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ية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنم      

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

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

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

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

 . المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح
 

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

 
افة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشـرونفي ك ) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 ٣
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 ملخص المشروع -١

  تجفيف الفواكه اسم المشروع
 عجلون، جرش  المقترحموقع المشروع
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 المقدمة .٢
العديد من الطرق التي عرفها اإلنسان بالتجربة نتيجة الحاجة إلى حفظ األغذية  هناك 

 واللحوم بمختلف أنواعها لحفظ اإلنتاج الفائض منها تمن الفواكه والخضراوا

وتوفيرها في غير مواسمها واستعمالها وقت الحاجة، ويمكن القول بان التجفيف 

ة لدى جميع شعوب العالم والمعروفة الشمسي هو من اقدم طرق حفظ األغذية المعروف

بطريقة التجفيف، فلقد لجأ اإلنسان منذ اقدم العصور إلى استخدام واستغالل الطاقة 

الشمسية مستغلين درجات الحرارة المرتفعة في تجفيف فائض اإلنتاج من المواد 

ل حلول الغذائية المختلفة بغية حفظها أطول فترة زمنية ممكنة خالل العام واستغاللها قب

موسمها التالي، وأبدع الناس في حفظ الفواكه مثل العنب وصنعوا منه الزبيب، وجففوا 

البلح والتين وكثير من الفاكهة، وحديثا تستخدم تقنيات مختلفة لحفظ األطعمة، ومن 

هذه الطرق طريقة تجفيف الفواكه بالطرق الصناعية وتستخدم في هذه الطريقة 

رعة مرور الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية مجففات صناعية تضبط فيها س

 .داخل المجفف

تعلم اإلنسان طرق حفظ األغذية من التجربة والطبيعة المحيطة من حولـه بعـد أن               

ويقصـد  . شاهد ثمار التين تجف على النبات بواسطة أشعة الشمس، وكذلك العنب            

ة الموجـودة بصـورة     بالتجفيف في عملية التصنيع الغذائي هو تبخير اغلب الرطوب        

 صلبة، والتي يتم فيها ة مادة جافىطبيعية في األغذية بحيث تتحول المادة الغذائية إل

 .تثبيط نمو األحياء المجهرية ونشاط األنزيمات

 

 : وصف المشروع١. ٢
إنشاء مصنع خاص بتحضير وتجفيف الفواكه عن طريق تخفيض محتويات الثمـار            

 الصلبة للمادة في نفس الوقت، وذلك بالقدر الذي         من الماء، ورفع تركيز المحتويات    

 يكفل إيقاف نشاط ونمو البكتيريا وتثبيط النشاط اإلنزيمي الذي يحصل داخل الثمار،

تمهيدا لحفظها لمدة طويلة مع المحافظة على خصائصها الكيماوية في حالة قريبـة             

 .من حالتها الطبيعية دون فساد أو تلف

 

 

 



 ٦

 

 

 

 : المشروع  مبررات وأهداف٢. ٢
 

استغالل الفائض في الموسم الزراعي من الفواكه والمتوفرة بأسعار زهيدة والزائدة           

عن حاجة السوق ، وان مثل هذه المشاريع يمكنها امتصاص الفائض من األسواق،             

وحفظه بإحدى وسائل الحفظ المعروفة، ومن إحدى هذه الطرق  طريقة حفظ المواد             

 .الغذائية بالتجفيف

   

 :ف المشروع إلى ويهد
حفظ الفواكه الفائضة عن حاجة السوق بالتجفيف مستغلين رخـص أسـعارها،             •

 .وتوفيرها في غير موسمها

 .زيادة دخل المزارع وتحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

تشغيل األيدي العاملة،  وتحسين المستوى االقتصادي  واالجتماعي للعاملين في               •

 .المشروع

ا يسهل عمليات التعبئـة والنقـل والتخـزين والتسـويق           تقليل حجم األغذية مم    •

 .وبالتالي تقليل نفقات اإلنتاج
 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢

 
الداخلـة فـي عمليـات      ) الفواكـه (ينجح هذا المشروع أينما تتواجد المواد األولية        

التصنيع، مثل منطقة عجلون وجرش أو أينما تتواجد المدن الصناعية فـي المـدن              

مثل عمان واربد والزرقاء  لتوفر البنيـة التحتيـة الالزمـة للمشـروع،              الرئيسة  

 . وسهولة تسويق المنتج، باإلضافة إلى كثافة السكان  في تلك المناطق

 

 

 

 
 



 ٧

  السوقدراسة .٣
في اغلب المواسم الزراعية وفي ذروة اإلنتاج، يتدفق إنتاج المحاصيل الزراعية من            

ببة في ذلك زيادة عرض المادة في األسـواق         ثمار الفواكه إلى األسواق بغزارة، مس     

بقدر يفوق الطلب عليها، مما يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد باألسـعار، وغالبـا مـا                

