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

تغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وال      ) 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

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

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

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (



 

 المحتويات
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 مشروع تصنيع الزبدة والسمنة والجميد
 

 ملخص المشروع -١

السمنة والجميدالزبدة وتصنيع اسم المشروع
 الكرك موقع المشروع

 سمنة حيوانية وجميدزبده و منتجات المشروع

 شخص ١٢ لةاأليدي العام

 دينار ٩٠,٨٢٩ياالستثمار الكل

 % ٤٠,٢ معدل العائد الداخلي

 دينار ٨٨,١١٩ صافي القيمة الحالية

  ١,٩القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 واتسن ٣فترة االسترداد

 



 ١

 :مقدمة. ٢

 
لبادية   شبة الرحل والقاطنين في ا     أويعاني معظم مربي الماشية وخاصة البدو الرحل        

 وذلك لعدم وجود مصانع قريبة من       ،من مشكلة تسويق منتجاتهم من الحليب الطازج      

  الحلوب  مربي الحيوانات  أو تقليل دخل مالكي     إلى الذي يؤدي    األمر ، تواجدهم أماكن

 منتجاتهم   فطم المواليد من الخراف لعدم قدرتهم على تسويق        تأخير إلى ويضطرهم  

 بهدف القدرة علـى تخـزين       األلبان مشتقات أحديع   تصن أي اللجوء   أو ، الحليب من

 منتجاتهم  ق فترة زمنية ممكنة حتى يتمكن مربي الماشية من تسوي         ألطولالمنتجات  

بدا اإلنسان منذ عهد بعيـد        لذا   ، أخرىإلى  ترة الترحال واالنتقال من منطقة      ف أثناء

اله الشخصي   لغايات استعم  إما غذائهبالبحث عن وسائل وطرائق لحفظ الفائض من        

 أخرى أماكن تسويقه في    ةإمكاني لحين   ه بهدف حفظ  أو ، من السنة  أخرىفي فترات   

 طرائق الحفظ المختلفة حرفة اسـتغلها       وأصبحت التسويق   أماكنن  ع همنظرا البتعاد 

 وبيعهـا   زهيدة بأسعار المنتجاتالستفادة من فترة توفر     ل استغالل   أيماالمستثمرون  

 جيدة تدر علـيهم     تسويقية بأسعار المنتجات نفس   هافي ال تتوفر    وأماكنفي مواسم   

تعدد الصناعات فيها بغية حفظهـا       إلى ومن المواد التي كانت بحاجة       ،دخال مرتفعا   

التي تعتبر هي ومنتجاتها المختلفـة غـذاء كـامال           مادة الحليب   لفترات طويلة هي    

، كمـا   إلنسانا من عناصر مغذية وضرورية لبناء وصيانة جسم         تحتويه لما   لإلنسان

 الطبيعيـة وال يمكـن حفظـة بصـورته          األجواء في   هتلفيعرف عن الحليب سرعة     

 تغيـر علـى صـفاته الطبيعيـة         أي أ يطر أنالطازجة لفترة طويلة من الزمن دون       

 أو مـن الوسـط       بيئة مناسبة للكثير من الميكروبات سواء الموجودة فيه          باعتباره

وذلك في حال عدم تخزينه في       حليب وفساده  تلف ال  إلى التي تؤدي بالنهاية     الخارجي

 . مالئمة ظروف 
 
 
 



 ٢

 
 

 
ذو  بحث عن طرائق وبدائل مختلفة تضمن له حفظ الحليـب           بالاإلنسان   أ بد ،من هنا 

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

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

حرارية متباينة بدون اللجوء فـي      تحت ظروف    من السنة وامكانية تخزينها      مختلفة

صـناعة   الشائعة في الحفظ     ، ومن الطرق   عملية الحفظ بالتبريد   إلى األحيانكثير من   

 صـناعة   إلـى  باإلضـافة  الجميد و اللبنة،واللبن الرائب  ، و   المختلفة بأنواعهاالجبنة  

 .سمنةالزبدة وال
 

 : وصف المشروع ١. ٢
 

 زبدة وسـمنة و   لتصنيع مشتقات األلبان من     عمل  مإن المشروع المقترح عبارة عن      

  .المواقع الرئيسة من المناطق القريبة من مصادر الحليبفي أحد  جميد 
 

 :أهداف المشروع ٢. ٢
 .  ذات النوعية الجيدةالزبدة والسمنة والجميدتصنيع  •

حوال االقتصادية واالجتماعية لمربي الماشية من      وتحسين األ خلق فرص عمل     •

 .خالل تصنيع المنتجات

 . إيراد جيد لمالك المشروعقيقتح •

.  خلق فرصة استثمارية جيدة-  
 

 الموقع العام للمشروع ٣. ٢
ـ مـن ال  المصنع في مكان قريب مهما أمكن  إنشاء يتم   بأنينصح   معروفـة  الطق امن

