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

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

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

فرص االستثمار وتحديد احتياجات مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .ات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطةالمجتمع

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية
للفرصة االستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع

 .المقترحة لالستثمار
 

)إرادة(مستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بال
لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس

 .وتنفيذ المشاريع 
 

في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 .وعشرون مركزاً 

)ب مركز لديكبادر باالتصال بأقر (  
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  ملخص المشروع-١
 زراعة البصل األبيض اسم المشروع 

 دير عال  المقترحموقع المشروع 

 إنتاج البصل منتجات المشروع 

 ٢                                            األيدي العاملة 

   دينار١٢٤٢٤ االستثمار الكلي

 %٣٥,٣ IRRمعدل العائد الداخلي 

  دينار٩٥٦٨ NPV. %١٢عند معل خصم صافي القيمة الحالية 

  سنة٣                  PAY BACKفترة االسترداد 

 ١,٧)C/B(القيمة الحالية لإليرادات على االستمارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنتاج البصل األبيضمشروع زراعة و



 

 
٢

 

 

مي إلى العائلة الزنبقيةت   البصل من الخضر التي تدخل في طهو أغلب األطعمة الشرقية ، وين

Liliaceae א األبيض المتوسط ، وهو من النباتات   وحوض البحرא

الحولية المعمرة ، وهو ذو رائحة نفاذة مهيجة وسبب ذلك هو سلفات اآلليل وهي مادة كبريتية 

 ـ:طيارة ويوجد منه نوعان ال فرق بينهما من الجهة الطبية ولكنهما يختلفان في المذاق

قشرته الخارجية حرشفية تميل إلى االحمرار ويرجع اللون األحمر إلى  : حمرالبصل األ. ١

 في العصير الخلوي لألوراق أما األوراق الداخلية  anthocyaninوجود مادة االنثوسيانين 

 .فهي إلى حد ما حمراء خفيفة

و ويزرع في بالدنا منذ القدم ،وه) ٢٠(،جيزه ) ٦(أهم األصناف البلدي أو المصري جيزه 

 .صنف متأخر ،متوسط اإلنتاجية ، ويتحمل النقل والتخزين

 .ويتميز بلون قشرته الخارجية الصفراء  واألوراق الداخلية بيضاء : البصل األبيض. ٢

 وهو صنف حديث الزراعة مبكر عالي  Texas Early Granoأهم األصناف األمريكي 

ت وسعره أثناء الموسم أعلى من اإلنتاج غير قابل للتخزين ،ومرغوب أكثر عند ربات البيو

 .األصناف األخرى

يوجد صنف من البصل األبيض أوراقه الخارجية بيضاء مثل الثوم وهو صنف محدود جداً وال 

يزرع بشكل استثماري ،وحالياً الشركات الزراعية لديها تجارب إلحضار أصناف البصل 

 .األبيض المهجن والقابل للتخزين

  :مرفق
 .ور الموجودة داخل األردن ومصدرها من الشركات العالمية جدول بأصناف البذ

 .م٢٠٠٢جدول كميات بذور البصل العادي المستورد لعام 

يحتوي البصل على جليكوسيدات وهي مركبات عضويه تتحلل بواسطة : المكونات الفعالة

أنزيمات خاصة وينتج عن تحللها نوع أو أكثر من السكريات، وجلوكوكونين وهي مثل 

 .سولين تضبط السكر في الدماألن

يحتوى البصل على عناصر غذائية هامة مثل البروتينات والكربوهيدرات كما : القيمة الغذائية

يحتوي على كمية من األمالح المعدنية أهمها الحديد والفسفور والكالسيوم ويحتوي على 

 .ة لألمعاءفيتامينات   أ ، ب ، ج كما يحتوي على زيوت طياره وألياف سليلوزيه منشط
   
 

        

  مقدمة .   ٢



 

 
٣

 :وصف المشروع   ١٠٢

 
في غور ) وحدة زراعية(دونم ) ٣٠(مساحته في استجار ما  المشروع يتمثل

تروى من مياه مشاريع سلطة  األردن منطقة ديرعال وزراعتها بالبصل األبيض

 .م نظام الري بالتنقيط استخدباوادي األردن و
 

 :  مبررات وأهداف المشروع٢٠٢

 
     وهـو  Early Texas Grano مشروع إلى إنتاج البصل األبيض صـنف يهدف ال

صنف مبكر ،عالي اإلنتاج،غير قابل للتخزين ، مرغوب لدى المستهلك وسعره أثنـاء             
 .الموسم أعلى 

 
 :الموقع العام للمشروع  ٣٠٢

 
ألف دونم ) ٨٣,٥(دير عال ، تبلغ المساحة القابلة للزراعة /األغوار الوسطى 

 .ألف دونم) ٧٩,٥ (٢٠٠٢،كما تبلغ المساحة المزروعة لعام جميعها  مروية 

 .    يتحدد الموقع العام بعدة عوامل أهمها توفر المياه والتربة المناسبة والمناخ المناسب

