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

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

 
 فـي مختلـف ) إرادة( الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه 

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

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

لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة 

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 . ٣ دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ السوق المحلي

   ٣. ٣ اإلستيراد والتصدير

   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

  ٥٠٣ لب المتوقعالط

  ٦. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية المتوقعة

  ٧. ٣ المنافسة والتسويق

  ٨. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة

 . ٤ الدراسة الفنية 

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناءاألرض و

   ٣. ٤ األثاث

   ٤. ٤ وسائط النقل

   ٥. ٤  العدد واألدوات

   ٦٠٤ المواد األولية

   ٧٠٤ الخدمات الضرورية

   ٨٠٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٩٠٤ برنامج تنفيذ المشروع

 . ٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل للسنة األولى

   ٢. ٥ تكاليف المشروعملخص 

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ لعاملرأس المال ا

   ٥. ٥ وسائل التمويل

   ٦. ٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

.٦ المالحق المالية  
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 ت الخضراوا اشتالتطعيم

 

 ملخص المشروع.  ١

 ت الخضراوا اشتالتطعيم اسم المشروع

 األغوار   المقترحموقع المشروع

 اشتال مطعمة منتجات المشروع

 أشخاص  ٧ األيدي العاملة

 دينار ٥٦,٣٦٣ ياالستثمار الكل

 % ٢٨,٧ معدل العائد الداخلي

 دينار ٣١,٢٦٧ صافي القيمة الحالية

  ١,٦ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 واتسن ٤ فترة االسترداد
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 الفاكهـة المختلفـة سـواء     شـجار أجرت العادة منذ زمن بعيد إجراء عملية التطعيم على          

الخ،  بهدف تحسـين اإلنتاجيـة       ....الزيتون   أو، الحمضيات، الكرمة    التفاحيات،  اللوزيات

  ملوحة التربة،  أو  الظروف المناخية الصعبة،   أوالستفادة من األصول المقاومة لألمراض      او

ـ   األزهارتطعيم الورود مثل الورد الجوري بهدف تحسين نوعية         ذلك  وك لشـكل  ث ا  من حي

ين مـن   يعبارة عن عملية التحـام جـزئ       بأنها  تطعيم النبات  آلية ويمكن تعريف    والرائحة،

 ومتجانسين من حيث العائلة النباتية، يتحدان مع بعضهما البعض كنبـات            نباتين متوافقين 

 الملوحة وغيرها، وخصائص الطعم فـي       أو األمراض في مقاومة    األصلواحد له خصائص    

 دول أصـبحت  األخيرة في السنوات  أمالتي تم تركيب النبات من اجلها،       الصفات المرغوبة ا  

حمـل صـفات    تكثيرة من العالم تقوم بتطعيم الخضراوات بغية الحصول على نباتات جديدة            

األصل والطعم، وكذلك هناك بعض الدول العربية تقوم بهذا التقنية منها مثال سوريا، لبنان،              

 .والمغرب على نطاق تجاري

 

 الزراعيـة   األسـاليب  وهـي مـن       في األردن قبل عامين،    تتقنية تطعيم الخضراوا  أدخلت  

  بهدف التخلص التدريجي من غاز البروميد ميثايـل،        الحديثة العهد على المزارع األردني،      

ـ     التربـة  سببات أمراض مالمستخدم في تعقيم التربة لمكافحة       ـ  ات مثـل الفطري  ا، البكتيري

ام أصول متحملة للملوحة وحامضية التربة، كمـا تهـدف           باإلضافة إلى استخد   ،والنيماتود

، وتحسين  %٣٥-٣٠ إلى زيادة إنتاجية النبات بنسبة قد تصل من          تتقنية تطعيم الخضراوا  

التـي   المبيدات الرئيسـة  أحد  يعتبر غاز البروميد نفإهو معروف   كما  هذا و . نوعية الثمار 

 ،  طن سنويا٧٠والي  ح من هذا الغازاألردن ، وتستورد ةتلوث البيئيتسبب 

 

 : وصف المشروع١. ٢
 

 ،األردناسـتخدام تقنيـة جديـدة فـي         على   سيعتمدالمشروع عبارة عن مشتل زراعي،      

تي يتم فيها تطعيم المجمـوع  ل، وااألمر لزم إن  آليا ويدوياوالمتمثلة في تطعيم الخضراوات  

