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

التغلببهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة و) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 

 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني
 

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

فرص األستثمار وتحديد في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

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

والمالية للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص

 .نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة

لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة) ةإراد(

 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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تالمحتويا   

 ٠١     ملخص المشروع 
 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع
   ٢. ٢ مبررات واهداف المشروع

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

٠٣     دراسة السوق 
   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ حليمالسوق ال
   ٣. ٣ االستيراد والصادرات
   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

   ٥٠٣ الطلب المتوفع

  ٦٠٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة
  ٧٠٣ المنافسة والتسويق

  ٨٠٣ أسعار البيع وااليرادات المتوقعة
٠٤     الدراسة الفنية 

   ١. ٤ موقع المشروع
   ٢. ٤ االرض والبناء

   ٣. ٤ االثاث
   ٤. ٤ العدد واالدوات
   ٥. ٤ المواد االولية

   ٦٠٤ الخدمات الضرورية
   ٧٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية

   ٨٠٤ 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 بالدينار
   ٦. ٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
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 ملخص المشروع -١

 العنبزراعة  اسم المشروع

 ،غرب اربد،الجنوب، االغوار حسبان ،السلط  المقترحموقع المشروع

  العنبثمار  منتجات المشروع

 أشخاص ثالثة اثنان دائمتاناأليدي العاملة

 دينار ١١٤,٠٢٦ ياالستثمار الكل

 % ٣٧,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٣٦,٦٣٤ صافي القيمة الحالية

 ٢,٢ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية

 ةسن ٤ فترة االسترداد

 

العنبدراسة اولية لمشروع زراعة   
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 المقدمة ٠٢
غرب آسيا وعلى وجه الخصوص سـواحل       في  كان   األصلي موطن العنب يعتقد أن   

وقد عمل اإلنسان منذ القدم     .  والبحر األسود والقوقاز وسورية وإيران     بحر قزوين 

 نباتات العنب ذات الصفات الجيدة والتي ما زالـت مسـتعملة حتـى              راختياعلى ا 

 .عصرنا الحالي

ـ      يوه  العنب من النباتات المعمرة،    شجارتعتبر أ   ،ة من أفضل الفواكه وأكثرها منفع

  العنـب   ويؤكل . ف ومنظف للقناة الهضمية      مغذ وملين للمعدة واألمعاء وملط     فهو

الفواكه وهى العنب   تتربع على عرش     التيأحد الفواكه الثالثة    يعتبر  و وجافا،   رطبا

 ذكر العنب في مواضع كثيرة من آيات القرآن الكريم، وغالبا            كما .والرطب والتين 

كم به  ينبت ل :" كما جاء في قوله تعالى في سورة النحل        ما يأتي ذكره عقب النخيل    

و ) الفركتوز  (يحتوى العنب على    . )١١(اآلية  " الزرع والزيتون والنخيل واألعناب   

لمعدة لطهر  وم،  ، ومدر للبول    عصير العنب مفيد ألمراض الصدر    ، و )الجلوكوز  ( 

وترطيبـه، وذلـك   لتنظيف الوجه وغسله  ويستعمل عصير العنب    . اإلمساكويعالج  

تستخدم أوراق العنب فـي المطـبخ       ما  ، ك بمسح الوجه باستخدام قطعة من القطن     

 . C  على فيتامينا كمادة قابضة الحتوائهةمفيدي وهالشرقي 

 األرض على شكل معرشات أو على شكل جفنة قريبة من سطح            العنبتربى أشجار   

 .T حرف ركائز على أو أكورديون التربية الحديثة على شكل إلى باإلضافة

 

 : وصف المشروع١. ٢
 المالئمة للبيئة المحليـة والمتميـزة       العنبى زراعة أشجار    سيعتمد المشروع عل  

باإلنتاجية العالية وذات النوعية الجيدة القابلة للتصدير مستقبال إلـى دول العـالم،             

علـى  ) من الوزن الرطـب   (%  تحتوي في تركيبها     العنبومن المعروف بأن ثمار     

وم بوتاسـي ، %١كتـين  ب،  %٠,١، بـروتين    %٢٤-١٥،  سكريات    %٨٠,٠ماء  

عناصـر  علـى   الثمـار   كما تحتوي   و%. ٠,١٨-٠,٠٨، فوسفات   %٠,٥-٠,١٩

 .الخ.... )Cفيتامين (رى مثل النحاس، والزنك وحمض االسكوربيك اخ
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 المحلية وجميعهـا تحتـوي      األصناف  المناسبة للبيئة األردنية   العنبومن أصناف   

من األصناف    دراويشي وهي    ، الخضاري   السلطيعلى البذور بداخل الثمرة ومنها      

صنف حساس جـدا    لكنه    زيني قليلة الحساسية لمرض البياض الدقيقي، والصنف     

مـن   معظمهـا    وتعتبر. الحلواني، ، الجندلي، السلطاني   و،  لمرض البياض الدقيقي  

 والمناسـبة ومن األصناف األجنبية عديمة البـذور       ،  األصناف التي تصلح للتصدير   

 ,Perlette  Superior Seedless  Thompson ,للبيئة األردنية منها الصنف 

Flame Seedless      وهي من األصناف المبكرة وينصح بزراعتهـا فـي منطقـة

ومـن  . األغوار، كما يصلح الصنف ثومبسون كعنب مائـدة ولصـناعة الزبيـب           

امبرور  التي نجحت زراعتها في جنوب األردن األصناف          البذرية األجنبية األصناف

,Emperor  رد جلوب Red Globe . 

