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

ريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشا   ) إرادة(
 .منها الشباب األردني

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .اريع الصغيرة والمتوسطةمن المش

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

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

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 المقدمة. ٢
ات، ويالقـي هـذا      في جميع المناسب    مشاعرهم نللتعبير ع يستخدم الناس األزهار    

التعبير استحسانا من قبل الطرف اآلخر، فاألزهار أو نباتات الزينة تضفي البهجـة             

، ونظرا لإلقبال الشديد من قبل الناس على استخدام هذا التعبيـر     نفوس البشر على  

اللطيف أنشئ العديد من المشاتل التي تعتني بإنتاج نباتات القطف ونباتات الزينـة             

ية لتلبية حاجات الناس وإضفاء البهجة في نفوسـهم، وال يكـاد            الداخلية والخارج 

وينتج األردن جزء ال بـأس بـه لتغطيـة     . يخلو بيت في األردن من نباتات الزينة   

احتياجاته المحلية من نباتات الزينة ويعوض النقص في بعض األنواع أو األصناف            

 يقوم المصـدرين    المرغوبة من قبل الناس عن طريق استيرادها من الخارج ، كما          

 .األردنيون بتصدير بعض األنواع من أزهار القطف إلى الخارج

لقد أثبتت الظروف البيئية المحلية األردنية والظروف المناخية قدرة الـبالد علـى             

إنتاج األزهار القابلة للتصدير وخاصة أزهار القطف، ويقع على عاتق المخططـين            

ـ وأصحاب القرار بذل مجهودا اكبر لو      ـة إنتاجيـة تصـديرية متكاملـة    ضع خط

التي كانت تعتمد    و وضـع إنتاجـي وتصديري أفضـل لتلك الزهـور      إلى   لوصولل

 فـي الزراعـة   المسـتمر  ونتيجة للتطور. اعتماداً كلياً على االستيراد في السابق

الزينـة    المزارعين العديد من األنواع وأصناف نباتات      أدخلاألردنية سنة بعد سنة     

  خاصـة  (ر أنواعا مختلفة من زهـور القطـف   يوتوف. اتات الحوليةوخاصة النب

 إنتاج أنواع عديدة     و  والتي تستخدم لغايات التصدير    )القرنفل والورود واألقحوان   

 .اخيانب الكـروتن، والهيـدرا، والـديف      الداخلية الورقية منها مثل   نباتات الزينة   من  

عطريـة  النباتـات   وال  ) .نيـوم والبالرجو   بنت القنصل(ونباتات الزينة المزهرة، 

 مثل الالفندر، حصى البان، الشـيح، العطـرة،    حديقة المنزل التي تزرع في    طبية  ال

 باإلضافة إلى إنتاج العديد من النباتات التي تزرع في الخارج مثل نباتات             .الريحان

 ذلكك.  مثل الثويا  ةالحرجيالشجيرات  ، وأنواع من    )اللجستروم والمرجان  (االسيجة

أنسـجة لحميـة      تاذالعديد من النباتات التي تعيش في المناطق الجافـة  اج إنت

صـحراوية، وأطلـق علـى       ال وأنسجة مخزنة للماء، وسميت علميا باسم النباتات      

لجالديـولس  ا ( أبصـال الزينـة    وزراعـة   . بعضها اسم العصاريات والصـبارات    

 ) . لساواالمير والنرجس وااليرس
 
 



 ٦

 : وصف المشروع١. ٢
المشروع بزراعة نباتات الزينة الداخلية والخارجيـة سـواء الحوليـة او            سيقوم  

ة في زراعة النباتات الحولية     بالستيكيالت  البيو على   اإلنتاجالمعمرة ، معتمدين في     

ونباتات الزينة الداخلية، اضافة الى الزراعة الخارجية لنباتـات         ) صيفي وشتوي (

  .الزينة المعمرة والورد الجوري

 

 :ات وأهداف المشروع  مبرر٢. ٢
تأمين احتياجات السكان من نباتات الزينة الداخليـة والخارجيـة باإلضـافة إلـى              

 .احتياجاتهم السنوية من النباتات الخارجية الحولية

 :ويهدف المشروع إلى

زراعة وانتاج نباتات الظل ونباتات الزينة الخارجية، وانتـاج الشـجيرات            •

 أووروكاريـا، ثويـا، أرز،         مثل اال  يوتالحرجية التي تستعمل في تزين الب     

 . للممرات مثل اللجستروم، الالفندر، حصى البان والمرجانةتستعمل كأسيج

 .تحقيق عائد جيد الصحاب المشروع •

خلق فرص عمل  للعديد مـن السـكان وتحسـين المسـتوى االقتصـادي                •

 . في المشروعواالجتماعي للعاملين

 
 -: الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

هذا المشروع في المواقع القريبة من المدن الرئيسة لسهولة تسويق المنتج،           ينجح  

