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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(إلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز ا 

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

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة

.تعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع و
 

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

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 

 المحتويات

. ١ ملخص المشروع    

. ٢ المقدمة    

   ٢-١ وصف المشروع

   ٢-٢ مبررات اهداف المشروع 

   ٢-٣ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق  

١-٣ المنتج    

٢-٣ واقع وافاق السوق المستقبلية     

٣-٣ االفاق المستقبلية للسوق    

٤-٣ كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق     

٥-٣ المنافسة والتسويق واسعار البيع     

٦-٣ االيرادات المتوقعة    

 . ٤  الدراسة الفنية  

١-٤ موقع المشروع    

٢-٤ البناء    

٣-٤ الطاقة االنتاجية للشمروع     

   ٤-٤ معدات وآالت المشروع وتكاليفها التقديريه 

٥-٤ ث والتجهزاتاالثا    

٦-٤ وسائط النقل    

٧-٤ مراحل التصنيع     

٨-٤ المواد االولية ومواد التعبئة والتغليف     

٩-٤ الخدمات الضرورية     

   ١٠-٤ القوى العاملة 

١١-٤ الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع     

.٥ الدراسة المالية   

١-٥ التكاليف الرأسمالية     

٢-٥ ف التشغيل السنوية تكالي    

٣-٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٤-٥ رأس المال العامل    

٥-٥ تكاليف المشروع     

٦-٥ وسائل التمويل    

٧-٥ االسس والفرضيات المالية     

٨-٥ الخالصة     

٩-٥ المالحق المالية     



 
 

١ 

 

 

 

  مزيل البقع الزيتية عن المالبسإنتاجمشروع 
 

خص المشروع مل-١  

 اسم المشروع
 مزيل البقع الزيتية إنتاج

 والصدأ عن المالبس

 عمان  موقع المشروع

 منتجات المشروع
مزيل البقع الزيتية والصدأ عن

 المالبس

 ٦  مجموع األيدي العاملة

  دينار١٨,٢٨٣     حجم االستثمار الكلي

   %٢٢,٦      )IRR(معدل العائد الداخلي

   دينار٦,٩٦١     )NPV( لحاليةصافي القيمة ا

 ١,٤      )B/C (تاالستثمارا على لإليراداتالقيمة الحالية 

   سنوات٥    )PBP (فترة االسترداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٢ 

 
 
 

         

 : وصف المشروع  ١٠٢     

 
 تعتبر البقع  الزيتية  والصدأ األكثر شيوعآ بين البقع التي قد تلوث المالبس والبياضات في

المستشفيات والفنادق والمطابخ والمطاعم وورش الصيانة والمنازل، وتعاني مختلف 

القطاعات من هذه المشكلة ،و يتم معالجة موقع  التلوث الزيتي للقماش باستخدام مزيالت 

ارها على نوعية التلوث الزيتي ومصدره ،ففي يالبقع الزيتية عن القماش والتي يعتمد اخت

الزيوت المستخدمة في العمليات الجراحية كالبرافين الهالمي  هي المستشفيات ،  تعتبر

مصدر التلوث الرئيسي للبياضات ، وفي المطابخ والمطاعم تعتبر زيوت الطبخ النباتية هي 

مصدر التلوث   و في ورش الصيانة تعتبر الشحوم وزيوت السيارات مصدرآ لهذا التلوث  

وغالبآ .لحديد بالدرجة الثانية من البقع األكثر شيوعآوتأتي البقع الناتجة عن التلوث بصدأ ا.

ال يستطيع مسحوق الغسيل أن يقوم بازالة  جميع أنواع هذه البقع عن المالبس أثناء 

الغسيل ، لذا فانه يتطلب معه استخدام مواد متخصصة لديها القدرة على ازالة هذه البقع 

  والمستخدمة في مختلف مرافق على اختالف أنواعها عن القماش والمالبس والبياضات

الحياة  ، ويمكن استخدام هذه المنتجات في المعالجة اليدوية أو بطريق البخ أو النقع للبقعة 

باستخدام مزيالت سائلة القوام للتخلص من هذه البقع قبل عملية الغسيل الروتيني  وتقوم 

 الدول  من خالل وكالء األردن باستيراد  معظم احتياجاتها من هذه المزيالت  من عدد من

 .ويوجد صناعة محلية محدودة لمثل هذه المنتجات.محليين للشركات األجنبية 

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    

 
 فتقار السوق المحلي نسبيآ لتصنيع مزيالت البقع بشكل عام و بقع الزيوت والصدأا -

 .وكفاءة أداء عالية بمواصفات وجودةبشكل خاص و 

 . المحلي ومنافسة المنتجات المستوردةللمستهلك جاتالمنتتوفير  -

 .توفر السوق االستهالكي المنزلي والمؤسساتي في األردن -

المقدمة ٠ ٢



 
 

