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 فقد أطلقت برنامج تعزيزحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية،

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل) إرادة(اإلنتاجية 
 .البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

 
 في ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

ستثمار وتحديد إحتياجاتاإلفرص   استكشافمختلف محافظات وألوية المملكة من حيث
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع
 .ستثمارالمقترحة لإل

 
)إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنانادهفي كافة مناطق المملكة وعد)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .وعشرون مركزاً 

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
 



 ٣

 
 

  المحتويات

 ٠١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

٠٣ دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ السوق المحلي

   ٣. ٣ االستيراد والتصدير

   ٤. ٣ السابقالطلب المحلي 

  ٥٠٣ الطلب المتوقع

   ٦٠٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة

   ٧٠٣ المنافسة والتسويق

   ٨٠٣ أسعار البيع وااليرادات المتوقعة

٠٤ الدراسة الفنية 

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ االرض والبناء

   ٣. ٤ األثاث

   ٤. ٤ العدد واالدواتالتجهيزات و

   ٥. ٤ وسائط النقل

   ٦٠٤ المواد االولية

   ٧٠٤ الخدمات الضروريية

   ٨٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية

   ٩٠٤ برنامج تنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف المشروع

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٣٠٥ راس المال العامل

   ٤. ٥ تكاليف التشغيل

   ٥. ٥ وسائل التمويل

   ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

   ٨٠٥ المالحق المالية

 



 ٤

 
 
 
 
 

 ملخص المشروع -١

  ورد جوريأزهار قطف اسم المشروع

 جرش/ بيرين  موقع المشروع

  أزهار الورد الجوري منتجات المشروع

 أشخاص ثةثال األيدي العاملة

 دينار ٤٦,٨٨٨ ياالستثمار الكل

 % ٣٩,٩ معدل العائد الداخلي

 دينار ٤٧,٤٠٦ صافي القيمة الحالية

  ٢,٠ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 ةسن ٣ فترة االسترداد
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 المقدمة. ٢
ت الظروف   فلقد أثبت  نباتات الزينة ال بد من العمل على تطوير خطط إنتاج وتصدير          

البيئية المحلية والظروف المناخية قدرة البالد على إنتاج األزهار القابلة للتصـدير            

  Eustoma وأزهـار  القرنفـل   و الورد الجوري أزهار   مثل   وخاصة أزهار القطف  

Stock Mai Series, Lilium, Uta Series, .  المنتجـة  أثبتت األزهـار  كما

 كافة الجهات المعنية   ويقع على    ،الوطنياد  أهميتها في دعم االقتص    قدرتها و  محليا

 إلـى   لوصـول لضع خطــة إنتاجيـة تصـديرية متكاملـة      بذل مجهود اكبر لو   

يتناسب و احتياجات السوق المحلي وامكانية التصدير       وضـع إنتاجـي وتصديري    

لألسواق الخارجية المختلفة، األمر الذي سيؤدي الى تحسين اوضاع كافة الجهات           

 األصناف العديد من األردن المستمر أدخل المزارع    ونتيجة للتطور. بهذا القطاع

 .المناسبة للتصدير 
  

 يعبر الكثير من النـاس عـن        إذ ،تغيرت الكثير من المفاهيم في السنوات االخيرة      

مشاعرهم سواء بالفرح او الحزن من خالل ازهار القطف فال تكاد تخلو مناسـبة              

شفاء من االمراض من وجود االزهار ممـا يضـفي   من المناسبات السارة او االست 

 بعد يوم على الزهـور      ا ونظرا لتزايد الطلب يوم    ،ذلك البهجة والسرور بين الناس    

 اضافة الـى    فان العديد من المشاتل انشئ لهذه الغاية لتلبية الطلب المتزايد عليها          

 .أغراض تصديرية بحتة
 
 : وصف المشروع١. ٢

 
 ة بالستيكي بيوت   ربعةمن خالل أ  ،    الورد الجوري    اتسيقوم المشروع بزراعة نبات   

 . ، بقصد إنتاج األزهار لكل بيت ٢م٥٠٠ بمساحة ةعادي

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢
 والتقليـل مـن المسـتوردات       الورد الجوري ازهار   من   المحليةحتياجات  التأمين ا 