  وجرش القسطل وأم العمد   ومن المناطق المناسبة منطقة       .والقريبة من مياه الري   

 نظرا للظروف المناخية المالئمة وتتـوفر فـي هـذه           باإلضافة إلى منطقة األغوار   

  .احتياجات النباتات من المياهالمناطق المياه الجوفية الالزمة للري لتغطية 



 ٧

  السوقدراسة. ٣
 

) أزهار القطـف أو نباتـات الظـل       ( نباتات الزينة    شراءنظرا للطلب المتزايد على     

سواء في المناسبات أو على مستوى  االستخدام المنزلي  مثل النباتات الداخليـة              

ـ  ) دفنباخيا، لبالب، قفص صدري، كـروتن، جلـد النمـر         (  يوكـا،  (ةأو الخارجي

اوروكاريا، ثويا، الفندر، مرجان، لجستروم، باإلضافة إلـى الحوليـات الشـتوية            

فقد تم إنشاء العديد من المشاتل الحكومية والخاصـة لتلبيـة حاجـات             ) والصيفية

 مـا   ٢٠٠١المتزايدة، ولقد بلغ عدد المشاتل التي تم إنشاؤها حتـى عـام             الناس  

ة على محافظـات المملكـة       مشتال حكوميا  موزع    ١٦ مشتال منها    ١٢٠مجموعه  

 :المختلفة كما هو مبين في الجدول التالي
 

نوع  ٢٠٠١/ مشاتل ومحطات إنتاج األشجار المثمرة  وغراس الزينة 

جر المفرق البلقاء اربد عمان المشتل

 ش

وادي  العقبة الطفيلة الزرقاء معان الكرك مأدبا

 األردن

 

 المجموع

 ١٦ ٦ ١ ٣ ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ حكومي

 ١٠٤ ٢٢ ١ ٠ ٤ ٧ ٠ ٠ ١٥ ٨ ٢٣ ١ ٢٣ خاص

 ١٢٠ ٢٨ ٢ ٣ ٤ ٨ ١ ١ ١٦ ٨ ٢٥ ١ ٢٣المجموع
 

 ٢٠٠١التقرير السنوي / وزارة الزراعة: المصدر
 

 :-خدمات المشروع وتصنيفها   ١. ٣
 

يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية العاملة في مجال إنتاج نباتات             

إلى استيراد بعض األنواع التي ال يتم إنتاجهـا         الزينة بجميع أشكالها باإلضافة     

 .محليا وبيعها في السوق المحلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨

 

  السوق المحلي ٢. ٣
تتم تغطية حاجة السوق المحلي من نباتات الزينة عن طريق  الكميات التي يتم              

ويتم تعويض العجـز عـن       إنتاجها محليا من المشاتل الخاصة بالدرجة األولى      

لتي يتم استيرادها من الخارج، أما النباتات الحوليـة الصـيفية           طريق الكميات ا  

يتم إنتاجها محليا ولكن يتم اسـتيراد بـذورها مـن الـدول             فوالشتوية عموما   

 محليا من نباتات الزينـة      اإنتاجهومن الصعب تحديد  الكميات التي تم        . األجنبية

 الزينة ، ولكن    والبند الصريح الذي يوضح اإلنتاج من نباتات      ءات  لغياب اإلحصا 

 الكميـات   إلـى  ٢٠٠١  لعام  وزارة الزراعة  / مديرية اإلنتاج النباتي   يشير تقرير 

في محطات وزارة الزراعة لتلبيـة حاجـات مـديريات وزارة            إنتاجهاالتي تم   

الزراعة والوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية من نباتـات الزينـة           

أي  ال تتـوفر   التالي، في حـين      دول مبين في الج   وكما ه والداخلية والخارجية   

 .مشاتل القطاع الخاصن م بيانات بخصوص اإلنتاج
 

 نباتات زينة خارجية نباتات زينة داخلية المحطة

 ٣٨٧٦ ٢٦٢٨ جرش/ الفيصل

 ٢٨٩٢ ١٣٤٧ اربد/ المشارع

 ٦٧٦٨ ٣٩٧٥ المجموع

 

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣
 مـا   ٢٠٠١ النباتي في عام     نتاجاإلمنحت وزارة الزراعة حسب تقرير مديرية       

 تصريحا الستيراد اشتال الغراس المثمرة ونباتات الزينة واشتال         ٣١٨مجموعه  

 سوريا، مصر، العراق والسلطة الوطنية      أهمها القطف من مصادر مختلفة      أزهار

، حيث بلغـت    آسيا وبعض دول    وأمريكا األوروبيةالفلسطينية ومن بعض الدول     

 : النحو التاليىعل) ٢٠٠١-١٩٩٧(للفترة ادها استيرالتي تم الكميات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩

 
 
 
 
 

