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

تي يعاني منهابهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة ال          ) 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

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

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

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            
 .نها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجو

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

 



 

 المحتويات

 .١ ملخص المشروع
 .٢ المقدمة

  ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣. ٢ الموقع العام للمشروع

 .٣ دراسة السوق  

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 

   ٢. ٣ السوق المحلي 

   ٣. ٣ االستيراد والتصدير 

   ٤. ٣ صافي الطلب المحلي السابق 

   ٥. ٣ الطلب المتوقع 

   ٦. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة 

   ٧.. ٣ المنافسة والتسويق 

    ٨. ٣ االيرادات المتوقعة واسعار البيع 

 . ٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ اء االرض والبن

   ٣. ٤ لوازم الزراعة 

   ٤. ٤ االثاث

   ٥. ٤ المواد االولية 

   ٦. ٤ الخدمات الضرورية

   ٧. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

   ٨. ٤ برنامج تنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ تكاليف التشغيل 

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشورع 

   ٣. ٥ س وما قبل التشغيل مصاريف التأسي

   ٤. ٥ رأس المال العامل

   ٥. ٥ وسائل التمويل 

   ٦. ٥ االسس والفرضيات المالية 

   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

 .٦ المالحق المالية   



 ١

 

 
 مشروع زراعة اللوز الحلو

 

 ملخص المشروع

   اللوز الحلوزراعةمشروع اسم المشروع

  المقترحلمشروعموقع ا
،الكرك ،الطفيلة و بلقاءجرش، اربد، ال

 عجلون 

 جاف لوز منتجات المشروع

 اثنان األيدي العاملة

 دينار ٣٦,٢٩٠ ياالستثمار الكل

 % ١٦,٩ معدل العائد الداخلي

 دينار ٧,٢٢٢ صافي القيمة الحالية

  ١,٢ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٥ ستردادفترة اال

 



 ٢

 
 
 
زراعة اللوز الحلو في المناطق الجنوبية من آسيا الوسطى وفي آسيا الصغرى، كما             تشر  تن

 باعتبارها اكثر البلدان مالئمـة      تنتشر هذه الزراعة في بلدان حوض البحر االبيض المتوسط        

 ، وفلسطينلمثل األشجار التي ما زالت أصولها الوراثية موجودة في كل من األردن وسوريا      

وتشتهر كل من إيران وسوريا وأفغانستان وكاليفورنيا بزراعة اللوز الحلو النتـاج اللـوز              

 .الجاف

 

، والقليل منه يتم تجفيفه علـى نطـاق         ابيعه اخضر في األردن ألغراض    اللوز الحلو   يزرع  

  المنتجة للوز الجاف فيـتم     األخرى في الدول    أمامنزلي ضيق ألغراض إنتاج اللوز الجاف،       

 %.١٠ ال تتجاوز نسبة الرطوبة فيه  بحيثبيعه جافا 

 

 والكـاتو   هوالشـوكوالت يستعمل اللوز الحلو في العديد من الصناعات مثل تحضير السكاكر           

 للتسـلية   صالمحام تحميصه وبيعة من خالل      إلى باإلضافةوالمربيات ومع خلطات العسل     

ها أهميتها في التغذية وصناعة      زيوت ل  األكل، ويستخرج من بذوره   اق  بويجمل فيه أيضا أط   

  .العطور والمستحضرات الطبية

 

حـوالي   اللـوز    بأشـجار  ٢٠٠٢ /  حسب تقرير وزارة الزراعة    بلغت المساحة المزروعة  

ـ  ٦٠٣٣ بحوالي   هاإنتاج قدر    مثمرة    أشجار  دونم ١٣٤٨٥ منها    دونما، ١٩١٨٦  أي ا طن

  .دونم/  كغم لوز اخضر٤٥٠حوالي  إنتاجبمعدل 
 

 :المشروع وصف ١. ٢
 

 ت عـدال ذات م لوز الحلو في المناطق البعليـة        ال أشجار دونم ب  ٢٥زراعة   يتمثل المشروع ب  

الستخدام اللوزات في الصـناعات     انتاج اللوز الجاف     بقصدسنويا  / مم٣٥٠ من   أكثر مطارأ

العوجا والمخملي حيث تباع ثمارها خضراء        محليا    المعروفة  اللوز   ، ومن أصناف  المختلفة

