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

ع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منهـابهدف تشجيع إقامة المشاري  ) إرادة(
 .الشباب األردني

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

يعفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـار  وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

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

لتقـديم أيـة) إرادة(زيـز اإلنتاجيـــة     لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تع        
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 مشروع انتاج األشرطة النسيجية للبرادي االباجورات والمالبس

 

 ملخص المشروع

 اسم المشروع
 االباجورات و طة النسيجية للبرادياألشر

 والمالبس
 العاصمة ، اربد، الزرقاء موقع المشروع

 منتجات المشروع
  االباجورات  واألشرطة النسيجية للبرادي

 والمالبس

 شخص ١٣ األيدي العاملة

 دينار ٦٨,٤١٣ ياالستثمار الكل

 % ٢٥,٦ الداخليمعدل العائد 

 اردين ٣٠,١٦٥ صافي القيمة الحالية

  ١,٤ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ االستردادفترة 
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  وصف المشروع١. ٢

  

يهدف هذا المشروع  إلى انتاج كلف البرادي النسيجية التي تخاط على طرف القماش لتعلق على الجسر 

باجورات واالشرطة المستخدمة الخاص بالبرادي، وإنتاج األشرطة المستخدمة في رفع وتنزيل اال

 . ألطراف حاشية المالبس والمتعارف عليها بالبييه

 

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

نظرا لكميات وقيم استيراد مثل هذه المنتجات خالل السنوات الستة الماضية،  فقد ارتأينا ان مثل هذا 

عتقد ان هذا المشروع سيكون ناجحا، المشروع سيعمل على تخفيض القيمة االستيرادية السنوية، واننا ن

وذلك لسهولة تسويق منتجاته محليا وخارجيا، وبالتالي فان هذا المشروع سيكون فرصة استثمارية 

 .وسيساهم في تشغيل األيدي العاملة

ولالطالع على الجدوى االقتصادية للمشروع، فان هذه الدراسة ستتطرق إلى  النواحي الفنية لمتطلبات 

 .ك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفةتأسيسه وكذل

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 

محافظات الكبرى مثل الالحتياج المشروع إلى الكثافة السكانية والمعمارية، يقترح أن يقام في إحدى 

 .العاصمة أو اربد أو الزرقاء

 

 

 

 

 

 المقدمة.٢



 
 

 ٣

 

 منتجات المشروع ١٠٣

 

 النسيج المستعملة في المشروع قادرة على انتاج كافة ماكينات، فان سابقاكما اشير اليه 

  :هذا ويغطي انتاج المشروع ما يلياالشرطة بانواعها المختلفة، 

 .األشرطة الماسكة للبرادي -

 .أشرطة االباجورات -

 .اشرطة البييه المستعملة الطراف حاشية المالبس من الخيوط مختلفة األنواع -
 

  الطلب الحالي٢٠٣

 

السوق المحلي من المنتجات موضوع البحث عن طريق االستيراد واإلنتاج تغطى احتياجات  -

 إذ هناك بعض الصناعات المحلية التي تعنى بأشرطة البرادي حيث يوجد مصنعين ،المحلي

بعرض تنتج إلنتاجها والتي تدعى في السوق باسم شبر البرادي أو كلف البرادي والتي 

ية باسم سجوف البرادي واألسرة، حيث يبلغ سم، وأيضا تدعى ضمن التعرفة الجمرك)١٠(

هذا باإلضافة إلى . طنا سنويا)٢٠(مجموع الطاقة اإلنتاجية لهذين المصنعين حوالي 

 األقمشة البييه من أشرطةالمصانع األخرى وبعض مشاغل الخياطة التي تعمل على انتاج 

 .ات المشروعالمستخدمة في صناعة المالبس والتي لن تؤخذ بعين االعتبار ضمن منتج

 

 