 

 :  أهداف الدراسة٤٠٢

 
تهدف الدراسة إلى كيفية زراعة البصل ومعرفة األصناف المختلفة من البذور  .١

 .الموجودة في السوق األردني

 .التعرف على الفرص التسويقبه المتاحة والمتوقعة أمام المزرعة المقترحة .٢

 .التعرف على ما يحققه المشروع من أرباح .٣

التشجيع على زراعة أصناف البصل القابل للتخزين ،ودعم إنشاء المخازن المبردة النه             . ٤

المحلـي  يتوقع في السنوات القادمة إن يكون إنتاج البصل بكميات قد تكفي لالستهالك             

 .وربما تصدير الكميات الفائضة

 

 

 



 

 
٤

 

 

 
 :   منتجات المشروع وتصنيفها ١٠٣

 .أن تكون البصلة جافة العنق والقشرة .١

 .أن تكون البصلة خالية من اإلصابات الحشرية والمرضية والميكانيكية .٢

 .أن تكون خالية من آية روائح غريبة وغير مرغوبة .٣

 .صال المزدوجةأن تكون ذات شكل منتظم وخالية من األب .٤

 .أن تكون نظيفة وخاليه من االتربه وبقايا النباتات .٥

 
 :  الطلب المحلي السابق٢٠٣

 

 : تقدير حجم السوق المحلي 
مليون نسمه وذلك استنادا للتعداد العام ٥,٥م حوالي ٢٠٠٣بلغ عدد سكان األردن خالل عام 

م ١٩٩٧د سكان األردن لعام للسكان قامت به دائرة اإلحصاء العامة ، تبين هذه الدراسة عد

  :٢٠٠٥ – ١٩٩٧وتقديراتها خالل السنوات 

 الزيادة تقريباً عدد السكان السنة

٠ ٤٦٠٠٠٠٠ ١٩٩٧ 

١٥٥٧٥٠ ٤٧٥٥٧٥٠ ١٩٩٨ 

١٤٤٢٥٠ ٤٩٠٠٠٠٠ ١٩٩٩ 

١٥٢٨٨٠ ٥٠٥٢٨٨٠ ٢٠٠٠ 

١٥١٥٨٤ ٥٢٠٤٤٦٤ ٢٠٠١ 

١٥٦١٣٦ ٥٣٦٠٦٠٠ ٢٠٠٢ 

١٦٠٨١٨ ٥٥٢١٤١٨ ٢٠٠٣ 

١٦٥٦٤٢ ٥٦٨٧٠٦٠ ٢٠٠٤ 

١٧٠٦١٢ ٥٨٥٧٦٧٢ ٢٠٠٥ 

 . دائرة اإلحصاءات العامة –النشرة اإلحصائية السنوية : المصدر 

على أساس % ٣ويالحظ من الجدول بان دائرة اإلحصاءات العامة قد اعتمدت النسبة التقديرية 

الزيادة السنوية في عدد السكان وتم اعتماد نفس النسبة في الزيادة السنوية لألعوام الخمسة 

 .لمقبلة ا

  دراسة السوق٠٣



 

 
٥

 أن متوسط استهالك ١٩٩٧دائرة اإلحصاءات العامة / ويتضح من دراسة دخل ونفقات األسرة 

  ) . كغم٦,٦٠(البصل الفرد السنوي من 
 

 .إجمالي المساحة واإلنتاج في المملكة لمحصول البصل 

 . ألف طن /ألف دونم ، اإلنتاج /مساحة 

 السنوات المجموع زراعة بعليه زراعة مروية

 إنتاج مساحة إنتاج مساحه إنتاج ساحةم

٥٢,٢ ٢٨,٨ ١٣,٦ ١٢ ٣٨,٦ ١٦,٨ ١٩٩٧ 

٥٢,١ ٣٢,٢ ١٩,٦ ١٥,٨ ٣٢,٥ ١٦,٤ ١٩٩٨ 

٥٣,٩ ٣٠,٧ ٦,٣ ١٠,٨ ٤٧,٦ ١٩,٩ ١٩٩٩ 

٨١,٩ ٣٧,٦ ١٩ ١٣,٤ ٦٢,٩ ٢٤,٢ ٢٠٠٠ 

٨٠,١ ٣٧,٢ ١٠,٧ ١٠,١ ٦٩,٤ ٢٧,١ ٢٠٠١ 

٥٨,٩ ٣٢,٧ ١٧,١ ١٧,٢ ٤١,٨ ١٥,٥ ٢٠٠٢ 

 

 :السلعي باالف طن لمحصول البصل الميزان 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ السنوات

