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

التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة           ) إرادة(
 .منها الشباب األردني

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

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

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

.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

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

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 

 

 المحتويات  

   ملخص المشروع . ١

    المقدمة٠٢

 وصف المشروع  ١٠٢ 

 مبررات واهداف المشروع  ٢٠٢ 

 الموقع العام للمشروع  ٣٠٢ 

   دراسة السوق٠٣

 خدمات المشروع وتصنيفها  ١٠٣ 

 السوق المحلي ٢٠٣ 

 االستيراد والصادات  ٣٠٣ 

 بقصافي الطلب المحلي السا ٤٠٣ 

 الطلب المتوقع  ٥٠٣ 

 االنتاج المتوقع وحصة المشروع في السوق ٦٠٣ 

 المنافسة والتسويق واالسعار  ٧. ٣ 

 اسعار البيع وااليرادات المتوقعة   ٨. ٣ 

    الدراسة الفنية٠٤

 الموقع  ١٠٤ 

 البناء  ٢٠٤ 

 االجهزة والمعدات  ٣٠٤ 

 االثاث  ٤٠٤ 

 المواد االولية ٥٠٤ 

 الخدمات الضرورية  ٦٠٤ 

 القوى العاملة واالجور السنوية  ٧٠٤ 

 برنامج تنفيذ المشروع  ٨٠٤ 

    الدراسة المالية٠٥

 تكاليف التشغيل  ١٠٥ 

 روع شملخص تكاليف الم ٢٠٥ 

 مصاريف التأسيس  ٣. ٥ 

 رأس المال العامل ٤. ٥ 

 وسائل التمويل   ٥,٥ 

 االسس والفرضيات المالية  ٦. ٥ 

 ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥ 

   المالحق المالية. ٦



 

 ١

 

 

 األساسصناعة شمع 

 

 ملخص المشروع -١

 األساسشمع صناعة  اسم المشروع

 عام  المقترحموقع المشروع

 "شمع النحل  " أساسشمع  منتجات المشروع

 أشخاص اثنان األيدي العاملة

 دينار ٣٢٤٣٢ ياالستثمار الكل

 % ١٧,٤ العائد الداخليمعدل 

 دينار ٧٣٥٥ صافي القيمة الحالية

  ١,٢القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة االسترداد

 
 

 

 



 

 ٢

 
 

 حظيت بنوع من االهتمام خاصـة مـن قبـل المهتمـين             األردن فيال شك بان تربية النحل      

لب العالي على العسـل مـن المسـتهلكين          بالنظر الى الط   والنحالة العاملين في هذا المجال،    

المحليين لما يتمتع به العسل من مزايا صحية وعالجية وخصوصا عنـدما يتعلـق األمـر                

 المهنة تزدهر وتتطور هذه     وأخذت بالعسل األصلي والذي مصدره مربيين محليين معروفين،      

 يـا الخشـبية   نظرا الستخدام الوسائل الحديثة في التربيـة مثـل الخال          األخيرة السنوات   في

 مرات عديدة وشجع العديد     اإلنتاج مضاعفة   أدى إلى  الذي   األمر،  األساس وشمع   واإلطارات

 وفـي فجـوات      كان يعيش النحل في الكهوف     أن بعد   من الناس لالستثمار في هذا المجال،     

 . المجوفةاألشجار في جذوع أوالجبال في  الصخور

 

 من الناحية االقتصـادية    أهمية كبيرة     وله   ، أفضلها     و  لشموعاشمع النحل من أغلى     يعتبر  

في الكثير من الصناعات حيث كان النحل في العصور الماضية المصدر األساسي للشـموع،              

مواد شمعية أخرى شبيهة بالشـمع حلـت        اف  ، نظراً الكتش  نا الحالي عصروقلت أهميته في    

يدخل شمع النحل في    ن الصناعات، و  ير م  كث أثمانها في تدني  شمع النحل الطبيعي نظرا ل    محل  

 نمـاذج التماثيـل،   صـناعة    و واإلضاءة تحنيط الموتى     صناعة، واستعمل في   ٢٥٠حوالي  

الحواجـب، وأحمـر     و ، وأقالم الرموش  اتكريم ناعة األدوية ومواد التجميل،   صفي   يدخلو

رغـم المنافسـة مـن الشـموع        و. لخدود، والدهانات العطرية، ومزيالت الشعر     وا  الشفاه

 صناعة المـواد الطبيـة وأدوات   في يدخل الذيالوحيد  وهال يزال  انه إالى الصناعية األخر

 باإلضـافة )  المعابد والكنائسفيالمستعملة (، وقناديل اإلضاءة الشمعية تواألساساالتجميل 

