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

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  حيث استكشافمحافظات وألوية المملكة من
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .ة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترح
 

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

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢ أهداف ومبررات المشروع

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ المنتجوصف 

  ٢. ٣  وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجيةالسوق

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣  البيع واإليرادات المتوقعةأسعار

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   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 االولية والخدمات الضرورية 

  ٦. ٤  الخدمات الضرورية

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

  ٥٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات 

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

 .٦ المالحق المالية   



 
 
 

 ١

 

 

 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 انتاج بنطلونات الجينز اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 واإلناثبنطلونات جينز للذكور  منتجات المشروع

 شخص ٣٠ األيدي العاملة

 دينار ١١٢,٩٦٤ ياالستثمار الكل

 % ٢٨,٠ معدل العائد الداخلي

 دينار ٥٩,٢٤٥ صافي القيمة الحالي

  ١,٥لية لاليرادات على االستثمارتالقيمة الحا

 سنوات ٣ االستردادفترة 

 

 
                                 

 

 

 

 انتاج بنطلونات الجينزمشروع



 
 
 

 ٢

 
 
 

  وصف المشروع١. ٢
 

 التي ال غنى ألي فرد عنها و يستورد األردن سنوياً السلع هي من أصنافهاإن المالبس على اختالف 

جدول ال  يبين٠ مليون دينار٣٥ نحو ٢٠٠٢ – ١٩٩٨من المالبس بقيمة بلغ معدلها خالل السنوات 

ان صناعة المالبس التصديرية قد نشطت في األردن خالل نفس المدة بحيث بلغ معدل حجم ) ١(رقم 

 تتم من خالل المناطق  من المالبس علما أن معظم الصادرات. مليون دينار١٢١الصادرات نحو 

  ٠ Q.I.Zالصناعية المؤهلة 

 

 )١(جدول رقم 

 اردات األردن من المالبس وتوابعهاصادرات وو

 )٦٢الرمز المنسق (

 مليون دينار

 الصادرات الواردات السنة

٣٢ ٣٣ ١٩٩٨ 

٢٧ ٣٥ ١٩٩٩ 

٦٠ ٣١ ٢٠٠٠ 

١٨٠ ٣٠ ٢٠٠١ 

٣٠٤ ٤٤ ٢٠٠٢ 

 ١٢١ ٣٥ المعدل

في ومن الطبيعي ان معظم الدول ال تحقق اكتفاء ذاتياً من مختلف أصناف المالبس نظراً للتنوع الكبير 

 خطوط الموضة تنوعهذه السلع وتأثرها بعوامل عديدة كنوعية المواد األولية ومستوى التصاميم و

  .وغير ذلك

 

 

المقدمة. ٢



 
 
 

 ٣

 إقباال الجينز خاصة البنطلونات هي من قطع المالبس التي شهدت في العقود األخيرة  بما فيهامالبسالو

 إنتاج، مما يجعل من تانةاب ومها خاصة من الشباب لما تمتاز به من تصميم جذئشديداً على ارتدا

 .بنطلونات الجينز للتسويق محلياً وخارجياً مشروعاً واعداً

 

  أهداف ومبررات المشروع ٢. ٢
 

 . التصدير للخارجأمكانيةمع ) وإناثاذكوراً (إنتاج بنطلونات الجينز للشباب إلى  المقترحيهدف المشروع 

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 ٠ايد على مالبس الجينز في السوق المحلي ومتزكبيرهنالك طلب  .١

 ٠توجد فرص جيدة للتصدير لألسواق الخارجية .٢

 ٠خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 . لصاحب المشروعاالقتصاديةتحسين الحالة  .٤

 

  الموقع المقترح للمشروع٣. ٢
 

ع مناسبة إلنشاء مثل هذا تعتبر المدن الصناعية الموجودة في الكثير من مراكز المحافظات مواق

 . من البنية التحتية والتسهيالت التي توفرها هذه المدناالستفادةالمشروع حيث يمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ٤

 

 

 وصف المنتج ١٠٣

 
  من وخصوصاً البنطلونات والتي هي الرجالية والنسائيةسيقوم المشروع المقترح بإنتاج مالبس الجينز

