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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

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

 
 في مختلف محافظات ) إرادة(مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود  

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

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة                 

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

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            
 .مشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ ال

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (

 



 

 المحتويات

 ملخص المشروع .١

 المقدمة   .٢

  المشروعوصف ١٠٢

  مبررات المشروع٢٠٢

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق .٣

  وصف المنتج١٠٣

   الطلب الحالي٢٠٣

 الطلب المتوقع   ٣٠٣

 حصة المشروع من السوق وطاقته اإلنتاجية  ٤٠٣

  البيعوأسعارالمنافسة  ٥٠٣

 روعاإليرادات المتوقعة للمش ٦٠٣

 الدراسة الفنية .٤

         موقع المشروع١٠٤

  البناء٢٠٤

  عملية التصنيع ٣٠٤

 واآلالت الالزمة المعدات  ٤٠٤

  والتجهيزاتاألثاث ٥٠٤

  السيارات٦٠٤

  العاملةالقوى ٧٠٤

 األولية المواد ٨٠٤

  الخدمات الضرورية٩٠٤

 امج تنفيذ المشروعن بر١٠. ٤

 الدراسة المالية .٥

  السنوية تكاليف التشغيل١٠٥

  رأس المال العامل٢٠٥

  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥

 تكاليف المشروع٤٠٥

  وسائل التمويل٥٠٥

  الفرضيات المالية٦٠٥

  الخالصة٧٠٥

  المالحق المالية ٨. ٥
 



 ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 اسم المشروع اليدين/ إنتاج جل لتنظيف الجلد 

 وع موقع المشر مراكز المحافظات

 منتجات المشروع  اليدين/ جل لتنظيف الجلد 

 األيدي العاملة   أشخاص٧

 االستثمار الكلي   دينار٣٠,٧٧٧

 صافي القيمة الحالية   دينار١٤,٠٣١

 معدل العائد الداخلي  %٢٤,٢

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار  ١,٤

 فترة االسترداد   سنوات٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليدين/ مشروع إنتاج جل لتنظيف الجلد 



 ٢

 

 

 

 

 

  وصف المشروع ١. ٢
 

 أو فهنالك أنواع مختلفة من المـواد        ، اإلنسان وخاصة اليدين   جلدتتعدد انواع ومواد تنظيف     

 هـذه   أن إال ٠معدة لالسـتعمال كصـابون    العضوية وغيرها   الغواسل  المنتجات ومحضرات   

 الجلدمس   فهنالك بعض المواد التي تلتصق او تال       ٠المواد ال تكون مناسبة لكافة االستعماالت     

 باستعمال بعض انواع المواد المعدة من مواد معينة كيماويـة           إال بسهولة   إزالتها ال يمكن    و

 .او عضوية ومن هذه المواد جل تنظيف اليدين المصنوع من محضرات كيماوية
 

 على شكل مكثف لتنظيـف      (Gel) جل   نتاجإل مصنع   أو مشغل   إنشاء إلىيهدف المشروع المقترح    

 ، باستعمال بعض الغواسل العادية مثـل الصـابون وخالفـه          إزالتهاد التي ال يمكن     اليدين من الموا  

  ٠وتوفير هذه المادة بسعر مناسب
 

  المشروع  مبررات٢٠٢
 

 اليـدين مـن     علـى  والمواد العالقة    األوساخ وإزالةتنظيف  ال هنالك طلب جيد على جل       -١

 .لغواسل العادية بسهولة باستعمال اإزالتهاالخ والتي ال يمكن … زيوت وشحوم 

تستعمل هذه المواد من قبل عدد كبيـر مـن المصـانع والمشـاغل وورش الميكانيـك                  -٢

والصيانة وخاصة صيانة السيارات كما تستعمل من قبل الشركات الصناعية الكبيرة وفي            

 . ومشاغل وصيانة الطائراتاألردنيةورش القوات المسلحة 

 .ديدةالجعمل الفرص دد من عخلق فرص استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير  -٣

 .  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع -٤

 
 

   الموقع العام للمشروع ٣٠٢
 

 مثل هـذا    إلقامة معظم المناطق المرخصة في المملكة لغايات االستعمال الصناعي مناسب           إن

 الـذي   األمـر  ، منتشرة في معظم المحافظات    أصبحت المدن الصناعية    إنالمشروع وخاصة   

