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 المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات

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

 .الشباب األردني
 

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع كة من حيث استكشافوألوية الممل

 .الصغيرة والمتوسطة
 

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

 .مقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع ال
 

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

.مملكة وعددها اثنان وعشرون مركزاً في كافة مناطق ال) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (

 

 )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 اإلنتاج المحلي

   ٣. ٣ االستيراد

   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

  ٥٠٣ الطلب المتوقع

  ٦. ٣ روع من السوق والطاقة اإلنتاجية المتوقعة حصة المش

  ٧. ٣ المنافسة والتسويق

  ٨. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة 

 .٤ الدراسة الفنية 

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ االرض

   ٣. ٤ البناء

   ٤. ٤ األثاث

   ٥. ٤ العدد واألدوات

   ٦٠٤ المواد األولية 

   ٧٠٤ الضروريةالخدمات 

   ٨٠٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

   ٩٠٤ برنامج تنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل للسنة االولى 

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ راس المال العامل

   ٥. ٥ وسائل التمويل

   ٦. ٥ االسس والفرضيات المالية 

    ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

    ٨. ٥ المالحق المالية 
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 زراعة األعالف 

 "حشيشة السودان"

 
 

 ملخص المشروع. ١

 حشيشة السودانزراعة اسم المشروع

 األغوار   المقترحموقع المشروع

  خضراءأعالف منتجات المشروع

  أربعة  لةاأليدي العام

 دينار ٩,٦٢٦ ياالستثمار الكل

 % ٣٠,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ٥,٩٠٥ صافي القيمة الحالية

  ١,٦ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 سنة ٣ فترة االسترداد
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 الخضراء الناجمة عن المراعـي فـي        األعالف سواء   أشكالها بجميع   األعالفيعتبر توفر   

ية وا المتوفرة في البادية والمناطق الصحر     األعالف أو مخلفات الحصاد    أومناطق البعلية   ال

 طريـق تطـوير      في األساس والهامة وحجر    األولىمن شجيرات ونباتات رعوية الخطوة      

 اإلنتـاج تنميـة    إلـى  العوامل التي تؤدي     أهم من   أنها، كما   األردنالثروة الحيوانية في    

 إنتاجيـة  زيادة إن،  اإلنتاج في   العوامل المؤثرة من مجموع   % ٧٠ تشكل   أنها إذالحيواني  

 في خطة تطوير قطاع الثروة الحيوانية،       األساس تكون   أن وتطوير المراعي يجب     األعالف

 اإلحصاءات، وتشير بيانات دائرة      منها يعتمد على الحمولة الرعوية     األكبر القسم   أنحيث  

 )ذره وشعير  (األعالفالف ومدخالت لصناعة     من أع   تم استيراده  قيمة ما نه قد بلغ    أ إلى

 . أردني دينار  مليون١٠٤ حوالي ٢٠٠٢في عام 
 

 واالحتطاب،   االستغالل والرعي الجائر   ء بسبب سو  األردنية المراعي   إنتاجيةلقد تدهورت   

 تدني نسبة   إلى أدىباإلضافة إلى عدم التخطيط الجيد للحمولة الرعوية للمرعى، كل ذلك           

ة االكتفاء الذاتي   بنسمعدل   غي من األعالف الالزمة للثروة الحيوانية حيث بل       االكتفاء الذات 

  %.١٧,٩ بحدود )٢٠٠٢ -١٩٩٨ (لألعوام
 

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

 لـى إ باإلضـافة ،   المحاصـيل   هذه  من اإلنتاجالسودان والذرة والبيقيا والكرسنة، ولكن      

كفـي لسـد    ت ال   عالف الحيوانـات  أل المراعي التي تعتبر المصدر الرئيس       أراضي إنتاجية

 رأس،  ألـف  ٦٨,١ عـددها    ، وجمال والبالغ  ضأن، ماعز ،  أبقاراجات الحيوانات من    تياح

 .٢٠٠٢ رأس على التوالي لعام ألف ١٣,٣٥ رأس، ألف ٥٥٧,٣  رأس،ألف ١٤٣٣,٣
 

 : وصف المشروع١. ٢
 

حشيشة السودان وهي من المحاصيل النجيلية التي تـزرع         على زراعة   سيعتمد المشروع   

من المحاصيل المتحملـة    هي   و موسميا، ولكنها تمتاز بتعدد الحشات في الموسم الواحد،       

