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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

شجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منهابهدف ت ) إرادة(
 .الشباب األردني

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

 المحلية من المشـاريعفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

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

لتقـديم أيـة) إرادة(تشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة       لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمس     
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )مركز لديكبادر باالتصال بأقرب  (
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 تقنيات زراعة االنسجة 

 

 ملخص المشروع 1

 األنسجةزراعة اسم المشروع

 دورة، الديسيالم  المقترحموقع المشروع

 جاهزة وبطاطا تقاوي بطاطاإنتاج  منتجات المشروع

  موظفين وعمال دائمين6 األيدي العاملة

 دينار 137.480 ياالستثمار الكل

 % 31.7 معدل العائد الداخلي

 دينار 92.052 صافي القيمة الحالية

  1.7 القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات 3 فترة االسترداد
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تقدمت الزراعة بشكل كبير ومتسارع في السنوات األخيرة من العقـد الماضـي، وال ينفـك                

 وتقنيـات   أسـاليب ين في مجاالت العلوم الزراعية المختلفة من البحث عن          ارسالباحثين والد 

 و المقاومـة  أ األمراضع بمقاومة    سالالت تتمت  إيجادق  ي سواء عن طر   اإلنتاجيةجديدة لرفع   

 األخيـرة  وفي ظل التطورات االقتصادية التي شهدها العالم في السـنوات            0لظروف الجفاف 

زامـا علـى المهتمـين بالقطـاع        لمة، اصبح   ل في ظل العو   األسواقوالمنافسة المفتوحة في    

ية المنتج بهدف    وتحسين نوع  اإلنتاجية العلمية الحديثة لرفع وزيادة      األساليبالزراعي اتباع   

 لقد شهد القطاع الزراعي تطـورا متسـارعا ،          0 الخارجية أو الداخلية   األسواق فيالمنافسة  

النخيـل  (الزراعة النسيجية في المجاالت المختلفة       ثمار هذا التسارع الوصول إلى       كان من و

 وتحسين  اإلنتاج رفع مستويات    إلى أدى الذي   األمر،  )الخ...ونباتات الزينة والموز والبطاطا     

 رافدا مهما في سبيل التطوير النوعي والكمي        النباتات استنساخ، حيث اعتبرت تقنية      نوعيته

 .للمزروعات

الدقيق للمحاصـيل الزراعيـة ذات       اإلكثارهي إحدى طرق      النباتات    أنسجةتقنية زراعة   إن  

وقـات التـي    لتغلب على العديد من المشاكل والمع     والتي يمكن من خاللها ا    القيمة االقتصادية   

مما يؤثر   للمحصول   اإلنتاجية خفض   إلى التي تؤدي    واألمراض التقليدية   اإلكثارتواجه طرق   

 .سلبا على دخل المزارعين

 إنتاجحاليا   إال انه ال يتم     ،  في مجاالت الزراعة المختلفة     األردن   شهده ذيلتطور ال رغم ا و 

 البطاطا على توفير البذور وتقاوي      ما زال األردن يعتمد   و 0 بذور وتقاوي البطاطا بشكل كافي    

، رغم توفر الظروف المناخية المالئمة       بشكل كافي  ريق االستيراد وال يتم إنتاجها محليا     عن ط 

 .لعاملين في مجال إنتاج الخضار من المهندسين والفنيينوخيرة الإلنتاج 

، بشكل دائم   يتركز النشاط الزراعي النباتي في وادي األردن نظرا لوجود مصادر مياه للري             

وفي المرتفعات والسهول بالنسبة للمناطق البعلية باإلضافة إلـى المنـاطق الشـرقية مـن               

بلغـت مسـاحة األراضـي       حيـث  0المملكة التي تعتمد على مياه اآلبار الجوفية في الري        

ألـف دونـم ،      ) 2.655(حوالي  المزروعة بالمحاصيل الحقلية والخضار واألشجار المثمرة       

ـ    .بعليـة من األراضي   % 63 مروية و  زراعة%  37 ما نسبته منها    المسـاحة   ت كمـا بلغ

مزروعة فـي    دونم    ألف 43 ألف دونم زرع منها    427 ت بالخضراوا  في المملكة  المزروعة

كما . المزروعة بالخضروات مساحة  المن إجمالي   % 10 أي ما يعادل     2001 في عام    البطاطا

 المقدمة.2
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  طـن    6.000والمنتج محليا بلـغ     طن     4.105بلغت مستوردات األردن من تقاوي البطاطا       

 .2002للعام 

 