 .وتشجيع الصادرات من هذه المادة



 ٦

 :ويهدف المشروع إلى

 .تالت الورد الجوري إلنتاج األزهارشزراعة  •

 .تحقيق عائد جيد الصحاب المشروع •

خلق فرص عمل  للعديد مـن السـكان وتحسـين المسـتوى االقتصـادي                •

 . في المشروعواالجتماعي للعاملين

 
 -: الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

 يـاه   وتتوفر فيها الم   ،التي تتوفر فيها التربة الخصبة    ينجح هذا المشروع في المواقع      

نظرا للظـروف   جرش والبقعة واألغوار    /بيرين ومن المناطق المناسبة منطقة      ،لريل

 والينـابيع وميـاه الـري       المناخية المالئمة وتتوفر في هذه المناطق المياه الجوفية       

 بمزايـا تتميز محافظة جرش    و .لتغطية احتياجات النباتات من المياه      الالزمة األخرى

 بتربتها الخصبة و مياه الينابيع باإلضـافة إلـى        ا  عديدة في مجال الزراعة ،خصوص    

 ، األمـر   شفا غوري  امكن اعتباره في كثير من المناطق مناخ      يالمعتدل والذي    هامناخ

 .زراعة النباتات المخصصة النتاج أزهار القطف  الذي يساعد

 

  السوقدراسة. ٣
 

لى مسـتوى     أزهار القطف سواء في المناسبات أو ع       شراءنظرا للطلب المتزايد على     

 فقد تم إنشاء العديد من       ،أهله البهجة على    وإضفاءلتزين البيت   االستخدام المنزلي     

المتزايدة، ولقـد   الناس  لتلبية حاجات    القطف   أزهار بإنتاج الخاصة والمعنية    المشاتل

ـ       بلغ عدد المشاتل التي تم إنشـاؤها       ـ  ة حسـب تقريـر وزارة الزراع  ٢٠٠١ام   لع

 مشتل تابعـة لمحافظـة      ٢٥ا  ه من مشتال  ٤٨حدود       القطف ب  إزهارمتخصصة في   

 فـي الباديـة     ٣ و األردن فـي وادي     ٣ مشتل في محافظة البلقاء و       ١٧العاصمة و   

 متخصصة ببيـع نباتـات الزينـة    األردن  وهناك ثالث بورصات رئيسة في  الشمالية

صافوط ، الفحيص  وحدائق الملك عبد اهللا وتقوم         كل من    والزهور وهي موجودة في   

  .قها محليا وخارجيايتداول أزهار القطف وتسوب

 

 

 



 ٧

 :-خدمات المشروع وتصنيفها   ١. ٣
 

 في مجال    والمتخصصة يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية العاملة        

 أو   السـوق المحلـي    ألوانها وبيعها إما في     بجميع  أزهار الورد الجوري    إنتاج  

 .تصديرها إلى الخارج

 

  السوق المحلي ٢. ٣
 التـي يـتم     طريق الكميات عن  أزهار القطف   تم تغطية حاجة السوق المحلي من       ت

كما يـتم اسـتيراد       بالدرجة األولى   المتخصصة إنتاجها محليا من المشاتل الخاصة    

وقـد    من الخارج،  التي ال تنتج محليا      أو القطف الهامة    أزهار من   األصنافبعض  

مـا  ليا   األردن ينتج حا   ونية بان التعا القطف   منتجي أزهار  مدير تسويق جمعية     أفاد

 منها حوالي    مليون زهرة في السنة    ٤٨ ما يعادل    أييقارب مليون زهرة أسبوعيا     

 . مليون زهرة ورد جوري سنويا٨

 

  : التصدير االستيراد و٣. ٣
 مـا   ٢٠٠١ النباتي في عام     اإلنتاجمنحت وزارة الزراعة حسب تقرير مديرية       

ل الغراس المثمرة ونباتات الزينة واشتال       تصريحا الستيراد اشتا   ٣١٨مجموعه  

 سوريا، مصر، العراق والسلطة الوطنية      أهمها القطف من مصادر مختلفة      أزهار

 بلغـت   .آسـيا  وبعـض دول     وأمريكـا  األوروبيةالفلسطينية ومن بعض الدول     

) ٢٠٠١-١٩٩٧(للفتـرة    من اشتال وازهار القطف      استيرادهاالتي تم   الكميات  

 : النحو التاليىعل
 
 