 :تأتي منتجات المشروع تحت بنود التعرفة الجمركية التالية  -
 

 ."شرائط اخر من قطن" والذي ينص على ٥٨٠٦٣١البند رقم  •

 تركيبية او أليافشرائط اخر من " والذي ينص على ٥٨٠٦٣٢البند رقم  •

 ."اصطناعية

 ."شرائط اخر من مواد نسيجية اخر" والذي ينص على ٥٨٠٦٣٩البند رقم  •

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

 مماثلة من وأصنافوشارات ) اتيكارين(رقاع " والذي ينص على ٥٨٠٧البند رقم  •

 مقاييس معينة ولكن غير أو بأشكال مقطعة أو شرائط أو أثوابامواد نسيجية، 

 . البييهأشرطةويأتي من ضمنه " مطرزة منسوجة

 . "واألسرةسجوف للبرادي " والذي ينص على ٦٣٠٣البند رقم  •

 المشروع هي ألصناف المعدل السنوي لصافي الكميات المستوردة أن، )١(يبين الجدول رقم  -

 إذ،  األخرى واألشرطة االباجورات ألشرطةطن ) ٢٦٥(طن لشبر البرادي و  )٣٦(حوالي 

طن للشارات والشرائط ) ٨٣( ومن هذه الكمية% ٣٠ بما نسبته تقدر أشرطة االباجورات

، حيث تقدر نسبة شريط البييه المنسوج )بييهمن ضمنها ال( ومقاييس معينة بأشكالالمقطعة 

 وكذلك فان المعدل السنوي لصادرات المملكة من ٠%)٥٠ضمن هذه الكميات بحوالي 

طن لشبر االباجورات ) ١٣(طن لشبر البرادي و ) ٣( بلغت حوالي أعالهالمنتجات 

ن م( ومقاييس معينة بأشكالطن للشارات وشرائط مقطعة ) صفر( و األخرى واألشرطة

، وان األخرى واألشرطة االباجورات ألشرطة ال يوجد انتاج محلي بأنه علما ٠)ضمنها البييه

 فان أعالهما ورد وبناء على . لمنتجات اخرى  التبويبإعادةيكون بسبب المصدر منها قد 

 :معدل الطلب المحلي الحالي على منتجات المشروع سنويا تبلغ حوالي 

 .طن سنويا لشبر البرادي) ٥٣ ( -

 . االباجوراتألشرطةطن ) ٨٠( -

 . البييهألشرطةطن ) ٤٢( -

 

 

 

 

 



 
 

 ٥

 )١(جدول رقم 

 األخرى النسيجية واألشرطةمستوردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من شبر البرادي الكميات 

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 

 صادراتال صافي المستورد المعاد تصديره المستوردات

 *التعريفة الجمركية النوع السنة
 )طن(الكمية 

 القيمة

 الف دينار
 )طن(الكمية 

 القيمة

 الف دينار
)طن(الكمية 

 القيمة

 الف دينار
 )طن(الكمية 

 القيمة

 الف دينار
 ــ ــ ١٦٢ ٤٧ ــ ــ ١٦٢ ٤٧ ٦٣٠٣ البرادي) شبر(شريط 

 ٦,٦ ٣,٤ ٢٣٦,٤ ١٢٠,٥ ــ ــ ٢٣٦٫٤ ١٢٠,٥ ٥٨٠٦/٣١/٣٢/٣٩ األخرىالشرائط 
١٩٩٧ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٥٨٠٧ )من ضمنها البييه(رات وشرائطشا

 ٣,٢ ١ ٤٤٢ ٥٣ ــ ــ ٤٤٢ ٥٣ ٦٣٠٣ البرادي) شبر(شريط 

 ١٤,٢ ٩,٥ ١٢٤ ٢٤ ــ ــ ١٠٩,٢ ٢٤ ٥٨٠٦/٣١/٣٢/٣٩ األخرىالشرائط 
١٩٩٨ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٥٨٠٧ )من ضمنها البييه(شارات وشرائط