إلـى   )كتيب بساتين التفاحيات واللوزيات   (م الربيع، وتشير دراسات المركز الوطني       في موس 

 Ne Plusمثـل  ) فرك (هشةذات القشرة الأهم األصناف المعروفة عالميا بغزارة إنتاجها و
Ultra, Non Pareil, Thompson, Price, Plateau, Ferraduel, Ai, 

Ferrastar, Lauranne, Ferragnes. من حيث موعـد  األصنافلف هذه تتخ  هذا و 

 .النضج وحجم الثمرة

 المقدمة.٢



 ٣

 

 : وأهداف المشروع مبررات ٢. ٢
 

 المسـاحات   وزيـادة اللـوز  الجـاف       الكميات المنتجة مـن      الغاية من المشروع زيادة   إن  

 المناسبة النتاج اللوز الجاف  وتطويرها من  حيث زراعة األصناف بأشجار اللوزالمزروعة 

 

 :ما يلي يهدف المشروع إلىكما 

  . المختلفةلالستخدامات  نوعية جيدةلوز جاف ذو إنتاج إلى -

 .قديم فرصة استثمارية جيدةت -

 .زيادة دخل المزارع وتحقيق عائد جيد لمالك المشروع -

تشغيل األيدي العاملة،  وتحسين المستوى االقتصادي  واالجتماعي للعاملين في            -

 .المشروع
 
 لموقع العام للمشروع ا٣. ٢

 
،   جـرش  مثل اربـد ،   البعلية ذات معدالت األمطار العالية      في المناطق    المشروع   ينجح هذا 

 .  المملكةفي وغيرها من المناطق البلقاء ، الكرك ، الطفيلة وعجلون
 
 

 

 

 الطازج الذي يتم بيعة في فصل الربيـع ، ويـأتي            األخضر على اللوز     محليا اإلنتاجيقتصر  

وتعتبر منطقة اربد اكبر المحافظـات مـن حيـث          لية   المحلي من المناطق البع    اإلنتاجمعظم  

يوجد اهتمـام مـن قبـل       وال  . المساحة المزروعة باللوز ثم تليها البلقاء، والزرقاء وعمان       

رغـم   إنتاج اللوز الجاف المستخدم في األغراض الصناعية         المزارعيين أو المستثمرين في   

، وغالبا ما يتم بيـع      بية والصناعية    اللوزات في االستخدامات المتعددة الغذائية والط      أهميته

 .في محالت بيع الخضار والفواكهوربات وفي الطرقات عطازجة على الالثمار 
 

 

 

 

 

  السوقدراسة.٣



 ٤

 

  خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣

 
 إلـى هدف  يي  ذ النباتي وال  اإلنتاجمشاريع  / الزراعية  مشاريع  اليصنف المشروع من ضمن     

صناف المزروعة وتنويع الغاية مـن زراعتهـا        للوز وتطوير األ  زيادة المساحة المزروعة با   

  .فةاج الأوطازجة من الثمار ال حاجة المستهلك سواء ةلتلبي
 

 :المحليالسوق   ٢. ٣
 

إنتاجها مـن   ن طريق الكميات التي يتم      عاللوز األخضر    تتم تغطية حاجة السوق المحلي من     

إلـى المسـاحة     ٢٠٠٢عـام   ل ويشير تقرير وزارة الزراعـة       ،  محليا المساحات المزروعة 

الثمـار  كميـة   و. المزروعة بأشجار اللوز الحلو موزعة حسب المحافظات ونوع الزراعـة         

 ين موضـحة فـي الجـدول      هو ، كما    ٢٠٠٢ألسواق المركزية من اإلنتاج المحلى      الموردة ل 

 : ينالتالي

              توزيع المساحات المزروعة بأشجار اللوز في المملكة
 لــــــــــوز  

   مجموع المثمرغير مثمر/مساحة دونم مثمر/  مساحة دونم لمحافظةا
 طن/اإلنتاجللمساحة بعلي مروي بعلي مروي 
 ٨٠١ ١٩٦٨ ٣٣٤ ٢٢٣ ١١١٥ ٨٥٣ العاصمة