٣ 

 
 :ويهدف المشروع الى

 

 .المنتجاتتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي من هذه .١     

              .جديدةتوفير فرص عمل وطنية .٢           

 .توى الدخل لصاحب المشروعتحسين مس. ٣           

 

 :للمشروع الموقع العام ٣. ٢
 

 :  يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة عمان لألسباب التالية

 .توفر الكثافة السكانية والمؤسساتية وبالتالي السوق االستهالكي  للمشروع. ١       

  .سهولة توريد المنتجات الى باقي أسواق مدن المملكة. ٢            

 توفر األيدي العاملة. ٣            

 

 

 

 

   

 : المنتج ١. ٣
 
تتالئم ل  م٥٠٠صدأ بسعة  مل وال٢٥٠ لتر و١زيل بقع الزيوت  على شكل سائل بسعة م 

  .والنمط االستهالكي المؤسساتي والمنزلي وطلب السوق

    

 : واقع وآفاق السوق المستقبلية٢٠٣    
 

  :واقع السوق الحالي.        أ

 
 عن المالبس والتي والشحوم والصدأرغم توفر االنتاج المحلي المحدود الزالة بقع الزيوت 

نجح بعضها بتوفير هذا المنتج بكفاءة أداء عالية  اال أن المنتجات األجنبية والمستوردة من 

خالل وكالء الشركات  هي األكثر استخدامآ  في السوق المحلي حاليآ وتتفاوت أسعارها  

 .ودتها ومصدرهاحسب ج

 دراسة السوق٠ ٣



 
 

٤ 

عدم وجود نص ألي بند (ال تتوفر البيانات االحصائية  المنفردة عن استيراد هذه المنتجات

في احصائيات دائرة االحصاءات العامة  ووجودها ضمن بنود بعض )  من االحصائيات عليها

واردات  األردن من  ) ١(   حيث يبين جدول رقم ٣٨٠٩٩١التعرفات مثال ذلك   رقم  

جات التي يشملها بند التعرفة والمشار اليه أنفآعلمآ بأنه ال يوجد ما يشير الى تصدير المنت

 .أو اعادة تصدير لمنتجات هذا البند في السنوات األخيرة

  )١( جدول رقم 

 ٣٨٠٩٩١٠٠٠واردات  األردن من المنتجات التي يشملها بند التعرفة رقم 
 

وصف  رقم البند الواردات

 التصنيف

 السنة

 )كجم( الكمية )دينار(القيمة

عوامل تنهية ٣٨٠٩٩١٠٠٠ ١٩٩,٨٨٦ ٢٤٥,٧٤٥ ٢٠٠١

ومسرعات 

 اصباغ للنسيج
١٠٠,٤٧٠ ١٤١,٠٦٤ ٢٠٠٢ 

 

 عدم توفر المعلومات االحصائية الواضحة في بنود التعرفة  فقد تقدم وبسببوبناء على ما 

من هذه المنتجات ويشير تم اجراء استقصاء ميداني  للوقوف على معدل استهالك السوق  

 :االستقصاء الى أن 
:مزيل زيوت العمليات عن المالبس في المستشفيات بمعدل .١  

السنة / لتر٢٧٠٠٠=     ٣٠٠× مستشفى ٩٠×مستشفى/ اليوم /  لتر ١ -           
  

:مزيل الزيوت والشحوم  عن مالبس العاملين في المطابخ والخدمات والبياضات . ٢  

: في المستشفيات-              

السنة/  لتر ٩٨٨٠) =  أسبوع٥٢×األسبوع /  لتر٢×  مستشفى٩٥                 (   

)أربعة وخمسة نجوم(  في الفنادق-             

السنة/  لتر٧٨٠٠)  =  أسبوع٥٢×األسبوع /  لتر ٣×  فندق ٥٠                 (   

  في محالت الدراي كلين-           

 السنة/  لتر١٠٤٠٠)         =  أسبوع٥٢×  لتر ٠,٥×  محل ٤٠٠     (              

  استعماالت منزلية وأخرى -           

  السنة/ لتر٨٥٢٨=                                                                  

لألسرة سنويا /  مل ٧٥٠بمعدل استهالك   

٢٠٠٢ ألف أسرة لعام ٩١٨دن البالغ سر في األرفقط من عدد األ% ١وقد تم احتساب نسبة   

_________________________________________________________ 

السنة/  لتر٣٦٦٠٨          المجموع                                                     

 



