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

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية ة من حيث استكشافمحافظات وألوية المملك
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

.قترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع الم
 

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

 
 اثنان وعشـرونملكة وعددها  كافة مناطق الم   في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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   المحتويات

 .١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع 

   ٢. ٢ مبررات واهداف المشروع 

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 ٠٣   دراسة السوق 

   ١. ٣ وصف المنتج

   ٢. ٣ السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية 

   ٣. ٣ المنافسة والتسويق

   ٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة

لدراسة الفنيةا    ٠٤ 

   ١. ٤ موقع المشروع 

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات واألثاث ووسائط النقل

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

   ٥. ٤ المواد األولية والخدمات الضرورية 

   ٦٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 

 .٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٣. ٥ راس المال العامل

   ٤. ٥ تكاليف التشغيل 

    ٥. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

    ٦. ٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية 

   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

   ٨. ٥  المالحق المالية
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 ملخص المشروع -١

 اسم المشروع إنتاج المالبس الجلدية 
  المقترحموقع المشروع مراكز المحافظات

 منتجات المشروع جاكيتات رجالية ونسائية جلدية

 األيدي العاملة ١٥ شخصا

 الكلي االستثمار ٢٧,٢٧٢ دينار

 معدل العائد الداخلي ٣٧,١ %

يمة الحاليةصافي الق ٢٣,٤٢٨ دينار

القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات ١,٨ 

 فترة االسترداد ٣ سنوات

   المالبس الجلدية إنتاجمشروع
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  وصف المشروع١. ٢

 

ها هي أول أنواع المالبس التي ارتداها اإلنسـان األول لفتـرة            ئكانت جلود الحيوانات وفرا   

حلـت األنسـجة القطنيـة      طويلة ومع التطور الهائل الذي شهدته صناعة الغزل والنسيج          

 . للجلود في صناعة المالبسكبديلوالصوفية والصناعية تدريجياً 

 

وفي المقابل ومع تحديث أساليب دباغة الجلود الطبيعية أمكن الحصول على منتجات جلدية             

 إنتاج جلد صناعي بتكلفـة رخيصـة   تم بينما  ٠من النوعية الممتازة، ولكنها مرتفعة الثمن     

 . طبيعيلجلد الباقياساً 

 

 المالبس المرغوبة جداً سواء من عتعتبر المالبس الجلدية خاصة الجاكيت والمعطف من قط

، ويحرص الكثير من األشخاص علـى اقتنـاء          ال سيما في فصل الشتاء     الرجال أو النساء  

قطعة جلدية واحدة من المالبس على األقل، خاصة وأنها تخدم لفترة أطول مـن المالبـس                

وبالتالي فإن المشروع المقترح سيعمل علـى تـوفير         . وض ارتفاع سعرها  النسيجية بما يع  

 . لتصديراهذه المنتجات للسوق المحلي و

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢
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 : مبررات وأهداف المشروع٢. ٢

 

مـن  المصنوعة يهدف المشروع المقترح على إنتاج المالبس الجلدية وخصوصاً الجاكيتات          

 . المستهلكينلغالبية الدخل مستوىو ةًمناسب  بأسعاروتوفيرها ،الجلد الصناعي

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

هنالك سوق جيدة لمنتجات المشروع خاصة الجاكيت الجلدي المصنوع مـن الجلـد              .١

 .يناسب سعره معظم المستهلكينالصناعي والذي 

 ٠صناعي محلياًالجلد الالمواد األولية من توفر  .٢

 .ديد من االسواق الخارجيةهنالك إمكانية جيدة لتصدير منتجات المشروع إلى الع .٣

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٤

 .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٥

 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢

 

 . هذا المشروعأن معظم مراكز محافظات المملكة تعتبر مناسبة إلقامة مثل 
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  وصف المنتج١. ٣

 

الرجالية والنسائية المصنوعة من الجلد     كيتات الجلدية   ا الج اجبإنتسيقوم المشروع المقترح    

