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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( جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد 

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

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

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

لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .المساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة و

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 تربية طيور البط

 ملخص المشروع -1

 تربية طيور البط اسم المشروع

 وادي األردن/ األزرق   المقترحموقع المشروع

 تسمين طيور البط منتجات المشروع

 رص عمل  ف3 األيدي العاملة

 دينار 37.197 ياالستثمار الكل

 % 20.6 معدل العائد الداخلي

 دينار 11.643 صافي القيمة الحالية

  1.3 القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات 5 فترة االسترداد
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تم تربية طيور البط  في األردن سابقا على مستوى األسرة وكانـت مـن متممـات                 

ديقة عند بعض األسر الريفية لتأمين االحتياجات المنزلية من اللحوم، ولقد أخذت            الح

هذه السالالت من الطيور المستأنسة وغيرها مـن الطيـور مثـل الحـبش واإلوز               

والحمام  في العقود الثالثة الماضية تتناقص بشكل حاد فـي األردن، إال أن هنـاك                

 مثل الصندوق األردني الهاشـمي      محاوالت من قبل بعض المؤسسات غير الحكومية      

عادة  تربية طيور البط واإلوز من جديـد فـي األردن وتشـجيع              إلللتنمية البشرية   

 بشكل تجاري، ولقد أظهر آخر تعداد ااقتنائها على مستوى األسرة ومن ثم استثماره      

 إلى أن عدد الحيازات من طيـور        1997إحصائي قامت به دائرة اإلحصاءات  لعام        

/  طيور 7 طيرا أي بمتوسط حوالي      9.183 حيازة وعدد الطيور     1.368غ  البط قد بل  

 . ملكية

تهتم مصر  اكثر من غيرها من الدول العربية  بتربية البط لكثرة توافر الشـواطئ                

والقنوات المائية والترع في المناطق الريفية، إذ تعتبر هذه الطيـور مـن الطيـور               

يا مهما نظرا الستساغته من قبل الناس        عتبر لحومها في مصر غذاء شعب     تالمائية، و 

بعكس دول أخرى ال تهتم بتربيته لعدم إقبال شعوبها على لحومها رغم جودة لحـم               

 . البط وارتفاع قيمته الغذائية

ن تربية طيور البط ألغراض إنتاج اللحم يمكن تنفيذها بكل نجاح  علـى مسـتوى                إ

ج إلى خبرة عالية ودراية فـي       حتاتتجاري كبير ، ولكن تربيته بشكل كبير وتجاري         

 .طرق التربية  المكثفة
 

 : وصف المشروع1. 2
المشروع المقترح زراعي يختص بتربية طيور البط ألغراض إنتاج اللحـوم التـي             

تتصف بالقيمة الغذائية العالية، وزيادة نسبة المهضوم من لحومهـا مقارنـة مـع              

لى منها في الـدجاج ويبـين       اللحوم األخرى كما أن نسبة التصافي في لحم البط أع         

من حيث المكونات والصفات    ) للكغم(الجدول التالي مقارنة بين بعض أنواع اللحوم        

. 

 

 

 المقدمة. 2
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نسبة  %نسبة الماء  النوع

 %الرماد

كيلو / الطاقة  %الدهون %البروتين 

 كالورى

 3.705 23.6 17.0 1.2 48.2 البط

 4.740 45.6 15.9 0.5 38.0 اإلوز

 2.910 22.9 21.1 1.0 55.0 الحبش

 2.240 16.8 19.3 1.0 62.9 دجاج

 3.191 27.9 14.5 0.9 56.7 األغنام

 

 : أهداف المشروع 2. 2
 

 .تقديم فرصة استثمارية جيدة •

 .زيادة دخل المزارع وتحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

تشغيل األيدي العاملة،  وتحسين المستوى االقتصادي  واالجتماعي للعاملين في               •

 .مشروعال
 

  الموقع العام للمشروع3. 2
 هتعتبر مناطق األغوار واألزرق األنسب لهذا النوع من المشاريع نظرا لتوفر الميـا            