 
 

٥ 

 السنة /  لتر ٧,٦٧٠ مزيل الصدأ عن المالبس.٣ 

 :   بناء على ما يلي

 : المستشفيات   -             

  لتر١١٧٠        =   ٥٢ × ٠,٢٥ ×٩٠                              

 :               الفنادق  

  لتر١٣٠٠        =   ٥٢ ×٠,٥  × ٥٠                              

 :               مصابغ    

  لتر٥٢٠٠ =        ٥٢ ×٠,٢٥ × ٤٠٠                              

                              

 يبين معدل االستهالك التقديري)  ٢(بناء على ماتقدم فان  جدول رقم 

 ٢٠٠٣لهذه المنتجات لعام 

  )٢(جدول رقم 

 معدل كميات  االستهالك التقديري  لمزيالت الزيوت والصدأ عن المالبس

 
لتر/ االستهالك التقديري   المادة 

          يوت العمليات        مزيل ز ٧,٦٧٠

 مزيل الصدأ                          ٣٦,٦٠٨

 مزيل زيوت وشحوم                  ٢٧,٠٠٠
  

 : اآلفاق المستقبلية للسوق   ٣. ٣ 

 

 : الطلب المتوقع 

 
حيث ان استهالك المنتج بشكل عام يرتبط بعدد السكان ونموه السنوي والقدرة الشرائية ، 

% ٢,٨ ان معدل نمو السكان في المملكة وفقا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة يبلغ وحيث

 يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة  ) ٣جدول رقم  ( سنويا، فان الجدول التالي 

%) ٢,٨(بافتراض معدل نمو في الطلب مساو لمعدل نمو السكان) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(

 :٢٠٠٢وأن معدالت االستهالك الواردة أعاله هي لعام وانعكاس ذلك على االستهالك  

 

 



 
 

٦ 

 )٢( جدول رقم

 احتياجات األردن التقديرية  من مزيالت البقع الزيتية والصدأ عن المالبس

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤للفترة 

 السنة  )لتر(الطلب التقديري لمزيالت البقع عن المالبس 

 الصدأ زيوت الطبخ زيوت العمليات

٧,٨٨٥ ٣٧,٦٣٣ ٢٧,٧٧٥ ٢٠٠٤ 

٨,١٠٥ ٣٨,٧٦٣ ٢٨,٥٣٣ ٢٠٠٥ 

٨,٣٣٣ ٣٩,٨٤٨ ٢٩,٣٣٢ ٢٠٠٦ 

٨,٥٦٦ ٤٠,٩٦٤ ٣٠,١٥٣ ٢٠٠٧ 

٨,٨٠٦ ٤٢,١١١ ٣٠,٩٩٨ ٢٠٠٨ 
      

 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤٠٣      
 

كميات االنتاج المتوقعة  من مزيالت البقع وحصتها من السوق ) ٤(يبين الجدول رقم 

 السنة / لتر٥٠٠٠ للمشروع لمزيالت الزيوت المقترحه بأن الطاقة االنتاجية التقديري علمآ

 يوم عمل سنويا هذا وقد ٣٠٠لسنة على اساس ا/  لتر١٥٠٠ومزيل الصدأ عن المالبس 

 :سنويا%٥افترض معدل نمو 

  ) ٤( جدول رقم  

 كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق

 )لتر(كميات االنتاج
 

 السنة 

مزيل زيوت 

 العمليات

مزيل زيوت 

 المطابخ 

مزيل 

 الصدأ

 

 الطاقة

النتاجية ا

 المستغلة

لمزيالت 

 الزيوت

(%) 

 الطاقة

 االنتاجية

 المستغلة

 لمزيالت الصدأ

(%) 

 حصة

مزيآلت 

الزيوت 

)لتر(  

حصة مزيل 

 الصدأ

(%) 

 ٦,٩ ٤,٧ ٣٧ ٦٤ ٥٥٠ ١٨٣٠ ١٣٥٠ السنة األولى

 ٧,١ ٥,١ ٣٨ ٦٦ ٥٧٧ ١,٩٢١ ١,٤١٧ السنة الثانية

 ٧,٣ ٥,٠٦ ٤٠ ٧٠ ٦٠٦ ٢,٠١٧ ١,٤٨٨ السنة الثالثة

 ٧,٤ ٥,٢ ٤٢ ٧٣ ٦٣٦ ٢,١١٨ ١,٥٦٣ السنة الرابعة

 ٧,٦ ٥,٣ ٤٥ ٧٧ ٦٦٨ ٢,٢٢٤ ١,٦٤٠ السنة الخامسة



 
 

