
 ١

 
 

    

 

 

  

  

  ة ــــدراس

  

مشروع انتاج الصابون الفندقي 

  المعطر

  

  منطقة العقبة
  



 ٢
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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج

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

  
 ) إرادة(ــة ود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيلقد جاءت هذه الدراسة ضمن جه 

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

  
ةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

رصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرصوالمالية للف
  .نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

  
ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدةأية مساعدة تحتاجونها لتقديم ) إرادة(
  . المشاريع في تأسيس وتنفيذ

  
  في كافة مناطق المملكة وعددها)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

  . اثنان وعشرون مركزاً 
  

  )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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  المحتويات

.١ ملخص المشروع     

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع    

٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع    
٣. ٢ الموقع العام للمشروع    

.٣ دراسة السوق    
١. ٣ وصف المنتج    

٢. ٣ السوق وحصة المشروع والطاقة االنتاجية    
٣. ٣ منافسة والتسويق واسعار البيعال    

٤. ٣ االيرادات المتوقعة    
.٤ الدراسة الفنية    

١. ٤ موقع المشروع    
٢. ٤ البناء     

٣. ٤ التصنيع وكلفة المعدات مراحل     
٤. ٤ القوى العاملة     
٥. ٤ ومستلزمات التعبئة والتغليفالمواد األولية     

٦. ٤ الخدمات االساسية    
.٥ الدراسة المالية   

١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة    
٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣. ٥ رأس المال العامل    
٤. ٥   التشغيلتكاليف    

   ٥٠٥  ملخص تكاليف التشغيل
   ٦٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية

   ٧٠٥  ملخص المؤشرات والكشوف المالية
   ٨٠٥  حق الماليةالمال
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 *ملخص المشروع  - ١

 والشامبو الفندقيانتاج الصابون  اسم المشروع

 العقبة موقع المشروع

 شامبوالصابون وال منتجات المشروع

اشخاص  ٧  األيدي العاملة

  دينار  ٢٠,٤٥٧  االستثمارالكلي

 دينار ٢٣,٢٨١ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٤٢,٢ IRR العائد الداخلي معدل

  ٢,١ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٣ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 
 
  ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *    
 
  

  

  
 
 

 
 
 

 مشروع انتاج الصابون والشامبو الفندقي المعطر
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  : وصف المشروع  ١٠٢     

  

ـ و   غم والشامب  ٢٠وزن  ) التواليت(    يعتبر صابون الزينة   مـن   مـل    ٣٢العبوات سـعة    ب

والتي تقوم بتقديمها للنـزالء      الفنادق والمستشفيات     قطاعي فيالمنتجات واسعة االستخدام    

ه  ويتم انتاج هـذ    .فئة نجمتين وأكثر    من فنادقال  الى نزالء     وتقدم هذه المستلزمات     .مجانا

وان  الفنـدق  أو       بعبوات ممهورة بشعار واسم وعن     ا  وتعبئتهوالشامبو من الصابون    االنواع

وتعتمد فنادق العقبة والبتراء على مصانع الصابون والمنظفات في عمان لتوريد           .المستشفى  

ي تحتـوي علـى الصـابون       التكما يتم استيراد بعض المظاريف      .احتياجاتهم من هذه المواد   

  . من مصرالسائل

  

  : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢ 
  

 فنـدقآ    ٢٠حـوالي    يوجد في العقبة        توفر سوق جيد لهذه المنتجات  حيث        -١

  أربعة   ا من فئة  فندق  ١٦  نجوم وفي البتراء      ٥ – ٢فئة    وجناح فندقي  من   

وتعتبر الفنادق المصنفة من الفئـات المـذكورة المسـتهلك          . وخمسة نجوم   

ت وقد شهد   .الرئيس لهذه المنتجات، باإلضافة الى قطاع المستشفيات الخاصة       

 عالية فـي بعـض   لاشغا نسب ٢٠٠٠ وحتى عام   ١٩٩٤الفنادق  في الفترة     

 .المواسم 
 .مناطق المشروع في  المشروعتجاتلمنعدم وجود صناعة   - ٢ 

  .توفير فرص عمل وطنية جديدة    - ٣      

    .          تحسين دخل صاحب المشروع  -٤      
     

 
  

  

المقدمة ٠ ٢



 ٦

  : الموقع العام للمشروع  ٣٠٢    
  : روع في العقبة لألسباب التالية  يقترح أن يكون موقع المش

