فكرة مشروع مقـترحة

مشروع إنتاج مستحضرات التجميل
(كريمات ،ومزيل طالء)

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
إنتاج مستحضرات التدميل

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

كريمات ومزيل الء

تةنيف الم رو

ةناعي
11

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

81211

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

36241
115741

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة:
تعترر مساحيق الوجه (الروعرة) احع األساسيات فم صناعة مواع التجميل .ومع التريرات فم األنماط
تهرت ععة تععيالت عل التركيرات الكيماوية وطرق التصنيع والتم يجى أن تمتاز وتتهر الصفات
التالية:
 القعرة عل إخفاء االختالالت فم الرشرة مثل لمعان الجلع واتساع مسامات الجلع والنعى السطحية. القعرة عل االنتشار عل الجلع رتوازن وان تضفم ملمسا ناعما للرشرة. القعرة عل االلتصاق إل رشرة الوجه ولفترة زمنية معقولة. القعرة عل امتصا -وحي

إفرازات الرشرة رعون أن يتهر عليها أي ترير.

أنة ليس هنال اى ماعة كيماوية واحعة لها القعرة عل إعطاء جميع هلد الوتائف المطلورة

فم روعرة الوجه فقع تو االعتماع عل خليط من ععة مواع إلعطاء التأثيرات المطلورة .
إضافة لللل فان استخعاو كريو أساس قرل استعمال مساحيق الوجه يعزز الوتائف المطلورة من روعرة
الوجه .كريمات األساس هم رشكل عاو معلقات أو كريمات تحوي كمية من الروعرة فم مستحلرات
محرة للماء والعهون.
أخيراً فان إزالة الماكياج عن الجلع يحتاج رال شل إضافة للماء والصارون إل

مزيل خا

يعيع

مسامات الجلع إل طريعتها ويزيل عن الرشرة أي آثار للمواع المستعملة.
يهعف المشروع المقتر إل إنتاج روعرة التجميل للوجه وكريو أساس للوجه وسائل تنتيف الرشرة
رتركيرات أساسية وتوفير المنتجات الثال

رسعر مناسى  ،خاصة أن اإلنتاج المحل ال يرط كامل

احتياجات الطلى فم السوق المحل وال زال هنالل استيراع لها من الخارج ،مع مالحتة أن منتجات
هلا القطاع فم األرعن لعيها فرصة جيعد للتصعير إل األسواق الخارجية مع مراعاة أن التصعير
يعتمع عل جوعة المنتت.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 .0هنالل طلى قائو ومستمر عل مستحضرات التجميل من قرل قطاعات واسعة من المواطنين.
 .5ال زال األرعن يستورع كميات كريرة من هلد المنتجات ،حي

أن اإلنتاج المحلم اير كاف

لترطية احتياجات الطلى.
 .3إمكانية التصعير لألسواق الخارجية متاحة رشكل جيع و خاصة األسواق العررية .
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 .4خلق فر

عمل جعيعة وتحسين الوضع االقتصاعي لصاحى

استثمارية وتوفير فر

المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو :
سيقوو المشروع المقتر رعاية رإنتاج ثال عرجات لون مختلفىة مىن مسىاحيق الوجىه ورتركيرىة أساسىيه
(ليزاع ععع عرجات األلوان فم مرحلة الحقة) وروزن  02او لقر

الروعرة تعرا فم عرىوة رالسىتيكية

مع مرآة صريرة وقطعة قماش الستخعاو الروعرة.
سيقوو المشروع المقتر رإنتاج ثال عرجات لون مختلفة من كريمات األساس ورتركيرة أساسيه (ليزاع
ععع عرجات األلوان فىم مرحلىة الحقىة) و رحجىو  21مىل ،يعرىأ فىم عرىوات رالسىتيكية مىزوعة رعمىوع
رالستيكم الستخعاو الكريو .إضافة لىللل سىيقوو المشىروع المقتىر رإنتىاج سىائل تنتيىف الرشىرة رحجىو
 021مل يعرىأ فىم عرىوات رالسىتيكية .تعرىا جميىع المنتجىات المىلكورة فىم كرتىون عاخلىم مرىين عليىة
المعلومات المطلورة فم المواصىفة القياسىية األرعنيىة .كمىا تىتو مناولىة كىل مجموعىة مىع رعضىها عاخىل
كرتون خارجم مقوى .

