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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

لبطالة التي يعاني منهـابهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل ا  ) إرادة(
 .الشباب األردني

 
 في مختلف محافظات ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

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

 
ي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـةإن هذه الدراسة ه   

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

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيـز اإلنتاجيـــة             
 .دة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساع

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 المحتويات
وعملخص المشر ٠١ 

المقدمة ٠٢ 
١,٢ وصف المشروع   

٢,٢ أهداف ومبررات المشروع   
٣,٢ الموقع المقترح للمشروع   

 .٣ السوقدراسة
١٠٣ وصف المنتج  

٣.٢ السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية   
٣٠٣ المنافسة والتسويق  

أسعار البيع وإيرادات المتوقعة ٣.٤  
 ٠٤  الفنيةراسةالد

٤.١ موقع المشروع    

٤.٢ البناء   

٤.٣ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات   

٤.٤ القوى العاملة   

٤.٥ المواد األولية والخدمات المساعدة    
الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٤.٦  

 ٠٥ الدراسة المالية
٥.١ كلفة الموجودات الثابتة    

٥.٢ صاريف التأسيس وما قبل التشغيل م   

٥.٣ رأس المال العامل   
 ٥.٤ملخص تكاليف المشروع 

 

٥.٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات    

٥.٦ ملخص المؤشرات والكشوف المالية  المالحق المالية   ٦ . 
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 ملخص المشروع -١

 صابون الغاراج مشروع انت اسم المشروع

 مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

صابون بلدي بزيت الغار وزيت الزيتون منتجات المشروع

 عمال ٨ األيدي العاملة

 دينار ٢٦,٨٣٩ ياالستثمار الكل

  % ٢٢,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ٩,٧٧٥ صافي القيمة الحالية

  ١,٤ ارات اإلستثملإليرادات إلىالقيمة الحالية 

 سنوات ٤ االستردادفترة 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

صابون الغارمشروع انتاج
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  وصف المشروع١. ٢

  

الصابون من مواد التنظيف الفعالة التي صنعها اإلنسان منذ زمن بعيد وذلك يعتبر 

ومع أن تطورات كثيرة حدثت في مجال . باستعمال ما يتوفر لديه من مواد أولية

والتي  المواد األولية من ناحيةأو صناعة الصابون سواء من الناحية التقنية 

 فان الصابون المنتج من مواد أولية الصناعية، فيها الكثير من المواد استخدمت

التجاهات األخيرة زادت من ا بل إن ٠أهميتهمعظمها طبيعي بقي محافظا على 

 أي ، بما في ذلك مختلف أنواع الصوابين التقليدية،االهتمام بالمنتجات الطبيعية

  .طبيعي من مواد غالبيتها المنتجة

 

 التي تساعد في ةالمميزبخواصها متاز توالصوابين المنتجة من مواد طبيعية 

 . المحافظة على نعومة الجلد كما فقيد في تقوية الشعر

 

 الصوابين المنتجة من مواد طبيعية حيث يستعمل أنواعوصابون الغار هو واحد من 

إلى جانب زيت الغار بحيث يتاح  الزيتون  زيتويستعمل كما إنتاجهزيت الغار في 

 .االستفادة من خواص الزيتين معا

 

وتتميز هذه الصناعة بعدم حاجتها لتقنية معقدة وإنما تعتمد أساسا على المهارة 

 .اليدوية

 

 المقدمة.٢
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  ومبررات المشروع أهداف ٢. ٢

 

 صابون الغار وهو من الصوابين التقليدية إنتاجيهدف المشروع المقترح إلى 

ع باستعمال كال من زيت الغار وزيت تصن ووالشعر،عروفة خواصها المفيدة للجلد الم

 .الزيتون 

  :المشروع مبررات أهم ومن 

 

 . توفر معظم المواد األولية ومستلزمات التعبئة والتغليف محليا .١

توفر إمكانية جيدة لتصدير منتجات المشروع إلى الكثير من األسواق  .٢

 .الخارجية

 .جديدةالعمل الص  فر عدد منرية جيدة وتوفيرخلق فرصة استثما .٣

 . تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٤

 

  الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢

 

تعتبر كافة مراكز المحافظات في المملكة بمثابة مواقع مناسبة إلقامة هذا المشروع 

 . فيها حيث تتوفر جميع احتياجات ومتطلبات المشروع في أي منها
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  وصف المنتج١. ٣

 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج صابون الغار وهو من الصوابين التقليدية المعروفة 