 ــ ــ ١٤ ١٢,٨ ٢٥ ٠,٥ ٣٩ ١٣,٣ ٦٣٠٣ راديالب) شبر(شريط 

 ــ ــ ١٠٧,٢ ٥٢,٦٥ ــ ــ ١٠٧,٢ ٥٢,٦٥ ٥٨٠٦/٣١/٣٢/٣٩ األخرىالشرائط 
١٩٩٩ 

 ــ ــ ٥٠,٢ ٣,٤ ــ ــ ٥٠,٢ ٣,٤ ٥٨٠٧ )من ضمنها البييه(شارات وشرائط

 ــ ــ ٥٦ ٢٢ ــ ــ ٥٦ ٢٢ ٦٣٠٣ البرادي) شبر(شريط 

 ١٣ ١١ ٣٩٥ ٢٠٩,٥ ٣٨,٥ ٧,٣ ٤٣٣,٤ ٢١٦,٨ ٥٨٠٦/٣١/٣٢/٣٩ األخرىالشرائط 
٢٠٠٠ 

 ــ ــ ٢٩١,٦ ٥٩ ــ ــ ٢٩١,٦ ٥٩ ٥٨٠٧ )من ضمنها البييه(شارات وشرائط

 ٢٠ ٣ ١٣٤ ١٨ ١٣ ٤ ١٤٧ ٢٢ ٦٣٠٣ البرادي) شبر(شريط 

 ١١ ٨ ١٠٧٨ ٣٦٤ ٤٢,٢ ١٣ ١١٢٠,٢ ٣٧٧ ٥٨٠٦/٣١/٣٢/٣٩ األخرىالشرائط 
٢٠٠١ 

 ــ ــ ١١٤١,٦ ١١٥,٨ ٣٨,٧ ٠,٦ ١١٨٠,٤ ١١٦,٣٤ ٥٨٠٧ )من ضمنها البييه(شارات وشرائط

 ــ ــ ٣٦٣ ٦٤ ١٧ ٨ ٣٨٠ ٧٢ ٦٣٠٣ البرادي) شبر(شريط 

 ٥٩ ٣٢,٦ ١٦٨٣ ٨١٧,٥ ٣٦ ٣ ١٧١٩ ٨٢٠,٥ ٥٨٠٦/٣١/٣٢/٣٩ األخرىالشرائط 
٢٠٠٢ 

 ــ ــ ١٨٥٤,٢ ١٥٤,٢ ١٠,٦ ٠,٤٤٤ ١٨٦٤,٨ ١٥٤,٦ ٥٨٠٧ )من ضمنها البييه(شارات وشرائط



 
 

 ٦

 

 لطلب المتوقع على منتجات المشروع ا٣٠٣

، وهي نسبة مقاربة %٣ منتجات المشروعبافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على   

 :لمعدالت النمو السكاني في المملكة، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمس القادمة

 

) شبر(شريط  السنة

 البرادي

 أشرطة

االباجورات 

 واألشرطة

 األخرى

  البييهأشرطة

 ٤٥,٨٩ ٨٧,٤٠ ٥٧,٩٠ األولى

 ٤٧,٢٧ ٩٠,٠٤ ٥٩,٦٥ الثانية

 ٤٨,٦٨ ٩٢,٧٠ ٦١,٤٤ الثالثة

 ٥٠,١٥ ٩٥,٥٠ ٦٣,٣٠ الرابعة

 ٥١,٦٥ ٩٨,٤٠ ٦٥,١٨ الخامسة

 

 صعوبة في تصريف منتجاته من حيث أية يواجه المشروع أنيتوقع ال ، فانه ما تقدم بناء على   

 لتاجر التجزئة هامش ربح تطيح منافسة بأسعارمن حيث انه سيتم طرح هذه المنتجات  واإلنتاجتنوع 

 .معقول

 

  المقترحةاإلنتاجيةالطاقة  ٤٠٣

 

، فان المعدل السنوي لصافي الكميات المستوردة )١( رقم  السابق كما هو مبين في الجدول

 لألشرطةطن )٢٦٥(شبر البرادي وطن ل) ٣٦: ( خالل السنوات المبينة في الجدول هي ة الثالثلألصناف

 أنطن للبييه، وعلى المشروع العمل على تغطية قسم من هذه الكميات، وعليه يقترح )٤٢( و بأنواعها

 االباجورات ألشرطةطن  )٣٠(طن لشبر البرادي و)١٤( القصوى للمشروع هياإلنتاجيةتكون الطاقة 

 األولى للمشروع على مدى الخمس سنوات اجيةاإلنت تكون الخطة أنطن للبييه ، وبالتالي يقترح )١٦(و

 : كما يلي همن عمر



 
 

