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

سطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتو) إرادة(
 .منها الشباب األردني

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية  محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .سطةمن المشاريع الصغيرة والمتو

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصة 
.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

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

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 اثنان وعشرون  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 .مركزاً 

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 الجبنةتصنيع 

 )ممجدلة وحلو (

 

 ملخص المشروع

 تصنيع الجبنة المجدلة والحلوم اسم المشروع

  ، المفرق، الكركالزرقاء موقع المشروع

 ومجبنة مجدلة وحل منتجات المشروع

 أشخاص 9 األيدي العاملة

 دينار 130.330 ياالستثمار الكل

 % 30.7 معدل العائد الداخلي

 دينار 84.683 صافي القيمة الحالية

  1.6القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 واتسن 4 فترة االسترداد
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الفـائض مـن     لحفـظ     مختلفة بدا اإلنسان منذ عهد بعيد بالبحث عن وسائل وطرق        

 التـي   ، الحفظ مادة الحليب   إلى ومن هذه المواد التي كانت بحاجة        ، الطعام والشراب 

 غذائيـة  مـن عناصـر      تحتويـه  لما   لإلنسانتعتبر ومنتجاتها المختلفة غذاء كامال      

ـ        0اإلنسانوضرورية لبناء وصيانة جسم       فـي   ه كما يعرف عن الحليب سـرعة تلف

ورته الطازجة لفترة طويلة من الزمن دون ان         الطبيعية وال يمكن حفظة بص     األجواء

 بيئة مناسبة للكثير مـن الميكروبـات        باعتباره تغير على صفاته الطبيعية      أي أيطر

 تلف الحليـب    إلى التي تؤدي بالنهاية      أو من الوسط الخارجي    سواء الموجودة فيه    

 .وفساده
 

ذو   الحليـب  بحث عن طرق وبدائل مختلفة تضمن له حفـظ  بالاإلنسان   أ بد ،من هنا 

 بطـرق   ه أو تصنيع مشتقات   ،القيمة الغذائية العالية  لفترات طويلة وبأشكال مختلفة       

ستهالكها فـي أوقـات     من اجل ا  وأشكال مختلفة تضمن حفظها لفترات طويلة األمد        

دون اللجوء في    مختلفةحرارية  تحت ظروف    تخزينها   إمكانيةمع   من السنة    مختلفة

صناعة  الشائعة في الحفظ      ومن الطرق  0الحفظ بالتبريد  عملية   إلى األحيانكثير من   

 .الجميد واللبنة،و اللبن الرائب ، و المختلفةبأنواعهاالجبنة 

 

 : وصف المشروع 1. 2
 

مصنع لتصنيع مشتقات األلبان من الجبنة البيضاء       إن المشروع المقترح عبارة عن      

يبة من مصادر الحليـب     المواقع الرئيسة من المناطق القر    في أحد   المجدلة والحلوم   

 ومـزارع   األغنـام  تواجد   أماكنوالكرك لالستفادة من    ق  المفرالزرقاء و مثل منطقة   

 .األبقار في تلك المناطق

 

 :أهداف المشروع 2. 2
 ولوجـود سـوق     جبنة المجدلة والحلوم لتلبية أذواق المسـتهلكين      التصنيع   •

 .استهالكي لها
 

المقدمة. 2
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االجتماعية لمربي الماشية من    وتحسين األحوال االقتصادية و   خلق فرص عمل     •

 .مشتقات األلبانخالل تصنيع 

 . إيراد جيد لمالك المشروعقتحي •
 

 

 الموقع العام للمشروع 3. 2

 
يستحسن إنشاء المصنع في مكان قريب مهما أمكن بمنطقة معروفة بكثرة حيواناتها            

قـع   مـن الموا    والمفرق والكـرك   الزرقاءمدينة   وتعتبر   ،ووفرة إنتاجها من الحليب   

لقربها  الالزمة في التصنيع من الحليب و      األولية لوجود المادة    المالئمة لهذا المصنع    

