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

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة    ) 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
 . المشاريع الصغيرة والمتوسطةمن

 
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 أية) إرادة(راكز تعزيز اإلنتاجيــة    لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في م       

 .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 (
 



 

 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 السوق المحلي

   ٣. ٣ صادراتاالستيراد وال

   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

   ٥٠٣ الطلب المحلي المتوقع

   ٦. ٣ االنتاج المتوقع وحصة المشروع

   ٧. ٣ المنافسة والتسويق

   ٨. ٣ اإليرادات المتوقعةو أسعار البيع 

 . ٤ الدراسة الفنية 

   ١. ٤ لمشروع العام لموقعال

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ األثاث

   ٤. ٤ العدد واألدوات

   ٥. ٤ المواد االولية 

   ٦٠٤ الخدمات الضرورية

   ٧٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

   ٨٠٤ برنامج تنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل السنة االولى

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع بالدينار

   ٣. ٥ لتشغيلما قبل االتأسيس ومصاريف 

   ٤. ٥ رأس المال العامل

   ٥. ٥ وسائل التمويل

   ٦. ٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ الماليةلمالحق ا 

 



 ١

 
 
 

 تجهيزات مزارع الدواجن
 

 ملخص المشروع -١

 مزارع الدواجنتجهيزات اسم المشروع

 امع  المقترحموقع المشروع

 ازغمعالف، مشارب، دفايات  منتجات المشروع

 أشخاص ثالثة األيدي العاملة

 دينار ١٠,٢٠٩ ياالستثمار الكل

 % ٢٧,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ٦,١٧٣ صافي القيمة الحالية

  ١,٦القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 واتسن ٤ فترة االسترداد

 



 ٢

 
 
 

   
 سواء المخصصة النتاج اللحم أو      بعينات ازدهرت صناعة الدواجن في األردن     منذ مطلع الس  

نظام التربية المكثفة والمحصورة ضمن بركس يسـتخدم          تعتمد على    أصبحتالبيض والتي   

 األعالف المساندة والتي تسهل تقديم      واألدوات التربية معتمدين بذلك على المعدات       ألغراض

ن اخذ احتياجاتها حسب الحاجة ودون المزاحمة، ومـع         ومياه الشرب بطريقة تضمن للدواج    

تطور صناعة الدواجن تطورت صناعة المستلزمات الخاصة بها والمعـدات الالزمـة مـن              

 الخلطات المناسـبة مـن      إيجاد إلى باإلضافة ةاألوتوماتكيمعالف ومشارب سواء اليدوية او      

 .  التي من شانها تقصير مدة التسميناألعالف

 

 :شروع وصف الم ١. ٢
 

 الغاز الالزمـة     وصوبات المشارب،   المعالف   بإنتاجمتخصصة  ) سمكرية  (عبارة عن ورشة    

 .للتدفئة من الصاج المجلفن حسب المواصفات المطلوبة

 

 :مبررات وأهداف المشروع  ٢. ٢
 

فـي   حدوث طلـب كبيـر       إلىكما ذكر اعاله     صناعة الدواجن بشكل متسارع      لقد ادى تطور  

 هذه المـواد    أن المساعدة والالزمة لمزارع الدواجن ، وبما        األدواتلى   ع األخيرةالسنوات  

من المواد المستهلكة فأن السوق بحاجة مستمرة إلى مثل هذه المواد والتي يـتم تصـنيعها                

 :إلىويهدف المشروع . محليا

 

 . ودفايات الغاز الالزمة لمزارع الدواجنبتصنيع المعالف والمشار •

كان وتحسين المستوى االقتصادي  واالجتماعي للعـاملين        خلق فرص عمل لعدد من الس      •

 .في المشروع

 .مالك المشروع جيد لتحقيق عائد مادي •
 
 
 
 
 

 : المقدمة  .٢



 ٣

 :الموقع العام للمشروع  ٣. ٢

 
تعتبر العاصمة عمان من المواقـع المناسـبة لهـذه الصـناعة فـي منـاطق التجمعـات                  

مـن الـدجاج   % ٢٥  ومن مزارع الـدواجن الالحـم  % ٣٠الصناعية،وذلك لوجود حوالي   

الزرقـاء   فـي    ، في مدينة عمان ونسبة كبيرة       األمهاتمن مزارع دجاج    % ٣٤ و   البياض

