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 الملخص التنفيذي   .0
 

نظرًا لزيادة معددالت اسدته ه هدذا  زراعة نخيل المجهوللمشروع المبدئية تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الجدوى االقتصادية 
فدي منطقدة األادوار  الصنف من التمور وزيادة فرص إنتاجد  فدي المملكدةي حيدد يهددف المشدروع إلدى زراعدة نخيدل المجهدول

على طول ضفة نهر األردن الذي يقع الجزء األكبر من  على األراضي األردنّية ويمتدد علدى  والواقعةالتابعة لمحافظة البلقاء 
 المؤشرات األولية للمشروع. التالي . حيد يبين الجدولاألراضي الفلسطينّية من الناحية األخرى

 
 المؤشرات األولية للمشروع: 1الجدول 

 مشروع زراعة النخيل المجهول اسم المشروع

 اإلنتاج النباتي -الزراعي القطاع  القطاع

 محافظة البلقاء المحافظة

 األاوار المنطقة

 تمر مجهول  المنتجات / الخدمات
 تمر مجهول في عبوات مختلفة 

 وصف المشروع

التابعة لمحافظة  النخيل المجهول في منطقة األاوار إنشاء مزرعة لزراعةيشتمل المشروع على 
نخلدة فدي  21ي وسديتم زراعدة ألف متر مربدع 211البلقاءي حيد ستبلغ مساحة األرض الزراعية 

 نخلة. 22111تها عي أي أن مجموع النخ ت التي سيتم زراكل دونم من األرض
 

أي فدي السدنة الرابعدة بحدوالي كميدة اإلنتداج المتوقعدة لكدل نخلدة عندد بددء العمليدة اإلنتاجيدة  تقدر
طدن  21 كيلو ارام للشجرة الواحددةي أي أن مجمدوع إنتداج المزرعدة فدي السدنة الرابعدة سديبلغ 12

 من التمر المجهول.

 السوق المستهدف
 السوق األردني في كل المحافظات 
  أسواق التصدير 
  ومشاال التمور في األردنمصانع 

 دينار ألف 721 تبلغ كلفة المشروع االستثمارية التكلفة االستثمارية

معدل العائد متوسط 
 على االستثمار

 %12.7يبلغ متوسط العائد على االستثمار خ ل العشر سنوات حوالي 

 %11.2يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع حوالي  معدل العائد الداخلي

القيمة المضافة متوسط 
 على المشروع

 ألف دينار 112سنوات حوالي  العشريبلغ متوسط القيمة المضافة على المشروع خ ل 
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 درجة المخاطرة
%ي 21درجة مخاطرة المشروع للتغير في زيدادة االسدتثمار  انخفاضيشير تحليل الحساسية إلى 

 %21%ي أو زيادة التكاليف التشغيلية 21أو انخفاض اإليرادات 

 مبررات المشروع

  الطلب على التمور وخاصة المجهولزيادة 
  في تصدير التمور على مستوى العالم 22تحتل األردن المرتبة 
 إمكانية التصدير والحصول على العم ت الصعبة 
 توظيف العمالة الوطنية 
 االستفادة من األراضي الزراعية في منتجات عالية القيمة 

 الجهات الشريكة
 وزارة الزراعة 
  سلطة وادي األردن 
 )وزارة الصناعة والتجارة )تسجيل الشركة 
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 البيئة االقتصادية الكلية  .7
 

 لمحة عن المملكة األردنية الهاشمية 7.0
 

 أقصددى فددي تقددع التددي العقبددة ميندداء منطقددة باسددتثناء كليددة شددب  بصددورة باليابسددة محاطدداً  اً بلددد الهاشددمية األردنيددة المملكددة تعددد
 المتوسدط األبديض والبحدر فلسدطين الغرب من المملكة ويحد. البحر على الوحيد األردن منفذ المنطقة تله تعد حيد الجنوب

 .الشمال من وسوريا الشرقي الشمال من والعراق يوالشرق الجنوب من السعودية وتحده كما
 

 خارطة المملكة األردنية الهاشمية :0الشكل 
 

 

 
 تحددت البدد أ يقددع الددذي األردن وادي المندداطق هددذه وتشددمل الشددرق إلددى الغددرب مددن األردن تميددز مناخيددة مندداطق ثدد د هندداه
- 011 بين ما ارتفاعها ويتراوح ياألردن وادي من الشرق إلى المرتفعة والمناطق ياستوائي شب  ويعتبر البحر سطح مستوى
 الممتددة الصدحراوية والمنداطق المتوسط األبيض البحر مناخ يسودها التي المناطق من وتعتبر البحر سطح فوق متراً  0011

 . المرتفعات من الشرق إلى
 

 مدن% 91 علدى يزيد ما في الصحراوية شب  الظروف وتسود يمربع متر كيلو ألف 98.3 حوالي للملكة الكلية المساحة تبلغ
 .األزرق كحوض الرطبة األراضي بعض بها تتواجد التي المساحة هذه
 

 يالمفدرق ياربدد محافظدات ويضدم) الشدمال إقلديم: وهدي أقاليم ث ثة على موزعة محافظة عشرة ثنتيإ إلى إدارياً  المملكة تنقسم
قليم( مادبا يالبلقاء يالزرقاء يالعاصمة محافظات ويضم) الوسط إقليم ي(وعجلون جرش  يالكدره محافظدات ويضم) الجنوب وا 

 .واربد الزرقاءو  (العاصمة) عمان فهي الرئيسية المدن أما ي(العقبةي معاني الطفيلية
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 السكان 7.7
 

مليدون نسدمة وبكثافدة  8.0ي فلقد بلغ عدد السدكان فدي المملكدة حدوالي 5100استنادًا إلى التعداد العام للسكان والمساكن لعام 
مليدون  4السدكان والبدالغ حدوالي ي حيد تربعت محافظة العاصمة على المحافظات األخرى بعددد 5كم نسمة/ 011.3سكانية 

 وللقدادمين إلدى لألردنيدين جدذبا األكثدر المحافظدة بشدكل رئيسدي لكونهدا ذلده ويعدود 5كدم نسدمة/ 039.9نسمة وبكثافة سكانية 
 2.2مليون نسمة ومن ثم محافظة الزرقاء بعدد سدكان  2.8الجنسيات األخرىي وتلتها محافظة اربد بعدد سكان  من المملكة

 ألف نسمة.  89بلغ عدد السكان فيها حوالي فعدد السكان  من حيدالطفيلة هي األقل  وتعتبر محافظة. مليون نسمة
 

 7105عدد السكان والكثافة السكانية في المملكة لعام : 7 الجدول
 (7كم الكثافة السكانية )نسمة/ (7المساحة )كم عدد السكان )نسمة( المحافظة

 الوسطإقليم 
 218.8 72272 4007526 العاصمة
 181.7 4761 1364878 الزرقاء
 222.1 1120 491709 البلقاء
 112.2 221 189192 مادبا

 إقليم الشمال
 2211.2 1572 1770158 اربد

 11.7 26551 549948 المفرق
 278.1 410 237059 جرش

 222.1 420 176080 عجلون
 إقليم الجنوب

 21.1 3495 316629 الكره
 22.1 2209 96291 الطفيلة
 2.2 32832 144082 معان
 17.1 6905 188160 العقبة

 217.2 88793.5 9531712 مجموع المملكة
 5100المصدر: دائرة اإلحصاءات العامةي التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

 
 1122% خد ل العدامين 2وازداد ليصدل إلدى  1121% فدي عدام 2حدوالي  ومن جهة أخرىي فقدد بلدغ معددل النمدو السدكاني

% وذله بحسب المسوح السدكانية لددائرة اإلحصداءات 8ليصل نحو  1122ومن ثم انخفض بشكل قليل خ ل عام  1122و
عليد   ترتدبا ممدتوافدد أعدداد كبيدرة مدن ال جئدين السدورين إلدى المملكدة  إلدى ويعزى السدبب فدي ارتفداع معددالت النمدوالعامةي 

 22227.2% ليصدل إلدى 2.2حدود تراجدع ملحدوظ فدي مؤشدر نصديب الفدرد مدن الندات  المحلدي اإلجمدالي الحقيقدي وبنسدبة 
 استنادًا إلى البنه المركزي األردني.وذله دينار 
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سدوق العمدل  يعاني %ي وذله نظرًا لما 22 إلىنقطة مئوية ليصل  2.2شهد معدل البطالة بين األردنيين ارتفاعًا بمقدار كما 
وذلده  علدى عددد كبيدر مدن فدرص العمدل الجديددة فدي االقتصداد من اخت الت هيكليدة واسدتحواذ العمالدة الوافددة متدنيدة األجدر

 . بحسب البنه المركزي األردني
 

 عدد السكان والنمو السكاني في المملكة: 3 الجدول
 7101 7100 7107 7103 7104 7105 

 9531.7 8804.0 8114.0 7427.0 6993.0 6698.0 عدد السكان
 %8 %2 %2 %1 %2 %2 معدل النمو

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
 

 معدل النمو السكاني في المملكة :7الشكل 
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 1المؤشرات االقتصادية في المملكة  7.3
 

تعدداني مندد  دول المنطقددة مددن عدددم االسددتقرار واإلادد ق الكلددي أو الجزئددي للحدددود ومنهددا حدددود ألسددواق  مددا زال الوضددع الددذي
هامة لمنتجات المملكة إلى تراجع في أداء العديد من المؤشرات االقتصادية بما فيها مؤشرات القطاع الخارجيي كالصدادرات 

% فدي 1.2مر الذي أسهم في تباطؤ النمو االقتصادي إلدى نحدو الوطنيةي والدخل السياحيي واالستثمار األجنبي المباشر األ
مددفوعًا بنمدو معظدم القطاعدات  1122. وقدد جداء النمدو المتحقدق خد ل عدام 1122% خد ل عدام 2.2ي مقابدل 1122عام 

لصددناعة االقتصددادية. السدديما خدددمات المددال والتددامين والعقدداراتي والنقددل والتخددزين واالتصدداالتي والصددناعة االسددتخراجيةي وا
مددن معدددل النمددو  %(72نقطددة مئويددة )أو مددا نسددبت   2.8التحويليددةي والزراعددةي إذ سدداهمت هددذه القطاعددات مجتمعددة بمقدددار 

 ي وهو ما يشير إلى تنوع مصادر النمو االقتصادي في المملكة. 1122المتحقق خ ل عم 
 

عدد وًة علددى ذلدده سددجل المسددتوى العددام لألسددعار انخفاضددًا فددي أسددعار الددنفط والسددلع والخدددمات المرتبطددة بهددا فددي األسددواق 
العالميةي وبالتالي شهد المستوى العام لألسعاري مقاسًا بالتغير النسبي في متوسط الدرقم القياسدي ألسدعار المسدتهلهي انكماشدًا 

 .  1122% في عام 1.2مع تضخم نسبت   بالمقارنة 1122% خ ل عام 1.2بنسبة 
 
% كنسدبة مدن الندات  المحلدي 2.2نقطة مئوية مسدجً   2.1ارتفاعًا بمقدار  ز الموازنة العامة بعد المساعداتكما سجل عج 

% 8.2إضددافة إلددى تسددجيل الحسدداب الجدداري لميددزان المدددفوعات عجددزًا بلددغ  % خدد ل العددام الماضددي1.2اإلجمددالي مقابددل 
. وفيمدا يتعلدق بالمديونيدةي بشدقيها الدداخلي والخدارجيي 1122% خد ل عدام 7.2ات  المحلي اإلجمداليي مقابدل كنسبة من الن

 2.1ي وبارتفدداع مقددداره 1122% مددن النددات ( فددي نهايددة عددام 82.8مليددون دينددار ) 22,847.5فقددد بلددغ صددافي الدددين العددام 
% من الندات (. وقدد جداء ذلده االرتفداع 22.2مليون دينار ) 24,876.5نقاط مئوية من النات . أما إجمالي الدين العام فبلغ 

نتيجة لتمويل كل مدن عجدز الموازندة العامدة والقدروض المكفولدة لكدل مدن شدركة الكهربداء الوطنيدة وسدلطة الميداهي هدذا فضدً  
لطة الميدداه . ومددن الجدددير بالددذكر أن مديونيددة شددركة الكهربدداء الوطنيددة وسدد1122عددن تبدداطؤ النمددو اإلقتصددادي خدد ل عددام 

 .  1122مليار دينار في نهاية عام  1.7سجلت ما قيمت  
 

ي وفددي 1122أمددا علددى الصددعيد النقدددي والمصددرفي فقددد شددهدت معظددم المؤشددرات النقديددة تطددورًا ايجابيددًا فددي أدائهددا فددي عددام 
ار دوالري وانخفداض مليد 22.1مقدمتها االحتياطيات األجنبية للبنه المركزي التي حافظت على مستويات مريحة بلغت نحو 

معدددل الدددولرة لدديعك  تحسددن الطلددب علددى الدددينار األردنددي كعملددة ادخاريددة مقابددل العمدد ت األجنبيددة الرئيسددة األخددرى. وفيمددا 
  21,103.5% ليصدل إلدى 2.2ئتمانيدة ارتفاعدًا نسدبت  سدجل الرصديد القدائم للتسدهي ت اإل يتعلق بنشاط البنوه المرخصةي

% فدي نهايدة عدام 7.7. كمدا سدجل إجمدالي الودائدع لددى البندوه المرخصدة ارتفاعدًا نسدبت  1122م مليون دينار في نهاية عدا
 2,001.4مليون دينار. وقد جاء التحسن في الودائع نتيجة الرتفاع الودائع بالدينار بمقددار  32,598.5ليصل إلى  1122

 %(.  2.2مليون دينار ) 221.2%( وارتفاع الودائع بالعم ت األجنبية بمقدار 8.2مليون دينار )
 

