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

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

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

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

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

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

لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .لمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة وا

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

 .مركزاً 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (

 



 

 المحتويات
    ملخص المشروع٠١

    المقدمة٠٢

 نبذة عن المشروع ١-٢ 

 أهداف المشروع ٢-٢ 

 الموقع العام للمشروع ٣-٢ 

    دراسة السوق٠٣

 وصف المنتج ١-٣ 

 الطلب الحالي ٢-٣ 

 الطلب المتوقع ٣-٣ 

 حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية ٤-٣ 

 ق واسعار البيعالمنافسة والتسوي ٥-٣ 

 اإليرادات المتوقعة ٦-٣ 

    الدراسة الفنية٠٤

 موقع المشروع ١-٤ 

 البناء ٢-٤ 

 عملية التصنيع ٣-٤ 

 المعدات واآلالت ٤-٤ 

 األثاث والتجهيزات ٥-٤ 

 السيارات ٦-٤ 

 القوى العاملة ٧-٤ 

 المواد األولية والتغليف ٨-٤ 

 الخدمات الضرورية ٩-٤ 

   سة المالية الدرا٠٥

 تكاليف التشغيل السنوية ١-٥ 

 رأس المال العامل ٢-٥ 

 نفقات ما قبل التشغيل ٣-٥ 

 تكاليف المشروع ٤-٥ 

  وسائل التمويل ٥-٥ 

 الفرضيات المالية ٦-٥ 

 الخالصة ٧-٥ 

   المالحق المالية. ٦

 



١ 

 
 انتاج صبغات الشعرمشروع 

 
 
 
 

 ملخص املشروع. ١

 نتاج صبغات الشعرا اسم المشروع

 عام  موقع المشروع 

 صبغات للشعر منتجات المشروع 

  ١٠              األيدي العاملة

 دينار   ٦٦,٨٣٢    االستثمار الكلى 

  دينار٢١,٩٠٩  يةصافى القيمة الحال

 %٢١,٢ معدل العائد الداخلي  

 ١,٣  لإليرادات على االستثمارات يةالقيمة الحال

  سنوات٥ اد فترة السد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٢ 

 
 
 
 

 -:وصف المشروع  ١. ٢
 

 . تشكل صبغات الشعر جزءا من مستلزمات العنايه الشخصية لبعض المستويات العمرية

حيث بدأ  ومنذ زمن الفراعنة باستعمال       : الى ثالث مجموعات  , تاريخيا,يمكن تقسيم الصبغات  

ترة تاريخية ثانية باستعمال أنواع تعتمد بتركيباتهـا علـى          الصبغات النباتية المنشا تبعتها ف    

اساس معدني الضفاء اللون المطلوب الى الشعر و التى تطورت تطورا سريعا ليتم استبدالها              

ولنجد منها  , حاليا بتركيبات ثمثل المجموعة الثالثة وتعتمد على المركبات الكيماوية العضوية         

االشقر المميز لسكان الدول االسكندنافية وحتى اللون       االن مايحقق ويتدرج بدرجة لونة من       

 . االسود المميز لسكان الشرق االقصى

 :يجب ان تمتاز و تظهر صبغات الشعر الصفات التالية باستعمالها

 .ان اليكون لها اضرار بجسم الشعرة وان ال تفقد الشعر ملمسة او لمعانة الطبيعيين- 

 .ر تحسسية عندما تطبق الى الشعر او الجلدان ال يكون لها اضرار سامة او اثا-

وء الشمس ومـاء    ان يكون لون الشعر المكتسب باستعمالها ثابتا بعد تعرضة للهواء وض          -

 .الل الناتجة عن الصبغة طبيعية المنظرظوان تكون ال,البحر

 . ان ال يتغير اللون المكتسب باستعمال ملمعات او مثبتات الشعر او الصابون او الشامبو                - 

ض الشعر لمحلـول قاعـدي او        فانة يجب ان ال يتغير اللون المكتسب عند تعر          لذلك اضافة

 . كسدة او مختزلة او لمستحضرات تجعيد الشعرؤلمواد م

ان العدد الالمتناهي من الوان الصبغات المطلوبة والمرغوبة يمكن الحصول علية من عـدد              

 جسم الشعرة هي التي تنتج اللـون   ع حبيبات الصبغة في   يمحدود من االلوان وان حجم وتوز     