زراعتها في المناطق التي تتواجد فيها محطات تنقية المياه العادمـة            وباإلمكانللملوحة،  

طات التنقية في ري المحصـول، كمـا تمتـاز           الناجمة عن مح   ةالمعالجالستغالل المياه   

 مرات في الموسم، حيث تبدأ الحشة        خمس إلىحشيشة السودان بتعدد الحشات التي تصل       

 ثالثة من زراعة المحصول، وانسب موعـد لزراعـة حشيشـة            أو أسبوعين بعد   األولى

، وقد يستمر زراعة المحصول حتى بداية شهر تموز، ولكـن كلمـا             السودان شهر نيسان  

 .أخر موعد الزراعة كلما قلت إنتاجية المحصولت

:المقدمة. ٢



 3

 : أهداف المشروع ٢. ٢
 

 .المساهمة بتوفير األعالف الخضراء ذات القيمة الغذائية العالية للمواشي 

 .تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع 

 من السكان وتحسين المسـتوى االقتصـادي واالجتمـاعي          عمل لعدد خلق فرص    

 .للعاملين في المشروع

 .من عجز الميزان التجاريالتقليل  
 
 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

حشيشة السودان في األغوار وبالقرب من محطات التنقية وأينما تتوفر مياه           تجود زراعة   

 . التربة مالئمة لزراعة حشيشة السودانأنواعالري، وتعتبر جميع 
 

 

 
 

 

 

جافة أو الخضراء مـن     األعالف سواء المركزة أو ال    يتم تغطية حاجة السوق المحلي من       

أراضى المراعى واإلنتاج المحلي والتي تشكل جزء يسير، اما العجز في كميات األعـالف           

 .التي تحتاجها الحيوانات فيتم تغطيتها عن طريق الكميات التي يتم استيرادها من الخارج
 

أي مشروع يختص بزراعة األعالف الخضـراء مهمـا كـان نوعـه، أو أي                تأسيس   إن

حتما على رفع    أعالف سيعمل ل على استغالل مخلفات المصانع وتحويلها إلى        مشروع يعم 

نسبة االكتفاء الذاتي، وتأمين الغذاء الالزم للحيوانات، والتقليل من عجز الميزان التجاري            

 ١٠٤ إلـى     ومدخالت صناعة االعالف وصلت    وخاصة ان فاتورة االستيراد من األعالف     

 .٢٠٠٢للعام / مليون دينار أردني

 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣
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 :روع وتصنيفها المش خدمات١. ٣
 

اإلنتـاج النبـاتي    يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية العاملـة فـي مجـال             

القيمـة الغذائيـة     الخضراء الهامة للحيوانات من حيـث        األعالف إنتاجوالمتخصصة في   

 فـي   يناتاألمالح والفيتام  توفر   إلى باإلضافة ، الهامة للمجترات  األلياف ا فيه توفروالتي ت 

 .األخضرالعلف 
 
 : المحلياإلنتاج  ٢. ٣
 

 حاجـة   وتـتم تغطيـة    وخاصة الخضراء منها على مستوى محدود،        األعالفيتم زراعة   

   وعلـى وجهـه    ،محليا إنتاجها التي يتم    طريق الكميات ن  األعالف ع السوق المحلي من    

مـن  وير  لمراعي والمناطق البعلية التي يتم فيها زراعة محصول الشـع         امن   الخصوص

 اإلحصاءات  ودائرة ٢٠٠٢ لعام   شير تقرير وزارة الزراعة   ي و مخلفات الحصاد والمصانع،  

كما هـي   ) ٢٠٠٢-١٩٩٨( السابقة   الخمس تطور المساحة وكميات اإلنتاج للسنوات       إلى

 : موضحة في الجدول التالي
 

 )١(جدول رقم 
 

 ألف طن/  منتجة محلياأعالف

المجموع نةكرسأعالف  نخالة تبن شعير  السنة

  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
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 :  االستيراد ٣. ٣
 

التجـارة  / ،وتقرير دائرة اإلحصـاءات العامـة      ٢٠٠٢يشير تقرير وزارة الزراعة لعام      

 المختلفة، نخالـة، كسـب وتفـل        األعالف الكميات التي تم استيرادها من       الخارجية إلى 

 الجـدول   كما هو مبـين فـي      جاهزة، ذرة صفراء، وتبن      أعالف،  علفيةزيتون، مركزات   

 :التالي
 

 