 ٥٨,٩ ٨٠,١ ٨١,٩ ٥٣,٩ ٥٢,١ ٥٢,٢ إنتاج محلي

 ١٥,٥ ١٧,٥ ٦,٢ ١٣,٦ ٧,٥ ٩,٨ مستورد

 ٠,٨ ٠,٨ ٠,٥ ١,٢ ٣,١ ٠,٣ للتصدير

 ٧٣,٦ ٩٦,٨ ٨٧,٦ ٦٦,٣ ٥٦,٥ ٦١,٧ المتاح لالستهالك

 %٨٠ %٨٣ %٩٣ %٨١ %٩٢ %٨٥ نسبة االكتفاء

 . الصادرات–الواردات + المخزون + اإلنتاج = المتاح لالستهالك 

 %١٠٠× ) المتاح لالستهالك / اإلنتاج المحلي =   ( نسبة االكتفاء 

 

يتبين من الجداول أعاله إن المساحات المزروعة متزايدة وكذلك اإلنتاج، ويتوقع خالل السنوات             

دير الكميات الفائضة ، لـذلك يجـب تشـجيع زراعـة            القادمة أن نصل إلى حد االكتفاء وتص      

 .األصناف المهجنة القابلة للتخزين والعمل على دعم مستودعات التخزين المبردة 

 .كمية الصادرات من البصل الناشف حسب البلد المستورد جدول: مرفق 

 .         جدول المستوردات من البصل الناشف حسب البلد المصدر 

    



 

 
٦

 :لمتوقع   الطلب ا٣٠٣
 

 . ألف طن ٦٩,٢٥ ) = ٢٠٠٢– ١٩٩٧( متوسط المتاح لالستهالك خالل 

حسب النسبة التقديرية للزيادة السـنوية      % ٣نفترض حجم الطلب المتوقع على استهالك البصل        

 .في عدد السكان

، فان الجدول التالي يبين كميات %٣بافتراض معدل زيادة سنوية في الطلب المتوقع نسبته 

 : المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة وعلى النحو التالياالستهالك

 

 )بالف طن(الطلب المتوقع  السنة
٧١,٣٣ ٢٠٠٣ 

٧٣,٤٧ ٢٠٠٤ 

٧٥,٦٨ ٢٠٠٥ 

٧٧,٩٥ ٢٠٠٦ 

٨٠,٢٩ ٢٠٠٧ 
 
 

 :حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة للمشروع ٤٠٣

 
ل األبيض علـى مسـتوى      تدل بيانات وزارة الزراعة إن معدل إنتاجية الدونم الواحد من البص          

 .طن) ٣(طن لكل دونم  وكمتوسط  ) ٣,٥ – ٢,٥( المملكة 

من الطلب المتوقـع لعـام      % )٠,٠٠١(طن في السنه وتساوي حوالي      ) ٩٠(إنتاجية المشروع   

 .م٢٠٠٤

 

 :   المنافسة والتسويق ٥٠٣
 

للبصل الجاف أهمية أقتصاديه في األردن إذ يعتبر من محاصيل الخضر ذات البعد 

ستراتيجي حيث أن معظم إنتاج األردن من البصل يقع في الفترة ما بين نيسان وحزيران من اال

كل عام فان وفرة اإلنتاج في هذه الفترة تؤدي إلى تدني األسعار وبناء على ذلك ال بد من 

 :تخزين الكميات الفائضة من البصل بهدف 

 



 

 
٧

 .الحصول على سعر أعلى .١

 .بعد الحصاد حتى االستعمالحفظ األبصال صالحة للبيع واألكل  .٢

 .إمداد السوق باستمرار وانتظام .٣

 .منع تعفن األبصال .٤

 .منع أو تأخير التزريع .٥

ال يتوقع أن يواجه المشروع منافسة من اإلنتاج المحلي كون اإلنتاج يشكل نسبة ضـئيلة مـن                 

 يمكن أن يتعرض لتدني بالسعر كون الصـنف المـزروع غيـر قابـل               حجم الطلب ، إال انه      

 .خزينللت

 

 :اإليرادات المتوقعة وأسعار البيع  ٦٠٣

 

 .طن)٣,٥-٢,٥(يبلغ معدل إنتاج الدونم : معدل اإلنتاج 
 م٢٠٠٢-١٩٩٧في سوق عمان المرآزي ) األغلب(متوسط سعر الجمله السنوي  

 .طن/ دينار ١٧٤يساوي 
 

. دينار١٥٦٦٠  =  طن   /  دينار ١٧٤×  دونم٣٠×طن٣= مجمل العائدات   
              

                
 
 
 

 

 :   موقع المشروع١٠٤

     كما سبق وأشير إلى إن الموقع العام للمشروع يجب أن يضمن توفر الظروف 

المناسبة سواء من المناخ أو التربه أو المياه الكافية بالمواصفات المطلوبة ، وقد 

 .دير عال/أفترض إن المشروع سيقام باألغوار الوسطى 

   :أرض المشروع ٢٠٤

 .دونم ) ٣٠(وحدة زراعية مستأجرة مساحتها  

دينار حسب الموقع وقربه من الخدمات ) ١٢٠٠-٨٠٠(معدل اإليجار في المنطقة 

 .دينار)١٠٠٠(الرئيسية وألغراض الدراسة اعتبر اإليجار 

الدراسة الفنية. ٤



 

