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

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
يـة للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والمال              

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

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

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (

 



 ٣

  المحتويات

.١  المشروع ملخص   

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع    

٢. ٢ ف ومبررات المشروع ااهد    
٣. ٢  للمشروعرح ت المقالموقع    

.٣ دراسة السوق    
١. ٣ وصف المنتج     

٢. ٣ االنتاجية حصة المشروع والطاقة السوق و    
٣. ٣ والتسويق المنافسة    

٤ .٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة    
.٤ الدراسة الفنية    

١. ٤ موقع المشروع    
٢. ٤ البناء والتجهيزات     

األثاث ووسائط النقلمراحل التصنيع وكلفة المعدات و ٣. ٤    
٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية    

٥. ٤ المواد األولية والخدمات المساعدة     
٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع    

.٥ اسة الماليةالدر   
١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة    

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

٥. ٥ تكاليف المشروع ملخص     
    ٦.  ٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات 
   705 ملخص المؤشرات والكشوف المالية

٨. ٥ ةالمالحق المالي    
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 مشروع الجوارب الرياضية
 

 

 *ملخص المشروع  -١

 جوارب رياضية اسم المشروع

 محافظات الشمال موقع المشروع

 جوارب رياضية من قطن وبوليستر  منتجات المشروع

 أفراد ١٠األيدي العاملة

 دينار ٧٦,٩٠٠االستثمار الكلي

 ينارد ٢١,٩٤٦ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٠,٢ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٣القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنوات ٤ Pay Back Periodفترة االسترداد 

 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ٥

 

 

 

  وصف المشروع١. ٢
 

بس اإلنسان خاصة مع انتشار استعمال       من مال  أساسيا ءغدت الجوارب بمختلف انواعها جز    

 . األحذية واألبواط على نطاق كبير يشمل معظم الناس تقريباً

 

وإضافة لوظيفة الجوارب األساسية  وهي وقاية القدم من اإلحتكاك ببطانة الحذاء بما يتـيح               

  شتاء، فإن الجوارب اصبحت جزء     للقدممرونة الحركة وامتصاص العرق صيفاً ومنح الدفء        

 . لباس اإلنسان و أناقتهمن

 

 :وتصنف الجوارب الى أنواع عديدة أهمها

 

 جوارب رجالية -١

 جوارب نسائية -٢

 جوارب األطفال -٣

 الجوارب الرياضية -٤

 

وال يقتصر استعمال الجوارب الرياضية عند ممارسة األلعاب الرياضية في المالعب، بـل إن              

لـذلك فـإن     . بشكل يومي تقريبا   يلبسون هذه الجوارب  ) ذكوراً و إناثاً  (معظم طلبة المدارس    

الطلب على هذه الجوارب كبير ويتزايد بسرعة مما يعتبر عامالً ايجابياً لصـالح المشـروع               

 .المقترح

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

يهدف المشروع المقترح الى انتاج الجوارب الرياضية القطنية وتوفيرهـا بسـعر مناسـب              

 .األسواق األخرىصدير الى أسواق الدول العربية و للتجيدة إمكانيةللمستهلك مع وجود 

 

 المقدمة.٢



 ٦

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

المتزايد على ممارسة الرياضة أو  لإلقبالإن الطلب كبير على هذه الجوارب سواء  .١

لحقيقة أن معظم الطلبة اصبحوا يفضلون استعمال األبواط الرياضية واألحذية 

 .الخفيفة حتى خارج المدارس

امكانية جيدة األردن التجارية مع العديد من الدول العربية واألجنبية تتيح اتفاقيات  .٢

 .لتصدير منتوجات قطاع الملبوسات الى عدة دول

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 .تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع .٤

 

  الموقع المقترح للمشروع٣. ٢

 

 فانه يقترح انشاء ،جوارب في المنطقة الوسطى المحيكات والمصانعنظرا لتركز معظم 

 التي توجد فيها مدن صناعية بحيث يستفيد المشروع محافظات الشمالالمشروع في احدى 

 .من التسهيالت التي توفرها هذه المدن

 

 

 

 

 وصف المنتج ١. ٣
 

 وتصنع ٠سيقوم المشروع بإنتاج الجوارب الرياضية والتي تغطي احتياجات الذكور واإلناث

وسيكون اإلنتاج قطن والباقي بوليستر % ٨٠نسبة بهذه الجوارب من القطن والبوليستر 

 .بقياسات متفاوتة بما يناسب معظم مقاسات األقدام

 دراسة السوق. ٣



 ٧

 