 .والتي تعتبر أساسية في تربية البط 

  

  
 

 

  صفات السلعة المنتجة 1. 3
تعتبر الساللة المعروفة باسم بكين من السالالت المشهورة والمرغوبة في تربية 

البط ألغراض إنتاج اللحم والشائعة بشكل عام في اغلب المزارع في الدول طيور 

إذ تمتاز هذه الساللة بالنمو السريع والقدرة على تحويل األعالف إلى . األجنبية

 أسابيع من تاريخ تربيتها، حينئذ يصل 8لحوم وتصبح جاهزة للتسويق في عمر 

تم تسويقها في هذا الوقت فان وإذا لم ي.  كغم للطير الواحد2.7-2وزن البط من 

نوعية المنتج تتردى وكما أن وزن البط يتراجع حينها ويتطلب بعد ذلك أسابيع 

 .أخرى ألعادتها إلى نفس الوزن لتصبح قابلة للتسويق من جديد

  السوقدراسة.3
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يمتاز البط عن الدجاج بسرعة نموه وكفاءة تحويل الغذاء إلى لحم وبيض ومقاومته 

بينما تزيد عن ذلك بكثير في % 3لنفوق عن لألمراض حيث ال تزيد نسبة ا

 يحب السباحة وهي طكما يمتاز البط بتحمله للظروف البيئية السيئة، والب. الدواجن

ضرورية لإلنتاج الجيد وسيتم بيع لحومها في السوق المحلية للمطاعم، الفنادق، 

 .محالت بيع الدواجن والبقاالت، وفي األسواق الشعبية

بط من السالالت المشهورة من مصادر مختلفة مثل الصين يمكن شراء صيصان ال

 .الخ...بريطانيا، أمريكيا، فرنسا وإيطاليا
 

 :  الطلب المحلي السابق2. 3
تتم تغطية حاجة السوق المحلي حاليا من لحوم البط عن طريق اللحوم المسـتوردة              

زلـي ،   سواء أكانت طازجة مبردة أو مجمدة ومن إنتاج  األسر على المستوى المن            

 طن لحم حسب بيانات وزارة الزراعة فـي تقريرهـا           22والتي تم تقديرها بحوالي     

  .2002السنوي لعام 

 : االستيراد والتصدير3. 3  
 بصـورة لحـوم     هتأتي مستوردات األردن من البط واإلوز والدجاج السوداني وغير        

 207قـم   مبردة ومجمدة لغايات االستهالك البشري تحت بند التعرفة الجمركيـة  ر           

 بالنسبة للمستورد من الصيصان الحية ألغراض التربية من اجـل           105وتحت رقم   

بيانـات دائـرة    / اللحوم كما هو مبين في إحصاءات التجارة الخارجيـة لـألردن            

-1999(اإلحصاءات العامة، ولقد بلغت مستوردات األردن من هذه المادة لألعـوام    

 :دناه أكما هو مبين في الجدول  )2001

 

  امستوردات من لحوم طيور البط مع لحوم أخرى بجميع أشكالهال

  طن بال الكمية
2001 2000 1999  السنة

  بط وأخرى207بند رقم / المجموع 19 0.2 -
 غم185ليف بوزن يزيد عن أ حي و وأخرىالبط 24 29 7

 

يالحظ من الجدول أعاله أن المستوردات من لحوم البط واإلوز والدجاج السوداني 

 .2000 طن لعام 0.2  و1999 طن في عام 19خرى قد بلغت وأ
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كما يشير الجدول أعاله إلى االستيراد من الصيصان الحية التي يزيد وزنهـا عـن               

ن الـبط يشـكل     أ وسيتم افتراض    ،غم والمستوردة خصيصا للتربية والتسمين    185

نتـاج  لذا يتوقع ان يكون قد تـم ا       . من إجمالي المستوردات تحت هذا البند       % 40