 )٢(جدول رقم 
 

  طنألف/  المستوردة األعالف

السنة 
 كسب وتفل زيتونة نخال

مركزات 

 العالف 

 أعالف

 جاهزة
المجموع تبن مستورد ذرة صفراء  شعير

١١٧١,٥ ٢٨,٥ ٥٠٥,٧٤٤٧,٣ ٠,٠ ٤٢,٥ ١٤٤,٦ ١٩٩٨٢,٩

١٤٦٩,٦ ٥٧,١ ٧٠٧,٦٤٣٦,٧ ٠,١ ٥٥,٥ ٢٠٦,٧ ١٩٩٩٥,٩

١٣٧٦,٥ ٦٣,٧ ٤٣٤ ٥٨٤ ٣,١ ٢١ ٢٠٠٠١٠,٤٢٦٠,٣

١٠٩٢,٩ ٥٠,١ ٣٧٤,١٤٤١,٣ ٣,٢ ١٢,٩ ٢٠٥,٢ ٢٠٠١٦,١

١٠٤٦,٦ ٣٥,٠ ٣١٥,٦٤٦٩,٦ ٣,٠ ١٠,٤ ٢٠٩,٨ ٢٠٠٢٣,٢

١٢٣١,٤ المعدل
 

 .النشرة السنوية للتجارة الخارجية ووزارة الزراعة–دائرة اإلحصاءات العامة /المصدر 

 

 : الطلب المحلي السابق ٤. ٣
 

طـن  ألـف    ١٤٩٩,٦والبـالغ    صافي الطلب المحلي السابق       متوسط بين الجدول التالي  

 : وكما هو موضحا في الجدول التالي٢٠٠٢  -١٩٩٨للسنوات 
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 )٣(جدول رقم 

 الف طن/ الكمية  البيان
 ٢٦٨,٢ اإلنتاج المحليمتوسط 
  ١٢٣١,٤ االستيرادمتوسط 

 ١٤٩٩,٦ صافي االستهالك المحلي

 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣

 

 ويعود السبب في ذلك لرفـع       ، األعالفكمية المستوردات من    هناك تراجعا في     أن يالحظ

 أعـداد الدعم عن األعالف في السنوات األخيرة مما أدى إلى تراجع التربيـة وتنـاقص               

 اإلنتـاج  زيـادة  إلى األعالفالثروة الحيوانية، وال يعود السبب في تناقص المستورد من          

، ولكن من الواضح جدا مـن خـالل الكميـات           أخرى إلىالمحلي الذي ينخفض من سنة      

-١٩٩٨ (لألعوام% ١٧,٩ردة والمنتجة محليا بان نسبة االكتفاء الذاتي قد بلغت          المستو

 األعـالف  إنتـاج  االهتمام الكافي بزيادة     وإعطاءجب العناية   يمما يدل على انه     ) ٢٠٠٢

 إدخـال  أو ، المراعـي  أراضـي  سواء من    ،المتاحةالعلفية   الموارد   عالخضراء من جمي  

 االستفادة مـن جميـع      أو ،راعية في المناطق البعلية   البقوليات العلفية ضمن الدورات الز    

 .المخلفات الزراعية ومخلفات الحصاد
 

سـتكون بحـدود      الخضـراء    األعالفعلى  سبة الزيادة في حجم الطلب      تم افتراض أن ن   

  المتوقـع مـن األعـالف     الطلـب الجدول التالي حجم    ويبين  . وهي نسبة متحفظة     ،%٣

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤للسنوات 

 )٤(جدول رقم 
 

 السنة طن ألف /حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ١٥٩٠,٩ 

٢٠٠٥ ١٦٣٨,٧ 

٢٠٠٦ ١٦٨٧,٨ 

٢٠٠٧ ١٧٣٨,٤ 

٢٠٠٨ ١٧٩٠,٦ 
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 :اإلنتاجية المتوقعةحصة المشروع من السوق والطاقة  ٦. ٣
 

 دونما بناء على الطاقة     ٦٠يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة مساحته          •

، علف اخضـر  ) طن ١٦-٨( إنتاج الدونم يتراوح  حيث  لمتوقعة للمشروع   ااإلنتاجية  

 إنتـاج  معـدل    أنما تم التحفظ واعتبـر       اذا المشروع إنتاج   إجمالييصل  يتوقع أن   