الكرك من المناطق التي تتـوفر       وتعتبر   ،لحليببكثرة حيواناتها ووفرة إنتاجها من ا     

ـ  لماألساسي التي تعتبر المصدر    األغنامان  ع ال باس بها من قط      أعدادفيها   ل هـذه  ث

ألـف   ٤٠,٣و    ألف ٩١,٥   التابعة لمحافظة الكرك   األغنام عدد   بلغ   إذ ي  ،الصناعة

 لى التوالي مـن   ع  % ٩,٥   %  ٦,٣ه  تنسبوالماعز وتشكل ما    ن  أ الض راس من 

 .إجمالي أعدادها في المملكة

  
 



 ٣

 
 

  السوقدراسة. ٣
 

 بصورة مستمرة على مدار السنة والتي تعتبر المادة االولية في            األغنام حليبيتوفر  

في موسم الربيع نظرا     تصل ذروتها    بنسب متفاوتة الزبدة والسمنة والجميد    صناعة  

 اإلدارة السـليمة   إلـى     للقطيع باإلضافة  الصحية والتغذية الجيدة  نواحي  البلالهتمام  

كل  تاعلى ثالث والد  يؤدي إلى الحصول    ، األمر الذي    للقطيع التي أصبحت معروفة     

 حاليا حوالي   األردنويوجد في    .سنتين/  مما يعني ذلك ثالثة مواسم للحالبة      ،سنتين

 فـب هـذه     تصنيعالويقتصر   ومشتقاته   األلبان في مجال تصنيع     يعملون مصنعا   ١٢

أما تصنيع الجميـد مـا يـزال        . البيضاء العادية  ةالجبنولبنة  لوا للبنا  على المصانع

 مصنع الكسيح الذي يقوم بتصـنيع الجميـد         ءيصنع على المستوى التقليدي باستثنا    

 في حين تصنع الزبدة والسمنة من خالل المعامل الصـغيرة           . تجارية بكمياتالسائل  

 .واإلنتاج األسري
 

  خدمات المشروع وتصنيفها ١٠٣
  

الزبدة تصنيع  ص ب تخيالذي  المشروع من ضمن مشاريع الصناعات الغذائية       يصنف  

 .األغنام تصنيع الجميد من حليب إلى باإلضافةوالسمنة الحيوانية 
 

 :السوق المحلي ٢. ٣
 

 كركالة  محافظموجودة في ال إلى أن أعداد األغنام ،٢٠٠١يشير تقرير وزارة الزراعة لعام 

 بنسبة بلغتها يفجها من خالل القطعان العائدة لمربي األغنام  التي يتم إنتاوكميات الحليب

كما هي مبينة في على التوالي من إجمالي إنتاج المملكة   والماعزنأض لل %٩,٥ ،%٦,٣

 .ةول التالياالجد



 ٤

 أعداد األغنام في محافظة الكرك

  باأللف رأس

 الماعز ضـأن المنطقة
 ٤٠,٣ ٩١,٥ الكرك

 ٤٢٥,٩ ١٤٥٧,٩ مجموع المملكة

 ٢٠٠١تقرير وزارة الزراعة / المصدر

 
 

 ٢٠٠١ طن  ألف/ اإلنتاج من الحليب

ألــف /  المنطقــة

 طن

 حليب الماعز  حليب النعاج

 ١,٦ ١,٨ الكرك

 ١٦,٨ ٢٨,٧ مجموع المملكة

 

 : والصادراتاالستيراد ٣٠٣
 

  الزبدة والسمنة والجميـد    انه تم استيراد      ٢٠٠٢الزراعة  لعام    تقرير وزارة   شير  ي

، اذ بلـغ     في السنوات الخمسة الماضية كما هي مبينة في الجدول أدناه          من الخارج   

على التوالي  % ١٠,٩ و   %٢٦,٢معدل النمو السنوي لالستيراد من الزبدة والجميد        

    :١٩٩٨أما بالنسبة للسمنة فلم يتم استيرادها بعد عام 
 

  :المستوردات_ 
 

معدلال١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ )بالطن (/النوع
 ١,٤٦٣ ١,٨٣٩ ١,٧٤٤ ١,٣٣٣ ٩٣٦ زبده

