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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(
 .اب األردنيمنها الشب

 
 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

 
ى النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء عل        

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

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

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 

    المحتويات

 .١ ملخص المشروع

 .٢ المقدمة

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروعمبررات و

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق  

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ الطلب المحلي السابق

   ٣. ٣ االستيراد والتصدير

   ٤. ٣ لمحلي صافي الطلب ا

   ٥. ٣ الطلب المتوقع

   ٦. ٣ حصة المشروع والطاقة االنتاجية

   ٧. ٣ المنافسة والتسويق واسعار البيع

   ٨. ٣ اإليرادات المتوقعة

 . ٤  الدراسة الفنية  

   ١. ٤ االرض وموقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ العدد واألدوات

   ٤. ٤ األثاث

   ٥. ٤ ة المواد األولي

   ٦. ٤ الخدمات الضرورية

   ٧. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

   ٨. ٤ برنامج تنفيذ المشروع

 . ٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ تكاليف التشغيل

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع بالدينار

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ رأس المال العامل

   ٥. ٥  التمويلوسائل

   ٦. ٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 . ٦  المالية المالحق  



 ١

 
 

 

 

 

 )البغال(تربية حيوانات المزرعة 

 

 ملخص المشروع -١

 )البغال(حيوانات المزرعةتربية اسم المشروع

 عام  المقترحموقع المشروع

 بغال منتجات المشروع

 ثالثة األيدي العاملة

 دينار ٦١,٨٢٠ ياالستثمار الكل

 % ١٦,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ٧,١٧٨ صافي القيمة الحالية

  ١,١ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة االسترداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢

 
 

 
 

 
، والتي تعتبر جـزء مـن        ربي الع اإلنسان الخيول العربية األصيلة دورا هاما في حياة         تلعب

 والجمال  )البلدية( سواء األصيلة أو الخليطة       الخيول ت العربي،  ولقد استعمل    واإلرثالتراث  

 األمتعةالحمير في الحل والترحال والسفر للركوب ونقل         البغال و  وغيرها من الحيوانات مثل   

 .األرضوالبضائع وحتى استخدمت في فالحة 

 

 مسافات طويلة دون أن يظهر عليهـا        لألثقال إلى ها   حمل وإمكانية اه تحمل بقوةبغال  اليز  تتم 

جم عن تزاوج نالتعب، أو القيام بإعمال حراثة األرض بدون كلل او ملل، وت   وأبوادر اإلعياء   

الحصان مع أنثى الحمار ما يسمى بالبغل الذي يكون عقيما غيـر قـادرا علـى التـزاوج                  

ي شتى أنواع العمل التي يحتاج المزارع والفـالح         واستخدمت البغال ف  . واإلنجاب مرة أخرى  

،  ونقـل األحمـال ذات       عالمزار كراحلة لنقل العاملين في      أوواستخدمت في الحل والترحال     

 . القيام بهاآخراألثقال التي يصعب على حيوان 

  

 : وصف المشروع١. ٢
 

 المزرعة  ألعمالمة   البغال الالز  إلنتاج )لحمير ا كذكور وإناث  الخيول(تأسيس مزرعة لتربية    

مـن الحميـر القبرصـية       أنثى   ٢٥حيث سيتم شراء      مستقبال،يتم التوسع فيها    المختلفة،  

 تكـون فـي السـنة       أن  على  من تركيا او قبرص    الحمل من   األخيربالغة وهي في الشهر     ال

 السنة اإلنتاجية األولى حيث تبدأ األنثى مرحلة النضج الجنسي        (عمرها    من األولى اإلنتاجية

 سـنوات وبعـدها     ٧-٦من  للحيوانات   اإلنتاجيعمر  اليتراوح  و) عمرها من    شهرا ١٦عد  ب

 . حيوانات جديدةشراءيجب استبعادها و
 
 : وأهداف المشروع مبررات ٢. ٢
 

)  والحمير  الخيول    (تربية مجال   التجاري في  لإلنتاج   ال يوجد في األردن مزرعة متخصصة     

 األصيلةلخيول العربية    ا إلنتاجعبارة عن مزارع     اليا الموجودة ح  عيرامش وال ، البغال   إلنتاج

