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، فقد أطلقت برنامجحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 

 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني
 

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

فرص األستثمار وتحديد ث استكشاففي مختلف محافظات وألوية المملكة من حي

 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

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

والمالية للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص

 .إلستثمارنجاح المشاريع المقترحة ل
 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة

لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة) إرادة(

 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 ددهافي كافة مناطق المملكة وع) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 . اثنان وعشرون مركزاً 

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 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 الطلب المحلي
   ٣. ٣ فرضيات  السوق

   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق
   ٥٠٣ المتوقعالطلب 

   ٦٠٣ حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية المتوقعة
   ٧٠٣ المنافسة والتسويق

   ٨٠٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة

 .٤   الدراسة الفنية  
   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ األرض
   ٣. ٤ البناء
   ٤. ٤ األثاث

   ٥. ٤ العدد واألدوات
   ٦٠٤ لية المواد األو

   ٧٠٤ الخدمات الضرورية
   ٨٠٤ القوى العاملة واألجور 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

   ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية
   ٧٠٥ المؤشرات والكشوفات المالية

   ٨٠٥ المالحق المالية
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 ملخص المشروع -١

 العنبزراعة  اسم المشروع

 الديسي/ منطقة الجنوب موقع المشروع

   عنبأوراق منتجات المشروع

   اثنتان دائمتان منها أربعة األيدي العاملة

 دينار ٢٤,٩٩٠ يستثمار الكلاال

 % ٢٤,١ معدل العائد الداخلي

 دينار ٩,٩٧٨ صافي القيمة الحالية

  ١,٤ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 واتسن ٤ فترة االسترداد
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 :المقدمة. ٢
 

غرب آسيا وعلى وجه الخصوص سـواحل       في  كان   األصلي موطن العنب يعتقد أن   

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

 حتى عصـرنا    تزرع نباتات العنب ذات الصفات الجيدة والتي ما زالت          راختياعلى  

 .الحالي

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

لإلنسان االستفادة من ثمـار العنـب        ويمكن   ،لإلنسان من الناحية الغذائية والطبية    

التي تؤكل طازجة أو تحفظ مجففة أو تصنع على شـكل مربيـات،  كمـا يمكـن                  

ـ  تؤكـل وستخدم  في المطبخ الشرقي      االستفادة من أوراقه التي ت     وة بـاألرز   محش

  . واللحم
 

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

 .T حرف ركائز على أو أكورديونالتربية الحديثة على شكل  إلى باإلضافة

 

 : وصف المشروع ١. ٢
 

 لبيئـة للظـروف الجويـة وا     المالئمة   العنبسيعتمد المشروع على زراعة أشجار      

جيـة العاليـة وذات النوعيـة       والمتميزة باإلنتا ،  الديسي/ الجنوب  لمنطقة المحلية

 ومن المعـروف     وذات مذاق جيد،    والتي تنتج أوراق عنب مناسبة للحشي      ،الجيدة

 . C  على فيتامينا كمادة قابضة الحتوائهةمفيدأن أوراق العنب 

 

جميـع  والمالئمة النتاج أوراق العنب       المناسبة للبيئة األردنية   العنبومن أصناف   

األصناف األجنبية عديمة البـذور      البذور بداخل الثمرة ومنها   األصناف الخالية من    

  Perlette  Superior Seedless ,منهـا الصـنف   وألردنية  للبيئة اوالمناسبة

Thompson, Flame Seedless   وهي من األصناف المبكرة وينصح بزراعتها

. ، كما يصلح الصنف ثومبسون كعنب مائدة ولصناعة الزبيـب          الديسي   في منطقة 

 تتميز بمـذاق    التي العنب   أوراق النتاج   Superiorوينصح عادة بزراعة الصنف     
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وتربـى  .  إضافة إلى نعومة الورق وشـكله المنـتظم        المستهلك،ب من قبل    مرغو

)  م٣ x ٢(شجرة العنب على مسافة     رع  وتز ،   Tركائز بشكل حرف    الشجرة على   

 طي أوراق العنـب   تعل للنبات   أفرعيترك منها عدة    ودونم،  /  شجرة ١٦٧أي بمعدل   

  .دونم/  كغم٨٣٥ مجموعه  ماأيالموسم /  كغم ٥النبات الواحد بمعدل يؤخذ من و

 