 : وصف المشروع1. 2
 

 اشـتال النتاج  األنسجة  زراعة  سيعمل على   مشروع زراعي   إن المشروع المقترح عبارة عن      

 زراعتها لغايـات إنتـاج      بغرضمرغوبة لدى المزارعين والمستهلكين     ال البطاطا أصنافمن  

يتم مـن    .جميع أصنافها ب النتاج البطاطا االستهالكية      البطاطا تمهيدا لبيعها للمزارعين    يتقاو

)  مختلفة   بأحجامخلية، غبار الطلع، عضو، نسيج       (النباتية األعضاءخالل هذه التقنية زراعة     

 تحت ظـروف محكمـة نظيفـة         غذائية صناعية مختلفة   أوساط االختبار وعلى    أنابيبداخل  

    .ومعقمة خالية من األمراض والميكروبات
 

 :مبررات وأهداف المشروع   2. 2
 مـن   2002 بلغت قيمة المستوردات في عـام        حيث،  إحالل اإلنتاج المحلي بدال من اإلستيراد     

 طن وفقا لبيانات دائـرة  4.104 العامة وكمية المستوردات     دينار 1.388.494تقاوي البطاطا   

 .اإلجصاءات

 :ويهدف المشروع إلى

 )PLRV, PVX, PVY(اض الفيروسـية  من األمرخالية ) تقاوي( درنات بطاطا إنتاج -

 .ومطابقة لألمهات وراثيا

 فرص عمل  عدد من خلق  -

 .تحقيق عائد جيد لمالك المشروع -
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  الموقع العام للمشروع3. 2

 
مشاريع زراعة   قامةإلالمالئمة  قع  االموالمدورة من   الصحراوية مثل الديسي و   طق  امنالتعتبر  

بعيدة ومعزولة   باإلضافة إلى أنها مناطق      ،ة المناسبة التربتوفر مياه الري و   ل  نظرا   األنسجة

 . نسبيا الفيروسيةاألمراضعن 

 

 
 

 
 

 

 وتصنيفه خدمات المشروع 103

 
شـتالت أو   الزراعية العاملة في مجال زراعة وانتاج       المشاريع   ضمن   منيصنف المشروع   

البطاطـا   من اجـل تأمينهـا وبيعهـا للمـزارعين النتـاج              بطريقة األنسجة  تقاوي البطاطا 

  .أنواعهااالستهالكية بكافة 
 

   السوق المحلي2. 3
 

 .واالسـتيراد   اإلنتاج المحلي  قتم تغطية حاجة السوق المحلي من تقاوي البطاطا عن طري         ي

 طن  8.765 طن و    6.000حوالي   2002   و 2001 في العامين  بلغت كميات اإلنتاج المحلي   

طية العجز في كميات تقاوي البطاطا الالزمة       بينما يتم تغ  .  طن 7.380 أي بمعدل    على التوالي 

  تم اسـتيرادها   التي بلغت الكميات    0االستيرادلتغطية المساحات المخطط زراعتها عن طريق       

 .وفقا لبيانات دائرة اإلحصـاءات العامـة       2002-1998 لألعوام من    طن 4.032بالمتوسط  

سجة تعمل في مجال إنتـاج       مشاريع عاملة في مجال زراعة األن      ةيوجد في األردن حاليا ثالث    

 زراعـة   ومختبر وتعود ملكيتها إلى مزارع النبر والسختيان        ،النخيل، نباتات الزينة والموز   

 وال تعمل هذه المختبرات في إنتـاج درنـات البطاطـا            0األنسجة العائد للسيد فهد أبو قمر     

 . عن زراعة األنسجةاتجةالن

 

  السوقدراسة.3



 8

 

 محصول البطاطا  كما هو موضح في الجدول         أما إجمالي المساحة واإلنتاج في المملكة من      

 :التالي

  ألف طن: اإلنتاج/ ألف دونم:مساحة

 
 المحصول 2002 2001 2000 1999 1998

 إنتاج مساحة إنتاجمساحة إنتاج مساحة إنتاج مساحة إنتاجمساحة

138.3 126.043.5167.133.5 36.4 94.9 51.5128.738.8 البطاطا

النمو في % 

 جاإلنتا

   26.3- 32.8  32.6  17.2-

 %5.5 معدل النمو

 .2002التقرير السنوي لوزارة الزراعة  لعام : المصدر

 طن للسنوات ألف 131من الجدول السابق يتبين أن معدل اإلنتاج المحلي من البطاطا 

علما بان . لنفس السنة% 5.5، وان معدل النمو في اإلنتاج بلغ حوالي 2002   -1998

 0 طن7.380بلغ حوالي )  سابقاأشيركما ( تقاوي البطاطا للعامين السابقين نتاجإمعدل 

 

