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

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

 
 فـي مختلـف ) دةإرا(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

 .ن المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمري
 

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  ( إلنتاجية  تتواجد مراكز مشروع تعزيز ا    

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (



 ٣

 

 حتوياتالم

.١ ملخص المشروع    

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع     

٢. ٢ اهداف ومبررات المشروع     
    ٣. ٢ الموقع المقترح للمشروع 

.٣ دراسة السوق    
١. ٣ وصف المنتج     

٢. ٣ السوق وحصة المشروع والطاقة االنتاجية     
٣. ٣ المنافسة والتسويق    
٤. ٣ ادات المتوقعة أسعار البيع واإلير    

.٤ الدراسة الفنية    
١. ٤ موقع المشروع     

٢. ٤ البناء    
٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات واالثاث ووسائط النقل    

٤. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية     
٥. ٤ المواد االولية والخدمات الضرورية     

٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع     
.٥ الدراسة المالية   

١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة     
٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣. ٥ رأس المال العامل    
٤. ٥ تكاليف التشغيل    

   ٥,٥ ملخص تكاليف المشروع 
   ٦,٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات
   ٧,٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

   ٨,٥ لماليةالمالحق ا
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 * ملخص المشروع -١

 الحقائب اليدوية النسائية اسم المشروع

 مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

 حقائب يدوية نسائية من الجلد الطبيعي منتجات المشروع

 شخص ١٦ األيدي العاملة

 دينار ٤٠,٢٣٠ االستثمار الكلي

 دينار ٣٣,٠٤٩ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣٥,٨ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٨ اإلستثمارات إلىالقيمة الحالية لإليرادات 

 واتسن ٣ Pay Back Period االستردادفترة 
 

 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 مشروع الحقائب اليدوية النسائية 
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 : وصف المشروع١٠٢
 

مات التي ال غنى عنها للنساء، سـواء كانـت          من المستلز ) Hand-bag(تعتبر حقيبة اليد    

 أثناء خروجهـا ، أو      المرأة لمختلف المستلزمات التي تحتاجها      كحافظةللوظيفة التي تؤديها    

 .السائدةة وأناقتها تبعاً لخطوط واتجاهات الموضة أباعتبار الحقيبة جزء مكمالً لمالبس المر

 

من المعتاد أن تلجأ إلى تجديـدها       انه   كما   . واحدة ة بأكثر من حقيبة يد    أ ما تحتفظ المر   ةوعاد

 .كل فترة زمنية خاصة النساء اللواتي يراعين عوامل األناقة واالهتمام باتجاهات الموضـة            

 أن بحيث يمكـن للمشـروع المقتـرح         يبقى دائما على الحقائب اليدوية     بل الط فانذلك كله   ل

 .ة من هذا السوق المتاحمناسب  حصة يحصل على

 

 مبررات المشروع  وأهداف ٢. ٢
 

يهدف المشروع المقترح إلى إنتاج الحقائب اليدوية النسائية وتوفيرها بسعر جيد في السوق             

المحلي، مع توفر إمكانية جيدة للتصدير إلى العديد من الدول العربية وأيضاً للدول األوروبية              

 . والواليات المتحدة
 

 :ومن أهم مبررات المشروع
 

المشروع حيث يوجد طلب دائم ومستمر على الحقائب  لمنتجات هنالك سوق جيد .١

 . اليدوية النسائية

 .ير منتجات المشروع إلى األسواق الخارجيةدتوفر إمكانية جيدة لتص .٢

 . توفير فرص عمل جديدةوخلق فرصة استثمارية جيدة  .٣

 .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٤
 

 

 

المقدمة. ٢



 ٦

 

 

 : الموقع المقترح للمشروع٢٠٣
 

/ فظات المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع حيث تتوفر المدن الصناعية  مراكز محاإن

 .الحرفية المزودة بكافة الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع

 

 

 

 

 :وصف المنتج  ١. ٣ 

 
 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج الحقائب اليدوية النسائية وذلك بتصـميم وألـوان مختلفـة          

اتجاهات الموضة، وتصنع هذه األصناف من الجلـد الطبيعـي          و ناسبتومتغيرة دائمة بما ي   

 .الممتاز والملمع 

 
 

