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

تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف ) إرادة(

 .منها الشباب األردني
 

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

ت المحلية منفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعا محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصة

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

لتقديم أية) إرادة(ستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالم

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 

 

 )ب مركز لديكبادر باالتصال بأقر(



 

 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 الطلب المحلي السابق
   ٣. ٣ اإلستيراد والتصدير

   ٤. ٣ صافي الطلب المحلي السابق
   ٥٠٣  الطلب المتوقع

   ٦. ٣ حصة المشروع من السوق

   ٧. ٣ المنافسة والتسويق

   ٨. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة

.٤ الدراسة الفنية  
   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ األرض
   ٣. ٤ البناء

   ٤. ٤ العدد واألدوات
   ٥. ٤  األثاث

   ٦٠٤ وسائط النقل
   ٧٠٤  المواد األولية

   ٨٠٤ الخدمات الضرورية
   ٩٠٤ القوى العاملة

   ١٠.  ٤ برنامج تنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية  
   ١. ٥ التشغيلتكاليف 

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع
   ٣. ٥ تشغيلمصاريف التأسيس وما قبل ال

   ٤. ٥ رأس المال العامل
   ٥. ٥ وسائل التمويل

   ٦. ٥ األسس والفرضيات المالية
   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ المالحق المالية  
 



١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص المشروع. ١

 تسمين الخراف اسم المشروع

 ألغوار، الكركربد، مأدبا، السلط، اإ  المقترحموقع المشروع

 لحوم حمراء منتجات المشروع

 ثالثة أفراد األيدي العاملة

 دينار ٤٢,١٨٥ ياالستثمار الكل

 % ٢٠,٧ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٣,٨٩٠ صافي القيمة الحالية

  ١,٣ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٥ فترة االسترداد
 

 
 

مشروع تسمين خراف على األعالف الخضراء 

 والخلطات العلفية المركزة



٢ 

 
 

كي ومربي الثروة الحيوانية في مناطق البادية  وخاصـة فـي            لكثيرا ما يلجأ ما   

 بيـع خـرافهم     إلـى  والتي يكون فيها المرعى شحيحا       األمطارالسنوات القلية   

 الناجمـة عـن     اإلضافية قليلة وصغيرة الحجم للتخلص من كلفة الغذاء         بأوزان

ـ       األعالف من النعاج على     واألمهاتتغذية الخراف    ي  المركزة التي ال تتـوفر ف

 بيع خرافه مبكـرا     إلى، مما يضطره    اإلضافية السيولة لهذه الكلفة     األحيانغالب  

 واللبنة واللـبن     قلية ويتم االستفادة من حليب النعاج في تصنيع الجبنة         وبأوزان

 الذين يقومون بتصـنيع     الجبانة إلى بيع الحليب    أوض والسمنة والزبدة    يوالمخ

 .االجبان 

 مشاريع  ، لذا قامت بدعم   األمر هذا   إلىكومة تنتبه    الح أخذتفي مطلع الثمانينات    

  المراعـي  أراضـي وير  ط وت  المركزة األعالف الثروة الحيوانية من خالل دعم      

 الخراف عند بيعها الـى      أوزانتوعية مربي الثروة الحيوانية لزيادة       إلىهادفة  

تي  الذي يزيد من دخل مالكي الحيوانات، ويزيد من كميات اللحوم ال      األمرالسوق  

 رفع نسبة االكتفاء    إلى باإلضافة من نفس عدد الحيوانات      للسوقيمكن تسويقها   

 الكثير من المؤسسات الدولية ساهمت فـي موضـوع التوعيـة            أنالذاتي، كما   

 الخراف من خالل دعمها للعديد من مشاريع تسمين الخراف          أوزان زيادة   ألهمية

ـ         ة، وبرنـامج الغـذاء     ومن هذه المؤسسات الصندوق الدولي للتنميـة الزراعي

 .العالمي، والمشروع االردني االسترالي

 قصـوى وخاصـة ان نسـبة        أهميـة  مشاريع تسمين الخراف     إعطاءال بد من    

 المطلـوب لتـأمين     األدنىاالكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ال ترقى الى الحد          

و % ٣٦,٦ بلغت نسبة االكتفاء الـذاتي       إذ،  الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء    

