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عم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على د     

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 حافظات وألوية المملكة من حيث استكشافم

 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
.رص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على ف

 
لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 

 

 المحتويات
 . ١ ملخص المشروع

 . ٢ المقدمة

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروعمبررات و

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق  

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 

   ٢. ٣ السوق المحلي 

   ٣. ٣ االستيراد والتصدير 

   ٤. ٣ صافي الطلب المحلي

   ٥٠٣ الطلب المتوقع 

   ٦. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة 

   ٧. ٣ المنافسة والتسويق

    ٨. ٣  االيرادات المتوقعة وأسعار البيع 

 . ٤  الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ االرض

   ٣. ٤ البناء

   ٤. ٤ التجهيزات 

   ٥. ٤ االثاث

   ٦٠٤ المواد االولية 

   ٧٠٤ الخدمات الضرورية 

   ٨٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

   ٩٠٤ برنامج تنفيذ المشروع 

 . ٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ تكاليف التشغيل 

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥  المال العاملرأس

    ٥. ٥ وسائل التمويل

    ٦. ٥ االسس والفرضيات المالية 

    ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

   ٨. ٥ المالحق المالية 



 

 ١

 

 

 
 زراعة الكمثرى

 

 ملخص المشروع. ١

 الكمثرىزراعة اسم المشروع

 الطفيلة، عجلون ،جرشالبلقاء، عمان، الكرك، اربد،   المقترحموقع المشروع

 الكمثرى ثمار  منتجات المشروع

  اشخاصثالثة األيدي العاملة

 دينار ٢٥٦٢٣ ياالستثمار الكل

 % ٣٣,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٨٤١٣ صافي القيمة الحالية

  ١,٧القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٣ )بعد بدء االنتاج (فترة االسترداد

 



 

 ٢

 
 
 

 
 وانتقلت األصناف الجديدة إلى بالد      ،إيران المنطقة الشمالية من     األصليرى  مثيعتبر مهد الك  

الشام كما انتقل التفاح بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث بدأ المزارع السـوري واللبنـاني                

 .بزراعة األصناف الجديدة بديال عن األصناف المحلية في مختلف المناطق الجبلية

 

 في اغلب المناطق البعلية الجبلية ذات       األردن في   ومنها الكمثرى    التفاحياتزراعة  تشر  تن  

 زراعـة العديـد مـن       أدخلتسنويا، كما   /  ملم ٣٥٠ العالية التي تزيد عن      األمطارمعدالت  

 المحسنة والمالئمة لزراعتها في المناطق المروية الصحراوية مثل منطقة الديسي           األصناف

 كثيرة ومتنوعة لتنوع مصادر االسـتيراد     األردن  ثرى في   مالك وأصنافرق،  والمدورة والمف 

 ، وتركيا أوروبا الشمالية،   أمريكا األجنبية أون الدول العربية المجاورة مثل سوريا  ولبنان         م

وخاصة في السنوات األخيرة تم إدخال األصناف اآلسيوية المعروفة بقابليـة تأقلمهـا مـع               

 .وتشمل العديد من األصنافالظروف البيئية األردنية 

 

ـ  ٢٠٠٢/ الزراعـة  حسب تقرير وزارة      بأشجار الكمثرى  بلغت المساحة المزروعة   والي ح

 ٤٩١٢ المثمرة منها بحـوالي      األشجار إنتاج قدر   ، مثمرة  دونم ٧٨١٦ منها   دونما، ٩٩٥١

  .طن

 

 : وصف المشروع١. ٢
 

 ت عـدال ذات م البعليـة   فـي المنـاطق     الكمثرى   أشجار دونم ب  ١٥زراعة  يتمثل المشروع ب  

 لالسـتهالك الطـازج   المناسبة   الكمثرى   أصناف سنويا من / مم٣٥٠  التي تزيد عن   األمطار

، المسـكاوي،   Coscia كوشـيا     خاصة اصناف  زروعة في االردن  الم لكمثرىومن اصناف ا  

