
 

 ١

 

 دراسة أولية

 
 مشروع

 ديلتربية الدواجن الب
 ألغراض البيض

 

 موقعال

 عام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢

 

 
 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

االزرق 

 الشمالـي
 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط ٣٨٣٤١٨٨/٠٥

ــي  ــر اب دي

 سعيد
 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

jo.com.jordan-admin@epc.Csu 

 
 
 
 

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

ل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاك        ) 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
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

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

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .ساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع م

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 

 ٣

   المحتويات

 ٠١ ص المشروعملخ 
 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
 ٠٣    دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ السوق المحلي

   ٣. ٣ االستيراد والصادرات

   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

  ٥٠٣ الطلب المتوقع
  ٦٠٣ نتاج المتوقع وحصة المشروع من السوقاال

  ٧٠٣  المنافسة والتسويق
  ٨٠٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة

 ٠٤    الدراسة الفنية 

   ١. ٤ الموقع العام للمشروع

   ٢. ٤  االرض والبناء

   ٣. ٤ األثاث

   ٤. ٤ العدد واألدوات

   ٥. ٤ المواد االولية 

   ٦٠٤ الضروريةالخدمات 

   ٧٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

   ٨٠٤ برنامج تنفيذ المشروع

    

 .٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ تكاليف المشروعملخص 

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٣. ٥ راس المال العامل

   ٤. ٥ وسائل التمويل

 
 
 
 
 



 

 ٤

 مشروع تربية الدواجن البلدي 

 ألغراض البيض

 ملخص المشروع -١

 تربية الدجاج البياض البلدي اسم المشروع

 عام  المقترحموقع المشروع

 بيض بلدي منتجات المشروع

 أشخاص ٣ األيدي العاملة

 دينار ٣٢,٩١٤ ياالستثمار الكل

 % ١٨,١ معدل العائد الداخلي

 دينار ٧,٧٤٠ صافي القيمة الحالية

  ١,٢ادات على االستثماراتالقيمة الحالية لإلير

 واتسن ٥ فترة االسترداد

 



 

 ٥

 

 :   المقدمة  .٢
للدواجن سواء النتاج اللحم أو البـيض والمعتمـدة         التربية المنزلية التقليدية    تعتبر  

تتغذى على فضالت الطعـام والحبـوب       (جدا  منخفضة   إنتاج ذات قيم     مدخالتعلى  

 الغـذائي ألمـن   أهمية كبيرة في مسالة ا     ذات    )والحشرات والنبات   والديدانالبرية  

دراسات منظمة األغذية والزراعة الدوليـة       وتفيد   .البلدان النامية ع  ي في جم  ياألسر

ـ  ٧٠عند سكان الريف وفي المنازل تؤمن حوالي         تربية الدواجن    أن   مـن   ةبالمائ

 ائيالغذالعجز  النامية التي تعاني من     بلدان  ال في البيض ولحوم الطيور     إنتاج إجمالي

 .ذات الدخل المنخفضو

مـن   تربية الدواجن     وسكان القرى والبدو العمل على       باستطاعة المزارعين  كما انه 

 ت مـن البروتينـا    هم إضافي باإلضافة إلى تامين احتياجات     دخلاجل العمل على خلق     

الدواجن التي يتم تربيتها من خالل       إنتاجية أن   إال .الحيوانية على شكل لحم أو بيض     

 . الـنظم ذات المـدخالت العاليـة       إنتاجيةمتدنية جدا مقارنة مع     تظل  منزلية  الالنظم  

 فـي  بيضـة    ٥٠ إلـى  ٣٠ال يضع سوى    يتغذى فقط على بقايا األكل       الذيفالدجاج  

 والتربية المتوفرة لـه     السنة شرط تحسين التغذية    في بيضة   ٩٠ وبحد أقصى السنة  

لدجاج البلدي على مسـتوى     على المستوى المنزلي ويمكن زيادة إنتاج البيض من ا        

السنة شـريطة إدارة القطيـع بشـكل جيـد واالهتمـام            /  بيضة ٢٠٠المزرعة إلى   

 ظل أفضـل    في بيضة   ٢٨٠ التجاري بينما يضع الدجاج     ،باألعالف المتزنة للقطيع    

التي يتم تربيتها ألغـراض      البلدية سواء     الدواجن إنتاج تحسين    ويمكن   ،  الظروف