 اال أن  ، الدراسـة  اعتمد ألغـراض هـذه    ن الجاكيت االعتيادي هو الذي      أالصناعي، ورغم   

 .  الرجاليةالنسائية و المشروع سيكون قادراً على إنتاج المعاطف 

                                                                                                      

  السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٢. ٣

 

 الطلب الحالي .١

             

 ممن يرغبون عادة ارتـداء واقتنـاء   واإلناثالطلب الحالي على عدد الذكور تقدير  يعتمد  

 .ة لب ممن تجاوزوا سن الخامسة عشراالمالبس الجلدية، وهم في الغ

 

 .٢٠٠٢لعام لعدد سكان المملكة حسب الفئة العمرية وذلك ) ١(ويوضح الجدول رقم 
   

 ) ١(جدول رقم 

 عدد سكان المملكة حسب فئة العمر

 ةم نسألف فئة العمر  

 ٢,٠١٣  ١٤ -صفر

١,٢٢٨  ٢٥- ١٥ 

 ٢,٠٨٨  فما فوق ٢٥

 ٥,٣٢٩ المجموع 

 السوقدراسة.٣
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 العمرية التي تعتبر معنية بارتداء  من الفئاتاألشخاص نأوتبين من الجدول المذكور 

 الكبير في الرغبة وفقا لفئة  مع التفاوت نسمة ألف ٣,٣١٦عددهم المالبس الجلدية يبلغ 

 عاما أكثر نسبياً من الفئات العمرية ٢٥-١٥العمرية العمر، حيث يكون الطلب من الفئات 

 .األخرى

 

صـافي المسـتوردات     معدل   أن ومن ناحية أخرى فإن بيانات التجارة الخارجية تشير إلى        

نحـو  بلغ  ) ٢٠٠٢ – ١٩٩٨( خالل السنوات    )المستوردات مطروحا منها المعاد تصديره    (

 هذا المبلغ هو اقل بكثير من حجـم الطلـب           أنغي مالحظته   بين  ما أن غير   . ألف دينار  ٤٤

 البـس أتي مع المسافرين العائدين من الخارج كم      يالفعلي حيث أن معظم االستهالك الفعلي       

 وتصنف المالبس الجلدية وفقاً للنظام      هذا .ها في البيانات الرسمية   تشخصية ال تنعكس قيم   

 .٤٢٠٣١المنسق تحت البند 

 

 )٢(جدول رقم 

 التجارة الخارجية لصنف المالبس الجلدية

 )ألف دينار: القيمة  (

 صافي المستوردات  تصديرهالمعاد  المستوردات السنة 

٤١ ٢٦ ٦٧ ١٩٩٨ 

٦٦ - ٦٦ ١٩٩٩ 

٢٢ ٢٣ ٤٥ ٢٠٠٠ 

٥٥ ٢٢ ٧٧ ٢٠٠١ 

٣٦ ١٠ ٤٦ ٢٠٠٢ 

 ٤٤   المعدل 
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من % ١٥ولتقدير حجم الطلب على الجاكيتات الجلدية في األردن فقد تم افتراض أن 

مجموع الذكور واإلناث فوق سن الخامسة عشر يحرصون على اقتناء جاكيت أو معطف 

ديد ج الشخص الواحد يقوم بتأن وبافتراض ٠نسمة ألف ٥٠٠حوالي يعادل  وهذا ،جلدي

 يعادل  ٢٠٠٢ سنوات فهذا يعني أن الطلب عام ١٠جاكيته الجلدي مرة واحدة فقط كل  

 . ألف جاكيت سنوياً ٥٠

 

 الطلب المتوقع  .٢

 

وتطور مستوى المعيشة، وان % ٢,٨ هو األردننمو السكاني في ل معدل اأنمع مراعاة 

ة ، فإن تقدير ي على المالبس الجلداإلقبالز توفر منتجات المشروع بتكلفة معقولة سيحف

الطلب ) ٣(ويبين الجدول رقم . يعتبر معقوالً % ٥نسبة بمعدل الزيادة السنوية في الطلب 

