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

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

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

تمعات المحليةفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المج 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 أية) إرادة(بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة      لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال      

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )أقرب مركز لديكبادر باالتصال ب (
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ملخص المشروع. ١  

انتاج كريمات تطرية للكبار واالطفال اسم المشروع

 عام  موقع المشروع 

 كريمات تطرية للجلد منتجات المشروع 
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 اربع سنوات فترة السداد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢

 

 
 -:وصف المشروع  ١. ٢

 

تشكل كريمات تطرية الجلد جزء اساسيا مـن مسـتلزمات العنايـه الشخصـية              

ن االستعمال المتكرر للماء والصابون يساعد      حيث ا , لمختلف المستويات العمرية  

, طبيعيـا ,على ازالة الدهون عن سطح الجلد والتي تقوم الغدد الدهنية في الجلد             

بازالة هذة الدهون يصبح الجلد جافا وتبدا القشور بالظهور ممـا قـد             . بافرازها

 .يسمح للبكتريا والجراثيم بدخول الجلد

 

 ,يمه ، حيث بدأ رية البشرة من الصناعات القد     تعتبر صناعة المنتجات المعدة لتط    

 المخلـوط باستعمال أنواع تقليدية بسيطة من المطريات مثل الجلسرين         , تاريخيا

قدمت بعدها اشكال فيزيائية عديدة  مـن المنتجـات المطريـة            .  مع ماء الورد  

وتطورت استعماالت المكونات الكيماوية او المستخلصات الطبيعية في الكريمات         

الحساسه منهـا أو    , ا سريعا لنجد منها اليوم مايناسب جميع أنواع البشرة        تطور

الجافه أو العاديه ومنها مايستخدم نهارا او مساءا ومنهـا مايسـتخدم لمنـاطق            

 .الخ....معينة من الجسم دون غيرها

ماء فـي   "او  " زيوت في الماء  "تتمحور جميع كريمات التطرية علىاساسين هما       

 .اي اكبرنسبة من المكونين في الكريم المعنىمما يمثل " الزيوت 

بشكل عام يجب ان تمتاز كريمات التطرية بسهولة وسرعة فركها الى الجلد وان             

 . تترك الجلد ناعما وليس مدهنا او دبقا

 

كريمات التطريـة للكبـار واالطفـال       يهدف المشروع المقترح إلى إنتاج أنواع       

، خاصة ان اإلنتاج المحلى ال ر مناسب  وتوفيرها للمواطن بسع بتركيبات اساسية

 استيراد لها مـن     كلهناال زال   يغطى كامل احتياجات الطلب في السوق المحلى و       

 المقدمة. ٢



 ٣

 فرصـة جيـده     الخارج، مع مالحظة أن منتجات هذا  القطاع فى االردن لـديها           

 .للتصدير إلى األسواق الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد على جودة المنتج

 

 -:ت المشروع مبررا ٢. ٢

 

من قبل قطاعات  ومستمر على كريمات التطرية هنالك طلب قائم .١

 . من المواطنين جدا واسعة

ال زال األردن يستورد كميات كبيرة من هذه الكريمات ،حيث األنتاج  .٢

 .المحلي غير كاف لتغطية احتياجات الطلب المتزايده 

اصة إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خ .٣

 .األسواق العربية 

 . خلق فرص استثمارية في المنطقة و توفير فرص عمل جديده .٤

 .  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٥

 

 -:الموقع العام للمشروع  ٣. ٢

 

إن معظم مناطق المملكة مناسبة القامه مثل هذه المشـاريع ، اخـذين بنظـر               

ها المدن الصناعية والمنـاطق     االعتبار االستفاده من حوافز التصدير التي توفر      

 .التي يوفرها قانون تشجيع االستثمار الحوافز المؤهلة أو 

 

 

 

 -:وصف المنتج  ١. ٣

 