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢
  ورفع نسبة االكتفاء الذاتي من هـذه المـادة،           العنبالتقليل من مستوردات ثمار     

ومعـدل   ألف طـن     ٢٦٩٤,٩   حوالي  العنبحيث بلغ معدل كمية المستوردات من       

 .٢٠٠١-١٩٩٧ دينار للسنوات ٤٣٦٤٩٠٠  المستورداتقيمة

 :يهدف المشروع إلىو 

 . وانتاج ثمار جيدة النوعية نبالعزراعة أشجار  •
 

 .تحقيق عائد جيد لمالك المشروع •
 

واالجتمـاعي   تحسين المستوى االقتصـادي   وعمل    الفرص  عدد من   خلق   •

 .للعاملين في المشروع
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 -: الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

 الكبير  األثراتين الفاكهة عموما من العوامل الهامة التي لها         ساختيار الموقع لب  إن  

 يتم اختيار الموقع فـي      أن المشروع، ومن المهم بالنسبة لمزارع العنب        إنجاحفي  

 الجيدة والتربة الخصبة التي لها القدرة على        األمطارالمناطق المطرية ذات معدالت     

 مياه ري تكميلية    إضافة وخالفا لذلك سيتم     االحتفاظ بالرطوبة طوال موسم الصيف،    

 .دونم/ ٣م٥٠٠-٤٠٠ تتطلب من ألشجار العنب سنويا والتي

يعيش نبات العنب في مختلف أنواع األتربة ويتأقلم معها بسهولة باستثناء التربة             

  فـي   وتعطي أعلى إنتاج لها    العنبتجود زراعة    و ،المالحة والسيئة الصرف للماء   

 مـن  السلط، غرب اربد، منطقـة حسـبان      تعتبر منطقة   و،  التربة الطينية الرملية    

 منطقة األغوار التـي يصـلح       إلى باإلضافة    فيها، العنباسبة لزراعة   المناطق المن 

 مثل امبـرور ورد     أخرى أصنافا هناك   أن عديمة البذور، كما     ففيها زراعة األصنا  

 جميع مناطق المملكة تصلح   أن عموماويمكن القول    ،جلوب تصلح لمناطق الجنوب   

 .  مياه الريأو الرطبة األرض ما توفرت إذالزراعة العنب 

 

  السوقدراسة ٠٣ 
 الكميات التي يتم    من خالل    العنبالمواطن األردني من ثمار     تلبية احتياجات   تتم  

حيث ارتفعت نسبة االكتفاء الذاتي من العنب من         ،بالدرجة األولى   محليا إنتاجها

 ، ويأتي اإلنتـاج مـن   ٢٠٠١في عام % ٩٤,٩ إلى  ١٩٩٧في عام  % ٩١,٤

 في منطقـة الديسـي      بمشاريع شركات الجنو   متفرقة من األردن ومنها   طق  امن

حاجات السكان عن طريق االسـتيراد مـن         ويتم تعويض النقص في   والمدورة،  

تقلص الفجوة ما بـين الكميـات المنتجـة         تو ، وسوريا الدول العربية مثل لبنان   

سنة،  وان تأسـيس مشـاريع زراعيـة           سنة بعد  العنبمحليا والمستوردة من    

تعزير اإلنتاج المحلي ورفع نسـبة        ستعمل على  بالعنأخرى متخصصة بإنتاج    

 التفكير جديا فـي     ، ويجب %١٠٠ االكتفاء الذاتي من هذه المادة حتى يصل إلى       

 . فتح أسواق خارجية للتصدير

 



 
 

 ٨

 

 :-خدمات المشروع وتصنيفها   ١٠٣
  ثمـار  يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية العاملة في مجال إنتـاج          

 .ذات النوعية الجيدة والتي تصلح للتصدير بجميع أصنافه العنب
 

  السوق المحلي ٢. ٣
 إنتاجها   يتم  عن طريق  الكميات التي     العنبتتم تغطية حاجة السوق المحلي من       

الجنـوب شـركة اسـترا    محليا بالدرجة األولى سواء المنتج من خالل مشاريع         

 ٨٠,٥محليا  أو اإلنتاج المحلي المتفرق حيث بلغ مجموع ما تم إنتاجه وغيرها  

  ة بأشجار العنب المثمـر      من إجمالي  المساحة المزروعة      ٢٠٠١ألف طن لعام    

 ويوضح الجدول التالي المسـاحة المزروعـة باألشـجار          . ألف دونم    ١٤٨,٨

 : موزعة حسب السنوات الخمسة الماضيةالعنبالمثمرة واإلنتاج من 
 

ألـف  / المساحة  

 دونم

 

 السنة

مجموع مساحة 

 األشجار المثمرة

 

ألـف  / اإلنتاج

 طن

 