 . المختلف بشكل فيزيائي و الكتروستاتيكي

 

 وتوفيرها بسعر مناسب  صبغات الشعر بتركيبات اساسيةيهدف المشروع المقترح إلى إنتاج 

 كلهناال زال   ، خاصة ان اإلنتاج المحلى ال يغطى كامل احتياجات الطلب في السوق المحلى و             

 فرصة جيـده    مع مالحظة أن منتجات هذا  القطاع فى االردن لديها         استيراد لها من الخارج،   

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

 املقدمة. ٢



٣ 

 -:مبررات المشروع  ٢. ٢

 

من  من قبل قطاعات واسعة ومستمر على صبغات الشعر هنالك طلب قائم .١

 .المواطنين

كبيرة من هذه المنتجات ،حيث ان األنتاج المحلي غير ال زال األردن يستورد كميات  .٢

 .كاف لتغطية احتياجات الطلب 

 .إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خاصة األسواق العربية  .٣

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

 .  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٥

 

 -:لعام للمشروع الموقع ا ٣. ٢

 

خذين بنظر االعتبار االستفاده آع ، و المشراإن معظم مناطق المملكة مناسبة القامه مثل هذ

التي  الحوافز من حوافز التصدير التي توفرها المدن الصناعية والمناطق المؤهلة أو 

 .يوفرها قانون تشجيع االستثمار

 

 

 

 

 -:وصف المنتج  ١. ٣

 

  ليـزاد عـدد  ( ست صبغات مختلفه وبتركيبة أساسيه  بإنتاج بدايةالمشروع المقترحسيقوم 

يعبـأ  .  مل ٧٠وبأحجام موحدة للمنتج هى     )  صبغة في مرحلة الحقة    ٢٤الوان الصبغات الى    

المنتج في تيوب مطبوع من االلمنيوم و كرتون داخلي مبين علية المعلومات المطلوبة فـي               

كما تتم سلفنة كل مجموعة مع بعضها وتتم مناولتهـا  داخـل             . ةالمواصفة القياسية االردني  

 .كرتون خارجي مقوى 

 

 -:الطلب الحالي  ٢. ٣

 .من صبغات الشعر, صراحة,التظهرنشرات دائرة االحصاءات العامة مستوردات المملكة 

  دراسة السوق ٠٣



٤ 

 سنه فما فوق المستهلك الرئيسي لصبغات الشعر علما بأن          ٢٠يعتبر قطاع االناث من عمر    

من سكان المملكة حسب نشرة دائرة االحصاءات العامـة         % ) ٢٤(لفئه تشكل حوالى    هذه ا 

مـن هـذا    % ٢٠ ، وعلى فرض ان عدد الذين يستخدمون صبغات الشعر هو            ٢٠٠٢لعام  

وعلى فرض  .  ألف مستهلك   ) ٢٥٥(القطاع فان عدد المستهلكين االناث يصل الى حوالى         

 سنة فما فوق فان عـدد       ٤٠من سن   % ٢ ان عدد الذكور المستخدمين لصبغات الشعر هو      

ألف مستهلك ، وعلى افتراض أن كل مسـتهلك         ) ١٠(المستهلكين الذكور يصل الى حوالى      

فان حجم االستهالك من صبغات الشعر لعام       , بحدة االدنى , يقوم بشراء ثالث تيوبات سنويا      

 .الف تيوب سنويا ) ٧٩٥( يبلغ حوالي ٢٠٠٢

نات دائرة االحصاءات العامه ضمن التعرفة الجمركية رقـم         من ناحية أخرى فقد أظهرت بيا     

قيمـة  ,  "منتجات للعناية بالشعر لم تذكر في بنود اخـرى  "والذي ينص على     ) ٣٣٠٥٩٠(

علـى النحـو     ) ٢٠٠٢-١٩٩٨(وكمية المستوردات والصادرات من هذا البند للسـنوات         

   -:التالى 

 )١(قم                                        جدول ر

 