 : السوق وحصة المشروع والطاقة االنتاجية٢. ٣
 

 :الطلب الحالي ١
 

 حجم السوق المتوقع لمنتجات المشروع، فمن المعلوم أن لكةعدد النساء في المميعكس 

أما الفتيات فوق الخامسة يدوية  سن العشرين يستعملن الحقائب الفوقغالبية النساء 

ويبين . هن يستخدمن الحقائب اليدويةمن نسبة معقولة فإنعشرة ودون العشرين، 

 .وفقاً لفئة العمر) ٢٠٠٢( عام األردنتوزيع أعداد اإلناث في ) ١(الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 دراسة السوق٠٣



 ٧

 

 )١(دول رقم ج

 )٢٠٠٢(عدد اإلناث في األردن حسب فئة العمر 
 

 

 ة ألف نسم فئة العمر 

٩٦١  ١٤ – ٠ 

٣٠٧ ١٩ -١٥ 

 ١,٢٧٤  فما فوق٢٠

 ٢,٥٤٢ المجموع 
 

 

من سـكان المملكـة يقطنـون المنـاطق         % ٧٨,٧ فإن   ٢٠٠٢وفقاً للبيانات السكانية لعام     

 الحقائـب   نللواتي يستخدم ا اإلناثولتقدير عدد   . في المناطق الريفية  % ٢١,٣و  الحضرية  

 :  فقد تم افتراض ما يلي،اليدوية
 

تقتنـي الواحـدة      العشرين عاماً بالمناطق الحضرية     سن  النساء فوق  من% ٩٠إن   -

  . ألف حقيبة٩٠٢ يعادل نحو ذا على األقل وهةمنهن حقيبة يد واحد

 علـى األقـل     ةحقيبة يد واحد  الواحدة منهن    تقتني النساء في الريف     من% ٢٠إن   -

 . ألف حقيبة٥٤وهذا يعادل نحو 
 

 

  . ألف حقيبة٩٥٦ و في المملكة هالنسائيةاء حقائب اليد مما سبق فإن الحد االدنى القتن
 
 

تدمج حقائب اليد النسائية بعدد من البنود األخرى،        دائرة اإلحصاءات العامة    رغم أن بيانات    

اال ان البندين التاليين يشتمالن على بعض أصناف الحقائب بحماالت الكتف أو بـدونهاوعلى              

 :النحو التالي

حقائب يدوية وان كانت بحماالت للكتف بما في ذلـك          " ا يلي    وينص على م   ٤٢٠٢٢١٠٠٠

 ". الحقائب دون أيدي ، سطحها الخارجي من جلد طبيعي او مجدد او من جلد ملمع



 ٨

حقائب يدوية وان كانت بحماالت للكتف بما في ذلـك          "  وينص على ما يلي      ٤٢٠٢٢٢٠٠٠

 ". نسيجيةالحقائب دون أيدي ، سطحها الخارجي من صفائح لدائن او مواد 

 

 ) ٢(جدول رقم 
 

  أصناف الحقائب اليدويةكميات صافي المستوردات من بعض

 )طن (

*صافي المستوردات السنة

٤٢٠٢٢١٠٠٠ 

**صافي المستوردات

٤٢٠٢٢٢٠٠٠ 

 المجموع

٣٢,٨ ٢٧,٤ ٥,٤ ١٩٩٨ 

٤٨,٥ ٣٩,٨ ٨,٧ ١٩٩٩ 

٦٥,١ ٥١,٥ ١٣,٦ ٢٠٠٠ 

٧٥,٣ ٣٣,٠ ٤٢,٣ ٢٠٠١ 

٤٣,٦ ٢٤,٣ ١٩,٣ ٢٠٠٢ 

 ٥٣,١   المعدل 

 .كميات المستوردات مطروحا منها الصادرات الوطنية والمعاد تصديره*

 .ال يوجد صادرات ومعاد تصديره خالل السنوات السابقة** 

 

 ٥٣,١ان معدل صافي كميات المستوردات من حقائب اليـد بلـغ            ) ٢(تبين من الجدول رقم     

 %. ١٦ية فيها بلغ حوالي طن خالل السنوات السابقة، وان معدل الزيادة السنو

 
 أن فقد تم افتراض     ، وألغراض التحفظ     على منتجات المشروع      السابق ولتقدير حجم الطلب  

ل عامين وهـذا يعنـي أن حجـم         ن الحقائب اليدوية مرة واحدة فقط ك      دالفتيات والنساء يجد  