والمفرق ، وكذلك وجود المواد الخام الداخلة في الصناعة مما يشـجع إقامـة مثـل هـذا                  

 .المشروع في مدينة عمان

 

 

 

 

دد المزارع التي تم     ع أن إلى ،٢٠٠٢ريرها السنوي لعام    قفي ت وزارة الزراعة   بيانات  تشير  

بانتاج  ، مزرعة ٢٦١٧ تبلغ  وأمهات الالحم    لحم الدجاج والبيض  تأسيسها ألغراض إنتاج    

 كما هو مبـين فـي الجـدول         .مختلف األنواع    منالدورة  /  مليون طير  ٣٩,١ اجمالي بلغ 

  :التالي
 

       دجاج الحم    دجاج بياض
دجاج األمهات الالحم

  
 السنة

 عدد سعة ألف عدد
سعة 

 ألف
   

 عدد
 سعة ألف

٢٨١٣,٩ ٢٢٤١٠٦١ ٢٢٨٨ ٥٤١٢ ١٩٩٨٢٧٦ 

٢٤٧٢,٩ ٢٤٢٩٠٩١ ٢١٤٩ ٥٠٩٥ ١٩٩٩٢٧٤ 

٢٧٥٣,٦ ٢٣٨٨٢٩٨ ٢٠٧٤ ٥٠٩٦ ٢٠٠٠٢٧٢ 

٢٤٢٠٩١٠٢٢٦٦٦ ٢١٤٠ ٦٣٧٧ ٢٠٠١٢٩٣ 

٢٩١٨١١١٣٣١٥١ ٢٢١٣ ٦٧٣٠ ٢٠٠٢٢٩١ 

   .٢٠٠٢وزارة الزراعة التقرير السنوي لعام / المصدر*

 

 

 

 

 

دراسة السوق. ٣



 ٤

  :خدمات المشروع وتصنيفها ١. ٣
 
 

ايات الغاز الالزمة لمزارع    ف تصنيع المعالف والمشارب ود     سيعمل على  بأنه المشروع يتصف

 .الدواجن الالحم والبيات واألمهات، ويصنف المشروع من الورش الصناعية

 

 : السوق المحلي٢. ٣
 

من اإلنتاج المحلي والتي يـتم      المعالف والمشارب    تم تغطية حاجة السوق المحلي حاليا من      ي

 عـددها    الموجودة في مناطق مختلفة من المملكة والتي يصعب حصر          الورشات  من إنتاجها

كما ،   خاصة انها تقوم بإنتاج مستلزمات مختلفة ال تنحصر في احتياجات مزراع الدواجن،             

دوات  إال أن األ   ،  أصبح يستخدم حاليا في مزارع الـدواجن بعـض المشـارب البالسـتيكية            

ويبين  .المصنعة من الصاج المجلفن ما زالت تثبت جدواها في السوق ومعدل استهالكها اقل            

و السنوية في   م المختلفة وسعتها ونسبة الن    األنواعمن  الجدول التالي أعداد مزارع الدواجن      

 والتي من خاللها يمكن تقـدير احتياجـات المـزارع مـن             ٢٠٠٢-١٩٩٨األردن لألعوام   

  :رب بشكل افتراضيالمعالف والمشا

مزارع  + بياضمزارع (المجموع    

 ) مزارع أمهات الالحم+  الحم 
 النمو السنوية% 

 سعة ألف عدد
   السنة

  
 سعة ألف عدد

٣٠٦٣٦ ٢٦٢٥ ١٩٩٨ - - 

٤,٠ ٤,٣ ٣١٨٥٨ ٢٥١٤ ١٩٩٩ 

٠,٤ -٢,٧ ٣١٧٣٢ ٢٤٤٤ ٢٠٠٠- 

٤,٨ ٣,٩ ٣٣٢٥٢ ٢٥٣٥ ٢٠٠١ 

١٧,٥ ٣,٣ ٣٩٠٦٢ ٢٦١٧ ٢٠٠٢ 

 ٦,٥ ٢,٢ المعدل

   .٢٠٠٢وزارة الزراعة التقرير السنوي لعام / المصدر*

 

 

 

 

 

 



 ٥

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣
 

المعالف والمشـارب   يوجد بند واضح وصريح يتعلق بالمستوردات والصادرات المتعلقة ب        ال  

آالت ،  ٨٤٣٦، ويقع تحت البند رقـم       تصنيعها محليا   البا ما يتم    غ، و والدفايات من الخارج    

