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

ب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغل      ) 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

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

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

قديم أيةلت) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .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 (
 



 ٣ 

 

  المحتويات
 .١   ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة ١. ٢ وصف المشروع
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 ٤ 
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وأصـبحت مـن     ،البيـوت ين  يفي تـز   وشجيرات الزينة الخارجية     أشجارستخدم  ت

المتوسـطة والقصـيرة     الشجيرات   وخاصةالستغناء عنها   االضرورات التي ال يمكن     

 علـى البيـت   بيوت من الخارج مما يضـفي ال تزيينالمستخدمة في   ةوالقزمول  لطا

 الراحة النفسـية    إلى باإلضافة ه، البهجة في نفوس قاطني    ضفي كما ت   ورونقا، جماال

 الجميلة المزروعـة حـول      األشجاراالستمتاع بمناظر   ب الزوار   أو البيت   ألهلسواء  

 وكثير   المنازل أصحابظم   كما جرت العادة لدى مع     ، الخارجية األرصفة على   أوالبيت  

   يـتم زراعـة     ، أن  التي ال تتوفر فيها مساحات أراضى       تلك من بلدان العالم خاصة   

 ويتم وضعها داخل البيت  وتعامـل        أصص في   األغلب الحرجية القزمة على     األشجار

نظـرا إلقبـال     ٠ة في الممرات والمداخل     يخارجالمعاملة نباتات الزينة الداخلية أو      

أشجار وشجيرات الزينة الحرجيـة     زراعة  على   األخيرةي السنوات   فالشديد  الناس  

 أشـجار   العديد من المشاتل التي تعتني بإنتـاج       قام األرصفة على   أوحول منازلهم   

 هـذه   ، وال يكاد يخلو بيـت فـي األردن مـن          لتلبية حاجات الناس  الزينة الخارجية   

 مـن نباتـات     الطلب   جزء ال بأس به لتغطية          المشاتل المحلية    نتجتو. الشجيرات

الزينة ويعوض النقص في بعض األنواع أو األصناف المرغوبة من قبل الناس عـن           

 .طريق استيرادها من الخارج 

 الزينـة   أشـجار على إنتاج    تساعد   الظروف البيئية المحلية والظروف المناخية    إن  

أنواع ، وجميع    جولد ستار، ثيويا   للتصدير وخاصة  للزراعة محليا و   القابلةالخارجية  

 . وغيرهاسرو الزينة
 
 
 : وصف المشروع١. ٢

ت البيـو وذلك من خالل     المعمرة ،    الخارجية  نباتات الزينة   بإنتاج  سيقوم المشروع   

ورد الجـوري   ال  ،ثيويا مكبسة ،   تجذير العقل للنباتات مثل جولد ستار     بة  بالستيكيال

 والعـامودي  األفقـي  )جـونيبيراس  (مقزم،  وزراعة البذور مثل الثويا والسـرو       ال

لإلسـراع فـي     زينة قزمـة     ) كم كاوات  (وأرز متدلي،  رمان وحمضيات    والزاحف  

 في  يمة ومتابعة النمو خارج البيت البالستيك     لق والنمو ومن ثم تتم عملية األ      اإلنبات

 داخـل البيـت   ا تجـذيره  يستغرق فترةاألصناف، علما بأن بعض األرض المكشوفة 

تسـتغرق مـن    ف األنواع باقي   أماالجولد ستار،    حوالي ستة اشهر مثال      يالبالستيك

 التـي يـتم     أون النباتات سواء التي يـتم تجـذيرها         فاشهر إلى شهرين، وعموما     

 المقدمة.٢



 ٦ 

زراعتها بواسطة البذور تصبح جميعها جاهزة للتسويق فـي السـنة الثانيـة مـن               

 فيمكن   المقزمة )كم كاوات  (رمان والحمضيات ل الورد الجوري وا   ء، باستثنا زراعتها

  .سوق في السنة األولى من زراعتهاأن ت

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢
 قصـيرة  ونباتـات      أشجارمن   من نباتات الزينة الخارجية      وقتأمين احتياجات الس  

 المحلي بدل المسـتورد مـن       اإلنتاجاالعتماد على   بقزمة من الورد الجوري وغيره      

 .األشجارهذه 

 :دف المشروع إلىويه

ت الزينة الخارجية، وانتاج الشجيرات الحرجيـة التـي         زراعة وانتاج نباتا   •

جولـد سـتار، ثيويـا مكبسـة،         مثل    والحدائق  البيوت تزيينتستعمل في   

 أرز متـدلي،    ،، جونيبيراس عامودي  وافقي    )ثيويا موشحة (ليبوسيدراس  

 .زينة قزمة) كم كاوات(ورد جوري  متقزم، رمان  وحمضيات 

 .تحقيق عائد جيد الصحاب المشروع •

ق فرص عمل  للعديد مـن السـكان وتحسـين المسـتوى االقتصـادي               خل •

 .واالجتماعي للعاملين في المشروع
 

 
 -: الموقع العام للمشروع٣. ٢

 
 هذا المشروع في المواقع القريبة من المدن الرئيسة لسهولة تسويق           يفضل أن يقام  