 :مبررات وأهداف المشروع  ٢. ٢

 

المطـبخ الشـرقي    تلبية الطلب المتزايد على شراء أوراق العنب الستخدامها فـي           

 :ويهدف المشروع إلى .بشكل كبير

 .جيدة النوعية  عنب أوراق وانتاج العنبزراعة أشجار  •

 .تحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

واالجتمـاعي   المستوى االقتصـادي  تحسين  وعمل    الفرص  عدد من   خلق   •

 .للعاملين في المشروع
 
 -: الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

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

  المخصصة النتاج األوراق    المشروع، ومن المهم بالنسبة لمزارع العنب      إنجاحفي  

 مثـل  ،عذبـة روية التي تتوفر فيها مياه ري لمناطق الم يتم اختيار الموقع في ا أن

 . وغيرها من المواقعخصبةالالتربة  ذاتمنطقة الديسي والمدورة 

تأقلم معها بسهولة باستثناء التربة     ت العنب في مختلف أنواع التربة و      أشجارعيش  ت 

  فـي   وتعطي أعلى إنتاج لهـا     العنبتجود زراعة    و ،المالحة وسيئة الصرف للماء   

السلط، غرب اربد، منطقة حسبان، المشقر       تعتبر منطقة   و،  ربة الطينية الرملية    الت

ـ إلـى  باإلضافة   فيها، العنب المناطق المناسبة لزراعة     من محـدودة مـن   طق ا من

 نظرا لزيادة تملح التربـة       عديمة البذور  فالتي يصلح فيها زراعة األصنا     األغوار

لديسي والمدورة وسيتم اختيار موقع كما تنجح معظم األصناف في منطقة ا    والمياه،

المشروع في منطقة الديسي لتوفر المياه العذبة في تلك المنطقـة والتربـة غيـر               

 مثل  أخرى أصنافا هناك   أن، كما   )سوبيرير( من صنف     أوراق العنب  إلنتاجالمالحة  

 جميع منـاطق    أن عموماويمكن القول    ،امبرور ورد جلوب تصلح لمناطق الجنوب     

 .العذبة  مياه الريوة خصب الاألرض ما توفرت إذاح لزراعة العنب المملكة تصل
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  السوقدراسة. ٣

 الكميات التـي    من خالل    العنب أوراق   المواطن األردني من  تلبية احتياجات   تم  ي

 أو سواء المنتجة من خالل الحدائق المنزلية،        ،بالدرجة األولى   محليا يتم إنتاجها 

 عن طريـق    أوجارية وبيعها للمستهلك مباشرة      الت عالتي يتم إنتاجها من المزار    

مشاريع شـركات    متفرقة من األردن ومنها   طق  ا، ويأتي اإلنتاج من من    الوسطاء

 فـي البلقـاء     ة ومن المزارع الموجـود     في منطقة الديسي والمدورة،    بالجنو

 .  ومناطق عديدة أخرى من المملكةوعجلون واألغوار

  ستعمل علـى   العنب  أوراق إنتاج تأسيس مشاريع زراعية أخرى متخصصة ب      إن

ويمكـن  مـن هـذه المـادة ،         المستهلكينوتلبية حاجات   تعزير اإلنتاج المحلي    

تخزين جزء من إنتاجه في البرادات الموجودة فـي          بتغليف و   يقوم إنللمشروع  

 .نتجالسوق المركزي وبيعة في أوقات شح الم

 

 :خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣
 

 النباتي  نتاجاللمشاريع الزراعية العاملة في مجال إ     يصنف المشروع من ضمن ا    

 اتذسوبيرير الذي ينتج أوراقا     نف  من ص  العنب والمتخصصة في إنتاج أوراق   

 .ستهالكلالمرغوبة نوعية جيدة و
 

 : المحليالطلب  ٢. ٣

  يتم  عن طريق  الكميات التي     العنب أوراقتم تغطية حاجة السوق المحلي من       ي

 مـن   أو ، الحدائق المنزلية  ة األولى سواء المنتج من خالل     إنتاجها محليا بالدرج  

