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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

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

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

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

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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  مثمرةأشجارمشتل 
 ملخص المشروع -1

 أشجار مثمرةشتلم اسم المشروع

 جرش موقع المشروع

 عنب و تفاحيات أشجار لوزيات و منتجات المشروع

 أشخاص 5 األيدي العاملة

 دينار 125.127 ير الكلاالستثما

 % 33.8 معدل العائد الداخلي

 دينار 97.734 صافي القيمة الحالية

  1.8 على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات 3 فترة االسترداد
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 صنافجميع األ ول  البعلية   أو سواء المروية     المزروعة باألشجار المثمرة   ةالمساح تتطور

 في  دونم 1.015.300  من  المثمرة باألشجار المزروعة   دت المساحة از إذ بعد أخرى    سنة

ويعـود   بالمائة   62  بزيادة مقدارها     أي 2002 في عام    دونم 1.640.191 إلى 1996عام  

  األخـرى  مقارنة مع القطاعات الزراعية      األشجار بزراعة     الناس  ذلك لمعرفة  العديد من    

 أي بدون   األردنيكاد يخلو بيت من البيوت في        مهارات ومعرفة عالية وال      إلىالتي تحتاج   

 في للشجرة مما زاد اإلنتاجي المثمرة والتي تتجدد باستمرار حسب العمر        األشجارنوع من   

  . المثمرةاألشجارالطلب على 

 

 من الظروف التي تسـاعد       المتميزة بالمناخ المعتدل شتاء    المحليةلمناخية  االظروف  تعتبر  

 مثل هذه المشاريع    ععلى تشجي وال بد من العمل     ،    وزراعتها مرة المث األشجار إنتاجعلى    

 علـى  تغطية احتياجاته في  ما زال يعتمد األردن أنلرفع نسبة االكتفاء الذاتي  منها حيث  

 مـن اشـتال األشـجار       2002-1998 إذ بلغ معدل استيراده للسنوات       االشتال المستوردة 

 .   شتلة1.367.000   حواليالمثمرة
 
 
 :صف المشروع و1. 2
 

 إلى وبيعها    )والعنب اللوزياتالتفاحيات و  (المثمرة األشجار اشتال  بإنتاجسيقوم المشروع   

 .  المشاتل

 

 : أهداف المشروع 2. 2

 
 اإلنتـاج   وإحـالل مزارع التي تنشأ حديثا ،      تأمين احتياجات ال  ل  المثمرة راشجألاإنتاج   •

 .المحلي مكان اإلستيراد

 .المشروعتحقيق عائد جيد الصحاب  •

خلق فرص عمل  للعديد من السكان وتحسـين المسـتوى االقتصـادي واالجتمـاعي          •

 . في المشروعللعاملين
 
 
 
 

 المقدمة.2
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 -: الموقع العام للمشروع3. 2
 

ينجح هذا المشروع في المواقع القريبة من المدن الرئيسـة لسـهولة تسـويق المنـتج،            

التي تتميز   محافظة جرش    لمشروعلهذا ا  ومن المناطق المناسبة      والقريبة من مياه الري   

 المياه  ،الينابيع  ( مياه  الغناها ب و الخصبة بتربتها ،خصوصا بمزايا عديدة في مجال الزراعة    

 يشجع علـى  الذي األمر ، شتاءمناخها المعتدل باإلضافة إلى    ) المياه آبار جمع السطحية و   

 ي الذي يتوسط المملكة   الجغراف جرش   هذا باإلضافة إلى أن موقع      تنفيذ مثل هذه المشاريع   

سوقا دائما لبيع األشـجار     معرضا و   جرش منطقة  كما تعتبر  0 تسويق المنتج  علىيساعد  

 . المؤدي إليها العاموجود الكثير من المشاتل على الطريقالمثمرة ونباتات الزينة ل

نظرا للظروف المناخيـة المالئمـة      محافظة العاصمة والبلقاء     كما ينجح هذا المشروع في    

  .ر المياه الالزمة للريوتوف
 
 
 
 
 
 
 
 

األشجار المثمرة من زيتون وتفاحيات ولوزيـات نتيجـة          شراءنظرا للطلب المتزايد على     

 فقد تم إنشاء العديـد مـن المشـاتل الحكوميـة             بها   ،للتوسع في المساحات المزروعة   

ا حتى عام   قد بلغ عدد المشاتل التي تم إنشاؤه      ف 0المتزايدة السوقوالخاصة لتلبية حاجات    