 . على التوالي2001-199 طن من لحوم البط للسنوا 29، 122، 101

 

 تظهر بيانات دائرة اإلحصاءات بان حجم الصادرات والكميات المعاد تصـديرها            كما

من لحوم البط واإلوز والدجاج السوداني وأخرى بجميع أشكاله قد بلغت كمـا هـي               

 .موضحة في الجدول أدناه وهي تزداد سنة بعد أخرى

 

 وأخرى لحوم طيور البط الصادرات و المعاد تصديره من 

 طنبال الكميات 
2001 2000  البيان 1999

 الكميات 51 68 28

 
 )التقارير السنوية( التجارة الخارجية -دائرة اإلحصاءات العامة/ المصدر

 

 : صافي الطلب المحلي السابق4. 3
محلـي وطـرح الصـادرات      بناء على ما تقدم وبإضافة المستوردات الى اإلنتاج ال        

والمعاد تصديره، فان الجدول التالي يبين حجم اإلستهالك المحلي السابق من لحـوم   

  :2001-1999البط خالل السنوات 

 

 الطلب المحلي السابق

 طنبال الكميات 
2001 2000  البيان 1999

 الكميات 88 95 18

 

 

 



 9

من لحـوم الـبط بلـغ       يالحظ من الجدول اعاله ان متوسط الطلب المحلي السابق           

 هذا وقد تم احتساب حجم الطلب السابق بعد األخذ بعـين اإلعتبـار              . طن 70حوالي  

 :اإلفتراضات التالية

ساب اإلنتاج المتوقع من تسمين الصيصان الحية والمستوردة تحـت          احتتم   •

من % 40افترض ان لحوم البط المنتجة تشكل       ب غم     185 وبوزن   105بند  

  .  البند هذاإجمالي

م اعتماد ان نسبة الصادرات والمعاد تصديره وكذلك المسـتوردات مـن            ت •

 .ايضا % 40  تشكل 207لحوم البط للبند 
 

 : الطلب المتوقع 5. 3
، وهـي    % 3تم افتراض أن يزداد الطلب على هذا النوع من اللحوم سنويا بنسبة               

ه النوعيـة    ، ومن الممكن أن تزيد نسبة الطلب على هذ         مقاربة للنمو السكاني  نسبة  

من اللحوم  إذا تم تحسين وسائل وطرق التسويق  بشكل جيد وزيادة الـوعي مـن                 

 علـى  قبل المستهلكين ألهميتها الصحية والغذائية، وبذلك يتوقع أن يكـون الطلـب       

 :لحوم البط للسنوات القادمة على النحو التالي 

 السنة بالطن/ حجم الطلب المتوقع
76.5 2004 
78.8 2005 
81.2 2006 
83.6 2007 
86.1 2008 

 

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة6. 3
السنة، ويـتم عـادة      /  طير   10.000يتوقع أن يصل عدد القطيع في السنة األولى         

للطيـر، أي يبلـغ     /  لحم صـافي   م كغ 2تسويق الطيور حينما تصل بالمتوسط وزن       

 بعد خصم نسبة النفوق    األولى  طن في السنة   19.4إجمالي إنتاج المزرعة ما يعادل        

 فان حصة المشروع في السـنة األولـى سـتكون بحـدود             يه و عل  . %)3(البالغة  

 كما تم افتراض زيـادة فـي كميـات اإلنتـاج بنسـبة              .من حجم السوق  % 25.35

يبين الجدول التالي كميات اإلنتاج المتوقعة وحصـة المشـروع مـن            . سنويا  5%

 :السوق للسنوات الخمسة القادمة

 

 حصة المشروع من السوق كميات اإلنتاج المتوقعة و
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 حصة المشروع

 %من السوق 

نتاج المتوقع اإل

 بالطن  

حجم الطلب المتوقع  

 بالطن

 السنة

25.35 19.40 76.5 2004 

25.85 20.37 78.8 2005 
26.34 21.39 81.2 2006 
26.86 22.46 83.6 2007 

27.38 23.58 86.1 2008 

 