%٢٦,٢ ٥,٤ ٣٠,٨ ٤٢,٤ - زبده/ النمو السنوي%

 - - - -١,١٥٣ السمن البلدي

 ١,٤٠٤ ١,٦٧٧ ١,٤٧٧ ١,٢٤٥١,٢١٥ الجميد

%١٠,٩ ١٣,٥ ٢١,٦ -٢,٤ - الجميد/النمو السنوي%
 .٢٠٠١ التقرير السنوي  –المصدر وزارة الزراعة 

 



 ٥

 : اقتصرت على الجميد و بلغت على النحو التالي أما الصادرات فقد -
 

 :الصادرات -
 

 المعدل١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ )بالطن (/النوع
 ٢٤,٥ ٦١ ٨ ١٤ ١٥ الجميد

 .٢٠٠١ التقرير السنوي  –المصدر وزارة الزراعة 
 

 :اإلنتاج المحلي  -
 

فـي  يمكن تقدير كميات الزبدة والسمنة والجميد المنتجة محليا كما هـو مبـين              

 السنوي للفرد الذي يشير إليـه       كالجدول أدناه، وذلك من خالل كميات االستهال      

 : وحسب اآلتي ٢٠٠١تقرير وزارة الزراعة لعام 

    الصادر  + المستورد – عدد سكان األردنxمعدل استهالك الفرد السنوي =  اإلنتاج المحلي 
 

معدل استهالك  البيان

 كغم/الفرد السنوي

 معدل استهالك على

طن/ مستوى المملكة  

 اإلنتاج المحلي

 طن

 ١,١٢٩ ٢,٥٩٢ ٠,٥٠ الزبدة*

 ٥٩٠ ٥٧٠ ٠,١١السمن البلدي

 ١٣٩٧,٥ ٢,٧٤٧ ٠,٥٣ الجميد

 .يتقدير* 

  نسمة٥,١٨٣,٢٠٠ اإلحصاءات دائرة حسب ٢٠٠١ في عام األردنعدد كان  •
 

 :الطلب المحلي السابق ٤. ٣
 

 الزبـدة والسـمنة والجميـد       ي  مـن   أن صافي الطلب المحل   يبين الجدول أدناه    

 . ٢٠٠١-١٩٩٨  لألعوام
 
 
 
 
 
 



 ٦

 

 . المصدر-المستورد+  المحلي اإلنتاجكمية =  حجم الطلب المحليصافي

 طن /  الكمية النوع
 الجميد السمنة الزبده 

 ١٣٦٧,٥ ٥٧٠ ١,١٢٩ اإلنتاج المحلي 

 ١,٤٠٤ - ١,٤٦٣ المستورد

 ٢٤,٥ - - المصدر

ــب  ــافي الطل ص

 المحلي

٢,٧٤٧ ٥٧٠ ٢,٥٩٢ 

 %٤٩,٨ %١٠٠ %٤٣,٦ االكتفاء الذاتي
 
 :الطلب المتوقع ٥. ٣

 الزبدة من  نويساالستيراد ال معدل النمو في     السابقة بان    اإلحصائياتيتبين من خالل    

الزبدة  يزداد الطلب على     أن بافتراض و  ،% ١٠,٩ ، % ٢٦,٢  إلى يصل    والجميد

 ومساوية تقريبا لنسـبة     هي نسبة متحفظة   و ، سنويا % ٣بنسبة  والسمنة والجميد   

، فان الجدول التالي يبين حجم الطلـب المتوقـع للسـنوات            النمو السكاني السنوي  

  :الخمسة القادمة

 السنة  بالطنألف /حجم الطلب المتوقع
  الزبدة  السمنة الجميد

٢٠٠٤ ٢,٨٣٢ ٦٢٣ ٣,٠٠٢ 

٢٠٠٥ ٢,٩١٧ ٦٤٢ ٣,٠٩٢ 

٢٠٠٦ ٣,٠٠٥ ٦٦١ ٣,١٨٥ 

٢٠٠٧ ٣,٠٩٥ ٦٨١ ٣,٢٨٠ 

٢٠٠٨ ٣,١٨٨ ٧٠١ ٣,٣٧٨ 

 

 

 

 

 
 



