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

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

 
 فـي مختلـف ) رادةإ(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

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

.رين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثم
 

لتقديم أية) 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  (  اإلنتاجية   تتواجد مراكز مشروع تعزيز   

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 *ملخص المشروع  -1

 مالبس داخلية نسائية اسم المشروع

 مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

  كيلوتات وفانيالت وحماالت ثدي خفيفة منتجات المشروع

 شخص 28 األيدي العاملة

 دينار 131.185 االستثمار الكلي

 دينار NPV 83.451صافي القيمة الحالية 

 % IRR 30.9معدل العائد الداخلي 

  B/C 1.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن Pay Back Period 3فترة االسترداد 
 
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 مشروع مالبس داخلية نسائية
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  وصف المشروع1. 2

  
ن أساسيتان هما امتصاص العرق والمحافظة للمالبس الداخلية التي يرتديها اإلنسان وظيفتا

 ومع التغيرات التي طرأت عبر مئات السنين الماضية .على الجسم دافئاً في فصل الشتاء

ء على مستوى المعيشة الثقافي واإلجتماعي ونمط المالبس، غدت المالبس الداخلية جز

ز اإلهتمام المتعلق أساسياً من لباس اإلنسان بغض النظر عن وظيفتها األساسية ، كما وبر

 .بجودة هذه المالبس من حيث التصميم ومادة الصنع

 

 : تصنف المالبس الداخلية وفقاً لمستعمليها إلى 

 

  مالبس داخلية نسائية-

  مالبس داخلية رجالية-

 مالبس داخلية لألطفال والمواليد -

 

 أو مصنعاً من كما ويمكن تصنيفها تبعاً لنوع المنتج الذي تصنع منه كأن يكون قطنياً

وتتميز المالبس الداخلية ) قطني وتركيبي(األقمشة التركيبية أو من القماش المخلوط 

النسائية عن الرجالية بالتعدد الكثير ألصنافها وأنواع المواد التي تصنع منها ، حيث القطع 

لي والقميص الداخ) السوتيان( وحمالة الثدي ) الكيلوت( األساسية مثل السروال الداخلي 

 والشورت والكامي (teddy)  والتيدي (Body)  البديانتهاء بقطع مثل ) الفانيال(

 .والكاميسول وغيرها

 

وتصنع المالبس النسائية الداخلية من القماش القطني أو التركيبي أو مزيجهما، وفي 

الالزمة  ) embroideries( الحالتين األخيرتين هناك كمية جيدة من مستلزمات المطرزات 

 المالبس الداخلية  النسائية القطنية هي األصغر حجما من إنتاجوحيث أن مشاريع . نتاجهاإل

 . فقد تم اعتبارها أساساً للمشروع المقترحاالستثمارحيث 

 

 

المقدمة 0 2
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  مبررات وأهداف المشروع2. 2
 

 المالبس الداخلية النسائية والمصنوعة من النسيج إنتاجيهدف المشروع المقترح إلى 

 جيدة للتصدير إمكانيةها في السوق المحلي بسعر مناسب، فضالً عن توفر القطني وتوفير

 جمركية لقطاع المحيكات إعفاءاتإلى الدول التي تمنح اتفاقيات األردن التجارية معها 

 .والمالبس

 

 : مبررات المشروعأهمومن 

 

توفر سوق جيد لمنتجات المشروع حيث الطلب دائم ومتزايد على هذه األصناف من  -1

 .البسالم

 .هناك فرصة جيدة للتصدير إلى األسواق الخارجية -2

سهولة تنفيذ المشروع نظراً لبساطة تقنية اإلنتاج والتي تعتمد أساساً على األيدي  -3

 .العاملة

 خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة  -4

 .تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع -5
 

  الموقع المقترح للمشروع3. 2

 
 خاصة في مراكز المشروع فيها محافظات المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا ممعظ إن

 . والحرفيةالمحافظات حيث توجد المدن الصناعية
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  وصف المنتج1. 3
 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج المالبس الداخلية النسائية المصنوعة من القطن والتي 

