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

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

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

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

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أيـة) ادةإر(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  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      
 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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                           المحتويات                 
  ملخص المشروع٠١

 المقدمة٠٢
     نبذة عن المشروع١٠٢

     أهداف المشروع٢٠٢

     الموقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق٠٣
     وصف المنتج١٠٣

     الطلب الحالي٢٠٣

     الطلب المتوقع٣٠٣

     حصة المشروع من السوق و الطاقة اإلنتاجية٤٠٣

     المنافسة والتسويق و أسعار البيع٥٠٣

     اإليرادات المتوقعة٦٠٣

 الدراسة الفنية٠٤
 موقع المشروع١٠٤

    البناء٢٠٤

 المعدات واآلالت   ٣٠٤

 عملية التصنيع   ٤٠٤

    األثاث و التجهيزات٥٠٤

    السيارات٦٠٤

    القوى العاملة٧٠٤

    المواد األولية و التغليف٨٠٤

  الضرورية   الخدمات٩٠٤

  الخدمات الضرورية١٠-٤

 الدراسة المالية٠٥
    تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

    رأس المال العامل٢٠٥

 ما قبل التشغيلمصاريف التأسيس و   ٣٠٥

    تكاليف المشروع٤٠٥

    وسائل التمويل٥٠٥

    الفرضيات المالية٦٠٥

    الخالصة٧٠٥
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 ملخص المشروع -١*

انتاج معجون حالقة ومعجون اسنان اسم المشروع

 عام موقع المشروع

 معاجين حالقة واسنان منتجات المشروع

   ٩ األيدي العاملة

 دينار ٩١,٨٨٦ االستثمارالكلي

 دينار ٣٩,٦٨٦ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٤,٦ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٤لية لإليرادات الى اإلستثمارات القيمة الحا

 سنوات ٤ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سناناألحالقة و المعاجين مشروع 
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 المقدمة. ٢

 
 -:وصف المشروع  ١٠٢

تعتبر معاجين الحالقة واألسنان من االحتياجات الضروريه في المجتمعات االنسانيه 

اجين الحالقه جزء اساسي تشكل مع .وال يمكن االستغناء عن استعمالها الي انسان 

وتعتبر صناعتها من . من مستلزمات العنايه الشخصية لمختلف المستويات العمرية

الصناعات القديمه جدا ، حيث بدأ تاريخيا باستعمال أنواع بسيطة من الصابون 

لتسهيل عملية الحالقه و التى تطورت تطورا سريعا ليتم استبدالها بشكل معجون بدأ 

 ثم تطور بشكل اكبر  لنجد منة االن مايناسب جميع أنواع البشرة بسيطا بتركيبته

 .الحساسه منها أو الجافه أو العاديه 

أما بالنسبة لمعجون األسنان فقد أصبح أيضا جزء رئيسيا من الممارسه اليوميه 

 من المعروف منذ االزل هالشك  أن. والنظافة الشخصية نتيجة للوعى الصحي

 لتنظيف استخدامالمحافظة عليها فوجد المسواك مثال ضرورة تنظيف األسنان ل

 .األسنان من بقايا الطعام و بالتالى منع  عمليات التخمر في الفم

استطاع االنسان مع التطور العلمي والطبي أن يطور وسائل أخرى لتنظيف االسنان 

حتى وصل الى استعمال المعجون الذى بدأه بتركيبة بسيطة جدا تقوم بعمل كشط 

وساخ المتراكمة على األسنان ثم طورت  التركيبة واضيف لها محسنات كثيرة لال

ليتم تصنيع معاجين اسنان بأنواع مختلفة لتناسب طبيعة االسنان وعمر المستهلك 

وتم كذلك تصنيع .وأنواع اللثة وبنكهات مختلفة منها النعناع والموز والفراولة 

ن وبتركيبات عديده اخرى تقاوم  معاجين  خاصة باالمالح واالنزيمات وللمدخني

 . التسوس واالصفرار 
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  معاجين حالقة و اسنان بتركيبات اساسيةيهدف المشروع المقترح إلى إنتاج أنواع 

، خاصة ان نكهات مختلفة وتوفيرها للمواطن بسعر مناسب  وانواع عطور أو 

 كلهناال زال محلى واإلنتاج المحلى ال يغطى كامل احتياجات الطلب في السوق ال

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

فرصة جيده للتصدير إلى األسواق الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد على 

