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عزيـز اإلنتاجيـةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج ت             

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

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

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

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

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

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

 
.كزاً  اثنان وعشرون مر كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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اتالمحتوي     

 . ١ ملخص المشروع 
 .٢ المقدمة

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروعمبررات و

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 . ٣ دراسة السوق  

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 

   ٢. ٣ الطلب المحلي السابق

   ٣. ٣ االستيراد والتصدير

   ٤. ٣ صافي الطلب المحلي السابق

   ٥. ٣ الطلب المتوقع 

   ٦. ٣ حصة المشروع من السوق وكميات االنتاج

   ٧. ٣ المنافسة والتسويق وأسعار البيع 

   ٨. ٣ اإليرادات المتوقعة 

 . ٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ االرض 

   ٣. ٤ البناء

   ٤. ٤ كلفة شراء اإلبل

   ٥. ٤ العدد واألدوات 

   ٦٠٤ األثاث

   ٧٠٤ وسائط النقل 

   ٨٠٤ المواد الالزمة للقطيع 

   ٩٠٤ الخدمات الضرورية 

   ١٠ . ٤ القوى العاملة 

   ١١٠٤ برنامج تنفيذ المشروع 

 .٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ تكاليف التشغيل

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٣ .٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ رأس المال العامل

   ٥. ٥ وسائل التمويل 

    ٦. ٥ األسس والفرضيات المالية 

    ٧. ٥ المالحق المالية 
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 تربية اإلبل النتاج اللحوم والحليب

 ملخص المشروع -١

  النتاج اللحوم والحليباإلبلتربية اسم المشروع

 ق، المفرالقويرة معان ،   المقترحموقع المشروع

  ابل و لحوم نوقحليب منتجات المشروع

  اشخاص٤ األيدي العاملة

 دينار ٤٦,٥٨٨ ياالستثمار الكل

 % ١٨,٢ معدل العائد الداخلي

 دينار ٩,٩٩٢ صافي القيمة الحالية

  ١,٢ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٥ فترة االسترداد
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العـيش فـي ظـروف      تحمـل    بقدرتها على    األليفةيوانات  حالتتميز اإلبل عن باقي     

 تعتبر ٠ اعيقلة المر  ارتفاع درجات الحرارة ونقص الماء و       رغم الصحراء القاسية 

 لحليباحوم و للبا مصدرا هاما للغذاء والرزق لتزويدهم     البادية   بالنسبة لسكان اإلبل  

 كوسيلة م اإلبلتستخد كما   ٠من اجل صناعة مالبسهم وخيامهم    والجلود  الوبر  كذلك  و

أهالي البادية ارتباطا وثيقـا      ارتبط   لذلك كله فقد   ٠ والترحال والنقل والحراثة  نقل  تلل

حيث  مكانه خاصة مقارنة مع الحيوانات األخرى،        وكان لها  ٠ قديم الزمان  ذ من باإلبل

 ٠  تلبية احتياجاتهم في على اإلبل  واعتمدوانائها وتغنوا فيهاتتباهوا باق

 

اإلبـل  لم تحظ   ية أعداد اإلبل في المملكة وعدم شيوع تناول لحومها          ونظرا لمحدود 

 ذلك على الرغم من    ٠دواجنوالغنام،  واألبقار،  الذي تحظى به األ    بالرعاية واالهتمام 

تتغذى على النباتات الشـوكية والنباتـات   ، حيث   أهميتها في حفظ التوازن الرعوي      

تها على إنتاج اللحوم والحليـب      ، ورغم قدر  األخرىغير المستساغة من الحيوانات     

 .األمراضكثير من ال عالج المستخدم في

 

 على المسـتويين     واهتمامهم الباحثين  انتباه لفت في السنوات األخيرة   اإلبل أخذت  

 القدرة على تحمل ظروف     و لها   االقتصادية   األهميةدراسة    بهدف العربي والعالمي 

اسـتغالل المـوارد الطبيعيـة      في  فاءة  كال ، بما في ذلك      المناطق الجافة العيش في   

 .المحدودة في المناطق الصحراوية من ماء وغذاء

 

الغني وق  حليب الن  إلنتاجتربية هذا الحيوان المفيد     العودة لالهتمام في    م يعد غريبا    ل

 نسبة الدهون فـي حليـب        تقل ٠ الهامة لإلنسان  تالبروتيناوبالفيتامينات والمعادن   

 ٠بنسبة قليلة من السـكر    ها  يتميز حليب و ٠األبقارحليب   مثيلتها في ن  ع% ٤٠ اإلبل

 ٠األبقارحليب    كميته في    أضعافثالثة   يعادل   ها حليب في) ج(كمية فيتامين   كما أن   

، ويتم تحضيره كما هو الحال       غنياً بالعناصر الغذائية المهمة    اإلبلولهذا يعتبر حليب    

 حليـب الحيوانـات     أنـواع   صالحيته تدوم اكثر من    أن إال األبقارفي تحضير حليب    

 ، على مركبات بروتينية، ومواد مضـادة للميكروبـات        اإلبل الحتواء حليب    األخرى،