  المشروع والطاقة اإلنتاجيةصة  السوق وح٢. ٣
 

 الطلب الحالي .١
 

 :  أهمها   من المستهلكينفئات عديدةتستعمل الجوارب الرياضية من 

 

 .دارس ذكوراً وإناثاً في المرحلة األساسية وما بعدهاطلبة الم •

العديد من األفراد، خاصة الذكور من غير الطلبة الذين يذهبون ألعمالهم باألبواط  •

 .واألحذية الخفيفة

، عن العمر ممن يمارسون األلعاب الرياضية) بغض النظر(الرجال والنساء  •

 .من الناس مؤخراًوخاصة رياضة المشي التي انتشرت بين اعداد جيدة 

 

أن المستوردات  الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامةتشير بيانات التجارة الخارجية 

كلسات نسائية وسراويل "والذي ينص على  ٦١١٥والصادرات والمعاد تصدير من البند 

وكلسات طويلة بما فيها العالية كلسات نصفية حتى الركب وجوارب طويلة أو ) كوالن(

 وغيرها من األصناف تكسو األرجل واألقدام بما فيه جوارب تمدد األوردة من قصيرة الساق

 الجوارب أنواع يتضمن كافة إليه، علما بان البند المشار ٢كما في الجدول رقم " مصنرات 

  .الرجالية والنسائية والطبية
 

 )٢(         جدول رقم 

 ٦١١٥للبند          التجارة الخارجية 

 دينار           ألف 

صافي المستوردات إعادة التصدير الصادراتالمستوردات السنة
١٨٧ ٢١ ١٠٠ ٣٠٨ ١٩٩٨  
٥٨ ٥١ ١٠٢ ٢١١ ١٩٩٩  
٥٤٢( ٥١ ٧١٤ ٢٢٣ ٢٠٠٠( 
١٤٨( ١,١٤٤ ١١٨ ١,١١٤ ٢٠٠١( 
٨٣ ٦٩٠ ١٤ ٧٨٧ ٢٠٠٢ 

 



 ٨

ن كافة كما أشير سابقا، فان بيانات دائرة اإلحصاءات العامة الواردة في الجدول اعاله تتضم

وبناء على ذلك ، فانه يصعب تقدير حجم الطلب على الجوارب الرياضية . أنواع الجوارب

 .استنادا إلى البيانات المذكورة

  

اعداد الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة باألردن للعام الدراسي ) ١(يبين الجدول رقم 

٢٠٠١/٢٠٠٢ 

 

 )١(جدول رقم 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢مية والجنس عدد الطلبة حسب المرحلة التعلي

 ) ألف طالب(

 

 المجموع الكلي مهنيثانوي  ثانوي اكاديمي تعليم أساسي المرحلة

 ٦٩٥ ٢٧ ٦١ ٦٠٧ ذكور

 ٦٧٤ ١٧ ٧٤ ٥٨٣ اناث

 ١,٣٦٩ ٤٤ ١٣٥ ١,١٩٠ المجموع

 

 في مراحل التعليم األساسي عدد طلبة المدارسمجموع يتبين من الجدول المذكور ان 

 يستهلك الواحد وكتقدير متحفظ الطالب أن وبافتراض .طالب ألف ١,٣٦٩ يبلغ والثانوي

فان ذلك يعني أن حجم االستهالك المحلي من قبل هذه الفئة زوجين من الجوارب سنوياً، 

 . مليون زوج٢,٧على الجوارب الرياضية يصل إلى حوالي 

 

ة بمختلف ومع األخذ بعين اإلعتبار طلبة الجامعات واألشخاص الذين يمارسون الرياض

 زوج ماليين ٣انواعها من بقية الفئات، فإن تقدير الطلب على الجوارب الرياضية بواقع 

 .يعتبر معقوالً

 

 الطلب المتوقع .٢

 معدل الزيادة السنوية في الطلب المتوقع على الجوارب الرياضية سيكون بواقع بإفتراض ان

الطلب المتوقع على هذا ، فان يمكن تقدير  ل النمو السكانيدسنويا وهو نفس مع% ٢,٨

 :) ٢(الجدول رقم  كما هو موضح في ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤المنتج للسنوات 



 ٩

 

