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جتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية الم       

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  المملكة من حيث استكشافمحافظات وألوية
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

.ريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشا
 

لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنان وعشـروناطق المملكة وعددها   كافة من  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 المشروع

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 .٣ دراسة السوق  

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 

   ٢. ٣ السوق المحلي 

   ٣. ٣ تيراد والتصديراالس

   ٤. ٣ صافي الطلب المحلي

   ٥٠٣ الطلب المتوقع

    ٦. ٣ السوق والطاقة المقترحة حصة المشروع من 

   ٧. ٣ المنافسة والتسويق

    ٨. ٣ االيرادات المتوقعة واسعار 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 

٩. ٤ 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 

    ٦. ٥ االسس والفرضيات المالية 

    ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

    ٨. ٥ المالحق المالية 



 ١

 "النكتارين و البرقوق" اشجار اللوزيات زراعةمشروع 

 ملخص المشروع.١

 "النكتارين و البرقوق"زراعة اشجار اللوزيات  اسم المشروع

 ، الطفيلة، عجلون اربد، جرش، الكركعمان، البلقاء،   المقترحموقع المشروع

 ثمار النكتارين األملس، وخوخ سنتاروزا منتجات المشروع

  اشخاص ٣ األيدي العاملة

 دينار ٥٤٠٠٠ ياالستثمار الكل

 % ٢٤ معدل العائد الداخلي

 اردين ٢١٤٠٦ صافي القيمة الحالية

  ١,٤القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ )بعد بدء االنتاج (فترة االسترداد

 



 ٢

 
 

 
 األمطار في اغلب المناطق البعلية الجبلية ذات معدالت األردنيات في زراعة اللوزتشر تن

سنة  المحاألصناف زراعة العديد من أدخلتسنويا، كما /  ملم٣٥٠العالية التي تزيد عن 

والمالئمة لزراعتها في المناطق المروية الصحراوية مثل منطقة الديسي والمدورة والمفرق، 

 االردن كثيرة ومتنوعة لتنوع مصادر االستيراد من الدول العربية يصناف الدراق فوا

،  امريكا الشمالية، اوروبا وتركيا مثل االجنبيةمن الدول المجاورة مثل سوريا  ولبنان او 

سكندر اإلبعد غزو  بالد الشام إلى معروف فان اصل الدراق بالد الصين وادخل ا هومكو

  .الكبير

 

 الفواكه التي تميل أنواع الدراق تعتبر ذات لقاح ذاتي داخلي ، والدراق من اكثر  أصنافكافة  

 الخوخ والـذي توجـد      إلى، وكذلك الحال بالنسبة     نحو االستقرار في الحمل السنوي المنتظم     

 المجموعة  أصناف ومعظم المستهلكين يرغبون     ، واليابانية األوروبية المجموعة   أصنافمنه  

 أشـجار ، وتدخل Formosa ارموز وفSanta Rosa والتي منها صنفي سنتاروزا األخيرة

 .الدراق والخوخ في بداية اإلنتاج اعتبار من السنة الرابعة للزراعة

 

التي تطيل العمر لما له من فوائد مغذيـة         ه  همن الفاك  نالصينييقدماء  كان الدراق يعتبر عند     

وع غزير من الدم، تفيد الهضم، ومدر للبول ويفيـد          ب ين بأنهاوطبية، وثمار الدراق توصف     

 . يفيد في عالج الرمل والسعال الحادواألزهاراألعصاب ومغلي األوراق 

 

 خ الـدراق والخـو    بأشجار ٢٠٠٢ /  حسب تقرير وزارة الزراعة    بلغت المساحة المزروعة  

  دونـم مثمـرة     ١٨٧٦٠،  ٣١١٨٥ منها   ، على التوالي  دونما ٢٥٩٥٨  ،   ٤٢١٦٣حوالي  

 طن لكل من    ١٣٧٠٥،  ا طن ٢٥٣١٨ المثمرة منها بحوالي     األشجار إنتاج قدر   على التوالي، 

 . الدراق والخوخ

 

 

 

 

 

 

 المقدمة.٢



 ٣

 : وصف المشروع١. ٢
 

ذات اطق البعلية    في المن  الدراق والخوخ مناصفة   أشجار دونم ب  ٣٠زراعة  يتمثل المشروع ب  

الـدراق مثـل    النتـاج   سنويا من األصناف المناسـبة      / مم٣٥٠ اكثر من    األمطار ت  عدالم

، وتشير دراسات المركـز      لالستهالك الطازج )   او فورموزا  سنتاروزا(والخوخ  )  النكترين(

النكتـارين مـن الـدراق      إلى أهـم أصـناف       )كتيب بساتين التفاحيات واللوزيات   (الوطني  

 ,Star May, Snow Queen,  Independenceة عالميا بغزارة إنتاجها مثل المعروفو

Armking, Flavor Top, Fantasia, August Red, Septemper Queen,  .