طقـة أم    ومن المناطق المناسـبة من      .مياه الري  مصادر   القريبة من كذلك  المنتج، و 

 نظرا للظـروف     باإلضافة إلى منطقة األغوار    عة وجرش ق والب  والقسطل  ومأدبا العمد

المناخية المالئمة وتتوفر في هذه المناطق المياه الجوفية الالزمـة للـري لتغطيـة              

  .احتياجات النباتات من المياه



 ٧ 

 
 
 
 
 

ات قصيرة  الخارجية من شجير  الزينة   أشجار على األخيرةتزايد الطلب في السنوات     

 توضع فـي    أصص أو زراعتها في      مداخل القصور والفلل والبنايات    تزييناالرتفاع ل 

 المكبسة والموشحة، السرو بجميـع      تار، ثويا سالجولد  على المداخل واألدراج  مثل      

الخبيـزة  لجستروم، باإلضـافة إلـى      شبيه بال ) شمشير(،   يوكا   اوروكاريا،،  أشكاله

 العديد من المشاتل الحكومية والخاصة      قامةقد تم إ  و .المقزمة والورد الجوري القزم     

 مـا   ٢٠٠١، وقد بلغ عدد المشاتل التي تم إنشاؤها حتى عام            المتزايد الطلبلتلبية  

 النباتات   احتياجات السوق من    لتأمين  مشتال حكوميا  ١٦ مشتال منها    ١٢٠مجموعه  

 .فة  موزعة على محافظات المملكة المختلالحرجية على وجه الخصوص وهي

 

 :-  خدمات المشروع وتصنيفها ١. ٣
 

 إنتـاج   / النبـاتي  مجالاليصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية العاملة في         

 باإلضافة إلى اسـتيراد      وخاصة نباتات الزينة الخارجية    نباتات الزينة بجميع أشكالها   

 .بعض األنواع التي ال يتم إنتاجها محليا وبيعها في السوق المحلي

 

 : السوق المحلي ٢. ٣
 حاليا إنتاج كميـة كبيـرة مـن         األردنيتم من خالل المشاتل الخاصة الموجودة في        

ويتم تعـويض    االشتال هذه   تغطية حاجة السوق المحلي من    نباتات الزينة الخارجية ل   

 بعض  أن  على مع التأكيد العجز عن طريق الكميات التي يتم استيرادها من الخارج،          

 والظـروف المناخيـة     المعرفـة الخبـرة و   محليا لعدم توفر     هاإنتاج ال يمكن    األنواع

نخيل زينـة   ( فترات زمنية طويلة لنموها مثل الشميدوريا    إلى احتياجها إلى باإلضافة

 .)نخيل ملوكي(، االوريكاريا، سايكس )مقزمة

 

لغياب  الخارجية   الزينة أشجار محليا من    إنتاجهامن الصعب تحديد  الكميات التي تم        

 مديرية  ، ويشير تقرير  هذه المادة والبند الصريح الذي يوضح اإلنتاج من       ت  اءاإلحصا

في محطات   إنتاجها الكميات التي تم     إلى ٢٠٠١  لعام  وزارة الزراعة  /اإلنتاج النباتي 

وزارة الزراعة لتلبية حاجات مديريات وزارة الزراعـة والـوزارات والمؤسسـات            

 مبـين فـي     وكما ه وينة الخارجية   الزواشجار  الرسمية وشبه الرسمية من نباتات      

  السوقدراسة.٣



 ٨ 

مشـاتل القطـاع    ن  م  أي بيانات بخصوص اإلنتاج    ال تتوفر  التالي، في حين     الجدول

 .الخاص
 
 
 
 

 نباتات زينة خارجية المحطة

 ٣,٨٧٦ جرش/ الفيصل

 ٢,٨٩٢ اربد/ المشارع

 ٦,٧٦٨ المجموع

 

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣

 
 مـا   ٢٠٠١ النبـاتي فـي عـام        اإلنتاجية  منحت وزارة الزراعة حسب تقرير مدير     

 المثمرة ونباتات الزينـة واشـتال       األشجار تصريحا الستيراد اشتال     ٣١٨مجموعه  