 ٢٠٠٢ على التـوالي لعـام       األبقار والماعز ولحوم    األغناممن لحوم   % ١١,٠

 .س العاملنف% ٢٣,٨تفاء الذاتي من النوعين  االكنسبةبينما بلغت 
 

 : وصف المشروع١. ٢
 

 الخضراء والمركـزات العلفيـة      األعالفسمين الخراف على    تأسيس مزرعة لت  

ل من بيعه مبكرا وبـوزن ال       بد) ٤٥-٣٥ (إلى حتى يصل    روفاالخلزيادة وزن   

 المنتجـين لهـذه     األغنام الخراف من مربي     حيث سيتم شراء   كغم،   ١٨يتجاوز  

المقدمة. ٢  



٣ 

وألغراض  له   العائدةيقوم بتسمين الخراف    ينصح من يمتلك النعاج ان      الخراف و 

 . كغم٢٠وبمعدل وزن  من السوق  الفطيمة سيتم شراء الخراف الدراسة فهذه
 

 :أهداف المشروع  ٢. ٢
 

 مربي األغنام إلى زيادة أوزان الخراف عـن طريـق تسـمينها سـواء               تشجيع

 من بيعهـا بعـد      بدالً على المركزات العلفية     أوبالتغذية على األعالف الخضراء     

 المشـروع   هـدف ي، و رأس/  كغم ١٨ قليلة ال تزيد عن      وبأوزانالفطام مباشرة   

 : إلى

 ..لك المشروعتحقيق عائد جيد لمانتاج اللحوم الحمراء وتسمين الخراف ال •

 .جديدة وذات مردود جيدفرصة استثمارية خلق  •

تشغيل األيدي العاملة،  وتحسين المستوى االقتصادي  واالجتماعي للعاملين           •

 .المشروع في
 

 لموقع العام للمشروع ا٣. ٢
 

ويقترح تنفيذ مثل هذا المشـروع فـي        جميع المناطق،   في  ينجح هذا المشروع    

  الخـراف علـى     تغذيـة  فيهام  تيس رات التسمين  دو إحدىالمناطق البعلية كون    

، األغـوار  ، ومن المناطق المقترحة اربد، مأدبـا، السـلط،           ءاألعالف الخضرا 

 .الكرك
 
 

 
 
 

 

 دراسة السوق.٣



٤ 

 صغيرة لعدم   بأوزان بيع خرافهم    إلى يلجأون األغنامال يزال عدد كبير من مالكي       

 رفعـت   أن الالزمة لفترة التسمين  وخاصة بعـد         األعالفمقدرتهم على تأمين    

 العديد ممـن تتـوفر لهـم    اال انالحكومة الدعم عن المركزات العلفية والنخالة    

 فتـرات الجفـاف لشـراء       ويقتنصونالقدرات المالية يقومون بتسمين الخراف      

اسعار رخيصة، ويوجد العديد من مزارع التسـمين        بالخراف المناسبة للتسمين    

 المتفرقة في انحاء مختلفة من المملكة 

 

هي كيفية  العوامل التي يجب دراستها ومراعاتها عند دراسة السوق،         ومن أهم   

ـ وخاصة استغالل فترات المناسبات الدين    تسويق المنتج    ة واالعيـاد، وفتـرات     ي

التسويق الى الخارج ، باالضافة الى البحث دائما عن البدائل العلفية الرخيصـة             

 تقـل نسـبة     الوالمتاحة مع المحافظة على مكونات الخلطة العلفيـة علـى ان            

 %.١٦وال تزيد عن % ١٤ البروتين فيها عن

 
 

 : خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣

 
الثروة الحيوانية العاملة في مجـال إنتـاج        يصنف المشروع من ضمن مشاريع      

 . اللحوم واأللبان

 

 :  الطلب المحلي السابق٢. ٣

 
تـي يـتم    يتم تغطية حاجة السوق المحلي من اللحوم الحمراء من الكميـات ال           

 محليا ويتم تغطية العجز عن طريق الكميات التي يتم اسـتيرادها  مـن               إنتاجها

 اللحوم المجمدة مـن     أوالخارج وعلى وجه الخصوص من استراليا خراف حية         

  نيوزلندا وغيرها

 

التي يتم إنتاجها سنويا من مختلـف أنـواع          ن الجدول التالي كميات اللحوم    يويب

 .الحيوانات
 
 
 



٥ 

 

