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

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

 
) إرادة(ــة جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيلقد جاءت هذه الدراسة ضمن    في  
ستثمار وتحديد إحتياجات اإلفرص  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف

.المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

ة والمالية ـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني
لفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع ل

.المقترحة لإلستثمار
 

) إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال
لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس أية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
.يذ المشاريع وتنف

 
 اثنان افي كافة مناطق المملكة وعدده)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية

.وعشرون مركزاً 

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
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 *ملخص المشروع  -١

 مالبس داخلية رجالية اسم المشروع

 مراكز المحافظات الكبرى  المقترحموقع المشروع

 فانيالت وسراويل داخلية للرجال منتجات المشروع

 شخصا ٢٨ األيدي العاملة

 ردينا ١٢٤,٩٧١ االستثمار الكلي

 دينار ٩٥,٦٤٨ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣٤,٧ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٧ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنوات ٣ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 مشروع مالبس داخلية رجالية
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  وصف المشروع  ١٠٢

 
تـؤدي أساسـا وظيفـة      مالبس منوعة منها المالبس الداخليـة والـت         ادة  عيرتدي الناس   

اظ على دفء الجسم وقت البرد، وهي في كل األحـوال غـدت             امتصاص عرق الجسم والحف   

ظـر  نجزء أساسيا من لباس االنسان الذي اعتاد عليه، وأصبح يقبل على ارتداءها بغـض ال           

 .ر اليهاشاعن وظائفها الم

والثقافة، أصبح االهتمام بهذه المالبس متعلقا كذلك بمستوى جودتها         ومع تغير نمط المعيشة     

ا أو المادة األوليـة المصـنوعة       خدميهالبس الداخلية إما تبعا لمست    موتصنف ال . وتصميمها

 : ومن هذه التصنيفات .منها

 . مالبس داخلية رجالية-

 . مالبس داخلية نسائية-

 . مالبس داخلية لألطفال-

 .لمواليد مالبس داخلية ل- 

  

وتبعا للمواد األولية فهي تصنف كمالبس قطنية أو مصنعة من البوليستر وغيره من األقمشة       

 .التركيبية

 
 حيث يتم استعمالها وتجديدها باستمرار ،ضروريات الوحاليا تعتبر المالبس الداخلية من 

م المشروع والمالبس القطنية هي اكثر األنواع طلبا في السوق من قبل المستهلكين وسيقو

 .المقترح بإنتاجها

 

 

المقدمة ٠ ٢
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  مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢ 
 

المالبس الداخلية الرجالية والمصنوعة من     إنتاج  يهدف المشروع المقترح الى     

مع أهمية مالحظة وجـود     ،  مناسبوتوفيرها في السوق المحلي بسعر      القطن  

 .لتصدير فرصة جيدة ل
 

 :ومن أهم مبررات المشروع
  

هـذه   حيث يوجد طلب دائـم ومسـتمر علـى         منتجات المشروع ق جيد ل  وسالك  هن ٠١

 .المواطنين التي يستعملها المالبس

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

 .فرصة جيدة للتصدير الى األسواق الخارجية

 .  توفير فرص عمل جديدة خلق 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 فيها، إ

يسهل تنفيذه واالستفادة من حوافز التصدير التي توفرها هذه مما الحرفية الصناعية 

 حيث أحد مراكز المحافظات الكبرى  ويقترح أن يكون موقع المشروع في،المناطق

 . والقرب من االسواقتتوفر األيدي العاملة 
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لمنتج  وصف ا ١٠٣  

 
جالية المصنوعة من القطن والتي رالبس الداخلية المسيقوم المشروع المقترح بانتاج ال

ل تغطي احتياجات الذكور فوق سن الخامسة عشر، وتشمل منتجات المشروع السراوي

 كما  أن هذه المالبس تنتج .والفانيالت بنوعيها نصف الكم والشباح) الكلسونات(الداخلية 

بمقاسات متعددة من الصغير الى الكبير جدا ، وكمتوسط تمت الحسابات الالحقة على أساس 

  S, M, L and XL)(المقاس 

 .المتوسط

 إذا كانت ٦٢٠٧ت البند وفقا للنظام المنسق تحالمالبس الداخلية الرجالية هذا وتصنف 

 .مصنعة من المصنراتإذا كانت  ٦١٠٧مصنعة من غير المصنرات وتحت البند 

 