 شركة   مثل الجنوب مشاريع    إنتاج من   أو ،األردنالمزارع الموجودة في وادي     

ومن الصـعب تقـدير     ومن منطقة البلقاء وعجلون،      ) مزارع وادي رم   (استرا

ل ، ولكن يمكن تقدير ذلك من خال      اإلحصائيةحجم السوق المحلي لغياب البيانات      

مع العلم بان معدل نسبة      في تحديد حجم السوق      تساعدمجموعة من الفرضيات    

 كما هـو    %٣,٩بلغت   المثمرة    العنب مجموع مساحة أشجار  النمو السنوية في    

المثمرة  العنب   شجاربأ المزروعة    المساحة موضح في الجدول التالي الذي يبين     

 :)٢٠٠٢ -١٩٩٩ (لسنواتل
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  ألف دونم/ المساحة 

 المثمرةالعنب أشجارمجموع مساحة  السنة

 

 اإلنتاجالنمو في % 

١٢٩,٩ ١٩٩٩ - 

١٢,٠ ١٤٥,٦ ٢٠٠٠% 

١,٩ ١٤٨,٤ ٢٠٠١% 

٢,٢ ١٤٥,٢ ٢٠٠٢%- 

 %٣,٩ معدل نسبة النمو في المساحة 
   وزارة الزراعة- ٢٠٠٢التقرير السنوي / المصدر

 

  السوقفرضيات ٣-٣

 :اإلنتاج المنزلي) أ
 

 نسـمة ومتوسـط     ٥,٣٢٩,٠٠٠ حوالي   ٢٠٠٢ردن لعام   بلغ عدد سكان األ    •

مما يعني أن عدد األسر في األردن بلغ حـوالي          .  فرد ٥,٨عدد أفراد األسرة    

 . ألف أسرة ٩١٩

 عنـب   أشـجار  عدد األسر يوجد فـي منـازلهم         من% ٢٠ض أن   اافترتم   •

/ كغـم ٢ الموسم والتخزين وبمعـدل      إثناء العنب في الطبخ     أوراقويستغلون  

 عنـب    أشـجار يوجد عندها   واحدة،  و بذلك يصبح عدد األسر التي         للعائلة ال 

 ٣٧٠ حـوالي    األشجار من هذه    اإلنتاج وتبلغ كميات    أسرة ألف ١٨٤بحدود  

 .سنويا/ طن 
 
 

 :المزارع نتاج إ) ب

 
 أوراق كغـم مـن   ) ٢(ض أن معدل استهالك األسرة الواحدة بحدود        اافترتم   •

 األسـر استبعاد عدد   ئالت بعد   امن مجموع الع   فقط   % ٥٠ سنويا وأن    العنب

أي أن الكمية المطلوبـة فـي السـوق         . التي يوجد في حدائقها أشجار عنب     

  ٠سنويا/  طن٧٣٥
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 : المحلي السابق الطلب٤. ٣
 

 حجم السوق المحلي السابق حسب      يمكن تحديد الطلب المحلي من خالل حساب        

 :الفرضيات السابقة وهي على النحو التالي

 

 طن/ أوراق عنب طازجة وق االفتراضيحجم الس

 ٣٧٠ اإلنتاج المنزلي

 ٧٣٥ إنتاج المزارع

 ١,١٠٥ المجموع
 

 

 :لطلب المتوقع  ا٥. ٣

 

وهي مـن    الشعبية التي ال يمكن االستغناء عنها        األكالت العنب من    أوراقتعتبر  

 الكثير من العائالت أصبحت تخزن أوراق العنب سواء         أن  إال ٠األكالت الصيفية 

زايد الطلب سنة   ت وي ٠ في غير موسمها   اعن طريق التجميد أو التخليل الستغالله     

، بعد أخرى على أوراق العنب وذلك لرغبة ربة البيت في التنويع في مطبخهـا             

المفيد لجسـم    Cكمية ال بأس فيها من فيتامين        واحتوائها على    اللذيذ لطعمهاو

