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

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

 
 فـي مختلـف ) إرادة(ـة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيـ 

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

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

 .مستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف ال
 

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 
 

 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ المنتج وصف

  ٢. ٣ السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣ رادات المتوقعةأسعار البيع واإلي

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ المواد األولية والخدمات المساعدة

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢. ٥  التأسيس وما قبل التشغيلمصاريف

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ تكاليف المشروع اإلستثمارية

  ٥٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

  ٦٠٥  والكشوف الماليةتالمؤشراملخص 

  .٦ المالحق المالية  

   

 

 

 



 
 
 

١ 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 كتافيات المالبسانتاج  اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 كتافيات مالبس قطنية منتجات المشروع

 صاشخأ ٧ األيدي العاملة

 دينار ٢٠٠٢٥ ياالستثمار الكل

 % ٣٦,٥ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٨٩١٠ صافي القيمة الحالي

  ١,٩ على االستثمارتلإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات ٣ فترة اإلسترداد

 

 
                                 

 

 

 

 

  

 

 كتافيات المالبسمشروع

المقدمة. ٢



 
 
 

٢ 

 
 

  وصف المشروع١. ٢
 

مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع صناعة المالبس في األردن خالل السنوات القليلة الماضية حيث تم 

تأسيس الكثير من المشاريع الجديدة وفتحت أسواق تصديرية كبيرة كالواليات المتحدة، فإن الطلب على 

 .كذلكلمالبس أصبح متصاعداً مستلزمات صناعة ا

 

 (Shoulder Pads) والجاكيتات والفساتينومن بين هذه المستلزمات الكتافيات أو حشوة البدالت 

 :مثلوالتي تكون بمثابة حشوة فوق الكتف وهي تؤدي عدة وظائف 

 

 تعطي شكالً مناسباً لمنحنى منطقة الكتف .١

 .ة في األساسضمنح المالبس مظهرها الثابت دائماً كما كانت معرو .٢

 .حماية المالبس من تأثير الجهد الذي ينتج عن العالقة نتيجة تعليقها لفترة طويلة .٣
 

 :وهنالك نوعان من الكتافيات

 

 .الكتافيات المصنوعة من القطن وتستخدم أكثر في المالبس الرجالية وهي عادة األغلى ثمناً -

 .ي صناعة المالبس النسائيةالكتافيات المصنوعة من اإلسفنج وهي األكثر استخداماً ف -

 . في صناعة المالبس مؤخراااستعماله الكتافيات المصنوعة من البوليستر وهذه بدأ  -
 

ونظراً لوجود انتاج محلي من الكتافيات المصنوعة من اإلسفنج فإن المشروع المقترح يهدف الى انتاج 

 الكتافيات اإلسفنجية أيضاً نتاجإللمشروع المقترح  مع المالحظة أنه يمكن ،تلك المصنوعة من القطن

 .بتوفير بعض المستلزمات قليلة التكلفة

 

 

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢



 
 
 

٣ 

 

يهدف المشروع المقترح إلنتاج وتوفير أحد المستلزمات الضرورية لصناعة المالبس والتي شهدت نمواً 

 المشروع المقترح بإنتاج ملحوظاً ومتسارعاً في األردن خالل السنوات القليلة الماضية حيث سيقوم

 .الكتافيات القطنية المستخدمة في البدالت الرجالية وبعض المالبس النسائية

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

النمو الكبير الذي شهده قطاع صناعة المالبس في األردن مما أدى لزيادة الطلب على كل  .١

 .مستلزمات هذه الصناعة

 . الصغيرةماريةاالستثبساطة تقنية المشروع وكلفته  .٢

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 . لصاحب المشروعاالقتصاديةتحسين الحالة  .٤

 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢
 

تم في السنوات األخيرة تأسيس عدة مدن صناعية في محافظات المملكة وتعتبر صناعة المالبس هي 

مراكز المحافظات التي يوجد فيها مدن صناعية هي الموقع العمود الفقري لمعظم هذه المدن وعليه فإن 

 .المناسب لهذا المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٤ 

 

 

 المنتجوصف  ١٠٣
 

 سم وهي مكونة ١٨ × ٢٥ مقاس الواحدة منها يستعمل لكل قطعة مالبس زوج من الكتافيات القطنية

وموضوع في ن من كيس حشوة قطنية وهو كيس من القماش الرخيص محشو بعشرة غرامات من القط

 . الكتانمن قماشميس خارجي 

 

 السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٢. ٣  
 

 :الطلب الحالي .١

 