 ٤٤ ١٧٦ ٤٤ ـ ١٧٦ ـ مأدبا

 ٢٠٤ ١٣٢٦ ٥٥ ٤٥ ١٢٢٥ ١٠١ الزرقاء

 ٨٣٧ ٣٤٦٥ ٢١٣ ـ ٣٤١٠ ٥٥ اربد

 ١٣٦ ٤٤٤ ٢٠٨ -  ٤٤٤ - جرش

 ١٧٦ ٥٩٥ ١٥٣٨ -  ٥٩٥  - نعجلو

 ٢٤٩٤ ١٨٤١ ٦٩ ٤٩١ ٢٢٧ ١٦١٤ لمفرقا

 ٧١٢ ٢٦٤٠ ٢١٠٥ ـ ٢٦٤٠ ـ البلقاء

 ٤٧ ٢٤٢ ٥٨ ٦ ٢٠٦ ٣٦ الكرك

 ٥ ٢٩٤ ٨٣ ٣٧ ٢١٩ ٧٥ الطفيلة

 ٥٧٠ ٤٨٤ ٨ ١٨٤ ٥٤ ٤٣٠ معان

 ٧ ١٠  -  - -  ١٠  العقبة

مجموع 

 المملكة
١٣٤٨٥٦٠٣٣ ٤٧١٥ ٩٨٦ ١٠٣١١ ٣١٧٤ 

 ٢٠٠٢األشجار المثمرة  لـعـام    جدول إحصاء/ قرير السنوي لوزارة الزراعةالت: المصدر



 ٥

 ٢٠٠٢/ المركزية في عاممن اللوز األخضر الطازج لألسواق الكميات الموردة 

  مجموع الواردســـوقســـوقســـوق

 لألسواق الزرقاء   اربد   عمان

٩٢٥ ٨٤ ١٧٥ ٦٦٦ 

سـواء  ويق الفرق مباشرة من قبـل المـزارعين          طن فيتم تس   ٦,٠٣٣ أن اإلنتاج وحيث  * 

 .اخضر أو جاف
 

 : االستيراد والتصدير٣. ٣  
 

، ٠٨٠٢١١ دائرة اإلحصاءات العامـة تحـت البنـد رقـم         / يشير تقرير التجارة الخارجية   

للسنوات  ، الجاف   أو الطازج    إلى الكميات التي تم استيرادها وتصديرها من اللوز        ٠٨٠٢١٢

       :ي موضحة في الجدول التالي كما هاألخيرةخمسة ال

 "طن"  المستوردات  المحصول

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٨ 

 ٦٢٠ ٢٤٢ ٤٢٦ ٤١٠ ٣١٥  جافأولوز بقشره طازج 

 ٧٩٧ ١,٠١٨٨٣٤ ٩٠٠ ٥٠٦   جافأولوز مقشر طازج 

 ١,٣١٠١,٤٤٤١,٠٧٦١,٤١٧ ٨٢١ المجموع

 ١,٢١٤ المعدل

 ).٢٠٠٢-١٩٩٨(ة ير السنويار التق/ ة اإلحصاءات العمة التجارة الخارجية دائر:المصدر
 

ل  كما هي موضـحة فـي الجـدو        األخيرة خمسة للسنوات ال  اللوز  من  والمعاد تصديره   الصادرات  أما كمية   

 :التالي

 "طن  "  ومعاد تصديره  الصادرات المحصول

  ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٨ 

 ١٠٦ ٢٠ ١٤ ١٨ ٣٢  جافأولوز بقشره طازج 

 ١٠٤ ٦٢ ٢٧٧ ٢٠ ٢٦ ثمار لوز جاف

 ٢١٠ ٨٢ ٢٩١ ٣٨ ٥٨ المجموع

 ١٣٦ المعدل

 ).٢٠٠٢-١٩٩٨(التقارير السنوية /  التجارة الخارجية دائرة اإلحصاءات العمة: المصدر

 



 ٦

 : صافي الطلب المحلي السابق٤. ٣
 

تجة باالعتماد على حساب الكميات المن      المحلي السابق  الطلب حجم   صافيمعدل  يمكن حساب   

 :التالي والصادرة  كما هي مبينة في الجدول  والمستوردةمحليا

 

 طن/ الكمية البيان

  ٦,٠٣٣ كميات اإلنتاج المحلي 

 ١,٢١٤ المستوردات

 ١٣٦  والمعاد تصديرهالصادرات

 ٧,١١١ صافي حجم الطلب

 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣

 
،  وهـي نسـبة      سـنويا   %٣   الطلب على هذا النوع من المنتجات بنسبة        زيادةبافتراض  