فـي  والمـاعز   جود العديد من مزارع األبقار واألغنام       لومن محافظة المفرق و    أيضا

إذ تبلغ النسـبة المئويـة       ،ات المملكة األخرى  محافظباقي   مقارنة مع    تلك المناطق 

  %42والماعز في محافظتي الزرقاء والمفـرق حـوالي        ن  أالضو األبقار للقطيع من 

 .  على التوالي من إجمالي أعدادها في المملكة24.1%  ، 46.2%،

  

 
 

 في  األولية بصورة مستمرة على مدار السنة والتي تعتبر المادة          األبقار حليبيتوفر  

لـى  ع والماعز   لنعاجا حليب   أيضاصناعة الجبنة المجدلة والحلوم كما اصبح يتوفر        

ـ في موسم الربيع نظرا لالهتمـام        تصل ذروتها    مدار العام بنسب متفاوتة    نواحي الب

يؤدي إلى  ، األمر الذي    اإلدارة السليمة  للقطيع باإلضافة إلى     الصحية والتغذية الجيدة  

 كل سنتين مما يعنـي ذلـك ثالثـة مواسـم             من النعجة  تاعلى ثالث والد  الحصول  

 في مجال تصنيع    يعملون مصنعا   12اليا حوالي    ح األردنويوجد في    .سنتين/ للحالبة

ـ ولبنة  لواللبن  ا  على تصنيعالويقتصر   ومشتقاته   األلبان   البيضـاء العاديـة    ةالجبن

 . بكميات محدودة جداإال حلومال أومجدلة الجبنة ال وال يتم تصنيع والجميد 

 

 

 

 

السوقدراسة . 3
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  خدمات المشروع وتصنيفها 103
  

 .نيع جبنة الحلوم والمجدلةتصعي خاص باصن  مشروععبارة عن المشروع

 

 :السوق المحلي 2. 3
 موجـودة فـي    ال  إلـى أن أعـداد األبقـار       ،2002يشير تقرير وزارة الزراعة لعام      

يتم إنتاجها مـن خـالل القطعـان         التي   وكميات الحليب محافظتي الزرقاء والمفرق    

ـ    %42 بنسبة   بلغت  والزرقاء    في منطقة المفرق   األبقارالعائدة لمربي    الي  من إجم

 تتركـز   صناعة األلبان  علما بان    ،ةول التالي اكما هي مبينة في الجد      ،إنتاج المملكة 

عمان، الزرقاء، المفـرق،     (األبقار وخاصة صناعة حليب     في وسط وشمال المملكة   

 . )اربد

 

عداد األبقار في منطقة الدراسة والنسبة المئوية من إجمالي القطيع في المملكةأ  

 % األبقار رأس/ المنطقة

 23.4 16.330 المفرق

 18.6 12.959 الزرقاء

 42 69.844 مجموع المملكة

 2002تقرير وزارة الزراعة / المصدر

 

  حسب المحافظة2002 لعام طن/  األبقاراإلنتاج من حليب

 حليب األبقار طن/  المنطقة

 41.398 المفرق

 32.905 الزرقاء

 176.913 مجموع المملكة

 

من اجمالي انتاج المملكـة     % 10بحوالي   لجبنة المنتجة محليا  ويمكن تقدير كميات ا   

 لألعواممن الحليب     الف طن  185.2والبالغ معدله   ) ابقار، ضأن وماعز  (من الحليب   

 . طن جبنةألف 18.5 حوالي أي 1997-2001
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 جدول إنتاج كميات الحليب

 2001 2000 1999 1998 1997 )باأللف طن(الكمية   

 208.3 204.6 173.1 170.8 169.2 .حلياالحليب المنتج م

 1.8 18.2 1.4 1.0 -  النمو السنوي% 

 5.6  السنويمعدل النمو% 

 .2001 التقرير السنوي  –المصدر وزارة الزراعة 

 : والصادراتاالستيراد 3. 3
ـ  استيراد  انه تم 2001الزراعة  لعام   تقرير وزارة   شير  ي فـي    الخـارج  نجـبن م