تتكرر هذه الصورة في اغلب المواسم،  ويلجأ العديد من الناس حينئـذ والمصـانع                

ية إلى استثمار هذه الفرصة وشراء الفواكه الرخيصة الثمن وذات النوعية الجيدة بغ           

حفظها بإحدى طرق الحفظ المعروفة إما التجفيف  أو حفظها بالمواد السكرية مثـل              

 . المربيات أو التبريد 

كما أن العديد من المستثمرين في الدول األجنبية والدول العربية، مثل سوريا بـدأوا      

منذ عهد بعيد بإنشاء المصانع من اجل استغالل الفائض المطـروح فـي األسـواق               

 الطرق المعروفة وبيع هذه المنتجات في غيـر مواسـمها وبأسـعار             وحفظه بأحد 

معقولة، واصبح من السهل أيضا نقل المواد الغذائية من مكان أو بلد إلـى آخـر ال                 

 . وسائل الحفظ المعروفةىتتوفر فيه المواد المنتجة بعد أن تم  حفظها بإحد
 
ها عند دراسة السوق ،     ومن أهم العوامل التي يجب دراستها بعناية فائقة ومراعات         

هو مدى توفر المواد الخام في األسواق الالزمة لتشغيل مصنع لتجفيف الثمار، مـن      

 بعين االعتبار أن العامل الرئيسي      األخذحيث كميتها ونوعيتها وتعدد مصادرها، مع       

 .والمحدد لهذه الصناعة هو األخذ بالحسبان فائض اإلنتاج الطازج 

 

 فها  خدمات المشروع وتصني١٠٣
يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية الصناعية العاملة في مجال صـناعة            

المواد الغذائية بطريقة التجفيف من اجل تأمينها وبيعها للمستهلكين في مواسم غير            

 . مواسم إنتاجها

 

 : الطلب المحلي السابق٢٠٣
طريقة التجفيف  تتم تغطية حاجة السوق المحلي من المواد الغذائية التي يتم حفظها ب           

عن طريق الكميات التي يتم تجفيفها وتخزينها على مستوى المنزل أو عن طريـق              

استيراد  ثمار الفواكه المجففة من دول مختلفة مثل سوريا، تركيا، الهند، إيـران،              

 . أمريكا

 



 ٨

كما انه ال يوجد إي مصنع في األردن حاليا يقوم بتجفيف الفواكه وإنما يـتم هـذا                 

ستوى المنزل بحيث يقوم سكان القرى في محافظتي عجلون وجـرش   النشاط على م  

 .بتصنيع وتجفيف الفواكه لسد االحتياجات المنزلية وبيع الفائض عن حاجة المنزل

 

 : والتصدير االستيراد٣. ٣  
التجـارة الخارجيـة فـي تقاريرهـا السـنوية          / تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة    

ادة سنوية مطردة في كميـات الفواكـه التـي يـتم            إلى أن هناك زي   ) ٢٠٠١-١٩٩٧(

ـ وتأتي تحـت    ) ٠٨(استيرادها من بلدان مختلفة والتي تصنف تحت الفصل الثامن           دد ع

اذ بلغ معدل    . ٨١٣١٠٠٠ و ٨٠٦٢٠٠٠من بنود التعرفة الجمركية أهمها البندين رقم          

ن و   ط ٧٣١ حوالي   ٢٠٠١-١٩٩٧كميات االمستوردات من الفواكه المجففة للسنوات       

 :على النحو التالي

 السنة

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

 المستوردات

 السنة/  كغم 
٢٦٥,٤٤٠ ٥٣١,٤٤٠ ٣٩٨,٠٩٠ ٤٤٣,٤٥٩ ٣٨٦,٧٨٤  )زبيب(عنب 

٣٣١,٥٣٩ ١٨٧,٦١٢ ٢٣٠,٢٥٧ ٢٧٥,٩٧٥ ١٦٩,٥٥٠  )قطين(تين 

١٣١,٧٧٢  مشمش مجفف ١٣,٧٩٠ ١٩,١٦٠ ٨١,٨٤٤ ٧١,٧١٦

 جففبرقوق م - - ٣,٤٣٧ ٤,٥٠٠ -

 مجفف) خوخ(دراق  - - - ٣٧٤ -

 تفاح مجفف - - ١,٠٨٦ ٦٩٣ 

 فواكه أخري مجففة  ٣,٥٠٠ ٧,١٠٠ ٢٥٠ ٢٧,٨٩١ ٤٩,١٤٠

 كرز - ٣٠٠ - - -

 خليط ثمار قشرية - - - ٢٠,٧٠٠ -

٧٧٧,٨٩١ ٨٤٤,٩٢٦ ٧١٤,٩٦٤ ٧٤٥,٩٩٤ ٥٧٣,٦٢٤  المجموع

 معدل االستيراد ٧٣١,٤٨٠

 %  نويالنمو الس - ٣٠ - ٤ ١٨ - ٨

 %معدل  النمو السنوي ٩

 )التقارير السنوية( التجارة الخارجية -دائرة اإلحصاءات العامة/ المصدر

 