 هذا وسيتم .وغيرهاالجينز  وتنانير  قمصانإنتاجمع إمكانية   انتشارا مالبس الجينزأصنافأكثر 

  ٠استخدام أقمشة الجينز القطنية المغسولة مسبقا

 

  السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية٢. ٣  
 

 :الطلب الحالي .١

 

 سمالب عاماً هم األكثر إقباالً على ارتداء ٢٩ – ١٥من الفئة العمرية ) وإناثاذكوراً (يعتبر الشباب 

 ات حسب فئ٢٠٠٢توزيع سكان المملكة عام ) ٢(يوضح الجدول رقم  . ال سيما البنطلوناتالجينز

 .العمر

 )٢(جدول رقم 

 ٢٠٠٢عدد السكان حسب فئة العمر 

 )ألف نسمة(

 المجموع إناث ذكور فئة العمر

٢٠١٤ ٩٦١ ١٠٥٣ ١٤ – ٥ 

١٦٦٧ ٧٦٦ ٩٠١ ٢٩ – ١٥ 

١٦٤٨ ٨١٥ ٨٣٣  +٣٠ 

 ٥٣٢٩ ٢٥٤٢ ٢٧٨٧ المجموع

 

 عاماً  ٢٩- ١٥ أعمارهم بين  تتراوحيتبين من الجدول السابق ان عدد األفراد من الذكور واإلناث ممن

 : نسمة وبتقدير أن مليون ١,٦٦٧نحو 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

 ٥

 

 

 ٠ على األقل يرتدون بنطلونات جينزالفئة العمرية المذكورةمن % ٥٠ 

البعض يشتري أن ث حيمتحفظ، ن الشخص الواحد يشتري بنطلون واحد سنوياً كمعدل أ 

 من قطعة توافقاً مع الموضة بينما ذوي الدخل المحدود هم أقل تبديالً للمالبس أكثر

 .الجديدة
 

 ألف ٨٣٤ومما سبق فإن حجم الطلب الحالي على بنطلونات الجينز في السوق المحلي يقدر بنحو 

 .قطعة
 

 الطلب المتوقع  .٢

 : ما يليلجينز فقد روعيلتقدير معدل النمو السنوي في الطلب على مالبس ا

 

 .سنوياً في األردن% ٢,٨معدل النمو السكاني البالغ  

 ٠ وتحسن مستوى المعيشةواالجتماعي االقتصاديالتطور  
 

توقعات ) ٣(يوضح الجدول رقم  .يعتبر معقوالً% ٣تقدير معدل زيادة الطلب السنوي بنسبة فان ليه وع

 .٢٠٠٩الطلب على بنطلونات الجينز لغاية عام 

 

 )٣(جدول رقم 

 الطلب المتوقع على بنطلونات الجينز

 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ١٠٢٦ ٩٩٦ ٩٦٧ ٩٣٩ ٩١١ ألف بنطلون
 
 

 

 
 



 
 
 

 ٦

 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية .٣

  

 ألف قطعة ٩١١ حوالي ٢٠٠٥يقدر ان يبلغ حجم الطلب في السوق المحلي على بنطلونات الجينز عام 

 ألف قطعة سنوياً ٧٥محلي محدود، فإن الطاقة اإلنتاجية المقترحة للمشروع هي وحيث ان اإلنتاج ال

% ٨,٢ يوم عمل في السنة وتمثل هذه الطاقة حوالي ٣٠٠ ساعات عمل يومياً و ٨وذلك على أساس 

 .٢٠٠٥من حجم الطلب المتوقع عام 

 

 ،اإلنتاجيةكما من الطاقة % ٦٧ ألف بنطلون تعادل ٥٠وسيباشر المشروع انتاجه في العام األول بواقع 

سنوياً  كميات اإلنتاج تزداد أنكما افترض  . ٢٠٠٥من حجم الطلب المتوقع في العام % ٥,٥كما تعادل 