موعه الجذري ضـعيف     مج أن إالالنوعية الجيدة   و العالية   باإلنتاجيةالخضري لنبات يتصف    

على وذلك   أو تحمل ملوحة التربة أو حموضتها،        غير قادر على مقاومة األمراض النباتية،     

 التربـة    أمـراض  اتسـبب أصول معروفة تم اختبارها ذات مجموع جذري قوي متحمل لم         

 .وللظروف المناخية والبيئية المختلفة

 المقدمة.٢
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  ،لتطعـيم فـي ا   تستخدم   هجينة أصول  استنباط إلىلقد توصلت العديد من الشركات الغربية       

  وهي أصـناف  فوستا كابوتاصنفو Forza F1األردن   المتوفرة حاليا في األصولومن 

 يقطـف فـي   ياصل مخصص للبطيخ الـذ  وهو  Vita F1وصنف  لتطعيم البطيخ،همهجن

اصل مخصص لتطعيم الشمام والخيار كمـا يمكـن ان يسـتخدم     Elsi F1،  مرحلة واحدة

 .والباذنجانلتطعيم البندورة    Energy F1 وصنف   Kyndia F1 لتطعيم البطيخ 

 

  مقاومـة  أصـول وسيتم دراسة نموذج واحد في هذه الدراسة وهو تطعيم البطـيخ علـى              

 وما ينطبق علـى محصـول البطـيخ ينطبـق علـى             المذكورة سابقا، ألمراض  ا لمسببات

 .المحاصيل األخرى

 

 ٢٠٠٢حسب تقرير وزارة الزراعـة لعـام    تبلغ المساحة المزروعة من البطيخ في األردن

من إجمالي مسـاحة    % ٧ دونم في المناطق المروية،وتشكل ما نسبته          ٢٩٣٨٣حوالي      

 . دونما٤٢٣٨٣٣المملكة المزروعة بالخضراوات والبالغة 

 

 : أهداف المشروع ٢. ٢
 

 مقاومة لألمـراض النباتيـة وممرضـات        ت للحصول على نباتا   تالخضراواتطعيم   -

 .لوحتها التربة وم

 .زيادة إنتاجية المحاصيل المطعمة وتحسين نوعية الثمار -

 . والتخلص منه والحفاظ على البيئةلتقليل الحاجة إلى غاز البروميد ميثاي -

 .تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع -

خلق فرص عمل  لعدد من السكان وتحسين المسـتوى االقتصـادي واالجتمـاعي               -

 .للعاملين في المشروع

 
 
 :قع العام للمشروع المو٣. ٢
 

المراد تطعيمـه،   نبات   المناطق التي تزرع بال    بالقرب من /يمكن تنفيذ مثل هذه المشاريع في     

وبالنسبة لهذا المشروع يمكن تنفيذه في األغوار لوجود مساحات كبيـرة تـزرع بـالبطيخ      

 شهر   ابتداء من  األغوار في منطقة    ةان انسب موعد للزراع    و ،وخاصة منطقة غور الصافي   
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 من منتصف شهر نيسان،     ا البطيخ مبكرا اعتبار   إنتاج ويكون   ،نهاية شباط    إلىانون ثاني   ك

الضـليل   منطقـة   وأ سـواء منطقـة الجيـزة        كما يزرع في المناطق الشرقية من المملكة      

يمكـن   و أيـار،  وفي المرتفعات ابتداء من شهر نيسـان حتـى شـهر              والمفرق والخالدية

ن يـتم   أ مناطق أخرى، ويفضل في مثل هذه المشاريع         للمشروع أن يتم تسويق إنتاجه إلى     

باتات قبل فترة   نحجز حاجة المزارع مسبقا ألنها تحتاج إلى زراعة األصول والطعوم من ال           

 .يموسم الزراعالمن بداية 

 
 

 

 

وبيعهـا  بذور النباتـات المسـتخدمة كأصـول        تقوم الشركات الزراعية المحلية باستيراد      

ـ  ات بالنسبة لتغطية حاجة السوق من النبات      أمامشاتل ،   للمزارعيين او الصحاب ال     ة المطعم

 فـي ين   من قبل مشـتل    ا حاليا  للزراعة في األرض الدائمة يتم تزويده      ةفي المشتل والجاهز  

 األغوار، حيث قام المركز الوطني للبحوث الزراعية بإدخال هذه التقنية إلـى األردن              منطقة