  .الموسم/  علف اخضر طن ٦٦٠ يصل المشروع طن فان إنتاج ١١الدونم
 

 لـه الطاقة اإلنتاجية المتوقعـة      إلىاستنادا   تقدير حصة المشروع     وبناء على ذلك يمكن   

 ٠ والتي تصل إلى

السنة  في% ٠,٠٣٧ أن تصل    إلىتناقص   السوق في السنة األولى ت     جممن ح % ٠,٠٤١

 :كما هي موضحة في الجدول التالي  إنتاجية المشروع لثبات الخامسة
 

 )٥(جدول رقم 

حصة المشروع % 

 من السوق

إنتاج  المشروع 

 طن ألفالمتوقع

الطلب 

المحلي 

طن/ المتوقع

 

 السنة

 األولى ١٥٩٠,٩ ٠,٦٦٠ ٠,٠٤١

 الثانية ١٦٣٨,٧ ٠,٦٦٠ ٠,٠٤٠

 الثالثة ١٦٨٧,٨ ٠,٦٦٠ ٠,٠٣٩

 الرابعة ١٧٣٨,٤ ٠,٦٦٠ ٠,٠٣٨

 الخامسة ١٧٩٠,٦ ٠,٦٦٠ ٠,٠٣٧
 
 
 :والتسويق المنافسة ٧. ٣

 

 ذات   في معظمها من المنـاطق البعليـة        مثل الشعير   وخاصة الحبوب  األعالف إنتاجيأتي  

 أيضـا  والكرسنة   اوالبيقي الخضراء مثل    األعالف أن كما   ، سنويا /مم٢٥٠معدالت األمطار   

 أمـا  وتدخل ضمن الدورات الثنائية مع محاصـيل الحبـوب،           ،تزرع في المناطق البعلية   

 الخضراء مثل البرسيم الحجازي، وحشيشة السـودان والـذرة العلفيـة      لألعالفبالنسبة  

 منطقة األغوار ومنطقة القطرانة     مثل محدودة من المملكة،     أماكنوغيرها فأنها تزرع في     

نظرا إلى الحاجة الماسـة     منافسة كبيرة   ، وال يتوقع أن يالقي المشروع       ومشاريع الجنوب 

المنـتج  يمكن تسويق و. يق الفجوة بين الكميات المنتجة محليا والمستوردة  يلألعالف لتض 

  . المنتشرة في كافة محافظات المملكةمزارع األبقار واألغنام إلى
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 : المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣
 

 المشـروع  الحشـات،  ويبـدأ       متعددةحشيشة السودان من المحاصيل العلفية الموسمية       

يمكث المحصول في األرض     أنومن المتوقع   إنتاجه اعتبار من الشهر األول من الزراعة،        

 ١٦-٨( مـن    اإلنتاج حيث يتراوح    ٢اعتبار من أوائل شهر نيسان حتى أواخر شهر ت          

/ نط١١  بحدود    اإلنتاجية أن هذه الدراسة تم اعتبار      وألغراض،   للدونم علف اخضر ) طن

 دينار وللتحفظ سـيتم     ٢٥ -١٨ الخضراء من    األعالفدونم، كما يتراوح معدل بيع طن       

بـنفس  المشروع  ستمر  يوطن،  /  دينار ٢٠ الخضراء حوالي    األعالف سعر طن    أناعتبار  

 يـتم   أن تم االعتناء بالنبات من ري وأسمدة ، على          ا م إذا سنواته،الطاقة اإلنتاجية طيلة    

 .في نفس الموعدزراعة المحصول سنويا 
 

 الخامسـة حسـب طاقـة       حتى السنة  يتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع في السنة األولى         

حسـب  و  ،افترض أنها ثابتة طيلة عمر المشـروع       والتي   ،المشروع اإلنتاجية المتوقعة  

ورة سابقا مباشرة إلى مزارع األبقار أو األغنام، ويبين الجدول التـالي             المذك بيعالأسعار  

 :اإليرادات المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة
  

 )٦(جدول رقم 

إجمالي اإلنتاج  اإلنتاجيةالسنة 

 طن/ للمشروع

 دينار/ اإليرادات

 ١٣,٢٠٠ ٦٦٠  الخامسة-األولى

 

 
 

 

 :المشروع  موقع ١٠٤
 

 المالئمـة ، والمناطق القريبة من محطات التنقية من المنـاطق          األردنتعتبر منطقة وادي    