  )ألف شتلة(اشتال نباتات زينة مستوردات 

 اشتال أزهار قطف خارجية داخلية السنة

 أزهار

 قطف

٠ ٨٣٥ ١٦٤ ٣٨٩ ١٩٩٨ 

٠ ١٦٩٧ ١٢٨ ٨٥١ ١٩٩٩ 

٣٠٠ ١٧١٥ ٣٢٩ ٦٩٢ ٢٠٠٠ 

١٥٧٤ ٦٢٠ ٩٠٨ ٩٣٥ ٢٠٠١ 
 

 .٢٠٠١وزارة الزراعة  - لمديرية اإلنتاج النباتيالتقرير السنوي/ المصدر
 

 تصريح تصدير الشـتال     ١٦٣ تم منح    ٢٠٠١في عام   لصادرات، ف لأما بالنسبة   

الغراس المثمرة ونباتات الزينة وأزهار القطف ، تم تصديرها لدول عربية مثـل       

السعودية وبعض دول الخليج والسلطة الوطنية الفلسطينية ومصـر وسـوريا           

-١٩٩٧( للفترة    وروسيا ةما تم تصدير بعض النباتات للدول األوروبي      ولبنان، ك 

 :على النحو التالي) ٢٠٠١

  )ألف شتلة(اشتال نباتات زينة صادرات 

 اشتال أزهار قطف خارجية داخلية السنة

 أزهار

 قطف

٠ ٤٧٥٣ ٢١٦ ٢٢ ١٩٩٨ 

٠ ٧٥٥٨ ٣٧٥ ١٨٨ ١٩٩٩ 

٩٢٦٩ ٥٥٣ ٣٣٧ ١٦٨ ٢٠٠٠ 

٤٧١٨ ١٦٥ ٥٤٢ ٢٦٨ ٢٠٠١ 
 .٢٠٠١وزارة الزراعة  -التقرير السنوي لمديرية اإلنتاج النباتي/ المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠

 :الطلب المحلي السابق  ٤. ٣
 إنتاجهـا  يـتم    الكميات التي حساب   الطلب المحلي من خالل   صافي  يمكن تحديد   

 والتي تم تقدير إنتاجها السـنوي بنـاء علـى           محليا من مشاتل القطاع الخاص    

 تبين  إذيدانية إلى عدد من منتجي نباتات الزينة في منطقة البقعة،           الزيارات الم 

 مشـتال   ١٢٠من  المشاتل الموجودة في المملكة والبالغـة          الغالبية العظمى    أن

تقوم بإنتاج نباتات الزينة وتم تقدير اإلنتاج السنوي للمشتل الواحـد كمتوسـط             

 ١٠٠جيـة لــ     سـاب اإلنتا  تحا تم   وألغراض التحفظ  شتلة،   ١٥,٠٠٠بحوالي  

 مشـتلي وزارة الزراعـة      إنتـاج  إلـى  باإلضافة  مشتال،   ١٢٠مشتل بدال من    

والبالغة كما هي مبينة في الجدول التالي وحساب الكميات المستوردة والمصدرة           

 :من نباتات الزينة لتحديد الكميات المتاحة للسوق المحلي
 

 شتلة/ المحطة

  ٢٠٠١لعام 

نباتات زينة 

 داخلية

 نباتات زينة

 خارجية
 ٦,٧٦٨ ٣,٩٧٥ مجموع إنتاج المشاتل الحكومية

 ١,٥٠٠,٠٠٠ مجموع إنتاج المشاتل الخاصة تقدير 

 ١,٥١٠,٧٤٣ المجموع الكلي
 .٢٠٠١وزارة الزراعة  -التقرير السنوي لمديرية اإلنتاج النباتي/ المصدر

 

 . المصدر-المستورد+  المحلي اإلنتاجكمية =  حجم الطلب المحليصافي
الف (ي حجم الطلب صاف

 )شتلة

االكتفاء % 

 الذاتي

 شتلة

ات صادرال

شتلة ألف
 

 المستوردات

 شتلة ألف

 اإلنتاج المحلي

 شتلةألف 
 السنة

٢,٩٩٨ ٥٠ ٢٠٠١ ١,٥١٠ ٢,٤٦٣ ٩٧٥ 
 .لم يتم احتساب أزهار القطف لغياب البيانات اإلحصائية

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 :الطلب المتوقع  ٥. ٣
نظرا لتغيير مفـاهيم النـاس        نباتات الزينة    طلب على   ال  زداد ي أنتوقع  من الم 

بالنسبة لقيمتها المعنوية في نفوسهم حينما تقدم في مناسـبات مختلفـة مثـل              

مناسبات الزواج والنجاح ومناسبات الشفاء من األمراض، وتـم افتـراض أن            

مع العلم   ،متحفظة، وهي نسبة    %٥نسبة الزيادة في حجم الطلب ستكون بحدود        

 .فقط% ٥٠ حوالي السلعةة االكتفاء الذاتي من هذه نسب انب
 

 السنة بالشتلة/ حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٣٤٧٠ 

٢٠٠٥ ٣٦٤٥ 

٢٠٠٦ ٣٨٢٥ 

٢٠٠٧ ٤٠١٥ 

٢٠٠٨ ٤٢٢٠ 

 