 سوريا، مصر، العراق والسـلطة الوطنيـة        أهمها القطف من مصادر مختلفة      أزهار

، حيـث بلغـت     آسـيا  وبعض دول    وأمريكا األوروبيةالفلسطينية ومن بعض الدول     

 ىعل) ٢٠٠١-١٩٩٨(للفترة    من نباتات الزينة الخارجية    استيرادها التي تم الكميات  

 :النحو التالي
 
 
 

 

 السنة

مستوردات اشتال نباتات 

)ألف شتلة(زينة خارجية 

 النمو السنوية% 

١٦٤ ١٩٩٨ - 

٢٢,٠- ١٢٨ ١٩٩٩% 

١٥٧,٠ ٣٢٩ ٢٠٠٠% 

١٧٦,٠ ٩٠٨ ٢٠٠١% 

 %١٠٣,٦ ٣٨٢ المتوسط
 .٢٠٠١وزارة الزراعة  -رية اإلنتاج النباتيالتقرير السنوي لمدي/ المصدر

 

 تصـريح تصـدير الشـتال       ١٦٣ تم منح    ٢٠٠١في عام   لصادرات، ف لأما بالنسبة   

 المثمرة ونباتات الزينة وأزهار القطف ، تم تصديرها لـدول عربيـة مثـل               األشجار

السعودية وبعض دول الخليج والسلطة الوطنية الفلسطينية ومصر وسوريا ولبنان،          



 ٩ 

) ٢٠٠١-١٩٩٨( للفتـرة     وروسـيا  ةم تصدير بعض النباتات للدول األوروبي     كما ت 

 :على النحو التاليو
 

 

 السنة

صادرات اشتال نباتات زينة 

 )ألف شتلة(خارجية 

 النمو السنوية% 

٢١٦ ١٩٩٨ - 

٧٣,٦ ٣٧٥ ١٩٩٩% 

١٠,١ - ٣٣٧ ٢٠٠٠% 

٦٠,٨ ٥٤٢ ٢٠٠١% 

 %٤١,٤ ٣٦٨ المتوسط
 .٢٠٠١وزارة الزراعة  -ديرية اإلنتاج النباتيالتقرير السنوي لم/ المصدر

 
 

 :الطلب المحلي السابق ٤ .٢

 
 الكميات التي يتم إنتاجهـا محليـا مـن          باحتسابيمكن تحديد صافي الطلب المحلي      

 إنتاجها مخصصوال إنتاج مشاتل وزارة الزراعة       إضافة إلى     القطاع الخاص  مشاتل

 إنتـاج القطـاع     وكـذلك  ٠ ٢٠٠١ في عام    شتلة ٦,٧٦٨  والبالغ للدوائر الحكومية 

، أي  ) مشـتل  ١١٦( شـتلة لكـل مشـتل        ١٥,٠٠٠والذي يقدر بحـوالي     الخاص  

 . شتلة١,٥٦٠,٠٠٠
 

من معدل اإلنتاج المحلي % ٢٥من معدل المستوردات و % ٣٥هذا وبافتراض أن 

والصادرات هي نباتات زينة مقزمة، والتي تم تقديرها بناء ) مشاتل خاصة وحكومية(

 يقدر ٢٠٠١د من أصحاب المشاتل، فان الطلب المحلي السابق في عام على خبرة عد

 . شتلة مقزمة٤٣٣,٧٠٠بحوالي 



 ١٠

 :الطلب المتوقع  ٥. ٣
 

 ألهميتهـا   نظـرا المقزمة  الخارجية   نباتات الزينة     على يزداد الطلب  توقع أن من الم 

 علـى بيئيا والتوجه العام لدى السكان لزراعة أشجار الزينة إلضفاء مسحة جمالية            

، وهـي   %٥ وتم افتراض أن نسبة الزيادة في حجم الطلب ستكون بحدود             ،المنازل

والجدول التالي يبين حجم الطلب المتوقع خالل السـنوات الخمـس            . متحفظةنسبة  

 :  ةمالقاد
 
 

 السنة شتلة/ حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٥٠٢,٠٦٠ 

٢٠٠٥ ٥٢٧,١٦٥ 

٢٠٠٦ ٥٥٣,٥٢٠ 

٢٠٠٧ ٥٨١,٢٠٠ 

٢٠٠٨ ٦١٠,٢٦٠ 

٢٠٠٩ ٦٤٠,٧٧٠ 
 

 :والطاقة المقترحةالمشروع من السوق صة  ح٦. ٣
 

يمكن تحديد حصة المشروع من السوق بناء علـى الطاقـة اإلنتاجيـة المتوقعـة               

سـنويا،  % ٥للمشروع في السنة األولى على أن يتم زيادة إنتاج المشروع بنسـبة             

الها، وذلـك حسـب      بجميع أشـك    الخارجية الزينة أشجارعلى   نظرا للطلب المتزايد  

