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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
 

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

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

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

لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة 

 .مشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ ال
 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع 
 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع
   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
.٣ دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها
   ٢ .٣ السوق المحلي

   ٣. ٣ اإلستيراد
   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

  ٥٠٣ الطلب المتوقع
   ٦. ٣ حصة المشروع من السوق

   ٧. ٣ المنافسة والتسويق

   ٨. ٣ أسعار البيع واإليرادات

 .٤ الدراسة الفنية  
   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ األرض
   ٣. ٤ العدد واألدوات
   ٤. ٤ المواد األولية

   ٥. ٤ الخدمات الضرورية
   ٦٠٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٧٠٤ برنامج تنفيذ المشروع
 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ التشغيلتكاليف 
   ٢. ٥ رأس المال العامل
   ٣. ٥ وسائل التمويل

   ٤. ٥ األسس والفرضيات
   ٥. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

حق الماليةالمال    ٦. 
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 ملخص المشروع. ١

 زراعة البيقيا والكرسنة اسم المشروع

 اربد، مأدبا، الربة، القصر/المناطق البعلية  المقترحموقع المشروع

 بذور، تبن منتجات المشروع

 )ؤقتةمعمالة (  ٢٨ األيدي العاملة

 دينار ٨,٥٨٥ ياالستثمار الكل

 % ٢٢,٦ معدل العائد الداخلي

 دينار ٣,٢١٤ صافي القيمة الحالية

  ١,٤ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات ٣ فترة االسترداد
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، تشـكل األراضـي     ٢ ألف كم  ٨٩٣٤٢تبلغ مساحة المملكة األردنية حوالي      

بينمـا تشـكل الباديـة      %. ٥، يستغل منها فقط     %٩القابلة للزراعة حوالي    

 ،من إجمالي مساحة المملكة   % ٩١حوالي  والتي تصنف كمراعي    لصحراء  وا

 سوء االستغالل الناجم عن حراثتها وزراعتها       إلى المناطق الرعوية تعرضت  و

 أنـواع  القضاء علـى الكثيـر مـن         إلى أدىالذي  وبالشعير الثبات الملكية    

نـام   من قبل االغ   تعرضت الى الرعي المبكر والجائر    كما  الشجيرات الرعوية،   

 النباتات الرعوية المعمرة الستعمالها كوقود للطهي والتدفئـة،         احتطابوالى  

مما ادى ذلك الى باإلضافة إلى عدم التخطيط الجيد للحمولة الرعوية للمرعى، 

تدهور الحمولة الرعوية للمرعى نتيجة انخفـاض انتاجيتـه، ترافـق ذلـك             

الكرسـنة والبيقيـا    بانخفاض المساحات المزروعة بالبقوليات العلفية مثـل        

والجلبانة وغيرها من المحاصيل التي تتميز بارتفاع نسـبة البـروتين فـي             

 غنيـة   باعتبارهـا والالزمة لتغذيـة الحيـوان      مجموعها الخضري وبذورها    

كل ذلك أدى إلى تدني نسبة االكتفـاء        . بالبروتين وااللياف المهمة للمجترات   

 حيث بلغت معدل نسبة االكتفـاء       الذاتي من األعالف الالزمة للثروة الحيوانية     

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

األعـالف الخضـراء الناجمـة عـن        ( وكما هو معروف فان توفر األعالف       

المراعي في المناطق البعلية أو مخلفات الحصاد أو األعالف المتـوفرة فـي             

خطـوة  هـو ال  ) البادية والمناطق الصحراوية من شجيرات ونباتات رعوية        

 العوامـل التـي     أهـم  من   أنهاكما  االولى في تطوير قطاع الثروة الحيوانية،       

من مجموع العوامـل     % ٧٠ تشكل   أنها إذ الحيواني   اإلنتاجتنمية   إلىتؤدي  

نه قد بلغ قيمة  ما      أ إلى اإلحصاءاتوتشير بيانات دائرة    ،  اإلنتاجالمؤثرة في   