 : والتصدير االستيراد3. 3
 

ا ذه 0 احتياجاته من تقاوي البطاطا على االستيراد واإلنتاج المحلي        في تغطية   يعتمد األردن   

 2002،  2001 للعـامين % 68،  % 59 بلغت نسبة االكتفاء الذاتي من تقاوي البطاطـا          وقد

والصادرات والمعاد تصـديره      المستوردات ةكميقيمة و ويوضح الجدول التالي     .على التوالي 

  :2002-1998للسنوات 

 طن : الكمية / الف دينار : القيمة 
 السنة صافي المستوردات صديرهتالصادرات والمعاد  المستوردات 

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة
1998 1.660 3.971 42 120 1.618 3.851 
1999 1.268 3.540 26 8 1.242 3.532 
2000 1.476 4.546 24 15 1.452 4.531 
2001 1.410 4.098 15 12 1.395 4.086 
2002 1.388 4.105 14 40 1.374 4.065 

 بلـغ   إليهـا  معدل كميات صافي اإلستيراد خالل الفترة المشـار          أنمن الجدول السابق يتبين     

 في حين أن    .%2.6 نسبته ت طن وان معدل النمو في صافي المستوردات بلغ        4.013حوالي  
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معدل النمو في حين ان الجدول األسبق اظهر بان معدل النمو في إنتاج محصول البطاطا بلغ                

5.5.% 

 

 :  الطلب المحلي السابق4. 3
 

رع ا من مز  الكميات التي يتم إنتاجها محليا    حساب   الطلب المحلي من خالل   صافي  يمكن تحديد   

القطاع الخاص في منطقة الجنوب الديسي والمدورة باإلضافة إلى حساب الكميات المستوردة            

 0والمصدرة من تقاوي البطاطا لتحديد الكميات المتاحة للسوق المحلي
 

 معدل صافي المستوردات، فان حجم إلى 7.380هذا وبإضافة معدل كميات اإلنتاج البالغ 

 .    طن11.400 بلغ حوالي 2002في عام الطلب من تقاوي البطاطا 

 

 : الطلب المتوقع5. 3
 

   %5بنسبة  المتوقع على تقاوي البطاطا      الطلب   بافتراض معدل زيادة سنوية في      

 .2009-2004حسب معدل النمو في اإلنتاج لألعوام 

 

 السنة بالطن/ الطلب المتوقع
12.600 2004 
13.200 2005 
13.900 2006 
14.500 2007 
15.300 2008 
16.000 2009 

 

 

 

 والطاقة المقترحةالمشروع من السوق حصة  6. 3

 
الكميـات   بناء على     كما هي مبينة في الجدول أدناه،      يمكن تحديد حصة المشروع من السوق     

زراعـة مـا    توقع  حيث ي  ،المقترح) األنسجةمختبر زراعة   ( من المشروع    إنتاجهاالتي سيتم   
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/  بطاطـا  طن 500 كميات اإلنتاج إلىتصل   .ل عمر المشروع  خال سنويا/  دونم 100مساحته  

تصـلح  % 50منهـا     ،دونـم / طـن  5ل   بمعد أي األنسجة مستنسخة بطريقة زراعة     سنويا

  .لزراعتها تقاوي والباقي يباع كبطاطا لالستهالك
 

 حصة المشروع 

 من سوق التقاوي

 المتوقع من اإلنتاج*

 بالطن / التقاوي
 

 الطلب المتوقع

 بالطن

 

 السنة

1.9% 250 13.200 2005 

1.8% 250 13.900 2006 

1.7% 250 14.500 2007 

1.6% 250 15.300 2008 

1.6% 250 16.000 2009 

من إجمالي % 50 وتم حساب حصة المشروع من السوق  من تقاوي البطاطا *

 . النصف اآلخر ينتج ويباع على شكل بطاطا جاهزة لالستهالكأن في حين .اإلنتاج

 

 والتسويق المنافسة 703
 
 لغايـات تـأمين      عن طريق تقنيات زراعة األنسـجة        وإكثاره تهل المقترح زراع  و المحص نا

خالية من األمراض الفيروسية وتتميز بإنتاجية عاليـة        و  نظيفة  بطاطا للزراعة تكون    تقاوي  

اطا ال يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تسويق إنتاجه من تقاوي البط            0ونوعية ممتازة 

 .على اعتبار أن الجزء األكبر من احتياجات السوق المحلي يتم تغطيته عن طريق اإلستيراد               