 الحوار  االنتفاع من لحومإلىباإلضافة  . ومواد مضادة للسمية،ومواد مانعة للتخثر

 المقدمة.٢
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 دخل السنة أي  الذكر الثني الذي ال يتبع أمه(القعود  أو) وليد الناقة الذي لم فطم( 

 في ال سيما المواطنين محط اهتمام العديد من اإلبل تأصبح لقد ٠ )نية من عمرةالثا

التـي    استخدامها في السباقات   أو ا لحومه أو هاألبانسواء لالنتفاع من    دول الخليج   

 هاامتالك وتحفزهم على    هموتشبع رغبات بها العديد من الهواة      يتم تنظيمها ويستمتع  

 ٠والعناية بها 
 

 :ع وصف المشرو١. ٢
 

حيث سيتم   ٠للحوماأللبان وا  إلنتاجتأسيس مزرعة لتربية اإلبل     يهدف المشروع إلى    

 عشار في الشهر األخير     عشرة نوق  منها    عمرها خمس سنوات   ين ناقة شراء عشر 

  من عمرهـا   حيث تبدأ األنثى مرحلة النضج الجنسي في السنة الخامسة        (من الحمل   

 سـنوات   ٦-٥عمـر   وذكـر ب  ) رهـا   وتستمر في اإلنتاج حتى سن الثالثين من عم       

الغذائيـة   األهميةذات   وذلك بهدف إنتاج الحليب واللحوم       .)مرحلة النضج الجنسي  (

 للدكتور محمد مراد إلى أن      "اإلبل في مجال الطب والصحة    "تشير دراسة    و ٠طبيةالو

الـبطن   اآلم ومنهـا    ، حليب اإلبل في معالجة الكثير من األمراض       وااستخدمالعرب  

  الكبد وخاصة اليرقان وتليف    أمراض دة واألمعاء ومرض االستسقاء و    وخاصة المع 

اسـتخدمته بعـض القبائـل      كما   ٠ الربو وضيق التنفس و السكري     أمراض الكبد و 

على تنمية العظـام عنـد األطفـال        حليب اإلبل    يساعد   ٠لمعالجة الضعف الجنسي    

 الحتوائه علـى     للثة ويقوي األسنان نظرا    كما يوفر الحماية   ٠ويقوي عضلة القلب    

 على تـرميم خاليـا الجسـم ألن          حليب اإلبل  ويساعد ٠كمية كبيرة من فيتامين ج      

 وبصورة عامـة يحـافظ      ٠خاليا المختلفة ال نوعية البروتين فيه تساعد على تنشيط     

 ٠حليب اإلبل على الصحة العامة لإلنسان

 تركيـب   أنتشير النتائج األولية للبحوث التي أجراها بعـض الخبـراء والعلمـاء              

، وان نسبة الدهن    األنسولين هرمون   تركيبة تشبه   اإلبلاألحماض األمينية في حليب     

 بأنها  اإلبلتتميز دهون لحم     ٠ %٢،٨ و % ١،٢في لحوم اإلبل قليلة وتتراوح بين       

اإلصـابة    تقلل مـن   أنها ها المشبعة، ولهذا فان من مزايا     األمينية باألحماضفقيرة  

 .بأمراض القلب عند اإلنسان
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 من أمراض الجهـاز الهضـمي       عدد إلى أن بول اإلبل يشفي من         العلماء توصلكما  

 تـدل   ألمخبريـه ن التحاليل   أمحمد أوهاج    وعلى رأسها التهاب الكبد ويقول الباحث     

على أن بول الجمل يحتوي على تركيز عالي من البوتاسيوم والبولينا والبروتينـات             

 ٠حامض اليوريك والصوديوم والكريـاتين    الزاللية و األزموالرتي وكميات قليلة من       

 تقصي خصائص البول البعيري العالجية هو أنه رأى أفـراد           أسماهما  فيوأوضح أن   

واسـتعان بـبعض     ٠قبيلة يشربون ذلك البول حينما يصابون باضطرابات هضـمية        

األطباء لدراسة البول اإلبلي فأتوا بمجموعة من المرضى وسقوهم ذلك البول لمـدة             

 ٠نت النتيجة أن معظمهم تخلصوا من األمراض التي كانوا يعانون منها           وكا ،شهرين

 مـرض   ويعـالج ،   ويقويه توصل أوهاج إلى أن بول الجمال يمنع تساقط الشعر        وقد  

واستخدمت أبوال اإلبل وخاصة بول الناقة البكر كمـادة مطهـرة            ٠ القرع والقشرة 

 . لغسل الجروح والقروح
 

 : وأهداف المشروع مبررات ٢. ٢
 

ال يوجد في األردن مزرعة متخصصة في مجال إنتاج حليب ولحوم من اإلبل، كمـا               

 ، وان مثل هذه     األهمية الالزمة مما أدى إلى تراجع أعداده       الحيوان   يعطى هذا انه ال   