 . أردنيار  دين مليون١١٦ حوالي ٢٠٠١تم استيراده في عام 

 

فصة ل من المحاصيل العلفية مثل الشعير وا      ة مساحات محدود  األردنتزرع في   

  هـذه   مـن  اإلنتـاج وحشيشة السودان والذرة والبيقيا والكرسـنة، ولكـن         

المقدمة. ٢



 3

 المراعي التي تعتبر المصدر الرئيس      أراضي إنتاجية إلى باإلضافة،  المحاصيل

، ضأن، ماعز ،  أبقارت من   اجات الحيوانا تيكفي لسد اح  ت ال   عالف الحيوانات أل

 ألف ٥٥٧,٣  رأس، ألف ١٤٣٣,٣ رأس،   ألف ٦٨,١ عددها   وجمال والبالغ 

 .٢٠٠٢ رأس على التوالي لعام ألف ١٣,٣٥رأس، 

 

 : وصف المشروع١. ٢
 

البيقيا والكرسنة وهي محاصيل بقولية علفيـة       سيعتمد المشروع على زراعة     

ـ م٢٥٠ فـوق    مطاراألتزرع في المناطق البعلية ذات معدالت       موسمية،   / مل

 وتؤثر زراعة هذه المحاصـيل علـى زيـادة    مياه ري،    إلىسنويا وال تحتاج    

خصوبة التربة وتسميدها بالسماد النيتروجيني الحتواء جذورها على العقـد          

 وتمتاز هذه المحاصيل العلفية باحتوائها على نسبة غنية بالبروتين          البكتيرية

اجية النعاج من الحليب وزيـادة وزن        زيادة إنت  واأللياف المهمة تساعد على   

 البيقيال  ورعي محص طريق   ومعامل التحويل من العلف إلى لحم عن          الخراف

 شهر  أوائل ومن المناسب زراعة هذه المحاصيل في         ، الخضراءأو الكرسنة   

ويمكن  زراعتها ضمن دورات زراعية ثنائية       ،   من كل عام   ١منتصف ك -٢ت

 ).قمح وشعير(لية متبادلة مع محاصيل الحبوب النجي

 

 : أهداف المشروع ٢. ٢
 

والمحتـوى  المساهمة بتوفير األعالف الخضراء ذات القيمة الغذائية         •

 .للمواشيالعالي من البروتين 

خلق فرص عمل  لعدد من السكان وتحسين المسـتوى االقتصـادي             •

 .واالجتماعي للعاملين في المشروع

 .تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع •

 .جز الميزان التجاريالتقليل من ع •
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 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

البيقيا والكرسنة في جميع المناطق البعلية ذات معدالت األمطار         تجود زراعة   

 . سنويا، مثل منطقة اربد ومأدبا والربة والقصر/ ملم٢٥٠فوق 

 

 

 
األعالف سواء المركـزة أو الجافـة أو        يتم تغطية حاجة السوق المحلي من       

 أمـا ضراء من أراضى المراعى واإلنتاج المحلي والتي تشكل جزء يسير،           الخ

العجز في كميات األعالف التي تحتاجها الحيوانات فيتم تغطيتها عن طريـق            

 .الكميات التي يتم استيرادها من الخارج

 

أي مشروع يختص بزراعة األعالف الخضراء مهما كان نوعـه،           تأسيس   إن

 ل مخلفات المصانع وتحويلها إلـى أعـالف        أو أي مشروع يعمل على استغال     

حتما على رفع نسبة االكتفاء الذاتي، وتأمين الغذاء الالزم للحيوانات،          ستعمل  

 فاتورة االستيراد من األعالف     أنوالتقليل من عجز الميزان التجاري وخاصة       

 .سنويا/  مليون دينار أردني١١٦تصل إلى 

 

