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

 التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة         ) 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

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

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

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

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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عينات التربة والميـاه    ن إلى المركز الوطني أو سلطة وادي األردن لتحليل          ويلجأ المزارع 

ال ولكن كثيرا من صـغار المـزارعين        ،  وأثناء التشغيل  هاالخاصة بمزارعهم عند تأسيس   

أو يلجأون إلى تحليل التربة مما يسبب ذلك ظهور أعراض النقص على النباتات المزروعة 

مـن وحـدة    اإلنتاجيـة    انخفاض   إلىعدم مقدرتها على النمو بصورة طبيعية مما يؤدي         

ـ  ،ف النتاج النبات  و دون المتوسط المعر   المساحة  يلحـق خسـائر اقتصـادية علـى         ا مم

عناصر الالزمة لنمو النبات    للتربة من ال   عدم معرفة المحتوى الغذائي      أن كما   ٠المزارعين

التـي   المرويـة    تالخضـراوا محاصيل  بزراعة  ال بعد سنوات من     األحيانوالتي في اغلب    

وما يرافقه   دون الحاجة لها     األسمدةيجة إلضافة   نت ، زيادة في عناصر التربة    هايتسبب عن 

 التحليـل  أهميـة  من هنا تنبع .التلوث مسببة بذلك ةالجوفيلمياه ل تلك العناصر تسربمن  

وتحديد العناصر الالزمة ممـا يـنعكس        األسمدةلعناصر التربة الكيماوية لتوفير الهدر في       

  .حقيق اإلنتاجية المرجوةايجابيا على تكاليف اإلنتاج والمحافظة على البيئة وت

 
 
 : وصف المشروع١. ٢

 األغـوار  لخدمة كبار وصغار المزارعين في منـاطقهم مثـل         عبارة عن مختبر     المشروع

 في تحليل التربة والمياه     نيغيرها من المناطق، معتمدين على أخصائي     الجنوب و والمفرق و 

مشروع خدمـة تجميـع      هذا وسيوفر ال   .مؤهلين للقيام بعملهم على وجهة الدقة والسرعة      

العينات من المواقع المختلفة من خالل سيارتين صـغيرتين تخصـص إحـداها لألغـوار               

 .والثانية لباقي المواقع

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢
 بعيـدة عـن     أخرى أماكن إلىالعمل على تخفيف الكلفة على المزارعين من اخذ العينات          

ى تحليل التربة والمياه الالزمة لري المحاصـيل         عل اآلخرين المزارعين   و تحفيز مناطقهم،  

ويهدف .  من وحدة المساحة للمحصول المزروع     اإلنتاجية على الطاقة     ايجابيا ينعكسمما  

 :المشروع إلى 

 

 المقدمة.٢



 ٣

تحليل عينات التربة والمياه لدقة متناهية وبأسرع وقت وتوفير الكلفـة علـى              •

 .لبعيدة عن مزارعهمالمزارعين الناجمة عن إيصال العينات إلى المختبرات ا

 .تحقيق عائد جيد الصحاب المشروع •

خلق فرص عمل  للعديد من السكان وتحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي            •

 . في المشروعللعاملين

 
 -: الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

يقترح اقامة المشروع في العاصمة عمان لتوسطها الجغرافي لمحافظات المملكة ولتسهيل           

  .لمزارعين في مختلف المناطق  خدمة كافة ا
 
 
 

ن من المركز   يمن الصعب تحديد الطلب على السوق ولكن يمكن القول بعد مقابلة االخصائي           

 بان االتجاه الى تحليل عينات التربة والمياه مـن القطـاع             التابع لوزارة الزراعة   الوطني

 الـى   اآلخـرين الخاص في تزايد وخاص بعد دخول المهندسين الزراعيين والمسـتثمرين           

 تقدم هذه الخدمات حاليا من قبل       . ذلك أهميةاالستثمار في القطاع الزراعي والذين يعرفون       