 مـادة  ١٥ حـوالي   النحل علىتركيب شمع ويحتوي  . الصناعات األخرىفيإلى أفضليته  

 -١٣,٥, اإلثير المركب لألحمـاض الدهنيـة    من %  ٧٤,٩ – ٧٠,٤(كيميائية منفصلة، 

 -١٢,٥و "  مونتـامنين , سيراتين، نيوسـياتين، ميلسـين   " من األحماض الحرة% ١٥,٥

   "بنتاكوزان، هبتاكوزان، جنبراكوزان، جنبراكونتان"يدروكربونية مشبعة ه مواد % ١٥,٥

 .الطيبةوكذلك مواد ملونة ومواد عطرية تكسبه اللون المميز والرائحة 
 

مواد و "أ" فيتامينواحتوائه على   مكوناته األساسية    لشمع النحل قيمة عالجية نظرا ل      أنكما  

 .ملينة و ملطفة ومهدئة و مضادة لاللتهابات واصله خمانعة لنمو البكتريا، و
  
 لشـمع   الـرئيس المصدر   أن إال مختلفة،   درامصيمكن الحصول على شمع النحل الخام من         

 وبين الصـخور وفـي      األشجارالموجودة في جذوع    يا ذات األقراص الثابتة     النحل هو الخال  

  المقدمة.٢



 

 ٣

 األقـراص  تقطـع  متحركـة حيـث   قراصاألالخاليا الطينية او الخاليا التي ال تحتوي على 

الغابات األفريقيـة     تقطن التيالنحل  خاليا   الستخراج العسل منها وخاصة من       عادةوتهرس  

 .واآلسيوية

 

 وطبعه من جديد علـى صـورة        تصنيعه  بة للنحل بإمكانية إعادة      بالنس شمعال أهمية نوتكم

تـوفير  أساسان شمعية، يتم إعادتها إلى الخلية لعمل البراويز الجديدة ، مما يؤدي ذلك إلى               

كبيرة من العسـل    ة  حتاج الشغالة إلى استهالك كمي     ت إذ لصناعة العسل    النحلةجهد وطاقات   

 ٢٥ -٥مية حسب نوع النحل وعمر الشغالة بـ         وتقدر هذه الك   ، الشمع إفراز تستطيع   حتى

 .كيلوجرام واحد من الشمع إلفرازغم ك

 

 : وصف المشروع ١. ٢ 
 

، أمريكا(سيقوم المشروع بتصنيع شمع األساس الذي يتم استيراد مواده الخام من الخارج،             

كل شـمع   ، إما على ش   ةاآلسيوي الدول   أو مباشرة   أفريقيا من استيراده   أو)  ألمانيااستراليا،  

 شمع خام غير نقي يـتم        أونحل خام نقي يمكن استعماله مباشرة في صناعة شمع األساس           

 من  وتخليصه األساس تنقية شمع    آلة والذي يتكون من       المقترح تنقيته من خالل المشروع   

 الشمع بالمواصفات الخاصة بالنحـل مـن        أقراص متخصصة في طبع     أخرى وآلةالشوائب  

 .اسية العيون السدأبعادحيث 
 

 :أهداف المشروعمبررات و ٢. ٢
 إفساح المجالالمبررات اقتصادية تتعلق بزيادة إنتاجية الخلية من العسل ،  وذلك عن طريق         

  إنتاج كغم واحد من شـمع      أن إذ ، النتاج اكبر قدر ممكن من العسل خالل الموسم        للشغاالت

. بـل شـغاالت النحـل      مـن ق   كغم عسل ١٥ هما متوسط إنتاج   يلغيالشغاالت  النحل من قبل    

 : إلىويهدف المشروع

شمع األساس حسب المواصفات التي يتطلبها النحل ذات النوعية الجيدة          صناعة   •

 .المطابقة للمواصفات العالمية

 .تحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

واالجتمـاعي  خلق فرص عمل لعدد من السكان وتحسين المستوى االقتصادي             •

 . في المشروعللعاملين
 



 

 ٤

 :لموقع العام للمشروع ا٣. ٢
 

 المشـروع فـي     إقامة ويفضل    هذا المشروع في جميع محافظات المملكة،      إقامةمن الممكن   

ويستحسن وجود المشروع في محافظة متوسطة مثـل عمـان لسـهولة             المدن الصناعية   

 إنتاجه وكذلك سيعتمد هذا المشروع على تصدير معظم         تسويق المنتج، وتوفر البنية التحية،    

 .لخليج العربي وغيرهالدول ا

 

 
 