 كريمات التطرية وبتركيبة أساسيه تناسب       بإنتاج  بداية سيقوم المشروع المقترح  

. ية لالطفـال    البشره العادية للكبار وبتركيبة اساسية اخرى تناسب البشرة العاد        

  دراسة السوق . ٣



 ٤

 مل يلصق اليها رقاقة من االلمنيـوم        ٢٠٠يعبأ المنتج في عبوة بالستيكية سعة       

لمنع ثلوث محتوياتها ويلصق اليها بطاقة بيان تبين المعلومات المنصوص عليها           

 كما توضع كل مجموعة من العبوات . في المواصفة القياسية االردنية

 .جي مقوى  مع بعضها وتتم مناولتها داخل كرتون خار

 يمكن للمشروع أن يقوم فى مراحل الحقه بانتاج كريمـات للبشـرة الحساسـه              

والجافة اوتركيبات لكريمـات التطريـة المدعمـة بمـواد فعالـة مختـارة او               

كما يمكن ان تتم التعبئة للمنتجـات       . بمستخلصات نباتية ذات تاثيرات استطبابية    

ن تتم التعبئـة فـي االنابيـب        في احجام وانواع اخرى مختلفة من العبوات او ا        

 . المعدنية او البالستيكية 
 
 -:الطلب الحالي  ٢. ٣
 

 سنه فما فوق المستهلك الرئيسـى لكريمـات         ١٥يعتبر قطاع االناث  من عمر       

من سكان المملكة لعـام     % ) ٢٩،٧(حيث أن هذه الفئه تشكل حوالى       , التطرية

ت التطريـة فـان     منهم اليستخدمون كريما  %) ٣٠( ،  وعلى فرض ان       ٢٠٠٢

 .الف مستهلك ) ١،١٠٧(عدد المستهلكين يصل الى حوالى 

 سنه فما فـوق مسـتهلكا محـتمال         ١٥من عمر   , ايضا,  ويعتبر قطاع الذكور  

مـن سـكان    % ) ٣٢،٥(لكريمات التطرية و يشكل قطاعيا مانسبتة حـوالى           

منهم يستخدمون كريمـات    %) ٢,٥( ، وعلى فرض ان          ٢٠٠٢المملكة لعام   

ألف مسـتهلك ، وعلـى      ) ٤٣(رية فان عدد المستهلكين يصل الى حوالى        التط

افتراض أن كل مستهلك يقوم بشراء عبوتين سنويا فان حجم االسـتهالك مـن              

 .مليون عبوة  سنويا )٢,٣( يبلغ حوالي  ٢٠٠٢كريمات التطرية للكبار لعام 

هلكين  أما بالنسبة لكريمات التطرية لالطفال فان كل االطفـال يعتبـرون مسـت            

 سنوات من العمـر حـوالى       ٩-يبلغ تعداد االطفال من سن صفر     . رئيسين لها   

الف نسمة وعلى افتراض أن كل طفل  يقوم باستهالك عبوة واحـدة             ) ١،٣٧٣(

ليسوا مستخدمين لهذا المستحضر فان حجـم        %) ٥٠(سنويا ، وبافتراض أن     



 ٥

 ألـف عبـوة     ٦٨٥ يبلغ   ٢٠٠٢االستهالك من كريمات التطرية لالطفال  لعام        

  . سنوياً

من ناحية أخرى التظهر بيانات دائرة االحصاءات العامه صـراحة مسـتوردات            

المملكة من كريمات التطرية ولكن تشمل هذة المنتجات ضـمن  بنـد التعرفـة               

مستحضـرات العنايـة    :" والذي ينص علـى     ) ٣٣٠٤٩٩٠٠٠(الجمركية رقم   

 مـن الشـمس ومحضـرات       بما فيها محضرات الوقاية   ) غير االدوية (بالبشرة  

قيمة وكمية المستوردات والصـادرات     " .  طينة البحر الميت للتجميل     , التسمير

   -:على النحو التالى  ) ٢٠٠٢-١٩٩٨(من هذا البند للسنوات 

 