 التي انتشرت بشكل كبيـر فـي جميـع دول    اآلسيوية األصناف، ومن  Williams وليامز 

، Shinko، شـنكو    Hosuiتت تأقلمها مع البيئة األردنية مثل الصنف  هوسيو          العالم و أثب  

   .عروفة بغزارة إنتاجهاالم

 

 

 

 المقدمة.٢



 

 ٣

 

 :لمشروع مبررات وأهداف ا ٢. ٢

 
ورفع نسبة االكتفاء الذاتي من هذه المادة، حيـث         الكمثرى   منمستوردات  ال تخفيض  حجم  

، ٢٠٠١في عـامي     طن   مليون ٠,٨  طن  مليون ١,١  من الخارج  المستوردات   ت قيمة   بلغ

 :ى ويهدف المشروع إل.  على التوالي٢٠٠٢

بالنظر إلى الطلب على هذا النوع مـن الثمـار            ذات نوعيات جيدة   الكمثرىثمار   إنتاج •

 .واستحسانها من قبل المستهلك

 .قديم فرصة استثمارية جيدةت •

 .زيادة دخل المزارع وتحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

 للعـاملين فـي     االقتصـادي واالجتمـاعي   عاملة،  وتحسين المستوى     تشغيل األيدي ال   •

 .المشروع
 

 :لموقع العام للمشروع ا٣. ٢

 
/  ملـم  ٣٥٠اكثر من   ( البعلية ذات معدالت األمطار العالية    في المناطق   ينجح هذا المشروع    

 البلقاء، عمان، الكرك، الطفيلة، عجلـون     اربد،  ي كل من    فالمروية   أو في المناطق     ،)سنويا

 . وال يفضل الزراعة في منطقة األغوارجرشو

  

 

 

 المحلي الطازج وال يوجد فائض بشكل ملحـوظ حتـى يـتم             على االستهالك  اإلنتاجيقتصر  

تصنيعه إلى مربيات ويجب االهتمام بفتح أسواق تصـديرية لمثـل هـذه المحاصـيل فـي                 

 .المستقبل

 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 

 ٤

  خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣

 
 إلـى  النباتي والتي تهدف     اإلنتاجمشاريع  / الزراعية  مشاريع  المن  يصنف المشروع من ض   

 مـن    بـدالً  طازجـة  الثمار ال  المستهلك من  حاجة   ةلتلبي الكمثرىبزيادة المساحة المزروعة    

  .االستيراد

 

 :المحليالسوق   ٢. ٣

 
إنتاجهـا مـن المسـاحات      ن طريق الكميات التـي يـتم        عتتم تغطية حاجة السوق المحلي      

 ويشير تقرير وزارة الزراعة     . ومن الكميات التي يتم استيرادها من الخارج        محليا المزروعة

موزعة حسب المحافظـات     الكمثرى و الكمثرىإلى المساحة المزروعة بأشجار      ٢٠٠٢عام  ل

