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 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف لمركزا

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق
 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ ـةالرصيفـ ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون
 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد
 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا
االزرق 

 الشمالـي
 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط ٣٨٣٤١٨٨/٠٥

دير ابي 

 سعيد
 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

 

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

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

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

المحليةفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات  محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
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) إرادة(شارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة     لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمست     

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      
 .مركزاً 

 )ركز لديكبادر باالتصال بأقرب م (
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 المحتويات

 .١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع 
   ٢. ٢ اهداف ومبررات المشروع 

   ٣. ٢ الموقع المقترح للمشروع 

 .٣ دراسة السوق  

   ١. ٣ وصف المنتج 
   ٢. ٣  اإلنتاجية الطاقة  والسوق وحصة المشروع

   ٣. ٣ المنافسة والتسويق 
   ٤. ٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة 

 .٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع 
   ٢. ٤ البناء 

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات 
   ٤. ٤ وسائط النقل 

   ٥. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية 
   ٦. ٤ خدمات الضرورية والالمواد االولية 
    ٧. ٤ نية لتنفيذ المشروع الفترة الزم

 .٥ الدراسة المالية 
   ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
   ٣. ٥ راس المال العامل

   ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع 
   ٥. ٥ سس والفرضيات ألاوسائل التمويل و

   ٦. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 
 . ٦ المالحق المالية  
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 مشروع انتاج الكولونات النسائية
 
 
 
 

  ملخص المشروع-١

 انتاج الكولونات النسائية اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 انتاج كولونات من نايلون وأميد  المشروعخدمات

 فرد ١٢ األيدي العاملة

 دينار ١١٥,٩٥٥ االستثمار الكلي

 دينار ٣٥,٦٤٤ NPVافي القيمة الحالية ص

  ٢١,٥ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٣ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنوات ٤ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 
 

ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *     
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  وصف المشروع١. ٢

 

نسائية والرجالية وظائف أساسية كانت الدافع إلستعمالها وهي تسهيل حركة          للجوارب بنوعيها ال  

 .األقدام ومنع اإلحتكاك ببطانة الحذاء إضافة إلى منح الدفء لألقدام

 

والتي اصـبحت اآلن    ) الكولونات(فهناك الكلسات النسائية القصيرة والطويلة      ،  وبالنسبة للنساء 

كولونات الطويلة أصبحت أكثر شيوعاً خاصة لدى ارتداء        وال. جزءاً ال غنى عنه من لباس المرأة      

 .التنانير والفساتين غير الطويلة

 

والكولونات عدة ألوان غير أن اكثر ها شيوعاً ما يتناسب ولون الجلد، كما أن بعـض أنواعهـا               

لب األنواع المرغوبة في السوق المحلي هـي التـي          غ ان ا  االوأشكال  تكون مطرزة برسومات    

 .او تطريز مابدون رسوم 

 

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

 فضالً عن   يهدف المشروع المقترح إلى انتاج الكولونات الستاتية وتوفيرها للمستهلكة بسعر جيد          

المساهمة بالحد من الواردات، وهناك أيضاً امكانية جيدة للتصدير إلى العديـد مـن األسـواق                

 .الخارجية

 

 : ومن أهم مبررات المشروع

 .ستمرار طلب قائم ومتزايد على استعمال الكولونات الستاتية بايوجد -١

 المقدمة.٢
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لتصـدير إلـى    االمساهمة بالحد من  حجم المستوردات مع توفير امكانيـة            -٢

 .الخارج

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة -٣

 .تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع -٤

 
 
  الموقع المقترح للمشروع٣. ٢

 

لمحافظات خاصة التي توجد فيها مدن صناعية تعتبر موقعاً مناسباً للمشـروع            إن معظم مراكز ا   

 . ومن حوافز التصدير المتاحة من خدماتحيث يمكن اإلستفادة من التسهيالت المتوفرة فيها

 

 