 مشتال حكوميا  موزعة على محافظات المملكـة         16 مشتال منها    122 ما مجموعه    2002

 :المختلفة كما هو مبين في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

  السوقدراسة.3
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 المنطقة نوع المشتل

 خاص حكومي

 المجموع

 21 21 0 عمان

 1 1 0 اربد

 19 17 2 البلقاء

 9 9 0 المفرق

 18 17 1 جرش

 1 0 1 مأدبا

 1 0 1 ركالك

 8 7 1 معان

 6 6 0 الزرقاء

 3 0 3 الطفيلة

 4 3 1 العقبة

 31 25 6 وادي األردن

 122 106 16 المجموع

 
 2002التقرير السنوي / وزارة الزراعة: المصدر

 

 كما هـي     2002 - 2000  عام    المثمرة  من   باألشجاركما تطورت المساحات المزروعة     

 :موضحة في الجدول التالي 
 

 جار المثمرةاألش )ألف دونم(المساحة 
2000 2001 2002 

 945.0 907.5 859.3 زيتون 

 145.2 148.4 145.6 عنب 

 66.1 67.0 66.5 حمضيات

  18.3 18.2 18.0 موز

 67.6 67.1 63.7 تفاحيات 

 83.3 82.6 80.9 لوزيات

 15.7 16.0 15.9 تين

 9.3 9.1 8.7 رمان

 2.0 2.1 2.1 جوافة

 12.5 11.9 8.7 أخرى

 1365.5 1329.9 1269.4 المجموع

 2.3 4.8 - نسبة النمو

 3.6 معدل النمو

 2002التقرير السنوي / وزارة الزراعة: المصدر



 8

 ،حتل المرتبـة األولـى    ي أشجار الزيتون  التوسع في زراعة     أنتبين  يمن الجدول السابق    

 ثمـرة مأشتال األشـجار ال   طلب على    هناك   تبين أن  كما ي  .العنب  يليها التوسع في زراعة     

 . بالمائة3.6بمختلف أنواعها حيث  بلغ معدل النمو السنوي لمختلف األنواع 

 

 :-خدمات المشروع وتصنيفها   1. 3
 

اشـتال األشـجار    يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية العاملة في مجال إنتاج           

يـتم  التي ال    األنواع وبيع   داستيرا يمكن أن يقوم المشروع ب     نواعها ، كما  بجميع أ المثمرة  

 .محليا نتاجهاإ
 

 السوق المحلي 2. 3
 

 عن طريق  الكميات التي يتم إنتاجها        األشجار المثمرة تم تغطية حاجة السوق المحلي من       ي

ويتم  ، وزارة الزراعة  إلى ومن المشاتل التابعة     محليا من المشاتل الخاصة بالدرجة األولى     

وزارة   بيانـات  تظهر و 0تي يتم استيرادها من الخارج    تعويض العجز عن طريق الكميات ال     

ـ  يكما ه  السوق لتلبية حاجات  األشجار المثمرة  محليا من    المنتجةالكميات  الزراعة    ة مبين

 : التاليفي الجدول
 

 ألف غرسة / إنتاج  مشاتل وزارة الزراعة من األشجار المثمرة
 

 الصنف )باأللف غرسة(عدد الغراس 
1998 1999 2000 2001 2002 

 536.8 392.4 592.6 443.6 877.4 زيتون 

 5.9 3.3 0.0 0.0 0.0 عنب 

 25.0 31.4 21.6 48.1 59.0 لوزيات

 34.1 13.6 110.3 66.6 69.4 تفاحيات 

 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 حمضيات

 28.4 18.0 29.8 39.2 38.2 أخرى

 630.2 458.7 756.9 1.044.0597.5 المجموع

 37.4 )39.4( 26.7 )43( - %)قصالن (نسبة النمو

 %)4.6( %)النقص (معدل النمو
 2002التقرير السنوي / وزارة الزراعة: المصدر
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 اشتال األشجار المشار إليهـا ،       نمن السابق يتبين أن هنالك تراجعا في كميات اإلنتاج م         

ة  فـي السـن    اإلنتـاج ويبدو أن توفر فائض في اإلنتاج بإحدى السنوات يؤدي إلى تراجع            

 أدى  1998أضف إلى ذلك أن التوسع الكبير في إنتاج أشجار الزيتون في عـام              . الالحقة