 :روع وتصنيفها المش خدمات١. ٣
 

اإلنتـاج  مشروع من ضمن المشاريع الزراعية العاملة في مجـال          يصنف ال 

 الخضراء الهامة للحيوانات من حيث      األعالف إنتاجوالمتخصصة في   النباتي  

 إلـى  باإلضـافة  ، الهامة للمجترات  األلياف  فيه توفرالقيمة الغذائية والتي ت   

 .األخضر في العلف األمالح والفيتاميناتتوفر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 السوقدراسة. ٣
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 :لمحلي ا السوق٢. ٣
 

ـ و وخاصة الخضراء منها على مسـتوى محـدود،          األعالفيتم زراعة     تم ي

ن طريق  الكميـات التـي يـتم         األعالف ع تغطية حاجة السوق المحلي من      

من أراضى المراعـي      الخصوص  وعلى وجهه  ، من السوق المحلي   إنتاجها

 المحاصـيل   والمناطق البعلية التي يتم فيها زراعـة محصـول الشـعير أو           

شير تقريـر   ي و ،من مخلفات الحصاد   مثل البيقيا والكرسنة و    األخرىية  البقول

 تطور كميات اإلنتـاج     إلى اإلحصاءات ودائرة    ٢٠٠٢ لعام   وزارة الزراعة 

كما هي موضحة في الجـدول      ) ٢٠٠٢-١٩٩٨( السابقة   لخمسةللسنوات ا 

 : التالي
 
 

 ألف طن/  منتجة محلياأعالف

 السنة المجموع ةكرسنأعالف  نخالة تبن شعير

  وبيقياخضراء      

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 المعدل

 
ألف / منتجة محلياال المساحة المزروعة واإلنتاج من محصولي البيقيا والكرسنة

 بالنسبة لالتبان فهي تمثل جميع الكميات الناجمة عن جميع محاصيل أما، طن

.الحبوب النجيلية والبقولية  
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 السنة
جميع / تبن

 النباتات
 نسبة النمو% وبيقيا كرسنة نسبة النمو%

 _ ٢,٢ ـ ٥٥ ١٩٩٨

٧٣ ٣,٨ -٧٥ ١٤ ١٩٩٩ 

٦٦ ٦,٣ ١٣٦ ٣٣ ٢٠٠٠ 

٥٩ ٢,٦ ١٥ ٣٨ ٢٠٠١- 

٧,٩ ١٨٧ ١٠٩ ٢٠٠٢ 200 

 %70 ٤,٦ %65 ٥٠ المعدل
 

 :  االستيراد ٣. ٣
/ ،وتقرير دائرة اإلحصاءات العامة    ٢٠٠٢يشير تقرير وزارة الزراعة لعام      

 المختلفـة،   األعـالف  الكميات التي تم استيرادها من       التجارة الخارجية إلى  

وال اء،   جاهزة، ذرة صفر   أعالفنخالة، كسب وتفل زيتون، مركزات علفي،       

 : الجدول التاليكما هو مبين فييتم استيراد بذور وتبن البيقيا أو الكرسنة ، 
 

  طنألف/  المــــستوردة األعالف     

 نخالة
كسب 

 وتفل
 السنة المجموع تبن ذرة شعير أعالفمركزات

 مستورد صفراء  جاهزة أعالف زيتون  

١١٧١,٥ ٥٠٥,٧٤٤٧,٣٢٨,٥ ٠,٠ ١٤٤,٦٤٢,٥ ٢,٩ ١٩٩٨

١٤٦٩,٦ ٧٠٧,٦٤٣٦,٧٥٧,١ ٠,١ ٢٠٦,٧٥٥,٥ ٥,٩ ١٩٩٩

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

١٠٩٢,٩ ٣٧٤,١٤٤١,٣٥٠,١ ٣,٢ ٢٠٥,٢١٢,٩ ٦,١ ٢٠٠١

١٠٤٦,٦ ٣١٥,٦٤٦٩,٦٣٥,٠ ٣,٠ ٢٠٩,٨١٠,٤ ٣,٢ ٢٠٠٢

١٢٣١,٤ ٤٦,٩ المعدل

 رة السنوية للتجارة الخارجية  و وزارة الزراعة النش- العامة اإلحصاءاتدائرة / المصدر
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 : الطلب المحلي السابق ٤. ٣