  
  .  في آل من العقبة والبتراء)الفنادق والمستشفيات(القرب من المستهلك المستهدف . ١       

              
  .في الجنوبعدم وجود انتاج مماثل . ٢       

  

 

 

 

  المنتج وصف ١٠٣
  

 ٢٠زن  وب المعطر  على شكل قطع       وع بانتاج  الصابون المقولب       سيقوم المشرو  

 /  الفندق عنوان باسم وشعار و   االقطعة مغلفة بكرتون صغير الحجم ممهور     / غم  

 مـل   ٣٢ كما سيقوم بانتاج الشـامبو بعبـوات بالسـتيكية سـعة             . المستشفى

 باسم  ة ايضا مصنوعة من  مادة البولي بروبلين أو البولي فينيل كلوريد ممهور          

  .المستشفى/  الفندق  وعنوانوشعار
    

  ق وحصة المشروع والطاقة االنتاجيةالسو   ٢٠٣

  : والمتوقع  الطلب الحالي٠١
 

 على عدد نـزالء كـل مـن          قالمخصص للفناد يعتمد حجم استهالك الصابون والشامبو      

وتعتبر منطقة البتراء والعقبـة منـاطق       فنادق البتراء والعقبة وكذلك مستشفيات العقبة       

 .دالت عالية في بعـض المواسـم         في هذه الفنادق مع    االشغالصل نسبة   تسياحية حيث   

ويبين جـدول  %. ٥٠صل الى حـوالي  يعلما بان معدل نسب االشغال على مدار العام        

  ءعدد الفنادق وتصنيفها في كل من العقبة والبترا) ١(رقم 
 

 

 
 
 
 

  دراسة السوق٠ ٣
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)١(جدول رقم   

 عدد الفنادق والغرف في منطقتي العقبة والبتراء
 
أجنحة  االجمالي

 فندقية

 ٥  نجوم٤  نجوم٣  نجمة٢

 نجوم

لموقعا  

 العقبة ١ ٣ ٧ ٦ ٣ ٢٠

 ءالبترا ٦ ٣ ٥ ٢ ٠ ١٦

المجموع ٧ ٦ ١٢ ٨ ٣ ٣٦

   الكليعدد الغرف ٩٥٤ ٨٩١ ٩٥٥ ٤٦٣ ١٢١ ٣٣٨٤

١٨٦٩ ١٧٢٨ ١٩٣٥ ٩٤٢ ٢٤٠ ٦٧١٤   الكليدد األسرةع

 

  -:بناء على االفتراضات التالية)  ٢جدول رقم  (تم تقدير الطلب الحالي

  %.٣٥  بمعدلهيغال على مدار العام نسبة االش -

  . عبوات شامبو ايضا٣ قطع في اليوم و ٣ معدل استهالك الغرفة الواحدة من الصابون -

  . يوم في السنة٣٦٥ عدد ايام العمل -

   .سنويا% ٢ توقع نسبة نمو في اشغال الفنادق بواقع -

  

   )٢( جدول رقم 

  بالمليونمعدل كميات االستهالك 

 ةالسن ١ ٢ ٣ ٤ ٥
)قطعةمليون  ( غم٢٠ وزن صابون ١,٢٩ ١,٣٢ ١,٣٥ ١,٣٨ ١,٤٠

 )مليون عبوة( مل ٣٢شامبو سعة  ١,٢٩ ١,٣٢ ١,٣٥ ١,٣٨ ١,٤٠
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  اقة االنتاجية المقترحةالط حصة المشروع و٠٣

    
من  السنة/  طن ٢٠ للمشروع حوالي     القصوى يقترح أن تكون الطاقة االنتاجية    

 يـوم   ٣٠٠و الشامبو وذلك لعمل وردية واحدة        الف لتر من   ٣٥قطع الصابون و  

  .عمل في السنة

  