فـــي النمـــو % 

 المساحة المثمرة

٦١,٥ ١٣٣,٨ ١٩٩٧ - 

٦,٨ ٥٨,٨ ١٤٣,٥ ١٩٩٨ 

١٠,٥ ٥٣,١ ١٢٩,٩ ١٩٩٩- 

١٠,٨ ٦٧,٠ ١٤٥,٦ ٢٠٠٠ 

١,٩ ٨٠,٥ ١٤٨,٤ ٢٠٠١ 

 ٢,٣ معدل نسبة النمو في المساحة المثمرة
   وزارة الزراعة- ٢٠٠١التقرير السنوي / المصدر

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٩

 

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣
تحت بند التعرفـة الجمركيـة  رقـم         العنب الطازج   تأتي مستوردات األردن من     

بيانـات دائـرة    / كما هو مبين في إحصاءات التجارة الخارجية لألردن        ٠٨٠٦١

قـد بلغـت     و .تركيا  اإلحصاءات العامة والتي يتم استيرادها من لبنان، سوريا،         

) ٢٠٠١-١٩٩٧(ادة لألعوام الخمسة األخيـرة      مستوردات األردن من هذه الم    

 :كما هو مبين في الجدول التالي الذي يوضح الكميات المستوردة 
 

  القيمة /مستوردات السنة
  )دينار(

 الكمية/مستوردات
  )طن( 

 النمو% 

٢٦٦٦ ١٩٢٣,٣ ١٩٩٨ - 

٧٠,٦ ٤٥٤٨,٢ ٣٣٥٩,٨ ١٩٩٩ 

٢٤,٦ ٥٦٦٧,١ ٤٠٦٩,٢ ٢٠٠٠ 

١٩,٢ ٤٥٧٨,٥ ١٤٢٧,٣ ٢٠٠١- 

 %٢٥,٣ ٤٣٦٤,٩ ٢٦٩٤,٩ المعدل
 

  .٢٠٠١التجارة الخارجية / ة دائرة اإلحصاءات العام:المصدر
 

 المنتجة محليا تتمثل في الكميات البسيطة       العنبمن ثمار    لصادراتلأما بالنسبة   

 .الخليجالتي يتم تصديرها إلى دول 
 

 )طن (المجموع)طن(معاد تصديره  )طن(صادرات  السنة

١٣٥٣,٧ ٦١ ١٢٩٢,٧ ١٩٩٧ 

١٩٦٢,٣ ١١٩,٧ ١٨٤٢,٦ ١٩٩٨ 

١٣٠٠,١ ٢٨ ١٢٧٢,١ ١٩٩٩ 

١٥٣١,٣ ١٩٧,٧ ١٣٣٣,٦ ٢٠٠٠ 

١٠٧٥,٣ ١١٧,٢ ٩٥٨,١ ٢٠٠١ 

 ١٤٤٤,٥ ١٠٤,٧ ١٣٣٩,٨ المعدل

 .  وزارة الزراعة- ٢٠٠١دائرة اإلحصاءات التجار الخارجية والتقرير السنوي / المصدر
 
 
 



 
 

 ١٠

 
 
 

 

 :الطلب المحلي السابق  ٤. ٣
مكن تحديد الطلب المحلي من خالل حساب صافي حجم الطلب بناء على بيانات             ي

 ٨٣,٣وزارة الزراعة ودائرة اإلحصاءات العامة ، حيث بلغ صافي حجم الطلب              

، كما بلغ معدل النسـبة المئويـة للنمـو فـي     العنب  من    ٢٠٠١ألف طن لعام    

 ).٢٠٠١-١٩٩٧(لألعوام %     ٤,٢االستهالك المحلي بحدود 
 . املصدر-املستورد+  احمللي اإلنتاجكمية =  حجم الطلب احمللييفصا

 
 
 

ألف / الميزان السلعي

 طن

١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١

 ٨٠,٥ ٦٧ ٥٣,١ ٥٨,٨ ٦١,٥ إنتاج محلي 

 ٤,٦ ٥,٧ ٤,٥ ٢,٧ ٧,١ مستورد

 ١,٠ ١,٥ ١,٣ ١,٩ ١,٣  ومعاد تصديرهصادرات

 ٨٤,١ ٧١,٢ ٥٦,٣ ٥٩,٦ ٦٧,٣صافي حجم الطلب المحلي

 ٦٧,٧ معدل االستهالك المحلي

 ١٨,٠ ٢٦,٥ -٥,٥-١١,٥ - النمو في االستهالك% 

للنمو في % معدل 

 االستهالك المحلي

٦,٨٧٥% 

 ٩٥,٧ ٩٤,٠ ٩٤,٣ ٩٨,٦ ٩١,٤ االكتفاء الذاتي% نسبة 

معدل نسبة االكتفـاء    

 الذاتي

٩٤,٨% 

 
 

 

 

 

 



 
 

 ١١

 

 

 :الطلب المتوقع  ٥. ٣
 اللذيـذ  لطعمهـا فية التي ال يمكن االسـتغناء عنهـا ،          الصي من الفواكه    العنب

، وقـد كـان قـدماء       اإلنسانعديد من العناصر المفيدة لجسم      لواحتوائها على ا  

 يوما كنوع مـن  ٤٠ لوحدها دون سواها لمدة   بالعن يتغذون على ثمار     اإلغريق

 في  غذائية وعالجية ة  قيم ذات   أنها أي. اإلنسانى صيانة جسم    ل ع لعملل ةالحمي

 متزايدا حتى الوصول إلى     العنب الطلب على يبقى   توقع أن من الم ، و فس الوقت ن

 فـي   العنـب  منتجات الدول األخرى مـن       منافسةما بعد االكتفاء الذاتي ويمكن      

ـ            ةاألسواق الخارجية بالمنتج الجيد نظرا لتوفر الظروف المحلية المالئمة والبيئ