  . لف حقيبة يد ا٤٨٠الطلب يقدر بحوالي 

 

 :لطلب المتوقع ا ٠٢
 

 ي بعين االعتبار معدل النمو السـكان      األخذلمتوقع ومعدله السنوي ومع     لتقدير حجم الطلب ا   

وتطور مستوى المعيشة، فقد تم تقدير معدل الزيادة السنوية في الطلب بنسبة            % ٢,٨البالغ  

 .٢٠٠٨الطلب المستقبلي المتوقع لغاية عام ) ٣(يبين الجدول رقم . كمعدل معقول% ٥



 ٩

 )٣(جدول رقم 

 الطلب المتوقع

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤ت للسنوا
 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨ السنة
 ٥٥١,١ ٥٣٦,١ ٥٢١,٥ ٥٠٧,٢ ٤٩٣,٤ألف حقيبة يدوية 

 
 

 : المقترحةاإلنتاجية حصة المشروع والطاقة ٠٣
 

 المشروع من السوق والمنافسة المتوقعة من اإلنتـاج المحلـي           ةص في ح  ألغراض التحفظ 

 نسـائية  حقيبـة يـد  ألف   ١٤  للمشروع هي   فإن الطاقة اإلنتاجية المقترحة    والمستوردات،

الطاقـة  علمـا بـأن      يوم عمل في السـنة       ٣٠٠ ساعات عمل يومياً و    ٨ على أساس    سنويا

 .٢٠٠٤من حجم الطلب المتوقع عام % ٣ تعادل اقل منالمقترحة للمشروع 

 

 الطاقة اإلنتاجية ويزداد اإلنتـاج      من% ٦٥ في السنة األولى بواقع      إنتاجيةسيبدأ المشروع   

 ).٣(السنوات الخمسة االولى كما هو مبين في الجدول رقم وذلك خالل % ٥سنوياً بنسبة 
 

 )٤(جدول رقم 

  المشروع للسنوات التشغيلية الخمسةإنتاج تدرج 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٧٩ ٧٥ ٧٢ ٦٨ ٦٥  %الطاقة االنتاجية

 ١١,٠٦١ ١٠,٥٣٤ ١٠,٠٣٣ ٩,٥٥٥ ٩,١٠٠ حقيبة يدوية
 

 :المنافسة والتسويق ٣٠٣
 

 فـي المنافسـة المتوقعـة       العناصر الرئيسـة  الكلفة  و والتصميم   اإلنتاج جودة   واملشكل ع ت

لمواجهـة   بعين االعتبـار     ناصر الع هعلى إدارة المشروع أن تأخذ هذ     ، و لمنتجات المشروع   

 . من العديد من المصادر الخارجيةالمستوردات من هذه المنتجات

  

 



 ١٠

 

ت المشروع نشاط فعال في مجال المبيعات كاالتصال المستمر والمتابعة يتطلب تسويق منتجا

كما ينبغي ايالء اهتمام ) النوفوتية ومحالت بيع األحذية(مع محالت بيع اللوازم النسائية 

 .ص للتصدير الى األسواق الخارجية المتاحةخا

 

   أسعار البيع  واإليرادات المتوقعة٤٠٣
 

في السوق يدوية النسائية والمصنوعة من الجلد الطبيعي الحقائب ال بيع أسعارفاوت ت

 دينار للحقيبة من صنع آسيوي وأكثر من ذلك بكثير للحقائب ١٥-١٢وذلك ما بين المحلي 

 . دنانير٥ الحقائب من الجلد الصناعي فسعرها بحدود أما، األوروبية

 

 إنتاجلتجزئة وان ومع مراعاة عامل المنافسة بما في ذلك توفير هامش ربح جيد لبائع ا

 سعر بيع وألغراض هذه الدراسة فقد افترض ان. الجيدةالمشروع سيكون من النوعية 

 . يعتبر مناسباً دنانير للحقيبة من الجلد الطبيعي١٠بواقع الجملة من المصنع 

  

 )٤(جدول رقم 

 السنة االولى/  المتوقعة اإليرادات

 

 دينار/ اإليرادات  اإلنتاجكميات  البند

 ٩١,٠٠٠ ٩,١٠٠ حقيبة يدوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 
 
 

 المشروع  موقع ١٠٤  

 