تقـاوي  تنتج   )الديسي المدورة و  منطقة(الجنوب  في منطقة   مزارع  العلما بان هنالك عدد من      

 إلـى    بالجملـة  مباشـرة  بيعهيمكن  فأما بالنسبة لتسويق المنتج      0بطاطا بالطرق التقليدية  ال

 .الزراعية او بالتجزئة الى مزارعي البطاطات شركاال

 

طـن مـن البطاطـا      / دينار150بالنسبة للتقاوي وبسعر    طن  / دينار ) 380-250( وبسعر

 .لألكلالمخصصة 
 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار 8. 3
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يبين الجدول التالي إيرادات المشروع خالل السنوات الخمسة األولى من عمـره اإلنتـاجي،              

  0 دينار بالنسـبة لتقـاوي البطاطـا       380-250بان أسعار البيع بالجملة تتراوح بين       علما  

دينـار   225وألغراض هذه الدراسة فقد اعتبر ان سعر بيع الطن الواحد من تقاوي البطاطا              

 .   للطن/  دينار 150والبطاطا الجاهزة لالستهالك بواقع 
 

 طن/اإلنتاج دينار/ اإليرادات

 بطاطا تقاوي  بطاطا عادية  الياإلجم

 عادية

تقاوي * 

 دونم/المساحة

93.750 37.500 56.250 250 250 100 
من إجمالي إنتـاج    % 50تعادل   كمية التقاوي التي ينتجها المشروع         تاحتسب* 

 .المشروع
 
 
 

 
 المشروع  موقع 104

 
الخفيفـة  البطاطا في المناطق المروية ، وتجود جميع أنواعها في  األراضي            محاصيل  زرع  ت

 الفيروسية  األمراضبعيدة عن   وكونها  ويقترح أن يكون الموقع في منطقة الجنوب        . الرملية

 كمـا يمكـن أن      0لوجود البيئة المناسبة من حيث توفر الحرارة والمياه والتربة المناسبة         و

 أفضـل إن   0يزرع في المناطق الصحراوية إذا ما توفرت مياه الري والتربة الخفيفة الرملية           

، وال   شباط و آذار من كـل سـنة        يفي شهر تكون  لمرتفعات والبادية    ا لزراعة في لمواعيد  

 بالعـدوى   اإلصـابة  خوفـا مـن      األغـوار  تكون في    أن مثل هذه المشاريع      بإقامة   ينصح

 .الفيروسية

 

  األرض 2. 4
 

 ، أو حفـر بئـر     منطقة الجنوب شريطة وجود بئر ميـاه        يمكن استئجار وحدات زراعية في      

 دونم  150 استئجار قطعة أرض مساحتها       شراء المياه و   ه الدراسة فقد افترض   ذاض ه وألغر

  . دينار للدونم الواحد 100 بواقع  دينار1.500 سنوي قيمته إيجارببدل 
 

 

 البناء  3. 4

 الدراسة الفنية.4
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سكن ريفـي للعمـال     ، باإلضافة إلى    المشروع بحاجة إلى بناء مختبر    أما بالنسبة للبناء فان     

 :دول التالي كما هو مبين في الج
 

 دينار/ اإلجمالي 2م/دينارالتكلفة  2المساحة م البند

 1.600 80 20 تحضير الغرفة 
 1.600 80 20 )النقل(غرفة الزراعة 
 1.600 80 20  غرفة الحضانة

 4.800 80 60 المحصودةغرفة حفظ الدرنات 
 8.000 80 100  لإلدارة وسكن وخدمات العمالمكتب

 2.400 80 30 نتاجاإلمستودع مستلزمات 
 20.000 80 250 المجموع

 
 وصف عملية الزراعة 4 .4

 

مرحلة اإلنتاج داخل المختبر والبيت الزجاجي والبالستيكي وتستغرق سـنة واحـدة             -أ

 :ولعروة واحدة كما هو مبين في الجدول التالي
 

 مالحظاتشهر/المدة مرحلة
 حضيرفي غرفة الت) خلية واحدة(زراعة المرستيم 3 التأسيس

 يتم فيها مضاعفة النبات من الخلية األصل إلى عشر مرات 2 مرحلة إكثار النبات

 يتم فيها تجذير النباتات قبل األقلمة وتوضع في غرفة الحضانة 1.5 مرحلة التجذير

 يتم فيها أقلمة النباتات استعدادا لمرحلة اإلكثار الثانية أسبوعين مرحلة األقلمة داخل البيت الزجاجي