 ويحتوي صابون الغار على ، لما لها من فوائد وخواص مفيدة للجسمفي المنطقة

 وينتج صابون الغار على شكل ٠مختلفة زيت الزيتون بنسب  وكال من زيت الغار

ة بعلب ف وتكون مغلغم ١٥٠طع شبه مكعبة الشكل معدل وزن الواحدة منها ق

 . مناسبة من الورق المقوى المطبوع

 

  السوق وحصة المشروع والطاقة االنتاجية ٢. ٣

 

 الطلب الحالي  .١

 

واالتحاد العربي ) وداليوني( وفقا لدراسات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

رد األردني من الصابون بمختلف أنواعه فإن معدل استهالك ال ف،للصناعات الغذائية

 في عام المملكة وحيث إن عدد سكان . في السنة  كغم٢,٥ بحوالي ٢٠٠٠قدر لعام 

  فهذا يعني أن استهالك األردن من الصابونشخص، ألف ٥,٣٢٩ بلغ ٢٠٠٠

 .  طن١٣,٣٢٢ بلغ نحو )القطع(

 

 ماأ الزيتون،والصابون البلدي بزيت وينتج االردن الصابون بنوعيه التواليت 

 .  محلي منهإنتاجصابون الغار فال يوجد 

 

السوق دراسة . ٣
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بما في ذلك المنظفات  هأشكالوتصنف بيانات التجارة الخارجية الصابون بمختلف 

 الصابون أنواع يشمل مختلف والذي ٣٤٠١ البند تحت) H-S(وفقا للنظام المنسق 

 .وغيرهاون الحالقة بما في ذلك الصابون السائل وصابوالمنظفات 

 

ميزان التجارة الخارجية لهذه األصناف خالل الفترة ) ١(ويوضح الجدول رقم 

٢٠٠٢ -١٩٩٨ . 

 

 ها قدر فائض بالمعدلميزان التجارة الخارجية اظهرن أتبين من الجدول المذكور يو

 مليون دينار ، أي أن لهذه ١٥,٦ وقيمته من الصابون  طنألف ٣١,٦نحو 

 تصديرية جيدة مع أهمية مالحظة إن معظم الصادرات هي من الصناعة أسواقا

 .أنواع منظفات الغسيل

 )١(جدول رقم 

 التجارة الخارجية ألصناف الصابون والمنظفات المختلفة

 

 الميزان التجاري هالمعاد تصديروالصادرات  الواردات
 السنة

 طن دينار طن دينار طن دينار

٢٣,٦٠٨ ١٦,١٩٣ ٣٣,٠٣٨ ٢١,٩١٤ ٩,٤٣٠ ٥,٧٢١ ١٩٩٨ 

٣١,٨٤٨ ٢٠,٠١٣ ٣٥,٩١٥ ٢٢,٧٩٢ ٤,٠٧٥ ٢,٧٧٩ ١٩٩٩ 

٢٨,١٥٨ ١٣,٦٩١ ٣٠,٦٠٥ ١٦,١٦٥ ٢,٤٤٧ ٢,٤٧٤ ٢٠٠٠ 

٣١,٣٤٧ ١١,٧٦٤ ٣٤,٣٨٠ ١٤,٥٤٥ ٣,٠٣٣ ٢,٧٨١ ٢٠٠١ 

٤٢,٧٩٢ ١٦,٠٤٠ ٤٦,٦٤٥ ١٩,٨٥٩ ٣,٨٥٣ ٣,٨١٩ ٢٠٠٢ 

 ٣١,٥٥١ ١٥,٥٤٠     المعدل

 إليه يحتوي على كافة انواع الصابون على شكل تجدر اإلشارة إلى أن البند المشار

 . طع أو قوالب أو أشكال اخرىق
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 الطلب المتوقع  .٢

 

تعتبر الزيادة الطبيعية في عدد السكان والنمو االجتماعي والصحي واالقتصادي من 

 وبناء على ما تقدم من حيث ان معدل العوامل المؤثرة في معدل زيادة الطلب ،

 الف ١٣,٣٢٢دن من الصابون يبلغ في المعدل حوالي استهالك السكان في األر

 تقدير وألغراض فقد تم ،%٢,٨ هو األردن معدل النمو السكاني في أن وحيث طن،

، % ٣حجم الطلب المتوقع افتراض ان الزيادة في الطلب السنوي يبلغ معدلها 

سيكون خالل  وأشكالهفإن الطلب المتوقع على الصابون بمختلف أنواعه ه وعلي

 ) .٢(لفترة القادمة كما هو مبين في الجدول رقم ا

 