 السوق  ٢٠٣

  الطلب الحالي .١

 
يحتاج كل شخص الى استعمال المالبس الداخلية ولتقدير حجم الطلب الحالي على صنف 

 ١٥عمارهم المالبس الرجالية، فقد تم افتراض استعمالها من قبل الذكور الذين تتجاوز أ

 .عتبار من  هم أصغر من هذا السن يصنفون كأطفالاعاما ب

عدد السكان الذكور في المملكة حسب فئة العمر، حيث بلغ عدد من ) ١(ويين الجدول رقم 

شخص، ومع معدل ألف  ١٦٥٩ نحو ٢٠٠١سنة في عام الخمسة عشر تزيد أعمارهم عن 

 . ألف شخص١٧٥٣در ان يبلغ  يق) ٢٠٠٣(فإن عددهم حاليا % ٢,٨نمو سكاني قدره 

 

 

 

 دراسة السوق٠ ٣



 ٨

 )١(جدول رقم 

 ٢٠٠١/عدد السكان الذكور في المملكة حسب فئة العمر

 ألف شخص الفئة       

٢٨٧ ١٩ - ١٥ 

٢٧٤ ٢٤ - ٢٠ 

٢٧٦ ٢٩ - ٢٥ 

٣٨٥ ٣٩ - ٣٠ 

١٩٥ ٤٩ - ٤٠ 

١٢٥ ٦٠- ٥٠ 

١١٧  +٦٠ 

 ١٦٥٩ المجموع

 
السراويل ب والمتعلقة ائرة اإلحصاءات العامةالصادرة عن دبيانات التجارة الخارجية وتشير 

الجدول رقم كما في ) not knitted(الداخلية الرجالية المصنوعة من المواد غير المصنرة 

 ٢٠٠١ – ١٩٩٧بلغ خالل السنوات جز ميزان التجارة الخارجية أن معدل صافي ع إلى ٢

بنود أخرى، غير أن  أما الفانيالت فالتصنيف يدمجها ب ألف دينار سنويا، ٥٣٤حوالي 

 .صة بالسراويل تعتبر مؤشرا حول وضع الفانيالتاالبيانات الخ

       

 

 

 

 

 



 ٩

 

 )٢(جدول رقم    

 السراويل الداخلية الرجاليةالتجارة الخارجية ألصناف          

 )من غير المصنرات(          

 ألف دينار           

زان التجاريالميإعادة التصديرالصادرات الواردات السنة
٣٤٢( ٢٧ ٧٩ ٤٤٨ ١٩٩٧( 
٢١٣ - ٣٩٩ ١٨٦ ١٩٩٨ 
٥٣٤( - ٢٠٤ ٧٣٨ ١٩٩٩( 
١,٤٢٢( ١٤ ١٩٦ ١٦٣٢ ٢٠٠٠( 
٥٨٧( - ٢,٧٢٣ ٣,٣١٠ ٢٠٠١( 
 )٥٣٤(    المعدل

 
فانها توضح ) ٣جدول رقم (أما البيانات الخاصة بالسراويل المصنوعة من األقمشة المصنرة 

 بشكل كبير خالل السنوات الثالثة األخيرة لصالح الصادرات قد ازدادأن الميزان التجاري 

 ٣,٧ نحو ٢٠٠١ – ١٩٩٧ التجاري اإليجابي خالل السنوات نبحيث كان معدل الميزا

، غير أن جميع الصادرات قد صنعت في المناطق المؤهلة وتم تصديرها الى مليون دينار

 .امريكا بصورة غير مباشرة
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 )٣(جدول رقم 

 رة الخارجية ألصناف السراويل الداخلية الرجاليةالتجا

 )من المصنرات(

 ألف دينار

الميزان التجاريإعادة التصديرالصادرات الواردات السنة
٤٢٢ - ٤٦٠ ٣٨ ١٩٩٧ 
٥٩( ٤٠ ١٤ ١١٣ ١٩٩٨( 
٤,٣٨١ ٢٥ ٤,٧٧٨ ٣٧٢ ١٩٩٩ 
٧,٨٥٣ - ٨,٩٨١ ١,١٢٨ ٢٠٠٠ 
٧,٠٠٣ ٤١ ٩,٢٨٤ ٢,٢٤٠ ٢٠٠١ 
 ٣,٧٥١    المعدل