 العاملـة الالزمـة     واأليـدي نفيذه وذلك لتوفر البنية التحتية والخدمات الضـرورية         يسهل ت 

 .للمشروع

 

  المقدمة.٢



 ٣

 

   

 

 

 
  وصف المنتج١. ٣
 

 اإلنسـان كيماوي عضوي لتنظيف وغسيل جلد       (Gel) جل مكثف    بإنتاجسيقوم المشروع المقترح    

 .  وعضوية مختلفةةكيماويمواد  من األيديوخاصة 
 

 لطلب الحالي  ا٢. ٣
 

 والبالسـتيكية   واإلنشائيةالصناعات المعدنية   في  القطاع الصناعي وخاصة    العاملون في   عتبر  ي -

 والميكانيك  واأللمنيوم ووسائط النقل المختلفة ومشاغل الحدادة       واآلالتلمعدات  اوورش صيانة   

 عدد من الشركات الصناعية الكبيرة مثل       إلى إضافةالخ من مستهلكي الجل موضوع البحث       … 

 مثل الجيش لورش الصيانة والميكانيك      األخرى والفوسفات واالسمنت وبعض الجهات      البوتاس

 . العسكريةأووسالح الجو وورش صيانة الطائرات المدنية 

 

ال يوجد مصـنع     إذعن طريق االستيراد    حاجة السوق المحلي من جل تنظيف اليدين        يتم تغطية    -

 .إلنتاج هذه المادة محلي 

 

 

 والذي ينص ٣٤٠٢ و٣٤٠١ضمن البندين رقم من جل تنظيف اليدين     تأتي مستوردات المملكة     -

على صابون غواسل سطح عضوية، محضرات الغسيل ومحضرات تشحيم وشموع اصـطناعية           

 مماثلة ومعاجين لصنع النماذج وشـموع طـب ومحضـرات طـب             وأصنافومحضرات صقل   

مـن بنـود التعرفـة       ونظرا لكون هذه المنتجات تأتي ضمن العديد         .  الجبص أساسها األسنان

الجمركية والتي تشتمل على عدد كبير من الغواسل العضوية، فانه يصـعب احتسـاب الطلـب                

 .السابق عليها استنادا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة

 

 عـدد التسـجيالت     أنوزارة الصناعة والتجارة فقـد بينـت        و غرفة صناعة عمان     بيانات أما -

 وبيانـات دائـرة     ٢٠٠٠لفة حسب المسح الصناعي سنة      الصناعية والحرفية للقطاعات المخت   

  : )١( كما في الجدول رقم ٢٠٠٣ أيلولالسجل التجاري لغاية شهر 

 

 

 

 

 دراسة السوق.٣



 ٤

 

 

 )١(جدول رقم 

عدد التسجيالت  اإلنتاجيةنوع القطاعات 

 الصناعية

عدد التسجيالت 

 الحرفية

 المجموع

الصناعات الغذائيـة ومشـتقاتها والتبـغ       

 والسجائر

٥,٨٣٠ ٣,٢٣٣ ٢,٥٩٧ 

الصناعات المعدنية ومشـاغل السـيارات      

وهياكل البرادات والسـيارات ومشـاغل      

  والمخارطواأللمنيومالحدادة 

١٠,٠٤٥ ٧,٨٣٢ ٢,٢١٣ 

 ٥,٩١٦ ٥,٢٨٥ ٦٣١  المعدنيواألثاثالصناعات الخشبية 

 ٤,٥٥٣ ٣,٠٦٦ ١,٤٨٧ واأللبسةالصناعات النسيجية 

 ٣,٧٢٠ ١,٠٧٩ ٢,٦٤١ الصناعات الكيماوية والبالستيكية

 ٧,٥٦٣ ٦,٠٥٩ ١,٥٠٤ اإلنشائيةالصناعات 

 ١,٤١٠ ١,١٢٩ ٢٨١ الصناعات الجلدية والدباغة

 ٣,٤٦٩ ٥١٦ ٢,٩٥٣ الصناعات الورقية ومشتقاتها والمطابع

 ٣,٢٠٢ ١,١٣٦ ٢,٠٦٦ وأخرىصناعات الذهب واالحجارالكريمة 

 ٤٥,٧٠٨ ٢٩,٣٣٥ ١٦,٣٧٣ المجموع

 

 كغـم   ١٠ بمعدل   المصانع الواردة أعاله تستخدم جل تنظيف اليدين       من مجموع % ٥ نأوبافتراض  