 )٤(وذلك على مدى سنوات التشغيل الخمسة األولى كما مبين في الجدول رقم % ٥بنسبة 

 )٤(جدول رقم 

 تدرج اإلنتاج السنوي للمشروع

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٨١,٠ ٧٧,٢ ٧٣,٥ ٧٠,٠ ٦٧,٠ %الطاقة اإلنتاجية 

 ٦٠,٧ ٥٧,٨ ٥٥,١ ٥٢,٥ ٥٠,٠ ألف بنطلون
 
 
  المنافسة والتسويق٣ .٣
 

ستكون المنافسة الرئيسية المتوقعة لمنتجات المشروع من األصناف المستوردة حيث أن اإلنتاج المحلي 

نافسة هو جاذبية التصميم وتوافقه مع خطوط والعامل األساسي في الم. من بنطلونات الجينز محدود

 .توفير طاقم كفؤ لهذه الغايةعن طريق  به االهتمامالموضة وهذا ما ينبغي 

 

 العديد من األسواق األوروبية فيوفي مجال تسويق منتجات المشروع، فهنالك فرصة جيدة للتسويق 

 أيضاً بالتسويق عن طريق االهتمام مع ةواألمريكية مما يتطلب نشاطاً فعاالً في مجال المبيعات الخارجي

 . المدنية والعسكريةاالستهالكية خالل المؤسستين ومنمحالت بيع المالبس 

 

 



 
 
 

 ٧

  البيع واإليرادات المتوقعةأسعار ٤. ٣
 

 – ٨أسعار التجزئة للمستهلك بين ، اذ تتراوح تتفاوت أسعار بيع بنطلونات الجينز في السوق المحلي 

ة عامل المنافسة وتوفير هامش ربح جيد لتجار التجزئة فإن بيع منتجات ومع مراعا.  دينار١٥

اإليرادات المتوقعة ) ٥( ويبين الجدول رقم ، يعتبر مناسباًبالجملةللقطعة  دنانير ٥المشروع بواقع 

 .للمشروع في السنة األولى

 

 )٥(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار الكمية البند

 ٢٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ نبنطلو
 

 
 
 
 
 

 المشروع موقع  ١٠٤  
 

 وعلى أن يقـام ضـمن   .ان مراكز المحافظات في مختلف مناطق المملكة تعتبر مواقع مناسبة للمشروع         

 .الحرفية حي تتوفر كافة الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع/ المدن الصناعية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 
 

 ٨

 البناء  ٢٠٤
 . المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتهااحتياجات) ٦(   يبين جدول رقم 

 
 )٦(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها

 البند  )٢م( المساحة  

اإلنتاجصالة  ٢٠٠  

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ١٠٠

  إدارة ومرافق عمالمكاتب ٥٠

 المجموع ٣٥٠
 

 

متر مربع ويقدر بدل إيجار ٣٥٠زمة للمشروع هي ويتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الال

 يفضل إقامة ضمن بناء إسمنتي .المربعالمتر / دينار١٥دينار وذلك بواقع  ٥,٢٥٠السنوي لها بنحو 

وقد افترض حاجة البناء لبعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام وقد قدرت كلفة تلك التعديالت ب 

 . دينار٣,٠٠٠

 

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  التصنيعمراحل  ٠١

 :تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية

 .قص القماش حسب التصميم والمقاسات المطلوبة بواسطة المقص الكهربائي .١

 .تثبيت السحاب المعدني واألزرار المعدنيةالمختلفة لألجزاء المختلفة و خياطة أعمال ال .٢

 .يشالمعاينة والتفت .٣

 . التغليف بأكياس من النايلونالكوي و .٤
 
 



 
 
 

 ٩

  تكلفة المعدات واآلالت ٠٢
 

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

 والتشغيل

 )٧(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

      دينار العدد البند

 ١,١٥٠ ١ Cutting m/c مقص كهربائي

 Lock Stitch حبكة تماكينا
(Single /Double Needle) 