  واسعار البيعوالتسويق المنافسة  7. 3
 . المنتجين كون غالبية اإلنتاج اسري     لقلة عدد على الرغم من أن المنافسة محدودة       

وكذلك صغر حجم اإلنتاج المتوقع للمشروع قيد البحث اال انه ال بد من العمل علـى                

إيجاد الوسائل القادرة على إقناع المستهلكين بالمنتج الجديد، وخاصة إبراز القيمـة            

ويمكن تسـويق المنـتج إلـى       .  بالنسبة للحم البط   مئية العالية وسهولة الهض   الغذا

البقالـة ومحـالت بيـع الـدواجن        السـوبر ماركـت و    المطاعم والفنادق ومحالت    

 فتح أسـواق تصـديرية      بد في هذا المجال الى التنويه على أهمية        وال   .والمجمدات

 .للخارج لمثل هذه المنتجات

كغم لحم مذبوح واصل إلى محالت بيـع        /  دينار 2.5بـ  يبلغ سعر بيع الجملة حاليا      

 علما بان سعر الكيلو غرام من البط المستورد والمجمد يباع حاليـا فـي               .التجزئة

 .كغم/  دينار3.25 -2.75األسواق بـ 
 
  المتوقعة اإليرادات8. 3

من المتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع لألعوام الخمسة القادمة كما هو مبـين فـي               

 2.5 اللحم الصافي حاليا في األسـواق          مول أدناه ،  مع العلم أن  سعر بيع كغ          الجد

 كغم لحم صافي،  ويتم خصم       2 إلى تجار التجزئة، ويسوق الطير بوزن          كغم / دينار

من حجم القطيع في الدورة الواحدة مع       % 3نسبة النفوق من اإليرادات والتي تمثل       

  .سنويا في عدد الطيور% 5زيادة مقدارها 

  

 

 المبيعات المتوقعة

  دينار

صافي اإلنتاج بعد 

  %3النفوق بنسبة 

 )طن(

إجمالي اإلنتاج 

 المتوقع 

 )طن(

 السنة
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 األولى 20.00 19.40 48.500
 الثانية 21.00 20.37 50.925
 الثالثة 22.05 21.39 53.471
 الرابعة 23.15 22.46 56.145
 الخامسة 24.31 23.58 58.952

  
 
 

 

 : المنتج وصف 1. 4
 بخلطات الدواجن   هسيتم إنتاج لحوم البط المسمن على خلطات علفية مركزة الشبيه         

 كغم لحـم حـي      2.7-2من السالالت مثل البكين التي تصل أوزانها بالمتوسط إلى          

من الوزن القـائم،    % 85 أسابيع والتي يبلغ نسبة التصافي فيها بعد ذبحها          8بعمر  

كغم للطيـر الواحـد فـي مـدة         2 صافي أي بمتوسط      كغم لحم  2.3-1.7ي بمعدل   أ

 . شهرين

ومن سالالت البط الشائعة في التربية من اجل التسمين سالالت  البكـين الصـيني               

 .  الروان الفرنسيوالمسكوفي األمريكي 

 الدراسة الفنية. 4
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 المشروع موقع  2. 4
 :ينصح عند اختيار الموقع أن يكون

وأماكن التسـويق القابلـة     عالية   ذات الكثافة السكانية ال     من المدن الرئيسة   بقرال •

 .الستهالك مثل هذه المنتجات بالدرجة األولى

 . بسبب األصوات التي تطلقا الطيور عن المناطق السكنية نسبيابعدال •

لتأمين برك للسباحة وقنـوات     دائم  ويفضل اختيار الموقع قريبا من مصدر مائي         •

الخارجية وأحـواض   مع مراعاة حماية الحظائر ومسرح البط أي الساحة          .ةمائي

وادي األردن مـن     وتعتبر منطقة األزرق و   . السباحة وذلك بإقامة سور مناسب    

 . المناطق المناسبة لمثل هذه المشاريع

 