 
) الذكور فوق سن الخمسة عشر(البس الداخلية الرجالية م الولتقدير حجم الطلب الفعلي على

الطقم يتكون ( يقوم بتبديل طقمين سنوياأن الشخص الواحد وكتقدير متحفظ فقد تم افتراض 

وحيث ، حيث أنه يحتفظ عادة بعدد أكبر ألغراض التغيير اليومي، )من فانيال وسروال داخلي

 ألف شخص، فإن تقدير الطلب ١,٧٥٣ الخامسة عشر حاليا يقدر بنحو ق الذكور فوأن عدد

 . ألف طقم٣,٥٠٦الحالي يعادل 

 

   الطلب المتوقع٠٢
 

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

المتوقع خالل السنوات الطلب المستقبلي  فإن عليه  بنفس النسبة ونويا سيزداد سالمقدر 

).٤( هو كما مبين في الجدول رقم  الخمسة القادمة  

 

 

 

 



 ١١

                            

 

 

 )٤(جدول رقم 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤الطلب المتوقع  للسنوات 

 المالبس الداخلية الرجاليةعلى 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة
 ٤,٠٢٥ ٣,٩١٥ ٣,٨٠٩ ٣,٧٠٥ ٣,٦٠٤ ٣,٥٠٦ طقمألف 

 
 طاقة االنتاجية المقترحة لصة المشروع وا ح٣٠٣

 
 االعتبار عدم المبالغة في حصة المشروع من السوق وطبيعة المشروعات بعينمع األخذ 

فإن  والمنافسة المتوقعة من االنتاج المحلي والمستوردات الخاصة بصناعة الملبوسات

 ساعات عمل ٨لى أساس ع كل ألف طقم وذ٣٠٠الطاقة االنتاجية المقترحة للمشروع هي 

و   ) Circular Knitting Machines     الدائرية نات الحياكةيستثناء ماكاب( يوميا 

المقدر لعام الطلب من حجم %  ٨,٣قة المقترحة تمثل اوالط،  السنة/ يوم عمل٣٠٠

  .يوميا/ ساعة١٦نات الحياكة الدائرية ستعمل ورديتين أي ي، هذا مع مالحظة ان ماك٢٠٠٤

 
 مـن الطاقـة     %٦٥تمثـل    ألف طقم    ١٩٥وسيبدأ المشروع انتاجه في السنة األولى بواقع        

ويوضح الجدول رقم . سنويا% ٥االنتاجية على أن يزداد االنتاج لغاية السنة الخامسة بمعدل         

 .تدرج الطاقة االنتاجية للمشروع على مدى خمسة سنوات انتاجية) ٥(

  

 

 

 

 

 



 ١٢

 

 

 

  
)٥(دول رقم ج  

  القادمةقة اإلنتاجية للسنوات الخمسةتدرج الطا
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

%الطاقة االنتاجية   ٧٩ ٧٥ ٧٢ ٦٨ ٦٥ 
 ٢٣٧ ٢٢٥ ٢١٥ ٢٠٥ ١٩٥ ألف طقم

 

 المنافسة والتسويق ٤٠٣ 

 
 ذات المستوى المماثل لألصناف      المستوردة   المنتجاتلمشروع من   المتوقعة ل المنافسة  أتي  ت

 وهنالـك أيضـا      بعض الـدول اآلسـيوية،     وانتاج  ة االنتاج السوري     وخاص التي سينتجها 

ال تمثـل منافسـا     المنتجات ألمريكية واألوروبية غير أن هذه أسعارها مرتفعـة للغايـة ، و            

 .فئة أخرى من المستهلكينللمشروع حيث يهتم بها 

 

ـ             ة ويستطيع المشروع تسويق منتجاته عن طريف قنوات متعددة، إضافة لمحـالت النوفوتي