وتـم  .  ومنافسـة للتصـدير    الزراعية المناسبة النتاج أصناف ذات نوعية جيدة      

 أي ما يعادل    ،  %٢,٨افتراض أن نسبة الزيادة في حجم الطلب ستكون بحدود          

 . نسبة النمو السكاني في المملكة
 
 

 السنة طنألف / حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٧٣,٥ 

٢٠٠٥ ٧٥,٦ 

٢٠٠٦ ٧٧,٧ 

٢٠٠٧ ٧٩,٩ 

٢٠٠٨ ٨٢,١ 

٢٠٠٩ ٨٤,٤ 

٢٠١٠ ٨٦,٨ 

٢٠١١ ٨٩,٢ 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٢

 :والطاقة المقترحةالمشروع من السوق ة حص ٦. ٣
 دونما بناء علـى     ٥٠يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة مساحته         

السنة اإلنتاجية األولـى  / طن) ٨٧(الطاقة اإلنتاجية المتوقعة للمشروع والبالغة    

 طن في السنة اإلنتاجية الرابعة وما فوق ، باعتبار أن معدل            ٢٩٠,٥حتى يصل   

 كغم في حدها األقصى، ومعدل عدد األشجار في الدونم          ٧٠شجرة حوالي   إنتاج ال 

 . م٤  x م  ٣ شجرة تزرع على مسافة ٨٣يعادل 

السنة 

 اإلنتاجية 

 إنتاج الشجرة

  كغم

 إنتاج الدونم 

 طن

 إنتاج المشروع

 طن

 ٨٧,٢ ١,٧٤ ٢١ األولى 

 ١٣٠,٧ ٢,٦ ٣١,٥ الثانية

 ١٩٦,٣ ٣,٩ ٤٧,٣ الثالثة
الرابعة وما 

 فوق
٢٩٠,٥ ٥,٨ ٧٠ 

 
ويمكن من خالل ذلك تقدير حصة المشروع بناء على الطاقة اإلنتاجية المتوقعة            

من حصة السوق في السنة األولى تـزداد         % ٠,١١والتي تصل إلى    للمشروع  

نظرا لثبات  % ٠,٣٢في السنة الرابعة، ثم تنخفض إلى       % ٠,٣٣إلى أن تصل      

 :تالياإلنتاجية، كما هي موضحة في الجدول ال
 
 

حصة 

المشروع من 

 السوق

إنتاج  المشروع 

 )طن(المتوقع 

المحلي الطلب 

ألف (/ المتوقع

 )طن

 السنة

 األولى ٧٩,٩ ٨٧,٢ %٠,١١

 الثانية ٨٢,١ ١٣٠,٧ %٠,١٦

 الثالثة ٨٤,٤ ١٩٦,٣ %٠,٢٣

 الرابعة ٨٦,٨ ٢٩٠,٥ %٠,٣٣

 الخامسة ٨٩,٢ ٢٩٠,٥ %٠,٣٢

 



 
 

 ١٣

 :والتسويق المنافسة ٧٠٣
 والمنافسة سـتكون بتقـديم المنـتج ذو         العنبلسوق بحاجة إلى مادة     ما يزال ا  

النوعية الجيدة من الثمار للحصول على أعلى األسعار، وال بد من العمل علـى              

فتح أسواق تصديرية خارجية، خاصة أن هناك قدرة على إنتاج أصناف مناسبة            

 كغـم الواحـد     / دينار ٠,٣٥٠المستوردة حوالي    العنب أسعار   تبلغو. للتصدير

ويمكـن تسـويق منتجـات      . كغـم / دينـار  ٠,٤٠٠ تجار الجملة بـ     إلىويباع  

 بسعر  ةالمشروع إلى األسواق المحلية أو التصدير إلى الدول العربية واألوروبي         

 ٠,٧٠٠ لألصناف الجيدة التي تباع للمستهلك بسـعر مـن           كغم/دينار ٠,٣٥٠

 .خرةحيانا إلى دينار لألصناف المتأأكغم ويصل / دينار
 
  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار٨. ٣

 باإلثمار بعمر أربـع سـنوات حيـث          المرحلة اإلنتاجية وتبدأ   العنب شجرة   تدخل

السلط وغيرها من المنـاطق     يتوقع أن يبدأ اإلثمار في حالة الدراسة في منطقة          

إنتاجيـة الشـجرة    مـن   % ٣٠حوالي    بكميات إنتاج ب   سنوات   ٤ بعمر   المقترحة

 وتـزداد كميـات     لتي يتم الوصول إليها في السنة اإلنتاجية  الرابعة،        القصوى وا 