 :الفرضيات التالية

بمسـاحة  الخارجية  نباتات الزينة   لتجذير    بيوت بالستيك  تخصيص ثالثة  •

 لبيـت ل  القصـوى إلنتاجيـة طاقة اهذا وتبلغ ال  .   متر مربع للبيت   ٥٠٠

 ٢٥ يبدأ المشـتل بزراعـة       أنيتوقع  السنة ، و  /   شتلة  ألف ١٥ الواحد

 % .٥قدرها  وبزيادة سنوية األولى في السنة  شتلةألف

الخ وبمعـدل   .... القزمة ةزالخبي المقزم ،    استنبات عقل الورد الجوري    •

وتستنبت .  %٥ وبزيادة سنوية قدرها     األولى  ألف شتلة في السنة    ٢٠

هذه األنواع من الورود والنباتات خارج البيوت البالستيكية في عبوات           

 .معدنية وأكياس بالستيكية
 



 ١١

خـالل   )بـاأللف شـتلة   (من اشتال الزينةلمشروع  اإنتاجيبين الجدول التالي تطور   

 :ةالسنوات القادم

ألف شتلة / إنتاج نباتات زينة خارجية السنة 

أشجار زينة  اإلنتاجية

 خارجية

ورد جوري  

 وزينة معمرة

 اإلجمالي 

 ٤٥,٠٠ ٢٠,٠٠ ٢٥,٠٠ األولى 

 ٤٧,٢٥ ٢١,٠٠ ٢٦,٢٥ الثانية

 ٤٩,٦١ ٢٢,٠٥ ٢٧,٥٦ الثالثة

 ٥٢,٠٩ ٢٣,١٥ ٢٨,٩٤ ابعةالر

 ٥٤,٧٠ ٢٤,٣١ ٣٠,٣٩ الخامسة

 لهالطاقة اإلنتاجية المتوقعة     إلىاستنادا   تقدير حصة المشروع     وبناء على ذلك يمكن   

 :كما هي موضحة في الجدول التالي السوق حجممن % ٨,٥ إلىالتي تصل و

 

إنتاج  المشروع 

 شتلة/  المتوقع

المحلي الطلب 

 شتلة/ المتوقع

 

 السنة

 األولى ٥٢٧,١٦٥ ٤٥,٠٠
 الثانية ٥٥٣,٥٢٠ ٤٧,٢٥

 الثالثة ٥٨١,٢٠٠ ٤٩,٦١

 الرابعة ٦١٠,٢٦٠ ٥٢,٠٩

 الخامسة ٦٤٠,٧٧٠ ٥٤,٧٠
 

 :والتسويق المنافسة ٧٠٣

 
 ينتج االشـتال  بالنسبة للسوق المحلي فانه قادر على استيعاب منتجات أي مشروع           

، االشـتال كبيـرا مـن هـذه       يعاني عجزا    أن األردن خاصة  ذات النوعية الجيدة، و   

 لتقليـل االسـتيراد مـن        إنتاجبد من العمل على  تطوير خطط        انه ال   الى  باإلضافة  

 والظـروف المناخيـة    الظروف البيئية المحلية   أن الزينة الخارجية وخاصة     أشجار

 . نباتات الزينة الخارجية إنتاج على المشاتل المحلية قدرة أثبتت



 ١٢

 

 بالجملة الصحاب محـالت     إما  الخارجية  نباتات الزينة  بيعب يقوم   أنيمكن للمشروع   

 يواجه المشروع   أن بالتجزئة للمستهلك النهائي، وال يتوقع       أوبيع األزهار والنباتات    

 الملحوظ على شـراء نباتـات       لإلقبال المتوقعة نتيجة    اإليراداتصعوبات في تحقيق    

ج األصناف التي يقبل عليهـا   ما تم تنويع النباتات وانتا  إذا، ال سيما     الخارجية الزينة

 .المستهلك
 

 : المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣
 

 بنـاء علـى      أسعار بيع نباتات الزينة بالجملة والمفرق التي تم االطالع عليها          تبلغ

 : الموجودة في منطقة البقعة ،  على النحو التاليالميدانية للمشاتلت الجوال
 
 

 نوع النبات دينار/ السعرمتوسط 

 مفرق جملة
،  وموشحةجولد ستار، ثيويا مكبسة/ أشجار

 ، )تنك(سرو عامودي 

٥,٠ ٢,٠ 

 رمان مقزمة، حمضيات مقزمة ورد جوري ، 

 الخ.…)تنك(

١ ٠,٥٥٠ 

يتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع في السنة األولى إلى  السنة الخامسة حسـب              