 

 

 

  وصف المنتج١. ٣

 

 كلسـات   باسـم  .H.Sالكولونات هي الكلسات النسائية الطويلة وتصنف وفقاً للنظام المنسـق           

 وتصنع هـذه    ٦١١٥١٩٩ ولغاية   ٦١١٥١١١وذلك ضمن الرموز    ) كولونات(ائية بسراويل   نس

 .الكولونات من األلياف التركيبية والتي يشكل النايلون النسبة األكبر منها

 

  السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٢. ٣

 

معدل العمـر الـذين      وهو    العشرين  سن بدايةتبدأ الفتيات والنساء بارتداء الكولونات عادة في        

 ٢٠٠٢عدد اإلناث في األردن عام      ) ١(يذهبن فيه للدارسة العليا أو العمل، ويوضح الجدول رقم          

 .وفقاً لفئة العمر

 

 

 دراسة السوق.٣
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 )١(جدول رقم 

 )٢٠٠٢(عدد اإلناث في األردن حسب فئة العمر 

 الف نسمة فئة العمر

١٢٦٩ ١٩ - ٠ 

٤٥٨ ٢٩-٢٠ 

٣٣٤ ٣٩-٣٠ 

١٩٧ ٤٩-٤٠ 

١٤٨ ٥٩-٥٠ 

 ١٣٦  فما فوق-٦٠

 ٢٥٤٢ المجموع

 

 

سن يمكن أن يبدأن فيه ارتداء الكولونات       يتبين من الجدول المذكور ان عدد اإلناث ممن هم في           

 . ألف انثى١٢٧٣ نحو ٢٠٠٢بلغ عام 

 :ولتقدير حجم طلب غير مبالغ فيه فقد تم ذلك على أساس اإلفتراضين المتحفظين التاليين

 

 فقط يستعملن الكولونات ان ربع الفتيات واالناث  -

ان المرأة تقوم بتبديل الكولون مرة واحدة شهريا فقط وعلية فإن حجم الطلـب               -

  مليون كولون سنويا٣,٨الحالي يقدر بنحو 

 

وتشير بيانات التجارة الخارجية حول الكولونات ان معدل صافي عجز الميزان التجـاري خـالل               

 .ن يعادل نحو نصف مليون وحدة طنا وهو وز١٢  بلغ نحو٢٠٠٢ – ١٩٩٨السنوات 

  

مع ضرورة مالحظة ان كميات كبيرة أخرى ال تظهر في البيانات اعاله ألنها تأتي عبـر السـفر              

 . للمواطنينالشخصي
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 )٢(جدول رقم 

 بيانات التجارة الخارجية عن الكلونات النسائية

 عجز الميزان التجاري الصادرات والمعاد تصديره الواردات
السنة 

 طنينارد/ الف  طن  دينار/ألف  طن دينار/الف 

٥ ٨٤ ١,٤ ١٠ ٦,٤ ٩٤ ١٩٩٨ 

٥ ٤٠ - - ٥ ٤٠ ١٩٩٩ 

٣,٣ ٦٩ - - ٣,٣ ٦٩ ٢٠٠٠ 

٤ ٦٣ - - ٤ ٦٣ ٢٠٠١ 

٤٢,٩ ١٥٧ ٢٠٠٢ -  157 42.9 

 ١٢ ٨٢,٦     المعدل

 

 الطلب المتوقع. ١

 

ة في الطلب هو فقط مماثل لتقدير حجم الطلب المستقبلي فقد افترض ان معدل الزيادة السنوي

 هو كما ٢٠٠٩، وعليه فإن حجم الطلب المتوقع لغاية عام % ٢,٨لمعدل النمو السكاني البالغ 

 )٣(يبينه الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 الطلب المتوقع على الكولونات النسائية

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة

 ٤,٦٠ ٤,٤٩ ٤,٣٧ ٤,٢٥ ٤,١٣ ٤,٠٢ ٣,٩١ مليون وحدة

 