  مناسبلزراعة حشيشة السودان واألعالف الخضراء األخرى لتوفر مياه الري وبسعر 

 التنقية وكذلك توفر محطات     ٣م/ دينار ٠,٠٦٠اذ توفر سلطة وادي األردن مياه الري بسعر         

 العوامل التي تسـاعد علـى   ، ومن٣م/ينارد٠,٠١مياه الري المعالجة بسعر رمزي حوالي    

 لكـي تنمـو    حشيشة السودان    حتاج ت إذإنجاح المشروع توفر مياه الري بأسعار رخيصة،        

تصـل  والى كميات مياه     إلى درجات حرارة مرتفعة   بشكل جيد وتنتج محصوال علفيا وافرا       

 .الموسم/الدونم/٣م٥٠٠ إلى

 الدراسة الفنية.٤



 9

 

 :األرض ٢. ٤
 

 دينار للوحدة الزراعية فـي      ١٠٠٠لهذه الغاية وبحدود     ناستئجار وحدتين زراعيتي  يمكن  

محطات لاألغوار أما باقي المناطق فاإليجار فيها اقل، أما بالنسبة إلى األراضي المجاورة             

 الدراسة سـيتم  ها بأسعار رمزية، وفي حالة هذه       ارجئتأسهي أراضي أميرية يتم     فالتنقية  

للوحـدتين،  / دينـار ٢٠٠٠دل إيجار   بباعتماد أن األرض مستأجرة في منطقة األغوار و       

 من مياه الري التي توزعها سلطة       المستأجرة منتفعة  الزراعيةات  شريطة أن تكون الوحد   

 . وادي األردن على المزارعين
 

 :البناء ٣. ٤
 

 

تتمثل حاجة المشروع من األبنية ببناء بسيط لخدمة العمال وحفظ العدد واألدوات وقد تم 

 .  دينار١٠٠٠ بكلفة ان مناسبفافتراض شراء كر

 

 : األثاث٤. ٤
 ٢٠٠لخدمة العمال قدرت كلفتـه بمبلـغ        أثاث ومستلزمات بسيطة    يحتاج المشروع إلى    

 .دينار
 

 :واألدوات  العدد٥. ٤
  

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

 :في الجدول التالي
 

)٧(جدول رقم   

دينار /اإلجمالي دينار/السعر   البيان العدد

 شبكة ري بالتنقيط   دونم٦٠  ١٠٠ ٦,٠٠٠

  وسمادةمضخة - ٥٠٠ ٥٠٠

 معدات أخرى - - ١٠٠

 المجموع ٦,٦٠٠
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 :األولية المواد ٦. ٤
 
،  ورخيصة الثمن    األسواقحشيشة السودان وهي متوفرة في      يحتاج المشروع إلى بذور      

السوق المحلي بسـعر     منء البذور    ويمكن شرا  لبذور، كغم من ا   ٢,٥ إلىويحتاج الدونم   

وإضـافة   الزراعة، ثم   حراثة،، كما يحتاج الموقع إلى تحضير األرض من         كغم/ دينار) ٢(

دونـم،  / كغم٥ سماد اليوريا بعد كل حشة من الحشات وبمعدل          الكيماوية وخاصة  األسمدة

جـدول التـالي المـواد      لاويبين  دونم  / كغم١٠وكذلك سماد سوبر فوسفات ثالثي بمعدل       

 :األولية الالزمة للمشروع

 

)٨(جدول رقم   

دينار/ السعر دينار/اإلجمالي أو  الكمية

 الوحدة

 البيان

 بذور  كغم ١٥٠ ٢ ٣٠٠

  وزراعةحراثة األرض  دونم٦٠ ٥ ٣٠٠

 سوبر فوسفات ثالثي  طن٠,٦٠٠ ١٣٠ ٨٠

 يوريا  طن١,٥ ١٥٠ ٢٢٥

 دونم/٣م٥٠٠ري  ٣م٣٠,٠٠٠ ٠,٠٦ ١,٨٠٠

 المجموع  ٢,٧٠٥
 

 : الضروريةالخدمات ٧. ٤

 

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

وال يحتاج المشروع   . المقترحة المياه الالزمة للري وشبكة من الطرق الزراعية المناسبة        

 . الوقودو لمضخة دينار سنويا ألغراض صيانة شبكة الري وا٢٥٠إلى اكثر من 
 

 : القوى العاملة واألجور السنوية ٨. ٤

 

 ٨سيتم إدارة المشروع من قبل صاحبه باإلضافة إلى ثالثة أفراد من العمالة المؤقتة ولمدة 