 

 

 



 ٩

 

 : تصديرها فهي مبينة على النحو التاليةأما بالنسبة للكميات التي تم تصديرها أو إعاد

 السنة

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

 الصادرات والمعاد تصديره

 السنة/  كغم 

 عنب جاف/ زبيب - ٢,٩٥٠ ٦,٥٠٠ - ٣٦,٠٠٠

١٣,٨٠٠ ٢٥,٦١٣ - ٣٢,٩٤٦  )قطين/ (تين جاف ٢٣٦,١٠٠

 مشمش مجفف - - ٣٠٠ - -

٢٠,٤٦٦ ١٤٥٠ ١٦,٦٦٦ ٦٦,٦٨٠  فواكه أخرى مجففة  ٧٢,٥٧٠

 خليط ثمار قشرية - ٥٠٠ - - -

٢٠,٤٦٦ ٧٠,٣٩٦ ٣٣,٩١٦ ٩٩,٠٩٣  المجموع ٣٠٨,٦٧٠

  والمعاد تصديرهمعدل الصادرات ١٠٦,٥٠٨

 )التقارير السنوية( التجارة الخارجية -دائرة اإلحصاءات العامة/ المصدر

 

 : صافي الطلب المحلي السابق٤. ٣
 

يمكن حساب صافي حجم الطلب المحلي السابق في غياب  معرفة كميـات اإلنتـاج               

ة أو  المحلي من الفواكه المجففة باالعتماد على حساب الكميات المستوردة والمصدر         

علمـا بـان النسـبة      ) ٢٠٠١-١٩٩٧(المعاد تصديرها للخمس سنوات الماضـية       

، ومعدل صافي حجم الطلـب      %٢٠المئوية للنمو السنوي في صافي حجم الطب بلغ         

 .طن ٦٣٤من الفواكه المجففة بجميع أشكالها بلغ 

 السنة

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

 السنة/ كغم 

٧٧٧,٨٩١ ٨٤٤,٩٢٦ ٧١٤,٩٦٤ ٧٤٥,٩٩٤  جمموع املستوردات ٥٧٣,٦٢٤
 الصادراتجمموع  ٣٠٨,٦٧٠ ٣٠,٩٦٦ ٩٢,٥٩٣ ٢٠,٤٦٦ ٣٤,٣٩٦
٧٤٣,٤٩٥ ٨٢٤,٤٦٠ ٦٢٢,٣٧١ ٧١٥,٠٢٨ صايف حجم الطلب احمللي ٢٦٤,٩٥٤

 معدل صافي حجم الطلب ٦٣٤,٠٦١

النمو يف صايف الطب%  - ٧١ -١٣ ٣٢ -١٠
معدل  النمو لصايف %  %٢٠

 الطب

 

 



 ١٠

 

 :لمتوقع  الطلب ا٥. ٣
 

  وهي   ، %٥ أن يزداد الطلب على هذا النوع من المنتجات سنويا بنسبة              بافتراض

 %٢٠ لصافي الطلب المحلي البالغ      النمو الحقيقي نسبة متحفظة بالمقارنة مع معدل      

من الفواكه المجففـة    ) ٢٠٠١-١٩٩٧(، كما بلغ معدل صافي حجم الطلب لألعوام         

-٢٠٠٤لب المتوقع على هذا المنتج للسـنوات        يبن الجدول التالي الط    .  طن ٦٣٤

٢٠٠٨: 

 

 السنة بالطن/ حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٧٣٤,٠ 
٢٠٠٥ ٧٧٠,٧ 
٢٠٠٦ ٨٠٩,٢ 
٢٠٠٧ ٨٤٩,٧ 
٢٠٠٨ ٨٩٢,٢ 

 

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٦. ٣
 طن من الفواكه المجففة في السنة األولـى         ١٠٠يتوقع ان يتمكن المشروع من إنتاج       

سنويا، هذا وتعتمد الطاقة اإلنتاجية لمثل هـذه المشـاريع          % ١٠لإلنتاج تزداد بواقع    

يبينن الجدول التالي كميـات     . على األيدي العاملة اكثر منها على المعدات والتجهيزات       

 :اإلنتاج ا لمتوقعة للسنوات الخمسة القادمة وحصة المشروع من السوق

حصة % 

 المشروع

نتاج المتوقع اإل

 طن/

 السنة طن/ المتوقع  طلبال

٢٠٠٤ ٧٣٤,٠ ١٠٠ ١٣,٦ 

٢٠٠٥ ٧٧٠,٧ ١١٠ ١٤,٣ 

٢٠٠٦ ٨٠٩,٢ ١٢١ ١٥,٠ 

٢٠٠٧ ٨٤٩,٧ ١٣٣,١ ١٥,٧ 

٢٠٠٨ ٨٩٢,٢ ١٤٦,٤ ١٦,٤ 

 