 دنانير لفحص   ١٠مقابل أجور تبلغ    وسلطة وادي األردن     المركز الوطني     /وزارة الزراعة 

 دينار لفحص المياه وذلك لصغار المزارعين ، في حين يتم تقاضـي مبلـغ               ٧,٥التربة و   

 دينار لفحص المياه مـن كبـار المـزارعين والشـركات            ٢٦نار لفحص التربة و      دي ٥٢

 . االستثمارية العاملة في قطاع الزراعة

 

  السوق المحلي ١. ٣
 إلىالمزارعين حاليا من تحليل لعينات التربة من خالل المختبرات التابعة           تتم تغطية حاجة    

 وان تأسـيس  ٠معية العلمية الملكية   الج إلى باإلضافة األردنالمركز الوطني وسلطة وادي     

مع تقديم خدمة جمع العينات، سيوفر علـيهم         لخدمة المزارعين في مواقعهم      خاصمختبر  

 .  الجهد والوقت والتكاليف وكذلك سيكون محفزا لهم إلجراء التحليالت الالزمة

سسـات   للمؤ ةعدد العينات التي يتم تحليلها سنويا في المختبرات التابع        من الصعب تحديد    

عينة تحليل ل  ٥٠٠ و عينة تربة تحليل ل  ١,٦٠٠ انه أجرى  المركز الوطني    ، وقد أفاد  العامة  

قد تمكنـت مـن      سلطة وادي األردن في األغوار       أنويعتقد  هذا    ٠ ٢٠٠٣في عام    مياه

لوجود مساحة كبيـرة    من تحليالت مختلفة وذلك     المركز الوطني   ما قام به     أضعاف   إجراء

  السوقدراسة. ٣



 ٤

 تشـجيع يجدر بالذكر ضـرورة   ٠ المتركزة في منطقة وادي األردنمن األراضي الزراعية  

والتـي  التي يمكن استخدامها ميـدانيا      البسيطة   المزارعين من اقتناء بعض األجهزة       كبار

ـ تحدأولية حول التربة والمياه وتكون موجها لهم ب       من الحصول على معلومات     تمكنهم   د ي

 . االختبارات المطلوبة سواء للتربة أو المياه
 
 

 :الطلب المحلي  ٢. ٣
باألشـجار   بناء على مسـاحة األرض المزروعـة      من الممكن حساب السوق االفتراضي      

توزعـت   دونم     ألف ٣,٤٠٣المثمرة و المحاصيل الحقلية و الخضرية  و التبغ والبالغة             

، %٤٨,١ تاألشجار المثمرة والخضراوا  حسب الجدول التالي والتي تشكل فيه         زراعتها  

 - :التوالي على % ١٢,٥

 

 )باأللف دينار(

 %المجموع بـعـل ري المحصول

 ١٢٥٥,٤١٣٠٨,٩٣٨,٥ ٥٣,٥ محاصيل حقلية

 ٠,٩ ٢٩,٧ ٢٩,٧ - تبغ

 ١٢,٥ ٤٢٣,٨ ٤٩,١ ٣٧٤,٧ تخضراوا

مجموع األشجار 

 المثمرة
١١١٧,٤١٦٤٠,٣٤٨,٢ ٥٢٢,٩ 

 ١١٦١,١٣٤,١ ٨٩٠,٧ ٢٧٠,٤  زيتون- أ

 ٤,٣ ١٤٥,٣ ١١٣,٦ ٣١,٧  عنب-ب

 ٢,٠ ٦٦,٧ - ٦٦,٧  حمضيات-ج

 ٧,٩ ٢٦٧,٢ ١١٣,١ ١٥٤,١ أخرىأشجار -د

 %٢٤٥١,٦٣٤٠٢,٧١٠٠ ٩٥١,١ المجموع العام

 .٢٠٠٢التقرير السنوي لوزارة الزراعة عام : المصدر
 
 
 
 
 