 .٢٠٠٨ية عام االمتوقع على المالبس الجلدية لغ

 

 ) ٣(جدول رقم 

 ٢٠٠٨الطلب المتوقع لغاية عام 

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 

 ٦٧,٠ ٦٣,٨ ٦٠,٨ ٥٧,٩ ٥٥,١ ألف جاكيت

 

 والطاقة اإلنتاجية المقترحة  من السوق حصة المشروع .٣

 

 جاكيـت سـنوياً     ٩,٠٠٠هـي   المقترحة للمشروع   القصوى  ن الطاقة اإلنتاجية    بافتراض أ 

سـيبدأ  ، فان المشروع    ٢٠٠٤من حجم السوق المقدر لعام      % ١٠وتمثل هذه الطاقة نحو     
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  القصـوى   طاقة اإلنتاجية المن  % ٦٥ جاكيت تمثل    ٥,٨٥٠في السنة األولى بواقع     إنتاجه  

  ).٤( كما يوضح الجدول رقم %٥نوياً بنسبة س يزداد اإلنتاج أنعلى 

 

 )٤(جدول رقم 

 تدرج إنتاج المشروع للسنوات التشغيلية الخمسة 

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  ٢٠٠٤ السنة 

 ٧٩,٠ ٧٥,٣ ٧١,٧ ٦٨,٣ ٦٥,٠ الطاقة االنتاجية 

 ٧,١١٠ ٦,٧٧٠ ٦,٤٥٠ ٦,١٤٠ ٥,٨٥٠ د جاكيت جل
 

 والتسويق المنافسة ٣٠٣

 

 المنافسـة   أمـا  ، عدم وجود إنتاج محلي يعتبر عامالً ايجابياً لصالح المشروع المقترح          إن

 .من المنتجات اآلسيوية والسورية المشروع فستأتي  المتوقعة لمنتجات الفعلية

عر هما مـن العناصـر الرئيسـية    سوفي كل األحوال فإن جودة التصميم واإلنتاج وعامل ال        

 .للمنافسة
 

 بفعالية في مجال تنشيط وابتكار أساليب تسويق نشـطة          لدارة المشروع العم  إوينبغي على   

محالت النوفوتيـة ومراكـز التسـوق       (كاالتصال والمتابعة المخططة مع قنوات التسويق       

 .المتاحةمع ضرورة االهتمام بفرص التصدير ) الكبرى
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 لبيع واإليرادات المتوقعةأسعار ا ٤ .٣

 

 - ١٥ بـين  سعر بيع الجاكيت من الجلد الصناعي في السوق المحلي للمسـتهلك             يتفاوت

 التجزئة،هامش ربح جيد لبائع       المنافسة وتوفير  لدينار، ومع األخذ بعين االعتبار عام     ٢٠

ـ     .جاكيت / دينار ١٢فإن سعر بيع الجملة المقترح من المشروع هو          م  ويوضح الجدول رق

 .لإلنتاجاإليرادات المتوقعة في السنة األولى ) ١٠(

 

 )٥(جدول رقم 

 السنة األولى/  اإليرادات المتوقعة 

 دينار/ اإليرادات   اإلنتاج البند 

 ٧٠,٢٠٠ ٥,٨٥٠ جاكيت 

 

 

 
 

  موقع المشروع ١٠٤  

 

/ قع مناسبة إلقامة المشروع، حيث تتوفر المدن الصناعية تعتبر مراكز المحافظات موا

  .التي تمثل الفئات المستهدفة من المستهلكينالحرفية وكذلك الكثافة السكانية 
 

  البناء ٢٠٤
 

.احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٦(   يبين جدول رقم   

 

 الدراسة الفنية٠ ٤
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)٦(     جدول رقم   

 ساحاتهاأبنية المشروع وم
 

 البند  )٢ م(المساحة 

١٢٠ 
 صالة اإلنتاج

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٥٠

 مكاتب ٣٠

 المجموع ٢٠٠

 