 )١(                                       جدول رقم 

 
الميزان 

 التجاري

  المستوردات الصادرات إعادة تصدير

لف باال

 دينار 

لف باال بالطن

 دينار 

لف باال  بالطن

 دينار

لف باال بالطن

 دينار 

 السنة 

- ١٩٩٨ ٢،٠١٥ ٥٣٥ ١،٤٧٧ ١،٠٨٦ ٢٠٥ ٣٦ ٣٣٣ 

- ١٩٩٩ ٢،١٤٢ ٦٤٦ ١،٦١١ ١،١٩٧ ٣٩٠ ٧٦ ١٤١ 

- ٢٠٠٠ ٢،٩٥٩ ٧٧٣ ١،٥٣٤ ١،٨٢٥ ٥١٥ ٢٢٣ ٩١٠ 

 +٢٠٠١ ٢،٦٦٣ ٨٣٩ ٢،١١٢ ٦٧١ ٦٣٢ ١٧٩ ٨١ 

-٢٠٠٢ ٢،٨٩٠ ٨١٥ ١،٥٩١ ٨٥٧ ٤٢٩ ١٥٤ ٩٤٢ 

 

 -:من الجدول السابق يتبين ما يلي 

فاقت مثيلتها من الصادرات األمر الذي ان قيمة وكمية المستوردات قد  -

 .يعكس حجم السوق المحلي المستورد من هذا البند

إن قيمة وكمية المستوردات مرتفعه وهذا يعود إلى عدم وجود إنتاج  -

 .محلى يغطي احتياجات السوق

 

 



 ٦

 -:الطلب المتوقع  ٣. ٣

 

زيادة الوعي الصحي    منتجات العناية الشخصية بحكم      ىيزداد الطلب المتوقع عل   

 وحيث  ،ولزيادة  االهتمام بشكل ملحوظ على الظهور دائما بمظهر حسن والئق            

سنويا فان تقدير زيـادة الطلـب        % ٢,٨يبلغ معدل النمو السكانى فى المملكة       

 وعليه فان الطلب المتوقع خـالل السـنوات         ،سنويا يعتبر معقوال    % ٣بنسبة  

 : القادمة هو كما مبين في الجدول التاليستال

           

 )٢(                                  جدول رقم 

  ٢٠٠٩– ٢٠٠٤                    الطلب المتوقع للسنوات 
 السنه  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

٢,٤٤٠ ٢,٥١٣ ٢,٥٨٨ ٢,٦٦٦ ٢,٧٤٦ ٢,٨٢٨ 
 عبوة الف

  ) كبار(

٧٢٦ ٧٤٨ ٧٧٠ ٧٩٤ ٨١٨ ٨٤٢ 
 الف عبوة

 )صغار(

 

 -: حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاجيه ٤٠٣

 

 نحـو   ٢٠٠٩ على كريمات التطريـة للكبـار عـام          يتوقع أن يبلغ حجم الطلب    

 عبـوة    ألـف  )٨٤٢(من كريمات التطرية االطفال نحو      مليون عبوة و   )٢,٨٣(

ا عن امكانيه التصدير للخارج وقـد تـم تقـدير الطاقـة االنتاجيـه           عدسنويا،  

 ساعات عمل   ٨/  يوم   ٣٠٠ألف عبوة في السنة     ) ٢٦٥(بالمقترحة للمشروع   

 .يومياً

ـ     %) ٥,٠٤(إن طاقه المشروع القصوى تشكل حوالي        وق مـن حجـم الس

 .٢٠٠٤المحلي في عام 



 ٧

 مـن   %٦٠ تكـون     تدرج الطاقة االنتاجيه سنويا حيث     )٣(يوضح الجدول رقم    

 %.٥في السنه األولى وتزداد سنويا بمعدل الطاقه االنتاجيه التصميميه 

 

 )٣(جدول رقم 

 الستةتدرج الطاقة االنتاجيه للسنوات التشغيليه 

 السنه  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

 ) وحدةألف(اإلنتاج  ١٦٠ ١٦٨ ١٧٦ ١٨٥ ١٩٤

  %نسبة الطاقة المستغلة  %٦٠ %٦٣ %٦٦ %٧٠ %٧٣
  

 -: المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣

 