سنويا إلـى أن تصـل إلـى        % ٥٠اإلنتاج للشجرة في السنوات الالحقة بمعدل         

يتوقع أن تبلغ إيرادات المشـروع      .  من عمرها  السابعةطاقتها الكاملة في السنة     

نتاجية المتوقعـة   في السنة األولى إلى  السنة الخامسة حسب طاقة المشروع اإل          

 علـى النحـو     الرابعةوالتي تتزايد سنة بعد أخرى حتى تثبت اعتبارا من السنة           

 محليا بالجملـة اعتبـر ألغـراض هـذه          العنبالتالي ،  مع العلم أن  سعر بيع          

 .   كغم/ دينار ٠,٣٥٠الدراسة من األصناف الجيدة بحدود 
 

 ردينا/ اإليرادات طن/ إجمالي اإلنتاج المشروع السنة

 ٣٠,٥٢٠ ٨٧,٢ األولى

 ٤٥,٧٤٥ ١٣٠,٧ الثانية

 ٦٨,٧٠٥ ١٩٦,٣ الثالثة

 ١٠١,٦٧٥ ٢٩٠,٥ الرابعة

 ١٠١,٦٧٥ ٢٩٠,٥ الخامسة

 

 



 
 

 ١٤

 الدراسة الفنية. ٤
 

 المشروع  موقع ١٠٤

 
بما يتناسب والصنف المنوي     العنبيجب اختيار موقع المشروع الخاص بزراعة       

دراسة، وذلك من حيـث نـوع التربيـة         زراعته والمشار اليه في مقدمة هذه ال      

وألغراض هذه الدراسة فقد افترض اقامـة المشـروع فـي           . والمناخ واألمطار 

  .منطقة السلط
 

 البناء  واألرض ٢٠٤
 

  أي   ،دونـم /  دينـار  ١,٠٠٠ بسـعر    السلط دونم في منطقة     ٥٠ شراء   افترض

 .لرطوبةذات تربة تحتفظ با دينار ، مع التأكيد أن تكون األرض ٥٠,٠٠٠حوالي 

 بحاجة إلى سكن ريفي   ة الدائمة للمشروع    عمالال فان   بناء المطلوب، أما بالنسبة لل  

 متر تقريبا ، ويبين الجدول التـالي كلفـة األرض           ٥٠بمساحة   ومستودع بسيط 

 .والسكن المطلوب
 

 دينار/التكلفةدينار/ السعر  المساحة البند

 ٥٠,٠٠٠ ١,٠٠٠  دونم٥٠ األرض

 ٢,٠٠٠ ٤٠ ٢ م٥٠ سكن عمال

 ٢٧,٠٠٠  المجموع
 
 :األثاث ٣. ٤

للعمالة الدائمة ولصاحب المشروع بكلفة إجمالية      يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط      

 . دينار٥٠٠حوالي 

 

 

 

 



 
 

 ١٥

 

 

  واألدواتالعدد   ٤. ٤
يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلي كما هي             

 :موضحة في الجدول التالي
 

 البيان العدد دينار/السعر دينار/ فةلكلا
 شبكة ري بالتنقيط   دونم٥٠  ٥٠ ٢,٥٠٠

 مضخة وسمادة ١ ٥٠٠ ٥٠٠

معرشات من األسالك   دونم٥٠ ٢٠٠ ١٠,٠٠٠

 والزوايا الحديدية

م ٢٥٠ ٠,٥٠٠ ١٢٥

 طولي

 PVCأنبوب بالستيكي 

 إنش لجر المياه من ٢قطر 

 بئر ارتوازي قريب

 ٣م٤٠خزان ماء  ١ ١٠٠٠ ١,٠٠٠

 المجموع ١٤,١٢٥
 

 معروفـة     أصـناف جة محليا من    تالمن العنبيحتاج المشروع إلى زراعة اشتال      

 :ينة في الجدول التالي حسب طريقة التربيةبمسافات الملى ال زراعتها عمويت

 

 م/ مسافات الزراعة  طريقة التربية
 م٤-٣  xم  ٣-٢ )أرضية(تربية زاحفة 

 م٣-٢,٥  x م ٢-١ )شجيرات(تربية رأسية 

 م٤-٣  xم  ٢-١,٥ ةكورد ونيتربية 

 م٤  xم  ٤-٣ T تربية معرشات أو ركائز حرف
 

 
 
 
 
 



 
 

 ١٦

 

 

 ٣x اتلى مسـاف  وع المعرشات    على تربيةالطريقة  باتباع    العنبوسيتم زراعة   

دونم، ويمكن شراؤها مـن     /  شجرة ٨٣ بين األشجار والخطوط أي ما يعادل        م٤

، كما يحتاج الموقع إلـى      للغرسة / دينار ٠,٥٠ بسعر)  السوق المحلي (المشاتل  

تحضير األرض من حراثة وحفر الجور قبل الزراعة، ثم الحراثة بعد ذلك سنويا             

بين األشجار للتخلص من األعشاب والمحافظة على الرطوبة، وإضافة األسـمدة           

دونم ، والتي يمكن معاملتها  من       / طن  ٢العضوية كل خمس سنوات مرة بمعدل       

الـى مبيـدات    اضـافة   تهالك كما هو الحال في بند األجهزة والمعدات         حيث االس 

 : وعلى النحو التالي حشرية وفطرية للتخلص من اآلفات الزراعية
 

/ الكلفة 

 دينار

/ السعر

 دينار

/ الكمية

 الوحدة

 البيان

 غراس العنبشراء   شتلة٤١٥٠ ٠,٥ ٢,٠٧٥

 )ونمد/شتلة٨٣(

 

٢٥٠ 

 

٥ 

 