 مـدخالت   من خالل إدارة القطيع بشكل جيد وتـوفير       ياف   األر في  اللحم   أوالبيض  

 . األمراض تحسين القدرة على مكافحةو) كاألعالف التكميلية والمأوى(التربية 
 
 :وصف المشروع  ١. ٢
 

  ألغراض إنتاج  البيض     ذات الساللة المحلية   تربية الدواجن سيعتمد المشروع على      

توي البيضة الواحـدة علـى معظـم         الهضم حيث تح     سهل ،الغني بالمواد الغذائية  

 ودهون وكالسيوم وحديد وفسـفور      تالعناصر الالزمة في غذاء اإلنسان من بروتينا      

للعمل على زيـادة    ار الوسائل التكنولوجية المناسبة     يختمع العمل على ا    ،وفيتامينات

/  بيضـة  ٢٠٠ومن المتوقع أن يصل إنتاج الدجاجة إلـى          الدجاج من البيض     إنتاج

 .ما تم العناية بها وتغذيتها بشكل جيدالسنة إذا 



 

 ٦

  علـى  باإلعتمـاد  ، شبة المكثفة  بالطرق إنتاج البيض البلدي     عبارة عن المشروع  و

  مضافا لهـا دريـس الفصـة        فقطتغذية الطيور من االعالف ذات المصدر النباتي        

لتـامين النكهـة     الخالية من أية إضافات أو مساحيق بروتينية ذات اصل حيواني         و

 .لجمهور المستهلكين لخاص بالبيض البلدي والطعم ا

 

 :مبررات وأهداف المشروع  ٢. ٢
 

ال  الكميات المنتجـة محليـا    أن إذ ،للبيض البلدي  بشكل كبير    األردنياج السوق   تحي

 وال بد من العمل على تشجيع المشاريع التي من شانها انتاج            ،تكفي لسد االحتياجات  

 :إلىويهدف المشروع   .البيض البلدي

 

 . لتلبية الطلب  المتزايد على مثل هذه المادة يدلألب البيض إنتاج •

خلق فرص عمل لعـدد مـن السـكان وتحسـين المسـتوى االقتصـادي                 •

 .واالجتماعي للعاملين في المشروع

 .مالك المشروع جيد لتحقيق عائد مادي •

 

 :الموقع العام للمشروع  ٣. ٢
 أمـاكن وقريبـا مـن      ،ن الرئيسة المدبعيدا عن   ينصح عند اختيار الموقع أن يكون       

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

و إيصال المواد الداخلة في اإلنتاج بكل يسر، كما يجب توخي الحيطة عند اختيـار               

 ،درجة مئوية ) ٢٨(الموقع أن ال تزيد درجة الحرارة داخل بيوت تربية الطيور عن            

تربيـة  ال ت ما تم  وإذا  .المنتجبيض  نوعية وكمية ال  ن شأنه التأثير على     الن ذلك م  

رتفـاع تكـاليف     ا إلـى ال بد من االهتمام بالتبريد مما يؤدي        في األماكن الحارة جدا     

 وعدا ذلك فان جميع المناطق المرتفعة  تصـلح إلقامـة مثـل هـذه                . فيها اإلنتاج

 .المشاريع

 :دراسة السوق  .٣
 عدد المزارع   أن إلى ،٢٠٠١ريرها السنوي لعام    قفي ت زراعة  وزارة ال بيانات  تشير  

 بسـعة إجماليـة بلغـت    ، مزرعة٢٩٣التي تم تأسيسها ألغراض إنتاج البيض بلغ        

يض لنفس العام   ب المحلي من ال   اإلنتاج وبلغ   .البياض من الدجاج     طير ٦,٣٧٧,٠٠٠

ـ  الب البيضإنتاج مزرعة متخصصة لالن في أية وال يوجد     ، مليون بيضة  ٩٠٨ دي ل



 

 ٧

 يكون المشروع   أن ويمكن   .األسواق إلى بصفة منتظمة  توفير بيض المائدة  من اجل   

 أماكن ومحالت   إلى تسويق منتجات المشروع      ما تم    إذارائدا في هذا المجال خاصة      

 السوبر  من محالت  تكون معروفة ولها رواد خاصين الستهالك البيض البلدي          خاصة

 .ةرالمشهوالمحالت  الكبيرة وتمارك

  :خدمات المشروع وتصنيفها ١. ٣
علـى   ، البيض البلدي بالطرق شبة المكثفة     إنتاج  سيعمل على  بأنه المشروع يتصف