  ألف طــن-حــوم حمـــراء          ل

 المجموع  جمال  أبقار  ماعز  أغنام السنة

٢٢,١ ٠,٣ ٣,١ ٣,٨ ١٤,٩ ١٩٩٨ 

٢١,٠ ٠,٣ ٣,٩ ٣,٤ ١٣,١ ١٩٩٩ 

١٥,١ ٠,٣ ٣,٤ ٢,١ ٩,٣ ٢٠٠٠ 

١٢,٧ ٠,٣ ٣,٦ ٢,٨ ٦,٠ ٢٠٠١ 

٨,٤ ٠,٣ ٢,٨ ١,٤ ٣,٩ ٢٠٠٢ 

 ١٥,٨٦ ٠,٣ ٣,٣٦ ٢,٧ ٩,٤٤ المعدل

 .٢٠٠٢/ الزراعة السنويتقرير وزارة : المصدر

 

 : االستيراد والتصدير٣. ٣  

 
 إلى كميات اللحوم    ٢٠٠٢وزارة الزراعة في تقريرها السنوي لعام       تشير بيانات   

  ).٢٠٠١-١٩٩٧ (الحمراء التي تم استيرادها للفترة من  
 

      )طن / الكمية( الحيوانية    اللحوم      كمية المستوردات السنوية من 

 المعدل٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٨١٩٩٩ النوع

٢٢٦٠٤١٧٧٩٩ ١٩٤٣٩ ٢٠٤٩٦ ١١١٩٣١٥٢٦٤ لحوم أبقار

١٠٨٠٤ ٩٢٣٦ ١١٥٠٩ ١٠٤٩٥ ١٢٥٢٥١٠٢٥٧ لحوم ضأن وماعز

 ١٨٥٠ ١٦٧١ ٢٧٢٠ ١٤١٥ ١٩٦٠ ١٤٨٣ لحوم محفوظة

٣٣٥١١٣٠٤٥٣ ٣٣٦٦٨ ٣٢٤٠٦ ٢٥٢٠١٢٧٤٨١ المجموع

 %٧,٦ -٠,٥ ٣,٩ ١٧,٩ ٩,٠ ـ النمو السنوية% 

 .٢٠٠٢/ تقرير وزارة الزراعة السنوي: المصدر

 

 كميـات  أية إلىوزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة للصادرات فال تشير بيانات       

 الحمراء تم تصديرها على شكل ذبائح وانما تم تصدير خراف حيـة             ماللحومن  

 متوسـط وزن الخـروف      أن دول الخليج، ولغايات هذه الدراسة تم اعتبـار          إلى



٦ 

 مـا   أي ،لحم صـافي  % ٥٠كغم وزن قائم منه     ٤٠ الخارج حوالي    إلىصدر  الم

 . الخارجإلىكغم كذبيحة لتقدير ما يعادل من اللحوم المصدرة ٢٠معدله 
 

  الحيوانية    اللحومكمية الصادرات السنوية من 

 المعدل ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٨١٩٩٩ النوع

 عدد/ضأن وماعز

 ألف
٣٠٥,٤ ١٣٧,٩ ٧٤,٢ ٢٧٤,٨ ٥٦٨,٨٤٧١,١ 

 ٦،١ ٢,٧٥ ١,٥ ٥,٥ ٩,٤ ١١,٤طن  ألف /الكمية*

 .٢٠٠٢/ تقرير وزارة الزراعة السنوي: المصدر

 

 : صافي الطلب المحلي السابق٤. ٣
 

يمكن حساب صافي حجم الطلب المحلي السابق  باالعتماد على حساب الكميات            

  -١٩٩٨ للسـنوات الكميات التي تـم اسـتيرادها وتصـديرها         المنتجة محليا و  

٢٠٠٢  . 
 

 ألف طن/ المعدل لحوم حمراء/ البيان
 ١٥,٩ متوسط اإلنتاج المحلي 

 ٣٠,٤ متوسط االستيراد

 ٦,١ متوسط الصادرات

 ٤٠,٢ صافي االستهالك المحلي

 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣
 اللحوم الحمراء ستكون بنفس نسبة النمو السكاني        علىأن زيادة الطلب    افترض  

، علما بان معدل نسبة     حجم الطلب المتوقع    لتقدير       ،   نويا س  %٣أي حوالي   

 إذ ما اخـذ     وهي نسبة متحفظة    ،   %٧,٦ بلغت   المستورداتالنمو السنوية في    

بعين االعتبار نسبة االكتفاء الذاتي المتدنية جدا من هذه المادة كمؤشـر علـى              

تضـيق  الحاجة إلى مشاريع لتسمين الخراف وزيادة إنتاج اللحـوم الحمـراء ل           

 .الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد

 