القوات المسلحة وسالح الجـو     وان استهالك    ، كغم شهريا  ١ وان المشاريع الحرفية تستخدم      شهريا

فان ،   االستهالك الصناعي والحرفي  من إجمالي   % ٢٥ يعادل    العام وورش صيانة الطائرات      واألمن

 .  طن١٤٣ يقدر بحوالي  جالمنت الطلب الحالي على هذا

 

   الطلب المتوقع٣٠٣
 

،  وهو معدل مقارب لمعدل نمو السكان     % ٣بافتراض معدل زيادة سنوية في الطلب المتوقع بنسبة         

 :فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة

 )٢(جدول رقم 

 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى السنة

 ١٦٦ ١٦١ ١٥٦ ١٥٢ ١٤٧ طن/ لطلب حجم ا

             

 



 ٥

 

 

  اإلنتاجيةحصة المشروع من السوق وطاقته  ٤. ٣
 

 يوم عمل في ٣٠٠ أساس طن سنويا على ١٠٠تم تقدير الطاقة اإلنتاجية للمشروع ب 

 بطاقة مستغلة إنتاجه المشروع سيبدأ أنوعلى افتراض .  ساعات عمل في اليوم٨السنة و 

وان كميات اإلنتاج ستزداد . قمن حجم السو % ٤١ طن وتعادل ٦٠ي أ% ٦٠نسبتها 

 ٠سنويا% ١٠ع بواق

 
يبين الجدول التالي كميات اإلنتاج ونسبة الطاقة المستغلة وحصة المشروع من السـوق للسـنوات     

 :الخمسة القادمة

 

 )٣(جدول رقم 

  للسنوات الخمسةاإلنتاجيةتدرج الطاقة 
 من حجم السوق%  بة الطاقة المستغلةنس طن / اإلنتاجكميات  السنة

 %٤٠,٨ %٦٠ ٦٠ األولى

 %٤٣,٤ %٦٦ ٦٦ الثانية

 %٤٦,٨ %٧٣ ٧٣ الثالثة

 %٤٩,٧ %٨٠ ٨٠ الرابعة

 %٥٣ %٨٨ ٨٨ الخامسة

 

  البيع وأسعار  المنافسة ٥٠٣

 
 المستورد بشكل عام وحتى يـتمكن المشـروع مـن           اإلنتاج المنافسة المتوقعة للمشروع من      تيتأ

اجهة هذه المنافسة يجب التركيز على جودة المنتج، كما يمكن لصاحب المشروع القيام بحملـة               مو

 بهدف التـرويج للمشـروع والتعريـف         على كبار المستهلكين    من المنتج  تسويقية وتوزيع عينات  

  .العمالءبالمنتج واستقطاب 

 

يفـوق ذلـك    تجزئةبالبيع ال، فانه يجب توفير هامش ربح جيد لمحالت  األسعارمن حيث   أما  

 ٩٠٠حـوالي    بـين      بالتجزئة  المستورد هذا وتتراوح أسعار بيع     . الذي يوفره المستورد    

 وألغـراض   .  غـم  ٥٠٠لعبوة سعة    ل  فلس   ٥٠٠ حوالي   ، و   غم ١٠٠٠ سعة    للعبوة فلس

 سعر بيـع     فلس و  ٦٥٠  يبلغ  غم ١٠٠٠سعة   سعر بيع العبوة   هذه الدراسة فقد افترض أن    

 سـيعبأ بعبـوات     اإلنتاجمن  % ٧٥ إن أساس  فلس وعلى     ٣٥٠يبلغ    غم ٥٠٠ العبوة سعة 

 ٠  غم٥٠٠بعبوات سعة % ٢٥ غم و ١٠٠٠سعة 



 ٦

 

  المتوقعة للمشروعاإليرادات ٦. ٣

 
 سعر أساس السنوية المتوقعة لمشروع والتي تم تقديرها على تااليراد ا) ٤(يوضح الجدول رقم 

 .البيع المقترح وحجم العبوات المقترحة

 )٤(م جدول رق

  المتوقعةاإليرادات

المجموع  طن / اإلنتاجكمية  السنة

 دينار/اإليرادات

 ٣٩,٧٥٠ ٦٠ األولى

 ٤٣,٧٢٥ ٦٦ الثانية

 ٤٨,١٠٠ ٧٣ الثالثة

 ٥٢,٩٠٠ ٨٠ الرابعة

 ٥٨,٢٠٠ ٨٨ الخامسة
 

 