 ٧

 : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص٦. ٣
 

 طن لكل من الزبدة والسـمنة       ١٥قدرت الطاقة االنتاجية القصوى للمعمل ب       

 يوم عمـل    ٣٠٠ طن من الجميد سنويا وذلك بوردية عمل واحدة و           ٨٧,٥و

 سيبدأ تشغيليه بنسـبة طاقـة       ن المشروع أهذا وقد تم افتراض     . في السنة   

. سنويا% ٥نتاج بواقع   إلن تزداد كميات ا   أللسنة األولى على    % ٥٠مستغلة  

يبين الجدول التالي اإلنتاج المتوقع للمشروع وحصته من السـوق المحلـي            

  :للسنوات الخمسة القادمة
 

 إنتاج  المشروع  %حصة المشروع من السوق

 طن
الزبدة  السمنة لجميدا الزبدة  السمنة الجميد

 

 السنة

 األولى ٧,٥٠ ٧,٥٠ ٤٣,٧٥ ٠,٢٦٥ ١,٢٠ ١,٤٦

 الثانية ٧,٨٨ ٧,٨٨ ٤٥,٩٤ ٠,٢٦٩ ١,٢٣ ١,٤٩

 الثالثة ٨,٢٧ ٨,٢٧ ٤٨,٢٣ ٠,٢٧٥ ١,٢٥ ١,٥١

 الرابعة ٨,٦٨ ٨,٦٨ ٥٠,٦٥ ٠,٢٨١ ١,٢٧ ١,٥٤

 الخامسة ٩,١٢ ٩,١٢ ٥٣,١٨ ٠,٢٨٦ ١,٣١ ١,٥٧

 

 :والتسويق المنافسة ٧ .٣
يستورد  و و الدنمارك ل هولندا   ث الدول المنتجة لها م    مالزبدة من معظ  استيراد  تم  ي

 تقليديـة الزبدة والسمنة محليا بطرق     يتم تصنيع   كما   ،ن سوريا وتركيا  مالجميد  

 الكميات  من الصعب حصر   .مربي الثروة الحيوانية  من قبل    الجميد   إلى باإلضافة

ك من خالل االسـتهالك السـنوي        وانما تم تقدير ذل    ،بشكل دقيق المنتجة محليا   

سـيالقي   و،يعتبر السوق مفتوحا النتاج مثل هذه السـلع       .  للفرد من هذه المواد   

السعار ل  خاصة بالنسبة   من قبل مثيالتها من المواد المستوردة      المشروع منافسة 

 تمتاز المواد المستوردة برخص أسعارها مقارنة مع المنتج المحلـي غـالي             إذ

ك مسـتهلكين يرغبـون     ا ورغم ذلك يبقى هن    ،لثمن ولكن يمتاز بالنوعية الجيدة    ا

 السوق المحلي وإحالله    إلى  ويمكن تسويق منتجات المشروع    ،المنتجات المحلية 

 . مكان المستورد من هذه األصناف
 



 ٨

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار  ٨. ٣
 

 للزبدة   سعر الجملة  يتراوح   و ،   متفاوتةبأسعار    المستوردة الزبدة والسمنة تباع  

 سـعر الجملـة     يتراوح بينما   ٠طن/  دينار ٤,٠٠٠ – ٢,١٠٠المستوردة ما بين    

 يبـاع الجميـد     كما  .كغم/  دنانير ٥-٤ بين لإلنتاج المحلي من الزبدة  والسمنة     

 مقارنـة مـع   كغـم   /  دينار ١,٠ -٠,٨ حوالي   منخفضالمستورد بالجملة بسعر    

  ،كغـم / ردنـاني  ٧ -٥ما بين    التجزئة   يتراوح سعر الجميد المنتج محليا والذي     

 وألغراض هذه الدراسة فقد اعتبرت اسعار       . كغم/ دنانير ٤حوالي  بويباع بالجملة   

 بيع منتجات المشروع بالجملة على النحو التالي 

 .كغم/  دنانير ٤  زبدة •

 .كغم/  دنانير ٤,٥ سمنة •

 .كغم/  دنانير ٤ جميد •

ن تصل ايرادات المشروع في السنة األولى من التشغيل ووفقا لألسعار اعاله يتوقع ا

 : دينار موزعة الى منتجات المشروع المختلفة على النحو التالي٢٣٨,٧٥٠
 

 السنة دينار/ اإليرادات
 المجموع الجميد السمنة الزبدة

 ٢٣٨,٧٥٠ ١٧٥,٠٠٠ ٣٣,٧٥٠ ٣٠,٠٠٠ األولى
 

 :الفنية الدراسة -٤

 :الموقع ١. ٤
لكرك مناسبة إلقامة هذا المشروع، حيث ان هنالك اعداد ال بأس بها تعتبر محافظة ا