  األرض3. 4
 متر مربع ، ويفضل أن تكون       2.000تقدر احتياجات المشروع  من األرض بحوالي        

 .ار   دين5.000ارض ذات تربة رملية خفيفة ويقدر ثمنها  بحدود 

  البناء  4. 4
البناء الخاص بتربية البط يجب تصميمه بحيث يكون قليل التكلفة ، على أن يسـمح               

أي تصميم مقترح للبناء استيعاب التوسعات المستقبلية، ومن المهم أن يشمل البناء            

على حظائر التربية، الساحات الخارجية، ومكان مخصص لخلط األعالف وتخزينها،          

 المفضل أن تتم    نوم. حركة البط من حظيرة إلى أخرى بسهولة      مع مراعاة سهولة    

 ويقترح أن تكون الحظيرة باألبعـاد       .التربية في حظائر متجاورة وصغيرة المساحة     

 .م 2.4/1.5 م عرض وارتفاع 5م طول و10

يخصص مساحة متر مربع واحد لكل عشرة طيور من البط للتربية داخل الحظـائر              

،  ونفس المساحة    )الزينكو( والمغطاة بألواح الصاج    وستكون من الطوب واألسمنت     

 طيـور بـط مـن       10 كما يخصص متر واحد لكل       . المكشوفة ةمن الساحة الخارجي  

المسطح المائي سواء برك أو قنوات، ويقترح أن يبدأ المشروع في السنة األولـى              

 طير في الدورة وبمعدل خمسة دورات في السنة أي مـا مجموعـة              2.000بتربية  

 يوم  60 طير في السنة مع العلم أن مدة دورة تسمين صيصان البط حوالي              10.000

 .سنويا% 5على أن يتم زيادة أعداد الطيور المرباة بواقع 

 مـن الحظـائر     2 م 250 لما سبق فان المساحة اإلجمالية المطلوبة عبـارة عـن           

  من المسـطحات   2 م 250 من الساحات المكشوفة باإلضافة إلى       2 م 250المغطاة، و 

 .الخ...المائية إضافة لألبنية األخرى من مستودع وسكن للعمال
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 .يبين الجدول التالي احتياجات المشروع من األراضي واألبنية وتكاليفها المتوقعة 
 

/ الكلفة اإلجمالية

 دينار

سعرال  

 دينار
المساحة أو 

 الوحدة

 البيان

 .بناء حظائر 2م250 2م/د30 7.500
حفرة مغطاة (باحة برك س 2م250 2م/د10 2.500

 )بالبالستيك
 غرفة مستودع لألعالف 2م25 2م/د30 750

  بسيط يوفر مكتببناء 2م50 2م/د40 2.000

لصاحب المشروع ومنامة 

 . للعمال
 شيك/ سور خارجي م طولي250 م/د2 500

 غرفة مسلخبناء  2م20 2م/د50 1.000
 المجموع    14.250

 

  واألدواتالعدد  5. 4
دوات التي يحتاجها المشروع يمكن شراؤها من السوق المحلية وتتمثل          العدد واأل 

بالمعالف والمشارب وتجهيزات مسلخ تقليدي يتم فيه ذبح الطيور وتحضـيرها           

 . .للتسويق وغيرها من العدد واألدوات المساعدة  وكما في الجدول أدناه 
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/ اإلجمالي

 دينار
دينار/الكلفة  العدد 

 البيان

 1.5مشــارب معدنيــة بطــول     مشرب42 7.5 315

 )  طير/ سم طولي2.5(.متر
  متــر1.5معــالف معدنيــة بطــول  معلف125 7.5 940

 )طير / سم طولي7.5(
 مراوح شفط  مراوح8 25 200
حاضنات غاز بمعدل حاضـنة لكـل        25 30 750

  طير100
 تجهيزات مسلخ 1 1.000 1.000
 خزانات مياه وتمديدات - - 750

 المجموع 3.955

 