 .جودة المنتج
 

 -: المشروع  وأهدافمبررات ٢٠٢
 

من قبل ان  ومستمر على معاجين الحالقه واألسنهنالك طلب قائم ٠١

 . من المواطنين جدا قطاعات واسعة

ال زال األردن يستورد كميات كبيرة جدا من هذه المعاجين ،حيث  ٠٢

 .نتاج المحلي غير كاف لتغطية احتياجات الطلب المتزايده إلا

إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خاصة األسواق  ٠٣

 .العربية 

منطقة و توفير فرص عمل  استثمارية في الةخلق فرص   ٠٤

 . جديده

 .  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع   ٠٥
 

 -:الموقع العام للمشروع  ٣٠٢

مع األخذ إن معظم مناطق المملكة مناسبة القامه مثل هذه المشاريع ، 

 التي توفرها المدن الصناعية  العديدةحوافزال االعتبار االستفاده من بعين

 .التي يوفرها قانون تشجيع االستثماروافز الحوالمناطق المؤهلة و 
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  دراسة السوق ٠٣

 

 -:وصف المنتج ١٠٣
 

 معاجين الحالقة بعطور مختلفه وبتركيبة  بإنتاج بدايةسيقوم المشروع المقترح

 بانتاج معجون أسنان للكبار اويقوم المشروع ايض. أساسيه تناسب البشره العادية 

يعبأ .  مل٧٠ساسيه وبأحجام موحدة للمنتجين هى وبنكهات مختلفة وبتركيبه أ

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

 ومن ثم التعبئة في عبوات التغليف بالسيلوفانتم يكما . المواصفة القياسية االردنية

 .كرتون مقوى 

جين حالقه للبشرة الحساسه يمكن للمشروع أن يقوم فى مراحل الحقه بانتاج معا

انتاج معاجين أسنان للصغار ، وكذلك والجافة وتركيبات أخرى مثل جل الحالقه 

وأخرى خاصة مثل معاجين المدخنين ومعاجين باالمالح ومعاجين باالنزيمات 

 كما يمكن ان تتم التعبئة للمنتجات في احجام وانواع .ومعاجين اللثه الحساسه

  .مختلفة من االنابيب  
 

 -:الطلب الحالي  ٢٠٣
 

 سنه فما فوق المستهلك لمعجون الحالقه حيث أن ١٦يعتبر قطاع الذكور من عمر

رض ان نصفهم تفا وعلى .من سكان المملكة % ) ٣٢(هذه الفئه تشكل حوالى 

) ٨٢٩,٣١٧( فان عدد المستهلكين يصل الى حوالى ،يستخدم معجون الحالقه

ض أن كل مستهلك يقوم بشراء تيوب  وعلى افترا. ٢٠٠١ في عام مستهلك

 ٥حوالي فان حجم االستهالك من معجون الحالقه ،معجون حالقه واحد كل شهرين

   .مليون عبوة 
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 وعلى افتراض .أما بالنسبة لمعجون األسنان فان المجتمع بأكمله هو مستهلك رئيسي له 

 عدد األسر فى المملكه ثوحيأن كل أسرة تقوم بشراء تيوب معجون أسنان واحد شهريا ، 

 من  %)٥٠(وعلى افتراض أن وألغراض التحفظ،  . أسرةألف) ٩٠٠( حوالى ٢٠٠١لعام 

ألف  ) ٤٥٠( هذا المستحضر فان عدد المستهلكين له يصل حوالى يستخدمون عدد األسر

 يبلغ ٢٠٠١ من معجون األسنان لعام  المحلي السابق وعليه فان حجم االستهالك.أسرة

 .  تيوب سنويا  مليون٥,٤حوالى 

 التعرفة الجمركية  بندمن ناحية أخرى فقد أظهرت بيانات دائرة االحصاءات العامه ضمن

لمعاجين الحالقه قيمة وكمية المستوردات والصادرات من هذا  ) ٣٣٠٧١٠٠٠٠( رقم 

   -:على النحو التالى  ) ٢٠٠١-١٩٩٧(البند للسنوات 
 

 )١(جدول رقم 

 بالطن: ر      الكمية باأللف دينا: القيمة 
الميزان  إعادة تصدير الصادرات المستوردات