  ،   ٨٤٣٦٩١ ورقـم    واجهزة اخرى لتربية الطيور الداجنة عدا آالت الحضـانة والتفـريخ          

، وسـيتم االعتمـاد   آجزاء آلالت واجهزة تربية الدواجن وحضانة او تفريخ الطيور الدواجن   

 .على الفرضيات الالحقة لصعوبة معرفة كل بند على حدة
 
 

 السنة الوصف
مستورد

 كغم

 صادر

 كغم

معاد 

/ يرتصد

 كغم

آالت واجهزة اخرى لتربية الطيور الداجنـة

 عدا آالت الحضانة والتفريخ
١٠،٤٦٠٠ ٥،٣١٠ ١٩٩٨ 

 ٠ ٨٤،٥٢٠٤٠٠ ١٩٩٩ 

 ١٤٦ ٤٧،٠٧٤٠ ٢٠٠٠ 

 ٥،٥٠٠ ١٦،٥٤٦٠ ٢٠٠١ 

 ٠ ٢١،٠٤٧٠ ٢٠٠٢ 

ــدواجنأ جــزاء آلالت واجهــزة تربيــة ال

 وحضانة او تفريخ الطيور الدواجن
٢،٦٩٠ ٢٦،٣٣٠٠ ١٩٩٨ 

 ٠ ٠ ٨،١٥٢ ١٩٩٩ 

 ١،٨٣٥ ٠ ٥،٢٩٤ ٢٠٠٠ 

 ١،١١٣ ٢٤،٨٢٨٠ ٢٠٠١ 

 ٠ ٢٩،٤٢٢١،٣٥٠ ٢٠٠٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦

 :  الطلب المحلي السابق٤. ٣
 

بناء على المعلومات السابقة والمتعلقة باحتياجات الدواجن مـن         يمكن تحديد الطلب المحلي     

 :ق االفتراضيالفرضيات التالية يمكن تحديد السومن خالل هذه المواد و

 ٣٩,١  حوالي   ٢٠٠٢ حتى  عام     )واألمهات ضالالحم، البيا (بلغت سعة مزارع     •

 .مليون طير في الدورة

 .معالف معدنيةمن الطير /  سم طولي١٥يخصص  •

   .مشارب معدنية من ال)طير/ سم طولي٤(يخصص  •

 . طير١٠٠لكل )  دفاية غاز(يخصص معدل حاضة  •

 .سنويا% ١٠تستهلك األدوات بنسبة  •

 :لمزارع الدواجن كما يلي  المختلفة والالزمةلجدول التالي العدد المطلوب من األدواتيبين ا

 

 ألف/ العدد البيان

 ٢٩٣٢,٥ م٢ طول معالف

 ٧٨٢ م٢ طول مشارب

 ٣٩١ م١,٢٥ قطر  دائريةايات غازفد
 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣

 
ـ      % ٦,٥، %٢,٢د بلغـت  من المالحظ أن معدل نسبة النمو السنوي  في قطاع الـدواجن ق

 حـوالي   عـام   " نظـري "بمعدل نمو   بالنسبة لعدد المزارع وسعة المزارع على التوالي أي         

 على المشارب والمعالف والـدفايات حـوالي         زيادة الطلب  ، سيتم افتراض أن معدل      %٤,٤

 أن كما انـه مـن المتوقـع         ،سنويا من األدوات الالزم تصنيعها بصورة جديدة سنوية       % ٤

وبذلك يتوقع أن يكـون      سنويا،% ١٠بنسبة  موجودة في المزارع اصال     معدات ال تستهلك ال 

 : كما يلي٢٠٠٨-٢٠٠٤ للسنوات حجم الطلب 

 أو المشــارب أوعــدد المعــالف = النــاجم عــن معــدل  النمــو الســنوي •

 %.٤معدل النمو السنوي + معدل النمو السنوي % ٤ x ٢٠٠٢سنة/الدفايات

ــن  • ــاجم ع ــتهالك الن ــنويااالس ــد= لس ــارب أو ع ــالف أو المش د المع

معدل النمو السنوي   + معدل االستهالك السنوي    % ١٠ x ٢٠٠٢سنة/الدفايات

٤.% 



 ٧

 ألف  /  من المعالف حجم الطلب المتوقع

الناجم عن  اإلجمالي

 االستهالك

الناجم عن معدل  

 النمو السنوي

 السنة

٢٠٠٤ ١٢٢ ٣١٧ ٤٣٩ 

٢٠٠٥ ١٢٧ ٣٣٠ ٤٥٧ 

٢٠٠٦ ١٣٢ ٣٤٣ ٤٧٥ 

٢٠٠٧ ١٣٧ ٣٥٧ ٤٩٤ 

٢٠٠٨ ١٤٣ ٣٧١ ٥١٤ 
 
 