                                                           
 المصدر: البنه المركزي األردني 1
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جدراء تعمدق حالدة  1122باإلضافة الى ذله فقد سجلت العديدد مدن مؤشدرات القطداع الخدارجي تراجعدًا فدي أدائهدا خد ل عدام 
عدم االستقرار في المنطقة واإلا ق شب  التام للحدود مع كل من سوريا والعراقي إال أن انخفاض أسعار النفط في األسدواق 

%ي والتددي 21.1انخفدداض فدداتورة مسددتوردات المملكددة مددن الطاقددة بشددكل ملمددو ي حيددد انخفضددت بنسددبة  العالميددة سدداهم فددي
 على التوالي.  ي%22.1% و22.2أسهمت بدورها بتراجع إجمالي المستوردات وعجز الميزان التجاري بنسبة 

 
% مدن الندات ( خد ل عدام 8.2مليدون ديندار ) 2,365.6في حين ارتفع عجدز الحسداب الجداري بعدد المسداعدات ليصدل إلدى 

. ويعدود هدذا التراجدع بشدكل 1122% مدن الندات ( خد ل عدام 7.2مليدون ديندار ) 1,851.7ي بالمقارنة مع عجز بلغ 1122
%ي حيددد انخفددض 17.7%ي وتراجددع الفددائض فددي حسدداب الخدددمات بنسددبة 1.1رئددي  إلددى تراجددع الصددادرات الكليددة بنسددبة 

 الفائض في حساب التحوي ت الجارية نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية. %ي كما تراجع 7.2الدخل السياحي بنسبة 
 

ي مقابدل 1122مليدون ديندار خد ل عدام   1,593.7كما أسفرت المعام ت الرأسمالية والمالية عن صافي تددفق للدداخل بلدغ 
لم الخدارجيي حيددد سددجل ي وذلدده نتيجددة الرتفداع صددافي التزامددات المملكدة نحددو العددا1122مليدون دينددار خدد ل عدام  909.0

مليون دينداري كمدا سدجلت اسدتثمارات الحافظدة تددفقًا للدداخل  212.2االستثمار األجنبي المباشر صافي تدفق للداخل مقداره 
مليددار دوالر سددندات اليوروبوندددز السدديادية فددي  1.1مليددون ديندداري وذلدده بسددبب قيددام المملكددة بتصدددار مددا قيمتدد   228.2بلددغ 

كما ارتفعت مسحوبات القروض للبنه المركزي نتيجدة السدتخدام تسدهي ت صدندوقي النقدد الددولي والعربدي األسواق العالميةي 
 مليون دينار.  222.2بمقدار 

 

ارتفاعدًا فدي صدافي إلتزامدات المملكدة نحدو الخدارج لتصدل إلدى  1122هذا وقد أظهر وضع االستثمار الددولي فدي نهايدة عدام 
اع رصددديدا األصدددول ي نتيجدددة ارتفددد1122مليدددون ديندددار فدددي نهايدددة عدددام  22,578.8 مليدددون دينددداري مقارندددة مدددع 24,357.5

 43,015.5مليددون دينددار و 18,657.9الخارجيددة لكافددة القطاعددات اإلقتصددادية المقيمددة فددي المملكددة لتبلددغ  والخصددوم الماليددة
 ي على التوالي. 1122مليون دينار خ ل عام 

 
 بالمليون دينار 7105-7100المؤشرات اإلقتصادية الرئيسة : 4الجدول 

 7100 7107 7103 7104 7105 
 9,532 8,804 8,114 7,427 6,993 عدد السكان )بالمليون نسمة(

 13.0 11.9 12.6 12.2 12,9 معدل البطالة
 االنتاج واألسعار

 26,289.6 25,141.2 23,611.2 21,690.0 20,288.8 النات  القومي اإلجمالي باسعار السوق الجارية
 26,637.4 25,437.1 23,851.6 21,965.5 20,476.6 النات  المحلي اإلجمالي باسعار السوق الجارية

معدددل النمددو فددي النددات  المحلددي اإلجمددالي باسددعار 
 السوق الثابتة )%(

2.6 2.7 2.8 3.1 2.4 

 30,234.7 30,302.1 28,424.5 24,774.9 23,743.5 إجمالي الدخل القومي المتاح باألسعار الجارية
معددددل النمدددو فدددي إجمدددالي الددددخل القدددومي المتددداح 

 باألسعار الثابتة )%(
4.7 -0.2 8.6 3.1 -2.4 

 0.9- 2.9 4.8 4.5 4.2 التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهله )%(
 2.3 3.4 5.6 4.5 6.4 التغير في مخفض النات  المحلي اإلجمالي )%(
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 7100 7107 7103 7104 7105 
 النقود والبنوك

معددددددددل سدددددددعر صدددددددرف الددددددددينار مقابدددددددل الددددددددوالر 
 االميركي )دوالر/دينار(

1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 

 31,605.5 29,240.4 27,363.4 24,945.2 24,118.9 (1عرض النقد )ع
 8,137.3 7,932.3 6,923.4 6,665.5 9,370.1 صافي الموجودات األجنبية للجهاز المصرفي

 23,468.2 21,308.1 20,440.0 18,279.7 14,748.8 الموجودات المحلية للجهاز المصرفيصافي 
 11,386.4 10,473.9 10,494.8 9,461.3 6,701.4 صافي الديون على الحكومة

 18,704.5 17,852.8 17,222.5 15,953.6 14,925.0 الديون على القطاع الخاص )مقيم(
 6,622.7- 7,018.5- 7,277.3- 7,135.2- 6,877.6- (2)صافي العوامل األخرى 

 26,014.5 24,013.1 21,003.0 17,711.1 19,119.1 الودائع بالدينار لدى البنوه المرخصة
 6,584.0 6,247.9 6,590.2 7,258.6 5,258.8 الودائع بالعم ت األجنبية لدى البنوه المرخصة

 3.75 4.25 4.50 5.00 4.50 سعر إعادة الخصم )%(
 - - - 3.788 3.232 أشهر )%( 1فائدة اذونات الخزينة سعر 

 المالية العامة
 6,796.4 7,267.6 5,758.9 5,054.2 5,413.9 إجمالي اإليرادات والمساعدات الخارجية
 25.5 28.6 24.1 23.0 26.4 النسبة إلى النات  المحلي اإلجمالي )%(

 7,722.9 7,851.1 7,077.1 6,878.2 6,796 إجمالي اإلنفاق
 29.0 30.9 29.7 31.3 33.2 النسبة إلى النات  المحلي اإلجمالي )%(

 926.5- 583.5- 1,318.2- 1,824.0- 1,382.7- العجز/ الوفر الكلي )على أسا  اإلستحقاق(
 3.5- 2.3- 5.5- 8.3- 6.8- النسبة إلى النات  المحلي اإلجمالي )%(

 13,457.0 12,525.0 11,863.0 11,648.0 8,915.0 الداخليصافي الرصيد القائم للدين العام 
 50.5 49.2 49.7 53.0 43.5 النسبة إلى النات  المحلي اإلجمالي )%(

 9,390.5 8,030.1 7,234.5 4,932.4 4,486.8 (1)الرصيد القائم للدين العام الخارجي 
 35.3 31.6 30.3 22.5 21.9 النسبة إلى النات  المحلي اإلجمالي )%(

 التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
 2,365.6- 1,851.7- 2,487.7- 3,344.9- 2,098.8- الحساب الجاري

 8.9- 7.3- 10.4- 15.2- 10.2- النسبة إلى النات  المحلي اإلجمالي )%(
 7,249.3- 8,495.6- 8,270.1- 7,486.6- 6,261.7- (-الميزان التجاري )العجز 

 27.2- 33.4- 34.7- 34.1- 30.6- النات  المحلي اإلجمالي )%(النسبة إلى 
 5,558.3 5,953.6 5,617.9 5,599.5 5,684.5 الصادرات السلعية )فوب(

 12,807.6 14,449.2 13,888.0 13,086.1 11,946.2 (2)المستوردات السلعية )فوب( 
 1,286.4 1,778.9 1,209.5 1,332.3 896.0 ميزان الخدمات )صافي(
 347.8- 295.9- 240.4- 275.5- 187.8- حساب الدخل )صافي(

 3,945.1 5,160.9 4,813.3 3,084.9 3,454.7 التحوي ت الجارية )صافي(
 1,593.7 908.9 1,811.1 3,808.9 2,298.9 الحساب الرأسمالي والمالي )صافي(ي من :

 905.1 1,426.7 1,281.2 1,074.3 1,055.0 )صافي( االستثمار األجنبي المباشر في األردن
 البنه المركزي األردني.-المصدر: النشرة اإلحصائية الشهرية

   (: يشتمل على الديون على المؤسسات العامة والديون على المؤسسات المالية وبند صافي العوامل األخرى كما يظهر في جدول المسح النقدي. 2)
 (: يمثل هذا الرصيد إجمالي القروض المسحوبة مطروحا من  إجمالي التسديدات.  1)
 (: ال تشتمل على مستوردات الجهات اير المقيمة.2)



 المجهول زراعة النخيلمشروع دراسة الجدوى االقتصادية المبدئية ل   

13 

 البيئة االستثمارية في المملكة 7.4
 

 7104لسنة  31ستثمار رقم قانون اال

 

 ل سدددتثماراتإلسدددتثمارات األجنبيدددة وتحفيدددز إطدددارًا تشدددريعيًا م ئمدددًا لجدددذب ا 1122لسدددنة  21يعتبدددر قدددانون اإلسدددتثمار رقدددم 
مجموعة مدن المحليةي فهو منافسًا لما تضمن  من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين اإلستثمار على مستوى اإلقليمي حيد يقدم 

الحددوافز والمزايدددا داخدددل وخدددارج المنددداطق التنمويدددة والمنددداطق الحدددرةي كمدددا ضدددمن القدددانون مجموعدددة مدددن االحكدددام العامدددة مثدددل 
خددراج رأ  المدد  سددتثمار.عدددم جددواز نددزع ملكيددة االي الي ادارة االسددتثماري التحددوي ت(ضددمانات االسددتثمار االجنبددي )إدخددال وا 

   .خرىالمتبادلة بين المملكة والدول األاتفاقيات حماية وتشجيع االستثمارات ي تسوية نزاعات االستثمار
 
 اإلستثمار للمشاريع اإلستثمارية:  وفيما يلي أهم المزايا والحوافز التي يقدمها قانون 
 

  الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة 
 
 عفاء مدخ ت انتاج القطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركيةإ 
 (يوم 21رد الضريبة العامة على المبيعات على مدخ ت االنتاج للقطاع الصناعي والحرفي خ ل ) 
 نتدداج والموجددودات الثابتددة للقطدداع الصددناعي والحرفددي مددن الرسددوم الجمركيددة وتخفدديض بنسددبة اإلمسددتلزمات عفدداء إ

 على الضريبة العامة على المبيعاتالصفر( )
 علدددى عفددداء الموجدددودات الثابتدددة للقطددداع الصدددناعي والحرفدددي مدددن الرسدددوم الجمركيدددة وتخفددديض بنسدددبة ) الصدددفر( إ

 الضريبة العامة على المبيعات
 ( يوم 21امة على المبيعات على الخدمات ال زمة لممارسة النشاط االقتصادي خ ل )رد للضريبة الع 
 العامدة للضدريبة وتخضدع الجمركيدة الرسدوم مدن باإلعفداء تاليداً  المدذكورة االقتصدادية لألنشدطة ال زمدة السدلع تتمتدع 

 (:الصفر) بنسبة المبيعات على
  مددددن  يالمنشدددات الفندقيدددة والسدددياحية يالطبيدددة المتخصصدددةالزراعدددة والثدددروة الحيوانيدددةي المستشدددفيات والمراكدددز

نتدددداج الفنددددي د العلمددددي والمختبددددرات العلميددددةي اإلالتسددددلية والتددددرويح السددددياحيي مراكددددز االتصددددالي مراكددددز البحدددد
 يواالع مدديي مراكددز المددؤتمرات والمعددارضي نقددل و/أو توزيددع و/أو اسددتخراج الميدداه والغدداز والمشددتقات النفطيددة

 الحديدية والسكه البحري نقلوال الجوي النقل
 

 الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة 
 
 2 ضريبة دخل على الدخل المتاتي من النشاط االقتصادي داخل المنطة التنموية % 
 2ضريبة دخل على الدخل المتاتي من النشاط االقتصادي في القطاع الصناعي % 
 المملكة على الصادرات من السلع والخدماتعفاءات الضريبة الممنوحة في اإل 



 المجهول زراعة النخيلمشروع دراسة الجدوى االقتصادية المبدئية ل   

14 

  على ضريبة المبيعات بنسبة ) الصفر ( على السلع والخدمات التي تستخدمها المؤسسدة لغايدات ممارسدة تخفيض
 نشاطها داخل المنطقة التنموية

 7.ضريبة مبيعات على خدمات محددة مقدمة من شركة مسجلة في المنطقة عند استه كها داخل المنطقة % 
 عفاءات من الرسوم الجمركية باستثناء عدد محدد من السلعإ 

 
  7102( لسنة 44رقم ) قل نموا  تخفيض ضريبة الدخل في المناطق األنظام 

 
 بيئدة إيجاد إلى يهدف والذي 1121 لسنة (22رقم ) نموا األقل المناطق في الدخل ضريبة تخفيض نظام قرارإ تم 

 التنموية المناطق خارج الدخل ضريبة تخفيض خ ل من في االقتصادية التنمية تعزيز في تسهم ل ستثمار جاذبة
 ومدتد  ومعداييره وأسسد  التخفيض بهذا تتمتع التي المناطق حديد في  تم والذي المملكة في نمواً  األقل المناطق في
  التخفيض هذا من المستثناة نشطةاأل تحديد لىإ ضافةإ