 في المناطق التي تقوم بزراعـة البطـيخ مثـل           قبل عامين وإجراء العديد من المشاهدات     

 المركز الوطني على استعداد للمساعدة      أن والمفرق وتم تدريب العاملين فيها، كما        األغوار

 .في تدريب من يرغب في تأسيس مشتل لتطعيم الخضراوات

 

 ستعمل على تلبيـة احتياجـات       تالخضراواتطعيم  ب تأسيس مشاريع زراعية متخصصة      إن

، وال يتوقـع أن     ) بطيخ، شمام، بندورة، باذنجان، فلفل  وغيرهـا        ( تراوامزارعي الخض 

يكفي مشتل أو اثنين أو ثالثة واكثر من ذلك  لتلبية الطلب في المسـتقبل علـى اسـتخدام                   

النباتات المطعمة في زراعاتهم لتميز هذه التقنية بأنها بديل لتعقيم التربة بغـاز البروميـد               

يعتبر تطعيم اشـتال     و .دينار ٢٧٠لدونم من مواد التعقيم حوالي      ميثايل والذي تبلغ تكلفة ا    

للبيئة وبديال آمنا، ومن ميزاتها سهولة تطبيـق برنـامج            غير ملوث  أسلوب   الخضروات

 .المكافحة المتكاملة والمعتمدة أصال على المكافحة الحيوية

 

 

 

 

 

  السوقدراسة.٣
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 :روع وتصنيفها المش خدمات١. ٣
 

اإلنتـاج النبـاتي   زراعيـة العاملـة فـي مجـال       يصنف المشروع من ضمن المشاريع ال     

والمتخصصة في تأمين االشتال النظيفة والخالية من األمراض، باإلضافة إلى قدرة االشتال            

 . التربة وملوحتهاسببات امراضالمنتجة على تحمل الظروف البيئية والمناخية وم
 

 
 

 : المحلي السوق٢. ٣
 

 مهارات فنيـة  إلى هذه التقنية باعتبارها تحتاج ىعتمد علال يوجد العديد من المشاتل التي ت    

 وبشـكل   االشتال المطعمة تغطية حاجة السوق المحلي من       احاليتتم  وعمالة مدربة جيدا، و   

 بل يـتم اسـتيراد بـذور        ، اشتال من الخارج   أي وال يتم استيراد     ين من خالل مشتل   محدود

ى تطور المساحة وكميـات      إل ٢٠٠٢ لعام   شير تقرير وزارة الزراعة   ي، و  والطعوم األصول

،  لصنف البطيخ   تحت الري  ةوالمزروع) ٢٠٠٢-١٩٩٨(السابقة  خمس  اإلنتاج للسنوات ال  

 ١,٢٠٠وتم تقدير عدد االشتال المطلوبة للزراعة على اعتبار أن متوسط عـدد االشـتال               

  مليـون شـتلة ،      ٣٥,٥للدونم ، إذ بلغ معدل عدد االشتال المطلوبة سنويا حوالي           / شتلة

 :  هي موضحة في الجدول التاليكماو
 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٨ البيان

/ بطـيخ   مساحة ال 

 دونمألف 

٢٩,٤ ٣٣,٧ ٢٧,٨٣١ ٢٦,١ 

ــتال* ــدد االش / ع

 مليون شتلة

٣٥,٣ ٤٠,٤ ٣٣,٤٣٧,٢ ٣١,٣ 

)١٢,٦( 8.6 11.4 6.7 ـ النمو السنوي% 

 ٣,٥ متوسط  النمو% 

  وياسن/  مليون شتلة٣٥,٥ عدد االشتالمعدل 

 .دونم/  شتلة١٢٠٠متوسط عدد االشتال أنقدر عدد االشتال على اعتبار * 
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  :والصادرات االستيراد ٣. ٣
 

 من الخارج، إنما يتم تشتيل احتياجات المـزارعين مـن           تال يتم استيراد اشتال الخضراوا    

 . صادرات من اشتال الخضراواتأيضا وال يوجد ،خالل المشاتل المحلية
 

 :الطلب المحلي السابق  ٤. ٣

 

 طن للسـنوات     مليون شتلة  ٣٥,٥والبالغ  بين الجدول التالي صافي الطلب المحلي السابق        ي

٢٠٠٢  -١٩٩٨ .  
 