 المقدمة.٢



 ٣

  الخيـول البلديـة    إلنتاج أو والعربية، للمباريات والسباقات المحلية     إنتاجهايخصص  والتي  

 :ويهدف المشروع إلى السياحة ألغراض بصورة فردية

 .السياحة أو المزرعة أعمال يمكن استخدامها فيبغال  إنتاج •

 .ة وذات مردود جيدجديدفرصة استثمارية خلق  •

 .تحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

تشغيل األيدي العاملة،  وتحسين المستوى االقتصادي  واالجتماعي للعـاملين            •

 .المشروع في
 

 لموقع العام للمشروع ا٣. ٢
 

وخاصـة   السـكنية    األحياءجميع المناطق بعيدا عن     في   هذا المشروع    ممكن ان يقام    من ال 

 . وحيوانات المزرعةالخيول لتربية األصليالتي تعتبر الموطن  مناطق الريف والبادية
 

 

 
 األصيلة   تربية الخيول   وتتم ،هذه المهنة على مستوى تجاري    ممارسون ل  ونمزارعال يوجد   

تكتسـب  البغال  إنشاء نواة مزرعة حديثة إلكثار      إن   .والبلدية فقط للغايات التي ذكرت سابقا     

 أهميـة   وسيكون له ري في األردن يعمل في هذا المجال        يوجد مشروع تجا   ال   إذأهمية كبيرة   

 .من ناحية تجارية

حيوانات المسجلة في المسح الزراعي لدائرة اإلحصاءات الزراعية في عـام           ال عدد   ولقد بلغ 

 : على النحو التالي١٩٩٧

 العدد حيوانات المزرعة

 ٥,٥٨٠ جمال

 ٣,٣٤٧ خيول

 ٥٣٥ بغال

 ١٤,١١٧ حمير

 ١٧,٩٩٩ الجمال باستثناء المجموع

 ٢٠٠ راحلـة و     ٣٥٣ والعاملة في مدينة البتراء      ٢٠٠٣عدد الخيول المسجلة في عام      يبلغ  

 العاملة في مجـال الخـدمات البيطريـة     Prokeنات مؤسسة اراحلة غير مسجلة حسب بي

 .للخيول الموجودة في منطقة وادي موسى

  السوقدراسة.٣



 ٤

ات المتوقع أن يـتم اسـتخدام       وفيما يلي بعض البيانات االسترشادية حول المناطق والمساح       

  ٢٠٠٢تقرير وزارة الزراعة لعام وفقا ل حيوانات المزرعة فيها

 

% ٥ مليون دونم وتشكل حـوالي       ٥,٢تبلغ مساحة األراضي في المرتفعات حوالي        •

والبالغـة   المرتفعات الشـمالية الشـرقية    تتوزع بين   من إجمالي مساحة المملكة،     

 مليـون   ١  ومسـاحتها  ات الجنوبية الشـرقية    مليون دونم، والمرتفع   ٤,٢ مساحتها

 .دونم

 ألـف دونـم زرع منهـا        ٨٨٦٤تبلغ المساحة القابلة للزراعة في األردن حـوالي          •

 ألـف   ٤٢٣,٨  و  ألف دونم تبـغ    ٢٩,٧  و  ألف دونم  ١٣٠٨,٩بالمحاصيل الحقلية   

، كما بلغت مساحة األشجار المثمرة المزروعـة بمختلـف أشـجار            تدونم خضراوا 

ـ تفاحيات والحمضيات والزيتون والعنب وأخرى فـي المنـاطق البعل   اللوزيات وال  ة ي

 .  ألف دونم١٦٤٠,٣والمروية 

 ألف دونم ال تستغل ألسباب متعددة منها        ٥٤٦١,٣المساحة المتبقية بال زراعة تبلغ       •

تفتت الملكية الزراعية وتشتتها، عدم مالئمة األرض للعمل اآللي النحدارها باإلضافة           

 .رى من هجرة القرية للمدينة، عدم توفر المال الستغالل األرضإلى اعتبارات أخ

ـ من إجمالي عدد الح% ٣١تشكل الحيازات الصغيرة في المناطق الجبلية نحو     • ازات ي

 ). دونمات١٠اقل من (في األردن 

نات السابقة إلى أن حجم المساحة التي تتطلب إلى وجود أحد حيوانات المزرعـة              اتشير البي 