 ، %٣لب سـتكون بحـدود       افتراض أن نسبة الزيادة في حجم الط       ، وتم اإلنسان

 . أي ما يعادل نسبة النمو السكاني في المملكة
 
 

 السنة طنألف / حجم الطلب المتوقع

 األولى ١,١٧٠

 الثانية ١,٢١٠

 الثالثة ١,٢٤٥

 الرابعة ١,٢٨٠

 الخامسة ١,٣٢٠
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 :اإلنتاجية المتوقعةلمشروع من السوق والطاقة  حصة ا٦. ٣

 
 :اآلتي حسب ن السوقيمكن تحديد حصة المشروع م

 .ت دونما١٠مساحة المزرعة  •

 ٢ شجرة عنب، مسافة الزراعـة       ١٦٧ في الدونم الواحد     األشجارعدد   •

 .واآلخرمتر بين الخط  ٣  وواآلخربين النبات متر 

 بمعـدل النبـات    ينمو يؤخذ مـن      أنعلى النبات وبعد     أفرععدة  يترك   •

 .نموهاة ي بعد التخلص من قطوف العنب في بداالموسم/ كغم٥

 x دونـم   /  شـجرة  ١٦٧ x دونـم    ١٠= اإلنتاجية للمشروع   الطاقة   •

 . سنويا ثابتة لمدة خمس سنوات طن٨,٣٥= شجرة /كغم٥

 

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

تتناقص  السوق في السنة األولى      حجممن   %  ٠,٧١والتي تصل إلى    للمشروع  

الخامسة نظرا لثبات اإلنتاجية طيلة سـنوات       في السنة   %   ٠,٦٣صل   ت إلى أن 

 :، كما هي موضحة في الجدول التاليالمشروع
 
  

حصة المشروع 

 من السوق

إنتاج  المشروع المتوقع 

 )طن(

المحلي الطلب 

 )طن(/ المتوقع

 

 السنة

 األولى ١,١٧٠ ٨,٣٥ %٠,٧١

 الثانية ١,٢١٠ ٨,٣٥ %٠,٦٩

 الثالثة ١,٢٤٥ ٨,٣٥ %٠,٦٧

 الرابعة ١,٢٨٠ ٨,٣٥ %٠,٦٥

 الخامسة ١,٣٢٠ ٨,٣٥ %٠,٦٣
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 :والتسويق منافسة ٧٠٣

 

قناعـات  كما أن  ، السكان عدد  بتزايد  العنبيتوقع أن يزداد الطلب على أوراق       

لضيق شراء المنتج الجاهز     نذيحب  اللواتي ربات البيوت وخاصة العامالت منهن    

ب على أوراق العنب عن طريق الشراء مـن         وبذلك يتوقع أن يزداد الطل    الوقت،  

 وال شك بأنه يوجد إنتاج ال بأس به في األسواق، إال أن المنـتج ذو                ٠األسواق

 من حصـة السـوق المحلـي،         أعلى النوعية الجيدة سوف يستحوذ على نسبة     

األوراق وكـذلك يمكـن   والمنافسة ستكون بتقديم المنتج ذو النوعية الجيدة من     

غليف المنتج وتجميده وبيعة في غير موسمه بعد اكتسـاب          للمشروع أن يقوم بت   

 .الخبرة والمعرفة
 

 : المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣

 
 بإنتاج أوراق   وتبدأاعتبار من السنة الثانية      المرحلة اإلنتاجية    العنب شجرة   تدخل

العنب ، وتبلغ إيرادات المشروع من السنة األولى حتى السنة الخامسـة بـنفس              

أوراق  مع العلـم أن  سـعر بيـع           يراد نظرا لثبات اإلنتاج السنوي للمشروع،     اإل

 وسيتم اعتبار أن معدل بيـع  .  للمستهلك كغم/  دنانير ٣,٥٠-٣العنب يتراوح من    

ويمكن تسويق منتجات .  التحفظألغراضكغم الواحد /دينار  ٢,٠٠بحدود الجملة

 . أو مباشرة للمستهلكالمشروع إلى األسواق المحلية 
 
 
 