شمع األساس من الشمع الخام الذي يتم اسـتيراده مـن الـدول             سيقوم المشروع بصناعة    

 )النجسـتروث ( الخشبية الحديثة    خالياال المطبوع في األجنبية، حيث يستعمل شمع األساس      

 مباشـرة، للمستهلك   في السوق المحلي  شمع األساس    بيعوسيتم    . المتحركة اإلطاراتذات  

 وجـد يو . الى الدول العربية المجاورة     من شمع االساس    تصدير منتج المشروع   إمكانيةمع  

 .  جزء من حاجة السوق المحليتوفيرحاليا مصنع صغير واحد يقوم ب

 

  خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣
 

شمع األسـاس حسـب المواصـفات        لصناعةصغير  مشروع صناعي   عبارة عن    المشروع

 النجسـتروث  المتحركة والمعروفة باسم خلية      اإلطاراتل الخشبية ذات    خاليا النح المطلوبة ل 

 .األردنوالمستعملة حاليا في 

 

 : السوق المحلي٢. ٣
 

شمع  استيراديتم   كما   المحلي، التصنيع    السوق المحلي عن طريق     حاجة جزء من   تغطية تمت

مع األساس الـذي    الصين وألمانيا وتركيا وأمريكا، إال أن ش      الخارج من    من    الجاهز األساس

يستورد من الصين وبعض الدول باستثناء ألمانيا اصبح غير مطابق للمواصفات من حيـث              

وزن القرص أو نسبة خلط شمع البرافين مع شمع النحل الطبيعي بقصد تقوية القرص، حتى          

انه في اآلونة األخيرة أصبحت مواصفات شمع األساس الذي يتم إنتاجه محليا متدنية حسب              

 . إليه بعض مربي النحل أثناء المقابالت الشخصيةما أشار

 

  السوقدراسة.٣



 

 ٥

لحساب كميات الشمع الالزمة ال بد من اإلشارة إلـى  عـدد الخاليـا الموجـودة محليـا                   و

التـي بلغـت بالمتوسـط       المحليـة و    النحل عدد خاليا  الجدول التالي   بينوالمستوردة ، وي  

 .  %٤,٧و السنوية ، كما بلغ متوسط نسبة النم)٢٠٠٢-١٩٩٧( خلية لألعوام ٣٤٤٦٠

 نسبة النمو السنوية%  عدد الخاليا السنة

٣٢٣٥٦ ١٩٩٧ - 

٤,٥ ٣٣٨٠٠ ١٩٩٨ 

 صفر ٣٣٨٠٠ ١٩٩٩

 صفر ٣٣٨٠٠ ٢٠٠٠

٢,٤ ٣٣٠٠٠ ٢٠٠١- 

٢١,٢ ٤٠٠٠٠ ٢٠٠٢ 

 %٤,٧ ٣٤٤٦٠ المتوسط
 .٢٠٠٢/تقرير وزارة الزراعة: المصدر

 

 : والمعاد تصديره االستيراد والصادرات٣. ٣
 

 تحـت رقـم البنـد      ٢٠٠٢ -١٩٩٧للسـنوات مـن     تقرير دائرة اإلحصاءات العامة     يشير  

 تصـديرها مـن     أويرادها  سـت  تم ا  ات التي كميال إلى  النحل الخشبية   خاليا /٤٤٢١٩٠٢٠٠

 البنـد رقـم     مـن   كما بلغت المسـتوردات    .الماضيةستة  خالل السنوات ال  الخاليا الخشبية   

ـ  طـن    )٣ (أخرىشمع النحل وشموع حشرات      /١٥٢١٩٠١٠٠  حسـب   ٢٠٠٢ عـام    يف

 .مديرية اإلحصاءات/ إحصاءات التجارة الخارجية

  :المستوردات ١ . أ
 خلية/ تعادل بالعدد كغ/ مستوردات السنة

٢٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ١٩٩٧ 

٥١٤٠ ٥١٤٠ ١٩٩٨ 

١٢٣٨ ١٢٣٧٥ ١٩٩٩ 

١١٨١ ١١٨٠٨ ٢٠٠٠ 

٢٠٦٨ ٢٠٦٨٠ ٢٠٠١ 

١٩٦٠ ١٩٦٠٠ ٢٠٠٢ 

 ١٤٩٤ متوسط املستوردات

 . التجارة الخارجية– اإلحصاءاتة دائر/ المصدر

 . كغم١٠اعتبر أن متوسط وزن الخلية المستوردة  -



 

 ٦

 

  :الصادرات والمعاد تصديره . ب
 خلية/ تعادل بالعدد كغم/ معاد تصديرهكغ/ صادرات وطنية السنة