 في مجاالت عديـدة     المشاريع تسلط األضواء على هذا الحيوان من جديد الستغالله        

 :من أهمها

 .والوبرلحليب إنتاج األلبان واللحوم وا •

 .دة ذات مردود جيديجفرصة استثمارية خلق  •

 .تحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

وتحسين المسـتوى االقتصـادي  واالجتمـاعي        خلق عدد من فرص العمل       •

 .المشروع للعاملين في
 

 لموقع العام للمشروع ا٣. ٢

 
 اإلبلتربية   ل األصليفي مناطق البادية التي تعتبر الموطن        هذا المشروع    يمكن إقامة 

 تكـون المزرعـة     أن ويراعـى    ،تي تمتاز بمناخ صحراوي يالئم هذه الحيوانات      لوا

 تكون قريبة من تجمعات تواجـد  أن التسويق وكما ينصح أماكنالمقترحة قريبة من  

 .األلبان مصانع إلى من الحليب إنتاجهم لتحفيز المربين على بيع اإلبل
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ويمكـن   ٠هذه المهنة على مستوى تجـاري      مزارعين يمارسون    أوال يوجد مربين    

 ونادرا ما يتم تسويق الحليب حسب       .ها مالكي النوق مباشرة من  حليب  الحصول على   

 تبـاع فـي     فأنها ها بالنسبة للحوم  أما ٠األمراضوي من بعض    االطلب للعالج والتد  

 الرمثا وفي منطقـة     أسواقعود في   ا الحور والق  م حيث يتم بيع لحو    ، ينة مع أسواق

 .المملكةالسوق وعلى مستوى محدود في منطقة جنوب خريبة 

 إنتـاج اللحـوم     بهدف بتربية اإلبل في المزارع    الخليجدول  هذا وقد بدأ العديد من      

 ومحـالت السـوبر     مجمعات التسوق  في   ة رائج أسواقاالتي أصبحت لها    وواأللبان  

أن و مثل هذا المشـروع فـي األردن    من المؤمل إقامة   و ٠ والمخازن الكبرى  تمارك

 . والطبية في آن معاةالغذائينظرا للقيمة منتجات اإلبل انتاج يكون له دور في 

 

من أهم العوامل التي يجب دراستها بعناية فائقة ومراعاتها عند دراسة السوق ، 

الصحية والغذائية  هي كيفية تسويق المنتج وعمل الدعاية الالزمة له وتوضيح فوائد

 .لحليب النوق
 

 :مشروع وتصنيفها  خدمات ال ١. ٣

 
الثروة الحيوانية العاملة في مجال إنتاج اللحوم       يصنف المشروع من ضمن مشاريع      

 . واأللبان

 

 : الطلب المحلي السابق ٢. ٣

 
 ٠ البادية أهليعتبر حليب النوق من الحليب الذي كان يستهلك وما زال لالن من قبل              

 ومـن   ٠زال متواضـعا    ان حجم الطلب عليه مـا        على مستوى سكان المدينة ف     أما

الن عملية الذبح تتم     حجم الطلب على حليب النوق وكذلك لحوم اإلبل       الصعب حصر   

 الكميات التي يحتاجها سـكان      نأويمكن القول    .خارج المسالخ الحكومية  في الغالب   

البادية وبعض سكان المدن من اللحوم يتم تغطيتها عن طريق الكميات التـي يـتم               

  السوقدراسة.٣
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مصنع في األردن يقـوم      أيوال يوجد    ، المحلي   اإلنتاجن  ذبحها خارج المسالخ وم   

 ٠بتصنيع حليب النوق 

 

 : االستيراد والتصدير٣. ٣  
التجارة الخارجية في تقاريرها السـنوية      /  بيانات دائرة اإلحصاءات العامة    تظهرال  

 سواء أكان  حليب اإلبل من الخارج      ها من تم استيراد  كمية   أيةإلى  ) ٢٠٠١-١٩٩٧(

 شكل من األشكال األخرى سواء بودرة أو حليب مركز وكذلك الحـال             بأي أوطازجا  

 .  القاعودأو لحوم الحور إلىبالنسبة 

 

 فال تشير بيانات دائرة اإلحصاءات إلى أية كميات تم          للصادراتوكذلك الحال بالنسبة    

 .اإلبل   لحومأوالنوق حليب من تصديرها 

 

هرت استيراد وتصدير وإعـادة تصـدير       على أن بيانات دائرة اإلحصاءات العامة أظ      

 حيث تأتي ضمن بنـدي      ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١ و   ١٩٩٩عدد محدود من اإلبل للسنوات      

 " واللذان ينصـان علـى       ٠١٠٦٩٠١٠٠ و   ٠١٠٦٠٠١٠٠التعرفة الجمركية رقم    

 :وعلى النحو التالي"  فصالن عدد – وصغارها اإلبل

 عدد: الكمية / دينار : القيمة 

 السنة المعاد تصديره ادرات الوطنيةالص المستوردات

 الكمية القيمة  الكمية القيمة  الكمية القيمة 

١ ٨٠٠ - - ١٩٩٩ - - 

٩ ٤٣٠٠ ١٥٥ ٢٧,٤٧٤ ٢٠٠١ - - 

٨٨ ٤٠,٠٠٠ ٤ ١٠٠٠ ٥ ٨٨٦ ٢٠٠٢ 

 