 التجاري

السنة 

بالدينار الكمية القيمةالكمية القيمةالكمية القيمة

٦ ٣٨ ١١٠ - - ٤٧ ١١٦ ١٩٩٧ 

٩ - - ٣ ١٩ ١٢ ٢٨ ١٩٩٨ 

٣٥ - - ٥ ٣ ٢٢ ٣٨ ١٩٩٩ 

٢١ ٣٤ ١٠٧ - - ٣٩ ٨٦ ٢٠٠٠- 

١٠٠ ١ ٣ ١٨ ٩ ٥٣ ١١٢ ٢٠٠١ 

 
التعرفة بند أما بالنسبه لمعاجين األسنان فقد أظهرت بيانات دائرة االحصاءات العامه ضمن 

  قيمة وكمية المستوردات والصادرات من هذا البند للسنوات ٣٣٠٦١٠٠٠٠الجمركية رقم 

   -:على النحو التالى  ) ٢٠٠١-١٩٩٧(
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 بالطن: باأللف دينار       الكمية : القيمة 

 السنة الميزان التجاري إعادة تصدير الصادرات المستوردات

 بالدينار الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

٥٩٥ ١٧ ٤٢ ٦٥ ١٥٦ ٢٧١ ٧٩٣ ١٩٩٧ 

٤٢٤ ٧٩ ٢٦٩ ٣١ ٦١ ٢٧٤ ٧٥٣ ١٩٩٨ 

٧٢٦ ٧٤ ١٧٣ ٣٠ ٢٢ ٣٦٥ ٩٢١ ١٩٩٩ 

٥٨٩ ١٣٠ ٢٦٢ ٤٢ ٨٤ ٢٢١ ٩٣٤ ٢٠٠٠ 

٦٣٧ ١٨ ١٤٣ ١٤٩ ١٦٤ ٢٩٠ ٩٤٥ ٢٠٠١ 
 

 -: يتبين ما يلي ين السابقينمن الجدول
  مجموعفاقت مثيلتها منن قيمة وكمية المستوردات من معاجين الحالقة واالسنان قد أ •

 األمر الذي يعكس ،)١٩٩٩باستثناء معاجين الحالقة لعام ( والمعاد تصديره الصادرات

 .ين البنديحجم السوق المحلي المستورد من هذ

 . احتياجات السوق كامل يغطيال محلىاإلنتاج الن أ •
 

 -:الطلب المتوقع  ٣٠٣
 

زيادة اهتمام الشباب  منتجات العناية الشخصية بحكم ىيزداد الطلب المتوقع عل

 وبافتراض معدل .والرجال بشكل ملحوظ على الظهور دائما بمظهر حسن والئق 

 لي يبين فان الجدول التا  % ٤ نمو سنوي في الطلب على معاجين الحالقة نسبته

 :وعلى النحو التالي القادمة خمسةالطلب المتوقع خالل السنوات ال
 

 )٣(جدول رقم 

  ٢٠٠٨–٢٠٠٤الطلب المتوقع للسنوات 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنه
 ٦,٥٨٠ ٦,٣٢٦ ٦,٠٨٣ ٥,٨٥٠ ٥,٦٢٤ تيوبالف 



 ١٠

 
 

 

 

ى وغرس حوعى الصكذلك الحال بالنسبة لمعجون األسنان حيث يزداد الطلب سنويا بحكم ال

 ٢,٨يبلغ معدل النمو السكانى فى األردن . االهتمام باألسنان منذ الصغر لدى المواطنين 

 فان الجدول سنويا ،% ٣ بنسبة  على معاجين األسنان زيادة الطلب، وبافتراضسنويا % 

  :التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة على النحو التالي
 

 )٤(جدول رقم 

 ٢٠٠٩– ٢٠٠٤الطلب المتوقع للسنوات 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنه
 ٦,٦٤١ ٦,٤٤٨ ٦,٢٦٠ ٦,٠٧٧ ٥,٩٠٠ تيوبالف 

 

 -: حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاجيه ٤٠٣
 

 ألف تيوب سنويا من معاجين ٨٠٠قدرت الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع ب 