لونها وكذلك الحال بالنسبة الى     النضج وحجم الثمرة و    من حيث موعد     األصنافلف هذه   تتخ

ـ    ) الخوخ(البرقوق   ,Santa Rosa أهمهـا ي ومنه اصـناف المجموعـة اليابانيـة والت
Formoza, Wickson, Methley, Kelsey, Black Amber, Sweet Sweet 

Heart ,  . األوروبية المجموعة أصنافومن Stanley, President. 

 

 :أهداف المشروع  ٢. ٢

 
 :يهدف المشروع إلى

ة ثمار الدراق والخوخ ذات نوعيات جيدة من األصناف المبكرة والمتأخرة لمواجه           إنتاج •

 .زيادة الطلب على الفواكه

 .قديم فرصة استثمارية جيدةت •

 .زيادة دخل المزارع وتحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

تشغيل األيدي العاملة،  وتحسين المستوى االقتصـادي  واالجتمـاعي للعـاملين فـي                •

 .المشروع
 

 لموقع العام للمشروع ا٣. ٢

 
المروية ت األمطار العالية أو في المناطق       البعلية ذات معدال  في المناطق   ينجح هذا المشروع    

 وال يفضل الزراعـة     ن المملكة  عمان وغيرها من المناطق م     اربد، جرش، السلط  ي كل من    ف

 . في منطقة األغوار إال لألصناف التي تم تطويرها لتلك المناطق والتي عدلت وراثيا

 



 ٤

كل ملحـوظ حتـى يـتم        المحلي الطازج وال يوجد فائض بش      على االستهالك  اإلنتاجيقتصر  

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

 .المستقبل
 

  خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣
 

 إلـى  النباتي والتي تهدف     اإلنتاجمشاريع  / الزراعية  مشاريع  اليصنف المشروع من ضمن     

وتطـوير األصـناف    ) سنتاروزا(برقوق  وال) النكتارين( بالدراق  زيادة المساحة المزروعة    

  .طازجةمن الثمار ال حاجة المستهلك  ةلتلبيالمزروعة وتنويع الغاية من زراعتها 
 

 :المحليالسوق   ٢. ٣
 

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

ر كميات كبيرة من االردن الـى        وعن طريق االستيراد، علما بانه يتم تصدي        محليا المزروعة

إلى المساحة المزروعة بأشـجار      ٢٠٠٢عام  ل ويشير تقرير وزارة الزراعة      .  دول الخليج 

ألسـواق  الثمار الموردة ل  كمية  و. موزعة حسب المحافظات ونوع الزراعة    الدراق والخوخ   

  .ين التاليين ، كما هي موضحة في الجدول٢٠٠٢المركزية من اإلنتاج المحلى 
 راقد  

   مجموع المثمرغير مثمر/مساحة دونم  مثمر/  مساحة دونم المحافظة
 طن/اإلنتاجللمساحة بعلي مروي بعلي مروي 