 :يأتي الطلب على الكتافيات القطنية من 

 

مصانع المالبس التي تنتج على أساس صناعي وتسوق منتجاتها في السوقين المحلي  -

 .وبعض المصانع الصغيرةوالتصديري، حيث هناك مصانع كبيرة ومتوسطة الحجم 

إضافة لتلبية ) التفصيل(وهي التي تقوم بصنع المالبس لألفراد ) الخياطون(محالت الخياطة  -

 .طلبيات الخياطة ذات الحجم الصغير نسبياً

ان معدل استهالك مصانع  دراسة ميدانية مفصلة أعدها بنك االنماء الصناعي فووفقاً لبيانات -

 :ة لكل منها كان كما يليالمالبس من الكتافيات القطني

 . زوج سنويا ألف٣٠ من أكثر:  المصانع الكبيرة -

 . زوج سنوياآالف ١٠حوالي :  نع المتوسطةاالمص -

 . زوج سنويا٦٠٠حوالي : المشاغل الصغيرة -

  زوج سنويا ٦٠:  الخياطون -

 

 عام فيالمقدر  الطلب من قبل قطاع صناعة المالبس في األردن على الكتافيات القطنية وبلغ حجم

 . ألف زوج من الكتافيات٨٣٠ نحو ٢٠٠٠

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٥ 

 

وهي نسبة تراعي % ٥فقد تم تقديره على أساس معدل نمو سنوي بنسبة ) ٢٠٠٣(أما الطلب الحالي 

، وعليه فإن االقتصاديوالزيادة الكبيرة في انتاج المالبس باألردن والتطور % ٢,٨معدل النمو السكاني 

 . ألف زوج من الكتافيات القطنية ٩٦٠حجم الطلب الحالي يقدر بحوالي 
 

 المتوقع مستقبالًالطلب  .٢

 

، %٥كما تم بيانه سابقاً فإن معدل الزيادة السنوية في الطلب على الكتافيات القطنية تم تقديرها بنسبة 

 )١( ألف زوج كما يوضح ذلك الجدول رقم ١٢٨٦ سيبلغ نحو ٢٠٠٩وعليه فإن الطلب المتوقع عام 

 

 )١(جدول رقم 

  المتوقع على الكتافيات القطنيةالطلب

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة

 ١٢٨٦ ١٢٢٥ ١١٦٧ ١١١١ ١٠٥٨ ١٠٠٨ ٩٦٠ ألف زوج

 
 
 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية .٣

  

 إنتاجوجود  وعدم  ألف زوج١٠٠٨ هو حوالي ٢٠٠٥حجم الطلب المقدر عام  االعتبارمع األخذ بعين 

تمثل  مناسبة حيث انها سنوياً تعتبر ألف زوج ٢٥٠هي وقة المقترحة للمشروع فإن الطا محلي مماثل

 . في السوق المحلي٢٠٠٥من حجم الطلب المتوقع عام فقط % ٢٥الي حو

 

 

 

من الطاقة % ٦٠ ألف زوج تمثل حوالي ١٥٠ في السنة األولى بواقع إنتاجهوسيبدأ المشروع 

كما يوضح الجدول % ١٠سة سنوات التشغيلية األولى بنسبة  على ان يزداد اإلنتاج خالل الخماإلنتاجية،

 )٢(رقم 

 



 
 
 

٦ 

 )٢(جدول رقم 

 تدرج اإلنتاج السنوي للمشروع

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٨٨ ٨٠ ٧٣ ٦٦ ٦٠ %الطاقة اإلنتاجية 

 ٢٢٠ ٢٠٠ ١٨٢ ١٦٥ ١٥٠ ألف زوج

 

 
 

 المنافسة والتسويق ٣ .٣

 

 كما ان الكتافيات المصنوعة من األصناف المستوردة،من مشروع ستكون المنافسة المتوقعة لمنتجات ال

 . معظمها من سورياداستيراالبوليستر تعتبر عامل منافسة جديد ويتم حاليا 

 

 وحيث ان المستهلك للكتافيات القطنية هم مصانع المالبس والخياطون، فإن عامل السعر سيكون هاماً 

 . بهاالهتماملمنتج مما ينبغي على ادارة المشروع بالنسبة اليهم وهذا األمر إضافة لجودة ا

 

 بشركات إنتاج المالبس الكبيرة ألنها تستهلك كميات جيدة منها، االهتمامكما يجب على ادارة المشروع 