 ألف  /  من المشارب حجم الطلب المتوقع

الناجم عن  اإلجمالي

 االستهالك

الناجم عن معدل  

 النمو السنوي

 السنة

٢٠٠٤ ٣٣ ٨١ ١١٤ 

٢٠٠٥ ٣٤ ٨٥ ١١٩ 

٢٠٠٦ ٣٥ ٨٨ ١٢٣ 

٢٠٠٧ ٣٧ ٩٢ ١٢٩ 

٢٠٠٨ ٣٨ ٩٥ ١٣٣ 

 
 ألف  /  الدفايات من حجم الطلب المتوقع

الناجم عن  اإلجمالي

 االستهالك

الناجم عن معدل  

 النمو السنوي

 السنة

٢٠٠٤ ١٦,٣ ٤٢,٣ ٥٨,٦ 

٢٠٠٥ ١٦,٩ ٤٤,٠ ٦٠,٩ 

٢٠٠٦ ١٧,٦ ٤٥,٧ ٦٣,٣ 

٢٠٠٧ ١٨,٣ ٤٧,٦ ٦٥,٩ 

٢٠٠٨ ١٩,٠ ٤٩,٥ ٦٨,٥ 

 

 

 



 ٨

 

 : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص٦. ٣

 
) دفايات غاز ( حاضنة   ١٠٠٠ مشرب  و     ١٠٠٠  معلف و  ٢٥٠٠بصناعة  تم افتراض البدء    

% ٥في السنة اإلنتاجية األولى وتزداد اإلنتاجية للورشة من المعـدات المـذكورة بنسـبة               

 التي تصـل     اإلنتاج المتوقع للمشروع وحصته من السوق      أدناه وعليه يبين الجدول     . سنويا

ـ     % ١,٦٥ ،%١,١،  %٠,٥٧  األولىفي السنة    دفايات علـى   من المعالف والمشـارب وال

 : التوالي
 

 ألف قطعة /إنتاج  المشروع

 معالف مشارب دفايات

 

 السنة

 
 

١,٠٠٠  األولى ٢,٥٠ ١٠٠٠

 الثانية ٢,٦٣ ١,٠٥ ١,٠٥

 الثالثة ٢,٧٦ ١,١٠ ١,١٠

 الرابعة ٢,٩٠ ١,١٦ ١,١٦

 الخامسة ٣,٠٤ ١,٢٢ ١,٢٢

 

 :والتسويق المنافسة ٧. ٣
 

منتجـين   أشخاص لوجود   إنتاجهصعوبات في تسويق    ة  في البداي المشروع   يواجه   أنيتوقع  

ـ (جل  باآلالمواد  شراء  ل المزارعين يلجأون     الكثير من  أن ال سيما و بالسوق،   اقوياء ، )دينال

 وجـد ي و، لغيـرهم مـن التجـار   أووسيعتمد المشروع البيع بسعر الجملة لمزارع الدواجن    

 األنواعخصصة في مثل هذه      غير مت  ألنها المملكة يصعب حصرها     أنحاءمشاغل متفرقة في    

 أن إال ، مثل تجارة الصوبات وصـنع البـواري وغيرهـا         أخرى سمكرية   أعمالبل تمارس   

  من السوق المسـتهدف     الكميات التي سينتجها المشروع سوف تستحوذ على نسبة بسيطة        

 يكون  أن اإلنتاج  مستوى مما يساعد ذلك على تسويق المنتج مع العمل على المحافظة على          

 .مطابق للمواصفات وذات نوعية جيدة

 

 



 ٩

 :  المتوقعة واإليرادات البيع  أسعار٨. ٣

 
 وحسب مصـدر الصـاج المسـتخدم فـي          أخرى إلىالجملة من ورشة    تختلف أسعار بيع    

 دينار،  والمشـرب بـنفس الطـول         ٢,٨٥م بحدود   ٢الصناعة، وعموما يباع المعلف طول      

 الواحـدة   ع، والدفايات تبـا    مع عوامة نوع تركي      جالختالف سماكة الصا    دينار ١٠حوالي  