 ٣١٦٠ ٦٨٣٣ ٩٤٧ ٧٤٧ ٤٢٩٨ ٢٥٣٥ العاصمة

 ٢١١ ١٠٥٦ ٦٣٦ - ١٠٢٦ ٣٠ مأدبا

 ٧٤٦ ٢٤٥٦ ١١٨ ٥٥ ٩٩٨ ١٤٥٨ الزرقاء

 ٦٣٣ ٢٢٢٣ ١٠٧ - ٢١٩٨ ٢٥ اربد

 ٥١٥ ١٠٢٢ ٤٦٤ ٥٠ ٩١٠ ١١٢ جرش

 ٣٨٣٠ ١٠٢١ ٣٨٣ - ١٠٢١ - عجلون

 ٨٠٤٢ ٤١١٧ ١٤٧ ١٦٨٨ ١٩٩ ٣٩١٨ لمفرقا

 ٥٧٦٨ ٧٥٨٥ ٣٦٣٠ ٣٤٥ ٦٢٨٠ ١٣٠٥ البلقاء

 ١٣٧ ٥٦٧ ٤٧ ٥٦ ٤٦٧ ١٠٠ الكرك

 ٢٠ ٦٥١ ٢٢٨ ٧١ ٥٠٠ ١٥١ الطفيلة

 ٤٣٥٣ ١٧٢٧ ٨ ٧٧١ ٨٦ ١٦٤١ معان

 ٥٧٨ ١١٥٥ - ٤٨٠ - ١١٥٥  العقبة

 ٧٧٢ ٧٧٢ - - - ٧٧٢ األغوار 

 ٣١١٨٥٢٥٣١٨ ٦٧١٥ ٤٢٦٣ ١٣٢٠٢١٧٩٨٣ مجموع المملكة

 ٢٠٠٢األشجار المثمرة  لـعـام    جدول إحصاء/ التقرير السنوي لوزارة الزراعة: المصدر

  السوقدراسة.٣



 ٥

 
 برقوق  
   مجموع المثمرغير مثمر/مساحة دونم مثمر/  مساحة دونم المحافظة

 طن/اإلنتاجللمساحة بعلي مروي بعلي مروي 
 ١١٠٤ ٢٧٩٤ ٥٥٣ ٤٣٣ ١٤٧٨ ١٣١٦ لعاصمةا

 ٧٣ ٣٥٣ ٢٥٧ ٢ ٣٣٢ ٢١ مأدبا

 ١١٦ ٤٣٥ ٦٣ ١٠٥ ١٨٥ ٢٥٠ الزرقاء

 ٨٧٦ ٢٧١٩ ٤٧ - ٢٦٨٤ ٣٥ اربد

 ٩٤٣ ١٥٣٢ ٥٣٩ ٣٠ ١٤٥١ ٨١ جرش

 ٧٩٢ ٢٦٤٥ ٢٤٧٨ - ٢٦٤٥ - عجلون

 ٧٢٧٣ ٤٣٣٢ ١١١ ٧١٥ ٢٧٨ ٤٠٥٤ لمفرقا

 ٨٩١ ١٨٣٦ ٥٨٥ ٢٨٠ ٨٤٦ ٩٩٠ البلقاء

 ٦٣ ٢٧٦ ٢٧ ٤ ١٦٠ ١١٦ الكرك

 ٢٠ ٦٨٦ ٢٠٧ ٥٧ ٥٥٤ ١٣٢ الطفيلة

 ١٤١٨ ٧٢٦ ٤ ٥٨٩ ٦٦ ٦٦٠ معان

 ١٣٦ ٤٢٦ - ١١٢ - ٤٢٦  العقبة

مجموع 

 المملكة
١٨٧٦٠١٣٧٠٥ ٤٨٧١ ٢٣٢٧ ١٠٦٧٩ ٨٠٨١ 

 

 يبين الجدول التالي معدل النمو في االنتاج من الدراق والخوخ

 المحصول ألف طن/ اإلنتاج المحلي 

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ٢٥,٣ ٢٢,٥ ٢٠,٧ ١٤,٩ دراق

 ١٣,٧ ٩,٦ ٩,٦ ٨,٨ برقوق

 ٣٩ ٣٢,١ ٣٠,٣ ٢٣,٧ المجموع

 ٢١,٥ ٥,٩ ٢٧,٨ - %نسبة النمو السنوية 

 ١٨,٤ %معدل النمو 

 

 

 

 

 



 ٦

 : االستيراد والتصدير٣. ٣  
 
ا مـن   تصـديره  واكميات تم استيرادها    اي  إلى   ٢٠٠٢ وزارة الزراعة لعام     يشير تقرير ال  

، بينما تشير بيانات دائـرة   )٢٠٠٢-١٩٩٩  (األربعةللسنوات  ، النكتارين او البرقوق  دراق

، ٠٨٠٩٣٠التجارة الخارجية الى الكميات التي تم استيرادها وتصديرها تحـت البنـد رفـم                / اإلحصاءات

       .)٢٠٠٢-١٩٩٩( للسنوات الخمس ٠٨٠٩٤٠
:مستوردات السنة وصف التصنيف الرمز

 طن
 :صادرات وطنية

 طن

٠٨٠٩٣٠٠٠٠

بما فيه الدراق االملس ( دراق 

او خوخ من نوع " نيكتارين"