 :والطاقة المقترحةالمشروع من السوق حصة  ٦. ٣
 بناء على   ت دونما ١٠يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة مساحته         

في السنة األولى على أن يتم زيادة إنتـاج         اإلنتاجية المتوقعة للمشروع    الطاقة  

على نباتات الزينة بجميـع      سنويا، نظرا للطلب المتزايد   % ١٠المشروع بنسبة   

 :أشكالها، وذلك حسب الفرضيات التالية

 لزراعـة نباتـات الزينـة الحوليـة          بيـوت بالسـتيك    تخصيص ثالثة  •

هـذا وتبلـغ السـعة      .   للبيت  متر مربع  ٥٠٠بمساحة  ) شتوي/صيفي(

 ألـف نبتـة فـي       ٤٠ ألف نبتة للدورة أي      ٢٠القصوى إلنتاجية البيت    

 نبتة حولية فـي السـنة       ٨٠٠٠٠يتوقع ان يبدأ المشتل بزراعة      .السنة

 % .١٠االولى وبزيادة سنوية قدرها 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ١٢

لزينة الداخلية احـدها    اراعة نباتات   لز ٢تخصيص بيت بالستيكي عدد      •

 ٦٥٠٠راعته مرتين في العام وطاقته االستيعابية القصوى        يتم ز مكيف  

  ويتم نقل النباتات من هذا البيت الى الببيـت العـادي             .شتلة لكل دورة  

 نبتة من نباتات    ٩٠٠٠سيكون بمقدور المشروع زراعة     .بهدف تأقلمها 

 % .١٠الزينة الداخلية في السنة االولى وبزيادة سنوية قدرها 
 
استنبات عقل الورد الجوري، الالفنـدر، حصـى اللبان،شـيح، نبتـة             •

  مرغريـت ، الكازانيـا، هيـدرا،        الكالونيا، العطرة، الخبيرة، قدسـية،    

 وبزيادة سنوية قـدرها     األولى  ألف شتلة في السنة    ٥٠الخ وبمعدل   ....

وتستنبت هذه األنواع من الورود والنباتـات خـارج البيـوت           .  %١٠

 .عبوات معدنية وأكياس بالستيكيةالبالستيكية في 
 

خـالل السـنوات    من اشـتال الزينـة      لمشروع   ا إنتاجيبين الجدول التالي تطور     

 :ةالقادم

 

السنة  اإلجمالي  الف شتلة / انتاج نباتات زينة

  جوري ورد زينة داخلية حوليات اإلنتاجية

 وزينة معمرة

 

 ١٣٩,٠ ٥٠ ٩,٠ ٨٠,٠ األولى 

 ١٥٢,٩ ٥٥ ٩,٩ ٨٨,٠ الثانية

 ١٦٨,٢ ٦٠,٥ ١٠,٩ ٩٦,٨ الثالثة

 ١٨٥,٠ ٦٦,٥ ١١,٩ ١٠٦,٥ الرابعة

 ٢٠٣,٥ ٧٣,٢ ١٣,٢ ١١٧,١ الخامسة

الطاقـة اإلنتاجيـة     إلـى اسـتنادا    تقدير حصة المشروع     وبناء على ذلك يمكن   

تزداد إلى   األولى السوق في السنة     حجممن  % ٤,٠ إلىالتي تصل   و لهالمتوقعة  

 :، كما هي موضحة في الجدول التاليمسةاالخفي السنة % ٤,٨أن تصل 

 

 

 

 



 ١٣

 

 

 

حصة المشروع % 

 من السوق

إنتاج  المشروع 

 شتلة ألف  /المتوقع

المحلي الطلب 

 شتلة  ألف/المتوقع

 

 السنة

 األولى ٣٤٧٠ ١٣٩,٠ ٤,٠

 الثانية ٣٦٤٥ ١٥٢,٩ ٤,٢

 الثالثة ٣٨٢٥ ١٦٨,٢ ٤,٤

 الرابعة ٤٠١٥ ١٨٥,٠ ٤,٦

 امسةالخ ٤٢٢٠ ٢٠٣,٥ ٤,٨

 

 :والتسويق المنافسة  ٧٠٣
بالنسبة للسوق المحلي فانه قادر على استيعاب منتجات أي مشروع يقدم 

النباتات ذات النوعية الجيدة، وذلك بسبب أن األردن ما زال يعاني عجزا كبيرا 

 وتصدير إنتاجبد من العمل على  تطوير خطط ، باإلضافة انه ال السلعةمن هذه 

 الخارج لتأمين العمالت الصعبة وفتح آفاق جديدة أمام هذه  إلىنباتات الزينة

 الظروف البيئية المحلية والظروف المناخية قدرة البالد على أثبتتلقد .المشاريع

 .  القطفأزهار القابلة للتصدير وخاصة األزهار إنتاج

 