 بلغ حوالي   ٢٠٠١ معدل سعر رأس اإلبل الذي تم استيراده في عام           أنمن السابق يتبين    

 دينار  ٤٥٠ بمعدل   ٢٠٠٢ر جزء منه بعد تسمينه في عام        رأس أعيد تصدي  /  دينار   ١٧٥

 رأس أعيد تصدير نصفها في عـام        ١٥٥ حيث تم استيراد     ٢٠٠١ فيما عدا عام     .رأس/ 

 .، فان أعداد المستوردات والصادرات منها تبقى متواضعة٢٠٠٠
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 : صافي الطلب المحلي السابق٤. ٣
 

 عـداد ألا  باالعتماد علـى      بل من اإل  يمكن حساب صافي حجم الطلب المحلي السابق      

 ٢٠٠٢حسبما يشير إليه تقريـر وزارة الزراعـة السـنوي لعـام             المنتجة محليا   

وعلـى  ) ٢٠٠٢-١٩٩٧أعداد اإلبل في األردن من عام       (الجدول التالي   والموضحة في   

 : النحو التالي

 

 عدد اإلبل السنة

 ألف رأس

٢٢,٠٠ ١٩٩٧ 

١٨,٠٠ ١٩٩٨ 

١٣,٠٠ ١٩٩٩ 

١٣,٠٠ ٢٠٠٠ 

١٣,٥٠ ٢٠٠١ 

١٣,٣٥  *٢٠٠٢ 

 .تقديري* 

 

 عند معدل حـوالي     ٢٠٠٢-١٩٩٩مما تقدم يالحظ ثبات أعداد اإلبل خالل السنوات         

 . ألف رأس١٣

 

اإلنتاج المحلي من حليب النـوق ، فقـد تـم االعتمـاد علـى          صافي حجم   ولتقدير  

 :الفرضيات التالية المستقاة من عدد من المربين

 

 ١٢,٠٥ أي   ٢٠٠٢ اإلبل في عـام      أعدادمن  % ٩٠ نسبة النوق تعادل     إن •

 .رأس

أي ،   اإلناث أعدادمن  % ٥٠لدى النوق تعادل    ) الخصوبة( نسبة النضوج    إن •

 رأس من اصل عدد اإلنـاث البـالغ         ٦,٠٠٨ النوق المنتجة يبلغ     أعداد أن

 .٢٠٠٢ رأس في عام ١٢,٠١٥

وح تتـرا يوم وتحلب لمدة    /  كغم ٨-٣ بين  الحليب  من الناقةيتراوح إنتاج    •

 وألغراض هذه الدراسة افترض أن متوسـط إنتاجيـة         ٠ شهر ١٨-١٦ بين
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وان فترة الحالبـة حـوالي      رأس  /  كغم ٥ حوالي   في منطقة البادية  الحليب  

 .سنة

 ١٠,٩٦٥ بلـغ    ٢٠٠٢وبذلك فان كميات اإلنتاج من حليب النوق في عام           •

 .، يتم تسويق معظمها في الباديةكغم
 
 كـل ناقـة   أن، على اعتبـار      ٦,٠٠٨كما انه يمكن تقدير عدد المواليد ب         •

 . ناضجة تنجب مولود

 ،راس/  كغـم  ٢٥٠-٢٠٠عمر سـنة مـن      ب )المولود(يتراوح وزن الحور   •

 هذه الدراسة اعتبر ان معدل وزن الحور بعمر سنة واحدة يبلـغ            وألغراض  

 .رأس/  كغم ١٥٠

  تقـدر    ٢٠٠٢ن الحور في عام     وبذلك فان متوسط كمية اللحوم المنتجة م       •

 . طن ٩٠٠بحوالي 

 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣
 

  %٢ لحوم اإلبل وحليبهاعلى المتوقع  الطلب السنوية فيزيادة معدل ال أن بافتراض

، فان ن معدل النمو السنوي للسكانعقل توهي نسبة  ٢٠٠٢من عام اعتبار 

 :٢٠٠٨-٢٠٠٤بل للسنوات الجدول التالي يبين الطلب المتوقع من حليب ولحوم اإل

 

 طن/ الطلب المتوقع

 حليب لحوم

 السنة

٢٠٠٤ ١١,٤٠٨ ٩٣٧ 

٢٠٠٥ ١١,٦٣٦ ٩٥٦ 

٢٠٠٦ ١١,٨٦٩ ٩٧٥ 

٢٠٠٧ ١٢,١٠٦ ٩٩٥ 

٢٠٠٨ ١٢,٣٤٨ ١,٠١٥ 
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 وكميات اإلنتاج حصة المشروع من السوق ٦. ٣