 تتمتددع والتددي ةالمملكدد فدديًا نمددو  قددلاأل المندداطق تصددنيف تددم النظددام مددن والخامسددة الرابعددة المددادتين حكددامأ وبموجددب 
 المسددتحقة الدددخل ضددريبة علددى تخفدديض بنسددبة منهددا فئددة كددل تتمتددع فئددات أربددع إلددى الدددخل ضددريبة مددن بددالتخفيض

  : (سنة عشرين) لمدة نشطةاأل على
 اددوار الشددمالية ولددواء ديددرع  ولددواء الشددونة الجنوبيددة ولددواء األاددوار الجنوبيددة ولددواء الفئددة )أ(: وتشددمل لددواء األ

حدود بلدية  باستثناءالرويشد ولواء البادية الشمالية ولواء البادية الشمالية الغربية وقضاء األزرق ولواء الجيزة 
باسدتثناء منطقدة العقبدة االقتصدادية الجيزة الجديدة ولواء الموقر باستثناء حدود بلدية الموقر ومحافظدة العقبدة 

 % 211لهذه الفئة  التخفيض وتكون نسبةالخاصةي 
  وتكدددون نسدددبةالفئدددة )ب(: وتشدددمل محافظدددة معدددان ومحافظدددة الطفيلدددة ومحافظدددة الكدددره ومحافظدددة عجلدددوني  

 %81لهذه الفئة  التخفيض
  وتكدون  بلدية اربدد الكبدرىيالفئة )ج(: وتشمل محافظة جرش ومحافظة المفرق ومحافظة اربد باستثناء حدود

 %11نسبة التخفيض لهذه الفئة 
  ومحافظة البلقاء ومحافظة العاصمة باستثناء أمانة عمان الكبدرى ومحافظدة  مادباالفئة )د(: وتشمل محافظة

 %21وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة ةي فبلدية الزرقاء وحدود بلدية الرصيالزرقاء باستثناء حدود 
 

 جارية والحرةتفاقيات التاإل 
  
 من أهم هذه اإلتفاقيات: 
 ( دولددة أمددام الصددادرات 221فددتح أسددواق )ي والددذي أدى إلددى 1111عددام  انضددمام األردن إلددى منظمددة التجددارة العالميددة

وفددر فددرص جديدددة للنفدداذ إلددى أسددواق الدددول األخددرى ضددمن بيئددة واضددحة وشددفافة مددن و األردنيددة مددن السددلع والخدددمات 
 واألنظمةاإلجراءات والقوانين 

 تفاقيددة ي وا  تفاقيددة أادداديري وا  مددع االتحدداد األوروبددي ةردنيددتفدداق الشددراكة األمجموعددة اإلتفاقيددات التجاريددة اإلقليميددة مثددل إ
تفاقية التجارة الحرة بين األي و التجارة العربية الحرة اعتماد نظام قواعد المنشا ي و التجارة الحرة االوروبية رابطةردن ودول ا 
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قدددرار تبسددديط قواعدددد المنشدددا بدددين األردن واالتحددداد األوروبدددي الدددذي دخدددل حيدددز التنفيدددذ بتددداري   فيددد بمدددا األورومتوسدددطي 
 22/21/1111ولغاية  22/7/1121

  ي ردن والواليدات المتحددةفاقيدة التجدارة الحدرة بدين األالتجارية الثنائية مع العديد من الددول مثدل إتاإلتفاقيات مجموعة من
تجدارة تفاقيدة للوا  تفاقية التجارة الحرة مع تركياي ي وا  تفاقية األردن وسنغافورة للتجارة الحرةوا  ي المناطق الصناعية المؤهلة و
 اإلتفاقياتوايرها من  يكندامع حرة ال

  زدواج الضدريبي بدين األردن وتلده الددول حمايدة لحقدوق الدول العربيدة واألجنبيدة لمندع اإلتفاقية مع إ 22توقيع أكثر من
 المستثمرين

 دولدة عربيدة  22مدع  1111اقية تشجيع وحماية االستثمارات وانتقدال رؤو  األمدوال بدين الددول العربيدة" عدام توقيع "اتف
األعضاء في مجل  الوحدة االقتصدادية العربيدة بهددف تهيئدة البيئدة المناسدبة إلقامدة االسدتثمارات والتعداون االقتصدادي 

نشددطة االسددتثمارات فيهددا مددن خدد ل تقددديم التشددجيع والحمايددة بددين المسددتثمرين فددي الدددول العربيددة وبالتددالي دفددع وتحفيددز أ
 المتبادلة ل ستثمارات العربية

 
 2015 لعام البشرية التنمية تقرير

 

 واحتدل مراكدز 3 اإلنمائي ب المتحدة األمم برنام  عن الصادر 2015 لعام البشرية التنمية في تقرير المملكةتراجع ترتيب 
 المؤشدر قدد علدى المملكدة درجدة بدان علمداً ي  2014لعدام البشدرية تقريدر التنميدة فدي 77 المرتبدة يحتدل كان بينما 80 المرتبة
 .جداً  طفيف بشكل تحسنت

 
 تقرير التنافسية العالمي

 

فدي  دولة 228من  12ليقفز نقطة واحدةي وليحقق المرتبة  1121/1127تحسن ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي 
وهدو  (ي1122/1121)دولة في تقرير العام الماضي 221من  12ي بداًل من المرتبة 1121/1127لعالمي تقرير التنافسية ا

المركدز  المملكدةتحسن اير ملمو  خصوصًا بسبب انخفداض عددد الددول المشداركة فدي التقريدر فدي هدذا العدام. كمدا احتلدت 
الساد  عربيًا بعد كل من اإلمدارات العربيدة المتحددةي وقطدري والمملكدة العربيدة السدعودية والكويدت والبحدرين والتدي حلدت فدي 

 على التوالي.ي 22وي 22ي و12ي و28و 21المراتب: 
 

 تقرير ممارسة األعمال
 

في  228المرتبة  لمملكة تروح مكانها باحت لهازالت اأما في تقرير ممارسة األعمال الصادر عن مجموعة البنه الدولي ف  
ي وسددط تبدداين فددي أداء 222فيدد  المرتبددة  توالددذي احتلدد 1121متقدددمًا بمرتبددة واحدددة عددن تقريددر العددام  1127تقريددر العددام 

لدى عربيدًا المركز التاسع عربيًا في حين جاءت اإلمارات العربية المتحددة األو  المملكةوقد احتلت  .المؤشرات الفرعية المختلفة
 .11عمان سلطنة ثم  ي12ي تليها البحرين 11إذ جاءت في المرتبة 
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 في األجل القصير والمتوسط     االقتصاديةالبيئة  7.5
 

إلدى إن مخداطر األردن السياسدية واالقتصدادية فدي األجدل القصدير والمتوسدط هدي  BMIيشير تحليل المخاطر الذي تقوم بد  
 يأفضل من المتوسط العام للعدالم والشدرق األوسدطي كمدا جداءت مخداطر الدولدة والمخداطر التشدغيلية ضدمن مسدتويات مقبولدة

ية والتجدارة الخارجيدة باسدتثناء تحقيق معددالت نمدو مقبولدة فدي المؤشدرات االقتصداد إلىكما تشير توقعات المؤسسات الدولية 
 .الزيادة المستمرة في المديونية الداخلية والخارجية

   

 جلاأل ةتقييم درجة المخاطر قصيرة وطويل: 5الجدول 

 
 المدى الطويل المدى القصير

 مخاطر الدولة المخاطر التشغيلية
 اقتصادي سياسي اقتصادي سياسي

 22.2 28.7 21.1 11.1 22.1 12.2 األردن
 21.2 22.2 21.2 28.2 22.2 11.1 تركيا
 27.2 21.2 28.7 21.2 22.1 22.2 مصر
 22.2 22.1 22.2 22.2 22.1 22.8 لبنان

 22.2 21.2 21.2 21.1 28.2 22.2 الضفة الغربية وازة
 11.2 12.2 12.1 11.2 12.2 11.2 سوريا

 28.2 21.1 28.7 22.1 21.2 22.2 متوسط المنطقة
 22.1 22.8 22.2 12.2 21.7 12.2 متوسط العالم

     22/2/1121ي IHSاالقتصاد ومخاطر الدولةي  :المصدر
 

 7171-7102هم المؤشرات االقتصادية الرئيسية أ: 6الجدول 
 7171 7102 7102 7102 7102 المؤشر

 2.2 2.1 1.8 1.7 1.1 معدل النمو في النات  المحلي اإلجمالي 
 21.2 27.8 22.8 21.2 22.1 النات  المحلي اإلجمالي )بالبليون دوالر أمريكي(

 11.0 10.7 10.4 10.1 9.8 عدد السكان )بالمليون(
 2.1 2.1 2.2 2.8 1.7- الرقم القياسي ألسعار المستهله )% تغير(

 2.1 8.8 8.1 7.1 7.2 )بالبليون دوالر أمريكي( الصادرات
 11.8 12.2 11.2 22.1 28.2 الواردات )بالبليون دوالر أمريكي(

 2.7 2.1 2.1 2.2 2.2 االستثمار األجنبي المباشري صافي )بالبليون دوالر أمريكي(
 2.2 2.2 2.1 2.7 2.7 االستثمار األجنبي المباشري صافي )% إجمالي النات  المحلي(

 27.7 21.8 22.7 22.2 22.2 احتياطي النقد األجنبي )بالبليون دوالر أمريكي(
 21.1 22.7 21.7 17.8 12.2 مجموع الدين الخارجي )بالبليون دوالر أمريكي(

 71.1 71.2 18.1 11.1 12.1 مجموع الدين الخارجي )% إجمالي النات  المحلي(
 227.8 227.2 222.1 228.2 217.2 األجنبية(مجموع الدين الخارجي )% من كسب العم ت 

     22/2/1121ي IHSاالقتصاد ومخاطر الدولةي  :المصدر

 



 المجهول زراعة النخيلمشروع دراسة الجدوى االقتصادية المبدئية ل   

17 

   دراسة السوق  .3
 

 وصف المشروع  3.0
   

نتاج ثمار التمر المجهول فدي األادوار الدذي يمتداز  المجهول لزراعة النخيل مزرعة إنشاءالمشروع هو عبارة عن   بصددارت وا 
تددم اختيددار منطقددة األاددوار الوسددطى فددي  وقددد. ونكهتهددا المراوبددةلحجددم الثمددرة واتددزان ح وتهددا  العالميددة نظددراً  األسددواقفددي 

دافئ شدتاًء الدمناخد  ويمتداز منداخ األادوار بمحافظة البلقاء نظرًا لكونها تحتوي على أخصدب األراضدي الزراعيدة فدي المملكدة 
 المجهول التي تحتاج لمثل هذا المناخ. زراعة نخيل تمر يناسب  وهو ماحار جدًا صيفًا الو 

   
 المتوقعة  المنتجاتوصف   3.7

  
أو المقدددم فددي عبددوات مختلفددة  وايددر المغلددف )بكميددات متعددددة( التمددر المجهددول المغلددفالمشددروع المتوقعددة  منتجدداتتشددتمل 

 الحجم والشكل. 
 

 حجم السوق   3.3
 

 سوق التمور الكلي 
 

ويعتبددر سددوق . كغددم لكددل فددرد 2.1طددن وذلدده بواقددع  222112حددوالي  1122فددي العددام األردن مددن التمددور حجددم سددوق  بلددغ
% مدددن 81 أكثدددر مدددنحيدددد تشدددكل المسدددتوردات  يتطغدددى عليهدددا المنتجدددات المسدددتوردةالتدددي التمددور فدددي األردن مدددن األسدددواق 

 .كما هو موضح بالشكل التالي وبخاصة من السعودية واإلمارات والجزائر إجمالي سوق التمور
 

 7105توزيع سوق التمور اإلجمالي بحسب اإلنتاج المحلي واإلستيراد للعام  :3 الشكل

 
 

بنددداًء علدددى كميدددة اإلنتددداج المحلدددي  1122للعدددام  تقدددديرات احتسددداب حجدددم السدددوق األردندددي مدددن التمدددوريبدددين الجددددول التدددالي 
 والصادرات الوطنية وصافي مستورادت المملكة. 