 ألف طـن مـن      ٤,٦ والبالغبين الجدول التالي صافي الطلب المحلي السابق        

ألـف   ١٤٩٩,٦  ألف طن من جميع أنواع االتبان و         ٩٦,٩البيقيا والكرسنة،   

  . ٢٠٠٢  -١٩٩٨ للسنوات  من جميع أنواع األعالفطن
 

  المعدل

بيقيا  ألف طن/ البيان

 وكرسنة 

جميع أنواع  تبن

 األعالف

 ٢٦٨,٢ ٥٠ ٤,٦  اإلنتاج المحليمعدل

 ١٢٣١,٤ ٤٦,٩ ال شئ  االستيرادمعدل

 ١٤٩٩,٦ ٩٦,٩ ٤,٦  االستهالك المحليمعدل

 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣

 

د  ويعـو  ، قد تراجعـت    بصورة عامة  األعالف كمية المستوردات من     أن يالحظ

السبب في ذلك لرفع الدعم عن األعالف في السنوات األخيـرة ممـا أدى إلـى                

 الثروة الحيوانية، وال يعود السبب فـي تنـاقص          أعدادتراجع التربية وتناقص    

 إلـى  المحلي الذي ينخفض من سـنة        اإلنتاج زيادة   إلى األعالفالمستورد من   

المنتجة محليا بان   ، ولكن من الواضح جدا من خالل الكميات المستوردة و         أخرى

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

 الخضـراء   األعالف إنتاججب العناية واعطاء االهتمام الكافي بزيادة       يعلى انه   

 إدخـال  أو ، المراعـي  أراضـي  سواء مـن     ،المتاحةالعلفية   الموارد   عمن جمي 

 والتي يالحظ انها    اعية في المناطق البعلية   البقوليات العلفية ضمن الدورات الزر    

 االسـتفادة مـن جميـع       أو ،في نمو مستمر وخاصة إنتاج البيقيا والكرسـنة         

 .المخلفات الزراعية ومخلفات الحصاد
 

 هذه المادة نظرا لزيادة الطلب على اللحـوم          على يتزايد الطلب  أنتوقع  من الم 

الحمراء الناجم عن زيادة عدد السكان المستمر،  ولقد تم افتـراض أن نسـبة               

، نظـرا   %٣الزيادة في حجم الطلب على األعالف الخضراء  سـتكون بحـدود             
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للنمو السكاني المستمر بنفس النسبة تقريبا، وهي نسبة متحفظة إذا ما أخـذت             

ويبين الجدول التالي حجـم     . الذاتي من األعالف كداللة على ذلك     نسبة االكتفاء   

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤الطلب المتوقع من األعالف  للسنوات 
 
 

 الطن ألف /حجم الطلب المتوقع

جميع أنواع األعالف  بيقيا وكرسنة تبن

 السنة

٢٠٠٤ ٤,٩ ١٠٢,٨ ١٥٩٠,٩ 

٢٠٠٥ ٥,٠ ١٠٥,٩ ١٦٣٨,٧ 

٢٠٠٦ ٥,٢ ١٠٩,١ ١٦٨٧,٨ 

٢٠٠٧ ٥,٣ ١١٢,٣ ١٧٣٨,٤ 

٢٠٠٨ ٥,٥ ١١٥,٧ ١٧٩٠,٦ 

 

 :اإلنتاجية المتوقعةحصة المشروع من السوق والطاقة  ٦. ٣

 
 دونما بناء   ٢٠٠يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة مساحته          •