 ٧

 

  ٠ المقترحةاإلنتاجيةمن الطاقة %) ٥٠( سيتم انتاج ما نسبته األولىفي السنة  -

 . للسنة السابقة لهااإلنتاجيةعلى الطاقة %) ٥( الالحقة، سيتم زيادة ما نسبته ةفي السنوات االربع -

 للمنتجات موضوع أسعار هذه الدراسة فقد تم اعتماد ألغراضنه  البيع، فابأسعار فيما يتعلق أما

دينار لطن ) ٥ ٩٠٠( للمستورد خالل السنوات السابقة بحيث يكون األدنىالبحث، اقل من سعر الحد 

 . البييهشرطةأدينار لطن ) ٥ ٢٥٠( و االباجوراتشرطة أدينار لطن ) ٣ ٢٥٠(شبر البرادي،و

 

  المنافسة والتسويق٥٠٣

 

 :لبرادي ا رطةشأ -أ

 تقدر بحوالي إجمالية إنتاجية البرادي بطاقة أشرطة إلنتاج ان، يوجد مصنعأعاله أشيركما  

هذا . دينار) ٧ ٠٠٠ – ٦ ٠٠٠(طن سنويا، ويباع طن المنتج المحلي بسعر يتراوح ما بين) ٢٠(

منتج خالل السنوات  معدل صافي الكميات المستوردة لمثل هذا الأن إالبالرغم من وجود هذين المصنعين 

طنا سنويا علما بأن هناك ارتفاع في الكمية المستوردة ) ٣٦(بلغ حوالي ) ١(السابقة حسب الجدول رقم 

دينارا ) ١٠ ٠٠٠ – ٦ ٠٠٠( ما بين األسعاروقد تراوحت . طنا) ٧٢( حيث بلغت ٢٠٠٢خالل عام 

المفرق حيث يباع سعر المتر  بيع أسعار من حيث أما ٠ جملةأسعار هي األسعارلطن، علما بان هذه 

دينار لنوع عش البلبل  )٠,٥٠( و األمريكيدينار للنوع ) ٠,٢٥(سم ١٠الطولي لشبر البرادي عرض 

هذين من  الطن الواحد أنغم، أي  )٣٥-٢٥(لنوعين ما بين لهذين اوالذي يبلغ وزن المتر الطولي 

 ٣٠٠-١٠ ٠٠٠(واح ما بين متر وبالتالي بسعر يتر) ٤٠,٠٠٠-٢٨,٥٠٠( حوالي يعطيالنوعين 

غم  )١٢(يبلغ وزن المتر الطولي حوالي ف ،سم ٣ من حيث شبر البرادي عرض أما. دينار للطن )١٤

 كل طن من هذا الشبر يعطي أندينار للمتر، أي  )٠,٢٠(، ويباع بسعر )سم شرقيإيدعى ب(

 .  دينار)١٦ ٦٦٠( حوالي تجزئةمتر وبسعر  )٨٣ ٣٣٠(حوالي

 

 

 

 

 



 
 

 ٨

 

 : االباجوراتأشرطة -ب

 

، والكميات المصدرة في بنود التعريفة الجمركية المبينة األشرطة من األنواعال توجد صناعة محلية لهذه 

 وأدخلت األقمشة البييه والمشكلة من قبل مصانع ألشرطة قد تكون عائدة أرقامهي ) ١(في الجدولين 

ات المستوردة من الخارج حيث بلغ معدل وعليه فان الكميات المنافسة تتأتى من الكمي. وأعيد تصنيفها

طنا، مع ازدياد ملحوظ بالكميات المستوردة خالل السنوات الثالث ) ٢٦٥(الصافي السنوي لها حوالي 

دينار للطن، وذلك حسب النوع والذي قد يكون ) ٧ ٠٠٠ -٣ ٥٠٠( ما بين أسعارها وتتراوح، األخيرة

 فيباع المتر منها بمتوسط األخرى لألشرطة التجزئة سعارأ من حيث أما.  التركيبيأومن النسيج القطني 

 فان الطن ي، وبالتال للمتر الطوليغم )٢٥ (األشرطةدينار، ويبلغ متوسط الوزن لهذه  )٠,٢٥(سعر 