 طازجة ; ( برونوس بيرسيكيا

٩٢٦ ١٩٩٩٨٣ 

      ١٦٦٢ ٢٠٠٠٤٧ 

      ٢٠٥٣ ٢٠٠١١٧٦ 

      ٢٨٢٣ ٢٠٠٢٤٣ 

٠٨٠٩٤٠٠٠٠
برقوق او خوخ من نوع برونوس

  طازجة  ,دومستيكا وقراصية 
١٩٢ ١٩٩٩١٣ 

      ١٦٢ -٢٠٠٠ 

      ٢٦٨ ٢٠٠١٢٠ 

      ٢٦٠ -٢٠٠٢ 

 

  صافي الطلب المحلي ٤. ٣
 

مضافا لها   محليا   إنتاجها هو عبارة عن الكميات التي تم         المحلي السابق    الطلب حجم   صافي

حسـب   مخصوما منها الصادرات و    ٢٠٠٢الكميات المستوردة من النكتارين والبرقوق لعام       

 :الجدول التالي 

 البيان طن/ الكمية

 البرقوق الدراق

 ١٣٧٠٠ ٢٥٣٠٠  المحلي اإلنتاج

 - ٤٣ االستيراد 

 ٢٦٠ ٢٨٢٣ الصادرات 

 ١٣٤٤٠ ٢٢٥٢٠ الصافي



 ٧

 : الطلب المتوقع ٥. ٣

 
، وألغراض التحفظ سيتم    %  ١٨,٤بلغ معدل النمو في اإلنتاج السنوي من الدراق والخوخ          

 .سنويا  %٥وع من المنتجات بنسبة   الطلب على هذا الن زيادةافتراض 

 

 الطن / حجم الطلب المتوقع

 دراق  برقوق

 السنة

٢٠٠٤ ٢٤٨٢٨ ١٤٨١٨ 

٢٠٠٥ ٢٦٠٧٠ ١٥٥٥٨ 

٢٠٠٦ ٢٧٣٧٣ ١٦٣٣٦ 

٢٠٠٧ ٢٨٧٤٢ ١٧١٥٣ 

٢٠٠٨ ٣٠١٧٩ ١٨٠١١ 

 

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٦. ٣

 
النكتارين وخوخ   أصنافزراعة  ن المشاريع على     في مثل هذا النوع م     اإلنتاجيةتعتمد الطاقة   

 من ري وتسـميد     المحصولبخدمة  ال العالية، وعلى كيفية العناية و     اإلنتاجيةذات  السنتاروزا  

 موزعة مناصفة بـين      دونما ٣٠بزراعة    عمله  المشروع سيبدأ  أن وقد تم افتراض     ،  وتقليم

 ٩٠دونـم، إي    / ن  ط ٣الواحد تبلغ   علما بأن معدل انتاجية الدونم      ،  السنتاروزا النكتارين و 

وعلى ذلك فإن حصة    .  وذلك بدء من السنة السادسة للزراعة      اتاروزنطن من النكاترين والس   

خالل السنوات الخمسة االولى من البدء      % ١ تقل عن    ٠المشروع من سوق الدراق والخوخ    

 . باإلنتاج
 

 : والتسويق المنافسة  ٧. ٣
 

 وال  الطلـب للنمو المتزايد في حجم     على السوق نظرا    بيرة  كال يتوقع أن تكون هناك منافسة       

توجد مشكلة في تصريف المنتج على المستوى المحلي نظرا للنمو السـكاني ولكـن يجـب     

 يواجـه المشـروع     أنوال يتوقـع     وخاصة مع دول الجوار      خارجية أسواق فتح   إلىالتطلع  

 . السوق السائدةبأسعارصعوبات في تسويق منتجاته وبيعها 

 
 



 ٨

 : واسعار البيع المتوقعة اإليرادات٨. ٣

 
 

 لألصـناف كغم بالجملة   /  دينار ٠,٦-٠,٢٥يتراوح سعر بيع النكتارين والسنتاروزا ما بين        

علمـا بـان    ، كغم/دينار ٠,٢٥  التحفظ سيتم اعتبار سعر البيع حوالي        وألغراضالجيدة ،   

 في حالة توفر    دونم/  طن ٤-٢ بين     حإنتاجية الدونم سواء من النكتارين والسنتاروزا تتراو      

ـ  األثمـار في طـور    دونم  /  طن ٣ أي بمعدل    ،الظروف المالئمة لزراعة هذه االثمار      يء المل

 مع العلم بان المشـروع  . الدائمةاألرضلزراعة في  لوالذي يبدأ اعتبارا من السنة السادسة       

ـ   عدل ربع الطاقة اإلنتاجية للشجرة اعتبارا مـن         ميبداْ باإلنتاج التبشيري وب     ةالسـنة الرابع