  دومن٥٠

 :تحضير األرض

 راثة   ح-

 . حفر جور وزراعتها-  جورة٤١٥٠ ٠,٣٠٠ ١,٢٤٥

كل ) . دونم/طن٢(أسمدة عضوية   طن١٠٠ ٣٠ ٣,٠٠٠

 سنوات٥

 المجموع ٦,٥٧٠

 

 

 



 
 

 ١٧

 

 : المواد األولية  ٥. ٤
ال بد من حراثة األرض سنويا بين األشجار للتخلص من األعشـاب والمحافظـة              

صل النبات في مرحلة اإلنتـاج      على الرطوبة، واستعمال التوازن الغذائي حينما ي      

أي بمعـدل  )  N: P: K(تقريبا من األسمدة الكيماويـة مثـل   ) ١: ١: ٢( بنسبة 

  دونم،/ كغم١٠٠ ما يعادلها من السماد المركب بمعدل        أودونم  /كغم   ٥٠:٥٠:١٠٠

كما يفضل  أن يكـون      . طن/ دينار) ٢٨٠ (المركبويبلغ سعر السماد الكيماوي     

 إلـى فيهـا   بالرطوبة وال يحتاج العنب اهتالتي تحتفظ ترب  في المواقع   المشروع    

 مـا تـم اختيـار الموقـع         إذا األولىالتأسيس    في سنة  إالمياه ري بشكل دائم     

 كما تحتاج األشجار إلى رعاية خاصة بمكافحة اآلفات         .األعنابالمناسب لزراعة   

 ة الثمـار    مثل حلم أوراق العنب، العناكب الحمراء، فراشة دود        الزراعية الحشرية 

ويبين الجـدول التـالي المـواد       .  الرمادي العفن،  ياض الدقيقي  مثل الب  والفطرية

 :األولية الالزمة للمشروع للسنة األولى 

 الكلفة

 دينار

  السعر

 دينار

 الكمية

 الوحدة

 البيان

 حراثة ارض سنويا  دونم٥٠ ٥ ٢٥٠

/  كغم١٠٠ مركب كيماوي سماد *  طن٥ ٢٨٠ ١,٤٠٠

 .دونم

زيوت شتوية، (مبيدات آفات زراعية * ليتر١٥٠ ١٥ ٢,٢٥٠

 دونم/  ليتر٣) حشرية، فطرية، عناكب

١٢,٥٠٠ ٠,٣٠٠ ٣,٧٥٠

 ٣م

سنة / شجرة/٣م٣ري تكميلي بمعدل *

 دونم/ ٣م٢٥٠أي بمعدل 

 المجموع ٧,٦٥٠
 .أن المشروع بحاجة إلى مياه ري بعين االعتبار خذألاتم : مالحظة 

  حراثة، األولى منة السنوات التأسيسية الثالثقدرت احتياجات المزرعة في* 

من التكاليف المشار إليها % ٥٠بالمعدل بنسبة األسمدة، والمبيدات، ومياه الري 

 . أعاله 

 

 



 
 

 ١٨

 

 : الضروريةالخدمات ٦. ٤
مكن توفير ميـاه     وي إليه، توفر مياه الري والطرق المؤدية       إلى يحتاج المشروع 

توفر ية المجاورة أو عن طريق تنكات المياه وي       الري إما من خالل اآلبار االرتواز     

وال . المناسـبة وشبكة مـن الطـرق      المياه الالزمة للري    طق المقترحة   ا المن في

 ألغراض صيانة شـبكة الـري        سنويا  دينار ٢٥٠ من   أكثر إلىيحتاج المشروع   

 لتشغيل  )سوالر(  وقود  لشراء أخرى دينار   ٢٥٠  باإلضافة إلى  والمضخة والبناء 

 دينار سنويا مصاريف منوعة     ١,٣٢٠باإلضافة الى ما مجموعه     .  اهمضخة المي 

 .اخرى
 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٧٠٤
يحتاج المشروع إلى عمال عدد اثنين فنين دائمين في الموقع من اجـل متابعـة               

 ٣ لمدة   ١الري واألعمال الزراعية األخرى، كما يحتاج إلى عمالة موسمية عدد           

 : على النحو التالياعدة في مكافحة الحشرات، وقطف الثمارالمسشهر ألغراض أ
 

 

الراتب السنوي

 دينار

الراتب 

 الشهري
 دينار

 البيان العدد

 مالك المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 عامل فني ٢ ١٥٠ ٣,٦٠٠

عامل عادي مؤقت لمدة  ١ مؤقت ٣٦٠

  ثالثة اشهر

 المجموع ٧,٥٦٠
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٨. ٤
 سـتة  خالل شبكة الري والزراعة إنجاز بناء السكن وشراء  أن يتم    من المتوقع 

فـي   التجاري للمشروع يبدأ     اإلنتاج مع العلم بان     .من البدء في التأسيس   شهر  ا

على ان يراعى عنـد تنفيـذ المشـروع الموسـم            . السنة الرابعة من الزراعة   

 .المناسب للزراعة
 



 
 

 ١٩

 
 