 )٢(جدول رقم 

 الطلب المستقبلي المتوقع

 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤السنة 

١٤,١٣٣١٤,٥٥٧١٤,٩٩٤١٥,٤٤٣١٥,٩٠٧١٦,٣٨٤ طن

 

 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية  .٣

 

غار واإلمكانية المتاحة   لاصابون  من  مع األخذ بعين االعتبار عدم وجود إنتاج محلي         

 فإنه يقترح أن تكـون      الخارجية،لتصدير منتجات المشروع إلى العديد من األسواق        

  .صابون طن سنويا وهذه تعادل نحو مليون قطعة ١٥٠الطاقة اإلنتاجية للمشروع 

 

طلب المتوقع علـى الصـابون عـام        الحجم  من   % ١ حواليالطاقة المقترحة   تمثل  

 ، يوم عمـل فـي السـنة       ٣٠٠ ساعات عمل يوميا و      ٨ على أساس    وذلك ٢٠٠٤
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و تمثل  ) طن ٧٥( قطعة   ألف ٥٠٠وسيبدأ المشروع إنتاجه في السنة األولي بواقع        

 سنويا ولغايـة السـنة الخامسـة        اإلنتاجد  دا يز أنمن الطاقة اإلنتاجية على     % ٥٠

 ) .٣(كما يوضح الجدول رقم % ٥بنسبة 

 

 )٣(الجدول رقم 

  للمشروع السنوياإلنتاجتدرج 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 %٦١ %٥٨ %٥٥ %٥٣ %٥٠  %اإلنتاجيةالطاقة 

 ٦٠٨ ٥٧٩ ٥٥١ ٥٢٥ ٥٠٠  قطعةألف

 

  المنافسة والتسويق ٣. ٣

 

نتاج محلي فإن المنافسة المتوقعة لمنتجات المشروع ستأتي مـن          إنظرا لعدم وجود    

 البيـع يز على جودة المنـتج و      بالترك ويمكن مواجهة المنافسة   ،الصابون المستورد 

 .  للمستهلكجاذبةبأسعار منافسة و

 

لتسويق منتجات المشروع بشكل جيد فإن على إدارة المشروع االهتمام          بالنسبة  أما  

بهدف الدعاية ب كما ينبغي االهتمام والجذاب، المنتج وأيضا التغيلف الجيد    ةأوال بجود 

  .صابونالذا النوع من تعريف المستهلك بمنافع وخواص ه

 

العـودة السـتعمال    الذي يتجه نحـو      االستهالكي   تغيير النمط ويجب االستفادة من    

 وسـيكون هـذا مـن العوامـل         ،المنتجات التي تدخل المواد الطبيعية في صناعتها      

 .االيجابية والمساعدة على تصدير منتجات المشروع لألسواق الخارجية
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  أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣

 

 للمسـتهلك    المحلي ر في السوق  ان الغ  معدل سعر بيع القطعة الواحدة من صابو       يبلغ

مـنح تـاجر     أهميـة  بعين االعتبار    األخذ ومع   ، الواحدة للقطعة فلس ٣٠٠حوالي  

 ١٥٠لمشـروع  هـو      لفإن سعر البيع المقترح     ،   هامش ربح جيد ومنافس      التجزئة

 .وهو سعر معقول ومنافسالواحدة للقطعة فلس 

 

 اإليرادات المتوقعة في السنة األولى للمشروع ) ٤(دول رقم يبين الج

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 

 دينار الكمية البند 

 ٧٥,٠٠٠ ٥٠٠  قطعة ألف

 

 

 

 

 

 المشروع   موقع١٠٤

 

ضمن  المملكة، من مراكز المحافظات المختلفة في أيفي يمكن إقامة المشروع 

 . إحدى المدن الصناعية أو الحرفية لتوفر البنى التحتية

  

 الدراسة الفنية.٤
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 ء البنا٢. ٤

  

 للمواد األولية وللمنتجات الجاهزة، لإلنتاج ومخزن إلى صالةيحتاج المشروع 

 .توزيع المساحات المطلوبة) ٥(ومكتب ويبين الجدول رقم 

 

 )٥(                                  جدول رقم 

 ع ومساحاتها المشروأبنية

 

    متر مربع     البند

      ١٢٥    إنتاجصالة 

 ١٢٥    زنامخ

 ٥٠    مكتب

 ٣٠٠    المجموع

 

 