 ١١

 

  واسعار البيعوالتسويق المنافسة  ٧٠٣
 فئـة التجـار     تـأتي مـن   ال يوجد منافسة من قبل منتجين محلين، وإنما المنافسـة           

اكه المجففة، وهنا ال بد من التأكيد على دور الدعاية للمشروع فـي             المستوردين للفو 

 يبين الجدول التـالي أسـعار       .بداية عمل للتعريف بالمنتج مما يعزز فرص التسويق         

 : الجملة والتجزئة ألهم الفواكه المجففة التي سيقوم المشروع بإنتاجها

 سعر الجملة  المنتج

 ) كغم/ دينار(

 سعر التجزئة

 غمك/ دينار
 ١,٤ ١ زبيب

 ١,٢٥ ١ )قطين(تين مجفف 
 ١,٥ ١ مشمش
 ١,٥ ١ خوخ

 

  المتوقعة اإليرادات٨. ٣
يوضح الجدول التالي اإليرادات السنوية المتوقعة من المشروع والتي تم تقديرها على            

/  واحد أساس أسعار بيع الجملة لكل من الزبيب، القطين، المشمش، الخوخ  بـ دينار            

ه قد تم توزيع اإلنتاج بين مختلف األصناف المتوقـع انتاجهـا وفقـا              علما بأن . كغم    

 :لنسبها التقريبية في المستوردات 

  طن/ إجمالي اإلنتاج المتوقع

إجمالي اإلنتاج خوخ مشمش قطين زبيب السنة

إجمالي 

المبيعات 

 دينار

١٠٠,٠٠٠ ١٠٠ ١٥ ٢٥ ٣٠ ٣٠ األولى

١١٠,٠٠٠ ١١٠ ١٦,٥ ٢٧,٥ ٣٣ ٣٣ الثانية

١٢١,٠٠٠ ١٢١ ١٨,٢ ٣٠,٣ ٣٦,٣ ٣٦,٣ الثالثة 

١٣٣,١٠٠ ١٣٣,١ ١٩,٩ ٣٣,٣ ٣٩,٩ ٣٩,٩ الرابعة

١٤٦,٤١٠ ١٤٦,٤ ٢١,٩ ٣٦,٦ ٤٣,٩ ٤٣,٩ الخامسة

 

 

 



 ١٢

 

 

 الدراسة الفنية. ٤
 

 المشروع  موقع ١٠٤
 :المشروعيجب أن يراعى عند اختيار موقع 

 

 .سهولة نقل المواد األولية والجاهزة سواء للتسويق الداخلي أو الخارجي •

توفر مصدر مائي صالح للشرب بشكل دائم ونظيف وخـالي مـن عناصـر               •

 .العسر الدائم

سهولة التخلص من الفضالت الصلبة والسائلة وهو شـرط صـحي هـام              •

 .بالمشروع

 مـن أمـاكن    هع لقرب شرو عجلون وجرش من المواقع المالئمة لهذا الم       تيتعتبر منطق 

 من شـبكة طـرق ومـاء        الضروريةخدمات  التوفر المواد األولية باإلضافة إلى توفر       

 .مناسبةوكهرباء وأيدي عاملة باجرة 

 

   األرض والبناء ٢. ٤
 

يكفي المشروع  دونم من األرض في موقع قريب من أماكن إنتاج المـواد األوليـة                

 ويجب عنـد اختيـار األرض أن يـتم          . عليها المشروعمثل عجلون، جرش وإقامة     

 ض كما يجب األخذ بعين االعتبار بع      . الموقع المقترح   بند  في األمور الواردة مراعاة  

مبني من طابق واحد للسيطرة على      الاألمور عند تصميم مبنى المصنع مثل أن يكون         

النواحي الصحية من تنظيف وتهوية وإضاءة والتخلص من الغبار وسهولة المناولة           

كما يجب االنتباه إلى أن تكـون جميـع الجـدران والسـقف             .  الطابق الواحد  داخل

واألرضية مشيدة بطريقة ملساء خوفا من إيواء الحشرات والفئران وتأمين التهوية           

المالئمة للمصنع مع العلم أن افضل درجة حرارة مالئمة في جو المصنع عدا غرف              

دقيقة ورطوبـة   / م٢٠لي  وسرعة هواء حوا   ,٥م٢١-١٨التجفيف تتراوح ما بين     

 % . ٧٠-٣٠نسبية ما بين 

 

 



 ١٣

 

 دينار وفقـا لألسـعار      ٥,٠٠٠تقدر كلفة األرض التي سيقام عليها المشروع بمبلغ         

 .السائدة في المناطق الريفية في كل من محافظتي جرش وعجلون

 

أما فيما يتعلق بالبناء، فسيكون إسمنتي وبالمواصفات المذكورة اعـاله وبمسـاحة            

 : ويبين الجدول التالي الكلفة المتوقعة لبناء المشروع٢ م٢٦٠ تقدر ب اجمالية
 

 