 بلـغ معـدل النمـو       إذ،  أدناهكما هي مبينة في الجدول      اضية  السنوات الخمسة الم  

  %8نوي لالستيراد من الجبن بمقدار سال

 جدول استيراد الجبن

 2001 2000 1999 1998 1997 )بالطن (/النوع

7.0807.3077.1309.2369.379 طن/ جبن

 8.025  االستيرادمعدل

 .2001 التقرير السنوي  –المصدر وزارة الزراعة 
 

 . الصادرات من الجبنة فقد بلغت على النحو التالي أما
 

 2001 2000 1999 1998 1997  طن/النوع

 625 1.324 636 319 485 جبن

 680 معدل الصادرات

 .2001 التقرير السنوي  –المصدر وزارة الزراعة 
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 :الطلب المحلي السابق 4. 3
 

  لألعـوام ومنتجاتـه   الجبنة البيضاء    أن صافي الطلب المحلي من    يبين الجدول أدناه    

1997-2001 . 

 . المصدر-المستورد+  المحلي اإلنتاجكمية =  حجم الطلب المحليصافي

  طن ألف/  الكمية النوع

 18.5 اإلنتاج المحلي 

 8.0 المستورد

 0.68 المصدر

 25.8 صافي الطلب المحلي

 
 :الطلب المتوقع 5. 3

ـ االسـتيراد ال  معدل النمو في    قة بان    الساب اإلحصائياتيتبين من خالل      مـن   نويس

 وان صافي الطلب المحلي يبلغ بالمعدل حوالي        ، سنويا %8 إلى يصل   الجبنة البيضاء 

 الطلب على االجبان وخاصة المجدلة والحلوم       وبافتراض ان   ، طن سنويا  ألف 25.8

 تـالي ل الجدول ا  فان ، أي ما يعادل نسبة النمو السكاني       سنويا 2.8%بنسبة  سيزداد  

   :2008-2004يبين الطلب المتوقع للسنوات 

 السنة  الطنألف / حجم الطلب المتوقع
28.0 2004 
28.8 2005 
29.6 2006 
30.4 2007 
31.3 2008 

 

 : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص6. 3
 

يمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة طاقته اإلنتاجية اليوميـة حـوالي             

السنة على  /  طن   150الحلوم أي بمعدل     أوف طن من الجبنة البيضاء المجدلة       نص

 ، يـوم عمـل فـي السـنة        300 المشروع يعمل بوردية واحدة ولمـدة        أناعتبار  

، فان الجدول التـالي يبـين        سنويا   %5 بنسبة   كميات اإلنتاج  تزداد   أنبافتراض  و

 كميات اإلنتاج المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة
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 طن/ إنتاج المشروع ة السن

 150.0 األولى 

 157.5 الثانية

 165.4 الثالثة

 173.6 الرابعة 

 182.3 الخامسة

 

خالل السنوات الخمسة % 0.5وبناء على ذلك فان حصة المشروع من السوق تقل عن 

  .القادمة
 

 :والتسويق المنافسة 7 .3

 
 من قبل   ال يتم تصنيعها محليا   تم استيراد جبنة الحلوم والمجدلة من سوريا وتركيا و        ي

 ومـن   وتنتج بكميـات متواضـعة     بكميات قليلة جدا وعند الطلب       إال األلبانمصانع  

 مفتوحـا النتـاج مثـل هـذه      المحلي   ويعتبر السوق   0 بشكل دقيق  هاالصعب حصر 

تنحصر المنافسة للمشروع من قبل العاملين  في مجال تصـنيع االجبـان              و 0السلع

هـذين الصـنفين مـن      بشراء  ن يرغبون   وك مستهلك لا هن  ورغم ذلك يبقى   0األخرى

 في السوق المحلي وإحالله مكان      بسهولة ويمكن تسويق منتجات المشروع      0االجبان

 . المستورد من هذه األصناف
 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار  8. 3
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تباع الجبنة المجدلة والحلوم المستوردة بأسعار مرتفعة في األسواق مقارنـة مـع             