 ٠ في األراضي المائلة أو ذات الملكيات الصغيرةكبيرة والمتمثلة
 

 : خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣

 
ـ  (تربيـة الثروة الحيوانية العاملة فـي مجـال        يصنف المشروع من ضمن مشاريع        لالخي

 ومحاولـة    االنـدثار  ا النوع من الحيوانات مـن      والمحافظة على هذ   ، البغال إلنتاج) والحمير

 . إدخاله للعمل من جديد

 

 : الطلب المحلي السابق ٢. ٣
على المسـتوى  الحيوانات الحاجة لمثل هذه وتعتبر من الصعب حصر الطلب المحلي السابق      

في األغراض الزراعيـة للقيـام بأعمـال         محدود في مجاالت معينة مثل استخدامها        المحلي



 ٥

 الملكيات  حراثة األراضي في المناطق الوعرة واألراضي ذات االنحدار الشديد، باإلضافة إلى          

الزراعية الصغيرة أو الحراثة في بساتين األشجار القديمة المزروعة بشكل غير منتظم، وان             

كمـا يمكـن    . استخدام المحراث المجرور بالحصان ال يلحق األذى بجذور النباتات السطحية         

  ،في المواقع األثرية مثل مدينة البتراء وغيرهااستخدامها في النقل وأحيانا السياحة 

 

 : االستيراد والتصدير٣. ٣ 
 
 تحت البنـد    التجارة الخارجية في تقاريرها السنوية    / تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة     

الخيـول  عـدد محـدود مـن       استيراد  انه تم   إلى  ) ٢٠٠٢-١٩٩٨(للسنوات     ٠١٠١رقم  

 :سب ما هو مبين في الجدول التاليوالحمير والبغال والنغال الحية ح

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ البيان

ــال  ــر وبغ ــول وحمي خي

 حية) نغال(وكوادن 
٢٠٦ ٣٧٤ ٣٣ ٢١ ٢٥ 

 

 : في الجدول التاليلنفس البند فهي كما الصادرات والمعاد تصديره أما

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ البيان

ــال  ــر وبغ ــول وحمي خي

/ حيــة) نغــال(وكــوادن 

 صادر
٢٣ ٧٧ ٢٧ ٥٢ ٧٤ 

ــال  ــر وبغ ــول وحمي خي

معاد / حية) لنغا(وكوادن  

 تصديره
٨ ٤ ١٢ - ١٩ 

 ٣١ ٧١ ٣٩ ٥٢ ٩٣ المجموع

 

 : صافي الطلب المحلي السابق٤. ٣
 

حيوانات المزرعة  أعداد   باالعتماد على    ٢٠٠٢للعام  حجم الطلب المحلي السابق      تقدير   يمكن

 دائـرة    حسـب    ١٩٩٧قدرت في عام     محليا والتي    الموجودةمن الخيول والحمير والبغال     

مضافا إليها المستوردات   % ١ وبنسبة نمو    رأس١٧,٩٩٩المسح الشامل بـ     / اإلحصاءات

 : السابقويوضح الجدول التالي صافي الطلب ٠ومطروحا منها الصادرات والمعاد تصديره



 ٦

 

 

 عدد الخيول السنة

 رأس

 ١٨,٩١٧  )تراكمي(٢٠٠٢ ة للعامالمقدرالحيوانات 

 ٢٠٦ ٢٠٠٢ للعام االستيراد

 ٣١ ٢٠٠٢  للعامديرهالصادر والمعاد تص

 ١٩,٠٩٢ صافي الطلب

 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣
 

 متحفظة جدا نظـرا     ،  وهي نسبة     سنويا  %١ بنسبة   الخيول   الطلب على    بافتراض زيادة   

 فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع عليهـا         .لغياب المعلومات اإلحصائية في هذا المجال     

  :٢٠٠٩ – ٢٠٠٥للسنوات 

 