 كما ينبغي أن تولي إدارة      المؤسسات االستهالكية المدنية والعسكرية،   مثل   والمخازن الكبرى 

اهتماما خاصا للتصدير سواء الى الدول العربية وتحديدا في الخلـيج العربـي أو              المشروع  

 .للسوق األمريكية حيث الفرص المتاحة جيدة

 

 يرادات المتوقعة   إلار البيع واسعأ ٥٠٣
 

القطن نوعية نظرا ألن كبير في السوق المحلي بشكل المالبس الداخلية عار تتفاوت أس

 وذلك إضافة إلسم الماركة ن في تحديد سعر البيعاوالتصميم أساسي) طويل أو قصير التيلة(

 :   في السوق المحليأسعار التجزئة بعض فيما يلي والعالمية إن وجد،

 



 ١٣

 

 

 
 .دينار واحد:  دينار ، فانيال٠,٧٥: سروال:   انتاج سوري -

 . دينار٣,٥:  دينار ، فانيال٢: سروال:  انتاج تايالندي-

 . دينار٣:  دينار ، فانيال٢,٥: سروال:    انتاج كوري-

 

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

ا هو عتبر مناسبالذي ي فإن سعر بيع الجملة من المصنع وقماش وتصميمه ،حيث نوعية ال

 :كالتالي

 . دينار٠,٧٥ : لفانيال، ادينار  ٠,٥: السروال

 .    دينار١,٢٥هو  أي ان سعر الطقم الواحد 

 

 .االيرادات المتوقعة في السنة األولى) ٦( ويوضح الجدول رقم 

 
 )٦(جدول رقم                                                

السنة األولى/المتوقعة اإليرادات السنوية  
 

 دينار/ اإليرادات  العدد البند
 ٢٤٣,٧٥٠ ١٩٥ ألف طقم

 
 

 

 
 

 قع المشروع  مو ١٠٤  
 

أحد مراكز المحافظات الكبرى وضمن المدن الصناعية،       يقترح أن يكون موقع المشروع في       

 .الالزمة للمشروعالخدمات الضرورية حيث تتوفر كافة 
 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ١٤

 

 

 
 

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 
 :واستخداماتها  احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها )٧( يبين جدول رقم   

 )٧(دول رقم ج

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

لبندا  )٢م( المساحة    
نتاجإلصالة ا ٣٠٠  

  والجاهزةمستودعات المواد األولية ١٠٠

  وخدمات اداريةبمكات ١٠٠

 المجموع ٥٠٠
 

ويقدر مربع  متر ٥٠٠يتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي 

 .المتر المربع / دينار١٥اقع  دينار وذلك بو٧,٥٠٠إيجار السنوي لها بنحو ل بد
 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  التصنيعمراحل ٠١
 

 ) .Knitting( بواسطة ماكينات الحياكة الدائرية األقمشة المصنرة انتاج -

 .التفصيل للمنتجات حسب األقيسة المطلوبة  -

 .لمعاينة والتفتيشا  وخياطةال -     

 .التغليف  الكوي-     
 
 

 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢

 

 



 ١٥

 

 
 

 

شاملة الالزمة وتكلفتها  والمعدات احتياجات المشروع من اآلالت ) ٨( يبين جدول رقم 

لتركيب والتشغيلا  

 )٨(                     جدول رقم      

                تكلفة المعدات والتجهيزات    

      دينار العدد البند
 ١,٨٠٠ ٢ مقص كهربائي

 ٥٤,٠٠٠ ٣ )Knitting( دائرية  حياكةكينةما

 ٤,٠٠٠ ١  كونات لف خيوطكينةما

 ٦,٧٠٠ ٢  رشماكينة

 ٣,٩٠٠ ٦  حبكةماكينة

 ٦٠٠ ٢ ةدرز اكينةم

 ٥,٠٠٠  تجهيزات كوي على البخار

 ٢,٠٠٠  للإلنتاجوكراسي تفصيل طاوالت 

٧٨,٠٠٠  المجموع

 

 :األثاث والتجهيزات المكتبية  ٤٠٤
 . دينار٢,٠٠٠يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