الميزان 

 التجاري

  المستوردات الصادرات إعادة تصدير

لف باال بالطن بالدينار 

 دينار 

لف باال  بالطن

 دينار

لف باال بالطن

 دينار 

 السنة 

-١٩٩٨ ٩٥٥ ٣٤١ ١٣،٣ ٦،٣٧ ٩،٤ ٠،٧٤ ٩٣٢،٣١٢ 

-١٩٩٩ ٦٣٧ ٢٥٢ ٥٣،٦ ٢١،٣ ٥،٤ ٢ ٥٧٧،٩٦٦ 

-١٠٠،٩ ٣٧ ٤٦٧،٧٨٢ ٢٠٠٠ ٥٨٥ ٢٥٢ ١٦ ١٢،٨ 

-٢٠٠١ ٩٦٣ ٤٤٣ ١٩٩ ٢٢،٢ ٥٠،٦ ٤٥،٦ ٧١٣،٣٩١ 

-

١،٥٨١،٥٨٥

١٠٤،٦ ٢٠٠٢ ١٦٧٩ ٦٠٤ ١١،٦ ٢٧،٢ ٨٥،٤ 

 

 -:من الجدول السابق يتبين ما يلي 

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

 .السوق المحلي المستورد من هذا البند



٥ 

ات مرتفعه وهذا يعود إلى عدم وجود إنتاج محلى يغطي إن قيمة وكمية المستورد -

 .احتياجات السوق

 

 -:الطلب المتوقع  ٣. ٣

 النساء  والرجـال بشـكل       رغبة منتجات العناية الشخصية بحكم      ىيزداد الطلب المتوقع عل   

مـن   % ٣فان تقدير زيادة الطلب بنسـبة      .ملحوظ على الظهور دائما بمظهر حسن والئق        

  القادمةست ،وعليه فان الطلب المتوقع خالل السنوات البر معقوال صبغات الشعر يعت

 -: هو كما مبين في الجدول التالي

          

 )٢(                                  جدول رقم 

  ٢٠٠٩– ٢٠٠٤                    الطلب المتوقع للسنوات 

 السنه  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

 تيوب الف  ٨٤٣ ٨٦٩ ٨٩٥ ٩٢٢ ٩٤٩ ٩٧٨

 

 -: حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاجيه ٤٠٣

عدا  نحو مليون تيوب سنويا،٢٠٠٩ على صبغات الشعر عام يتوقع أن يبلغ حجم الطلب

) ١٣٥(بعن امكانيه التصدير للخارج وقد تم تقدير الطاقة االنتاجيه المقترحة للمشروع 

 ٣٠٠أساس وردية عمل واحدة يومياً بواقع على ألف تيوب سنويا من صبغات الشعر ، 

 - :السنة/ يوم 

 

 من الطاقه %٦٠ تدرج الطاقة االنتاجيه سنويا حيث تكون )٥(يوضح الجدول رقم 

 %.٥في السنه األولى وتزداد سنويا بمعدل االنتاجيه التصميميه 

 

 )٣(                                    جدول رقم 

 الستةتدرج الطاقة االنتاجيه للسنوات التشغيليه                   

 

 السنه  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

 ) وحدةألف(اإلنتاج  ٨٠ ٨٤ ٨٨،٢ ٩٢،٦ ٩٧،٢ ١٠٢

  %لسوقا من  المتوقعةنسبهال ٩،٥ ٩،٧ ٩،٩ ١٠،٠ ١٠،٢ ١٠،٤



٦ 

    
 

 -: المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣

 

 مصنع محلي روع من اإلنتاج المحلي والمستورد ،حيث هنالكتأتي المنافسة المتوقعة للمش

 . صبغات الشعر و ينتجها تحت ترخيص عالميقوم بإنتاجي واحد

 أنواع مختلفة من صبغات الشعر من مصادر عديده أهمها سوريا والدول  ويتم استيراد

 .االوروبيه والواليات المتحدة االمريكية

 

 

لمنتج والمنافسة باألسعار وذلك ل  العاليةجودةالمن حيث التسويق فيجب التركز على 

االستفادة كذلك  ، ويمكن لتجار الجمله وأصحاب المحالت التجارية عاليبتوفير هامش ربح 

 ).المدنية والعسكرية(من المؤسستين االستهالكيتين 

ما بين ) أسعار المستهلك (تيوب صبغة الشعر فى السوق المحلى تتفاوت أسعار بيع 

 .  مل٧٠دينارا للتيوب سعة  ) ١٢-١،٧٥٠(

 جيد لتجار الجملة يهدف إلى توفير هامش ربحوألغراض المنافسة فان سعر البيع المقترح 

 دينارا للتيوب ١،١ هو   لبائع المفرق ،وعليه فان سعر البيع المقترح للوحدهوالموزعين ، 