 .معدل النمو السنوي للسكانمساوية تقريبا ل

 

 السنة طن/ الطلب المتوقع 

٢٠٠٤ ٧,٥٤٤ 

٢٠٠٥ ٧,٧٧٠ 

٢٠٠٦ ٨,٠٠٠ 

٢٠٠٧ ٨,٢٤٣ 

٢٠٠٨ ٨,٤٩٠ 

٢٠٠٩ ٨,٧٤٥ 

٢٠١٠ ٩,٠١٠ 

 

 

 

 



 ٧

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٦. ٣

 
ذات اللوز الحلو  أصنافزراعة  النوع من المشاريع على  في مثل هذااإلنتاجيةتعتمد الطاقة 

 أن وقد تم افتراض ، من ري وتسميد وتقليمخدمة ال العالية، وعلى كيفية العناية واإلنتاجية

 تصل أن ويتوقع األولى تزرع بالسنة باللوز الحلو دونما ٢٥بزراعة   عملهالمشروع سيبدأ

  طن١,٥حوالي ) السنة الثالثة من الزراعة( األولى اإلنتاجية المشروع في السنة إنتاجية

من الطاقة اإلنتاجية القصوى التي يصلها المشروع في السنة الثالثة  % ٢٥تمثل لوز جاف 

 المقترح  من المشروع الدونمإنتاجية متوسط أنباعتبار  طن سنويا، ٦من اإلنتاج وهي 

صغيرة من السوق صغيرة جدا  وتعتبر حصة المشروع .  اللوز الجافن  كغم م٢٤٠ حوالي

من اإلنتاجية % ٥٠علما بان اإلنتاجية في السنة الثانية تصل إلى  . مقارنة مع حجمه

 .القصوى للمشروع

 
 : والتسويق المنافسة  ٧. ٣

 
إنتاجية المشروع من اللوز الحلو مقارنة مع حجم السوق، فلن يواجه المشروع            نظرا لصغر   

 . منافسةبأسعاربيعه  وسويق إنتاجهتأية صعوبات في 

 

 : واسعار البيع المتوقعة اإليرادات٨. ٣
 

 ٢,٥ اللوز الجاف بالجملة غير المقشور لألصـناف الجيـدة حـوالي    يبلغ متوسط سعر بيع   

  : المتوقعة من المشروعالسنويةيوضح الجدول التالي اإليرادات و كغم/دينار

 

 

 السنة

 اإلنتاج المتوقع

 طن

 اإليرادات

  دينار 

 ٣,٧٥٠ ١,٥ لىاألو

 ٧,٥٠٠ ٣ الثانية 

 ١٥,٠٠٠ ٦  الخامسة-الثالثة 

 

 



 ٨

 
 :المشروع موقع  ١. ٤

 
الكلسـية  الطينية   التربة حتى الصخرية منها، ولكن تعتبر       األراضي بكافةاللوز  شجرة  تنمو  

 التربة  أنواع من احسن    الصرف ذات التهوية الجيدة  وسهلة       الغنية بالمواد العضوية  العميقة  

المنـاطق   يكون فـي     أن شروعيجب أن يراعى عند اختيار موقع الم      ، و ة اللوز الحلو  لزراع

  . مم٣٥٠ذات معدالت األمطار السنوية اكثر من البعلية 

 أمزي، الفحـيص، مـاحص،      (، وعجلون، والبلقاء    )بني كنانة، الكورة  (اربد   ةنطقم تعتبرو

 المالئمة لهـذا    المواقع من  وجرش ) ضاءعين البي (، الطفيلة   )عي، الربة (، والكرك   )جوزة

  .المشروع 

 

 : والبناءاألرض   ٢. ٤

 
يتم شراؤها في احد المنـاطق المقترحـة،         ، دونم لتنفيذ المشروع   ٢٥يحتاج المشروع إلى    

 . دينار١,٠٠٠ويقدر سعر الدونم بـ 

 

 وبكلفـة   ٢ م ٢٥ بناء ريفي بسيط لخدمة العاملين بمسـاحة تقـدر ب            إلىيحتاج المشروع   