 . ونوع الزراعة

 
 الكمثرى  
   مجموع المثمرغير مثمر/مساحة دونم مثمر/  مساحة دونم المحافظة

 بعلي مروي بعلي مروي 
 لمساحةا

 دونم
 طن/اإلنتاج

 ٢٤٩ ٩٧١ ١٢٩ ٢٤٥ ٤٠٦ ٥٦٥ العاصمة

 ٢٩ ١٢١ ٤٠ ٩ ٤٨ ٧٣ مأدبا

 ٣٧٣ ١٠٦٥ ٣٥ ٨٠ ١٩٨ ٨٦٧ الزرقاء

 ٩١ ٣٤٦ ٤٢ - ٣١١ ٣٥ اربد

 ٣٠٣ ٩٠٢ ٣٢٩ ٦٣ ٧٧٣ ١٢٩ جرش

 ٦٤٧ ١٢٩٧ ٢١٧ -  ١٢٩٧  - عجلون

 ١٢٧١ ١٤٤٥ ٩١ ٥٠٦ ١٩٨ ١٢٤٧ لمفرقا

 ٩١ ٤١١ ١٢١ ٦٥ ١٨١ ٢٣٠ البلقاء

 ١٠ ٤٧ - - ٤٣ ٤ الكرك

 ٣ ٢١٦ ٤٤ ٤٤ ١١١ ١٠٥ الطفيلة

 ١٧٣٤ ٨٨٤ ١ ٥٤ ٣٩ ٨٤٥ معان

 ١١١ ١١١ -  ٢٠  - ١١١  العقبة

مجموع 

 المملكة
٤٩١٢ ٧٨١٦ ١٠٤٩ ١٠٨٦ ٣٦٠٥ ٤٢١١ 



 

 ٥

  الكمثرى من اإلنتاجيبين الجدول التالي معدل النمو في 

 المحصول ألف طن/ اإلنتاج المحلي 

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ٤,٩ ٤,٧ ٤,٠ ٣,٥ كمثرى

 ٤,٣ ١٧,٥ ١٤,٣  %نسبة النمو السنوية 

 %١٢,٠ %معدل النمو 

 ٤,٤ االنتاجمعدل 

 

 : االستيراد والتصدير٣. ٣  
 

 الكميات التي تم استيرادها وتصديرها تحت البند رفم         إلىالتجارة الخارجية   / تشير بيانات دائرة اإلحصاءات     

  .)٢٠٠٢-١٩٩٩(للسنوات الخمس  ٠٨٠٨٢٠١٠٠
      

مستورداتالسنة وصف التصنيف الرمز

 طن

صادرات وطنية

 طن

تصديرهمعاد 

 طن

٠٨٠٨٢٠١٠٠
, ) أجـاص ( كمثرى  

 طازج
٢٥ ٥٣ ١٩٩٩٨٩٤ 

    ٣٩ ٢٠٠٠١٦٩٧ - 

    ٦٣ ١٢٦ ٢٠٠١١٥١٢ 

    ١٣٩ ٢٠٠٢١١٥٤ - 
 

  : صافي الطلب المحلي٤. ٣
هو عبارة عن الكميات التـي تـم إنتاجهـا          ٢٠٠٢للعام  محلي السابق      ال الطلب حجم   صافي

حسـب الجـدول    مخصوما منها الكميات المصـدرة و     مضافا لها الكميات المستوردة     محليا  

 :التالي

 طن/ الكمية البيان

 ٤٩٠٠ اإلنتاج المحلي 

 ١١٥٤ االستيراد 

 ١٣٩ الصادرات والمعاد تصديره 

 ٥٩١٥ الصافي



 

 ٦

 

 :متوقع  الطلب ال٥. ٣

 
 وألغراض التحفظ سيتم افتـراض      ،%١٢ ىالكمثربلغ معدل النمو في اإلنتاج السنوي من        

 .سنويا  %٥ الطلب على هذا النوع من المنتجات بنسبة   زيادة

 

 السنة الطن / حجم الطلب المتوقع

٢٠٠٤ ٦٥٢١ 

٢٠٠٥ ٦٨٤٧ 

٢٠٠٦ ٧١٩٠ 

٢٠٠٧ ٧٥٥٠ 

٢٠٠٨ ٧٩٢٧ 

 

 : والطاقة المقترحة حصة المشروع من السوق٦. ٣
 

 

 المشروع  إنتاجيةطن وللتحفظ سيتم اعتبار     ) ٣-٢(يتراوح انتاج الدونم من الكمثرى حوالي       

 فـي طـور اإلنتـاج        طن ٣٠تصل اإلنتاجية للمشروع حوالي     دونم، وبذلك   /  طن ٢حوالي  

ر خـذ بعـين االعتبـا     أل، وال بد من ا    المليء والذي يبدأ اعتبارا من السنة السادسة للزراعة       

فتراض تم اإل .  ومكافحة اآلفات الزراعية    ري وتسميد وتقليم    باألشجار المزروعة من   العناية

وعلى ذلك فإن حصة المشروع مـن سـوق          ، دونما   ١٥أن المشروع سيبدأ عمله بزراعة      

