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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل) إرادة(اإلنتاجية 
 .ألردنيالبطالة التي يعاني منها الشباب ا

 
 في ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

ستثمار وتحديد إحتياجاتاإلفرص  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـنواحي التسويقية والفنيإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على ال

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

 
)إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

ستثماريـــة والمساعدة في تأسيسلتطوير االفكار االأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنانافي كافة مناطق المملكة وعدده)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .وعشرون مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 

 المحتويات                                           

 ملخص المشروع  .١

 المقدمة  .٢

  المشروع وصف    ١٠٢                                          

  المشروع مبررات    ٢٠٢                                          

     الموقع العام للمشروع ٣٠٢                                          

 دراسة السوق  .٣

     وصف المنتج ١٠٣                                          

     الطلب الحالي٢٠٣                                          

 قع    الطلب المتو٣٠٣                                          

     حصة المشروع من السوق و الطاقة اإلنتاجية ٤٠٣                                          

     المنافسة والتسويق و أسعار البيع ٥٠٣                                          

     اإليرادات المتوقعة٦٠٣                                          

 ة الدراسة الفني .٤

 موقع المشروع     ١. ٤

    البناء ٢٠٤                                           

    عملية التصنيع ٣٠٤                                           

    المعدات و اآلالت ٤٠٤                                           

    األثاث و التجهيزات ٥٠٤                                           

    السيارات ٦٠٤                                           

    القوى العاملة ٧٠٤                                           

    المواد األولية و التغليف ٨٠٤                                           

    الخدمات الضرورية ٩٠٤                                           

  برنامج تنفيذ المشروع ١٠. ٤

 الدراسة المالية  .٥

    تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥                                           

    رأس المال العامل ٢٠٥                                           

    نفقات ما قبل التشغيل ٣٠٥                                           

    تكاليف المشروع ٤٠٥                                           

    وسائل التمويل ٥٠٥                                           

    الفرضيات المالية ٦٠٥                                           

      الخالصة٧٠٥                                           
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 انتاج مواد تجميلمشروع 

 
 

 ملخص المشروع. ١

 انتاج مواد تجميل اسم المشروع

 عام  موقع المشروع 

 همساحيق وكريم اساس للوج منتجات المشروع 

 وسائل ازالة مكياج

  افراد ١٠ األيدي العاملة

 دينار  ٦٩,٥٤٨ االستثمار الكلى 

  دينار٢٩,٥٤٣  يةقيمة الحالصافى ال

 %٢٣,٨ معدل العائد الداخلي  

 ١,٤  لإليرادات على االستثمارات يةالقيمة الحال

 سنوات٤ فترة السداد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٢

 
 
 -:وصف المشروع  ١. ٢
 

ومع التغيرات في . احد االساسيات في صناعة مواد التجميل) البودرة(مساحيق الوجة تعتبر 

يجب ان تمتاز  والتي لتركيبات الكيماوية وطرق التصنيعرت عدة تعديالت على ااالنماط ظه

 :و تظهر الصفات التالية

 

القدرة على اخفاء االختالالت في البشرة مثل لمعان الجلد واتساع مسامات الجلد والندب  -

 .السطحية

 .القدرة على االنتشار على الجلد بتوازن وان تضفي ملمسا ناعما للبشرة -

 .ة على االلتصاق الى بشرة الوجة ولفترة زمنية معقولةالقدر -

 .القدرة على امتصاص افرازات البشرة بدون ان يظهر عليها اي تغير -

وحيث انة ليس هناك اى مادة كيماوية واحدة لها القدرة على اعطاء جميع هذة الوظائف  -

اء التاثيرات المطلوبة في بودرة الوجة فقد تم االعتماد على خالئط من عدة مواد العط

 .المطلوبة 

 

 فان استخدام كريم اساس قبل استعمال مساحيق الوجة يعزز الوظائف المطلوبة  لذلكأضافة

كريمات االساس هي بشكل عام معلقات او كريمات تحوي كمية من البودرة .من بودرة الوجة

 . في مستحلبات محبة للماء والدهون

 

