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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 
 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

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

فرص األستثمار وتحديد في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

ستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرصوالمالية للفرصة اإل
 .نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة

لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة) إرادة(
 .ريع في تأسيس وتنفيذ المشا

 
 في كافة مناطق المملكة وعددها) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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تصنيع الشوكوالتهمشروع   
 
 

  ملخص المشروع-١

 الشوكوالتهانتاج  اسم المشروع

  ، اربدعمان ، الزرقاء  موقع المشروع

  شوكوالته الهدايا والضيافة منتجات المشروع

  أشخاص٩ مجموع األيدي العاملة

  دينار٣٦,٥٢١ حجم االستثمار الكلي

  %٢١,٥  )IRR(معدل العائد الداخلي

 دينار ١٢,١٧٦  )NPV( صافي القيمة الحالية

 ١,٣  )B/C(القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت 

  سنوات٤ فترة االسترداد 
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 : المشروع   وصف١٠٢     

 
 وهي مرغوبة من قبل معظم النـاس        الحلويات روالسكاكافخر انواع   تعتبر الشوكوال ته من      

 سكان المكسيك القدماء الذين كـانوا يشـربون شـراب           ، حيث عرفها   وقد عرفت منذ القدم   

الكاكاو المر حتى عرفه األوروبيون بعد ذلك وأدخلوه إلى أوروبا ، حيـث انتشـر كشـراب                 

وروبية الراقية، ومع مرور الوقت انتشر شراب الكاكاو بين جميع الطبقات حتـى             للطبقة األ 

 إلى طريقة جديدة لجعل شراب الكاكاو مادة صلبة يضـاف           Hersheyاهتدت عائلة هرشي    

إليها السكر والحليب وبعض النكهات المتنوعة وسميت شوكوالته، وهو ما فتح باب الثـراء              

 . ت من أصحاب أكبر مصانع الشوكوالته في العالمالخيالي لهذه العائلة التي أصبح

وقد زاد اإلقبال على تناول الشوكوالته بعد أن بينت األبحاث العلمية الفوائد الصحية العديـدة               

لتناولها، من حيث تخفيض مستوى الكولسترول في الدم وبالتـالي تحسـين أداء األوعيـة               

 .مالدموية والوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الد

 وتستهلك لدى البعض    ٠ للضيافة في المناسبات المختلفة     و  الشوكوالته كهدايا فاخرة   تستخدم

 الشـوكوالته بأشـكال     )حبـات (قطع  سيقوم المشروع المقترح بإنتاج      ٠ بشكل شبه يومي  

 . كهدايا أو للضيافة في المناسبات المختلفةلالستعمالمختلفة وبعبوات جذابة تجعلها مناسبة 

  

 :مبررات المشروع  وهدافأ ٢٠٢    
 

يهدف المشروع إلى إنتاج الشوكوالته بأشكال مختلفة، وتوفيرها في السوق المحلي 

 .بسعر منافس للشوكوالته المستوردة مع مالحظة وجود فرصة جيدة للتصدير

 :من أهم مبررات المشروع
  

 .هنالك سوق جيد لمنتجات المشروع حيث يوجد طلب دائم ومستمر  ٠١

ذ المشروع نظرا لبساطة تقنيته وهنالك فرصة جيدة للتصدير الى سهولة تنفي ٠٢

 .األسواق الخارجية

المقدمة ٠ ٢
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 .    خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة٠٣   

   تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع٠٤   
 

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢    
 :مان، اربد، الزرقاء، لألسباب التاليةع: يقترح إقامة هذا المشروع في مراكز المدن التالية

 .وبالتالي السوق اإلستهالكي الرئيسي توفر الكثافة السكانية -

 .األسواق المحلية في مدن المملكةباقي سهولة توريد المنتجات إلى  -

 .توفر العمالة المؤهلة للعمل في هذا النوع من المشاريع -
 

 

 

 

 

 :المنتج وصف  ١. ٣  
 

المقترح بإنتاج الشوكوالته الفاخرة المصنوعة من الكاكاو وزبدة سيقوم المشروع 

الكاكاو والسكر وإضافات أخرى، مع إمكانية إضافة أنواع من المكسرات المطحونة 

كاللوز والبندق، حيث يتم تغليف حبات الشوكوالته بورق القصدير بأشكال وألوان 

 إما في عبوات كرتونية أو  حبات الشوكوالته المغلفة بعد ذلكيتم توضيبمتنوعة، و

 كغم ١,٥كغم،  ١ وبأوزان مختلفة مواد مختلفة في صواني الضيافة المصنوعة من 

 .المستهلكيننوعيات مختلفة من  كغم بحيث يكون المنتج قادراً على تلبية أذواق ٢، 

    