 . مل٧٠حجم 

 

 

 

 

 -: اإليرادات المتوقعة ٦٠٣

 

 اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم تقديرها علي )٦ (يوضح الجدول رقم

 . نسبة استغالل الطاقة االنتاجيه وأساس سعر البيع المقترح 

 

 

 

 



٧ 

 

 )٤(                                        جدول رقم 

                                    اإليرادات السنوية المتوقعة

 نسبة الطاقة 

 المستغلة

 اإليرادات

 )ألف دينار(

 كميات اإلنتاج

 )ف تيوبأل(

 السنه 

 األولى  ٨٠ ٨٨ %٦٠

 الثانية ٨٤ ٩٢،٤ %٦٣

 الثالثة ٨٨،٢ ٩٧ %٦٦

 الرابعة ٩٢،٦ ١٠١،٩ %٦٩،٥

 الخامسة ٩٧،٢ ١٠٧ %٧٣

 

 

 

 

 -: موقع المشروع ١٠٤

 

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

 .تجارية حيث تتوفر فيها الخدمات الضرورية الالزمة و األيدي العاملة 

 

 -:البناء  ٢. ٤

 

توزيع ) ٧(ويبين الجدول رقم  . ٢م٢٠٠مساحة األبنية الالزمة للمشروع ب تقدر 

 .المساحات المطلوبة 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية . ٤



٨ 

 )٥(                                        جدول رقم 

                                   المساحات الالزمة للمشروع 

 البند متر مربع 

  انتاج ومختبر صالة  ١٠٠

 مخزني مواد أوليه وبضاعة جاهزه  ٦٠

 مكتب و خدمات  ٤٠

 المجموع  ٢٠٠

 

 وببدل ايجاريئجار مبني ضمن المناطق المشار إليها استلغايات هذة الدراسة افترض 

  . دينار١,٨٠٠ البناء تعديالت تقدر . دينار٣,٠٠٠سنوي 

 

 

 -:عملية التصنيع  ٣. ٤

   . حسب التركيبة المطلوبه وبدقة عالية تجهيز ووزن المواد األولية .١

 )كغم٨٠وزن الوجبة  (.اد بناء على خطوات واضحة ومدروسةالبدء بعملية خلط المو .٢

 oم٧٠تحت درجة حرارة ).Base(تخلط المواد المكونة للكريم الحامل للصبغة اوال  .٣

 جيدا في اقل كمية من المحلول) ة حسب اللون المطلوب انتاج( تذاب المواد الصبغية  .٤

 مع اجراء التبريد حتى .المعد مسبقا الذابتها وتخلط جيدا مع خلطة الكريم الحامل

 oم٣٠

وتستغرق عملية .)أثناء الخلط وفى نهاية عملية الخلط ( فحص مخبري للخلطة  .٥

  ساعات ٣التصنيع مدة 

 .جهيز خط التعبئة ومعايرة ماكنة التعبئه حسب الوزن المطلوبت .٦

 .التأكد من الوزن الصحيح للتيوب المعباومن نظافتة  .٧

 .وضع المنتج فى الكراتين الداخلية المخصصة له وسلفنته  .٨

  .ارجية وضع المنتج فى الكراتين الخ .٩

يدويا لتسوق مع تيوبات ) البيروكسيد(تعبئة العبوات البالستيكية بمحلول االوكسجين  .١٠

 .الصبغات

 

 



٩ 

 -:المعدات واآلالت  ٤. ٤

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

يسية محليا أو شراء ماكنات التقديرات لألسعار قد تمت على أساس تصنيع الماكنات الرئ

 .  فيمكن شرائها من السوق المحلي لتجهيزات، أما بقية امجددة 

 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات و التجهيزات

 البند العدد دينار/ الكلفة 

 دبل جاكيت/ ستانلس  لتر ١٠٠خالط حجم  ١ ٢٠،٠٠٠

  مياهمبرد ١ ٣،٥٠٠

 معاجينماكنة تعبئة  ١ ٦،٠٠٠

  ستانلسة صبغاتمضخ ١ ٤،٠٠٠

 جهاز تنقية المياه  ١ ١،٠٠٠

 أدوات مختلفة ستانلس ستيل - ٢،٠٠٠

 ميزان  ٣ ٢،٠٠٠

  عدد وأدوات متفرقة - ١،٠٠٠

 المجموع  ٣٩،٥٠٠

 