،  ال سيما مراكز المحافظـات     إن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيها         

أضف إلى ذلـك الكثافـة      .   والحرفية حيث تتوفر كافة الخدمات     حيث تنتشر المدن الصناعية   

 .ز المحافظاتالسكانية والفئات المستهدفة في مراك
 

   البناء٢٠٤
 

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

 

 )٥(دول رقم ج

 أبنية المشروع ومساحاتها

 البند  )٢م( المساحة  

١٢٠ 
 اإلنتاجصالة 

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٥٠

  وخدمات عمالإدارة مكاتب ٣٠

 لمجموعا ٢٠٠

 

 متر مربع ويقدر ٢٠٠ المساحة الالزمة للمشروع هي إجمالييتبين من الجدول السابق ان 

 .المتر المربع / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٣٠٠٠بدل إيجار السنوي لها بنحو 

 الدراسة الفنية ٠ ٤



 ١٢

 

  واالثاث ووسائط النقل  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤

 

  طريقة التصنيع٠١

 

 .القص والتقطيع -

 .والتغريةطي سح الحواف والك -

 .أعمال الخياطة المختلفة -

  . تثبيت القطع المعدنية من أقفال وإكسسوارات -

 . المعاينة والتغليف- 

 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

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

 التركيب والتشغيل

 

 )٦(           جدول رقم                    

      تكلفة المعدات والتجهيزات                  

 البند
 دينار/ التكاليف  العدد

 ٦,٤٠٠ ١ Hydraulic Cutting Pressجهاز قطع 

 ١,٤٣٠ ١     Cutting M/C  قص الجلدماكينة

 ٣,٦٧٠ ٨   Needle Lock Stitch M/C ة درزماكينة

 ١,٦٥٠ Single Needle Post – Bed Needle Feed 1 ماكينة

 620 ١ Single Needle Block ماكينة

 Cutting Dyes بما فيها متنوعةوأدوات طاوالت وعدد 
& Skiving Tools 

- ١,٢٣٠ 

 ١٥,٠٠٠  المجموع

 

 



 ١٣

  األثاث والتجهيزات المكتبية ٠٣

 .نار دي٢,٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 

 

 وسائط النقل٠٤

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

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤

 
 

.االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٧(يبين جدول رقم   

 

 )٧(جدول رقم 

  السنويةواألجورالقوى العاملة 

 

 الوظيفة
 سنة/دينار شهر/ردينا العدد

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ وإداريمالي 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ موظف مبيعات

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ سكرتيرة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ فني قص وتصميم

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ جودةفني 

 ١٤,٤٠٠ ١٢٠ ١٠ عمال 

 ٢٩,٧٠٠  ١٦ المجموع

 

 االجتماعي والبالغة  أعاله مساهمة المشروع في الضمانواألجوريضاف للرواتب 

 %.١١نسبتها 

 

 

 



 ١٤

 الضرورية المواد األولية والخدمات  ٥٠٤
 

  المواد األولية ومستلزمات التغليف٠١

 

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

 .السنة األولى
 

 )٨(جدول رقم 

 لىالسنة االو/ المواد األولية ومستلزمات التغليف

دينار/ التكاليف   البنـــد الكمية

٢٩,٠٨٠ 
 جلد طبيعي  قدم مربع٤٠,٩٥٠

٦,٠٠٠ 
، غراء، أقفال، سحاباتبطانة،  -

  خيوط وإكسسوارات منوعة

٣٥,٠٨٠ 
 المجموع  

 

 الضرورية الخدمات ٠٢

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

 .األولىاالنتاجية 

 )٩(جدول رقم 

 السنة األولى/ة للمشروع الضروريالخدمات 

 

 شهر/دينار سنة/دينار
 دالبن

١٢٠ ١,٤٤٠ 
 الكهرباء

 المياه ٢٥ ٣٠٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٢٤٥ ٢,٩٤٠



 ١٥

 

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤ 

 . أشهر٣من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 

 

   

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

                           

  )١٠(جدول رقم 

     كلفة الموجودات الثابتة للمشروع                          

 

 البند دينار/ التكاليف 

 المعدات واآلالت ١٥,٠٠٠

 أثاث ٢,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٢٥,٢٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

 دينار وتشـمل تكـاليف      ٢,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

 .  ومصاريف متفرقة اخرىالتسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات
 