 إذ يصـل    0االجبان األخرى وخاصة إذا ما تم مقارنتها مع الجبنة البيضاء النابلسية          

كغـم  /  دينـار  3.5 وتباع للمستهلك ب     كغم/ دينار 2.8  بالجملة سعر الجبنة المجدلة  

كغـم فـي    /  دينار 4.1كغم وتباع ب    /  دينار 3.25الجملة  الجبنة الحلوم ب  عر  سبينما  

 – 2.0كغم وتبـاع ب     /  دينار 1.6  بالجملة سيةلجبنة البيضاء النابل  احين يصل سعر    

 وألغراض هذه الدراسة فقد اعتبر ان سعر بيع منتجات المشروع           .كغم  /  دينار 2.5

 :على النحو التالي 

  0كغم/  دينار 2.25الجبنة المجدلة  •

  0كغم/  دينار 2.75الجبنة الحلوم  •

 الكميـات   أنفتـراض    على ا   ويبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة من المشروع      

   .المنتجة من أصناف الجبنة يتم إنتاجها بالتساوي
 

 

 السنة دينار/ اإليرادات طن/ كميات اإلنتاج

 المجموع مجدلة حلوم المجموع مجدلة حلوم

 375.000 168.750 206.250 150.0 75.00 75.00 األولى

 393.750 177.190 216.560 157.5 78.75 78.75 الثانية

 413.500 186.075 227.425 165.4 82.7 82.70 ةالثالث

 434.000 195.300 238.700 173.6 86.8 86.80 الرابعة

 455.750 205.090 250.660 182.3 91.15 91.15 الخامسة

 

 

 

 

  األرض1. 4

الدراسة الفنية. 4



 13

عند اختيار األرض المراد إنشاء المصنع عليها يتوخى أن تكون بعيدة بعدا كافيا عن              

كل ما ينشر الروائح الكريهة مثل اإلسطبالت والمستنقعات وأماكن تجميع النفايـات            

 تكفي ألغراض المشروع    ينبحدود دونم   إجمالية  ارض مساحة يحتاج المشروع إلى  و

 0 دينار12.000 بـ كلفتهاوتقدر 
 
 
 
 
 
 

 :البناء 2. 4

 
 مكتـب لـإلدارة       التي تشمل على   يحتاج المشروع إلى األبنية والمرافق التالية     كما  

وغرفة حارس ومصنع الجبنة من غرفة استقبال الحليب وسايلو لتجميـع الحليـب             

 :ومعدات التصنيع الخاصة بالجبنة 
 

 المساحة البند

 2م

 السعر

 2م/دينار

 دينار / التكلفة

 15.625 125 125 صالة اإلنتاج  

 7.500 100 75 مستودع  

 3.000 120 25 صالة استقبال الحليب 

 3.000 120 25   لإلدارة والعمالمكتب ومرافق 

 3.000 - - أعمال خارجية

 32.125 - 250 المجموع

 

 : األثاث3. 4 
 

 . دينار1.000 بمبلغ كلفته وتقدر  والمختبرمكتبلليحتاج المشروع إلى أثاث بسيط 
 

 :وسائط النقل 4. 4
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  . دينار14.000در قيمتها بحوالي قت  مبردة نقلسيارة توزيعيحتاج المشروع إلى 

 

  واألدواتالعدد   5. 4

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

 :موضحة في الجدول التالي
 
 
 
 