 :وسائط النقل  ٥٠٤
 . دينار٨,٠٠٠تقدر كلفتها بنحو نقل متوسطة وزم للمشروع سيارة لي

 
 
 
 
 



 ١٦

 
 
 
 
 
 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤
 

.العاملة وكلفتها السنويةالقوىاالحتياجات التقديرية من ) ٩(يبين جدول رقم   
 
 

 )٩(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

فةالوظي  سنة/دينار شهر/دينار العدد 
 ٤,٨٠٠ ٤٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مالي وإداري

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مبيعات

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ أمين مستودع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتيرة

 ٦,٠٠٠ ٢٥٠ ٢ فني حياكة

 ٨,٤٠٠ ٣٥٠ ٢ فني قص

 ٦,٠٠٠ ٢٥٠ ٢ فني كوي

 ١٨,٧٢٠ ١٢٠ ١٣ عمال خياطة

 ٣,٦٠٠ ١٠٠ ٣ عمال تغليف

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سائق

 ٦١,٣٢٠  ٢٨ المجموع

جور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي أليضاف للرواتب وا

 %.١١والبالغة نسبتها 

 



 ١٧

 

 

 الضروريةوالخدمات المواد األولية  ٧٠٤
 
 ومستلزمات التغليف  المواد األولية٠١
 

ما في ذلك فواقد القص المعتادة في ب لكميات التالية من القماشاالطقم الواحد  نتاجإليلزم 

 : صناعة المنسوجات

 . بعمتر مر ٠,٢سروال داخلي    -

  متر مربع١,٢ : فانيال نصف كم-

 

 غم وهي الوزن ١٨٢متر مربع تعادل حوالي ١,٤حد يحتاج الى نحو اأي أن الطقم الو

حياكة (لفة اثناء مراحل التصنيع المختفاقد بدل % ١٠ ذلكيضاف ل. الغرامي لهذا القماش

 . غم تقريبا ٢٠٠أي ان معدل احتياجات الطقم ) . وخياطة

 ليواومطاط للسرخياطة وخيوط ) ليبل(ة قماشيوتشمل أشرطة بيانات :  أخرىت مستلزما-

 .  ومواد تغليف منوعة

 . علب تغليف مطبوعة-

 

ف في ياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليت  اح)١٠(ويوضح الجدول رقم 

 .السنة األولى
 

 )١٠(جدول رقم           

 السنة االولى/ ومستلزمات التغليفالمواد األولية               
 

دينار/الكلفة   البنـــد الكمية 
طن ٣٩ ٧٨,٠٠٠  خيوط قطنية 

  )مطاط وخيوط وليبل(تلزمات أخرىسم - ٩,٧٥٠

تغليفمواد  - ١٩,٥٠٠  

 المجموع  ١٠٧,٢٥٠

 



 ١٨

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

 الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها فـي السـنة           )١١(يوضح الجدول رقم    

 .االنتاجية األولى

)١١(جدول رقم   

 السنة األولى/ الضروريةالخدمات 
 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 المياه ٥٠ ٦٠٠

 الوقود ١٥٠ ١,٨٠٠

 المجموع ٥٠٠ ٦,٠٠٠
 

 :ترة الزمنية لتنفيذ المشروع ف٨٠٤
 بدء من تسجيل وترخيص الشروع ، أشهر٤ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي

 .وشراء المعدات والتجهيزات
   
 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١٢(جدول رقم                                 

 للمشروعكلفة الموجودات الثابتة                        

 البند دينار

 المعدات واآلالت ٧٨,٠٠٠

 أثاث ٢,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٨٨,٢٠٠

 الدراسة المالية-٥



 ١٩

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

تكـاليف  دينار وتشـمل     ٣,٠٠٠التأسيس وما قبل التشغيل حوالي       تبلغ مصاريف   

   . واستكمال الدراساتاقد على المعداتوالتعالتسجيل ورخصة المهن 
 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

فـي السـنة     دينـار    ٣٣,٧٧١ال العامل التقديري للمشروع حوالي        يبلغ رأس الم  

 ويبين الجدول    شهرين    لمدة    تكاليف التشغيل الالزمة     وعلى أساس    لإلنتاجاألولى  

