
 ١

 

 دراسة أولية

 
 مشروع

 الزعتر إنتاج 
 

 موقعال

 عام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢

 
 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

االزرق 

 الشمالـي
 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط ٣٨٣٤١٨٨/٠٥

ــي  ــر اب دي

 سعيد
 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

jo.com.jordan-admin@epc.Csu 

 
 

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

كل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشا) إرادة(

 .منها الشباب األردني
 

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

سة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصةإن هذه الدرا

 .االستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لالستثمار
 

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

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة 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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   المحتويات

 ٠١ ملخص المشروع 
 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع
   ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
   ٠٣  دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها
   ٢. ٣ السوق المحلي

   ٣. ٣ االستيراد التصدير
   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

  ٥٠٣ الطلب المتوقع
  ٦٠٣  وحصة المشروع من السوقاالنتاج المتوقع

  ٧٠٣ المنافسة والتسويق
  ٨٠٣ أسعار البيع وااليرادات المتوقعة

  ٠٤  الدراسة الفنية 
   ١. ٤ الموقع العام للمشروع

   ٢. ٤ البناءاالرض و
   ٣. ٤ األثاث

   ٤. ٤ العدد واألدوات
   ٥. ٤ المواد االولية 

   ٦٠٤ الخدمات الضرورية
   ٧٠٤ وى العاملة واالجور السنوية الق

   ٨٠٤ برنامج تنفيذ المشروع
 .٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ تكاليف التشغيل للسنة االولى
   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
   ٤. ٥ رأس المال العامل
   ٥. ٥ وسائل التمويل

   ٦. ٥ يةاألسس والفرضيات المال
   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
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 مشروع زراعة الزعتر
 

 ملخص المشروع -١

 زراعة الزعتر اسم المشروع

 عام  المقترحموقع المشروع

 أوراق الزعتر  منتجات المشروع

  وعمالة مؤقتة أشخاص ثالثة األيدي العاملة

 دينار ١٨,٣٨٢ ياالستثمار الكل

 % ٣١,٨  الداخليمعدل العائد

 دينار ١٥,٨٠٢ صافي القيمة الحالية

  ١,٨القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنة ٤ فترة االسترداد
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 :   المقدمة  .٢
ينمو الزعتر بريا في األردن في المناطق الجبلية وخاصة الرطبة منها، ممـا يـوفر        

 يحتوي نبات الزعتر علـى      إذ،   عالية  قيمة غذائية وعالجية    ذات   ذلك أعشابا برية  

ـ  لغذائية كما تعتبر نباتات الزعتر من أهم النباتات الطبية وا           و ب، ج   أفيتامين   ي ف

 من  ه الناس على جمع   واعتادوائد سكان بالد الشام  من الزعتر،        األردن، وال تخلو م   

ستمر  من قبل الحيوانات بشكل م     ه هوادة وبال تخطيط باإلضافة إلى رعي      الجبال دون 

يهدد بانقراضه من المناطق الجبلية التي تنمـو فيهـا بصـورة             وجائر األمر الذي    

 . طبيعية

 

زراعة هذا المحصول على نطاق تجـاري       األخيرة يتزايد ل  بدأ االهتمام في السنوات     

لتامين الطلب المتزايد على هذا النبات، كما اصبح الكثير من الناس يزرعون الزعتر             

، وتعتبـر البيئـة     الزعتـر مـن    المنزلية   ية لتامين احتياجاتهم  داخل حدائقهم المنزل  

 .األردنية مالئمة لزراعته

 

 :وصف المشروع  ١. ٢
  المكثفـة التقليدية المكشوفة والطـرق     عبارة عن زراعة الزعتر بالطرق      المشروع  

ري   بنظـام  ةزودوالممغطاة بالبالستيك   الباستخدام بيوت بالستيكية متعددة األقواس      

 دونم سوف يسـتغل منهـا       ٢٠ بـ للمشروع    المساحة اإلجمالية  وتقدر  ،   بالتنقيط

حوالي  بيوت بالستيك و   ١٠ دونمات أي زراعة     خمسةألغراض البيوت البالستيكية    

  للخـدمات والمرافـق     المساحة المتبقية  دونم سيتم زراعتها بالطرق التقليدية و      ٩