  ان تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المحلـي والمسـتورد ،حيـث           

 كريمات التطرية منها ما ينتجها تحـت         مصانع محليه تقوم بإنتاج     تسعة هنالك

 .تراخيص عالمية  واالخر ينتجها بمعرفة فنية محلية

 )العربيـة   (  لألسواق الخارجيـة   هاير إنتاج  بتصد  تقوم بعض المصانع المحلية   

 بعض أنواع كريمات التطرية من مصادر عديده أهمهـا سـوريا            ويتم استيراد 

 .ومصر والدول االوروبيه 

 

من حيث التسويق فيجب التركز على جودة المنتج والمنافسة باألسـعار وذلـك             

يمكـن   ، و  لتجار الجمله وأصحاب المحالت التجاريـة     بتوفير هامش ربح جيد     

اضـافه إلـى    ) المدنيـة والعسـكرية   (االستفادة من المؤسستين االستهالكيتين     

 .التسويق المباشر بالجملة لبعض التجار

 

عبوات كريمات التطرية للكبار واالطفال فى السوق المحلـى         تتفاوت أسعار بيع    

قرشا ودينار ونصف وبسعات مختلفة تتراوح      ) ٤٥(ما بين   ) أسعار المستهلك   (



 ٨

ـ         ٢٠٠ مل و  ٦٠مابين    وحتـى خمسـة     يمل لـبعض أنـواع االنتـاج المحل

 .دنانيرلبعض األصناف ذات مستوى الجوده العالية 

 

 جيـد   يهدف إلى توفير هامش ربح    وألغراض المنافسة فان سعر البيع المقترح       

وعليـه   ،وبما يتناسب مع جودة المنتج    لبائع المفرق   لتجار الجملة والموزعين و   

كريم التطرية  ,  قرشا للنوعين المقترحين   ٦٠ هو   فان سعر البيع المقترح للوحده    

 . مل٢٠٠للكبار وكريم التطرية للصغار سعة 

 

 -: اإليرادات المتوقعة ٦٠٣

 

 اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم تقديرها        )٤ (يوضح الجدول رقم  

 .الل الطاقة االنتاجيه  نسبة استغوعلي أساس سعر البيع المقترح 

 

 )٤(جدول رقم 

 اإليرادات السنوية المتوقعة

  %نسبة الطاقة المستغلة
 اإليرادات

 )ألف دينار(

 كميات اإلنتاج

 )ف عبوةأل(
 السنه

 األولى ١٦٠ ٩٦ ٦٠

 الثانية ١٦٨ ١٠٠,٨ ٦٣

 الثالثة ١٧٦ ١٠٥,٦ ٦٦

 الرابعة ١٨٥ ١١١ ٧٠

 الخامسة ١٩٣ ١١٦,٤ ٧٣

 

 

 



 ٩

 
 

 

 -: موقع المشروع ١٠٤

 

يقترح إقامة المشروع في أي من مدن المملكة ال سيما تلك التي يتواجد فيها 

تجمعات تجارية حيث تتوفر فيها الخدمات الضرورية الالزمة و األيدي /مدن 

 .العاملة 

 

 -:البناء  ٢. ٤

 

النوع من  وبما يناسب هذا ا مربعامتر ٢٠٠تقدر احتياجات المشروع ب 

 .توزيع المساحات المطلوبة ) ٥(ويبين الجدول رقم . الصناعة 

 

 )٥(جدول رقم 

 المساحات الالزمة للمشروع

 البند متر مربع

  انتاج ومختبر صالة  ١٠٠

 مخزن مواد أوليه وبضاعة جاهزه  ٧٠

 مكتب و خدمات  ٣٠

 المجموع  ٢٠٠

 

وببدل لمناطق المشار إليها استئجار مبني ضمن الغايات هذة الدراسة افترض 

هذا وتقدر كلفة تعديالت البناء وأعمال  دينار ٣,٠٠٠ سنوي يبلغ ايجار

 .  دينار٢,٥٠٠التشطيبات الالزمة في حدود 

 