 
٨

 :  البيئة المناسبة للزراعة٣٠٤

 

 : المناخ المناسب 

ل الصقيع وال الحرارة الشديدة  وأنسب المناطق يحتاج البصل إلى جو بارد معتدل فهو ال يتحم

 .هي معتدلة الحرارة والرطوبة

 

 : مواعيد الزراعة 

 :باألشهر /مواعيد زراعة محصول البصل في مناطق المملكة المختلفة 

 

 المنطقة بصل قنار بصل شتل
 اإلنتاج الزراعة اإلنتاج الزراعة

   ٧-٤ ١٢-١١ األغوار الشمالية

   ٦-٥ ١٢-١١ طىاألغوار الوس

 ٤-٣ ١٠-٩ ٦-٤ ١٢-١٠ الشونة الجنوبية

   ٦-٥ ١١ غور الصافي

 ١٢-١٠ الشفا غوريه

  بعلي٣-٢

٦-٥ 

  بعلي٧-٦

٧-٥ ١٢-١٠ 

 ٩-٧مبكر  ٦-٤ ١-١١ المرتفعات والبادية

 ١-١١متأخر 

١-١٢ 

٦-٥ 

 

 

 :التربة المناسبة

راعته في األراضي  وتجود ز(٦-ph)يحتاج البصل إلى تربة جيدة خصبة تحتوي على 

الصفراء الخفيفة والثقيلة ،وال ينصح في األراضي الطينية الثقيلة بسبب إنتاجها رؤوساً صغيرة 

 .وكذلك في األراضي الرملية لعدم احتفاظها بالرطوبة الكافية

 

 

 

 

 



 

 
٩

 :   العمليات الزراعية ٤٠٤
  

 :تحضير التربة والزراعة 

، ويتم تسويتها ويفضل أضافه السماد العضوي تحرث األرض مرتين متعامدتين على األقل 

بمعدل طن ونصف لكل دونم  وذلك يعتمد على خصوبة التربه ويضاف السماد الكيماوي 

 .للدونم ) كغم٥٠(المركب بمعدل 

 

 : زراعة البذور 

 .يزرع البصل بشكل رئيسي بواسطة االشتال والتي يمكن الحصول عليها في المشاتل 

  . ٢م)٢×١(أطوال المشتل 

 .شتله) ٣٠٠٠-١٥٠٠(  بذور لكي نحصل على غم)٢٠-١٥(يحتاج هذا المشتل من 

تتم زراعة البذور في شهر أيلول للمناطق الغورية والمرتفعة على حد سواء في أسطر المسافة  

    .ثم تروى المشاتل بعد تغطية البذور بتربة ناعمة.بين البذور ) سم٢-١(ومن ) سم١٥(بينهما 

 

 : نقل االشتال 

يوم ويصادف ذلك خالل شهري تشرين أول ) ٦٠ – ٥٥(تنقل االشتال لألرض الدائمة بعمر 

 .وتشرين ثاني 

سم ، وبين ) ٤٠– ٢٠(تزرع االشتال في األرض الدائمة على أتالم أو خطوط المسافة بينها 

 .شتله ) ٢٢٠٠٠٠– ١٣٧٥٠٠( سم ، بحيث تكون عدد النباتات للدونم ) ١٠-٥(النباتات 

 .غم ) ٨٠٠– ٥٠٠(كمية البذور للدونم الواحد : مالحظة 

 .بذرة ) ٢٧٥(          عدد البذور في الغرام الواحد 

 

 :الـري 

ريات حتى يتكامل األنبات ثم بعد ذلك يتابع الري ) ٣-٢(يروى البصل بعد الزراعة ثم يعطى  

 . من النباتات%)٨٠(ويتوقف الري عند ظهور عالمات النضج على . أسبوعياً 

 

 :التعشيب 

عزقات وذلك إلزالة األعشاب وتفكيك التربة حول الجذور ، )  ٤-٣(يحتاج البصل من   

 .ويجب إن يكون العزق سطحياً 

 



 

 
١٠

 

 

 : عالمات النضج 

 :شهور من الزراعة وأهم عالمات النضج) ٦-٥(   ينضج البصل بعد 

 .لونها واصفرارهاذبول األوراق الخارجية وميلها نحو األسفل ثم شحوب  .١

 .ليونة أنسجة العنق وضمورها .٢

 .تُكون القشرة الخارجية الصلبة التي تغلف البصلة بتحولها للون البني اللماع  .٣

 .جفاف المجموع الجذري .٤

 

 :الحصاد 

أسابيع لتسهيل قلع المحصول والمحافظة على جودة وخصائص ) ٣-٢(إيقاف الري لمدة 

 التخزين حيث يقلع المحصول بعد وصوله مرحلة النضج األبصال الناتجة وزيادة قدرتها على

الحقيقي باليد أو أدوات تساعد على القلع مع مراعاة عدم جرح أو خدش األبصال أثناء القلع 

بعدها يترك المحصول مع األوراق في الحقل بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ، وتُقطع 