 السنة رأس/  المتوقعحجم الطلب

٢٠٠٥ ١٩,٦٧١ 

٢٠٠٦ ١٩,٨٦٧ 

٢٠٠٧ ٢٠,٠٦٦ 

٢٠٠٨ ٢٠,٢٦٧ 

٢٠٠٩ ٢٠,٤٧٠ 

 

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٦. ٣

 
مـن  رأس   ٢٥على مكوناته التي سيباشر العمل بها وهي         الطاقة اإلنتاجية للمشروع     تعتمد

 ١٢ أشهر من أصل     ١٠ ( من الحمل  ةخيرأل ا األشهريتم شراؤها في     اثنين ين مع ذكر  اإلناث

 : وفقا لالفتراضات التالية و )شهر المدة الطبيعية للحمل



 ٧

 

 

 .  شهرا ١٢ان فترة الحمل تبلغ  •

 . اشهر٣افترض مدة راحة بين الحملين بواقع  •

 . سيتم تربية المواليد لمدة سنة واحدة يتم بيعها بعد ذلك •

 :ع للمشروع وحصته من السوقلما سبق يبين الجدول التالي اإلنتاج المتوق

 حصة المشروع

 %من السوق 

  المتوقعاإلنتاج

 رأس/ للمشروع

 المتوقع الطلب

 رأس

 السنة

٢٠٠٥ ١٩,٦٧١ ٢٥ ٠,١٢٧ 

٢٠٠٦ ١٩,٨٦٧ ٢٥ ٠,١٢٦ 

٢٠٠٧ ٢٠,٠٦٦ ٢٥ ٠,١٢٤ 

٢٠٠٨ ٢٠,٢٦٧ ٢٥ ٠,١٢٣ 

٢٠٠٩ ٢٠,٤٧٠ ٢٥ ٠,١٢٢ 

 

 : واسعار البيعوالتسويق المنافسة  ٧. ٣

 
م ظويوجد إنتاج غير مـن    ال يوجد أية منافسة من قبل منتجين آخرين لمثل هذا المشروع ،             

 – ١,٠٠٠( البيـع مـن      أسـعار  وتبلـغ    . على مستوى الملكيات الفردية    اإلنتاجمن خالل   

 ١,٢٥٠، أي بمتوسط    Proke حسب ما أفاد به العاملين في مؤسسة         رأس/  دينار )١,٥٠٠

 .رأس/ دينار

 

 لمتوقعة ا اإليرادات٨. ٣
 

يوضح الجدول التالي اإليرادات السنوية المتوقعة من المشروع، والتي تـم تقـديرها علـى     

 . دينارألف ١,٢٥٠ سنة،  سعر بيع الخيل بعمر أساس متوسط

 

 

 



 ٨

 
  دينار /اإليراداتإجمالي  دينار/السعر رأس السنة

 ٣١,٢٥٠ ١,٢٥٠ ٢٥  الخامسة -األولى 

 

 

 
منهـا إلـى    وبيع المنتج مـن      البغال،إلنتاج  )  والحمير خيولال( تربية   إلىيهدف المشروع   

 حراثة ونقل أو الستعمالها في المدن المزرعة منإما الستعمالها في أغراض   المحليق  السو

 العاشر و  الحمير بوضع الحمل في الشهر       إناثء  وسيتم شرا ،  السياحية كوسيلة نقل وتسلية   

 ١,٥٠٠ بسـعر    ٢الخيل الالزم للتلقيح عدد     ، وشراء   األردن واصل    دينار ٥٠٠الرأس  عر  س

 .مر سنةبع اإلنتاجوسيتم بيع رأس، / دينار
 
 :المشروع موقعاألرض و ١. ٤

 المنـوي البـدء     تم افتراض شراء ارض في منطقة زراعية بمساحة تتناسب وعدد الخيول          

ـ   الحمير ناثس من ا  أ ر ٢٥ ، سيتم البدء بتربية    مستقبال   األفقيلتوسع  بتربيتها وا  رين  وذك

 دينار للـدونم    ١,٠٠٠ دونم بواقع    ١٠ بحوالي ة تقدر احتياجات المشروع   يوعلمن الخيول   