 

 

 

   موقع المشروع١٠٤
 

تجمعـات  / تواجد فيها مدن     المملكة ال سيما تلك التي ي      محافظات المشروع في أي من      إقامةيقترح  

 . العاملةاأليديحيث تتوفر الخدمات الضرورية الالزمة وسهولة الحصول على حرفية  أوصناعية 

            

 البناء ٢ .٤
 

/ متر مربع وبما يتناسب وهذا النوع مـن الصـناعة         ) ٢٠٠(تقدر احتياجات المشروع بما مساحته      

توزيـع  ) ٥( جمالون حديد ويبين الجدول رقم        جدران طوب مقصور والسقف    أو بسيط   إسمنتيبناء  

 .المساحات المطلوبة

 

 

 

 

 

الدراسة الفنية.٤



 ٧

 

 )٥(جدول رقم 

 المساحات الالزمة للمشروع 

 

 متر مربع/ المساحة  البند

 ٩٠  الرئيسيةاإلنتاجصالة 

 ٥٠  وبضاعة جاهزةأوليةمخزن مواد 

 ٤٠  اإلدارية ومرافق العمالالمكاتب

 ٢٠ خدمات اخرى

 ٢٠٠ المجموع

 

دينـار  ) ٣,٠٠٠( سنوي   إيجارببدل   أعاله ،    إليهاترض استجار مبنى ضمن المناطق المشار       يف -

 .٢م/  دينار ١٥ أي بواقع سنوي

 بعض التمديدات الكهربائية والميكانيكية لتناسب هذا النـوع         إجراءجر الى   أيحتاج البناء المست   -

الخ، … يدات االنارة   من الصناعة حيث يلزم توصيالت للمياه ولوحة تحكم وقواطع وبعض تمد          

 .دينار) ١,٠٠٠(وتقدر هذه التكاليف بحوالي 

             

 عملية التصنيع ٣. ٤

 
 . المعتمدة لعملية الخلطاألوزانتحضر المواد الكيماوية حسب  -١

 لعمليـة   المطلوبـة  الكمية   إجماليمن  % ٢٥يوضع الماء المعالج حسب الحجم المحدد بنسبة         -٢

خالط ومن ثم تضاف المواد الكيماوية الموزونـة وتبـدأ عمليـة            تحضير الخلطة الواحدة في ال    

 المـاء البـاقي المحـدد بالتـدريج وبواسـطة           إضافةوخالل عملية الخلط يتم     . تشغيل الخالط 

 الخليط بالتمازج واخذ الشكل والكثافة المطلوبة مع        يبدأالتفاعالت الكيماوية الذاتية بين المواد      

 ٣٠ درجة مئوية وال تزيد عـن        ٢٥درجة حرارة ال تقل عن       الماء المعالج يضاف ب    أنمالحظة  

 .درجة مئوية

دقيقة يتم بواسـطة    ) ٩٠(بعد انتهاء عملية الخلط والتفاعالت الكيماوية والتي يلزم لها حوالي            -٣

 خزان ماكينة التعبئة حيـث تـتم عمليـة          إلىمضخة شفط متصلة بجهاز التعبئة بشفط الخليط        

  .آلي بشكل أو التعبئة بأنبوبمتصل التعبئة يدوياً عن طريق محبس 

غم حسـب الطلـب     ) ٥٠٠(غم و   ) ١٠٠٠( سعة   (PVC)يتم تعبئة المنتج بعبوات بالستيكية       -٤

 هذه العبوات يدوياً ومن ثم لصق بطاقة البيان علـى العبـوات، ويـتم تعبئـة                إغالقحيث يتم   

 حبة وترسل لمستودع المواد الجاهزة تمهيدًأ       ١٢ أو حبة   ٢٤العبوات في صناديق كرتون سعة      

 . للبيع

 



 ٨

 

 المعدات واآلالت الالزمة ٤. ٤

 
 الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها مع العلم ان هذه واألجهزةالمعدات ) ٦(يوضح الجدول رقم 

تفصيل  يمكن شراؤها من السوق المحلي او عن طريق وكالء الشركات الصانعة، كما يمكن              األجهزة

وقد اعتمدت هذه الدراسة ان جهاز الخلط سيتم شراؤه         . جهاز خلط المواد محلياً مع ماكينة التعبئة      

