
 1

 

 دراسة أولية

 
 مشروع

 أعشاب برية 

 مية و بابونجامير

 

 الموقع

 عام
 

 
 
 
 
 



 2

 
 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 2241048/03 الطفيلـة 3855876/05 الزرقــــاء 6236167/02 المفـرق

 2032230/03 العقبـة 3741247/05 الرصيفــة 6421999/02 عجلـون

 2132558/03 معـان 4785130/06 يرموكال 7254441/02 اربــد

 2354161/03 الكـرك 5825503/06 وادي السير 6340233/02 شجــر

 2302333/03 غـور الصافـي 3573544/05 ديـر عــال 7385616/02 الرمثـا

االزرق 

 الشمالـي
 3252147/05 مادبا 3559014/05 السلــط 3834188/05

ــي  ــر اب دي

 سعيد
 2047302/03 القويـرة 5370451/06 اعين الباش 6522309/02

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث4647664/06:  فاكس4648088/06: اإلدارة العامة 

jo.com.jordan-admin@epc.Csu 

 
 
 
 

 

 

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

عانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي ي           ) 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

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

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

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

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

 .مركزاً 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ميرامية وبابونج / مشروع اعشاب برية 

 

 ملخص المشروع .1

 ميرامية و البابونجزراعة ال اسم المشروع

 عام موقع المشروع

   طازجةميرامية و بابونج منتجات المشروع

  ثالث فرص عمل عاملةاأليدي ال

 دينار 13.673 ياالستثمار الكل

 % 30.5 معدل العائد الداخلي

 دينار 9.253 صافي القيمة الحالية

  1.7القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 واتسن 3 فترة االسترداد
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ـ           ة فـي منـاطق     يمتاز األردن بغناه باألعشاب البرية المتنوعة والتي تنمو بصورة طبيعي

 ما ينمـو    ها ومن ، في البيئة المالئمة له    تات  االنب ينمو كل نوع من      إذ   ،مختلفة من المملكة  

  ومنها ما ينمو في المناطق السهلية      ،   والشيح  والزعتر في المناطق الجبلية مثل الميرامية    

 ومنها ما هـو مالئـم        0مثل البابونج  وفي الحقول وعلى جوانب الطرق بالمناطق الحارة      

قيمـة  ال  ذات   بريةال األعشابعتبر  وت،  للمناطق الصحراوية مثل القيصوم والجعدة وغيرها     

 فمنـذ أن خلـق اهللا       ، األمراضمعالجة العديد من    ل مصدرا هاما    عاليةال عالجيةالغذائية و ال

  الناس في العصور الغابرة لمعالجة أمراضهم        ألجكان ي  خلق الدواء إذ     ءاألرض وخلق الدا  

 أيامنـا هـذه و       في  كما هو الحال   الطب إلى مراحل متقدمة    العلم و  ورغم تط رو،  باألعشاب

ستعمل  ت التي عن األعشاب البرية     ءاالستغنا اإلمكانليس ب   انه إال  الهائل رغم التقدم العلمي  

 . األدويةنفي العديد م

 

ج تزرع الميرامية والبابون  وأصبحت   ،األعشاب البرية بتزايد االهتمام في السنوات األخيرة      

 النباتات، كما اصبح الكثير من النـاس        هعلى نطاق تجاري لتامين الطلب المتزايد على هذ       

يزرعون الميرامية والبابونج داخل حدائقهم المنزلية لتامين احتياجاتهم المنزليـة منهـا،            

متبعة على نطـاق     هذه الزراعة    أن كما   ،وتعتبر البيئة األردنية مالئمة لزراعة هذه األنواع      

ت بهدف إنتاج األعشاب سواء     أواصبح هناك العديد من المشاريع التي أنش       العالمواسع في   

 من أهم النباتـات      الميرامية والبابوج    تعتبر نباتات و غذائية   أوالستعمالها لغايات عالجية    