   مشتال منهـا    ١٢٠  ما مجموعه    ٢٠٠١ حتى عام    األردن المشاتل في    بلغ عدد ي

وتشـكل   النتاج غراس األشجار المثمرة ونباتات الزينـة،         اخاصتال   مش  ١٠٤

  . مشتال٤٨ بحدود متخصصة في إنتاج األزهار بصورة خاصةالمشاتل ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤

 
 
 
 

يمكن للمشروع ان يقوم بيع نباتات الزينة اما بالجملة الصحاب محالت بيع 

وال يتوقع ان يواجه األزهار والنباتات او بالتجزئة للمستهلك النهائي، 

المشروع صعوبات في تحقيق االيرادات المتوقعة نتيجة لالقبال الملحوظ على 

شراء نباتات الزينة، ال سيما اذا ما تم تنويع النباتات وانتاج األصناف التي 

 .يقبل عليها المستهلك
 
 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣
 بناء على   ة والمفرق التي تم االطالع عليها      أسعار بيع نباتات الزينة بالجمل     تبلغ

 الموجودة في منطقة البقعة مثـل مشـاتل عطيـة،           الميدانية للمشاتل ت  الجوال

 :العجوري،  على النحو التالي
 

 نوع النبات دينار/ السعر

 مفرق جملة
 ٠,١٥ ٠,١٠ حوليات 

) أكياس(نباتات معمرة مزروعة في       

 مثل الفندر، مرغريت،كازانيا

٠,١٥ ٠,١ 

) تنـك (نباتات معمرة مزروعة فـي      

 متسلقات هيدرا، وياسمين 

١,٥-١ ٠,٧٥ 

 ١,٥ ١,٠ )قوار  ( زينة داخلية

 ١,٥-١ ٠,٧٥٠ تنك/ ورد جوري

 



 ١٥

يتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع في السنة األولى إلى  السنة الخامسة حسـب              

السـنة  حتـى   طاقة المشروع اإلنتاجية المتوقعة والتي تتزايد سنة بعد أخـرى           

الخامسة من عمر المشروع ولقد اعتمد سعر بيع الجملة في حساب اإليـرادات             

 :  المتوقعة على النحو التالي

السنة  دينار/ إيرادات 

نباتات زينة )حوليات( اإلنتاجية 

 داخلية 

نباتات زينة 

 معمرة
  تنك       

اإلجمالي 

 ٥٤,٥٠٠ ٣٧,٥٠٠ ٩,٠٠٠ ٨,٠٠٠ األولى 

 ٥٩,٩٥٠ ٤١,٢٥٠ ٩,٩٠٠ ٨,٨٠٠ الثانية

 ٦٥,٩٤٥ ٤٥,٣٧٥ ١٠,٨٩٠ ٩,٦٨٠ الثالثة

 ٧٢,٥٤٠ ٤٩,٩١٠ ١١,٩٨٠ ١٠,٦٤٨ الرابعة

 ٧٩,٧٩٠ ٥٤,٩٠٠ ١٣,١٧٥ ١١,٧١٠ الخامسة

 

 الدراسة الفنية. ٤

 المشروع  موقع ١٠٤
 من المواقع المناسبة للمشروع     مناطق القسطل وأم العمد وجرش واالغوار     تعتبر  

، وقـرب   والجو المناسب من اآلبار االرتوازية في المنطقةياه الري لتوفر م وذلك

  .المنطقة من المدن الرئيسة
 

 البناء  واألرض ٢. ٤
 العمد ليقـام عليهـا، وبسـعر        أم دونمات في منطقة     ١٠يحتاج المشروع إلى      

دينار شريطة أن تتوفر بـالقرب       ٥٠٠٠٠دونم ، أي ما مجموعه      /  دينار ٥٠٠٠

غراض الري، وان يكون الموقع قدر اإلمكان قـرب الشـارع           من األرض مياه أل   

 .العام
 

أما بالنسبة للسكن فان عمال المزرعة بحاجة إلى سكن ريفي  يتكون من غرفـة ومطـبخ                 

م، باإلضافة إلى مكتب صغير السـتقبال       ٦٠وحمام وصالة صغيرة بمساحة إجمالية حوالي       

 .مال  والتحضيرات االساسية يبين الجدول التالى كلفة االرض وسكن الع.الزبائن

 



 ١٦

 
 
 

 التكلفة٢م./أ.د(التكلفة  الوصف البند

 ٥٠٠٠٠ ٢٥ م١٠٠٠٠ ارض

 ٢٤٠٠ ٤٠ ٢م٦٠ سكن عمال

 )م٢ ١٠x ١٠x(بركة مياه ري 

  توصيلوأنابيب
 ٢٠٠ مقطوع ٣م٢٠٠

 ١٢٥ ٠,٥٠  بالستيك لبركة المياه

 ٩٠٠ ٣م طولي٣٠٠ سياج معدني

 ٥٣٦٢٥ )دينار(  المجموع

 