 متر ٣٠٠ يللمشروع ه المساحة الالزمة إجمالي  أنيتبين من الجدول السابق

 بدل إن دينار سنويا أي ١٥قدر كلفة استئجار المتر المربع الواحد بحوالي ي ٠مربع

 . دينار٤,٥٠٠السنوي يبلغ  اإليجار
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 مراحل التصنيع وتكلفة المعدات ٣ .٤

 

  طريقة التصنيع٠١

 

يمزج كال من زيت الغار وزيت جفت الزيتون ويتم خلطهما حتى يتجانس  -

 .المزيج

 . الزيت في خزان الطبخجالمزييسخن  -

 تتم أن إلى الخلط والتسخين المستمرين الكاوية معيضاف محلول الصودا  -

 .نعملية التصب

 . طبقة الصابون عن بقية الموادوالملح وتفصليضاف الماء  -

 . التصبن المطلوبإتمامتكرر العمليات السابقة عدة مرات حتى  -

 .يفرد المزيج على طبالي خشبية خاصة ويترك للتجفيف والتبريد -

 . التقطيع والتعبئة في علب الورق المقوى ثم الصناديق الكرتونية-
 

 تواآلال المعدات  تكلفة٠٢

 

 الالزمة مع اآلالتالمعدات و المشروع من احتياجات) ٦(يوضح الجدول رقم 

تكلفتها بما في ذلك التركيب والتشغيل مع العلم أن مصدر هذه اللوازم هو 

 . محلي
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 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 

 البند دينار

١,٥٠٠ خزان خلط

خزان الطبخ مع القاعدة           ٢,٥٠٠

٣,٠٠٠ مرجل مع مستلزمات التسخين    

طاوالت عمل ورفوف تخزين         ١,٥٠٠        

        ١,٢٥٠ عدد متنوعة

        ١,٢٥٠ خزانات ماء ووقود ومضخات

المجموع          ١١,٠٠٠        

 

 

  والتجهيزات األثاث٠٣

 

  دينار ١,٠٠٠ بمبلغوتقدر تكلفته العمال، بسيط لإلدارة و أثاث إلىيحتاج المشروع 

 

  السيارات٠٤

 

 . دينار٨,٠٠٠لمشروع سيارة نقل وتقدر كلفتها بحوالي ايلزم 
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  العاملة القوى٤٠٤
 

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

 .والسنوية
 

 )٧(جدول رقم 

 ةالقوى العاملة واألجور السنوي

 
األجر الشهري  العدد الوظيفة

 دينار

األجر السنوي 

 دينار

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ فني تصنيع صابون

 ٥,٧٦٠ ١٢٠ ٤ عامل

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سائق

 ١٤,٧٦٠  ٨ المجموع

 

 مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي أعالهللرواتب واألجور ف يضا

 %.١١ نسبتها والبالغة
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  المساعدة األولية والخدمات المواد ٥٠٤

 

 المواد األولية ومستلزمات التغليف .١

 

إحتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات ) ٨(يوضح الجدول رقم 

 . في السنة االنتاجية األولىوالتغليف وتكلفتهاالتعبئة 

 

 )٨(جدول رقم 

 وتكلفتهاإحتياجات المواد األولية والتغليف 

 

 دينار الكمية البند

 ٣,٤٦٥  طن٣,٨٥ زيت الغار

 ٢٣,٠٧٥  طن٤٦,١٥ زيت الجفت

 ٢,٥٣٨  طن٨,٤٦ الصودا الكاوية

 ٣٨٢  طن٢,٥٤ ملح

 ١٠,٠٠٠  ألف٥٠٠ علب مطبوعة

 ٢,٠٠٠  ألف١٠ صناديق كرتونية

 ٤١,٤٦٠  المجموع
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 الضروريةالخدمات  .٢
ساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة الخدمات الم) ٩(يبين الجدول رقم 

 .   .األولىاالنتاجية 
 

 

 )٩(جدول رقم 

 ىاألولالسنة /الضروريةتكلفة الخدمات 

 

 سنة/دينار شهر/دينار البند

 ٦٠٠ ٥٠ الكهرباء

 ١,٢٠٠ ١٠٠ الماء

 ١,٨٠٠ ١٥٠ وقود

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ المجموع

 

 
 

 المشروع  الفترة الزمنية لتنفيذ  ٦٠٤

 

 بدء من التسجيل والترخيص . أشهر٤الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي تقدر 

 .واختيار الموقع وايصال الخدمات للمشروع وحتى البدء بالتشغيل
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  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

 )١٠(                           جدول رقم 

                        

 

 

 

 

 