 

19% 

81% 

  اإلنتاج المحلي

 اإلستيراد 
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 حجم السوق األردني من التمور  :7الجدول 

 الكمية )طن(  البيان  

 946,21 اإلستيراد 

 414 إعادة التصدير 

 946,21 صافي المستوردات 

 12228 اإلنتاج المحلي 

 22121 الصادرات الوطنية 

 ,,9264  حجم االسته ه صافي 

 / دائرة اإلحصاءات العامةي التجارة الخارجية 1122المصدر: وزارة الزراعةي التقرير السنوي 

 
 متكامدل اذاء وأن  خاصةً  التمور لتناول  مؤخراً  كثرأ تتج  بدأت األردنيين لدى ه كيةستاإل العادات أن بالذكر الجدير ومن

حيدد يبدين   .القادمدة السدنوات خد ل المتوقعدة االسدته ه معددالت مدن سديزيد ما وهذا يالغذائية العناصر جميع على يحتوي
ي حيددد تشددير هددذه اإلحصدداءات إلددى الخمدد  سددنوات الماضدديةكميددات اإلسددتيراد والتصدددير مددن التمددور خدد ل الجدددول التددالي 

ام ي فدددي حدددين انخفضددت كميدددة المسددتوردات فدددي العددد1122ولغايدددة عددام  1121ارتفدداع حجدددم الصددادرات الوطنيدددة مندددذ العددام 
 وهو ما يعطي مؤشرًا واضحًا على زيادة كميات اإلنتاج المحلي من التمور.  1122عن كميتها في العام  1122

 

  (7105 – 7101حجم اإلستيراد والتصدير من التمور خالل األعوام ) :8الجدول 

 الكمية )طن(

 7105 7104 7103 7107 7100 7101 البيان

 946,21 9162,2 996182 906192 2,,16 86028 اإلستيراد 

 414 20, 0,, 299 ,29 ,4, إعادة التصدير 

 946,21 9,6812 996,42 906202 16991 16242 صافي المستوردات 

 22121 22212 22111 12121 12722 96119 الصادرات الوطنية 

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامةي التجارة الخارجية 
 

 (7105 – 7101حجم اإلستيراد والتصدير من التمور خالل األعوام ) :4 الشكل
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 والتصدير اإلنتاج المحلي 
 

. 1122عام طن ل 12228بحوالي وتقديرات وزارة الزراعة  السوقيةمن واقع المسوحات اإلنتاج المحلي من التمور حجم يقدر 
يعتبددر السددوق السددعودي والمصددري واإلمدداراتي مددن أكبددر  حيددد يطددن 22121 حددوالي 1122لعددام كمددا بلددغ حجددم الصددادرت 

 اإلنتدداج حصددة مددن المحلددي االسددته ه حجددم بلددغ فقددد عليدد  وبندداءً  بشددكل عددام.األردنيددين وجهددات التصدددير لمنتحددي التمددور 
 والخد ص السدكريو  والبرحدي لمجهولا أهمها من محددة أصناف على المملكة في التمور إنتاج عيتوز  طن. 12211 المحلي
 التدداليي الجدددول ويبددين .نددور ودجلددة والزهدددي الطدد ل واألحمددر والحدد وى والزالددول والحيدداني والمكتددومي والخضددري والشددقرا

  .1122 العام في التمور من األردن صادرات

 
عادة التصدير من التمور ا :9الجدول    7105 في العاملتصدير وا 

 البلد

قيمة 
الصادرات 
 الوطنية

 )ألف دينار(

قيمة إعادة 
 التصدير

 )ألف دينار( 

مجموع قيمة 
 الصادرات
 )ألف دينار(

% 

كمية 
الصادرات 
 الوطنية
 )طن(

كمية إعادة 
 التصدير 
 )طن(

مجموع كمية 
 التصدير )طن(

% 

 %22 448.4 21 221.2 %1 348.1 21.2 122.8 السعودية 

 %27 670.3 28 121.2 %22 1111.2 27.1 22122.1 اإلمارات 

 %22 494.5 1 222.2 %2 294 1 122 مصر 

 %22 432.5 1 221.2 %7 418.5 1 228.2 الكويت  
 %22 414 1 222 %21 594.2 1 222.1 لبنان 
 %8 323 1 212 %2 284.3 1 182.2 قطر

 %2 132 1 221 %22 791.7 1 722.7 المغرب
السلطة الوطنية 

 الفلسطينية 
271 22.2 172.2 2% 272.2 81 122.2 1% 

 %8 211 1 211 %22 817 1 817 الدول األوروبية 
 %21 212 278 181 %27  281.7 174.8  822.2 أخرى 

 %211 3,934 121 22121 %211 5971 222 22117 المجموع
 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامةي التجارة الخارجية 

 
يشددير الجدددول السددابق باإلضددافة إلددى أهددم الدددول التددي تعددد وجهددًة لتصدددير التمددور األردنيددةي إلددى أن بعددض الدددول األوروبيددة 

تستورد كميات منافسة من التمور األردنيدة وهدو مدا يعدد عدامً  محبدذًا للتوسدع  وأهمها فرنسا وايطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة
في مجال التصدير لدول أوروبا نظرًا لكونها تحقق قيم عالية مدن الددخل الندات  عدن التصدديري حيدد حققدت قيمدة الصدادرات 

ومن الجددير بالدذكر أن اسدرائيل  .1122% من مجموع قيمة صادرات المملكة من التمور في العام 22إلى الدول األوروبية 
إلى دول أوروباي حيدد بلغدت كميدة الصدادرات اإلسدرائيلية لددول أوروبدا  الدول التي لديها كميات تصدير كبيرة من التمورمن 

ألف طن من التمور وفقًا إلحصاءات الخارطة التجارية العالميةي وهذا ما يجعلهدا الدولدة األكثدر  28حوالي  1122في العام 
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سًة للتمور األردنيدة سدواًء مدن حيدد اإلنتداج أو التجدارة الخارجيدة خاصدًة وأن خصدائص زراعدة المجهدول متدوفرة فدي كد  مناف
نتاجدد   البلدددين مددن حيددد المندداخ وخصددوبة األراضددي الزراعيددة وايرهددا مددن الخصددائص التددي يجددب توفيرهددا لزراعددة النخيددل وا 

 بكميات منافسة.
 

فدي مجدال التجددارة  المصددرة للتمدور عالميددًا والتدي مدن الممكدن أن تنداف  التمدور األردنيدة يبدين الجددول التدالي أهدم الددولكمدا 
 . الخارجية

 
  7105للتمور عالميا  في العام  المصدرةأهم الدول  :10الجدول 

 % )ألف دوالر(الصادرات قيمة  % )طن( الصادراتكمية  البلد
 %6 122127 %17 2272211 العراق 

 %7 822122 %15 2222212 باكستان 
 %12 2212112 %14 2112228 السعودية 

 %8 222212 %13 2212872 ايران 
 %20 1172121 %12 2122111 تون 

 %8 212212 %10 872821 االمارات 
 %12 2282712 %5 222222 اسرائيل 
 %3 222728 %3 182277 الجزائر 
 %3 222212 %1 212228 فرنسا 
 %3 222117 %1 212128 مصر 
 %17 2212211 %8 182112 أخرى 

 %100 222212222 %100 8722122 مجموع العالم 
 ي اإلحصائيات الدوليةالمصدر: الخارطة التجارية

 
فقدد تمدت مقابلدة رئدي   وباإلضافة إلى اإلحصاءات الرسمية التي تم اعتمادها من وزارة الزراعدة ودائدرة اإلحصداءات العامدةي

جمعية التمور األردنية من قبل فريق العمل لإلط ع على بعض المعلومات المتعلقة بقطاع التمدور فدي األردني حيدد تعمدل 
 تأشدار  حيددالجمعية على تمثيل قطاع التمور لدى الجهدات ذات الع قدة والتدروي  للتمدور األردنيدة وفدق المعدايير العالميدة. 

ألف دونم من األراضي الزراعية المزروعة بالنخيل كما يقدر عدد األشدجار  22لمملكة تحتوي على حوالي الجمعية إلى أن ا
اإلنتداج األردندي مدن التمدور وبخاصدة صدنفي يرتفدع فيها ما يقارب نصف مليدون شدجرة مثمدرة وايدر مثمدرةي ومدن المتوقدع أن 

قادمددة نتيجددًة لدددخول المسدداحات المزروعددة حددديثًا فددي اإلنتدداج المجهددول والبرحددي األكثددر إنتاجددًا فددي المملكددة خدد ل السددنوات ال
نتاجدد  وزيددادة عدددد األشددجار مددؤخرًا بشددكل مكثددف نظددرًا إلمكانيددة نمددو فسددائل نخيددل  ونتيجددًة إلسددتمرار زخددم التوسددع بزراعتدد  وا 

متوقعدة فدي السدنوات جديدة إلى جانب كمية األشدجار المزروعدةي ممدا يعطدي مؤشدرًا واضدحًا علدى زيدادة الكميدات اإلنتاجيدة ال
 القادمة.  

 
 
 



 المجهول زراعة النخيلمشروع دراسة الجدوى االقتصادية المبدئية ل   

21 

 اإلستيراد 
 

ي حيد ي حظ من التحليل أن المملكدة تسدتورد كميدات كبيدرة االستيرادفي يعتبر سوق التمور بشكل عام من األسواق النشطة 
 1122العدام لمملكة في مجموع مستوردات ابلغ قد ف وخاصًة من السعودية واإلمارات والجزائر والعراق وفلسطيني التمورمن 

صددافي  كميدةي فددي حدين بلغددت مليدون دينددار أردندي 22.8 بلغدت وبقيمددة التمدور بمختلددف أصدنافهاطدن مددن  212122حدوالي 
األردن مدن التمدور فدي العدام  مسدتورداتالتدالي  الجددول ويبدين. طدن 212227المستوردات التي يتم استه كها محليدًا حدوالي 

1122  .  
 

  7105من التمور في العام األردن إستيراد  :11الجدول 

 القيمة البلد 
 % الكمية )طن( % )ألف دينار( 

 %57 72112 %63 22222.1 السعودية 

 %33 22222 %30 22222.1 اإلمارات 

 %2 117.7 %2 212.2 الجزائر 
 %6 772 %3 282 العراق 
 %2 121.2 %2 127.1 أخرى 

 %100 212122 %100 222722 المجموع
 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامةي التجارة الخارجية 

 
للتمور للتمور عالميًا والتي من الممكن أن تكون وجهات تصدير   أهم الدول المستوردة الجدول التاليبين يإضافًة إلى ذلهي 

  األردنية. 
 

  7105الدول المستوردة للتمور عالميا  في العام  أهم :12الجدول 
 % )ألف دوالر( قيمة المستوردات % )طن( كمية المستوردات البلد

 %27 2882717 %22 2222277 الهند
 %21 2122721 %8 122211 المغرب 
 %1 112877 %1 212228 أمريكا 
 %1 282717 %2 222222 اليمن
 %7 722111 %2 212111 فرنسا
 %1 112271 %2 122128 تركيا 

 %2 122718 %1 122122 اندونيسيا 
 %2 222122 %1 122722 اإلمارات 
 %2 212882 %1 222172 بريطانيا 
 %2 222277 %1 282812 ماليزيا 
 %2 212221 %1 272122 ألمانيا
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 % )ألف دوالر( قيمة المستوردات % )طن( كمية المستوردات البلد
 %28 2222121 %21 1122278 أخرى 

 %211 221222218 %211 8212222 مجموع العالم 
 ي اإلحصائيات الدولية الخارطة التجاريةالمصدر: 

 
 سوق تمر المجهول حجم 

 

 التجددارة وأنشددطة واإلسددته ه اإلنتدداج حيددد مددن محليدداً  المنتجددة التمددور أصددناف بددين مددن األولددى المرتبددة المجهددول تمددر يحتددل
 وحجمدد  طعمدد  بسددبب للمسددتهلكين محبددذاً  صددنفاً  مندد  تجعددل التددي المزايددا مددن بالعديددد يتمتددع لكوندد  نظددراً  وذلدده ي2 الخارجيددة
 يقتصددر السددكريات مددن محتددواه بددان التمددور مددن النددوع هددذا يمتدداز كمددا يمندد  كبيددرة كميددات إنتدداج علددى والقدددرة زراعتدد  وسددهولة
 علدددى السدددلبي التددداثير ذو )السدددكروز( الثندددائي السدددكر ولدددي  والفركتدددوز( )الجلوكدددوز األحاديدددة السدددكريات علدددى رئيسدددي بشدددكل

 ومن األكسدة. ومضادات والفسفور البوتاسيوم من عالية مستويات على احتوائ  إلى باإلضافة اإلنساني بدم السكر مستويات
   استه ك . معدالت على الكبيرة للزيادة كافياً  ومبرراً  الصحي الغذاء من فالصن هذا أهمية تكمن هنا
 

 تصددلح ال حيددد والوسددطىي الجنوبيددة واألاددوار والقددويرة عربددة ووادي األردن وادي مددن كددل فددي بكثددرة المجهددول نخيددل يتواجددد
  لنموه. الم ئمة الظروف توافر لعدم نظراً  المملكة من الشمالية المناطق في زراعت 

 

 إنتاجدد  معدددالت بدان المجهددول للتمدر المتوقددع بالسدوق يتعلددق فيمدا األردنيددة التمددور جمعيدة رئددي  أشدار فقددد ذلدهي إلددى إضدافةً 
 بفسدائل مزروعة جديدة مساحات دخول بسبب وذله ي1127 العام من ابتداءً  المملكة في جداً  كبير بشكل سيزداد واسته ك 

 بنخيددل المزروعددة المسدداحات أن إلددى أشددار كمددا الفسدديلة. زراعددة مددن سددنوات خمدد  بعددد إنتاجهددا يبدددأ التددي المجهددول نخيددل
 وبعددد المثمدر النخيدل مدن دونم آالف 21 يقارب ما منها دونمي ألف 11 يقارب ما إلى الحالي وقتنا في وصلت قد المجهول

 المجهدول نخيدل علدى دوندم آالف 21 وبمجمدل المتبقيدة المساحات تحتوي بينما منتجةي نخلة ألف 121 بحوالي يقدر جارأش
 طدن حدوالي يندت  الواحدد المجهدول نخيدل دوندم أن إلدى الجمعية رئي  أفاد فقد ذلهي إلى إضافةً  المثمر. واير حديثاً  المزروع
 يددتم أندد  التمددور جمعيددة رئددي  ويقدددر طددني آالف 21 إلددى يصددل أن يقدددر المجهددول إنتدداج أن أي المجهددولي تمددر مددن واحددد

 وفيمددا طددن. 22111 إلددى المجهددول تمددر مددن الصددادرات حجددم ليصددل المحلددي المجهددول إنتدداج مددن %21 نسددبت  مددا تصدددير
 تمدر أن )حيدد ومصدر فلسدطين مدن المجهدول تمدر مدن جدداً  قليلة كميات يستورد األردن أن تبين فقد االستيرادي بحجم يتعلق

  نسبيًا. أقل باسعار محلياً  ُيستهله أو تصديره ويعاد ي المحلي( المنت  من جودةً  أقل يعتبر المصري المجهول
 

 عدددد علددى بندداءً  وذلدده المجهددول تمددر إنتدداج فددي مددنهم كددل ومسدداهمة األردن فددي للتمددور المنتجددين أهددم التددالي الجدددول يلخددص
  مزرعة. كل في المجهول نخيل أشجار وعدد الكلي النخيل أشجار

 
 
  

                                                           
 .  جمعية التمور األردنيةبحسب  2
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 تمر المجهول في األردن أهم المنافسين في مجال إنتاج التمور و  :13الجدول 

عدد أشجار النخيل  المزرعة
 الكلي  

عدد أشجار نخيل 
 المجهول  

النسبة من مجموع إنتاج 
 المزرعة

 %18 * 22112 12111 البركة )النبر(
 %27 22112 122222 الحق 

 %2 22112 212172 االستثمارات الزراعية المتطورة )قعوار(
 %77 12211 22111 الخيرات 
 %27 22221 22821 خطاب 

 %22 72121 72121 الناعوري 
 %18 22111 22821 النوى
 %211 12111 12111 الكرم

 %12 12211 22111 الضفاف للمنتوجات الزراعية
 %71 72111 212111 النخلة المباركة 

 %22 22112 22811 نهر األردن 
 %27 212828 222221 المجموع  
 لفريق الدراسة الدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 

 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -
 جمعية التمور األردنية -

يمثل هذا العددد أشدجار نخيدل المجهدول الموجدودة فقدط فدي مزرعدة فخدر البركدة المخصصدة فقدط لنخيدل المجهدولي حيدد يوجدد عددد آخدر مدن أشدجار  *
 نخيل المجهول في المزارع األخرى التابعة لمزارع البركة. 