 إجمالي اإلنتاج المشروع السنة

 طن

 اإليرادات

  دينار

 ١٦,٧٠٠ ٨,٣٥  الخامسة-األولى
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 : الدراسة الفنية. ٤
 

 :المشروع موقع ١٠٤
بما يتناسب والصنف المنوي     العنبيجب اختيار موقع المشروع الخاص بزراعة       

تربـة   في مقدمة هذه الدراسة، وذلك مـن حيـث نـوع ال            إليهزراعته والمشار   

 المشـروع فـي     إقامـة وألغراض هذه الدراسة فقد افترض      . والمناخ واألمطار 

وتـوفر  ) سـوبيرير (لتوفر المناخ المالئم للصنف المراد زراعته       الديسي  منطقة  

  . المالحةرغيالعذبة والتربة المالئمة المياه 
 

 :األرض ٢٠٤
  

أو بقربها  ها  في مزرعة موجودة أصال ويتوفر في     سيقام   المشروع   أن ضاافترتم  

 واحتسب بدل إيجـار للـدونم       ،منطقة الديسي  دونم في    ١٠بئر مياه، وبمساحة    

 .سنويا / أجرة دينار ٣٠٠  أي  ،دونم / دينار٣٠الواحد  
 

 :البناء ٣٠٤
 بحاجة إلى سـكن ريفـي     ة الدائمة للمشروع    عمالال فان   بناء المطلوب، بالنسبة لل 

 دينارا للمتر المربـع     ٤٠وبكلفة   تقريبامربع   متر   ٥٠بمساحة   ومستودع بسيط 

 . دينار٢٠٠٠الواحد وبكلفة إجمالية 
 

 :األثاث ٤٠٤
 

للعمالة الدائمة ولصاحب المشروع بكلفة إجمالية يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط 

 . دينار٥٠٠حوالي 
 

 :واألدواتالعدد   ٥٠٤

  
ما هـي    السوق المحلي ك   المشروع من يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها       

 :موضحة في الجدول التالي
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 البيان العدد دينار/السعر دينار/ لكلفةا

 شبكة ري بالتنقيط  دونم١٠  ١٢٠ ١,٢٠٠

 مضخة وسمادة ١ ٥٠٠ ٥٠٠

    Tمعرشات حرف   دونم١٠ ١٥٠ ١٥٠٠

 ٣م٤٠خزان ماء  ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 المجموع ٣,٧٠٠

 

،   باسم سوبيرير  معروفلصنف ا ال من العنبيحتاج المشروع إلى زراعة اشتال      

/  شجرة ١٦٧وبمعدل    Tحرف    على تربيةالطريقة  باتباع    العنبوسيتم زراعة   

، للشتلة /دينار١,٠بسعر  )  السوق المحلي (، ويمكن شراؤها من المشاتل      دونم  

ثـم  كما يحتاج الموقع إلى تحضير األرض من حراثة وحفر الجور قبل الزراعة،             

خلص من األعشاب والمحافظـة علـى الرطوبـة،         للت سنويا   األشجارالعزق بين   

دونـم ، والتـي     / طن  ٢وإضافة األسمدة العضوية كل خمس سنوات مرة بمعدل         

يمكن معاملتها  من حيث االستهالك كما هو الحال في بند األجهـزة والمعـدات               

 وعلـى   للتخلص من اآلفات الزراعية   ومبيدات عناكب    مبيدات حشرية    إلى إضافة

 :النحو التالي 
 

 
 البيان الوحدة/ الكمية دينار/ السعر دينار/ الكلفة 

 )ونمد/شتلة١٦٧ (غراس العنبكلفة  شتلة ١٦٧٠ ١,٠ ١,٦٧٠
 
٥٠ 

 
٥,٠ 

 
  دومن١٠

 :تحضير األرض

   حراثة -
 . حفر جور وزراعتها- جورة١٦٧٠ ٠,٥ ٨٣٥
كل ) . دونم/طن٢(أسمدة عضوية   طن٢٠ ٣٠,٠ ٦٠٠

 سنوات٥
 المجموع ٣,١٥٥

 