 . دينار للطن )١٠ ٠٠٠( حوالي تجزئةمتر وبسعر  )٤٠ ٠٠٠( يعطي حوالي

 

 : حاشية المالبس ألطراف البييه المستعملة أشرطة -جـ

 المصنعة على شكل األقمشة تقص من أو  المنسوج بشكلها الشريطيإما تصنع األشرطة هذه إن

 ٠ ال سيما من قبل المشاغل ومصانع األلبسة الصغيرة مع ثني حوافها، ومحليا تتبع هذه الطريقةأشرطة

) ١٠ ٠٠٠ – ٦ ٥٠٠( ما بين )الشريط المنسوج ( المنتج المتداول في السوق المحليأسعاروتتراوح 

 المتر منه بسعر ويباع.  التركيبيأودينار للطن، وذلك حسب النوع والذي قد يكون من النسيج القطني 

 .   دينار )١٤ ٣٠٠(غم وبالتالي فان الطن يباع بحوالي )٧(دينار والذي يبلغ وزنه حوالي  )٠,١٠(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩

  المتوقعةاإليرادات ٦٠٣

 من عمر األولى ة خالل السنوات الخمساإليراداتن  تكوأن، يتوقع ما ورد أعاله بناء على   

 :المشروع على النحو التالي 
 

السنة  البييهأشرطة االباجوراتأشرطة  شبر البرادي

كميات

اإلنتاج

طن/  

االيراد 

 السنوي

دينار/  

كميات 

 اإلنتاج

طن/  

االيراد 

 السنوي

دينار/  

كميات 

 اإلنتاج

طن/  

يراد اال

 السنوي

دينار/  

  االيراد جماليإ

 السنوي

 )دينار (

 ٧,٠٠٤١,٣٠٠١٥,٠٠٤٨,٧٥٠٨,٠٤٢,٠٠٠١٣٢,٠٥٠ األولى

 ٧,٣٥٤٣,٣٦٥١٥,٧٥٥١,١٨٧٨,٤٤٤,١٠٠١٣٨,٦٥٢ الثانية

 ٧,٧٢٤٥,٥٤٨١٦,٥٤٥٣,٧٥٥٨,٨٤٦,٢٠٠١٤٥,٥٠٣ الثالثة

 ٨,٠٠٤٧,٧٩٠١٧,٣٦٥٦,٤٢٠٩,٣٤٨,٨٢٥١٥٣,٠٣٥الرابعة

 ٨,٥٠٥٠,١٥٠١٨,٢٣٥٩,٢٤٧٩,٧٥٠,٩٢٥١٦٠,٣٢٢الخامسة

 

 

 

  و البناء لموقع ا١٠٤ 

الحرفية في المواقع المقترحة وه عمان ، اربد والزرقاء /  المشروع ضمن المدن الصناعية إقامةيقترح 

كما يتقرح ان يقام المشروع ضمن بناء . حيث تتوفر الخدمات الضرورية الالزمة والسوق المستهدف 

، حيث تقدر اجرة مثل هذا المبنى ٢م)٣٥٠(ر معدني بمساحة تقدر بحوالي هنجمستأجر عبارة عن 

ومن المتوقع ان يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء بما يتناسب . دينار) ٤ ٥٠٠(بحوالي 

واالستخدام ، كتوفير صالة لالنتاج منفصلة عن مستودعات المواد االولية والمنتجات الجاهزة، مع 

 . دينار) ٢,٥٠٠( لالدارة والعاملين، حيث تقدر كلفة هذه التعديالت بحوالي  توفير مكاتب وخدمات

  

 

 

 

 

 

 دراسة الفنيةال.٤



 
 

 ١٠

 مراحل التصنيع  ٢٠٤

 