  األثاث     604
 ،يحتاج المشروع إلى بعض األثاث إلغراض تجهيز المنامة للعاملين في المشروع          

باإلضافة إلى تأثيث مكتب اإلدارة الستقبال الزبائن وتقدر كلفة هذا البنـد بمبلـغ              

 . دينار500
 

   وسائط النقل7. 4
وزيـع،   غراض  شراء مستلزمات اإلنتاج والت     أل  ،يلزم المشروع واسطة نقل فان    

 . دينار6.000وبكلفة تقدر بـ 
 

   المواد األولية8. 4
سيتم احتساب كميات  األعالف المستهلكة خالل مدة  التسمين والمكونة من خلطة             

 ويمكن اسـتخدام نفـس      .بروتين حسب عمر الطير   % 24-16علفية تحتوي من    

يا، المواد المستخدمة في عالئق الدواجن مثل  الذرة الصـفراء ، الشـعير، صـو              

األمالح، واألعالف الخضراء كمصدر للفيتامينات وتركيب خلطة تناسب        ،الكالسيوم  

 . تسمين البط

 

كغم / كغم أعالف   2.5ومن المعروف بان  معامل التحويل الغذائي للبط يصل  إلى              

 كغم،  2.4 سيتم تسويق  الطيور بعد أن يصل وزنها القائم بالمتوسط إلى             .لحم قائم 
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ص الواحد المستورد واصل ارض المزرعـة  مـع الرسـوم            كما يبلغ سعر الصو   

 . دينار 2حوالي 

  صوص من البط10.000لتربية   الالزمةالمواد األولية

 الكلفة دينار

 السنة

 الكلفة دينار

 الدورة

 البيان

 دينار لكل x   2الدورة/   صوص 2.000ثمن  4.000 20.000

 ) السنة/  دورات5(صوص 
 xالدورة  / طير/ كغم خلطة علفية 6أعالف *  2.160 10.800

  طيرX  2.000طن خلطة األعالف /  دينار180
 طير/  دينار0.100عالجات وفيتامينات بمعدل  200 1.000
 مطهرات 100 500
 فرشة قش  50 250

 المجموع 6.510 32.550
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 : الضروريةالخدمات 9. 4
 دينـار   150عـاملين ب    تقدر احتياجات المشروع من الماء والكهرباء ألغراض ال       

 750سنويا ، في حين تقدر احتياجات المشروع من المياه ألغراض برك الـبط ب               

/  فلس   200 مرات في الدورة وبسعر      4 افترض تبديل مياه البرك      إذ. دينار سنويا   

 .  دينار سنويا1.200فقد قدر بمبلغ )  للسيارة والتدفئة(أما الوقود  . 3م

 

 الخدمات الضرورية
 

 البيان  السنة/دينار
 كهرباء ماء و  900

 وقود سيارات 1.200
 المجموع 2.100

 
  القوى العاملة واألجور السنوية10. 4

 
يحتاج المشروع  إلى عدد قليل من الموظفين يتمثل في مهندس زراعي أو صاحب              

 . المشروع باإلضافة إلى عاملين لخدمة الطيور والعمل في المسلخ
 

 

 

 

/ الرواتب السنوية

 اردين
/ ةاتب الشهريوالر

 دينار
 العدد

 البيان

مهندس زراعي/صاحب المشروع 1 250 3.000
 عمال زراعيين  2 240 2.880
5.880 490 3  المجموع
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 : تنفيذ المشروعبرنامج  11. 4
يحتاج المشروع من ثالثة إلى أربعة اشهر لتنفيذ األعمال اإلنشائية، والى شهر لشـراء              

 المصدر المحلي باإلضافة إلى شهر أخر الستيراد صيصان التربيـة           األدوات والعدد ذات  

قصاها سـتة   أن يتم تنفيذ المشروع خالل فترة       أوعليه يتوقع    .لغايات التسمين بعمر يوم   

 .اشهر

 

 