إلى إشباع السوق من اشتاله في السنوات الالحقة وبالتالي انخفاض اإلنتـاج منـه فـي                

 علما بان إنتاج المشاتل الحكومية خالل السنوات أعاله قـد           .1998السنوات التالية للعام    

 .على غراس الزيتون% 85 -% 74اوحت بين تركز بنسبة كبيرة تر

 النباتي  اإلنتاجحسب تقرير مديرية     كما تم تقدير اإلنتاج المحلي من مشاتل القطاع الخاص        

و موضح في الجـدول     هكما    مشاتل وزارة الزراعة لنفس العام     بإنتاجمقارنة   2001لعام  

 :التالي
 

 المجموعمشاتل وزارة الزراعة القطاع الخاص  ألف غرسة/ العدد

 2333.4 392.4 1941 زيتون 

 82.3 3.3 79 عنب 

 218.4 31.4 187 لوزيات

 201.6 13.6 188 تفاحيات 

 852 0.0 852 حمضيات

 271 18.0 253 أخرى

 3.958.7 458.7 3.500.0 المجموع

 ضعف إنتاج مشـاتل وزارة    7.6المشاتل الخاصة يعادل حوالي     من السابق يتبين أن إنتاج      

كما يتبين أيضا أن إنتاج غراس الزيتـون للقطـاع          .  من اشتال األشجار المثمرة    الزراعة

% 83من إجمالي إنتاج االشتال لدى مشاتل القطاع الخاص وحوالي          % 55الخاص تشكل   

 . من إجمالي إنتاج اشتال الزيتون لدى القطاعين العام والخاص

  

 :  والصادرات لمستوردات ا 3 .3
 

 سوريا، مصر، أهمهااشتال الغراس المثمرة من مصادر مختلفة  من  االستيراد  بلغت كميات   

للفترة استيرادها  التي تم   ، حيث بلغت الكميات     جنبيةاأللسطين ومن بعض الدول     فالعراق و 

 : النحو التاليىعل) 1998-2002(
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 الصنف )باأللف غرسة(عدد الغراس 
1988 1999 2000 2001 2002 

 7.5 0.5 2.005 0.0 0.0 زيتون 

 209.9 100 72 21.8 65.0 عنب 

 651.8 516 80 307.8 123.0 لوزيات

 367.1 175 490 53.8 106.0 تفاحيات 

 84.0 121 68 101.0 123.0 حمضيات

 271.8 357 329 184.0 265.0 أخرى

 1592.1 1269.5 2603 668.4 682.0 المجموع

  شتلة1363 معدل االستيراد

 .2002زارة الزراعة و لالتقرير السنوي/ المصدر
 

 لدول عربية مثل السعودية وبعض       أو أعيد تصديرها    تم تصديرها  كميات التي للأما بالنسبة   

) 2002-1998(للفترة  دول الخليج والسلطة الوطنية الفلسطينية ومصر وسوريا ولبنان،         

 :على النحو التاليقد بلغت 
 
 

 الصنف )باأللف غرسة(عدد الغراس 
1988 1999 2000 2001 2002 

 1.598.9 3.298 2.800 783.8 130 زيتون 

 3 14 16 51.3 6.6 عنب 

 7.7 238 312 225.3 115 لوزيات

 8.5 15 43 77.7 40 تفاحيات 

 75.4 472 379 437 228.7 حمضيات

 239.1 149 155 384.8 123 أخرى

 1932.6 4.314 1.959.93.705 643.3 المجموع
 2.511 الصادراتمعدل 

 .2002وزارة الزراعة  التقرير السنوي ل/ صدرالم
 

 :الطلب المحلي السابق  403
 

 محليـا مـن     إنتاجها يتم   الكميات التي الطلب المحلي من خالل حساب      صافي  يمكن تحديد   

تقـوم بإنتـاج      مشتال   122 عددها     الموجودة في المملكة والبالغ    مشاتل القطاع الخاص  
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 مبين  هوكما  تل وزارة الزراعة    ا مش إنتاج إلى باإلضافة ،  األشجار المثمرة ونباتات الزينة   

 لتحديـد الكميـات     األشجارفي الجدول التالي وحساب الكميات المستوردة والمصدرة من         

 :المتاحة للسوق المحلي

 