 : في الجدول التاليااشهر ويتوقع أن تصل إجمالي الرواتب واألجور كم
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)٩(جدول رقم   

الراتب الشهري دينار/ الكلفة  نالبيا العدد

 مالك المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

  أشهر٨/ عمال مؤقتين ٣ ٣٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٤,٨٠٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج ٩. ٤
 

مع العلـم   .  شهرين من بداية العمل    والزراعة خالل شراء شبكة الري    من المتوقع أن يتم     

 .للزراعةاألولى  التجاري للمشروع يبدأ في السنة اإلنتاجبان 

 

 
 
 :ىلتشغيل للسنة األولتكاليف ا ١ .٥

 

 )١٠(جدول رقم 
 دينار/ الكلفة البند

 ٢,٧٠٥ المواد األولية

 ٤,٨٠٠ الرواتب واألجور

 ١٢٠ خدمات ضرورية 

 ٢,٠٠٠ ايجارات 

 ٤٣٠ مصاريف تشغيلية اخرى

 ١٠,٠٠٥ المجموع 

 

 الدراسة المالية .٥
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 : المشروع تكاليف ملخص ٢. ٥

 
 )١١(جدول رقم

 دينار/ الكلفة البند

 ١٠٠٠ كرفان

 ٦,٦٠٠ لعدد واألدواتا

 ٢٠٠ أثاث

 -  تأمينات مستردة

 ٧,٨٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ١٥٠ مصاريف التأسيس

 ١,٦٧٦ رأسمال عامل

 ٩,٦٢٦ المجموع

 

 : التأسيس و ما قبل التشغيل مصاريف٣. ٥

 
يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العاديـة مثـل رسـوم التسـجيل والتـرخيص               

 . دينار١٥٠تبلغ قيمة هذا البند . ة األخرىوالمصاريف المتفرق

 

 : رأس المال العامل٤٠٥
 

، وقـد بلـغ     ينتم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمـدة شـهر            

 .دينار)  ١٦٧٦(
 

 : وسائل التمويل٥. ٥
 

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

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % ٨قراض المحلية وبفائدة  مؤسسات اإل
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 )١٢(جدول رقم

 البيان دينار/ القيمة  %

 مساهمة صاحب المشروع ٦,٦٢٦ %٦٩

 قرض الموجودات الثابتة ٣,٠٠٠ %٣١

 المجموع ٩,٦٢٦ ١٠٠

 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

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

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

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

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

 .على األرباح المتحققة% صفراحتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٧٥ة توزيع األرباح هي افترض أن نسب •

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

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن              

 أنلنقديـة  تشير التـدفقات ا  كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المـردود المـالي يرتقـي لمسـتوى         على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

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

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية

سنة األولـى   في ال   دينار ٢,٠٢٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة١,٣٢٧و   للتشغيل

 تبلـغ قيمـة     .المشروعبما فيهم صاحب    أفراد  ألربعة  سيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار في السنة األولى ترتفع الى       ٤,٨٠٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها        

 . دينار في السنة الخامسة٥,٨٣٤



 14

فـي  % ١٥,١في السنة األولى و     % ٢١,١ ثمار بين تتراوح نسبة العائد على االست     -

و % ٢٨,٤ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين        . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

١٥,١.% 

 .  دينار٥,٩٠٥  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٣٠,٤ معدل العائد الداخلي للمشروع يبلغ -

 .١,٦ادات إلى االستثمارات  ناتج قسمة القيمة الحالية لإليريبلغ -

 . 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   

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

  % .٢٠تكاليف التشغيل بنسبة 

 

  الماليةمالحق ال ٨. ٥

 
  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية -٤



الموقع المقترح
االغوار

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

13,20013,20013,20013,20013,200المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,7032,7032,7032,7032,703تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,4002,5202,6462,7782,917تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
370370370370370تكاليف المصنع التشغيلية

5,4735,5935,7195,8515,990مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
7,7277,6077,4817,3497,210الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
2,0002,0002,0002,0002,000إيجارات

00000أيجار أرض
180180180180180مصاريف أخرى

4,5804,7004,8264,9585,097مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
730730730730730اإلستهالك لإلصول الثابتة

1500000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

5,4605,4305,5565,6885,827مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,2672,1771,9251,6601,383الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

24019915510756الفائدة على القرض
2,0271,9781,7701,5531,327الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
2,0271,9781,7701,5531,327األرباح الصافية