د أخـرى حتـى السـنة       طاقة المشروع اإلنتاجية المتوقعة والتي تتزايد سنة بع       

الخامسة من عمر المشروع ولقد اعتمد سعر بيع الجملة في حساب اإليـرادات             

 سعر البيع بالنسبة إلى األشجار مثـل الجولـد سـتار            أنعلى أساس   المتوقعة  

شجرة وسعر الورد الجـوري والرمـان المقـزم         /  دينار ١,٧٥والثويا بحوالي   

علـى النحـو    تلة كما هو مبين     للش/  دينار ٠,٤٥ وغيرها   ةوالحمضيات المقزم 

 :  التالي
 



 ١٣

السنة  دينار/ إيرادات 

 أشجار زينة خارجية اإلنتاجية 

جولد ستار، ثويا، 

  سرو

ورد جوري  ورمان 

 وحمضيات مقزمة 

 اإلجمالي 
 دينار

 ٥٢,٧٥٠ ٩,٠٠٠ ٤٣,٧٥٠ األولى 

 ٥٥,٤٠٠ ٩,٤٦٠ ٤٥,٩٤٠ الثانية

 ٥٨,١٦٠ ٩,٩٣٠ ٤٨,٢٣٠ الثالثة

 ٦١,٠٦٥ ١٠,٤١٥ ٥٠,٦٥٠ الرابعة

 ٦٤,١٢٠ ١٠,٩٤٠ ٥٣,١٨٠ الخامسة

 

 

 

 

 المشروع  موقع ١٠٤
من المواقع المناسبة     واألغوار جرش، البقعة ومأدبا، أم العمد، القسطل     تعتبر منطقة   

مصادر مختلفة ، وكذلك     من    مياه الري  لمالئمة الطقس وتوفر   لمشروع وذلك إلقامة ا 

  .ط المملكة  تتوسإليهافان المناطق المشار 
 

  :األرض ٢. ٤
 العمد  أم في منطقة    إقامتهوقد اعتمدت الدراسة     دونمات ،    ١٠يحتاج المشروع إلى      

 ٥٠٠٠ بواقـع    دينـار  ٥٠,٠٠٠ ما مجموعه     تصل تكلفة األرض   أنوعليه يتوقع   

دينار للدونم الواحد، على أن يراعى عند اختيار الموقع توفر المياه واالرتباط بطرق             

  . وتوفر الخدمات األخرى من كهرباء وغيرهاالعامةالمواصالت 
 

 : البناء٣. ٤
 متر مربع تتمثل ببنـاء سـكن ريفـي          ٦٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية ب       

يبـين الجـدول    . للعمالة الدائمة وتوفير مكتب ومستودع صغيرين لخدمة المشروع         

 :  البناء وتوابعه كلفة التالي

 
 

 الدراسة الفنية.٤



 ١٤

 التكلفة)٢م./أ.د(التكلفة  الوصف البند

 ٣,٠٠٠ ٥٠ ٢م٦٠  ومكتب ومستودعسكن عمال

صهريج مع وصالت/ خزان مياه

 أنابيب بالستيكية
 ١,٠٠٠ مقطوع ٣م٤٠

 ٩٠٠ ٣م طولي٣٠٠ سياج معدني

 ٤,٩٠٠ )دينار(المجموع

 

 :األثاث ٤. ٤
و فـي   كما ه واإلدارة   ة الدائم الةة للعم بسيطومستلزمات  أثاث  يحتاج المشروع إلى    

تقـدر كلفتـه بمبلـغ       . مكتبي بسيط الستقبال الزبائن      أثاث إلى إضافة أدناهالجدول  

 . دينار٧٥٠

 

   :واألدواتالعدد البيوت البالستيكية و ٥ .٣
العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق        البيوت البالستيكية و  يمكن توفير   

 :كما هي موضحة في الجدول التاليالمحلي 
 

/ ياإلجمال

 ينارد

/ الكلفة

 ينارد

 البيان  العدد

١,٢٥٠ ٣,٧٥٠  ٢م٥٠٠بيت بالستيكي عادي مساحة * ٣

 لنباتات لتجذير اطاوالت للبيت البالستيكي  تقدير ٥٠٠ ٥٠٠

 شبكة ري بالرذاذ بيوت٣ ١٥٠ ٤٥٠

  وسمادةمضخة - ٥٠٠ ٥٠٠

ماتور رش مبيدات حشرية وفطرية مع ضاغطة  ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 هواء