  )زهرة/ ألف شتلة (المستوردات 

 أزهار قطف اشتال أزهار قطف السنة

٠ ٨٣٥ ١٩٩٨ 

٠ ١,٦٩٧ ١٩٩٩ 

٣٠٠ ١,٧١٥ ٢٠٠٠ 

١,٥٧٤ ٦٢٠ ٢٠٠١ 
 

 .٢٠٠١وزارة الزراعة  -التقرير السنوي لمديرية اإلنتاج النباتي/ المصدر
 



 ٨

ـ اتصدير  ل تصريح   ١٦٣ تم منح    ٢٠٠١في عام   لصادرات، ف لأما بالنسبة    تال ش

 منهـا السـماح بتصـدير       الغراس المثمرة ونباتات الزينـة وأزهـار القطـف        

، تم تصديرها لدول     شتلة أزهار قطف   ١٦٥,٤٥٠ زهرة قطف و     ٤,٧١٨,٠٠٠

عربية مثل السعودية وبعض دول الخليج والسلطة الوطنية الفلسطينية ومصـر           

 للفتـرة   ا وروسي ةوسوريا ولبنان، كما تم تصدير بعض النباتات للدول األوروبي        

 :على النحو التالي) ٢٠٠١-١٩٩٧(

  )ألف شتلة(الصادرات 

 أزهار قطف اشتال أزهار قطف السنة

٠ ٤٧٥٣ ١٩٩٨ 

٠ ٧٥٥٨ ١٩٩٩ 

٩,٢٦٩ ٥٥٣ ٢٠٠٠ 

٤,٧١٨ ١٦٥ ٢٠٠١ 
 .٢٠٠١وزارة الزراعة  -التقرير السنوي لمديرية اإلنتاج النباتي/ المصدر

 :الطلب المحلي السابق  ٤. ٣
 إنتاجها يتم الكميات التيحساب  الطلب المحلي من خاللصافي يد يمكن تحد

 والتي تم تقدير إنتاجها السنوي بناء على محليا من مشاتل القطاع الخاص

، جمعية منتجي أزهار القطف التعاوني في عمانالزيارات الميدانية إلى 

 لن  مشاتم الغالبية العظمى أن تبين إذ، والكميات التي تم استيرادها وتصديرها

أزهار تقوم بإنتاج  مشتال ٤٨الموجودة في المملكة والبالغة أزهار القطف 

 يانايزو مثل الورد الجوري والجربيرا والليليوم والزنبق الطرابلسي و اللالقطف

 الخ ...

 ) زهرةألف(أزهار قطف  البيان

 ٤٨,٠٠٠ اإلنتاج المحلي

 ١,٥٧٤ المستوردات

 ٤,٧١٨ الصادرات

 ٤٤,٨٥٦ طلبصافي حجم ال
 أمـا اإلنتـاج     .٢٠٠١وزارة الزراعـة      -التقرير السنوي لمديرية اإلنتاج النباتي    / المصدر

 .المحلي تقديرات جمعية منتجي أزهار القطف التعاونية
 
 
 



 ٩

 :الطلب المتوقع  ٥. ٣
نظرا لتغييـر مفـاهيم النـاس        القطف   أزهار  على يتزايد الطلب  أنتوقع  لمامن  

ية حينما تقدم في مناسبات مختلفة مثل مناسبات الزواج         بالنسبة لقيمتها المعنو  

تم افتراض أن نسبة الزيادة فـي       قد  والنجاح ومناسبات الشفاء من األمراض، و     

  : %٢,٥حجم الطلب ستكون بحدود 

 السنة ألف زهرة/ حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٤٨,٣٠٠ 

٢٠٠٥ ٤٩,٥١٠ 

٢٠٠٦ ٥٠,٧٥٠ 

٢٠٠٧ ٥٢,٠٢٠ 

٢٠٠٨ ٥٣,٣٢٠ 

 :والطاقة المقترحةالمشروع من السوق ة حص ٦٠٣
 دونمات بناء علـى     ٥يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة مساحته         

 زهرة للبيـت    ألف ٨٠ والتي تقدر بحوالي     ،الطاقة اإلنتاجية المتوقعة للمشروع   

 علما بان البيـت البالسـتيكي يتسـع لزراعـة           ، في السنة    البالستيكي الواحد 