 )٢(جدول رقم 

  الرياضية الجواربالطلب المتوقع على 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤للسنوات 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

٣,١٧٠٣,٢٥٩٣,٣٥٠٣,٤٤٤٣,٥٤١ ألف زوج

 

 المقترحة لطاقة االنتاجية  حصة المشروع وا٠٣

 

 خاصة بوجـود انتـاج      مع األخذ بعين االعتبار عدم المبالغة في حصة المشروع من السوق          

 وطبيعة المشروعات الخاصة بصناعة الملبوسات والمنافسة المتوقعـة مـن            ،محلي مماثل 

 ألف زوج   ١٨٠ فإن الطاقة االنتاجية المقترحة للمشروع هي        ٠االنتاج المحلي والمستوردات  

السنة ، والطاقة   / يوم عمل  ٣٠٠ ساعات عمل يوميا و      ٨وذلك على أساس    ) ةألف دزين ١٥(

 .٢٠٠٤فقط  من حجم الطلب المقدر لعام % ٦المقترحة تمثل نحو 

 

مـن الطاقـة   % ٦٥ ألـف زوج تمثـل  ١١٧ في السنة األولى بواقع      إنتاجهسيبدأ المشروع   

تدرج ) ٣( الجدول رقم    ويوضح. سنويا% ١٠ بمعدل   اإلنتاج  كميات زدادت على أن    ،اإلنتاجية

 .للسنوات الخمسة القادمة الطاقة االنتاجية للمشروع 

 

 )٣(جدول رقم 

  القادمةتدرج الطاقة اإلنتاجية للسنوات الخمسة

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

%الطاقة االنتاجية   ٩٥ ٨٧ ٧٩ ٧٢ ٦٥ 

 ١٧١ ١٥٦ ١٤٢ ١٢٩ ١١٧ ألف زوج

 

 

 

 



 ١٠

 المنافسة والتسويق ٣٠٣ 
 

مـن الجـوارب المسـتوردة ذات       الرئيسية لمنتجات المشـروع       المنافسة  وقع ان تكون    يت

 من سـوريا     المستوردة تجها المشروع وخاصة  يتوقع أن ين  المستوى المماثل لألصناف التي     

ها أسـعار غير ان    وهنالك أيضا المنتجات من بعض الدول الغربية           ٠وبعض الدول اآلسيوية  

 ٠مشروع مرتفعة ، وال تمثل منافسا لل

 

 

 من بسيط ال تغطي سوى جزء ياضية فإنها محدودة ولجوارب الر من امحلية الصناعة أما ال

مثل السوق ويكاد تسويق منتجاتها يكون محصورا في عدد محدود من منافذ التسويق 

 .المؤسسات االستهالكية المدنية والعسكرية

افة لمحالت النوفوتية يستطيع المشروع تسويق منتجاته عن طريف قنوات متعددة، إض

دول للوالمخازن الكبرى ، كما ينبغي أن تولي إدارة المشروع اهتماما خاصا للتصدير سواء 

 .العربية أو للسوق األمريكية حيث الفرص المتاحة جيدة

 

 اإليرادات المتوقعة   أسعار البيع و ٤٠٣
 

 المواد األولية نوعتبعا ل في السوق المحلي بشكل كبير الرياضيةتتفاوت أسعار الجوارب 

 للمستهلك أسعار التجزئةوجودة التصنيع إضافة إلسم الماركة العالمية إن وجد، وتاليا بعض 

 :  في السوق المحلي

  ٠ دينار للزوج١ - ٠,٧٠%): ٢٠(وبوليستر %) ٨٠( جوارب من قطن -

 ٠ دينار للزوج٠,٧٥– ٠,٦٠%): ٣٥(وبوليستر %) ٦٥( جوارب من قطن -

 

ومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة، وبأن المشروع سينتج الجوارب المصنوعة من 

،   فإن سعر بيع الجملة من المصنع والذي يعتبر مناسبا )%٢٠(والبوليستر %) ٨٠(القطن 

 .دينار للزوج الواحد هو ٠,٥٠

 

 

  



 ١١

 .االيرادات المتوقعة في السنة األولى) ٤( ويوضح الجدول رقم 

 

 )٤(م جدول رق

 السنة األولى/اإليرادات المتوقعة

 

 دينار العدد البند

 ٥٨,٥٠٠ ١١٧ ألف زوج

 

 

 

 
 