 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية. ٢

 

 والمنافسة المتوقعة مـن     ،  مع األخذ بعين اإلعتبار افتراض حصة معتدلة للمشروع في السوق         

 ٣٠٠اإلنتاج المحلي والمستورد على حد السواء فإن الطاقة اإلنتاجية المقترحة للمشروع هـي              
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 يـوم عمـل فـي       ٣٠٠عات عمل يومياً  و       سا ٨سنوياً  وذلك على أساس      ) زوج(ألف كولون   

 .السنة

وسيبدأ المشروع . ٢٠٠٤من حجم الطلب المتوقع عام % ٧,٥والطاقة المقترحة ال تزيد عن 

من الطاقة اإلنتاجية، على ان % ٦٥ الف كولون في السنة األولى وهي تمثل ١٩٥انتاجه بواقع 

) ٤(ويبين الجدول رقم . سنوياً% ٥ة  األولى بنسبيزداد اإلنتاج في السنوات التشغيلية الخمسة

 .تدرج اإلنتاج السنوي للمشروع

 

 )٤(جدول رقم 

 تدرج اإلنتاج السنوي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩ السنة

 ٧٩ ٧٥ ٧٢ ٦٨ ٦٥ %الطاقة اإلنتاجية 

 ٢٣٧ ٢٢٦ ٢١٥ ٢٠٥ ١٩٥ ألف كولون

 

  المنافسة والتسويق٣. ٣

 

روع من اإلنتاج المحلي والمستورد أيضاً ، حيث هناك         ستكون المنافسة المتوقعة لمنتجات المش    

 .منتجات تركية ولبنانية إضافة لما يستورد من بعض الدول اآلسيوية

 

إن عاملي الجودة والسعر هما اساسيان في المنافسة وعلى إدارة المشروع مراعاة ذلك، كما ان               

رحلة األولى التـي يلـزم   الدعاية واإلعالن ضرورية لتسويق منتجات المشروع خصوصاً في الم 

 .فيها تعريف المستهلكات  باألصناف المنتجة وجودتها

 

   أسعار البيع واإليرادات المتوقعة٤. ٣

 

أسـعار  تتفاوت اسعار الكولونات النسائية في السوق المحلي حسب المنشأ والجودة وتالياً بعض          

 : للمستهلك في السوق المحليالتجزئة
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 ولونلكا/ دينار٠,٦ :انتاج محلي 

 لكولونا/  دينار ٠,٧٥  :منشأ تركي 

 الكولون /أكثر من دينار:  منشأ اوروبي 
 

وبمراعاة األسعار اعاله وأن اإلنتاج سيكون بجودة جيدة فإن سعر بيع الجملـة المقتـرح مـن                 

والذي يعتبر مناسباً هـو     عن سعر التجزئة لألصناف المماثلة      %  ٢٥والذي يقل بنسبة    المصنع  

 .ولونللك/  دينار٠,٤٥

 

 .اإليرادات المتوقعة للمشروع في السنة األولى) ٥(ويبين الجدول رقم 

 

 )٥(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار العدد البند

 ٨٧,٧٥٠ ١٩٥ الف كولون
 
 
 

 
 
 

 موقع المشروع   ١٠٤

 

صة حيـث تنتشـر      مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيها، خا       مراكز محافظات المملكة  إن معظم   

  التي توفر كافة الخدمات الضرورية الالزمة للصناعةالمدن الصناعية
 

  البناء ٢٠٤
 

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

 

 الدراسة الفنية٠ ٤
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 )٦(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  
 صالة االنتاج 200

ستودعات المواد األولية والجاهزةم ٥٠  

  وخدمات مكاتب ٥٠
 المجموع 300

 
 

متر مربع ويقدر بدل  ٣٠٠ويتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   
 .المتر المربع / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٤٥٠٠إيجار السنوي لها بنحو 