من أغنام  الضأن والماعز التي تعتبر المصدر الرئيس للمواد األولية الالزمة 

وعليه يقترح اقامة المشروع ضمن المدينة الصناعية الموجودة في . للمشروع

 .المحافظة لتوفر الخدمات الضرورية واأليدي العاملة

 

 

 

 

 



 ٩

 :البناء ٢. ٤
، يعتقد انها ستكون كافية     ٢ م ٤٠٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية بحوالي       

هذا وتعتبـر   . وتوفر احتياجات المشروع من صالة انتاج ومستودعات وخدمات       

 . األبنية اإلسمنتية هي األنسب لهذا النوع من المشاريع

ـ           ار السـنوي يبلـغ     تم افتراض توفر المبنى المطلوب، وقد اعتبر ان بدل اإليج

 . دينار للمتر المربع١٥ دينار، أي بواقع ٦,٠٠٠

يعتقد بان البناء سيكون بحاجة لبعض اعمال التعديالت بما يتناسب واإلسـتخدام            

ومنها اعمال سيراميك، تمديدات صحية وتصريف مياه تصنيع ، غرفـة تبريـد             

  . دينار٨,٠٠٠قدرت كلفة تلك األعمال بمبلغ . الخ...وغرفة حاضنة
    

 :المعدات والتجهيزات  ٣. ٤
  

 .  التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلـي        المعدات والتجهيزات يمكن توفير   

 :كما هي موضح في الجدول التالي
 البيان العدد دينار/الكلفة دينار/ اإلجمالي

 بخار بويلر ١ ٧,٥٠٠ ٧,٥٠٠

 جهاز بسترة ١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠

   حليببياتد ١٠٠ ٤٠ ٤,٠٠٠

  مشبكنلس ستيلاطاوالت ست ٤ ١٠٠ ٤٠٠

 ٣م١خزانات ستانلس ستيل سعة  ٢ ٧٥٠ ١,٥٠٠

 طاوالت تجفيف ستيل متعددة الطبقات ١٠ ١٠٠ ١,٠٠٠

  لفصل الزبدة/اللبنجهاز خض  ٦ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠

   طن٢خزانات تبريد ستنالس ستيل سعة  ١ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠

 حلل / طناجر ٢٠ ٥٠ ١,٠٠٠

 غازمناصب  ٢٠ ٣٥ ٧٠٠

 مولد كهرباء احتياط ١ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠

 تجهيزات خاصة بغرفة التبريد ١ ٣,٥٠٠ ٣,٥٠٠

 )الخ...خزانات مياه، مضخات،عدد وأدوات(اخرى  - - ١,٥٠٠

ميزان حساس، حمام مائي، :  وتشمل أدوات مختبر - - ١,٥٠٠

 ميتر، PHجهاز طرد مركزي، الكتوميتر، 

 زجاجيات وغيرها

 المجموع ٤٧,٦٠٠

 



 ١٠

 : األثاث٤. ٤
 ٣,٠٠٠لخدمة اإلدارة والعاملين ، تقدر كلفته بمبلـغ         يحتاج المشروع إلى أثاث     

 .دينار
 

 :وسائط النقل ٥. ٤
 . دينار١٤,٠٠٠يحتاج المشروع إلى سيارة نقل مبردة تقدر كلفتها بحوالي    

 

 : التصنيععملية ٦. ٤
 :تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية

 .تهصالحي من للتأكد هفحصاستالم الحليب و •

 درجة مئوية، وترويب الحليب وحفظه علـى درجـة          ٩٥-٩٠البسترة عند    •

 ).  درجة مئوية٥(حرارة منخفضة نسبيا 

اضافة الملح الى اللبن الرايب في  اليوم التالي وفصل الزبدة بواسطة اجهزة              •

 . درجة مئوية٤٥تبريد الحليب حتى . الخض الخاصة بذلك

من خالل التسخين بالحرارة، ويضاف هنـا   دة إلى السمنة  يحول جزء من الزب    •

ثم تعبأ السمنة فـي عبـوات       . الملونات ومنكهات األعشاب الخاصة بالسمنة    

 . غم وكذلك الحال بالنسبة للزبدة٥٠٠زجاجية سعة 

لتصنيع الجميد يؤخذ اللبن الرايب المنزوع منه الزبدة ويخلط بالملح بنسـبة             •

اش ويصفى من المياه الزائـدة عـن طريـق          ويعبأ في أكياس من القم    % ٥

 .الترشيح كما في تصنيع اللبنة

يشكل اللبن المصفى كرويا باأليدي وينشر على الطاوالت متعـددة الطبقـات             •