ج الـذي   نالبـابو ، وكذلك    طيبة على الشاي     نكهة إلضفاءوالتي تستعمل    ي األردن فالطبية  

  الناس علـى جمـع     واعتاد 0 الناجمة عن االلتهابات   األمراضة  يستعمل كمشروب لمعالج  

 من قبل   ه هوادة وبال تخطيط باإلضافة إلى رعي      دون والسهول    من الجبال    األعشاب البرية 

مـن   معظم األعشـاب البريـة       يهدد بانقراض  الحيوانات بشكل مستمر وجائر األمر الذي       

 .وعيةالتي تنمو فيها بصورة طبيعية وتط األصلية مناطقال

 

 

 

 

 

:  املقدمة .2
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 :وصف المشروع  1. 2
 

والمعروفة ،  ذات الرائحة العطرية   مية المعمرة اريالمشجيرات  عبارة عن زراعة    المشروع  

 ومعالجة البرد   التعرق، ولوقف   ، والدوخة األعصابباستخدامها الطبي لمعالجة اضطرابات     

  العطـور   استعمالها في صـناعة    إلى باإلضافة ،والحمى الراشحة والمغص وطرد الغازات    

 كما تستعمل في القرى لتطهيـر       ، وتدخل في صناعة صابون الوجه     ،ومستحضرات التجميل 

حل ن من مصادر الرحيق المهمة لل     أزهار الميرامية  وتعتبر   ،المنزل من الحشرات بعد حرقها    

ج الذي يعتبر هامـا لمعالجـة       ن وكذلك الحال بالنسبة للبابو    ،مما يرفع قيمة العسل الغذائية    

 فـي يستعمل  مسحوق األزهار لمعالجة االلتهابات الجلدية والقروح والجروح           و ،االلتهابات

 حالة التهاب المسـالك     فيويستعمل بخار مغلي األزهار لالستنشاق       ، والتهاب األظافر  ،الفم

 ويستعمل مستحلب األزهـار مـن الخـارج          ،الحنجرة والقصبة الهوائية  و األنف   /الهوائية

، ومغلي البابونج مفيد لحاالت االضطرابات الهضمية ومضاد        لغسل العيون المصابة بالرمد   

 وتقـدر  ،  ويستخدم البابونج في مستحضرات التجميل الطبيـة       ،للتقلصات وخافض للحرارة  

 : دونم سوف يستغل منها25 بـ للمشروع المساحة اإلجمالية

 

 مستخدمين الري بـالتنقيط     ، شبه المكثفة  بالطرقزراعة الميرامية   لدونما   12 -

  . راض الري  التكميليألغ

  .دونمات أخرى بنفس الطريقة بنباتات البابونج 8 وزراعة -

  .  المستقبل في والتوسع للخدمات والمرافق المساحة المتبقيةتخصص  -

 
 :أهداف المشروع  2. 2

 
 انتـاج   و وجيـدة  ذات نوعية مميزة      ،ة طازج ميرامية بلدية تأمين  و إنتاج •

 . البابونجأعشاب

 .خلق فرص عمل •

 . عائد مالي جيد لمالك المشروعحقيقت •
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 :الموقع العام للمشروع  3. 2
 

مية ا لنباتات المير  األصلي الموطن   أفريقياتعتبر منطقة حوض البحر االبيض المتوسط وشمال        

 ،ة وتتحمل الجفاف  ع المرتف واألماكنالتالل   المناطق الجبلية و   مية في ا وتنمو المير  0والبابونج

وفي الحقـول    ، السهلية قته في معظم المناط   ع للبابونج الذي تجود زرا    وكذلك الحال بالنسبة  

  إقامة المشروع في العديد من المواقـع       من الممكن  و 0وعلى جوانب الطرق بالمناطق الحارة    

 األراضـي ما تجود زراعته فـي      كمثل منطقة عجلون، اربد، السلط، الكرك الشوبك، معان،         