تم افتراض ان حصة المشروع من سوق هذه المنتجات فـي مـدينتي العقبـة                

من حجم استهالكها فـي السـنة        % ٢٥تبلغ ما نسبته    ) للفنادق فقط (والبتراء  

روع وعليه يبين الجدول التالي االنتاج المتوقع للمش      . األولى من هذين المنتجين   

  :سنويا   % ٥للسنوات الخمسة القادمة بافتراض زيادة نسبتها 
  

  من اإلنتاجآميات   السنة
  )قطعة(الصابون 

  من اإلنتاجآميات 
  )عبوة(الشامبو 

  من السوق% 

  %٢٥٫٠  ٣٢٤٫٢٣٠  ٣٢٤٫٢٣٠  األولى
  %٢٥٫٧  ٣٤٠٫٤٤١  ٣٤٠٫٤٤١  الثانية
  %٢٦٫٥  ٣٥٧٫٤٦٣  ٣٥٧٫٤٦٣  الثالثة
  %٢٧٫٣  ٣٧٥٫٣٣٧  ٣٧٥٫٣٣٧  الرابعة
  %٢٨٫١  ٣٩٤٫١٠٣  ٣٩٤٫١٠٣  الخامسة

  
  

  المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٣٠٣

  
يتم تغطية حاجة فنادق مدينتي العقبة والبتراء من الصابون والشامبو من المصانع الموجودة    

 وحيث انه ال يوجد مصنع مشابه في منطقة الجنوب، فان المشروع المقتـرح ال               .في عمان 

وألغـراض   .ه صعوبات في تحقيق المبيعات المتوقعة خالل السنوات القادمة        يتوقع ان يواج  

سعار البيع للمشروع المقترح ستكون منافسة لألسعار السائدة        أهذه الدراسة، فقد افترض ان      

   :حاليا وعلى النحو التالي

  

  .القطعة/ فلس٦٠القطعة  ب /  غم ٢٠صابون فندقي برائحة عطرة وزن  -

  .العبوة/  فلس١٢٠ مل  ٣٢ فندقي برائحة عطرة سعة رغوة حمام/شامبو -

  

  



 ٩

  

  

  

  :االيرادات المتوقعة ٤٠٣

 :القادمة الخمسة سنوات للااليرادات المتوقعة  ) ٤( يبين جدول رقم 

  

   )٤(جدول رقم 

  االيرادات المتوقعة 
  

السنة 

  الخامسة

السنة 

  الرابعة

السنة 

  الثالثة

السنة 

  الثانية

السنة 

  األولى

  

 دينار ٥٨,٣٦٠  ٦١,٢٧٨  ٦٤,٤١٩  ٦٧,٥٥٩  ٧٠,٩٣٧
  

  

  الدراسة الفنية  ٠٤
  

  :موقع المشروع  ١٠٤

  
وهـي    لقربها من المسـتهلك المسـتهدف         في مدينة العقبة    المشروع يقترح اقامة      

الفنادق المصنفة ولقربها من مدينة البتراء التي تتوفر بها مجموعة اخرى من الفنادق     

 .ك المنطقةولعدم وجود مشروع مشابه في تل

  

   البناء   ٢٠٤
 صالة ويشمل ذلك    ٢ م ٢٠٠ اجمالي مساحة البناء الالزم للمشروع حوالي        تقدر     

االيجـار  بـدل   ويقـدر    االدارة  خـدمات   االنتاج والتعبئة والتغليف والمستودعات و    

  )٥( ويبين جدول رقم     ٢م/ دينار ٢٠بواقع  السنة   / دينار ٤٠٠٠السنوي بحوالي   

  :التي يحتاجها المشروع ناء   الباستخدامات

  



 ١٠

  

  

  

   )٥(جدول رقم 

  المساحات الالزمة للمشروع
 

 م.ر القسم )٢م(المساحة
 ١ صالة انتاج وتعبئة ٩٠

 ٢ مستودعات ٦٠

 ٣ خدمات ادارة وعمال ٥٠

  المجموع  ٢٠٠
  

   وتكلفة المعدات مراحل التصنيع ٣٠٤
  

   مراحل التصنيع٠١
 بعـد اضـافة اللـون        في جهاز خـاص     تسخن قشور الصابون     :الصابون المقولب    

، يلـي ذلـك التقطيـع       ) مقطع مستطيل (بثقه على شكل شريط متصل       ويتم   والعطور

  .والقولبة ثم التعبئة والتغليف

  

تضاف العطور واأللوان للشامبو من خالل خالط خاص ، يلي ذلك التعبئـة             : الشامبو  

  .ق الليبل على العبوات والتغليفباستخدام آلة نصف اوتوماتكية ثم الصا

  

  الالت آمعدات وال تكلفة  ٠٢
  

  :  ا للمشروع  التآلواالتكاليف التقديرية للمعدات  )٦(     يبين جدول رقم

  