  تكاليف التشغيل1. 5

دينار/ الكلفة البند  

 32.550 المواد األولية

 5.280 الرواتب واألجور

 2.100 الخدمات الضرورية

 1.420 مصاريف تشغيل أخرى

 41.350 المجموع

 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص 2. 5

 

دينار/ الكلفة البند  

 5.000 األرض

 14.250 البناء

 3.955 العدد واألدوات

ثاثاأل  500 

سياراتال  6.000 

 100 تأمينات مستردة

 29.805 مجموع األصول الثابتة

 500 مصاريف التأسيس

املرأسمال ع  6.892 

 37.197 المجموع

 

الدراسة المالية. 5
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   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل3. 5
يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية مثل رسوم التسجيل والتـرخيص           

 . دينار500 بمبلغ ومصاريف متفرقة وتقدر
 

   رأس المال العامل4. 5
  وقد بلغ تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر

 .دينار)  6.892(
 

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

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

 :التالي
 
 

 البند دينار/القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع 22.197 60
 قرض الموجودات الثابتة 15.000 40
  المجموع 37.197 100

 

   األسس والفرضيات المالية6. 5
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :ي التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يل
 

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

 .المفترضة لإليرادات

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

اعتبر ان المشروع معفى من ضريبة الدخل على اعتبار انه مشـروعا             •

 .ثروة حيوانية/ زراعيا 

 %. 50ي افترض أن نسبة توزيع األرباح ه •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •
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   ملخص المؤشرات والكشوف المالية7. 5
 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

 أنتشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية  روع قادرالمش

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

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية
 

  دينار في السنة األولى 3.910يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة6.373و   لتشغيلل

تبلغ  .  بما فيهم صاحب المشروعموظفين وعمال لثالثةسيوفر المشروع فرص عمل  -

 6.417 دينار في السنة األولى ترتفع الى 5.280قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم 

 .دينار في السنة الخامسة

في السنة  % 18.2 في السنة األولى و % 10.7تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.18.2و  % 16.2 ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينارNPV  11.643تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .20.6يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.3االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى  -

    . سنوات5تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

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

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

وع يعتبر حساسا النخفاض إال أن المشر. األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند %10أسعار البيع أو ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 

 . تحديد أسعار البيع أو اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيل
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. و الخسائراألرباححساب   -  

.قائمة التدفقات النقدية  -  

.لعموميةالميزانية ا  -  

.جات والمعايير المالية ملخص االستنتا -  
 

ةالي الممالحق ال8. 5



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

تربية البطاسم المشروع
األزرقالموقع المقترح

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

48,50050,92553,47156,14558,952المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

32,55034,17835,88637,68139,565تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,8803,0243,1753,3343,501تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,1203,2763,4403,6123,792تكاليف المصنع التشغيلية

38,55040,47842,50144,62646,858مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
9,95010,44810,97011,51812,094الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
340357375394413مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 2,8002,9403,0873,2413,403مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
1,9401,9401,9401,9401,940اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

4,8404,9805,1275,2815,443مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,1105,4675,8436,2376,651الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,200995775536278الفائدة على القرض
3,9104,4725,0685,7016,373الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
3,9104,4725,0685,7016,373األرباح الصافية

%45%46%47%48%49نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 29,44129,12728,76628,35627,890نقطة التعادل

%47%51%54%57%61نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

14,25025.00570أألبنية
025.000منشآت أخرى
3,95510.00396معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
6,0006.67900وسائل نقل

010.000أخرى
1,940المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,8926,8920رأس المال العامل المطلوب

37,19722,19715,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

تربية البطاسم المشروع
االزرقالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
48,50050,92553,47156,14558,952المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
48,50050,92553,47156,14558,952المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
22,197حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,4672,9054,4196,0117,681الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
37,19749,96753,83057,89162,15666,633مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
29,805مجموع اإلستثمارات