 : لمواد األولية ا ٦٠٤

سنويا بين األشجار للتخلص من األعشـاب والمحافظـة          األرضعزق  ال بد من    

على الرطوبة، واستعمال التوازن الغذائي حينما يصل النبات في مرحلة اإلنتـاج            
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أي بمعـدل  )  N: P: K(تقريبا من األسمدة الكيماويـة مثـل   ) 1: 1: 2( بنسبة 

  دونـم، / كغـم 50 من السماد المركب بمعدل  ما يعادلهاأودونم /كغم  10 :30:10

 إلـى ويحتاج المشروع   . طن/ دينار) ٢٨٠ (المركبويبلغ سعر السماد الكيماوي     

 كما تحتاج   لديسي والمدورة،  ا دونم في منطقة  / ٣م٥٠٠الري بشكل دائم وبمعدل     

 مثـل حلـم أوراق      األشجار إلى رعاية خاصة بمكافحة اآلفات الزراعية الحشرية       

ويبين الجدول التالي المواد األولية الالزمة للمشـروع     . ناكب الحمراء   العنب، الع 

 :للسنة األولى 

 
 الكلفة

 دينار 

  السعر

 دينار

الوحدة الكمية  البيان

  ارض سنوياعزق  دونم١٠ ٥ ٥٠

 .دونم / كغم٥٠ NPKمركب كيماوي سماد   طن٠,٥ ٢٨٠ ١٤٠

 زيوت شتوية،(مبيدات آفات زراعية   ليتر٤٠ ١٥ ٦٠٠

 دونم/  ليتر٤ )حشرية، عناكب

 سنة / دونم /٣م٥٠٠٠ري بمعدل  ٣م٥,٠٠٠ ٠,٣٠٠ ١,٥٠٠

 المجموع ٢,٢٩٠

 

 : الضروريةالخدمات ٧. ٤

مكن توفير ميـاه     وي إليه، توفر مياه الري والطرق المؤدية       إلى يحتاج المشروع 

فهي أما الطرق   . اآلبار االرتوازية الموجودة في منطقة المشروع     من خالل   الري  

  سـنويا   دينـار  ٢٥٠ من   أكثر إلىوال يحتاج المشروع    . طورت في تلك المناطق   

 أخـرى  دينار   ١٥٠  باإلضافة إلى  ألغراض صيانة شبكة الري والمضخة والبناء     

 .   لتشغيل مضخة المياه)سوالر(  وقودلشراء
 
 

 :القوى العاملة واألجور السنوية ٨٠٤

 

قع من اجل متابعة الري واألعمـال       في المو عامل فني دائم    يحتاج المشروع إلى    

شهر ألغراض   أ ٥ لمدة   ٢الزراعية األخرى، كما يحتاج إلى عمالة موسمية عدد         

على إضافة إلى صاحب المشـروع  الورقالمساعدة في مكافحة الحشرات، وقطف      

 :النحو التالي
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 الراتب السنوي

 دينار

 الراتب الشهري

 دينار

 البيان العدد

 وعمالك المشر ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل فني ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

  خمس اشهر/ ين ال مؤقتمع ٢ ٣٦٠ ١,٨٠٠

 المجموع ٦,٠٠٠

 

 

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩٠٤
 سـتة  خالل شبكة الري والزراعة إنجاز بناء السكن وشراء من المتوقع أن يتم  

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

 المناسب   يراعى عند تنفيذ المشروع الوقت     أنعلى   . من الزراعة لثانية  االسنة  

 .للزراعة
 
 

 :الدراسة المالية. ٥
 

 : تكاليف التشغيل١٠٥

 
 دينار/ الكلفة البيان

 ٢,٢٩٠ المواد األولية

 ٦,٠٠٠ الرواتب واألجور

 ٣٠٠  ارضإيجار

 ١٥٠ الخدمات الضرورية

 ٧٢٠  تسويق دعاية ومصاريف

 ٦١٠ خرىأشغيلية مصاريف ت

 ١٠,٠٧٠ تكاليف التشغيلمجموع 
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 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  2 .٥