 المعدل اشتال/ البيان
 مليون شتلة٣٥,٥ من اشتال البطيخ اإلنتاج المحليمتوسط 

 ـ االستيرادمتوسط 

 ـ متوسط الصادرات

 ـ معاد تصديرهمتوسط 

 مليون شتلة٣٥,٥  االستهالك المحليصافي

 

 :المتوقع الطلب ٥. ٣

 

اإلنتـاج المحلـي    عدد االشتال الالزمة للزراعة     لزيادة الفعلية في    لالنسبة المئوية   بلغ معدل   

 أنتوقـع   من الم ، هذا و  %٣,٥ حوالي   ٢٠٠٢-١٩٩٨  للسنوات األحمرالبطيخ  من  السابق  

طعمة أو غير مطعمة بنفس نسبة النمو فـي         على اشتال البطيخ بغض النظر م      يتزايد الطلب 

ى االشتال المطعمة بعد التعرف على       الطلب عل  أن يزداد ويتوقع   ،  %٣ والبالغة   السكانعدد  

اشتال البطيخ المطعمة سيكون     أنكما  مزاياها من خالل المزارعين الذين طبقوا هذه التقنية،         

تطعـيم  من  عتبر الكمية المنتجة    ، وت ) من اشتال البطيخ المنتجة    (نسبة من حصة السوق   لها  

  ويوضـح    .شتل بالطريقة العادية  المالبطيخ  من  بدال  عبارة عن حصة إحاللية     اشتال البطيخ   

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤للسنوات البطيخ اشتال  المتوقع من الطلبالجدول التالي حجم 
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 السنة شتلة مليون /حجم الطلب المتوقع
37.7 ٢٠٠٤ 

٢٠٠٥ ٣٨,٨ 

٢٠٠٦ ٤٠,٠ 

٢٠٠٧ ٤١,٢ 

٢٠٠٨ ٤٢,٤ 

 

 :اإلنتاجية المتوقعةحصة المشروع من السوق والطاقة  ٦. ٣

 
مقـام عليهـا     ت دونما ٥يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة مساحته          -

 وبيـت  بردة بواسطة المـراوح  مMulti span دونم  ٢ بمساحةبيوت بالستيكية 

وبزيـادة   شتلة   ألف ١٥٠حوالي   األولى في السنة    إنتاجبمعدل  بالستيكي تقليدي و    

 سنويا، % ٥

وبناء على ذلك يمكن تقدير حصة المشروع استنادا إلى الطاقة اإلنتاجية المتوقعـة              -

لى أن تصل زداد إ حجم السوق في السنة األولى ت     من  % ٠,٣٩٨له والتي تصل إلى     

 : موضحة في الجدول التاليوالسنة الخامسة كما همن حجم السوق في % ٠,٤٣٠
 

حصة المشروع من السوق% إنتاج المشروع ألف شتلة  حجم الطلب المتوقع ألف شتلة السنة اإلنتاجية 

 ٠,٣٩٨ ١٥٠ ٣٧,٧٠٠ األولى 

 ٠,٤٠٥ ١٥٨ ٣٨,٨٠٠ الثانية

 ٠,٤١٣ ١٦٥ ٤٠,٠٠٠ الثالثة

 ٠,٤٢١ ١٧٤ ٤١,٢٠٠ الرابعة

 ٠,٤٣٠ ١٨٢ ٤٢,٤٠٠ الخامسة
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 :والتسويق المنافسة ٧. ٣

 

 المتخصصـة   عالمزار إلىالمنتج  يمكن تسويق    و ،كون المشروع ريادي في هذا المجال     سي

 في زراعة البطيخ بناء على تعاقدات مسبقة لتجهيز الكميات الالزمة في المواعيد المناسبة            

 يبـذل   أن يجد المشروع منافسة، ولكن مـن الممكـن          أن لكل منطقة، وال يتوقع      لزراعتها

ي تسويق الفكرة التي اصبح العديد من المزارعين يعرفون عنها  المشروع في بدايته جهدا ف    

 تسويق الفكرة مـن قبـل        تم كمامن خالل المشاهدات الحقلية التي نفذها المركز الوطني،           

 وبيعها لعدد مـن      االشتال منذ العام الماضي    إنتاج حيث تم    األغوار، في   ةتل  الموجود  االمش

 .المزارعين
 
 