 

،  متر مربع٢٠٠ويتبين من الجدول السابق ان إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   

ار السنوي يجاإل ويقدر بدل  ،أعاله إليهاتم افتراض استئجارها ضمن المناطق المشار 

.المربعالمتر / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٣,٠٠٠ا بنحو للبناء  

 

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤

 

  طريقة التصنيع٠١

 

.القص والتفصيل لألجزاء المكونة للجاكيت  -  

.الخياطة لألجزاء المكونة بما فيها خياطة البطانة ثم التجميع  -  

.ة والتغليف المعاين-  
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  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة  ) ٧( جدول رقم اليبين 

 التركيب والتشغيل

 

  )٧(جدول رقم 

  تكلفة المعدات والتجهيزات

دينار/ الكلفة  العدد البند  

 ٤,٠٠٠ ٨ Lock-Stitch M/C درزة إبرة واحدةماكينة

إبرتان درزة اكينةم  ١,١٥٠ ١ 

 ٨٥٠ ١ Over- Lock M/C حبكةماكينة

 ٦٠٠ Skiving Machine 1 تقطيعماكينة

 ٧٠٠ ١ Embossing         نقشماكينة

 ١,٤٠٠ ١ Stripping        تشريحماكينة

 ١,٣٠٠  طاوالت وعدد متنوعة

 10.000  المجموع

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٠٣

 . دينار٢,٠٠٠ إلى أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو يحتاج المشروع
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 وسائط النقل٠٤

 . دينار٨,٠٠٠ يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٨(يبين جدول رقم 

 

  )٨(جدول رقم 

  القوى العاملة واألجور السنوية

 

شهر/دينار العدد الوظيفة سنة/دينار   

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مالي وإداري

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ موظف مبيعات

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتيرة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ فني قص وتصميم

 ١٥,٠٠٠ ١٢٥ ١٠ عمال 

 ٢٩,٤٠٠  ١٥ المجموع

 

ور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة يضاف للرواتب واألج

%.١١نسبتها   
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 المواد األولية والخدمات المساعدة ٥٠٤

 

  المواد األولية ومستلزمات التغليف٠١

 

 احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في )٩(يوضح الجدول رقم 

.السنة األولى  

 

)٩(         جدول رقم   

 السنة االولى/           المواد األولية ومستلزمات التغليف    

دينار/ الكلفة  ٢م/الكمية   البنـــد 

١١,٧٠٠ ١٤,٦٢٥ 
صناعيجلد   

٣,٦٥٥  
، خيوط، أزرار،سحاباتأقمشة بطانات،   

  من  تكلفة الجلد% ٢٥إكسسوارات ومواد تغليف 

١٨,٢٨٠  
 المجموع 

 

الضرورية الخدمات ٠٢  

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة الضروريةالخدمات ) ١٠(م يوضح الجدول رق

.االنتاجية األولى  
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)١٠(جدول رقم   

السنة األولى/ للمشروع الضروريةالخدمات   

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٧٥ ٩٠٠

 المياه ٢٥ ٣٠٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 

: لتنفيذ المشروع الفترة الزمنية٦٠٤   

، بدء من اختيار الموقع والتسجيل  أشهر٣من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

.والترخيص والتعاقد على الماكينات والتشغيل  
 

   

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١١(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة

 البند دينار

المعدات واآلالت ١٠,٠٠٠

ثأثا ٢,٠٠٠

وسائط نقل ٨,٠٠٠

تأمينات مستردة ٢٠٠

            المجموع ٢٠,٢٠٠

 الدراسة المالية.٥
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    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

 دينار وتشمل تكاليف ٢٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

.  ومصاريف متفرقة اخرى والتعاقد على المعداتوالترخيصالتسجيل   
 

ل     رأس المال العام٣٠٥  
   

 لإلنتاج على السنة األولى دينار في ٥,٠٧٢  يبلغ رأس المال العامل للمشروع 

 .  لمدة شهردورة إنتاجيةأساس 

 