ج بالشك اضافة للماء والصابون الى مزيل خاص فان ازالة المكياج عن الجلد يحتا, أخيرا

 .يعيد مسامات الجلد الى طبيعتها ويزيل عن البشرة اي اثار للمواد المستعملة

 

بودرة التجميل للوجة وكريم اساس للوجة وسائل تنظيف يهدف المشروع المقترح إلى إنتاج 

اصة ان اإلنتاج المحلى ، خ وتوفير المنتجات الثالث بسعر مناسب  البشرة بتركيبات اساسية

 استيراد لها من الخارج،مع كلهناال زال ال يغطى كامل احتياجات الطلب في السوق المحلى و

 فرصة جيده للتصدير إلى األسواق مالحظة أن منتجات هذا  القطاع فى االردن لديها

 .الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد على جودة المنتج
 
 

المقدمة .٢



 
 

 ٣

 -:مبررات المشروع  ٢. ٢

 
من  من قبل قطاعات واسعة ومستمر على مستحضرات التجميل هنالك طلب قائم .١

 .المواطنين

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

 

 

 -:ع العام للمشروع  الموق٣. ٢

 
ع ، اخذين بنظر االعتبار االستفاده و المشراإن معظم مناطق المملكة مناسبة القامه مثل هذ

التي يوفرها  الحوافز مناطق المؤهلة أو من حوافز التصدير التي توفرها المدن الصناعية وال

 .قانون تشجيع االستثمار

 

 

 

 -:وصف المنتج  ١. ٣

 
 ثالث درجات لون مختلفه من مساحيق الوجة  بإنتاج بدايةسيقوم المشروع المقترح

 غم لقرص ١٥وبوزن )  درجات االلوان في مرحلة الحقة ليزاد عدد(وبتركيبة أساسيه 

كما . رةوقطعة قماشية الستخدام البودرةستيكية مع مرآة صغيالبودرة تعبا في عبوة بال

 ثالث درجات لون مختلفه من كريمات االساس وبتركيبة بإنتاج سيقوم المشروع المقترح

يعبأ في عبوات ,  مل٥٠و بحجم )  درجات االلوان في مرحلة الحقة ليزاد عدد(أساسيه 

 سيقوم المشروع المقترح  لذلكاضافة . دام الكريمخبالستيكية مزودة بعمود بالستيكي الست

تعبا جميع المنتجات .   مل يعبأ في عبوات بالستيكية١٥٠ سائل تنظيف البشرة بحجم بإنتاج

 دراسة السوق.٣



 
 

 ٤

. المذكورة في كرتون داخلي مبين علية المعلومات المطلوبة في المواصفة القياسية االردنية

 .ى كما تتم مناولة كل مجموعة مع بعضها داخل كرتون خارجي مقو

 

هنالك عدة اشكال وانماط لالكسسوارات التي تساعد على وضع البودرة او كريم االساس ( 

 )الى الوجة ويمكن ان تزود من مصادرها مع العبوة المشتراة

 

 

 -:الطلب الحالي  ٢. ٣

 
  المستهلك الرئيسي لمساحيق التجميل علما بأن  ٤٠ -١٩   يعتبر قطاع االناث من عمر

 من سكان المملكة حسب نشرة دائرة االحصاءات العامة % ) ٣١(حوالى هذه الفئه تشكل 

 ، وعلى فرض ان عدد  مليون نسمة٢,٥٤دار هذه الفنئة حوالي تعحيث بلغ ٢٠٠٢لعام 

من هذا القطاع فان عدد المستهلكين االناث % ١٥الذين يستخدمون مساحيق التجميل هو 

.  مستخدمات صالونات تجميل السيدات ناء وباستث, ألف مستهلك ) ٣٧٧(يصل الى حوالى 

وعلى افتراض أن كل مستهلك يقوم سنويا بشراء عبوة واحدة من مساحيق البودرة وثالث 

في عام فان حجم االستهالك , بحدة االدنى, عبوات من كل من كريم االساس ومنظف البشرة 

) ١١٣٠(ي الف عبوة من مساحيق البودرة سنويا ويبلغ حوال) ٣٨٤( يبلغ حوالي ٢٠٠٢

 .الف عبوة من من كل من كريم االساس ومنظف البشرة سنويا

 