 
 عشار  نوق ١٠ منها   ، ناقة ٢٠ ببدأ العمل   يتقدر الطاقة اإلنتاجية للمشروع الذي س     

واحد يكفي للقطيع،    مع ذكر   أخرى جاهزة للتلقيح   ١٠في الشهر األخير من الحمل و     

 : رأس، اعتمادا على التقديرات التالية٢١ ما مجموعة أي 

 عدد النوق المنتجة في كل عام عشرة من اصل عشرين، والنوق            أنافترض   •

 .المتبقية تكون جاهزة للتزاوج

 ٣٧٠ يوم أي بمتوسط     ٣٩٠ – ٣٦٠ح ما بين    فترة الحمل عند الناقة تتراو     •

، وال يؤثر جنس الجنين، أو عدد الوالدات السـابقة، أو موسـم             يوم تقريبا 

الوالدة على طول فترة الحمل كما هو شائع بين العامة، وانسب فترة لتزاوج          

  .القطيع اعتبارا من كانون أول حتى نهاية شهر آذار

 شهر وألغراض الدراسـة     ١٨-١٦ن  فترة الحالبة عند النوق تتراوح ما بي       •

السـنة،  /  يوم ٣٠٠  تحت ظروف التربية المكثفة    اعتبرت عدد أيام الحالبة   

فترة جفاف وراحة للناقة استعدادا للتلقـيح        عبارة   والفترة الباقية من السنة   

 .في السنة الالحقة

 اإلبـل  دراسة   إليه حسب ما تشير     نظام المزارع المكثفة  في  إنتاجية الحليب    •

/  كغم يوميا   ٣٥-١٥حوالي    منجم الغذاء    اإلبلطن العربي، ودراسة    في الو 

، نظرا النتخاب سـالالت اإلبـل ثنائيـة         راس/  كغم ٢٥ بمتوسط   أي ،رأس

تحسين نوعية الغـذاء المقـدم لهـا         و  العالي، الغرض القادرة على اإلنتاج   

وبالكميات التي تحتاجها، باإلضافة إلى الرعاية الصـحية الالزمـة واإلدارة           

سبق اإلشارة إلى أن معدل كميا الحليب المنتجة فـي اإلبـل            . الجيدة للقطيع 

 كغـم   ٥ كغم ، أي بمعـدل       ٨ – ٣ تتراوح بين    تربيتها في البادية  التي يتم   

 .يوميا

 ، رؤوس ١٠بمعـدل   عدد الوالدات في السنة والدة واحدة لكـل أنثـى أي             •

ـ         نسبة نفوق % ٢يخصم منها    ي سـيتم    أي أن عدد المواليـد الباقيـة والت

 . ، وظاهرة التوائم في النوق غير مألوفةرؤوس ) ٨(تسمينها 
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 طـن مـن الحليـب       ٧٥حوالي  السنوي  وعليه يتوقع أن يصل إنتاج المشروع       

 .ة النفوقب قاعود بعد خصم نسأو حور ٨ وحوالي

 .راس/  كغم٢٠٠  بمتوسطقائم بوزنبعد سنة  يتم بيع المواليد •
 
بالنسبة للحليب % ١وع من السوق يقل بالمعدل عن ما تقدم فان حصة المشربناء على 

 .ولحوم اإلبل

 

 : واسعار البيعوالتسويق المنافسة  ٧. ٣

 
 من الممكن عند    وال يوجد أية منافسة من قبل منتجين آخرين لمثل هذا المشروع ،             

تحفيز المستثمرين اآلخرين لالسـتثمار فـي هـذا         العمل على    هذا المشروع    تنفيذ

 بأسعار يواجه المشروع صعوبات في تسويق منتجاته وبيعها         أنتوقع   وال ي  المجال،  

  ٠ة سبمنا

 

للحليب الذي يتم تسويقه إلى مصانع األلبان بحـدود          بيعمتوسط سعر    أن   بافتراض

علمـا بأنـه يمكـن تسـويق      لحليب األغنام، قريب أي بسعر ٠كغم/  دينار ٠,٣٥٠

ويق الحليب المصنع على شـكل      مصانع األلبان، وستقوم المصانع بتس    المنتجات إلى   

مراكز التسوق الكبرى ومحالت السـوبر       إلى   ةحليب مبستر خالل قنواتها التسويقي    

عالم والدعاية فـي المرحلـة      إلمع التركيز على أهمية ا     ٠تالبقاال والكبيرة   تمارك

 .األولى أيضا من قبل مصانع األلبان لتسويق المنتج

 

  المتوقعة اإليرادات٨. ٣
 

ول التالي اإليرادات السنوية المتوقعة من المشروع، والتي تم تقـديرها           يوضح الجد 

 :على أساس

 

 كغـم وزن  /  دينـار  ١,٥  و كغم/ دينار٠,٣٥٠حليب  بيع لل المتوسط أسعار    •

 . القاعودأوقائم من الحور 

علما بأنه وألغراض التحفظ، لم يؤخذ بعين االعتبار إيرادات المشروع من            •

 .الوبر والمخلفات
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 دينار / اإليرادات

 

 

 السنة

 لحوم حليب

 اإليراداتإجمالي 

 دينار

 ٢٨,٦٥٠ ٢,٤٠٠ ٢٦,٢٥٠  الخامسة-األولى 

 
 