٧,٠٠٠ ٧ 

 Safety  خيوط٣ رشة ةماكين
Stitching Over lock m/c 

١,١٥٠ ١ 

 Safety  خيوط٤ رشة ةماكين
Stitching Over lock m/c 

١,٤٠٠ ١ 

 ٤,٠٠٠ ١  Feed Off Arm ذراع تغذية

 Bar  قضيب تعريجةماكين
Tacking 

٢,٧٥٠ ١ 

 Waistحزام الخصر ةماكين
Belt m/c  

٤,٠٠٠ ١ 

 Button فتحة األزرارةماكين
Hole m/c 

١٠,٠٠٠ ١ 

 Button تثبيت األزرارةماكين
Stitching m/c    

١,٥٠٠ ١ 

 Loop العراويةماكين
Making m/c 

٣,٠٠٠ ١ 

 Snap ماكنة تثبيت االبزيم
Fastener m/c 

٦٥٠ ١ 

 ٢,١٥٠ ١  تجهيزات كوي بالبخار

 ٣,٢٥٠  وعدد متنوعة ل عمطاوالت

 ٤٢,٠٠٠  المجموع

 



 
 
 

 ١٠

 
 األثاث والمفروشات ٠٣

 . دينار٣,٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 
 
 وسائط النقل ٠٤

احداهما باص صغير لنقل العمال واألخرى سيارة فان ) ٢(قدرت احتياجات المشروع بسيارة عدد 

 . دينار٢٥,٠٠٠ارتين بمبلغ  قدرت كلفة السي٠للنقل والتوزيع 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

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

 

 )٨(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 ةالشهري ألجورا العدد الوظيفة

 دينار

 ةر السنويواألج

 دينار

 ٧,٢٠٠ ٦٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ وإداريمالي 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ أمين مخزن

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتيرة

 ٤,٢٠٠ ٣٥٠ ١ مبيعات

 ٦,٠٠٠ ٥٠٠ ١ إنتاجمشرف 

 ٦,٠٠٠ ٥٠٠ ١ فني قص وتصميم

 ٣٢,٤٠٠ ١٥٠ ١٨ عامل تشغيل

 ٤,٣٢٠ ١٢٠ ٣  عاديعامل

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ سائق

 ٧٠,٣٢٠  ٣٠ المجموع

 %.١١ أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها واألجوريضاف للرواتب 



 
 
 

 ١١

 لضرورية والخدمات االمواد األولية  ٥٠٤
 

  المواد األولية ٠١
 

قص   بما في ذلك فواقد ال متر١,٥ متر طولي من القماش بعرض١,٢  بالمعدل البنطلونانتاجيحتاج 

 المشروع من المواد األولية احتياجات) ٩(ويوضح الجدول رقم . المالبسالمعتادة في صناعة 

 .ومستلزمات التغليف في السنة األولى
 

 )٩(         جدول رقم 

 السنة االولى/  التغليفاألولية ومستلزماتالمواد 

دينار/ التكلفة   البنـــد الكمية 

طولي متر ٦٠٫٠٠٠ ٩٠٫٠٠٠ جينزقماش    

 سحابات ٥٠٫٠٠٠ ٧٫٥٠٠

  ولوازم اخرىأزرار وخيوط - ٧٫٥٠٠

بللي وأكياس نايلون - ٧٫٥٠٠  

 المجموع - ١١٢,٥٠٠
 

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

 .الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية األولى) ١٠(يوضح الجدول رقم 
 

)١٠(جدول رقم   

 السنة األولى /شروعللممساعدة الالخدمات 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المياه ٣٠ ٣٦٠

 الوقود ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 المجموع ٥٣٠ ٦,٣٦٠

  



 
 
 

 ١٢

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤
 .ستة شهورمن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

   

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
  )١١(               جدول رقم                  

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

دينار/ التكلفة   البند 

 تعديالت بناء ٣,٠٠٠

 المعدات واآلالت ٤٢,٠٠٠

 أثاث ٣,٠٠٠

 سيارات ٢٥,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٥٠٠

 المجموع ٧٣,٥٠٠

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

 التسجيل  ورخصـة     رسوم دينار وتشمل    ٣,٠٠٠ حواليبالتشغيل   مصاريف التأسيس وما قبل      قدرت   

 .   ومصاريف متفرقة اخرىالمهن والتعاقد على المعدات
 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