  . والتوسعة بالمستقبل
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 :مشروع مبررات وأهداف ال ٢. ٢
 بلغ معـدل  قيمـة المسـتوردات         اذ بشكل كبير لهذه المادة      األردنياج السوق   تحي

 :إلىويهدف المشروع .  دينار ألف٣٢٤ حوالي ٢٠٠١ -١٩٩٧ات وللسن

 .وجيدة ذات نوعية مميزة زعتر طازج تأمين و إنتاج •

 .خلق فرص عمل •

 . عائد مالي جيد لمالك المشروعتحقيق •

 
 :روع الموقع العام للمش ٣. ٢
 

 أم مثل منطقة عجلـون، اربـد،         إقامة المشروع في العديد من المواقع      من الممكن 

 تعتبر المناطق المذكورة    إذقيس، الحمة، السلط، الكرك الشوبك، العائشية في معان،         

 األراضـي كما تجود زراعته في     . موطن للزعتر البلدي والفارسي والزعتر الضخم     

 تتوفر المياه للري     وأينما غنية بالمواد العضوية   وال جيدة الصرف الرملية والصفراء   

 المشروع سيعتمد على الزراعة المكثفة داخل البيوت البالستيكية ومثـل           أن، حيث   

 . مياه الريإلىهذه المشاريع بحاجة 

 

 : دراسة السوق . ٣
 المساحة  أن ٢٠٠٠ريرها السنوي لعام    ق العامة في ت   اإلحصاءاتدائرة  بيانات  تشير  

 دونـم مزروعـة فـي المنـاطق         ١٨٠ دونما منها    ٢٨٤بالزعتر بلغت   المزروعة  

غير  من الزعتر     المساحات ههذان إنتاج   و. األغوار دونم في منطقة     ١٠٤المرتفعة،  

 استيراد هذه المادة مـن      ىالتجار إل قادرة على تغطية احتياجات السكان، مما يضطر        

 المزارعين اللذين   ما أن  ك .األردنيان بشكل رئيسي لتغطية حاجة السوق       نسوريا ولب 

 وقد قامت العديد من المؤسسات غير الحكوميـة         ،محدودينيعملون في هذا المجال     

هم ماديا للعمل على إنتاج الزعتر بالطرق المكثفـة أو          مبتشجيع بعض األسر أو دع    

 األسـواق   أو األسـواق المحليـة      إلىتسويق المنتج مباشرة    ويمكن  . شبه المكثفة 

 . والكويت الدول العربية مثل البحرينأو أوروباالخارجية مثل 
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  :خدمات المشروع وتصنيفها ١. ٣
 الزعتـر الطازجـة التـي يمكـن         أوراق إنتـاج   سيعمل على  بأنه المشروع يتصف

 مختلفة سـواء خضـراء طازجـة    بأشكال عالجية أواستخدامها  لغايات استهالكية  

واستهالكها فـي التغذيـة      مجففة لتخزينها    أو عالجية   ألغراض غليها   أوللمعجنات  

  .وقت الحاجة
 

 : السوق المحلي٢. ٣
 بنـاء   والمقدرة محليا   إنتاجهاتتم تغطية السوق المحلي من خالل الكميات التي يتم          

 طـن  ٧١٠  بحـوالي ٢٠٠٠ في عام    دونم ٢٨٤ على المساحة المزروعة والبالغة     

  لها إنتاج محلي   يضافالسنة  /  طن ٢,٥ الدونم الواحد    إنتاجية معدل   أنعلى اعتبار   

التـي   الكميات   إلى باإلضافة طن ،    ١٥٠حوالي  يقدر ب ) منزلي بري و  (غير مسجل 

 .٢٠٠١-١٩٩٧طن للسنوات  ٤٦٧ يتم استيرادها سنويا والتي بلغت بالمعدل 

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣
  )٠٩١٠٤٠(تحت بند التعرفة الجمركية  رقم الزعتر تأتي مستوردات األردن من 