١٥٠ ١٥٠٠ - ١٩٩٧ 

٥ ٥٠ - ١٩٩٨ 

١٢٧ - ١٢٧٥ ١٩٩٩ 

٢٠٠٠ - - - 

٢٠٠١ - - - 

٢٠٠٢ - - - 

 ٤٧ المتوسط

 

 :الطلب المحلي السابقصافي   ٤. ٣
 

 للخاليا الخشبية حتى نسـتطيع تحديـد         المحلي والمستورد    اإلنتاجحساب  تحديد و ال بد من    

 ،عن طريق مجموعة مـن االفتراضـات      ساب صافي الطلب المحلي على شمع األساس        تحاو

 :لنقاط التاليةة اامن خالل مراعوذلك  ،٢٠٠٢حيث تم بناء الفرضيات على عدد الخاليا لعام 

 . مرة كل ثالث سنواتشمع األساس بمعدل انه يتم استبدال تم افتراض •

 . قرص١٥ العاسلة  و في الخليةاألقراصمعدل عدد  •

 . غم٧٧ حوالي  واإلنجليزية األلمانية حسب المواصفات  شمع النحلوزن قرص •

 ٢٠٠٢  عدد الخاليا لعام   =   سنويا/ ) وعاسالت خالياشمع  استبدال  (صافي الطلب    •

xاإلطارات  عدد x سنوات العمر االفتراضي لقرص ٣ ÷ وزن اإلطار . 

 ٢٠٠٢اليا لعام   خ حسب عدد ال   سنويا)/ استبدال شمع خاليا وعاسالت   (صافي الطلب    •

 سنويا /  طن١٥,٤=   سنوات ٣ ÷غم ٧٧ x إطار ١٥ x خلية ٤٠٠٠٠= 

 x ٢٠٠٢يا لعـام      عدد الخال  = ٢٠٠٢ لعام   صافي الطلب للخاليا الجديد المستوردة     •

 . وزن اإلطار xعدد اإلطارات 

  x خليـة   ١٩٦٠ = ٢٠٠٢ لعام   للخاليا الجديد المستوردة  من الشمع   صافي الطلب    •

 . طن٢,٣= غم  ٧٧ x إطار ١٥

    . 



 

 ٧

من عدد الخاليا علما بان كل      % ٢٠ أساسالالزم للطرود حسبت على      األساسشمع   •

 عدد الخاليـا    أي.  نسبة متحفظة جدا    سنويا وهي  األقلخلية ينفصل عنها طرد على      

 . خلية٨٠٠٠%=٢٠ ٤٠٠٠٠x= للطرود

 ٦,٢= غم  ٧٧ x  إطار ١٠  x خلية   ٨٠٠٠=  من الشمع للطرود   صافي حجم الطلب   •

 .طن 

 . الشمع الالزم للطرود المصدرة للخارج لقلتهاإهمالتم  •

 

/  من شمع األساسصافي حجم الطلب السابق

 ٢٠٠٢عام 

 نوع  الخاليا/ البيان

 طن/ الكمية خلية/ العدد

 ١٥,٤ ٤٠٠٠٠ خاليا محلية مع العاسالت

 ٢,٣ ١٩٦٠ خاليا مستوردة

 ٦,٢ ٨٠٠٠ طرود سنوية

 ٢٣,٩ - المجموع

 

 : الطلب المتوقع٥. ٣
 

 التحفظ  وللزيادة في ،  %٤,٧ بلغت     الخاليا سابقا بان نسبة النمو السنوية  في عدد          بيناكما  

سنويا وهو نفس معدل نمو     % ٣المتوقعة في النمو حوالي     سنوية  الزيادة   معدل ال  أنافترض  

 كما انه تم التنويه بان هناك فرصة للتصدير الى الخارج تم إغفالها في هـذه          . تقريبا السكان

 :الجدول التالي الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة ويوضح . الدراسة

 

 السنة بالطن /الطلب المتوقع

 األولى ٢٥,٤

 الثانية ٢٦,٢

 الثالثة ٢٧,٠

 الرابعة ٢٧,٨

 الخامسة ٢٨,٧

 



 

 ٨

  : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص٦. ٣

 
يمكن تحديد حصة المشروع من السوق بناء على طاقته السنوية المقترحة، حيـث سـيبدأ               

في % ٥ بنسبة   اإلنتاجوستزداد كميات    سنويا   أساس طن شمع    ٥المشروع بإنتاج ما يعادل     

 تكـون   أن يتعرف النحالون على منتجات المشغل التي يتوقع لهـا           أنوات الالحقة بعد    السن