مساحيق بروتينيـة ذات    بدون اية    المصادر النباتية فقط  على   يتم تغذية الدواجن     أن

   .اصل حيواني

 : السوق المحلي٢. ٣
 خالل البيض المنتج عن طريق       البيض من  تتم تغطية حاجة السوق المحلي حاليا من      

 أو مـن خـالل      ، مليون بيضة  ٨٠٩بالمتوسط  إنتاجها   التجارية والذي بلغ     المزارع

 ١٦,٩قدر بحـوالي    ي والذي   المنتج على المستوى األسري والمنزلي    البلدي  البيض  

ـ           ،مليون بيضة  ها ت وسـع  ة  ويبين الجدول التالي أعداد مـزارع الـدواجن البياض

 ٢٠٠١-١٩٩٧لألعوام الموجودة في األردن 

 السنة )تجاري ( مزارعدجاج بياض

/ عدد البيض ألف دجاجة/ سعتها  عدد المزارع

 مليون
٨١٤ ٤,٧١٦ ٢٦٨ ١٩٩٧ 

٨١٠ ٥,٤١٢ ٢٧٦ ١٩٩٨ 

٧٦١ ٥,٠٩٥ ٢٧٤ ١٩٩٩ 

٧٥٢ ٥,٠٩٦ ٢٧٢ ٢٠٠٠ 

٩٠٨ ٦,٣٧٧ ٢٩٣ ٢٠٠١ 

 ٨٠٩  المعدل

 دجاج بياض بلدي

/ عدد البيض* العدد ازاتعدد الحي

 مليون

المسح 

 اإلحصائي

١٩٩٧ 
١٦,٩ ٤٢١,٤٥٠ ٢٨,٥٩٣ 

 .١٩٩٧المسح لعام / دائرة اإلحصاءات  و٢٠٠١وزارة الزراعة التقرير السنوي لعام / المصدر*



 

 ٨

 

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣
 

 ،مائدة من الخارج لوجود اكتفاء ذاتي من هذه المـادة         البيض  ستورد األردن   ال ي 

خـالل  تصـديرها   التي تـم     الكميات   فيبين الجدول التالي   راتأما بالنسبة للصاد  

  .٢٠٠١ تقرير وزارة الزراعة لعامكما يشير إليه  ٢٠٠١ -١٩٩٧السنوات 
 

 السنة صادرات

 بيضة/ مليون

٩,١ ١٩٩٧ 

٣,٠ ١٩٩٨ 

٤,٢ ١٩٩٩ 

٨,٥ ٢٠٠٠ 

٨,٠ ٢٠٠١ 

 ٦,٦ المعدل

 

 :  الطلب المحلي السابق٤. ٣
 

ب بناء علـى بيانـات      لمحلي من خالل حساب صافي حجم الطل      يمكن تحديد الطلب ا   

 مليـون بيضـة لألعـوام       ٨٠٢,٤، حيث بلغ صافي حجم الطلـب          وزارة الزراعة 

  أما بالنسبة للبيض البلدي فقـد بلـغ معـدل            ، من بيض المزارع   ٢٠٠١-١٩٩٧

 ١٦,٩ حـوالي    اإلحصـاء  من قبل دائرة     ١٩٩٧ حسب التعداد الزراعي لعام      اإلنتاج

مـن   و ،من إجمالي اإلنتاج من بيض المـزارع      %  ٢,١ ما يعادل    أييضة  مليون ب 

 البيانـات   لعـدم تـوفر    من البيض البلدي      حجم الطلب المحلي    صافي الصعب تقدير 

  .اإلحصائية
 

 . المصدر-المستورد+  المحلي اإلنتاجكمية =  حجم الطلب المحليصافي



 

 ٩

 

 

 البيان البيض البلدي بيض  المزارع

مليون 

 بيضة

االكتفاء % 

 الذاتي

مليون 

 بيضة

 %

االكتفاء 

 الذاتي

 ١٦,٩ ٨٠٩ اإلنتاج المحلي

 - ٦,٦ الصادرات 

 ٨٠٢,٤ صافي حجم الطلب

١٠٠% 

- 

يصعب 

 هتقدير

 لعدم توفر

المعلومات
 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣
 

،  %  ٥ سنويا بنسبة   زداديسالبيض البلدي    معدل زيادة الطلب على      أن ضاافترتم  