 من هن دون هذا السن يصنفن أنتبار تغطي احتياجات اإلناث فوق سن الخامسة عشر باع

 : كأطفال وسيقوم المشروع المقترح بإنتاج األصناف التالية

 

 .)الكيلوت(  السروال الداخلي -

 .)الفانيال(  القميص الداخلي -

 .(Soft Bra) حمالة الثدي القطنية الخفيفة -

 

  السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية 2. 3

 

 الطلب الحالي .1
 

البس الداخلية هي من مستلزمات جميع األفراد، ولتقدير حجم الطلب الحالي على إن الم

المالبس الداخلية النسائية من األصناف التي سينتجها المشروع  فقد تم افتراض 

 .  عاماً 15 أعمارهناستعمالها  من قبل اإلناث بعد سن البلوغ واعتبار ذلك لمن تتجاوز 

 

كان من اإلناث في المملكة حسب فئة العمر، حيث بلغ عدد الس) 1(ويوضح الجدول رقم 

 ألف نسمة ، ومع 1.581 نحو 2002 عاماً في عام 15 عن أعمارهنعدد من تزيد 

 ألف 1.625يقدر بحوالي ) 2003(فإن عددهم حاليا % 2.8معدل نمو سكاني قدره 

 .نسمة 

 

 

 

 

 

 دراسة السوق0 3
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 )1(جدول رقم 

 )2002(ر عدد السكان من اإلناث في المملكة حسب فئة العم

 

 نسمةألف  السنة

15-19 307 

20-24 252 

25-29 206 

30-39 334 

40-49 197 

50-59 148 

60 137 
 1581 المجموع

  

 
تتضمن تلك المشابهة للتي أما بيانات التجارة الخارجية لألردن حول األصناف التي 

 من 6108بند لتي يشملها السينتجها المشروع من السراويل الداخلية والفانيالت وا

داخلية  جوبونات، تنانير وسراويل كومبنازونات،قمصان داخلية، (النظام المنسق 

فإنها مبينة ) من أصناف للنساء أو البنات من مصنرات...  نوم وبيجامات الخوقمصان

 ها معدلزيادة في المستوردات على الصادرات، حيث يتضح أن هناك )2(في الجدول رقم 

 . ألف دينار سنوياً 290 نحو )2002-1999(لسنوات ل
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 )2(جدول رقم 

 النسائية التجارة الخارجية ألصناف المالبس الداخلية والنوم 

 ) دينارألف(

 

صافي قيمة  المعاد تصديره الصادرات المستوردات السنة

 المستوردات
1999 454 5 24 425 
2000 238 - 2 236 

2001 670 340 71 259 
2002 318 27 52 241 

 290    معدلال

 

 فقد 62121ورقمها وفقا للنظام المنسق هو ) السوتيانات(فيما يتعلق بحماالت الثدي أما 

أيضا زيادة في المستوردات على أن هناك ) 3(جدول رقم (بين ميزان التجارة الخارجية 

 . ألف دينار110نحو ) 2002 – 1999(لفترة الصادرات بلغ معدلها ل

 

 )3(جدول رقم 

 )2002 – 1999(لخارجية لصنف حماالت الثدي التجارة ا

 )ألف دينار ( 

 

صافي قيمة  المعاد تصديره الصادرات المستوردات السنة

 المستوردات
1999 201 - 10 191 

2000 146 - 30 116 

2001 37 - 18 19 

2002 119 - 4 115 

 110    المعدل
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ان  افتراض فقد تمسائية القطنية، ولتقدير حجم الطلب الفعلي على المالبس الداخلية الن

 قطع في العام ، فان حجم الطلب يقدر بحوالي 3 اطقم مكونة من 3األنثى تقوم بشراء 

 .2002 ألف طقم في العام 2.370

 

 الطلب المتوقع .2

 
 حجم الطلب المقدر سنوياً أن فقد افترض ،%2.8مع مالحظة أن معدل النمو السكاني هو 

يقدر كما في ) 2008-2004( للسنوات المتوقعه فإن الطلب  وعلي، بنفس النسبةسيزداد

  :)4(الجدول رقم 

 

 