 : المتوقعةادات واإلير البيعأسعار ٨. ٣
 

 االشتال لمثل هـذه المشـاريع بصـورة         إنتاجمن  وال بد   الموسمية،  البطيخ من المحاصيل    

 .األولىعتبارا من السنة الشتال ااه وبيع  إنتاجويبدأ المشروعدائمة وسنوية 
 

 الخامسـة حسـب طاقـة       حتى السـنة   يتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع في السنة األولى         

طيلـة عمـر    سـنويا   % ١٠تزداد بنسبة   افترض أنها    والتي   ،ة المتوقعة المشروع اإلنتاجي 

 علما بـأن    .شتلة/  دينار ٠,٢٥٠االشتال المطعمة والبالغة    حسب أسعار بيع    و  ،المشروع

هذا وقد بيعت اشتال    %. ٥نسبة الفاقد في االشتال أثناء العمل والتي تتعرض للتلف حوالي           

 . فلس للشتلة الواحدة٤٠٠ر البطيخ المطعمة خالل العام الماضي بسع
 
 

السنة 

 اإلنتاجية

إجمالي اإلنتاج 

  ألف شتلة/للمشروع

 اإليرادات

 دينار

نسبة 

 %٥الفاقد

صافي اإليرادات 

 دينار

 ٣٥,٦٢٥ ١,٨٧٥ ٣٧,٥٠٠ ١٥٠ األولى 
 ٣٧,٤٠٧ ١,٩٦٨ ٣٩,٣٧٥ ١٥٨ الثانية
 ٣٩,٢٧٦ ٢,٠٦٧ ٤١,٣٤٣ ١٦٥ الثالثة
 ٤١,٢٤١ ٢,١٧٠ ٤٣,٤١١ ١٧٤ الرابعة
 ٤٣,٣٠٠ ٢,٢٨٠ ٤٥,٥٨٠ ١٨٢ الخامسة
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 :المشروع  موقع ١٠٤

 
 المشتل حيث تتواجد مسـاحات كبيـرة        إلنشاء ناسبةمن المناطق الم   األغوار تعتبر منطقة 

 تـوفر مسـاحات كبيـرة خاصـة         إلـى  باإلضافة ،تزرع بالبطيخ في منطقة غور الصافي     

 من المحاصيل القابلـة النتـاج       وغيرهافل   مثل البندورة والخيار والفل    األخرىصيل  ابالمح

 منطقة في المملكة، وال توجد صعوبة ألي ، ويمكن تسويق منتجات المشروع       اشتال مطعمة 

 .السنة/الدونم/٣م١٠٠٠ تصل  كميات مياه إلىويحتاج المشروع  ،في التسويق
 

 

 : والبناءاألرض ٢. ٤
 

دونـم  أي حـوالي      / ر دينـا  ١٠٠٠ في منطقة األغوار بسعر      اتدونم)  ٥(يمكن شراء   

ال بد من وجـود     ، و مياه الري   مصادر   من   قريبةاألرض  دينار شريطة أن تكون      ٥,٠٠٠

 من غرفة ومطـبخ وحمـام       تكونمكتب في المشتل الستقبال الزبائن وسكن عمال ريفي ي        

 : متر مربع كما هو مبين في الجدول التالي٤٠وصالة صغيرة بمساحة إجمالية حوالي 
 
 

 دينار/التكلفة سعرال)٢م(المساحة البند
 ١٦٠٠ ٤٠ ٤٠ سكن عمالمكتب و

 ١٦٠٠ )دينار(المجموع
 

 : األثاث٣. ٤
 

 . دينار٦٠٠ال بحدود مأثاث ومستلزمات بسيطة للعيحتاج المشروع إلى 
 
 

 :وسائط النقل ٤. ٤

 
 ٠ دينار٧,٠٠٠يحتاج المشروع الى واسطة نقل صغيرة قدرت كلفتها بمبلغ 

 
 

 الدراسة الفنية.٤
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 :واألدوات  العدد٥. ٤

  
 السوق المحلي كما هي موضحة في المشروع منيمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها  

 :الجدول التالي
 
 