من , صراحة,من ناحية أخرى التظهرنشرات دائرة االحصاءات العامة مستوردات المملكة 

وتظهر بيانات دائرة االحصاءات العامه ضمن . مساحيق وكريمات اساس ومنظفات البشرة 

, مستحضرات تجميل او زينة" ينص على والذي ) ٣٣٠٤٩١٠٠٠(التعرفة الجمركية رقم 

ومحضرات للعناية بالبشرة غير مذكورة او داخلة في مكان اخر على شكل مساحيق وان 

-١٩٩٨(قيمة وكمية المستوردات والصادرات من هذا البند للسنوات ,  "كانت مضغوطة

   -:على النحو التالى  ) ٢٠٠٢

 

 

 

 

 



 
 

 ٥

 )١(جدول رقم                                        

 

 إعادة تصدير الصادرات المستوردات 

 بالطن دينارلف باال بالطن دينارلف باال بالطندينارلف باال السنة

٦٨،٦ ٢٥،٦ - - ١٥،٨ ١٧،٦ ١٩٩٨ 

١٣،٥ ١٥،٨ ٤٤،٧ ٢٤٨ ١٠١،٨ ٢٨٦،٤ ١٩٩٩ 

٣،٩ ٢١،٦ ٦٧،٧ ٢٥٧،٧ ١٠٠،٣ ٤٤٤،٣ ٢٠٠٠ 

٢٢،١ ٤١،١ ١٣٩،٨ ٥٠١،٢ ٢٢٠،٢ ١٠١٤،٣ ٢٠٠١ 

٢٥،٧ ٤٣،٣ ١٣٨،٤ ٤٨٠،٤ ٤٥٦ ١٤٤٤،٩ ٢٠٠٢ 

 

 -: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

إن قيمة وكمية المستوردات مرتفعه وهذا يعود إلى عدم وجود إنتاج محلى يغطي  

 .حتياجات السوقا
 
 -:الطلب المتوقع  ٣. ٣

 

زيادة رغبة النساء  بشكل ملحوظ على  بحكم مستحضرات التجميل ىيزداد الطلب المتوقع عل

من مستحضرات  % ٣فان تقدير زيادة الطلب بنسبة .  الظهور دائما بمظهر حسن والئق 

  القادمةستل السنوات ال ،وعليه فان الطلب المتوقع خالالتجميل مدار البحث يعتبر معقوال 

 -: هو كما مبين في الجدول التالي
 

 

 )٢(                                 جدول رقم 

 لف عبوةألبا  ٢٠٠٨– ٢٠٠٤الطلب المتوقع للسنوات 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنه

 ٤٥٠ ٤٣٧ ٤٢٤ ٤١٢ ٤٠٠ مسحوق بودرة

 ١٣١٠ ١٢٧٢ ١٢٣٥ ١٢٠٠ ١١٦٣ كريم اساس

 ١٣١٠ ١٢٧٢ ١٢٣٥ ١٢٠٠ ١١٦٣ بشرة منظف 

 ٣٠٧٠ ٢٩٨١ ٢٨٩٤ ٢٨١٢ ٢٧٢٦ اجمالي العبوات 



 
 

 ٦

 -: حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاجيه  ٤. ٣

 
 على مستحضرات التجميل مدار بحث هذة الدراسة في عام يتوقع أن يبلغ حجم الطلب

رج وقد تم تقدير عدا عن امكانيه التصدير للخامليون عبوة سنويا، )٣,٠٧( نحو ٢٠٠٨

الف  )٧٥(ألف عبوة من مساحيق الوجة وب ) ٥٠(بالطاقة االنتاجيه المقترحة للمشروع 

 .الف عبوة من منظف البشرة كل من المنتجات مدار ) ٥٠(عبوة من كريمات االساس و

 