 )4(جدول رقم 

 الطلب المتوقع على المالبس الداخلية النسائية القطنية

 )2008-2004(للسنوات 

 باأللف طقم

 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

 2.800 2.720 2.650 2.570 2.500 لف طقمأ

 

  الطاقة اإلنتاجية سوق و الحصة المشروع من .3

 
مع مراعاة عدم المبالغة في حصة المشروع من السوق وطبيعة المشروعات الخاصة 

 في هذا المتواضعبصناعة الملبوسات والمنافسة المحدودة المتوقعة من اإلنتاج المحلي 

ة المستوردات من الدول المجاورة واآلسيوية، فإن الطاقة اإلنتاجية المقترح وكذلك المجال

 يوم 300 ساعات عمل يومياً و 8 ألف طقم سنوياً وذلك على أساس 200للمشروع هي 

 المشروع  سيبدأ02004من حجم الطلب المقدر لعام % 8السنة وهذه الطاقة تمثل / عمل 

 يزداد أنمن الطاقة اإلنتاجية على % 50 ألف طقم تمثل 100 في السنة األولى بواقع إنتاجه

تدرج اإلنتاج على ) 5(ويبين الجدول رقم .  سنويا%5لخامسة بمعدل اإلنتاج لغاية السنة ا

 .مدى خمسة سنوات انتاجية
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 )5(جدول                                           

 تدرج اإلنتاج للسنوات التشغيلية الخمسة األولى                       

 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

 61.0 58.0 55.0 52.5 50.0 %الطاقة اإلنتاجية 

 122.0 116.0 110.0 105.0 100.0 ألف طقم

  

  المنافسة والتسويق3. 3

 
 على تصر محدود للغاية ومقسينتجها المشروعاإلنتاج المحلي المماثل لألصناف التي إن 

 وهنالك اإلنتاج المستورد من سوريا وبعض الدول 0صنف واحد هو السراويل الداخلية

 المنتجات األوروبية فهي بشكل عام أما 0لتي ستكون منافستها في مجال السعراآلسيوية ا

 .مرتفعة الكلفة وان كانت تعتمد على التصميم وجودة المنتج كعامل للمنافسة

 

 بجعل منتجاته تمتاز أساسا تسويق فعال يبدأ أسلوب المشروع تطبيق إدارةعلى ينبغي 

 من قنوات التوزيع الكبيرة مثل المؤسسات فادةاالستبالجودة والكلفة المنافسة، وينبغي 

 المدنية والعسكرية، فضالً عن ضرورة ايالء اهتمام خاص للتصدير سواء لدول االستهالكية

 تعطي لإلنتاج األردني اولويات االتفاقيات التجاريةالخليج العربي أو السوق األمريكية حيث 

 .مشجعه في هذه السوق

 

  أسعار البيع واإليرادات المتوقعة 4 .3

 
تتفاوت أسعار بيع األصناف التي سينتجها المشروع في السوق المحلي للمستهلك بشكل كبير 

 وفيما يلي بعض 0 في سعر البيعأساسيانحيث نوع القطن والتصميم المناسب هما عامالن 

 ): عدا اإلنتاج األوروبي(األسعار الحالية في السوق المحلي 

 

 0 دينار1.5 – 0.75): كيلوت( داخلي سروال •

 0  دينار4.0 – 2.5: فانيال  •

   .دينار   2.0- 3.00 : (Soft Bra)حمالة ثدي  •
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 يقوم المشروع بإنتاج اصناف جيدة أننه يتوقع فإ عامل المنافسة، االعتبارومع األخذ بعين 

 قطع 3ن من ر للطقم المكوينا د2فإن سعر بيع الجملة من المصنع وعلى ذلك  التصميم،

 . وهو سعر مناسب) فانيال، حمالة ثديسروال،(

 

 .اإليرادات المتوقعة في السنة األولى) 6(ويبين الجدول رقم 

 

 )6(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار/ اإليرادات  العدد البند

 200.000 100  طقمألف

 

 

 

 قع المشروع  مو 104  
 

فظات في المملكة مناسبة لتكون موقعا للمشروع حيث تتـوفر المـدن            إن معظم مراكز المحا   