    تكاليف التشغيل  ٤٠٥

 

 .  تكاليف التشغيل في هذه السنة)١٢(    ويبين الجدول رقم 
 

   )١١(دول رقم ج

السنة األولى/تكاليف التشغيل   

 دينار
 

 البند

 مواد أولية  ١٨,٢٨٠

 رواتب وأجور  ٣٢,٦٣٤

 إيجارات ٣,٠٠٠

الضروريةالخدمات  ٢,٤٠٠  

 مصاريف التسويق ١,٤٠٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣,١٥٤

 المجموع ٦٠,٨٦٨

 



 
 

 18 

تكاليف المشروع ملخص    ٥٠٥  
 

)١٢(جدول رقم   

تكاليف المشروع ملخص   

 دينار
 البنــــــد

٢٠,٢٠٠ 
 الموجودات الثابتة

اريف التأسيس وما قبل التشغيلمص ٢,٠٠٠  

 رأس المال العامل ٥,٠٧٢

 إجمالي تكاليف المشروع ٢٧,٢٧٢

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٦. ٥

 

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

ض أن قيمة القرض تبلغ لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افتر

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية ١٢,٠٠٠

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٤,٠مقترح حوالي القرض ال
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تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي 

-:واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية  

 

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

.نقديةستكون   

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

.لإليرادات  

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع احتسبت ضريبة الدخل 

%.١٢عدل خصم قدره تم احتساب صافي القيمة الحالية بم  

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

  .ود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأن المردعلى الوفاء بالتزاماته المالية  قادر

 

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

:والتي تبين ما يلي  
 

 ٤,٤٤٨يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بـين               -

 . دينار في السنة الخامسة٧,٤٨٢دينار و 

.  عشر عامال وموظفا بما فيهم صاحب المشـروع        خمسةالمشروع فرص عمل ل   سيوفر   -

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع فـي الضـمان               
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 دينـار فـي السـنة       ٣٩,٦٦٧ دينار في السنة األولى ترتفع إلى        ٣٢,٦٣٤االجتماعي  

 .الخامسة

في السنة  % ٣٩,٩في السنة األولى و     % ١٧,٢تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين      -

و  % ٢٨,٢ونسبة العائـد علـى حقـوق الملكيـة بـين            . الخامسة للتشغيل التجاري  

٣٩,٩.% 

 . دينار٢٣,٤٢٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٧,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٨ستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإل -

 . سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

نسـب   ب في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسـعار البيـع              -

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

او اع تكاليف التشـغيل      وذلك باستثناء ارتف   ،  األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

 .حيث ينبغي مراعاة ذلك% ١٠بنسبة تخفيض أسعار البيع 

 
 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

  الماليةمالحقال ٨. ٥



الموقع المقترح
عام

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

70,20073,71077,39681,26585,329المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

18,28019,19420,15421,16122,219تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
20,64621,67822,76223,90025,095تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,0804,2844,4984,7234,959تكاليف المصنع التشغيلية

43,00645,15647,41449,78552,274مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
27,19428,55429,98131,48033,054الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي التسويق
8,6589,0919,54510,02310,524رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,4041,4741,5481,6251,707مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,2301,2921,3561,4241,495مصاريف أخرى

17,86218,60519,38520,20521,065مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,4992,4992,4992,4992,499اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

20,76121,50422,28523,10423,964مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,4337,0497,6978,3779,090الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,2001,003787549288الفائدة على القرض
5,2336,0466,9107,8278,803الربح قبل الضريبة

7859071,0361,1741,320الضريبة على األرباح
4,4485,1395,8736,6537,482األرباح الصافية

%72%73%74%75%76نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 56,69258,10359,55961,06062,605نقطة التعادل

%73%75%77%79%81نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
10,00010.001,000معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,499المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,0725,0720رأس المال العامل المطلوب