 

 تحليل األسعار  3.4
 

نية للسوق المحلي ولدبعض المدزارع الرئيسدية المنتجدة تم تحديد متوسط أسعار التمور في المملكة من خ ل إجراء دراسة ميدا
. ويبدين واألكثدر طلبدًا مدن قبدل المسدتهلكين المحليدين أهم أصناف التمور فدي األردنللتموري ويعد تمر المجهول والبرحي من 

 الجدول التالي أسعار هذين الصنفين في األردن.
 

 أسعار التمور المحلية في األردن   :04الجدول 
 السعر )دينار أردني/ كغم(متوسط  الوصف  نوع التمر

 المجهول 

  2 التمر الخام من أرض المزرعة
 7 متوسط سعر البيع في مح ت التجزئة 

 2 نخب أول حبة كبيرة )للمستهله(
 8 نخب ثاني حبة كبيرة )للمستهله(

 7 )للمستهله(نخب ثالد حبة كبيرة 
 2 نخب أول حبة صغيرة )للمستهله(
 2 نخب ثاني حبة صغيرة )للمستهله(

 دينار  2.12يتراوح من نصف دينار إلى  حسب الحجم ودرجة الجفاف البرحي
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 لمحة عن المنافسين الرئيسيين 

 

نتاج األنواع  المختلفة من التموري حيد يتطرق هذا الجدزء مدن هناله العديد من الشركات المحلية التي تقوم بزراعة النخيل وا 
ي كمدا ويعمدل علدى سدرد معلومدات عامدة لكدل مزرعدة ويبدين المنتجدات الرئيسدية عد وة ة إلى تعداد المنافسين الرئيسيينالدراس

 على المساحات وعدد األشجار في كل مزرعة كما هو موضح بكل من الجداول التالية: 
 

 شركة مزارع خطاب للنخيل  اسم الشركة 
 دير ع   الموقع 

 الوصف العام 

نتدداج صددنفين مددن هددي شددركة أردنيددة تتخصددص فددي زراعددة النخيددل و ي و 1111اسسددت شددركة مددزارع خطدداب للنخيددل عددام ت ا 
وهدي عضدو فدي لجندة منتجدي النخيدل  التمور وهما المجهول والبرحيي حيد أن أالبيدة إنتداج المدزارع هدو التمدر المجهدول.

وموجدودة فدي  دوندم 711 مدن كثدرأشدجرة موزعدة علدى  12111 خم  مدزارع تحتدوي علدىمتله الشركة . تاألردنيةوالتمور 
نخلدة ويبلدغ عددد أشدجار نخيدل البرحدي  22711ي حيد يبلغ عدد أشدجار نخيدل المجهدول مدا يزيدد عدن منطقة وادي األردن

ثريدة فدي االردن وهدي: وادي باسدماء مسدتوحاة مدن المنداطق األ التابعدة لهدا م تسدمية المدزارعتدقدد و  نخلدة. 12112أكثر مدن 
 .زرقم قي ي واألأرمي جرشي البتراءي 

 المنتجات الرئيسية

  يتوفر لدى معارض خطاب للتمور نخبين من تمور المجهولتمر المجهولي: 
يتميز بتماسه القشرة وجودتهاي وتصنف إلى خمد  احجدام مميدزة: الطيدب )سدوبر جدامبو(ي الجدود  :ولالنخب األ -

 (. )جامبو(ي الكرم )كبير(ي الخير)وسط(ي الواحة )صغير
حيد تكون القشرة اقل تماسكاي وقد تظهر بعض العيوب في جودتها وتقسم حسب حجمها إلى ما  :النخب الثاني -

 .يلي: جامبوي كبيري وسطي صغير
 البرحي تمر 
  مكسرات وشوكوالتة بالتمر والتمر المشكل 
  حبوب لقاح النخيل ومنتجات أخرى 

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -
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 مزارع الحق   اسم الشركة 
 األردني العقبةوادي موسىي وادي عربةي وادي  الموقع 

 الوصف العام 

تعددد مددزارع الحددق والتددي تمتلكهددا مؤسسددة الحددق مددن أكبددر مددزارع إنتدداج التمددر فددي األردني تمتلدده مؤسسددة الحددق عددددًا مددن 
المدزارع المختصدة بتنتداج تمددور المجهدول والبرحدي ودجلددة ندور وايرهدا مددن التمدور. وهدذه المددزارع هدي مزرعدة وادي موسددى 

دونددمي ومزرعددة  12لنخيددلي ومزرعددة القدداع الواقعددة فددي منطقددة وادي عربددة بمسدداحة نخيددل تبلددغ دونددم مددن ا 221بمسدداحة 
 121دونددمي ومزرعددة نخيددل العقبددة بمسدداحة نخيددل تبلددغ  221الرحمددة الواقعددة فددي منطقددة وادي عربددة بمسدداحة نخيددل تبلددغ 

دونمي وأخيرًا مزرعة المكرمة الملكية الواقعة  221عربة بمساحة نخيل تبلغ  واديدونمي ومزرعة أم مث  الواقعة في منطقة 
تبلغ مساحة مدزارع الحدق المنتشدرة فدي عددة محافظدات دونم.  112في منطقة السمار في وادي األردن بمساحة نخيل تبلغ 

النخيدلي حيددد بلددغ عدددد دونددم مددن بسدداتين  22771دونددم مدن األراضددي الزراعيددةي منهددا حدوالي  22121مدن المملكددة حددوالي 
 12111نخلددةي كمددا بلددغ عدددد نخدد ت تمددر البرحددي حددوالي  22112لهددذه المددزارع مجتمعددًة حددوالي المجهددول  أشددجار نخيددل

مدن  22111نخلدةي باإلضدافة إلدى  72121نخلةي أما بالنسبة لتمدور دجلدة ندور فقدد بلدغ عددد الدنخ ت التدي تنتجهدا حدوالي 
 االنواع األخرى. 

 سيةالمنتجات الرئي

  تمر المجهول 
  تمر البرحي 
  تمر دجلة نور 
  أنواع أخرى من التمور 

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -
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  (النبر) مزارع البركة اسم الشركة 
  وادي األردني األزرقي العقبة الموقع 

 الوصف العام 

تتوزع مزارع البركة على أحدى عشر مزرعة موزعدة فدي كافدة  من قبل عائلة النبري 2282مزارع  البركة منذ عام تاسست 
إلنتداج عددة أصدناف مددن التمدور وهدي المجهدول والبرحدي ودجلددة النخيدل مددن  دوندم 22222تغطدي مسداحة أنحداء المملكدة و 

. تختص مزرعة فخر البركة التابعة لمزارع البركة بتنتاج تمر المجهولي حيد تبلغ مساحة هذه المزرعة حوالي وايرها نور
 نخلة.  22112دونم بتجمالي عدد نخ ت يبلغ  212

 المنتجات الرئيسية

  تمر المجهول 
  تمر البرحي 
  تمر دجلة نور 
  اوايرهتمور أخرى بكميات قليلة مثل تمر اللولو والخ ص والزهدي والديري 
  منتجات التمر بالسكاكر 
  التمور المشكلة والمزينة والمح ه 
 العسل 
  ورق العنب 
 الفواك  المجففة والمكسرات 

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -

 
     مزارع النوى اسم الشركة 

 األردني الشونة الجنوبية  الموقع 

 الوصف العام 

دوندم مدن األرض المزروعدة باشدجار النخيدلي وهدي  111تقع مدزارع الندوى فدي منطقدة الشدونة الجنوبيدة وتمتدد علدى حدوالي 
نددوعين مددن التمددور وهمددا المجهددول والبرحدديي حيددد  تنددت  المزرعددة. الجمعيددة األردنيددة لمنتجددي ومسددوقي التمددورعضددو فددي 

 شدجرة أخدرى 111نخلدة للتمدر البرحديي باإلضدافة إلدى  211نخلدة لتمدر المجهدول و 12211تحتوي المزرعدة علدى حدوالي 
 . للفواك 

 المنتجات الرئيسية
 تمر المجهول 
  تمر البرحي 
  أنواع أخرى من الفواك  بكميات قليلة 

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -
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     مزارع الناعوري اسم الشركة 
 / الشونة الجنوبية )الكرامة(األردني الشونة الشمالية الموقع 

 الوصف العام 

والجنوبيةي تتكون مجموعة مدزارع النداعوري مدن خمسدة مدزارع تخدتص تتوزع مزارع الناعوري على منطقتي الشونة الشمالية 
وتنددت  تمددر  بتنتدداج صددنفين مددن التمددور وهمددا المجهددول والبرحدديي حيددد تقددع ث ثددة مددزارع منهددا فددي منطقددة الشددونة الشددمالية

مدزرعتين إلنتداج نخلدة برحديي بينمدا تقدع  22121دونم وبعدد أشجار يبلغ حدوالي  222بمساحة نخيل إجمالية تبلغ  البرحي
دونم وبعدد أشجار نخيل مجهول تبلغ حوالي  211تمر المجهول في منطقة الشونة الجنوبية )الكرامة( بمساحة نخيل تبلغ 

  نخلة. 22221

 المنتجات الرئيسية
 تمر المجهول 
  تمر البرحي   

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -

 
 شركة االستثمارات الزراعية المتطورة )قعوار(  اسم الشركة 

 األردني دير ع   الموقع 

 الوصف العام 
تدداج تتددوزع مددزارع شددركة االسددتثمارات الزراعيددة المتطددورة الممتلكددة مددن قبددل عائلددة قعددوار فددي منطقددة ديددر عدد  وتخددتص بتن

 111تبلددغ المسدداحة اإلجماليددة لبسدداتين النخيددل التابعددة لمددزارع قعددوار حددوالي  .المجهددول والبرحددي وهمددا التمددور ن مددنصددنفي
 نخلة برحي.  181مجهول و نخلة 7121دونمي حيد تحتوي هذه المزارع على ما مجموع  

 المنتجات الرئيسية
 تمر المجهول 
  تمر البرحي 

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -

 
 مزارع الخيرات   اسم الشركة 

 األردني دير ع   الموقع 

 الوصف العام 
تنددت  مددزارع الخيددرات ث ثددة أنددواع مددن التمددور وهددي المجهددول والبرحددي ودجلددة نددوري حيددد تبلددغ مسدداحة األرض الزراعيددة 

نخلدة مجهدولي  2111دوندمي وتحتدوي المزرعدة علدى حدوالي  111دير عد  حدوالي  الخاصة بالمزرعة والواقعة في منطقة 
 نخلة دجلة نور.  2111نخلة برحيي و 821و

 الرئيسيةالمنتجات 
 تمر المجهول 
  تمر البرحي 
  تمر دجلة نور 

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -
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 مزارع الكرم   اسم الشركة 
 األردني دير ع   الموقع 

 الوصف العام 
تختص مزارع الكرم الواقعة فدي منطقدة ديدر عد  بتنتداج تمدر المجهدول. وتبلدغ مسداحة بسداتين نخيدل المجهدول فيهدا حدوالي 

 نخلة مجهول.  12111دونمي حيد تحتوي هذه البساتين على أكثر من  281
 تمر المجهول   المنتجات الرئيسية

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -

 
 مزرعة الضفاف للمنتوجات الزراعية اسم الشركة 

 األردني الشونة الجنوبية   الموقع 

 الوصف العام 
تركدز مدزارع الضدفاف الواقعددة فدي منطقدة الشددونة الجنوبيدة علدى إنتداج تمددر المجهدول. وتبلدغ مسدداحة بسداتين النخيدل الكليددة 

 نخلة أخرى 2211نخلة مجهول باإلضافة إلى  12211دونمي حيد تحتوي هذه البساتين على حوالي  121حوالي فيها 

 المنتجات الرئيسية
  تمر المجهول 
  أنواع تمور أخرى بكميات قليلة 

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -

 
 مزرعة النخلة المباركة اسم الشركة 

 األردني الشونة الجنوبية   الموقع 

 الوصف العام 
تنت  مزرعة النخلة المباركة الواقعة في منطقة الشونة الجنوبية صنفين من التمدور وهمدا المجهدول والبرحدي. وتبلدغ مسداحة 

نخلدة مجهدول باإلضدافة  72111دوندمي حيدد تحتدوي هدذه البسداتين علدى حدوالي  2221بساتين النخيل الكليدة فيهدا حدوالي 
 نخلة أخرى.  111نخلة برحي و 12811إلى 

 ات الرئيسيةالمنتج
  تمر المجهول 
  تمر البرحي 

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن  -

 
 مزرعة نهر األردن اسم الشركة 

 األردني الشونة الجنوبية   الموقع 

 الوصف العام 
تركز مزرعة نهر األردن الواقعة في منطقة الشونة الجنوبية على إنتاج تمر المجهول. وتبلغ مساحة بساتين النخيدل الكليدة 

 نخلة أخرى.  272نخلة مجهول باإلضافة إلى  22112دونمي حيد تحتوي هذه البساتين على حوالي  111فيها حوالي 

 المنتجات الرئيسية
  تمر المجهول 
   تمور أخرى بكميات قليلة جدًا 

  لفريق الدراسةالدراسات الميدانية والمقاب ت المتعددة   -  المصدر: 
 قاعدة بيانات النخيل في األردن
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  االستراتيجية التسويقية   3.5

   
 السوق المستهدف 

 

 ة:التالي الفئاتيستهدف المشروع 
 السوق األردني في كل المحافظات 
 أسواق التصدير 
  ومشاال التمور في األردنمصانع 

 

 األسعار المتوقعة 
 

فدي السددنة الرابعدة للمشددروع  دينددار للطدن 22111 حدوالي لمنتجدات تمدر المجهددول التدي سددتنتجها المزرعدة يبلدغ السدعر المتوقددع
 . 1112والمقدرة في عام 

 

 الخدمات والمنتجات المتوقعة 
 

المجهدول المغلفدة وايدر المغلفدة والمعبئدة بعبدوات محتلفدة الشدكل  على تقديم منتجات التمدرتشتمل خدمات المشروع المتوقعة 
  والحجم.