فضالً عن اإلتصال بأكبر عدد من محالت بيع مستلزمات الخياطين ألنهم قناة التوزيع الى الكثير من 

 .محالت الخياطة الصغيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٧ 

  واإليرادات المتوقعةالبيع أسعار ٤. ٣ 
 

 أما دينار للزوج الواحد وذلك حسب الكمية، ٠,٧٥ - ٠,٥يتفاوت سعر بيع الكتافيات القطنية بين 

 دينار للزوج، وعليه ٠,٥ – ٠,٤الكتافيات المصنوعة من البوليستر والتي تعتبر منافسة فتباع بسعر 

 .  دينار للزوج٠,٣٥فان سعر البيع المناسب هو 

 

  :األولىإيرادات المشروع المتوقعة في السنة ) ٣(ويبين الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 

 دينار الكمية  البند 

 ٥٢٥٠٠  ١٥٠ الف زوج 
 

 

 
 
 

 المشروع موقع  ١٠٤  
 

 .سبة للمشروعان مراكز المحافظات في مختلف مناطق المملكة تعتبر مواقع منا
 
 

 البناء  ٢٠٤
 

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

 

 

 الدراسة الفنية  ٠ ٤



 
 
 

٨ 

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

اإلنتاجصالة  ٥٠  

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٥٠

 مكاتب ٢٠

 المجموع ١٢٠
 

 متر مربع ويقدر بدل ١٢٠ المساحة الالزمة للمشروع هي   إجماليبين من الجدول السابق ان ويت

 .المتر المربع / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ١٨٠٠إيجار السنوي لها بنحو 

 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

   طريقة التصنيع٠١

 

 .قص الكهربائيقص القماش حسب التصميم والمقاسات المطلوبة بواسطة الم .١

 .خياطة كيس الحشوة من ثالثة أطراف .٢

 .طرف الرابع وخياطة ) غم لكل حشوة١٠ (لقطناتعبئة الحشوة وهي مادة  .٣

 .سم١درز كيس الحشوة بغرز متباعدة لمسافة  .٤

 . الكيس الخارجي للكتافية ووضع كيس الحشوة فيه وإغالقهخياطة .٥

 .المعاينة والتفتيش .٦

 . النايلون بأكياسلتغليفا .٧
 
 
 
 



 
 
 

٩ 

 

 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢

  

 التركيب وتكلفتها شاملةاحتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة ) ٦( ويبين جدول رقم 

 والتشغيل
 

 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 

      دينار العدد البند

 ٩٠٠ ١  عموديمقص كهربائي

 ٧٠٠ ١ مقص كهربائي دائري

 ٦٠٠ ٢ ماكنة خياطة 

 ٦٥٠ ١ ماكنة حبكة

 ٣٠٠   عمل وخزاناتطاوالت وكراسي

 ٣٥٠  ميزان وعدد متنوعة

 ٣٥٠٠  المجموع

 
 

 . دينار١٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاثيحتاج المشروع الى  ٠٣
 
 . دينار٧٠٠٠يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة بكلفة  ٠٤

 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 
 . وكلفتها السنويةةالقوى العامل االحتياجات التقديرية من )٧(رقم يبين جدول 

 

 



 
 
 

١٠ 

 )٧(                                جدول رقم 

  السنويةجورألوا                         القوى العاملة 

 أ.األجر السنوي د أ.األجر الشهري د العدد الوظيفة

 ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١ فني قص

 ٤٣٢٠ ١٢٠ ٣ عامل خياطة

 ٢٤٠٠ ١٠٠ ٢ عامل

 ١٢٧٢٠  ٧ المجموع

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

 

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٥٠٤
 
  المواد األولية ٠١

 

في ذلك فواقد القص المعتادة في صناعة  والمستلزمات بما التالية من القماش اإلنتاج للكمياتيحتاج 

 : المنسوجات

 

 . متر مربع٣٠٠٠٠: كتان لكيس الكتافيةقماش  -

  متر مربع٣٠٠٠٠:  لكيس الحشوةقماش -

 .  كغم٣٠٠٠: القطنحشوة   -

 

 . المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في السنة األولىاحتياجات) ٨(ويوضح الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

١١ 

 )٨(ل رقم         جدو

 السنة االولى/  التغليفاألولية ومستلزمات             المواد 
 

 البنـــد الكمية دينار

 قماش كتان ٣٠٠٠٠متر مربع ١٢٠٠٠

 قماش كيس الحشوة ٣٠٠٠٠متر مربع ٩٦٠٠

 قطن ٣٠٠٠ آغم ٣٠٠٠

 خيوط  ٢٥٠

 أكياس تغليف   ١٦٥٠

 المجموع  ٢٦٥٠٠

 