 اسة الفنية  الدر.٤



 ١٠

 

 

 -:عملية التصنيع  ٣. ٤

 

 تجهيز ووزن المواد األولية حسب التركيبة المطلوبة) ١

 البرافين والجلسرين   تي زي بالتسخين وه ) الزيتية(يتم خلط المواد الرئيسية     ) ٢

وزيت السيليكون مع حامض السيتريك وكحول السيتيل والمواد األخرى تحت          

 ºم٧٥درجة حرارة 

يتم اضافة هذه الزيوت الى خالط الكريمات المحتوي على المياه ويتم الخلط            ) ٣

 دقيقة ثم يلي ذلك عملية التبريد ليتكون الخليط الجاهز على شـكل             ٢٠لمدة  

 .سائل حليبي

 عند انتاج كريمات     ºم٣٠تضاف المواد الحافظة والعطرية عند درجة حرارة        ) ٤

األطفال يتم استخدام مادة الكاربوبول مع المياه لتكون األساس الهالمي لمادة           

 .الكريم

 .يتم فحص المنتج مخبرياً ثم تنقل الخلطة الى ماكينات التعبئة والتغليف) ٥

 

 

 -:المعدات واآلالت  ٤. ٤

 

 

 المعدات الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية لها مع         ) ٦( رقم    الجدول يوضح

 التقديرات لألسعار قد تمت على أساس تصنيع الماكنات محليا أو شراء            العلم أن 

ات فيمكن شـرائها مـن      لتجهيزشركات مصنعة ، أما بقية ا     من   ماكنات مجددة 

 . السوق المحلي 

 

 



 ١١

 )٦(جدول رقم 

 هيزاتتكلفة المعدات و التج

 البند العدد دينار/ الكلفة 

   دبل جاكيتلتر ٣٥٠خالط كريمات حجم  ١ ٢٥،٠٠٠

 )شلر(مبرد  ١ ٤،٠٠٠

 ماكنة تعبئة  ١ ٢،٠٠٠

 مضخة كريمات ١ ٤،٠٠٠

 جهاز تنقية المياه  ١ ١،٠٠٠

 وعدد أدوات مختلفة ستانلس ستيل - ٢,٥٠٠

 ومستلزمات أخرى

 المجموع  ٣٨,٥٠٠

 

 

 -:و التجهيزات   األثاث ٥. ٤

 

يحتاج المشروع إلى أثاث و تجهيزات مكتبية تتمثل فـي المكاتـب والكراسـي              

والخزائن وأجهزة الهاتف وأجهزة الكمبيوتر و غيرها وتقدر تكلفتهـا بحـوالي      

 . دينار ٢،٠٠٠

 

 -:السيارات  ٦. ٤

 

وتقـدر الكلفـة بحـوالي       واحده متوسطة الحجـم       نقل رة  يلزم المشروع سيا  

 ار  دين١٢٠٠٠

 

 

 



 ١٢

 -:القوى العاملة  ٧. ٤

 

احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية ) ٧(يبين الجدول رقم 

 والسنوية 

 )٧(جدول رقم 

 القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية

 األجر السنوي

 دينار

 األجر الشهري

 دينار

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع  ١ ٣٥٠ ٤،٢٠٠

 ندس إنتاجمه ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 محاسب  ١ ٢٠٠ ٢،٤٠٠

 مندوب مبيعات  ١ ١٨٠ ٢,١٦٠

 عامل فني  ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

  عاديعامل ٣ ١٢٥ ٤,٥٠٠

 المجموع ٨  ١٨,٦٦٠

 

يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع فـي الضـمان االجتمـاعي            

 . دينار سنويا٢٠,٧١٥ً لتصبح %١١والبالغة نسبتها 

 

 

 -:غليف المواد األولية والت ٨ .٤

 

من وزن المواد اإلجمالية % ٣٠تشكل المواد الكيماوية والزيوت ما نسبته 

احتياجات المشروع من المواد األولية في ) ٨(يوضح الجدول مياه و%) ٧٠(

 .السنة األولى وتكلفتها السنوية 

 