 يوم ٣٠٠ على اساس وردية عمل واحدة و  مل للتيوب٧٠الحالقة واألسنان سعة 

لمعاجين األسنان و % ٣٧,٥وعلى ان يتوزع اإلنتاج بنسبة . عمل في السنة

 . لمعاجين الحالقة% ٦٢,٥

 
في السنة األولى، أي انه % ٥٠سيبدأ المشروع تشغيله بنسبة طاقة مستغلة 

توقع من حجم الطلب الم% ٤,٤تشكل ( الف تيوب حالقة ٢٥٠سيتمكن من انتاج 

من حجم % ٢,٥تشكل (الف تيوب معجون اسنان ١٥٠، وانتاج ) ٢٠٠٤للعام 

 .سنويا% ٥كما افترض زيادة كميات اإلنتاج بواقع ). ٢٠٠٤الطلب المتوقع للعام 

 

 -: المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣
 

  سبعةتأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المحلي والمستورد ،حيث هنالك

 معاجين الحالقه واألسنان منها ما ينتج تحت تراخيص مصانع محليه تقوم بإنتاج

 .عالمية واالخر ينتج بمعرفة فنية محلية

 



 ١١

 

 

 

 

(  لألسواق الخارجيةهاإنتاججزء من  بتصدير تقوم بعض المصانع المحليةهذا و

  بعض أنواع معاجين الحالقه واألسنان من مصادر عديده ويتم استيراد)العربية 

 .أهمها لبنان ومصر ودولة االمارات العربية والدول االوروبيه 

 
من حيث التسويق فيجب التركز على جودة المنتج والمنافسة باألسعار وذلك أما 

 ويمكن االستفادة . لتجار الجمله وأصحاب المحالت التجاريةبتوفير هامش ربح جيد 

افه إلى التسويق المباشر اض) المدنية والعسكرية(من المؤسستين االستهالكيتين 

 .بالجملة لبعض التجار

 
ما  ) التجزئةأسعار (تيوب معجون الحالقه فى السوق المحلى تتفاوت أسعار بيع 

نتاج المحلى لإل مل ٧٠ للنوع العادي والمنثول سعة دينار ) ٠,٥٠ -٠,٣٥( بين 

 وخاصة المستورد وحتى دينار واحد لبعض األصناف ذات مستوى الجوده العالية

  .منها

 

أسعار (  مل فى السوق المحلى ٧٠أما بالنسبه ألسعار معجون األسنان لحجم

 لبعض االنتاج دينار ٠,٨٠بواقع  مل  ١٥٠ ولحجم دينار  ٠,٦٠بواقع ) التجزئة

 ذات مستوى  المستوردةالمحلى والعربى وحتى أربعة دنانير لبعض األصناف

 . الجودة العالية 

 

  توفير هامش ربحوالذي يهدف الىلمنافسة فان سعر البيع المقترح وألغراض ا

وعليه فان سعر البيع المقترح . التجزئةلبائع وجيد لتجار الجملة والموزعين 

 أما . لمعجون الحالقه العادي أو بالنعناع أو باألعشاب  دينار٠,٣٥ هو للوحده

   . دينار٠,٤٥  مل فهو٧٠لمعجون األسنان حجم بالنسبة 
 

 -: اإليرادات المتوقعة ٦٠٣
 

 اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم تقديرها )٥ (يوضح الجدول رقم

  . نسبة استغالل الطاقة االنتاجيهوعلي أساس سعر البيع المقترح 



 ١٢

 

 

 

 

 

 )٥(جدول رقم 

 اإليرادات السنوية المتوقعة
 

 المستغلة نسبة الطاقة دينار اإليرادات السنه
 %٥٠,٠ ١٥٥,٠٠٠ األولى

 %٥٢,٥ ١٦٢,٧٥٠ الثانية

 %٥٥,٠ ١٧٠,٨٨٧ الثالثة

 %٥٧,٩ ١٧٩,٤٣٢ الرابعة

 %٦٠,٨ ١٨٨,٤٠٣ الخامسة

 
 