 محلياً وباقي االجهزة عن طريق وكالء الشركات الصانعة

 )٦(جدول رقم 

  الالزمةواألجهزةتكلفة المعدات 
 دينار/التكلفة العدد البند

 حصان مع   ٦راشات وماتور قوة     لتر وف  ٨٠٠جهاز خلط المواد مع خزان سعة       

 الخالط دوبل جاكيت مع جير للتحريك/ مضخة شفط

٨,٠٠٠ ١ 

 لتر مع ماتور ضخ مع قشاط ناقل مع جهـاز           ٥٠٠ماكينة تعبئة مع خزان سعة      

 تحكم للسرعة

٢,٧٠٠ ١ 

 ٢,٢٠٠ ١  وعسر الماء والكلور واألمالحجهاز معالجة المياه من الشوائب 

 ٧٥٠ ١ ساعة/ لتر٥٠٠طاقة سخان ماء على الكهرباء 

 ٨٠٠ ١ مضخة مياه مع جهاز تسخين 

 ٩٥٠ - منوعة وأدواتعدد 

 ١٥,٤٠٠  المجموع

 

 كغم من المواد المصنعة للوردية      ٤٠٠ حوالي   أعاله للجهاز المبين    اإلنتاجيةتبلغ الطاقة    -

 .سنة/  يوم٣٠٠/ يوم/  ساعات عمل٨الواحدة بواقع 

 .اد التركيب وموألجور شاملة أعاله األسعار -

 مواد تنظيف على شكل جـل  وإنتاج في تصنيع سابقا المبين   اآللييمكن استعمال الجهاز     -

 الغـاز   أفران المعدنية مثل    األسطح المطابخ والحمامات وبعض     أرضياتوخاصة لتنظيف   

 أية إضافةالخ وذلك باستعمال وخلط مواد كيماوية متوفرة في السوق المحلي وبدون        … 

 لمنتجات اخرى بجانب انتـاج      أسواقيمكن المشروع مستقبالً من فتح      اجهزة اخرى مما    

 . جل لتنظيف اليدين  مما يحسن من وضعه االقتصادي

            

 األثاث والتجهيزات   ٥. ٤
 

 وتجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتـب والكراسـي والخـزائن وجهـاز             أثاث إلىيحتاج المشروع   

 .دينار) ٢,٠٠٠(وتقدر تكلفتها حوالي الحاسوب والهاتف والفاكس وغيرها 

 



 ٩

 

 السيارات ٦. ٤
 

 وتقـدر تكلفتهـا حـوالي       النقل والتوزيع ،  يلزم المشروع سيارة نقل متوسطة الحجم وذلك لغايات         

 .دينار) ٨,٠٠٠(

 

  العاملة القوى٧٠٤

 
احتياجات المشروع من القوى العاملة واالجور الشـهرية والسـنوية التـي            ) ٧(يبين الجدول رقم    

 .ستدفع لهم

 )٧(جدول رقم 

 )بالدينار(القوى العاملة واالجور السنوية 

 دينار/ السنوياألجر دينار/ الشهرياألجر العدد الوظيفة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ وموزعسائق 

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ )انتاج(عامل فني 

 ٤,٥٠٠ ١٢٥ ٣ عمال عاديين

 ١٣,٥٠٠  ٧ المجموع

 %.١١ مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها أعاله واألجور يضاف للرواتب -

 

 المواد األولية ٨. ٤

 
 .(Ionic) هي عبارة عن مواد كيماوية وعضوية ايونية وغير ايونية األوليةالمواد  -

 والتي ليةاألويمكن لهذه الصناعة استعمال عدد من انواع المواد الكيماوية والعضوية  -

 المطلوب انتاج  أن وتحدد جودة المنتج بنوع المواد المستعملة، وحيث اإلنتاجتدخل في 

 ينافس المستورد ويلقى قبول لدى الجهات أنجل ذو جودة عالية حتى يستطيع 

مع بيان ) ٨(المستهلكة لهذه المادة فانه يقترح استخدام المواد المبينة في الجدول رقم 

 اإلنتاج ونسب المزج المحددة لغايات لإلنتاجد والكميات المطلوبة  سعر هذه المواأن

 

 

 

 



 ١٠

 

 
 )٨(جدول رقم 

 اإلنتاج في األولى الالزمة للسنة األوليةالمواد 

 

