدارةيحتاج المشروع إلى أثاث بسيط 

 

  واألدواتالعدد  5 .4
التي يحتاجهـا    التدفئة   وأدوات من المعالف والمشارب     يمكن توفير العدد واألدوات   

فسيتم استيرادها من خالل    أما بالنسبة آللة التفريخ      ، المشروع من السوق المحلي   

 االحتياجات من األدوات والعدد الالزمـة       التالي ويوضح الجدول    الوكالء المحليين 

 :للمشروع
 

 البيان العدد دينار/الكلفة دينار/ اإلجمالي
 بيضة 5000ماكنة تفقيس البيض سعة  1 7.500 7.500

 سم طولي1 يخصص  مشارب معدنية  م50 5 250

  للصوص
  سم طولي3معالف معدنية  يخصص  م150 5 750

 للصوص
 مراوح شفط 4 100 400
 لكل حاضنة بمعدل / حاضنات غاز 50 40 2000

  صوص 100
  ماء اتخزان   500
  عدد وأدوات /أخرى - 200 200

 المجموع 11.600

 

 : المواد األولية  6. 4
 

 ثالثة  إلى الفاقسة من عمر يوم      للصيصان العليقة المتزنة ب تتمثل المواد االوليه الرئيسة   

 والمساحيق الحيوانيـة    و الصويا  الذرة   والمكونة من ن موعد تسويقها    ي يح تى ح أسابيع

مـو  ن لمرحلـة ال   سعر األعـالف    يبلغ إذ ،باألحماض األمينية والفيتامينات الالزمة   الغنية  

هذا ويبين الجدول التالي احتياجـات      .  طن / دينار 180الصوص حوالي    من حياة    األولى

 : الصيصان المرباةألنواع تبعا األعالفالمشروع من تلك 
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صيصان من عمر يوم 

  أسابيع3إلى 

  الكميةإجمالي الطير/ غمك/ الكمية

 كغم
 21.425 0.60 دجاج

 8.465 1.5 حبش

 8.555 1.25 بط

 9.135 1.25 إوز

 47.580  المجموع

ومن الضروري تقديم المياه النظيفة وفي أوعية نظيفة ويجب االهتمام بالنظافـة            

 األولـى  في المرحلة وتحصينها ضد مرض النيوكاسلطير  ية التامة بصحة ال   عناوال

ح الجدول التالي احتياجات المشروع من كافـة المـواد           ، يوض  ألصوصمن حياة   

 :الخ... ، لقاحات ، مواد تعقيم أعالف من بيض تفقيس ، األولية
 

 البيان الوحدة/ الكمية دينار/ الكلفة دينار/ اإلجمالي
 بيض دجاج  38.600 0.06 2.315
 بيض حبش  6.100 0.10 610
 بيض بط 7.400 0.10 740
  إوزبيض 7.900 0.10 790

صيصان أعالف المرحلة االبتدائية   طن47.58 180 8.565

  أسابيع3 –من يوم 
 تعقيممواد    100

 لقاحات   2.775
 فرشة نجارة  طن1.5 150 225

 المجموع 16.120

 دينار لبيض الحبش 0.10لدجاج البلدي  ولبيض ا  دينار0.06 بواقعالبيض سعر شراء اعتبر 

 .والبط واإلوز

 

  الضروريةدماتالخ 7. 4
 

والطرق المؤدية إليه،  النظيفة  برشمياه ال الكهرباء وريحتاج المشروع فقط إلى توف

المياه الالزمة وشبكة من الطرق الكهرباء و  المقترحةاغلب مناطق المملكةويتوفر في 

  :تقدر احتياجات المشروع من الخدمات الضرورية على النحو التالي و. المناسبة
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 البيان دينار/ اإلجمالي
 مياه 900
 كهرباء 480

 تدفئة 1.700
 المجموع 3.080

 

 
  القوى العاملة واألجور السنوية8. 4

 : العاملة على النحو التالي األيديتقدر احتياجات المشروع من 
 

 

 البيان العدد الراتب الشهري دينار/ الكلفة
 مالك المشروع 1 200 2.400
 فنيمل اع 2 120 2.880
 المجموع 5.280