 ويبين الجدول التالي كميات اإلنتاج واإليرادات المتوقعة مـن بسـتان الـدراق                .للزراعة

 .والخوخ والذي افترض أن كميات اإلنتاج متشابهة واألسعار كذلك
 

  دينار / اإليرادات نط/اإلنتاج المتوقع االنتاجية  السنة 

 ٢٢,٥٠٠ ٩٠  الخامسة- األولى

 

 

 

 

 

 

 :اقة اإلنتاجية للمشروع بناء على  حسبت الط

 . دونما٣٠المساحة المزروعة  •

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

 . كغم٧٥ كغم اي بمعدل ١٠٠-٥٠معدل إنتاج الشجرة الواحدة   •

 .دونم/  كغم٥٠وبمعدل ) ١٥: ١٢: ٢٠(ل سماد الميكافوز بنسبة ااستعم •

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

سنويا ال تحتاج األشـجار  / مم٣٥٠في المناطق البعلية التي يزيد معدل أمطارها عن        •

 . الى ري، اما في المناطق التي تقل عن ذلك فهي بحاجة الى ري تكميلي

لزراعة في   سنة من ا   ١٥علما بان العمر اإلنتاجي لشجرة الدراق والخوخ يصل إلى           •

 .األرض الدائمة
 

الدراسة الفنية. ٤



 ٩

 :المشروع موقع  ١. ٤
 

 التربـة  حتى الصخرية منها، ولكن تعتبـر        األراضي بكافةالنكتارين والبرقوق   شجرة  تنمو  

 مـن   الصـرف  ذات التهوية الجيدة  وسهلة       الغنية بالمواد العضوية  الكلسية العميقة   الطينية  

 ، )الرمليـة ( من ذلك التربـة الجافـة        ويستثنى،   اللوزيات كافة     التربة لزراعة  أنواعاحسن  

ذات معـدالت   المنـاطق البعليـة      يكون في    أن شروعيجب أن يراعى عند اختيار موقع الم      و

  . مم٣٥٠األمطار السنوية اكثر من 

 

منطقة زي، الفحيص، ماحص،    (لقاء  ، وعجلون، والب  )بني كنانة، الكورة  (اربد   ةنطقم تعتبرو

 المالئمـة لهـذا   المواقـع  مـن ) عين البيضـة (الطفيلة ، و)عي، الربة(، والكرك  )جوزة أم

  .المشروع 

 

 :األرض   ٢. ٤

 
 المناطق المقترحة، كما تصـلح      أحديتم شراؤها في     ،لتنفيذل دونم   ٣٠يحتاج المشروع إلى    

، أي ان كلفـة      دينـار  ١٠٠٠ويقدر سعر الدونم بــ      المناطق الجبلية لمثل هذه المشاريع      

 . دينار٣٠,٠٠٠االرض يتوقع ان تصل إلى 

 

 البناء  ٣. ٤
 

 ٣٠أما بالنسبة للسكن فان عمال المزرعة بحاجة إلى سكن ريفي  بمساحة إجمالية حوالي               

 :متر مربع

 

 دينار/ التكلفة دينار /  للمتر الواحدالتكلفةالمساحة البند

 ٩٠٠ ٣٠ ٣٠ سكن عمال

 ٩٠٠  المجموع

 

 

 



 ١٠

  التجهيزات٤. ٤

 
التي سيتم زراعتها في الموقع الدائم      النكتارين والبرقوق   اشتال   أنر   بعين االعتبا  األخذيجب  

 العضوية التي تضـاف     واألسمدة األشجارها لزراعة   حضير التي يتم ت   ضواألر،  بعمر سنتين 

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

 . دونم٣٠تبلغ المساحة المراد زراعتها 

 

 الكلفة

 دينار

 الوحدة سعر

 دينار

 عدد 

 مساحة

 البيان

 األرضتحضير   دونم٣٠  ٥ ١٥٠

 حفر جور وزراعتها   جورة١٢٠٠ ٠,٥ ٦٠٠

 نكتارين وبرقوق أشجار  شجرة١٢٠٠ ٢ ٢,٤٠٠

 أسمدة عضوية  طن٩٠ ٣٠ ٢,٧٠٠

 المجموع ٥,٨٥٠
 

ء عن طريق االستيراد او تنيجة زراعـة         المحلية وهي متوفرة سوا    تليتم شراء اغراس االشجار من المشا     