 % ) ٦,٤(للمساحيق و %) ١٢,٥( حوالي التشغيلية المقترحةطاقه المشروع تشكل 

 .٢٠٠٤وق المحلي في عام من منظف البشرة من حجم الس%) ٤,٣(لكريمات االساس و 

وتعادل هذه الطاقة ه  يوم عمل في السن٣٠٠ وردية عمل واحدة يوميا وبواقع على اساس

 .  الف عبوة سنويا٢٥٠من الطاقة التصميمية والبالغة % ٧٥مانسبته 

 

 .  وكما يلي%٥و سنويا وبمعدل نم تدرج الطاقة االنتاجيه )٥(يوضح الجدول رقم 

 

 )٣(                                    جدول رقم 

 الستة                  تدرج الطاقة االنتاجيه للسنوات التشغيليه 

٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ السنه 

 ٦٠,٨ ٥٧,٩ ٥٥,١ ٥٢,٥ ٥٠ ) وحدةألف(المساحيقإنتاج 

 ٨٩٢,٢,.٨٦ ٨٢,٧ ٧٨,٨ ٧٥ ) وحدةألف(كريمات اساسإنتاج 

 ٦٠,٨ ٥٧،٩ ٥٥،١ ٥٢,٥ ٥٠ ) وحدةألف(سائل تنظيف إنتاج 

 ٦,٩٤ ٦,٨١ ٦,٦٦ ٦,٥٤ ٦,٤٢  %لسوقا من  المتوقعةنسبهال

    

 

 

 

 

 
 



 
 

 ٧

 -: المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣

 
 ينمصنع تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المحلي والمستورد ،حيث هنالك

 . مساحيق الوجة وكريمات االساس بإنتاجاقومين يمحلي

 

 أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل مدار بحثنا هذا من مصادر عديده  ويتم استيراد

أهمها سوريا ولبنان  واالمارات العربية المتحدة وتايالند وتايوان والمملكة المتحدة وفرنسا 

 .والمانيا والواليات المتحدة االمريكية

 

لمنتج والمنافسة باألسعار وذلك بتوفير ل  العاليةجودةالمن حيث التسويق فيجب التركز على 

االستفادة من كذلك  ، ويمكن لتجار الجمله وأصحاب المحالت التجارية عاليهامش ربح 

 ).المدنية والعسكرية(المؤسستين االستهالكيتين 

 

مابين دينار ) أسعار المستهلك  (علب مساحيق الوجة فى السوق المحلىتتفاوت أسعار بيع 

دينارا للتيوب او  ) ٢٠-١،٧٥٠(  دينارا للعبوة ولكريمات االساس ما بين ٢٥واحد ولغاية 

 . دينار )٨-١،٥(العبوة كما تتراوح اسعار سائل التنظيف مابين 

 

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

قرشا لعبوة  ) ٧٥( هو  لبائع المفرق ،وعليه فان سعر البيع المقترح للوحدهوموزعين ، وال

  .قرشا لعبوة كريم االساس ) ٧٠ ( وسائل التنظيفالبودرة 

 

 -: اإليرادات المتوقعة ٦٠٣
 

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

 . نسبة استغالل الطاقة االنتاجيه وقترح سعر البيع الم



 
 

 ٨

 

 )٤(                                        جدول رقم 

                                    اإليرادات السنوية المتوقعة
 

 السنه
 كميات اإلنتاج

 ) عبوةفأل(

 اإليرادات

 )ألف دينار(

 نسبة الطاقة

 المستغلة

  %٧٠ ١٢٧,٥ ١٧٥ األولى

 %٧٤ ١٣٣,٩ ١٨٤ لثانيةا

 %٧٧ ١٤٠,٦ ١٩٣ الثالثة

 %٨١ ١٤٧,٦ ٢٠٣ الرابعة

 %٨٥ ١٥٥,٠ ٢١٣ الخامسة

 

 
 