الشمع ووزنه ونسبة خلـط الشـموع       ضمن المواصفات المطلوبة ومنافسة من حيث نوعية        

تـراوح حصـة     ت أن من المتوقع    إذ  مع هامش ربح معقول،      العالمية،النباتية حسب النسب    

% ١٩,٧القادمـة بـين      السنوات الخمسـة     خاللاس  األس شمع    بالنسبة لصناعة  المشروع

 .سنويا % ٢١,٣و

  

  طناإلنتاج المتوقع السنة 
 تقرييب

حصة المشروع من %

 السوق

 ١٩,٧ ٥ األولى 

 ٢٠,٢ ٥,٣ الثانية

 ٢٠,٤ ٥,٥ الثالثة

 ٢٠,٩ ٥,٨ الرابعة 

 ٢١,٣ ٦,١ الخامسة
 
 :والتسويق المنافسة ٧. ٣

 
 لما له من فوائد اقتصادية تعود على مربي النحل بالنفع           اساألس على شمع    الطلبال ينقطع   

 ما تم المحافظة    إذا من المواد السريعة االستهالك      األساسوالربح، ومن المعروف بان شمع      

مع قـرص   ش، لذا يتوجب الحذر عند فرز العسل الطالة عمر          ه قطف العسل وفرز   أثناءعليها  

معدومة بالنسبة لالنتاج المحلي القـائم بسـبب        ان تكون    تكاد المنافسة . اإلمكانالعسل قدر   

 مع العلم بان األردن ما زال يستورد شمع األساس لتغطية العجـز فـي               نوعيته المتدنية ،    

 يواجـه  أن وال يتوقع ، مثل هذه الصناعةعتبر السوق المحلي مفتوحا ل  وياحتياجات السوق،   

 وحسـب   عاليـة  بجـودة    جاإلنتـا  ما تم    إذا في تسويق منتجاته      كبرى المشروع صعوبات 

 .وبيعها بأسعار منافسة المواصفات من حيث الكم والنوع، 

 

 



 

 ٩

  المتوقعة واإليرادات البيع أسعار٨. ٣
 

 المواصفات، بدون برواز مـن      ءقرص شمع األساس صيني المنشأ، ردي      بيع   سعريتراوح  

  ،يـدة  أقراص النحل ذات النوعيـة الج      أسعار ويباع حاليا بنفس     قرص/  دينار ٠,٥ – ٠,٤

 :اآلتي حسب للشمع حسب نوعهويبين الجدول التالي أسعار الجملة 

 دينار/ سعر الطن نوع الشمع

 

 ١٤٢٠ شمع خام غير نقي من أفريقيا

 ٣١٩٥ شمع خام نقي من أفريقيا جاهز للتصنيع

 ٤٦١٥ شمع أساس ألماني جاهز ومطبوع مطابق للمواصفات

لمسـموح  نسبة الخلط مع شمع األساس ا      (شمع برافين 

 %)٧-٥بها لتقوية القرص من 

٥٣٠ 

ـ   ، والشـمع الخـام النقـي       طن/  دوالر ٢٠٠٠نقي بـ   الشمع غير   ال يستورد: مالحظة   بـ

     بــ      يسـتورد ف، أما الشـمع المطبـوع ذو المواصـفات المطابقـة            طن/  دوالر ٤٥٠٠

، وتم احتساب سعر الـدوالر بــ        طن/  دوالر ٧٥٠ بـ، وشمع البرافين    طن/ دوالر٦٥٠٠

 . دينار٠,٧١

 

 / دينار ٠,٣٥المطابق للمواصفات بـ    من الشمع   بيع إنتاج المشروع     أسعار تكون   أنيقترح  

، مع العلم أن كيلو غرام مـن شـمع األسـاس            طن/  دينار ٤٥٥٠ أي حوالي    قرص الشمع 

توقع أن تبلغ   ي ذلك   بناء على  قرص إذا كان مطابقا للمواصفات،       ١٣حوالي  يعطي  المطبوع  

 :أدناهكما هو مبين في الجدول وع لألعوام الخمسة القادمة المشرإيرادات 

 
 

 إيرادات شمع األساس 

 دينار

 السنة
 

 األولى ٢٢٧٥٠

 الثانية ٢٣٨٩٠

 الثالثة ٢٥٠٨٠

 الرابعة ٢٦٣٣٥

 الخامسة ٢٧٦٥٠



 

 ١٠

 

 : الموقع١. ٤
 

لكـة  الممحافظات  م  في    إقامته مكان من المملكة ومن المفضل       أي المشروع في    إقامةمكن  ي

 تواجد خاليا النحل    أماكنمن   لتوسطها من بين كل المحافظات وقربها        الكبيرة وخاصة عمان  