 موقع المشروع   ١٠٤  
 

 حيث تتـوفر    . شمال المملكة  يفيقترح أن يكون موقع المشروع في احدى المدن الصناعية          

 ٠الخدمات الضرورية للمشروع  من كهرباء وماء وخالفه
 

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 

 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٥(   يبين جدول رقم 
 

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها

 
 البند  )٢م( المساحة  

١٥٠ 
 صالة االنتاج

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٦٠

  إدارية وخدمات عمالمكاتب ٤٠

 المجموع ٢٥٠

 الدراسة الفنية ٠ ٤



 ١٢

 

 متر مربع ٢٥٠ل السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي  ويتبين من الجدو

 .المتر المربع / دينار١٢ دينار وذلك بواقع ٣,٠٠٠ويقدر بدل إيجار السنوي لها بنحو 

 

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١

 

 .  لف الخيوط على المخاريط الخاصة-

نة الحياكة التي تتولى صنع الجورب حسب نوع يخاريط على ماك وضع الم-

 .الخيوط الموضوعة

 .  إغالق مقدمة الجورب ثم قلبه-

 . المعاينة والتفتيش-     

 . والتغليف الكوي-      

 

 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة  ) ٦( يبين جدول رقم 

 التركيب والتشغيل

 

 )٧(                          جدول رقم 

                    تكلفة المعدات والتجهيزات

 البند
      دينار العدد

 ٤,٠٠٠ ١  لف خيوطماكينة

 ٤٨,٠٠٠ ٨  حياكة جواربماكينة

 ١,٥٠٠ ١  إغالق المقدمةماكينة

 ٥,٠٠٠ ١ مرجل بخار

 ١,٥٠٠   عدد وأدوات

 ٦٠,٠٠٠  المجموع



 ١٣

 

   األثاث والتجهيزات المكتبية٠٣

 
 . دينار٢,٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 

 

  وسائط النقل٠٤

 
 . دينار٨,٠٠٠ يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 

 
  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤

 
.تقديرية من القوىالعاملة وكلفتها السنويةاالحتياجات ال) ٧(يبين جدول رقم   

 
 )٧(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 ةالوظيف
 سنة/دينار شهر/دينار العدد

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مالي وإداري

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مبيعات

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ ةفني حياك

 ٥,٧٦٠ ١٢٠ ٤ عمال تشغيل

 ٢,٤٠٠ ١٠٠ ٢ عمال تغليف

 ١٨,٩٦٠  ١٠ المجموع

 أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة واألجوريضاف للرواتب 

 %.١١نسبتها 

 

 

 

 



 ١٤

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٥٠٤
 

  المواد األولية ومستلزمات التغليف٠١

 

زوج الواحد من الجوارب الكميات التالية من الخيوط   بما في ذلك الفواقد يلزم النتاج ال

 : المعتادة في صناعة المنسوجات

 

 ٠كغم/  دينار ١,٢٠ بسعر  غم  خيوط  قطن٥٣ -

 .كغم/  دينار ١,٦٠ بسعر  غم  خيوط  بوليستر١٣ -

  ٠كغم/  دينار ٢,٥٠ بسعر  غم خيوط  مطاطية مرنة٢ -

 . فلس للزوج الواحد٢٠ بكلفة من ورق مطبوع وأكياس  نايلون  مستلزمات  تغليف -

 

احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في )  ٨(ويوضح الجدول رقم 

 .السنة األولى

 

 )٨(          جدول رقم 

 السنة االولى/ المواد األولية ومستلزمات التغليف

دينار/ الكلفة   البنـــد الكمية

٧,٤٤٠ 
 خيوط قطنية  6.2     طن

١,٦١٠ 
 خيوط بوليستر   1.52طن

٥٨٥ 
 خيوط مرنة 234 كغم

٢,٣٤٠ 
 مستلزمات تغليف  

 المجموع  ١١,٩٧٥

 

 

 



 ١٥

 .المساعدة  الخدمات ٠٢
 

الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتهـا فـي السـنة           ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 .االنتاجية األولى

 

 )٩(جدول رقم 

 السنة األولى/للمشروع مساعدة مات الالخد

 شهر/دينار سنة/دينار
 البند

١٥٠ ١,٨٠٠ 
 ءالكهربا

 المياه ٢٥ ٣٠٠

 الوقود ١٧٥ ٢,١٠٠

 المجموع ٣٥٠ ٤,٢٠٠

  