 ١٣

 )٨(جدول رقم 

 احتياجات المواد األولية والتغليف وتكلفتها

 ندالب الكمية  دينار/ القيمة 

 مواد أولية لكريمات الكبار طن٧،٥٤ ١٤،٥١٨

 مواد أولية لكريمات الصغار طن٢،٢٨ ٥،٠٦٣

 عبوات بالستيكية  ألف ١٦١ ١٩،٣٢٠

 رقائق المنيوم ألف ١٦١ ١،١٢٧

 بطاقة بيان الف١٦١ ٤،٨٣٠

 كراتين خارجيه كرتونه٦٧٥٠ ٢،٠٢٥

 المجموع  ٤٦،٨٨٣

 

 -:الخدمات الضرورية  ٩. ٤

 

الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينـات         الخدمات  

 .ولإلنارة االعتيادية والماء الالزم لعملية الخلط واالستعمال الشخصي للعاملين 

 

 )٩(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 البند دينار/ التكلفة 

 الكهرباء  ١،٢٠٠

 الماء ٦٠٠

 تدفئه وسيارات / محروقات ١،٨٠٠

 المجموع ٣,٦٠٠
 

 

 



 ١٤

 -:برنامج تنفيذ الشروع  ١٠. ٤

 

  المجـددة   المعدات افترض ان  وقدتقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي ستة اشهر         

 . محليا  المعدات الالزمة للمشروعتصنيعاو ان يتم  أن تستورد من الخارج يمكن

 

 

 

 -:تكاليف التشغيل السنوية  ١. ٥

 )   ١٠(                                    جدول رقم     

                                   تكاليف التشغيل في السنة األولى

 البند دينار/ التكلفة  

 مواد أولية وتغليف  ٤٦،٨٨٣

 رواتب وأجور  ٢٠,٧١٥

 إيجارات  ٣،٠٠٠

 خدمات ضرورية  ٣,٦٠٠

 تسويق ٢,٨٨٠

 يلية أخرى مصاريف تشغ ٣,١٧٠

 المجموع  ٨٠,٢٤٨

 

 -: رأس المال العامل  ٢. ٥

 

 بنحـو    واحـد  يقدر رأس المال العامل على اساس دورة إنتـاج مـدتها شـهر            

 .دينار  )٦,٦٨٧(

 

 

 

 

 الدراسة المالية . ٥



 ١٥

 -:نفقات ما قبل التشغيل  ٣. ٥

 

لدراسـات و التعاقـد علـى المعـدات     تشمل نفقات ما قبل التشغيل اسـتكمال ا  

 . دينار ٢,٥٠٠حوالي التأسيس وغيره وتقدر بو

 

 -:تكاليف المشروع  ٤. ٥

 

 )١١(جدول رقم 

 تكلفة المشروع

 البند دينار/ التكلفة 

 تعديالت البناء ٢,٥٠٠

 المعدات و اآلالت وتجهيزات مختبر  ٣٨,٥٠٠

 أثاث مكتب  ٢،٠٠٠

 وسائط نقل  ١٢،٠٠٠

 تأمينات مستردة ٥٠٠

 مجموع تكلفة الموجودات الثابتة  ٥٥,٥٠٠

 مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل  ٢,٥٠٠

 رأس المال العامل الدوار  ٦,٦٨٧

 تكلفة المشروع  ٦٤,٦٨٧

 

 

 -: وسائل التمويل ٥. ٥

 

 % )٤٦ (  دينار يمثل  ٣٠,٠٠٠ صرفي بقيمة مسيحصل المشروع على قرض     

من كلفة المشروع بينما يغطي باقي التكاليف من مصـادر صـاحبه علمـا أن               

 .ولمدة خمس سنوات  % ١٠فائدة ال



 ١٦

 

 -: الفرضيات المالية ٦. ٥

 

في البداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قـرض إلـى إحـدى               

تتـراوح عـادة    . مؤسسات التمويل لتمويل جزء من كلفة الموجـودات البتـة         

الضمانات المقبول بها من جهات التمويل الخاصة ما بين الضمانات العقارية أو            

خصية لصاحب المشروع باإلضافة إلى مختلف أنواع الرهونات سواء الكفالة الش

 .على ماكنات المشروع أو األرض 

 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على 

يسـدد القـرض    . قرض لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة         

يبدأ  % . ١٠وية وبمعدل فائدة سنوية     على خمس سنوات بأقساط سنوية متسا     

التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة            

 .سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلك باالعتمـاد علـى             

 -:األسس والفرضيات التالية 

 

ك المواد الخام ومدخالت    تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذل        

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

 %٥٠تم افتراض ان نسبة التوزيعات 

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

  %.١٥اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها 

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 
 



 ١٧

 الخالصة  ٧. ٥
 

ص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق يبين ملخ

كذلك تشـير   . أن المشروع يحقق ربحا صافيا للسنوات الخمسة األولى القادمة          

التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المـردود            

دراسة حسـاب األربـاح     مرفق كذلك بهذه ال   . المالي يرتقي لمستوى التوقعات     

 -:والتي تبين ما يلي . والخسائر ، الميزانية التقديرية 

 

 دينـار فـي     ٥,٢٧٣يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .دينار في السنة الخامسة ١٠,٦٤٦ السنة األولى للتشغيل و 

ـ  و عين مـوظف ثمانيةسيوفر المشروع فرص عمل ل  - تبلـغ قيمـة    . لام

ور التي ستدفع لهم بما فبها مساهمة المشروع في الضمان          الرواتب واألج 

 دينار  ٢٥,١٨٠ دينار في السنة األولى ترتفع إلى          ٢٠,٧١٥االجتماعي  

 .في السنة الخامسة 

في السـنة األولـى و        % ٨,٥تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

ونسبة العائـد علـى     . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري        % ٢٠,٩

   % .٢٠,٩و   % ١٤,٣حقوق الملكية بين 

 . دينار ٢٨,٩٨٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 .  %٢٤,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع   -

 .١,٤ تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

  .واتسناربع تبلغ فترة االسترداد للمشروع - -

ض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشـروع أو تكـاليف           في حالة انخفا    -

يبقى المشروع جديا وتبقـى      % ٢٠و  %٥التشغيل بنسب تتراوح بين           

 .ى الالزم للحكم على جدوى المشروع     المعايير المالية أعلى من الحد األدن     

إال أن المشروع يعتبر حساساً إلنخفاض سعر البيـع أو زيـادة تكـاليف              

 . األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك%١٠التشغيل وبنسبة 



 ١٨

 

 
 حساب االرباح والخسائر ) ١

 التدفق النقدي ) ٢

 الميزانية العمومية ) ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية  ) ٤

المالحق المالية.٦



الموقع المقترح
عام

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

96,000100,800105,840111,132116,689المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

46,88349,22751,68954,27356,987تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,98911,53812,11512,72113,357تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,0006,3006,6156,9467,293تكاليف المصنع التشغيلية

63,87267,06670,41973,94077,637مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
32,12833,73435,42137,19239,052الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي التسويق
7,3267,6928,0778,4818,905رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,8803,0243,1753,3343,501مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
650683717752790مصاريف أخرى

16,37617,04517,74718,48419,259مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,0496,0496,0496,0496,049اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

22,92523,59424,29625,03325,808مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
9,20310,14111,12512,15913,244الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
6,2037,6329,15710,78512,525الربح قبل الضريبة

9301,1451,3741,6181,879الضريبة على األرباح
5,2736,4877,7839,16810,646األرباح الصافية

%66%67%69%70%71نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
77,46577,99578,47878,90579,264نقطة التعادل (بالدينار)

%68%71%74%77%81نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
2,50025.00100منشآت أخرى
38,50010.003,850معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
12,0006.671,799وسائل نقل

010.000أخرى
6,049المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,6876,6870رأس المال العامل المطلوب