 . زهرة في السنة   ٨٠شتلة من الورد الجوري تعطي حوالي        شتلة وكل    ٢,٠٠٠

تحسـبا  على أسـاس نصـف الكميـة        البيت   تم حساب إنتاجية     ولغايات التحفظ 

 على أن يتم زيادة إنتاج المشـروع        ظروف البيئية المختلفة  لاللظروف الطارئة و  

 وبناء على ذلك يمكن تقدير حصة المشروع اسـتنادا إلـى            .سنويا% ٥بنسبة  

من حجم السوق   % ٠,٠٦٦ حوالي   اإلنتاجية المتوقعة له والتي تصل إلى     الطاقة  

 كمـا فـي    في السنة الخامسـة   % ٠,٧٣في السنة األولى تزداد إلى أن تصل        

 :الجدول التالي

حصة المشروع من 

 % السوق

إنتاج  المشروع 

  زهرة ألف /المتوقع

المحلي الطلب 

 زهرة ألف/المتوقع

 

 السنة

 لىاألو ٤٨,٣٠٠ ٣٢٠ ٠,٦٦

 الثانية ٤٩,٥١٠ ٣٣٦ ٠,٦٨

 الثالثة ٥٠,٧٥٠ ٣٥٣ ٠,٧٠

 الرابعة ٥٢,٠٢٠ ٣٧٠ ٠,٧١

 الخامسة ٥٣,٣٢٠ ٣٨٩ ٠,٧٣



 ١٠

 :والتسويق  المنافسة٧٠٣
 محليا وفي الخارج مـن خـالل   أسواق القطف من المحاصيل التي لها   أزهار إن

 ريالضـرو  ومن   ، القطف أزهار التابعة لجمعية منتجي     توالبورصاالمصدرين  

 المحليـة   األسـواق طلب بشكل كبير فـي       مرغوبة وعليها    أصنافالبحث عن   

 التـي   األزهـار  وغيرها من    الليليوم الورد الجوري و   أزهارعتبر   لذا ت  واألجنبية

 السـوق المحلـي   أن كما واألجنبي للسوق المحلي المطلوبة  األزهار من   ذكرت  

النوعية الجيدة، وذلك   قادر على استيعاب منتجات أي مشروع يقدم النباتات ذات          

 . سنة بعد سنة مع تطور الحيـاة والتمـدن         األزهارالطلب المتزايد على    بسبب  

 القطف  أزهار  وتصدير إنتاجبد من العمل على  تطوير خطط         انه ال     الى باإلضافة

إلى الخارج لتأمين العمالت الصعبة وفتح آفـاق جديـدة أمـام هـذه              المختلفة  

 أدخـل  سنة بعد سـنة  األردنية في الزراعة المستمر ونتيجة للتطور. المشاريع

 المملكة وأصـبحت  إلى الجديدة  النباتاتوأصناف األنواعالمزارعين العديد من 

نباتات أزهار القطف و   وأصناف األنواع احتياجاتها من العديد من      إنتاج إلىتميل  

 ري الجـو  والوردالقرنفل القطف خاصة مختلفة من زهور أنواعاوتوفر . الزينة

نباتـات  الداخلية ونباتات الزينة  أنواع  و والتي تستخدم لغايات التصديروغيرها

 .الخارجية الزينة
  
  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨٠٣

تتراوح أسعار أزهار الورد الجوري بالجملة التي تم االطالع عليها في بورصة            

ـ ا ستثنائيةالزهرة وتصل في حاالت ا    /  دينار ٠,٣٥٠-٠,١٠٠عمان ما بين      ىل

 .زهر حمراء في عيد الحب /  دينار١ -٠,٧٥ يتراوح بينسعر 

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

السـنة  طاقة المشروع اإلنتاجية المتوقعة والتي تتزايد سنة بعد أخـرى حتـى             

/ ٠,١٢٥ أساس  على  ولقد اعتمد سعر بيع الجملة     .الخامسة من عمر المشروع   

 :   في حساب اإليرادات المتوقعة على النحو التاليللزهرة من باب التحفظ

 



 ١١

رة ه زألف السنة اإلنتاجية    دينار / اإليرادات 

 ٤٠,٠٠٠ ٣٢٠ األولى 

 ٤٢,٠٠٠ ٣٣٦ الثانية

 ٤٤,١٠٠ ٣٥٣ الثالثة

 ٤٦,٣٠٥ ٣٧٠ الرابعة

 ٤٨,٦٢٠ ٣٨٩ الخامسة

 