دينار/ الكلفة   
  الوحدةسعر

 دينار

المساحة   البيان

٢٦٠  ٧٥ ١٩,٥٠٠ 

 ٢م

 أعمال البناء المختلفة

 أعمال عزل خاصة بغرف التجفيف ٢ م٩٠ - ٢,٠٠٠

  أعمال خارجية -  - ٢,٥٠٠

  ترخيصأتعاب هندسية ورسوم  -  ٦٠ ٧٥٠

 المجموع  ٢٤,٧٥٠

 

 : طريقة التجفيف المقترحة وخطوات عملية التجفيف٣. ٤
لتحديد العدد واألدوات الالزمة للمشروع ال بد من تحديد طـرق التجفيـف المـراد               

 ،ستخدم التجفيف الصناعي  بطريقـة األنفـاق       ي ويقترح أن    ،اتباعها في المشروع  

واكه المـراد تجفيفهـا بعـد أن يـتم          حيث يمرر تيار من الهواء الساخن على الف       

 : حسب الخطوات التالية تحضيرها

 للتخلص من األوساخ والبكتيريا وبقايا مبيدات اآلفـات الزراعيـة            الثمار غسيل •

 .وتستخدم في حالة الغسيل آالت تعمل بالرذاذ لغسل ثمار الفواكه

 .لبعض أنواع الفواكه وإزالة النواةالتقطيع  •

وية مثل كربونات الصوديوم أو هيدروكسـيد الصـوديوم         الغمر في المحاليل القل    •

 وتجري عملية الغمـر     ولفترة وجيزة،  على درجة حرارة مناسبة      %٠,٥تركيز  

للثمار المغطاة بطبقة شمعية مثل الزبيب ولمدة محددة إلجراء شقوق في قشـرة             

  وقد تنقع الثمار في زيت الزيتون للمحافظة على        ،الثمار وإيقاف النشاط األنزيمي   

 .لونها وحفظها من الفساد 



 ١٤

 درجـة   ٩٢ حيث تسلق بعض الثمار مثل العنب على درجـة           ،السلق لمدة دقائق   •

 .مئوية 
 
 ويقترح في هذا المصـنع أن       ،تجفيف وذلك باستخدام المجفف المناسب    ال عملية   تتم

 ، في تجفيف األغذية والفواكـه     ئتها نظرا لكفا  )غرف (يتم التجفيف بمجففات األنفاق   

 ويمكن استعمالها فـي تجفيـف أغذيـة ذات          ، وسهولة تشغيلها  ،ميمهاوبساطة تص 

   .أشكال وأحجام مختلفة

 ساعة، وذلك مـن     ١٦ يمكن ان تصل طاقة التجفيف الى طن من الثمار المجففة كل            

معدنيـة أو   (خالل عربات متعددة الطبقات يحمل عليها صواني شبكية خاصة بالفواكه           

كما يمكـن أن يتسـع      .  لطازجة للصينية الواحدة   كغم من الفواكه ا    ٤٠سعة  ) خشبية

هـذا  .  تحمل عليها الصـواني    ) متر ٢,٥ X ١قياس  (ة   عرب ٢٥ إلى   غرف التجفيف   

وتتم عملية الكبرتة اثناء التجفيف، اذ تعتبر ضرورية ، وذلك بإشعال كميات قليلة من              

 . الكبريت إلعطاء الثمار لونا جذابا وحفظها من الفساد
 
  واألدواتالعدد ات والتجهيز ٤. ٤  
 

من الضروري أن يتوفر في مصانع تحضير وحفظ الفواكه بالتجفيف والمكون مـن             

م  ٥  x م   ٢م يتـرك منهـا      ٦ xم  ١٥ أبعادهـا      ٢م٩٠غرفة التجفيف بمسـاحة     

 باإلضافة إلى المرافق األخرى األدوات والمعدات التالية والتي يمكن شراء           ،للمراوح

 . لالزمة  للمشروع من السوق المحليةجميع التجهيزات واألدوات ا

 
 اإلجمالي

 دينار

 الوحدة سعر

 دينار

 البيان العدد

من الشبك ) م x٢,٥ ١(صواني  ١٠٠ ٢٠ ٢,٠٠٠

  خشب مثقب/صاجالمعدني أو 

 عربات لحمل الصواني  ٢٥ ٤٠ ١,٠٠٠

مرجل بخار النتاج الهواء الساخن  ١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠

 لغرف التجفيف وسلق الفواكه

 ليتر ١٥٠لسلق الفواكه سعة طباخ  ١ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠
Double Jacket 



 ١٥

 

 ١,٧(طاوالت ستانلس ستيل مشبكة   ٤ ٢٠٠ ٨٠٠

x٠,٨ x م ٠,٨( 

 جهاز توزين وتغليف وتعبئة ١ ٣,٥٠٠ ٣,٥٠٠

 ميزان حساس ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 )دوش( بالرذاذ غسل الفواكه حوض ١ ٢٥٠ ٢٥٠