 . المصدر-المستورد+  المحلي اإلنتاجكمية =  حجم الطلب المحليصافي
صافي حجم الطلب 

 ) شتلةألف(

ات صادرال

 ألف شتلة
 

المستوردات

 ألف شتلة

اإلنتاج المحلي

 ألف شتلة
 السنة

914.2 4314 1269.5 3958.7 2001 
 

 :الطلب المتوقع  5. 3

 
األشجار المثمرة بنفس معدل نسبة النمو في التوسـع            الطلب على   زداد ي أنتوقع  من الم 

 . سنويا% 3.6 والبالغة2002-2000في مساحة األشجار المثمرة من 
 

 السنة الشتلة ألف/ لمتوقعحجم الطلب ا
1.017 2004 
1.053 2005 
1.091 2006 
1.130 2007 
1.171 2008 

 

 :والطاقة المقترحةالمشروع من السوق حصة  6. 3

 
 دونما بنـاء علـى الطاقـة        15يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة مساحته         

ـ وإلغـراض    .شتلة ألف 120حوالي  بوالمقدرة  اإلنتاجية المتوقعة للمشروع     تحفظ تـم   ال

 عبارة عـن نسـبة      األخرى واعتبرت الكمية    0ألف 100 المشروع حوالي    إنتاجيةاعتبار  

  التابعة لوزارة الزراعة    النباتي اإلنتاجات مديرية   تقديربيانات و تشير   و 0الفاقد في االشتال  

،   2001/2002لموسـم     ألف غرسة  386 في إنتاج اشتال الزيتون بلغ         افائضبان هناك   

 اللوزيـات   ألشجار ألف بالنسبة    252 ألف،   178 ألف،   345عجزا مقداره   كما وان هنالك    

 المشروع على إنتاج اللوزيات      سيعتمد لذا.  لنفس الموسم  والتفاحيات والعنب على التوالي   
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 ل والسفرج واألجاصمثل الدراق والخوخ والكرز والمشمش واللوز والتفاحيات مثل التفاح          

  0 على التوالي%20 ،%40، % 40لمختلفة وبنسبة  اهفوالعنب بأصنا
 

قـد  ا بعد خصم نسـبة الف      ة المثمر األشجار اشتالمن  لمشروع   ا إنتاجيبين الجدول التالي    

 :األنواعلمختلف 

 السنة اإلنتاجية  )ألف شتلة( االشتالمن نتاج اإل

 عنبتفاحيات لوزيات 

 اإلجمالي

 ألف شتلة
 100 20 40 40 الخامسة-األولى 

 

التي والطاقة اإلنتاجية المتوقعة  إلىاستنادا  تقدير حصة المشروع وبناء على ذلك يمكن

من العجز % 11 كما تمثل ما نسبته ، 2004للعام  السوق حجممن % 9.8 إلىتصل 

 ولألصناف المنوي 2001 /2000الحاصل في اشتال األشجار المثمرة للموسم الزراعي 

  0إنتاجها
 

 :سويقوالت المنافسة 703
 
 المثمرة األشجارالنسبة للسوق المحلي فانه قادر على استيعاب منتجات أي مشروع يقدم ب

 السلعةات النوعية الجيدة، وذلك بسبب أن األردن ما زال يعاني عجزا كبيرا من هذه ذ

 وتصدير إنتاجبد من العمل على  تطوير خطط ، باإلضافة انه ال باستثناء اشتال الزيتون

 . ثمرة الماألشجار

 

 بالتجزئة أوشاتل مال بالجملة الصحاب إما  المثمرةاألشجاربيع ب يقوم أنيمكن للمشروع 

 المتوقعة اإليرادات يواجه المشروع صعوبات في تحقيق أن وال يتوقع 0 للمستهلك النهائي

 ما تم تنويع النباتات وانتاج إذا  خاصةاألشجار المثمرة الملحوظ على شراء لإلقبالنتيجة 

 .صناف التي يقبل عليها المستهلكاأل
 

 بقدر من المعرفـة     يتمتعوي هذا المجال    ة ف خبر  ال   صاحب المشروع     يكون لدى    أنيجب  

  مع المهندسين عالقات أو موزعينالغراس وذلك من خالل  وتسويق  إنتاجفي كيفية 

 

الخدمات  في مجال صيانة الحدائق و     أوالعاملين في مجال تنفيذ مشاريع البستنة الشجرية        

درا على فتح قنوات تسويقية في جميع محافظات المملكة ال سـيما            اوان يكون ق  الزراعية  
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 يجد المشروع منافسة    أن ويتوقع   0في المناطق التي يتم فيها تنفيذ مشاريع شجرية جديدة        