 .في هذه السنةتكاليف التشغيل )  ١٣( رقم 

 )١٣(قم جدول ر

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 
 دينار

 
 البند

مواد أولية  ١٠٧,٢٥٠

 رواتب وأجور   ٦٨,٠٦٥

 إيجارات ٧,٥٠٠

 المساعدةالخدمات  ٦,٠٠٠

 مصاريف تسويق ٦,٠٠٠

أخرىمصاريف تشغيلية  ٧,٨١٠

المجموع ٢٠٢,٦٢٥

 

 

 

 

 
 



 ٢٠

 

تكاليف المشروع ملخص    ٤٠٥    
 

 )١٤(قم جدول ر                

 تكاليف المشروع  ملخص         

 البنــــــد دينار

 الموجودات الثابتة ٨٨,٢٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣٣,٧٧١

 التكلفة االستثمارية الكلية ١٢٤,٩٧١
 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٥٠٥
 

مستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول ال

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

دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي  ٦٠,٠٠٠

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٨المقترح حوالي 

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

 -:اإلعتماد على األسس والفرضيات التاليةواستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك ب

 

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

 

 



 ٢١

 
 %.٥معدل سنوي هو تم افتراض أن األجور السنوية تزداد ب

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان المشروع كذلك . السنة الخامسةتى حربحاً صافياً المشروع يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  قادر

 

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

 :والتي تبين ما يلي

 

 ٢١,٤٤٢روع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بـين           يتوقع ان يحقق المش    -

 .دينار في السنة الخامسة ٣٤,٢٢٦دينار و 

ـ   ثمانيةلسيوفر المشروع فرص عمل      - بمـا فـيهم صـاحب       وموظفـا    امال وعشرين ع

 بما فيها مساهمة المشروع فـي       تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم      . المشروع

دينـار فـي     ٨٢,٧٣٣ دينار في السنة األولى ترتفع الى        ٦٨,٠٦٥الضمان االجتماعي   

 .السنة الخامسة

فـي السـنة    % ٤٢,١في السنة األولى    % ١٨,٢ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

 %.٤٢,١ و % ٣١,٨ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار ٩٥,٦٤٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

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

 ١,٧حالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

على من الحد   أمشروع مجديا وتبقى المعايير المالية      يبقى ال  % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

اال ان المشروع يعتبـر حساسـا النخفـاض         .  الالزم للحكم على جدوى المشروع     األدنى



 ٢٢

األمر الـذي يتطلـب     % ٢٠او ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة      % ١٠اسعار البيع بنسبة    

 .ل االنفاق على تكاليف التشغيمراعاة ذلك عند تحديد اسعار البيع او

 
 
 

 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

  الماليةمالحقال٧٠٥



الموقع المقترح
الرمثا

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

243,750255,938268,734282,171296,280المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

107,250112,613118,243124,155130,363تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
47,41949,79052,28054,89457,638تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
11,16011,71812,30412,91913,565تكاليف المصنع التشغيلية

165,829174,121182,827191,968201,566مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
77,92181,81785,90890,20394,713الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي التسويق
16,65017,48318,35719,27420,238رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

6,0006,3006,6156,9467,293مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
7,5007,5007,5007,5007,500إيجارات

00000أيجار أرض
2,0502,1532,2602,3732,492مصاريف أخرى

36,79638,26139,79941,41443,109مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,2999,2999,2999,2999,299اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

46,69548,16049,69851,31353,009مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
31,22633,65736,21038,89041,704الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

6,0005,0173,9362,7471,439الفائدة على القرض
25,22628,64032,27336,14340,266الربح قبل الضريبة

3,7844,2964,8415,4216,040الضريبة على األرباح
21,44224,34427,43230,72234,226األرباح الصافية

%56%57%58%59%60نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 164,840166,348167,777169,109170,322نقطة التعادل

%57%60%62%65%68نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
78,00010.007,800معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
9,299المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
33,77133,7710رأس المال العامل المطلوب

124,97164,97160,000إجمالي تكلفة المشروع
%48%52%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
المالبس الداخلية



الموقع المقترح
الرمثا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
243,750255,938268,734282,171296,280المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
243,750255,938268,734282,171296,280المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
64,971حقوق الملكية