 الدراسة الفنية. ٤
 المشروع  موقع ١٠٤

 مـن    لتوفر مياه الري    من المواقع المناسبة للمشروع وذلك     جرش/ بيرينتعتبر  

، وقرب المنطقة من المـدن الرئيسـة مثـل           والجو المناسب  في المنطقة ابيع  ينال

  . وبورصات بيع األزهارعمان

 البناء  واألرض ٢. ٤
، وع المشـر  ليقـام عليهـا  بيـرين   دونمات في منطقة ٥يحتاج المشروع إلى    

دينار شـريطة أن تتـوفر       ٥٠٠٠دونم ، أي ما مجموعه      /  دينار ١٠٠٠وبسعر  

بالقرب من األرض مياه ألغراض الري، وان يكون الموقع قدر اإلمكـان قـرب              

 .الشارع العام
 

أما بالنسبة للسكن فان عمال المزرعة بحاجة إلى سكن ريفي  يتكون من غرفـة          

م، باإلضافة إلى مكتب    ٦٠ حوالي   ومطبخ وحمام وصالة صغيرة بمساحة إجمالية     

 ويبين الجدول التـالي كلفـة األرض وسـكن العمـال            .صغير الستقبال الزبائن  

 والتجهيزات األساسية للمشروع
 

دينار/التكلفةدين/ السعر٢مالمساحة البند
 ٥,٠٠٠ ١ ٥٠٠٠ ارض

 ٢,٤٠٠ ٦٠٤٠ سكن عمال

 ٢٠٠ ١ ٢م٢٠٠  توصيلوأنابيب )٢ م١٠x ١٠x(بركة مياه ري 

 ١٢٥ ٠,٥٠ ٢م٢٥٠ بالستيك لبركة المياه

 ٧,٧٢٥ المجموع 



 ١٢

 

 :األثاث ٣. ٤
 كما  ة وصاحب المشروع   الدائم مالةة للع بسيطومستلزمات  أثاث  يحتاج المشروع إلى    

 : هو في الجدول التالي

 

دينار/ السعر دينار/ كلفة تال  البيان العدد
٣٠٠ 

١٥٠ 

١٥٠ 

١٠٠ 

١٥٠ 

١٥٠ 

٣ 

١ 

١ 

  سرير وتوابعة -

ادوات ومستلزمات مطبخ -

  اخرى-

 مجموعال ٦٠٠
 

  واألدواتالعدد  التجهيزات و ٤. ٤
العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلي         التجهيزات و يمكن توفير   

 :موضحة في الجدول التاليوال

 

/ الكلفة

 ينارد

/ السعر

 ينارد

 البيان  العدد

 ٢م٥٠٠ة بيت بالستيكي مساح* ٤ ١,٢٥٠ ٥,٠٠٠

 تنقيط للبيوت البالستيكيةشبكة ري بال  ٤ ٦٠ ٢٤٠

  وسمادةمضخة - ٥٠٠ ٥٠٠

٢م٢٤٠٠ ٠,٦٠ ١,٤٤٠  للبيت/ ٢م٦٠٠  لرفع أزهار الوردشبك

 قوائم حديد قائم١٢٠ ١ ١٢٠

  ماتور رش مبيدات حشرية وفطرية ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 سياج معدني  - - ٩٠٠

  )خال...مقصات،مجارف( وعدد تباعر - - ١٨٠

 المجموع ٨,٨٨٠
  
 
 
 
 



 ١٣

 
 

للبيـت  /  شـتلة    ٢,٠٠٠ بمعدل   كما أن المشروع سوف يزرع اشتال الورد الجوري       

التي تعرف بان عمرها اإلنتاجي يصل      و البالستيكي ذات المصدر الهولندي او الفرنسي     

كها ال وسوف يتم استه   .إلى خمس سنوات ثم يتم التخلص منها وزراعة اشتال جديدة         

كما أن المشروع يحتاج إلـى تحضـير        . واألدوات سنوات مثل العدد     على فترة خمس  