 . دينارألف ١٠,٠٠٠ األرض ثمن إجماليالواحد ليكون 
 

 :البناء  ٢. ٤
بركس من الطـوب المغطـى بـألواح الزينكـو          التربية والمتمثل ب  حظائر  يتكون البناء من    

من الحظائر المغطاة، وكذلك نفس المسـاحة        ٢م٦  إلىالمنخفض الكلفة، ويحتاج كل راس      

يحتـاج المشـروع  إلـى األبنيـة         ، كما    ٢ م ٣١٢بحدود  حظائر  ، أي أن مساحة ال    للمواليد

 : والمرافق التالية

  دينار/ التكلفة  ٢م/ دينار لسعرا٢المساحة   م البند

 ١٠,٩٢٠ ٣٥ ٣١٢ حظائر أمهات ومواليد

 ١,٦٠٠ ٤٠ ٤٠ مكتب مع سكن للعمال

 ٥٦٠ ٣٥ ١٦ مستودع أعالف

 ٦٠٠ ١,٥ م طولي٤٠٠ سياج

 ١٣,٦٨٠ المجموع

الدراسة الفنية. ٤



 ٩

   

 : واألدواتالعدد  ٣. ٤
 ومشـارب   األعـالف  لخلط   وأدواتمعدات   الخيل   مزارع تربية من الضروري أن يتوفر في      

يوضح الجدول التالي   و  ويمكن شراء جميع األدوات والمعدات من السوق المحلية،        ،ومعالف

  :دات الالزمة للمشروعاألدوات والمع

 

 الكلفة

 دينار

 الوحدة سعر

 دينار

 عدد 
 

 البيان

 )اسمنت/ خشب  (معالف ١٠ ٢٥ ٢٥٠

  معدنيةمشارب ٦ ٢٥ ١٥٠

 منوعةأدوات عدد و  - - ٥٠٠

  خزانات مياه - - ٥٠٠

 المجموع ١,٤٠٠
 

ومية للمشروع  لألغراض المحاسبية، تعامل خيول التربية كموجودات ثابتة في الميزانية العم         

-٦سنويا كون العمر اإلنتاجي لها يتراوح بين        % ١٥وقد احتسب لها نسبة استهالك بواقع       

 : يبين الجدول التالي التكلفة األولية لها .  سنوات٧

 

 /سعرال رأس/ العدد البند

 دينار

 دينار/التكلفة

 ١٢,٥٠٠ ٥٠٠ ٢٥ حمير /اإلناث

 ٣,٠٠٠ ١,٥٠٠  ٢ حصان /  للتلقيحذكورشراء 

 ١٥,٥٠٠ -  ٢٧ المجموع

 

  : األثاث٤٠٤
     

المشروع باإلضـافة إلـى     لعمال  يحتاج المشروع إلى بعض األثاث إلغراض تجهيز المنامة         

 . دينار٥٠٠ بحوالي  كلفتة تقدر، الزبائنلاستقبا وإلدارة ل بسيطث اأث

 



 ١٠

 : األولية المواد٥. ٤

 
 أعـالف تربية الخيول للرأس الواحد مـن    الجدول التالي يبين تكاليف المواد المستخدمة في        

 . ولقاحات وخالفه وذلك لفترة سنة واحدة
 السنة/ دينار/الواحدةالرأس تكلفة 

 

الوحدة  التكاليف

 المعتمدة

 الكمية

 

سعر 

 الوحدة

 دينار

 إجمالي

 دينار

 ١٣٦ ٨٠ ١,٧ طن  خيول ذكور)شعير(علف

 ١٣٦ ٨٠ ١,٧ طن  ذكور)مالئ(علف

 ٨٠ ٨٠ ١ طن حمير/  امهات)شعير(علف

 ٨٠ ٨٠ ١ طن حمير/ امهات) مالئ(علف

 ٨٠ ٨٠ ١ طن بغال/  مواليد)شعير(علف

 ٨٠ ٨٠ ١ طن بغال/ مواليد) مالئ(علف

 ٦ ٠,٤ ١٥ ٣م شرب٠مياه

 ١٥ ١٥ ا رأس كلفة عالجات ولقاحات

 
ولية نظرا لتداخل السنوات من حيث فترات الحمل واإلنجاب واالستراحة، فان كلفة المواد األ            