 بصورة طبيعيـة بعيـدا      إنتاجها المنتجات التي يتم     إلىالهتمام الناس بالعودة    نتيجة  

قناعات الناس بأهميـة     أن  كما    .ر النباتية  غي األخرى اإلضافات أوعن الكيماويات   

 تـزداد   والبيئيـة  وخاصة بعد زيادة االهتمام بالنواحي الصـحية       الطبيعة إلىالعودة  

 : كما يلي٢٠٠٨-٢٠٠٤ للسنوات طلب حجم الوبذلك يتوقع أن يكون  ،باضطراد
 

 مليون بيضة حجم الطلب المتوقع

 بلدية

 السنة

٢٠٠٤ ٢٣,٨ 

٢٠٠٥ ٢٥,٠ 

٢٠٠٦ ٢٦,٢ 

٢٠٠٧ ٢٧,٥ 

٢٠٠٨ ٢٨,٩ 
 %٥ هو صافي حجم الطلب ويزداد بنسـبة         ١٩٩٧تم اعتبار أن اإلنتاج المحلي في عام        / مالحظة

 .سنويا



 

 ١٠

 

 :ن السوق  مة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص٦. ٣

 
عنـد  % ١٠ طير في السنة األولى تزداد بواقـع         ١,٥٠٠تم افتراض البدء بتربية     

.  طيـر فـي الفـوج الخـامس        ٢,٢٠٠تجديد الفوج ليصل في حده األقصى الـى         

 بيضة للطير في السـنة ، علمـا ان          ٢٠٠وبافتراض ان انتاجية الفوج هي بمعدل       

أي أن العمر اإلنتاجي    . التربية أشهر من    ٥البدء في انتاج البيض يكون بعد مرور        

وعليه يبين الجدول ادنـاه اإلنتـاج       .    شهرا ١٧بما فيها فترة التربية األولى تبلغ       

 :المتوقع للمشروع وحصته من السوق
 
 

حصة المشروع % 

 من السوق

 إنتاج  المشروع 

 ةألف بيض

المحلي الطلب 

مليون بيضة المتوقع

 

 السنة

 األولى ٢٣,٨ ١٧٠ ٠,٧

 الثانية ٢٥,٠ ١٧٥ ٠,٧

 الثالثة ٢٦,٢ ٢٧٧ ١,١

 الرابعة ٢٧,٥ ٢٦٤ ١,٠

 الخامسة ٢٨,٩ ٢١٧ ٠,٨

وذلك عند احتساب كميات اإلنتاج     % ٣تم األخذ بعين اإلعتبار نسبة نفوق في الطيور بواقع          

 .من البيض

 

 :والتسويق المنافسة ٧ .٣
 

ال  ،صعوبات في تسويق انتاجه من البيض البلـدي       المشروع  ال يتوقع ان يواجه     

 وال  ، المنتجـات الطبيعيـة    إلـى  المستهلكين للعودة    التوجه العام لدى   سيما بسب 

توجد مزارع متخصصة في األردن النتاج البيض البلدي بينما يتم إنتاجـه مـن              

 تسويق المنتج إلـى     السهولة ومن   ،خالل الدجاج المربى على المستوى االسري     

 . وغيرهافوييت والمخازن الكبيرة مثل السالمحال



 

 ١١

 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار  ٨. ٣
 اذ يصـل     التجـاري،  رنة مع بيض المزارع   اتختلف أسعار بيع البيض البلدي مق     

/  قـروش  ١٠ وتباع بالتجزئة بحـوالي      ، قروش بالجملة  ٨سعر البيضة حوالي    

 ٢هاء عمره اإلنتـاجي يبلـغ       ن سعر بيع الطير بعد انت     أ كما تم افتراض     ،البيضة

   . المتوقعة من المشروعاإليرادات ويبين الجدول التالي دينار ،
 

 إيرادات البيض السنة

 دينار

 بيع الطيور إيرادات

  المستهلكة

إجمالي 

 اإليرادات دينار

 ١٣,٥٧٩ - ١٣,٥٧٩ األولى

 ١٦,٨٧٧ ٢,٩١٠ ١٣,٩٦٧ الثانية

 ٢٤,٥٤٠ ٣,٢٠١ ٢١,٣٣٩ الثالثة

 ٢١,١٢٥ - ٢١,١٢٥ الرابعة

 ٢٠,٨٨٨ ٣,٥٢١ ١٧,٣٦٧ الخامسة

 
 : الدراسة الفنية -٤

 -:  الموقع العام للمشروع١. ٤
تـوفر  يان  و ،المواصالتل  ه س ، االستهالك أماكن نا م يبع قر ق يكون المو  أنجب  ي