 .محلية
 

  األثاث  ٥٠٤
    

 . دينار٢٥٠ بحوالي ه كلفت تقدرللعامل  بسيطاليحتاج المشروع إلى بعض األثاث 
 

   المواد األولية٦. ٤
 

 : في اإلنتاج وكلفتها للسنة األولى للتشغيلالمستخدمة المواد األولية التالييبين الجدول 
دينار/التكلفة دينار/لسعرا  البند ةالكمي

   دونم/  كغم ٥٠بمعدل ) ٢٠:١٢:١٥( NPK داسم طن١,٥ ٤٠٠ ٦٠٠

 عزق بين األشجار  دونم٣٠ ٥ ١٥٠

 تقليم األشجار  دونم٣٠ ١٥ ٤٥٠

 مكافحة اآلفات الحشرية والفطرية  دونم٣٠ ٥ ١٥٠

 كغم١٠سعة عبوات   عبوة٩٠٠٠ ٠,٢ ١,٨٠٠

 المجموع ٣,١٥٠



 ١١

 :ضرورية الالخدمات ٧. ٤
 

صفات المقترحـة إلـى التـزود       اعند اقامتها في المواقع بالمو     مثل هذه المشاريع     حتاجال ت 

 .في بالمياه او إلى كهرباءضااال

 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٨. ٤
 

 :للسنة األولى من التشغيل ورواتبهم العاملين الجدول التالي عدد يوضح
 

 الرواتب السنوية

 دينار
 ةلشهرياتب اوالر

 دينار
 العدد

 البيان

 صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢٤٠٠

 عامل  ١ ٨٥ ١٠٢٠

 مدة شهرين  مؤقتعامل ١ ١٠٠ ٢٠٠

 المجموع ٣ - ٣٦٢٠
 

 دينار شهريا بدل خدمات فنية تمثل استشارات يقدمها مهندس زراعي           ١٥تم احتساب مبلغ    

 . طيزور المشروع دوريا للتأكد من حسن نمو االشجار وفق افضل الشرو
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩. ٤
 

النكتـارين  بأشـجار    وتحضيرها وزراعتهـا     األرضلشراء   ينشهر لفترةيحتاج المشروع   

   .البرقوقو
 

 

 
 

  تكاليف التشغيل١. ٥

دينار/ الكلفة البند  

 ٣,١٥٠ المواد األولية

 ٣٦٢٠ الرواتب واألجور

خرىأمصاريف تشغيل   ٨٨٠ 

 ٧٦٥٠ المجموع

الدراسة المالية.  ٥



 ١٢

 : المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥

 
 دينار/ الكلفة البند

 ٣٠,٠٠٠ األرض

 ٩٠٠ بناء

 ٥,٨٥٠ العدد واألدوات

 ٢٥٠ األثاث

 - تأمينات مستردة

 ٣٧,٠٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ١٤,٤٥٠ مصاريف التأسيس

 ٢,٥٥٠ رأسمال عامل

 ٥٤,٠٠٠ المجموع

 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
 

من تاريخ زراعتهـا باإلنتـاج وبمعـدل        الرابعة   في السنة    تارين والبرقوق   لنكاتبدأ شجرة   

 تصل في   أن إلىسنويا  % ١٠٠ الشجرة بمقدار    إنتاجيةمن طاقتها اإلنتاجية وتزداد       % ٢٥

 : كما هي موضحة في الجدول التالياإلنتاجية كامل طاقتها إلىالسادسة السنة 

إنتاج الدونم  السنة اإلنتاجية 

 طن

 المشروعإنتاج 

 طن

 اإليرادات

  دينار

 ٥,٦٢٥ ٢٢,٥ ٠,٧٥   الرابعة من الزراعةالسنة

 ١١,٢٥٠ ٤٥ ١,٥  الخامسة من الزراعةالسنة 

 ٢٢,٥٠٠ ٩٠ ٣ وما فوق  السادسة من الزراعة السنة
 

 

 من السنة األولى  تبدأولغايات هذه الدراسة اعتبرت كافة النفقات التشغيلية للمشروع

،  المليء اإلنتاجلم تصل فيه الشجرة طور والتي  الخامسةية السنة للزراعة حتى نها

يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية  (باإلضافة إلى مصاريف التأسيس العادية