 

 .المساعدة  الخدمات ٠٢
 

 .الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية األولى) ٩( الجدول رقم يوضح
 

)٩(جدول رقم   

 السنة األولى/ للمشروع مساعدة الخدمات ال                   

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٢٥ ٣٠٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ١٠٠ ١٢٠٠

 المجموع ١٣٥ ١٦٢٠

  

 



 
 
 

١٢ 

 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤
 .من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي شهرين

 
 

   

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

  )١٠(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

   البند                          دينار

 المعدات واآلالت ٣٥٠٠

 أثاث ١٠٠٠

 سيارة نقل ٧٠٠٠

 تأمينات مستردة ١٠٠

 المجموع ١١٦٠٠

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

 دينار وتشـمل تكـاليف التسـجيل         ٥٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  حوالي         

 .  ورخصة المهن والتعاقد على المعدات

 

 

 

 

الدراسة المالية   .٥



 
 
 

١٣ 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

 لإلنتـاج  دينار  في السنة  األولـى         ٧٩٢٥يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي          

تكـاليف  )  ١١( ويبين الجـدول رقـم    .  ينوعلى أساس تكاليف التشغيل الالزمة   لمدة شهر    

 .هذه السنة التشغيل في

 )١١(جدول رقم 

 لىالسنة األو/تكاليف التشغيل السنوية

 دينار
 

 البند

 مواد أولية  ٢٦٥٠٠

 رواتب وأجور   ١٤١١٩

 إيجارات ١٨٠٠

 الخدمات المساعدة ١٦٢٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣٥١٠

 المجموع ٤٧٥٤٩

 

    تكاليف المشروع االستثمارية ٤٠٥  
 

 )١٤(                جدول رقم 

           تكاليف المشروع االستثمارية

دالبنــــــ دينار  

         الموجودات الثابتة ١١٦٠٠

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

  رأس المال العامل ٧٩٢٥

 التكلفة االستثمارية الكلية ٢٠٠٢٥

 
 



 
 
 

١٤ 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٥٠٥
 

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

دينار، يسدد على  ٧٠٠٠  كاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغالت

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٣٥تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

 

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

 -:المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .بيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية  أن مافتراضتم 

 . أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليراداتافتراضتم 

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

 . الصافيةمن األرباح% ١٥ بواقع   ضريبة الدخلاحتسبت

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

على الوفاء بالتزاماته  ادرتشير التدفقات النقدية ان المشروع قكذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 

 

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

 :يلي

 



 
 
 

١٥ 

 ٨٣١٠نار و    دي ٢٢١١ للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين       األولىيتوقع ان يحقق المشروع في السنة        -

 .دينار في السنة الخامسة

 الرواتب واألجور التي     وتبلغ المشروع عاملين بما فيهم صاحب      لسبعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار في السـنة األولـى       ١٤١١٩ستدفع لهم بما فيها مساهمة  المشروع في الضمان االجتماعي           

 .دينار في السنة الخامسة١٧١٦٢ترتفع الى  

فـي السـنة الخامسـة      % ٥١,٩في السنة األولى    % ١١,٦ بين االستثمارعائد على   تتراوح نسبة ال   -

 %.٥١,٩%  ١٦,٦ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .دينار١٨٩١٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٦,٥يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٩ة لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالي -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

 البيع بنسـب تتـراوح بـين        أسعارفي حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض            -

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

 تكـاليف   ارتفـاع  أو% ١٠ تخفيض سعر البيع بنسبة      لحالةحساسا   إال أنه يكون     جدوى المشروع، 

 .  وينبغي مراعاة ذلك%١٠بنسبة التشغيل 

 

 
 
 

 

  و الخسائراإلرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

52,50057,75063,52569,87876,865المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

26,50029,15032,06535,27238,799تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,78911,32911,89512,49013,114تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,8803,1683,4853,8334,217تكاليف المصنع التشغيلية

40,16943,64747,44551,59556,130مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
12,33114,10316,08018,28320,736الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

600660726799878مصاريف البيع والتسويق
300330363399439قرطاسية
1,8001,8001,8001,8001,800إيجارات

00000أيجار أرض
1,3501,4851,6341,7971,977مصاريف أخرى

7,3807,7728,1948,6509,142مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,5491,5491,5491,5491,549اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,0299,4219,84310,29910,791مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,3014,6826,2377,9849,944الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