 .الحرفية المزودة بكافة الخدمات الضرورية / الصناعية
 

 البناء   204
 
 . احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها)7( يبين جدول رقم   

 
 )7(دول رقم ج

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

لبندا  )2م( المساحة    
اإلنتاجصالة  250  
  والجاهزةمستودعات المواد األولية 100
  وخدمات عمالمكاتب 100
 المجموع 450

 الدراسة الفنية0 4
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ويقدر  0مربع متر 450يتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي 

 .المتر المربع / دينار15اقع  دينار وذلك بو6.750جار السنوي لها بنحو اإليل بد

 

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع304
 

 طريقة التصنيع 01
 
 .نات الحياكة الدائرية التي تستخدم الخيوط القطنيةيكا بواسطة ماألقمشة إنتاج -

 0الموضوعة مسبقا ميم احسب التصوالتفصيل قص ال -

 .المختلفة خياطةأعمال ال -     

 .لمعاينة والتفتيشا -     

 . والتغليفيو الك-     
 

 تكلفة المعدات واآلالت 02
 

شاملة الالزمة وتكلفتها  والمعدات احتياجات المشروع من اآلالت ) 8( جدول رقم اليبين 

 0التركيب والتشغيل

 )8(                     جدول رقم      

 تكلفة المعدات والتجهيزات

  دينار/التكلفة العدد البند

 1.800 2 مقص كهربائي

 54.000 3  دائرية حياكةاكينةم

 4.000 1  لف خيوطماكينة

 6.700 2  رشماكينة

 3.900 6  حبكةماكينة

 600 2 درزة ماكينة

 Flat 2 8.000 تثبيت المطاط واألشرطة ماكينة

 5.000   بخاريةوحدة كوي

 2.000   وعدد متنوعةتاجنأثاث إ

 86.000  المجموع
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 ة األثاث والتجهيزات المكتبي03
 . دينار3.000 يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

 وسائط النقل 04
 .دينار 10.000حو تقدر كلفتها بننقل متوسطة وزم للمشروع سيارة لي

 
  القوى العاملة واألجور السنوية404

 
.يةالعاملة وكلفتها السنوالقوىاالحتياجات التقديرية من ) 9(جدول رقم اليبين   

 
 )9(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 4.800 400 1 صاحب المشروع

 3.000 250 1 مالي وإداري

 3.600 300 1 مبيعات

 2.400 200 1 أمين مستودع

 1.800 150 1 سكرتيرة

 4.800 200 2 فني حياكة

 4.200 350 1 مصمم

 3.000 250 1 فني قص

 4.800 200 2 فني كوي

 17.280 120 12 عمال خياطة

 4.800 100 4 عمال تغليف

 1.800 150 1 سائق

 56.280  28 المجموع

ويضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة 

 %.11نسبتها 
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 لضرورية والخدمات االمواد األولية  504
 

 ومستلزمات التغليف  المواد األولية01

 

 .ضروريةال  الخدمات 02
 

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها فـي السـنة         ضرورية الخدمات ال  )11(يوضح الجدول رقم    

 .االنتاجية األولى

 

)11(جدول رقم   

  األولىالسنة/للمشروع ة ضروريالخدمات ال                   

 

سنة /دينار شهر/دينار   البند 
 الكهرباء 200 2.400
 المياه 50 600

 الوقود 150 1.800
 المجموع 400 4.800

  

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 604
 . أشهر4 من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي
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  كلفة الموجودات الثابتة105
  )12(جدول رقم                                 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع                       

 البند دينار/ التكاليف 
 المعدات واآلالت 86.000
 أثاث 3.000

 وسائط نقل 10.000
 تأمينات مستردة 400

             المجموع 99.400
 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل205
تكاليف التسـجيل   دينار وتشمل    5.000سيس وما قبل التشغيل حوالي    التأ   تبلغ مصاريف   

   .وايصال الخدمات ومصاريف متفرقة اخرى والتعاقد على المعدات والترخيص
 

: المال العامل رأس305  
 دورة إنتاجيةعلى أساس دينار  26.785ال العامل التقديري للمشروع حوالي   يبلغ رأس الم