 :  رأس المال العامل٣٠٥

 
   

  لمدة   إنتاجية دورة دينار على أساس     ١٣,٠٣٠  يبلغ رأس المال العامل للمشروع      

 .ينشهر

 الدراسة المالية -٥



 ١٦

 

 :  تكاليف التشغيل٤٠٥
 

 .للسنة األولىتكاليف التشغيل )  ١١(    يبين الجدول رقم 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 

 دينار/ التكاليف 
 البند 

 مواد أولية  ٣٥,٠٨٠

 رواتب وأجور  ٣٢,٩٦٧

 إيجارات ٣,٠٠٠

 الخدمات المساعدة ٢,٧٠٠

 صاريف تسويقم ١,٨٢٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٢,٦١٠

٧٨,١٧٧ 
 المجموع

 

 تكاليف المشروع ملخص    ٥٠٥
 

 )١٢(                جدول رقم 

  تكاليف المشروع ملخص          

 البنــــــد دينار

٢٥,٢٠٠ 
 الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ١٣,٠٣٠

٤٠,٢٣٠ 
 إجمالي تكاليف المشروع

 



 ١٧

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦ .٥
 

 حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض افتراضألغراض هذه الدراسة تم 

 قيمة القرض تبلغ أن وقد افترض الثابتة، لألصول االستثماريةلتغطية جزء من التكاليف 

 سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي  دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط١٥,٠٠٠

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% ٣٧,٠المقترح حوالي 

 

 العمر التشغيلي امتداديل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية تم إجراء التحل

 -: على األسس والفرضيات التاليةباالعتمادواستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك 

 

اإلنتاج ت ومدخال أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام افتراضتم 

 .ستكون نقدية 

شغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة  أن المصاريف التافتراضتم 

 .لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع الدخل ضريبة احتسبت

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 

 

  المؤشرات والكشوف المالية ملخص٧٠٥
 

خص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن يبين مل

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  قادر

 

.  التقديريةةاب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة حس 

 :والتي تبين ما يلي

 



 ١٨

 ٦,٧٣٥يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح بـين                -

 . دينار في السنة الخامسة١٠,٦٠٣دينار و 

 تبلغ  . بما فيهم صاحب المشروع    لستة عشر عامال وموظفا   سيوفر المشروع فرص عمل      -

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

 دينـار فـي السـنة       ٤٠,٠٧١ إلى دينار في السنة األولى ترتفع       ٣٢,٩٦٧االجتماعي  

 .الخامسة

في السنة  % ٣٥,٠في السنة األولى و     % ١٧,٥  بين االستثمارتتراوح نسبة العائد على      -

 %.٣٥,٠و  % ٢٥,٩ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين .الخامسة للتشغيل التجاري

 . دينار٣٣,٠٤٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٥,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٨ اإلستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

 . سنوات٣ للمشروع االستردادتبلغ فترة  -

 البيع بنسب أسعار تخفيض أو تكاليف التشغيل أوادة تكاليف المشروع في حالة زي -

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

إال أن المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

، األمر الذي يتطلب مراعاة %١٠بيع بنسبة ، أو انخفاض أسعار ال%٢٠التشغيل بنسبة 

  .ذلك

 
 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

  الماليةمالحقال ٥.٨



الموقع المقترح
عام

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

91,00095,550100,328105,344110,611المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

35,08036,83438,67640,60942,640تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
21,97823,07724,23125,44226,714تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,3804,5994,8295,0705,324تكاليف المصنع التشغيلية

61,43864,51067,73571,12274,678مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
29,56231,04032,59234,22235,933الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
8,3258,7419,1789,63710,119رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,8201,9112,0072,1072,212مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
690725761799839مصاريف أخرى

16,73917,42618,14718,90519,700مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,9992,9992,9992,9992,999اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

20,13820,82521,54622,30423,099مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
9,42410,21511,04611,91812,834الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
7,9248,96110,06211,23112,474الربح قبل الضريبة

1,1891,3441,5091,6851,871الضريبة على األرباح
6,7357,6178,5529,54610,603األرباح الصافية

%64%65%66%67%68نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 66,60967,96769,35570,77172,213نقطة التعادل

%65%67%69%71%73نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
15,00010.001,500معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
2,999المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
13,03013,0300رأس المال العامل المطلوب