 يبـين   ٠ مدتها شـهرين   إنتاجية دورة   أساسعلى   دينار     ٣٦,٤٦٤يبلغ رأس المال العامل للمشروع      

 في السنة األولى تكاليف التشغيل )  ١٢( الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 الدراسة المالية.٥



 
 
 

 ١٣

 )١٢(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

دينار/ التكلفة   البند 

مواد أولية  ١١٢,٥٠٠

 رواتب وأجور   ٧٨,٠٥٥

 إيجارات ٥,٢٥٠

 الضروريةالخدمات  ٦,٣٦٠

 مصاريف تسويق ٧,٥٠٠

مصاريف تشغيلية أخرى ٩,١٢٠

 المجموع ٢١٨,٧٨٥
 

  تكاليف المشروع ملخص  ٤٠٥  
 

 )١٣(جدول رقم 

 تكاليف المشروعملخص 

دينار/ التكلفة   البنــــــد 

 الموجودات الثابتة ٧٣,٥٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣٦,٤٦٤

 إجمالي تكاليف المشروع ١١٢,٩٦٤

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٥٠٥
 

لدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من ألغراض هذه ا

دينار، يسدد على  ٦٠,٠٠٠  التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٥٣تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

 



 
 
 

 ١٤

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

 -:لمشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التاليةا
 

 .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

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

وع يحقق يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشر

على الوفاء بالتزاماته  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 
 

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

 :ييل

 دينـار و    ١٣,٦٨٢ يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بـين             أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة٢٤,٢٣٩

تبلغ قيمة الرواتـب    .  بما فيهم صاحب المشروع    موظفا وعامال  لثالثينسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار فـي    ٧٨,٠٥٥ان االجتماعي   واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة  المشروع في الضم          

 . دينار في السنة الخامسة٩٤,٨٧٦السنة األولى ترتفع الى  

فـي السـنة الخامسـة      % ٣٧,٩في السنة األولى    % ١٣,١تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

 %.٣٧,٩  و%٢٥,١ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .دينار ٥٩,٢٤٥  NPVالية للمشروع تبلغ قيمة صافي القيمة الح -

 % .٢٨,٠يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

 

 
 



 
 
 

 ١٥

ن في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسـب تتـراوح بـي                  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على              % ٢٠و% ١٠

او انخفاض أسعار البيع بنسبة      تكاليف التشغيل    ارتفاع لحالة   جدوى المشروع، إال أنه يكون حساسا       

 . وينبغي مراعاة ذلك% ١٠

 
 
 

 

 ٠ و الخسائراألرباحساب ح )١

 ٠قائمة التدفقات النقدية )٢

 ٠لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 
  

 المالحق المالية٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

250,000262,500275,625289,406303,877المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

112,500118,125124,031130,233136,744تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
54,07956,78359,62262,60365,734تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
12,18012,78913,42814,10014,805تكاليف المصنع التشغيلية

178,759187,697197,082206,936217,283مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
71,24174,80378,54382,47086,594الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي التسويق
17,31618,18219,09120,04521,048رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

7,5007,8758,2698,6829,116مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
5,2505,2505,2505,2505,250إيجارات

00000أيجار أرض
2,7002,8352,9773,1263,282مصاريف أخرى

40,02641,76543,59145,50847,520مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,5188,5188,5188,5188,518اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

49,14450,88352,70854,62556,638مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
22,09723,92025,83527,84529,955الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

6,0005,0173,9362,7471,439الفائدة على القرض
16,09718,90321,89825,09828,516الربح قبل الضريبة

2,4152,8353,2853,7654,277الضريبة على األرباح
13,68216,06718,61421,33324,239األرباح الصافية

%65%66%67%68%69نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
193,512196,165198,779201,333203,806نقطة التعادل (بالدينار)

%67%70%72%75%77نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
42,00010.004,200معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
25,0006.673,748وسائل نقل

010.000أخرى
8,518المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
36,46436,4640رأس المال العامل المطلوب

112,96452,96460,000إجمالي تكلفة المشروع
%53%47%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
بنطلونات جينز