   .لمشروعل المتوقعة اإليرادات ويبين الجدول التالي .  دنانير١٠بحدود 
 

 السنة دينار/ اإليرادات

 اإلجمالي دفايات مشارب معالف 

 ٢٧,١٢٥ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٧,١٢٥ األولى

 ٢٨,٤٨٠ ١٠,٥٠٠ ١٠,٥٠٠ ٧,٤٨٠ الثانية

 ٢٩,٩٠٥ ١١,٠٢٥ ١١,٠٢٥ ٧,٨٥٥ الثالثة

 ٣١,٤٠٠ ١١,٥٧٥ ١١,٥٧٥ ٨,٢٥٠ الرابعة

 ٣٢,٩٧٠ ١٢,١٥٥ ١٢,١٥٥ ٨,٦٦٠ الخامسة

 
 

 

 الالزمة لمزارع الدواجن، من معـالف       األدواتسيعمل المشروع بصورة رئيسة على تصنيع       

 :ومشارب ودفايات مصنوعة من الصاج المجلفن حسب المقاسات التالي

 ).م ٢ xم١( أبعاد لوح الصاج المجلفن •

 :أبعاد المعلف 

 . دينار٤,٢٥وسعر لوح الصاج . ملم٠,٥سماكة الصاج المستخدم  •

، وعرض فتحة العلـف مـن األعلـى         سم  ١٥ المعلف  م وعرض قاعدة    ٢طول   •

 . سم٤,٥، ثنيات جانبية عدد اثنين طول الثنية مس١٨

ملـم،  ٣، سـماكة    سم بأرجل من الحديـد المبسـط      ٧ارتفاع المعلف عن األرض      •

 .سم طول من الحديد المبسط٣٠ إلىملم وتحتاج كل رجل ٢٠ وعرض

 .دينارين= م ٦سعر سيخ الحديد المبسط بالمواصفات المذكورة طول  •

 الدراسة الفنية  .٤



 ١٠

عـرض  صـاج ب  (  من الصـاج المجلفـن     وبذلك يحتاج المعلف الواحد مع الثنيات      •

المعلف حتاج   وي )معالفصنيع ثالثة    لوح الصاج يكفي لت    أن أي،  م٢بطول   سم،  ٣٣

 .) قرش٢٠(  أرجل عدد اثنين تبلغ كلفتها حوالي ىإلالواحد 

سم، ويحتاج كل معلـف     ٥ فتحة الشبك حوالي     أبعادملم  ٤شبك من سلك سماكته      •

 أسالك على   األسالكسم مثني بشكل زاوية وتثبت قطع       ٢٥ قطعة سلك بطول     ٣٥ إلى

م طولي اي ما يعـادل      ١٣ وبذلك يحتاج المعلف الى سلك بطول        م ، ٢جانبية بطول   

  . دينار٠,٥ملم بـ ٤ء كغم السلك سماكة شرابا كغم من السلك، ويبلغ سعر تقري

 :أبعاد المشرب 

 . دينار٨,٠وسعر لوح الصاج . سماكة الصاج المستخدم ا ملم  •

سـم ،   ١٥م وعرض قاعـدة المعلـف         ٢ المعلف طول المعلف طول      أبعادنفس    •

 ٤,٥ل الثنيـة    سم، ثنيات جانبية عدد اثنين طو     ١٨وعرض فتحة العلف من األعلى      

 بإدخـال  ويحتاج إلى غطاء صاج يوضع فوق المشرب بطريقة تسمح للطيـور             .سم

 .سم٢٠م بعرض ٢طول الغطاء . رأسها فقط للشرب خوفا من عبثها في الماء 

وعادة توضع العوامة صناعة تركيـة بسـعر        )  عوامة(يحتاج المشرب إلى بلف      •

 . دنانير٨ى  دنانير  أما العوامة األمريكي يصل سعرها إل٤,٥

 .و الحال في المعالفهأرجل من الحديد المبسط كما  •

 :ايات الغازفأبعاد د 

 سفلية مالصـقات    واألخرى علوية   إحداهماتتكون الدفاية من قطعتين من الصاج        •

 .لبعضهما بشكل متعاكس من حيث التجويف

 م  ١,٢٥ وبأبعاد   وح الصاج ،    ل/  دنانير ٦ بسعر    ملم ٠,٧يستخدم الصاج سماكة     •

x للقطعة العلوية  ) الطعج( م يتم تشكيلها بشكل دائري عن طريق آلة البلص          ١,٢٥