دينار/السعر  دينار/اإلجمالي  البيان العدد 

بيت بالستيكي مساحة   بيوت٤  ٣,٠٠٠ ١٢,٠٠٠

 Multi Span دونم ٢

بيت بالستيكي عادي  ١  ١,٢٥٠ ١,٢٥٠

 آلة تطعيم إسبانية  ٣  ٦,٠٠٠ ١٨,٠٠٠

 بالرذاذشبكة ري   دونم٢,٥  ١٢٠ ٣٠٠

  وسمادةمضخة - ٥٠٠ ٥٠٠

 طاوالت تشتيل تقدير - ٢,٠٠٠

خزان مياه وأنابيب  - ١,٠٠٠ ١,٠٠٠

 توصيل

 معدات أخرى - - ٣٠٠

 المجموع ٣٥,٣٥٠
 

 :األولية المواد ٦. ٤

 
 واألسمدة   صواني التشتيل  والبطيخ كطعم   ذور  بالقرع كأصول و  يحتاج المشروع إلى بذور      

 إجراء عملية التطعيم بعد أن يصل ارتفـاع         يتم،  والمبيدات ومياه الري وغيرها من المواد     

 أيام  ٨ كما يحتاج النبات إلى      من الزراعة،  يوم   ٢٥-٢٠مرور  سم، أي بعد    ٥النبات حوالي   

داخـل  ) األقلمـة (أخرى للتقسية    أيام   ٨  والى فترة     األصل والطعم، بعد التطعيم حتى يلتحم     

 بعدة طـرق   ويتم التطعيم، زراعة للةجاهزاالشتال صبح تالبيت البالستيكي العادي ومن ثم     

بـالقطع الكامـل لألصـل      ( بالشق التقليدي، أو التطعيم باألنبوب        اللسان ، أو   منها بتقارب 
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  السـوق المحلـي    من البطيخ   بذورء  ويمكن شرا . )القلم(التطعيم بالشق القمي    أو   )والطعم

 ٣٥ وشراء بذار األصول من القرعيات بسعر        ،للبذرة/  فلسا ٢٠  بسعر المستخدمة كمطاعيم 

 : المواد األولية احتياجات المشروع منلجدول التاليا  ويبين للبذرة الواحدة/ فلسا
 

 
 : الضروريةالخدمات ٧. ٤

 

 ويتوفر فـي كـل       والى كهرباء،   فقط إلى توفر مياه الري والطرق المؤدية إليه        يحتاج المشروع 

يحتـاج  ، كمـا     المقترحة المياه الالزمة للري وشبكة من الطرق الزراعيـة المناسـبة           ةالمنطق

 :نحو التالي على الووقودمصاريف صيانة وغيرها سنويا المشروع إلى 
 
 

 البيان دينار/ المبلغ

 كهرباء  ٢٤٠

 ومضخةوقود سيارات  ٩٠٠

 المجموع الكلي ١,١٤٠
  

 
 
 
 
 

 ينارد / اإلجمالي
 

دينار/ السعر
 

 أو الوحدة الكمية
 

 لبيانا
 

    )دونم/غم٣٠٠ (اء بذور بطيخشر  ألف بذرة١٥٠ ٠,٠٢ ٣,٠٠٠

    ) صنف مهجنياتقرعشراء بذور   ألف بذرة١٥٠ ٠,٠٣٥ ٥,٢٥٠

 مالقط لتثبيت الطعم تقدير  تقدير ١,٠٠٠

 صواني تشتيل  تقدير  تقدير ٦٠٠

 أسمدة كيماوية تقدير - ٢٠٠

 بيتموس  بالة١٠٠ ١٠ ١,٠٠٠

 مبيدات تقدير - ٢٠٠

 ري مياه  ٣م٢,٥٠٠ ٠,٣٠ ٧٥٠

 المجموع  ١٢,٠٠٠
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 : القوى العاملة واألجور السنوية ٨. ٤
 

 باإلضـافة إلـى مالـك       ) فنية وعاديـة  ( أشهر   ٤ة مؤقتة لمدة     عمال يحتاج المشروع إلى  

 :الجدول التاليوكما هو مبين في  المشروع
 
 

راتب ال

دينار/ السنوي

الراتب 

دينار/الشهري

 البيان العدد

 مهندس زراعي/ مالك المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 فنيين عمال  ٤ ١٥٠ ٢,٤٠٠

   عاديين عمال ٢ ٩٠ ٧٢٠

 المجموع ٦,١٢٠
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج ٩. ٤
 

من بداية   شهرين   والزراعة خالل إنجاز بناء السكن وشراء شبكة الري       من المتوقع أن يتم     