 ٥

 :تياآل األخذ بعين االعتبار ما يلي  تم المحتمل يولتقدير السوق االفتراض

 المراد زراعتها بـأي نـوع مـن         األراضيجميع  تحليل التربة ل   يتم   أناألصل   •

ال  ولكن   ، المحاصيل الحقلية  أو الخضرية   أوالمحاصيل سواء البستنة الشجرية     

يتبع هذا األسلوب محليا بشكل واسع لعدم الوعي الكامل بأهمية إجراء تحاليل            

بشكل عام هم األقل اهتماما     أصحاب الحيازات الصغيرة    التربة والمياه، كما أن     

 . اء تلك التحاليلبأجر

 مـا   تحليلهال دونمات    ٥ كل   يتم اخذ عينة تربة من       أن التربة   وأخصائيينصح   •

وال يعني ذلك في المناطق التي تختلف فيها التربة          ٠ خالف ذلك  األمرلم يستدع   

وبنـاء   تنطبق عليها نفس النسبة    أن الدونم الواحد    من موقع إلى أخر حتى في     

 . عينة٦٨٠,٥٤٠  حوالي أخذهاواجب على ذلك يبلغ عدد العينات ال

نحـو  )  دونمـات  ١٠اقل مـن    (تشكل الحيازات الصغيرة في المناطق الجبلية        •

ازات في األردن والتي سيتم استثناؤها من السوق        يمن إجمالي عدد الح   % ٣١

 ٠ عينة ٤٦٩,٥٧٢ المتوقع أن أي

 ينصح بأجراء تحليل التربة كل خمس سنوات لمعرفة التغيرات فـي العناصـر             •

  ٠ الغذائية

  .  فحص٩٣,٩١٥لما سبق يقدر أن يصل عدد العينات المطلوبة لفحوصات التربة 
 
 في اآلبارعدد  اشهر وحيث أن  ٣أما فيما يتعلق بتحاليل المياه، فينصح بإجرائها كل  .١

، فان ذلك يؤدي الى  بئر نزاز٤٣٥ ينبوع و٥٨٥ بئر و ١,٦٢٠المملكة حوالي 

من ف ، بالنسبة للمياه الواردة من السدودأما. ياه  فرصة فحص للم١٠,٥٦٠تواجد 

 اخذ ذلك بعين  من اجل الضروري قياس الرقم الهيدروجيني للماء وملوحته وذلك

ان بعض المبيدات واألسمدة إذ  ، عند إضافة المبيدات للمياه أو خلط األسمدةاالعتبار 

حة اآلفات الزراعية أو  مما يؤثر على كفاءة المبيد في مكافةتتأثر بالملوحة والحموض

تم تجاهل عدد العينات التي قد  و٠االستفادة من العناصر المغذية الموجودة في األسمدة

 يتم تحليلها من مياه السدود لصعوبة تقديرها
 
 
 
 
 
 
 



 ٦

 :الطلب المتوقع  ٣٠٣
% ١,٥لتحديد الطلب المتوقع تم افتراض نسبة نمو في الطلب االفتراضي أعـاله بواقـع               

ها نسبة متحفظة مقارنة بنسبة الزيادة في األراضي المزروعة، اذ تشير بيانـات             ويعتقد ان 

 ٢٠٠١ مليون دونم في عـام       ٢,٧وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة قد ارتفعت من         

 الجـدول التـالي     يبين ٠%٢٦ بنسبة زيادة مقدارها     أي  ٢٠٠٣ دونم في عام     ٣,٤إلى    

 : للسنوات الخمسة القادمةالطلب المتوقع 
 

 عينة/ حجم الطلب المتوقع

 بةتر ياهم

 السنة

٢٠٠٥ ٩٦,٧٥٤ ١٠,٨٧٩ 

٢٠٠٦ ٩٨,٢٠٥ ١١,٠٤٢ 

٢٠٠٧ ٩٩,٦٧٨ ١١,١٠٨ 

٢٠٠٨ ١٠١,١٧٣ ١١,٣٧٦ 

٢٠٠٩ ١٠٢,٦٩٠ ١١,٥٤٦ 

 :والطاقة المقترحةالمشروع من السوق حصة   ٤. ٣
مستخدمة وكفاءة وعدد ترتبط الطاقة لمثل هذا النوع من المشاريع بعدد ونوعية األجهزة ال