 ، في مواقع مختلفـة مـن المملكـة         ويمكن تنفيذه  ،في المنطقة الماء والكهرباء   

مثل منطقـة    ،المناطق التي ترتفع فيها درجة الحرارة     ي   ف إقامتهبتجنب   وينصح

الن ذلك يؤثر على     ،وادي األردن التي ترتفع فيه درجة الحرارة صيفا لعدة اشهر         

 .  القشرةاكة ويؤدي إلى تدهور في جودة البيض وسماإلنتاج
 

 : األرض والبناء ٢. ٤
 ٥,٠٠٠بحوالي   كلفتهتقدر   ،واحددونم   تهمساح  ما   المشروع هذا   إلنشاءيكفي  

فهو عبارة عن بركس من الطوب المغطى بـألواح          البناء   إلىما بالنسبة   أو،  دينار

  متر مربـع   إلى طيور من الدجاج البلدي      ٧ ويحتاج كل    ،المنخفض الكلفة الزينكو  

 كحـد    طيـر  ٢٢٠٠يتسع الـى     ٢ م ٣١٥ مساحة البركس بحدود     أن أي واحد،

 : التاليةق األبنية والمرافويحتاج المشروع إلى ، أقصى



 

 ١٢

 

 اإلجمالي دينار٢م/  أ٠التكلفة د ٢المساحة   م البند
 ٥,٠٠٠ ٥ ١٠٠٠ األرض

 ١٢,٦٠٠ ٤٠ ٣١٥ بركس دواجن

مكتب مع سكن 

 للعمال

١,٦٠٠ ٤٠ ٤٠ 

 ٦٤٠ ٤٠ ١٦ مستودع أعالف

 ٦٤٠ ٤٠ ١٦ غرفة جمع البيض

 ٢٠,٤٨٠ المجموع
 

 : األثاث٣. ٤
لصاحب المشروع وأثاث للعمال    عن مكتب   ة  يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط عبار     

 . دينار٤٠٠وتقدر قيمتها بحوالي 
 

  واألدواتالعدد  ٤٠٤

ــدد واألدوات ــوفير الع ــن ت ــالف والمشــارب يمك ــن المع ــة وأدوات م  التدفئ

من السـوق    طير ٢,٢٠٠المكون من   التي يحتاجها المشروع     )أقنان(واألعشاش

 :كما هي موضحة في الجدول التالي المحلي

دينار/الكلفة دينار/ جمالياإل  البيان العدد

سم ٤( يخصص  مشارب معدنية  م٨٨ ٥ ٤٤٠

  )طير/ طولي

 سم ١٥معالف معدنية  يخصص  م٣٣٠ ٥ ١,٦٥٠

 طير/ طولي

 ٥/أعشاش للبيض بمعدل عش ٤٤٠ ٥ ٢,٢٠٠

 دجاجات

  مراوح٥مراوح شفط،عدد  ٥ ٦٠ ٣٠٠

بمعدل عشرة / حاضنات غاز ٢٢ ٤٠ ٨٨٠

  طير ١٠٠٠ حاضنات لكل

 ٣ م١٠خزان ماء  ١ ٢٥٠ ٢٥٠

 أخرى عدد وأدوات - ١٥٠ ١٥٠

 المجموع ٥,٨٧٠



 

 ١٣

 : المواد األولية  ٥٠٤ 
 حسب مرحلـة    و الصويا  والمكونة  من الذرة      زنة للطيور وام العليقة المت  ييجب تقد 

النمو الغنية باألحماض األمينية والفيتامينات الالزمة والخاليـة مـن المسـاحيق            

 إضـافة  الكارتينات عـن طريـق       إليها والمضاف   ينية ذات األصل الحيواني   البروت

 الحمرة والنكهة   إلى العليقة العطاء صفار البيض اللون المائل         إلى دريس البرسيم 