٧ 

 السنة طنألف / حجم الطلب المتوقع

٢٠٠٤ ٤٢,٦ 

٢٠٠٥ ٤٣,٩ 

٢٠٠٦ ٤٥,٢ 

٢٠٠٧ ٤٦,٦ 

٢٠٠٨ ٤٨,٠ 

 

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٦. ٣

 
 رأس مـن    ٢٠٠حـوالي   بدأ العمل به    يتقدر الطاقة اإلنتاجية للمشروع الذي س     

 :رة الواحدة حسب اآلتيالخراف في الدو
 

عنـد    يـوم  ٧٠التسمين ثالثة اشهر بالنسبة لألعـالف الخضـراء و        فترة   •

 .التسمين على األعالف المركزة

 .السنة/ عدد دورات التسمين خمس دورات •

من وزن الحيوان أي مـا      % ٣ حوالي   األعالفمعدل استهالك الخروف من      •

 .اليوم/  كغم١,٢٥يعادل حوالي 

 الخضـراء   األعـالف عند التسـمين علـى      )  التحويل معامل(زيادة الوزن    •

 .الخروف/ وزن قائم/ اليوم/ غم٢٠٠

 تصـل    عند التسمين على المركزات العلفية     ) معامل التحويل  (زيادة الوزن  •

اليوم عند استعمال الخلطة بالنسب التاليـة مـن مكوناتهـا           / غم٢٥٠  إلى

% ٠,١كلـس،   % ١ملح طعـام،    % ١,٤صويا،  % ١٦شعير،  % ٨٢,٠(

 .) وفيتاميناتمالحأ

 .كغم لحم صافي  ١٨,٨كغم أي حوالي   ٣٧,٥معدل بيع الرأس قائم  •

 .سنويا% ٥معدل الزيادة السنوية في حجم المشروع  •

 عدلم الخضراء وب  األعالف إلنتاج دونم   ١١٠ استئجار   إلىالمشروع يحتاج    •

 .دونم/  دنانير ١٠ أجرة

لجافـة هوائيـا يعـادل      االخضـراء    الدونم من المادة العلفيـة       إنتاجمعدل   •

 .دونم/ كغم٢٥٠



٨ 

 .رأس/ كغم١,٥معدل استهالك الرأس من األعالف الخضراء الجافة يعادل  •
   

 مـن    حتى السنة الخامسـة    وعليه يتوقع أن يصل إنتاج المشروع في السنة األولى        

 : كما هو مبين في الجدول التاليالتشغيل

 

عدد الرؤوس السنة

 الدورة/رأس

 عدد الرؤوس

  السنة/رأس

إجمالي الوزن 

 طن/القائم

 إجمالي اإلنتاج

 طن/  لحم صافي

 ١٨,٨ ٣٧,٥ ١٠٠٠ ٢٠٠ األولى

 ١٩,٧ ٣٩,٤ ١٠٥٠ ٢١٠ الثانية

 ٢٠,٧ ٤١,٣ ١١٠٣ ٢٢١ الثالثة

 ٢١,٧ ٤٣,٤ ١١٥٨ ٢٣٢ الرابعة

 ٢٢,٨ ٤٥,٦ ١٢١٥ ٢٤٣الخامسة

 

 صل حصـة المشـروع مـن السـوق حـوالي          أن ت يتوقع  بناء على ذلك     •

 إنتـاج  أنفـي حـين    ٢٠٠٤للعـام   المتوقع   حجم السوق من   %٠,٠٥٢

 السـوق    حجـم   من %٠,٠٥٦ المشروع في السنة الخامسة يشكل حوالي     

   :أدناه في الجدول  هو موضحكما،  للسنة الخامسةالمتوقع

 حصة المشروع

 %من السوق 

  المتوقعاإلنتاج

 طن

  المتوقع  الطلب

 طن

 السنة

٢٠٠٤ ٤٢,٦٠٠ ١٨,٨ ٠,٠٤٤ 

٢٠٠٥ ٤٣,٩٠٠ ١٩,٧ ٠,٠٤٥ 

٢٠٠٦ ٤٥,٢٠٠ ٢٠,٧ ٠,٠٤٦ 

٢٠٠٧ ٤٦,٦٠٠ ٢١,٧ ٠,٠٤٧ 

٢٠٠٨ ٤٨,٠٠٠ ٢٢,٨ ٠,٠٤٨ 

 