الكمية  كغم/السعر اسم المادة

 كغم/المطلوبة

نسبة المزجدينار/ التكاليف 

ــزين    ــل بن ــوديوم الكي ص

 سلفونيت

 %٣٧ ٥٠٤ ٨٨٤ فلس/٥٧٠

 %٢٥ ٤٧٨ ٥٩٧ فلس/٨٠٠ ريل ايثير سلفيتصوديوم لو

 %١٥ ٢٥١ ٣٥٨ فلس/٧٠٠ كربوكسي ميثيل سيليولوز

 %١٢ ٢٩ ٢٨٦ فلس/١٠٠ سليكات الصوديوم

 %١٠ ٢,٨٨٠ ٢٤٠ دينار/١٢ كربابول

 %٠,٠٠٣ ٢ ٠,٨٧ دينار/٢,٥ بوتاسيوم سوربيت

 %١ ٦ ٢٣ فلس/٢٥٠ مواد ملونة ومعطرة

  ضعف٢٤ ٢٩٠ ٥٨,٠٠٠ لتر/فلس ٥ مياه معالجة
ــوات  ــعة PVCعب ــم و ٥٠٠ س  غ

  غم١٠٠٠

/     فلس٨٣

 عبوة
 - ٦,٢٢٠ عبوة/٧٥,٠٠٠

 - ١,٠٠٠ - - كرتون للتعبئة والتغليف

  ١١,٦٦٠   المجموع

 

 :أعالهمالحظات على الجدول 

 . المادتان الفعالتان في التنظيفاهم) ٢(،)١(المادتين رقم  -

 ).٤(لك المادة رقم تعمل على تكثيف المزيج وكذ) ٣(المادة رقم  -

  .Gel شكل يأخذهي المادة االساسية والتي تجعل الخليط ) ٥(المادة رقم  -

 .هي مادة حافظة) ٦(المادة رقم  -

 اللون الناتج عن    أن وذلك حسب الطلب، حيث      اإلنتاج ملونة على    وأ مواد معطرة    إضافةيمكن   -

 .فرار هو اللون المائي الضارب لالصأعاله اردعملية التصنيع حسب الو

 

 ٠ لتر ١٠٠٠/دنانير ) ٥(وبكلفة  المياه المعالجة اإلنتاج الداخلة في األوليةيضاف للمواد 

 

 

 

 



 ١١

 

 

 الخدمات الضرورية ٩ .٤

 
الخدمات  الضرورية للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشـغيل المـاتورات والخالطـات واالنـارة               

د السيارة وهي كما في الجدول رقـم        االعتيادية والماء الالزم لالستعمال الشخصي وللتنظيف ووقو      

)٩( 

 )٩(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 التكلفة  دينار البند

 ١,٥٠٠ الكهرباء

 ٤٢٠ المياه

 ٩٠٠ الوقود

 ٢,٨٢٠ المجموع
 
 المستردة التي سيتم دفعها وهي تامينـات االشـتراك بالتيـار الكهربـائي              التأميناتتبلغ قيمة    -

 .دينار) ٥٠٠(ا بحوالي والهاتف والمياه وتقدر تكلفته
 

 : تنفيذ المشروع برنامج١٠. ٤
 

 وان معظـم المعـدات      مستأجرشهور كون البناء    ) ٦(تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي       

 متوفرة األولية جميع المواد أن كما  محليا ،    يمكن تفصيلها    أو متوفرة في السوق المحلي      واألجهزة

 .ات تصنيع الكيماوياتفي السوق المحلي ولدى بعض شرك



 ١٢

 

 
 

 

 

 تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥
 

 .اإلنتاج من األولىتكاليف التشغيل للسنة ) ١٠(يبين الجدول رقم 

 

 )١٠(جدول رقم 

 )بالدينار (األولىتكاليف التشغيل في السنة 

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ١١,٦٦٠  والتعبئة والتغليفاألوليةالمواد 

 ١٤,٩٨٥ واألجورالرواتب 

 ٣,٠٠٠ اإليجارات

 ٢,٨٢٠ الخدمات الضرورية

 ٧٩٥ مصاريف التسويق

 ١,٢٦٠ األخرىالمصاريف التشغيلية 

 ٣٤,٥٢٠ المجموع

 

 راس المال العامل  ٢. ٥
 

) ٢,٨٧٧( أي مبلـغ     شـهر واحـد    واحدة مدتها    إنتاجية دورة   أساسيقدر راس المال العامل على      