 العجـز الحاصـل فـي الكميـات         أن إال 0 في السوق  ةخبرال ذات المشابهةمن المشاريع   

 فيها  ويتم االعتماد على تغطية العجز    ة   الكميات المطلوب  افسة لتغطية سيخفف من حدة المن   

 من الدول المجاورة مثل سوريا ولبنان وفلسطينعن طريق االستيراد 
 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار 8. 3
 

 والتي عمرها   ألشجار المثمرة ل  الجملة  أسعار بيع   السنوية للمشروع حسب   اإليرادات تبلغ

ت  بناء على الجـوال    التي تم االطالع عليها     والتفاحيات وعمر سنة للعنب      تسنتين للوزيا 

 :،  على النحو التالي الموجودة في منطقة البقعةالميدانية للمشاتل

 الكمية البند

  ألف شتلة

 الكمية

  بعد الفاقدألف شتلة

 اإلجمالي السعر
  دينارألف 

 30 0.75 40 48 لوزيات اشتال

 30 0.75 40 48 تفاحيات اشتال

 9 0.45 20 24 عنب اشتال

 69 - 100 120 المجموع
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 المشروع  موقع 104

 
 مـن اآلبـار      لتوفر مياه الـري    من المواقع المناسبة للمشروع وذلك    جرش  تعتبر منطقة   

 المعروف بالشفا غوري     والجو المناسب  في المنطقة  والمياه السطحية    عوالينابياالرتوازية  

جرش المتوسط بين محافظات المملكة مما يسـاعد علـى تسـويق            باإلضافة إلى موقع    ،  

  . من الشبكة العامةهذا وقد تم افتراض توفر خدمة الكهرباء .منتجات المشروع 
 
 
 

 ألرض ا2. 4
 

 حيث يكفي الـدونم الواحـد        ليقام عليها  جرش  في منطقة   دونما 20يحتاج المشروع إلى      

دينـار   80.000دونم ، أي مـا مجموعـه        /  دينار 4.000، بسعر    آالف شتلة    10النتاج  

، وان يكـون الموقـع      تكميليال ريالشريطة أن تتوفر بالقرب من األرض مياه ألغراض         

 .قريب من طرق المواصالت الرئيسة
 

 البناء  3. 4
 

ال يحتاج المشروع ألية أبنية باستثناء سكن بسيط للعمال ومكتب الستقبال الزبائن بمساحة             

 بركة للري وسياج معـدني      إنشاء إلىيحتاج المشروع    كما    ، 2م60حوالي  إجمالية تقدر ب  

  .تلك األعمال كلفة التاليين الجدول يبو. حول أرض المشروع 

 السعر الوصف البند

 )2م/دينار(

 التكلفة

 دينار

 3.000 50 2م60 سكن عمال

بركة مياه ري مع أنابيب وغطاء      

 بالستيكي

 500 مقطوع 3م200

 1500 3 م طول500 سياج معدني

 5.000 دينار/ المجموع

 

 فنيةالدراسة ال.4
 



 15

 

 :األثاث 4. 4
 

 .  دينار650بسيط لغايات العمال واإلدارة تقدر كلفته ب أثاث يحتاج المشروع إلى 

 

  واألدواتالعدد   5. 4

 
كما هي موضحة    العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلي           توفيريمكن  

 :في الجدول التالي
 
 

 الكلفة

 ارين د

 السعر

 ينار د

العد

 د

 البيان 

 لتنقيطشبكة ري با 12 120 1.440
  وسمادةمضخة - 500 500
ماتور رش مبيدات حشرية وفطرية مع  1 500 500

 ضاغطة هواء
 ،مجارف مقصاتعربات ،  (وأدواتعدد  - 200 200

 ) الخ ...ه ميا، خراطيم،سؤو، ف
 المجموع 2.640

 

 54ة كل خمس سنوات، وتقدر احتياجات المشروع ب كما يستخدم السماد العضوي مر

تها ضمن األصول لج دينار سيتم معا1.620 دينار للطن ، أي ما مجموعه 30طن وبواقع 

 . الثابتة
 

 وسائط نقل  6. 4

 
 للمساعدة في    دينار 10.000 قدرت قيمتها بـ     تعمل على الديزل   نقل   مشروع سيارة لايلزم  

 طريقـة  المنتج إلى الزبائن، حيث اعتمد في المشـروع       تأمين مستلزمات اإلنتاج وتسويق   

 .البيع بالجملة
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 :  األولية المواد 7. 4
 