رحلة إكثار النباتات للمرة الثانية داخـل       م

 البيت الزجاجي

 يتم فيها قص النبات وتجذيره بواسطة هرمون التجذير 1

 .اإلنتاج يتم داخل البيت البالستيكي وتزرع النباتات في  األحواض  4 مرحلة إنتاج درنات 

 :االفتراضات
مـن تقـاوي البطاطـا      تشير دراسات وأبحاث المركز الوطني إلى أن إنتاجية الدونم           

 . طن4حوالي )2م500مساحته (المستنسخة داخل البيوت البالستيكية

 0 2م4.000المساحة التي سيتم زراعتها  

 .شتلة 4.000 حوالي  الواحد في الدونماالشتالعدد  

ؤدي لعدم اإلنبـات داخـل      ي لذي درنة، ونسبة الخطأ ا    22 حوالي   الشتلةمتوسط إنتاج    

للنبات، ومتوسط  /  درنة 20يتم اعتبار أن متوسط اإلنتاج       لذا س  0%2المختبر حوالي   
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تحت ظـروف   / طن8غم، أي أن متوسط إنتاج الدونم حوالي        100وزن الدرنة حولي    

 0البيوت البالستيكية  

اإلنتاج للبيـت     كمية xعدد البيوت البالستيكية      =  بيوت بالستيكية  8اإلنتاج الكلي من     

 0لبطاطا طن من تقاوي ا32=  طن x 4بيوت  8= 

 

  :مرحلة إكثار أجيال البطاطا خارج المختبر وتقسم حسب االفتراضات التالية -ب

 دونمـات   106 طن تكفي لزراعة ما مسـاحته        32الكمية المنتجة والبالغة     -

إلنتاج تقاوي البطاطا في األرض المكشوفة على اعتبار أن كميـة التقـاوي             

 .دونم/ كغم300الالزمة حوالي 

  من األرض المزروعة بالبطاطا المخصصة لإلكثار تصـل        ةاإلنتاجية المتوقع  -

 .كتقاوي فرزه يتم% 50 طن، 6-5من 

 :األثاث 5. 4

 
 0 دينار1.600لإلدارة والعمال تقدر كلفته ب أثاث بسيط يحتاج المشروع إلى 

 

  واألدواتالعدد  6. 4
 

ن الجدول التالي   يبي . من السوق المحلي  د واألدوات التي يحتاجها المشروع      يمكن توفير العد  

 :كما هي موضحة في الجدول التاليالعدد واألدوات الالزمة للمشروع وكلفتها التقديرية
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دينار/الكلفة دينار اإلجمالي  العدد 
 البيان

 2م250  مكيفبيت زجاجي 1 15.000 15.000
 2م500بيت بالستيكي مساحة  8 1.250 10.000
 دونم/ دينار50شبكة ري بالتنقيط بمعدل  100 80 8.000
 مضخة وسمادة 1 350 350

 م1.5x 2خزائن لحفظ المواد الكيماوية  5 200 1.000
  قدم14ثالجة  1 350 350
رمايكا وطاوالت معدنية ذات سطح من الف م10 15 150

 م10بطول 
 أنبوب يتسع إلى 240جهاز تعقيم حجم  1 10.000 10.000

 autoclave  ليتر 12
 اسميزان حس 1 750 750
 PHجهاز قياس الحموضة  1 250 250
 محرك مغناطيسي 1 150 150

 Ovenفرن تعقيم جاف  1 1.000 1.000
 زجاجيات - 500 500
 Laminar air flowالكبينة الهوائية  5 150 750

hood 
 رفوف ستانلس في غرفة الحضانة 80 20 1600

 4  x0.8 x 2م 
  ومكيف هواء  جهاز كمبيوتر 1 500 1500
 عدد وأدوات  - 200 200

  وتمديدات إليصال المياه3م40تنك مياه  3 750 2.250
 المجموع 58.800

 

 وسائط النقل 7. 4

 
ـ  دينار   10.000 مبلغبتقدر كلفتها   يلزم المشروع سيارة نقل        أمين مسـتلزمات اإلنتـاج     لت

 0وتسويق المنتج إلى الزبائن
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 : المواد األولية  8. 4
 

 

 زراعتها ألول مرة من األصناف الفرنسية أو الهولندية         نويوي البطاطا الم  سيتم استيراد تقا  

مثل البطاطا المخصصة لصناعة الشيبس أو المعـدة للقلـي            من استعمالها  لغرضوحسب ا 

ساحل، كيربوندي، دايمونـد    ( ة ومن األصناف المناسبة لهذه الغاي     0واالستهالك على المائدة  ا