 الدراسة الفنية . ٤
 

 -: موقع المشروع ١٠٤
 

 ال سيما تلك التي يتواجد فيها مراكز المحافظاتيقترح إقامة المشروع في أي من  

فيها الخدمات الضرورية الالزمة و األيدي  حيث تتوفر حرفية/مناطق صناعية

  .العاملة
 

 -:البناء  ٢٠٤
 

، ويفضل ان يكون بناء اسمنتي متر مربع ٢٠٠تقدر احتياجات المشروع ب  

 .توزيع المساحات المطلوبة ) ٦(ويبين الجدول رقم . بتشطيبات جيدة

 



 ١٣

 

 

 

 

 )٦(جدول رقم 

 المساحات الالزمة للمشروع
 

 ٢م/المساحة اإلستخدام

 ٨٠  انتاج صالة 

 ٨٠ مخزن مواد أوليه وبضاعة جاهزه 

 ٤٠ تب و خدمات امك

 ٢٠٠ المجموع

 
 ٣,٠٠٠ ان البناء مستأجر ببدل ايجار سنوي يصل الى لغايات هذة الدراسةافترض 

كما تم افتراض ان البناء سوف يحتاج لبعض التعديالت . دينار وفقا لألسعار السائدة

.  واإلستخدام باإلضافة الى تمديدات كهربائية وميكانيكيةاإلنشائية وبما يتناسب

  .   دينار٤,٠٠٠قدرت كلفة تلك التعديالت ب 
 

 -:المعدات واآلالت  ٣٠٤
 

 المعدات الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية لها مع العلم ) ٧( رقم يوضح الجدول

نات ي أو شراء ماك التقديرات لألسعار قد تمت على أساس تصنيع الماكنات محلياأن

  .ة خاصى للخالط وماكينة التعبئة مجدد

 

 

 

 

 

 



 ١٤

 

 

 

 

 )٧(جدول رقم 

 تكلفة المعدات و التجهيزات
 دينار/ الكلفة  العدد البند

  لتر٥٠٠-٣٠٠ حجم  ستانليسخالط معاجين

)Double Jacket( 

٣٥,٠٠٠ ١ 

 ٥,٠٠٠ ١ تجهيزات تبريد

 ٨,٠٠٠ ١ معاجينماكنة تعبئة 

 ٤,٠٠٠ ١ مضخة معاجين 

 ٢,٠٠٠ ١ جهاز تنقية مياه 

 ٢,٠٠٠ ١  لتر١٥٠سخان ستانليس سعة 

 ٣,٠٠٠ - أدوات مختلفة تجهيزات مخبرية وعدد و

 ٢,٠٠٠ ٣  وازين مختلفةم

 ٢,٠٠٠ -  عمل ومستلزمات متفرقةطاوالت 

 ٦٣,٠٠٠  المجموع
 

 - :عملية التصنيع ٤٠٤
المختلفة حسب نسب الخلط  تتلخص عملية التصنيع بوزن المواد األولية 

المطلوبة ومن ثم خلط المكونات وعلى مراحل باإلضافة الى عمليات الفحص 

يلي ذلك . التيوبات/ المخبرية اثناء التصنيع، ثم التعبئة ضمن العبوات 

 .  التعبئة والتغليف في العبوات الكرتونية المختلفة
 

 -:  األثاث و التجهيزات ٥٠٤
 و تجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتب والكراسي والخزائن يحتاج المشروع إلى أثاث

 . دينار ٢,٩٠٠وأجهزة الهاتف وأجهزة الكمبيوتر و غيرها وتقدر تكلفتها بحوالي 

 

 



 ١٥

 

 

 

 -:السيارات  ٦٠٤
 

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

 -:القوى العاملة  ٧٠٤
 

 احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية ) ٨(دول رقم يبين الج

 )٨(جدول رقم 

 القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية

  الشهريالراتب العدد الوظيفة

 دينار

  السنويالراتب

 دينار
 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مهندس إنتاج

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ فني مختبر

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ اسب مح

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مندوب مبيعات 

 ١,٤٤٠ ١٢٠ ١ عامل فني 

 ٣,٢٤٠ ٩٠ ٣  عاديعامل

 ١٧,٢٨٠ ٩ المجموع
 

يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

١١.% 
 

 -:  المواد األولية والتغليف ٨٠٤
لية المستخدمة في صناعة معاجين الحالقة واألسنان يبين الجدول التالي المواد األو