  الطلب الحالي٢٠٣    
هدايا عن طريق يتم تلبية الطلب الحالي على الشوكوالته المخصصة للضيافة وال

 المحليين نحيث يوجد عدد من المنتجي اإلستيراد إضافة إلى اإلنتاج المحلي

للشوكوالته نذكر من أهمهم شركة فيالدلفيا لصناعة الشوكوالته، والشركة العالمية 

لصناعة الشوكوالته، إضافة إلى عدد كبير من المعامل الصغيرة التي يتم تسويق 

من منافذ بيع تابعة لنفس المشروع يذكر منها باتشي،  ض في معظم اإلحيانانتاجها

 .بابيش، الملقي

ويصعب تقدير الكميات المنتجة محلياً بسبب عدم توفر إحصاءات دقيقة حول اإلنتاج 

 .المحلي

  دراسة السوق٠ ٣
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 تحت بند التعرفة تشير بيانات دائرة االحصاءات العامةأما فيما يتعلق باإلستيراد ف

والته بشكل قطع أو ألواح أو أصابع شوك"والذي ينص على   ١٨٠٦ HS رقم

والذي يتضمن " محشوة وغير محشوة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو

موضوع البحث، أن المستوردات والصادرات والمعاد الشوكوالته ) حبات(قطع 

 :) ١(جدول رقم كما في ال ٢٠٠٢-١٩٩٧تصديره للسنوات 
 

  )١(جدول رقم 

 لمعاد تصديره والصادرات  واالمستوردات

 الشوكوالته الجاهزة ومحضراتها من 

 الف دينار : القيمة 
 السنة المعاد تصديره التصدير االستيراد

 طن الف دينار طن الف دينار طن الف دينار

الميزان التجاري

 طن

٢٢٢ ١٩٨ ٤٥٧ ٢٨٤ ٤٢٤ ٩٦٣ ١٩٩٧١,٩٦١ 

٨٩٣ ١٩٢ ٥٢٣ ٢٤١ ١,٣٢٦٤٧١ ١٩٩٨٣,٢٤٨ 

١,١٥٤ ٢٦٢ ٦٠١ ٣١٢ ١,٧٢٨٥٢٢ ١٩٩٩٣,٢٣٧ 

٢,١٢٠ ١٢١ ٧٥٢ ٢٣٧ ٣,١٠٩٤١٦ ٢٠٠٠٥,١٢٠ 

٣,١١٧ ١٥٠ ١,٤٣٣ ٥٦١ ٣,٨٢٨٩٢٥ ٢٠٠١٥,٢٣٩ 

٣,٦٦١ ١٣٦ ١,٢٠١ ٥٢٢ ٤,٣١٩٧٠٨ ٢٠٠٢٥,٨٦٨ 

 ١,٨٦١الميزان التجاري للسنوات السابقة قد بلغ حوالي  تايكممن السابق يتبين أن معدل 

 قد بلغ ٢٠٠٢ – ١٩٩٨خالل السنوات  معدل النمو  فان١٩٩٧ه وباستثناء عام  وأن،طن

 المستوردة على شكل الشوكوالتهومن خالل االستقصاء الميداني  تبين أن   ٠% ٤٥حوالي 

 المستوردة الشوكوالته الجاهزة ومحضراتها من كميات %١٥حوالي تشكل ) حبات(قطع 

 .بشكل عام
  

والتي يصعب حصرها، فانه أيضا يصعب تقدير وفي غياب البيانات المتعلقة باإلنتاج المحلي 

وعليه سيتم تقدير . حجم الطلب المحلي السابق استنادا إلى بيانات دائرة اإلحصاءات العامة

 .وفقا لمعدالت استهالك السكان من هذا المنتج

  

، كما يقدر عدد األسر ٢٠٠٢ عام  نسمة٥,٣٢٧,٠٠٠يقدر عدد السكان في المملكة بواقع 

الشوكوالته   قطعتستهلك أن نصف األسر في المملكة بافتراض أسرة، و٩١٨,٤٦٤بواقع 
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وعليه .  كغم سنوياً ٢ وبمعدل األعياد والمناسباتفي المناسبات المختلفة وخصوصاً في 