 . كغم١٠ويعبأ عند الجفاف التام بعبوات كرتونية سعة . لغايات التجفيف
 

 : المواد األولية  ٧. ٤
 

األغنام وهي متـوفرة علـى مـدار العـام          تتمثل المواد األولية الرئيسة بحليب      

 دينار للطن ، كما تشمل المواد األولية علـى          ٥٠٠-٤٠٠ويتراوح سعرها بين    

 ،) تحويجـة (ملح الطعام ، عبوات زجاجية ، عبوات كرتون و نكهات اعشـاب             

 مـن   يء المذكورة في الدراسة إلـى مكـاف       المنتجاتمصنع من   ويحتاج كل كغم    

  :دول التاليالحليب كما هو مبين في الج



 ١١

 
 كغم/ المكافئ من الحليب كغم/ المادة

 ١٧ الزبدة

 ٢٠ السمنة

 *٦ الجميد

 .ان مكافيء الجميد هو من اللبن المنزوع الزبدة* 
 

  :المواد األولية الالزمة لإلنتاج في السنة األولى من التشغيل أدناهيبين الجدول 

/ اإلجمالي

 دينار

 دينار/ الكلفة

 الوحدة

 /الكمية

 الوحدة

 البيان

  طن زبدة٧,٥نتاج إل أغنام  حليب طن١٢٧,٥ ٥٠٠ ٦٣,٧٥٠

  طن سمنة٧,٥نتاج إلحليب أغنام    طن١٥٠ ٥٠٠ ٧٥,٠٠٠

 )تبخر حليب (% ٥نسبة الفاقد  طن١٤ ٥٠٠ ٧,٠٠٠

 المائة ب٧ ما مجموعه ملح طعام تركيز طن ١٩ ٨٠ ١,٥٢٠

٤٣٧٥ ٠,٣٠٠ ١,٣١٠ 

 كرتونة

  كغم  ١٠عة عبوات كرتون للجميد س

  ألف ٣٠ ٠,١٥٠ ٤,٥٠٠

 مرطبان

 والسمنة سعةةنات زجاجية للزبدامرطب

  غم مع ليبل٥٠٠

  )تحويجة(منكهات أعشاب وأخرى  - - ١,٥٠٠

 المجموع ١٥٤,٥٨٠

ينتج الجميد من اللبن منزوع الزبدة والمقدر ان تصل كميته في السنة األولى من 

 . طن٢٦٢,٥التشغيل 
 

 :ضرورية الالخدمات ٨. ٤
 

تتمثل الخدمات الضرورية بالماء والكهرباء والوقود ويبين الجدول التـالي كلفتهـا            

 :للسنة األولى من التشغيل
 

 البيان دينار/ الكلفة 
 كهرباء  ٢,٤٠٠

 ماء ١,٥٠٠

  وبويلرةوقود سيار ٤,٠٠٠

 المجموع الكلي ٧,٩٠٠



 ١٢

  القوى العاملة واألجور السنوية٩. ٤
 

 :الي عدد الموظفين ورواتبهم للسنة األولى من التشغيليوضح الجدول الت
 

 البيان العدد دينار/ الراتب الشهري دينار/ الكلفة

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 انتاجمدير  ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 مدير تسويق ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 محاسب  ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

  فني مختبر ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

  مالةع ٦ ١٠٠ ٧,٢٠٠

 حارس ١ ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ١٢  ٢١,٠٠٠

علما بانه يضاف الى الرواتب واألجور اعاله مساهمة المشروع في الضمان 

 . من اجمالي الرواتب واألجور% ١١اإلجتماعي ونسبتها 
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ١٠. ٤
لفترة ستة اشهر إلجراء التعديالت الالزمة على البنـاء و شـراء     يحتاج المشروع   

 . نتاجالمعدات ولوازم اإل
  

 الدراسة المالية .٥
  تكاليف التشغيل١. ٥

دينار/ الكلفة البند  
 ١٥٤,٥٨٠ المواد األولية

 ٢٣,٣١٠ الرواتب واألجور

 ٧,٩٠٠ الخدمات الضرورية

 ٦,٠٠٠ اإليجارات

 ٥,٩٧٠ مصاريف التسويق

 ٥,٣٨٩ مصاريف تشغيل أخرى

 ٢٠٣,١٤٩ المجموع



 ١٣

 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص ٢. ٥

دينار/ الكلفة البند  
 ٨,٠٠٠ تعديالت بناء

 ٤٧,٦٠٠ المعدات والتجهيزات

ثاثاأل  ٣,٠٠٠ 

ةسيارال  ١٤,٠٠٠ 

 ٣٠٠ تأمينات مستردة

 ٧٢,٩٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس

 ١٦,٩٢٩ رأسمال عامل

 ٩٠,٨٢٩ المجموع
 
 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
ـ        الوع إلى مصاريف التأسيس     يحتاج المشر   لمتوقع إنفاقها على المشـروع مـا قب