 :والتسويق المنافسة  ٧. ٣

 
 على السوق حيث انه يستوعب جميع إنتاج المملكة من اللحوم           ال يوجد منافسة  

ـ             روف نظرا للعجز الحاصل في كميات اللحوم التي يتم توفيرها محليا، ومن المع



٩ 

أن لحوم الخراف المحلية المعروفة باسم العواسي مرغوبة من قبل فئة كبيـرة             

من السكان المحليين لالستهالك، كما أنها مرغوبة للتصدير إلى دول الخلـيج ،             

لذا فان المنافسة قد تكون محدودة حتى مهما بلغت الكميات التي يتم اسـتيرادها     

  .من الخارج وبسعر ارخص بقليل

 

  المتوقعةاإليراداتار البيع وأسع ٨. ٣
 

كغـم  وزن قـائم ،       /  دينار ١,٨للخروف   الجملة      بيع افترض أن متوسط سعر   

 للـرأس   /  كغم وزن قائم     ٣٧,٥ويتم عادة بيع الخراف بمتوسط وزن يصل الى         

 أن  أو سوق األغنام    إلى أو محالت اللحوم مباشرة     أصحاب الذي يتم تسويقه إلى   

يوضح الجدول التـالي    . الخارج من خالل تجار وسطاء     إلىيتم تصديره مباشرة    

 :اإليرادات السنوية المتوقعة من المشروع
 

إجمالي الوزن  السنة

 طن/القائم

%٣خصم نسبة نفوق 

 )طن(

دينار/ صافي اإليراد

 ٦٥,٥٢٠ ٣٦,٤ ٣٧,٥ األولى 

 ٦٨,٧٦٠ ٣٨,٢ ٣٩,٤ الثانية

 ٧٢,١٨٠ ٤٠,١ ٤١,٣ الثالثة

 ٧٥,٧٨٠ ٤٢,١ ٤٣,٤ الرابعة

 ٧٩,٥٦٠ ٤٤,٢ ٤٥,٦ الخامسة

 .عادةيتم بيع الخراف على أساس الوزن القائم : مالحظة
 
 



١٠ 

 
 
 

 
 
 :المشروع موقع  ١. ٤

 
 :شروع ما يلي يجب أن يراعى عند اختيار موقع الم

أن يكون بعيدا عن األحياء السكنية وقريب من المـدن الرئيسـة لسـهولة               •

 .روعلمش مستلزمات اإلنتاج لونقلالتسويق 

 أراضـي  البعليـة السـتئجار      األراضي يكون موقع المزرعة قريب من       أن •

 .البقوليات العلفيةبزراعية وزراعتها 

 .ر مصدر مائي صالح للشرب بشكل دائم ونظيف يتوف  •
 

 مـن المواقـع المناسـبة لمثـل هـذه           اربد ومأدبا والسلط  والكرك      تعتبر منطقة   

 إنتـاج ها مناطق بعلية لها القـدرة علـى         باعتبار المشاريع، كما تمتاز هذه المواقع    

 . الخضراء األعالف

 

 :األرض   ٢. ٤

 
في المناطق الرخيصة التـي ال يتجـاوز          دونمات ٣يكفي المشروع ارض بمساحة     

 . دينار٣٠٠٠ دينار، وبكلفة إجمالية حوالي ١٠٠٠سعر دونم األرض فيها 

 دونم وبكلفـة    ١١٠ أما بالنسبة لزراعة األعالف الخضراء فسيتم استئجار مساحة       

 .الدونم سنوياً/  دينار١٠

 

 البناء  ٣. ٤
 

عن الضأن  في مثل هذه المشاريع يتوخى أن تكون األبنية بأقل التكاليف والمعروف            

 وال   الحارة   أو سواء الباردة    الصعبة والمناخية    البيئية  الظروفبقدرته على تحمل    

ائر بشكل مائـل    ظحع بناء   تحتاج إلى أبنية من نوع خاص، ويقترح في هذا المشرو         

اه  للحظيرة باتج  األمامية الخلف على ان تكون الواجهة       إلى مائلة   األماممرتفعة من   

 الدراسة الفنية. ٤



١١ 

م الفساح المجـال لـدخول      ١,٢٥ار االمامي عن    دالشرق وان ال يعلو فيها بناء الج      

  .األمراضو لغايات التعقيم والتطهير والقضاء على ة الشمس الى داخل الحظير

 :بنية والمنشآت الالزمة على النحو التاليهذا وستكون األ

 