تمديدات كهروميكانيكية وعدد  - - ٢,٥٠٠

  وأدوات منوعة

 المجموع ٢٢,٠٥٠

 

 األثاث      ٥٠٤
غراض تجهيز المنامة لحارس المشروع باإلضافة أل أثاث بسيطيحتاج المشروع إلى 

 . دينار١,٠٠٠ بحوالي  كلفتهإلى تأثيث مكتب اإلدارة الستقبال الزبائن تقدر

 

   وسائط النقل٦. ٤
 مسـتلزمات اإلنتـاج     فان إلغـراض  شـراء     /يلزم المشروع توفير واسطة نقل      

 . دينار١٠,٠٠٠والتوزيع،  وبكلفة تقدر بـ 

 

  المواد األولية ٧. ٤
تنحصر المواد األولية الالزمة للمصنع لتحضير وتجهيز الفواكه المجففـة كمـا هـي         

مبينة أدناه، والتي يمكن شراؤها من منطقة عمل المشروع باإلضافة إلى الشراء من             

 مواسم اإلنتاج لكل منطقة، وذلك لتغطيـة حاجـة          مناطق مختلفة من المملكة بحسب    

: ٥ في التين و     ١: ٣ في العنب،    ١: ٤مع العلم بان نسبة التجفيف      . المصنع السنوية 

 :كغم / دينار٠,١٥، وأن أسعار الشراء بمعدل ١: ٤ في المشمش والخوخ ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦

 الكلفة

 دينار

السعر المعادل 

 طن جاف/دينار

 الكمية

 السنة/ طن جاف

 

 قت توفرهاو

 من السنة

 البيان

 زبيب ٢ ت-أيار  ٣٠ ٦٠٠ ١٨,٠٠٠

٢ ت-حزيران  ٣٠ ٤٥٠ ١٣,٥٠٠  قطين

 مشمش حزيران-أيار  ٢٥ ٧٥٠ ١٨,٧٥٠

 -حزيران  ١٥ ٦٠٠ ٩,٠٠٠

 أيلول

 خوخ

/ كغـم  ٢,٥ زهرة الكبريت بمعدل     - - ٢٥٠

 كغم/ جاف بسعر دينار طن 

طــن / كغــم ٥ كربونــات - - ٥٢٠

ــعر    ــازج وبس  ٢٤٠ط

 طن/دينار

٤٠٠,٠٠٠ ٠,٠١ ٤,٠٠٠ 

 غالف

 غم ٢٥٠تغليف سعة 

 عبوة  ٢٠تغليف كرتون تتسع إلى  كرتونة٢٠,٠٠٠ ٠,١٠٠ ٢,٠٠٠

 المجموع ٦٦,٠٢٠

 

 

 

 

 

 : الضروريةالخدمات ٨. ٤
 

يتوفر في المنطقة المقترحة جميع الخدمات الضرورية من طرق معبدة وماء وكهرباء،            

ن شركة الكهرباء وكذلك المياه من سلطة الميـاه أو اآلبـار            ويمكن توفير الكهرباء م   

 :القريبة من المصنع في حاله الحاجة ،  وتقدر التكاليف التشغيلية المساعدة بما يلي

 

 البيان السنة/ دينار

 كهرباء  ٦٠٠



 ١٧

 مياه ٦٠٠

  وللسيارةوقود للبويلر ٢,٤٠٠

 المجموع الكلي ٣,٦٠٠
 
 
 

 ر السنوية القوى العاملة واألجو٩. ٤
يجب أن يكون لدى العاملين في المشروع خبرة إداريـة فـي مجـال إدارة المصـانع                 

ويوضـح الجـدول    . الغذائية، ويتمتع الفنيين بخبرة عالية في مجال التصنيع الغـذائي         

 .التالي عدد الموظفين ورواتبهم السنوية
 

دينار/ لراتب السنويا / الراتب الشهري

 دينار
 العدد

 البيان

 مهندس زراعي/صاحب المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

  اشهر٧محاسب دوام جزئي لمدة  ١ ١٠٠ ٧٠٠

 مدير تسويق ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 لمدة سبعة اشهر عامل فني  ٢ ١٢٠ ١,٦٨٠

  عادي لمدة سبعة اشهر عامل ٢ ١٠٠ ١,٤٠٠

 حارس  ١ ٨٥ ١,٠٢٠

 المجموع ٨ - ١٠,٢٠٠

 %.١اعي للعمالة الدائمة بنسبة علما بانه يضاف مساهمة المشؤوع في الضمان اإلجتم
 

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ١٠. ٤
كما وأن بعض األعمال اإلنشائية، ه، بسبب  اشهر لتنفيذالى تسعةيحتاج المشروع 