 
 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 
 

  طريقة التصنيع٠١

 

 لف الخيوط على المخاريط الخاصة بها من كونات كبيرة إلى كونات صغيرة  -

 حسب نوع الخيوط الكولونوضع المخاريط على ماكنة الحياكة التي تتولى صنع  -

 .الموضوعة

 .  ثم قلبهالكولونإغالق مقدمة  -

  بالبخارالكولونتشكيل  -

  والتغليفالمعاينة والتفتيش -
 

 ت واآلالتتكلفة المعدا ٠٢
 

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

 والتشغيل
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 )٧(                         جدول رقم 

                    تكلفة المعدات والتجهيزات

      دينار العدد البند

 ٤,٠٠٠ ١ ماكنة لف خيوط

 ٨٠,٠٠٠ ١٦ ماكنة حياكة 

 ١,٥٠٠ ١ ماكنة إغالق المقدمة

 ٨,٠٠٠ ١ وحدة تشكيل بالبخار

تجهيزات فحص ومعاينة وعدد وادوات 

 متنوعة 

 ٢,٥٠٠ 

 ٩٦,٠٠٠  المجموع

 

  االثاث والتجهيزات المكتبية ٣. ٤

 

 . دينار٢٠٠٠ يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

  وسائط النقل٤. ٤

 

 . دينار١٠٠٠٠للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو  يلزم 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٥٠٤
 

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

 ملة واالجور السنوية                         القوى العا

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مالي وإداري

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مبيعات

 ١,٤٤٠ ١٢٠ ١ سائق

 ٤,٨٠٠ ٢٠٠ ٢ عمال فنيين 

 ٨,٦٤٠ ١٢٠ ٦ عمال عاديين

 ٢٣,٨٨٠  ١٢ المجموع

  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها ويضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة المشروع

١١.% 

 

 والخدمات الضروريةالمواد األولية  ٦. ٤

 

  المواد األولية ومستلزمات التغليف٠١

 

 الكميات التالية من الخيوط   بما في ذلك الفواقد المعتادة في صناعة الكولون الواحديلزم النتاج 

 : المنسوجات

 

  وبولي امايدتركيبية من نايلون غم  خيوط ٢٠ -

  غم خيوط  مطاطية  مرنة٥ -

 .  مستلزمات  تغليف من ورق مطبوع وأكياس  نايلون-
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احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في السنة )  ٩(ويوضح الجدول رقم 

 .األولى
 
 

 )٩(          جدول رقم 

 نة االولىالس/               المواد األولية ومستلزمات التغليف
 

 البنـــد الكمية دينار
 خيوط تركيبية   4.3طن 9.160
 خيوط مرنة  طن١,١ 2.750

 مستلزمات تغليف   4.170

 المجموع  ١٦,٠٨٠

 

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشـروع وتكلفتهـا فـي السـنة            ) ١٠(يوضح الجدول رقم    

 .االنتاجية األولى
 
 

)١٠(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضروريةالخدمات                    
 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
 الكهرباء 200 2400
 المياه 50 600

 الوقود 200 2400
 المجموع 450 5400
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 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٧٠٤

 
 . أشهر6من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 

   

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١١(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

/التكلفة دينار                             البند 
            المعدات واآلالت 96.000
           أثاث 2.000

 ط نقل          وسائ 10.000
            تأمينات مستردة 500

             المجموع 108.200

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

 دينـار وتشـمل تكـاليف       2.500   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حـوالي       

 .  التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات

 

 

 

 

 الدراسة المالية.٥
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:ل العامل  رأس الما٣٠٥  
   

 دينار في السنة  األولـى       ٤,٩٥٥  يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي        

تكـاليف  )  ١٢(  شهر  ويبين الجـدول رقـم      دورة إنتاجية مدتها  لالنتاج وعلى أساس    

 .التشغيل في هذه السنة

 