 .دينار

                     

 

  وما قبل التشغيلالتأسيسنفقات  ٣. ٥
 

رسوم التسجيل والترخيص وايصال الخدمات للموقـع       على  ما قبل التشغيل    التأسيس  مل نفقات   تتش

 .دينار) ١,٠٠٠(، وتقدر بحوالي ومصاريف التعاقد على شراء الماكينات ومصاريف متفرقة اخرى

                 

 

الدراسة المالية.٥



 ١٣

 

 تكاليف المشروع  ٤. ٥
 

 . تكاليف المشروع المقدرةإجمالي) ١١ (يبين الجدول رقم

 

 )١١(جدول رقم 

  تكاليف المشروعإجمالي

 دينار/ التكلفة  البند

 ١,٠٠٠ البناء تعديالت 

 ١٥,٤٠٠ واألجهزة واآلالتالمعدات 

 ٢,٠٠٠  والتجهيزاتاألثاث

 ٨,٠٠٠ وسائط النقل

 ٥٠٠  مستردةتأمينات

 ٢٦,٩٠٠ مجموع تكلفة الموجودات الثابتة

 ١,٠٠٠  وما قبل التشغيلالتأسيسصاريف م

 ٢,٨٧٧ راس المال العامل

 ٣٠,٧٧٧  تكاليف المشروعإجمالي
 

  التمويل وسائل٥ .٥
 

دينـار ويمثـل    ) ١٥,٠٠٠(سيتم تمويل المشروع جزئيا بقرض للموجودات الثابتة بقيمـة          

اً بان   تكاليف المشروع بينما تغطى باقي التكاليف من مصادر صاحبه علم          إجماليمن  % ٤٩

 . سنوات٥ولمدة % ١٠فائدة القرض 
 

 -:الفرضيات المالية ٦. ٥
 

 ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قـرض لتغطيـة               

 سنوات بأقساط سـنوية     ٥جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى           

   فـان   وياً ويبدأ بالتسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك        سن% ١٠متساوية وبمعدل فائدة    

 . فترة سماح تكونفترة التأسيس

 : سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة 

 . نقديةتم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت اإلنتاج ستكون -

 .نقدية ستكون تم افتراض أن مبيعات المشروع  -

 .سنوياً % ٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل  -

  %.١٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -



 ١٤

      

  الخالصة ٧. ٥
 إن المشـروع    . حساسية المشروع األساسية وتحليل   يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة       

يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قـادر علـى                

الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهـذه الدراسـة حسـاب األربـاح                 

 :ديرية والتي تبين ما يليوالخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التق

و  دينار في السنة األولـى للتشـغيل         ٣٨٣يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة٧,٧٦٥

 تبلـغ قيمـة     .مال بما فيهم صاحب المشروع     وع ين موظف ٧سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

 ١٤,٩٨٥المشروع بالضمان االجتمـاعي     األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة         

 . دينار في السنة الخامسة١٨,٢١٤ ترتفع الىدينار في السنة األولى 

فـي السـنة    % ٣٢,٧في السنة األولـى و       %  ١,٣ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين      -

في السنة األولى لينخفض     % ٢,٤الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية         

 .في السنة الخامسة% ٣٢,٧الى 

 . دينار١٤,٠٣١ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %. ٢٤,٢ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

بنسب  اليف التشغيل أو تخفيض لسعار البيعفي حالة زيادة تكاليف المشروع أو تك -

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

 إال أن المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف .األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

ذي يتطلب األمر الايضا، % ١٠ أو تخفيض سعر البيع بنسبة % ١٠التشغيل بنسبة 

 .مراعاة ذلك
 
 
 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

  الماليةمالحقال٥.٨



الموقع المقترح
عام

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

39,75043,72548,09852,90758,198المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

11,66012,82614,10915,51917,071تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,3267,6928,0778,4818,905تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3603,6964,0664,4724,919تكاليف المصنع التشغيلية

22,34624,21426,25128,47230,896مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
17,40419,51121,84624,43527,302الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
5,6615,9446,2416,5536,881رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

7958759621,0581,164مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
600660726799878مصاريف أخرى

12,17412,70813,27713,88314,528مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,0793,0793,0793,0793,079اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

15,45315,98816,55617,16217,807مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,9513,5235,2907,2739,495الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
4512,2694,3066,5869,136الربح قبل الضريبة