 .المعدات مستوردة
 

 الدراسة المالية.  ٥
  : تكاليف التشغيل للسنة األولى١٠٥

دينار/ الكلفة البند  



 ١٨

 ٦٦,٠٢٠ المواد األولية

ب واألجورالروات  ١٠,٩٠٦ 

 ٣,٦٠٠ الخدمات الضرورية

 ٦٠٠ مصاريف التسويق

 ٢,٨٧٠ مصاريف تشغيلية أخرى

 ٨٣,٩٦٦ المجموع
 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص ٢. ٥
دينار/ الكلفة البند  

 ٥,٠٠٠ األرض

لبناءا  ٢٤,٧٥٠ 

 ٢٢,٠٥٠ العدد واألدواتالتجهيزات و 

 ١,٠٠٠ أثاث

 ١٠,٠٠٠ سيارات

نات مستردةتأمي  ٣٠٠ 

 ٦٣,١٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس

 ١٣,٩٩٩ رأسمال عامل

 ٧٨,٠٩٩ المجموع

 

 

 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
 دينار وتشتمل على رسوم ١,٠٠٠تقدر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بمبلغ 

 .التسجيل والترخص والتعاقد على شراء المعدات

  رأس المال العامل٤٠٥
تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهرين وقـد بلغـت               

 .دينار)  ١٣,٩٩٩(قيمة هذا البند 
 



 ١٩

  وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
سيتم متويل املشروع من قبل مالك املشروع باإلضافة إىل احلصول على قرض  مؤسسـات اإلقـراض                 

 :سنويا، كما هو موضح يف اجلدول التايل % ١٠احمللية وبفائدة  
 

 

 البيان القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع ٤٨,٠٩٩ ٦٢

 قرض الموجودات الثابتة ٣٠,٠٠٠ ٣٨

 )دينار(  المجموع ٧٨,٠٩٩ ١٠٠
 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . لتشغيلي هو خمس سنوات   المشروع ا 

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة  •

 .المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥يبة الدخل بواقع احتسبت ضر •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

 

 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن          

تشير التدفقات النقدية   كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المـردود المـالي يرتقـي       على الوفاء بالتزاماته الماليـة        المشروع قادر  أن



 ٢٠

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق           .لمستوى التوقعات 

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالنقدي، الميزاني
 

  دينار في السـنة األولـى        ٦,٧٦٦وقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين         يت -

 . دينار في السنة الخامسة١٧,٣٢٢و   للتشغيل

تبلـغ قيمـة    ) .  منها دائمـة ٣(موظفين وعمال  لثمانية  سيوفر المشروع فرص عمل      -

عي  مساهمة المشروع في الضـمان اإلجتمـا       الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها      

 دينار في   ١٣,٢٥٦ دينار في السنة األولى ترتفع الى        ١٠,٩٠٦ بالنسبة للعمالة الدائمة  

 .السنة الخامسة

في السنة   % ٢٣,٩ في السنة األولى و    % ٨,٩تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 %.٢٣,٩و  % ١٣,٣ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينار٣٧,٢٩٨  NPVمة صافي القيمة الحالية للمشروع تبلغ قي -

  % .٢٤,٧يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

    . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

البيـع بنسـب    في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسـعار              -

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

اال ان المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف       . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

األمـر الـذي    % ٢٠او  % ١٠او انخفاض اسعار الببيع بنسـبة       % ٢٠التشغيل بنسبة   

 . اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيل او تحديد اسعار البيعيتطلب مراعاة ذلك عند

 

 

 

 

  الماليةمالحق ال٨٠٥
 
  و الخسائراألرباححساب ) ١

قائمة التدفقات النقدية) ٢  



 ٢١

لعموميةالميزانية ا) ٣  

ملخص االستنتاجات والمعايير المالية) ٤  
 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 صاحب المشروع

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

100,000110,000121,000133,100146,410المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

66,02072,62279,88487,87396,660تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,0803,2343,3963,5653,744تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,4005,9406,5347,1877,906تكاليف المصنع التشغيلية

74,50081,79689,81498,626108,310مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
25,50028,20431,18634,47438,100الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
5,1625,4205,6915,9766,275رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600660726799878مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
9501,0451,1501,2641,391مصاريف أخرى

9,49610,05510,64911,28311,958مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,8444,8444,8444,8444,844اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

14,54015,09915,69316,32717,002مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
10,96013,10515,49318,14821,098الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
7,96010,59713,52516,77420,379الربح قبل الضريبة

1,1941,5902,0292,5163,057الضريبة على األرباح
6,7669,00711,49614,25817,322األرباح الصافية

%45%47%50%54%57نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 68,78668,67168,52568,33868,099نقطة التعادل

%47%51%57%62%69نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

24,75025.00990أألبنية
025.000منشآت أخرى
22,05010.002,205معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
4,844المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
13,99913,9990رأس المال العامل المطلوب