          حيث يبلغ معـدل إنتـاج الـدونم       لمتوقعة للمشروع   اعلى الطاقة اإلنتاجية    

 إنتـاج   إجمالييصل  يتوقع أن   وبذلك   ن، كغم تب  ٢٥٠  ،حبوب) كغم١٠٠(

 الخمسـة   الجدول التالي خالل السنوات اإلنتاجية    مبين في   كما هو   المزرعة  

% ١٠ مع افتراض أن نسبة النمو السنوية في مساحة المشـروع            القادمة

 : نظرا للحاجة الماسة لتوفير األعالفسنويا

 مساحة المشروع السنة اإلنتاجية  طن /إنتاج المشروع

 تبن حبوب دونم 

 ٥٠ ٢٠ ٢٠٠ األولى 

 ٥٢,٥ ٢١ ٢١٠ الثانية

 ٥٥,١ ٢٢ ٢٢٠ الثالثة

 ٥٧,٩ ٢٣,٢ ٢٣٠ الرابعة

 ٦٠,٨ ٢٤,٣ ٢٤٣ الخامسة
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الطاقـة اإلنتاجيـة     إلـى اسـتنادا    تقدير حصة المشروع     وبناء على ذلك يمكن   

ن لالتبـا % ٠,٠٤٩للبيقيا والكرسنة ،     % ٠,٤٠٨  والتي تصل إلى   لهالمتوقعة  

للبيقيـا  % ٠,٤٤١ أن تصـل      إلـى تتزايد   السوق في السنة األولى      حجممن  

كما هي موضحة في الجـدول       السنة الخامسة لالتبان في   % ٠,٠٥٢والكرسنة،  

 :التالي

 حصة المشروع من السوق% 

 بيقيا وكرسنةحبوب  االتبان

 السنة

 
 

 األولى ٠,٤٠٨ 0.0490
 الثانية ٠,٤٢٠ 0.0495
 لثالثةا ٠,٤٢٣ 0.0505
 الرابعة ٠,٤٣٧ 0.0515
 الخامسة ٠,٤٤١ 0.0520

 
 
 :والتسويق المنافسة ٧. ٣

 

في معظمهـا مـن المنـاطق         مثل الشعير   وخاصة الحبوب  األعالف إنتاجيأتي  

 أن كمـا    ، من مشاريع الجنوب   أو ،سنويا/ مم٢٥٠ ذات معدالت األمطار     البعلية

 ذات  زرع في المنـاطق البعليـة      ت أيضا والكرسنة   االبيقيمثل  البقولية   األعالف

 وتدخل ضـمن الـدورات الثنائيـة مـع          ،سنويا/ مم٣٠٠معدالت االمطار فوق    

 الخضراء مثـل البرسـيم الحجـازي،        لألعالف بالنسبة   أمامحاصيل الحبوب،   

 محـدودة مـن     أماكنوحشيشة السودان والذرة العلفية وغيرها فأنها تزرع في         

، وال يتوقع أن    لقطرانة ومشاريع الجنوب  مثل منطقة األغوار ومنطقة ا    المملكة،  

نظرا إلى الحاجة الماسة لألعـالف لتضـيق        منافسة كبيرة في    يالقي المشروع   

 إلـى المنـتج  يمكن تسـويق   و. الفجوة بين الكميات المنتجة محليا والمستوردة     

 .مزارع األبقار واألغنام 
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 : المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣

 
 معدلـه  مـا    أيطن  /  دينار ٢٥٠-٢٠٠لحبوب بالجملة من    يتراوح  سعر بيع ا    

/  دينار ٢٠٠ وألغراض هذه الدراسة فقد تم اعتبار سعر البيع          طن/  دينار ٢٢٥

 .طن/  دينار١٠٠ البيقيا والكرسنة بمعدل أتبان كما تباع طن

 

السنة األولـى للزراعـة ويسـتمر مكـوث          إنتاجه اعتبار من     المشروعويبدأ  

وال  ،   الي ستة اشهر من فترة الزراعة حتى الحصـاد        المحصول في األرض حو   

 .ري كون الزراعة بعلية تعتمد على ميـاه األمطـار         مياه   إلىيحتاج المحصول   

 :ويبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة
 
 
 
 