 أن حيث   0 تتوفر المياه للري   وأينما بالمواد العضوية  والغنية   جيدة الصرف الرملية والصفراء   

 في المناطق ذات معدالت أمطـار اكثـر مـن           التقليديةشبه  المشروع سيعتمد على الزراعة     

 . تكميلي مياه ريإلىومثل هذه المشاريع بحاجة سنويا  /لم م250

 

 :دراسة السوق . 3

 
ة إلى أية إحصـاءات مفصـلة       سنويريرها ال اق العامة في ت   اإلحصاءاتدائرة  بيانات  تشير  ال  

كما ال تشـير         ، ومن الصعب تحديد كمية المستوردات منها      ،جوخاصة الميرامية والبابون  

يزال يتم اسـتيراد    ال   و ،ميرامية والبابونج  المساحة المزروعة بال   إلىتقارير وزارة الزراعة    

تفاء الذاتي وغير قادرين     مما يعني ذلك أننا لم نبلغ نسبة االك        ،هذه المواد من الخارج   معظم  

 استيراد الميرامية والبابونج من لبنان      ىعلى تغطية احتياجات السكان، مما يضطر التجار إل       

 وتعتبر هذه المشاريع من المشـاريع التـي         ،وتركيا وسوريا لتغطية حاجة السوق األردني     

ـ             ، كمـا    ارةيمكن تسويقها إلى مصانع األدوية باالتفاق معهم أو تسويقها إلى محالت العط

 أو الدول العربية مثـل البحـرين        ،يمكن تسويق المنتج إلى األسواق الخارجية مثل أوروبا       

 وقد قامت العديد من     ،محدودين المزارعين اللذين يعملون في هذا المجال        كما أن  ،والكويت

 الميراميةهم ماديا للعمل على إنتاج      مالمؤسسات غير الحكومية بتشجيع بعض األسر أو دع       

 . والمكثفةشبه المكثفة التقليدية و بالطرق والزعترابونجوالب
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  :خدمات المشروع وتصنيفها 1. 3

 
ـ مية والبـابونج    اميرل ا  إنتاج  سيعمل على   مشروع زراعي  بأنه المشروع فنيص  ةالطازج

 أو عالجية   ألغراض غليها   أو سواء خضراء طازجة     ، مختلفة بأشكالالتي يمكن استخدامها    

  . الحاجةأوقاتواستهالكها في  لتخزينها جافة

 

 : السوق المحلي2. 3
خالل من الخارج بشكل رئيسي ومن      عن طريقي اإلستيراد    السوق المحلي   حاجة  تم تغطية   ي

باإلضافة إلى ما يتم جمعه من النباتات التي تنمـو فـي             ، محليا   إنتاجهاالكميات التي يتم    

 .السهول والجبال

 

 :  والصادرات لمستوردات ا3. 3
التجارة الخارجية لألردن بند خاص لمستوردات      /   بيانات دائرة اإلحصاءات العامة     تظهر ال

 والتـي يـتم      من الصعب تحديد كمياتها      أخرى تظهر مع مواد     وإنما جأو البابون الميرامية  

  . وتركيااستيرادها من لبنان، سوريا

 

 :  الطلب المحلي السابق4. 3
الكميات التي يتم استيرادها أو إنتاجها بنـاء علـى          يمكن تحديد الطلب المحلي سواء من       

 :االفتراضات التالية 

تستخدم أزهار البابونج   % 30من السكان يستخدمون الميرامية و    % 70أن     •

وألغراض مختلفة، مثل تناولها مع الشاي أو غليها لوحـدها كمشـروب للوقايـة أو               

 من قبل بعض المعامل      كما يتم تعبئتها في عبوات صغيرة      0العالج من بعض األمراض   

 . وتباع للمستهلك ألغراض مختلفة

السـنة  /  غم 300تم تقدير استهالك األسرة من الميرامية والبابونج بحوالي          •