٧ 

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣
 

دأعن المالبس  يوجد في األردن  مؤسستان تقوم بانتاج مزيل بقع الزيوت والشحوم  والص

 وتشكل بكفاءة أداء عالية الى جانب انتاج مستلزمات الغسيل من مساحيق  ومطريات

 كما يوجد منتجات أخرى أجنبية مستوردة من حجم السوق% ٦,٥مبيعات هذه المؤسسات 

اللتر الواحد  وحسب المصدر والجودة ينعكس على /  دنانير ٤-٣,٥بأسعار تتراوح من 

بعض المنتجات  المتوفرة بالسوق وأسعارها  ) ٥( ك ويبين جدول رقم سعر المنتج للمستهل

 .للمستهلك

 )  ٥( جدول رقم 

 .بعض المنتجات  المتوفرة بالسوق وأسعارها للمستهلك

 

 )دينار(سعر العبوة  سعة  العبوة المصدر  المنتج 

 ٢,٧٥٠  مل٢٥٠ مصري

 ٢,٢٥٠  مل٢٥٠ فلي

 ١٥,٠٠  لتر٥ محلي/فيب 

 ٣,٠٠  لتر١ محلي+  / ز د 

 ١٨  لتر٥ أمريكي

 ٣,٠٠  مل٥٠٠ بريطاني

 ٤,٠٠  لتر١ كندي

مزيل الزيوت 

والشحوم عن 

 المالبس 

 ٢,٥٠٠  مل ٢٥٠ مستورد
 

 وألغراض التحفظ بأسعار البيع وبالتالي االيرادات السنوية، فقد اعتمد سعر بيع  الجملة  

ويقترح أن .  نتج منافسا في السعر والجودة من المصنع الى التجار وبالتالي سيكون الم

 :يكون معدل سعر البيع للمنتجات 

: لتر     ١مزيل بقع الزيت سعة العبوة  : وآل  أ  

  مل١٠٠٠عبوة سعة  /  أ . د٢,٤٠

  مل٢٥٠عبوة سعة / أ .  د١,٢٥                                       

                      سمزيل بقع الصدأ  عن المالب. آثاني

  مل ٥٠٠العبوة سعة / أ . د٩,٥  

                                    



 
 

٨ 

 : االيرادات المتوقعة   ٦. ٣   
  ألف دينار  أردني  عندما   ٢٤,١٠٠من المتوقع أن تبلغ االيرادات  التقديرية للمشروع    

االيرادات السنوية  ) ٦(  ويبين جدول رقم  يعمل المشروع في السنة األولى لالنتاج 

 . االجمالية وحسب المنتجات  المتوقعة

 

  )٦(جدول رقم

 االيرادات السنوية المتوقعة عبر عمر المشروع

)دينار أردني (   
السنة 

 الخامسة

السنة 

 الرابعة

السنة 

 الثالثة 

السنة 

 الثانية

السنة 

 األولى

 

مل٢٥٠مزيالت زيوت سعة  ٥,٠٠٠ ٥,٢٥٠ ٥,٥١٢ ٥,٧٨٨ ٦,٠٧٧

١٠,٠٨٠ ١٠,٥٨٤ ١١,١١٣ ١١,٦٦٨  لتر١مزيالت زيوت سعة  ٩,٦٠٠

١٠,٩٧٢ ١١,٥٢١ ١٢,٠٩٧ ١٢,٧٠٢ ١٠,٤٥٠  مل٥٠٠مزيل صدأ سعة 

٢٦,٣٠٢ ٢٧,٦١٧ ٢٨,٩٩٨ ٣٠,٤٤٧ ٢٥,٠٥٠ اجمالي االيرادات  

)دينار (السنوية  
 

 

  

 

 : موقع المشروع  ١. ٤  

 
 : مات اضافة لألسباب التالية يقترح اقامة المشروع في منطقة عمان لتوفر الخد

 سهولة توريد المنتجات الى أسواق المدن األردنية األخرى. ١        

 وجود كثافة  مؤسساتية وسكانية استهالكية عالية . ٢              

 .         توفر األيدي العاملة. ٣              
 
 

 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

٩ 

: البناء٢. ٤  

 
) ٥( ، ويبين جدول رقم ٢ م١٢٠روع بحوالي    تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمش 

 توزيع

 .   استخدامات البناء 

  )٧(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع
 

 القسم  )٢م( المساحة  

 االنتاج والتعبئة  والتغليف  والتوضيب ٨٠

 مستودع  ٤٠

 االدارة وخدمات عمالية ٢٠

 المجموع ١٢٠
 

 دينار كما قدرت تعديالت البناء في ١,٨٠٠يجار سنوي  المبنى ببدل إرتم افتراض استئجا
  دينار١,٥٠٠حدود 