 

 المشروع موقع  ١. ٤

 
 :شروع ما يلي يجب أن يراعى عند اختيار موقع الم

 .منتجات المشروع وخاصة الحليب إلى مصانع األلبانسهولة تسويق ونقل  •

 .شكل دائم توفر مصدر مائي صالح للشرب ب •

 .المشـروع  االقويرة والمفرق من المواقع المناسبة لمثل هـذ         معان و  طقاتعتبر من 

 ٠ لإلبل المناسبكما تمتاز هذه المواقع في جوها 

 

 األرض   ٢. ٤

 
بكلفة إجمالية    دينار ٢٠٠، وقد افترض     دونمات   ١٠يكفي المشروع ارض بمساحة     

 . دينار٢,٠٠٠حوالي 

 

 البناء  ٣. ٤
 

باإلضافة إلى بنـاء بسـيط      ،   ٢ م ٢٠٠بمساحة ال تزيد    مشروع بناء مظالت    يلزم ال 

 :التالي على النحوللعاملين في المشروع 

 

 

 الدراسة الفنية.٤
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 دينار/ اإلجمالي كلفة الوحدة ٢المساحة م نوع البناء

 ٤,٠٠٠ ٥٠ ٨٠ بناء العاملين

 ٤,٠٠٠ ٢٠ ٢٠٠ مظالت لإلبل

 ٨,٠٠٠ المجموع

   

  كلفة شراء اإلبل ٤. ٤
 :جدول التالي كلفة شراء اإلبل الالزمة للمشروعيبين ال

 

 الكمية البند

 رأس

سعر الوحدة 

 دينار

 اإلجمالي

  دينار

 ١٥,٠٠٠ ١٥٠٠  ١٠ نوق عشار في الشهر األخير

 ١٠,٠٠٠ ١٠٠٠  ١٠ نوق ناضجة جنسيا وجاهزة للتلقيح

 ١,٠٠٠ ١٠٠٠  ١ ذكر

 ٢٦,٠٠٠ -  ٢١ المجموع
 

   العدد واألدوات٥. ٤
 

  ومشـارب ومعـالف    األعـالف لخلط   المشروع إلى عدد وأدوات مختلفة       يحتاج

سيتم االعتمـاد   كما   ٠يويمكن شراء جميع األدوات والمعدات من السوق المحل       

 في بداية    مرتين في اليوم كما هو الحال في األبقار واألغنام         على الحالبة اليدوية  

 الجدول التـالي     ويوضح ٠في المشروع  من اإلبل    المشروع نظرا للعدد المحدود   

  :األدوات والمعدات الالزمة للمشروع
 

 الكلفة

 دينار

 الوحدة سعر

 دينار

 عدد 

 مساحة

 البيان

 معالف ١٠ ٢٥ ٢٥٠

 مشارب ٦ ٢٥ ١٥٠

 أدوات ومعدات خلط األعالف  - - ٢٠٠

  خزانات مياه - - ٥٠٠

 المجموع ١,١٠٠
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  األثاث     ٦٠٤
 ٥٠٠ن في المشروع، تقدر كلفته بمبلـغ        أثاث بسيط للعاملي  يحتاج المشروع إلى    

  .دينار
 

   وسائط النقل٧. ٤
 واحدة إلغراض  شراء مستلزمات اإلنتاج       )فان(يلزم المشروع توفير واسطة نقل      

 . دينار٧,٠٠٠والتوزيع،  وبكلفة تقدر بـ 
 

 الالزمة للقطيع  المواد ٨. ٤
نسـبة  معـدل   أنع العلم  مالتي يحتاجها القطيع الالزمةيبين الجدول التالي المواد     

 :من وزنه% ٢,٥استهالك الحيوان من األعالف تعادل 
 

كمية العلف 

 كغم/ دريس

 علف مركز

 يوم/ كغم

 كمية الماء

 يوم/ لتر

 عدد الوالدات

 في السنة

كمية الحليب 

 لتر/اليومي

وزن المولود 

 كغم/عند البيع

٢٥٠-٢٠٠ ٨-٣ ١ ١٥-٥ ٣ ١٠ 
 علما بان كلفة ٠، فريق بحثي١٩٨٨ جامعة الفاتح -طرابلس /  في الوطن العربي اإلبل: المصدر

 .الماء الالزم للمشروع قد تم تحميلها على الخدمات الضرورية
 

 : الالزمة على النحو التالياحتساب الموادويمكن بذلك 
 

 الكمية البند

 سنويا/طن

سعر الوحدة 

 دينار

 اإلجمالي

  دينار

 ٤,٢٩٢ ٨٠ ٥٣,٦٥ للقطيعأعالف خشنة 

 ٢,٧٦٠ ١٢٠ ٢٣ أعالف خضراء

 ٣,٦٨٠ ١٦٠ ٢٣,٠  مركزة لألمهاتأعالف

 لمـدة    للمواليـد   بودرة بدائل حليب 

 شهرين

 ١,٠٠٠ ٥٠٠  طن٢

 ٥٠ - مقطوع يوم/رأس/غم٥٠ملح طعام 

طـن  /كغـم ١(أمالح وفيتامينـات    

 )مركزات

 ٥٠ ١ كغم٢٥

 ٤٣٥ ١٥  رأس٢٩ )مواليد + أمهات(عالجات 

 ١١,٠٩٩   المجموع
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  الضروريةالخدمات ٩. ٤
يتوفر في المنطقة المقترحة جميع الخدمات الضرورية من طـرق معبـدة ومـاء              