 .السنة على التوالي/ غم100و

 نسـمة، أي مـا يعـادل     5.329.000 بلغ2002أن عدد سكان األردن للعام      •

 .  نسمة5.8  أسرة، بافتراض إن متوسط عدد أفراد العائلة918.800
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 لما سبق يبين الجدول التالي معدل حجم الطلب السابق على الميرامية وأزهار            

 .البابونج 
 

 طن/ الكمية البيان

 193 الميرامية 

 28 أزهار البابونج 

 

 : الطلب المتوقع 5. 3
 % 3بافتراض معدل زيادة في الطلب على الميرامية والبـابونج سـيزداد بواقـع              

 ومن المتوقع أن يزداد الطلـب       0 يعادل تقريبا نسبة النمو السكاني     سنويا  أي بما   

نظرا لعودة الناس إلى استهالك المنتجات الطبيعية ، كنتيجة لقنـاعتهم باألهميـة             

 2008-2004 وبذلك يتوقع أن يكون حجم الطلب  للسنوات          0العالجية لهذه المواد  

 :كما يلي

 

 بالطن/ حجم الطلب المتوقع

 يراميةم بابونج

 السنة

30 205 2004 
31 211 2005 
32 217 2006 
33 224 2007 
34 230 2008 
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 : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص6. 3

 
 :تم تحديد حصة المشروع من السوق وفقا لالفتراضات التالية 

 . دونم 12المساحة المخصصة لزراعة الميرامية  •

 . دونمات 8ونج المساحة المخصصة لزراعة الباب •

 مرات سنويا أي مرة كل أربعة اشهر وبمعـدل          3تحش الميرامية      •

فيما عدا السنة السنة من المجموع الخضري،  /دونم  /  طن 2.5إنتاج  

 كما يبلغ معدل    .من اإلنتاجية للسنوات األخرى   % 67األولى إذ يبلغ    

السنة من المجموع الخضري    /  طن 1إنتاجية دونم البابونج حوالي     

 .الطازج

 العمر اإلنتاجي لنبات الميرامية خمس سنوات وهي من النباتـات           •

سم، أما البابونج فهو من النباتات      30المعمرة و تحش على ارتفاع      

 . سم 30-15الى الحولية التي تزرع سنويا ويصل ارتفاعها 

م بين الشـتلة واألخـرى،      0.5تزرع اشتال الميرامية على  مسافة        •

م بين الخط واآلخر، حيث يصل عدد االشـتال         0.7 خطوط بمسافة و

 .الدونم /  شتلة2.500المزروعة في  األراضي المكشوفة  حوالي 
 

 : السوق  وعليه يبين الجدول التالي اإلنتاج المتوقع وحصة المشروع من
     

  طن/ إنتاج المشروع

ميرامية  السنة 

 خضراء

حصة 

%المشروع

بابونج 

 طازج

 جبابون

 جاف
حصة 

 %لمشروعا

 6.7 2.0 8.0 9.8 20.1 األولى 

 6.5 2.0 8.0 14.2 30.0 الثانية

 6.3 2.0 8.0 13.8 30.0 الثالثة

 6.1 2.0 8.0 13.4 30.0 الرابعة 

 5.9 2.0 8.0 13.0 30.0 الخامسة
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 من اخضر طازج إلى جاف بمعدل خسارة في الرطوبـة           جتم تحويل إنتاج البابون   / مالحظة

التجفيف الهوائي فقط وذلك ألغراض حساب حصة المشروع من السوق           عند   %75حوالي  

 .باعتبار أن الكميات المقدرة لحجم السوق هي جافة 
 

 :والتسويق المنافسة 7. 3

 
 ألهميتها محليا وعلى مستوى الدول العربية       ةالمرغوب من النباتات    الميراميةنباتات  تعتبر  

 األوروبيـة  كما انه مرغوب فـي الـدول   ،راميةالمي وال يكاد يخلو بيت من مادة      .العالجية