بيانات دائـرة اإلحصـاءات     / كما هو مبين في إحصاءات التجارة الخارجية لألردن        

ولقد بلغت مسـتوردات  بشكل رئيسي   ،  العامة والتي يتم استيرادها من لبنان، سوريا      

كما هو مبين في    ) م٢٠٠١-١٩٩٧(األردن من هذه المادة لألعوام الخمسة األخيرة        

الجدول التالي الذي يوضح الكميات المستوردة والمنتجة محليـا ونسـبة االكتفـاء             

 .التالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .٢٠٠١التجارة الخارجية / دائرة اإلحصاءات العام/ مصدرال
 

 السنة   طن/المستوردات دينار/ القيمة

١٩٩٧ ٥٤٥ ٣٦٨,٨٩١ 

١٩٩٨ ٤٦٥ ٣٢٣,٢٦٤ 

١٩٩٩ ٤٨٦ ٣٨٢,١٦٩ 

٢٠٠٠ ٣٧٧ ٢٤٦,٥١٧ 

٢٠٠١ ٤٦٥ ٢٩٩,١٨٠ 

 المعدل ٤٦٧ ٣٢٤,٠٠٠



 ٨

التـي يـتم    تتمثل في الكميـات      الزعتر    من  والمعاد تصديره  النسبة للصادرات أما ب 

 . والموضحة في الجدول التاليالبحرين والكويت، ألمانيا، بريطانيا تصديرها إلى 
 السنة المجموع معاد تصديره صادرات

 دينار/ قيمة طن/ كمية دينار/ قيمة طن/ كمية دينار/ قيمة طن/ كمية

٥٦١,٤١٨ ٨٦٧ - - ٥٦١,٤١٨ ٨٦٧ ١٩٩٧

٣٤٥,٩٧٦ ٧٧٤ ٤,٠٠٠ ٥ ٣٤١,٩٧٦ ٧٦٩ ١٩٩٨

٣٠٩,٥٠٧ ٨٥٥ - - ٣٠٩,٥٠٧ ٨٥٥ ١٩٩٩

٤٠٧,٦٩٩ ٩٨٤ ١١,٣٧٠ ٨ ٣٩٦,٣٢٩ ٩٧٦ ٢٠٠٠

٣٩٠,٤١٢ ٩٤٨ ١٠,٠٠٠ ٧ ٣٨٠,٤١٢ ٩٤١ ٢٠٠١

  .٢٠٠١التجارة الخارجية / دائرة اإلحصاءات العام/ المصدر

 

 :  الطلب المحلي السابق٤. ٣
 تحديد الطلب المحلي من خالل حساب صافي حجم الطلب بناء علـى بيانـات               يمكن

 حيـث بلـغ      وتقديرات اإلنتاج المحلـي    وزارة الزراعة ودائرة اإلحصاءات العامة ،     

 . الزعتر  من ٢٠٠١ن لعام ط ٣٧٩صافي حجم الطلب  

 . المصدر-المستورد+  المحلي اإلنتاجكمية =  حجم الطلب المحليصافي

 طن/ الكمية  طنألف/ البيان

 ٨٦٠ اإلنتاج المحلي*

 ٤٦٧ االستيراد

 ٩٤٨ الصادرات والمعاد تصديره

 ٣٧٩ صافي حجم الطلب
 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣
مقارنة مع   %  ٥ سنويا بنسبة      ستزداد الزعتر معدل زيادة الطلب على      أن افترض

ـ        . معدل االستهالك السابق   ر الغذائيـة   نتيجة لزيادة قناعات النـاس بأهميـة الزعت

ومن الصعب تحديد النسبة المئوية للنمو في االستهالك نظرا لعدم تـوفر            . والعالجية

 حجـم الطلـب    ، وبذلك يتوقـع أن يكـون        البينات الدقيقة الخاصة باإلنتاج المحلي    

 : كما يلي٢٠٠٨-٢٠٠٤للسنوات 

 

 

 



 ٩

 

 

 