 دينار/ اإليرادات السنة اإلنتاجية

 تبن حبوب 

 إجمالي اإليرادات

 دينار

 ٩,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠  األولى

 ٩,٤٥٠ ٥,٢٥٠ ٤,٢٠٠ الثانية

 ٩,٩١٠ ٥,٥١٠ ٤,٤٠٠ الثالثة

 ١٠,٤٣٠ ٥,٧٩٠ ٤,٦٤٠ الرابعة

 ١٠,٩٤٠ ٦,٠٨٠ ٤,٨٦٠ الخامسة
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 :المشروع  موقع ١٠٤

 
 سنويا من المناطق    /ملم ٣٠٠ وق  ف األمطار  معدالت المطرية ذات طق  امنالتعتبر  

لكرسنة مثل منطقة غرب وشمال اربد، ومنطقة حسبان        الئمة لزراعة البيقيا وا   مال

 . والربة والقصر من أراضي الكرك مأدبا،أراضيوالمشقر من 
 

 

 :األرض ٢. ٤
رسـنة فـي المواقـع      كارض زراعية تصلح لزراعة البيقيـا وال      استئجار  يمكن  

 بناء أي وال حاجة القامة .دونم/  دينار ١٢المقترحة وعادة يتم تأجير األرض بـ       

 دونـم ويبلـغ بـدل       ٢٥٠ تقدر مساحة األرض الالزمة للمشروع       .األرضعلى  

 . دينار٣,٠٠٠اإليجار السنوي 
 
 :واألدوات  العدد٣. ٤
  

 الزراعيـة   اآلليـة  ويمكن استئجار الخدمات     أو أدوات عدد  أية  لمشروع  اال يلزم   

ة  القائمة والتابعة للمؤسسة التعاوني    اآلالتالالزمة للحراثة والزراعة من محطات      

 بدل الخدمات المقدمة، وهـذه الخـدمات متـوفرة لخدمـة جميـع              إيجارودفع  

 . المزارعيين
 

 

 :األولية المواد ٤. ٤
 

 ورخيصة الـثمن  األسواقوهي متوفرة في  للزراعة، ذوربيحتاج المشروع إلى   

 السوق المحلـي بسـعر  محالت تجارة الحبوب الموجودة في ن ؤها مويمكن شرا 

دونم ، وأسمدة ثنائي فوسـفات األمونيـوم        / كغم ١٠ طن، وبمعدل /  دينار ٢٧٥

كما يحتاج الموقع إلى تحضير األرض من حراثـة ، ثـم            دونم،  /  كغم ١٠بمعدل  

، ويبين لجدول التالي المواد األوليـة الالزمـة         بواسطة البذارات اآللية  الزراعة  

 :للمشروع
 

 الدراسة الفنية.٤
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دينار/اإلجمالي دينار/ السعر أو  الكمية

 الوحدة

 البيان

 بذور  طن٢ ٢٧٥ ٥٥٠

 حراثة األرض وزراعة  دونم٢٠٠ ٠,٦٠٠ ١٢٠

 بذار آلي  دونم٢٠٠ ٠,٨٠٠ ١٦٠

 سماد داب  طن٢ ٢٠٠ ٤٠٠

  كغم٥٠شواالت وزن   شوال١٤٠٠ ٠,٣٠٠ ٤٢٠

 المجموع  ١,٦٥٠
 

 

 : الضروريةالخدمات ٥. ٤

 .  إلى أي نوع من الخدماتيحتاج المشروعال 
 

 :سنوية القوى العاملة واألجور ال ٦. ٤
 

 ١٠، إذ تبلغ كلفة الحصاد حـوالي         فقط للحصاد اليدوي ال  ميحتاج المشروع إلى ع   

 خوفـا مـن     أسـبوعين زيد عن   تدونم ولمدة ال    / ٢ عمال   ل بمعد أيدونم  / دنانير

 :على النحو التالي، األرضانفراط البذور على 
 
 
 

الراتب  دينار/ الكلفة

 الشهري

 البيان العدد

 ينشهرمدة /عمالك المشرو ١ ١٥٠ ٣٠٠

 أسبوعين/ عمال مؤقتين ٢٧ - ٢,٨٣٥

 المجموع ٣,١٣٥
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 : تنفيذ المشروعبرنامج ٧. ٤
 