 . نار دي١,٠٠٠
 
  لوازم الزراعة ٣. ٤

 
 سنوات وتحضير ٥تتمثل لوازم الزراعة بأشتال اللوز ، األسمدة العضوية والتي تخدم لمدة 

يبين الجدول . األرض من حراثة وحفر وتعالج ضمن األصول الثابتة في المشاريع الزراعية

 :التالي احتياجات المشروع من هذه اللوازم

 

 

 

 

 

 : الدراسة الفنية.٤



 ٩

 الكلفة

 دينار

دة  الوحسعر

 دينار

  / عدد

 مساحة

 البيان

 األرضتحضير   دونم٢٥  ٥ ١٢٥

 حفر جور وزراعتها   جورة١,٠٠٠ ٠,٥ ٥٠٠

 لوز تالأش  شجرة١,٠٠٠ ١ ١,٠٠٠

 أسمدة عضوية  طن٥٠ ٣٠ ١,٥٠٠

 عدد وادوات - ٣٧٥ ٣٧٥

 المجموع ٣,٥٠٠
 

 

  األثاث     ٤٠٤
 . دينار٢٠٠ مبلغ به كلفتتقدر ينللعامل بسيط أثاثيحتاج المشروع إلى 

 

   المواد األولية٥. ٤

 
 :لتشغيلمن ا في اإلنتاج وكلفتها للسنة األولى المستخدمة المواد األولية التالييبين الجدول 

 

 التكلفة

 دينار

 السعر

 دينار

 الكمية

 

 البند

 ٢٠بمعدل   NPK  كيماوية أسمدة  كغم٥٠٠ ٠,٤٠٠ ٢٠٠

   دونم / كغم 

 شجارعزق بين األ  دونم٢٥ ٥ ١٢٥

 مكافحة اآلفات الحشرية والفطرية  دونم٢٥ ٥ ١٢٥

 *كغم١٠سعة عبوات  عبوة٦٠٠ ٠,٢ ١٢٠

 المجموع ٥٧٠

لن يتحمل المشروع في العامين األوليين للزراعة أية تكاليف للعبوات، حيث انها تستخدم             * 

 .عند اإلنتاج

 

 

 



 ١٠

 : الضروريةالخدمات ٦. ٤
 

اية خدمات اخرى   ، أو    كونها بعلية  رة توفر مياه الري    مثل هذه المشاريع إلى ضرو     حتاجال ت 

 .باستثناء طرق المواصالت
 

 
  القوى العاملة واألجور السنوية٧. ٤
 

 :للسنة األولى من التشغيل الجدول التالي عدد الموظفين ورواتبهم يوضح
 

 الرواتب السنوية

 دينار
 ةاتب الشهريوالر

 دينار
 العدد

 البيان

 لمدة سنة/ شروعصاحب الم ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 عامل  ١ ٨٥ ١,٠٢٠

 المجموع ٢ - ٢,٨٢٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٨. ٤
 

علـى    .اللوزباألشجار   وتحضيرها وزراعتها    األرضلشراء   ينشهر لفترةيحتاج المشروع   

 .ان يراعى عند تنفيذه موسم الزراعة المناسب 

 

 

  تكاليف التشغيل١. ٥

دينار/ الكلفة البند  

وليةالمواد األ  ٤٨٠ 

 ٢,٨٢٠ الرواتب واألجور

خرىأمصاريف تشغيل   ٤٠٠ 

 ٣,٧٠٠ المجموع

 

 الدراسة المالية . ٥



 ١١

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥

 
 دينار/ الكلفة البند

 ٢٥,٠٠٠ األرض

 ١,٠٠٠ بناء

 ٣,٥٠٠ لوازم الزراعة / العدد واألدوات

 ٢٠٠ األثاث

 - تأمينات مستردة

 ٢٩,٧٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ٤,٧٤٠ ريف التأسيسمصا

 ١,٨٥٠ رأسمال عامل

 ٣٦,٢٩٠ المجموع

 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
من طاقتهـا   % ٢٥ في السنة الثالثة  من تاريخ زراعتها باإلنتاج وبمعدل           اللوزتبدأ شجرة   

 ىإل الثالثة تصل في السنة     أن إلىسنويا  % ١٠٠ الشجرة بمقدار    إنتاجية وتزداد     ،اإلنتاجية

 : كما هي موضحة في الجدول التالياإلنتاجيةكامل طاقتها 

 إنتاج الشجرة السنة اإلنتاجية 

  كغم

إنتاج الدونم 

 كغم

إنتاج 

 المشروع

 طن

 ١,٥ ٦٠ ١,٥ األولى 

 ٣,٠ ١٢٠ ٣ الثانية

 ٦,٠ ٢٤٠ ٦ الخامسة-الثالثة 
 

نتين األولى والثانية من    للسولغايات هذه الدراسة اعتبرت كافة النفقات التشغيلية للمشروع         

  وما قبل التشغيل   باإلضافة إلى مصاريف التأسيس العادية جميعها مصاريف تأسيس       الزراعة  

 : على النحو التاليومتوقع إنفاقها على المشروع 

 

 



 ١٢

 التكاليف السنوية  البيان.