 

 -: موقع المشروع ١٠٤

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

 .لعاملة تجارية حيث تتوفر فيها الخدمات الضرورية الالزمة و األيدي ا

 

 -:البناء  ٢. ٤

 
ويبين . متر مربع وبما يناسب وهذا النوع من الصناعة  ٢٢٠تقدر احتياجات المشروع ب 

 .توزيع المساحات المطلوبة ) ٧(الجدول رقم 

دراسة السوق.٤



 
 

 ٩

 )٥(                                        جدول رقم 

 ع                                   المساحات الالزمة للمشرو

 متر مربع  البند

 ١٢٠  انتاج ومختبر صالة 

 ٧٠ مخزني مواد أوليه وبضاعة جاهزه 

 ٣٠ مكتب و خدمات 

 ٢٢٠ المجموع 

 

سنوي إيجار  ضمن المناطق المشار إليها ببدل ىاستئجار مبنلغايات هذة الدراسة افترض 

 نار دي١,٥٠٠حوالي ب تعديالت البناء  كلفةهذا وقدرت.  دينار ٣,٠٠٠يبلغ 

 

 -:عملية التصنيع  ٣. ٤
 

 البودرة: اوال 

  . حسب التركيبة المطلوبهتجهيز ووزن المواد األولية .١

 .البدء بعملية خلط المواد بناء على خطوات واضحة ومدروسة  .٢

 .تطحن ثم تخلط المواد المكونة للمادة الرابطة اوال  .٣

ية المقررة من اللون تطحن ثم تخلط المواد المكونة لتركيبة البودرة ويضاف لها الكم .٤

 .والمادة الرابطة والعطر

 .تكبس البودرة الرطبة على شكل اقراص وتترك لتجف وتعبا بعدها .٥

 .)أثناء الخلط وفى نهاية عملية الخلط ( فحص مخبري للخلطة  .٦

 .توضع اقراص البودرة بداخل العبوات البالستيكية وتستكمل اجراءات الليبل والكرتون .٧

 

 وسائل التنظيفكريم االساس : ثانيا

 سيلسيوس تم تبرد ويضاف لها المواد ٦٠على درجة حرارة   الكيماوية تخلط المواد  .١

 .الرغوية

 . في حالة كريم االساس موادالبودرة واللون والعطرلخلطةيضاف ل .٢

 .)أثناء الخلط وفى نهاية عملية الخلط ( فحص مخبري للخلطة  .٣

 .ب الوزن المطلوبجهيز خط التعبئة ومعايرة ماكنة التعبئه حست   .٤

 تجهيز وضع المنتج من ليبل وكراتين داخلية وثم فى الكراتين الخارجية  .٥



 
 

 ١٠

تركيبات المواد الكيماوية ونسبتها لكل منتج على حده باالضافة إلى المواد بهذا وبين ملحق  

 ) .codex.Alementarios(الملونة الموافق عليها من قبل الموصفات المعتمدة 
 
 -:الت المعدات واآل ٤. ٤

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

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

 .  فيمكن شرائها من السوق المحلي لتجهيزات، أما بقية امجددة 

 )٦(جدول رقم 

  التجهيزاتتكلفة المعدات و

 دينار/ الكلفة  العدد البند

 ٤,٠٠٠ ١ مطحنة مساحيق

 ٢,٠٠٠ ١ خالط مساحيق

 ٦,٠٠٠ ١ مكبس اقراص وقوالبة

  ١٧,٠٠٠ ١  لتر وشلر٢٠٠خالط حجم 

 ٢,٠٠٠ ١ سوائلماكنة تعبئة 

 ٢،٥٠٠ ١ كريماتماكنة تعبئة 

 ٤،٠٠٠ ٢ تعبئة كريماتمضخة 

 ١,٥٠٠ ١ جهاز تنقية المياه 

 ٤,٠٠٠ ١ رسور هواءكمب

 ٣,٠٠٠ - مستلزمات انتاج متفرقة 

 ٤٦,٠٠٠  المجموع

 