 :األثاث ٣. ٤
 كما هو فـي الجـدول       ة الدائم الةة للعم بسيطومستلزمات  أثاث  يحتاج المشروع إلى    

  .ادناه اضافة الى اثاث مكتبي بسيط الستقبال الزبائن 

 

/ الكلفة اإلجمالية

 دينار

دينار/ الكلفة  البيان العدد 

٣٠٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

١٠٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٣ 

١ 

١ 

  ها وتوابعةسرا -

ادوات ومستلزمات مطبخ -

 اثاث مكتبي بسيط -

 مجموع األثاث ٦٥٠
 



 ١٧

  واألدواتالعدد   ٤. ٤
كمـا هـي    يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلـي             

 :موضحة في الجدول التالي

 

د/ اإلجمالي / الكلفة

 د

 البيان  العدد

١,٢٥٠ ٥,٠٠٠  .٢م٥٠٠بيت بالستيكي عادي مساحة * ٤

٣,١٠٠ ٣,١٠٠  .٢م٥٠٠بيت بالستيكي مكيف مساحة * ١

 طاوالت للبيت البالستيكي للنباتات الداخلية تقدير ٥٠٠ ٥٠٠

 شبكة ري بالرذاذ بيوت٥ ١٥٠ ٧٥٠

  وسمادةمضخة - ٥٠٠ ٥٠٠

ماتور رش مبيدات حشرية وفطرية مع  ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 ضاغطة هواء

 ، مجارف مقصاتعربات ،  (وأدواتعدد  - ٢٠٠ ٢٠٠

 ) الخ...مياة  خراطيم سؤو، ف

 المجموع ١٠,٥٥٠
 .أسعار البيوت البالستيكية من مندوب شركة السختيان* 

 

 وسائط نقل ٥. ٤ 
 للمسـاعدة   دينار٧٠٠٠ قدرت قيمتها بـ  تعمل على الديزل نقل   مشروع سيارة لليلزم  

في تأمين مستلزمات اإلنتاج وتسويق المنتج إلى الزبائن، حيث اعتمد فـي المشـروع              

 .بيع بالجملة الطريقة
 

 : المواد األولية  ٦. ٤
 

 وذلك النتاج نباتات الزينة فـي       ل الجدو ييحتاج المشروع إلى المواد األولية المبينة ف      

، علما بان سعر    ، وجميع هذه المواد متوفرة في السوق المحلية       المشتل بجميع أشكالها  

رض المشتل والمأخوذة    المتر المكعب من المياه الواصلة عبر األنابيب البالستيكية إلى ا         

 .٣م/ دينار٠,٣٠٠ إلى )أم العمدمنطقة (من اآلبار االرتوازية المجاورة 
 
 
 



 ١٨

 
 

 
 : الضروريةالخدمات ٧. ٤

ـ   ويتـوفر فـي    إليـه،  توفر مياه الري والطرق المؤدية       إلى يحتاج المشروع   ة المنطق

هذا  ويحتاج المشروع الى     . المناسبةوشبكة من الطرق    المياه الالزمة للري    المقترحة  

 دينـار   ١,٥٠٠ الوقود الالزم للسيارة وتشغيل المضخة للري، ويقـدر اإلسـتهالك ب          

 . سنوبا

 القوى العاملة واألجور السنوية ٨. ٤
ـ   ن م اثنان منهم فنيين  ال  معثالث   إلىيحتاج المشروع     واألعمـال  الـري    ة اجل متابع

تعبئـة   ألغـراض     لمدة شهر  ٢ عمالة موسمية عدد     إلى يحتاج، كما   األخرىالزراعية  

 :على النحو التالي، أكياس الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلجمالي دينار الكلفة 

 دينار

الكمية 

 والوحدة

 البيان

 أكياس بالستيك  الف كيس٨٠ ٠,٠١ ٨٠٠
 سم ٢٥قواوير بالستيك قطر   ألف قوار٩ ٠,٠٧ ٦٣٠
 ت المعمرةتنك للحوليا فألف ٥٠ ٠,١٠٠ ٥,٠٠٠
بيتموس لقوارير الزراعة، كل بالة   بالة٩٠ ١٠ ٩٠٠

 . قوار١٠٠بيتموس تكفي إلى
 تراب تقدير ٢٠٠ ٢٠٠
 بذار وعقل تقدير ١,٥٠٠ ١,٥٠٠
 شتلة/  فلس٥أسمدة بمعدل   الف١٣٩ ٠,٠٠٥ ٦٩٥
 ٥بمعدل / مبيدات حشرية وفطرية  الف١٣٩ ٠,٠٠٥ ٦٩٥

 شتلة/ فلس
 . سنة/ري  ٣م٣٥٠٠ ٠,٣٠ ١,٠٥٠

لمجموعا ١١,٤٧٠  



 ١٩

 
 

 البيان العدد الراتب الشهري ردينا/ الكلفة

 مالك المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 عامل فني ٢ ١٥٠ ٣,٦٠٠