، وكمـا    وإضافة األسمدة العضوية   األرض كل خمس سنوات من حراثة وتنعيم التربة       

 :في الجدول التالي 

/ العدد البيان

 المساحة

سعر 

 )دينار(الوحدة

/ الكلفة

 ينارد
 ٨,٠٠٠  بيوت٤/ اشتال

 شتلة

١٤,٠٠٠ ١,٧٥ 

 ١٠ ٥ ونم د٢ تجهيز األرض

 ٢٤٠ ٣٠  طن٨ أسمدة عضوية

 ١٤,٢٥٠ المجموع
 

  وسائط النقل ٥. ٤
 للمساعدة   دينار ٧,٠٠٠ قدرت قيمتها بـ      تعمل على الديزل    نقل   يلزم المشروع سيارة  

في تأمين مستلزمات اإلنتاج وتسويق المنتج إلى الزبائن، حيث اعتمد فـي المشـروع              

 . البيع بالجملةطريقة
 

 : ولية المواد األ ٦. ٤
أزهـار الـورد     وذلـك النتـاج      ل الجدو ييحتاج المشروع إلى المواد األولية المبينة ف      

، علما بـان سـعر      ، وجميع هذه المواد متوفرة في السوق المحلية       الجوري في المشتل  

المتر المكعب من المياه الواصلة عبر األنابيب البالستيكية إلى ارض المشتل والمأخوذة             

 يبـين   .٣م/ دينـار  ٠,٣٠٠ إلى   بيرينزية المجاورة يصل في منطقة      من اآلبار االرتوا  

 ) :سماد ومبيدات ومياه( الجدول التالي حاجة المشروع من المواد األولية 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤

دينار/ الكلفة  /السعر 

 دينار

الكمية 

 والوحدة

 البيان

 سماد مركب وعناصر نادرة  كغم٣,٨٤٠ ١ ٣,٨٤٠

 مبيدات حشرية وفطرية - - ١,٢٠٠

 البيت/٣م٣٣٠٠ . سنة /ري ١٣,٢٠٠ ٠,٣٠ ٣,٩٦٠

المجموع ٩,٠٠٠
 

 : الضروريةالخدمات ٧. ٤
ـ   ويتـوفر فـي    إليـه،  توفر مياه الري والطرق المؤدية       إلى يحتاج المشروع   ة المنطق

 إلـى ويحتـاج المشـروع     . المناسبةوشبكة من الطرق    المياه الالزمة للري    المقترحة  

 باإلضـافة   صيانة شبكة الري والمضـخة والبنـاء       ألغراض    سنويا  دينار ٣٠٠ حوالي

 . وسيارة النقل لتشغيل مضخة المياه)سوالر(  وقودثمن أخرى دينار ١,٢٠٠إلى

  

 القوى العاملة واألجور السنوية ٨. ٤
 الزراعية  واألعمال الري   ة متابع ألغراض  بالمعدل بيتين بالستيك / عامل المشروع   يلزم

 ألغـراض    لمدة شهر  ٢ عمالة موسمية عدد     إلى جيحتاكما  .  من تقليم وقطف   األخرى

 :على النحو التالي، تعبئة أكياس الزراعة
 
 

 البيان العدد الراتب الشهري دينار/ الكلفة

 مهندس زراعي ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 عامل فني ٢ ١٢٠ ٢,٨٨٠

 عمالة مؤقتة - - ١,٤٤٠

 المجموع ٧,٩٢٠

 

 

 

 



 ١٥

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩. ٤
 خـالل   شبكة الـري والزراعـة      إنجاز بناء السكن وشراء     تم  من المتوقع أن ي   

 أربعةبعد   التجاري للمشروع يبدأ     اإلنتاج مع العلم بان     ،من بداية العمل  شهرين  

 . اشهر من الزراعة 

 الدراسة المالية. ٥

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص   ١٠٥

 دينار/ الكلفة البند
 ٥,٠٠٠ األرض

 ٢,٧٢٥ لبناءا

 ٨,٨٨٠ دواتالعدد واأل

 ١٤,٢٥٠ األرض عضوية وتحضير وأسمدةاشتال 

 ٧,٠٠٠ ة نقلسيار

 ٦٠٠ أثاث

 ٣٨,٤٥٥ مجموع األصول الثابتة

 ٧٠٠ مصاريف التأسيس

 ٧,٧٣٣ رأسمال عامل

 ٤٦,٨٨٨ المجموع الكلي

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 المصـاريف    دينار وتشـتمل علـى     ٧٠٠تقدر مصاريف التأسيس للمشروع ب      