 .المخصص لصناعة الشيبس)أو روزيتا 

يبين الجدول التالي كلف هذه المواد الالزمة لزراعة األنسجة داخل المختبرات والبيـوت          

 :البالستيكية والنتاج تقاوي البطاطا وعلى النحو التالي  
 

 

 البيان الوحدة/ الكمية  دينار/ الكلفة دينار/ اإلجمالي
  المواد الالزمة إلنتاج الجيل األول من التقاوي-1

 قاوي أنسجةت  كغم5  10 50

 بيتموس   بالة10 14 140

 بيراليت   كيس10 5 50

  سم40قواوير قطر  1.000 0.300 300

 + 20N, 20P, 20Kأسمدة نتروليف  تقدير تقدير 1.500

 ووسط غذائي المختبر/ عناصر صغرى

  وهرمونأغار

  بيوت5دونم  / 3 م700مياه بمعدل  1.750 0.100 175

 المجموع الفرعي   2.215

  والبطاطا الجاهزة المواد الالزمة التقاوي-2

  ) زبل بلدي(أسمدة عضوية  طن200 طن/ د30 6.000

 بمعدل )18N,10P,10K(/ أسمدة  طن5 180 900

  للزراعة المكشوفةدونم/ كغم50

 .وتنعيمتحضير األرض من حراثة   دونم100 دونم/ د5 500

 مبيدات فطرية، حشرية  دونم100 40 4000

   عين 48 بوليسترين صواني عبوة1000  0.500 500

 دونم/ 3م 700مياه ري بمعدل  3 ألف م70 3م/د0.100 7.000

 المجموع الفرعي   18.900

 إجمالي كلفة المواد األولية 21.115
 3م/ دينار0.100تبلغ كلفة ضخ المياه في منطقة الديسي والمدورة حوالي : مالحظة 



 16

 : الضروريةالخدمات 9. 4
 
ـ      0 والطرق المؤدية إليه    والكهرباء  إلى مياه الري   تاج المشروع يح طق ا ويتـوفر فـي المن

 تقدر احتياجات المشروع علـى    و. المقترحة المياه الالزمة للري وشبكة من الطرق المناسبة       

 :النحو التالي

  

 البيان شهريا دينار/ الكلفة دينار/ اإلجمالي
 كهرباء  100 1.200
 مضخةوالة سيارللوقود  150 1.800
 المجموع الكلي 250 3.000

 
 القوى العاملة واألجور السنوية 10. 4
 

 : يحتاج المشروع ال الجاز التالي

 البيان العدد الراتب الشهري دينار/ الكلفة
  مهندس زراعي/صاحب المشروع  1 250 3.000
 فني مختبر  3 150 5.400
  عاديينل اعم 2 100 2.400
 شهرينلمد قتين مؤال مع -  - 3.400
 المجموع 14.200

من إجمالي رواتب وأجور الموظفين والعمـال الـدائمين         % 11 يضاف ما نسبته     بأنهعلما  

 .المشروع في الضمان االجتماعي تمثل مساهمة

 

 : تنفيذ المشروعرنامج ب11. 4

 
عـدات  وتجهيزه بالم إنجاز األعمال اإلنشائية الخاصة بالسكن والمختبر       من المتوقع أن يتم     

 .شهر من بداية العمل استةضون غفي الالزمة وشراء بيوت البالستيك وتجهيزها 
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  التشغيلتكاليف 1 .5

 

دينار/ الكلفة البند  

 21.115 المواد األولية

 15.388 الرواتب واألجور

 3.000 خدمات ضرورية

 1.500 اإليجارات

 4.690 مصاريف تسويق

 2.067 مصاريف تشغيل أخرى

وعالمجم  47.760 

 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  205

 
 دينار/ الكلفة البيان

 20.000 لبناءا

 58.800 العدد واألدوات

 10.000 السيارة

 1.600 أثاث

 200 تأمينات مستردة

 90.600 مجموع األصول الثابتة

 23.000 مصاريف التأسيس

 23.880 رأسمال عامل

 137.480 المجموع الكلي

 

 

 

 الدراسة المالية.5
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 ريف التأسيس و ما قبل التشغيل مصا305
 

هـذا وتعتبـر     . في اإلنتاج والبيع خالل السنة الثانية من بدايـة الزراعـة          مشروع  يبدأ ال 

مصاريف التشغيل التي ينفقها المشروع خالل هذه الفترة مصاريف تأسيس يضـاف اليهـا              

  فيما يلي 0المصاريف المتفرقة األخرى
 

 :مالحظة

من تاريخ زراعتهـا    سنتين  إلى   يحتاج   األنسجة طريق زراعة     تقاوي البطاطا عن   إنتاج إن 