 دينار

إجمالي مصاريف 

 دينار/ التأسيس 

 ٩٠٠ ٤٥٠ مواد أولية 

 ٢,٠٤٠ ١,٠٢٠ أجور مباشرة

 ١,٢٠٠ ٦٠٠ فوائد مهلة السداد

 ٦٠٠ ٣٠٠ مصاريف متفرقة

   مصاريفإجمالي

 التأسيس

- ٤,٧٤٠ 

 .تم استثناء راتب صاحب المشروع خالل فترة التأسيس* 
 
  رأس المال العامل ٤. ٥

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

 .  دينار)١,٨٥٠(

 

  وسائل التمويل بالدينار٥. ٥

 
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض  مؤسسات              

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

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٢٦,٢٩٠ ٧٢,٥

 ابتةقرض الموجودات الث ١٠,٠٠٠ ٢٧,٥

 )دينار(  المجموع ٣٦,٢٩٠ ١٠٠

 

 

 

 

 

 



 ١٣

  األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

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

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

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 

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

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

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥
 

المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن           يبين ملخص نتائج المؤشرات     

تشير التدفقات  كذلك  .  بعد السنة األولى    القادمة األربعةللسنوات  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى     على الوفاء بالتزاماته المالية       المشروع قادر  أنالنقدية  

ـ       مرفق كذلك بهذه الدراسة      .التوقعات  ةحساب األرباح والخسائر، التدفق النقـدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية
 

حـين  دينار فـي     ٢,١١٨قيمتها   للسنة األولى  ة صافي خسارة يحقق المشروع    أنيتوقع   -

في  دينار ٨,٨٢١ترتفع إلى دينار  ١,٤٥٣  بقيمة للتشغيل  الثانيةالسنةيحقق ربحا في 

 .السنة الخامسة

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي     . صاحب العمل   ل احداهما  عمل تيروع فرص سيوفر المش  -

 . دينار في السنة الخامسة٣,٤٢٧ إلىدينار في السنة األولى ترتفع  ٢,٨٢٠ستدفع لهم 

في السـنة   % ٢٦,٣ و   الثانيةفي السنة   % ٤,٤تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 %.٢٨,٣و  % ٥,٩ئد على حقوق الملكية بين ونسبة العا. الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار ٧,٢٢٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .١٦,٩يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات   ٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

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

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

 . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع



 ١٤

 
 
. و الخسائراألرباححساب  .١  

.قائمة التدفقات النقدية. ٢  

.لعموميةالميزانية ا .٣  

.خص االستنتاجات والمعايير الماليةمل.  ٤  

  الماليةمالحقال. ٦



الموقع المقترح
جرش، اربد، السلط

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

3,7507,50015,00015,00015,000المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

480510570581593تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,0201,0711,1251,1811,240تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
200204208212216تكاليف المصنع التشغيلية

1,7001,7851,9031,9742,049مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
2,0505,71513,09713,02612,951الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
1,8001,8901,9852,0842,188رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
200204208212216مصاريف أخرى

2,0002,0942,1932,2962,404مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
420420420420420اإلستهالك لإلصول الثابتة

948948948948948إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

3,3683,4623,5613,6643,772مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,3182,2539,5379,3629,178-الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

800800664516357الفائدة على القرض
2,1181,4538,8738,8458,821-الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
2,1181,4538,8738,8458,821-األرباح الصافية

%29%28%27%61%164نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
7,6245,5934,8384,8144,783نقطة التعادل (بالدينار)

%32%32%32%75%203نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
3,50010.00350معدات وأجهزة

2006.6730األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
420المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

4,7405948المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,8501,8500رأس المال العامل المطلوب