 
 دينار/ الكلفة البيان

 ٢,٠٠٠ لبناءا

 ٣,٧٠٠ العدد واألدوات

 ٣,١٥٥ ، تحضير األرض، أسمدة عضويةلشتااال

 ٥٠٠ أثاث

 ٩,٣٥٥ مجموع األصول الثابتة

 ١٠,٦٠٠ مصاريف التأسيس

 ٥,٠٣٥ رأسمال عامل

 ٢٤,٩٩٠ المجموع

 

 : مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل ٣٠٥

 
، وقدرت تأسيس ة األولى من زراعة االشتال عبارة عن سنة تم اعتبار السن

 تمثل مصاريف التأسيس العادية  دينار١٠,٦٠٠ مصاريف التأسيس بمبلغ إجمالي

 .وفوائد ما قبل التشغيل ومصاريف التشغيل لمدة سنة
 

 
 ال العامل رأس الم٤٠٥

 
وقـد   ستة أشهرلمدة  اإلنتاجية الدورة تم احتساب راس المال العامل على أساس    

 . دينار )٥,٠٣٥ (بلغ
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 : وسائل التمويل بالدينار٥٠٥

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

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

 :الجدول التالي
 

 البيان دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ١٧,٩٩٠ ٧٢

 قرض الموجودات الثابتة ٧,٠٠٠ ٢٨

 )دينار(  المجموع ٢٤,٩٩٠ ١٠٠
 

 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥

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

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

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

% ٥بنسـبة   تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السـنوية تـزداد           •

 .سنويا

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

 .عا زراعيا المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروأناعتبر  •

 %. ٧٥افترض 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 

تشير التدفقات كذلك . للسنوات الخمس القادمةربحاً صافياً أن المشروع يحقق 

وأن المردود المالي على الوفاء بالتزاماته المالية  النقدية ان المشروع قادر
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مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر،  .يرتقي لمستوى التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالتدفق النقدي، الميزاني
 

 في السـنة     دينار ٣,١١٠ح بين    يحقق المشروع ربحا صافي يتراو     أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة ١,٤٣٤ و  األولى للتشغيل

ومـؤقتين بمـا     دائمين   موظفين وعمال  ألربعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها    .  فيهم صاحب المشروع  

 . في السنة الخامسة دينار٧,٢٩٣ إلى دينار في السنة األولى ترتفع ٦,٠٠٠

% ٦,٩ في السنة األولى و    % ١٢,٧  بين االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

 ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين      . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري    

 %.٦,٩و  % ١٦,٦

 .  دينار٩,٩٧٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٤,١وع يبلغ معدل العائد الداخلي للمشر -

 ١,٤ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

    . سنوات٤ للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 البيـع  أسعار تخفيض   أو تكاليف التشغيل    أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

يبقى المشروع مجديا وتبقـى المعـايير        % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين    

 . دوى المشروعجالحد األدنى الالزم للحكم على  من أعلىالمالية 
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  الماليةمالحقال ٨٠٥
  و الخسائراألرباححساب 

 قائمة التدفقات النقدية

 لعموميةالميزانية ا

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية



الموقع المقترح
الديسي

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

16,70016,70016,70016,70016,700المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,2902,4052,5252,6512,784تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,6003,7803,9694,1674,376تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
580609639671705تكاليف المصنع التشغيلية

6,4706,7947,1337,4907,864مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
10,2309,9079,5679,2108,836الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

720756794833875مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

300300300300300أيجار أرض
180189198208219مصاريف أخرى

3,6003,7653,9384,1204,311مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
840840840840840اإلستهالك لإلصول الثابتة

2,1202,1202,1202,1202,120إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,5606,7256,8997,0817,272مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,6703,1812,6682,1301,564الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

560465361250130الفائدة على القرض
3,1102,7162,3071,8791,434الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
3,1102,7162,3071,8791,434األرباح الصافية

%82%77%72%68%64نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
11,62412,12112,67313,29213,989نقطة التعادل (بالدينار)

%84%80%76%73%70نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,05510.00506معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

1,80010.00180أخرى
840المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

10,60052,120المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,0355,0350رأس المال العامل المطلوب

24,99017,9907,000إجمالي تكلفة المشروع
%28%72%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
اوراق العنب