 .المتوقع انفاقها البدء بتشغيل المشروع
 

 
  رأس المال العامل٣. ٥

 وقـد   ،شهرأ ٤ لمدة اإلنتاجية الدورة   تم احتساب راس المال العامل على أساس      

 .دينار ٧,٧٣٣ بلغ
 
 
 
 
 
 



 ١٦

 :تكاليف التشغيل ٤. ٥

 دينار/ الكلفة البند

 ٩,٠٠٠ المواد األولية

 ٧,٩٢٠ الرواتب واألجور

 ١,٢٠٠ مات الضروريةالخد

 ٤,٠٠٠ مصاريف البيع والتسويق

 ١,٠٨٠ مصاريف تشغيلية اخرى

 ٢٣,٢٠٠ المجموع
 
 

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

ا، كما هو موضح فـي الجـدول        سنوي % ٨ بفائدة  مؤسسات اإلقراض المحلية و   

 :لتاليا

 البيان دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٢٦,٨٨٨ ٥٧

 قرض الموجودات الثابتة ٢٠,٠٠٠ ٤٣

  المجموع ٤٦,٨٨٨ ١٠٠

 

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

الفرضيات التالية فـي    تم اعتماد األسس و   . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع         •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 . زراعيااعتبر ان المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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



 ١٧

 

  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 على الوفاء بالتزاماته المالية  ان المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 
دينار في السنة األولـى      ١١,٤٩٩ ح بين   يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراو       -

 . دينار في السنة الخامسة١٦,٣٤٨و   للتشغيل

   دائمين بما فيهم صاحب المشروع     موظفين وعمال  لثالثةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 ٧,٩٢٠ تبلغ قيمة الرواتب واألجور التـي سـتدفع لهـم    . باإلضافة الى عمالة مؤقتة 

 . دينار في السنة الخامسة٩,٦٢٧ في السنة األولى ترتفع الى دينار

فـي   % ٣٧,٠ في السنة األولى و    % ٢٤,٨ ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

و  % ٣٨,٦ ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين      . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٣٧,٠.% 

 .  دينار٤٧,٤٠٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٩,٩د الداخلي للمشروع يبلغ معدل العائ -

 ٢حالية لإليرادات الى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

    . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

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

الية اعلـى مـن     يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير الم      % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

 . دوى المشروعجالحد األدنى الالزم للحكم على 

 

 

 

 

 

 



 ١٨

 
 
٤٤ 

 

 حساب االرباح و الخسائر )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

  الماليةمالحقال٨٠٥



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 صاحب المشروع

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

40,00042,00044,10046,30548,620المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

9,0009,4509,92310,41910,940تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,3204,5364,7635,0015,251تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,1602,2682,3812,5002,625تكاليف المصنع التشغيلية

15,48016,25417,06717,92018,816مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
24,52025,74627,03328,38529,804الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

4,0004,2004,4104,6314,862مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
120126132139146مصاريف أخرى

7,7208,1068,5118,9379,384مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,5613,5613,5613,5613,561اإلستهالك لإلصول الثابتة

140140140140140إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,42111,80712,21312,63813,085مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
13,09913,93914,82115,74716,719الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,6001,3271,033715371الفائدة على القرض
11,49912,61113,78815,03216,348الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
11,49912,61113,78815,03216,348األرباح الصافية

%44%45%45%46%47نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 21,24221,42721,60821,78321,951نقطة التعادل

%45%47%49%51%53نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,72525.00109أألبنية
025.000منشآت أخرى
23,13010.002,313معدات وأجهزة

6006.6790األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
3,561المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

7005140المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7,7337,7330رأس المال العامل المطلوب

46,88826,88820,000إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

ازهار القطف ورد جوري
جرش بيرين/



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

ازهار القطفاسم المشروع
جرشالموقع المقترح بيرين/

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
40,00042,00044,10046,30548,620المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
40,00042,00044,10046,30548,620المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
26,888حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,7337,90011,07314,24517,410الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
46,88844,73349,90055,17360,55066,030مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
38,455مجموع اإلستثمارات