 . وعلى وجه الخصوص المدينة الصناعيةوسهولة وصول النحالين لشراء مستلزماتهم، 
 

 :البناء ٢. ٤
 

، ٢ م ٨٠ته اإلجمالية بحدود    مساح في المدينة الصناعية      استئجار مبنى  يحتاج المشروع إلى  

إنتاج توضع فيها اآلالت  الالزمة لصناعة الشمع وهي عبارة عن مكبس              صالة   ٢م٣٠نها  م

 وطباعته باإلضافة إلـى وضـع األوراق        هأتوماتيكي للشمع يقوم بعملية صهر الشمع وكبس      

والمساحة المتبقيـة   الشفافة العازلة بين األقراص، وآلة أخرى لتنقية شمع األساس الخام،           

  دينـار  ٨٠٠تقدر األجرة السنوية بمبلـغ       و  ومستودع،   ،فق خدمات مكاتب ومرا   عن عبارة

تم افتراض أن البناء بحاجة إلى بعض التعـديالت بمـا يتناسـب             . ٢م/  دنانير ١٠وبواقع  

قدرت كلفة تلك التعديالت بمبلغ     . تمديدات صحية وغيرها   تمديدات كهربائية و   واالستخدام من 

 . دينار١٠٠٠
 
 
 
 

  :األجهزة والمعدات  ٣. ٤
 

يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلي كما هي موضـحة               

 :في الجدول التالي
 
 
 

 البيان العدد دينار/الكلفة دينار/ اإلجمالي

مكبس شمع ألماني الصنع من شركة  ١ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠

 .جرانزا أتوماتيكي

 آلة تنقية الشمع الخام ١ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠

 أخرىدوات عدد وأ - - ٥٠٠

 والت ورفوفاوطمستلزمات عمل    ٢٠٠

 المجموع ٢٠٧٠٠
 

 : األثاث٤٠٤
 . في الموقع دينار٦٠٠ بحوالي تقدر كلفته بسيطمكتبي يحتاج المشروع إلى أثاث 

 

 الفنية الدراسة .٤



 

 ١١

 :  المواد األولية٥. ٤
 

مـن شـمع     ويوضح الجدول التالي الكميات الالزمة       ، من الشمع  المواد األولية يتم استيراد   

 :والبرافينالنحل 

 الكلفة

 دينار

 سعر الوحدة

 دينار

 البيان الوحدة/ الكمية

شمع نحل غير نقي نسبة الشوائب   طن٦ ١٤٢٠ ٨٥٢٠

١٧% 

 %٥شمع برافين نسبة الخلط   طن٠,٢٥ ٥٣٠ ١٣٠

 مواد تغليف   ٢٠٠

 المجموع ٨٨٥٠
 

 

 : الضروريةالخدمات ٦. ٤
 

  :مات الضرورية وتكاليفها السنويةيبين الجدول التالي احتياجات المشروع من الخد
 
 

 البيان دينار/ شهريا دينار/ سنويا

 كهرباء  ٣٠ ٣٦٠

 ماء  ٥ ٦٠

 هاتف ٣٠ ٣٦٠

 نظافة و وقود ٢٠ ٢٤٠

 المجموع ٨٥ ١٠٢٠
 
 

 : القوى العاملة واألجور السنوية٧. ٤
 

ـ  باإلضـافة  يقوم بمهمة التصنيع     واحدفني   عامل   إلىإالّ  يحتاج المشروع   ال    صـاحب   ىإل

-٠,٣ المطبوع والجاهز يوميـا مـن        األساسإنتاج اآللة من شمع      متوسط   أن إذالمشروع  

 المنخفضة،  اإلنتاجيةتجاوز الشهر وبالطاقة    ي ال    لآللة  العمل أيام عدد   ، مما يعني أن    طن ٠,٧

 عملية تسويق المنتج فهي تبدأ للسوق المحلي اعتبارا من شهر شباط وتسـتمر حتـى                أما

 . السنة أيامهي معظم ف بالنسبة للسوق الخارجي ا أم، و٢شهر ت
 
 
 



 

 ١٢

 

دينار الراتب الشهري  دينارالراتب السنوي  البيان العدد 

 مالك المشروع ١ ٢٠٠ ٢٤٠٠

 فني ل معا ١ ١٢٠ ١٤٤٠

 المجموع ٣٨٤٠
 

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٨. ٤
 

 الموقـع   الختيـار يـة    كاف أنهـا  أشهر يعتقد    ٤-٣تنفيذ المشروع خالل    من المتوقع أن يتم     