،  ، مجارف مقصاتعربات ،  (وأدواتعدد  - ٢٠٠ ٢٠٠

 ) الخ... خراطيم مياة سؤوف

 المجموع ٥,٩٠٠
 .أسعار البيوت البالستيكية من مندوب شركة السختيان* 

 



 ١٥

 وسائط نقل ٦. ٤ 
 دينـار   ١٥,٠٠٠ مشروع سيارة نقل  تعمل على الديزل قدرت قيمتها بــ            لليلزم  

سويق المنتج إلى الزبائن، حيث اعتمد في       للمساعدة في تأمين مستلزمات اإلنتاج وت     

 .المشروع طريقة البيع بالجملة
 
 
 

 : المواد األولية  ٧. ٤
 نباتـات   إلنتـاج وذلك  التالي   ل الجدو ييحتاج المشروع إلى المواد األولية المبينة ف      

في المشتل بجميع أشكالها، وجميع هذه المواد متوفرة في السـوق            الخارجية   الزينة

 بان سعر المتر المكعب من المياه الواصلة عبر األنابيب البالسـتيكية            ، علما المحلي

 المقترحـة منطقة الفي إلى ارض المشتل والمأخوذة  من اآلبار االرتوازية المجاورة  

 .٣م/ دينار٠,٤٠٠
 

 صواني بوليسترين للزراعة تقدير تقدير ٢٥٠

 

اإلجمالي دينار الكلفة 

 دينار

الكمية 

 والوحدة

 البيان

 أكياس بالستيك  الف كيس٤٥ ٠,٠١٥ ٦٧٥

  عبوات معدنية فأل ٤٥ ٠,٢٠٠ ٩,٠٠٠

 الزراعةالحواض بيتموس   بالة١٠٠ ١٥ ١٥٠٠

 تراب تقدير ٢٠٠ ٢٠٠

 بذار وعقل تقدير ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠

 شتلة/  فلس٥أسمدة بمعدل   الف٤٥ ٠,٠٠٥ ٢٢٥

 ٥بمعدل / مبيدات حشرية وفطرية  الف٤٥ ٠,٠٠٥ ٢٢٥

 شتلة/ فلس

 سنة/ ري  ٣م٢١٠٠ ٠,٤٠ ٨٤٠

 المجموع ١٤,٩١٥



 ١٦

 

 : الضروريةالخدمات ٨. ٤
 

ـ   ويتوفر فـي   إليه، توفر مياه الري والطرق المؤدية       إلى يحتاج المشروع   ة المنطق

هذا  ويحتاج المشـروع     . المناسبةوشبكة من الطرق    المياه الالزمة للري    المقترحة  

كما تم افتراض تـوفر     ،السنة/ نار دي ١٢٠٠حوالي  ب وقدر الوقود الالزم للسيارة     إلى

 ٠ سنويا/  دينار١٨٠ قدر االستهالك منها بما يعادل و خطوط الكهرباء في المنطقة 
 
 
 

 :القوى العاملة واألجور السنوية ٩. ٤
 

 واألعمـال  الري   ة اجل متابع  نن م واثنان منهم فني  ال  مع ةثالث إلىيحتاج المشروع   

 ألغـراض   ين لمدة شـهر   ٢ موسمية عدد     عمالة إلى يحتاج، كما   األخرىالزراعية  

 :على النحو التالي، تعبئة أكياس الزراعة
 
 

 البيان العدد الراتب الشهري دينار/ كلفة

 مالك المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 عامل فني ٢ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 عامل عادي  ١ ١٢٠ ١,٤٤٠

 لمدة شهرينمل مؤقت اع ٢ ١٢٠ ٤٨٠

 المجموع ٩,١٢٠
 
 :روع تنفيذ المشبرنامج ١٠. ٤
 

البيـوت البالسـتيكية    شبكة الـري و   إنجاز بناء السكن وشراء     من المتوقع أن يتم     

 البيـع / التجـاري  اإلنتـاج  مع العلـم بـان       .من بداية العمل  شهرين  خالل  وتركيبها  

 .بعد ستة اشهر من الزراعة للمشروع يبدأ 



 ١٧

  

 

 

 : التشغيلتكاليف ١. ٥

 