 .للزراعةاألولى  التجاري للمشروع يبدأ في السنة اإلنتاجمع العلم بان . العمل
 
 

 

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

 ١٢,٠٠٠ المواد األولية

 ٦,١٢٠ الرواتب واألجور

 ١,١٤٠ خدمات ضرورية

 ٧١٣ مصاريف تسويق

 ٢,٠٨٠ اخرىمصاريف 

 ٢٢,٠٥٣ المجموع

 

 الدراسة المالية .٥
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 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥
 دينار/ الكلفة البند

 ٥,٠٠٠ األرض

 ١,٦٠٠ لبناءا

 ٣٥,٣٥٠ العدد واألدوات

 ٦٠٠ أثاث

 ٧,٠٠٠ السيارات

 ١٠٠ تأمينات مستردة

 ٤٩,٦٥٠ مجموع األصول الثابتة

 ١,٢٠٠ مصاريف التأسيس

 ٥,٥١٣ رأسمال عامل

 ٥٦,٣٦٣ المجموع

 

 : التأسيس و ما قبل التشغيل مصاريف٣. ٥

 
مثـل رسـوم التسـجيل والتـرخيص        يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسـيس العاديـة         

 مـن خـالل    وذلـك كما يحتاج العمال  الفنيين إلى تدريب ،. والمصاريف المتفرقة األخرى 

ي على آلية التطعيم اليدوي واآلل    للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا للتدرب      المركز الوطني   

 . دينار١,٢٠٠ قدر إجمالي هذا البند بمبلغ .للخضراوات

 

 : رأس المال العامل٤٠٥

 
 (  وقـد بلـغ    شهر واحد، تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 .دينار)   ٥,٥١٣
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 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
 

مـن  لحصول علـى قـرض        سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى ا         

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

 البيان دينار/ القيمة  %

 مساهمة صاحب المشروع ٣٦,٣٦٣ ٦٥

 قرض الموجودات الثابتة ٢٠,٠٠٠ ٣٥

  المجموع ٥٦,٣٦٣ ١٠٠

 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
شروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر المشـروع            تم افتراض أن مبيعات الم    

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

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشـكل متسـاو مـع الزيـادة                •

 .المفترضة لإليرادات

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

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

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •
 
 : ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥

 
للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن          يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية      

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

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

ـ مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، الت       .  التقديريـة ةدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي
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دينار في السـنة األولـى       ٦,٩٩٤يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .دينار في السنة الخامسة  ١١,١٤٨و   للتشغيل

بما فيهم صاحب     )العمالة مؤقتة ( موظفين وعمال لسبعة  سيوفر المشروع فرص عمل      -

دينـار فـي السـنة       ٦,١٢٠مة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم       تبلغ قي  . المشروع

 . دينار في السنة الخامسة٧,٤٣٩ إلىاألولى ترتفع 

في   % ٢٣,٤في السنة األولى و       % ١٢,٨تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

و % ١٨,٤ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين         . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٢٣,٤.% 

 .  دينار٣١,٢٦٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % . ٢٨,٧يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٦بلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات ي -

 .  سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

سعار البيـع بنسـب      تكاليف التشغيل أو تخفيض أ     أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

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

 ٠الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

 

 

 
 
  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤

  الماليةمالحقال.٦



الموقع المقترح
االغوار

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

35,62537,40639,27741,24043,302المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

12,00012,60013,23013,89214,586تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,1203,2763,4403,6123,792تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,6402,7722,9113,0563,209تكاليف المصنع التشغيلية

17,76018,64819,58020,55921,587مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
17,86518,75819,69620,68121,715الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

713748786825866مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
460483507533559مصاريف أخرى

4,2934,5074,7324,9695,218مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,7384,7384,7384,7384,738اإلستهالك لإلصول الثابتة

240240240240240إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,2719,4869,7119,94810,196مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
8,5949,2739,98510,73311,519الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,6001,3271,033715371الفائدة على القرض
6,9947,9458,95310,01911,148الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
6,9947,9458,95310,01911,148األرباح الصافية

%47%48%49%51%52نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
21,67821,56221,42421,26221,072نقطة التعادل (بالدينار)

%49%52%55%58%61نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,60025.0064أألبنية
025.000منشآت أخرى
35,35010.003,535معدات وأجهزة