من الشبكات العامـة أو اآلبـار        ويمكن توفير الكهرباء من وكذلك المياه        .وكهرباء

 :ما يليك كلفة الخدمات الضرورية للمشروع ،  وتقدر بالنسبة للمياه
 
 
 

 البيان السنة/ دينار

 كهرباء ١٢٠

  ماء ٢٤٠

 وقود  ٨٤٠

 المجموع الكلي ١,٢٠٠
 

  القوى العاملة واألجور السنوية١٠. ٤
 

 :للسنة األولى من التشغيل الجدول التالي عدد الموظفين ورواتبهم يوضح
 
 

 الرواتب السنوية

 دينار
 ةالشهريالرواتب 

 دينار
 العدد

 البيان

ــدس /صــاحب المشــروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠ مهن

 زراعي

   عمال ٣ ١٠٠ ٣,٦٠٠

 المجموع ٤  ٦,٠٠٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ١١. ٤
 شـراء   و  للمشـروع     الالزمـة   اإلبـل شراء  للفترة ستة اشهر    يحتاج المشروع   

 . المعدات ولوازم اإلنتاج
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  تكاليف التشغيل١. ٥

 

دينار/ الكلفة البند  

 ١١,٠٩٩ المواد األولية

 ٦,٠٠٠ الرواتب واألجور

ريةالخدمات الضرو  ١,٢٠٠ 

 ١٦٠ مصاريف التسويق

خرىأمصاريف تشغيل   ٤٠٠ 

 ١٩,٠٥٩ المجموع

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص ٢. ٥

 

 دينار/ الكلفة البند

 ٢,٠٠٠ األرض
 ٨,٠٠٠ البناء

 ٢٦,٠٠٠ كلفة شراء اإلبل
 ١,١٠٠ العدد واألدوات

 ٥٠٠ األثاث
 ٧,٠٠٠ السيارة

 ١٠٠ تأمينات مستردة
صول الثابتةمجموع األ  ٤٤,٧٠٠ 

 ٣٠٠ مصاريف التأسيس
 ١,٥٨٨ رأسمال عامل

 ٤٦,٥٨٨ المجموع

 الدراسة المالية. ٥
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 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
مثل رسوم التسجيل والتـرخيص     يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

 .  دينار٣٠٠ وتقدر ومصاريف متفرقة
 

 : رأس المال العامل ٤. ٥

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

 .دينار)  ١,٥٨٨(

 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥

 
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قـرض              

سنويا، كما هو موضح في الجـدول        % ١٠مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة       

 :التالي
 
 
 

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٣١,٥٨٨ ٦٨

 قرض الموجودات الثابتة ١٥,٠٠٠ ٣٢

  المجموع ٤٦,٥٨٨ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

ية فـي   تم اعتماد األسس والفرضيات التال    . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
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 %.٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو  •

اعتبر ان المشروع معفى من ضريبة الدخل على اعتبار انه مشـروعا             •

 .زراعيا

 %.  ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢ره تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قد •

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥
 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

 أنتشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

المالي يرتقي لمستوى وأن المردود على الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية
 
  دينار في السنة األولى ٤,١٧٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٣,٨٠٥و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي . موظفين وعمال   ألربعةوع فرص عمل سيوفر المشر -

 . دينار في السنة الخامسة٧,٢٩٣ إلىدينار في السنة األولى ترتفع  ٦,٠٠٠ستدفع لهم 

في السنة  % ٩,٢ في السنة األولى و % ٩,١تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.٩,٢و  % ١٢,٤  على حقوق الملكية بينونسبة العائد. الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينار٩,٩٩٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .١٨,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

    . سنوات٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

 تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب أوف المشروع في حالة زيادة تكالي -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد  % ٢٠و% ١٠تتراوح بين 

 حساسا النخفاض أسعار  المشروعيعتبرول. األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

 األمر الذي يتطلب مراعاة ،% ٢٠ أو ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة %١٠ بنسبة البيع

  .ذلك
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. و الخسائراألرباححساب  -  

.قائمة التدفقات النقدية -  

.لعموميةالميزانية ا -  

. ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-  
 

  الماليةمالحق ال٥.٨



الموقع المقترح
القويرة

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

28,65028,65028,65028,65028,650المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

11,09911,09911,09911,09911,099تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,6003,7803,9694,1674,376تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,3801,3801,3801,3801,380تكاليف المصنع التشغيلية

16,07916,25916,44816,64616,855مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
12,57112,39112,20212,00411,795الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