 .العدد واألدوات والبدء بالتشغيلشراء  التعديالت على البناء ووإجراء
 

 
 
 :األولىكاليف التشغيل للسنة  ت١. ٥

 

 دينار/ الكلفة البند

 ٨٨٥٠ المواد األولية

 ٣٨٤٠ الرواتب واألجور

 ١٠٢٠ الخدمات الضرورية

 ٨٠٠ اإليجارات

 ٢٤٠ مصاريف التسويق

 ٦٠٠  و متفرقة لية اخرىمصاريف تشغي

 ١٥٣٥٠ المجموع
 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١٠٠٠ لبناءتعديالت ا

 ٢٠٧٠٠ العدد واألدوات

 ٦٠٠ أثاث

 ٢٤٠ تأمينات مستردة

 ٢٢٥٤٠ مجموع األصول الثابتة

 ٥٠٠ مصاريف التأسيس

 ٩٣٩٢ مال عامل رأس

 ٣٢٤٣٢ المجموع

 الدراسة المالية .٥



 

 ١٣

 
 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 

و تكاليف ربـط     رسوم التسجيل والترخيص     و تشمل يحتاج المشروع إلى مصاريف تأسيس      

 . دينار٥٠٠الكهرباء و تكاليف تجارب  اإلنتاج ، و بتكلفة تقديرية إجمالية 

 

 : رأس المال العامل٤. ٥
 

اثنى عشر شـهرا للمـواد      ية لمدة   تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاج        

وشـهرا واحـدا للتكـاليف التشـغيلية        ) أي يتم استيرادها مرة واحدة في السـنة       (االولية  

 .والمصاريف المتفرقة االخرى
 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
 

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

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % ٨ة وبفائدة  مؤسسات اإلقراض المحلي

 البيان دينار / القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٢٤,٤٣٢ ٧٥

 قرض  ٨٠٠٠ ٢٥

  المجموع ٣٢٤٣٢ ١٠٠

 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر المشـروع                

تم اعتماد األسس والفرضيات التاليـة فـي التحليـل المـالي            .  خمس سنوات  التشغيلي هو 

 : كما يلي وللمشروع 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تـزداد بشـكل متسـاو مـع الزيـادة               •

 .المفترضة لإليرادات

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

 . األرباح المتحققةعلى% ١٠احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٧٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •

 



 

 ١٤

 
  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥

 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

 أنتشـير التـدفقات النقديـة       كذلك  . سة القادمة للسنوات الخم ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

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

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

 :والتي تبين ما يلي

دينار فـي السـنة األولـى        ٣٦٥٤افي يتراوح بين    يتوقع ان يحقق المشروع ربحا ص      -

 . دينار في السنة الخامسة ٦١٣٧و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب واألجور  . هم صاحب المشروع  منالثنان  سيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي السـنة       ٤٦٦٧ إلىدينار في السنة األولى ترتفع       ٣٨٤٠التي ستدفع لهم    

 .الخامسة

فـي  % ٢٠,٥ في السنة األولـى و     %  ١١,٥د على االستثمار بين     ح نسبة العائ  تتراو -

و  % ١٤,٥ ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٢٠,٥ .% 

 .  دينار٧٣٥٥  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ١٧,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢ الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة -

 . سنوات ٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

يبقـى   % ٥او تخفيض سعر البيع بنسبة تصـل إلـى   %  ١٠التشغيل بنسبة تصل إلى    

ـ على من الحد األدنى الالزم للحكم على        المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أ      دوى ج

أو % ٢٠اال ان المشروع يعتبر حساس لزيـادة تكـاليف التشـغيل بنسـبة              . المشروع

 .االمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ١٠إلى تخفيض سعر البيع بنسبة تصل 
 
 
 

 

 

 



 

 ١٥

 
 
  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 ةلعموميالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤

 الماليةمالحقال.٦



الموقع المقترح
عمان

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

22,75023,88825,08226,33627,653المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

8,8509,2939,75710,24510,757تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,4401,5121,5881,6671,750تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,2601,3231,3891,4591,532تكاليف المصنع التشغيلية

11,55012,12812,73413,37114,039مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,20011,76012,34812,96513,614الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

240252265278292مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
800800800800800إيجارات

00000أيجار أرض
300315331347365مصاريف أخرى

3,8003,9504,1074,2734,447مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,2002,2002,2002,2002,200اإلستهالك لإلصول الثابتة

5000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,5006,1506,3076,4736,646مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,7005,6106,0416,4936,967الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