سم من أعناق األوراق )٢-١,٥(صلة األوراق بسكين حاد أو مقص على أن يترك بأعلى الب

 . ويزال المجموع الجذري ثم يتم فرزها وتعبئتها

يعتمد موعد الحصاد على الصنف والغرض من الزراعة حيث إن الحصاد المبكر عن الموعد 

المناسب يؤدي إلى عدم اكتمال انتقال المواد الغذائية من األبصال األنبوبية والساق الكاذبة إلى 

حب ذلك زيادة في نسبة الرطوبة في األبصال حيث تكون الصفات التخزينيه األبصال ويصا

رديئة وتصاب باألمراض بسهولة وتكون أعناقها سميكة وصلبة وتتعرض للتزريع أثناء التداول 

 .والتخزين

كون جذور جديدة وفقد األبصال لحراشفها الخارجية وتهشم تأما مساوئ تأخير الحصاد فهي 

 .التخزينتحمل افة مما يؤدي إلى فقدان قدرتها على أعناق األبصال الج

  

 :  األمراض والحشرات التي تصيب البصل 

 .استعمال مبيدات حشريه/ يرقة البصل ، تربس ، المن  : الحشرات 

 .استخدام مبيدات فطريه:  األمراض الفطرية 

 .البياض الزغبي عندما تكون الرطوبة مرتفعة  .١

ب عادة البصل األبيض ومع انه قلما يؤثر على  يصي(onion smudge)التشحير  .٢

 .المحصول إال انه يشوه منظر البصالت ويجعلها غير مرغوبة  للشراء



 

 
١١

 :  األبنية واألثاث ٥٠٤
سكن ) ٢م٢٠(من اإلسمنت منها ) ٢م٤٠(وسيقام على ارض المشروع بناء مؤقت بمساحة 

 .يداً لنقله إلى األسواقأخرى كمستودع ومخازن مؤقتة لحفظ اإلنتاج تمه) ٢م٢٠(عمال و

 .دينار) ٣٠٠(دينار ،كما سيحتاج إلى أثات بقيمة ) ١٢٠٠(تقدر كلفة البناء 

وتقدر  من المياه ٣م) ١٥٠-١٠٠(يتطلب المشروع إقامة بركة ترابية مغطاه بالبالستيك سعة 

 .دينار) ٧٠٠(تكلفتها 

 

 :  التجهيزات والعدد واألدوات٦٠٤
 والتجهيزات الالزمة للمشروع وعدد الوحدات الالزمة من كل يوضح الجدول التالي األدوات

   .دينار) ٤١٠٠(والكلفة اإلجمالية والمقدرة بحوالي منها 

 

  دينار/التكلفة دينار/سعر الوحدة العدد ندالب

 ٢١٠٠ ٧٠ ٣٠ شبكة ري بالتنقيط

 ٥٠٠ ٥٠٠ ١ مضخة 

 ٦٥٠ ٦٥٠ ١ سماده وفلتر

 ٢٠٠ ٢٠٠ ـــ عدد وأدوات مختلفة 

 ٦٥٠ ٦٥٠ ١ ماتور رش مبيدات

 ٤١٠٠   المجموع

 

 :القوى العاملة واألجور السنوية   ٧٠٤
 

 :يوضح الجدول التالي الكادر اإلداري والفني الالزم للمشروع ورواتبهم الشهرية والسنوية

 

 دينار/الراتب السنويدينار/الراتب الشهري العدد الوظفية

 ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ١٠٢٠ ٨٥ ١ مينعمال دائ

يوم/دينار٣ ٤٢٠ عمالة مؤقتة  ١٢٦٠ 

 ٥٢٨٠   المجموع

 



 

 
١٢

 

 :   المواد األولية٨٠٤
 

غم من بذور البصل والمخزنة مسبقاً في ظروف ) ٨٠٠-٥٠٠( يحتاج الدونم الواحد حوالي

كغم )٥٠(األسمدة العضوية المخمرة، وحوالي من) طن١,٥(مناسبة ، كما يحتاج الدونم  لحوالي 

كغم من األسمدة المركبة )١٢(كغم من السوبر فوسفات الثالثي و) ٥٠(د اليوريا و من سما

المضاف إليها العناصر النادرة هذا باإلضافة إلى بعض المبيدات والعبوات من األكياس 

 . والجدول التالي يوضح ذلك مفصالً بالكميات واألسعار والكلفة

 