 
: الطاقة االنتاجية  للمشروع ٣٠٤  

  
السنة من مزيل / لتر  ٥٠٠٠ تقدر الطاقة االنتاجية العملية القصوى للمشروع بحوالي 

 لتر من مزيل الصدأ عن المالبس وذلك لوردية ١٥٠٠الزيوت والشحوم عن المالبس  و

 . يوم عمل  في السنة٣٠٠ واحدة  و عمل

سيبدأ المشروع تشغيله في السنة االولى بنسبة طاقة مستغلة من مزيالت الزيوت تبلغ 

 :وسيتم تعبئته بنوعين من العبوات .من مزيالت الصدأ  %  ٦٦,٦و  %  ٦٣,٨حوالي 
 

 :مزيل الزيوت عن المالبس. ١  

 . مل٢٥٠بوات سعة  لتر بع١٠٠٠لالستعماالت المنزلية  : األولى 

  لتر بعبوات ٤٠٠٠لالستعماالت المؤسساتية كالمستشفيات والفنادق  : الثانية 

 .العبوة/  لتر ١          سعة 

 :مزيل الصدأ عن المالبس.٢

  لتر بعبوات ٥٠٠   لالستعماالت المؤسساتية كالمستشفيات والفنادق ومحالت الدراي كلين  

 .العبوة/  مل ٥٠٠          سعة 



 
 

١٠ 

 : معدات وآالت المشروع وتكاليفها التقديرية٤٠٤
 

 االالت والمعدات وتكاليفها التقديرية علما بأنها بعضها متوفره محليآ   ) ٦(يبين الجدول رقم  

  )٦(جدول رقم 

 احتياجات المشروع من االالت والمعدات وكلفها التقديرية

دينار/الكلفة  البيان العدد 
 ) لتر٢٥سعة ( ميل  من الستينلس ستيل وأخر بالستيكي خالط متحرك مع بر ١ ٢,٠٠٠

 تمديدات صناعية ومستلزمات مخبرية ١,٢٠٠

 )عدد وادوات ومستلزماتموازين ومكاييل ، طاوالت (أخرى ١٠٠٠

 المجموع ٤,٢٠٠
 

: األثاث والتجهيزات٥٠٤  
 

 .ار دين١٠٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 
 

 :  وسائط النقل٦. ٤ 
 

 دينار بافتراض شراء ٨,٠٠٠من المتوقع أن تبلغ تكاليف وسائط النقل للمشروع حوالي 

 .م غ ك٥٠٠سيارة فان توزيع حمولة 
 

: مراحل التصنيع ٧. ٤  
 

 ).الصيغة التصنيعية ( تتم عملية  وزن مكونات المعادلة  -

للسماح   لتر مع التحريك٢٥والي تضاف مكونات الصيغة التصنيعية الى الخالط سعة ح -

الالزمة مع  وتضاف كمية الماء. بالتجانس لمحتويات الخالط من الصيغة التصنيعية

 :استمرار عملية الخلط ، وتشكل المادة الفعالة

 من حمض الهيدروفلوريك  % ٤في حال مزيل الصدأ    حوالي  -

ضوية كالكحول واألسيتون في حال مزيل الزيوت والشحوم الصودا الكاوية والمذيبات الع -

 %  .١والي ح واالضافات الكيماوية األخرى%   ١,٦٢حوالي

 :هذا ويشكل الماء المضاف الى المنتجات  -

 %  ٩٦مزيل الصدأ  حوالي  -

 %   ٩٧,٣٨مزيل الزيوت والشحوم حوالي  -

 .  دقيقة٩٠ -٦٠تستغرق عملية انتاج الخلطة الواحدة من هذه المنتجات  -

 خليط وفحصه مخبريآ  للتأكد من تجانس الخليط وتشمليتم أخذ عينة من ال -



 
 

١١ 

 .الفحوصات األساسية الرقم الهيدروجيني  وفعاليته 

 يتم  تعبئة الخليط  في عبوات بالستيكية من الخالط مباشرة من خالل عمل صنبور  -

 .تعبئة في أسفل جسم الخالط

 ).سدادة( يتم تغطية العبوات بالغطاء الداخلي -

 . بالغطاء الخارجي يتم تغطية العبوات -

 . يتم عملية تجميع العبوات ووضع الالصق االرشادي على جسم العبوة الخارجي -

وتغليفها بفيلم   الصينية/ عبوة١٢يتم توضيب العبوات  في صواني كرتونية سعة  -

 . البولي ايثلين أو البروبلين

 .تنقل الصواني الى المخزن تمهيدآ الرسالها للزبائن -
 

:لية ومواد التعبئة والتغليف المواد األو٨. ٤  
من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف للمشروع 