-١٦٠من  سعر طن األعالف    يتراوح   و ب عمر الطير  سحو الخاصة بالطعم البلدي  

  على النحو التاليطن/  دينار٢٠٠
 

 طير للغمك/ الكمية تيننسبة البرو عمر الطير
 ١,٦ ٢٠  أسابيع٨ –صيصان من يوم 

 ٧,٣ ١٦   أسبوع٢٠ – ٨

 ٢٢,٠ ١٥ أسبوع فترة وضع البيض ٨٠ – ٢٠

 ٣٠,٩ المجموع
 

ومن الضروري تقديم المياه النظيفة وفي أوعية نظيفة ويجب االهتمام بالنظافـة            

 الجدول التالي يبين  هذا و  .ضامراألوتحصينها ضد   الطيور  ية التامة بصحة    عناوال

أعـالف و لقاحـات     (احتياجات المشروع من المواد األوليه للسنة األولى للتشغيل         

 )وخالفه

/ الكمية دينار/ السعر دينار/ اإلجمالي

 الوحدة

 البيان

أعالف المرحلة االبتدائية صيصان من يوم  طن٢,٤ ٢٠٠ ٤٨٠

  أسابيع٨ –

   أسبوع٢٠ – ٨أعالف المرحلة الثانية  طن١١ ١٦٤ ١,٧٩٥

 ٨٠-٢٠أعالف مرحلة وضع البيض   طن١٩,٢٥ ١٦٠ ٣,٠٨٠

 أسبوع

 

 عالجات ولقاحات وتعقيم - - ٤١٠

 كرتون للبيض - - ١٤١

 المجموع   ٥,٩٠٦



 

 ١٤

هذا وتختلف احتياجات المشروع السنوية من المواد األولية، نظرا لتداخل األفواج           

 و  ٧,٧٢٩ ،   ٦,١٣٨ ،   ٦,١٥٩ ، ويتوقع ان تصل للسنوات الثانية حتى الخامسة       

  . دينارا على التوالي٧,٧٤٦

 

 : الضروريةالخدمات ٦. ٤
 

اغلـب  يحتاج المشروع إلى توفر مياه الري والطرق المؤدية إليه، ويتـوفر فـي              

ويحتاج . المياه الالزمة للري وشبكة من الطرق المناسبة        المقترحة مناطق المملكة 

 اآلتي المشروع إلى 
 

 البيان الوحدة/ الكمية دينار/ كلفةال دينار/ اإلجمالي

 مياه يتقدير ١٢٠

 كهرباء يتقدير ١٨٠

 تدفئة  طير١٥٠٠ ٠,٠٥ ٧٥

 المجموع ٣٧٥
 
 
  القوى العاملة واألجور السنوية٧. ٤

يحتاج المشروع إلى عمال عدد اثنين فنين دائمين في الموقع من اجـل متابعـة               

 :تاليالري واألعمال الزراعية األخرى على النحو ال
 
 

 البيان العدد الراتب الشهري دينار/ الكلفة

 مالك المشروع ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 فنيمل اع ٢ ١٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٤,٢٠٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٨. ٤
 

 األدوات والمعدات الخاصة    السكن وشراء البركس و من المتوقع أن يتم إنجاز بناء       

بعد  يبدأ انتاج البيض   مع العلم بان     . اشهر من بداية العمل    خمسةخالل  بالمشروع  

  .خمسة اشهر من تربية الصيصان 
 
 
 



 

 ١٥

 

 الدراسة المالية .٥

 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ١٠٥
 

 دينار/ الكلفة البند
 ٥,٠٠٠ األرض

 ١٥,٤٨٠ لبناءا

 ٥,٨٧٠ العدد واألدوات

 ٦٧٥ أثمان صيصان

 ٤٠٠ أثاث

 ٢٠٠ تأمينات مستردة

 ٢٧,٦٢٥ بتةمجموع األصول الثا

 ١٨٠ مصاريف التأسيس

 ٥,١٠٩ رأسمال عامل

 ٣٢,٩١٤ المجموع
خامسـة  والتجدر اإلشارة بانه سيتم تجديد افواج الطيور في السنوات الثانية والثالثـة             

 . دينار على التوالي٨٨٤ و ٨١٦، ٧٤٢بواقع 
 
  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل ٢٠٥
 

 لمتوقع إنفاقها على المشروع ما قب     الس العادية   يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسي    

 . دينار١٨٠اإلنتاج التجاري وتقدر 
 
 . رأس المال العامل٣٠٥

 
 وقد بلغ    أشهر ٥تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 .دينار)  ٥,١٠٩(
 
 
 
 



 

 ١٦

  وسائل التمويل بالدينار٤. ٥
مشروع باإلضافة إلى الحصول على قـرض        سيتم تمويل المشروع من قبل مالك ال      