 )١٢(                            جدول رقم 

 السنة األولى/لسنوية             تكاليف التشغيل ا

دينار/ التكلفة   البند 

 مواد أولية  ١٦,٠٨٠
 رواتب وأجور  26.640
 إيجارات 4.500
 الخدمات المساعدة 5.400
 مصاريف تسويق 1.740
 مصاريف تشغيلية أخرى 5.100
 المجموع 59.460

 

  ملخص تكاليف المشروع    ٤٠٥  
 

 )١٤(جدول رقم 

 تكاليف المشروع ملخص

دينار/ لفة التك  البنــــــد 

108 .٥          الموجودات الثابتة 00

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٥٠٠
  رأس المال العامل 4.955

 التكلفة االستثمارية الكلية ١١٥,٩٥٥
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  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٤

 

يسية على قرض لتغطية ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأس

 60.000جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ %. ١٠دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

هذا . ح التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سما

تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .من تكاليف المشروع الكلية% 52

 

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

 -:ضيات التاليةواستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفر

 

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

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  بة الدخلأحتسبت ضري

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع 

على   التدفقات النقدية ان المشروع قادرتشيركذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 

 

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

 :تبين ما يلي
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دينار  ٨,٨٣٢ ربحا صافيا يتراوح بين      يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل        -

 . دينار في السنة الخامسة١٨,٧١٦و 

تبلـغ  . عامال وموظفا بما فيهم صاحب المشـروع        عشر الثنىسيوفر المشروع فرص عمل      -

قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتمـاعي              

 . دينار في السنة الخامسة٤١١٢٤الى  دينار في السنة األولى ترتفع ٢٦,٦٤٠

في السنة الخامسة   % ٢٩,٣في السنة األولى    % ٨,٢تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

 %.٢٩,٣و  % ١٥,٥ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 . دينار٣٥,٦٤٤  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢١,٥لداخلي للمشروع يبلغ معدل العائد ا -

 ١,٣لية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحا -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسب تتـراوح                -

أعلى مـن الحـد األدنـى       يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية        % ٢٠و% ١٠بين  

، اال ان المشروع يعتبر حساسـا عنـد زيـادة تكـاليف             الالزم للحكم على جدوى المشروع    

  مما يعني مراعاة ذلك عند اإلنفاق على مصاريف التشغيل% ٢٠التشغيل بنسبة 

 
 
 

 

 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 معايير الماليةملخص االستنتاجات وال )٤

 

 

 

 

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

87,75092,13896,744101,582106,661المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

16,08016,88417,72818,61519,545تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
14,91815,66416,44817,27018,133تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8,7009,1359,59210,07110,575تكاليف المصنع التشغيلية

39,69841,68343,76745,95648,254مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
48,05250,45452,97755,62658,407الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
9,0589,5109,98610,48511,010رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,7401,8271,9182,0142,115مصاريف البيع والتسويق
300315331347365قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,5001,5751,6541,7361,823مصاريف أخرى

19,76220,52521,32622,16723,051مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
11,39911,39911,39911,39911,399اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

31,66132,42433,22534,06634,950مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
16,39118,03019,75221,55923,457الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

6,0005,0173,9362,7471,439الفائدة على القرض
10,39113,01315,81618,81222,018الربح قبل الضريبة

1,5591,9522,3722,8223,303الضريبة على األرباح
8,83211,06113,44315,99118,716األرباح الصافية

%60%61%63%64%66نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
68,77568,37367,86267,22766,451نقطة التعادل (بالدينار)

%62%66%70%74%78نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
96,00010.009,600معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
11,399المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,9554,9550رأس المال العامل المطلوب

115,95555,95560,000إجمالي تكلفة المشروع
%52%48%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الكولونات النسائية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
87,75092,13896,744101,582106,661المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
87,75092,13896,744101,582106,661المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
55,955حقوق الملكية