  

  

  



 ١١

  

  

  

   )٦( جدول رقم 

  الت والمعدات آلاحتياجات المشروع من ا
  

 البيان العدد )أ .د( القيمة التقديرية 
 شامبوخالط  ١ ١,٠٠٠

 جهاز بثق للصابون  ١ ٣,٥٠٠

 يدوي / جهاز تقطيع  وتشكيل ١ ١,٠٠٠

  للشامبوماكنة تعبئة نصف أوتوماتيكية ١ ٢,٥٠٠

 طاوالت ٢ ٢٥٠

 عدد متنوعة  ٧٥٠

  المجموع  ٩,٠٠٠
  

  : األثاث والتجهيزات٠٣
  . دينار١,٠٠٠يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية وتقدر كلفتها بحوالي   

  

  :النقل   وسائط ٠٤
  . دينار٥,٠٠٠يلزم للمشروع سيارة نقل صغيرة الحجم تقدر كلفتها بحوالي   

  

  :القوى العاملة   ٤٠٤
   .السنويةواالجور العاملة القوى من المشروع احتياجات  ) ٧( يبين جدول رقم 

  

  

  

  

  

  



 ١٢

  

  

  

  )٧( جدول رقم 
  

  القوى العاملة واألجور السنوية
 

 الوظيفة  العدد )أ.د(ريالشه الراتب )أ .د(السنوي  الراتب
 صاحب المشروع  ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

  محاسب  ١  ٢٠٠  ٢,٤٠٠

 موزع  ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

  فني انتاج  ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠
 

  عامل   ٣ ١٠٠ ٣,٦٠٠

  المجموع  ٧    ١٤,٤٠٠
     

  %.١١ضاف للرواتب اعاله حصة المشروع من الضمان االجتماعي بنسبة  ي*

  

   والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٥٠٤
  

   المواد األولية ومستلزمات التعبئة والتغليف٠١
   

التعبئة والتغليـف   ومستلزمات   التكاليف التقديرية للمواد األولية      )٨(يبين الجدول رقم    

  . لسنة األولى لالنتاجوذلك لللمشروع   

  

  

  

  

  

  



 ١٣

  

  

  

  )٨(جدول رقم 

  السنة األولى/المواد األولية ومواد التعبئة والتغليفتكلفة 
 

 المادة )طن(مية الك دينار
 قشور صابون ٦,٥ ٢,٦٠٠

 شامبو ١٠,٣٧٥ ٥,١٨٨

 عطور / ضافاتا  ٥٠٠

 كرتون صغيرعبوات  ٣٢٤٢٣٠ ٤,٨٦٣

 عبوات بالستيكية وليبل ٣٢٤٢٣٠ ١١,٣٤٨

  صناديق كرتون    ١,٠٠٠

  المجموع  ٢٤,٩٩٩
 
  

  األساسيةخدمات ل ا٦٠٤
 )٩(لوقود ويبين جـدول رقـم      والماء وا   للمشروع الكهرباء   األساسية   تشمل الخدمات 

  .تكاليفها التقديرية

  )٩(جدول رقم 

  )أ .د( الخدمات األساسية للمشروع وكلفها التقديرية 

 البند الشهر/أ.د السنة/أ.د
 الكهرباء ٧٥ ٩٠٠

 المياه ١٥ ١٨٠

 الوقود ٧٥ ٩٠٠

  المجموع  ١,٩٨٠
  
 
  



 ١٤

  

  

  

  

  
    

  
     كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  

  )١٠(رقم جدول             
 كلفة الموجودات الثابتةت            

 بند ال دينار/ التكلفة 
 الالتاومعدات ال ٩,٠٠٠

  وسائط نقل ٥,٠٠٠

  أثاث وتجهيزات مكتبية ١,٠٠٠

   تأمينات مستردة  ٢٠٠

 المجموع ١٥,٢٠٠

  

     مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 مصـاريف   وتشمل   دينار   ألف   بلغ  بم مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل         تقدر   

  .  التسجيل والترخيص ومصاريف متفرقة اخرى

  

  :  رأس المال العامل٣٠٥
باعتبار دورة انتاجية مدتها شهر واحد وقـد        رأس المال العامل للمشروع     احتسب    

  . دينار٤٢٥٧بلغت قيمة هذا البند 
  
  
  
  
  
  

الدراسة المالية  ٠٥



 ١٥

  
  
  

  :تكاليف التشغيل   ٤٠٥

  )١١(جدول رقم                                                  

  تكاليف التشغيل السنوية

  دينار
 

 البند

 مواد أولية وتعبئة وتغليف ٢٤,٩٩٩

 رواتب وأجور  ١٥,٩٨٤

 الخدمات الضرورية ١,٩٨٠

  يجاراتإ  ٤,٠٠٠

  مصاريف تسويق  ١,٢٠٠

  مصاريف تشغيلية أخرى  ٢,٩٢٠

  المجموع  ٥١,٠٨٣
 .  