   0شهرين لمدة 
 

:ف التشغيل تكالي 405  
 .في هذه السنةتكاليف التشغيل )  13( يبين الجدول رقم 

 )13(جدول رقم 

 السنة األولى /تكاليف التشغيل 
دينار/ التكلفة  دالبن   

 مواد أولية  75.260
 وأجور رواتب  62.470
 إيجارات 6.750
 المساعدةالخدمات  4.800
 مصاريف تسويق 5.000
أخرىمصاريف تشغيلية  6.430  

 المجموع 160.710

 

 الدراسة المالية-5
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تكاليف المشروع ملخص    505    
 

 )14(جدول رقم 

 تكاليف المشروع ملخص

 البنــــــد دينار
 الموجودات الثابتة 99.400
 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 5000

 رأس المال العامل 26.785
 إجمالي تكاليف المشروع 131.185

 

 ضيات و األسس والفر التمويلوسائل  605

 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على 

قرض لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان 

دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية  60.000قيمة القرض تبلغ 

د نهاية السنة التشغيلية يبدأ التسديد عن%. 10متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

هذا ويتم تمويل باقي . األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 . من تكاليف المشروع الكلية46.0%

 

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

التشغيلي واستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس 

 -:والفرضيات التالية



 18

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 

 .اداتالمفترضة لإلير

 %.5تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 

 .من األرباح الصافية% 15 بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.12تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية705
 

سية المرفق يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحسا

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

وأن المردود المالي يرتقي على الوفاء بالتزاماته المالية  ان المشروع قادر

  .لمستوى التوقعات

 

 ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :والتي تبين ما يلي. ةالتقديري

 

يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين             -

 .دينار في السنة الخامسة 30.790 دينار و 18.479

بمـا فـيهم     وموظفـا    امالوعشرين ع  لثمانيةسيوفر المشروع فرص عمل      -

يهـا   بمـا ف   تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهـم       . صاحب المشروع 

 دينار في السنة األولـى      62.470مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي      

 .دينار في السنة الخامسة 75.933ترتفع الى 

% 36.0في السنة األولـى     % 15.0 ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

 ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين      . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري    

 .%36.0 و % 25.2
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 .دينار NPV  83.451تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .30.9بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -

 1.6حالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 . سنوات3تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

ار البيـع   في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسع           -

يبقى المشروع مجـديا وتبقـى المعـايير         % 20و% 10بنسب تتراوح بين    

اال ان  .  الالزم للحكم علـى جـدوى المشـروع        على من الحد األدنى   أالمالية  

ذي 1األمـر ال  % 20المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف التشغيل بنسـبة         

 .يتطلب مراعاة ذلك

 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )1

 قات النقديةقائمة التدف )2

 لعموميةالميزانية ا )3

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )4

 

 

 

 

 

 الماليةمالحقال5.8



الموقع المقترح
عام

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

200,000210,000220,500231,525243,101المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

75,26079,02382,97487,12391,479تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
43,15745,31547,58049,95952,457تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8,8209,2619,72410,21010,721تكاليف المصنع التشغيلية

127,237133,599140,279147,293154,657مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
72,76376,40180,22184,23288,444الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي التسويق
15,31816,08416,88817,73218,619رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

5,0005,2505,5135,7886,078مصاريف البيع والتسويق
360378397417438قرطاسية
6,7506,7506,7506,7506,750إيجارات

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

33,47434,81036,21337,68639,233مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
10,54910,54910,54910,54910,549اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,0001,0001,0001,0001,000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

45,02346,35947,76249,23550,782مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
27,74030,04232,45934,99737,662الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

6,0005,0173,9362,7471,439الفائدة على القرض
21,74025,02528,52332,25036,223الربح قبل الضريبة

3,2613,7544,2784,8385,433الضريبة على األرباح
18,47921,27124,24527,41330,790األرباح الصافية

%57%58%60%61%62نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
140,244141,215142,100142,881143,537نقطة التعادل (بالدينار)

%59%62%64%67%70نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
86,00010.008,600معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
10,549المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5,00051,000المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
26,78526,7850رأس المال العامل المطلوب