 السنة بالطن/ حجم الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٤٣٨ 

٢٠٠٥ ٤٦٠ 

٢٠٠٦ ٤٨٤ 

٢٠٠٧ ٥٠٨ 

٢٠٠٨ ٤٣٢ 
 
 : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص٦. ٣
 

 بنـاء علـى     ت دونما ٢٠يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة مساحته         

من البيوت البالستيكية   السنة  / طن) ١٢  (والمقدرة ب اإلنتاجية المتوقعة للمشروع      

 بيـوت  ٦ بد المشروع ب    اذ تم افتراض    . المكشوفة األرض من   السنة/طن) ١٠(و  

 دونمات زراعة مكشوفة، على ان يتم سنويا زيـادة عـدد البيـوت              ٥بالستيكية و   

البالستيكية بواقع بيت واحد والزراعـة المكشـوفة بواقـع دونـم واحـد ووفقـا                

 :لإلفتراضات التالية
 

  . دونم بالسنة/  طن ٢ انتاجية الزراعة المكشوفة معدل •

 .السنة/ طن٢ ومعدل انتاجيته ٢م٥٠٠ يمساحة البيت البالستيك •

  .العمر اإلنتاجي لنبات الزعتر خمس سنوات •

 و  واألخـرى م بـين الشـلة      ٠,٥تزرع اشتال الزعتر على  مسافة        •

 حيث يصل عدد النباتات المزروعـة داخـل         واآلخرم بين الخط    ٠,٧

 ٢٥٠٠و   البيـت الواحـد   /  شتلة ١٢٥٠البيت البالستيكي  حوالي     

 .شتلة للدونم
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠

 
 
 
 

 : وفقا لما تقدم، يبين الجدول التالي اإلنتاج المتوقع للمشروع 
 
 

 السنة  )بالطن (إنتاج المشروع

 اإلجمالي المكشوفمن البيوت البالستيكية 

 ٢٢ ١٠ ١٢ األولى 

 ٢٦ ١٢ ١٤ الثانية

 ٣٠ ١٤ ١٦ الثالثة

 ٣٤ ١٦ ١٨ الرابعة 

 ٣٨ ١٨ ٢٠ الخامسة

 

حصة المشروع بناء علـى الطاقـة اإلنتاجيـة         ويمكن من خالل ذلك تقدير      

من حصة السوق في السنة األولى       % ٥المتوقعة للمشروع والتي تصل إلى      

 : في الجدول التاليهو واردكما  ،الخامسةفي السنة % ٨,٨ إلى ترتفع
 
 

حصة المشروع من 

 السوق

 إنتاج  المشروع 

 طن

المحلي الطلب 

 طن المتوقع

 

 السنة

 ىاألول ٤٣٨ ٢٢ %٥,٠

 الثانية ٤٦٠ ٢٦ %٥,٧

 الثالثة ٤٨٤ ٣٠ %٦,٢

 الرابعة ٥٠٨ ٣٤ %٦,٧

 الخامسة ٤٣٢ ٣٨ %٨,٨

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 :والتسويق المنافسة ٧ .٣
ال يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تحقيق المبيعات المتوقعـة لـه علـى           

 محليا وعلـى مسـتوى الـدول        ةالمرغوبنباتات الزعتر من النباتات     اعتبار ان   

 كما انه مرغوب    ه يكاد يخلو بيت من    حيث ال  الغذائية والعالجية و   ألهميتهاالعربية  

 بحاجة إلى   األردن يزال   ال و . الستعماله في النواحي العالجية    األوروبيةفي الدول   

كما وانه يتم استيراد    .  التصدير ألغراض أوالزعتر سواء لالستهالك المحلي     مادة  

 التوسـع فـي حجـم       وال بد من   . لتغطية جزء من حاجة السوق المحلي      الزعتر

جديـدة واإللتـزام بجـودة     فتح أسـواق تصـديرية   عن طريق  العمل   الصادرات

 ويمكن تسويق منتجات المشروع إلى األسواق المحلية أو التصدير          هذا. المنتجات

 .ةإلى الدول العربية واألوروبي

 

 توقعة الم واإليرادات البيعأسعار  ٨. ٣
 ويبلغ   مرات في السنة،   ٤يتم حش الزعتر المزروع داخل بيوت البالستيك بمعدل         