5,42538,55040,47842,50144,62646,858التكاليف التشغيلية المباشرة
2,8002,9403,0873,2413,403إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,200995775536278الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

35,73042,55044,41346,36348,40450,539إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,4677,4179,41711,52813,75216,094صافي 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

1,4674,8606,6558,54510,53212,615رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,9552,2362,5342,8513,186توزيعات األرباح

1,4672,9054,4196,0117,6819,429صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

تربية البطاسم المشروع
االزرقالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,4672,9054,4196,0117,6819,429النقد

00000المدينون
5,4255,4255,4255,4255,4255,425المخزون

6,8928,3309,84411,43613,10614,854إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

5,000األرض
14,250المباني

3,955األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

6,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
29,80529,80529,80529,80529,80529,805إجمالي األصول الثابتة
1,9403,8805,8207,7609,700اإلستهالك التراآمي

29,80527,86525,92523,98522,04520,105القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
37,19736,59536,06935,62135,25134,959مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
2,5572,7612,9823,2213,4790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

2,5572,7612,9823,2213,4790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

12,4439,6826,6993,47900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
12,4439,6826,6993,47900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
22,19722,19722,19722,19722,19722,197رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,9554,1916,7259,576األرباج المجمعة
1,9552,2362,5342,8513,186الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

22,19724,15226,38828,92231,77234,959مجموع حقوق الملكية
37,19736,59536,06935,62135,25134,959مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %18.2%16.2%14.2%12.4%10.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%18.2%17.9%17.5%16.9%16.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.03.33.63.80.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
تربية البطاسم المشروع

األزرقالموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 11,643صافي القيمة الحالية
ي

37,197المشروع

IRR 20.6معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
22,197صاحب 

B/C 15,000القروض1.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد
ى  رض 

%40.3التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

3,9104,4725,0685,7016,373صافي الربح بعد الضريبة

%10.8%10.2%9.5%8.8%8.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%18.2%16.2%14.2%12.4%10.7معدل العائد على اإلستثمار %

%18.2%17.9%17.5%16.9%16.2معدل العائد على حقوق الملكية %

3.03.33.63.80.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

29,44129,12728,76628,35627,890نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.2%9,21118.3زيادة تكاليف المشروع

%20 1.2%6,77916.3زيادة تكاليف المشروع

%10 0.8%8,0016.0-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.3%9.3-27,645-تخفيض مبيعات المشروع

%10 0.9%4,9478.4-زيادة تكاليف التشغيل

0.5%3.6-21,537-زيادة تكاليف التشغيل %20



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

IRR20.6%معدل العائد الداخلي
NPV11,643صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.3%معدل العائد الداخلي
NPV9,211صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV6,779صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR6.0%معدل العائد الداخلي
NPV-8,001صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-9.3%معدل العائد الداخلي
NPV-27,645صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR8.4%معدل العائد الداخلي
NPV-4,947صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-3.6%معدل العائد الداخلي
NPV-21,537صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,7300-35,730

11,4677,1505,683

23457,5087,163

33627,8837,521

43808,2777,897
539946,60146,202

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,3030-39,303

11,4677,1505,683

23457,5087,163

33627,8837,521

43808,2777,897
539948,61248,213

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,8760-42,876

11,4677,1505,683

23457,5087,163

33627,8837,521

43808,2777,897
539950,62250,223



التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,7300-35,730

11,4672,300833

23452,4152,070

33622,5362,174

43802,6632,283
539939,76339,364

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,7300-35,730

11,467-2,550-4,017

2345-2,678-3,022

3362-2,811-3,173

4380-2,952-3,332
539932,92532,526

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,2730-36,273

11,6133,0151,402

23793,1662,787

33983,3242,926

44183,4903,072
543942,41341,974

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,8150-36,815

11,760-1,120-2,880

2414-1,176-1,590

3434-1,235-1,669

4456-1,297-1,752
547938,22537,746
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