36,29026,29010,000إجمالي تكلفة المشروع
%28%72%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
اللوز الحلو



الموقع المقترح
جرش، اربد، السلط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
3,7507,50015,00015,00015,000المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
3,7507,50015,00015,00015,000المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
26,290حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5658158422,5874,178الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
36,2905,3158,31515,84217,58719,178مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
29,700مجموع اإلستثمارات

2851,7001,7851,9031,9742,049التكاليف التشغيلية المباشرة
2,0002,0942,1932,2962,404إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
800800664516357الفائدة

4,740المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

34,7254,5004,6794,7594,7874,811إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,5658153,63611,08312,80014,367صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
01,7051,8411,9882,147أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
01,7051,8411,9882,147إجمالي دفعات سداد القرض

1,5658151,9319,24210,81212,220رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
001,0906,6556,6346,616توزيعات األرباح

1,5658158422,5874,1785,604صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
اللوز الحلو



الموقع المقترح
جرش، اربد، السلط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5658158422,5874,1785,604النقد

00000المدينون
285285285285285285المخزون

1,8501,1001,1272,8724,4635,889إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

25,000األرض
1,000المباني

3,500األجهزة والمعدات
200األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
29,70029,70029,70029,70029,70029,700إجمالي األصول الثابتة
4208401,2601,6802,100اإلستهالك التراآمي

29,70029,28028,86028,44028,02027,600القيمة الدفترية لألصول الثابتة
4,7403,7922,8441,8969480القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
36,29034,17232,83133,20833,43133,489مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
017051841198821472319اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

017051841198821472319مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1000082956455446623190رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1000082956455446623190مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
26,29026,29026,29026,29026,29026,290رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,7554642,675-2,118-األرباج المجمعة
2,1183632,2182,2112,205-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

26,29024,17224,53526,75428,96531,170مجموع حقوق الملكية
36,29034,17232,83133,20833,43133,489مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %26.3%26.5%26.7%4.4%6.2-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%28.3%30.5%33.2%5.9%8.8-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.60.61.42.12.5السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.20.1األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
اللوز الحلو



الموقع المقترح

جرش، اربد، السلط

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%36,2900تكاليف المشروع

%26,2902مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%10,00012القروض

%75%27.6القرض الى التكاليف %

%0%72.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,1181,4538,8738,8458,821-صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%58.8%59.0%59.2%19.4%56.5-الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%26.3%26.5%26.7%4.4%6.2-معدل العائد على اإلستثمار %

%28.3%30.5%33.2%5.9%8.8-معدل العائد على حقوق الملكية %

0.60.61.42.12.5الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.20.1الديون

7,6245,5934,8384,8144,783نقطة 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 7,2225,3163,4105,1613,1005,7004,177صافي القيمة الحالية

IRR 14.8%15.9%14.2%15.6%14.0%15.4%16.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.11.11.11.11.21.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

5,530

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.5%

17.8%
1.5

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

اللوز الحلو

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,175
28.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR16.9%معدل العائد الداخلي
NPV7,222صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR15.4%معدل العائد الداخلي
NPV5,316صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR14.0%معدل العائد الداخلي
NPV3,410صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.6%معدل العائد الداخلي
NPV5,161صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR14.2%معدل العائد الداخلي
NPV3,100صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.9%معدل العائد الداخلي
NPV5,700صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR14.8%معدل العائد الداخلي
NPV4,177صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,7250-34,725

11,56550-1,515

2903,6213,532

310810,90510,797

48810,73010,642
59245,97745,886

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,1980-38,198

11,56550-1,515

2903,6213,532

310810,90510,797

48810,73010,642
59248,73748,646

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,6700-41,670

11,56550-1,515

2903,6213,532

310810,90510,797

48810,73010,642
59251,49751,406



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,7250-34,725

11,565-138-1,703

2903,2463,157

310810,15510,047

4889,9809,892
59244,94744,855

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,7250-34,725

11,565-325-1,890

2902,8712,782

31089,4059,297

4889,2309,142
59243,91743,825

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,7540-34,754

11,722-320-2,042

2983,2333,135

311910,49510,376

49610,30310,206
510145,75545,654

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,7820-34,782

11,878-690-2,568

21072,8452,738

313010,0869,956

41059,8769,770
511045,53245,422