 دينار لوح   ٦ بسعر    غير مجلفن    األسودة من الصاج     ملم ١,٥ السفلية  سماكتها     أما

 .سم٦٢ xسم ٦٢الصاج، ا بعادها 

 .األرض سم لحمل جسم الدفاية ورفعها عن ٧٥ بطول أنش ٤/٣ماسورة  •

 دينـار،   ٠,٢٥ انش لمسـك رأس الغـاز بسـعر          ٤/٣  كوع إلى كل دفاية    تحتاج •

 دينار ومبسطات للتثبيت جسم الدفاية ما يعادل        ٠,٧٥ رأس غاز  بسعر      إلىوتحتاج  

 . دينار٠,٢

 

 

 

 



 ١١

 

 

 -: الموقع العام للمشروع١. ٤

 
 التسويق ووجود اكبـر     أماكنعتبر مدينة عمان من المواقع المناسبة للمشروع بقربها من          ت

 وكذلك  في نفس المحافظة والمحافظات المجاورة الزرقاء، المفرق، واربد       نسبة من المزارع    

 .توسطها لباقي محافظات المملكة
 

 :البناء ٢. ٤

 
 استئجار مخزن كبير منه ورشة للعمـل ومسـتودع بمسـاحة            المشروعيكفي إلنشاء هذا     

وح  دينار في المناطق البعيدة عن السكان والمسـم        ٣,٠٠٠  وباجرة سنوية حوالي      ٢م١٠٠

 .فيها مزاولة مثل هذه األعمال
 

 تعديالت في البناء بما يتناسب وطبيعة العمل في المشروع من بالط            إجراء إلىيحتاج البناء   

  األخـرى  واألعمـال  التمديدات الكهربائية الالزمة للعمل      إلى باإلضافةوواجهة حديد للمحل    

  . دينار٥٠٠وتقدر هذه التكاليف بحدود 

 

 : األثاث٣. ٤
 

وتقـدر  لصاحب المشروع وأثاث للعمـال      عن مكتب   ج المشروع إلى أثاث بسيط عبارة       يحتا

 . دينار٢٥٠قيمتها بحوالي 
 

  واألدواتالعدد  ٤. ٤

 
التـي   التدفئـة    وأدواتالمعالف والمشـارب     الالزمة لتصنيع    واألدوات األجهزة يمكن توفير 

 :لتاليكما هي موضحة في الجدول ا .يحتاجها المشروع من السوق المحلي
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢

دينار/الكلفة دينار/ اإلجمالي  البيان العدد

   صاج كهربائيةماكنة قص ١ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠

 بلص الصاج كهربائية ل بلصماكنة ١ ١٢٠٠ ١٢٠٠

 إضافية مع قطعة  مقعرة بأشكال

 . الكبيرةلألحجام

 ماكنة لحام نقطة ١ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠

 ماكنة طعج الصاج  ١ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠

 أخرى عدد وأدوات - ٨٠٠ ٨٠٠

 المجموع ٧,٠٠٠

 

 : المواد األولية  ٥. ٤

 
 من المعالف والمشـارب وأدوات التدفئـة        األدوات المواد الخام الالزمة لتصنيع      يمكن توفير 

% ٥٠وقد تم تقدير تكلفة المواد االولية بنسـبة         التي يحتاجها المشروع من السوق المحلي       

 .ناردي١٣,٥٦٣من اإليرادات أي بما مجموعه 
 

 : الضروريةالخدمات ٦. ٤
 

 :يحتاج المشروع 

 البيان دينار/ شهري دينار/ سنوي

 كهرباء ٣ ٣٦٠

 ماء ١٠ ١٢٠

 وقود  ١٠ ١٢٠

 المجموع  ٥٠ ٦٠٠

 
 
  القوى العاملة واألجور السنوية٧. ٤
 

 من اجل متابعـة األعمـال     شروع  يحتاج المشروع إلى عمال عدد اثنين فنين دائمين في الم         

 :على النحو التاليلمتعلقة بالمشروع ا اطاتوالنش
 
 
 



 ١٣

 

الراتب الشهري دينار/ الكلفة العدد  البيان

 مالك المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل فني ٣ ١٢٥ ٤,٥٠٠

 المجموع ٤ _ ٦,٩٠٠
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٨. ٤
 

ليـة الالزمـة    تعديالت البناء وشراء األجهزة والعدد والمواد األو      من المتوقع أن يتم إنجاز      