27,27215,27212,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مالبس جلدية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
70,20073,71077,39681,26585,329المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
70,20073,71077,39681,26585,329المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
15,272حقوق الملكية

12,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,5495,0066,3487,5608,625الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
27,27273,74978,71683,74388,82593,954مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
20,200مجموع اإلستثمارات

1,52343,00645,15647,41449,78552,274التكاليف التشغيلية المباشرة
17,86218,60519,38520,20521,065إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,2001,003787549288الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7859071,0361,1741,320الضريبة

23,72362,85365,67268,62371,71374,947إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,54910,89613,04415,12017,11219,007صافي 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

3,5498,93110,88212,74214,49616,129رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,9254,5345,1825,8706,602توزيعات األرباح

3,5495,0066,3487,5608,6259,527صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مالبس جلدية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,5495,0066,3487,5608,6259,527النقد

00000المدينون
1,5231,5231,5231,5231,5231,523المخزون

5,0726,5297,8719,08310,14911,050إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

10,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
20,20020,20020,20020,20020,20020,200إجمالي األصول الثابتة
2,4994,9997,4989,99712,496اإلستهالك التراآمي

20,20017,70115,20112,70210,2037,704القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
27,27225,83024,27322,58520,75218,754مجموع 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
15,27215,27215,27215,27215,27215,272رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5231,1281,8192,602األرباج المجمعة
523605691783880الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

15,27215,79616,40017,09117,87418,754مجموع حقوق الملكية
27,27225,83024,27322,58520,75218,754مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %39.9%32.1%26.0%21.2%17.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%39.9%37.2%34.4%31.3%28.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.03.33.53.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مالبس جلدية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%27,2725تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %15,2725مساهمة صاحب

%12,00012القروض

%75%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

4,4485,1395,8736,6537,482صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %10.3%9.6%8.9%8.2%7.5الربح قبل الضريبة

%39.9%32.1%26.0%21.2%17.2معدل العائد على اإلستثمار %

%39.9%37.2%34.4%31.3%28.2معدل العائد على حقوق الملكية %

3.03.33.53.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.0الديون

56,69258,10359,55961,06062,605نقطة 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 24,721-646-4,772-23,42821,49219,5579,328صافي القيمة الحالية

IRR %14.5-%11.3%6.7%22.1%30.2%33.4%37.1معدل العائد الداخلي

B/C 1.81.71.61.30.81.00.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

59,604

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

27.3%

34.2%

2.7

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مالبس جلدية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,919

8.9%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR37.1%معدل العائد الداخلي

NPV23,428صافي القيمة الحالية

B/C1.8اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR33.4%معدل العائد الداخلي

NPV21,492صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR30.2%معدل العائد الداخلي

NPV19,557صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR22.1%معدل العائد الداخلي

NPV9,328صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR6.7%معدل العائد الداخلي

NPV-4,772صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.3%معدل العائد الداخلي

NPV-646صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-14.5%معدل العائد الداخلي

NPV-24,721صافي القيمة الحالية
B/C0.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,7230-23,723

13,5499,3325,783

22419,9499,707

325310,59610,343

426611,27611,010

527935,33235,053

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,0960-26,096

13,5499,3325,783

22419,9499,707

325310,59610,343

426611,27611,010

527936,10235,823

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,4680-28,468

13,5499,3325,783

22419,9499,707

325310,59610,343

426611,27611,010

527936,87336,594



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,7230-23,723

13,5495,8222,273

22416,2636,022

32536,7266,473

42667,2136,947

527930,58930,310

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

023,7230-23,723

13,5492,312-1,237

22412,5782,336

32532,8562,603

42663,1492,883

527925,84625,567

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

023,8760-23,876

13,9043,245-659

22653,5723,307

32783,9163,638

42924,2773,984

530728,60928,302

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

024,0280-24,028

14,259-2,842-7,100

2289-2,804-3,093

3304-2,764-3,068

4319-2,722-3,041

533521,88721,552
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