 . طن٩٢٠ يبلغ حوالي هفان حجم الطلب على الشوكوالت

 

 الطلب المتوقع ٣٠٣  
بعدد السكان ونمـوه    لحلويات والشوكوالتة   الطلب على المواد الغذائية ومن ضمنها ا      يرتبط  

 معدل نمو السكان فـي المملكـة وفقـا لبيانـات دائـرة              يبلغ  السنوي والقدرة الشرائية      

يبين الطلب المتوقـع    ) ٢جدول رقم   ( سنويا، فان الجدول التالي     % ٢,٨اإلحصاءات العامة   

 مساو لمعدل نمو بافتراض معدل نمو في الطلب) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(للسنوات الخمسة القادمة

  :وانعكاس ذلك على االستهالك%) ٢,٨(السكان

 

 )٢( جدول رقم

  حبات الشوكوالته احتياجات األردن التقديرية من 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤للفترة 
 

 )طن (المتوقعالطلب  السنة 
٩٧٠ ٢٠٠٤ 

١,٠٠٠ ٢٠٠٥ 

١,٠٣٠ ٢٠٠٦ 

١,٠٦٠ ٢٠٠٧ 

١,٠٨٥ ٢٠٠٨ 
وقع أن يزداد الطلب بنسبة تفوق نسبة التزايد السكاني ألسباب تتعلق            على الرغم من أنه من المت       :مالحظة 

الطلب على  في  زيادة  ال نسبة   اعتبر ان  وألغراض التحفظ في الدراسة      أنه  بتغير النمط المعيشي للسكان إال      

  . وهي نسبة التزايد السكاني% ٢,٨  تبلغ ةوالشوكوالت
 

 :وق كميات االنتاج وحصة المشروع من الس٤٠٣      
 

من % ٦٠ وتشكل   للتشغيل طن في السنة األولى      ١٨يتوقع أن تبلغ كميات االنتاج للمشروع       

كميـات   ) ٣(ويبين الجدول رقم     . طن   ٣٠  ب ةالمقدر القصوى للمشروع و    االنتاجية الطاقة

حصـة   ونسبة الطاقة المسـتغلة و     )سنويا% ١٠بافتراض زيادتها بنسبة     (االنتاج المتوقعة 

 :ق للسنوات الخمسة القادمةالمشروع من السو
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  ) ٣( جدول رقم  

 كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق
 كميات االنتاج

 
 السنة 

 عبوة طن

 غمك ١

نسبة 

الطاقة 

 المستغلة

(%) 

الطلب 

 المتوقع

)طن (   

حصة المشروع 

 (%)من السوق 

 %١,٩ ٩٧٠ %٦٠ ١٨,٠٠٠ ١٨,٠ األولى

 %٢,٠ ١,٠٠٠ %٦٦ ١٩,٨٠٠ ١٩,٨ الثانية

 %٢,١ ١,٠٣٠ %٧٣ ٢١,٧٨٢١,٧٨٠ الثالثة

 %٢,٣ ١,٠٦٠ %٨٠ ٢٤,٠٠٠ ٢٤,٠ الرابعة

 %٢,٤ ١,٠٨٥ %٨٨ ٢٦,٤٠٠ ٢٦,٤ الخامسة

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣
 

حيث تستورد أصناف مختلفة من يتوفر في السوق منتجات متعددة المصادر والجودة 

 ن، كما يوجد عدد من المنتجيتركيا وسورياة، الشوكوالته من دول أوروبا الغربي

والتي  شعبيةالبعض األصناف كذلك  توفروت . كما ذكر سابقاًالمحليين للشوكوالته 

بعضها من انتاج محلي والبعض اآلخر يتم استيراده من بسعر منخفض تباع 

 .الجمهورية العربية السورية

وبالنسبة للمشروع قيد  آخرع إلىنّويتنوع سعر بيع الشوكوالته الفاخرة من مص ،

 .كغم/  دينار٤,٥٠الدراسة و ألغراض التحفظ، فقد اعتمد سعر بيع الجملة بواقع 

يوضح أسعار بعض المنتجات المشابهة والمتوفرة في ) ٤(الجدول التالي رقم 

 :السوق المحلي
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  )٤( جدول رقم  