 سائق ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

  عاديعامل  ١ ١٠٠ ١,٢٠٠

 لمدة شهرينمل مؤقت اع ٢ ٢٠٠ ٤٠٠

 المجموع ١٠,٦٠٠
 
 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩. ٤

البالسـتيكية  البيوت  شبكة الري و  إنجاز بناء السكن وشراء     من المتوقع أن يتم     

 البيـع / التجاري اإلنتاج مع العلم بان     .من بداية العمل  شهرين   خالل   الزراعة  و

 . بعد ستة اشهر من الزراعة للمشروع يبدأ 

 الدراسة المالية. ٥
 :بالدينار المشروع تكاليفملخص   ١٠٥

 دينار/ الكلفة البيان
 ٥٠,٠٠٠ األرض

 ٣,٦٢٥ لبناءا

 ١٠,٥٥٠ العدد واألدوات

 ٧,٠٠٠ تسيارا

 ٦٥٠ اثاث

 ٧١,٨٢٥ مجموع األصول الثابتة

 ٥٠٠ مصاريف التأسيس

 ١٣,٢٦٦ رأسمال عامل

 ٨٥,٥٩١ المجموع الكلي
 

 

 



 ٢٠

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية جميعها عبارة عـن مصـاريف            

 . دينار٥٠٠ وتقدر نتاج التجاري اإللما قبتأسيس متوقع إنفاقها على المشروع 
 

 . رأس المال العامل٣. ٥
 وقـد   ستة أشهر  لمدة اإلنتاجية الدورة   تم احتساب راس المال العامل على أساس      

 . دينار ١٣,٢٦٦ بلغ
 

 وسائل التمويل بالدينار ٤. ٥
  مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض        سيتم تمويل المشروع من قبل    

ا، كمـا هـو موضـح فـي         سنوي % ٨ بفائدة  اض المحلية و  مؤسسات اإلقر من  

 :الجدول التالي

 البيان القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع ٥٠,٥٩١ ٥٩

 ت الثابتةقرض الموجودا ٣٥,٠٠٠ ٤١

 )دينار(  المجموع ٨٥,٥٩١ ١٠٠
 

  األسس والفرضيات المالية٥٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

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

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

اض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع       تم افتر  •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .ال يخضع المشروع الى ضريبة الدخل باعتباره مشروعا زراعيا •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 



 ٢١

 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى  على الوفاء بالتزاماته المالية ان المشروع قادر

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي،  .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 
دينار في السنة األولـى      ٢٢,٦٥٤ يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .سة دينار في السنة الخام٤٠,٨٦٦و   للتشغيل

تبلغ قيمة   . )ةفرص دائم خمس   ( موظفين وعمال  لسبعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

  مساهمة المشروع في الضمان اإلجتمـاعي       بما فيها  الرواتب واألجور التي ستدفع لهم    

 . دينار في السنة الخامسة١٤,٢٤٨ دينار في السنة األولى ترتفع الى ١١,٧٢٢

فـي   % ٤٥,٦ في السنة األولى و    % ٢٦,٦ ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

و  % ٤٠,٣ ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين      . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٤٥,٦.% 

 .  دينار٩٤,٦٩٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٤٠,٦يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,١لى االستثمارات حالية لإليرادات اتبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

    . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

 بنسـب   البيـع  او تخفيض اسعار     لفي حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغي        -

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

 . دوى المشروعجالحد األدنى الالزم للحكم على 

 

 

 

 

 



 ٢٢

 

 

 

 
 
٤٤ 

 

 حساب االرباح و الخسائر )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

  الماليةمالحقال٧-٥



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
ام العمدالموقع المقترح

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

54,50059,95065,94572,54079,793المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

11,47012,61713,87915,26716,793تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,7286,0146,3156,6316,962تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,5202,7723,0493,3543,690تكاليف المصنع التشغيلية

19,71821,40323,24325,25227,445مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
34,78238,54742,70247,28852,348الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
5,9946,2946,6086,9397,286رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
8209029921,0911,201مصاريف أخرى

6,8147,1967,6018,0308,486مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,3472,3472,3472,3472,347اإلستهالك لإلصول الثابتة

16716716700إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,3289,70910,11410,37710,833مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
25,45428,83732,58836,91141,515الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,8002,3231,8071,251649الفائدة على القرض
22,65426,51530,78135,66040,866الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
22,65426,51530,78135,66040,866األرباح الصافية

%21%22%24%25%27نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 19,00318,71318,41017,83717,503نقطة التعادل

%22%25%28%31%35نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,62525.00145أألبنية
025.000منشآت أخرى
10,55010.001,055معدات وأجهزة

6506.6797األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
2,347المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5003167المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
13,26613,2660رأس المال العامل المطلوب

85,59150,59135,000إجمالي تكلفة المشروع
%41%59%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