 البيان العدد دينار/الكلفة دينار/ اإلجمالي
  لتسخين المياهبويلر 1 3.500 3.500

 جهاز بسترة 1 10.000 10.000
 ألمنيوم  حليببياتد 100 40 4000
 ميزان حساس 1 300 300

 نلس ستيلاطاوالت ست 4 100 400

 x 0.5ألواح ستنالس لكبس الجبنة  500 25 12500

  حليب كغم30م  يكفي إلى 1

ل فرنسية خزانات تبريد ستنالس ستي 1 6.000 6.000

   طن3أو ألمانية سعة 

 ستانلس ستيل طناجر 10 50 500

  عين واحدة ذو مصبغازات 10 35 350

 أدوات مختبر - - -

 Waterجهاز حمام مائيوPHجهاز  - - 1.000

bathجهاز طرد  ولفصل الدسم 

جهاز  و.لتحديد نسبة الدسم مركزي

 الكتوميتر لقياس كثافة الحليب
مجموعة 250 250  ات زجاجيةأدو

 احتياط/ مولد كهرباء 1 2.000 2.000

 3م40خزان ماء  1 1.000 1.000

 أخرى عدد وأدوات - 200 200

 المجموع 42.000
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 :طريقة التصنيع 6. 4
 :يتم تصنيع الجبنة المجدلة بالطريقة التالية

 .فحص الحليب الخام للتأكد من صالحية للتصنيع •

 .مصافي بواسطة بتصفية الحليب من الشوائ •

 . درجة مئوية95-90تسخين الحليب مع التحريك لدرجة حرارة  •

 . درجة مئوية45تبريد الحليب حتى  •

تحميض الحليب بواسطة الترويب  لرفع درجة حموضة الحليب من درجة            يتم •

 .  بهدف إعطاء الجبنة خاصية المطالتجبن قبل عملية 6.1 إلى 6.4حموضة 

وضع في شـاش    حميضه حتى يتجبن وي    الحليب الذي تم ت    إلىتضاف المنفحة    •

 تترك في مكان بارد مدة من الزمن ريثمـا يختمـر ويـتم              والبقعلى شكل   

 .نضجها

 . قطع صغيرة حتى يتمكن العمال المهرة من جدلهاإلىتقطع قوالب الجبنة  •

 درجـة   80 – 70توضع في سالل وتغطس في الماء الساخن علـى درجـة             •

 الجبنـة علـى     ا بشدها ومطها وتلف    قوام العجن حينئذ يبد    تأخذمئوية حيث   

 أن إلىشكل جديلة وتوضع في الماء البارد ثم تنشل منه وتوضع فوق مائدة             

  .تبرد

يتم حفظ الجبنة في صفائح من التنك النظيف ويدفق عليهـا المـاء المملـح                •

 .  بالمائة فتصبح جاهزة للتسويق20 -17بنسبة 

 : الجبنة الحلومطريقة تصنيع

حتى تصـبح صـالحة للغلـي        لحليب تقطع الخثرة وتكبس   ا يتم تخثر    أنبعد   •

  .والشد

 المـاء الحـار      قطع صغيرة ثم تطرح في     إلى  الطازجة المختمرة  تقطع الجبنة  •

     .  درجة مئوية75-70 تكون درجة الحرارة من أنعلى 

شل بعد ان تصـبح لينـة       نثم ت تترك في الماء الساخن لمدة دقيقة أو دقيقتين          •

 وتنشر   مكعبات   لا على شك  هويتم تشكي تعجن عجنا جيدا    وتصبح قابلة للشد ف   

 .جفافا نسبيا فوق مائدة حتى تجف

يتم حفظ الجبنة في صفائح من التنك النظيف ويدفق عليهـا المـاء المملـح                •

 .  بالمائة فتصبح جاهزة للتسويق20 -17بنسبة 
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 : المواد األولية  7. 4
 الذي يعتبر المـادة    الطازج األبقار يب بما فيها حل   األولية المواد   إلىيحتاج المشروع   

/  دينار 210 بسعر  الذي يمكن شراؤه     في تصنيع الجبنة المجدلة والحلوم و      األساسية

 ويحتاج كل كغم جبنـة      ، سعرا ثابتا على مدار السنة     األبقارويعتبر سعر حليب    ،  طن

   كغم حليب لتصنيع جبنة الحلوم     7 و   بقري كغم حليب    10حوالي   إلىمصنعة  مجدلة    

ما يحتاج المشـروع إلـى      ك ، بالمائة من وزن الجبنة    20يضاف الملح بتركيز    كما  ،  