  

  :شروع  تكاليف المملخص  ٥٠٥ 

  )١٢(جدول رقم 

  تكاليف المشروع ملخص
 

 البند دينار

  كلفة الموجودات الثابتة ١٥,٢٠٠
 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١,٠٠٠

 رأس المال العامل ٤,٢٥٧

 التكلفة االستثمارية الكلية ٢٠,٤٥٧

  



 ١٦

  

   و األسس والفرضيات المالية التمويلوسائل  ٦٠٥
  

  

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

، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي ٩٠٠٠

 وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى%. ١٠

تبلغ نسبة القرض . هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع. سماح 

  .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٤,٠المقترح حوالي 

  

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي 

  -:شرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التاليةواستمرار المشروع  لع

  

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

  .ستكون نقدية 

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

 .لإليرادات

 %.٥سنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم افتراض أن األجور ال

 .من األرباح السنوية الصافية% ١٥بواقع أحتسبت ضريبة الدخل 

  %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 

  ص المؤشرات والكشوف المالية  ملخ٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان المشروع كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً  يحقق المشروع

   .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  قادر

  

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

  :والتي تبين ما يلي

  



 ١٧

 ٣,٧٢١ربحا صافي يتراوح بـين      يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل          -

  .  دينار في السنة الخامسة٦,٣٦٨ و دينار 

تبلـغ  .  بما فيهم صاحب المشـروع     ين وعمال موظفة  لسبعسيوفر المشروع فرص عمل      -

 المشـروع فـي الضـمان       قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيهـا مسـاهمة          

 دينـار فـي السـنة       ١٩٤٢٨ دينار في السنة األولى ترتفع الـى         ١٥,٩٨٤جتماعي  اال

 .الخامسة

فـي   % ٢٩,٣في السنة األولـى و       %  ١٨,١ح نسبة العائد على اإلستثمار بين       تتراو -

و  % ٢٨,٦ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين         . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٢٩,٣.%  

 .  دينار٢٣,٢٨١  NPVحالية للمشروع تبلغ قيمة صافي القيمة ال -

  .%٤٢,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,١تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسـعار البيـع بنسـب                 -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد          % ٢٠و% ١٠ تتراوح بين 

إلنخفـاض  اال ان المشروع يعتبـر حساسـا        . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

األمـر الـذي يتطلـب      % ٢٠ او زيادة تكاليف التشغيل بنسبة       %١٠ بنسبة   اسعار البيع 

  .على تكاليف التشغيلمراعاة ذلك عند تحديد اسعار البيع او االنفاق 

  
 
  

 
 رباح و الخسائرألحساب ا )١

  قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤
  

  

  
  
 

  الماليةمالحقال٨٠٥



الموقع المقترح
العقبة

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

58,36061,27864,34267,55970,937المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

24,99926,24927,56128,93930,386تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,6606,9937,3437,7108,095تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,0603,2133,3743,5423,719تكاليف المصنع التشغيلية

34,71936,45538,27840,19242,201مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
23,64124,82326,06427,36728,736الربح 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
4,0004,0004,0004,0004,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,6001,6801,7641,8521,945مصاريف أخرى

16,36416,98217,63118,31319,029مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,8001,8001,8001,8001,800اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

18,36418,98219,63120,31221,028مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,2775,8416,4337,0557,708الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

900753590412216الفائدة على القرض
4,3775,0895,8436,6437,492الربح قبل الضريبة

6577638769961,124الضريبة على األرباح
3,7214,3254,9665,6466,368األرباح الصافية

%73%74%75%76%78نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 47,55448,71649,91851,16052,443نقطة التعادل

%74%76%78%80%81نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
9,00010.00900معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
5,0006.67750وسائل نقل