الوحدة  البيان

 المعتمدة 

 القيمة سعر الوحدة  الكمية 

 ٣٦٠ ١٥ ٢٤ كغم البذور

 ٢٧٠ ١١,٢٥ ٠,٨٠٠ كغم أجور تشتيل

     :األسمدة

 ١١٢٥ ٢٥ ٤٥ طن  العضوية-١     

 ٢٥٥ ١٧٠ ١,٥ طن  النيتروجينية-٢     

 ٣٠٠ ٢٠٠ ١,٥ طن  الفوسفاتية-٣     

 ٣٦٠ ١ ٣٦٠ كغم عناصر نادرة+  المركبة -٤     

 ٧٥٠ ١ ٧٥٠ دينار المبيدات والعالجات 

 ٢٢٨ ٠,٠٠٨ ٢٨٥٠٠ ٣م الميـــاه

 ٢٤٠ - - - العمل اآللي المستأجر

 ٣٦٠ ٠,٠٨ ٤٥٠٠ شوال )أكياس(العبوات 

 ٤٢٤٨    المجموع
 

 
 :   الخدمات الضرورية ٩٠٤

 
والمواصالت والتي تعتبـر     وتأمين وسائل النقل     كهرباء للعمال إضافة إلى المياه العذبة للشرب      

غوار، لذلك سيتم حصر كلفة هذه الخدمات بمياه الشـرب والكهربـاء            مؤمنه لمعظم مناطق األ   

إضافة إلى الوقود الالزم لتشغيل المضخة وماتور الرش، وقدرت إجمالي  تكاليف هـذا البنـد                

 . دينار سنويا٤٢٠بمبلغ 



 

 
١٣

 

 :  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع١٠٠٤
شهر ويجب هنا مراعاة الموعد  )٢-١(يحتاج المشروع إلى فترة زمنية لتنفيذه تتراوح بين 

 .المناسب للزراعة حسب منطقة المشروع

 

 جدول بالتكاليف الرأسماليه الثابتة:  مرفق   •

 .           جدول بالتكاليف التشغيليه الكلية •

 
 
 

 :  تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

 دينار البند
 ٤٢٤٨ مواد أوليه

 ٥٢٨٠ رواتب وأجور

 ١٠٠٠ إيجارات

 ٤٢٠ ةخدمات ضروري

 ٣٠٠ مصاريف أخرى

 ١١٢٤٨ المجموع
 

 :  تكاليف المشروع ٢٠٥
 . اإلجمالية للمشروعالتكاليف يوضح الجدول التالي 

 التكلفة دينار البنــــد

 ١٢٠٠ سكن عمال وخدمات/ بناء 

 ٧٠٠ بركة مياه مغطاة بالملش

 ٤١٠٠ تجهيزات وعدد وأدوات

 ٣٠٠ أثاث

 ٥٠٠ يل التأسيس وما قبل التشغمصاريف

 ٥٦٢٤ رأس المال العامل

 ١٢٤٢٤ تكلفة المشروع اإلجمالية

 الدراسة المالية٠٥



 

 
١٤

 

 -:    رأس المال العامل٣٠٥
أشهر ، وقد بلغت قيمة هذا ٦يقدر رأس المال العامل على أساس دورة انتاجية واحده مدتها 

 .دينار) ٥٦٢٤(البند 
 

 -: ما قبل التشغيلالتأسيس و    مصاريف٤٠٥
 دينار) ٥٠٠(التأسيس وما قبل التشغيل ب تقدر نفقات 

 

 -:   وسائل التمويل٥٠٥
 دينار بفائدة )٥,٠٠٠(سيحصل صاحب المشروع على قرض لتمويل الموجودات الثابتة بقيمة 

من % ٦٠ دينار تشكل )٧٤٢٤( سنوات ، بينما سيساهم صاحب المشروع بملغ )٥(لمدة % ٧

 .كلفة المشروع اإلجمالية

 

 األسس والفرضيات المالية  ٦٠٥
ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيـسية على قرض قيمته  

يسدد القرض على خمس . دينار لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة)  ٥٠٠٠(

ند نهاية السنة يبدأ التسديد ع%. ٧سنوات على أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية 
 . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي 

 -:واستمرار المشروع لعشرة سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج تم افتراض أن مبيعات ومشتريات .١

 .ستكون نقدية

 %.٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو  .٢

 .اعتبر إن المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعيا .٣

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  .٤

 

 



 

 
١٥

 ة  ملخص المؤشرات والكشوف المالي٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع 

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

ه مرفق كذلك بهذ .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية 

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني
 
دينار فـي السـنة األولـى       )٣١٠٩(يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .دينار في السنة الخامسة)  ١١٧١(و للتشغيل 

الضافه إلـى العمالـة     با) صاحب المشروع + عامل دائم   (سيوفر المشروع فرصتين عمل      -

 دينار في السـنة األولـى       )٥٢٨٠(المؤقته تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم         

 .دينار في السنة الخامسة)٦٤١٨(ترتفع إلى 

في السـنة   %  ٩,١في السنة األولى و   % ٢٣,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

فـي السـنة     % ٣٤,٦وق الملكية بين    ونسبة العائد على حق   . الخامسة للتشغيل التجاري  

 .في السنة األخيرة % ٩,١األولى و  

 .  دينار٩٥٦٨   NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  .%٣٥,٣ IIRيبلغ معدل العائد المالي الداخلي للمشروع     -

 %١,٧     B/Cتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .    سنة)  ٣(االسترداد للمشروع  تبلغ فترة  -