3,00015,48016,25417,06717,92018,816التكاليف التشغيلية المباشرة
7,7208,1068,5118,9379,384إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,6001,3271,033715371الفائدة

700المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

42,15524,80025,68726,61127,57228,571إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,73319,93324,21328,56232,97837,459صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,4093,6823,9764,2954,638أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,4093,6823,9764,2954,638إجمالي دفعات سداد القرض

4,73316,52420,53124,58628,68432,821رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
08,6249,45810,34111,27412,261توزيعات األرباح

4,7337,90011,07314,24517,41020,560صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,7337,90011,07314,24517,41020,560النقد

00000المدينون
3,0003,0003,0003,0003,0003,000المخزون

7,73310,90014,07317,24520,41023,560إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

5,000األرض
2,725المباني

23,130األجهزة والمعدات
600األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
0تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
38,45538,45538,45538,45538,45538,455إجمالي األصول الثابتة
3,5617,12310,68414,24617,807اإلستهالك التراآمي

38,45534,89431,33227,77124,20920,648القيمة الدفترية لألصول الثابتة
7005604202801400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
46,88846,35445,82545,29544,75944,208مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
3,4093,6823,9764,2954,6380اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3,4093,6823,9764,2954,6380مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16,59112,9098,9334,63800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16,59112,9098,9334,63800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
26,88826,88826,88826,88826,88826,888رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,8756,0279,47413,232األرباج المجمعة
2,8753,1533,4473,7584,087الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

26,88829,76332,91636,36340,12144,208مجموع حقوق الملكية
46,88846,35445,82545,29544,75944,208مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %37.0%33.6%30.4%27.5%24.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%37.0%37.5%37.9%38.3%38.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.03.54.04.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

ازهار القطف ورد جوري
جرش بيرين/



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع
الموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 47,406صافي القيمة الحالية
تكاليف 
46,888المشروع

IRR 39.9معدل العائد الداخلي%

ر
صاحب 
26,888المشروع

B/C 20,000القروض2.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد
القرض الى 

%42.7التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

11,49912,61113,78815,03216,348صافي الربح بعد الضريبة

%33.6%32.5%31.3%30.0%28.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%37.0%33.6%30.4%27.5%24.8معدل العائد على اإلستثمار %

%37.0%37.5%37.9%38.3%38.6معدل العائد على حقوق الملكية %

3.03.54.04.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.20.10.0الديون

21,24221,42721,60821,78321,951نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.9%44,36236.2زيادة تكاليف المشروع

%20 1.7%41,31833.0زيادة تكاليف المشروع

%10 1.6%30,47930.2تخفيض مبيعات المشروع

%20 1.3%13,55220.2تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.8%37,96334.1زيادة تكاليف التشغيل

1.6%28,52128.4زيادة تكاليف التشغيل %20

خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

بيرين/ جرش
ازهار القطف ورد جوري



الحالة األساسية
IRR39.9%معدل العائد الداخلي
NPV47,406صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR36.2%معدل العائد الداخلي
NPV44,362صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR33.0%معدل العائد الداخلي
NPV41,318صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR30.2%معدل العائد الداخلي
NPV30,479صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR20.2%معدل العائد الداخلي
NPV13,552صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR34.1%معدل العائد الداخلي
NPV37,963صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR28.4%معدل العائد الداخلي
NPV28,521صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

التدفق النقديالحالة األساسية



النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,1550-42,155

14,73316,80012,067

238717,64017,253

340618,52218,116

442619,44819,022
544871,02870,581

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,3710-46,371

14,73316,80012,067

238717,64017,253

340618,52218,116

442619,44819,022
544873,09372,645

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,5860-50,586

14,73316,80012,067

238717,64017,253

340618,52218,116

442619,44819,022
544875,15874,710

التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق



042,1550-42,155

14,73312,8008,067

238713,44013,053

340614,11213,706

442614,81814,391
544864,11063,663

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,1550-42,155

14,7338,8004,067

23879,2408,853

34069,7029,296

442610,1879,761
544857,19256,745

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,4550-42,455

15,20714,4809,273

242515,20414,779

344715,96415,518

446916,76216,293
549269,14868,656

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,7550-42,755

15,68012,1606,480

246412,76812,304

348713,40612,919

451214,07713,565
553767,26866,731
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