 دينار/ اإلجماليكلفة الوحدة ٢المساحة م نوع البناء

 ٣,٦٠٠ ٣٠ ١٢٠  ومستودع أعالفمكاتب وسكن

 ٦,٠٠٠ ٣٠ ٢٠٠ ٢م٢٠٠حظيرة مظللة 

 ٢,٠٠٠ ١٠ ٢٠٠ ٢م٢٠٠حظيرة مكشوفة 

 ٧٥٠ - - سياج

 ١٢,٣٥٠ المجموع

   

 : واألدواتالعدد  ٤. ٤
 بسيطة مثـل    وأدوات معدات   تسمين الخراف مزارع  لضروري أن يتوفر في     من ا 

  ويمكن شراء جميع األدوات والمعدات من السوق المحليـة،         معالفالمشارب و ال

  :ويوضح الجدول التالي األدوات والمعدات الالزمة للمشروع

 

 الكلفة

 دينار

 الوحدة سعر

 دينار

 عدد 
 

 البيان

 معالف ٢٠ ٢٥ ٥٠٠

 شاربم ٥ ٢٥ ١٢٥

ــالف   - - ٤٥٠ ــط األع ــدات خل أدوات ومع

 ومناولتها

  خزانات مياه - - ٥٠٠

 المجموع ١,٥٧٥
 

 : األثاث٥. ٤
المشروع باإلضافة إلـى  لعمال يحتاج المشروع إلى بعض األثاث إلغراض تجهيز المنامة   

 . دينار٥٠٠وبقيمة  بسيطث اأث

 



١٢ 

 :  وسائط النقل٦. ٤
احدة إلغراض  شراء مستلزمات اإلنتاج وبكلفة       يلزم المشروع توفير واسطة نقل و     

 . دينار١٠,٠٠٠تقدر بـ 

 

 :  المواد األولية٧. ٤
 نسـبة   أن مـع العلـم      يبين الجدول التالي المواد األولية المستخدمة في اإلنتـاج        

 :يومياً/  كغم ١,٢٥ حوالي من وزنه% ٣استهالك الحيوان من األعالف تعادل 
 

 اإلجمالي

 دينار

 السعر

 دينار 

الكمية أو 

 الوحدة

 البيان

 دورة تسمين واحدة/ زراعة محصول البيقيا 

 حراثة األرض   دونم١١٠ ٠,٦ ٦٦

 بذار آلي  دونم ١١٠ ٠,٨ ٨٨

 دونم / كغم١٠بذور بيقيا   طن١,١ ٢٧٨ ٣٠٧

 دونم/كغم١٠سماد داب  طن١,١ ٢٠٠ ٢٢٠

 كلفة حصاد وجمع   ١,٤١٠

 المجموع الجزئي ٢,٠٩١
 شراء خراف للتسمين طن٢٠ ٢٠٠٠ ٤٠,٠٠٠

 دورات  ٤/ أعالف مركزة * ٧٠ ١٠٠ ٧,٠٠٠

 تسمين

 عالجات بيطرية ١٠٠٠ ٠,٥ ٥٠٠

 مياه   ٢٥٠

 الكليالمجموع  ٤٩,٨٤١
 دينار  ٨٠احتسبت سعر طن  الخلطة العلفية المركزة بناء على سعر طن الشعير             * 

 .طن/  دينار١٠٠٠ دينار ، وفيتامينات ٢٠ دينار، وملح الطعام ٢٠٠وطن الصويا 
 

 
 
 
 



١٣ 

 : الضروريةالخدمات ٨. ٤
المقترحة جميع الخدمات الضرورية من طرق معبدة وماء        اغلب المناطق   يتوفر في   

 :وكهرباء،  وتقدر التكاليف التشغيلية المساعدة بما يلي
 

 البيان السنة/ دينار

 كهرباء ١٢٠

  ماء ٦٠

 وقود سيارات ١٢٠٠

 المجموع الكلي ١,٣٨٠

 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٩. ٤
 

 :للسنة األولى من التشغيل الجدول التالي عدد الموظفين ورواتبهم يوضح
 
 

 الرواتب السنوية

 دينار
الرواتب 

  دينارةالشهري
 العدد

 البيان

ــدس /صــاحب المشــروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠ مهن

 زراعي

  عامل ٢ ١٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٣  ٤,٨٠٠

 

 :مشروع تنفيذ البرنامج  ١٠. ٤
زراعـة  و  للمشروع   الالزمةالتجهيزات  للبناء و لفترة ستة اشهر    يحتاج المشروع   