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

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنـى           %  ٢٠ -% ١٠بين

 .الالزم أو في حدود الفرصة البديلة لالستثمار

 
 
 

 

 سائراألرباح والخقائمة  )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 القديريهالميزانية  )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية ) ٤
 

  الماليةمالحق ال٥.٨



 

 
١٦

 

 

 :   المراجع ٩٠٥
 .١٩٨٩تونس /فوزي طه قطب حسين . د/ النباتات الطبية زراعتها ومكوناتها  .١

 .خالد مكوك . أديب سعد ، د. د/ أمراض الخضار وطرق مكافحتها  .٢

المركز الوطني /ز محمد أبو رداحه .أعداد م /  تخزين البصل٨٢/١٩٩٦نشرة رقم  .٣

 .لبحوث الزراعة ونقل التكنولوجيا والتدريب

مؤسسة التسويق الزراعي /  عمليات تجهيز البصل والثوم للتسويق ٦/٨٩نشرة رقم  .٤

 .قسم اإلرشاد التسويقي/مديرية الجودة والخدمات التسويقية 

مات والحاسوب ـ القرير السنوي وزارة الزراعة ـ إدارة التخطيط ـ مديرية المعلو .٥

 . م٢٠٠٢ – ١٩٩٧ باإلضافة إلى بيانات زراعية من عام ٢٠٠٢لعام 

 .  مديرية التسويق الزراعي-وزارة الزراعة   .٦
 

:مرفق   
 

 :الكلية  التكاليف الراسماليه الثابتة
 

 دينار/التكلفة دينار/سعر الوحدة العدد ندالب

٢م/دينار٣٠ ١ ٢م)٤٠(ااالبنيه   ١٢٠٠ 

 ٣٠٠ _ _ أثاث

 ٤٥٠ - ١ ٣م١٥٠حفر بركه ترابيه سعة 

 ٢٥٠  ١ ملش للبركه

 ٥٠٠ - ١ ماتور ضخ

 ٢١٠٠ ٧٠ ٣٠ شبكة ري بالتنقيط

 ٦٥٠ - ١ وسمادة وفلتر 

 ٢٠٠ - - عدد وأدوات مختلفة 

 ٦٥٠ ٦٥٠ ١ ماتور رش مبيدات

 ٦٣٠٠   المجموع



 

 
١٧

 

 :التكاليف التشغيليه الكلية
 دينار/                                                          القيمة                  

الوحدة  البيان

 المعتمدة 

 الكمية

 للدونم

سعر 

 الوحدة 

القمية 

 للدونم

القيمة اإلجمالية  

 دونم) ٣٠(

 ٣٦٠ ١٢ ٠,٨٠٠١٥ كغم البذور

 ٢٧٠ ١١,٢٥ ٠,٨٠٠٩ كغم أجرة تشتيل

      :األسمدة

 ١١٢٥ ٣٧,٥ ٢٥ ١,٥ طن العضوية

 ٢٥٥ ٨,٥ ٠,١٧ ٥٠ كغم النيتروجينية

 ٣٦٠ ١٢ ١ ١٢ كغم عناصر نادرة+    المركبة 

 ٣٠٠ ٢٠ ٠,٢٠ ٥٠ كغم سوبر فوسفات ثالثي

 ٧٥٠ ٢٥ ١ ٢٥ دينار المبيدات والعالجات 

 ٢٢٨ ٧,٦ ٠,٠٠٨ ٩٥٠ ٣م الميـــاه

 ٣٠٠٠  ٢٥٠  شهر/دينار راتب صاحب المشروع

 ١٠٢٠  ٨٥  شهر/دينار عامل دائم

العمل اآللي المستأجر 

 )الحراثه(

 ٢٤٠ ٨ ٤ ٢ دونم

 ١٢٦٠ ٤٢    )المجموع(العمل اليدوي  

 تهيئة األرض للزراعة

 الزراعة

 العناية

 جني المحصول

 يوم/عامل 

 

٢ 

٣ 

٥ 

٤ 

٣ 

٣ 

٣ 

٣ 

٦ 

٩ 

١٥ 

١٢ 

 

 ٣٦٠ ١٢ ٠,٠٨ ١٥٠  ك٢٠شوال  )أكياس(العبوات 

 ٤٢٠     خدمات ضرورية 

 ٦٠     سيهقرطا

 ٢٤٠     مصاريف طارئه

 ١٠٠٠     ايجار االرض

 ١١٢٤٨     المجموع

 ).العمالة المؤقته المياومه(العمل اليدوي  •



الموقع المقترح

األغوارالوسطى / ديرعال

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

15,66015,66015,66015,66015,660المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

4,2484,4604,6834,9185,163تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,2802,3942,5142,6392,771تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
420441463486511تكاليف المصنع التشغيلية

6,9487,2957,6608,0438,445مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
8,7128,3658,0007,6177,215الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
00000إيجارات