60,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

15,89618,49020,44221,67722,110الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
124,971259,646274,427289,177303,848318,390مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
88,200مجموع اإلستثمارات

17,875165,829174,121182,827191,968201,566التكاليف التشغيلية المباشرة
36,79638,26139,79941,41443,109إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3,7844,2964,8415,4216,040الضريبة

109,075212,409221,695231,403241,550252,155إجمالي التدفق النقدي الخارج
15,89647,23752,73357,77462,29866,235صافي 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

15,89637,40941,92245,88249,21751,846رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
018,91921,48024,20527,10730,199توزيعات األرباح

15,89618,49020,44221,67722,11021,647صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
المالبس الداخلية



الموقع المقترح
الرمثا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
15,89618,49020,44221,67722,11021,647النقد

00000المدينون
17,87517,87517,87517,87517,87517,875المخزون

33,77136,36538,31739,55239,98539,522إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

78,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
88,20088,20088,20088,20088,20088,200إجمالي األصول الثابتة
9,29918,59927,89837,19746,496اإلستهالك التراآمي

88,20078,90169,60160,30251,00341,704القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
124,971117,666109,719101,05591,58881,226مجموع 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
64,97164,97164,97164,97164,97164,971رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,5235,3878,61412,228األرباج المجمعة
2,5232,8643,2273,6144,027الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

64,97167,49370,35773,58577,19981,226مجموع حقوق الملكية
124,971117,666109,719101,05591,58881,226مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %42.1%33.5%27.1%22.2%18.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%42.1%39.8%37.3%34.6%31.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.43.23.02.80.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
المالبس الداخلية



الموقع المقترح

الرمثا

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%124,9715تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %64,9715مساهمة صاحب

%60,00012القروض

%75%48.0القرض الى التكاليف %

%15%52.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

21,44224,34427,43230,72234,226صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %13.6%12.8%12.0%11.2%10.3الربح قبل الضريبة

%42.1%33.5%27.1%22.2%18.2معدل العائد على اإلستثمار %

%42.1%39.8%37.3%34.6%31.8معدل العائد على حقوق الملكية %

3.43.23.02.80.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.60.40.20.0الديون

164,840166,348167,777169,109170,322نقطة 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 66,249-1,61914,699-95,64887,10778,56647,014صافي القيمة الحالية

IRR %3.3-%15.4%11.6%23.2%28.1%31.1%34.7معدل العائد الداخلي

B/C 1.71.61.51.41.01.10.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

167,679

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

28.6%

37.1%

2.5

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

المالبس الداخلية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

27,633

12.0%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR34.7%معدل العائد الداخلي

NPV95,648صافي القيمة الحالية

B/C1.7اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR31.1%معدل العائد الداخلي

NPV87,107صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.1%معدل العائد الداخلي

NPV78,566صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR23.2%معدل العائد الداخلي

NPV47,014صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.6%معدل العائد الداخلي

NPV-1,619صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.4%معدل العائد الداخلي

NPV14,699صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-3.3%معدل العائد الداخلي

NPV-66,249صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0109,0750-109,075

115,89641,12525,229

21,62643,55641,930

31,70746,10944,401

41,79348,78946,997

51,882155,734153,851

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0119,9830-119,983

115,89641,12525,229

21,62643,55641,930

31,70746,10944,401

41,79348,78946,997

51,882159,904158,022

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0130,8900-130,890

115,89641,12525,229

21,62643,55641,930

31,70746,10944,401

41,79348,78946,997

51,882164,074162,192



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0109,0750-109,075

115,89628,93713,041

21,62630,75929,133

31,70732,67230,965

41,79334,68132,888

51,882139,837137,955

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0109,0750-109,075

115,89616,750854

21,62617,96216,336

31,70719,23517,528

41,79320,57218,779

51,882123,941122,059

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0110,8630-110,863

117,48520,8623,377

21,78922,31820,529

31,87823,84621,968

41,97225,45123,479

52,071135,344133,273

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0112,6500-112,650

119,075600-18,475

21,9511,080-872

32,0491,584-465

42,1512,113-38

52,259114,954112,696
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