 . لقياس كثافة الحليبكيماويات مثل حامض الكبريتيكمواد أولية 
 

 دينار/ الكلفة دينار/ اإلجمالي

 الوحدة

/  سنوياالكمية

 الوحدة

 البيان

 يوميا/  طازج طن4.25 أبقار حليب  طن1275 210 267.750
 % 2حليب فاقد   طن25.5 210 5.355
  بالمائة20ملح طعام تركيز  طن 30 20 600

 تنك مطلي من الداخل  نصية  ألف 30 0.500 15.000
 كغم حليب100/ منفحة غم - - 1.050
مواد كيماوية لقياس كثافة الحليب  - 0.3 450

كل طن حليب يحتاج الى  (ومطهرات

 ) دينار كيماويات0.3
كل طن حليب ( معقمة ومنظفات مواد - 0.3 450

 ) دينار مواد تنظيف0.3يحتاج الى 
 المجموع 290.655

 . قروش7ر غم المنفحة حوالي سع/ مالحظة

 

 : الضروريةالخدمات 8. 4
 

إلى  باإلضافةللمصنع،   ةالمؤديمياه والطرق   ال  الكهرباء و  يحتاج المشروع إلى توفر   

الجـدولين  موضحة فـي     كما هي  لسيارةواستخدام ا  البويلرلتشغيل  ) سوالر(الوقود  

 :التاليين المصاريف التشغيلية المساعدة والمصاريف المتفرقة للسنة األولى للتشغيل
 

 البيان دينار/ المبلغ
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 كهرباء  600
 ليتر ماء للتنظيف 4 إلىكل لتر حليب يحتاج / ماء 7.500

 .طن حليب1500 / ماء3م6.000 بمعدل أي
 وقود سيارات 900

 المجموع 9.000
  دينار1.250  أساساحتسب على سعر متر المكعب : مالحظة

 
  القوى العاملة واألجور السنوية9. 4

 : يبين الجدول التالي احتياجات المشروع من القوى العاملة وعلى النحو التالي
 

 البيان العدد الراتب الشهري دينار/ الكلفة
 صاحب المشروع 1 300 3.600
  زراعيمهندس 1 250 3.000
 ويقسمدير ت 1 200 2.400
 محاسب  1 200 2.400
  فني مختبر 1 150 1.800
 فنية  مالةع 4 400 4.800
 المجموع 18.000

تمثل مساهمة المشروع في الضمان % 11علما بأنه يضاف إلى إجمالي الرواتب واألجور 

 .االجتماعي

 : تنفيذ المشروعبرنامج  10. 4
 

الختيار الموقع المناسب للمشـروع وانجـاز        اشهر   ةتسع يحتاج المشروع الى فترة   

 خدمات للموقع وحتى البد بالتشغيلالبناء والتعاقد على شراء الجهاز اآللي وايصال ال

  
 
 

 :بالدينار مصاريف التشغيل 1. 5
 دينار/ الكلفة البيان

 290.655 المواد األولية

الدراسة المالية. 5
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 19.980 الرواتب واألجور

 9.000 الخدمات الضرورية

 9.375 مصاريف التسويق

 5.850 مصاريف تشغيلية أخرى

 334.860 مجموع ال

 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  2. 5
 دينار/ الكلفة البيان

 12.000 األرض

 32.125 لبناءا

 العدد واألدوات

 السيارات

42.000 
14.000 

 1.000 .أثاث

 300 تأمينات مستردة

 101.425 مجموع األصول الثابتة

 1.000 مصاريف التأسيس

 27.905 رأسمال عامل

 130.330 المجموع

 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل3. 5
وتشـتمل علـى رسـوم التسـجيل        يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

وتقدر . والترخيص واالستشارات وايصال الخدمات للموقع ومصاريف متفرقة أخرى       

 . دينار1.000كلفتها ب 
 

 . رأس المال العامل 4. 5
 وقـد بلـغ   شـهر   تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 .دينار)  27.905(
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  وسائل التمويل بالدينار5. 5
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول علـى قـرض               