 بالنسبة للزعتر المزروع باألرض     اما السنة،/  طن ٢ بيت البالستيك  إنتاجيةمعدل  

من النباتات المعمرة    والزعتر    ويعتبر دونم/  طن ٢نتاج  اإلمعدل  فيبلغ  المكشوفة  

 .يث تبدأ اإلنتاجية بعد ذلك باإلنحسارحولكن يفضل تجديده كل خمس سنوات 

، كغـم الواحـد   /  دينار ٠,٦٠٠ -٠,٤٠٠بالجملة من   الزعتر  بيع  تتراوح أسعار   

 وألغراض هذه الدراسـة     . المتوقعة من المشروع   اإليراداتويبين الجدول التالي    

   .للطن/ دينار٥٠٠فقد اعتبر ان معدل سعر البيع  
 

/ إجمالي اإلنتاج المشروع السنة

 طن

 دينار/ اإليرادات

 *١١,٠٠٠ ٢٢ األولى

 ١٣,٠٠٠ ٢٦ الثانية

 ١٥,٠٠٠ ٣٠ الثالثة

 ١٧,٠٠٠ ٣٤ الرابعة

 ١٩,٠٠٠ ٣٨ الخامسة

 

 



 ١٢

 

 كون اإلنتاج في السنة  ألغراض قائمة األرباح والخسائرمن هذا الرقم% ٨٠تم اعتماد * 

 . أشهر ٥األولى يبدأ بعد 

 

 : الدراسة الفنية -٤

 :لعام للمشروع  الموقع ا١. ٤
يتحمل نبات الزعتر درجات الحرارة المنخفضة وتجود زراعته أينما وجد ناميـا            

 .بصورة طبيعية ومنها المناطق التي ذكرت سابقا
 
 : األرض والبناء ٢. ٤
 

 تخصص  من دو ٥,٥ دونم منها    ٢٠  تقدر ب  مساحة إجمالية  يحتاج المشروع إلى  

لخـدمات   المكشوفة ويتـرك البـاقي    للزراعة   دونم   ٩ولبيوت البالستيك العشرة    

 يبلغ  أن يقترح استئجار األرض ويتوقع      .المشروع وللتوسعات المستقبلية األخرى   

األبنية والمرافق  ويحتاج المشروع إلى    .  دينار ٥٠٠بدل اإليجار السنوي لألرض     

 : التالية

دينار/التكلفة دينار/السعر)٢م(المساحة  البند

 ١,٦٠٠ ٤٠ ٤٠  عمالللسكن ومكتب 

 ٨٠٠ ٤٠ ٢٠ غرفة للفرز والتعبئة

 ٢,٤٠٠ المجموع
 
 : األثاث٣. ٤

 تقدر قيمتهـا    .لخدمة صاحب المشروع والعمالة   يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط      

 . دينار٥٠٠بحوالي 
 

  واألدواتالعدد   ٤. ٤

يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلي كما هـي              

 :جدول التاليموضحة في ال
 
 
 
 



 ١٣

 
 
 

 البيان العدد دينار/السعر دينار/ لكلفة ا
 بيوت بالستيكية ٦ ١٢٥٠ ٧,٥٠٠

 بيوتشبكة ري بالتنقيط   وحدات٦ ٤٠ ٢٤٠

شبكة ري للزراعة  ٥ ٨٠ ٤٠٠

 المكشوفة

 مضخة وسمادة ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 ميزان حساس ١ ٣٠٠ ٣٠٠

جهاز تكيف لغرفة الفرز  ١ ٧٠٠ ٧٠٠

 والتعبئة

 ماتور رش مبيدات ١ ٣٥٠ ٣٥٠

م ٢٥٠ ٠,٥٠٠ ١٢٥

 طولي

 PVCأنبوب بالستيكي 

 إنش لجر المياه ٢قطر 

 من بئر ارتوازي قريب

 ٣م٤٠خزان ماء  ١ ١٠٠٠ ١,٠٠٠

 أخرى عدد وأدوات - ٢٠٠ ٢٠٠

 المجموع ١١,٣١٥
اثمان األشتال وتحضير األرض والتي سيتم استهالكها   يضاف إلى العدد واألدوات     