دينار/ الكلفة البند  

 ١٤,٩١٥ المواد األولية

 ٩,١٢٠  الرواتب واألجور

 ١,٣٨٠ الخدمات الضرورية

 ١,٣١٩ مصاريف بيع وتسويق

 ٢,٧٩٠ مصاريف تشغيل أخرى

 ٢٩,٥٢٤ المجموع

 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص  ٢٠٥

 
 دينار/ الكلفة البيان

 ٥٠,٠٠٠ األرض

 ٤,٩٠٠ لبناءا

 ٥,٩٠٠ العدد واألدوات

 ١٥,٠٠٠ سياراتال

 ٧٥٠ ثاثاأل

 ١٢٠ أمينات مستردةت

 ٧٦,٦٧٠ مجموع األصول الثابتة

 ١٧,٦٠٠ مصاريف التأسيس

 ٧,٣٨١ رأسمال عامل

 ١٠١,٦٥١ المجموع الكلي

 

 :الدراسة المالية.٥



 ١٨

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣٠٥
 

) باستثناء المواد األوليـة   (تتألف مصاريف التأسيس مصاريف التشغيل لمدة عام        

وقد قدر إجمـالي    .  ومصاريف متفرقة اخرى   باإلضافة الى فوائد ما قبل التشغيل     

علما بأنه قد تتحقق بعض المبيعات المحدودة خالل        .  دينار ١٧,٦٠٠هذا البند ب    

  .  فترة التأسيس وقد أهملت ألغراض التحفظ
 : رأس المال العامل٤ .٤
 

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

 . دينار ٧,٣٨١ ا البندت قيمة هذبلغ
 

 وسائل التمويل بالدينار ٥. ٥
  مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض        سيتم تمويل المشروع من قبل    

ا، كمـا هـو موضـح فـي         سنوي % ٨ بفائدة  مؤسسات اإلقراض المحلية و   من  

 :الجدول التالي

دينار/القيمة %  البيان
 مساهمة صاحب المشروع ٧٦,٦٥١ ٦٥

 قرض الموجودات الثابتة ٢٥,٠٠٠ ٢٥

 )دينار(  المجموع ١٠١,٦٥١ ١٠٠
 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :كما يلي  واتالتحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سن

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع        •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 . ضريبة الدخل باعتباره مشروعا زراعياإلىال يخضع المشروع  •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢ي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم احتساب صاف •



 ١٩

 

 : ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى لتزاماته المالية على الوفاء با ان المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 

دينـار فـي السـنة       ١٤,٥٥٩  يتراوح بين    ايتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي      -

 .ار في السنة الخامسة دين٢١,١٠١و   األولى للتشغيل

ـ   اربعة ( موظفين وعمال  لستةسيوفر المشروع فرص عمل      - تبلـغ   . )ةفرص دائم

 دينار في السنة األولى ترتفع الـى        ٩,١٢٠ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم     

 . دينار في السنة الخامسة١١,٠٨٥

في  % ٢١,٤ في السنة األولى و    % ١٤,٤ ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

 % ١٨,١ ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين      . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 %.٢١,٤و 

 .  دينار٤٨,٢٣٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٥,٠يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥حالية لإليرادات الى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

    . سنوات٤ة اإلسترداد للمشروع  تبلغ فتر -

 بنسـب  البيع او تخفيض اسعار لفي حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغي       -

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

 . دوى المشروعجالحد األدنى الالزم للحكم على 



 ٢٠

 
 

 

 
  و الخسائراألرباححساب  ١

 ئمة التدفقات النقديةقا ٢

 لعموميةالميزانية ا ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية ٤
 

 المالحق المالية.٦



الموقع المقترح
جرش، البقعة، ام العمد، مأدبا والقسطل

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

52,75055,38858,15761,06564,118المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

14,91515,66116,44417,26618,129تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,5205,7966,0866,3906,710تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,8803,0243,1753,3343,501تكاليف المصنع التشغيلية

23,31524,48125,70526,99028,340مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
29,43530,90732,45234,07535,778الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,6003,7803,9694,1674,376رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,3191,3851,4541,5271,603مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
1,1701,2291,2901,3541,422مصاريف أخرى

6,2096,5196,8457,1877,547مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,1473,1473,1473,1473,147اإلستهالك لإلصول الثابتة

3,5203,5203,5203,5203,520إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

12,87613,18713,51213,85514,214مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
16,55917,72018,94020,22021,564الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6591,291893464الفائدة على القرض
14,55916,06117,64919,32721,101الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
14,55916,06117,64919,32721,101األرباح الصافية

%40%41%42%43%44نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
26,65926,60526,52926,43026,304نقطة التعادل (بالدينار)

%41%43%46%48%51نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

4,90025.00196أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,90010.00590معدات وأجهزة

7506.67112األثاث والمعدات المكتبية
15,0006.672,249وسائل نقل

010.000أخرى
3,147المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

17,60053,520المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7,3817,3810رأس المال العامل المطلوب