 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤

 
 بدء من اختيار الموقع والتعاقد . أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

  ٠شراء الماكينات وتجهيز المصنع والبدء بالتشغيل على 



 ١٦

   

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

  )١٠(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

                            البند دينار

 المعدات واآلالت ٦٠,٠٠٠

 أثاث ٢,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٧٠,٢٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

 دينار وتشمل تكاليف التسـجيل      ٣,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

 .  ومصاريف متفرقة اخرى والتعاقد على المعدات والترخيص

 

 ملرأس المال العا ٣٠٥
   

  مـدتها  إنتاجيةرة  و د أساسعلى   دينار   ٣,٧٠٠يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع       

 . واحدشهر

 الدراسة المالية .٥



 ١٧

 

 تكاليف التشغيل ال٤. ٥

 
 .تكاليف التشغيل في هذه السنة)  ١١(   يبين الجدول رقم 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 دينار/ التكلفة 
 البند 

 ية مواد أول ١١,٩٧٥

 رواتب وأجور  ٢١,٠٤٥

 إيجارات ٣,٠٠٠

 مصاريف تسويق ١,١٧٠

 الخدمات المساعدة ٤,٢٠٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣,٠٢٠

٤٤,٤١٠ 
 المجموع

 

 تكاليف المشروع ملخص     ٥. ٥  

 )١٤(جدول رقم 

 تكاليف المشروعملخص 

 دينار/ التكلفة 
 البنــــــد

٧٠,٢٠٠ 
 الموجودات الثابتة

 صاريف التأسيس وما قبل التشغيلم ٣,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣,٧٠٠

٧٦,٩٠٠ 
 إجمالي تكاليف المشروع

 

 



 ١٨

 

  و األسس والفرضيات التمويلسائلو ٦. ٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض 

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

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية ٣٥,٠٠٠

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٦مقترح حوالي ال

 

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

 -:واستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

ام ومدخالت اإلنتاج تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخ

 .ستكون نقدية 

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢ل خصم قدره تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعد

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

  .د المالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأن المردوعلى الوفاء بالتزاماته المالية  قادر

 

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

 :والتي تبين ما يلي



 ١٩

 

 ٢,١١٧يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح بـين                -

 . دينار في السنة الخامسة١٥,٥٦٧دينار و 

تبلـغ  .  بما فيهم صاحب المشروع    ين وموظف لعشرة عمال المشروع فرص عمل    سيوفر   -

قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيهـا مسـاهمة المشـروع فـي الضـمان                 

 دينـار فـي السـنة       ٢٥,٥٨٠ دينار في السنة األولى ترتفع الى        ٢١,٠٤٥االجتماعي  

 .الخامسة

فـي السـنة    % ٣٣,٢ السنة األولـى     في%  ٣ تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

 %.٣٣,٢و  % ٥ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 . دينار٢١,٩٤٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٠,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

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

اليف التشغيل  أو ارتفاع تك  %١٠ بنسبة   بإستثناء تخفيض سعر البيع     األدنى الالزم للحكم    

 . ينبغي مراعاة ذلكحيث يعتبر المشروع حساسا لذلك و% ٢٠بنسبة 

 
 
 

 
 ٠ و الخسائراألرباحساب ح )١

 ٠قائمة التدفقات النقدية )٢

 ٠لعموميةالميزانية ا )٣

 ٠ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 
 

 الماليةمالحقال٥.٨



الموقع المقترح
الشمال

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

58,50064,35070,78577,86485,650المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

11,97513,17314,49015,93917,533تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
11,72212,30812,92313,56914,248تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,9206,5127,1637,8808,667تكاليف المصنع التشغيلية

29,61731,99234,57637,38740,448مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
28,88332,35836,20940,47645,202الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,1701,2871,4161,5571,713مصاريف البيع والتسويق
600660726799878قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
7007708479321,025مصاريف أخرى

14,79415,50716,26817,08117,950مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,4997,4997,4997,4997,499اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

22,89323,60624,36825,18126,049مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,9908,75111,84115,29619,153الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
2,4905,8259,54513,69318,314الربح قبل الضريبة

3748741,4322,0542,747الضريبة على األرباح
2,1174,9518,11311,63915,567األرباح الصافية

%58%62%67%73%79نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 53,45652,76652,12551,52250,949نقطة التعادل