فـي  األشجار المثمرة    وذلك النتاج    ل الجدو ييحتاج المشروع إلى المواد األولية المبينة ف      

 الـدونم    علما بان  0ي، وجميع هذه المواد متوفرة في السوق المحل       المشتل بجميع أشكالها  

 سعر المتر المكعب مـن الميـاه         حيث يبلغ  ، من مياه الري   3 م 200بالمعدل   يحتاج الواحد

الواصلة عبر األنابيب البالستيكية إلى ارض المشتل والمأخوذة  من اآلبـار االرتوازيـة              

 .3م/ دينار0.300 حوالي )جرشمنطقة (المجاورة 
 

 .  سلت بدون طبارة2 و ك1 كيمها في شهرتباع اللوزيات والتفاحيات بالعادة في موس

  

  الضروريةالخدمات   8. 4

 
 المقترحة  ة المنطق  ويتوفر في  إليه، توفر مياه الري والطرق المؤدية       إلى يحتاج المشروع 

 الوقود الالزم   إلىهذا  ويحتاج المشروع     . المناسبةوشبكة من الطرق    المياه الالزمة للري    

 . سنويا دينار 2.000 ب االستهالكويقدر للسيارة وتشغيل المضخة للري، 
 

 

 

 

الكلفة  اإلجمالي دينار

 دينار

الكمية 

 والوحدة

 البيان

 وعبواتأكياس بالستيك  - - 2.400
 تراب تقدير 200 200

 بذار وعقل تقدير 1.500 2.500
 شتلة/  فلس5أسمدة بمعدل   الف120 0.005 600
بمعدل / مبيدات حشرية وفطرية  الف120 0.005 600

 شتلة/  فلس5
 .سنة/ ري  3م3600 0.30 1.080
لمجموعا 7.380  
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 القوى العاملة واألجور السنوية  9. 4
 

 الزراعية واألعمال الري ة اجل متابع ن م اثنان منهم فنيين  ال  معثالث   إلىيحتاج المشروع   

، تعبئة أكياس الزراعة   ألغراض    لمدة شهر  2 عمالة موسمية عدد     إلى يحتاج، كما   األخرى

 :على النحو التالي
 

 البيان العدد الراتب الشهري دينار/ الكلفة

 مالك المشروع 1 350 4.200
 عامل فني 2 150 3.600
  عاديعامل  2 125 3.000
 ة مؤقتةلاعم - - 3.000

 للتطعيم
 المجموع 13.800

 
 : تنفيذ المشروعبرنامج 10. 4

 

مـن بدايـة   رين شـه خالل لزراعة واشبكة الري بناء وشراء الإنجاز  من المتوقع أن يتم     

 بالنسـبة    من الزراعـة   نةبعد س  للمشروع يبدأ    البيع/ التجاري اإلنتاج مع العلم بان     .العمل

 . من الزراعة  بيعها اعتبارا من السنة الثانية أيبدفللعنب أما بالنسبة للوزيات والتفاحيات 

 

 
 

 

 

  تكاليف التشغيل1. 5
دينار/ الكلفة البيان  

 7.380 المواد األولية

واتب واألجورالر  14.988 

 2.240 الخدمات الضرورية

 1.725 مصاريف التسويق

 1.900 مصاريف تشغيلية أخرى

 28.233 مجموع األصول الثابتة

 الدراسة المالية.5
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 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  2. 5
 

 دينار/ الكلفة البيان
 80.000 األرض

 5.000 لبناءا

 2.640 العدد واألدوات

 1.620 )سماد عضوي(أخرى 

 10.000 ياراتس

 650 اثاث

 99.910 مجموع األصول الثابتة

 11.100 مصاريف التأسيس

 14.117 رأسمال عامل

 125.127 المجموع الكلي
 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل305
 

وان  تدخل ضمن مصاريف التأسيسمن الزراعة سنة تأسيس واألولى ة تم اعتبار السن

 .  من السنة الثانيةدأيباإلنتاج التجاري للمشروع 

إلى سنتين من تاريخ زراعتها حتى يبدأ لوزيات و تفاحيات  المثمرة األشجارتحتاج اشتال 

ولغايات هذه الدراسة اعتبرت كافة النفقات  ، في السنة الثانية من زراعتهاتسويقها

ا التشغيلية في السنة األولى للزراعة، باإلضافة إلى مصاريف التأسيس العادية جميعه

 اإلنتاج التجاري على ل على المشروع ما قبعبارة عن مصاريف تأسيس متوقع إنفاقها

 :النحو التالي

 مصاريف التأسيس  البيان

 دينار

 7.380 مواد أولية 

 10.320  *أجور مباشرة

 2.000 ما قبل التشغيلفوائد 

 400  أخرىمصاريف

 )9.000 (  بيع اشتال العنبتيطرح إيرادا

 11.100 ف التأسيس مصاريصافي
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 صـاحب باسـتثناء راتـب     للسنة األولى من الزراعـة      كاملة  حملت مصاريف التأسيس    * 