78,09948,09930,000إجمالي تكلفة المشروع
%38%62%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

الفواآه المجففة
جرش، عجلون



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

الفواآه المجففةاسم المشروع
جرش، عجلون  الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
100,000110,000121,000133,100146,410المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
100,000110,000121,000133,100146,410المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
48,099حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,9965,9129,26013,09217,467الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
78,099102,996115,912130,260146,192163,877مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
63,100مجموع اإلستثمارات

11,00374,50081,79689,81498,626108,310التكاليف التشغيلية المباشرة
9,49610,05510,64911,28311,958إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,0002,5091,9681,373719الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,1941,5902,0292,5163,057الضريبة

75,10388,19095,949104,460113,798124,044إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,99614,80619,96425,80032,39439,833صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,9145,4055,9466,5407,194أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,9145,4055,9466,5407,194إجمالي دفعات سداد القرض

2,9969,89214,55819,85425,85432,638رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,9805,2986,7628,38710,189توزيعات األرباح

2,9965,9129,26013,09217,46722,449صافي النقد بعد التوزيعات



ر)الميزانية التقديرية ي (ب
اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,9965,9129,26013,09217,46722,449النقد

00000المدينون
11,00311,00311,00311,00311,00311,003المخزون

13,99916,91520,26324,09528,47033,452إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

5,000األرض
24,750المباني

22,050األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
63,10063,10063,10063,10063,10063,100إجمالي األصول الثابتة
4,8449,68814,53319,37724,221اإلستهالك التراآمي

63,10058,25653,41248,56743,72338,879القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
78,09975,97174,27573,06372,39372,331مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
4,9145,4055,9466,5407,1940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

4,9145,4055,9466,5407,1940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

25,08619,68113,7357,19400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
25,08619,68113,7357,19400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
48,09948,09948,09948,09948,09948,099رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,7866,49511,22817,099األرباج المجمعة
2,7863,7094,7345,8717,133الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

48,09950,88554,59459,32865,19972,331مجموع حقوق الملكية
78,09975,97174,27573,06372,39372,331مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.9%19.7%15.7%12.1%8.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.9%21.9%19.4%16.5%13.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.13.43.74.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الفواآه المجففة
جرش، عجلون



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع
الموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 37,298صافي القيمة الحالية
ي 
78,099المشروع

IRR 24.7معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
48,099صاحب 

B/C 30,000القروض1.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات
Pay Back Period 4فترة اإلسترداد

ى  رض 
%38.4التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

6,7669,00711,49614,25817,322صافي الربح بعد الضريبة

%13.9%12.6%11.2%9.6%8.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.9%19.7%15.7%12.1%8.9معدل العائد على اإلستثمار %

%23.9%21.9%19.4%16.5%13.3معدل العائد على حقوق الملكية %

3.13.43.74.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

68,78668,67168,52568,33868,099نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.4%31,99322.1زيادة تكاليف المشروع

%20 1.3%26,68919.8زيادة تكاليف المشروع

%10 0.9%7,0539.5-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.4%6.6-51,403-تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.0%88112.3زيادة تكاليف التشغيل

0.6%35,5360.0-زيادة تكاليف التشغيل %20

خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

الفواآه المجففة
جرش، عجلون



الحالة األساسية
IRR24.7%معدل العائد الداخلي
NPV37,298صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.1%معدل العائد الداخلي
NPV31,993صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.8%معدل العائد الداخلي
NPV26,689صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR9.5%معدل العائد الداخلي
NPV-7,053صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-6.6%معدل العائد الداخلي
NPV-51,403صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.3%معدل العائد الداخلي
NPV881صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR0.0%معدل العائد الداخلي
NPV-35,536صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

التدفق النقديالحالة األساسية



النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

075,1030-75,103

12,99616,00413,008

21,30918,14916,840

31,43520,53719,102

41,57423,19221,618
51,727107,515105,788

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

082,6140-82,614

12,99616,00413,008

21,30918,14916,840

31,43520,53719,102

41,57423,19221,618
51,727111,403109,676

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

090,1240-90,124

12,99616,00413,008

21,30918,14916,840

31,43520,53719,102

41,57423,19221,618
51,727115,291113,564

التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق



075,1030-75,103

12,9966,0043,008

21,3097,1495,840

31,4358,4377,002

41,5749,8828,308
51,72790,62988,902

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

075,1030-75,103

12,996-3,996-6,992

21,309-3,851-5,160

31,435-3,663-5,098

41,574-3,428-5,002
51,72773,74372,017

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

076,2040-76,204

13,2967,6044,309

21,4408,9647,524

31,57910,4918,912

41,73212,20110,470
51,89997,49395,593

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,3040-77,304

13,595-795-4,391

21,571-221-1,791

31,722444-1,278

41,8891,210-679
52,07287,47085,398
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