/ سعر الكيلوغرام  البلد / الشركة المنتجة اسم المنتج

 ينارد
Today  شركة فيالدلفيا لصناعة

 األردن/ الشوكوالته

٨,٤٠ 

Avanti  الشركة العالمية لصناعة

 األردن/ الشوكوالته

٧,٦٠ 

Choco Mix  الشركة العالمية لصناعة

 األردن/ الشوكوالته

٧,٤٠ 

Galaxy Jawaher ١٦,٤٠ اإلمارات العربية المتحدة 
Ferrero Roche ٢١,٣٠ إيطاليا 

Bon O Bon ٧,٠٠ األرجنتين 

 
 عبوات مختلفة األوزان ق قيام المشروع قيد الدراسة بتسويإمكانيةعلى الرغم من  :مالحظة 

إال أنه وألغراض التبسيط في الدراسة فقد تم اعتماد أن المشروع سيقوم كما ذكر سابقاً، واألشكال 

 . كغم للعبوة الواحدة١ على شكل عبوات كرتونية بوزن كامل إنتاجهبتسويق 

 

 : المتوقعة   اإليرادات ٦٠٣   
 :يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات الخمسة القادمة 

)٥(جدول رقم  

 االيرادات السنوية المتوقعة عبر عمر المشروع

 
السنة 

 الخامسة

السنة 

 الرابعة

 السنة

  الثالثة 

ة السن

 الثانية

السنة 

 األولى
 

)عبوة( اإلنتاجكمية  ١٨,٠٠٠ ١٩,٨٠٠ ٢١,٧٨٠ ٢٤,٠٠٠ ٢٦,٤٠٠  

)بالدينار( اإليرادات ٨١,٠٠٠ ٨٩,١٠٠ ٩٨,٠٠٠ ١٠٧,٨١٠ ١١٨,٥٩٠  
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. 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  
 

الحرفية / ضمن المدن الصناعية  أو اربديقترح اقامة المشروع في منطقة عمان أو الزرقاء 

 :  لألسباب التالية إضافةوفر الخدمات لت

 سهولة توريد المنتجات الى أسواق المدن األردنية األخرى. ١        

 وجود كثافة سكانية استهالكية عالية . ٢              

 .         توفر األيدي العاملة. ٣              
 
: البناء٢. ٤  
 

 ، ويقدر االيجار السنوي ٢ م٢٥٠ي  تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوال

 .البناء توزيع استخدامات) ٦(ويبين جدول رقم  .السنة/  دينار ٣,٧٥٠للبناء بحوالي 
 

 )٦(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 القسم  )٢م( المساحة  
 االنتاج والتعبئة  والتغليف والتوضيب ١٢٠

)منتجات جاهزة(غرفة تبريد ١٥  

اد أولية ومواد تغليفمستودع مو ٥٠  

االدارة مكاتب  ٣٥  

ومرافق صحيةخدمات  ٣٠  

 المجموع ٢٥٠
 

بعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام الى سيحتاج وانه  اجرأتم افتراض ان البناء مست

 . دينار١,٥٠٠وقد قدرت تكلفة تلك التعديالت  بمبلغ 

 الدراسة الفنية٠ ٤
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 :ا التقديريةفهي معدات وآالت المشروع وتكال ومراحل التصنيع ٣. ٤
 

: مراحل التصنيع-ا  
 

 تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية

في وعاء الخلط على ) سكرزبدة الكاكاو، بودرة الكاكاو، (خلط جزء من المكونات  -

 .م  ولمدة ساعة حتى يتم التجانس٤٥-٤٠حرارة 

 .) Conching(لخليط اتنعيم  -

التنعيم للخليط للحصول على واعادة الخلط وإضافة جزء ثاني من زبدة الكاكاو  -

 . التجانس المطلوب

 م وفي هذه المرحلة يتم إضافة المكونات ٩٠ -٦٠الطبخ واإلنضاج على حرارة  -

 .ثين وبودرة الحليب والمنكهات والمكسرات ياألخرى والتي تشمل الليس

 . في قوالبالصب / التشكيل -

 .البيعومن ثم التخزين المبرد لحين التبريد والتغليف والتعبئة   -
 

معدات وآالت المشروع -ب   
ا متوفر معظمهن أ علما ،الت والمعدات وتكاليفها التقديريةالا) ٧(يبين الجدول رقم 