010.000أخرى
1,800المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,2574,2570رأس المال العامل المطلوب

20,45711,4579,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
صابون مقولب



الموقع المقترح
العقبة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
58,36061,27864,34267,55970,937المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
58,36061,27864,34267,55970,937المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
11,457حقوق الملكية

9,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,1744,2316,3908,65111,013الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
20,45760,53465,50970,73276,21081,950مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
15,200مجموع اإلستثمارات

2,08334,71936,45538,27840,19242,201التكاليف التشغيلية المباشرة
16,36416,98217,63118,31319,029إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
900753590412216الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
6577638769961,124الضريبة

18,28352,64054,95357,37659,91362,569إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,1747,89410,55613,35616,29719,381صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,4741,6221,7841,9622,158أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,4741,6221,7841,9622,158إجمالي دفعات سداد القرض

2,1746,4208,93511,57214,33517,223رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,1892,5442,9213,3213,746توزيعات األرباح

2,1744,2316,3908,65111,01313,477صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
صابون مقولب



الموقع المقترح
العقبة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,1744,2316,3908,65111,01313,477النقد

00000المدينون
2,0832,0832,0832,0832,0832,083المخزون

4,2576,3148,47310,73413,09715,560إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

9,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

5,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
15,20015,20015,20015,20015,20015,200إجمالي األصول الثابتة
1,8003,5995,3997,1988,998اإلستهالك التراآمي

15,20013,40011,6019,8018,0026,202القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
20,45720,51520,67420,93621,29821,762مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
147416221784196221580اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

147416221784196221580مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

752659044120215800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
752659044120215800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
11,45711,45711,45711,45711,45711,457رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,5323,3135,3587,683األرباج المجمعة
1,5321,7812,0452,3252,622الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

11,45712,98914,77016,81519,14021,762مجموع حقوق الملكية
20,45720,51520,67420,93621,29821,762مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %29.3%26.5%23.7%20.9%18.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%29.3%29.5%29.5%29.3%28.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.94.85.56.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
صابون مقولب



الموقع المقترح

العقبة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%20,4575تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %11,4575مساهمة صاحب

%9,00012القروض

%50%44.0القرض الى التكاليف %

%15%56.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

3,7214,3254,9665,6466,368صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %10.6%9.8%9.1%8.3%7.5الربح قبل الضريبة

%29.3%26.5%23.7%20.9%18.1معدل العائد على اإلستثمار %

%29.3%29.5%29.5%29.3%28.6معدل العائد على حقوق الملكية %

3.94.85.56.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.20.10.0الديون

47,55448,71649,91851,16052,443نقطة 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 17,044-4783,119-23,28121,80520,32811,402صافي القيمة الحالية

IRR %8.9-%15.9%11.4%26.8%34.9%38.3%42.2معدل العائد الداخلي

B/C 2.12.01.81.51.01.10.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

49,958

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.7%

29.2%

4.0

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

صابون مقولب

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,005

9.1%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR42.2%معدل العائد الداخلي

NPV23,281صافي القيمة الحالية

B/C2.1اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR38.3%معدل العائد الداخلي

NPV21,805صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR34.9%معدل العائد الداخلي

NPV20,328صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR26.8%معدل العائد الداخلي

NPV11,402صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.4%معدل العائد الداخلي

NPV-478صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.9%معدل العائد الداخلي

NPV3,119صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-8.9%معدل العائد الداخلي

NPV-17,044صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,2830-18,283

12,1747,2775,103

21967,8417,645

32068,4338,227

42169,0558,838

522734,48934,262

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,1120-20,112

12,1747,2775,103

21967,8417,645

32068,4338,227

42169,0558,838

522735,10934,882

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,9400-21,940

12,1747,2775,103

21967,8417,645

32068,4338,227

42169,0558,838

522735,72935,502



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,2830-18,283

12,1744,3592,185

21964,7774,581

32065,2165,010

42165,6775,460

522730,26830,041

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

018,2830-18,283

12,1741,441-733

21961,7131,517

32061,9991,793

42162,2992,082

522726,04725,820

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

018,4920-18,492

12,3912,169-222

22162,4972,281

32272,8422,615

42383,2042,966

525028,87628,626

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

018,7000-18,700

12,608-2,940-5,548

2235-2,847-3,082

3247-2,749-2,996

4260-2,646-2,906

527323,26322,991
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