 . سنوات٥على 

/ الكلفة

 دينار

/ السعر

 دينار

/ الكمية

 الوحدة

 البيان

 حراثة ارض   دونم٨ ٥ ٤٠

شتلة٧,٥٠٠ ٠,٠٢٥ ١٨٨  ١٢٥٠معدل  اشتال زعتر

 البيت/شتلة

ش١٢,٥٠٠ ٠,٠٢٥ ٣١٢

 تلة

 ٢٥٠٠معدل  اشتال زعتر

 دونم زراعة مكشوفة/شتلة

 المجموع ٥٤٠
 

 



 ١٤

 

 

 

 : المواد األولية  ٥. ٤
 ضـافة األسـمدة    إولذلك يـتم     من النباتات المجهدة للتربة،   تعتبر نباتات الزعتر    

دونـم  /  كغـم ١٥٠ بمعـدل وسوبر فوسـفات   أمونيوم سلفات    باستخدامينصح  و

تبلـغ  .  دونـم /  وبمعدل طـن   سنويا السماد العضوي المتخمر      الى إضافة ،سنويا

كما تحتـاج    ،طن/ دينار ١٨٠ طن، والكيماوية / دينار٣٠ العضوية   األسمدة أسعار

 إلى رعاية خاصة بمكافحة اآلفات الزراعية الحشـرية والفطريـة           تراتات الزع نب

 يبين الجدول   .المن، الديدان القارضة، التربس، مرض الذبول الفطري      سنويا مثل   

 : التالي احتياجات المشروع للسنة األولى من األسمدة والمبيدات ومياه الري

 

/ اإلجمالي

 دينار

/ الكلفة

 دينار

/ الكمية

 الوحدة

 البيان

  دونم ٨حاجة  عضويةأسمدة   طن٨ ٣٠ ٢٤٠

   دونم٨ حاجة أسمدة كيماوية  طن١,٢ ١٨٠ ٢١٦

مبيدات آفات زراعية حشرية،   ليتر١٦ ١٥ ٢٤٠

 دونم/  ليتر٢فطرية، 

/ دونم /٣م١٠٠ري بمعدل  ٣م٨٠٠ ٠,٣٠٠ ٢٤٠

 . سنة

 المجموع ٩٣٦
 

 : الضروريةالخدمات ٦. ٤
اغلـب   مياه الري والطرق المؤدية إليه، ويتـوفر فـي           يحتاج المشروع إلى توفر   

كمـا  . المياه الالزمة للري وشبكة من الطرق المناسـبة         المقترحة مناطق المملكة 

 دينار سنويا ألغراض صيانة شبكة الـري والمضـخة          ٢٥٠يحتاج المشروع إلى    

 لتشغيل المكيف في غرفة الفرز والتوضـيب و         كهرباءبدل   دينار   ٣٠٠و  والبناء  

  .غيل مضخة المياهتش
 
 
 



 ١٥

 
 
 
 
  القوى العاملة واألجور السنوية٧. ٤

يحتاج المشروع إلى عمال عدد اثنين فنين دائمين في الموقع من اجـل متابعـة               

 :الري واألعمال الزراعية األخرى على النحو التالي
 

 الكلفة

  دينار

 الراتب الشهري

 دينار

 البيان العدد

 صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل فني ٢ ١٢٠ ٢,٨٨٠

 مؤقتة  مالةع ٢ - ٢٤٠

 المجموع ٥,٥٢٠

 

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

ه يتم جني المحصول للمرة األولى بعد خمسـة         نأمع العلم ب  . اشهر من بداية العمل   

  .اشهر من الزراعة
 

 لماليةالدراسة ا .٥

 

 : للسنة األولىالتشغيل تكاليف ١٠٥

 دينار/ الكلفة البيان
 ٩٣٦ المواد األولية

 ٥,٥٢٠ الرواتب واألجور

 ٣٠٠ الخدمات الضرورية

 ٥٠٠ اإليجارات

 ٢٥٠ مصاريف تشغيلية أخرى

 ٧,٥٠٦ المجموع

 