حتى تبدأ باإلنتاج ، ولغايات هذه الدراسة اعتبرت كافة النفقات التشـغيلية للمشـروع مـن               

 باإلضافة إلـى فوائـد مـا قبـل التشـغيل            الثانية  السنة األولى للزراعة حتى نهاية السنة       

اريف تأسـيس متوقـع إنفاقهـا علـى         ومصاريف التأسيس العادية جميعها عبارة عن مص      

 : اإلنتاج التجاري على النحو التاليلالمشروع ما قب

 

 ر دينا/التكاليف  البيان

 2.215 مواد أولية *
 12.000 رواتب وأجور 
 3.000 خدمات ضرورية

 1.500 إيجار ارض
 1.800 فوائد مهلة السداد

 2.285 مصاريف تشغيل اخرى
 200 مصاريف تأسيس أخرى

 23.000 جمالي مصاريف التأسيسإ
 

 
  رأس المال العامل4. 5

 
 23.880 عـام وقـد بلـغ    تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة

 .دينار
 

 

 

  وسائل التمويل بالدينار5. 5
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مؤسسات   مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض         سيتم تمويل المشروع من قبل    

 :ا، كما هو موضح في الجدول التاليسنوي % 8 بفائدة حلية واإلقراض الم
 

دينار/القيمة %  البيان
 مساهمة صاحب المشروع 92.480 67
 قرض الموجودات الثابتة 45.000 33

 )دينار(  المجموع 137.480 100

 

  األسس والفرضيات المالية 6. 5

 
فتـراض أن عمـر المشـروع       تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن ا         

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

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 

 %.5تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو  •

 ..اعتبر ان المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعيا •

 %. 75زيع األرباح هي افترض أن نسبة تو •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية  7. 5
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

 أننقديـة   تشـير التـدفقات ال    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات     على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

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

 :والتي تبين ما يلي
 

لسـنة األولـى     دينار فـي ا    29.370يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة22.166و   للتشغيل
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تبلغ قيمـة   . باالضافة لعمالة مؤقتة  موظفين وعمال      لستةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 18.704 دينار في السنة األولى ترتفع الـى         15.388الرواتب واألجور التي ستدفع لهم      

 .دينار في السنة الخامسة

في السنة   % 17.8 في السنة األولى و    % 21.4تثمار بين   تتراوح نسبة العائد على االس     -

 %.17.8و  % 29.4 ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينارNPV  92.052تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .31.7يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.7لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية  -

    . سنوات3تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسـعار البيـع بنسـب                 -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحـد        % 20و% 10تتراوح بين   

 . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

 

 

 

. و الخسائراألرباححساب  -  

.قائمة التدفقات النقدية -  

.لعموميةالميزانية ا -  

. ملخص االستنتاجات والمعايير المالية -  
 

  الماليةمالحقال.6



(بالدينار) ساب األرباح والخسائر

اسمالموقع المقترح
المشروع

زراعةالديسي والمدورة

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

93,75093,75093,75093,75093,750المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

21,11522,17123,27924,44325,665تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
12,05812,66113,29413,95914,657تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,9205,1665,4245,6965,980تكاليف المصنع التشغيلية

38,09339,99841,99844,09746,302مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
55,65753,75251,75249,65347,448الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

4,6884,9225,1685,4265,698مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

1,5001,5001,5001,5001,500أيجار أرض
150158165174182مصاريف أخرى

9,66810,07610,50510,95511,428مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,4198,4198,4198,4198,419اإلستهالك لإلصول الثابتة

4,6004,6004,6004,6004,600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

22,68723,09523,52423,97424,447مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
32,97030,65728,22925,67923,001الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,6002,9862,3241,608835الفائدة على القرض
29,37027,67125,90524,07122,166الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
29,37027,67125,90524,07122,166األرباح الصافية

%52%48%45%43%41نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
44,27845,48946,82348,30249,953نقطة التعادل (بالدينار)

%53%52%50%49%47نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

20,00025.00800أألبنية
025.000منشآت أخرى
58,80010.005,880معدات وأجهزة

1,6006.67240األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
8,419المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

23,00054,600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
23,88023,8800رأس المال العامل المطلوب

137,48092,48045,000إجمالي تكلفة المشروع
%33%67%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



(بالدينار) تدفق النقدي للمشروع

اسم المشروعالموقع المقترح
زراعة االنسجةالديسي والمدورة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
93,75093,75093,75093,75093,750المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
93,75093,75093,75093,75093,750المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
92,480حقوق الملكية