   -:األثاث و التجهيزات  ٥. ٤

يحتاج المشروع إلى أثاث و تجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتب والكراسي والخزائن 

 . دينار ٢،٠٠٠ف وأجهزة الكمبيوتر و غيرها وتقدر تكلفتها بحوالي وأجهزة الهات

 

 -:السيارات  ٦. ٤

 

  دينار ٨،٠٠٠وتقدر الكلفة بحوالي  واحده متوسطة الحجم  نقلرة يلزم المشروع سيا

 

 

 -:القوى العاملة  ٧. ٤

 

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



١٠ 

 ) ٧(                                            جدول رقم 

                                القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية

 األجر السنوي

 دينار

 األجر الشهري

 دينار

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع  ١ ٣٥٠ ٤،٢٠٠

 مهندس إنتاج ١ ٣٠٠ ٣،٦٠٠

 ختبرفني م ١ ٢٠٠ ٢،٤٠٠

 محاسب  ١ ٢٠٠ ٢،٤٠٠

 مندوب مبيعات  ١ ٢٠٠ ٢،٤٠٠

 عامل فني  ٢ ١٢٥ ٣,٠٠٠

  عاديعامل ٣ ١٠٠ ٣،٦٠٠

 المجموع ١٠  ٢١,٦٠٠

 

يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

 .٢٣,٩٧٦ لتصبح %١١

 

 -:  المواد األولية والتغليف ٨. ٤

احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى وتكلفتها ) ٨(لجدول يوضح ا

 .السنوية 

 )٨(                                        جدول رقم 

                              احتياجات المواد األولية والتغليف وتكلفتها 

 البند الكمية  دينار/ القيمة 

 وية مختلفةمواد كيما  طن٣ ١٦,٩٠٠

 تيوبات المنيوم   ألف ٨١ ١٢,٣٤٠

 كراتين داخليه وسولفان  ألف ٨١ ٤،٤٥٥

 كراتين خارجيه   كرتونه٢٧٠٠ ٦٧٥

 عبوات بالستيكية  الف٨١ ٥،٦٧٠

 بيروكسيد  طن١ ٧٨٥

 المجموع  ٤٠,٨٢٥



١١ 

 -:الخدمات الضرورية  ٩. ٤

ة لتشغيل الماكينات ولإلنارة الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائي

 .االعتيادية والماء الالزم لعملية الخلط واالستعمال الشخصي للعاملين 

 )٩(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 البند دينار/ التكلفة 

 الكهرباء  ٨٤٠

 الماء ٢٤٠

 تدفئه وسيارات / محروقات ١،٨٠٠

 المجموع ٢,٨٨٠

 

 -:  برنامج تنفيذ الشروع ١٠. ٤

  المجددة المعداتافترض ان وقدالفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي ستة اشهر تقدر 

  المعدات والتجهيزات الالزمة للمشروعتصنيعاو ان يتم  أن تستورد من الخارج يمكن

 .محليا 

 

 

 

 -: تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥

 )   ١٠(ول رقم                                         جد

                                   تكاليف التشغيل في السنة األولى

 البند دينار/  التكلفة 

 مواد أولية وتغليف  ٤٠,٨٢٥

 رواتب وأجور  ٢٣,٩٧٦

 إيجارات  ٣،٠٠٠

 تسويق ١,٧٦٠

 خدمات ضرورية  ٢,٨٨٠

 مصاريف تشغيلية أخرى  ٢,٧٥٠

 المجموع  ٧٥,١٩١

الدراسة المالية .  ٥



١٢ 

 

 -: المال العامل  رأس٢. ٥

 

 .دينار  )١٢,٥٣٢( بنحو انيقدر رأس المال العامل على اساس دورة إنتاج مدتها شهر

 

 -:نفقات ما قبل التشغيل  ٣. ٥

 

تشمل نفقات ما قبل التشغيل استكمال الدراسات و التعاقد على المعدات و التأسيس وغيره 

 . دينار ٢،٥٠٠وتقدر بحوالي 

 