 :في المنتجالوزنية ها ونسبها وأسعار
 

 

 



 ١٦

 

 

 

 )٩(جدول رقم 

 احتياجات المواد األولية والتغليف 

  األوليةالمادة

 : معاجين حالقة -

 نسب الخلط للطن/ السعر 

Stearic Acid ٤٧ ٦٧٥% 

 %١٧ ٦٠٠ صودا كاوية

 %١٠ ١,٢٠٠ جليسرين

 %١٣ ١,٠٠٠ جوز الهندزيت 

 %١,٣ ٦,٥٠٠ عطور

 %١٢ - ماء

 المادة األولية

  : معاجين أسنان-

 نسب الخلط للطن/ السعر 

 %٤٤ ١,٠٠٠ ثنائي فوسفات الكالسيوم

 %١٢,٥ ٤٥٠ سوربيتول

 %١٢,٥ ١,٢٠٠ جليسرين

 %١,٥ ٤,٠٠٠ كحول سيتايل

 %١ ٤,٥٠٠ ثاني اكسيد التيتانيوم

 %٠,٢٥ ٢,٠٠٠ سكرين

 %٠,٢٥ ١,٨٠٠ ينتولم

 %٠,٢٥ ١,٥٠٠ نكهات

 %٢ ٤,٠٠٠ مواد رغوة

 %٠,٧٥ ١,٥٠٠ كربوكسي ميثول سيليلوز

 %٠,١ ١,٠٠٠ صوديوم بنزويت

 %٢٥ - ماء

 

 

 



 ١٧

 

 

 

 عبوات كرتون تيوب و/ فلس ١٤٠ تيوبات تعبئة بكلفة كما يحتاج المشروع الى

وكرتون خارجي ) تيوب( فلس للعبوة ٤٢,٥داخلية وورق سيلوفان للتغليف بكلفة 

  . فلس للصندوق٤٥٠ عبوة بكلفة ١٤٤سعة 

 

لما سبق يتوقع ان تصل كلفة معاجين الحالقة واألسنان من المواد األولية ومواد 

 :التعبئة والتغليف على النحو التالي

 .عبوة/  فلس ٢٤٠ مل       ٧٠ معاجين حالقة -   

   .عبوة/  فلس ٢٧٥ مل       ٧٠ معاجين اسنان -
 

 -:الخدمات الضرورية  ٩٠٤
الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات 

 .ولإلنارة االعتيادية والماء الالزم لعملية الخلط واالستعمال الشخصي للعاملين 

 )٩(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 دينار/ التكلفة  البند
 ١,٤٤٠ الكهرباء 

 ٦٠٠ الماء

 ١,٢٠٠   للسيارةروقاتمح

 ٣,٢٤٠ المجموع
 
 -:برنامج تنفيذ الشروع  ١٠-٤
 

  المعداتافترض ان وقدتقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي ستة اشهر 

  المعدات الالزمة للمشروعتصنيعاو ان يتم  أن تستورد من الخارج يمكن المجددة

 .محليا 

 

 

 



 ١٨

 

 

 

 

 

 

 - :للسنة األولىلتشغيل  تكاليف ا١٠٥
 

 )١٢(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل في السنة األولى

 دينار/ التكلفة  البند
 ١٠١,٢٥٠ تغليف تعبئة ومواد أولية و

 ١٩,١٨١ رواتب وأجور 

 ٣,٠٠٠ إيجارات 

 ٣,٢٤٠ خدمات ضرورية 

 ١,٢٠٠ مصاريف تسويق

 ٣,٩٦٠ مصاريف تشغيلية أخرى 

 ١٣١,٨٣١ المجموع

 

 -:أس المال العامل  ر٢٠٥
 

   بنحو شهر واحديقدر رأس المال العامل على اساس دورة إنتاج مدتها 

 .دينار  )١٠,٩٨٦(

 

 -:ما قبل التشغيل و مصاريف التأسيس ٣٠٥
 

رسوم التسجيل والترخيص ومصاريف  ما قبل التشغيل مصاريف التأسيس وتشمل 

  ومصاريف متفرقة اخرى ايصال الخدمات للموقع والتعاقد على شراء الماكينات

 . دينار ٢,٥٠٠وتقدر بحوالي 

 