 .ذلك )  ٧(     دينار ويبين جدول رقم ٢٢٨٧للسنة األولى من االنتاج حوالي  

 )٧(جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية
 )دينار أردني( اجمالي  )آجم/ دينار ( السعر )آجم( الكمية  لمادةا

    المواد األولية.١

 ٣١٣ ٦٢٫٦ ٥ حمض الهيدروفلوريك

 ٥١٫٢٤ ٠٫٢٨٠ ١٨٣ صودا آاوية 
 ١٢١٫٦٩٥ ١٫٣٣٠ ٩١٫٥ مواد صابونية
 ٥٥ ١٫٠٠٠ ٥٥ مواد مثخنة
 ٣٥١ ١٫٣٠٠ ٢٧٠ نونيل فينول
 ٦ ٢ ٣ مواد حافظة

 ٦٧٫٥٢ ٠٫٣ ١٣٥ أمونيا
 ٢٨٣,٥ ٠٫٧٠٠ ٤٠٥ )                أسيتون( كيتون 

 ٣٣٠٫٧٥ ٠٫٨٠٠ ٤٧٢٫٥ آحول أولي
 ١٨٦٫٧٥ ٢٫٥ ٦٧٫٥ تراي ايثانول أمين

 ١٣٦٦٫٧٠٥   مجموع المواد األولية
    مواد التعبئة والتغليف.٢

 ٣٣٨٫٥ ٠٫١٥ ٢٢٥٦  لتر١سعة عبوات  بالستيكية
 ٣١٥ ٠٫١٥ ٢١٠٠  لتر٠٫٥عبوة بالستيكية 
 ٣٢٩٫٤ ٠٫٠٩ ٣٦٦٠  مل ٠٫٢٥عبوة بالستيكية 

 ٢١٥ ٠٫٠٢٥ ٨٦٠٠ ليبل 
 ٦٦ ٠٫١ ٦٦٠ صواني آرتون
 ١٠ ١ ١٠ شرينك/بولي ايثلين

 ٩٢٠٫٤   المجموع لمواد التعبئة والتغليف
 ٢٫٥١٥   االجمالي

 



 
 

١٢ 

   الخدمات الضرورية٩. ٤
 )٨( والوقود   ويبين جدول رقم تشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء

 .كاليفها التقديريةت

)٨(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية للمشروع وكلفها التقديرية بالدينار
 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند

الكهرباء ٣٠ ٣٦٠

المياه ١٥ ١٨٠

الوقود  ٨٠ ٩٦٠

 المجموع ١٢٥ ١,٥٠٠
 

:وى العاملة  الق١٠ .٤  
أليدي  ااالحتياجات التقديرية من ) ٩( يحتاج المشروع الى عمالة محدودة ويبين جدول رقم 

 :العاملة وكلفها التقديرية 

  )٩( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار

الراتب السنوي 

)دينار/  

الراتب الشهري 

دينار/

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 مدير انتاج  ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 تسويق ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 عامل  ٣ ١٠٠ ٣,٦٠٠

١٢,٠٠٠ 
 

 المجموع ٦ 

  

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع١١. ٤
   

  شهور٤ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع    



 
 

١٣ 

 

 

 

:  التكاليف الرأسمالية ١ .٥    
 

 دينار وتشمل تكاليف األالت ١٨,٢٨٣لتقديرية للمشروع   تبلغ التكاليف الرأسمالية ا

والمعدات والمختبر ووسائل النقلواألثاث ومصاريف التأسيس وما قبل االنتاج التجاري 

 .باالضافة إلى رأس المال العامل.

 

  تكاليف التشغيل السنوية٢. ٥
 )١٠(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 التكاليف بالدينار
 

ر ديناالبند  

مواد أولية وتعبئة وتغليف ٢,٥١٥

رواتب وأجور ١٣,٣٢٠

كهرباء وماء ووقود ١,٥٠٠

مصاريف تسويق ٧٢٠

أيجارات ١,٨٠٠

مصاريف تشغيل أخرى ١,٥٤٠

مجموع تكاليف التشغيل ٢١,٣٩٥

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣. ٥
 

 دينار ، وتشمل تكاليف ١,٥٠٠    تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التقديرية 

التسجيل في وزارة الصناعة وغرفة الصناعة ورخصة المهن والدراسات  والمساعدة  

 . الفنية
  
 
 