%81%77%74%71%71نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
9,7379,76810,07710,41010,771نقطة التعادل (بالدينار)

%82%79%76%74%74نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
6,60010.00660معدات وأجهزة

2006.6730األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
730المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1501150المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,6761,6760رأس المال العامل المطلوب

9,6266,6263,000إجمالي تكلفة المشروع
%31%69%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
حشيشة السودان



الموقع المقترح
االغوار

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
13,20013,20013,20013,20013,200المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
13,20013,20013,20013,20013,200المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
6,626حقوق الملكية

3,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,2252,1002,7733,3493,823الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
9,62614,42515,30015,97316,54917,023مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
7,800مجموع اإلستثمارات

4515,4735,5935,7195,8515,990التكاليف التشغيلية المباشرة
4,5804,7004,8264,9585,097إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
24019915510756الفائدة

150المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

8,40110,29310,49210,70010,91711,143إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,2254,1324,8085,2735,6325,880صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
511552596644696أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
511552596644696إجمالي دفعات سداد القرض

1,2253,6214,2564,6764,9885,184رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,5201,4831,3281,165995توزيعات األرباح

1,2252,1002,7733,3493,8234,189صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
حشيشة السودان



الموقع المقترح
االغوار

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,2252,1002,7733,3493,8234,189النقد

00000المدينون
451451451451451451المخزون

1,6762,5513,2233,7994,2734,639إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

6,600األجهزة والمعدات
200األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
7,8007,8007,8007,8007,8007,800إجمالي األصول الثابتة
7301,4602,1902,9203,650اإلستهالك التراآمي

7,8007,0706,3405,6104,8804,150القيمة الدفترية لألصول الثابتة
15000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
9,6269,6219,5639,4099,1538,789مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

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

5115525966446960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

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

حقوق الملكية
6,6266,6266,6266,6266,6266,626رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5071,0011,4441,832األرباج المجمعة
507494443388332الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

6,6267,1327,6278,0698,4588,789مجموع حقوق الملكية
9,6269,6219,5639,4099,1538,789مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %15.1%17.0%18.8%20.7%21.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%15.1%18.4%21.9%25.9%28.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.65.45.96.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
حشيشة السودان



الموقع المقترح

االغوار

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%9,6260تكاليف المشروع

%6,6260مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%3,00012القروض

%75%31.2القرض الى التكاليف %

%0%68.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,0271,9781,7701,5531,327صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.1%11.8%13.4%15.0%15.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%15.1%17.0%18.8%20.7%21.1معدل العائد على اإلستثمار %

%15.1%18.4%21.9%25.9%28.4معدل العائد على حقوق الملكية %

4.65.45.96.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.30.20.10.0الديون

9,7379,76810,07710,41010,771نقطة 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 1,787-5,9055,3004,6963,4079092,059صافي القيمة الحالية

IRR 6.6%18.3%14.9%22.7%24.6%27.3%30.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.41.11.20.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,731
13.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

10,152

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.5%

22.0%
4.4

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

حشيشة السودان



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR30.4%معدل العائد الداخلي
NPV5,905صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.3%معدل العائد الداخلي
NPV5,300صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.6%معدل العائد الداخلي
NPV4,696صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR22.7%معدل العائد الداخلي
NPV3,407صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR14.9%معدل العائد الداخلي
NPV909صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR18.3%معدل العائد الداخلي
NPV2,059صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.6%معدل العائد الداخلي
NPV-1,787صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

08,4010-8,401

11,2253,1471,922

2402,9072,867

3422,6552,613

4442,3902,346
54612,29912,253

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,2410-9,241

11,2253,1471,922

2402,9072,867

3422,6552,613

4442,3902,346
54612,71412,668

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,0810-10,081

11,2253,1471,922

2402,9072,867

3422,6552,613

4442,3902,346
54613,12913,083



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

08,4010-8,401

11,2252,4871,262

2402,2472,207

3421,9951,953

4441,7301,686
54611,43011,384

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

08,4010-8,401

11,2251,827602

2401,5871,547

3421,3351,293

4441,0701,026
54610,56010,514

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

08,4460-8,446

11,3482,142794

2441,8781,834

3461,6001,554

4491,3091,261
55111,37511,324

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

08,4910-8,491

11,4701,136-334

248848800

350546496

453228176
55610,45110,396