40,23025,23015,000إجمالي تكلفة المشروع
%37%63%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
حقائب يدوية نسائية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
91,00095,550100,328105,344110,611المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
91,00095,550100,328105,344110,611المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
25,230حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7,1838,91710,51011,94313,195الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
40,23098,183104,467110,838117,287123,806مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
25,200مجموع اإلستثمارات

5,84761,43864,51067,73571,12274,678التكاليف التشغيلية المباشرة
16,73917,42618,14718,90519,700إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,1891,3441,5091,6851,871الضريبة

33,04780,86684,53488,37692,39896,609إجمالي التدفق النقدي الخارج
7,18317,31719,93322,46224,88827,197صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,4572,7032,9733,2703,597أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,4572,7032,9733,2703,597إجمالي دفعات سداد القرض

7,18314,86017,23119,48921,61823,600رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,9436,7207,5468,4239,355توزيعات األرباح

7,1838,91710,51011,94313,19514,244صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
حقائب يدوية نسائية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7,1838,91710,51011,94313,19514,244النقد

00000المدينون
5,8475,8475,8475,8475,8475,847المخزون

13,03014,76416,35717,78919,04120,091إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

15,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
25,20025,20025,20025,20025,20025,200إجمالي األصول الثابتة
2,9995,9998,99811,99714,996اإلستهالك التراآمي

25,20022,20119,20116,20213,20310,204القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
40,23038,56536,75834,79232,64430,295مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
245727032973327035970اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

245727032973327035970مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1254398406867359700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1254398406867359700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
25,23025,23025,23025,23025,23025,230رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7921,6882,6953,818األرباج المجمعة
7928961,0061,1231,247الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

25,23026,02226,91827,92429,04730,295مجموع حقوق الملكية
40,23038,56536,75834,79232,64430,295مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %35.0%29.2%24.6%20.7%17.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%35.0%32.9%30.6%28.3%25.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 5.55.55.45.30.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
حقائب يدوية نسائية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%40,2305تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %25,2305مساهمة صاحب

%15,00012القروض

%75%37.3القرض الى التكاليف %

%15%62.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

6,7357,6178,5529,54610,603صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %11.3%10.7%10.0%9.4%8.7الربح قبل الضريبة

%35.0%29.2%24.6%20.7%17.5معدل العائد على اإلستثمار %

%35.0%32.9%30.6%28.3%25.9معدل العائد على حقوق الملكية %

5.55.55.45.30.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

66,60967,96769,35570,77172,213نقطة 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 29,385-3,6141,832-33,04930,32327,59814,718صافي القيمة الحالية

IRR %7.9-%13.3%9.4%22.7%29.4%32.4%35.8معدل العائد الداخلي

B/C 1.81.71.61.40.91.00.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

8,611

10.0%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

69,383

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

25.4%

30.5%

4.3

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

حقائب يدوية نسائية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR35.8%معدل العائد الداخلي

NPV33,049صافي القيمة الحالية

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

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR32.4%معدل العائد الداخلي

NPV30,323صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR29.4%معدل العائد الداخلي

NPV27,598صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR22.7%معدل العائد الداخلي

NPV14,718صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.4%معدل العائد الداخلي

NPV-3,614صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.3%معدل العائد الداخلي

NPV1,832صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.9%معدل العائد الداخلي

NPV-29,385صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,0470-33,047

17,18312,8235,640

262613,61412,988

365814,44513,787

469115,31714,626

572556,41155,685

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,3510-36,351

17,18312,8235,640

262613,61412,988

365814,44513,787

469115,31714,626

572557,43156,706

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,6560-39,656

17,18312,8235,640

262613,61412,988

365814,44513,787

469115,31714,626

572558,45157,726



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,0470-33,047

17,1838,2731,090

26268,8378,210

36589,4288,771

469110,0509,359

572550,16849,443

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

033,0470-33,047

17,1833,723-3,460

26264,0593,433

36584,4123,754

46914,7834,092

572543,92543,200

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

033,6310-33,631

17,9015,005-2,896

26895,4214,731

37245,8575,133

47606,3145,555

579848,54647,748

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

034,2160-34,216

18,619-2,812-11,432

2752-2,773-3,525

3789-2,732-3,521

4829-2,688-3,517

587040,68139,811
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