  . من بداية العمل شهرين خالل الخاصة بالمشروع و
 
 

 
 

 :ىتكاليف التشغيل للسنة األول ١. ٥
 دينار/ الكلفة البند

 ١٣,٥٦٣ المواد األولية

 ٦,٩٠٠ الرواتب واألجور

 ٣,٠٠٠ اإليجارات

 ٦٠٠ الخدمات الضرورية

 ١٢٠ مصاريف صيانة

 ٧٦٠ مصاريف تشغيلية أخرى 

 ٢٤,٩٤٣ المجموع
 

 : المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥
 دينار/ الكلفة البند

 ٥٠٠ لبناءاتعديالت 

 ٧,٠٠٠ العدد واألدوات

 ٢٥٠ أثاث

 ٢٠٠ تأمينات مستردة

 ٧,٩٥٠ مجموع األصول الثابتة

 ١٨٠ مصاريف التأسيس

 ٢,٠٧٩ رأسمال عامل

 ١٠,٢٠٩ المجموع

الدراسة المالية .٥



 ١٤

 : مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
 المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية مثل رسوم التسجيل والترخيص والمصاريف           يحتاج

 . دينار١٨٠تبلغ قيمة هذا البند . المتفرقة األخرى

 

 : رأس المال العامل٤٠٥

 
تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شـهر واحـد، وقـد بلـغ                  

 .دينار) ٢,٠٧٩(
 
 

 :بالدينار وسائل التمويل ٥. ٥

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

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % ١٠مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة  

دينار/ القيمة  %  البيان

 مساهمة صاحب المشروع ٦,٢٠٩ ٦١

 قرض الموجودات الثابتة ٤,٠٠٠ ٣٩

  مجموعال ١٠,٢٠٩ ١٠٠

 
 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥

 

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   

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

ية تزداد بشكل متساو مـع الزيـادة        تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنو      •

 .المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٣٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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



 ١٥

 :ات والكشوف المالية ملخص المؤشر٧٠٥

 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

 أنتشـير التـدفقات النقديـة       كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

 .عاتوأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوق     على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

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

 :والتي تبين ما يلي

 دينار في السنة األولى للتشغيل ٨٤١يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة ٢,٠٤٨و  

تبلغ . ال  بما فيهم صاحب المشروع        موظفين وعم  ربعةسيوفر المشروع فرص عمل ال     -

 إلـى  دينار في السنة األولـى ترتفـع         ٦,٩٠٠قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم       

 .  دينار في السنة الخامسة٨,٣٨٧

فـي   % ١٨,٩في السنة األولـى و        % ٨,٣تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 فـي  %١٢,٤ى حقوق الملكية بـين     ونسبة العائد عل  . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 . في السنة الخامسة%١٨,٩ و السنة االولى

 .دينار٦,١٣٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٧,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .نوات  س٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

يبقـى المشـروع     % ٢٠و% ١٠في حالة زيادة تكاليف المشروع بنسب تتراوح بين          -

. مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشـروع        

أو تخفـيض   ،   %٢٠ ،  %١٠بنسبةتكاليف التشغيل    الرتفاع   ويعتبر المشروع حساسا    

 %.١٠ بنسبة أسعار البيع

 

 

 

  و الخسائراألرباحساب ح -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤

 

  الماليةمالحقال. ٦



الموقع المقترح
عمان

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

27,12528,48129,90531,40132,971المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

13,56314,24114,95315,70016,485تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,5004,7254,9615,2095,470تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8408829269721,021تكاليف المصنع التشغيلية

18,90319,84820,84021,88222,976مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
8,2238,6349,0659,5199,995الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
640672706741778مصاريف أخرى

6,0406,1926,3526,5196,695مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
757757757757757اإلستهالك لإلصول الثابتة

3636363636إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,8336,9857,1457,3137,489مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,3891,6481,9202,2062,506الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

40033426218396الفائدة على القرض
9891,3141,6582,0232,410الربح قبل الضريبة

148197249303361الضريبة على األرباح
8411,1171,4091,7192,048األرباح الصافية

%75%77%79%81%83نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
23,86224,14824,43624,72825,020نقطة التعادل (بالدينار)

%76%79%82%85%88نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

                                                              اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:
50025.0020أألبنية

025.000منشآت أخرى
7,00010.00700معدات وأجهزة

2506.6737األثاث والمعدات المكتبية
                  06.670

010.000أخرى
757المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

180536المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,0792,0790رأس المال العامل المطلوب