 

 

 

 



 
 

 ١١

 -:  األثاث و التجهيزات  ٥. ٤

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

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

 

 -:السيارات  ٦. ٤

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

 

 -:القوى العاملة  ٧. ٤

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

 

 )٧(جدول رقم 

 القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية

 دينار/األجر السنوي دينار/األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٤,٢٠٠ ٣٥٠ ١ صاحب المشروع 

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس إنتاج

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مندوب مبيعات 

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ عامل فني 

 ٦,٠٠٠ ١٠٠ ٥  عاديعامل

 ٢٠,١٠٠  ١٠ المجموع

 

الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في 

١١.% 

 

 

 



 
 

 ١٢

 -:  المواد األولية والتغليف  ٨. ٤

 
احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى وتكلفتها السنوية ) ٨(يوضح الجدول 

. 

 )٨(جدول رقم 

 احتياجات المواد األولية والتغليف وتكلفتها

 دينار/ القيمة  الكمية البند

 ١١,٣١٢ - ية مختلفةمواد كيماو

 ٤٢,٨٧٥ ١٧٦٥٠٠ عبوات بالستيكية

 ٧,٠٦٠ ١٧٦٥٠٠ ليبل

 ١٥,٨٨٥ ١٧٦٥٠٠ كراتين داخليه 

 ٢,٥٩٠ ٧٤٠٠ كراتين خارجيه 

 ٧٩,٧٢٢  المجموع
 
 -:الخدمات الضرورية  ٩. ٤

 
الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات ولإلنارة 

 . الخلط واالستعمال الشخصي للعاملين اتيادية والماء الالزم لعملياالعت

 )٩(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 دينار/ التكلفة  البند

 ٨٤٠ الكهرباء 

 ٣٦٠ الماء

 ٩٦٠ تدفئه وسيارات / محروقات

 ٢,١٦٠ المجموع

 

 

 

 



 
 

 ١٣

 

 -:  برنامج تنفيذ الشروع ١٠. ٤

 
  يمكنالمعداتبعض  افترض ان وقد بحوالي ستة اشهر تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع

 محليا  باقي المعدات والتجهيزات الالزمة للمشروعتصنيعاو ان يتم أن تستورد من الخارج 

. 

 

 

 

 

 -: تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥

 

 )   ١٠(جدول رقم                                         

   تكاليف التشغيل في السنة األولى                                

 دينار/ التكلفة  البند

 ٧٩,٧٢٢ مواد أولية وتغليف 

 ٢٢,٣١١ رواتب وأجور 

 ٣,٠٠٠ إيجارات 

 ٢,١٦٠ خدمات ضرورية 

 ٢,٤٠٠ تسويق 

 ٢,٥٨٠ مصاريف تشغيلية أخرى 

 ١١٢,١٧٣ المجموع 

 

 -: رأس المال العامل  ٢. ٥

 
 .دينار  )٩,٣٤٨( بنحو  واحدساس دورة إنتاج مدتها شهريقدر رأس المال العامل على ا

 

 

 

 الدراسة المالية. ٥



 
 

 ١٤

 -:نفقات ما قبل التشغيل  ٣. ٥

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

 . دينار ٢،٢٠٠وتقدر بحوالي 

 

 -:تكاليف المشروع  ٤. ٥

 
 )١١(جدول رقم 

 تكلفة المشروع

 دينار/ فة التكل البند

 ١,٥٠٠ تعديالت البناء 

 ٤٦,٠٠٠ المعدات و اآلالت وتجهيزات مختبر 

 ٥٠٠ تأمينات 

 ٢,٠٠٠ أثاث مكتب 

 ٨,٠٠٠ وسائط نقل 

 ٥٨,٠٠٠ مجموع تكلفة الموجودات الثابتة 

 ٢,٢٠٠ مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل 

 ٩,٣٤٨ رأس المال العامل الدوار 

 ٦٩,٥٤٨ تكلفة المشروع 

 