101,65176,65125,000إجمالي تكلفة المشروع
%25%75%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مشتل نباتات زينة خارجية



الموقع المقترح
جرش، البقعة، ام العمد، مأدبا والقسطل

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
52,75055,38858,15761,06564,118المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
52,75055,38858,15761,06564,118المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
76,651حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,6529,69815,77821,88728,018الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
101,65156,40265,08573,93582,95292,136مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
76,670مجموع اإلستثمارات

3,72923,31524,48125,70526,99028,340التكاليف التشغيلية المباشرة
6,2096,5196,8457,1877,547إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6591,291893464الفائدة

17,600المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

97,99931,52432,65933,84135,07136,350إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,65224,87832,42640,09447,88155,786صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,2614,6024,9715,3685,798أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,2614,6024,9715,3685,798إجمالي دفعات سداد القرض

3,65220,61727,82435,12442,51349,988رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
010,91912,04613,23714,49515,825توزيعات األرباح

3,6529,69815,77821,88728,01834,163صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مشتل نباتات زينة خارجية



الموقع المقترح
جرش، البقعة، ام العمد، مأدبا والقسطل

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,6529,69815,77821,88728,01834,163النقد

00000المدينون
3,7293,7293,7293,7293,7293,729المخزون

7,38113,42719,50725,61631,74737,892إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

50,000األرض
4,900المباني

5,900األجهزة والمعدات
750األثاث والمعدات المكتبية

15,000السيارات
120تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
76,67076,67076,67076,67076,67076,670إجمالي األصول الثابتة
3,1476,2959,44212,58915,737اإلستهالك التراآمي

76,67073,52370,37567,22864,08160,933القيمة الدفترية لألصول الثابتة
17,60014,08010,5607,0403,5200القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
101,651101,029100,44299,88499,34798,825مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
426146024971536857980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

426146024971536857980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

207391613611166579800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
207391613611166579800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
76,65176,65176,65176,65176,65176,651رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,6407,65512,06716,899األرباج المجمعة
3,6404,0154,4124,8325,275الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

76,65180,29184,30688,71893,55098,825مجموع حقوق الملكية
101,651101,029100,44299,88499,34798,825مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %21.4%19.5%17.7%16.0%14.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%21.4%20.7%19.9%19.1%18.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.93.94.85.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مشتل نباتات زينة خارجية



الموقع المقترح

جرش، البقعة، ام العمد، مأدبا والقسطل

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%101,6515تكاليف المشروع

%76,6515مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%25,00012القروض

%75%24.6القرض الى التكاليف %

%0%75.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

14,55916,06117,64919,32721,101صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%32.9%31.6%30.3%29.0%27.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%21.4%19.5%17.7%16.0%14.4معدل العائد على اإلستثمار %

%21.4%20.7%19.9%19.1%18.1معدل العائد على حقوق الملكية %

2.93.94.85.5NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.20.10.10.0الديون

26,65926,60526,52926,43026,304نقطة 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 48,23341,89035,54836,87225,51136,30324,374صافي القيمة الحالية

IRR 18.5%21.7%19.0%22.0%20.2%22.4%25.0معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.41.21.41.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

26,505

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

17.8%

19.8%
3.4

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مشتل نباتات زينة خارجية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

17,739
30.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR25.0%معدل العائد الداخلي
NPV48,233صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.4%معدل العائد الداخلي
NPV41,890صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR20.2%معدل العائد الداخلي
NPV35,548صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR22.0%معدل العائد الداخلي
NPV36,872صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR19.0%معدل العائد الداخلي
NPV25,511صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR21.7%معدل العائد الداخلي
NPV36,303صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR18.5%معدل العائد الداخلي
NPV24,374صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

097,9990-97,999

13,65223,22619,574

236924,38824,019

338725,60725,219

440726,88726,480
5427132,299131,872

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0107,7990-107,799

13,65223,22619,574

236924,38824,019

338725,60725,219

440726,88726,480
5427138,393137,966

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0117,5990-117,599

13,65223,22619,574

236924,38824,019

338725,60725,219

440726,88726,480
5427144,486144,059



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

097,9990-97,999

13,65220,58916,937

236921,61821,249

338722,69922,312

440723,83423,427
5427127,385126,958

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

097,9990-97,999

13,65217,95114,299

236918,84918,480

338719,79119,404

440720,78120,374
5427122,471122,044

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

098,3720-98,372

14,01720,27416,256

240621,28820,882

342622,35221,926

444823,47023,022
5470129,608129,138

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

098,7450-98,745

14,38317,32212,939

244318,18817,745

346519,09718,632

448820,05219,564
5513126,916126,404