وألغراض هذه الدراسة مع األخذ بعين االعتبـار تجهيـزات المختبـر وعـدد               ٠العاملين

 .  فحص تربة يوميا ومثله للمياه     ١٢العاملين، فقد تم تقدير الطاقة المتاحة بإمكانية تقديم         

علما أن بعض فحوصات المياه مثل قياس الملوحة والرقم الهيدروجيني تتم رقميـا عـن               

 . أي أنها ال تتطلب وقتا طويال. ريق مجسات خاصة باألجهزة واألدوات ذات العالقةط
 

ياه يوميا ، وأن     م ات عين ٣ عينات تربة و     ٤ المشروع سيقدم خدمة تحليل      تم افتراض أن  

الخدمات المقدمة مـن المشـروع      على أن يتم زيادة     . السنة/  يوم ٣٠٠المشروع سيعمل   

 . زيادة الطلب على هذا النوع من الخدماتلتوقعسنويا، نظرا % ٣بنسبة 
 

 : يبين الجدول التالي الخدمات التي سيقدمها المشروع وحصته من السوقوبناء على ذلك 
 عدد العينات  حصة المشروع% 

 بةتر مياه بةتر مياه

 السنة

٢٠٠٥ ١,٢٠٠ ٩٠٠ ١,٢٤ ٨,٢ 

٢٠٠٦ ١,٢٣٦ ٩٢٧ ١,٢٦ ٨,٤ 

٢٠٠٧ ١,٢٧٣ ٩٥٥ ١,٢٨ ٨,٥ 

٢٠٠٨ ١,٣١١ ٩٨٣ ١,٢٩ ٨,٦ 

٢٠٠٩ ١,٣٥٠ ١,٠١٣ ١,٣٠ ٨,٨ 



 ٧

 :والتسويق المنافسة  ٥٠٣
 تقدم هذه أنتستطيع لتحليل التربة والمياه  خاصة ال يوجد على صعيد المملكة مختبرات

وسينفرد المشروع بتجميع عينات التربة والمياه من المزارعين في  ،للمزارعينالخدمة 

من ، وال تعتبر المختبرات الحكومية منافسة  التكاليفهد ومما يوفر الوقت والجمواقعهم ، 

  .حيث السعر وسرعة اإلنجاز
 

  المتوقعةواإليراداتخدمات تحليل العينات  أسعار ٦. ٣
 :الخدمات التي يقدمها المركز الوطني على النحو التالي  أسعار تبلغ

 

 نوع التحليل )عينة/دينار(السعر 

 مياه بةتر

PH* ٣ ٥ 

 ٣ ٥ *حة الملو
Ca ٤ ٤ 
Mg - ٤ 
Cl - ٤ 
Na - ٨ 

K* ٨ - 

P* ٨ - 

N* ١٥ - 

 - ٤ *بيكربونات الكالسيوم

 - ١٠ *مواد عضوية

 - ١٢ قوام التربة

 - ٥ رطوبة التربة

 - ٨ جبس 

 - ٦ نسبة التشبع

 - ١٢ السعة التبادلية

 - ١٢ السعة الحقلية 

 - ٤٠ نفاذية التربة

 - ١٠ لنادرةاأي عنصر من العناصر 

 - ١٥ أي عنصر من العناصر الثقيلة



 ٨

تغطي هذه التحاليل الخاصة بالتربة تلك التحاليل األكثر طلبا وهي المعتمدة عند             •