10,2096,2094,000إجمالي تكلفة المشروع
%39%61%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
تصنيع معالف ومشارب ودفايات لمزارعه الدواجن



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
27,12528,48129,90531,40132,971المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
27,12528,48129,90531,40132,971المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
6,209حقوق الملكية

4,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

9481,6312,4263,3384,372الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
10,20928,07330,11232,33134,73937,343مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
7,950مجموع اإلستثمارات

1,13018,90319,84820,84021,88222,976التكاليف التشغيلية المباشرة
6,0406,1926,3526,5196,695إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
40033426218396الفائدة

180المصاريف التأسيسية  والخلو
148197249303361الضريبة

9,26025,49126,57127,70328,88830,129إجمالي التدفق النقدي الخارج
9482,5823,5414,6285,8517,214صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
655721793872959أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
655721793872959إجمالي دفعات سداد القرض

9481,9272,8203,8364,9796,255رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
0297394497607723توزيعات األرباح

9481,6312,4263,3384,3725,532صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
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الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
9481,6312,4263,3384,3725,532النقد

00000المدينون
1,1301,1301,1301,1301,1301,130المخزون

2,0792,7613,5564,4695,5036,662إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
500المباني

7,000األجهزة والمعدات
250األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
7,9507,9507,9507,9507,9507,950إجمالي األصول الثابتة
7571,5152,2723,0303,787اإلستهالك التراآمي

7,9507,1936,4355,6784,9204,163القيمة الدفترية لألصول الثابتة
18014410872360القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
10,20910,09710,09910,21810,45910,825مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
6557217938729590اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

6557217938729590مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

33452624183195900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
33452624183195900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
6,2096,2096,2096,2096,2096,209رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5441,2662,1783,291األرباج المجمعة
5447239121,1131,325الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

6,2096,7537,4758,3879,49910,825مجموع حقوق الملكية
10,20910,09710,09910,21810,45910,825مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %18.9%16.4%13.8%11.1%8.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%18.9%18.1%16.8%14.9%12.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.84.55.15.7NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
تصنيع معالف ومشارب ودفايات لمزارعه الدواجن



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%10,2095تكاليف المشروع

%6,2095مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%4,00012القروض

%30%39.2القرض الى التكاليف %

%15%60.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

8411,1171,4091,7192,048صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%7.3%6.4%5.5%4.6%3.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%18.9%16.4%13.8%11.1%8.3معدل العائد على اإلستثمار %

%18.9%18.1%16.8%14.9%12.4معدل العائد على حقوق الملكية %

3.84.55.15.7NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

23,86224,14824,43624,72825,020نقطة 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 13,485-3,674-4,865-6,1375,4474,757636صافي القيمة الحالية

IRR 2.8%0.6-%13.6%22.6%25.0%27.8معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.2-1.61.51.41.10.50.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,427
5.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

24,439

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

13.7%

16.2%
3.8

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

تصنيع معالف ومشارب ودفايات لمزارعه الدواجن



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR27.8%معدل العائد الداخلي
NPV6,137صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.0%معدل العائد الداخلي
NPV5,447صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.6%معدل العائد الداخلي
NPV4,757صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.6%معدل العائد الداخلي
NPV636صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-0.6%معدل العائد الداخلي
NPV-4,865صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR2.8%معدل العائد الداخلي
NPV-3,674صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-13,485صافي القيمة الحالية
B/C-0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,2600-9,260

19482,1831,234

2912,4422,350

3962,7142,618

41012,9992,899
510615,46715,361

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,1860-10,186

19482,1831,234

2912,4422,350

3962,7142,618

41012,9992,899
510615,88315,777

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,1120-11,112

19482,1831,234

2912,4422,350

3962,7142,618

41012,9992,899
510616,29916,193



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,2600-9,260

1948826-122

2911,018926

3961,2181,122

41011,4291,329
510613,54113,436

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,2600-9,260

1948-530-1,478

291-407-498

396-277-373

4101-141-241
510611,61611,510

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,3730-9,373

11,043-312-1,355

2101-162-263

3106-5-111

411115948
511612,74712,630

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,4860-9,486

11,138-2,806-3,944

2110-2,766-2,876

3115-2,725-2,840

4121-2,681-2,802
512710,0279,900