، كما تم احتساب   دينار ١٢٥  بـمثل رسوم التسجيل والترخيص ومصاريف متفرقة وتقدر

ل اتعاب استشارة مهندس زراعي للتأكد من  دينار سنويا لمدة خمس سنوات يمث١٥٠مبلغ 



 ١٣

 جميعها مصاريف تأسيس  حيث تم اعتبارها)  سالمة الشروط الزراعية خالل هذه الفترة

 :على النحو التاليو اإلنتاج التجاري لمتوقع إنفاقها على المشروع ما قب

 
التكاليف  البيان

 السنوية دينار

إجمالي مصاريف التأسيس التكاليف 

 دينار / الخامسةة لنهاية السن

 ١٥,٧٥٠ ٣,١٥٠ مواد أولية 

 ٥,٥٠٠ ١,١٠٠ أجور مباشرة

 ١,٢٠٠ ٢٤٠ )وقود وصيانة(أخرىتشغيل  تكاليف

 ٨٠٠٠  فوائد مهلة السداد

 ١٢٥ - مصاريف تسجيل

 ٧٥٠ ١٥٠ استشارات زراعية 

 ٣١٣٢٥ -  التأسيس  مصاريفإجمالي
 )١٦,٨٧٥( - يطرح إيرادات فترة التأسيس

 ١٤٤٥٠ - ي مصاريف التأسيسصاف
 تمثل األجور المباشرة راتب العامل لمدة خمـس         .التأسيستم استثناء راتب صاحب المشروع خالل فترة        * 

سنوات و راتب عامل مؤقت عند موسم القطاف لمدة سنتين هما السنة الرابعة و الخامسـة عنـدما يبـدأ                    

  .الشجر إعطاء ثماره
 
  رأس المال العامل ٤. ٥
 

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

 .  دينار)٢٥٥٠(
 

  وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
 

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

 :ليسنويا، كما هو موضح في الجدول التا % ٨مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة  
 
 

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٣٤٠٠٠ ٦٣

 قرض الموجودات الثابتة ٢٠٠٠٠ ٣٧

 )دينار(  المجموع ٥٤٠٠٠ ١٠٠



 ١٤

  األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر المشـروع                

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

 :األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 

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

 .لم تحتسب ضريبة الدخل حيث ان المشروع معفى •

 %. ٩٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢ب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم احتسا •

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

 أنتشـير التـدفقات النقديـة       كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

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

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

 :والتي تبين ما يلي
 

 دينار في السنة األولى للتشغيل     ٩٧٠٢بين   يتراوح   اً يحقق المشروع ربحا صافي    أنيتوقع   -

 .دينار في السنة الخامسة ١٠١٥٠و   االنتاجي

تبلغ قيمة الرواتب    منهم صاحب العمل  ) احدهم مؤقت (لثالثة عمال   سيوفر المشروع فرص     -

 دينار في السنة    ٤٤٠٠ إلىدينار في السنة األولى ترتفع       ٣٦٢٠واألجور التي ستدفع لهم     

 .الخامسة

في السـنة   % ٢٦,١ و   في السنة األولى  % ١٨,٨تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 %.٢٦,١و  % ٢٧,٧ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار ٢١٤٠٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

اذا تم االخذ بعين االعتبـار العمـر االنتـاجي           سنوات     ٤ة االسترداد للمشروع      تبلغ فتر  -

 . للمشروع



 ١٥

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

 يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير      %١٠و% ٥تخفيض اسعار البيع بنسب تتراوح بين       

 . ألدنى الالزم للحكم على جدوى المشروعالمالية أعلى من الحد ا
 

 

 

 
 
 . و الخسائراألرباححساب  .١

 .قائمة التدفقات النقدية .٢

 .لعموميةالميزانية ا .٣

 .ملخص االستنتاجات والمعايير المالية .٤

  الماليةمالحق ال ٥.٨



الموقع المقترح
جرش، اربد، السلط

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

22,50022,50022,50022,50022,500المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

3,1503,1503,1503,1503,150تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,2201,2811,3451,4121,483تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
420420420420420تكاليف المصنع التشغيلية

4,7904,8514,9154,9825,053مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
17,71017,64917,58517,51817,447الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

240240240240240مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
220220220220220مصاريف أخرى

2,8602,9803,1063,2383,377مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
658658658658658اإلستهالك لإلصول الثابتة

2,8902,8902,8902,8902,890إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,4086,5286,6546,7876,926مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
11,30211,12110,93010,73110,521الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,6001,3271,033715371الفائدة على القرض
9,7029,7939,89810,01610,150الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
9,7029,7939,89810,01610,150األرباح الصافية

%40%39%38%37%36نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
10,17510,0159,8369,6359,410نقطة التعادل (بالدينار)