 .  تحديد األسعار المشار إليها لكبار المزارعين
 

 دنـانير  ١٠ دينار لفحص التربـة و  ٣٠أما األسعار المعتمدة ألغراض هذه الدراسة فهي     

 :يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقع للمشروع للسنوات الخمسة القادمة . لفحص المياه

   

السنة  دينار/ إيرادات 

 عينات مياه   تربةعينات اإلنتاجية 
 اإلجمالي

  دينار
٤٥,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠ ٢٠٠٥ 

٤٦,٣٥٠ ٩,٢٧٠ ٣٧,٠٨٠ ٢٠٠٦ 

٤٧,٧٤٠ ٩,٥٥٠ ٣٨,١٩٠ ٢٠٠٧ 

٤٩,١٧٥ ٩,٨٣٥ ٣٩,٣٤٠ ٢٠٠٨ 

٥٠,٦٥٠ ١٠,١٣٠ ٤٠,٥٢٠ ٢٠٠٩ 

 

 

 

 :تغطي خدمات المشروع التحليالت التالية

 : المياهتحليالت
بالنسبة إلى تحليل عينات المياه وخاصـة فيمـا يتعلـق بالملوحـة والـرقم                •

الهيدروجيني فانه من السهل التعامل مع هاتين القرأتين من خـالل األجهـزة             

لجهاز وذلك عن طريق تكـرار      الخاصة بهما رقميا عن طريق المجس التابع ل       

القراءة ثالث مرات واخذ المتوسط أن وجدت فوارق وغالبا ال يحصل ذلك لدقة             

 .األجهزة

 فـي عينـات      والصـوديوم   بالنسبة لقياس الكلور والكالسيوم والمغنيسيوم     أما •

 أمونيوم   التحليل الكيماوي باستخدام مواد كيماوية منها       فيتم من خالل   ،المياه

  .   وغيرها من الكواشف والمواد كلوريدأمونيوم و كسيداهيدرو
 

الدراسة الفنية .٤



 ٩

  : التربةتحليالت
 الضرورية للمزارع وتحليـل     NPKالعناصر مثل   تغطي تحليالت التربة تحديد      •

كربونات الكالسيوم باإلضافة إلى ملوحة   بايمكونات التربة من المواد العضوية و     

ل التحليل الكيماوي   وذلك من خال  التربة والرقم الهيدروجيني ورطوبة التربة ،       

 . باستخدام األجهزة المختلفة
 

 المشروع  موقع ١٠٤
يقترح إقامة المشروع في العاصمة عمان وضمن األبنية التجارية حيث تتـوفر الخـدمات              

 . الضرورية ولتوسطها مناطق األغوار ومادبا والمناطق الشرقية
 

  البناء ٢. ٤
وفر مكتب إلدارة المشروع وصالة مختبر       ت ٢ م ٧٥تقدر احتياجات المشروع من األبنية ب       

كما افتـرض   .  دينار ١,٥٠٠يقدر بدل اإليجار السنوي للبناء ب       . ومستودع صغير للوازم  

 ٢,٠٠٠حاجة البناء إلى بعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام وقد تم تقديرها بمبلـغ              

 .دينار
 

 :السيارات ٣. ٤
ات تخصص إحداها لمنطقة األغوار والثانية لتجميع العين) ٢(تم افتراض شراء سيارة عدد 

  . دينار٢٠,٠٠٠لباقي المناطق بكلفة إجمالية للسيارتين 
 
 : والتجهيزات المكتبيةاألثاث ٤. ٤

بمبلـغ  )  و مختبـر   إداري(قدرت احتياجات المشروع من األثاث والتجهيـزات المكتبيـة          

 . دينار٢,٠٠٠

 

  واألدواتاألجهزة   ٥. ٤
 من خـالل الـوكالء      مشروع  من السوق المحلي     الالزمة لل   واألدوات األجهزةيمكن توفير   

كما هي موضـحة فـي الجـدول         والمياه و لألجهزة المتخصصة في تحليل عينات التربة       

 :التالي
 
 
 
 