 البالستيكية -، وقد يلجأ صاحب المشروع للحصول على قوالب التشكيل اًمحلي

    من مصادر غير محلية-غالباً

  )٧( جدول رقم 

ات وكلفها التقديريةاحتياجات المشروع من االالت والمعد  
 

دينار/الكلفة  البيان العدد 
   Double Jacket  كغم نوع٥٠سعة  ستانلس خالط ١ ٣,٠٠٠

          تنعيمماكينة ١ ٥,٠٠٠

 طاوالت للتعبئة والتوضيب ٤ ١,٠٠٠

 تمديدات صناعية ١,٥٠٠

  تخزين مبردةغرفة  ١ ٥,٠٠٠

  عدد وادوات منوعةقوالب و ٢٠٠٠

 جموعالم ١٧,٥٠٠
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: األثاث والتجهيزات٤٠٤  

 . دينار١,٠٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 
 

 : وسائط النقل٥. ٤
 . دينار ٨,٠٠٠ سيارة نقل وتوزيعمن المتوقع أن تبلغ تكاليف 

 
 

: المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٦. ٤  
 

ديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف من المتوقع أن تبلغ التكاليف التق

)  ٨(  دينار ويبين جدول رقم ٤٦,٠٨٠للمشروع للسنة األولى من االنتاج حوالي 

 كغم من ١٠٠تكلفة المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف الالزمة إلنتاج 

 .) كغم١ عبوة سعة ١٠٠أي ما يعادل (  شوكوالتهقطع

 )٨( جدول رقم 

 ولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديريةالمواد األ

دينار /سعرال بالدينار/الكلفة كغم/الكمية   المادة 

  مسحوق الكاكاو ٤٠ ٤ ١٦٠

 سكر ٤٠ ٠,٢٠ ٨

 زبدة الكاكاو ٥ ٦,٢٥ ٣١,٢٥

 زبدة نباتية مهدرجة ٥ ١,٥ ٧,٥

 حليب بودرة ٤ ١,٥ ٦

 ينيثليس ١ ٠,٩٠ ٠,٩٠

 مكسرات ٢ ٤ ٨

 )طبق (قصدير للتغليفورق   ١٠٠ ٠,٢٥ ٢٥

  )وحدة(علب كرتونية صغيرة  ١٠٠ ٠,٠٨٠ ٨

  )وحدة(كرتون  مقوى كبير ٥ ٠,٢٥٠ ١,٢٥

 المجموع   ٢٥٦
  :مالحظات

قد تختلف نسب المكونات المذكورة في الجدول أعاله من مصنّع إلى آخر، نظراً الختالف نوعيات 

كمة لدى مصنعي الشوكوالته في تحديد الخلطات التي يبدي المستهلكين و أذواقهم، والخبرة المترا



 
 

 13

المستهلكون رضاهم عنها، إال أنه من المعروف أن جودة الشوكوالته تعتمد إلى حد بعيد على كمية 

 .زبدة الكاكاو المضافة إليها مع مراعاة تطبيق ممارسات تصنيع جيدة
   

 

   الخدمات الضرورية7. ٤
 رقم ، يبين الجدولالمشروع الكهرباء والماء والوقود تشمل الخدمات التي يحتاجها 

 :تكاليفها التقديرية) ٩(

)٩(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية 
 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    
لبند ا  

 الكهرباء ٩٠ ١,٠٨٠

 المياه ٣٥ ٤٢٠

 الوقود  ٨٠ ٩٦٠

 المجموع ٤٠٥ ٢,٤٦٠
 

:لة القوى العام ٨٠٤  
  األيدي العاملة وكلفها التقديرية احتياجات المشروع من ) ١٠( يبين جدول رقم 

  )١٠( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار

دينار/الراتب السنوي  دينار/الراتب الشهري    الوظيفة العدد
 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 محاسب ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 تسويق ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 جفني انتا ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل  ٥ ١٠٠ ٦,٠٠٠

 المجموع ٩  ١٥,٦٠٠

 %.١١هذا مع العلم بان نسبة مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي تبلغ  * 
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 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع٩. ٤
   

. أشهر ٦حوالي  من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع      

 

 

 
   

 تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥
 )١١(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 البند التكاليف بالدينار
مواد أولية وتعبئة وتغليف ٤٦,٠٨٠

رواتب وأجور  ١٧,٣١٦

الخدمات الضرورية ٢,٤٦٠

مصاريف تسويق ١,٦٢٠

إيجارات ٣,٧٥٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٣,٤٣٠

مجموع تكاليف التشغيل ٧٤,٦٥٦

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

 دينار ، وتشمل تكاليف التسجيل ٢,٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 . والترخيص والتعاقد على المعدات ومصاريف التشغيل التجريبي
  