 ٨,٨٨٠ و   ٨٢٦٠ و   ٨,٥٠٠ و ٨,٥٠٠ و   ٨,٥٠٠نسبة إلى معدالت االستهالك أعاله هي       

علما بان هنالك سنة تشـغيلية      . دينار للسنوات األولى وحتى الخامسة للتشغيل على التوالي       

كما ان المـواد    . كاملة ال يحقق فيها المشروع اية مبيعات تم اعتبارها ضمن فترة التأسيس           

 .   دينار٨,٨٨٠ة لتلك السنة تقدر ب األولية المستهلك

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 : الضروريةالخدمات ٦. ٤

 
تتمثل الخدمات الضرورية بالكهرباء لزوم اإلنارة للعاملين، وكذلك مياه الشرب، وقد افترض            

علما بـان الميـاه     .  دينار ٢٤٠توفر هذه الخدمات بالموقع وبواقع مصروف سنوي مقداره         

 .تحميلها على المواد األوليةالتربية تم / ألغراض المشروع 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧. ٤
 

 :للسنة األولى من التشغيل الجدول التالي عدد الموظفين ورواتبهم يوضح
 
 

 الرواتب السنوية

 دينار
 ةالشهريالرواتب 

 دينار
 العدد

 البيان

مهنــدس /صــاحب المشــروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 زراعي

  عامل فني  ١ ١٢٥ ١,٥٠٠

   عاديعامل  ١ ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٣ ٤٢٥ ٥,١٠٠

 
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٨. ٤
 

حيوانات التربية واللوازم األخرى، علمـا      للبناء وشراء    اشهر   أربعةلفترة  يحتاج المشروع   

  .بان هناك سنة تشغيلية كاملة اعتبرت ضمن فترة التأسيس كونه ال يتحقق فيها أية إيرادات
 
 

 

 

 

 



 ١٢

 

 

 

 :كاليف التشغيل ت١. ٥

 

 دينار/ الكلفة البند

 ٨,٥٠٠ المواد األولية

 ٥,١٠٠ الرواتب واألجور

 ٢٤٠ الخدمات الضرورية

خرىأمصاريف تشغيل   ٥٨٠ 

 ١٤,٤٢٠ المجموع

 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص ٢. ٥

 

 دينار/ الكلفة البند

 ١٠,٠٠٠ األرض
 ١٣,٦٨٠ البناء

 ١,٤٠٠ العدد واألدوات
)رو وذكإناث (حيوانات  شراء  ١٥,٥٠٠ 
ثأثا  ٥٠٠ 

 ٢٥٠ تأمينات مستردة
 ٤١,٣٣٠ مجموع األصول الثابتة

 ١٣,٢٨٠ مصاريف التأسيس
 ٧,٢١٠ رأسمال عامل

 ٦١,٨٢٠ المجموع

 

 الدراسة المالية. ٥



 ١٣

 

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
 :تشتمل مصاريف التأسيس على البنود التالية 

 

  دينار٨,٨٨٠                    مواد اولية لمدة سنة     •

  دينار٣,٠٠٠  رواتب واجور باستثناء صاحب المشروع •

  دينار١,٢٠٠  فوائد ما قبل التشغيل التجاري •

  دينار٢٠٠     اخرى •

    دينار١٣,٢٨٠     المجموع •
 
 

 
 : رأس المال العامل ٤. ٥

 
)  ٧,٢١٠(شهر وقد بلغ     أ ٦تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 .دينار

 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥

 
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض  مؤسسات              

 :التاليسنويا، كما هو موضح في الجدول  % ٨اإلقراض المحلية وبفائدة  
 
 
 

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٤١,٨٢٠ ٦٨

 قرض الموجودات الثابتة ٢٠,٠٠٠ ٣٢

 المجموع ٦١,٨٢٠ ١٠٠

 

 

 