 -:تكاليف المشروع  ٤. ٥

 )١١(                                         جدول رقم 

                                            تكلفة المشروع

 البند دينار/ التكلفة 

 تعديالت البناء ١,٨٠٠

 المعدات و اآلالت وتجهيزات مختبر  ٣٩،٥٠٠

 أثاث مكتب  ٢،٠٠٠

 تأمينات مستردة ٥٠٠

 وسائط نقل  ٨،٠٠٠

 مجموع تكلفة الموجودات الثابتة  ٥١,٨٠٠

 مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل  ٢,٥٠٠

 رأس المال العامل الدوار  ١٢,٥٣٢

 تكلفة المشروع  ٦٦,٨٣٢

 

 -: وسائل التمويل ٥. ٥

 

من كلفة  % ٣٠     دينار يمثل ٢٠,٠٠٠ صرفي بقيمة مسيحصل المشروع على قرض 

ولمدة خمس  % ١٠اليف من مصادر صاحبه علما أن فائدة المشروع بينما يغطي باقي التك

 .سنوات 



١٣ 

 

 -:الفرضيات المالية  ٦. ٥

 

في البداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض إلـى إحـدى مؤسسـات                

تتراوح عادة الضمانات المقبول بها من      . بتةثاالتمويل لتمويل جزء من كلفة الموجودات ال      

ة ما بين الضمانات العقارية أو الكفالة الشخصية لصاحب المشـروع           جهات التمويل الخاص  

 .باإلضافة إلى مختلف أنواع الرهونات سواء على ماكنات المشروع أو األرض 

 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية علـى قـرض              

سدد القرض على خمس سـنوات      ي. لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة        

يبدأ التسديد عنـد نهايـة السـنة         % . ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية       

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلـك باالعتمـاد علـى األسـس                

 -:والفرضيات التالية 

اض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومـدخالت اإلنتـاج              تم افتر 

 .ستكون نقدية 

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

  %.١٥اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها 

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 :الخالصة  ٧ .٥

ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن يبين 

كذلك تشير التدفقات النقدية . المشروع يحقق ربحا صافيا للسنوات الخمسة األولى القادمة 

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

.  الدراسة حساب األرباح والخسائر ، الميزانية التقديرية مرفق كذلك بهذه. التوقعات 

 -:والتي تبين ما يلي 

دينار في السنة األولى  ٤,٠٦٦ يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين -

 .دينار في السنة الخامسة  ٨,٢٥٤للتشغيل و 



١٤ 

جور التي  تبلغ قيمة الرواتب واأل,لام و عين موظفلعشرة سيوفر المشروع فرص عمل -

 دينار في السنة ٢٣,٩٧٦ستدفع لهم بما فبها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 .دينار في السنة الخامسة   ٢٩,١٤٣األولى ترتفع إلى 

في  % ١٣,٩في السنة األولى و  % ٦,٢ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

و % ٨,٤لى حقوق الملكية بين  ونسبة العائد ع. السنة الخامسة للتشغيل التجاري 

١٣,٩. % 

 . دينار ٢١,٩٠٩    NPV تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع -

  %.٢١,٢ يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 .١,٣ تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات -

  . سنواتخمستبلغ فترة االسترداد للمشروع -

نخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب في حالة ا-

يبقى المشروع جديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد  % ٢٠و%٥تتراوح بين    

إال أن المشروع يعتبر حساس في حال انخفاض األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

 .%١٠ة سعر البيع أو زيادة تكاليف التشغيل بنسب

 

 

 المالية المالحق.  ٦



الموقع المقترح
عام

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

88,00092,40097,020101,871106,965المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

40,82542,86645,01047,26049,623تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,98614,68515,42016,19117,000تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,7404,9775,2265,4875,761تكاليف المصنع التشغيلية

59,55162,52965,65568,93872,385مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
28,44929,87131,36532,93334,580الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

1,7601,8481,9402,0372,139مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
650683717752790مصاريف أخرى

15,64016,27216,93617,63218,364مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,5215,5215,5215,5215,521اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

21,66122,29322,95723,65424,385مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,7887,5788,4089,28010,195الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
4,7885,9067,0968,3649,715الربح قبل الضريبة

7188861,0641,2551,457الضريبة على األرباح
4,0705,0206,0327,1098,258األرباح الصافية