، كما هو موضح     سنوات ٧ لمدة   سنويا % ٨مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة       

 :في الجدول التالي
 

 البيان دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٢٢,٩١٤ ٧٠

 قرض الموجودات الثابتة ١٠,٠٠٠ ٣٠

  المجموع ٣٢,٩١٤ ١٠٠

 
 ية األسس والفرضيات المال٥٠٥

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 

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

 . من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعيااعتبر ان المشروع معفى •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةياً ربحاً صافالمشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية   المشروع قادرأن

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

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 
ثم يبدأ .  دينار ١,٤٠٤خسارة صافية في السنة األولى مقدارها        المشروع   قعيويتوقع ان    -

 دينار  ٢,٦٠٨ دينار ترتفع الى     ١,٤٥٨بتحقيق األرباح الصافية في السنة الثانية بواقع        

  .في السنة الخامسة



 

 ١٧

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

 . دينار في السنة الخامسة٥,١٠٥ دينار في السنة األولى ترتفع الى ٤,٢٠٠ستدفع لهم 

% ٢٦,٥ ترتفع الـى     الثانيةفي السنة    % ٤,٩  بين االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

نسـبة العائـد علـى      اما   . في السنة الخامسة  % ٧,٩في السنة الثالثة ثم تنخفض الى       

للسنوات المشـار اليهـا علـى       % ٨,٨و% ٣٢,٩،  %٦,٦فتبلغ نسبتها   حقوق الملكية   

يعود السبب في تذبذب نسب العائد على اإلستثمار وعلى حقوق الملكية نتيجـة             . التوالي

 وتكاليف التشغيل الناجمة عـن       ايرادات تذبذبلتفاوت األرباح من سنة الى أخرى بسبب        

 . طبيعة المشروع من حيث العمر االنتاجي للطيور

 .  دينار٧,٧٤٠  NPVة للمشروع تبلغ قيمة صافي القيمة الحالي -

 % . ١٨,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

    . سنوات٥ للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

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

 من الحد   أعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية        % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

اال ان المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف       . دوى المشروع جاألدنى الالزم للحكم على     

 .وال بد من مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود هذه التكاليف% ٢٠التشغيل بنسبة 

مالية الناجمة عن هذا المشروع متواضـعة،       من جهة أخرى تبدو النتائج والمؤشرات ال       -

وعلى اية حـال    . ويعود السبب في ذلك الى محدودية اعداد الطيور المفترض اإلستثمار         

فان زيادة عدد الطيور ستؤدي الى تحسين النسب والعوائد الماليـة للمشـروع بشـكل               

 .مطرد

 

  الماليةمالحقال. ٧٠٥
 
  و الخسائراألرباححساب  )١  

 لتدفقات النقديةقائمة ا )٢  

 لعموميةالميزانية ا )٣  

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية)٤  



الموقع المقترح
عام باستثناء االغوار

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

13,57916,87724,54021,12520,888المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

5,9066,1596,1387,7297,746تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,4002,5202,6462,7782,917تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,4551,6011,7611,9372,130تكاليف المصنع التشغيلية

9,76110,28010,54512,44412,793مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
3,8186,59813,9958,6818,095الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
1,8001,8901,9852,0842,188رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
7007708479321,025مصاريف أخرى

2,5002,6602,8323,0153,213مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,7421,7691,7981,8421,878اإلستهالك لإلصول الثابتة

1800000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

4,4224,4294,6304,8585,091مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6042,1689,3663,8233,004-الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

800710614509396الفائدة على القرض
1,4041,4588,7523,3152,608-الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
1,4041,4588,7523,3152,608-األرباح الصافية

%63%56%33%67%116نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 18,57313,1479,19413,05914,159نقطة التعادل

%68%62%37%78%137نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

15,48025.00619أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,87010.00587معدات وأجهزة

4006.6760األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

6750.000أخرى
1,266المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1801180المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,1095,1090رأس المال العامل المطلوب

32,91422,91410,000إجمالي تكلفة المشروع
%30%70%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
دجاج بلدي بياض



الموقع المقترح
عام باستثناء االغوار

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
13,57916,87724,54021,12520,888المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
13,57916,87724,54021,12520,888المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
22,914حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,1094,5065,0529,10311,191الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
32,91418,68821,38329,59230,22832,079مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
27,62507428160884مجموع اإلستثمارات