60,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,6156,7259,11510,70411,404الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
115,95591,36598,863105,860112,286118,064مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
108,500مجموع اإلستثمارات

1,34039,69841,68343,76745,95648,254التكاليف التشغيلية المباشرة
19,76220,52521,32622,16723,051إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
6,0005,0173,9362,7471,439الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
1,5591,9522,3722,8223,303الضريبة

112,34067,01969,17771,40273,69276,046إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,61524,34629,68634,45838,59442,018صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
9,82810,81111,89213,08114,389أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
9,82810,81111,89213,08114,389إجمالي دفعات سداد القرض

3,61514,51918,87522,56625,51327,629رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
07,7939,76011,86214,10916,514توزيعات األرباح

3,6156,7259,11510,70411,40411,116صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الكولونات النسائية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,6156,7259,11510,70411,40411,116النقد

00000المدينون
1,3401,3401,3401,3401,3401,340المخزون

4,9558,06510,45512,04412,74412,456إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

96,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
108,500108,500108,500108,500108,500108,500إجمالي األصول الثابتة
11,39922,79834,19745,59656,996اإلستهالك التراآمي

108,50097,10185,70274,30362,90451,504القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
115,955107,16697,65787,34776,14763,960مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
9828108111189213081143890اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

9828108111189213081143890مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

5017239362274701438900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
5017239362274701438900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
55,95555,95555,95555,95555,95555,955رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,0392,3403,9225,803األرباج المجمعة
1,0391,3011,5821,8812,202الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

55,95556,99458,29559,87761,75863,960مجموع حقوق الملكية
115,955107,16697,65787,34776,14763,960مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %29.3%21.0%15.4%11.3%8.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%29.3%25.9%22.5%19.0%15.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.70.90.90.90.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.50.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الكولونات النسائية



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%115,9555تكاليف المشروع

%55,9555مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%60,00012القروض

%75%51.7القرض الى التكاليف %

%15%48.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

8,83211,06113,44315,99118,716صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%20.6%18.5%16.3%14.1%11.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%29.3%21.0%15.4%11.3%8.2معدل العائد على اإلستثمار %

%29.3%25.9%22.5%19.0%15.5معدل العائد على حقوق الملكية %

0.70.90.90.90.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.50.20.0الديون

68,77568,37367,86267,22766,451نقطة 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 11,281-35,64427,33319,02118,04244012,182صافي القيمة الحالية

IRR 8.9%15.3%12.1%16.9%16.3%18.7%21.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.21.01.10.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

67,738

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

17.0%

22.4%
0.7

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الكولونات النسائية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

13,609
16.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.5%معدل العائد الداخلي
NPV35,644صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.7%معدل العائد الداخلي
NPV27,333صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV19,021صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.9%معدل العائد الداخلي
NPV18,042صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.1%معدل العائد الداخلي
NPV440صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.3%معدل العائد الداخلي
NPV12,182صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR8.9%معدل العائد الداخلي
NPV-11,281صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0112,3400-112,340

13,61528,29024,675

222929,93029,701

324031,65131,411

425233,45933,206
5265103,919103,653

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0123,5740-123,574

13,61528,29024,675

222929,93029,701

324031,65131,411

425233,45933,206
5265109,069108,804

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0134,8080-134,808

13,61528,29024,675

222929,93029,701

324031,65131,411

425233,45933,206
5265114,219113,954



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0112,3400-112,340

13,61523,90320,288

222925,32325,094

324026,81426,573

425228,37928,127
526598,03097,765

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0112,3400-112,340

13,61519,51515,900

222920,71620,487

324021,97721,736

425223,30023,048
526592,14191,876

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0112,4740-112,474

13,97722,34418,368

225223,70923,457

326425,14224,877

427826,64626,368
529297,38297,091

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0112,6080-112,608

14,33816,39812,060

227517,48817,213

328918,63218,344

430319,83419,531
531890,84690,528