 سـواء   الميراميـة ما يزال السوق بحاجة إلـى مـادة          و .الستعماله في النواحي العالجية   

 هتصديرية لهذ   وال بد من العمل على فتح أسواق       . التصدير   ألغراض أولالستهالك المحلي   

منتجات المشروع إلى   لتصدير، ويمكن تسويق    القابلة ل  من المحاصيل    باعتبارهال  يصاالمح

 .ةاألسواق المحلية أو التصدير إلى الدول العربية واألوروبي

 

   المتوقعة واإليرادات البيع  أسعار8. 3
 

 بمتوسـط   أي كغم الواحد /  دينار 0.600 -0.250 بالجملة من    الميراميةبيع  تتراوح أسعار   

أي كغـم   / نـار ي د 0.8-0.5إلى   الطازج   لبابونج ل ة الجمل  وتصل أسعار  ،كغم  /  دينار 0.425

 علمـا    المتوقعة من المشروع   اإليرادات ويبين الجدول التالي     0كغم/  دينار 0.650بمتوسط  

   . % 5بان نسبة الفاقد من المحصول أثناء الحصاد والنقل والتسويق تصل إلى 
 

 دينار/ اإليرادات

  %5 بعد خصم الفاقد 

 السنة

 بابونج ميرامية

 مجموع

اإليرادات 

 دينار

 13.055 4.940 8.115 األولى

 17.050 4.940 12.110 الثانية

 17.050 4.940 12.110 الثالثة

 17.050 4.940 12.110 الرابعة

 17.050 4.940 12.110 الخامسة
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 :  الموقع 1. 4
 

 أينما وجـد    ما وتجود زراعته  ،درجات الحرارة المنخفضة  والبابونج   الميراميةيتحمل نبات   

 .ن عجلون، اربد، السلط، الكرك، الشوبك ومعانة ومبصورة طبيعي

 

  : األرض2. 4

 
  ،لزراعـة ل تخصص   من دو 20 منها   م دون 25  تقدر ب  مساحة إجمالية  يحتاج المشروع إلى  

 يقترح استئجار األرض ويتوقع     و  والممرات للخدمات والمرافق تخصص  المساحة الباقية   و

 .ار دين1.000أن يبلغ بدل اإليجار السنوي لألرض 
 

 :البناء   3.  4
 

 : التاليةاألبنية والمرافق يحتاج المشروع إلى 
 

المساحة  البند

 )2م(

 السعر

 دينار

 التكلفة

 دينار

 1.600 50 40  عماللل  بسيطسكنمكتب مع 

 وأنابيب توصيل )م10x 10x 2(بركة مياه ري 

 أنبوب بالستيكي  معغطاء بالستيك لبركة المياه

 PVC من بئر ارتوازي لمياه إنش لجر ا2 قطر  

  قريب

 600 مقطوع 3م200

 1.000 50 20 غرفة للفرز والتعبئة

 3.600   المجموع
 
 
 
 
 
 
 

: الدراسة الفنية .4
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 : األثاث 4. 4

 
 . دينار500بحوالي لإلدارة والعمالة الدائمة تقدر كلفته يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط 

 
 

  واألدواتالعدد   5. 4

 
 موضح في   هوحتاجها المشروع  من السوق المحلي كما        يمكن توفير العدد واألدوات التي ي     

 :الجدول التالي
 

دينا/السعر دينار /الكلفة

 ر

 البيان العدد

 بيوتشبكة ري بالتنقيط   دونم20 80 1.600
 مضخة وسمادة 1 500 500
 ميزان حساس 1 300 300
 يف لغرفة الفرز والتعبئةيجهاز تك 1 700 700
 ماتور رش مبيدات 1 350 350
 أخرى عدد وأدوات - 200 200

 المجموع 3.650
 

نظرا لكون نباتات الميرامية من النباتات المعمرة ، لذا فان كلفة هذه النباتـات باإلضـافة                