 . المشروع
 
 
 . رأس المال العامل4. 5

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

 . دينار  14.117
 

 وسائل التمويل بالدينار 5. 5

 
مـن    مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قـرض          يل المشروع من قبل   سيتم تمو 

 :ا، كما هو موضح في الجدول التاليسنوي % 8 بفائدة مؤسسات اإلقراض المحلية و

 البيان دينار / القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع 100.127 80
ي موجودات ثابتة ورأسمال عاملقرض 25.000 20

 المجموع 125.127 100
 

  األسس والفرضيات المالية605

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

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

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

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

 .لإليرادات

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

 .ال يخضع المشروع الى ضريبة الدخل باعتباره مشروعا زراعيا •

 %. 75افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •
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 ات والكشوف المالية ملخص المؤشر7. 5
 

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

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

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية
 
دينار في السنة األولـى      26.962 يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة27.808و   للتشغيل

تبلغ  . وعمالة غير دائمة     دائمين وعمالموظفين   لخمسةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 مسـاهمة المشـروع فـي الضـمان          بما فيها  قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم     

 دينـار فـي السـنة       18.218 دينار في السنة األولى ترتفع الـى         14.988 االجتماعي

 .الخامسة

فـي   % 20.8 في السـنة األولـى و     % 20.9 ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

و % 25.2 ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

20.8.% 

 .  دينارNPV  97.734تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .33.8يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.8حالية لإليرادات الى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 .وات  سن3ترداد للمشروع  تبلغ فترة اإلس -

 بنسـب   البيـع  او تخفيض اسعار     لفي حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغي        -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد          % 20و% 10تتراوح بين   

 . دوى المشروعجاألدنى الالزم للحكم على 
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  و الخسائراألرباححساب  .1

 فقات النقديةقائمة التد .2

 لعموميةالميزانية ا .3

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية .4
 

 الماليةمالحق ال5.8



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
جرشالموقع المقترح

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

69,00069,00069,00069,00069,000المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

7,3807,5287,6787,8327,988تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,32610,84211,38411,95412,551تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3203,3863,4543,5233,594تكاليف المصنع التشغيلية

21,02621,75622,51723,30924,133مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
47,97447,24446,48345,69144,867الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
4,6624,8955,1405,3975,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,7251,7601,7951,8311,867مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
820836853870888مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 7,2077,4917,7888,0988,421مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
2,3852,3852,3852,3852,385اإلستهالك لإلصول الثابتة

2,2202,2202,2202,2202,220إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,81212,09612,39212,70213,026مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
36,16235,14834,09132,98931,840الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

9,2008,6387,7736,3764,033الفائدة على القرض
26,96226,51026,31826,61327,808الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
26,96226,51026,31826,61327,808األرباح الصافية

%29%28%27%26%25نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 30,22130,28229,93428,81126,234نقطة التعادل

%38%42%43%44%44نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

5,00025.00200أألبنية
025.000منشآت أخرى
2,64010.00264معدات وأجهزة

6506.6797األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

1,6205.00324أخرى
2,385المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

11,10052,220المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
14,1174,11710,000رأس المال العامل المطلوب

125,127100,12725,000إجمالي تكلفة المشروع
%20%80%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

مشتل اشجار مثمرة



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

مشتل اشجار اسم المشروع
جرشالموقع الموقع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
69,00069,00069,00069,00069,000المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
69,00069,00069,00069,00069,000المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
100,127حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
10,000قرض رأس المال العامل

10,42718,76826,43433,18838,618الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
125,12779,42787,76895,434102,188107,618مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
99,910مجموع اإلستثمارات

3,69021,02621,75622,51723,30924,133التكاليف التشغيلية المباشرة
7,2077,4917,7888,0988,421إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
9,2008,6387,7736,3764,033الفائدة