 

 الترويج 
 جية الترويجية للمشروع كما يلي:تشتمل االستراتي

  لكتروني جذاب وصفحة تواصل اجتماعي إتصميم موقع 
  المشاركة في المعارض المحلية والدولية للتمور 
  استخدام أساليب العرض الفعال في الموالت التجارية 
 البيع

 

 تشتمل استراتيجية البيع للمشروع كما يلي: 
  البيع المباشر إلى تجار الجملة والتجزئة 
  البيع إلى المصانع األخرى التي تعتمد في إنتاجها على منتجات تمر المجهول 
 )البيع إلى األسواق الخارجية )التصدير 
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 قية المتوقعة   سو الالحصة   3.2
 

 .في السنوات العشر األولى من إنشاء المزرعة للمشروعالمتوقعة ية سوقيبين الجدول التالي الحصة ال
 

 للمشروع يةلسوقالحصة ا :05الجدول 

 البيان
السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة 

السنة 
 الثامنة 

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة 

 222 221 211 21 71 22 21 - - - )طن(كمية االنتاج 

 108 99 90 72 54 40.5 22.5 0 0 0 )طن( كمية التصدير

 36 33 30 24 18 13.5 7.5 0 0 0 )طن(كمية المبيعات المحلية 

 1802.6 1716.8 1635 1557.2 1483 1412.4 1345.2 1281.1 1220.1 1162 )طن(حجم سوق المجهول 

 %2 %2 %2 %2 %1 %1 %1 %0 %0 %0 )%(الحصة السوقية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 المجهول زراعة النخيلمشروع دراسة الجدوى االقتصادية المبدئية ل   

31 

    الدراسة الفنية للمشروع  .4
 

 طاقة التصميمية للمشروع ال  4.0
 

نخلدة فدي  21دوندم وسديتم زراعدة  211مسداحة األرض الزراعيدة تبلغ يبين الجدول التالي الطاقة التصميمية للمشروعي حيد 
  طن.  222نخلة بتجمالي إنتاج  22111كل دونم ليصبح عدد النخ ت الكلي 

 
 الطاقة التصميمية للمشروع :02الجدول 

 السنة األولى البيان
 211 )ألف متر مربع( مساحة االرض 

 21  دونمالنخ ت لكل عدد 
 22111 عدد النخ ت الكلي

 211 شجرة  /نتاج كغكمية اإل
 222 (طن) اإلجمالية نتاجكمية اإل

 
لتددالي المسدداحات المطلوبددة للمشددروع. ومددن أجددل الوصددول إلددى الطاقددة التصددميمية فتندد  يتطلددب شددراء أرض يبددين الجدددول ا

نشاء 1م 2112111مساحتها   .1م 221مساحة إجمالية مقدارها مباني ومخازن بي وا 
 

 المساحات المطلوبة للمشروع :02الجدول 

 (7م) الوحدة البند
 100,000 رض األ

 100 المباني
 250 المخازن

 
 الموارد المادية المطلوبة  4.7

   
 .لموارد المادية المطلوبة للمشروعيبين الجدول التالي ا

 
 المطلوبة للمشروع الموارد المادية :02الجدول 

 دينار()القيمة  الوحدة سعر الوحدة البند
 310,000 3.1 100,000 1رض ماأل

 15,000 150 100 1م المباني
 30,000 120 250 1م المخازن

 20,000 20,000 1 الت والتجهيزاتآاال



 المجهول زراعة النخيلمشروع دراسة الجدوى االقتصادية المبدئية ل   

32 

 دينار()القيمة  الوحدة سعر الوحدة البند
 140,000   أعمال خارجية

 20,000 - - بالتنقيط شبكات ري
 5,000 5,000 1 تقنية معلومات

 -   خرىأ

 540,000 المجموع
 *تم تقدير األرقام من واقع دراسة السوق

 

 الموارد البشرية المطلوبة    4.3
 

بتجمددالي  ث ثددة مددوظفينفقددط ي حيددد يبلددغ عدددد المددوظفين المطلددوب يبددين الجدددول التددالي المددوارد البشددرية المطلوبددة للمشددروع
   .سنوياً  دينار أردني 222111رواتب 

 
 الموارد البشرية المطلوبة للمشروع :02الجدول 

عدد  البند
 الموظفين

)دينار/  الراتب
 شهريا (

 إجمالي الراتب
 )دينار/ سنويا (

)دينار/  التشغيلي
 سنويا (

)دينار/  دارياإل
 سنويا (

مشرف 
 عام

1 500 6,000 - 6,000 

 - 7,200 7,200 300 2 لامع
 6,000 7,200 13,200 800 3 المجموع

 
مدن أجدل القيدام ا ومن الجدير بالذكري أن هناه عددًا من األنشدطة التدي تتطلدب وجدود مدوارد بشدرية موسدمية يدتم التعاقدد معهد

يبددين الجدددول التددالي و  ونقلهددا وتوزيعهددا.بهددذه األنشددطة عنددد الطلددبي مثددل الحراثددة وجنددي الثمددار وتجميعهددا وتعبئتهددا وتغليفهددا 
 المطلوبة في المشروع.الدائمة  الوصف الوظيفي العام للوظائف

 

 الوصف الوظيفي العام للوظائف المطلوبة في المشروع :71الجدول  

 وصف الوظيفة الوظيفة

   عاممشرف 

دارة بدالتخطيط ويقدوم لد  المخولدة الصد حية وضمن منفرداً  يعمل  ومراقبدة المزرعدةي أعمدال وا 
 اإلنتددددداج جدددددودة وتطدددددوير والتسدددددويق البيدددددع عمليدددددات ومتابعدددددة وكمياتهددددداي اإلنتددددداج عمليدددددات

كمددا  للمنتجدداتي والتسددويق والبيددع لإلنتدداج ال زمددة الخطددط ضددعيعمددل علددى و و  والمواصددفاتي
 بدرام  تنفيدذويقدوم ب. للعمدل وجاهزيتهدا المزرعة ومرافق والمباني المنشات صيانة على يشرف
 النخيل. وآفات أمراض مكافحة

 عامل
غدرا  النخيدل وتسدميدها وتدوفير الظدروف الخاصدة بنموهدا والعنايدة بهدا والعمدل ب بالعنايةيقوم 

والعمدل علدى على تنفيذ إجراءات الوقاية من األمراض واآلفات الزراعية التي تصيب النخلدةي 
كمدا يتدابع رش األجدزاء المصدابة مدن النخلدة بالمبيددات واألدويدة النباتيدة المناسدبة ومعالجتهدا. 
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 وصف الوظيفة الوظيفة
أعمددال الحراثددة وجنددي الثمددار والتعبئددة والتغليددف وايرهددا مددن األنشددطة التددي يددتم التعاقددد عليهددا 

  موسميًا. 

األنشددددطة التدددددي يدددددتم التعاقدددددد 
 عليها

 الحراثة 
  جني الثمار والتجميع 
 لتعبئة والتغليف ا 
  النقل والتوزيع 

 
 التراخيص المطوبة    4.4

   

 يبين الجدول التالي التراخيص ال زمة من الجهات المختلفة لتنفيذ المشروع.
 

 المطلوبة للمشروع التراخيص :70الجدول 

 التحليل البيان

 وزارة الصناعة والتجار   المزرعة  وترخيص تسجيل
  الزراعة وزارة  

 سلطة وادي األردن    المزرعة  إنشاء
  المعنية البلدية  

 
 الجدول الزمني للمشروع  4.5

 

حيدددد أن اإلنتددداج يبددددأ بالسدددنة الرابعدددة مدددن إنشددداء  يسدددنوات 2يبدددين الشدددكل التدددالي المددددة الزمنيدددة لتنفيدددذ المشدددروع والتدددي تبلدددغ 
 وذله كما يلي: المزرعة.

 

 المرحلة
 )باألشهر(السنة األولى 

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية
0 7 3 4 5 2 2 2 2 01 00 07 

                الدراسات 
                شراء األرض وتسجيلها 
                تجهيز األرض والزراعة 
التوظيددددددددددددددددف والعنايددددددددددددددددة 

 باألشجار
               

 سنوات  2 إجمالي المدة 
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  الدراسة المالية للمشروع  .5
 

 االفتراضات المالية   5.0
 

 لمشروع.بايبين الجدول التالي الفرضيات المتعلقة 
 

 الفرضيات المتعلقة بالمشروع: 77الجدول 

 االفتراض البيان
 %2 معدل التضخم في األسعار

 % قروض12رأ  المال وهو  % من االستثمار72 التمويل
 %2 معدل الفائدة

 دينار لكل شجرة  22 كلفة األشجار 
 ألف دينار  221 سنوات 2والمصاريف لمدة  رأ  المال العامل

 %1 معدل الضريبة
 إعفاءات ضريبية  اإلعفاءات

 كغم لكل شجرة سنوياً  1 كمية السماد
 دينار  211 سعر طن السماد

 لتر لكل شجرة سنوياً  2111 كمية المياه 
 دينار للمتر  1 سعر المياه 

 دينار  1111 كلفة الرش السنوي 
 % من اإليرادات 21 التجميع والتعبئة والتغليف 

 % من اإليرادات 2 مواد التعبئة 
 % من قيمة األصل 11 -% 2 معدل إه كات األصول

 %21 الزيادة السنوية في الرواتب
 % من الرواتب12 مصاريف موظفين أخرى 

 شهرين  المدينةالذمم 
 دينار مواد سنوياً  2111 المخزون

 % من المصاريف21 المصاريف المستحقة
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 تكاليف االستثمار   5.7
 

وكلفددة ديندداري ألددف  221دينددار موزعددة علددى األصددول الثابتددة بقيمددة  ألددف 750تقدددر التكلفددة االسددتثمارية للمشددروع بحددوالي 
 يبدددين الجددددول التدددالي تكددداليف االسدددتثمارو  ألدددف ديندددار. 121ورأ  المدددال العامدددل بحدددوالي األشدددجار والمصددداريف المرسدددملة 

 للمشروع.
 

 تكاليف االستثمار للمشروع :73الجدول 

 دينار( ألفالقيمة ) البند
 540 الثابتة  األصول

 54 كلفة األشجار
 96  سنوات  2مرسملة مصاريف 

 60 المال العامل  رأ 
 750 المجموع

 

 التمويل   5.3
 

% عدن 12و دينار ألف 562.7% وتقدر بحوالي 72سيتم تمويل المشروع عن طريق مساهمات الشركاء في الشركة بنسبة 
 . دينار ألف 187.6قروض بحوالي الطريق 

 
 %.2سنوات وبسعر فائدة  7ي حيد سيكون القرض على مدة مقدارها يبين الجدول التالي التمويل ال زم لتنفيذ المشروع

 
 تمويل المشروع :74الجدول 

 % دينار( ألف) القيمة البند
%72 562.7 رأ  المال  

%12 187.6 قروض  
 %100 750 المجموع
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  اإليرادات  5.4
 

عدددم وجدود إيددرادات فددي السدنة األولددى مددن المشدروع نظددرًا لعدددم حيدد ي حددظ شددروعي الكليددة للم اإليدراداتيبدين الجدددول التددالي 
ديندار فدي  ألدف 722لتصدل  تزداد اإليدرادات وجود إنتاج بسبب عدم نض  ثمار التمر ويستمر ذله حتى السنة الثالثةي بينما

 .العاشرةالسنة 
 

 إيرادات المشروع :75الجدول 

 البيان
السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة 

السنة 
 الثامنة 

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة 

 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 )ألف متر(مساحة االرض 
  22111  22111  22111  22111  22111  22111  22111  22111  22111  22111 عدد االشجار 

 كمية االنتاج كغ شجرة 
                      

-    
                      

-    
                      

-    
                      

12  
                      

22  
                      

11  
                      

81  
                    

211  
                    

221  
            

211  
  222  221  211  21  71  22  21    -    -    - كمية االنتاج طن 
  22182  22221  22727  22127  22212  22282  22111  22228  22127  22211 سعر البيع للطن 
  722  121  271  227  211  127  218    -    -    - لف دينارأ -إجمالي اإليرادات

 

 التكاليف المتوقعة   5.5
 

 التاكليف التشغيلية 
 

 :التشغيلية المتوقعة للمشروعالتكاليف  يبين الجدول التالي
 

 التكاليف التشغيلية للمشروع :72الجدول 
 دينار( ألفالتكاليف التشغيلية )

السنة  البند
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة 

السنة 
 الثامنة 

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة 

 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 مصاريف سماد  
 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 المياه
 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 رش