 ١٠

/ اإلجمالي

 د

/ الكلفة

 د

 البيان  العدد

 PHجهاز قياس  ٢ ٣٠٠ ٦٠٠

 ECجهاز قياس  ٢ ٣٠٠ ٦٠٠

 Calcium لسيومالكاقارئ جهاز  ١ ١٠٠٠ ١,٠٠٠
Meter 

 مطحنة التربة ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 درجة ٣٠٠فرن تجفيف عينات التربة  ١ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠

 مئوية

 جهاز تقطير مياه ١ ١٠٠٠ ١,٠٠٠

 لقياس Flame photo meterجهاز  ١ ٦٠٠٠ ٦,٠٠٠

 اسيومت والبوالصوديوم

 No٣ وP لقياس Spectoronicجهاز  ١ ٥٠٠٠ ٥,٠٠٠

 دال لقياس النيتروجينجهاز جل ١ ٥٠٠٠ ٥,٠٠٠

 أدوات زجاجية  ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 أخرىميزان حساس صغير و - - ٥٠٠

٢٣,٢٠٠  المجموع
 

 : المواد األولية  ٦. ٤
بالكيماويات المختلفة من أحماض وأمالح واكاسيد باإلضافة الى المواد األولية تتمثل 

إليرادات لمثل هذا النشاط  هذا وتتراوح نسبة المواد األولية إلى إجمالي ا٠عبوات العينات

وألغراض هذه الدراسة فقد اعتبر ان كلفة المواد األولية تعادل  ٠%٢٠-%١٥بين 

 . دينار في السنة األولى للتشغيل٧,٨٧٥من اإليرادات أي % ١٧,٥
 
 : الضروريةالخدمات ٧. ٤

 وتقـدر   تتمثل الخدمات الضرورية بالماء والكهرباء باإلضافة الى الوقود الالزم للسيارات،         

 .  دينار سنويا للوقود٢,٨٨٠ دينار في السنة للماء والكهرباء و ٤٨٠كلفتها بمبلغ 
 
 
 

 



 ١١

 القوى العاملة واألجور السنوية ٨ .٤
 

 ذات العالقـة    االختصاصات المشروع من قبل صاحبه على ان يكون من ذوي           إدارةيفضل  

 : ويبين الجدول التالي احتياجات المشروع من األيدي العاملة
 
 

العدد الراتب الشهري دينار/ لفةلك  البيان

 صاحب المشروع ١ ٣٥٠ ٤,٢٠٠

 فني مختبر ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 جمع عيناتفني  ٢ ٢٠٠ ٤,٨٠٠

 المجموع ١٢,٠٠٠
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩ .٤
 

 التعـديالت   وإجـراء  اشهر بدء من اختيار الموقـع        ٣تنفيذ المشروع خالل    من المتوقع   

 .  ا ان كافة األجهزة واألدوات متوفرة في السوق المحليالالزمة على البناء، علم
 
 
 
 
 
 
 

  تكاليف التشغيل١ .٥

دينار/ الكلفة البند  

 ٧,٨٧٥ المواد األولية

 ١٢,٠٠٠ الرواتب واألجور

 ٣,٣٦٠ الخدمات الضرورية 

 ١,٥٠٠ اإليجارات

 ٩٠٠ مصاريف التسويق

 ٣,٩٥٠ مصاريف تشغيل أخرى

 ٢٩,٥٨٥ المجموع

 

 

يةالدراسة المال. ٥



 ١٢

 :بالدينار المشروع كاليفتملخص  ٢٠٥

 

 دينار/ الكلفة البيان
 ٢,٠٠٠ تعديالت بناء

 ٢٣,٢٠٠  واألدواتاألجهزة

 ٢,٠٠٠ أثاث

 ٢٠,٠٠٠ سيارات

 ٢٠٠ تأمينات مستردة

 ٤٧,٤٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ١٠٠٠ مصاريف التأسيس

 ٢,٤٦٥ رأسمال عامل

 ٥٠,٨٦٥ المجموع

 