 :لكلفة األسمدة العضوية والحراثة تعتبر من التكاليف الرأسمالية وهي على النحو التالي

 
/ اإلجمالي

 دينار

 البيان الوحدة/ الكمية دينار/ الكلفة

  لميراميةل المخصصة رضالحراثة ا  دونم12   5 60
للميرامية / )دونم/طن2 (سماد عضوي   طن40 30 1.200

 والبابونج
   شتلة2.500معدل   ميرامية اشتال شتلة  ألف30 0.02 600

 الدونم/
 المجموع 1.860
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 :  المواد األولية 6. 4
 

ة للتشغيل والممثل بأثمان بذور، اسمدة كيماويـة،        يبين الجدول التالي المواد األولية الالزم     

 : مبيدات ومياه ري 
 

 البيان الوحدة/ الكمية دينار/ السعر دينار/ الكلفة
 دونم/ كغم2بذور بابونج  كغم16 2.5 40
   دونم / كغم50 أسمدة كيماوية  طن1 180 180

NPK للميرامية والبابونج 
رية، مبيدات آفات زراعية حش  ليتر40 15 600

 دونم/  ليتر2فطرية، 
 . سنة/ دونم /3م100ري بمعدل  3م2.000 0.300 600

 المجموع 1.420

 

 : الضروريةالخدمات 7. 4
 

تتوفر خدمات الكهرباء والمياه والمواصالت في معظم مناطق المملكة، كما افترض توفرها            

كهربـاء   (هذا وقدرت احتياجات المشروع من الخـدمات الضـرورية        . في موقع المشروع  

يحتاج المشروع إلى توفر مياه الري والطرق المؤدية        .  دينار سنويا  250ب  ) ومياه للشرب 

المياه الالزمة للري وشبكة مـن الطـرق          المقترحة اغلب مناطق المملكة  إليه، ويتوفر في    

 دينار سنويا ألغراض صيانة شبكة الري والمضخة        60يحتاج المشروع إلى    كما  . المناسبة

لتشـغيل  ) سـوالر (شراء وقـود     دينار ل  180  إلى  اإلضافةب دينار كهرباء    120و  والبناء  

 . مضخة المياه
 

  القوى العاملة واألجور السنوية8. 4
 

للمساعدة في الزراعـة     والى عمالة موسمية   عدد اثنين    ة دائمة يحتاج المشروع إلى عمال   

 :على النحو التاليوالقطف والفرز والتعبئة 
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الراتب الشهري ناردي/ الكلفة  البيان العدد
 صاحب المشروع 1 250 3.000
 عامل فني 2 150 3.600
 مؤقتة مالةع - - 750

 المجموع 7.350
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  9. 4

 
من المتوقع أن يتم إنجاز بناء السكن وشراء شبكة الري والزراعة  خالل ثالثة اشهر من                

 . من الزراعةاألولىفي السنة تاج التجاري للمشروع يبدأ مع العلم بان اإلن. بداية العمل
 
 
 
 
 
 

   تكاليف التشغيل1. 5

 
 دينار/ الكلفة البيان

 1.420 المواد األولية

 7.350 الرواتب واألجور

 1.000 إيجار ارض

 250 خدمات ضرورية

 240 مصاريف تسويق

 1.180 مصاريف تشغيلية أخرى

 11.440 تكاليف التشغيلمجموع 

 
 
 
 
 
 

الدراسة المالية.5
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 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  2. 5
 
 

 دينار/ الكلفة البيان

 3.600 لبناءا

 3.650 العدد واألدوات

 1.860  تحضير األرض واالشتال

 500 أثاث

 100 تأمينات مستردة

 9.710 مجموع األصول الثابتة

 150 مصاريف التأسيس

 3.813 رأسمال عامل

 13.673 المجموع

 
 يف التأسيس و ما قبل التشغيل مصار 3. 5

 
ـ   اليحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       لمتوقع إنفاقها على المشـروع مـا قب