 . خالل السنوات الخمسة االولى من البدء باالنتاج% ١عن تقل الكمثرى 

 

  :والتسويق المنافسة  ٧. ٣

 
 وال  إذا ان حصة المشروع من السوق ضئيلة نسـبيا        قع أن تكون هناك منافسة كبيرة       ال يتو 

 يمكـن  و  ( توجد مشكلة في تصريف المنتج على المستوى المحلي نظرا للنمـو السـكاني            

 وال يتوقع أن يواجه المشروع  هذا)  التطلع إلى فتح أسواق خارجية وخاصة مع دول الجوار        

 .عها بأسعار السوق السائدةصعوبات في تسويق منتجاته وبي



 

 ٧

 

 : واسعار البيع المتوقعة اإليرادات٨. ٣
 

 الموسـم،  أيـام  معظـم  أسـعارها ثمار الكمثرى من ثمار الفواكه الغالية والتي تحافظ على         

 – ٠,٧ي حين يباع للمسـتهلك بسـعر        فكغم  /  دينار ٠,٧ – ٠٥ويتراوح سعر الجملة من     

كغم ويوضح  /دينار٠,٥عتبار سعر البيع حوالي       وألغراض التحفظ سيتم ا   . كغم/  دينار ١,٢

 . المتوقعة من المشروعالسنويةالجدول التالي اإليرادات 

 

 

 السنة

 اإلنتاج المتوقع

 طن

 اإليرادات

  دينار 

 ١٥,٠٠٠ ٣٠  الخامسة-األولى 

 

 

 : الدراسة الفنية. ٤

 
 : حسبت الطاقة اإلنتاجية للمشروع بناء على 

 .نما دو١٥المساحة المزروعة  -

 .م بين الخطوط٥م بين األشجار  و ٥دونم تزرع بمسافة  /  شجرة٤٠عدد األشجار  -

 .  سنويا كغم٥٠معدل إنتاج الشجرة الواحدة   -

 .دونم/  كغم ٥٠وبمعدل ) ١٥: ١٢: ٢٠(ل سماد الميكافوز بنسبة ااستعم -

 .دونم كل خمس سنوات مرة واحدة/  طن٣ل سماد عضوي بمعدل ااستعم -

سنويا ال تحتاج األشـجار     / مم٣٥٠علية التي يزيد معدل أمطارها عن       في المناطق الب   -

 .  ري تكميليإلى في المناطق التي تقل عن ذلك فهي بحاجة أما ري، إلى

 ١٥صـل إلـى      وي األخرى بالتفاحيات شبيهالكمثرى  علما بان العمر اإلنتاجي لشجرة       -

 .سنة من الزراعة في األرض الدائمة

 

 

 
 



 

 ٨

 :المشروع موقع  ١. ٤

 
 الضيقة  ةوديال ا يحبذ زراعتها في     وال   ذات التهوية، تفضل شجرة الكمثرى السهول الواسعة      

، وتفضل المنـاطق    والتي يكثر فيها الضباب المستمر،  والريح الشديدة او الجو الجاف جدا           

 في السنوات االخيرة تم تطوير العديد من األصناف لتناسب جميع     هنأ إالالباردة على الحارة،    

غنية بالمواد العضـوية ذات      ،شجرة الكمثرى تتطلب تربة خصبة    وبشك عام فإن    ق،  المناط

 أن يكون في     أن يراعى عند اختيار موقع المشروع      ويجب. التهوية الجيدة  وسهلة الصرف    

 .  مم٣٥٠ التي تزيد عنالمناطق البعلية ذات معدالت األمطار السنوية 

 

عجلون والبلقـاء    عن الوديان من محافظة اربد و      السهلية او الجبلية البعيدة   طق  امنالوتعتبر  

 . المالئمة لهذا المشروعالمواقعوالكرك من 

 

 :األرض   ٢. ٤

 
 دونم لتنفيذ المشروع يتم شراؤها في أحد المناطق المقترحة، كما           ١٥يحتاج المشروع إلى    