 :تمر العملية التصنيعية عبر المراحل التالية 

تنسج الخيوط بعد تحديد المقاس ل  تركب كونات الخيوط على نول النسيج الخاص بالمنتج -

 أنوالان نول نسيج شبر البرادي بمقاسيه يختلف عن علما ب ( البييه،أوالمطلوب للشريط 

 العروة الخاصة بتعليق البرادي، وكذلك بطريقة إعطاء من حيث األخرى األشرطةنسيج 

 لشبر البرادي( شك خيوط الزم ةلماكين إما كل حسب صنفه،  المنتجوبعدها يحول، )النسج

 .شرة التغليف مباإلى تحول األشرطة أصناف باقي أما .)سم٣بعرض 

يغلف كل صنف على حدة وحسب المقاس الطولي المحدد للتسويق، وبعدها يحول الى  -

 .مستودع المواد الجاهزة 
 

  والمعداتتالماكينا ٣٠٤

 

 دينار/التكلفةدينار/ الوحدةسعر العدد ةالماكين

 ٢٠ ١٠٠٠٠ ٠٠٠ ٢  البراديأشرطةنول نسج 

 ١٦ ٣٥٠٠ ٣٠٠ ٥ األخرى لألشرطة نسج أنوال

 ٢ ١٠٠٠ ٠٠٠ ٢  شك خيوط الزم لشبر البراديةنماكي

 ٢ ٢٠٠٠ ٠٠٠ ١  تغليف بالشرائح البالستيكية ةماكين

 ١ ١٥٠٠ ٥٠٠ -  منوعةوأدواتعدد / اخرى 

 ٤٢ ٠٠٠  المجموع

 
  والمفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث  ٤. ٤

 

 . دينار)٢ ٠٠٠(تقدر قيمة االثاث والمفروشات واالجهزة المكتبية بحوالي 

 

 

 



 
 

 ١١

   وسائط النقل٥٠٤

 

 .دينار) ١٠ ٠٠٠(   سيتم شراء شاحنة فان لتوزيع منتجات المشروع حيث تقدر كلفتها بحوالي

 

 وكلفتها  األولية المواد ٦٠٤

 المادة
 الكمية

 طن

 السعر للوحدة

 دينار

 التكلفة

 دينار

 ٩ ٧٥٠ ٣ ٠٠٠ ٣,٢٥٠ خيوط قطنية

 ٤٦ ٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٣ خيوط تركيبية

 ٧ ٨٧٥ ٢ ١٠٠ ٣,٧٥ بوليسترخيوط 

 ٧٥ ٣ ٠٠٠ ٠,٠٢٥ خيوط خياطة

 ٣ ١٨٥ ــ ــ %)٥(بدل تالف للخيوط بنسبة 

 ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ــ تعبئة وتغليف

 ٧٠ ٨٨٥ المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٢

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٤ ٨٠٠ ٤٠٠ ١ مشروعصاحب ال/مدير عام

 ٢ ٤٠٠ ٢٠٠ ١ إداري/ اليم

 ٢ ٤٠٠ ٢٠٠ ١ موظف تسويق وتوزيع 

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٣ ٠٠٠ ٢٥٠ ١ مهندس نسيج/مدير انتاج

 ٥ ٤٠٠ ١٥٠ ٣ عمال فنيون

 ٤ ٠٨٠ ٨٥ ٤ عاديونعمال 

 ١ ٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٢٤ ٩٤٠  السنوي المجموع

 

 

 ٠%١١ة المشروع في الضمان االجتماعي بنسبة ويضاف مساهمهذا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 ١٣

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 

 البند
 اإلجماليةالتكلفة 

 دينار

 ٢٤٠ المياه

 ٢ ٤٠٠ الكهرباء

 ١ ٢٠٠ ديزل وسائط النقل/وقودال

 ٣ ٨٤٠ المجموع

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥

الترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع ومصاريف  مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل وتتكون

 .دينار) ٢ ٠٠٠(التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى، حيث يتوقع ان تصل قيمتها الى 

 

 للسنة االولى/  تكاليف التشغيل ٢٠٥

دينار/اإلجمالي السنوي البند  

 ٧٠ ٨٨٥ المواد األولية 

٢٧ ٦٣٩الرواتب واألجور   

٣ ٨٤٠لضرورية الخدمات ا  

٤ ٥٠٠  ايجارات  

٢ ٦٤٠ مصاريف تسويق  

٣ ٤٥١ مصاريف تشغيلية اخرى  

)دينار(المجموع   ١١٢ ٩٥٥  

الدراسة المالية.٥  



 
 