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع أية عوائق قانونية لترخي

هلا النوع من المشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

أوال  :البودرة
 .0تجهيز ووزن المواع األولية حسى التركيرة المطلورة.
 .5الرعء رعملية خلط المواع رناء عل خطوات واضحة ومعروسة .
 .3تطحن ثو تخلط المواع المكونة للماعة الرارطة أوال .
 .4تطحن ثو تخلط المواع المكونة لتركيرة الروعرة ويضاف لها الكمية المقررة من اللون والماعة
الرارطة والعطر
 .2تكرس الروعرة الرطرة عل شكل أقرا

وتترل لتجف وتعرا رععها.
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 .6فح

مخرري للخلطة ( أثناء الخلط وف نهاية عملية الخلط).

 .7توضع أقرا

الروعرة رعاخل العروات الرالستيكية وتستكمل إجراءات الليرل والكرتون.

ثانيا :كريم األساس وسائل التنظيف
 .0تخلط المواع الكيماوية عل عرجة حرارة  61سيلسيوس تو تررع ويضاف لها المواع الراوية
 .5يضاف للخلطة فم حالة كريو األساس مواع الروعرة واللون والعطر.
 .3فح

مخرري للخلطة ( أثناء الخلط وف نهاية عملية الخلط).

 .4تجهيز خط التعرئة ومعايرة ماكينة التعرئة حسى الوزن المطلوى.
 .5تجهيز وضع المنتت من ليرل وكراتين عاخلية وثو فم الكراتين الخارجية.

( )6المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم أي من معن المملكة ال سيما تلل التم يتواجع فيها معن /تجمعات تجارية
حي

تتوفر فيها الخعمات الضرورية الالزمة واأليعي العاملة وتو تقعير المساحة الالزمة رحوالم

 551متر مررع وراجرة سنوية حوالم  4111عينار.

( )3البناء وتعديالت البناء:
وقىىعرت كلفىىة تعىىعيالت الرنىىاء رحىىوالم  0211عينىىار رحي ى يتناسىىى الموقىىع المسىىتأجر مىىع طريعىىة
المشروع.

( )4اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األساسية مع التركيى والتشريل رحوالم  67611عينىار توزعىت كمىا هىو
مرين رالجعول أعناد-:
األدهزة
مطحنة مساحيق
خالط مساحيق
مكرس أقرا وقوالى
خالط حجو  511لتر
ماكينة تعرئة سوائل
ماكينة تعرئة كريمات
مضخة تعرئة كريمات

جعول رقو ()1
تكلرة الوحدة/دينار
7111
3611
0211
07111
5111
2111
7111
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العدد
0
0
0
0
0
0
0

التكلرة /دينار
7111
3611
0211
07111
5111
2111
7111

5211
4111
4111
6111
المدمو

جهاز تنقية مياد
كمررسر هواء
مستلزمات إنتاج متفرقة
تجهيزات مخررية

5211
4111
4111
6111
27211

0
0
-

)(5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل أثا

وتجهيزات مكترية تتمثل فم المكاتى والكراسم والخزائن وأجهزة الهاتف

وأجهزة الكمريوتر وايرها وتقعر تكلفتها رحوالم  5211عينار.

( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايات التسويق وتوريع المواع األولية إل رل أى رتكلفة قعرت رحوالم  01111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
رناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثارتة للمشروع المقتر رحوالم  81600عينار توزعت كما
يلم-:
جعول رقو ()2
التكلرة/دينار
1500
67600
5211
01111
81211

البند
أعمال رناء
اآلالت ومععات
أثا وتجهيزات
وسائط نقل
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%01

( )8العمالة:
سيوفر المشروع ( )01فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جعول رقو ()3
العدد
0
0
0
0

الوظيرة
مالل المشروع
مهنعس إنتاج
محاسى
منعوى مريعات
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0
4
0
11

عامل فنم
عامل عاعى
سائق (موزع )
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم عرارة عن المواع الكيماوية والعروات الرالستيكية والكرتونية وجميعها متوفرة
رالسوق المحلم.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
ستتألف مصاريف التأسيس وما قرل التشريل من رسوو التسجيل والترخي

ألول مرة راإلضافة إل المراسالت

والمواصالت الستقطاى العروض والتم تقعر رحوالم  0211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة ورعع اعتماعها من قرل المستفيعين ستقوو مراكز إراعة رإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض أن رأس
المال التشريلم وفقا لطريعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %41من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثارتة حسى خررة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشارهة أي ما يعاعل  35641عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار ريئية سلرية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعول رقو ()2
التكلرة/دينار
0211
67611
5211
01111
81211
0211
35641
115741

البند
أعمال رناء
اآلالت ومععات
أثا وتجهيزات
وسائط نقل
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع الرح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتضمن عراسة مالية للمشروع ترين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويل المشروع إال رعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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