 الدراسة المالية. ٥

  تكاليف التشغيل١٠٥

 دينار/ الكلفة بيانال
 ٧,٦٥٠ المواد األولية

 ٧,٥٦٠ الرواتب واألجور

 ٢٥٠ الوقود

 ١,٥٢٦ مصاريف تسويق

 ١,٥٧٠ خرىأمصاريف تشغيلية 

 ١٨,٥٥٦ مجموع األصول الثابتة

 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص   ٢٠٥

 دينار/ الكلفة البيان
 ٥٠,٠٠٠ األرض

 ٢,٠٠٠ لبناءا

 ١٤,١٢٥ العدد واألدوات

 ٦,٥٧٠ شتال، تحضير األرض، أسمدة عضويةاال

 ٥٠٠ أثاث

 ٧٣,١٩٥ مجموع األصول الثابتة

 ٢٢,٢٧٥ مصاريف التأسيس

 ١٨,٥٥٦ رأسمال عامل

 ١١٤,٠٢٦ المجموع

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل ٣. ٥
إلنتاج تم اعتبار أن السنوات من األولى إلى السنة الثالثة من زراعة االشتال حتى ا

  .عبارة عن سنوات تأسيس وتدخل ضمن مصاريف التأسيس

 
 
 



 
 

 ٢٠

 
 

 إلى أربع سنوات من تاريخ زراعتها حتى تبدأ بتباشير اإلنتاج ، العنبحتاج شجرة ت

ولغايات هذه الدراسة اعتبرت كافة النفقات التشغيلية للمشروع من السنة األولى 

متوقع ال مصاريف التأسيس العادية للزراعة حتى نهاية السنة الثالثة ، باإلضافة إلى

 : اإلنتاج التجاري على النحو التاليلإنفاقها على المشروع ما قب

 مصاريف التأسيس البيان

 لسنة األولىا

 دينار

إجمالي مصاريف التأسيس 

 لنهاية السنة الثالثة

 دينار
 ١١,٤٧٥ ٣,٨٢٥ مواد أولية 

 ٥,٤٠٠ ١,٨٠٠  *أجور مباشرة

 ٤,٨٠٠ ١,٦٠٠ لما قبل التشغيفوائد 

 ٦٠٠ - أخرى مصاريف

 ٢٢,٢٧٥ إجمالي مصاريف التأسيس
من العمالة الدائمة خالل فترة التأسـيس،        % ٥٠حملت مصاريف التأسيس ب     * 

 .يستثنى من ذلك راتب صاحب المشروع
 

 
 . رأس المال العامل٤٠٥

ـ      اإلنتاجية الدورة   تم احتساب راس المال العامل على أساس        غلمدة عام وقـد بل

 . دينار )١٨,٥٥٦(
 

  وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
  مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض        سيتم تمويل المشروع من قبل    

ا، كمـا هـو موضـح فـي         سنوي % ٨ بفائدة  مؤسسات اإلقراض المحلية و   من  

 :الجدول التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢١

 
 

 البيان القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع ٩٤,٠٢٦ ٨٢

 قرض الموجودات الثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٨

 )دينار(  المجموع ١١٤,٠٢٦ ١٠٠
 

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

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :ين كما يلي التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سن

% ٥بنسـبة   تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السـنوية تـزداد           •

 .سنويا

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

 .اعتبر ان المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعيا •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

ردود المالي يرتقي لمستوى وأن المعلى الوفاء بالتزاماته المالية  ان المشروع قادر

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي،  .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 
 في السـنة األولـى       دينار ٣,١٣٥ يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين        أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة٧٠,٤٢٠ و  للتشغيل

 

 

 



 
 

 ٢٢

 

تبلغ قيمة  .   دائمين وعمالة مؤقتة   موظفين وعمال  لثالثةوفر المشروع فرص عمل     سي -

 ٩,١٨٩ إلـى  دينار في السنة األولى ترتفع       ٧,٥٦٠ الرواتب واألجور التي ستدفع لهم    

 .ينار في السنة الخامسةد

فـي   % ٤٨,٨ في السنة األولـى و     % ٢,٨  بين االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

و  % ٣,٣ ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين       . للتشغيل التجاري السنة الخامسة   

٤٨,٨.% 

 .  دينار١٣٦,٦٣٤  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٧,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,٢ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

    . سنوات٤ للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 بنسـب   البيـع  أسعار تخفيض   أو ل تكاليف التشغي  أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

 مـن   أعلـى يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية        % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

 . دوى المشروعجالحد األدنى الالزم للحكم على 

 
 

  الماليةمالحقال  ٨٠٥
 

  و الخسائراألرباححساب  )١

 ة التدفقات النقديةقائم )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤



الموقع المقترح
السلط، حسبان

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

30,52045,74568,705101,675101,675المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

7,6508,0338,4348,8569,299تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,9604,1584,3664,5844,813تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,1001,1551,2131,2731,337تكاليف المصنع التشغيلية

12,71013,34614,01314,71315,449مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
17,81032,40054,69286,96286,226الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,6003,7803,9694,1674,376رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,5261,6021,6821,7671,855مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
720756794833875مصاريف أخرى

5,8466,1386,4456,7677,106مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,7742,7743,8743,8743,874اإلستهالك لإلصول الثابتة

4,4554,4554,4554,4554,455إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

13,07513,36814,77415,09615,435مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,73519,03239,91871,86570,791الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,6001,3271,033715371الفائدة على القرض
3,13517,70438,88571,15170,420الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
3,13517,70438,88571,15170,420األرباح الصافية

