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

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

 
 ) إرادة(ــة ي مراكز تعزيز اإلنتاجيلقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشار 

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

 
ةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

ثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرصوالمالية للفرصة اإلست
 .نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدةأية مساعدة تحتاجونها لتقديم ) إرادة(
 . في تأسيس وتنفيذ المشاريع

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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  المحتويات

.١ ملخص المشروع    

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع    

٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع    
٣. ٢ للمشروعالعام الموقع     

.٣ دراسة السوق    
١. ٣ المنتجوصف     

٢. ٣ الطلب الحالي    
٣. ٣ الطلب المتوقع    

٤. ٣ ةحصة المشروع والطاقة االنتاجية المقترح    
٥. ٣ المنافسة التسويق    

٦. ٣ أسعار البيع وااليرادات المتوقعة    
.٤ الدراسة الفنية    

١. ٤ موقع المشروع    
٢. ٤   البناء     

٣. ٤  مراحل التصنيع وكلفة المعدات    
٤. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية    

٥. ٤ وسائط النقل     
٦. ٤ ةجور السنويالقوى العاملة واال    

٧. ٤ المواد االولية والخدمات الضرورية    
٨. 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    

   ٥٠٥ ملخص تكاليف المشروع
   ٦,٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية

   ٧,٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
   ٨٠٥ المالحق المالية
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 *ملخص المشروع  -١

 رجاليةجوارب اسم المشروع

 عام  المقترحموقع المشروع

 جوارب رجالية من قطن وبوليستر منتجات المشروع

 شخصا ١٤  العاملةاأليدي

 دينار ١١٠,٠٨٧ الكلي االستثمار

 دينار ٣٣,٠٧٧ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢١,١ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٣ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٤ Pay Back Periodاد دفترة اإلستر
 

 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية* 
 
 

 
 
 

مشروع جوارب رجالية
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  وصف المشروع  ١٠٢

 
 الحديثة على اختالف انواعها غدت الجوارب جزء متمم ألحذيةمنذ أصبح االنسان يرتدي ا

 والجوارب اآلن هي .سهولة الحركةراحة للقدمين ومرونة ولما توفره من لوظيفة الحذاء 

صحية استخدامها نظرا ألهميتها الصبح يقبل على جزء من لباس االنسان وأناقته، وأ

  .والجمالية

فقد تطورت صناعة الجوارب واصبح هنالك العديد من ومع تغير نمط المعيشة والثقافة، 

 .األصناف التي تلبي مختلف االحتياجات واالستعماالت

المادة األولية حسب  أو  أو الغاية من استعمالهاخدميهاإما تبعا لمستالجوارب  وتصنف 

:ما يلي  ومن هذه التصنيفات .المصنوعة منها  

.رجاليةجوارب  -  

.نسائيةجوارب  -  

)والدي وبناتي (لألطفالجوارب  -  

.للمواليدجوارب  -   

. جوارب رياضية-  

. جوارب طبية-  

  

أو قطنية أو مصنعة من البوليستر كجوارب صوفية أو وتبعا للمواد األولية فهي تصنف 

يعها حسب نوع الخيوط وتتفاوت أسعار ب، كما الخيوط التركيبيةمن ا وغيرهالنايلون 

 .المستخدمة في انتاجها والشركات الصانعة لها

 
هي اكثر األنواع الجوارب المصنوعة من مزيج القطن والبوليستر  يجدر اإلشارة الى ان 

 . هذا النوع من الجوارب ع المقترح بإنتاجطلبا في السوق وسيقوم المشرو

 

المقدمة ٠ ٢



 ٦

  مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢ 
 

 القطـن    خيـوط  الرجالية والمصنوعة مـن   الجوارب  إنتاج  قترح الى   يهدف المشروع الم  

 مالحظة وجود فرصـة جيـدة       مع،  مناسبوتوفيرها في السوق المحلي بسعر      والبوليستر  

 . لتصديرل

 

 :من أهم مبررات المشروع
  

 .حيث يوجد طلب دائم ومستمر  ق جيد لمنتجات المشروعوسالك هن ٠١

نيته وهنالك فرصة جيدة للتصدير الى سهولة تنفيذ المشروع نظرا لبساطة تق ٠٢

 .األسواق الخارجية

 .  توفير فرص عمل جديدة خلق فرصة استثمارية جيدة و ٠٣   

  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع ٠٤   

 

 الموقع المقترح للمشروع  ٣٠٢
مدن حيث تنتشر الن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيها، إ

يسهل تنفيذه واالستفادة من حوافز التصدير التي توفرها هذه ناعية مما الص

 .المناطق
 

 

 

 
     
لمنتج  وصف ا ١٠٣  

 
 القطنخيوط مزيج جالية المصنوعة من رالالجوارب سيقوم المشروع المقترح بانتاج 

من ن طقم الجوارب وويتك .التي تغطي احتياجات الذكور فوق سن الخامسة عشروالبوليستر 

، لتوافق قياسات األقدام المختلفة بمقاسات متعددة تصنع قطعتين ويسمى زوج جوارب، و

احته توان كان الغالب حاليا انتاج مقاس واحد يناسب معظم مقاسات األقدام وهذا ما ا

 .المرونة التي تتصف بها الخيوط التركيبية

 دراسة السوق٠ ٣



 ٧

دن من الجوارب الرجالية فان مستوردات وصادرات األرووفقا لبيانات التجارة الخارجية هذا 