%71%72%73%75%76نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
73,19074,13275,07075,99976,913نقطة التعادل (بالدينار)

%72%75%77%80%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
1,80025.0072منشآت أخرى
39,50010.003,950معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
5,521المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
12,53212,5320رأس المال العامل المطلوب

66,83246,83220,000إجمالي تكلفة المشروع
%30%70%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج  صبغات الشعر



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
88,00092,40097,020101,871106,965المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
88,00092,40097,020101,871106,965المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
46,832حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,72810,14914,63319,17423,763الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
66,83293,728102,549111,653121,045130,727مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
51,800مجموع اإلستثمارات

6,80459,55162,52965,65568,93872,385التكاليف التشغيلية المباشرة
15,64016,27216,93617,63218,364إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
7188861,0641,2551,457الضريبة

61,10477,90981,35984,96788,74092,686إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,72815,81921,19026,68632,30538,042صافي 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

5,72812,54317,58622,72227,94533,245رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,3942,9533,5484,1824,858توزيعات األرباح

5,72810,14914,63319,17423,76328,388صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج  صبغات الشعر



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,72810,14914,63319,17423,76328,388النقد

00000المدينون
6,8046,8046,8046,8046,8046,804المخزون

12,53216,95321,43825,97930,56735,192إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,800المباني

39,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
51,80051,80051,80051,80051,80051,800إجمالي األصول الثابتة
5,52111,04316,56422,08527,606اإلستهالك التراآمي

51,80046,27940,75735,23629,71524,194القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
66,83265,23263,69562,21560,78259,386مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
327636043964436047960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16724131219157479600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16724131219157479600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
46,83246,83246,83246,83246,83246,832رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,6763,7436,2269,154األرباج المجمعة
1,6762,0672,4842,9273,400الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

46,83248,50850,57553,05855,98659,386مجموع حقوق الملكية
66,83265,23263,69562,21560,78259,386مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %13.9%11.7%9.7%7.9%6.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%13.9%12.7%11.4%9.9%8.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.75.46.06.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج  صبغات الشعر



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%66,8325تكاليف المشروع

%46,8325مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%50%29.9القرض الى التكاليف %

%15%70.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,0705,0206,0327,1098,258صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%9.1%8.2%7.3%6.4%5.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%13.9%11.7%9.7%7.9%6.2معدل العائد على اإلستثمار %

%13.9%12.7%11.4%9.9%8.4معدل العائد على حقوق الملكية %

4.75.46.06.4NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.30.20.10.0الديون

73,19074,13275,07075,99976,913نقطة 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 38,138-8,105-14,355-21,92817,19112,4533,787صافي القيمة الحالية

IRR 3.5-%8.7%5.9%13.6%16.5%18.7%21.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.21.10.80.90.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

75,061

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.9%

11.3%
4.5

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج  صبغات الشعر

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,098
7.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.2%معدل العائد الداخلي
NPV21,928صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.7%معدل العائد الداخلي
NPV17,191صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.5%معدل العائد الداخلي
NPV12,453صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.6%معدل العائد الداخلي
NPV3,787صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR5.9%معدل العائد الداخلي
NPV-14,355صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR8.7%معدل العائد الداخلي
NPV-8,105صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-3.5%معدل العائد الداخلي
NPV-38,138صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,1040-61,104

15,72812,8097,081

260213,59912,998

363214,42913,798

466315,30114,638
569683,92283,226

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

067,2150-67,215

15,72812,8097,081

260213,59912,998

363214,42913,798

466315,30114,638
569686,34285,645

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

073,3250-73,325

15,72812,8097,081

260213,59912,998

363214,42913,798

466315,30114,638
569688,76188,065



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,1040-61,104

15,7288,4092,681

26028,9798,378

36329,5788,947

466310,2079,544
569677,15576,458

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,1040-61,104

15,7284,009-1,719

26024,3593,758

36324,7274,096

46635,1144,451
569670,38769,691

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,7850-61,785

16,3005,290-1,011

26625,7195,058

36956,1705,476

47306,6445,914
576676,36075,594

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,4650-62,465

16,873-2,229-9,102

2722-2,161-2,883

3758-2,089-2,847

4796-2,013-2,809
583668,79867,962