 هو موضـح فـي الجـدول    سنويا، كما % 10مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة       

 :التالي
 
 

 البيان دينار/القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع 80.330 62
 قرض الموجودات الثابتة 50.000 38
  المجموع 130.330 100

 

  األسس والفرضيات المالية6. 5
كذلك يمكن افتـراض أن      ستكون نقدية ومشترياته  تم افتراض أن مبيعات المشروع      

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في      . لي هو خمس سنوات   عمر المشروع التشغي  

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع            •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

 %.5تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو  •

 .على األرباح المتحققة% 15لدخل بواقع احتسبت ضريبة ا •

 %. 75افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية705
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يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن           

تشير التدفقات النقديـة    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  فياً  ربحاً صا المشروع يحقق   

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

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق النقـدي،             .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني

دينار في السنة األولـى      23.125قق المشروع ربحا صافي يتراوح بين       يتوقع ان يح   -

 . دينار في السنة الخامسة33.709و   للتشغيل

  .  بما فيهم صـاحب المشـروع      موظفين وعمال  ةلتسعسيوفر المشروع فرص عمل      -

 مساهمة المشروع في الضـمان      تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها        

 دينار فـي السـنة       24.285 إلى دينار في السنة األولى ترتفع        19.980 االجتماعي

 .الخامسة

فـي   % 34.8 في السنة األولـى و     % 18.5ح نسبة العائد على االستثمار بين       تتراو -

و % 27.8 ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

34.8.% 

 .  دينارNPV  84.683روع تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمش -

 % . 30.7يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.6تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .واتسن 4تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

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

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلـى مـن          %  20و% 10تتراوح بين   

إال أن المشروع يعتبر حساسا لزيادة      . دوى المشروع جالحد األدنى الالزم للحكم على      

 .األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% 10و انخفاض أسعار البيع بنسبة أتكاليف التشغيل 
 

  الماليةمالحق ال805
 0 و الخسائراألرباححساب  -

 0ئمة التدفقات النقديةقا -

 0لعموميةالميزانية ا -

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-

 

 



الموقع المقترح
الزرقاء

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

375,000393,750413,438434,109455,815المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

290,655305,188320,447336,469353,293تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,65611,18911,74812,33612,952تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
13,20013,86014,55315,28116,045تكاليف المصنع التشغيلية

314,511330,237346,748364,086382,290مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
60,48963,51366,68970,02473,525الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

9,3759,84410,33610,85311,395مصاريف البيع والتسويق
300315331347365قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
1,3501,4181,4881,5631,641مصاريف أخرى

20,34921,36622,43523,55724,734مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,7347,7347,7347,7347,734اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

28,28329,30030,36931,49032,668مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
32,20634,21336,32038,53340,857الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
27,20630,03233,04036,24439,657الربح قبل الضريبة

4,0814,5054,9565,4375,949الضريبة على األرباح
23,12525,52728,08430,80733,709األرباح الصافية

%44%45%46%46%47نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
206,336207,567208,605209,415209,959نقطة التعادل (بالدينار)

%46%48%50%53%55نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

32,12525.001,285أألبنية
025.000منشآت أخرى
42,00010.004,200معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
14,0006.672,099وسائل نقل

010.000أخرى
7,734المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
27,90527,9050رأس المال العامل المطلوب

130,33080,33050,000إجمالي تكلفة المشروع
%38%62%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
جبنة مجدلة و حلوم



الموقع المقترح
الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
375,000393,750413,438434,109455,815المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
375,000393,750413,438434,109455,815المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
80,330حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,6846,1488,0779,40510,062الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
130,330378,684399,898421,514443,514465,877مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
101,425مجموع اإلستثمارات

24,221314,511330,237346,748364,086382,290التكاليف التشغيلية المباشرة
20,34921,36622,43523,55724,734إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
4,0814,5054,9565,4375,949الضريبة