360360360360360مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
220220220220220مصاريف أخرى

2,9803,1003,2263,3583,497مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,1544,1544,1544,1544,154اإلستهالك لإلصول الثابتة

6060606060إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,1947,3147,4407,5737,712مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,3775,0774,7624,4314,084الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,200995775536278الفائدة على القرض
4,1774,0813,9873,8953,805الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
4,1774,0813,9873,8953,805األرباح الصافية

%65%63%61%59%57نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
19,13119,21419,28919,35419,407نقطة التعادل (بالدينار)

%68%68%67%67%67نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

8,00025.00320أألبنية
025.000منشآت أخرى
1,10010.00110معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

26,00010.002,600آلفة شراء اإلبل
4,154المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

300560المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,5881,5880رأس المال العامل المطلوب

46,58831,58815,000إجمالي تكلفة المشروع
%32%68%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
تربية االبل النتاج الحليب واللحوم



الموقع المقترح
القويرة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
28,65028,65028,65028,65028,650المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
28,65028,65028,65028,65028,650المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
31,588حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6634,4097,90311,12814,069الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
46,58829,31333,05936,55339,77842,719مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
44,700مجموع اإلستثمارات

92516,07916,25916,44816,64616,855التكاليف التشغيلية المباشرة
2,9803,1003,2263,3583,497إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,200995775536278الفائدة

300المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

45,92520,25920,35420,44920,54120,630إجمالي التدفق النقدي الخارج
6639,05412,70516,10419,23822,089صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,5572,7612,9823,2213,479أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,5572,7612,9823,2213,479إجمالي دفعات سداد القرض

6636,4979,94313,12216,01718,611رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,0882,0411,9941,9471,903توزيعات األرباح

6634,4097,90311,12814,06916,708صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
تربية االبل النتاج الحليب واللحوم



الموقع المقترح
القويرة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6634,4097,90311,12814,06916,708النقد

00000المدينون
925925925925925925المخزون

1,5885,3348,82812,05314,99417,633إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

2,000األرض
8,000المباني

1,100األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

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

26,000أخرى
44,70044,70044,70044,70044,70044,700إجمالي األصول الثابتة
4,1548,30912,46316,61820,772اإلستهالك التراآمي

44,70040,54636,39132,23728,08223,928القيمة الدفترية لألصول الثابتة
300240180120600القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
46,58846,12045,39944,41043,13741,561مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
255727612982322134790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

255727612982322134790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1244396826699347900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1244396826699347900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
31,58831,58831,58831,58831,58831,588رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,0884,1296,1228,070األرباج المجمعة
2,0882,0411,9941,9471,903الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

31,58833,67735,71737,71139,65841,561مجموع حقوق الملكية
46,58846,12045,39944,41043,13741,561مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %9.2%9.0%9.0%9.0%9.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%9.2%9.8%10.6%11.4%12.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.93.03.74.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
تربية االبل النتاج الحليب واللحوم



الموقع المقترح

القويرة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%46,5880تكاليف المشروع

%31,5880مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,00012القروض

%50%32.2القرض الى التكاليف %

%0%67.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,1774,0813,9873,8953,805صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%13.3%13.6%13.9%14.2%14.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%9.2%9.0%9.0%9.0%9.1معدل العائد على اإلستثمار %

%9.2%9.8%10.6%11.4%12.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.93.03.74.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

19,13119,21419,28919,35419,407نقطة 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 4,276-1,2842,858-9,9926,7573,5234,354صافي القيمة الحالية

IRR 9.3%13.8%11.2%14.7%13.9%15.9%18.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.11.11.11.01.10.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,989
13.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

19,279

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.0%

10.7%
2.6

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

تربية االبل النتاج الحليب واللحوم



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR18.2%معدل العائد الداخلي
NPV9,992صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR15.9%معدل العائد الداخلي
NPV6,757صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR13.9%معدل العائد الداخلي
NPV3,523صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.7%معدل العائد الداخلي
NPV4,354صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.2%معدل العائد الداخلي
NPV-1,284صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.8%معدل العائد الداخلي
NPV2,858صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR9.3%معدل العائد الداخلي
NPV-4,276صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,9250-45,925

16639,5918,928

2259,2919,266

3268,9768,950

4288,6458,618
52950,63050,601

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,5170-50,517

16639,5918,928

2259,2919,266

3268,9768,950

4288,6458,618
52953,02252,994

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,1100-55,110

16639,5918,928

2259,2919,266

3268,9768,950

4288,6458,618
52955,41555,386



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,9250-45,925

16638,1597,495

2257,8597,834

3267,5447,517

4287,2137,185
52948,36248,333

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,9250-45,925

16636,7266,063

2256,4266,401

3266,1116,085

4285,7805,753
52946,09446,065

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0170-46,017

17307,6856,955

2287,3557,328

3297,0096,980

4306,6456,614
53248,76448,732

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,1100-46,110

17965,7794,983

2305,4195,389

3325,0415,010

4334,6444,611
53546,89846,864