 ١٤

  رأس المال العامل٣٠٥

واحدة مدتخا شهر، وقد بلغت قيمة هذا البند نتاجية دورة إ راس المال العامل على أساس احتسابتم 

 ٠ دينار ٩,٤١٣
 

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥

 دينار / التكاليف البند

 ٢ ٥٠٠تعديالت المبنى

 ٤٢ ٠٠٠ والماكيناتالمعدات

 ٢ ٠٠٠االثاث واالجهزة المكتبية

 ١٠ ٠٠٠وسائط النقل

 ٥٠٠تأمينات مستردة

٥٧ ٠٠٠  المجموع  
 
 

   الكلفة اإلجمالية للمشروع٥٠٥

 دينار/ التكاليف  البند

 ٥٧ ٠٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢ ٠٠٠  التأسيس وما قبل التشغيلمصاريف

٩ ٤١٣ رأس المال العامل  

)دينار(المجموع   ٦٨ ٤١٣  
 

  برنامج تنفيذ المشروع ٦٠٥

ار الموقع وتأسـيس واجـراء التعـديالت        ياشهر للتنفيذ، ابتداء من اخت    ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .بيالالزمة على البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج التجري

 

 

 



 
 

 ١٥

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٧٠٥

 

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

 دينار، يسدد على ٤٠,٠٠٠التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠دل فائدة سنوية هي خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمع

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٥٨تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

 

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

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو 

ليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التح. عشرة سنوات

 :يلي 

 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليرادات تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد -

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٧٥ة توزيع األرباح هي  افترض أن نسب-

 %.١٢ تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره -

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٦

 ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٨٠٥

، إن المشروع يحقق شروعة المياسسيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل ح

ات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفق ربحاً

بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق 

 :النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

لى للتشغيل  في السنة األوا دينار) ٧ ٣٠٧(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار)١٤ ٢١٣(و

 تبلغ قيمة . بما فيهم صاحب المشروعاملوع موظفة عشر لثالثسيوفر المشروع فرص عمل  -

 ٢٧,٦٣٩الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 ٠نة الخامسة دينار في الس٣٣,٥٩٥دينار في السنة األولى ترتفع الى 

في السنة  % ٤١,٠في السنة األولى و % ١١,٦تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.٤١و % ٢٥,٠الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٣٠ ١٦٥ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٥,٦ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ نسبة القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات  -

  .وات سن٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين   أو البيع أسعارفي حالة انخفاض  -

زم للحكم يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الال% ٢٠و % ١٠

 او  المشروع يعتبر حساسا في حالة زيادة تكاليف التشغيلأن إال. على جدوى المشروع، 

 الذي يستدعي مراعاة ذلك عند االتفاق على تكاليف األمر% ١٠ بنسبة انخفاض اسعار البيع 

 .التشغيل

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٧

 
 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية.٦



الموقع المقترح
عام

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

132,050138,653145,585152,864160,508المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

70,88574,42978,15182,05886,161تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,85314,54515,27316,03616,838تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,9406,2376,5496,8767,220تكاليف المصنع التشغيلية

90,67895,21299,972104,971110,219مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
41,37243,44145,61347,89350,288الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
11,12211,67812,26212,87513,519رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,6412,7732,9123,0573,210مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,1101,1661,2241,2851,349مصاريف أخرى

22,27723,16624,09925,07926,108مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,0996,0996,0996,0996,099اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

28,77629,66530,59831,57832,607مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
12,59613,77615,01416,31517,681الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
8,59610,43112,39014,48416,722الربح قبل الضريبة

1,2891,5651,8592,1732,508الضريبة على األرباح
7,3078,86610,53212,31114,213األرباح الصافية

%65%66%67%68%70نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
104,614105,360106,038106,636107,137نقطة التعادل (بالدينار)

%67%70%73%76%79نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,50025.00100أألبنية
025.000منشآت أخرى
42,00010.004,200معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
6,099المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
9,4139,4130رأس المال العامل المطلوب