ن كلفة   أي ا  . دينار ١٠٠٠تصلح المناطق الجبلية لمثل هذه المشاريع ويقدر سعر الدونم بـ           

 . دينار١٥,٠٠٠االرض يتوقع ان تصل إلى 

 

 البناء  ٣. ٤
 

 ٢٥أما بالنسبة للسكن فان عمال المزرعة بحاجة إلى سكن ريفي  بمساحة إجمالية حوالي               

 :متر مربع

 

 دينار/ التكلفة  دينار/ التكلفةالمساحة البند

 ٧٥٠ ٣٠ ٢٥ سكن عمال

 ٧٥٠  المجموع
 

 

 



 

 ٩

  التجهيزات ٤. ٤
 

  . من مـالكي االليـات      عندما يلزم  ها يحتاج هذا المشروع الى عدد واليات بل يتم استئجار         ال

 سـتكون    سيتم زراعتها في الموقع الدائم       الكمثرى التي يجب األخذ بعين االعتبار أن اشتال       

 التي يتم تحضيرها لزراعة األشجار واألسمدة العضوية التي تضـاف           ضبعمر سنتين، واألر  

مرة يجب معاملتها معاملة الموجودات الثابتة من حيث االستهالك، حيـث           كل خمس سنوات    

 .اً دونم١٥تبلغ المساحة المراد زراعتها 
 

 الكلفة

 دينار

 الوحدة سعر

 دينار

 عدد 

 مساحة

 البيان

 تحضير األرض  دونم١٥  ٥ ٧٥

 حفر جور وزراعتها   جورة٦٠٠ ٠,٥ ٣٠٠

 االشتال  شجرة٦٠٠ ٢ ١,٢٠٠

 أسمدة عضوية  طن٤٥ ٣٠ ١,٣٥٠

 المجموع ٢,٩٢٥
 

  األثاث    ٥٠٤
  

 . دينار٢٥٠ بحوالي ه كلفت للعامل  تقدرالبسيطيحتاج المشروع إلى بعض األثاث 
 

   المواد األولية٦. ٤
 

 : في اإلنتاج وكلفتها للسنة األولى للتشغيلالمستخدمة المواد األولية التالييبين الجدول 
 التكلفة

 دينار

 السعر

 دينار

 كميةال

 

 البند

 دونم /  كغم ٥٠بمعدل ) ٢٠:١٢:١٥ (NPKسماد  طن٠,٧٥ ٤٠٠ ٣٠٠

  

 عزق بين األشجار  دونم١٥ ٥ ٧٥

 تقليم األشجار  دونم١٥ ١٥ ٢٢٥

 مكافحة اآلفات الحشرية والفطرية  دونم١٥ ٥ ٧٥

 كغم١٠عبوات سعة  عبوة٢٠٠٠ ٠,٢ ٤٠٠

 عبوات ورق مقوى ضمن ال/مواد تغليف إضافية  - ٣٠٠ ٣٠٠

 المجموع ١,٣٧٥



 

 ١٠

 

 : الضروريةالخدمات ٧. ٤
 
 

ة إذا ما تم اختيـار موقـع مالئـم    يإضافمياه  كميات ال تحتاج مثل هذه المشاريع إلى توفر     

 .حتاج إلى كهرباءت ال الزراعة هذا النوع من الثمار، كما انه

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٨. ٤
 

 :ن ورواتبهم للسنة األولى من التشغيليوضح الجدول التالي عدد الموظفي
 

 الرواتب السنوية

 دينار
 ةاتب الشهريوالر

 دينار
 العدد

 البيان

 لمدة سنة/ صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢٤٠٠

 عامل  ١ ٨٥ ١٠٢٠

 مدة شهرين  مؤقتعامل ١ ١٠٠ ٢٠٠

 المجموع ٣ - ٣٦٢٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩. ٤
 

   .الكمثرى بأشجارء األرض وتحضيرها وزراعتها لشرا ينلفترة شهريحتاج المشروع 

 

 