64,68734,68730,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج  آريمات التطرية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
96,000100,800105,840111,132116,689المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
96,000100,800105,840111,132116,689المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
34,687حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,7806,58710,40114,20917,993الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
64,68798,780107,387116,241125,341134,681مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
55,500مجموع اإلستثمارات

3,90763,87267,06670,41973,94077,637التكاليف التشغيلية المباشرة
16,37617,04517,74718,48419,259إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,0002,5091,9681,373719الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
9301,1451,3741,6181,879الضريبة

61,90784,17887,76491,50895,41699,494إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,78014,60219,62324,73429,92635,188صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,9145,4055,9466,5407,194أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,9145,4055,9466,5407,194إجمالي دفعات سداد القرض

2,7809,68814,21718,78823,38527,993رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,1023,8164,5795,3936,262توزيعات األرباح

2,7806,58710,40114,20917,99321,731صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج  آريمات التطرية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,7806,58710,40114,20917,99321,731النقد

00000المدينون
3,9073,9073,9073,9073,9073,907المخزون

6,68710,49314,30818,11621,90025,638إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,500المباني

38,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

12,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
55,50055,50055,50055,50055,50055,500إجمالي األصول الثابتة
6,04912,09818,14724,19630,245اإلستهالك التراآمي

55,50049,45143,40237,35331,30425,255القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
64,68761,94459,21056,46953,70450,893مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
491454055946654071940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

491454055946654071940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

250861968113735719400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
250861968113735719400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
34,68734,68734,68734,68734,68734,687رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,1714,8428,04711,822األرباج المجمعة
2,1712,6713,2053,7754,384الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

34,68736,85839,53042,73546,50950,893مجموع حقوق الملكية
64,68761,94459,21056,46953,70450,893مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %20.9%17.1%13.8%11.0%8.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%20.9%19.7%18.2%16.4%14.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.92.42.83.0NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج  آريمات التطرية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%64,6875تكاليف المشروع

%34,6875مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%30,00012القروض

%50%46.4القرض الى التكاليف %

%15%53.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

5,2736,4877,7839,16810,646صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.7%9.7%8.7%7.6%6.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%20.9%17.1%13.8%11.0%8.5معدل العائد على اإلستثمار %

%20.9%19.7%18.2%16.4%14.3معدل العائد على حقوق الملكية %

1.92.42.83.0NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

77,46577,99578,47878,90579,264نقطة 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 34,594-2,803-10,069-28,98924,23119,4749,460صافي القيمة الحالية

IRR 3.5-%10.8%7.4%16.2%19.4%21.9%24.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.31.10.81.00.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

78,421

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.2%

17.9%
2.0

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج  آريمات التطرية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,871
8.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.8%معدل العائد الداخلي
NPV28,989صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.9%معدل العائد الداخلي
NPV24,231صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.4%معدل العائد الداخلي
NPV19,474صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.2%معدل العائد الداخلي
NPV9,460صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.4%معدل العائد الداخلي
NPV-10,069صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.8%معدل العائد الداخلي
NPV-2,803صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-3.5%معدل العائد الداخلي
NPV-34,594صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,9070-61,907

12,78015,75212,972

232216,69016,368

333817,67417,336

435518,70818,353
537374,85474,481

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

068,0980-68,098

12,78015,75212,972

232216,69016,368

333817,67417,336

435518,70818,353
537377,38077,007

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

074,2880-74,288

12,78015,75212,972

232216,69016,368

333817,67417,336

435518,70818,353
537379,90579,532



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,9070-61,907

12,78010,9528,172

232211,65011,328

333812,38212,044

435513,15112,796
537367,93367,560

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,9070-61,907

12,7806,1523,372

23226,6106,288

33387,0906,752

43557,5957,240
537361,01260,639

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,2980-62,298

13,0587,7274,669

23548,2797,925

33728,8578,486

43909,4659,075
541065,97265,562

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,6880-62,688

13,337-298-3,634

2386-132-519

340641-365

4426223-203
544757,09056,643