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  9. 4
 

 إلنجـاز  كافية   أنهايعتقد   ، و  اشهر ستةخالل  المشروع  من المتوقع أن يتم إنجاز      

 الالزمـة وخاصـة     واألدوات المطلوبة يتم خاللها التعاقد على شراء العدد         األبنية

 .الفقاسة كونها مستوردة 
 
 

 
 

  تكاليف التشغيل1 .5

 
 دينار/ الكلفة البند

 16.120 المواد األولية

 5.280 الرواتب واألجور

 3.080  الخدمات الضرورية

 360 مصاريف التسويق

 1.500 مصاريف تشغيل أخرى

 26.340 المجموع

 الدراسة المالية.5
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 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  2. 5
 

 دينار/ الكلفة البيان

 5.000 األرض

 15.425 لبناءا

 11.600 العدد واألدوات

 500 أثاث

 200 نات مستردةتأمي

 32.725 مجموع األصول الثابتة

 180 مصاريف التأسيس

 2.195 رأسمال عامل

 35.100 المجموع

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل 3. 5
 

منهـا مصـاريف التسـجيل      يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسـيس العاديـة         

 . دينار180 وتقدر والترخيص ومصاريف متفرقة أخرى
 

 .س المال العامل رأ 4. 5
 

تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة عـام وقـد بلـغ          

 .دينار)  2.195(
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  وسائل التمويل بالدينار5. 5
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قـرض              

و موضح فـي الجـدول      سنويا، كما ه   % 8مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة       

 :التالي

 

 البيان دينار/القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع 20.100 57
 قرض الموجودات الثابتة 15.000 43
 المجموع 35.100 100

 

 

  األسس والفرضيات المالية 6. 5
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . اتالمشروع التشغيلي هو خمس سنو    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

 

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

 .المفترضة لإليرادات

 %.5تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو  •

 .ريبة الدخل كونه مشروعا زراعيااعتبر أن المشروع معفى من ض •

 %. 50افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية7. 5
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن    

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

وأن المـردود المـالي يرتقـي       على الوفاء بالتزاماته الماليـة        المشروع قادر  أن

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

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالنقدي، الميزاني
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  دينار فـي السـنة األولـى         5.061 يتراوح بين    اًالمشروع ربحا صافي  يتوقع ان يحقق     -

 . دينار في السنة الخامسة5.025و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي     . موظفين وعمال      لثالثةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 . دينار في السنة الخامسة6.418 دينار في السنة األولى ترتفع الى 5.280ستدفع لهم 

في السنة   % 15.3 في السنة األولى و    % 14.4تراوح نسبة العائد على االستثمار بين       ت -

 %.15.3و  % 22.4 ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينارNPV  12.218تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .22.0يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.3 ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ -

    . سنوات5تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

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

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحـد           % 20و% 10تتراوح بين   

رتفاع تكـاليف   ال حساسا    المشروع يعتبركما  . زم للحكم على جدوى المشروع    األدنى الال 

األمر الذي يتطلب مراعـاة      ،%10 او انخفاض اسعار البيع بنسبة       %20التشغيل بنسبة   

 .ذلك
 
 

 

 

 . و الخسائراألرباححساب  -1

 .قائمة التدفقات النقدية -2

 .لعموميةالميزانية ا -3

 .ير المالية ملخص االستنتاجات والمعاي-4

 

  الماليةمالحقال. 6



الموقع المقترح
عام

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

34,63334,63334,63334,63334,633المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

16,12016,12016,12016,12016,120تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,8803,0243,1753,3343,501تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,7403,7403,7403,7403,740تكاليف المصنع التشغيلية

22,74022,88423,03623,19423,361مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,89311,74911,59811,43911,272الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

360360360360360مصاريف البيع والتسويق
120120120120120قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
720720720720720مصاريف أخرى

3,6003,7203,8463,9784,117مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,8521,8521,8521,8521,852اإلستهالك لإلصول الثابتة

1800000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

5,6325,5725,6985,8305,969مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,2616,1775,9005,6095,303الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,200995775536278الفائدة على القرض
5,0615,1815,1255,0735,025الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
5,0615,1815,1255,0735,025األرباح الصافية

%53%51%49%47%47نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
19,89519,35919,32819,27519,195نقطة التعادل (بالدينار)

%55%56%56%56%57نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

15,42525.00617أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,60010.001,160معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