الموقع المقترح
الديسي

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
16,70016,70016,70016,70016,700المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
16,70016,70016,70016,70016,700المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
17,990حقوق الملكية

7,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,8906,4358,78610,93112,858الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
24,99020,59023,13525,48627,63129,558مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
9,355مجموع اإلستثمارات

1,1456,4706,7947,1337,4907,864التكاليف التشغيلية المباشرة
3,6003,7653,9384,1204,311إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
560465361250130الفائدة

10,600المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

21,10010,63011,02311,43311,86012,305إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,8909,96012,11214,05315,77117,253صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,1931,2891,3921,5031,623أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,1931,2891,3921,5031,623إجمالي دفعات سداد القرض

3,8908,76710,82312,66114,26815,630رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,3322,0371,7301,4101,076توزيعات األرباح

3,8906,4358,78610,93112,85814,554صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
اوراق العنب



الموقع المقترح
الديسي

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,8906,4358,78610,93112,85814,554النقد

00000المدينون
1,1451,1451,1451,1451,1451,145المخزون

5,0357,5809,93112,07614,00315,699إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

5,055األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

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

1,800أخرى
9,3559,3559,3559,3559,3559,355إجمالي األصول الثابتة
8401,6812,5213,3624,202اإلستهالك التراآمي

9,3558,5157,6746,8345,9935,153القيمة الدفترية لألصول الثابتة
10,6008,4806,3604,2402,1200القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
24,99024,57423,96523,15022,11620,852مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
119312891392150316230اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

119312891392150316230مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

580745183126162300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
580745183126162300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
17,99017,99017,99017,99017,99017,990رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7771,4572,0332,503األرباج المجمعة
777679577470359الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

17,99018,76719,44720,02320,49320,852مجموع حقوق الملكية
24,99024,57423,96523,15022,11620,852مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %6.9%8.5%10.0%11.3%12.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%6.9%9.2%11.5%14.0%16.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 5.97.18.08.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.20.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
اوراق العنب



الموقع المقترح

الديسي

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%24,9900تكاليف المشروع

%17,9905مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%7,00012القروض

%75%28.0القرض الى التكاليف %

%0%72.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,1102,7162,3071,8791,434صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.6%11.3%13.8%16.3%18.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%6.9%8.5%10.0%11.3%12.7معدل العائد على اإلستثمار %

%6.9%9.2%11.5%14.0%16.6معدل العائد على حقوق الملكية %

5.97.18.08.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.20.20.10.0الديون

11,62412,12112,67313,29213,989نقطة 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 9,9788,1616,3436,5553,1335,8341,689صافي القيمة الحالية

IRR 14.0%18.9%15.8%20.0%18.7%21.2%24.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.31.11.21.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

12,740

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.9%

11.6%
5.9

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

اوراق العنب

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,289
13.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.1%معدل العائد الداخلي
NPV9,978صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.2%معدل العائد الداخلي
NPV8,161صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.7%معدل العائد الداخلي
NPV6,343صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR20.0%معدل العائد الداخلي
NPV6,555صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR15.8%معدل العائد الداخلي
NPV3,133صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR18.9%معدل العائد الداخلي
NPV5,834صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR14.0%معدل العائد الداخلي
NPV1,689صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,1000-21,100

13,8906,6302,740

22446,1425,897

32565,6295,372

42695,0904,821
528330,31930,036

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,2100-23,210

13,8906,6302,740

22446,1425,897

32565,6295,372

42695,0904,821
528330,83430,551

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,3200-25,320

13,8906,6302,740

22446,1425,897

32565,6295,372

42695,0904,821
528331,34931,067



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,1000-21,100

13,8905,7951,905

22445,3075,062

32564,7944,537

42694,2553,986
528328,75628,473

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,1000-21,100

13,8904,9601,070

22444,4724,227

32563,9593,702

42693,4203,151
528327,19326,911

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,2150-21,215

14,2795,6231,344

22695,0864,817

32824,5214,239

42963,9293,633
531129,71029,399

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,3290-21,329

14,6684,616-52

22934,0303,737

33083,4143,107

43232,7682,445
533929,10128,762