 
 
 
 

 الدراسة المالية٥٠



 
 

١٤ 

 :   رأس المال العامل٤. ٥  

 
 دينار وعلى أساس أن رأس المال ١,٧٨٣  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي  

 .العامل احتسب  لمدة شهر واحد 
 

:   تكاليف المشروع٥ .٥    
 )١١(جدول رقم 

 تكاليف المشروع االستثمارية
 

 البند التكاليف بالدينار

 تعديالت البناء ١,٥٠٠

 معدات وأالالت ٤,٢٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 أثاث وتجهيزات مكتبية ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ١٥,٠٠٠

  قبل التشغيلمصاريف التأسيس وما ١,٥٠٠

 رأس المال العامل ١,٧٨٣

 اجمالي تكاليف المشروع ١٨,٢٨٣

 

 : وسائل التمويل   ٦٠٥
 الى مساهمة الثابتة باالضافة  سيقوم المشروع بالحصول على قرض لتمويل الموجودات 

 :صاحب المشروع

  )١٢(جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

دينار/يلقيمة التمو ( % )نسبة التمويل   مصادر التمويل للمشروع 

مساهمة صاحب المشروع ٦١,٧ ١١,٢٨٣

قرض  ٣٨,٣ ٧٠٠٠

المجموع ١٠٠ ١٨,٢٨٣



 
 

١٥ 

على أن يتم  % ١٠ الى سنوية تصلوالقرض البنكي سيتم الحصول عليه بمرابحة 

 . على مدى خمسة سنواتقيمة القرضتسديد 
 

 : األسس والفرضيات المالية ٧. ٥
 

 
يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض الى احدى مؤسسات التمويل في بداية المشروع 

تتراوح عادة الضمانات المقبول بها من جهة . لتمويل جزء من كلفة الموجودات الثابتة

التمويل الخاصة بين الضمانات العقارية باإلضافة الى  الكفالة الشخصية لصاحب المشروع 

ية الثنين من موظفي الحكومة باإلضافة الى مختلف أنواع الرهونات سواء أو الكفالة الشخص

 .على ماكنات المشروع أو األرض
 

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

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

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

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 
 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية
 

 . ذلك المواد الخام ستكون نقدية تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات
 

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢خصم قدره  تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل 
 

  الخالصة٨. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وى التوقعاتوأن المردود المالي يرتقي لمستعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي

 



 
 

١٦ 

 دينار في السنة األولى ٧٠٢ يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٢,١٥٣ للتشغيل و 

تبلغ قيمة . وظفين بما في ذلك صاحب المشروعة  مستسيوفر المشروع فرص عمل  ل -

 ١٦,١٩٠  دينار في السنة االولى ترتفع   ١٣,٣٢٠ الرواتب واالجور التي ستدفع لهم 

 . دينار في السنة الخامسة

في السنة %  ١٣,٣في السنة األولى و % ٤تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .١٣,٣و % ٦ى حقوق الملكية بين  الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد عل

 دينار ٦,٩٦١    NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %٢٢,٦يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٥بلغت فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
 ٢٠و% ١٠ زيادة تكاليف المشروع بنسب تتراوح بين في حالة انخفاض اسعار البيع او -

يبقى المشروع مجديا ، ويكون حسآسآ النخفاض المبيعات او زيادة تكاليف التشغيل % 

 %.١٠بواقع 
 

 

 

  و الخسائراألرباححساب ) ١

 التدفق النقدي )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

  ملخص المعايير والمؤشرات المالية )٤

 المالحق المالية٥.٩



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

مزيل البقعاسم المشروع
عمانالموقع المقترح

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

25,05026,30327,61828,99930,448المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,5152,6412,7732,9113,057تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,3267,6928,0778,4818,905تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,4602,5832,7122,8482,990تكاليف المصنع التشغيلية

12,30112,91613,56214,24014,952مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
12,74913,38614,05614,75915,496الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

720756794833875مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
1,8001,8001,8001,8001,800إيجارات

00000أيجار أرض
520546573602632مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 9,0949,4599,84210,24410,666مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
1,8291,8291,8291,8291,829اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,22311,58811,97112,37312,795مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,5261,7982,0852,3862,701الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

700585459320168الفائدة على القرض
8261,2131,6262,0652,533الربح قبل الضريبة

124182244310380الضريبة على األرباح
7021,0311,3821,7552,153األرباح الصافية

%83%84%85%87%88نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 23,42823,91924,42424,94125,471نقطة التعادل