 غيلمصاريف التأسيس و ما قبل التش٣٠٥
رسوم تسجيل وترخيص ومصاريف متفرقة  عن   نفقات تشغيلية عبارة  الى  مشروع  اليحتاج  

 .  دينار١,٠٠٠ قدرت بحوالي اخرى،

 

 . رأس المال العامل٤. ٥
   وقـد بلـغ  شـهر  لمـدة  التشـغيلية  الدورة تم احتساب راس المال العامل على أساس

 . دينار   )٢,٤٦٥( 
 
 وسائل التمويل بالدينار ٥. ٥
مـن    مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قـرض          م تمويل المشروع من قبل    سيت

 :ا، كما هو موضح في الجدول التاليسنوي % ١٠ بفائدة مؤسسات اإلقراض المحلية و

 البيان القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع ٣٠,٨٦٥ ٦١

 قرض الموجودات الثابتة ٢٠,٠٠٠ ٣٩

 )دينار(  المجموع ٥٠,٨٦٥ ١٠٠



 ١٣

 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥

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

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

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

 متساو مـع الزيـادة      تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل        •

 .المفترضة لإليرادات

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

 .%٢٥احتسبت ضريبة الدخل على صافي األرباح بواقع  •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

 لية ملخص المؤشرات والكشوف الما٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

 ةهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك ب .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية
 

دينار في السـنة     ٥,٦٣٧ يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .دينار في السنة الخامسة ٧,٥٦٠و   األولى للتشغيل

مـة الرواتـب    تبلغ قي .    موظفين وعمال  ألربعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

  مساهمة المشروع في الضمان االجتمـاعي       بما فيها  واألجور التي ستدفع لهم   

 دينـار فـي السـنة       ١٤,٥٨٦ دينار في السنة األولى ترتفع الـى         ١٢,٠٠٠

 .الخامسة

 % ٢٤,٥ في السنة األولى و   % ١١,٨  بين االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

 العائد على حقوق الملكيـة بـين      ونسبة  . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري    

 %.٢٤,٥و % ١٨,٣



 ١٤

 .  دينار٢٥,٠٨٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٧,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 .وات سن٤ للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 البيـع  أسعار تخفيض   أو لالتشغي تكاليف   أواليف المشروع   في حالة زيادة تك    -

يبقى المشروع مجـديا وتبقـى المعـايير        % ٢٠ -% ١٠بنسب تتراوح بين    

 .  دوى المشروعج من الحد األدنى الالزم للحكم على أعلىالمالية 

 

 
 

  و الخسائراألرباححساب  .١

 قائمة التدفقات النقدية .٢

 لعموميةالميزانية ا .٣

 ات والمعايير الماليةملخص االستنتاج .٤
 
 

 الماليةمالحقال.٦



الموقع المقترح
عام

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

45,00046,35047,74149,17350,648المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

7,8758,1118,3558,6058,863تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,8008,1908,6009,0299,481تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,0606,2426,4296,6226,821تكاليف المصنع التشغيلية

21,73522,54323,38324,25725,165مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
23,26523,80724,35724,91625,483الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
4,2004,4104,6314,8625,105رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

9009279559831,013مصاريف البيع والتسويق
120124127131135قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,1301,1641,1991,2351,272مصاريف أخرى

7,8508,1258,4118,7119,025مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,6985,6985,6985,6985,698اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

13,74814,02314,31014,61014,923مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
9,5179,78410,04810,30610,560الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
7,5178,1128,7369,39110,080الربح قبل الضريبة

1,8792,0282,1842,3482,520الضريبة على األرباح
5,6376,0846,5527,0437,560األرباح الصافية

%59%59%59%59%59نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
30,46130,55730,61930,64030,614نقطة التعادل (بالدينار)

%60%62%64%66%68نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
23,20010.002,320معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
20,0006.672,999وسائل نقل