 



 ١٩

 

 

 
 

 -:تكاليف المشروع  ٤٠٥
 

 )١٣(جدول رقم 

 تكلفة المشروع

 دينار/ التكلفة  البند
 ٧٨,٤٠٠  كلفة الموجودات الثابتة 

 ٢,٥٠٠ التشغيل  مصاريف التأسيس و ما قبل

 ١٠,٩٨٦ رأس المال العامل 

 ٩١,٨٨٦ تكلفة المشروع

 

 -:سائل التمويل  و٥٠٥
 

من كلفة % ٥٤ دينار يمثل٥٠,٠٠٠صرفي بقيمةمسيحصل المشروع على قرض 

 ١٠فائدة معدل الالمشروع بينما يغطي باقي التكاليف من مصادر صاحبه علما أن 

 .ولمدة خمس سنوات % 

 

 -: الفرضيات المالية ٦٠٥
 

سيسية على ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأ

يسدد القرض على . قرض لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة 

يبدأ التسديد  % . ١٠خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية 

 .عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

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

 -:والفرضيات التالية 

 

 

 



 ٢٠

 

 

 

 

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

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

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

  %.١٥ اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 

 الخالصة  ٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

ء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي النقدية أن المشروع قادر على الوفا

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

 -:والتي تبين ما يلي . التقديرية 
 

دينار في السنة األولى  ٨,١٣٩ يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين-

 .ة الخامسة  دينار في السن١٦,١٦٣للتشغيل و

تبلغ  . مال بما فيهم صاحب المشروع و عين سيوفر المشروع فرص عمل لتسعة موظف-

ها مساهمة المشروع في الضمان يقيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما ف

دينار في السنة  ٢٣,٣٢١٤ دينار في السنة األولى ترتفع إلى ١٩,١٨١االجتماعي

 .الخامسة 

في السنة % ٢٤,٣في السنة األولى و  % ٩,٣ على االستثمار بين تتراوح نسبة العائد-

  % .٢٤,٣و % ١٨,٠ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري 

 .دينار  ٣٩,٦٨٦  NPV تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع -

  %.٢٤,٦ يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع-

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

  . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع -

 

 



 ٢١

 

 

 

 

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب -

يبقى المشروع جديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد % ٢٠و  %١٠تتراوح بين

 اال ان المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكلفة . على جدوى المشروع األدنى الالزم للحكم

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند االنفاق %١٠التشغيل او انحفاض سعر البيع بنسبة 

 . علىبنود تكاليف التشغيل او تحديد اسعار البيع
 

 

 

 

 

 
 

  حساب األرباح والخسائر)١

  التدفق النقدي)٢

 رية التقدية الميزاني)٣ 

 . ملخص االستنتاجات والمعايير المالية) ٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  مالحق الدراسة٨٠٥



الموقع المقترح
عام

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

155,000162,750170,888179,432188,403المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

101,250106,313111,628117,210123,070تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,85710,35010,86711,41011,981تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,7606,0486,3506,6687,001تكاليف المصنع التشغيلية

116,867122,710128,846135,288142,052مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
38,13340,04042,04244,14446,351الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف أخرى

14,96415,56216,19016,85017,542مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,0948,0948,0948,0948,094اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

23,55824,15624,78425,44426,136مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
14,57515,88317,25718,70020,215الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
9,57511,70213,97716,41119,016الربح قبل الضريبة

1,4361,7552,0972,4622,852الضريبة على األرباح
8,1399,94711,88113,94916,163األرباح الصافية

%56%58%59%60%62نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 116,080115,183114,074112,727111,111نقطة التعادل

%59%63%67%71%75نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

4,00025.00160أألبنية
025.000منشآت أخرى
63,00010.006,300معدات وأجهزة

2,9006.67435األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
8,094المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
10,98610,9860رأس المال العامل المطلوب

91,88641,88650,000إجمالي تكلفة المشروع
%54%46%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج معاجين حالقة واسنان