 ١٦

 

 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ٢٠٥

 دينار/ الكلفة ندالب
 ٢,٤٠٠ لبناءا

 ١١,٣١٥ لعدد واألدواتا

 ٥٤٠ االشتال، تحضير األرض

 ٥٠٠ أثاث

 ١٤,٧٥٥ مجموع األصول الثابتة

 ٥٠٠ مصاريف التأسيس

 ٣,١٢٧ رأسمال عامل

 ١٨,٣٨٢ إجمالي تكاليف المشروع

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل ٣. ٥
 لمشروع قب يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية متوقع إنفاقها على ال         

 . دينار٥٠٠ب اإلنتاج التجاري وتقدر 
 
  رأس المال العامل٤٠٥

 وقد بلغ    اشهر ٥تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 .دينار)  ٣,١٢٧(
 

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

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

 :التالي
 

 البيان القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٨,٣٨٢ ٤٦

 قرض الموجودات الثابتة ١٠,٠٠٠ ٥٤

 )دينار(  المجموع ١٨,٣٨٢ ١٠٠



 ١٧

 
  األسس والفرضيات المالية٦٠٥

 يمكـن افتـراض أن عمـر        تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك       

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

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

 .%٥بنسبة تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد  •

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

 .شروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعيااعتبر ان الم •

 %. ٣٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية   المشروع قادرأن

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

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 
 دينـار، نتيجـة   ٩٦٢يوقع المشروع خسارة صافية في السنة األولى مقدارها وقع ان   يت -

النخفاض كميات اإلنتاج في السنة األولى، ثم يحقق ربحا صافيا اعتبارا من السنة الثانية            

 .  دينار في السنة الخامسة٧,٢٥٦ دينار يرتفع الى ٢,٧٤٨بواقع 

تبلـغ قيمـة     . مع عمالة مؤقتـة     موظفين وعمال  لثالثةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار في السنة األولى ترتفـع الـى     ٥,٥٢٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها        

 . دينار في السنة الخامسة٦,٧٠٩

فـي   % ٣٣,٩  و الثانيـة في السنة    % ١٧,٤  بين االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

 فـي    %٢٩,٤ ى حقوق الملكية بين   ونسبة العائد عل  . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 . في السنة الخامسة%٣٣,٩ و السنة الثانية

 .  دينار١٥,٨٠٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٣١,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٨ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -



 ١٨

 
 
 
    . سنوات٤روع   للمشاالستردادتبلغ فترة  -

 البيـع بنسـب     أسـعار  تخفيض   أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل          -

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

 . دوى المشروعجاألدنى الالزم للحكم على 

 

  الماليةمالحق ال٨٠٥
 
  و الخسائراألرباححساب  )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤



الموقع المقترح
عام

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

8,80013,00015,00017,00019,000المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

9361,1111,2871,4631,636تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,1203,2763,4403,6123,792تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
550578606637669تكاليف المصنع التشغيلية

4,6064,9655,3335,7116,097مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
4,1948,0369,66711,28912,903الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

500500500500500أيجار أرض
00000مصاريف أخرى

2,9003,0203,1463,2783,417مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,3561,5031,6501,7971,944اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

4,3564,6234,8965,1765,462مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1623,4124,7706,1137,441-الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

800664516357186الفائدة على القرض
9622,7484,2545,7557,256-الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
9622,7484,2545,7557,256-األرباح الصافية

%42%46%51%58%104نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 10,8198,5548,3998,3338,316نقطة التعادل

%44%49%56%66%123نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,40025.0096أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,85510.001,186معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
1,356المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,1273,1270رأس المال العامل المطلوب

18,3828,38210,000إجمالي تكلفة المشروع
%54%46%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة الزعتر



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
8,80013,00015,00017,00019,000المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
8,80013,00015,00017,00019,000المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
8,382حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,7371,5271,7423,0115,319الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
18,38211,53714,52716,74220,01124,319مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
14,7551,4711,4711,4711,471مجموع اإلستثمارات