مـع  .  شهر من بداية العمل    والزراعة خالل استئجار األرض   من المتوقع أن يتم     

 .للزراعةاألولى  التجاري للمشروع يبدأ في السنة اإلنتاجالعلم بان 
 
 
 

 :ىولتكاليف التشغيل للسنة األ ١ .٥

 

دينار لمصاريف التأسيس وبذلك تكون كلفة ) ١٠٠(ويضاف إلى هذه التكاليف مبلغ 

 ٨,٥٨٥المشروع 

 
 : رأس المال العامل٢٠٥

 
  وقـد بلـغ    ،سنةالمال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة        تم احتساب راس    

 .دينار)  ٨,٤٨٥(
 
 
 

 : وسائل التمويل بالدينار٣. ٥
 

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

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

 :التالي
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١,٦٥٠ المواد األولية

 ٣,١٣٥ الرواتب واألجور

 ٣,٠٠٠  ارضإيجار

 ٢٨٠ مصاريف نقل 

 ٤٢٠ أخرى

 ٨,٤٨٥ المجموع

الدراسة المالية.٥
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 البيان دينار/ يمة الق %

 مساهمة صاحب المشروع ٦,٥٨٥ ٧٧

 قرض الموجودات الثابتة ٢,٠٠٠ ٢٣

  المجموع ٨,٥٨٥ ١٠٠

 

 : األسس والفرضيات المالية٤٠٥

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

تاليـة فـي    تم اعتماد األسس والفرضيات ال    . 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  •

 .على األرباح المتحققة% صفراحتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٧٥ن نسبة توزيع األرباح هي افترض أ •

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٥٠٥

 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن   

قات النقدية  تشير التدف 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

ي السـنة األولـى     ف  دينار    ٢٥٥يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة١,٢٣٥و   للتشغيل

بما فـيهم صـاحب     )مؤقتين( عامل لمدة أسبوعين    ٢٨إلى  سيوفر المشروع فرص     -

 دينار فـي    ٣,١٣٥تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها           . المشروع

 . دينار في السنة الخامسة٣,٨١٠ إلىالسنة األولى ترتفع 
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فـي   % ١٦,٤في السنة األولى و       % ٣,١ح نسبة العائد على االستثمار بين       تتراو -

و % ٣,٨ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين        . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

١٦,٤.% 

 .  دينار٣,٢١٤  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٢,٦يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤سمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج ق -

 .  سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

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

ويعتبر المشروع حساسـا الرتفـاع      . على جدوى المشروع  الحد األدنى الالزم للحكم     

 .%١٠وانخفاض سعر البيع بنسبة  % ١٠تكاليف التشغيل بنسبة 
 
  الماليةمالحقال. ٦
 

  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤



الموقع المقترح
اربد، مأدبا، الربة، القصر

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

9,0009,4509,92310,41910,940المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,6501,7331,8191,9102,006تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,8352,9773,1263,2823,446تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
420441463486511تكاليف المصنع التشغيلية

4,9055,1505,4085,6785,962مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
4,0954,3004,5154,7404,977الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
300315331347365رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

280294309324340مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

3,0003,0003,0003,0003,000أيجار أرض
00000مصاريف أخرى

3,5803,6093,6393,6713,705مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
00000اإلستهالك لإلصول الثابتة

1000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

3,6803,6093,6393,6713,705مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4156918751,0691,273الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1601331037137الفائدة على القرض
2555587729981,235الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
2555587729981,235األرباح الصافية

%74%77%81%84%90نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
8,4408,2248,2268,2268,224نقطة التعادل (بالدينار)

%75%79%83%87%94نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
010.000معدات وأجهزة

06.670األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
0المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1001100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,4858,4850رأس المال العامل المطلوب

8,5856,5852,000إجمالي تكلفة المشروع
%23%77%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
بيقيا وآرسنة