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
155,000162,750170,888179,432188,403المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
155,000162,750170,888179,432188,403المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
41,886حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,5486,3049,98513,56216,999الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
91,886157,548169,054180,873192,993205,402مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
78,400مجموع اإلستثمارات

8,438116,867122,710128,846135,288142,052التكاليف التشغيلية المباشرة
14,96415,56216,19016,85017,542إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
1,4361,7552,0972,4622,852الضريبة

89,338138,267144,209150,413156,889163,646إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,54819,28124,84530,46036,10541,756صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8,1909,0099,91010,90111,991أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8,1909,0099,91010,90111,991إجمالي دفعات سداد القرض

2,54811,09115,83620,55025,20429,765رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,7885,8516,9898,2059,508توزيعات األرباح

2,5486,3049,98513,56216,99920,258صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج معاجين حالقة واسنان



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,5486,3049,98513,56216,99920,258النقد

00000المدينون
8,4388,4388,4388,4388,4388,438المخزون

10,98614,74118,42321,99925,43628,695إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
4,000المباني

63,000األجهزة والمعدات
2,900األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
78,40078,40078,40078,40078,40078,400إجمالي األصول الثابتة
8,09416,18824,28332,37740,471اإلستهالك التراآمي

78,40070,30662,21254,11746,02337,929القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
91,88687,04782,13477,11771,96066,624مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
81909009991010901119910اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

81909009991010901119910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

4181032801228921199100رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
4181032801228921199100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
41,88641,88641,88641,88641,88641,886رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,3517,44712,33918,083األرباج المجمعة
3,3514,0964,8925,7446,655الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

41,88645,23749,33354,22559,96966,624مجموع حقوق الملكية
91,88687,04782,13477,11771,96066,624مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %24.3%19.4%15.4%12.1%9.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%24.3%23.3%21.9%20.2%18.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.61.92.02.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج معاجين حالقة واسنان



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%91,8865تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %41,8865مساهمة صاحب

%50,00012القروض

%50%54.4القرض الى التكاليف %

%15%45.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

8,1399,94711,88113,94916,163صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %10.1%9.1%8.2%7.2%6.2الربح قبل الضريبة

%24.3%19.4%15.4%12.1%9.3معدل العائد على اإلستثمار %

%24.3%23.3%21.9%20.2%18.0معدل العائد على حقوق الملكية %

1.61.92.02.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.40.20.0الديون

116,080115,183114,074112,727111,111نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 64,941-12,628-22,534-39,68632,90526,1238,576صافي القيمة الحالية

IRR %9.1-%8.0%4.6%14.8%19.1%21.6%24.6معدل العائد الداخلي

B/C 1.41.31.21.10.80.90.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

113,835

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.1%

21.5%

1.5

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج معاجين حالقة واسنان

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

12,016

8.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.6%معدل العائد الداخلي

NPV39,686صافي القيمة الحالية

B/C1.4اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.6%معدل العائد الداخلي

NPV32,905صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.1%معدل العائد الداخلي

NPV26,123صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.8%معدل العائد الداخلي

NPV8,576صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR4.6%معدل العائد الداخلي

NPV-22,534صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR8.0%معدل العائد الداخلي

NPV-12,628صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-9.1%معدل العائد الداخلي

NPV-64,941صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

089,3380-89,338

12,54823,16920,621

253724,47823,941

356425,85225,288

459227,29426,702

5621100,29599,674

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

098,2710-98,271

12,54823,16920,621

253724,47823,941

356425,85225,288

459227,29426,702

5621104,088103,467

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0107,2050-107,205

12,54823,16920,621

253724,47823,941

356425,85225,288

459227,29426,702

5621107,881107,260



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

089,3380-89,338

12,54815,41912,871

253716,34015,803

356417,30716,744

459218,32317,731

562189,86289,241

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

089,3380-89,338

12,5487,6695,121

25378,2037,666

35648,7638,199

45929,3518,759

562179,42978,808

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

090,1810-90,181

12,8039,9867,183

259010,65010,060

362011,34810,728

465112,08011,429

568485,66684,982

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

091,0250-91,025

13,058-3,197-6,255

2644-3,177-3,821

3676-3,156-3,832

4710-3,133-3,844

574671,03670,290
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