700585459320168الفائدة على القرض
2,6014,0975,7787,6639,777الربح قبل الضريبة

3906158671,1501,466الضريبة على األرباح
2,2113,4834,9116,5148,310األرباح الصافية

%52%56%61%67%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
41,42440,97340,70040,58840,625نقطة التعادل (بالدينار)

%53%58%64%71%79نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
3,50010.00350معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
1,549المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7,9257,9250رأس المال العامل المطلوب

20,02513,0257,000إجمالي تكلفة المشروع
%35%65%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
آتافيات المالبس



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
52,50057,75063,52569,87876,865المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
52,50057,75063,52569,87876,865المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,025حقوق الملكية

7,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,5084,2715,0695,9096,798الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
20,02556,00862,02168,59475,78683,664مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
11,600مجموع اإلستثمارات

4,41740,16943,64747,44551,59556,130التكاليف التشغيلية المباشرة
7,3807,7728,1948,6509,142إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
700585459320168الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
3906158671,1501,466الضريبة

16,51748,63952,61856,96561,71466,906إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,5087,3699,40311,62914,07216,758صافي 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

3,5086,2228,14210,24212,54615,079رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,9513,0734,3335,7487,332توزيعات األرباح

3,5084,2715,0695,9096,7987,747صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
آتافيات المالبس



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,5084,2715,0695,9096,7987,747النقد

00000المدينون
4,4174,4174,4174,4174,4174,417المخزون

7,9258,6889,48610,32511,21512,163إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

3,500األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
11,60011,60011,60011,60011,60011,600إجمالي األصول الثابتة
1,5493,0994,6486,1987,747اإلستهالك التراآمي

11,60010,0518,5016,9525,4023,853القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
20,02519,13818,28717,47716,71816,016مجموع 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
13,02513,02513,02513,02513,02513,025رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2606701,2482,014األرباج المجمعة
260410578766978الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,02513,28513,69514,27215,03916,016مجموع حقوق الملكية
20,02519,13818,28717,47716,71816,016مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %51.9%39.0%28.1%19.0%11.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%51.9%43.3%34.4%25.4%16.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 6.96.86.86.70.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
آتافيات المالبس



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%20,02510تكاليف المشروع

%13,02510مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%7,00012القروض

%75%35.0القرض الى التكاليف %

%15%65.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,2113,4834,9116,5148,310صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.7%11.0%9.1%7.1%5.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%51.9%39.0%28.1%19.0%11.6معدل العائد على اإلستثمار %

%51.9%43.3%34.4%25.4%16.6معدل العائد على حقوق الملكية %

6.96.86.86.70.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

41,42440,97340,70040,58840,625نقطة 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 21,435-1,263-4,145-18,91017,47716,0447,383صافي القيمة الحالية

IRR 13.7-%10.4%6.6%21.6%30.3%33.2%36.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.91.81.61.30.80.90.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

40,862

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

29.9%

34.3%
5.4

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

آتافيات المالبس

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,086
9.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR36.5%معدل العائد الداخلي
NPV18,910صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR33.2%معدل العائد الداخلي
NPV17,477صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR30.3%معدل العائد الداخلي
NPV16,044صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.6%معدل العائد الداخلي
NPV7,383صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR6.6%معدل العائد الداخلي
NPV-4,145صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.4%معدل العائد الداخلي
NPV-1,263صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-13.7%معدل العائد الداخلي
NPV-21,435صافي القيمة الحالية
B/C0.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,5170-16,517

13,5084,9511,443

26456,3325,687

37037,8867,183

47689,6338,866
583834,07233,234

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,1680-18,168

13,5084,9511,443

26456,3325,687

37037,8867,183

47689,6338,866
583834,45733,620

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

019,8200-19,820

13,5084,9511,443

26456,3325,687

37037,8867,183

47689,6338,866
583834,84334,005



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,5170-16,517

13,5082,326-1,182

26453,4442,800

37034,7104,007

47686,1395,372
583829,84229,004

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,5170-16,517

13,508-299-3,807

2645557-88

37031,534830

47682,6451,878
583825,61124,773

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,9580-16,958

13,859196-3,663

27091,190481

37742,3221,549

48443,6092,764
592228,63327,711

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,4000-17,400

14,210-4,559-8,769

2774-3,952-4,726

3844-3,241-4,086

4921-2,416-3,337
51,00523,19422,188