 -: وسائل التمويل ٥. ٥

 
 % ٤٣,١  دينار يمثل ٣٠,٠٠٠ افتراض تمويل الموجودات الثابتة للمشورع بقرص قيمته 

 % ١٠من كلفة المشروع بينما يغطي باقي التكاليف من مصادر صاحبه علما أن فائدة 

  .ولمدة خمس سنوات

 

 

 



 
 

 ١٥

 -: الفرضيات المالية ٦. ٥

 
وم المستثمر بتقديم طلب قرض إلى إحدى مؤسسات التمويل في البداية المشروع يمكن أن يق

تتراوح عادة الضمانات المقبول بها من جهات . بتةثالتمويل جزء من كلفة الموجودات ال

التمويل الخاصة ما بين الضمانات العقارية أو الكفالة الشخصية لصاحب المشروع باإلضافة 

 .شروع أو األرض إلى مختلف أنواع الرهونات سواء على ماكنات الم

 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض 

يسدد القرض على خمس سنوات . لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة  % . ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية 

 .ولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح التشغيلية األ

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلك باالعتماد على األسس 

 -:والفرضيات التالية 

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج 

 .ستكون نقدية 

  % .٥زداد بمعدل سنوي هو تم افتراض أن األجور السنوية ت

  %.١٥اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها 

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 :الخالصة  ٧. ٥

 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

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

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

 -:تبين ما يلي 

 

 

 

 



 
 

 ١٦

 دينار في السنة األولى ٤,٨٦٩في يتراوح بين يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صا -

 .دينار في السنة الخامسة ١٠,١٦٤للتشغيل و  

 تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ,لام و عين موظفلعشرةسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في السنة ٢٢,٣١١ستدفع لهم بما فبها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 .دينار في السنة الخامسة ٢٧,١١٩األولى ترتفع إلى 

في السنة  % ١٦,٠في السنة األولى و  % ٧,٢تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين   -

  % ١٦,٠و% ١١,٤ونسبة العائد على حقوق الملكية بين  . الخامسة للتشغيل التجاري 

 .دينار  ٢٩,٥٤٣    NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٢٣,٨ الداخلي للمشروع  يبلغ معدل العائد -

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

  . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

بنسب   او تكاليف التشغيلفي حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع -

المالية أعلى من جديا وتبقى المعايير م يبقى المشروع  %٢٠و% ١٠تتراوح مابين 

ي حالة ويعتبر المشروع حساسا ف. الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

 .  وينبعي مراعاة ذلك%١٠بنسبة   او زيادة تكاليف التشغيلانخفاض أسعار البيع

 

 
 
 
 
 

 حساب االرباح والخسائر  .١

 التدفق النقدي .٢

 الميزانية العمومية  .٣

 الية ملخص االستنتاجات والمعايير الم .٤

حق الماليةالمال. ٦



الموقع المقترح
عام

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

127,500133,875140,569147,597154,977المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

79,72283,70887,89492,28896,903تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
12,32112,93713,58414,26314,976تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,9604,1584,3664,5844,813تكاليف المصنع التشغيلية

96,003100,803105,843111,135116,692مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
31,49733,07234,72536,46238,285الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

2,4002,5202,6462,7782,917مصاريف البيع والتسويق
180189198208219قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
600630662695729مصاريف أخرى

16,17016,82917,52018,24619,008مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,1596,1596,1596,1596,159اإلستهالك لإلصول الثابتة

440440440440440إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

22,76923,42824,11924,84525,607مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
8,7289,64410,60611,61712,677الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
5,7287,1358,63810,24311,958الربح قبل الضريبة

8591,0701,2961,5361,794الضريبة على األرباح
4,8696,0657,3428,70710,164األرباح الصافية

%67%68%69%71%72نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
104,314104,990105,601106,133106,571نقطة التعادل (بالدينار)

%69%72%75%78%82نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
1,50025.0060منشآت أخرى
46,00010.004,600معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
6,159المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,2005440المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
9,3489,3480رأس المال العامل المطلوب