  تكاليف التشغيل١. ٥

دينار/ الكلفة البند  

 ١,٣٧٥ المواد األولية

 ٣,٦٢٠ الرواتب واألجور

 ٩٤٠ مصاريف تشغيل أخرى

 ٥٩٣٥ المجموع

 

الدراسة المالية.  ٥



 

 ١١

 

 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص ٢. ٥

 
 دينار/ الكلفة البند

 ١٥,٠٠٠ األرض

 ٧٥٠ بناء

 ٢,٩٢٥ عدد واألدواتال

 ٢٥٠ األثاث

 - تأمينات مستردة

 ١٨,٩٢٥ مجموع األصول الثابتة

 ٤٧٢٠ مصاريف التأسيس

 ١٩٧٨ رأسمال عامل

 ٢٥٦٢٣ المجموع

 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
مـن  % ٢٥من تاريخ زراعتها باإلنتـاج وبمعـدل        الرابعة   في السنة     الكثمريتبدأ شجرة   

سنويا إلى أن تصـل فـي السـنة         % ١٠٠اإلنتاجية وتزداد  إنتاجية الشجرة بمقدار       طاقتها  

 :إلى كامل طاقتها اإلنتاجية كما هي موضحة في الجدول التاليالسادسة 

إنتاج  السنة اإلنتاجية 

 الدونم 

 طن

إنتاج 

 المشروع

 طن

 اإليرادات

  دينار

 ٣,٧٥٠ ٧,٥ ٠,٥  الرابعة من الزراعةالسنة 

 ٧,٥٠٠ ١٥ ١,٠ امسة من الزراعة الخالسنة 

 ١١,٢٥٠ - - المجموع 
 
 
 



 

 ١٢

 مـن السـنة األولـى        تبـدأ  ولغايات هذه الدراسة اعتبرت كافة النفقات التشغيلية للمشروع       

، لم تصل فيه الشجرة طـور اإلنتـاج الملـيء            والتي   الخامسةللزراعة حتى نهاية السنة     

شروع إلى مصاريف التأسيس العاديـة      يحتاج الم  (باإلضافة إلى مصاريف التأسيس العادية    

، كما تم احتساب      دينار    ١٢٠بـ  مثل رسوم التسجيل والترخيص ومصاريف متفرقة وتقدر        

 دينار سنويا لمدة خمس سنوات يمثل اتعاب استشارة مهندس زراعي للتأكد من             ١٥٠مبلغ  

لـى   جميعها مصاريف تأسـيس متوقـع إنفاقهـا ع         )سالمة نمو االشجار خالل هذه الفترة     

 : اإلنتاج التجاري على النحو التاليلالمشروع ما قب

 

التكاليف  البيان.

 السنوية دينار

إجمالي مصاريف التأسيس التكاليف 

 دينار / الخامسةلنهاية السنة 

 ٣,٩٠٠ ٧٨٠ *من مواد التغليف % ٧٥+ مواد أولية 

 ٥,٥٠٠ ١١٠٠  **أجور مباشرة

 ٩٠٠ ١٨٠ )وقود وصيانة(تشغيل أخرى تكاليف

 ٤٨٠٠ - فوائد مهلة السداد

 ١٢٠ -  مصاريف تسجيل

 ٧٥٠ ١٥٠ استشارات زراعية 

 ١٥٩٧٠   التأسيس إجمالي مصاريف
 ١١,٢٥٠ - يطرح إيرادات فترة التأسيس

 ٤٧٢٠  صافي مصاريف التأسيس
  

يف تمثل المواد األولية خالل فترة التأسيس تكلفة األسمدة و العناية باألشجار، و تكلفة تغل             * 

على التوالي من إنتـاج     % ٥٠و  % ٢٥(إنتاج السنة الرابعة و السنة الخامسة من الزراعة         

 ).  سنة عادية

 تمثل االجور المباشرة راتب العامل لمدة خمس سنوات وراتب عامل مؤقت عند موسـم               **