131,18571,18560,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
المالبس الداخلية النسائية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
200,000210,000220,500231,525243,101المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
200,000210,000220,500231,525243,101المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
71,185حقوق الملكية

60,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

14,24218,13721,37823,88825,581الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
131,185214,242228,137241,878255,413268,682مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
99,400مجموع اإلستثمارات

12,543127,237133,599140,279147,293154,657التكاليف التشغيلية المباشرة
33,47434,81036,21337,68639,233إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

5,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3,2613,7544,2784,8385,433الضريبة

116,943169,972177,180184,706192,563200,763إجمالي التدفق النقدي الخارج
14,24244,27050,95757,17162,84967,919صافي 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

14,24234,44240,14745,28049,76853,530رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
016,30518,76921,39224,18827,167توزيعات األرباح

14,24218,13721,37823,88825,58126,363صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
المالبس الداخلية النسائية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
14,24218,13721,37823,88825,58126,363النقد

00000المدينون
12,54312,54312,54312,54312,54312,543المخزون

26,78530,68033,92136,43138,12438,906إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

86,000األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
400تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
99,40099,40099,40099,40099,40099,400إجمالي األصول الثابتة
10,54921,09831,64742,19652,745اإلستهالك التراآمي

99,40088,85178,30267,75357,20446,655القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5,0004,0003,0002,0001,0000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
131,185123,531115,223106,18496,32885,561مجموع 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
71,18571,18571,18571,18571,18571,185رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,1744,6777,52910,754األرباج المجمعة
2,1742,5022,8523,2253,622الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

71,18573,35975,86278,71481,93985,561مجموع حقوق الملكية
131,185123,531115,223106,18496,32885,561مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %36.0%28.5%22.8%18.5%15.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%36.0%33.5%30.8%28.0%25.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.82.92.82.60.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
المالبس الداخلية النسائية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%131,1855تكاليف المشروع

%71,1855مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%60,00012القروض

%75%45.7القرض الى التكاليف %

%15%54.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

18,47921,27124,24527,41330,790صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%14.9%13.9%12.9%11.9%10.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%36.0%28.5%22.8%18.5%15.0معدل العائد على اإلستثمار %

%36.0%33.5%30.8%28.0%25.2معدل العائد على حقوق الملكية %

2.82.92.82.60.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

140,244141,215142,100142,881143,537نقطة 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 44,868-83,45174,40465,35743,3023,15419,292صافي القيمة الحالية

IRR 2.0%16.3%12.7%21.9%24.8%27.6%30.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.31.01.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

141,996

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

24.1%

30.7%
2.2

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

المالبس الداخلية النسائية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

24,439
12.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR30.9%معدل العائد الداخلي
NPV83,451صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.6%معدل العائد الداخلي
NPV74,404صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.8%معدل العائد الداخلي
NPV65,357صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.9%معدل العائد الداخلي
NPV43,302صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.7%معدل العائد الداخلي
NPV3,154صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV19,292صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR2.0%معدل العائد الداخلي
NPV-44,868صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0116,9430-116,943

114,24239,28925,047

21,28341,59140,308

31,34744,00842,661

41,41546,54645,132
51,485154,544153,059

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0128,6380-128,638

114,24239,28925,047

21,28341,59140,308

31,34744,00842,661

41,41546,54645,132
51,485159,209157,724

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0140,3320-140,332

114,24239,28925,047

21,28341,59140,308

31,34744,00842,661

41,41546,54645,132
51,485163,875162,390



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0116,9430-116,943

114,24229,28915,047

21,28331,09129,808

31,34732,98331,636

41,41534,97033,555
51,485141,071139,585

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0116,9430-116,943

114,24219,2895,047

21,28320,59119,308

31,34721,95820,611

41,41523,39421,979
51,485127,597126,112

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0118,1980-118,198

115,66623,2187,552

21,41124,75023,339

31,48226,35924,877

41,55628,04826,492
51,634138,386136,753

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0119,4520-119,452

117,0907,147-9,943

21,5407,9096,370

31,6178,7107,093

41,6979,5507,853
51,782122,229120,447
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