1,0001,0001,0001,0001,000أيجار أرض
240252265278292مصاريف أخرى

4,3004,4654,6384,8205,011مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
853853853853853اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

5,2535,4185,5915,7735,964مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,4592,9472,4091,8441,250الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

35028922415480الفائدة على القرض
3,1092,6572,1851,6891,171الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
3,1092,6572,1851,6891,171األرباح الصافية

%83%76%70%65%60نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
10,07210,68511,38412,18713,119نقطة التعادل (بالدينار)

%84%78%73%68%64نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,20025.0048أألبنية
2,8005.00560منشآت أخرى
2,00010.00200معدات وأجهزة

3006.6745األثاث والمعدات المكتبية
05.000وسائل نقل

05.000أخرى
853المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,6245,6240رأس المال العامل المطلوب

12,4247,4245,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع

إنتاج االبصل األبيض



الموقع المقترح

األغوارالوسطى / ديرعال

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
15,66015,66015,66015,66015,660المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
15,66015,66015,66015,66015,660المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
7,424حقوق الملكية

5,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,5005,1386,4897,5398,272الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
12,42419,16020,79822,14923,19923,932مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
6,300مجموع اإلستثمارات

2,1246,9487,2957,6608,0438,445التكاليف التشغيلية المباشرة
4,3004,4654,6384,8205,011إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
35028922415480الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

8,92411,59812,05012,52213,01813,536إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,5007,5628,7499,62710,18210,396صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8699309951,0651,140أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8699309951,0651,140إجمالي دفعات سداد القرض

3,5006,6937,8188,6329,1179,256رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,5551,3291,092845585توزيعات األرباح

3,5005,1386,4897,5398,2728,671صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع

إنتاج البصل األبيض



الموقع المقترح

األغوار الوسطى / ديرعال

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,5005,1386,4897,5398,2728,671النقد

00000المدينون
2,1242,1242,1242,1242,1242,124المخزون

5,6247,2628,6139,66310,39610,795إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
4,000المباني

2,000األجهزة والمعدات
300األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
6,3006,3006,3006,3006,3006,300إجمالي األصول الثابتة
8531,7062,5593,4124,265اإلستهالك التراآمي

6,3005,4474,5943,7412,8882,035القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
12,42413,10913,50713,60413,38412,830مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
869930995106511400اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

869930995106511400مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

413132002205114000رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
413132002205114000مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
7,4247,4247,4247,4247,4247,424رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,5552,8833,9764,820األرباج المجمعة
1,5551,3291,092845585الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

7,4248,97910,30711,40012,24412,830مجموع حقوق الملكية
12,42413,10913,50713,60413,38412,830مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %9.1%12.6%16.1%19.7%23.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%9.1%13.8%19.2%25.8%34.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 7.88.79.19.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع

إنتاج البصل األبيض



الموقع المقترح

األغوارالوسطى / ديرعال

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%12,4240تكاليف المشروع

%7,4245مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%5,00012القروض

%50%40.2القرض الى التكاليف %

%0%59.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,1092,6572,1851,6891,171صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%7.5%10.8%13.9%17.0%19.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%9.1%12.6%16.1%19.7%23.7معدل العائد على اإلستثمار %

%9.1%13.8%19.2%25.8%34.6معدل العائد على حقوق الملكية %

7.88.79.19.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.30.20.10.0الديون

10,07210,68511,38412,18713,119نقطة 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 9,5688,7918,0146,5003,4314,953337صافي القيمة الحالية

IRR 12.7%23.5%20.3%27.8%29.2%32.1%35.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.51.51.31.41.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

11,489

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.2%

20.5%
6.9

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

إنتاج البصل األبيض

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,162
13.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR35.3%معدل العائد الداخلي
NPV9,568صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR32.1%معدل العائد الداخلي
NPV8,791صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR29.2%معدل العائد الداخلي
NPV8,014صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR27.8%معدل العائد الداخلي
NPV6,500صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR20.3%معدل العائد الداخلي
NPV3,431صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR23.5%معدل العائد الداخلي
NPV4,953صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR12.7%معدل العائد الداخلي
NPV337صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

08,9240-8,924

13,5004,412912

22563,9003,643

32693,3623,093

42822,7972,514
529719,63719,341

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,8160-9,816

13,5004,412912

22563,9003,643

32693,3623,093

42822,7972,514
529719,84119,544

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,7090-10,709

13,5004,412912

22563,9003,643

32693,3623,093

42822,7972,514
529720,04419,748



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

08,9240-8,924

13,5003,629129

22563,1172,860

32692,5792,310

42822,0141,731
529718,42118,124

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

08,9240-8,924

13,5002,846-654

22562,3342,077

32691,7961,527

42821,231948
529717,20416,908

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,1360-9,136

13,8503,287-563

22822,7242,442

32962,1321,836

43111,5101,200
532618,96418,638

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,3490-9,349

14,2002,162-2,038

23071,5481,240

3323902579

4339224-115
535618,29217,936