3904,6064,9655,3335,7116,097التكاليف التشغيلية المباشرة
2,9003,0203,1463,2783,417إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
800664516357186الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

15,6458,30610,11910,46710,81811,171إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,7373,2324,4086,2769,19313,149صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,7051,8411,9882,1472,319أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,7051,8411,9882,1472,319إجمالي دفعات سداد القرض

2,7371,5272,5674,2887,04610,830رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
008251,2761,7272,177توزيعات األرباح

2,7371,5271,7423,0115,3198,653صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة الزعتر



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,7371,5271,7423,0115,3198,653النقد

00000المدينون
390390390390390390المخزون

3,1271,9172,1323,4015,7099,043إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

000000األرض
2,4002,4002,4002,4002,4002,400المباني

11,85511,85513,32614,79716,26817,739األجهزة والمعدات
500500500500500500األثاث والمعدات المكتبية

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

000000أخرى
14,75514,75516,22617,69719,16820,639إجمالي األصول الثابتة
1,3562,8604,5106,3088,252اإلستهالك التراآمي

14,75513,39913,36613,18712,86012,387القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
18,38215,71515,79816,78818,67021,430مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
170518411988214723190اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

170518411988214723190مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

829564554466231900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
829564554466231900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
8,3828,3828,3828,3828,3828,382رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

9629613,9397,968-األرباج المجمعة
9621,9242,9784,0295,079-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

8,3827,4209,34412,32216,35121,430مجموع حقوق الملكية
18,38215,71515,79816,78818,67021,430مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %33.9%30.8%25.3%17.4%6.1-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%33.9%35.2%34.5%29.4%13.0-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.01.11.62.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.10.70.40.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
زراعة الزعتر



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%18,3825تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %8,3825مساهمة صاحب

%10,00012القروض

%30%54.4القرض الى التكاليف %

%0%45.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

9622,7484,2545,7557,256-صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %38.2%33.9%28.4%21.1%10.9-الربح قبل الضريبة

%33.9%30.8%25.3%17.4%6.1-معدل العائد على اإلستثمار %

%33.9%35.2%34.5%29.4%13.0-معدل العائد على حقوق الملكية %

1.01.11.62.5NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.10.70.40.10.0الديون

10,8198,5548,3998,3338,316نقطة 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 15,80214,94014,07913,03210,26312,6669,529صافي القيمة الحالية

IRR %23.6%27.6%25.1%28.4%27.4%29.5%31.8معدل العائد الداخلي

B/C 1.81.71.61.71.61.71.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

8,884

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

20.3%

24.0%

1.2

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

زراعة الزعتر

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,810

22.1%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR31.8%معدل العائد الداخلي

NPV15,802صافي القيمة الحالية

B/C1.8اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR29.5%معدل العائد الداخلي

NPV14,940صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR27.4%معدل العائد الداخلي

NPV14,079صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR28.4%معدل العائد الداخلي

NPV13,032صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR25.1%معدل العائد الداخلي

NPV10,263صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR27.6%معدل العائد الداخلي

NPV12,666صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR23.6%معدل العائد الداخلي

NPV9,529صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,6450-15,645

12,7371,294-1,443

21995,0164,816

32066,5216,315

42138,0107,797

521834,49034,271

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,2100-17,210

12,7371,294-1,443

21995,0164,816

32066,5216,315

42138,0107,797

521835,72835,510

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,7740-18,774

12,7371,294-1,443

21995,0164,816

32066,5216,315

42138,0107,797

521836,96736,749



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,6450-15,645

12,737854-1,883

21994,3664,166

32065,7715,565

42137,1606,947

521833,10732,889

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

015,6450-15,645

12,737414-2,323

21993,7163,516

32065,0214,815

42136,3106,097

521831,72431,506

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

015,6840-15,684

13,011543-2,468

22194,2173,998

32275,6735,446

42347,1116,877

524033,93533,694

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

015,7230-15,723

13,285-207-3,492

22393,4193,179

32474,8254,578

42556,2125,957

526233,38033,118
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