126,646343,941360,289377,419395,368414,172إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,68434,74339,61044,09548,14651,705صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8,1909,0099,91010,90111,991أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8,1909,0099,91010,90111,991إجمالي دفعات سداد القرض

3,68426,55330,60134,18537,24539,714رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
020,40522,52424,78027,18329,743توزيعات األرباح

3,6846,1488,0779,40510,0629,971صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
جبنة مجدلة و حلوم



الموقع المقترح
الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,6846,1488,0779,40510,0629,971النقد

00000المدينون
24,22124,22124,22124,22124,22124,221المخزون

27,90530,37032,29833,62634,28434,192إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

12,000األرض
32,125المباني

42,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

14,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
101,425101,425101,425101,425101,425101,425إجمالي األصول الثابتة
7,73415,46823,20230,93638,669اإلستهالك التراآمي

101,42593,69185,95778,22370,48962,756القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
130,330124,861118,855112,249104,97396,948مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
81909009991010901119910اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

81909009991010901119910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

4181032801228921199100رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
4181032801228921199100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
80,33080,33080,33080,33080,33080,330رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,7215,7249,02812,652األرباج المجمعة
2,7213,0033,3043,6243,966الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

80,33083,05186,05489,35892,98296,948مجموع حقوق الملكية
130,330124,861118,855112,249104,97396,948مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %34.8%29.3%25.0%21.5%18.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%34.8%33.1%31.4%29.7%27.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.43.33.12.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
جبنة مجدلة و حلوم



الموقع المقترح

الزرقاء

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%130,3305تكاليف المشروع

/ اصحاب المشروع %80,3305مساهمة صاحب

%50,00012القروض

%75%38.4القرض الى التكاليف %

%15%61.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

23,12525,52728,08430,80733,709صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.7%8.3%8.0%7.6%7.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%34.8%29.3%25.0%21.5%18.5معدل العائد على اإلستثمار %

%34.8%33.1%31.4%29.7%27.8معدل العائد على حقوق الملكية %

3.43.33.12.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

206,336207,567208,605209,415209,959نقطة 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 181,653-48,485-63,635-84,68375,57966,47510,524صافي القيمة الحالية

IRR 1.1%2.7-%14.4%24.5%27.4%30.7معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.3-1.61.51.41.10.50.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

208,377

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

25.8%

31.4%
2.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

جبنة مجدلة و حلوم

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

28,251
8.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR30.7%معدل العائد الداخلي
NPV84,683صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.4%معدل العائد الداخلي
NPV75,579صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.5%معدل العائد الداخلي
NPV66,475صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.4%معدل العائد الداخلي
NPV10,524صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-2.7%معدل العائد الداخلي
NPV-63,635صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR1.1%معدل العائد الداخلي
NPV-48,485صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-181,653صافي القيمة الحالية
B/C-0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0126,6460-126,646

13,68440,14036,456

21,39542,14740,752

31,46544,25442,789

41,53846,46744,929
51,615155,436153,821

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0139,3110-139,311

13,68440,14036,456

21,39542,14740,752

31,46544,25442,789

41,53846,46744,929
51,615161,711160,096

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0151,9760-151,976

13,68440,14036,456

21,39542,14740,752

31,46544,25442,789

41,53846,46744,929
51,615167,987166,372



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0126,6460-126,646

13,68421,39017,706

21,39522,46021,064

31,46523,58222,117

41,53824,76223,223
51,615132,147130,531

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0126,6460-126,646

13,6842,640-1,044

21,3952,7721,377

31,4652,9111,446

41,5383,0561,518
51,615108,857107,242

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0129,0680-129,068

14,0526,6542,602

21,5356,9875,452

31,6127,3365,725

41,6927,7036,011
51,777118,125116,349

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0131,4910-131,491

14,421-26,832-31,253

21,674-28,174-29,848

31,758-29,582-31,340

41,846-31,061-32,907
51,93880,81578,877
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