683406469881,370الضريبة على األرباح
3831,9283,6605,5987,765األرباح الصافية

%65%70%76%82%89نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
38,72138,64138,61838,64738,724نقطة التعادل (بالدينار)

%67%73%80%88%97نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
15,40010.001,540معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
3,079المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,8772,8770رأس المال العامل المطلوب

30,77715,77715,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج جل لتنظيف الجلد (اليدين)



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
39,75043,72548,09852,90758,198المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
39,75043,72548,09852,90758,198المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
15,777حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,9052,8854,2566,0698,383الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
30,77741,65546,61052,35358,97666,581مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
26,900مجموع اإلستثمارات

97222,34624,21426,25128,47230,896التكاليف التشغيلية المباشرة
12,17412,70813,27713,88314,528إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
683406469881,370الضريبة

28,87236,08838,51741,15844,03047,153إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,9055,5678,09311,19514,94719,428صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,4572,7032,9733,2703,597أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,4572,7032,9733,2703,597إجمالي دفعات سداد القرض

1,9053,1105,3908,22211,67615,831رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02251,1342,1533,2934,568توزيعات األرباح

1,9052,8854,2566,0698,38311,263صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج جل لتنظيف الجلد (اليدين)



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,9052,8854,2566,0698,38311,263النقد

00000المدينون
972972972972972972المخزون

2,8773,8575,2277,0419,35512,234إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

15,400األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
26,90026,90026,90026,90026,90026,900إجمالي األصول الثابتة
3,0796,1599,23812,31715,396اإلستهالك التراآمي

26,90023,82120,74117,66214,58311,504القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
30,77728,47726,56925,10324,13823,738مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
245727032973327035970اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

245727032973327035970مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1254398406867359700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1254398406867359700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
15,77715,77715,77715,77715,77715,777رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1589522,4594,764األرباج المجمعة
1587941,5072,3053,198الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

15,77715,93416,72818,23620,54123,738مجموع حقوق الملكية
30,77728,47726,56925,10324,13823,738مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %32.7%23.2%14.6%7.3%1.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%32.7%27.3%20.1%11.5%2.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.41.82.22.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
(اليدين) انتاج جل لتنظيف الجلد



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%30,77710تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %15,77710مساهمة صاحب

%15,00012القروض

%50%48.7القرض الى التكاليف %

%15%51.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3831,9283,6605,5987,765صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %15.7%12.4%9.0%5.2%1.1الربح قبل الضريبة

%32.7%23.2%14.6%7.3%1.3معدل العائد على اإلستثمار %
%32.7%27.3%20.1%11.5%2.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.41.82.22.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

38,72138,64138,61838,64738,724نقطة 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 14,412-190-3,731-14,03111,7979,5625,150صافي القيمة الحالية

IRR 0.6-%11.8%8.7%16.5%19.2%21.5%24.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.31.20.91.00.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

38,670

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.8%
18.8%

1.6

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج جل لتنظيف الجلد (اليدين)

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,867

8.7%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.2%معدل العائد الداخلي
NPV14,031صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.5%معدل العائد الداخلي
NPV11,797صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.2%معدل العائد الداخلي
NPV9,562صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.5%معدل العائد الداخلي
NPV5,150صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.7%معدل العائد الداخلي
NPV-3,731صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.8%معدل العائد الداخلي
NPV-190صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-0.6%معدل العائد الداخلي
NPV-14,412صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

028,8720-28,872

11,9055,2303,325

22006,8026,602

32178,5698,352

423610,55210,317
525639,32739,071

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,7590-31,759

11,9055,2303,325

22006,8026,602

32178,5698,352

423610,55210,317
525640,47740,221

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,6460-34,646

11,9055,2303,325

22006,8026,602

32178,5698,352

423610,55210,317
525641,62741,372



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

028,8720-28,872

11,9053,2431,338

22004,6164,416

32176,1645,947

42367,9077,671
525635,85335,598

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

028,8720-28,872

11,9051,255-650

22002,4302,230

32173,7593,542

42365,2615,026
525632,38032,125

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

028,9690-28,969

12,0951,778-317

22203,1102,890

32394,6164,378

42596,3176,058
528135,16334,881

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

029,0660-29,066

12,286-1,674-3,960

2240-582-823

3261664403

42832,0811,798
530730,99930,692