%84%86%88%91%94نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
1,50025.0060منشآت أخرى
4,20010.00420معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

05.000أخرى
1,829المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,7831,7830رأس المال العامل المطلوب

18,28311,2837,000إجمالي تكلفة المشروع
%38%62%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

مزيل البقع الزيتيةاسم المشروع
عمانالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
25,05026,30327,61828,99930,448المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
25,05026,30327,61828,99930,448المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
11,283حقوق الملكية

7,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5733,0514,6476,3658,207الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
18,28326,62329,35432,26535,36338,655مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
15,000مجموع اإلستثمارات

21012,30112,91613,56214,24014,952التكاليف التشغيلية المباشرة
9,0949,4599,84210,24410,666إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
700585459320168الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
124182244310380الضريبة

16,71022,21923,14224,10725,11426,166إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,5734,4046,2128,15810,24912,490صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,1471,2611,3871,5261,679أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,1471,2611,3871,5261,679إجمالي دفعات سداد القرض

1,5733,2584,9516,7718,72310,811رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
0206303406516633توزيعات األرباح

1,5733,0514,6476,3658,20710,178صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

مزيل البقعاسم المشروع
عمانالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5733,0514,6476,3658,20710,178النقد

00000المدينون
210210210210210210المخزون

1,7833,2614,8576,5748,41710,387إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

4,200األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
15,00015,00015,00015,00015,00015,000إجمالي األصول الثابتة
1,8293,6595,4887,3179,147اإلستهالك التراآمي

15,00013,17111,3419,5127,6835,853القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
18,28317,63217,09816,68616,39916,241مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,1471,2611,3871,5261,6790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,1471,2611,3871,5261,6790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

5,8534,5923,2051,67900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
5,8534,5923,2051,67900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
11,28311,28311,28311,28311,28311,283رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4951,2232,1993,438األرباج المجمعة
4957289751,2391,520الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

11,28311,77812,50613,48214,72116,241مجموع حقوق الملكية
18,28317,63217,09816,68616,39916,241مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %13.3%10.7%8.3%6.0%4.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%13.3%11.9%10.2%8.2%6.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.63.54.35.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
مزيل البقعاسم المشروع

عمانالموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 6,961صافي القيمة الحالية
ي

18,283المشروع

IRR 22.6معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
11,283صاحب 

B/C 7,000القروض1.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد
ى  رض 

%38.3التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

7021,0311,3821,7552,153صافي الربح بعد الضريبة

%8.3%7.1%5.9%4.6%3.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%13.3%10.7%8.3%6.0%4.0معدل العائد على اإلستثمار %

%13.3%11.9%10.2%8.2%6.0معدل العائد على حقوق الملكية %

2.63.54.35.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

23,42823,91924,42424,94125,471نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.3%5,62220.0زيادة تكاليف المشروع

%20 1.2%4,28317.7زيادة تكاليف المشروع

%10 0.8%3,4866.5-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.2%10.6-1,473-تخفيض مبيعات المشروع

%10 0.9%1,4739.8-زيادة تكاليف التشغيل

0.5%3.0-9,906-زيادة تكاليف التشغيل %20

خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية



الحالة األساسية
IRR22.6%معدل العائد الداخلي
NPV6,961صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.0%معدل العائد الداخلي
NPV5,622صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.7%معدل العائد الداخلي
NPV4,283صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR6.5%معدل العائد الداخلي
NPV-3,486صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-10.6%معدل العائد الداخلي
NPV-13,934صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR9.8%معدل العائد الداخلي
NPV-1,473صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-3.0%معدل العائد الداخلي
NPV-9,906صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

التدفق النقديالحالة األساسية



النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,7100-16,710

11,5733,6552,082

2823,9283,846

3864,2144,128

4904,5154,425
59522,99622,902

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,3810-18,381

11,5733,6552,082

2823,9283,846

3864,2144,128

4904,5154,425
59523,58223,487

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,0520-20,052

11,5733,6552,082

2823,9283,846

3864,2144,128

4904,5154,425
59524,16724,073

التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق



016,7100-16,710

11,5731,150-423

2821,2981,216

3861,4521,367

4901,6151,525
59518,93418,839

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,7100-16,710

11,573-1,355-2,928

282-1,333-1,414

386-1,309-1,395

490-1,285-1,375
59514,87114,777

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,7310-16,731

11,7311,516-215

2901,6901,600

3941,8741,779

4992,0661,967
510420,64820,544

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,7520-16,752

11,888-624-2,512

298-547-645

3103-467-569

4108-382-490
511318,30018,186