%59%66%74%82%91نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
60,00010.006,000معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
7,499المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,7013,7010رأس المال العامل المطلوب

76,90141,90135,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الجوارب الرياضية



الموقع المقترح
الشمال

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
58,50064,35070,78577,86485,650المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
58,50064,35070,78577,86485,650المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
41,901حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,7035,3187,6949,81111,649الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
76,90161,20369,66878,47987,67497,299مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
70,200مجموع اإلستثمارات

99829,61731,99234,57637,38740,448التكاليف التشغيلية المباشرة
14,79415,50716,26817,08117,950إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,5002,9272,2961,602839الفائدة

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3748741,4322,0542,747الضريبة

74,19848,28451,30054,57258,12561,984إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,70312,91918,36923,90729,54935,315صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
5,7336,3066,9377,6318,394أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
5,7336,3066,9377,6318,394إجمالي دفعات سداد القرض

2,7037,18612,06216,97021,91926,921رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,8684,3687,15910,27013,735توزيعات األرباح

2,7035,3187,6949,81111,64913,186صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الجوارب الرياضية



الموقع المقترح
الشمال

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,7035,3187,6949,81111,64913,186النقد

00000المدينون
998998998998998998المخزون

3,7016,3168,69210,80912,64714,184إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

60,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
70,20070,20070,20070,20070,20070,200إجمالي األصول الثابتة
7,49914,99922,49829,99737,496اإلستهالك التراآمي

70,20062,70155,20147,70240,20332,704القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
76,90171,41765,69359,71153,45046,888مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
573363066937763183940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

573363066937763183940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

292672296116024839400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
292672296116024839400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
41,90141,90141,90141,90141,90141,901رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2498311,7863,155األرباج المجمعة
2495829551,3691,831الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

41,90142,15042,73243,68745,05646,888مجموع حقوق الملكية
76,90171,41765,69359,71153,45046,888مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %33.2%21.8%13.6%7.5%3.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%33.2%25.8%18.6%11.6%5.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.01.31.41.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الجوارب الرياضية



الموقع المقترح

الشمال

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%76,90110تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %41,90110مساهمة صاحب

%35,00012القروض

%75%45.5القرض الى التكاليف %

%15%54.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

2,1174,9518,11311,63915,567صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %21.4%17.6%13.5%9.1%4.3الربح قبل الضريبة

%33.2%21.8%13.6%7.5%3.0معدل العائد على اإلستثمار %

%33.2%25.8%18.6%11.6%5.0معدل العائد على حقوق الملكية %

1.01.31.41.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.40.20.0الديون

53,45652,76652,12551,52250,949نقطة 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 14,633-4,0023,656-21,94616,38210,8178,972صافي القيمة الحالية

IRR %6.4%13.4%10.5%15.4%15.5%17.7%20.2معدل العائد الداخلي

B/C 1.31.21.11.10.91.00.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

52,164

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.8%

18.8%

1.0

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الجوارب الرياضية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

8,477

13.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.2%معدل العائد الداخلي

NPV21,946صافي القيمة الحالية

B/C1.3اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.7%معدل العائد الداخلي

NPV16,382صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.5%معدل العائد الداخلي

NPV10,817صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.4%معدل العائد الداخلي

NPV8,972صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.5%معدل العائد الداخلي

NPV-4,002صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.4%معدل العائد الداخلي

NPV3,656صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.4%معدل العائد الداخلي

NPV-14,633صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

074,1980-74,198

12,70314,08911,386

225716,85116,593

327919,94119,662

430223,39523,093

532778,00977,681

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

081,6180-81,618

12,70314,08911,386

225716,85116,593

327919,94119,662

430223,39523,093

532781,27980,951

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

089,0380-89,038

12,70314,08911,386

225716,85116,593

327919,94119,662

430223,39523,093

532784,54984,222



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

074,1980-74,198

12,70311,1648,461

225713,63313,376

327916,40116,123

430219,50219,200

532773,06772,739

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

074,1980-74,198

12,7038,2395,536

225710,41610,158

327912,86212,583

430215,60815,306

532768,12567,798

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

074,2980-74,298

12,9739,6486,675

228312,10111,818

330714,85614,550

433217,94817,616

536072,65572,295

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

074,3980-74,398

13,2445,2071,964

23097,3517,042

33359,7729,437

436212,50112,139

539367,30266,909
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