11,100المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

114,70037,43337,88538,07837,78236,587إجمالي التدفق النقدي الخارج
10,42741,99449,88357,35764,40571,030صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

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

4478051,4482,6074,693أقساط قرض رأس المال العامل
3,0043,5664,4315,8288,171إجمالي دفعات سداد القرض

10,42738,99046,31752,92658,57762,859رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
020,22219,88319,73819,96020,856توزيعات األرباح

10,42718,76826,43433,18838,61842,003صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
جرش صاحب المشروع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
10,42718,76826,43433,18838,61842,003النقد

00000المدينون
3,6903,6903,6903,6903,6903,690المخزون

14,11722,45830,12436,87842,30845,693إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

80,000األرض
5,000المباني

2,640األجهزة والمعدات
650األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
0تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

1,620أخرى
99,91099,91099,91099,91099,91099,910إجمالي األصول الثابتة
2,3854,7697,1549,53911,924اإلستهالك التراآمي

99,91097,52595,14192,75690,37187,986القيمة الدفترية لألصول الثابتة
11,1008,8806,6604,4402,2200القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
125,127128,863131,925134,073134,899133,679مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
2,5572,7612,9823,2213,4790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
4478051,4482,6074,6930اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3,0043,5664,4315,8288,1710مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

12,4439,6826,6993,47900رصيد قرض األصول الثابتة
9,5538,7487,3004,69300رصيد قرض رأس المال العامل
21,99618,43013,9998,17100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
100,127100,127100,127100,127100,127100,127رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

6,74113,36819,94826,601األرباج المجمعة
6,7416,6286,5796,6536,952الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

100,127106,867113,495120,074126,727133,679مجموع حقوق الملكية
125,127128,863131,925134,073134,899133,679مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %20.8%19.7%19.6%20.1%20.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%20.8%21.0%21.9%23.4%25.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 6.36.86.35.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.20.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

مشتل اشجار مثمرة



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

جرش صاحب المشروع

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 97,734صافي القيمة الحالية
ي

125,127المشروع

IRR 33.8معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
100,127صاحب 

B/C 25,000القروض1.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد
ى  رض 

%20.0التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

26,96226,51026,31826,61327,808صافي الربح بعد الضريبة

%40.3%38.6%38.1%38.4%39.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%20.8%19.7%19.6%20.1%20.9معدل العائد على اإلستثمار %

%20.8%21.0%21.9%23.4%25.2معدل العائد على حقوق الملكية %

6.36.86.35.20.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.20.20.10.10.0الديون

30,22130,28229,93428,81126,234نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.7%91,25630.7زيادة تكاليف المشروع

%20 1.6%84,77928.0زيادة تكاليف المشروع

%10 1.6%70,47827.8تخفيض مبيعات المشروع

%20 1.3%43,22121.7تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.7%86,35931.1زيادة تكاليف التشغيل

1.6%74,98528.4زيادة تكاليف التشغيل %20

خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

مشتل اشجار مثمرة



الحالة األساسية
IRR33.8%معدل العائد الداخلي
NPV97,734صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR30.7%معدل العائد الداخلي
NPV91,256صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.0%معدل العائد الداخلي
NPV84,779صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR27.8%معدل العائد الداخلي
NPV70,478صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR21.7%معدل العائد الداخلي
NPV43,221صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR31.1%معدل العائد الداخلي
NPV86,359صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR28.4%معدل العائد الداخلي
NPV74,985صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

التدفق النقديالحالة األساسية



النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0114,7000-114,700

110,42740,76730,341

250739,75339,246

352938,69638,167

455137,59437,043
5574182,712182,138

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0126,1700-126,170

110,42740,76730,341

250739,75339,246

352938,69638,167

455137,59437,043
5574191,511190,936

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0137,6400-137,640

110,42740,76730,341

250739,75339,246

352938,69638,167

455137,59437,043
5574200,309199,735

التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق



0114,7000-114,700

110,42733,86723,441

250732,85332,346

352931,79631,267

455130,69430,143
5574171,612171,037

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0114,7000-114,700

110,42726,96716,541

250725,95325,446

352924,89624,367

455123,79423,243
5574160,511159,937

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0115,0690-115,069

111,46937,94426,475

255836,82836,270

358135,66535,084

460634,45333,847
5632181,084180,452

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0115,4380-115,438

112,51235,12022,609

260933,90333,295

363432,63532,001

466131,31330,651
5689179,456178,767
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