 17.0 15.4 14.0 12.8 11.6 10.5 9.6 8.7 7.9 7.2 الرواتب
 4.2 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 مصاريف موظفين اخرى 

 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 اه كات 
 73.3 65.2 57.6 44.7 32.6 23.7 12.8 0.0 0.0 0.0 كلفة التجميع والتعبئة والتغليف 

 22.0 19.6 17.3 13.4 9.8 7.1 3.8 0.0 0.0 0.0 مواد تعبئة وتغليف 

 145.6 133.1 121.4 103.1 85.9 73.1 57.7 40.0 39.0 38.1 المجموع



 المجهول زراعة النخيلمشروع دراسة الجدوى االقتصادية المبدئية ل   

37 

 المصاريف اإلدارية والعمومية 
 

 يبين الجدول التالي المصاريف اإلدارية والعمومية المتوقعة للمشروع: 
 

 المصاريف اإلدارية والعمومية :72الجدول 
 دينار( ألفالمصاريف اإلدارية والعمومية )

 البند
السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة 

السنة 
 الثامنة 

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة 

 2.2 8.2 8.2 8.1 7.7 7.2 1.2 1.1 1.2 1.1 الرواتب
 1.2 1.1 1.2 1.1 2.2 2.8 2.7 2.7 2.1 2.2 خرى أمصاريف موظفين 
 1.1 2.1 2.1 2.1 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 حوافز الموظفين 

 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 قرطاسية ومصاريف
 4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 تعاب مهنية أ

 44.0 39.1 34.5 26.8 19.5 14.2 7.7 - - - مصاريف تسويقية وعموالت والتوزيع   
 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 خرى أمصاريف 
 68.6 61.9 55.4 45.9 36.8 29.8 22.6 14.2 13.6 13.0 المجموع
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 القوائم المالية المتوقعة    5.2
 

 قائمة الدخل المتوقعة 
 

مددن المشددروعي بينمددا ربددح فددي السددنة األولددى عدددم وجددود يبددين الجدددول التددالي قائمددة الدددخل المتوقعددة للمشددروعي حيددد ي حددظ 
العاشدرة. ومدن الجددير بالدذكر أن قيمدة صدافي الدربح قبدل الضدرائب ديندار فدي السدنة  ألدف 287.1إلدى سيصل مجمدل الدربح 

بينمدا يدزداد  الضدرائبي ويعدود ذلده إلدى عددم وجدود ضدرائب مفروضدة علدى هدذا الندوع مدن المشداريع.مساوية لهذه القيمة بعدد 
  العاشرة.دينار في السنة  ألف 228.1إلى صافي الربح ليصل 

 
 المتوقعة للمشروع قائمة الدخل :72الجدول 

 دينار( ألفقائمة الدخل )

 البند
السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة 

السنة 
 الثامنة 

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة 

 732.8 652.1 575.6 447.1 325.5 237.0 127.8 - - - اإليرادات
 145.6 133.1 121.4 103.1 85.9 73.1 57.7 - - - التكاليف التشغيلية

 587.2 519.0 454.1 343.9 239.6 164.0 70.2 - - - الربحمجمل 
 68.6 61.9 55.4 45.9 36.8 29.8 22.6 14.2 13.6 13.0 مصاريف إدارية

 518.6 457.1 398.7 298.0 202.8 134.2 47.6 (14.2) (13.6) (13.0) صافي الربح
 - - - 3.4 5.6 7.9 10.1 12.4 14.6 16.9 مصاريف بنكية
 518.6 457.1 398.7 294.6 197.2 126.3 37.5 (26.6) (28.2) (29.9) قبل الضريبةصافي الربح 

 - - - - - - - - - - الضريبة
 518.6 457.1 398.7 294.6 197.2 126.3 37.5 (26.6) (28.2) (29.9) صافي الربح بعد الضريبة

 
 المتوقعة للمشروع قائمة الدخل: 5 الشكل
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 المركز المالي المتوقع للمشروع 
 

األصددول   سددنوات األولددىي حيددد ي حددظ أن مجمددوع العشددريبددين الجدددول التددالي الميزانيددة العموميددة المتوقعددة للمشددروع خدد ل 
ي أمددا بالنسددبة لمجمددوع العاشددرةدينددار فددي السددنة  ألددف 22212دينددار فددي سددنة التاسددي  ليصددل إلددى  ألددف 750سدديزداد مددن 
حقددوق  ي وسدديزداد مجمددوعالعاشددرةفددي السددنة  دينددار آالف 22دينددار فددي السددنة األولددى إلددى  ألددف 163فسدديقل مددن  االلتزامددات

 .العاشرةفي السنة ألف دينار  22221دينار في سنة التاسي  إلى  ألف 212الملكية من 
 

 للمشروع المركز المالي المتوقع :72الجدول 
 دينار( ألفالمالي )قائمة المركز 

 البيان

س
سي
التأ

نة 
س

ولى 
 األ

سنة
ال

نية 
الثا

نة 
لس
ا

لثة 
الثا

نة 
لس
ا

بعة 
الرا
نة 

لس
ا

 

نة 
لس
ا

سة
خام

ال
نة  

لس
ا

سة
ساد

ال
عة  
ساب

ة ال
سن
ال

نة  
ثام
ة ال

سن
ال

سعة 
التا

نة 
لس
ا

رة  
اش
 الع

سنة
ال

 

 األصول
 525 361 215 96 44 3 12 22 34 45 60 النقدية
 122 108 96 74 54 39 21 - - -  الذمم

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  المخزون
 15 13 12 9 7 5 3 - - - - اخرى

 664 485 325 182 107 50 39 25 36 48 60 مجموع االصول المتداولة
 715 715 715 715 715 715.33 690 690 690 690 690 االصول الثابتة
 218 196 174 153 131 109 87 65 44 22 - مجموع االه ه

           - مصاريف ما قبل التشغيل
 497 519 541 563 585 606 603 625 647 669 690 صافي االصول
 1,161 1,004 866 744 692 656 642 650 683 716 750 مجموع االصول

 االلتزامات وحقوق الملكية
 15 13 12 10 9 7 6 - - -  دائنون

 - - - - 38 63 88 113 138 163 188 قروض طويلة األجل
 15 13 12 10 46 70 93 113 138 163  مجموع االلتزامات
 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 مساهمات الشركاء

 584 428 291 171 83 24 (14) (25) (17) (9)  أرباح مدورة
 1,146 991 854 734 646 586 549 537 545 554 563 مجموع حقوق الملكية

 1,161 1,004 866 744 692 656 642 650 683 716 750 االلتزامات لحقوق الملكيةمجموع 
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 للمشروع قائمة التدفقات النقدية المتوقعة 
 

 تدددفقعدددم وجددود سددنوات األولددىي حيددد ي حددظ  العشددريبددين الجدددول التددالي قائمددة التدددفقات النقديددة المتوقعددة للمشددروع خدد ل 
ي أما النقد آخر المدة فسيزداد من العاشرةألف دينار في السنة  527إلى ي بينما سيزداد التاسي السنة  في نقدي من التشغيل

 .العاشرةدينار في السنة  ألف 212ألف دينار في سنة التاسي  إلى  60
 

 للمشروع قائمة التدفقات النقدية المتوقعة :31الجدول 

 دينار( ألفقائمة التدفقات النقدية )

 البيان

س
سي
التأ

ولى 
 األ

سنة
ال

نية 
الثا

نة 
لس
ا

لثة 
الثا

نة 
لس
ا

بعة 
الرا
نة 

لس
ا

 

نة 
لس
ا

سة
خام

ال
نة  

لس
ا

سة
ساد

ال
عة  
ساب

ة ال
سن
ال

نة  
ثام
ة ال

سن
ال

سعة 
التا

نة 
لس
ا

رة  
اش
 الع

سنة
ال

 

 األنشطة التشغيلية
 519 457 399 295 197 126 37 (27) (28) (30) - صافي الربح

 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 - اإله كات

 (14) (13) (22) (21) (15) (19) (18) - - (3) - التغير في رأ  المال العامل

 527 466 398 296 204 129 41 (5) (6) (11) - التدفق النقدي من التشغيل

 األنشطة االستثمارية
 - - - - - (25) - - - - (690) األصول الثابتة

 - - - - - (25) - - - - (690) االستثمارالتدفق النقدي من 

 األنشطة التمويلية
          - 563 رأ  المال

 - - - (38) (25) (25) (25) (25) (25) (25) 188 القرض

 (363) (320) (279) (206) (138) (88) (26) 19 20 21  توزيع االرباح

 (363) (320) (279) (244) (163) (113) (51) (6) (5) (4) 750 التدفق النقدي من التمويل

 164 146 119 52 41 (9) (10) (11) (12) (15) 60 صافي التدفق النقدي

 361 215 96 44 3 12 22 34 45 60 0 النقد أول المدة

 525 361 215 96 44 3 12 22 34 45 60 النقد آخر المدة
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 التحليل المالي واالقتصادي واالجتماعي     5.2
 

 التحليل المالي 
 

إلدى  الرابعدة% فدي السدنة 12.2يبين الجدول التالي التحليل المالي للمشروع حيد ي حظ أن نسبة صافي الدربح سدتزداد مدن 
% فددي السددنة 22.7إلددى  الرابعددة% فددي السددنة 5.8ي كمددا أن العائددد علددى االسددتثمار سدديزداد مددن العاشددرة% فددي السددنة 71.8
 .العاشرة

 
 للمشروع التحليل المالي :30الجدول 

 دينار( ألفالتحليل المالي )

السنة  البند
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة 

السنة 
 الثامنة 

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة 

 1,161 1,004 866 744 692 656 642 650 683 716 األصول
 733 652 576 447 326 237 128 - - - اإليرادات
 519 457 399 295 197 126 37 (27) (28) (30) األرباح

 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 رأ  المال
 %70.8 %70.1 %69.3 %65.9 %60.6 %53.3 %29.3 %0.0 %0.0 %0.0 نسبة صافي الربح

 %44.7 %45.5 %46.1 %39.6 %28.5 %19.2 %5.8 %4.1- %4.1- %4.2- االستثمارالعائد على 
 %92.2 %81.2 %70.9 %52.4 %35.0 %22.4 %6.7 %4.7- %5.0- %5.3- العائد على رأ  المال

معدل العائد على 
 اإليرادات

0.0% 0.0% 0.0% 29.3% 53.3% 60.6% 65.9% 69.3% 70.1% 70.8% 

معدل دوران األصول 
 )مرة(

1 1 1 1.1 1.21 1.27 1.1 1.17 1.12 1.12 
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 للمشروع التحليل المالي: 2 الشكل

 
 

 التحليل االقتصادي 
 

 سنوات األولىي حيد ي حظ ما يلي: العشريبين الجدول التالي التحليل االقتصادي للمشروع خ ل 
  ممدا يعندي جددوى المشدروع أضدعاف معددل العائدد علدى األصدول  2والدذي تجداوز % 11.2بلغ معدل العائد الدداخلي

 اقتصادياً 
  ألدف ديندار 212ة قيمدب صدافي القيمدة الحاليدةدينار وقد ازدادت عدن  ألف 282بلغت القيمة الحالية للمشروع حوالي 

  مما يعني جدوى المشروع اقتصادياً 
  قيمدة  مدن بحدوالي مدرتينسدتكون أكبدر المتوقعدة مدرة ممدا يعندي أن قيمدة المشدروع  2.72بلغ مؤشدر الربحيدة للمشدروع

 له يعتبر المشروع مجدي اقتصادياً االستثمار ولذ
  سنة 7.2ة استرداد المشروع حوالي بلغت فتر 
 

 للمشروع التحليل االقتصادي :37الجدول 
 )ألف دينار( التحليل االقتصادي

السنة  التأسيس البيان
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة 

السنة 
 الثامنة 

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة 

صافي التدفق النقدي 
 من العمليات واالستثمار

(563) (36) (31) (30) 16 104 179 258 398 466 527 

 1,146           المتبقيةالقيمة 

 1,673 466 398 258 179 104 16 (30) (31) (36) (563) التدفق النقدي

 %20.1 العائد الداخلي

  983                     القيمة الحالية
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 العائد على االستثمار نسبة صافي الربح 
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 )ألف دينار( التحليل االقتصادي

السنة  التأسيس البيان
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة 

السنة 
 الثامنة 

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة 

  420                     صافي القيمة الحالية

  1.75                    مؤشر الربحية )مرة(

 7.2 االسترداد )سنة(فترة 
 

 التحليل االجتماعي للمشروع 
 

لددن مشددروع لال أن عدددد المددوظفين المطلددوب فددي يبددين الجدددول التددالي التحليددل االجتمدداعي للمشددروعي حيددد ي حددظ مددن التحليدد
 من جنسية أخرى.  البقيةحيد سيكون أحدهما موظفًا أردنيًا بينما ي طيلة فترة المشروع ث ثة موظفينيتجاوز 

 
  .العاشرةدينار في السنة ألف  551في السنة األولى إلى  آالف دينار 2كما أن القيمة المضافة للمشروع ستزداد من 

 
 

 للمشروع التحليل االجتماعي :33الجدول 
 التحليل االجتماعي

 البيان
السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

 السنة
 الخامسة

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة 

السنة 
 الثامنة 

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة 

 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 عدد الموظفين
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عدد الموظفين األردنين المتوقع

 551 487 427 324 227 156 68 5 4 4 ألف دينار -القيمة المضافة
 - - - - - - - - - - ألف دينار -قيمة ضريبة الدخل

 - - - - - - - - - - ألف دينار -قيمة ضريبة المبيعات
 366 326 288 224 163 119 64 - - - ألف دينار  -قيمة التصدير
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 التحليل االجتماعي للمشروع : 2 الشكل
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 احالل مستوردات  / قيمة التصدير  القيمة المضافة 
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 دراسة المخاطر وتحليل الحساسية  .2
 

 دراسة المخاطر   2.0
 

  .س  تجنب المخاطر المتوقعةأفة المخاطر التي تواج  المشروع و يبين الجدول التالي مصفو 
 

 للمشروعمصفوفة المخاطر  :34الجدول 

 تقييم المخاطر/ التجنب نوع المخاطر المخاطر

 المخاطر المالية
 

 مخاطر االئتمان 
لخسارة ماليدة تمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض الشركة 

جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع الشركة باداة 
مالية بالتزامات  التعاقديدة وتندت  هدذه المخداطر بشدكل رئيسدي 

 من الذمم التجارية واألخرى.
 