01.500أخرى
1,852المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1801180المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,1952,1950رأس المال العامل المطلوب

35,10020,10015,000إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
تفريخ بيض بلدي



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
34,63334,63334,63334,63334,633المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
34,63334,63334,63334,63334,633المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
20,100حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

8522,8574,5395,9717,138الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
35,10035,48537,49039,17240,60441,771مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
32,72500000مجموع اإلستثمارات

1,34322,74022,88423,03623,19423,361التكاليف التشغيلية المباشرة
3,6003,7203,8463,9784,117إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,200995775536278الفائدة

180المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

34,24827,54027,60027,65627,70927,757إجمالي التدفق النقدي الخارج
8527,9459,89111,51612,89514,015صافي 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

8525,3887,1298,5339,67410,536رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,5302,5912,5632,5362,512توزيعات األرباح

8522,8574,5395,9717,1388,024صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
تفريخ بيض بلدي



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
8522,8574,5395,9717,1388,024النقد

00000المدينون
1,3431,3431,3431,3431,3431,343المخزون

2,1954,2015,8827,3148,4829,367إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

5,0005,0005,0005,0005,0005,000األرض
15,42515,42515,42515,42515,42515,425المباني

11,60011,60011,60011,60011,60011,600األجهزة والمعدات
500500500500500500األثاث والمعدات المكتبية

000000السيارات
200200200200200200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

000000صيصان وأعالف ابتدائية
32,72532,72532,72532,72532,72532,725إجمالي األصول الثابتة
1,8523,7045,5567,4089,260اإلستهالك التراآمي

32,72530,87329,02127,16925,31723,465القيمة الدفترية لألصول الثابتة
18000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
35,10035,07434,90334,48333,79932,832مجموع 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
20,10020,10020,10020,10020,10020,100رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,5305,1217,68410,220األرباج المجمعة
2,5302,5912,5632,5362,512الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

20,10022,63025,22127,78430,32032,832مجموع حقوق الملكية
35,10035,07434,90334,48333,79932,832مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %15.3%15.0%14.9%14.8%14.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%15.3%16.7%18.4%20.5%22.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.52.02.32.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
تفريخ بيض بلدي



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%35,1000تكاليف المشروع

%20,1000مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,00012القروض

%50%42.7القرض الى التكاليف %

%0%57.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

5,0615,1815,1255,0735,025صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%14.5%14.6%14.8%15.0%14.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%15.3%15.0%14.9%14.8%14.4معدل العائد على اإلستثمار %

%15.3%16.7%18.4%20.5%22.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.52.02.32.4NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

19,89519,35919,32819,27519,195نقطة 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 7,300-7222,459-12,21810,1258,0315,748صافي القيمة الحالية

IRR 6.1%14.0%11.4%16.7%17.5%19.6%22.0معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.31.21.21.01.10.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,093
14.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

19,411

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.9%

18.7%
1.6

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

تفريخ بيض بلدي



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.0%معدل العائد الداخلي
NPV12,218صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR19.6%معدل العائد الداخلي
NPV10,125صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.5%معدل العائد الداخلي
NPV8,031صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.7%معدل العائد الداخلي
NPV5,748صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.4%معدل العائد الداخلي
NPV-722صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.0%معدل العائد الداخلي
NPV2,459صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.1%معدل العائد الداخلي
NPV-7,300صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,2480-34,248

18528,2937,441

2228,0298,007

3237,7527,729

4247,4617,436
52540,93440,908

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

037,6730-37,673

18528,2937,441

2228,0298,007

3237,7527,729

4247,4617,436
52543,28043,255

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,0980-41,098

18528,2937,441

2228,0298,007

3237,7527,729

4247,4617,436
52545,62745,602



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,2480-34,248

18526,5615,710

2226,2976,275

3236,0205,997

4245,7295,705
52538,80138,776

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,2480-34,248

18524,8303,978

2224,5664,544

3234,2884,265

4243,9973,973
52536,66836,643

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,3830-34,383

19375,6594,722

2245,3685,344

3255,0635,038

4274,7434,717
52838,41538,387

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,5170-34,517

11,0223,0252,003

2262,7082,682

3282,3752,348

4292,0261,997
53135,89635,866
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