 . األرض 

 

 

 



١٤ 

 

 

  تكاليف التشغيل١. ٥

 

دينار/ الكلفة البند  

 ٤٩,٨٤١ المواد األولية

 ٤,٨٠٠ الرواتب واألجور

 ١,١٠٠ ايجارات ارض زراعية

 ١٨٠ كهرباء وماء

 ١,٢٠٠ وقود

خرىأمصاريف تشغيل   ١,١٢٠ 

 ٥٨,٢٤١ المجموع

 

 : المشروعتكاليف ملخص ٢. ٥

 

 دينار/ الكلفة البند

أرضشراء   ٣,٠٠٠ 
 ١٢,٣٥٠ البناء

 ١,٥٧٥ العدد واألدوات
ثأثا  ٥٠٠ 

 ١٠,٠٠٠ سيارات
 ١٠٠ تأمينات مستردة

 ٢٧,٥٢٥ مجموع األصول الثابتة
 ١٠٠ مصاريف التأسيس

 ١٤,٥٦٠ رأسمال عامل
 ٤٢,١٨٥ المجموع

الدراسة المالية. ٥



١٥ 

 

 

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
مثل رسوم التسجيل والتـرخيص     يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

 .  دينار١٠٠ وتقدر ومصاريف متفرقة
 

 : رأس المال العامل ٤. ٥

 
 وقـد    شهور ٣حوالي  تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية          

 .دينار)  ١٤,٥٦٠(بلغ 

 

 : وسائل التمويل٥. ٥

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

سنويا، كما هو موضح فـي الجـدول         % ٨مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة       

 :التالي
 
 
 

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٣٢,١٨٥ ٦٣

 قرض الموجودات الثابتة ١٠,٠٠٠ ٣٧

 )دينار(  المجموع ٤٢,١٨٥ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
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 
 



١٦ 

يف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة        تم افتراض أن المصار    •

 .المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% صفراحتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %.  ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية   كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

ـ    على الوفاء بالتزاماته الماليـة        المشروع قادر  أن الي يرتقـي   وأن المـردود الم

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق           .لمستوى التوقعات 

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالنقدي، الميزاني
 

  دينار في السنة األولـى       ٤,٢٣٣يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة٦,٦٥٣و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب واألجـور     .  موظفين وعمال      لثالثةفرص عمل   سيوفر المشروع    -

دينار في السـنة     ٥,٨٣٤ إلىدينار في السنة األولى ترتفع       ٤,٨٠٠التي ستدفع لهم    

 .الخامسة

فـي   % ١٤,٦في السنة األولـى و      % ٩,٩تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

و  % ١٢,٣ى حقوق الملكية بين     ونسبة العائد عل  . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

١٤,٦.% 

 .  دينار١٣,٨٩٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٠,٧يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات   ٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

 تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسـب         أو المشروع   في حالة زيادة تكاليف    -

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



١٧ 

 حساسا النخفـاض     المشروع إال أن . الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع      

  %.١٠ ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة أسعار البيع أو

 

 

 
. و الخسائراألرباحاب حس ١. ٦  

.قائمة التدفقات النقدية ٢. ٦  

.لعموميةالميزانية ا ٣. ٦  

. ملخص االستنتاجات والمعايير المالية٤. ٦  
 

 

  الماليةمالحقال. ٦



الموقع المقترح
اربد، مأدبا السلط والكرك

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

65,52068,79672,23675,84879,640المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

49,84152,33354,95057,69760,582تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,4002,5202,6462,7782,917تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,1602,2682,3812,5002,625تكاليف المصنع التشغيلية

54,40157,12159,97762,97666,125مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,11911,67512,25912,87213,515الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
1,1001,1001,1001,1001,100إيجارات

00000أيجار أرض
280294309324340مصاريف أخرى

3,8403,9774,1214,2724,430مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,2262,2262,2262,2262,226اإلستهالك لإلصول الثابتة

2020202020إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,0866,2236,3676,5186,676مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,0335,4525,8926,3546,839الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

800664516357186الفائدة على القرض
4,2334,7885,3765,9976,653الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
4,2334,7885,3765,9976,653األرباح الصافية

%49%51%52%53%55نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
40,57540,57940,55940,51240,434نقطة التعادل (بالدينار)

%51%53%56%59%62نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

12,35025.00494أألبنية
025.000منشآت أخرى
1,57510.00158معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
2,226المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