45,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

13,32326,01437,66748,21557,589الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
137,480107,073119,764131,417141,965151,339مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
90,600مجموع اإلستثمارات

10,55838,09339,99841,99844,09746,302التكاليف التشغيلية المباشرة
9,66810,07610,50510,95511,428إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,6002,9862,3241,608835الفائدة

23,000المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

124,15851,36153,06054,82656,66058,565إجمالي التدفق النقدي الخارج
13,32355,71266,70476,59185,30592,774صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
7,6718,2848,9479,66310,436أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
7,6718,2848,9479,66310,436إجمالي دفعات سداد القرض

13,32348,04258,42067,64475,64282,339رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
022,02820,75319,42918,05316,625توزيعات األرباح

13,32326,01437,66748,21557,58965,714صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسمالموقع المقترح
المشروع زراعةالديسي والمدورة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
13,32326,01437,66748,21557,58965,714النقد

00000المدينون
10,55810,55810,55810,55810,55810,558المخزون

23,88036,57148,22458,77368,14776,272إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
20,000المباني

58,800األجهزة والمعدات
1,600األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
90,60090,60090,60090,60090,60090,600إجمالي األصول الثابتة
8,41916,83825,25733,67742,096اإلستهالك التراآمي

90,60082,18173,76265,34356,92348,504القيمة الدفترية لألصول الثابتة
23,00018,40013,8009,2004,6000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
137,480137,152135,786133,315129,670124,776مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
7671828489479663104360اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

7671828489479663104360مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

3732929045200981043600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
3732929045200981043600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
92,48092,48092,48092,48092,48092,480رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7,34314,26020,73726,754األرباج المجمعة
7,3436,9186,4766,0185,542الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

92,48099,823106,741113,217119,235124,776مجموع حقوق الملكية
137,480137,152135,786133,315129,670124,776مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %17.8%18.6%19.4%20.4%21.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%17.8%20.2%22.9%25.9%29.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.45.46.16.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير

اسم الموقع المقترح
المشروع

زراعةالديسي والمدورة
االنسجة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

137,480تكاليف المشروع
معدل نمو 

 ) %0المبيعات

92,480مساهمة صاحب / اصحاب المشروع
معدل نمو 
%5التكاليف

45,000القروض
معامل
%12الخصم

%32.7القرض الى التكاليف %
نسبة

%75التوزيعات

%67.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%
معدل

%0الضريبة

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
المعدلالخامسة

29,37027,67125,90524,07122,16625,837صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%27.6%23.6%25.7%27.6%29.5%31.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%19.5%17.8%18.6%19.4%20.4%21.4معدل العائد على اإلستثمار %

%23.2%17.8%20.2%22.9%25.9%29.4معدل العائد على حقوق الملكية %

4.45.46.16.5NA4.5الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.00.2الديون

44,27845,48946,82348,30249,95346,969نقطة 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 92,05282,38972,72573,29054,52972,34252,631صافي القيمة الحالية

IRR 23.0%27.3%23.8%27.8%25.4%28.3%31.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.51.41.51.41.51.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR31.7%معدل العائد الداخلي
NPV92,052صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR28.3%معدل العائد الداخلي
NPV82,389صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR25.4%معدل العائد الداخلي
NPV72,725صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR27.8%معدل العائد الداخلي
NPV73,290صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR23.8%معدل العائد الداخلي
NPV54,529صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR27.3%معدل العائد الداخلي
NPV72,342صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR23.0%معدل العائد الداخلي
NPV52,631صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0124,1580-124,158

113,32345,99032,667

21,15743,67642,520

31,21441,24840,033

41,27538,69837,423
51,339179,104177,765

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0136,5730-136,573

113,32345,99032,667

21,15743,67642,520

31,21441,24840,033

41,27538,69837,423
51,339183,954182,615

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0148,9890-148,989

113,32345,99032,667

21,15743,67642,520

31,21441,24840,033

41,27538,69837,423
51,339188,804187,466



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0124,1580-124,158

113,32341,30227,979

21,15738,98937,832

31,21436,56035,346

41,27534,01032,735
51,339171,130169,792

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0124,1580-124,158

113,32336,61523,292

21,15734,30133,145

31,21431,87330,658

41,27529,32328,048
51,339163,157161,818

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0125,2130-125,213

114,65541,21326,558

21,27238,66937,397

31,33635,99834,662

41,40333,19231,790
51,473176,217174,744

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0126,2690-126,269

115,98736,43720,450

21,38833,66232,274

31,45730,74729,290

41,53027,68726,157
51,607173,331171,724
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