 . دينار150اإلنتاج التجاري وتقدر 
 
 
  رأس المال العامل405

 
)  3.813( وقد بلغ  اشهر4تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة         

 .دينار
 

  وسائل التمويل بالدينار5. 5
 

سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضـافة إلـى الحصـول علـى قـرض                  

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % 8مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة  
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 البيان دينار/القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع 8.673 63
 قرض الموجودات الثابتة 5.000 37

  المجموع 13.673 100

 
  األسس والفرضيات المالية605

 
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر المشـروع           

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

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

يلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة المفترضة        تم افتراض أن المصاريف التشغ     •

 .لإليرادات

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

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

 %. 75افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •
 
  ملخص المؤشرات والكشوف المالية705
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

 أنتشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .تقي لمستوى التوقعاتوأن المردود المالي يرعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

من إنتاج الميرامية % 67، علما بان السنة األولى للمشروع تعطي والتي تبين ما يلي

 :المتوقع للسنوات الالحقة 
 

فـي السـنة األولـى        دينار 295 مقداره ا يحقق المشروع ربحا صافي    أنيتوقع   -

 دينار فـي السـنة   2.909 دينار في السنة الثانية و4.079ترتفع الى  للتشغيل

 . الخامسة بسبب ثبات كميات اإلنتاج اعتبارا من السنة الثانية من الزراعة
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فرص عمل بما فيهم صاحب المشروع، هذا باإلضافة الى          ثالثسيوفر المشروع    -

 تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي سـتدفع         .عمالة مؤقتة عند  الزراعة والقطف     

 . دينار في السنة الخامسة8.933 دينار في السنة األولى ترتفع الى 7.350لهم 

في % 31.4 في السنة األولى و    % 2.3  بين االستثمارتتراوح نسبة العائد على      -

ونسـبة العائـد    . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري     % 23.7 السنة الثانية و  

و في السنة الثانية    % 41.8في السنة األولى و     %  3.4 وق الملكية بين  على حق 

 . في السنة الخامسة23.7%

 .دينار NPV  9.253تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . 30.5يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.7 االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

 .وات سن3 للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 البيـع  أسـعار  تخفـيض  أو تكاليف التشغيل أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع    -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير الماليـة        % 20و% 10بنسب تتراوح بين    

 .  من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروعأعلى

 
 
 
 
 

  و الخسائراألرباححساب  . 1

 قات النقديةقائمة التدف . 2

 لعموميةالميزانية ا . 3

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية . 4

  الماليةمالحقال 8 .5



الموقع المقترح
عام

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

13,05517,05017,05017,05017,050المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,4201,4481,4771,5071,537تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,3504,5684,7965,0365,287تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
9709891,0091,0291,050تكاليف المصنع التشغيلية

6,7407,0057,2827,5727,874مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
6,31510,0459,7689,4789,176الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

240245250255260مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

1,0001,0001,0001,0001,000أيجار أرض
460469479488498مصاريف أخرى

4,7004,8645,0365,2165,404مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
770770770770770اإلستهالك لإلصول الثابتة

1500000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

5,6205,6345,8065,9866,174مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6954,4113,9623,4923,001الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

40033225817993الفائدة على القرض
2954,0793,7043,3142,909الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
2954,0793,7043,3142,909األرباح الصافية

%67%63%59%56%89نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
12,44510,12610,58511,08911,645نقطة التعادل (بالدينار)

%68%65%62%59%95نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,60025.00144أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,51010.00551معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
770المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1501150المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,8133,8130رأس المال العامل المطلوب

13,6738,6735,000إجمالي تكلفة المشروع
%37%63%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
اعشاب برية/ ميرامية وبابونج



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
13,05517,05017,05017,05017,050المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
13,05517,05017,05017,05017,050المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
8,673حقوق الملكية