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

 دينـار وتشـمل     ١,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

ومصـاريف متفرقـة     والتعاقد على المعـدات      يصوالترختكاليف التسجيل   

 .  اخرى
 
 

 

 

 

دينار/ التكلفة                               البند 

 المعدات واآلالت ١١,٠٠٠

 أثاث 1.000

 وسائط نقل ٨,٠٠٠
 تأمينات مستردة 100

             المجموع 100,٢٠

  الدراسة المالية٠٥
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: المال العاملرأس ٣٠٥  

 

 السنة األولـى   دينار في    5.739 يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي        

)  ١١(رقـم    وعلى أساس تكاليف التشغيل الالزمة  لمدة شهر ويبين الجدول            لإلنتاج

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة

 
 

 )١١(                     جدول رقم        

 السنة األولى/       تكاليف التشغيل              

 دينار
 

 البند

 مواد أولية  ٤١,٤٦٠

 رواتب وأجور  ١٦,٣٨٣

 إيجارات ٤,٥٠٠

 الضروريةالخدمات  ٣,٦٠٠

 مصاريف التسويق ٧٥٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٢,١٧٠

 المجموع ٦٨,٨٦٣
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تكاليف المشروع ملخص    ٤٠٥    
 

 )١٢(                جدول رقم 

  تكاليف المشروع ملخص         

 البنــــــد دينار
الموجودات الثابتة ٢٠,١٠٠
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 1.000

رأس المال العامل ٥,٧٣٩
إجمالي تكاليف المشروع ٢٦,٨٣٩

 

 لفرضيات و األسس وا التمويلوسائل  ٥. ٥

 

 حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على افتراضألغراض هذه الدراسة تم 

 وقد افترض ان قيمة الثابتة، لألصول االستثماريةقرض لتغطية جزء من التكاليف 

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية ١٢,٠٠٠القرض تبلغ 

عند نهاية السنة التشغيلية األولى يبدأ التسديد %. ١٠وبمعدل فائدة سنوية هي 

 هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من .سماحوبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة 

 من تكاليف %٤٥تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . مصادر صاحب المشروع

 .المشروع الكلية

 العمر امتدادتم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية 

 على األسس والفرضيات باالعتمادتشغيلي واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك ال

 -:التالية
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 أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت افتراضتم 

 .نقديةاإلنتاج ستكون 

 أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة افتراضتم 

 .المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع الدخل ضريبة احتسبت

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 

 

  المؤشرات والكشوف المالية ملخص٦٠٥
 

مرفق أن يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية ال

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

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

  .التوقعات

 

 ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :تي تبين ما يليوال. التقديرية

 

 للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح بـين        األولىيتوقع ان يحقق المشروع في السنة        -

 . دينار في السنة الخامسة٤,٦٦٨ دينار و ١,٩٤٤

.  بما فيهم صاحب المشروع     عمال وموظفين   لثمانية سيوفر المشروع فرص عمل    -

ـ        روع فـي  تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مسـاهمة المش

 دينار  ١٩,٩١٤ إلى دينار في السنة األولى ترتفع       ١٦,٣٨٣الضمان االجتماعي   

 .في السنة الخامسة
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فـي  % ٢٧,٩في السنة األولى و     % ٧,٧ بين االستثمارتتراوح نسبة العائد على      -

% ١٢,٩ونسبة العائد على حقوق الملكية بين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 %.٢٧,٩و  

 . دينار٩,٧٧٥  NPVي القيمة الحالية للمشروع تبلغ قيمة صاف -

 % .٢٢,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤ اإلستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 البيـع   أسـعار  تخفيض   أو تكاليف التشغيل    أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية       % ٢٠و% ١٠راوح بين   بنسب تت 

 باستثناء حالتي تخفيض    أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع        

حيث ينبغي مراعاة   % ١٠وزيادة تكاليف التشغيل بنسبة     % ٥سعر البيع بنسبة    

 .ذلك
 
 
 

 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

75,00078,75082,68886,82291,163المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

41,46043,53345,71047,99550,395تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
8,7259,1619,61910,10010,605تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,0405,2925,5575,8346,126تكاليف المصنع التشغيلية

55,22557,98660,88563,92967,126مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
19,77520,76421,80222,89224,037الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
5,6615,9446,2416,5536,881رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

750788827868912مصاريف البيع والتسويق
180189198208219قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
550578606637669مصاريف أخرى

13,63914,09614,57615,08015,609مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,4492,4492,4492,4492,449اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