تـم  و قد   ،  القطاف لمدة سنتين هما السنة الرابعة والخامسة عندما يبدأ الشجر إعطاء ثماره           

 .ستثناء راتب صاحب المشروع خالل فترة التأسيسا
 
   رأس المال العامل٤. ٥

شـهر وقـد بلـغ      اربـع ا  تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 .  دينار)١٩٧٨(



 

 ١٣

  وسائل التمويل٥. ٥

 
 مـن سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصـول علـى قـرض                

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % ٨اإلقراض المحلية وبفائدة  مؤسسات 
 
 

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ١٣٦٢٣ ٥٣

 قرض الموجودات الثابتة ١٢٠٠٠ ٤٧

 )دينار(  المجموع ٢٥٦٢٣ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية ٦. ٥

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

تـم اعتمـاد    . )االشجار عشر سنوات منذ تاريخ البدء بزراعة      (التشغيلي هو خمس سنوات   

 :المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي  سس والفرضيات التالية في التحليلاأل
 

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

 . ان المشروع زراعي معفىلم تحتسب ضريبة الدخل حيث •

 %.  ٨٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

 أنتشـير التـدفقات النقديـة       كذلك  . ات الخمسة القادمة  للسنوربحاً صافياً   المشروع يحقق   

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات     على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

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

 :والتي تبين ما يلي
 



 

 ١٤

دينـار فـي السـنة األولـى      ٦٨٠١ يتراوح بين    اًع ربحا صافي  يتوقع أن يحقق المشرو    -

 .دينار في السنة الخامسة ٦٧٥٨و   للتشغيل

تبلـغ  .  منهم صاحب العمل     )احدهم مؤقت (لثالثة عاملين   سيوفر المشروع فرص عمل      -

 ٤٤٠٠ دينار في السنة األولى ترتفع إلى        ٣٦٢٠قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم       

 . الخامسةدينار في السنة

في السنة  % ٣٣,١في السنة األولى و     % ٢٧,٣تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 %.٣٣,١و  % ٤٥,٤ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 . دينار١٨٤١٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  . %٣٣,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٧تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .سنوات ٣للمشروع تبلغ فترة االسترداد  -

 % ٢٠و% ١٠في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بـين              -

يبقى المشـروع مجـديا وتبقـى       %١٠و%٥او تخفيض اسعار البيع بنسبة تتراوح بين        

 . ية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروعالمعايير المال

 

 

 
. و الخسائراألرباححساب  .١  

.قائمة التدفقات النقدية .٢  

.لعموميةالميزانية ا. ٣  

.ملخص االستنتاجات والمعايير المالية. ٤  

  الماليةمالحق ال ٨ .٥



الموقع المقترح
جرش، اربد، السلط

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

15,00015,00015,00015,00015,000المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,3751,3751,3751,3751,375تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,2201,2811,3451,4121,483تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
420420420420420تكاليف المصنع التشغيلية

3,0153,0763,1403,2073,278مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,98511,92411,86011,79311,722الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

300300300300300مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
220220220220220مصاريف أخرى

2,9203,0403,1663,2983,437مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
360360360360360اإلستهالك لإلصول الثابتة

944944944944944إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

4,2244,3444,4704,6024,741مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,7617,5807,3907,1906,981الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

960796620429223الفائدة على القرض
6,8016,7846,7706,7626,758الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
6,8016,7846,7706,7626,758األرباح الصافية

%40%39%38%36%35نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
6,4886,4666,4376,3996,352نقطة التعادل (بالدينار)

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

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

75025.0030أألبنية
025.000منشآت أخرى
2,92510.00293معدات وأجهزة

2506.6737األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
360المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

4,7205944المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,9781,9780رأس المال العامل المطلوب

25,62313,62312,000إجمالي تكلفة المشروع
%47%53%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة الكمثرى



الموقع المقترح
جرش، اربد، السلط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
15,00015,00015,00015,00015,000المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
15,00015,00015,00015,00015,000المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,623حقوق الملكية