5,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,3403,4814,3515,0525,577الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
13,67316,39520,53121,40122,10222,627مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
9,710مجموع اإلستثمارات

4736,7407,0057,2827,5727,874التكاليف التشغيلية المباشرة
4,7004,8645,0365,2165,404إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
40033225817993الفائدة

150المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

10,33311,84012,20112,57612,96613,371إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,3404,5558,3308,8249,1369,256صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8529209941,0741,160أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8529209941,0741,160إجمالي دفعات سداد القرض

3,3403,7037,4107,8308,0628,096رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02213,0592,7782,4852,181توزيعات األرباح

3,3403,4814,3515,0525,5775,915صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
اعشاب برية/ ميرامية وبابونج



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,3403,4814,3515,0525,5775,915النقد

00000المدينون
473473473473473473المخزون

3,8133,9554,8245,5266,0516,388إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,600المباني

5,510األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
9,7109,7109,7109,7109,7109,710إجمالي األصول الثابتة
7701,5402,3103,0803,850اإلستهالك التراآمي

9,7108,9408,1707,4006,6305,860القيمة الدفترية لألصول الثابتة
15000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
13,67312,89512,99412,92612,68112,248مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
852920994107411600اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

852920994107411600مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

414832272233116000رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
414832272233116000مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
8,6738,6738,6738,6738,6738,673رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

741,0932,0192,848األرباج المجمعة
741,020926828727الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

8,6738,7479,76710,69311,52112,248مجموع حقوق الملكية
13,67312,89512,99412,92612,68112,248مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.7%26.1%28.7%31.4%2.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.7%28.8%34.6%41.8%3.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.34.95.15.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
اعشاب برية/ ميرامية وبابونج



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%13,6730تكاليف المشروع

%8,6732مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%5,00012القروض

%75%36.6القرض الى التكاليف %

%0%63.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2954,0793,7043,3142,909صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%17.1%19.4%21.7%23.9%2.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.7%26.1%28.7%31.4%2.3معدل العائد على اإلستثمار %

%23.7%28.8%34.6%41.8%3.4معدل العائد على حقوق الملكية %

4.34.95.15.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.30.20.10.0الديون

12,44510,12610,58511,08911,645نقطة 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 9,2538,5537,8526,1913,1284,707161صافي القيمة الحالية

IRR 12.3%21.2%18.3%24.5%25.8%28.0%30.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.51.51.21.31.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,860
16.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

11,178

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

22.4%

26.5%
3.9

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

اعشاب برية/ ميرامية وبابونج



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR30.5%معدل العائد الداخلي
NPV9,253صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR28.0%معدل العائد الداخلي
NPV8,553صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR25.8%معدل العائد الداخلي
NPV7,852صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR24.5%معدل العائد الداخلي
NPV6,191صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR18.3%معدل العائد الداخلي
NPV3,128صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR21.2%معدل العائد الداخلي
NPV4,707صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR12.3%معدل العائد الداخلي
NPV161صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,3330-10,333

13,3401,615-1,725

21435,1815,038

31504,7324,582

41564,2624,106
516419,97319,809

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,3670-11,367

13,3401,615-1,725

21435,1815,038

31504,7324,582

41564,2624,106
516420,55920,395

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

012,4000-12,400

13,3401,615-1,725

21435,1815,038

31504,7324,582

41564,2624,106
516421,14520,981



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,3330-10,333

13,340962-2,378

21434,3284,185

31503,8793,730

41563,4103,253
516418,82418,661

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,3330-10,333

13,340310-3,031

21433,4763,333

31503,0272,877

41562,5572,401
516417,67617,512

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,3810-10,381

13,674471-3,203

21573,9943,836

31653,5003,335

41722,9842,811
518019,08718,907

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,4280-10,428

14,008-673-4,681

21722,8072,635

31802,2682,089

41881,7051,517
519618,20218,006
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