 ١٤

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥

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

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

 :ن كما يلي للمشروع لمدة خمسة سني
 

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

 . المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعياأناعتبر  •

 %.  ٤٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥
 

ص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن يبين ملخ

 أنتشير التدفقات النقدية كذلك .  القادمةاألربعةللسنوات ربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةةحساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة 

 :والتي تبين ما يلي
 

  دينار فـي السـنة األولـى    ٩,٤٨٧ يتراوح بين ايتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي    -

 في حين يوقع خسارة في السنة الخامسـة  ةرابع دينار في السنة ال٩,٧٥٨و   للتشغيل

م تحقيق مبيعات فـي هـذه السـنة بسـبب طبيعـة              دينار وذلك لعد   ٢٢,٠٨١مقدارها  

 .المشروع

تبلـغ  .  بما فيهم صاحب المشـروع     موظفين وعمال ة  ثالثلسيوفر المشروع فرص عمل      -

 إلـى دينار في السنة األولـى ترتفـع         ٥,١٠٠قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم       

 . دينار في السنة الخامسة٦,٢٠٠

فـي   % ١٤,٥ في السنة األولـى و     % ١٤,٩ين  تتراوح نسبة العائد على االستثمار ب      -

و  % ٢٠,٢ ونسبة العائد على حقـوق الملكيـة بـين        . ة للتشغيل التجاري  رابعالسنة ال 

١٥,٥.%  

 .دينار ٧,١٧٨ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -



 ١٥

  % .١٦,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,١ إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات -

    . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

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

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

 حساسا النخفاض أسـعار      المشروع  يعتبر و. األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

أو ارتفـاع تكـاليف المشـروع بنسـبة      أو ارتفاع تكاليف التشغيل     % ١٠ بنسبة   البيع

 .وينبغي مراعاة ذلك .%٢٠

 

 

 

. و الخسائراألرباححساب  ١  

.قائمة التدفقات النقدية ٢  

.لعموميةالميزانية ا ٣  

. ملخص االستنتاجات والمعايير المالية٤  

 الماليةمالحقال. ٦



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%61,8200تكاليف المشروع

%41,8202مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%45%32.4القرض الى التكاليف %

%0%67.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

22,081-9,4879,4889,4989,758صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

!DIV/0#%31.2%30.4%30.4%30.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%0.0%14.5%14.3%14.6%14.9معدل العائد على اإلستثمار %

%0.0%15.5%16.5%18.2%20.2معدل العائد على حقوق الملكية %

4.05.56.87.7NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.20.20.10.0الديون

16,00815,88915,74915,3900نقطة 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 4,074-3,1571,552-8052,010-7,1783,187صافي القيمة الحالية

IRR 9.5%12.9%10.1%13.2%11.6%13.8%16.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.11.01.01.00.91.00.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

12,607

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

11.6%

14.1%
4.8

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

حيوانات المزرعة (البغال)

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,230
#DIV/0!

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR16.4%معدل العائد الداخلي
NPV7,178صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR13.8%معدل العائد الداخلي
NPV3,187صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR11.6%معدل العائد الداخلي
NPV-805صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.2%معدل العائد الداخلي
NPV2,010صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.1%معدل العائد الداخلي
NPV-3,157صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.9%معدل العائد الداخلي
NPV1,552صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR9.5%معدل العائد الداخلي
NPV-4,074صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,6100-54,610

17,21016,8309,620

213616,55916,423

314216,27416,132

42916,21616,187
546632,78332,317

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

060,0710-60,071

17,21016,8309,620

213616,55916,423

314216,27416,132

42916,21616,187
546635,37234,906

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,5320-65,532

17,21016,8309,620

213616,55916,423

314216,27416,132

42916,21616,187
546637,96237,496



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,6100-54,610

17,21015,2688,058

213614,99614,860

314214,71214,569

42914,65314,624
546632,03931,573

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,6100-54,610

17,21013,7056,495

213613,43413,298

314213,14913,007

42913,09113,062
546631,29630,830

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,6100-54,610

17,93115,3887,457

214915,08914,940

315614,77714,620

43214,71314,681
551331,98531,472

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,6100-54,610

18,65213,9465,294

216313,62013,457

317113,27913,108

43513,20913,174
556031,18630,627
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