 
 
 
 
 :   رأس المال العامل٣. ٥  

 الدورة االنتاجية  دينار وعلى أساس أن٦,٢٢١   يبلغ رأس المال العامل للمشروع

  .للمشروع مدتها شهر واحد

 الدراسة المالية٠ ٥
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 :تكاليف المشروع ٤٠٥  

 )١٢(جدول رقم                     

 تكاليف المشروع                    

 البند التكاليف بالدينار
 تعديالت بناء ١,٥٠٠

 واآلتمعدات  ١٧,٥٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 هيزات مكتبيةأثاث وتج ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٢٨,٣٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ٦,٢٢١

 اجمالي تكاليف المشروع ٣٦,٥٢١
 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥
 مساهمة   سيقوم المشروع بالحصول على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى

 : وعلى النحو التاليصاحب المشروع

  )١٣( جدول رقم  

 مصادر تمويل المشروع

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٤٥ ١٦,٥٢١

قرض بنكي  لتمويل الموجودات  ٥٥ ٢٠,٠٠٠

الثابتة 

المجموع ١٠٠ ٣٦,٥٢١
على أن يتم تسديد     % ١٠ سنوية  تصل الى      فائدةلحصول عليه ب  والقرض البنكي سيتم ا   

 .قيمة  القرض على مدى خمسة سنوات
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 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض 

على خمس سنوات يسدد القرض . لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 :التالية
 
 .ت ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية تم إفتراض أن ايرادا -

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة  -

 .لإليرادات

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

 %.١٥اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة  -

 %.١٢ساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  تم إحت-

 

  الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

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

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي

 

دينار في السنة األولى للتشغيل  ٦٦٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٩,٦٠٠و 

تبلغ .  بما فيها صاحب المشروعمال وعين موظفلتسعةوفر المشروع فرص عمل سي -

قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 
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 دينار في السنة ٢١,٠٤٧ترتفع الى دينار في السنة االولى  ١٧,٣١٦تماعي جاال

 .الخامسة

في السنة % ٤٩,٥في السنة األولى و %٢تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .٤٩,٥و % ٤الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين

عند معامل خصم  دينار ١٢,١٧٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

١٢% 

 % . ٢١,٥يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

      ١,٣   ات الى اإلستثماراتتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليراد -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب  -

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

المشروع يعتبر حساسا النخفاض  اال ان .األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

   .، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك %١٠ بنسبة  او ارتفاع تكاليف التشغيلاسعار البيع

 

 

 

 

 

  المالحق المالية ٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 

 

 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 صاحب المشروع

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

81,00089,10098,010107,811118,592المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

46,08050,68855,75761,33267,466تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,3249,79010,28010,79411,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,3204,7525,2275,7506,325تكاليف المصنع التشغيلية

59,72465,23071,26477,87685,124مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
21,27623,87026,74629,93533,468الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
5,9946,2946,6086,9397,286رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,6201,7821,9602,1562,372مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
3,7503,7503,7503,7503,750إيجارات

00000أيجار أرض
1,4501,5951,7551,9302,123مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 14,93215,65116,42117,24818,135مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
3,1593,1593,1593,1593,159اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

18,49119,21019,98020,80721,694مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,7854,6606,7669,12811,774الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
7852,9875,4548,21211,294الربح قبل الضريبة

1184488181,2321,694الضريبة على األرباح
6672,5394,6366,9809,600األرباح الصافية

%65%70%75%80%87نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 78,01377,94978,02578,23478,571نقطة التعادل

%66%73%80%87%96نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
17,50010.001,750معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

05.000أخرى
3,159المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,2216,2210رأس المال العامل المطلوب

36,52116,52120,000إجمالي تكلفة المشروع
%55%45%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

صناعة الشوآوالته
عام



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
عامالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
81,00089,10098,010107,811118,592المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
81,00089,10098,010107,811118,592المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
16,521حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,3812,7432,9983,1393,159الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
36,52183,38191,843101,008110,950121,751مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
28,300مجموع اإلستثمارات

3,84059,72465,23071,26477,87685,124التكاليف التشغيلية المباشرة
14,93215,65116,42117,24818,135إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1184488181,2321,694الضريبة