نباتات الزينة



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

نباتات الزينةاسم المشروع
ام العمدالموقع الموقع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
54,50059,95065,94572,54079,793المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
54,50059,95065,94572,54079,793المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
50,591حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7,5319,74212,44115,69119,438الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
85,59162,03169,69278,38688,23199,231مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
71,825مجموع اإلستثمارات

5,73519,71821,40323,24325,25227,445التكاليف التشغيلية المباشرة
6,8147,1967,6018,0308,486إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,8002,3231,8071,251649الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

78,06029,33230,92232,65134,53236,581إجمالي التدفق النقدي الخارج
7,53132,69938,77045,73553,69862,650صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
5,9666,4436,9597,5158,117أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
5,9666,4436,9597,5158,117إجمالي دفعات سداد القرض

7,53126,73332,32738,77746,18354,534رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
016,99119,88623,08526,74530,649توزيعات األرباح

7,5319,74212,44115,69119,43823,884صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
ام العمد صاحب المشروع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7,5319,74212,44115,69119,43823,884النقد

00000المدينون
5,7355,7355,7355,7355,7355,735المخزون

13,26615,47718,17621,42625,17329,619إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

50,000األرض
3,625المباني

10,550األجهزة والمعدات
650األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
0تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
71,82571,82571,82571,82571,82571,825إجمالي األصول الثابتة
2,3474,6947,0419,38811,735اإلستهالك التراآمي

71,82569,47867,13164,78462,43760,090القيمة الدفترية لألصول الثابتة
500333167000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
85,59185,28985,47486,21087,61089,710مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
5,9666,4436,9597,5158,1170اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

5,9666,4436,9597,5158,1170مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

29,03422,59115,6328,11700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
29,03422,59115,6328,11700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
50,59150,59150,59150,59150,59150,591رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5,66412,29219,98728,902األرباج المجمعة
5,6646,6297,6958,91510,216الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

50,59156,25562,88370,57879,49389,710مجموع حقوق الملكية
85,59185,28985,47486,21087,61089,710مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %45.6%40.7%35.7%31.0%26.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%45.6%44.9%43.6%42.2%40.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.42.62.93.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

نباتات الزينة



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

ام العمد صاحب المشروع

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 94,697صافي القيمة الحالية
ي 
85,591المشروع

IRR 40.6معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
50,591صاحب 

B/C 35,000القروض2.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات
Pay Back Period 3فترة اإلسترداد

ى  رض 
%40.9التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

22,65426,51530,78135,66040,866صافي الربح بعد الضريبة

%51.2%49.2%46.7%44.2%41.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%45.6%40.7%35.7%31.0%26.6معدل العائد على اإلستثمار %

%45.6%44.9%43.6%42.2%40.3معدل العائد على حقوق الملكية %

2.42.62.93.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

19,00318,71318,41017,83717,503نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.9%90,30037.2زيادة تكاليف المشروع

%20 1.8%85,90434.3زيادة تكاليف المشروع

%10 1.8%69,86533.3تخفيض مبيعات المشروع

%20 1.5%45,03225.9تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.9%83,15736.8زيادة تكاليف التشغيل

1.8%71,61733.1زيادة تكاليف التشغيل %20

خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

نباتات الزينة



الحالة األساسية
IRR40.6%معدل العائد الداخلي
NPV94,697صافي القيمة الحالية
B/C2.1اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR37.2%معدل العائد الداخلي
NPV90,300صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR34.3%معدل العائد الداخلي
NPV85,904صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR33.3%معدل العائد الداخلي
NPV69,865صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR25.9%معدل العائد الداخلي
NPV45,032صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR36.8%معدل العائد الداخلي
NPV83,157صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR33.1%معدل العائد الداخلي
NPV71,617صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

التدفق النقديالحالة األساسية



النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

078,0600-78,060

17,53127,96820,437

21,03431,35130,317

31,12235,10133,979

41,21939,25838,039
51,325145,803144,478

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,8660-85,866

17,53127,96820,437

21,03431,35130,317

31,12235,10133,979

41,21939,25838,039
51,325151,812150,487

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

093,6720-93,672

17,53127,96820,437

21,03431,35130,317

31,12235,10133,979

41,21939,25838,039
51,325157,821156,496

التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق



078,0600-78,060

17,53122,51814,987

21,03425,35624,322

31,12228,50727,385

41,21932,00430,785
51,325135,435134,110

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

078,0600-78,060

17,53117,0689,537

21,03419,36118,327

31,12221,91220,790

41,21924,75023,531
51,325125,067123,742

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

078,6340-78,634

18,28425,31517,031

21,13728,49127,354

31,23432,01730,783

41,34135,93034,589
51,457144,006142,549

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

079,2070-79,207

19,03722,66213,624

21,24025,63124,391

31,34728,93327,586

41,46332,60131,138
51,590142,209140,620
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