010.000أخرى
5,698المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,4652,4650رأس المال العامل المطلوب

50,86530,86520,000إجمالي تكلفة المشروع
%39%61%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مختبر متنقل لتحليل التربة وامياه



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
45,00046,35047,74149,17350,648المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
45,00046,35047,74149,17350,648المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
30,865حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,8094,4326,7268,66110,199الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
50,86546,80950,78254,46757,83460,847مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
47,400مجموع اإلستثمارات

65621,73522,54323,38324,25725,165التكاليف التشغيلية المباشرة
7,8508,1258,4118,7119,025إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,8792,0282,1842,3482,520الضريبة

49,05633,46434,36835,29136,23137,190إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,80913,34516,41419,17621,60223,657صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

1,80910,06912,81015,21217,24218,861رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,6376,0846,5527,0437,560توزيعات األرباح

1,8094,4326,7268,66110,19911,301صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)
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الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,8094,4326,7268,66110,19911,301النقد

00000المدينون
656656656656656656المخزون

2,4655,0887,3839,31710,85511,957إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

23,200األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

20,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
47,40047,40047,40047,40047,40047,400إجمالي األصول الثابتة
5,69811,39717,09522,79328,492اإلستهالك التراآمي

47,40041,70236,00330,30524,60718,908القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
50,86547,58943,98640,02235,66230,865مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
327636043964436047960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16724131219157479600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16724131219157479600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
30,86530,86530,86530,86530,86530,865رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

30,86530,86530,86530,86530,86530,865مجموع حقوق الملكية
50,86547,58943,98640,02235,66230,865مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %24.5%19.7%16.4%13.8%11.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%24.5%22.8%21.2%19.7%18.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.41.92.12.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)
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الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%50,8653تكاليف المشروع

%30,8653مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%75%39.3القرض الى التكاليف %

%25%60.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

5,6376,0846,5527,0437,560صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.9%19.1%18.3%17.5%16.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%24.5%19.7%16.4%13.8%11.8معدل العائد على اإلستثمار %

%24.5%22.8%21.2%19.7%18.3معدل العائد على حقوق الملكية %

1.41.92.12.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.20.0الديون

30,46130,55730,61930,64030,614نقطة 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 25,08021,24817,41516,2057,32913,6042,128صافي القيمة الحالية

IRR 13.3%20.3%16.5%21.9%21.0%23.8%27.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.31.11.31.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

30,578

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

17.3%

21.3%
1.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مختبر متنقل لتحليل التربة وامياه

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,575
18.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR27.2%معدل العائد الداخلي
NPV25,080صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR23.8%معدل العائد الداخلي
NPV21,248صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.0%معدل العائد الداخلي
NPV17,415صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.9%معدل العائد الداخلي
NPV16,205صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR16.5%معدل العائد الداخلي
NPV7,329صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR20.3%معدل العائد الداخلي
NPV13,604صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR13.3%معدل العائد الداخلي
NPV2,128صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,0560-49,056

11,80915,41513,606

29015,68215,592

39415,94615,852

49816,20516,107
510249,51649,415

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

053,9620-53,962

11,80915,41513,606

29015,68215,592

39415,94615,852

49816,20516,107
510251,40751,305

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

058,8680-58,868

11,80915,41513,606

29015,68215,592

39415,94615,852

49816,20516,107
510253,29853,196



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,0560-49,056

11,80913,16511,356

29013,36513,275

39413,55913,465

49813,74613,648
510246,41946,317

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,0560-49,056

11,80910,9159,106

29011,04710,957

39411,17211,078

49811,28711,190
510243,32143,220

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,1220-49,122

11,99012,45710,466

29912,61612,516

310312,76612,663

410812,90812,800
511246,38246,270

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,1880-49,188

12,1719,4987,327

21089,5499,441

31139,5879,474

41179,6119,494
512243,24843,126