%18%17%27%41%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 25,14920,74819,85718,48618,638نقطة التعادل

%18%18%29%45%82نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
15,19510.001,520معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

5,5005.001,100أخرى
2,774المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

22,27554,455المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
18,55618,5560رأس المال العامل المطلوب

114,02694,02620,000إجمالي تكلفة المشروع
%18%82%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة العنب



الموقع المقترح
السلط، حسبان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
30,52045,74568,705101,675101,675المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
30,52045,74568,705101,675101,675المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
94,026حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

10,90615,51023,48432,05853,880الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
114,02641,42661,25592,189133,733155,555مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
73,1955,500مجموع اإلستثمارات

7,65012,71013,34614,01314,71315,449التكاليف التشغيلية المباشرة
5,8466,1386,4456,7677,106إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,6001,3271,033715371الفائدة

22,275المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

103,12020,15620,81126,99122,19522,926إجمالي التدفق النقدي الخارج
10,90621,27040,44465,198111,537132,629صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,4093,6823,9764,2954,638أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,4093,6823,9764,2954,638إجمالي دفعات سداد القرض

10,90617,86136,76261,222107,243127,991رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,35113,27829,16453,36352,815توزيعات األرباح

10,90615,51023,48432,05853,88075,176صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة العنب



الموقع المقترح
السلط، حسبان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
10,90615,51023,48432,05853,88075,176النقد

00000المدينون
7,6507,6507,6507,6507,6507,650المخزون

18,55623,16031,13439,70861,53082,826إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

50,00050,00050,00050,00050,00050,000األرض
2,0002,0002,0002,0002,0002,000المباني

15,19515,19515,19515,19515,19515,195األجهزة والمعدات
500500500500500500األثاث والمعدات المكتبية

000000السيارات
000000تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

5,5005,5005,50011,00011,00011,000أخرى
73,19573,19573,19578,69578,69578,695إجمالي األصول الثابتة
2,7745,5499,42313,29717,171اإلستهالك التراآمي

73,19570,42167,64669,27265,39861,524القيمة الدفترية لألصول الثابتة
22,27517,82013,3658,9104,4550القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
114,026111,401112,145117,890131,383144,350مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
340936823976429546380اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

340936823976429546380مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16591129098933463800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16591129098933463800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
94,02694,02694,02694,02694,02694,026رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7845,21014,93132,719األرباج المجمعة
7844,4269,72117,78817,605الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

94,02694,81099,236108,957126,745144,350مجموع حقوق الملكية
114,026111,401112,145117,890131,383144,350مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %48.8%54.2%33.0%15.8%2.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%48.8%56.1%35.7%17.8%3.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 6.37.89.213.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.20.10.10.00.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة العنب



الموقع المقترح

السلط، حسبان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%114,02650تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %94,0265مساهمة صاحب

%20,00012القروض

%75%17.5القرض الى التكاليف %

%0%82.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

3,13517,70438,88571,15170,420صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %69.3%70.0%56.6%38.7%10.3الربح قبل الضريبة

%48.8%54.2%33.0%15.8%2.8معدل العائد على اإلستثمار %

%48.8%56.1%35.7%17.8%3.3معدل العائد على حقوق الملكية %

6.37.89.213.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.20.10.10.00.0الديون

25,14920,74819,85718,48618,638نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 136,634129,813122,992122,754108,875128,594120,555صافي القيمة الحالية

IRR %33.8%35.6%32.7%35.1%32.1%34.6%37.4معدل العائد الداخلي

B/C 2.22.01.92.11.92.12.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

40,259

49.0%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

20,575

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

30.9%

32.4%

7.3

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

زراعة العنب



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR37.4%معدل العائد الداخلي

NPV136,634صافي القيمة الحالية

B/C2.2اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR34.6%معدل العائد الداخلي

NPV129,813صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR32.1%معدل العائد الداخلي

NPV122,992صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR35.1%معدل العائد الداخلي

NPV122,754صافي القيمة الحالية
B/C2.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR32.7%معدل العائد الداخلي

NPV108,875صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR35.6%معدل العائد الداخلي

NPV128,594صافي القيمة الحالية
B/C2.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR33.8%معدل العائد الداخلي

NPV120,555صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0103,1200-103,120

110,90611,9641,058

292826,26125,333

397448,24747,273

41,02380,19479,171

51,074238,375237,301

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0113,4320-113,432

110,90611,9641,058

292826,26125,333

397448,24747,273

41,02380,19479,171

51,074244,527243,453

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0123,7440-123,744

110,90611,9641,058

292826,26125,333

397448,24747,273

41,02380,19479,171

51,074250,680249,605



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0103,1200-103,120

110,90610,438-468

292823,97423,046

397444,81243,838

41,02375,11074,087

51,074229,532228,458

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0103,1200-103,120

110,9068,912-1,994

292821,68720,759

397441,37740,402

41,02370,02769,004

51,074220,690219,616

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0103,8850-103,885

111,99710,108-1,888

21,02124,31323,292

31,07246,20145,130

41,12578,04676,921

51,181238,375237,193

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0104,6500-104,650

113,0878,253-4,834

21,11322,36421,251

31,16944,15542,986

41,22775,89874,670

51,289238,375237,086
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