640531413286148الفائدة على القرض
4,0605,0795,6276,2076,819الربح قبل الضريبة

406508563621682الضريبة على األرباح
3,6544,5715,0655,5866,137األرباح الصافية

%49%50%51%52%58نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
14,50313,57113,65113,72913,802نقطة التعادل (بالدينار)

%50%52%54%57%64نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
20,70010.002,070معدات وأجهزة

6006.6790األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
2,200المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5001500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
9,3929,3920رأس المال العامل المطلوب

32,43224,4328,000إجمالي تكلفة المشروع
%25%75%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة شمع االساس



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
22,75023,88825,08226,33627,653المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
22,75023,88825,08226,33627,653المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
24,432حقوق الملكية

8,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5422,6904,4336,1687,891الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
32,43223,29226,57729,51532,50435,544مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
22,540مجموع اإلستثمارات

8,85011,55012,12812,73413,37114,039التكاليف التشغيلية المباشرة
3,8003,9504,1074,2734,447إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
640531413286148الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
406508563621682الضريبة

31,89016,39617,11617,81718,55019,316إجمالي التدفق النقدي الخارج
5426,8969,46111,69813,95416,228صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,3641,4731,5911,7181,855أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,3641,4731,5911,7181,855إجمالي دفعات سداد القرض

5425,5327,98810,10712,23614,373رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,8423,5553,9394,3454,773توزيعات األرباح

5422,6904,4336,1687,8919,600صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة شمع االساس



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5422,6904,4336,1687,8919,600النقد

00000المدينون
8,8508,8508,8508,8508,8508,850المخزون

9,39211,54013,28315,01816,74118,450إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

20,700األجهزة والمعدات
600األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
240تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
22,54022,54022,54022,54022,54022,540إجمالي األصول الثابتة
2,2004,4006,6008,80011,000اإلستهالك التراآمي

22,54020,34018,14015,94013,74011,540القيمة الدفترية لألصول الثابتة
50000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
32,43231,88031,42330,95830,48229,990مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
136414731591171818550اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

136414731591171818550مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

663651643573185500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
663651643573185500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
24,43224,43224,43224,43224,43224,432رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

8121,8282,9534,195األرباج المجمعة
8121,0161,1251,2411,364الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

24,43225,24426,26027,38528,62629,990مجموع حقوق الملكية
32,43231,88031,42330,95830,48229,990مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %20.5%18.3%16.4%14.5%11.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%20.5%19.5%18.5%17.4%14.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 7.88.48.79.0NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة شمع االساس



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%32,4325تكاليف المشروع

%24,4325مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%8,00012القروض

%70%24.7القرض الى التكاليف %

%10%75.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,6544,5715,0655,5866,137صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%24.7%23.6%22.4%21.3%17.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%20.5%18.3%16.4%14.5%11.5معدل العائد على اإلستثمار %

%20.5%19.5%18.5%17.4%14.5معدل العائد على حقوق الملكية %

7.88.48.79.0NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.20.10.10.0الديون

14,50313,57113,65113,72913,802نقطة 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 6,893-2,154231-7,3554,8202,2862,600صافي القيمة الحالية

IRR 7.4%12.2%10.4%13.9%13.5%15.3%17.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.11.01.11.01.00.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

13,851

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.2%

18.1%
6.8

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

صناعة شمع االساس

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,003
22.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR17.4%معدل العائد الداخلي
NPV7,355صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR15.3%معدل العائد الداخلي
NPV4,820صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR13.5%معدل العائد الداخلي
NPV2,286صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.9%معدل العائد الداخلي
NPV2,600صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.4%معدل العائد الداخلي
NPV-2,154صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.2%معدل العائد الداخلي
NPV231صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR7.4%معدل العائد الداخلي
NPV-6,893صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,8900-31,890

16,5007,400900

26,6867,8101,124

37648,2417,477

48028,6937,890
584248,79347,951

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,0790-35,079

16,5007,400900

26,6867,8101,124

37648,2417,477

48028,6937,890
584249,94749,105

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,2680-38,268

16,5007,400900

26,6867,8101,124

37648,2417,477

48028,6937,890
584251,10150,259



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,8900-31,890

16,5006,263-237

26,6866,616-70

37646,9866,223

48027,3766,574
584246,93046,088

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,8900-31,890

16,5005,125-1,375

26,6865,421-1,265

37645,7324,968

48026,0595,257
584245,06844,225

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,7750-32,775

17,1505,865-1,285

27,3546,202-1,152

38406,5565,716

48826,9286,046
592648,79347,866

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,6600-33,660

17,8004,330-3,470

28,0234,595-3,428

39174,8723,956

49625,1644,201
51,01148,79347,782