الموقع المقترح
اربد، مأدبا، الربة، القصر

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
9,0009,4509,92310,41910,940المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
9,0009,4509,92310,41910,940المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
6,585حقوق الملكية

2,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6,8356,6586,4296,2256,044الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
8,58515,83516,10816,35216,64316,984مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
0مجموع اإلستثمارات

1,6504,9055,1505,4085,6785,962التكاليف التشغيلية المباشرة
3,5803,6093,6393,6713,705إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1601331037137الفائدة

100المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

1,7508,6458,8929,1509,4219,704إجمالي التدفق النقدي الخارج
6,8357,1907,2167,2017,2227,280صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
341368398429464أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
341368398429464إجمالي دفعات سداد القرض

6,8356,8496,8486,8046,7936,816رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
0191419579748927توزيعات األرباح

6,8356,6586,4296,2256,0445,890صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
بيقيا وآرسنة



الموقع المقترح
اربد، مأدبا، الربة، القصر

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6,8356,6586,4296,2256,0445,890النقد

00000المدينون
1,6501,6501,6501,6501,6501,650المخزون

8,4858,3088,0797,8757,6947,540إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

0األجهزة والمعدات
0األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
000000إجمالي األصول الثابتة
00000اإلستهالك التراآمي

000000القيمة الدفترية لألصول الثابتة
10000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
8,5858,3088,0797,8757,6947,540مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
3413683984294640اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3413683984294640مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1659129189346400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1659129189346400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
6,5856,5856,5856,5856,5856,585رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

64203396646األرباج المجمعة
64140193249309الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

6,5856,6496,7886,9817,2317,540مجموع حقوق الملكية
8,5858,3088,0797,8757,6947,540مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %16.4%13.0%9.8%6.9%3.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%16.4%13.8%11.1%8.2%3.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 22.620.318.316.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.20.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
بيقيا وآرسنة



الموقع المقترح

اربد، مأدبا، الربة، القصر

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%8,5855تكاليف المشروع

%6,5855مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%2,00012القروض

%75%23.3القرض الى التكاليف %

%0%76.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2555587729981,235صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%11.3%9.6%7.8%5.9%2.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%16.4%13.0%9.8%6.9%3.1معدل العائد على اإلستثمار %

%16.4%13.8%11.1%8.2%3.8معدل العائد على حقوق الملكية %

22.620.318.316.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.20.20.10.10.0الديون

8,4408,2248,2268,2268,224نقطة 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 3,884-335-667-3,2143,0392,8641,273صافي القيمة الحالية

IRR 2.0%11.0%9.9%16.1%21.1%21.8%22.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.31.10.91.00.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

764
7.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

8,268

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.8%

10.7%
15.6

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

بيقيا وآرسنة



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.6%معدل العائد الداخلي
NPV3,214صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.8%معدل العائد الداخلي
NPV3,039صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.1%معدل العائد الداخلي
NPV2,864صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.1%معدل العائد الداخلي
NPV1,273صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.9%معدل العائد الداخلي
NPV-667صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.0%معدل العائد الداخلي
NPV-335صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR2.0%معدل العائد الداخلي
NPV-3,884صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

01,7500-1,750

16,835515-6,320

2274691417

3288875587

43021,069767
531716,82916,512

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

01,9250-1,925

16,835515-6,320

2274691417

3288875587

43021,069767
531716,82916,512

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

02,1000-2,100

16,835515-6,320

2274691417

3288875587

43021,069767
531716,82916,512



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

01,7500-1,750

16,83565-6,770

2274218-56

328837991

4302548246
531715,98815,670

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

01,7500-1,750

16,835-385-7,220

2274-254-529

3288-117-405

430227-275
531715,14614,829

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

01,9150-1,915

17,519-334-7,852

2302-185-487

3317-29-346

4333134-199
534916,82916,480

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

02,0800-2,080

18,202-1,182-9,384

2329-1,061-1,390

3346-934-1,280

4363-801-1,164
538116,82916,448