68,41328,41340,000إجمالي تكلفة المشروع
%58%42%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
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الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
132,050138,653145,585152,864160,508المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
132,050138,653145,585152,864160,508المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
28,413حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,5064,3134,6484,4583,685الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
68,413135,556142,965150,233157,322164,193مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
57,000مجموع اإلستثمارات

5,90790,67895,21299,972104,971110,219التكاليف التشغيلية المباشرة
22,27723,16624,09925,07926,108إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,0003,3452,6241,831959الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,2891,5651,8592,1732,508الضريبة

64,907118,244123,287128,554134,054139,795إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,50617,31119,67821,67923,26824,397صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
6,5527,2077,9288,7219,593أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
6,5527,2077,9288,7219,593إجمالي دفعات سداد القرض

3,50610,76012,47113,75114,54814,805رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06,4477,8239,29310,86312,541توزيعات األرباح

3,5064,3134,6484,4583,6852,264صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
االشرطة النسيجية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,5064,3134,6484,4583,6852,264النقد

00000المدينون
5,9075,9075,9075,9075,9075,907المخزون

9,41310,22010,55510,3659,5928,171إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,500المباني

42,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
57,00057,00057,00057,00057,00057,000إجمالي األصول الثابتة
6,09912,19818,29724,39630,496اإلستهالك التراآمي

57,00050,90144,80238,70332,60426,504القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
68,41362,72156,55749,86842,59634,675مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
655272077928872195930اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

655272077928872195930مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

334482624118313959300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
334482624118313959300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
28,41328,41328,41328,41328,41328,413رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

8601,9033,1424,590األرباج المجمعة
8601,0431,2391,4481,672الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

28,41329,27330,31631,55533,00334,675مجموع حقوق الملكية
68,41362,72156,55749,86842,59634,675مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %41.0%28.9%21.1%15.7%11.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%41.0%37.3%33.4%29.2%25.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.41.31.21.0NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.10.90.60.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
االشرطة النسيجية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%68,4135تكاليف المشروع

%28,4135مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%40,00012القروض

%75%58.5القرض الى التكاليف %

%15%41.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

7,3078,86610,53212,31114,213صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.4%9.5%8.5%7.5%6.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%41.0%28.9%21.1%15.7%11.6معدل العائد على اإلستثمار %

%41.0%37.3%33.4%29.2%25.0معدل العائد على حقوق الملكية %

1.41.31.21.0NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.10.90.60.30.0الديون

104,614105,360106,038106,636107,137نقطة 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 59,323-14,579-21,991-30,16525,17920,1924,087صافي القيمة الحالية

IRR 16.5-%5.2%1.6%13.9%19.8%22.5%25.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.10.70.80.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

105,957

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.7%

33.2%
1.0

0.6

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

االشرطة النسيجية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

10,646
8.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR25.6%معدل العائد الداخلي
NPV30,165صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.5%معدل العائد الداخلي
NPV25,179صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.8%معدل العائد الداخلي
NPV20,192صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.9%معدل العائد الداخلي
NPV4,087صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR1.6%معدل العائد الداخلي
NPV-21,991صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR5.2%معدل العائد الداخلي
NPV-14,579صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-16.5%معدل العائد الداخلي
NPV-59,323صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,9070-64,907

13,50619,09515,589

245220,27519,823

347421,51321,039

449822,81422,316
552364,30963,785

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

071,3980-71,398

13,50619,09515,589

245220,27519,823

347421,51321,039

449822,81422,316
552366,95966,436

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,8890-77,889

13,50619,09515,589

245220,27519,823

347421,51321,039

449822,81422,316
552369,60969,086



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,9070-64,907

13,50612,4938,987

245213,34212,890

347414,23413,760

449815,17114,673
552356,17055,647

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,9070-64,907

13,5065,8902,384

24526,4105,958

34746,9556,480

44987,5287,030
552348,03147,508

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,4980-65,498

13,8567,7993,943

24978,4377,940

35229,1068,584

45489,8099,261
557551,81251,236

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,0890-66,089

14,207-3,496-7,703

2542-3,401-3,943

3569-3,301-3,870

4598-3,196-3,794
562839,31538,687