12,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5202,1392,5902,8632,942الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
25,62316,52017,13917,59017,86317,942مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
18,925مجموع اإلستثمارات

4583,0153,0763,1403,2073,278التكاليف التشغيلية المباشرة
2,9203,0403,1663,2983,437إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
960796620429223الفائدة

4,720المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

24,1036,8956,9126,9266,9346,938إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,5209,62510,22610,66510,92811,004صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,0452,2092,3862,5772,783أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,0452,2092,3862,5772,783إجمالي دفعات سداد القرض

1,5207,5808,0178,2798,3518,221رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,4415,4275,4165,4095,407توزيعات األرباح

1,5202,1392,5902,8632,9422,815صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة الكمثرى



الموقع المقترح
جرش، اربد، السلط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5202,1392,5902,8632,9422,815النقد

00000المدينون
458458458458458458المخزون

1,9782,5973,0493,3213,4003,273إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

15,000األرض
750المباني

2,925األجهزة والمعدات
250األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
18,92518,92518,92518,92518,92518,925إجمالي األصول الثابتة
3607201,0801,4401,800اإلستهالك التراآمي

18,92518,56518,20517,84517,48517,125القيمة الدفترية لألصول الثابتة
4,7203,7762,8321,8889440القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
25,62324,93824,08623,05421,83020,398مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
204522092386257727830اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

204522092386257727830مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

995577455360278300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
995577455360278300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
13,62313,62313,62313,62313,62313,623رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,3602,7174,0715,423األرباج المجمعة
1,3601,3571,3541,3521,352الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,62314,98416,34017,69419,04720,398مجموع حقوق الملكية
25,62324,93824,08623,05421,83020,398مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %33.1%31.0%29.4%28.2%27.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%33.1%35.5%38.3%41.5%45.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.21.31.31.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة الكمثرى



الموقع المقترح

جرش، اربد، السلط

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%25,6230تكاليف المشروع

%13,6230مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%12,00012القروض

%80%46.8القرض الى التكاليف %

%0%53.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6,8016,7846,7706,7626,758صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%45.1%45.1%45.1%45.2%45.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%33.1%31.0%29.4%28.2%27.3معدل العائد على اإلستثمار %

%33.1%35.5%38.3%41.5%45.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.21.31.31.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.10.0الديون

6,4886,4666,4376,3996,352نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر 

البيع %5

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 18,41316,97415,53515,62912,84616,08013,747صافي القيمة الحالية

IRR 27.8%30.6%27.0%30.2%27.2%30.1%33.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.51.61.51.61.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

6,429

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

29.8%

38.8%
1.0

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

زراعة الكمثرى

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,775
45.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR33.4%معدل العائد الداخلي
NPV18,413صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR30.1%معدل العائد الداخلي
NPV16,974صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR27.2%معدل العائد الداخلي
NPV15,535صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR30.2%معدل العائد الداخلي
NPV15,629صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR27.0%معدل العائد الداخلي
NPV12,846صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR30.6%معدل العائد الداخلي
NPV16,080صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR27.8%معدل العائد الداخلي
NPV13,747صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,1030-24,103

11,5209,0657,545

2608,8848,824

3638,6948,631

4678,4948,428
57030,46330,393

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,5140-26,514

11,5209,0657,545

2608,8848,824

3638,6948,631

4678,4948,428
57032,17632,106

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,9240-28,924

11,5209,0657,545

2608,8848,824

3638,6948,631

4678,4948,428
57033,88833,818



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,1030-24,103

11,5208,3156,795

2608,1348,074

3637,9447,881

4677,7447,678
57029,57229,503

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,1030-24,103

11,5207,5656,045

2607,3847,324

3637,1947,131

4676,9946,928
57028,68228,612

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,1490-24,149

11,6728,4716,799

2668,2728,206

3708,0637,994

4737,8447,771
57730,01629,939

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,1950-24,195

11,8247,8786,054

2727,6617,588

3767,4337,357

4807,1937,113
58429,56829,484