 مخاطر السيولة 
إن مخدداطر السددديولة هدددي المخددداطر الناجمددة عدددن عددددم قددددرة 

اسدددتحقاقها. إن الشدددركة علدددى الوفددداء بالتزاماتهدددا الماليدددة عندددد 
إدارة الشددركة للسدديولة تكمددن فددي التاكددد قدددر اإلمكددان مددن أن 
الشددركة تحددتفظ دائمددًا بسدديولة كافيددة للوفدداء بالتزاماتهددا عندددما 
تصبح واجبدة الددفع فدي الظدروف العاديدة واالضدطرارية دون 
تحمدل خسدائر ايدر مقبولدة أو مخداطر قدد تدؤثر علدى سددمعة 

 الشركة.
 

 ت مخاطر تقلب أسعار العمال 
تتمثل مخاطر العم ت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات 

 المالية بسبب تقلبات أسعار العم ت األجنبية.
 

 مخاطر التضخم 
أو  التضدددددخم هدددددي المخددددداطر المرتبطدددددة باحتمدددددال أن يدددددؤدي

االرتفاع في كلفة المعيشة إلى تاكل جزء من القيمة الحقيقية 
  ل ستثمار.

  تعتبدددددر المخددددداطر الماليدددددة التدددددي
يمكددددددددددددن ان تواجدددددددددددد  الشددددددددددددركة 

هنددداه ذمدددم وذلددده الن  متوسدددطة
 في السوق تقدر بشهرين

  ال يوجدددددد مخددددداطر تقلدددددب سدددددعر
العمدد ت الن مشددتريات الشددركة 

ومبيعاتهددددا السددددوق المحلددددي  مددددن
  المحلي والتصدير.في السوق 

 ن ال يوجددددد مخدددداطر للتضددددخم أل
تسعير الشركة يقوم على أسدا  

    دوري
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 تقييم المخاطر/ التجنب نوع المخاطر المخاطر

مخاطر األعمال 
 )مخاطر القطاع(

 

 المخاطر اإلستراتجية 
ي المخاطر الناجمة عن إتخاذ إدارة الشركة قرارات خاطئة ه

أو تنفيدددذ القدددرارات بشدددكل خددداطئ أو عددددم إتخددداذ القدددرار فدددي 
الوقت المناسبي األمر الذي قد يؤدي الى إلحاق خسائر أو 

 ضياع فرص بديلة.
 المخاطر القانونية والتنظيمية 

تتجلدددددددى هدددددددذه المخددددددداطر نتيجدددددددة عددددددددم اإللتدددددددزام بدددددددالقوانين 
وتنشدددا المخدددداطر  يواإلرشدددادات والتعليمدددات المنظمدددة للعمدددل

القانونيددة  عددن عدددم التددزام الشددركة بددالقوانين المنظمددة للعمددل 
في الدولدة التدي تعمدل بهدا الشدركةي فدي حدين تنشدا المخداطر 
التنظيميدددة عدددن مخالفدددة الشدددركة القدددوانين والمعدددايير الصدددادرة 

 عن السلطات الرقابية.
 

 مخاطر السمعة 
المؤثرة والتدي تنت  مخاطر السمعة عن اآلراء العامة السلبية 

ينت  عنها خسدائر كبيدرة للعمد ء أو األمدوالي حيدد تتضدمن 
األفعال التي تمار  من قبل إدارة الشدركة أو موظفيد  والتدي 
تعكدددد  صددددورة سددددلبية عددددن الشددددركة وأدائهددددا وع قاتهددددا مددددع 
عم ئهددددا والجهددددات األخددددرىي كمددددا أنهددددا تددددنجم عددددن تددددروي  

 إشاعات سلبية عن الشركة ونشاطها.
 

 منافسة مخاطر ال 
تنت  مخاطر المنافسة من السوق المحلي والخارجي والتي 

   .رباحثر على تقليل المبيعات وتخفيض األتؤ 

  قبددل  قليلددة جددداً تعتبددر المخدداطر
تاسددي  الشددركة وذلدده للحصددول 
علددددى موافقددددة الجهددددات الرسددددمية 

  والزراعةمثل البلدية 
  متوسطةمخاطر السمعة  
  مخددددددداطر السدددددددوق فدددددددي االجدددددددل

القصدددير سدددوف تكدددون متوسدددطة 
بسددددبب وجددددود شددددركات منافسددددة 

 من نف  المستوى  
 

 

 المخاطر التشغيلية
 

أو فشددل  حوهددي مخدداطر تحمددل خسددائر تنددت  عددن عدددم نجددا
العمليددات الداخليددةي والعنصددر البشددريي واألنظمددة واألحددداد 

 الخارجية وتشمل:
 

 مخاطر تقنية المعلومات 
الخسدائر الناشدئة عدن تعطددل العمدل أو فشدل األنظمدة بسددبب 
البنية التحتيةي تكنولوجيا المعلوماتي أو عدم توفر األنظمةي 
وأي عطدددل أو خلدددل فدددي األنظمدددةي وتشدددمل: إنهيدددار أنظمدددة 
الحاسددددددوبي األعطددددددال فددددددي أنظمددددددة االتصدددددداالتي أخطدددددداء 

  مخددددددددداطر تشدددددددددغيلية متوسددددددددددطة
 .نقص في مياه الريومتعلقة 

  مخاطر تسويقية وترويجية 
  مخددددددددداطر اإلصدددددددددابة بدددددددددامراض

النخيددددددددل وعدددددددددم القدددددددددرة علددددددددى 
 مكافحتها

  مخددددددددددداطر تقنيدددددددددددة المعلومدددددددددددات
 محدودة 

  مخاطر الموارد البشرية محدودة 
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 تقييم المخاطر/ التجنب نوع المخاطر المخاطر
البرمجدددددةي فيروسددددددات الحاسددددددوبي الفائددددددة المفقددددددودة بسددددددبب 

 العطل.
 

 اطر الموارد البشريةمخ 
الخسدددائر التدددي يتسدددبب بهدددا الموظفدددون أو تتعلدددق بدددالموظفين 
)بقصدددد أو بددددون قصدددد(ي كمدددا تشدددمل األفعدددال التدددي يكددددون 
الهدف منها الغش أو إساءة استعمال الممتلكدات أو التحايدل 
علددى القددانون واللددوائح التنظيميددة أو سياسددة الشددركة مددن قبددل 

لخسدددددائر الناشدددددئة عدددددن المسدددددؤولين أو المدددددوظفيني وكدددددذله ا
الع قددددة مددددع العمدددد ءي المسدددداهميني الجهددددات الرقابيددددة وأي 

  طرف ثالد.

 

 مخاطر الدولة
 

تشمل المخاطر السياسدية  تددخل السياسدييني واالضدطرابات 
المدنيدددددةي والحدددددروبي والسياسدددددات الماليدددددة والنقديدددددة وارتفددددداع 

  مستوى الديون.

  تعتبدددددر مخددددداطر متدنيدددددة بسدددددبب
ي األمدددددددن واالسدددددددتقرار السياسدددددددي
لدى إحيد تشير التقدارير الدوليدة 

جددل الدولددة فدي األتددني مخداطر 
 جل الطويل  المتوسط واأل
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 تحليل الحساسية    2.7
 

 %01أوال : زيادة االستثمار بنسبة 
 

 %.21يبين الجدول التالي نتائ  تحليل الحساسية عند زيادة االستثمار بمعدل 
 

 %01زيادة االستثمار  :35الجدول 

 التغير  ثر األ  ساس األ المؤشر
 %1.3 %18.8 20.1% معدل العائد الداخلي

 0.1- 983.1 983 )ألف دينار( %22القيمة الحالية على معدل خصم 
 55.9 364.1 420 )ألف دينار( %22صافي القيمة الحالية على معدل خصم 

 0.1 1.6 1.7 مؤشر الربحية )مرة(
 0.2- 7.5 7.3 فترة االسترداد )سنة(
 %0.3 %41.6 41.9% سنوات 21متوسط  -نسبة صافي الربح

 %1.5 %20.2 21.7% سنوات 21متوسط  -رالعائد على االستثما
 %3.4 %31.2 34.6% سنوات 21متوسط  -العائد على رأ  المال

 %0.3 %41.6 41.9% سنوات 21متوسط  -معدل العائد على اإليرادات
 0.1 0.3 0.4 سنوات 21متوسط  -معدل دوران األصول )مرة(

 0.4- 225.4 225 دينار( ألف) سنوات 21متوسط  -القيمة المضافة 
 0.0 0.0 0 دينار( ألف) سنوات 21متوسط  -قيمة ضريبة الدخل 

 0.0 0.0 0 دينار( ألف) سنوات 21متوسط  -قيمة ضريبة المبيعات 
 

حيدد ي %21للمشروع بنسبة ويشير التحليل السابق إلى جدوى االستثمار في المشروع في ظل ارتفاع كلفة االستثمار الكلي 
 ي حظ ما يلي:

  وهو مرتفع ألاراض االستثمار18.8يبلغ معدل العائد الداخلي % 
 وتعتبر فترة معقولة ألاراض االسترداد واتسن 7.2بلغ فترة االسترداد الجديدة ت 
  وهو مناسب ألاراض االستثمار %22.1يبلغ معدل العائد على رأ  المال 
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 %01بنسبة  اإليراداتثانيا : تخفيض 
 

 %.21بنسبة  اإليراداتتخفيض يبين الجدول التالي نتائ  تحليل الحساسية عند 
 

 %01 تخفيض اإليرادات :32الجدول 

 التغير  ثر األ  ساس األ المؤشر
 %1.7 %18.4 20.1% معدل العائد الداخلي

 113.9 869.1 983 )ألف دينار( %22القيمة الحالية على معدل خصم 
 113.6 306.4 420 )ألف دينار( %22صافي القيمة الحالية على معدل خصم 

 1.1 1.5 1.7 مؤشر الربحية )مرة(
1.1- 7.5 7.3 فترة االسترداد )سنة(  
 %1.6 %40.3 41.9% سنوات 21متوسط  -نسبة صافي الربح 

 %1.9 %19.8 21.7% سنوات 21متوسط  -العائد على االستثمار
 %4.5 %30.1 34.6% سنوات 21متوسط  -العائد على رأ  المال

 %1.6 %40.3 41.9% سنوات 21متوسط  -اإليراداتمعدل العائد على 
 1.2 0.3 0.4 سنوات 21متوسط  -معدل دوران األصول )مرة(

 24.7 200.3 225 دينار( ألف) سنوات 21متوسط  -القيمة المضافة 
 1 1 0 دينار( ألف) سنوات 21متوسط  -قيمة ضريبة الدخل

 1 1 0 دينار( ألف) سنوات 21متوسط  -قيمة ضريبة المبيعات
 

حيدد ي حدظ مدا ي %21أو الطلدب بنسدبة  اإليدراداتويشير التحليل السابق إلى انخفاض درجة الحساسية في حالدة تخفديض 
 يلي:
  وهو مرتفع ألاراض االستثمار% 28.2يبلغ معدل العائد الداخلي 
 ووتعتبر فترة معقولة ألاراض االسترداد واتسن 7.2بلغ فترة االسترداد الجديدة ت 
  وهو مناسب ألاراض االستثمار %21.2يبلغ معدل العائد على رأ  المال 
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 %01التشغيل بنسبة ثالثا : زيادة تكاليف 
 

 %.21زيادة تكاليف التشغيل بنسبة يبين الجدول التالي نتائ  تحليل الحساسية عند 
 

 %01 تكاليف التشغيلزيادة  :32الجدول 

 التغير  ثر األ  ساس األ المؤشر
 %0.5 %19.6 20.1% معدل العائد الداخلي

 34.9 948.1 983 )ألف دينار( %22الحالية على معدل خصم القيمة 
 34.7 385.3 420 )ألف دينار( %22صافي القيمة الحالية على معدل خصم 

 0.0 1.7 1.7 مؤشر الربحية )مرة(
 0.1- 7.4 7.3 فترة االسترداد )سنة(
 %1.8 %40.1 41.9% سنوات 21متوسط  -نسبة صافي الربح 

 %0.6 %21.1 21.7% سنوات 21متوسط  -العائد على االستثمار
 %1.3 %33.3 34.6% سنوات 21متوسط  -العائد على رأ  المال

 %1.8 %40.1 41.9% سنوات 21متوسط  -اإليراداتمعدل العائد على 
 0.0 0.4 0.4 سنوات 21متوسط  -معدل دوران األصول )مرة(

 6.8 218.2 225 دينار( ألف) سنوات 21متوسط  -القيمة المضافة 
 0.0 0.0 0 دينار( ألف) سنوات 21متوسط  -قيمة ضريبة الدخل

 0.0 0.0 0 دينار( ألف) سنوات 21متوسط  -قيمة ضريبة المبيعات
 

 حيد ي حظ ما يلي:ي %21ويشير التحليل السابق إلى جدوى المشروع في ظل زيادة تكاليف التشغيل للمشروع بنسبة 
  وهو مرتفع ألاراض االستثمار19.6يبلغ معدل العائد الداخلي % 
 فترة معقولة ألاراض االسترداد سنوات وتعتبر 7.2الجديدة بلغ فترة االسترداد ت 
  وهو مناسب ألاراض االستثمار %22.2يبلغ معدل العائد على رأ  المال 
 
 