100520المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
14,56014,5600رأس المال العامل المطلوب

42,18532,18510,000إجمالي تكلفة المشروع
%24%76%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
تسمين الخراف



الموقع المقترح
اربد، مأدبا السلط والكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
65,52068,79672,23675,84879,640المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
65,52068,79672,23675,84879,640المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
32,185حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,1004,7587,55710,50213,599الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
42,18567,62073,55479,79386,35093,239مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
27,525مجموع اإلستثمارات

12,46054,40157,12159,97762,97666,125التكاليف التشغيلية المباشرة
3,8403,9774,1214,2724,430إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
800664516357186الفائدة

100المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

40,08559,04161,76264,61467,60570,741إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,1008,57911,79215,17818,74422,498صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,7051,8411,9882,1472,319أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,7051,8411,9882,1472,319إجمالي دفعات سداد القرض

2,1006,8749,95113,19016,59720,179رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,1172,3942,6882,9983,327توزيعات األرباح

2,1004,7587,55710,50213,59916,852صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
تسمين الخراف



الموقع المقترح
اربد، مأدبا السلط والكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,1004,7587,55710,50213,59916,852النقد

00000المدينون
12,46012,46012,46012,46012,46012,460المخزون

14,56017,21820,01722,96226,05929,313إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

3,000األرض
12,350المباني

1,575األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
27,52527,52527,52527,52527,52527,525إجمالي األصول الثابتة
2,2264,4516,6778,90311,129اإلستهالك التراآمي

27,52525,29923,07420,84818,62216,396القيمة الدفترية لألصول الثابتة
100806040200القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
42,18542,59743,15143,85044,70145,709مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
170518411988214723190اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

170518411988214723190مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

829564554466231900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
829564554466231900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
32,18532,18532,18532,18532,18532,185رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,1174,5117,19910,197األرباج المجمعة
2,1172,3942,6882,9983,327الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

32,18534,30236,69639,38442,38245,709مجموع حقوق الملكية
42,18542,59743,15143,85044,70145,709مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %14.6%13.4%12.3%11.1%9.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%14.6%14.1%13.6%13.0%12.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 9.410.110.711.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.20.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
تسمين الخراف



الموقع المقترح

اربد، مأدبا السلط والكرك

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%42,1855تكاليف المشروع

%32,1855مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%10,00012القروض

%50%23.7القرض الى التكاليف %

%0%76.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,2334,7885,3765,9976,653صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.4%7.9%7.4%7.0%6.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%14.6%13.4%12.3%11.1%9.9معدل العائد على اإلستثمار %

%14.6%14.1%13.6%13.0%12.3معدل العائد على حقوق الملكية %

9.410.110.711.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.20.20.10.10.0الديون

40,57540,57940,55940,51240,434نقطة 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 33,211-9,661-12,882-13,89010,8127,734504صافي القيمة الحالية

IRR 7.4-%6.2%3.9%12.3%16.2%18.3%20.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.00.70.80.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

40,532

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

12.3%

13.5%
8.3

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

تسمين الخراف

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,409
7.4%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.7%معدل العائد الداخلي
NPV13,890صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.3%معدل العائد الداخلي
NPV10,812صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.2%معدل العائد الداخلي
NPV7,734صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.3%معدل العائد الداخلي
NPV504صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR3.9%معدل العائد الداخلي
NPV-12,882صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR6.2%معدل العائد الداخلي
NPV-9,661صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.4%معدل العائد الداخلي
NPV-33,211صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

040,0850-40,085

12,1007,2795,179

27147,6986,984

37508,1387,388

47878,6007,812
582759,97259,145

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,0940-44,094

12,1007,2795,179

27147,6986,984

37508,1387,388

47878,6007,812
582761,61260,785

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

048,1020-48,102

12,1007,2795,179

27147,6986,984

37508,1387,388

47878,6007,812
582763,25162,425



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

040,0850-40,085

12,1004,0031,903

27144,2583,544

37504,5263,776

47874,8074,020
582755,14754,321

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

040,0850-40,085

12,100727-1,373

2714818104

3750914164

47871,015227
582750,32349,496

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,3310-41,331

12,3101,455-855

27861,588802

38251,728903

48661,8751,009
591054,68053,771

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,5770-42,577

12,520-4,369-6,889

2857-4,522-5,379

3900-4,682-5,582

4945-4,850-5,795
599249,38948,397