16,28816,74517,22517,72918,258مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,4874,0194,5775,1645,779الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,2001,003787549288الفائدة على القرض
2,2873,0153,7904,6145,492الربح قبل الضريبة

343452569692824الضريبة على األرباح
1,9442,5633,2223,9224,668األرباح الصافية

%76%77%79%81%82نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
66,32667,31468,31369,32270,336نقطة التعادل (بالدينار)

%77%80%83%85%88نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,00010.001,100معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
2,449المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,7395,7390رأس المال العامل المطلوب

26,83914,83912,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
صابون الغار



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
75,00078,75082,68886,82291,163المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
75,00078,75082,68886,82291,163المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
14,839حقوق الملكية

12,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,2843,1963,9854,6355,129الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
26,83977,28481,94686,67291,45796,292مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
20,100مجموع اإلستثمارات

3,45555,22557,98660,88563,92967,126التكاليف التشغيلية المباشرة
13,63914,09614,57615,08015,609إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,2001,003787549288الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
343452569692824الضريبة

24,55570,40773,53876,81780,25083,846إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,2846,8778,4099,85611,20612,447صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,9662,1622,3782,6162,878أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,9662,1622,3782,6162,878إجمالي دفعات سداد القرض

2,2844,9116,2467,4778,5909,569رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,7152,2622,8433,4614,119توزيعات األرباح

2,2843,1963,9854,6355,1295,450صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
صابون الغار



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,2843,1963,9854,6355,1295,450النقد

00000المدينون
3,4553,4553,4553,4553,4553,455المخزون

5,7396,6517,4408,0908,5848,905إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

11,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
20,10020,10020,10020,10020,10020,100إجمالي األصول الثابتة
2,4494,8997,3489,79712,247اإلستهالك التراآمي

20,10017,65115,20112,75210,3037,853القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
26,83925,10223,24121,24219,08716,758مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
196621622378261628780اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

196621622378261628780مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1003478725494287800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1003478725494287800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
14,83914,83914,83914,83914,83914,839رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2295309091,371األرباج المجمعة
229302379461549الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

14,83915,06715,36915,74816,20916,758مجموع حقوق الملكية
26,83925,10223,24121,24219,08716,758مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %27.9%20.5%15.2%11.0%7.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%27.9%24.2%20.5%16.7%12.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.13.13.13.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
صابون الغار



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%26,8395تكاليف المشروع

%14,8395مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%12,00012القروض

%75%44.7القرض الى التكاليف %

%15%55.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,9442,5633,2223,9224,668صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%6.0%5.3%4.6%3.8%3.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%27.9%20.5%15.2%11.0%7.7معدل العائد على اإلستثمار %

%27.9%24.2%20.5%16.7%12.9معدل العائد على حقوق الملكية %

3.13.13.13.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

66,32667,31468,31369,32270,336نقطة 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 44,660-17,443-20,085-5,155-9,7757,7655,755صافي القيمة الحالية

IRR 7.6-%11.5-%6.2%17.5%20.0%22.8معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.6-1.41.31.20.80.30.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

68,322

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.5%

20.4%
2.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

صابون الغار

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,264
4.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.8%معدل العائد الداخلي
NPV9,775صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.0%معدل العائد الداخلي
NPV7,765صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.5%معدل العائد الداخلي
NPV5,755صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR6.2%معدل العائد الداخلي
NPV-5,155صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-11.5%معدل العائد الداخلي
NPV-20,085صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR-7.6%معدل العائد الداخلي
NPV-17,443صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-44,660صافي القيمة الحالية
B/C-0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,5550-24,555

12,2846,1363,853

22686,6686,400

32827,2276,945

42967,8137,517
531028,62728,316

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,0110-27,011

12,2846,1363,853

22686,6686,400

32827,2276,945

42967,8137,517
531029,41229,101

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

029,4660-29,466

12,2846,1363,853

22686,6686,400

32827,2276,945

42967,8137,517
531030,19729,887



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,5550-24,555

12,2842,386103

22682,7312,463

32823,0922,811

42963,4723,176
531023,79623,486

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,5550-24,555

12,284-1,364-3,647

2268-1,207-1,475

3282-1,042-1,324

4296-869-1,165
531018,96518,655

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,9010-24,901

12,512-750-3,262

2295-540-835

3310-319-629

4325-88-413
534121,04320,701

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,2460-25,246

12,740-7,636-10,377

2322-7,748-8,070

3338-7,866-8,203

4355-7,989-8,344
537313,45913,086