09,76110,28010,54512,44412,793التكاليف التشغيلية المباشرة
2,5002,6602,8323,0153,213إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
800710614509396الفائدة

180المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

27,80513,06114,39214,80615,96817,286إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,1095,6276,99114,78614,26014,792صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,1211,2101,3071,4121,525أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,1211,2101,3071,4121,525إجمالي دفعات سداد القرض

5,1094,5065,78113,47912,84813,268رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
007294,3761,6571,304توزيعات األرباح

5,1094,5065,0529,10311,19111,964صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
دجاج بلدي بياض



الموقع المقترح
عام باستثناء االغوار

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,1094,5065,0529,10311,19111,964النقد

00000المدينون
000000المخزون

5,1094,5065,0529,10311,19111,964إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

5,0005,0005,0005,0005,0005,000األرض
15,48015,48015,48015,48015,48015,480المباني

5,8705,8705,8705,8705,8705,870األجهزة والمعدات
400400400400400400األثاث والمعدات المكتبية

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

6756751,4172,2332,2333,117أثمان صيصان
27,62527,62528,36729,18329,18330,067إجمالي األصول الثابتة
1,7423,5115,3107,1529,030اإلستهالك التراآمي

27,62525,88324,85623,87322,03121,037القيمة الدفترية لألصول الثابتة
18000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
32,91430,38929,90732,97633,22233,001مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
112112101307141215253425اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

112112101307141215253425مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

887976696362495034250رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
887976696362495034250مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
22,91422,91422,91422,91422,91422,914رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

6753,7015,358-1,404-األرباج المجمعة
1,4047294,3761,6571,304-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

22,91421,51022,23926,61528,27229,576مجموع حقوق الملكية
32,91430,38929,90732,97633,22233,001مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %7.9%10.0%26.5%4.9%4.6-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%8.8%11.7%32.9%6.6%6.5-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.73.96.47.33.5السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.20.1األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
دجاج بلدي بياض



الموقع المقترح

عام باستثناء االغوار

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%32,91410تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %22,91410مساهمة صاحب

%10,00012القروض

%50%30.4القرض الى التكاليف %

%0%69.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

1,4041,4588,7523,3152,608-صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %12.5%15.7%35.7%8.6%10.3-الربح قبل الضريبة

%7.9%10.0%26.5%4.9%4.6-معدل العائد على اإلستثمار %

%8.8%11.7%32.9%6.6%6.5-معدل العائد على حقوق الملكية %

3.73.96.47.33.5الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.20.1الديون

18,57313,1479,19413,05914,159نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 2,560-7,7406,1544,5673,9852292,590صافي القيمة الحالية

IRR %10.0%14.0%12.2%15.2%15.1%16.5%18.1معدل العائد الداخلي

B/C 1.21.21.11.11.01.10.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

13,626

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

8.9%

10.7%

5.0

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

دجاج بلدي بياض

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,946

12.4%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR18.1%معدل العائد الداخلي

NPV7,740صافي القيمة الحالية

B/C1.2اإليرادات الى التكاليف
Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR16.5%معدل العائد الداخلي

NPV6,154صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.1%معدل العائد الداخلي

NPV4,567صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.2%معدل العائد الداخلي

NPV3,985صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.2%معدل العائد الداخلي

NPV229صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.0%معدل العائد الداخلي

NPV2,590صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR10.0%معدل العائد الداخلي

NPV-2,560صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,8050-27,805

15,1091,318-3,791

22833,9383,655

318211,16410,982

48685,6664,798

522844,55244,324

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,5860-30,586

15,1091,318-3,791

22833,9383,655

318211,16410,982

48685,6664,798

522846,65646,428

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,3660-33,366

15,1091,318-3,791

22833,9383,655

318211,16410,982

48685,6664,798

522848,75948,531



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,8050-27,805

15,109639-4,470

22833,0942,811

31829,9379,755

48684,6093,741

522842,90942,681

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

027,8050-27,805

15,109-40-5,149

22832,2501,967

31828,7108,528

48683,5532,685

522841,26741,039

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

027,8050-27,805

15,62092-5,528

23112,6442,333

32009,8269,626

49554,1203,165

525143,61843,368

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

027,8050-27,805

16,131-1,134-7,265

23391,3501,010

32188,4898,270

41,0422,5741,532

527342,68542,411
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