6006.6790األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
4,738المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2005240المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,5135,5130رأس المال العامل المطلوب

56,36336,36320,000إجمالي تكلفة المشروع
%35%65%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
التطعيم االلي للخضروات



الموقع المقترح
االغوار

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
35,62537,40639,27741,24043,302المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
35,62537,40639,27741,24043,302المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
36,363حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,5137,83111,11414,35417,543الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
56,36340,13845,23750,39055,59460,845مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
49,650مجموع اإلستثمارات

1,00017,76018,64819,58020,55921,587التكاليف التشغيلية المباشرة
4,2934,5074,7324,9695,218إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,6001,3271,033715371الفائدة

1,200المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

51,85023,65324,48225,34626,24327,176إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,51316,48620,75525,04529,35133,669صافي 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

4,51313,07617,07321,06825,05729,031رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,2465,9596,7147,5148,361توزيعات األرباح

4,5137,83111,11414,35417,54320,670صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
التطعيم االلي للخضروات



الموقع المقترح
االغوار

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,5137,83111,11414,35417,54320,670النقد

00000المدينون
1,0001,0001,0001,0001,0001,000المخزون

5,5138,83112,11415,35418,54321,670إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

5,000األرض
1,600المباني

35,350األجهزة والمعدات
600األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
49,65049,65049,65049,65049,65049,650إجمالي األصول الثابتة
4,7389,47714,21518,95423,692اإلستهالك التراآمي

49,65044,91240,17335,43530,69625,958القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2009607204802400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
56,36354,70353,00751,26949,47947,628مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
340936823976429546380اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

340936823976429546380مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16591129098933463800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16591129098933463800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
36,36336,36336,36336,36336,36336,363رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,7493,7355,9738,478األرباج المجمعة
1,7491,9862,2382,5052,787الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

36,36338,11240,09842,33644,84147,628مجموع حقوق الملكية
56,36354,70353,00751,26949,47947,628مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.4%20.2%17.5%15.0%12.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.4%22.3%21.1%19.8%18.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.43.03.64.0NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
التطعيم االلي للخضروات



الموقع المقترح

االغوار

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%56,3635تكاليف المشروع

%36,3635مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%75%35.5القرض الى التكاليف %

%0%64.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6,9947,9458,95310,01911,148صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%25.7%24.3%22.8%21.2%19.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.4%20.2%17.5%15.0%12.8معدل العائد على اإلستثمار %

%23.4%22.3%21.1%19.8%18.4معدل العائد على حقوق الملكية %

2.43.03.64.0NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

21,67821,56221,42421,26221,072نقطة 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 31,26727,55523,84323,66216,05822,79714,326صافي القيمة الحالية

IRR 19.7%24.2%20.7%24.7%22.9%25.5%28.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.51.31.51.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

21,400

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

17.8%

21.0%
2.6

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

التطعيم االلي للخضروات

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,012
22.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.7%معدل العائد الداخلي
NPV31,267صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.5%معدل العائد الداخلي
NPV27,555صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.9%معدل العائد الداخلي
NPV23,843صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR24.7%معدل العائد الداخلي
NPV23,662صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR20.7%معدل العائد الداخلي
NPV16,058صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR24.2%معدل العائد الداخلي
NPV22,797صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR19.7%معدل العائد الداخلي
NPV14,326صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

051,8500-51,850

183813,57312,735

2-3,58414,25117,835

39614,96414,867

410115,71215,611
510665,35965,253

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

057,0350-57,035

183813,57312,735

2-3,58414,25117,835

39614,96414,867

410115,71215,611
510667,95567,848

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,2200-62,220

183813,57312,735

2-3,58414,25117,835

39614,96414,867

410115,71215,611
510670,55170,444



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

051,8500-51,850

183811,79110,954

2-3,58412,38115,964

39613,00012,903

410113,65013,549
510662,16062,054

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

051,8500-51,850

183810,0109,172

2-3,58410,51114,094

39611,03610,940

410111,58811,487
510658,96258,855

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

051,9500-51,950

192111,36710,446

2-3,94211,93615,877

310612,53212,426

411113,15913,048
511762,90262,785

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

052,0500-52,050

11,0059,1628,157

2-4,3009,62013,920

311610,1019,985

412210,60610,485
512860,44560,317