 مثل رسوم التسجيل والترخيص وايصال الخدمات ومصاريف متفرقة         اإلنتاج التجاري 

 .  دينار١,٠٠٠ وتقدر اخرى

 

 . رأس المال العامل ٤. ٥
 وقـد بلـغ   شـهر   تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 .دينار)  ١٦,٩٢٩(
 

  وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول علـى قـرض               

  دينـار  ٤٥,٠٠٠ لتمويل الموجودات الثابتة وقيمته      من مؤسسات اإلقراض المحلية   

 :التالي، كما هو موضح في الجدول  سنوات٥ لمدة سنويا % ١٠بفائدة  
 



 ١٤

 نالبيا القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع ٤٥,٨٢٩ ٥٠

 قرض الموجودات الثابتة ٤٥,٠٠٠ ٥٠

 )دينار(  المجموع ٩٠,٨٢٩ ١٠٠
 

   األسس والفرضيات المالية٦. ٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر               

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

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة            •

 .المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٧٥ة توزيع األرباح هي افترض أن نسب •

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

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق          

 تشير التدفقات كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   أن المشروع يحقق    

وأن المـردود المـالي     على الوفاء بالتزاماته المالية       المشروع قادر  أنالنقدية  

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر،        .يرتقي لمستوى التوقعات  

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالتدفق النقدي، الميزاني



 ١٥

 
 في السنة األولـى       دينار  ١٩,٧٨٢يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة٣٠,٣١٠و   للتشغيل

 . امال بما فيهم صـاحب المشـروع       وع اموظف إلثني عشر سيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار في السنة األولى ترتفع الى       ٢٣,٣١٠تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم        

 . دينار في السنة الخامسة٢٨,٣٣٣

فـي   % ٥٠,١ في السنة األولـى و     % ٢٣,١د على االستثمار بين     تتراوح نسبة العائ   -

و  % ٤١,١ ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٥٠,١ .% 

 .دينار ٨٨,١١٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٤٠,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٩ة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيم -

 .وات سن٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسـعار البيـع بنسـب                 -

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

ساسـا النخفـاض    حالمشـروع    يعتبر   اال ان . المشروعاألدنى الالزم للحكم على جدوى      

يجـب  ، األمر الـذي     %٢٠ أو ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة       %١٠ بنسبة   أسعار البيع 

 .مراعاته عند تحديد اسعار البيع او االنفاق على تكاليف التشغيل
 

 : الماليةمالحق ال٨٠٥
 . و الخسائراألرباححساب  )١

     .قائمة التدفقات النقدية )٢

 .لعموميةالميزانية ا )٣

 . ملخص االستنتاجات والمعايير المالية)٤



الموقع المقترح
الكرك

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

238,750250,688263,222276,383290,202المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

154,580162,309170,424178,946187,893تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,32013,98614,68515,42016,191تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
11,08011,63412,21612,82613,468تكاليف المصنع التشغيلية

178,980187,929197,325207,192217,551مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
59,77062,75965,89669,19172,651الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
7,3267,6928,0778,4818,905رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

5,9696,2676,5816,9107,255مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,9702,0692,1722,2812,395مصاريف أخرى

24,16925,07726,03127,03328,084مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,6297,6297,6297,6297,629اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

31,99732,90633,86034,86135,913مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
27,77329,85332,03734,33036,738الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,5003,7632,9522,0601,079الفائدة على القرض
23,27326,09029,08532,27035,659الربح قبل الضريبة

3,4913,9134,3634,8405,349الضريبة على األرباح
19,78222,17624,72227,42930,310األرباح الصافية

%49%50%51%52%54نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 145,788146,473147,044147,482147,764نقطة التعادل

%51%53%56%58%61نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

8,00025.00320أألبنية
025.000منشآت أخرى
47,60010.004,760معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
14,0006.672,099وسائل نقل

010.000أخرى
7,629المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
16,92916,9290رأس المال العامل المطلوب