69,54839,54830,000إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مستحضرات تجميل



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
127,500133,875140,569147,597154,977المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
127,500133,875140,569147,597154,977المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
39,548حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,7047,54012,65818,06323,755الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
69,548130,204141,415153,227165,660178,732مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
58,000مجموع اإلستثمارات

6,64496,003100,803105,843111,135116,692التكاليف التشغيلية المباشرة
16,17016,82917,52018,24619,008إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

2,200المصاريف التأسيسية  والخلو
8591,0701,2961,5361,794الضريبة

66,844116,032121,211126,627132,291138,214إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,70414,17220,20426,60033,36940,519صافي 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

2,7049,25814,79920,65426,82833,324رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,7182,1412,5913,0733,587توزيعات األرباح

2,7047,54012,65818,06323,75529,737صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مستحضرات تجميل



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,7047,54012,65818,06323,75529,737النقد

00000المدينون
6,6446,6446,6446,6446,6446,644المخزون

9,34814,18319,30224,70630,39936,380إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

46,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
58,00058,00058,00058,00058,00058,000إجمالي األصول الثابتة
6,15912,31918,47824,63730,796اإلستهالك التراآمي

58,00051,84145,68139,52233,36327,204القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,2001,7601,3208804400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
69,54867,78466,30365,10864,20263,584مجموع 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
39,54839,54839,54839,54839,54839,548رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,1507,07511,82617,459األرباج المجمعة
3,1503,9254,7515,6346,577الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

39,54842,69846,62351,37457,00763,584مجموع حقوق الملكية
69,54867,78466,30365,10864,20263,584مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %16.0%13.6%11.3%9.1%7.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%16.0%15.3%14.3%13.0%11.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.63.23.84.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مستحضرات تجميل



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%69,5485تكاليف المشروع

%39,5485مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%30,00012القروض

%30%43.1القرض الى التكاليف %

%15%56.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,8696,0657,3428,70710,164صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%7.7%6.9%6.1%5.3%4.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%16.0%13.6%11.3%9.1%7.2معدل العائد على اإلستثمار %

%16.0%15.3%14.3%13.0%11.4معدل العائد على حقوق الملكية %

2.63.23.84.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

104,314104,990105,601106,133106,571نقطة 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 59,441-14,949-22,380-29,54324,40219,2623,582صافي القيمة الحالية

IRR 11.6-%6.1%2.8%13.4%18.6%21.0%23.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.10.70.80.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

105,522

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

11.4%

14.0%
2.8

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مستحضرات تجميل

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,429
6.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR23.8%معدل العائد الداخلي
NPV29,543صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.0%معدل العائد الداخلي
NPV24,402صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.6%معدل العائد الداخلي
NPV19,262صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.4%معدل العائد الداخلي
NPV3,582صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR2.8%معدل العائد الداخلي
NPV-22,380صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR6.1%معدل العائد الداخلي
NPV-14,949صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-11.6%معدل العائد الداخلي
NPV-59,441صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,8440-66,844

12,70415,32712,623

245516,24315,788

347817,20616,728

450218,21617,714
552787,52686,999

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

073,5280-73,528

12,70415,32712,623

245516,24315,788

347817,20616,728

450218,21617,714
552790,24689,719

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

080,2120-80,212

12,70415,32712,623

245516,24315,788

347817,20616,728

450218,21617,714
552792,96692,440



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,8440-66,844

12,7048,9526,248

24559,5509,095

347810,1779,699

450210,83610,334
552778,29077,763

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,8440-66,844

12,7042,577-127

24552,8562,401

34783,1492,671

45023,4562,955
552769,05468,528

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

067,5080-67,508

12,9754,1101,135

25004,4803,980

35254,8694,344

45525,2784,726
557975,08674,507

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

068,1720-68,172

13,245-7,108-10,353

2546-7,283-7,829

3573-7,467-8,040

4602-7,660-8,262
563262,64762,015