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
250,000262,500275,625289,406303,877المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
250,000262,500275,625289,406303,877المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
52,964حقوق الملكية

60,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

17,71418,61418,81218,22816,774الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
112,964267,714281,114294,437307,634320,651مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
73,500مجموع اإلستثمارات

18,750178,759187,697197,082206,936217,283التكاليف التشغيلية المباشرة
40,02641,76543,59145,50847,520إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2,4152,8353,2853,7654,277الضريبة

95,250227,200237,315247,893258,955270,520إجمالي التدفق النقدي الخارج
17,71440,51443,79946,54348,67850,131صافي 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

17,71430,68732,98934,65135,59835,742رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
012,07314,17716,42418,82321,387توزيعات األرباح

17,71418,61418,81218,22816,77414,355صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
بنطلونات جينز



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
17,71418,61418,81218,22816,77414,355النقد

00000المدينون
18,75018,75018,75018,75018,75018,750المخزون

36,46437,36437,56236,97835,52433,105إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

42,000األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

25,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
73,50073,50073,50073,50073,50073,500إجمالي األصول الثابتة
8,51817,03625,55434,07242,590اإلستهالك التراآمي

73,50064,98256,46447,94639,42830,910القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
112,964104,74695,82686,12475,55364,015مجموع 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
52,96452,96452,96452,96452,96452,964رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,6103,5005,6908,200األرباج المجمعة
1,6101,8902,1902,5102,852الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

52,96454,57456,46458,65461,16464,015مجموع حقوق الملكية
112,964104,74695,82686,12475,55364,015مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %37.9%28.2%21.6%16.8%13.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%37.9%34.9%31.7%28.5%25.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.53.22.82.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.50.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
بنطلونات جينز



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%112,9645تكاليف المشروع

%52,9645مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%60,00012القروض

%75%53.1القرض الى التكاليف %

%15%46.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

13,68216,06718,61421,33324,239صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%9.4%8.7%7.9%7.2%6.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%37.9%28.2%21.6%16.8%13.1معدل العائد على اإلستثمار %

%37.9%34.9%31.7%28.5%25.1معدل العائد على حقوق الملكية %

3.53.22.82.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.50.20.0الديون

193,512196,165198,779201,333203,806نقطة 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 28,250-40,071-59,24551,47443,7039,587صافي القيمة الحالية######

IRR 4.5%0.9%14.6%22.2%24.9%28.0معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 1.51.41.31.10.70.80.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

198,719

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.5%

31.6%
2.4

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

بنطلونات جينز

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

18,787
7.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.0%معدل العائد الداخلي
NPV59,245صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR24.9%معدل العائد الداخلي
NPV51,474صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.2%معدل العائد الداخلي
NPV43,703صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.6%معدل العائد الداخلي
NPV9,587صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR0.9%معدل العائد الداخلي
NPV-40,071صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR4.5%معدل العائد الداخلي
NPV-28,250صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-115,745صافي القيمة الحالية
B/C0.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,2500-95,250

117,71431,21513,501

21,77933,03831,259

31,86834,95233,084

41,96236,96335,001
52,060128,473126,413

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0104,7750-104,775

117,71431,21513,501

21,77933,03831,259

31,86834,95233,084

41,96236,96335,001
52,060131,564129,504

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0114,3000-114,300

117,71431,21513,501

21,77933,03831,259

31,86834,95233,084

41,96236,96335,001
52,060134,655132,595



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,2500-95,250

117,71418,7151,001

21,77919,91318,134

31,86821,17119,303

41,96222,49220,530
52,060112,561110,501

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,2500-95,250

117,7146,215-11,499

21,7796,7885,009

31,8687,3905,522

41,9628,0226,060
52,06096,64994,589

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

097,1250-97,125

119,4869,336-10,149

21,95710,0928,134

32,05510,8858,830

42,15811,7189,560
52,266106,406104,140

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

099,0000-99,000

121,257-12,542-33,799

22,135-12,854-14,990

32,242-13,182-15,424

42,354-13,526-15,880
52,47284,33981,867