%42%43%44%45%45نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

90025.0036أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,85010.00585معدات وأجهزة

2506.6737األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
658المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

14,45052,890المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,5502,5500رأس المال العامل المطلوب

54,00034,00020,000إجمالي تكلفة المشروع
%37%63%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
زرععة النكتارين والبرقوق



الموقع المقترح
جرش، اربد، السلط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
22,50022,50022,50022,50022,500المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
22,50022,50022,50022,50022,500المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
34,000حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5002,6103,4554,0174,273الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
54,00024,00025,11025,95526,51726,773مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
37,000مجموع اإلستثمارات

1,0504,7904,8514,9154,9825,053التكاليف التشغيلية المباشرة
2,8602,9803,1063,2383,377إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,6001,3271,033715371الفائدة

14,450المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

52,5009,2509,1589,0548,9358,801إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,50014,75015,95116,90217,58217,972صافي 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

1,50011,34112,26912,92513,28813,334رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
08,7318,8148,9089,0159,135توزيعات األرباح

1,5002,6103,4554,0174,2734,198صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
زرععة النكتارين والبرقوق



الموقع المقترح
جرش، اربد، السلط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5002,6103,4554,0174,2734,198النقد

00000المدينون
1,0501,0501,0501,0501,0501,050المخزون

2,5503,6604,5055,0675,3235,248إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

30,000األرض
900المباني

5,850األجهزة والمعدات
250األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
37,00037,00037,00037,00037,00037,000إجمالي األصول الثابتة
6581,3171,9752,6343,292اإلستهالك التراآمي

37,00036,34235,68335,02534,36633,708القيمة الدفترية لألصول الثابتة
14,45011,5608,6705,7802,8900القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
54,00051,56148,85845,87242,57938,956مجموع 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
34,00034,00034,00034,00034,00034,000رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

9701,9492,9393,941األرباج المجمعة
9709799901,0021,015الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

34,00034,97035,94936,93937,94138,956مجموع حقوق الملكية
54,00051,56148,85845,87242,57938,956مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %26.1%23.5%21.6%20.0%18.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%26.1%26.4%26.8%27.2%27.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.01.11.21.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
زرععة النكتارين والبرقوق



الموقع المقترح

جرش، اربد، السلط

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%54,0000تكاليف المشروع

%34,0000مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%90%37.0القرض الى التكاليف %

%0%63.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

9,7029,7939,89810,01610,150صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%45.1%44.5%44.0%43.5%43.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%26.1%23.5%21.6%20.0%18.8معدل العائد على اإلستثمار %

%26.1%26.4%26.8%27.2%27.7معدل العائد على حقوق الملكية %

1.01.11.21.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

10,17510,0159,8369,6359,410نقطة 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 21,40618,06914,73217,23213,05718,43015,454صافي القيمة الحالية

IRR 20.6%22.3%19.4%21.7%19.0%21.3%24.0معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.31.21.31.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

9,814

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

22.0%

26.8%
0.9

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

زرععة النكتارين والبرقوق

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,912
44.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.0%معدل العائد الداخلي
NPV21,406صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.3%معدل العائد الداخلي
NPV18,069صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.0%معدل العائد الداخلي
NPV14,732صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.7%معدل العائد الداخلي
NPV17,232صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR19.4%معدل العائد الداخلي
NPV13,057صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR22.3%معدل العائد الداخلي
NPV18,430صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR20.6%معدل العائد الداخلي
NPV15,454صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

052,5000-52,500

11,50014,85013,350

26014,66914,609

36314,47914,416

46714,27914,213
57054,78654,716

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

057,7500-57,750

11,50014,85013,350

26014,66914,609

36314,47914,416

46714,27914,213
57058,15758,087

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

063,0000-63,000

11,50014,85013,350

26014,66914,609

36314,47914,416

46714,27914,213
57061,52761,458



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

052,5000-52,500

11,50013,72512,225

26013,54413,484

36313,35413,291

46713,15413,088
57053,45153,381

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

052,5000-52,500

11,50012,60011,100

26012,41912,359

36312,22912,166

46712,02911,963
57052,11652,046

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

052,6050-52,605

11,65014,08512,435

26613,88613,820

37013,67713,607

47313,45713,384
57754,22454,147

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

052,7100-52,710

11,80013,32011,520

27213,10313,030

37612,87512,799

48012,63512,555
58453,66253,578