90,82945,82945,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة الزبدة زالسمن والجميد



الموقع المقترح
الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
238,750250,688263,222276,383290,202المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
238,750250,688263,222276,383290,202المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
45,829حقوق الملكية

45,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,0476,8329,16210,98112,226الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
90,829242,797257,520272,384287,364302,428مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
72,900مجموع اإلستثمارات

12,882178,980187,929197,325207,192217,551التكاليف التشغيلية المباشرة
24,16925,07726,03127,03328,084إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,5003,7632,9522,0601,079الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3,4913,9134,3634,8405,349الضريبة

86,782211,140220,683230,671241,125252,064إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,04731,65836,83741,71346,23950,364صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
7,3718,1088,9199,81110,792أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
7,3718,1088,9199,81110,792إجمالي دفعات سداد القرض

4,04724,28728,72932,79436,42839,573رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
017,45419,56721,81324,20226,744توزيعات األرباح

4,0476,8329,16210,98112,22612,829صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة الزبدة زالسمن والجميد



الموقع المقترح
الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,0476,8329,16210,98112,22612,829النقد

00000المدينون
12,88212,88212,88212,88212,88212,882المخزون

16,92919,71422,04423,86225,10725,710إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
8,000المباني

47,600األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
72,90072,90072,90072,90072,90072,900إجمالي األصول الثابتة
7,62915,25722,88630,51538,144اإلستهالك التراآمي

72,90065,27157,64350,01442,38534,756القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
90,82985,78580,28674,27667,69260,467مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
7371810889199811107920اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

7371810889199811107920مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

3762929521206021079200رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
3762929521206021079200مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
45,82945,82945,82945,82945,82945,829رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,3274,9367,84511,072األرباج المجمعة
2,3272,6092,9083,2273,566الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

45,82948,15650,76553,67456,90160,467مجموع حقوق الملكية
90,82985,78580,28674,27667,69260,467مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %50.1%40.5%33.3%27.6%23.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%50.1%48.2%46.1%43.7%41.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.42.52.42.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة الزبدة زالسمن والجميد



الموقع المقترح

الكرك

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%90,8295تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %45,8295مساهمة صاحب

%45,00012القروض

%75%49.5القرض الى التكاليف %

%15%50.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

19,78222,17624,72227,42930,310صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %12.3%11.7%11.0%10.4%9.7الربح قبل الضريبة

%50.1%40.5%33.3%27.6%23.1معدل العائد على اإلستثمار %

%50.1%48.2%46.1%43.7%41.1معدل العائد على حقوق الملكية %

2.42.52.42.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

145,788146,473147,044147,482147,764نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 73,015-6,6787,552-88,11981,41374,70740,721صافي القيمة الحالية

IRR %12.1-%14.4%9.8%25.2%32.4%36.0%40.2معدل العائد الداخلي

B/C 1.91.81.71.40.91.10.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

24,884

11.0%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

146,910

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

34.9%

45.8%

1.9

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

صناعة الزبدة زالسمن والجميد



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR40.2%معدل العائد الداخلي

NPV88,119صافي القيمة الحالية

B/C1.9اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR36.0%معدل العائد الداخلي

NPV81,413صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR32.4%معدل العائد الداخلي

NPV74,707صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR25.2%معدل العائد الداخلي

NPV40,721صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.8%معدل العائد الداخلي

NPV-6,678صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.4%معدل العائد الداخلي

NPV7,552صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-12.1%معدل العائد الداخلي

NPV-73,015صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

086,7820-86,782

14,04735,60131,554

282137,68136,860

386339,86539,003

490642,15941,253

5951112,621111,670

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,4600-95,460

14,04735,60131,554

282137,68136,860

386339,86539,003

490642,15941,253

5951116,097115,146

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0104,1380-104,138

14,04735,60131,554

282137,68136,860

386339,86539,003

490642,15941,253

5951119,572118,621



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

086,7820-86,782

14,04723,66419,616

282125,14724,325

386326,70425,842

490628,33927,434

595197,47096,519

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

086,7820-86,782

14,04711,7267,679

282112,61311,791

386313,54312,681

490614,52013,615

595182,31881,367

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

088,0700-88,070

14,45215,28610,834

290416,38115,477

394917,53016,581

499618,73617,740

51,04690,10589,058

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

089,3580-89,358

14,857-5,029-9,885

2986-4,920-5,906

31,035-4,806-5,841

41,087-4,686-5,773

51,14167,58866,447
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