34,14076,77483,00189,81597,271105,433إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,3816,6088,84211,19313,67816,318صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

2,3813,3325,2387,2299,31811,522رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05892,2414,0906,1598,471توزيعات األرباح

2,3812,7432,9983,1393,1593,051صافي النقد بعد التوزيعات

صناعة الشوآوالته



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,3812,7432,9983,1393,1593,051النقد

00000المدينون
3,8403,8403,8403,8403,8403,840المخزون

6,2216,5836,8386,9796,9996,891إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

17,500األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
28,30028,30028,30028,30028,30028,300إجمالي األصول الثابتة
3,1596,3199,47812,63715,797اإلستهالك التراآمي

28,30025,14121,98118,82215,66312,503القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
36,52133,32430,01926,60123,06119,395مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
3,2763,6043,9644,3604,7960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3,2763,6043,9644,3604,7960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16,72413,1219,1574,79600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16,72413,1219,1574,79600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
16,52116,52116,52116,52116,52116,521رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

783779231,744األرباج المجمعة
782995458211,129الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

16,52116,60016,89917,44418,26519,395مجموع حقوق الملكية
36,52133,32430,01926,60123,06119,395مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %49.5%30.3%17.4%8.5%2.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%49.5%38.2%26.6%15.0%4.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.81.71.61.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.80.50.30.0األمان(

000000التحقق

صناعة الشوآوالته
عام



اسم المشروع

الموقع المقترح

أوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالنسبة

NPV 12,17636,521صافي القيمة الحالية

IRR 16,521%21.5معدل العائد الداخلي
B/C 1.320,000القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 454.8فترة اإلسترداد%

ثالثا: النتائج المالية
12345

6672,5394,6366,9809,600صافي الربح بعد الضريبة

%9.5%7.6%5.6%3.4%1.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%49.5%30.3%17.4%8.5%2.0معدل العائد على اإلستثمار %

%49.5%38.2%26.6%15.0%4.0معدل العائد على حقوق الملكية %

1.81.71.61.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.80.50.30.0الديون

78,01377,94978,02578,23478,571نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.2%9,47218.8زيادة تكاليف المشروع

%20 1.2%6,76716.6زيادة تكاليف المشروع

%10 0.4%7.0-22,889-تخفيض مبيعات المشروع

%20 NUM!-0.5#57,954-تخفيض مبيعات المشروع

%10 0.5%3.5-19,351-زيادة تكاليف التشغيل

NUM!-0.3#50,878-زيادة تكاليف التشغيل %20

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
صناعة الشوآوالته

عام

القرض الى التكاليف

القروض

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويل

البند

تكاليف المشروع

رأسمال صاحب المشروع



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

IRR21.5%معدل العائد الداخلي
NPV12,176صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

IRR18.8%معدل العائد الداخلي
NPV9,472صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

IRR16.6%معدل العائد الداخلي
NPV6,767صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

IRR-7.0%معدل العائد الداخلي
NPV-22,889صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-57,954صافي القيمة الحالية
B/C-0.5اإليرادات الى التكاليف

IRR-3.5%معدل العائد الداخلي
NPV-19,351صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-50,878صافي القيمة الحالية
B/C-0.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20

زيادة تكاليف التشغيل %10

الحالة األساسية

زيادة تكاليف المشروع %10

زيادة تكاليف المشروع %20

تخفيض مبيعات المشروع %10

زيادة تكاليف التشغيل %20



الحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,1400-34,140

12,3816,3443,963

25198,2197,700

356710,3259,758

462012,68712,067
567839,49338,815

زيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

037,5540-37,554

12,3816,3443,963

25198,2197,700

356710,3259,758

462012,68712,067
567840,74340,065

زيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

040,9680-40,968

12,3816,3443,963

25198,2197,700

356710,3259,758

462012,68712,067
567841,99341,316

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي



تخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,1400-34,140

12,381-1,756-4,137

2519-691-1,210

3567524-43

46201,9061,286
567827,32826,651

تخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,1400-34,140

12,381-9,856-12,237

2519-9,601-10,120

3567-9,277-9,844

4620-8,875-9,495
567815,16414,486

زيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,5240-34,524

12,619-1,122-3,741

2571131-439

36241,557933

46823,1752,493
574630,02729,282

زيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,9080-34,908

12,858-8,587-11,445

2622-7,957-8,579

3680-7,212-7,892

4744-6,337-7,081
581420,56219,748

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي


