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

يع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكلبهدف تشجيع إقامة المشار) إرادة(اإلنتاجية 
 .البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

 
 في ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .ريع الصغيرة والمتوسطةالمجتمعات المحلية من المشا

 
ة والماليةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

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

 
لتقديم) إرادة (ــةعزيز اإلنتاجيمراكز تبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذأية مساعدة تحتاجونها 
 .المشاريع 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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  المحتويات

.١ ملخص المشروع    

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع    

٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع    
٣. ٢  للمشروعالمقترحالموقع     

.٣ دراسة السوق    
١. ٣ وصف المشروع    
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.٤ الدراسة الفنية    
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٢. ٤ البناء    
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٥. ٤ وسائط النقل    
٦. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية    

٧. ٤ مساعدةالمواد االولية والخدمات ال    
٨. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع    

.٥ الدراسة المالية   
١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة    

٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    
٣. ٥ رأس المال العامل    
٤. ٥ تكاليف المشروع     

   ٥,٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية
   ٦,٥ لكشوف الماليةملخص المؤشرات وا

   ٧٠٥ المالحق المالية
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 *ملخص المشروع  -١

 ربطات العنق اسم المشروع

 مراكز محافظات المملكة موقع المشروع

 )الكرافتات(ربطات عنق من البوليستر منتجات المشروع

 أفراد ٧ األيدي العاملة

 دينار ١٥,٥٥٥ الكلي االستثمار

 دينار ١٢,٧٨٠ NPV القيمة الحالية صافي

 % ٣٤,٧ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٨ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٣ Pay Back Periodاد دفترة اإلستر
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 مشروع ربطات العنق



 ٥

 
 
 

 

 

 

  وصف المشروع  ١٠٢
 

شر فـي معظـم دول      المنت من اللباس الرسمي للرجل       اساسي  جزء  ربطة العنق  تعتبر

، )وهنالك أيضا ربطة عنق نسائية ولكنها أقل إنتشـارا        (العالم بما فيها الوطن العربي      

كما أنها تعتبر من لوازم األناقة ومتابعة الموضة التي يهتم بها قطـاع واسـع مـن                 

 .الناس

 

وربطة العنق هو في األصل قرار ذاتـي        إن ارتداء اللباس الرسمي المكون من البدلة        

للشخص بحكم الرغبة أو لطبيعة العمل والعالقات العامة،  وأيضا هناك الكثيـر مـن               

 .المؤسسات الكبيرة كالبنوك وشركات التأمين تلزم العاملين فيها  بإرتداء ربطة العنق

 

 تعتمد   كما وأن ربطة العنق هي جزء من اللباس الرسمي للعديد من المؤسسات التي            

و حال بعض المؤسسات التعليميـة وشـركات        هنظام الزي الموحد للعاملين فيها كما       

 المقترح على تغطية    ، وسيعمل المشروع  بيرةكالطيران ومؤسسات األعمال والتجارة ال    

 .هذا المنتججزء من الطلب في السوق على 

 

 خاصـة  يةأقمشة تركيب تصنع ربطات العنق عادة من الحرير وهي األغلى سعرا ومن           

 .البوليستر

 

  مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢ 
 

وتوفيرها في السوق المحلي بسعر     ربطات العنق   إنتاج  يهدف المشروع المقترح الى     

 اتفاقيـات األردن    منحلدول التي ت  للخارج خاصة ل   التصدير   ية، إضافة إلمكان  مناسب

 .اءات جمركية تشمل قطاع المحيكات والمالبسفالتجارية معها إع

المقدمة ٠ ٢



 ٦

 

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

  
 المالبس حيث يوجد طلب دائم ومستمر على ق جيد لمنتجات المشروعوسالك هن ٠١

 .وتوابعها من مستلزمات األناقة والزي الرسمي

سهولة تنفيذ المشروع نظرا لبساطة تقنيته وصغر حجم االستثمار المطلوب وهنالك  ٠٢

 .فرصة جيدة للتصدير الى األسواق الخارجية

 .  توفير فرص عمل جديدةخلق فرصة استثمارية جيدة و  ٠٣   

  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع ٠٤   

 

 الموقع المقترح للمشروع  ٣٠٢
 

مدن حيث تنتشر الن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع ، إ

هذه يسهل تنفيذه واالستفادة من حوافز التصدير التي توفرها الصناعية مما 

 .يقام المشروع في احد مراكز محافظات اللملكة ويقترح أن .المناطق

 

 

 

 لمنتج  وصف ا ١٠٣
 ربطة العنق هي من مستلزمات اللباس الرسمي للرجل وهي من عناصر األناقة 

  من خيوط تركيبيةالمرغوبة لدى الكثيرين، وتصنع الربطة من الحرير أو القماش

ا وفقا لخطوط موضة المالبس، وسيقوم المشروع وتكون عادة بتصاميم تتغير دائم

المقترح بانتاج ربطات العنق من القماش التركيبي، حيث تالئم كلفتها قطاع كبير من 

هذا وتصنف ربطات العنق وفقا للنظام المنسق تحت البند  .المستهلكين المتوقعين

طة عنق وارب) بابيون(ووردات عنق ) كرافات(اربطة عنق " والذي ينص على  ٦٢١٥

 وينص ٦١١٧٢٠٠٠٠كما تأتي تحت البند . على شكل مناديل من غبر المصنرات

واربطة عنق على شكل مناديل من ) بابيون(ووردات عنق ) كرافات(اربطة عنق "على 

 دراسة السوق٠ ٣
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المستوردات والصادرات الوطنية والمعاد تصدير  يبين الجدول التالي قيمة". مصنرات

   :  ٢٠٠١-١٩٩٧من البندين المشار اليهما للسنوات

 )١(                                      جدول رقم 

                          التجارة الخارجية ألصناف أربطة العنق

  ) ألف دينار(                                        

 العجزإعادة التصديرالصادرات الواردات السنة
٢٢٤ ١٥ - ٢٣٩ ١٩٩٧ 
٤١٦ ٦,٥ ١,٥ ٤٢٤ ١٩٩٨ 
٢٨٤ ٢٢ ٠,٨ ٣٠٧ ١٩٩٩ 
٣٣٣ ٢٠ - ٣٥٣ ٢٠٠٠ 
٣٢٧ ٤٠ - ٣٦٧ ٢٠٠١ 
 ٣١٧    المعدل

 
 أن معدل صافي عجز ميزان التجارة الخارجية ألصناف يتبين من الجدول السابق

 ألف دينار سنويا، ٣١٧ حوالي ٢٠٠١ – ١٩٩٧أربطة العنق بلغ خالل السنوات 

وأربطة العنق بشكل ) البابيونات( العنق وتشمل هذه األصناف الكرافتات ووردات

مناديل،  غير أن البيانات أعاله هي في معظمها للكرافتات ألن استعمال األصناف 

 .األخرى في األردن محدود للغاية
 
 الطلب الحالي .١
 

يبدأ االهتمام الجاد بإرتداء ربطة العنق في مرحلة الشباب خاصة مرحلة الدراسة 

 عام فإن الذكور من  الفئة العمرية فوق العشرين عاما الجامعية أو العمل، وبشكل

 .يعتبرون المستهلكين الرئيسيين لربطات العنق

عدد السكان الذكور في المملكة حسب فئة العمر، حيث بلغ ) ٢( ويين الجدول رقم 

 ألف شخص، ١٣٧٢ نحو ٢٠٠١عدد من تزيد أعمارهم عن العشرين سنة في عام 

يقدر ان يبلغ  ) ٢٠٠٣(للعام فإن عددهم حاليا % ٢,٨ومع معدل نمو سكاني قدره 

 . ألف شخص١٤٥٠



 ٨

 

 

 

 )٢(      جدول رقم                          

 ٢٠٠١ للعام   عدد السكان الذكور في المملكة حسب فئة العمر         

 ألف شخص الفئة       
٢٧٤ ٢٤ - ٢٠ 

٢٧٦ ٢٩ - ٢٥ 

٣٨٥ ٣٩ - ٣٠ 

١٩٥ ٤٩ - ٤٠ 

١٢٥ ٦٠- ٥٠ 

١١٧  +٦٠ 

 ١٣٧٢ المجموع

 
فقد تم افتراض أن الطلب عليها سيكون ربطات العنق  ولتقدير حجم الطلب الفعلي على

 :وفقا للتقديرات التالية

 . يبدأ اهتمام الرجل عادة بإرتداء الربطة بعد سن العشرين  -

ية   هنالك نسبة هامة من الرجال ال ترتدي ربطة العنق بسبب ظروفها االجتماع-

واالقتصادية وطبيعة المهنة، اال أن أغلب الرجال يحتفظون بعدد ولو قليل من ربطات 

 .العنق للمناسبات

وهنالك نسبة جيدة من الرجال ممن يهتمون بربطة العنق ويقتنون العديد منها   -

 .ويحرصون دائما على شراء الجديد منها
 

  مليون١,٤٥( عشرين نصف من هم فوق سن الة ما سبق، فقد افترض أن اوبمراع

ون ربطات العنق وان هؤالء يشترون ربطة واحدة كل رتد ي)٢٠٠٣شخص في عام 

 ٣٦٣هو نحو وكتقدير متحفظ حاليا ، فإن ذلك يعني أن حجم الطلب المحلي سنتين 

 .ربطة عنق سنوياألف 
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   الطلب المتوقع٠٢
 

ن حجم الطلب   د افترض أ  فق%  ٢,٨مع األخذ بعين االعتبار أن معدل النمو السكاني هو          

المتوقـع خـالل    الطلـب المسـتقبلي      فإن   عليه   بنفس النسبة و   نويا  سيزداد س المقدر  

 ).٣( هو كما مبين في الجدول رقم  السنوات الخمسة القادمة

 

 )٣(جدول رقم                           

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤الطلب المتوقع  للسنوات 

 على ربطات العنق

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة
 ٤١٧ ٤٠٥ ٣٩٤ ٣٨٤ ٣٧٣ ٣٦٣ ألف ربطة

 
 
 طاقة االنتاجية المقترحة لصة المشروع وا ح٢٠٣

 
 االعتبار عدم المبالغة في حصـة المشـروع مـن السـوق وطبيعـة               بعينمع األخذ   

 والمنافسة المتوقعة مـن االنتـاج المحلـي         المشروعات الخاصة بصناعة الملبوسات   

ربطـة   ألـف  ٢٤المقترحة للمشروع هي    القصوىلطاقة االنتاجية   افإن  والمستوردات  

،  السـنة / يـوم عمـل    ٣٠٠ ساعات عمل يوميا و      ٨ على أساس     وذلك سنويا  عنق

 . ٢٠٠٤المقدر لعام الطلب من حجم فقط % ٦,٤قة المقترحة تمثل اوالط
 

 من  %٦٥ تمثل   عنق   ة ربط ١٥٦٠٠وسيبدأ المشروع انتاجه في السنة األولى بواقع        

% ٥ على أن يزداد االنتاج  لغاية السنة الخامسـة بمعـدل              القصوى لطاقة االنتاجية ا

تدرج الطاقة االنتاجية للمشروع على مدى خمسـة        ) ٤(ويوضح الجدول رقم    . سنويا

 .سنوات انتاجية



 ١٠

   

 
)٤(دول رقم   

 تدرج الطاقة اإلنتاجية للسنوات التشغيلية الخمسة
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

%لطاقة االنتاجية ا  ٩٥ ٨٧ ٧٩ ٧٢ ٦٥ 
 ١٨,٩٦٢ ١٨,٠٥٩ ١٧,٢٠٠ ١٦,٣٨٠ ١٥,٦٠٠ ربطة عنق

 

 المنافسة والتسويق ٣٠٣
المنتجات ذات المستوى المماثـل لألصـناف       لمشروع من   المتوقعة ل المنافسة  ستكون  

، وهنالك   يصعب حصره  التي سينتجها المشروع مثل االنتاج المحلي وهو انتاج محدود        

أمـا    من بعض الدول المجاورة مثل سوريا ومن بعض الدول اآلسـيوية،           مستوردات

حمل أسماء ماركات عالمية،  فال      والتي ت  المستوردة من الدول األوروبية   ربطات العنق   

 .كونها تخص ذوي الدخول المرتفعةتمثل منافسا للمشروع 

 

لنوفوتية  قنوات متعددة، إضافة لمحالت ا     قيستطيع المشروع تسويق منتجاته عن طري     

 كمـا ينبغـي أن      المؤسسات االستهالكية المدنية والعسكرية،   مثل    والمخازن الكبرى 

تولي إدارة المشروع  اهتماما للمؤسسات التي تلتزم بنظام الزي الموحد حيث تقـوم              

 .كميات كبيرة من ربطات العنقبشراء هذه المؤسسات 

 

 يرادات المتوقعة   إلار البيع واسعأ ٤٠٣
 

نوعيـة القمـاش   نظـرا ألن  كبيـر  في السوق المحلي بشـكل   ربطات العنق   تتفاوت أسعار   

 وذلك إضافة إلسـم الماركـة العالميـة إن وجـد،            ن في تحديد سعر البيع    اوالتصميم أساسي 

 ويتراوح سعر ربطة العنق المصنوعة من البوليستر ما بين

لتي تحمـل أسـماء      أما الربطات الحريرية أو ا     . دنانير وذلك وفقا لإلعتبارات أعاله     ٥ - ٣ 

 .ماركات مشهورة فأسعارها تزيد عن العشرة دنانير

 



 ١١

 وبأن المشروع سينتج أصنافا جيدة المستوى مـن         ومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة،     

ا هـو   عتبر مناسب الذي ي  فإن سعر بيع الجملة من المصنع و       حيث نوعية القماش وتصميمه ،    

 .لربطة العنق الواحدة دينار ٢

 

 .للسنوات الخمسة القادمةااليرادات المتوقعة ) ٥(ح الجدول رقم  ويوض

 
)٥(جدول رقم   

السنة األولى/المتوقعة اإليرادات السنوية  
بطةكميات اإلنتاج بالر  

 دينار/ اإليرادات كميات اإلنتاج السنة
 ٣١,٢٠٠ ١٥,٦٠٠ األولى

 ٣٢,٧٦٠ ١٦,٣٨٠ الثانية

 ٣٤,٣٩٨ ١٧,٢٠٠ الثالثة

 ٣٦,١١٨ ١٨,٠٥٩ الرابعة

 ٣٧,٩٢٤ ١٨,٩٦٢ الخامسة

 
 
 

 

 
 

 قع المشروع  مو ١٠٤  
 

مراكز المحافظات حيـث تتواجـد المـدن الصـناعية           المشروع في    يقام  يقترح أن   

 .  الخدمات الضرورية الالزمةالمؤهله وتوفر
 

 البناء   ٢٠٤
 

 احتياجات المشروع مـن األبنيـة الالزمـة واسـتخداماتها           )٦( يبين جدول رقم      

 .مساحتهاو

     

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ١٢

 

 

 )٦(دول رقم ج 

    أبنية المشروع ومساحاتها

لبندا  )٢م( المساحة    

 صالة االنتاج ٥٠

  والجاهزةمستودعات المواد األولية ٣٠

  اداريةمكاتب ٢٠

 المجموع ١٠٠
 

 
 متر ١٠٠  ويتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي 

المتر / دينار١٥اقع  دينار وذلك بو١٥٠٠ر السنوي لها بنحو إيجال ويقدر بدمربع 

 .المربع 

 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

 :تتلخص مراحل التصنيع بالخطوات التالية
 

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

 .لى مراحلوتتم ع) الوجه الخارجي مع البطانة(مكونات الربطة خياطة  .٢

 .قلب الربطات وكيها والمعاينة والتفتيش  .٣

 .التغليف .٤
 
  تكلفة المعدات  -

 
الالزمـة وتكلفتهـا     والمعدات   احتياجات المشروع من اآلالت    ) ٧( ويبين جدول رقم    

 شاملة التركيب والتشغيل

 

 



 ١٣

 

 

 )٧(                     جدول رقم      

 هيزات               تكلفة المعدات والتج    

 دينار/التكلفة     العدد البند
 ٩٠٠ ١ مقص كهربائي

 ١,٢٠٠ ٤ ماكنة خياطة 

 ١,٥٠٠ ١ المدببة  سحب األطرافقلب و نة يماك

 ٣,١٥٠  وحدة كوي

 ٥٠٠  طاوالت وكراسي لالنتاج

 ٧,٢٥٠  المجموع

  األثاث والتجهيزات المكتبية٤٠٤
 . دينار١,٠٠٠ر كلفتها بنحو  يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقد

 
  وسائط النقل٥٠٤

 . دينار٤,٠٠٠زم للمشروع سيارة صغيرة تقدر كلفتها بنحو ل ي
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤
 

 .العاملة وكلفتها السنويةالقوىاالحتياجات التقديرية من ) ٨(يبين جدول رقم 

 )٨(                                جدول رقم 

                       القوى العاملة واالجور السنوية   

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة
 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ فني قص 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ فني كوي

 ٤,٨٠٠ ١٠٠ ٤ عمال خياطة

 ١٢,٠٠٠  ٧ المجموع



 ١٤

تماعي والبالغة ويضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االج

 %.١١نسبتها 

 

 

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٧٠٤
 

 ومستلزمات التغليف  المواد األولية٠١
 

بما في ذلك فواقد القص  لكميات التالية من القماشا  الربطة الواحدة نتاجإليلزم 

 : المعتادة في صناعة المنسوجات

بع متر مر ٠,٢٥  ةخاص بربطات العنق وتحتاج الربطبوليستر    قماش -

 . متر٢,٤ متر طولي حيث عرض القماش هو  ٠,١٠٥وهذا يعادل 

متر  ٠,٠٧ متر مربع وتعادل ٠,١٧ وتحتاج الربطة قماش بطانة داخلية  -

 .طولي

 وتشمل خيوط، ليبل قماشي جاهز، عالقة بالستيكية : مستلزمات أخرى-

  .وكيس بالستيكي شفافصغيرة 

 
ياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في تاح)  ٩(ويوضح الجدول رقم 

 .السنة األولى
 

 )٩(جدول رقم           

 السنة االولى/ ومستلزمات التغليفالمواد األولية               

 البنـــد الكمية دينار
بوليسترقماش   متر طولي١٦٣٨ ٥,٧٣٠  

 قماش بطانة  متر طولي١٠٩٢ ٨٧٥

رىمستلزمات أخ  ٧٨٠  

 المجموع  ٧,٣٨٥

 

 



 ١٥

 المساعدة  الخدمات ٠٢
 

 الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها فـي السـنة           )١٠(يوضح الجدول رقم    

 .االنتاجية األولى
 

)١٠(جدول رقم   

 السنة األولى/ للمشروع مساعدة الخدمات ال                   

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
 الكهرباء ٥٠ ٦٠٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ١٠٠ ١٢٠٠

 المجموع ١٦٠ ١٩٢٠
  

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٨٠٤
 . شهرينمن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي

   
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١١(جدول رقم                                 

 ثابتة للمشروعكلفة الموجودات ال                       

دينار/التكلفة  البند 
 المعدات واآلالت ٧,٢٥٠

 أثاث ١,٠٠٠

 وسائط نقل ٤,٠٠٠

 تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ١٢,٣٥٠

 

اسة المالية الدر-٥



 ١٦

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

تكـاليف  دينار وتشمل    ١,٠٠٠التأسيس وما قبل التشغيل  حوالي          تبلغ مصاريف   

   .ومصاريف متفرقة اخرىرخصة المهن التسجيل  و

 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

هـذا  . تم احتساب رأس المال العامل على أساس دورة انتاجية ومدتها شهر واحد             

 .دينار   ٢,٢٠٥ وقد بلغت قيمة هذا البند

 )١٣(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية
دينار/ التكلفة   البند 

أولية مواد  ٧,٣٨٥  

 رواتب وأجور   ١٣,٣٢٠

 إيجارات ١,٥٠٠

 المساعدةالخدمات  ١,٩٢٠

 مصاريف تسويق ٦٠٠

أخرىمصاريف تشغيلية  ١,٧٣٠  

 المجموع ٢٦,٤٥٥

 

 

 

 

 

 

 



 ١٧

 

تكاليف المشروع ملخص    ٤٠٥    
 

 )١٤(جدول رقم                 

 تكاليف المشروع  ملخص         

 البنــــــد دينار
 موجودات الثابتةال ١٢,٣٥٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١,٠٠٠

 رأس المال العامل ٢,٢٠٥

التكلفة االستثمارية الكلية ١٥,٥٥٥

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٥٠٥

 
ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على 

رية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة قرض لتغطية جزء من التكاليف اإلستثما

دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل  ٧٠٠٠القرض تبلغ 

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

 هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب. فترة التأسيس هي فترة سماح 

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٥تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . المشروع

 

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

التشغيلي واستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية

 

لمشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات ا

 .ستكون نقدية 

 

 

 



 ١٨

 

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  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢ إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتاء بالتزاماته المالية على الوف قادر

 

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

 :والتي تبين ما يلي

 

 ٢,٠١٥يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح بـين                -

 .دينار في السنة الخامسة ٣,٦١١دينار و 

تبلغ قيمة الرواتب   . بما فيهم صاحب المشروع    مالعة  سبعلسيوفر المشروع فرص عمل      -

 ١٣,٣٢٠المشروع في الضمان االجتماعي       بما فيها مساهمة     واألجور التي ستدفع لهم   

 .دينار في السنة الخامسة ١٦,١٩٠دينار في السنة األولى ترتفع الى  

فـي السـنة    % ٢٥,٣في السنة األولى    % ١٣,٢ على اإلستثمار بين   ح نسبة العائد  تتراو -

 %.٢٥,٣ و % ٢١,٥ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار ١٢,٧٨٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٤,٧بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -

 ١,٨ة لإليرادات الى اإلستثمارات حاليتبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

 

 
 



 ١٩

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسـعار البيـع بنسـب                 -

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

 إلرتفاع تكاليف   ا حساس ان المشروع يعتبر  وع، إال    الالزم للحكم على جدوى المشر     األدنى

  . عند اإلنفاق على هذا البندوينبغي مراعاة ذلك% ٢٠التشغيل بنسبة 

 

 
 
 

 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

 الماليةالحق الم٧٠٥  



الموقع المقترح
الكرك

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

31,20032,76034,39836,11837,924المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

7,3857,7548,1428,5498,977تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,99010,49011,01411,56512,143تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,8202,9613,1093,2653,428تكاليف المصنع التشغيلية

20,19521,20522,26523,37824,547مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,00511,55512,13312,74013,377الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
590620650683717مصاريف أخرى

6,2606,4986,7487,0107,286مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,4751,4751,4751,4751,475اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,9358,1738,4238,6858,960مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,0703,3833,7104,0554,416الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

700585459320168الفائدة على القرض
2,3702,7973,2513,7344,248الربح قبل الضريبة

356420488560637الضريبة على األرباح
2,0152,3782,7643,1743,611األرباح الصافية

%67%68%69%71%72نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 24,48024,82925,18025,53125,879نقطة التعادل

%68%71%73%76%78نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
7,25010.00725معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
4,0006.67600وسائل نقل

010.000أخرى
1,475المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,2052,2050رأس المال العامل المطلوب

15,5558,5557,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
ربطات العنق



الموقع المقترح
الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
31,20032,76034,39836,11837,924المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
31,20032,76034,39836,11837,924المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
8,555حقوق الملكية

7,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5892,9474,3395,7647,220الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
15,55532,78935,70738,73741,88245,144مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
12,350مجموع اإلستثمارات

61520,19521,20522,26523,37824,547التكاليف التشغيلية المباشرة
6,2606,4986,7487,0107,286إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
700585459320168الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
356420488560637الضريبة

13,96527,51128,70829,96031,26932,638إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,5895,2796,9998,77710,61312,506صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,1471,2611,3871,5261,679أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,1471,2611,3871,5261,679إجمالي دفعات سداد القرض

1,5894,1325,7387,3909,08710,827رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,1851,3991,6261,8672,124توزيعات األرباح

1,5892,9474,3395,7647,2208,703صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
ربطات العنق



الموقع المقترح
الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5892,9474,3395,7647,2208,703النقد

00000المدينون
615615615615615615المخزون

2,2053,5624,9556,3807,8359,318إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

7,250األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

4,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
12,35012,35012,35012,35012,35012,350إجمالي األصول الثابتة
1,4752,9494,4245,8997,373اإلستهالك التراآمي

12,35010,8759,4017,9266,4514,977القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
15,55515,23814,95514,70614,48714,295مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
114712611387152616790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

114712611387152616790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

585345923205167900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
585345923205167900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
8,5558,5558,5558,5558,5558,555رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

8301,8092,9474,254األرباج المجمعة
8309791,1381,3071,487الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

8,5559,38410,36311,50112,80814,295مجموع حقوق الملكية
15,55515,23814,95514,70614,48714,295مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %25.3%21.9%18.8%15.9%13.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%25.3%24.8%24.0%22.9%21.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.83.64.24.70.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
ربطات العنق



الموقع المقترح

الكرك

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%15,5555تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %8,5555مساهمة صاحب

%7,00012القروض

%50%45.0القرض الى التكاليف %

%15%55.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

2,0152,3782,7643,1743,611صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %11.2%10.3%9.5%8.5%7.6الربح قبل الضريبة

%25.3%21.9%18.8%15.9%13.2معدل العائد على اإلستثمار %

%25.3%24.8%24.0%22.9%21.5معدل العائد على حقوق الملكية %

2.83.64.24.70.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

24,48024,82925,18025,53125,879نقطة 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 8,133-72,324-12,78011,66610,5526,386صافي القيمة الحالية

IRR %2.2-%16.1%12.0%23.4%28.3%31.2%34.7معدل العائد الداخلي

B/C 1.81.71.61.41.01.10.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,788

9.4%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

25,180

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

19.0%

23.7%

3.0

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

ربطات العنق



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR34.7%معدل العائد الداخلي

NPV12,780صافي القيمة الحالية

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

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR31.2%معدل العائد الداخلي

NPV11,666صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.3%معدل العائد الداخلي

NPV10,552صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR23.4%معدل العائد الداخلي

NPV6,386صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.0%معدل العائد الداخلي

NPV-7صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR16.1%معدل العائد الداخلي

NPV2,324صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-2.2%معدل العائد الداخلي

NPV-8,133صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

013,9650-13,965

11,5894,7453,156

21045,0574,953

31095,3855,276

41155,7295,615

512022,42322,303

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,3620-15,362

11,5894,7453,156

21045,0574,953

31095,3855,276

41155,7295,615

512022,92122,801

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,7590-16,759

11,5894,7453,156

21045,0574,953

31095,3855,276

41155,7295,615

512023,41923,298



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

013,9650-13,965

11,5893,1851,596

21043,4193,315

31093,6653,556

41153,9233,809

512020,09219,972

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

013,9650-13,965

11,5891,62536

21041,7811,677

31091,9451,836

41152,1182,003

512017,76117,640

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

014,0270-14,027

11,7482,100351

21142,2872,173

31202,4842,364

41262,6912,564

513219,50519,373

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

014,0890-14,089

11,907-546-2,453

2125-483-608

3131-417-548

4138-348-486

514416,58716,443
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