كلسات طويلة بما فيه العالية، كلسات ... (والذي يتضمن ٦١١٥ تحت البند  تاتي مندمجة

نصفية حتى الركب او جوارب طويلة او قصيرة الساق وغيرها من اصناف تكسو األرجل او 

 )األقدام بما فيه جوارب تمدد األوردة من مصنرات 
 

  الطلب الحالي٢٠٣
 

الجـوارب  ولتقدير حجم الطلب الحالي على صـنف        الجوارب  ص الى استعمال    يحتاج كل شخ  

عتبار ا عاما ب  ١٥الرجالية، فقد تم افتراض استعمالها من قبل الذكور الذين تتجاوز أعمارهم            

 .من هم أصغر من هذا السن يصنفون كأطفال

د من  الذكور حسب فئة العمر، حيث بلغ عدسكان المملكةعدد ) ١(ين الجدول رقم بوي

شخص، ومع  ألف ١,٦٥٩ نحو ٢٠٠١سنة في عام الخمسة عشر تزيد أعمارهم عن 

 ألف ١,٧٥٣يقدر ان يبلغ  ) ٢٠٠٣(فإن عددهم حاليا % ٢,٨معدل نمو سكاني قدره 

 .شخص

 )١(      جدول رقم                          

 ٢٠٠١/  عدد السكان الذكور في المملكة حسب فئة العمر         

 ألف شخص الفئة       

٢٨٧ ١٩ - ١٥ 

٢٧٤ ٢٤ - ٢٠ 

٢٧٦ ٢٩ - ٢٥ 

٣٨٥ ٣٩ - ٣٠ 

١٩٥ ٤٩ - ٤٠ 

١٢٥ ٦٠- ٥٠ 

١١٧  +٦٠ 

 ١٦٥٩ المجموع



 ٨

ان المستوردات  الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامةبيانات التجارة الخارجية وتشير 

لما بان البند المشار ، ع٢الجدول رقم  كما في ٦١١٥والصادرات والمعاد تصدير من البند 

  .تضمن كافة انواع الجوارب الرجالية والنسائية والطبيةياليه 

 

 )٢(جدول رقم          

 ٦١١٥للبند التجارة الخارجية          

 ألف دينار           

 الميزان التجاري إعادة التصدير الصادرات الواردات السنة
٢٢٦ ٣٥ ٤١٣ ٢٢٢ ١٩٩٧ 
١٨٧- ٢١ ١٠٠ ٣٠٨ ١٩٩٨  
٥٨- ٥١ ١٠٢ ٢١١ ١٩٩٩  
٥٤٢ ٥١ ٧١٤ ٢٢٣ ٢٠٠٠ 
١٤٨ ١,١٤٤ ١١٨ ١,١١٤ ٢٠٠١ 
٧٧٣- - ١٤ ٧٨٧ ٢٠٠٢ 

 

فقد تم ) الذكور فوق سن الخمسة عشر(الرجالية الجوارب  ولتقدير حجم الطلب الفعلي على

أنه يحتفظ علما سنويا، زوجين يقوم بتبديل أن الشخص الواحد وكتقدير متحفظ افتراض 

 الخامسة عشر حاليا قوحيث أن عدد الذكور فوبعدد أكبر ألغراض التغيير اليومي، عادة 

 .) طقم(زوج  ألف ٣,٥٠٦ ألف شخص، فإن تقدير الطلب الحالي يعادل ١,٧٥٣يقدر بنحو 

 

  الطلب المتوقع ٣٠٣ 
 

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

المتوقع خالل السنوات الخمسة الطلب  فإن عليه  بنفس النسبة ونويا سيزداد س المقدر

).٣( هو كما مبين في الجدول رقم  القادمة  

 

 
 
 
 
 



 ٩

 )٣(جدول رقم                             

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤الطلب المتوقع  للسنوات 

 الرجاليةالجوارب على 

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

 

 طاقة االنتاجية المقترحة لصة المشروع وا ح٤٠٣
 

 االعتبار عدم المبالغة في حصة المشروع من السوق وطبيعـة المشـروعات             بعينمع األخذ   

 والمنافسـة المتوقعـة مـن االنتـاج المحلـي            والمحيكـات  الخاصة بصناعة الملبوسـات   

) ألف دزينة ٢٥( ألف زوج    ٣٠٠االنتاجية المقترحة للمشروع هي     الطاقة  فإن  والمستوردات  

قة المقترحة تمثـل    اوالط،   السنة/ يوم عمل  ٣٠٠و    ساعات عمل يوميا   ٨لى أساس   ك ع لوذ

 .٢٠٠٤لعام لالمقدر الطلب  من حجم فقط  % ٨,٣نحو 

 

 مـن الطاقـة     %٦٥ تمثـل   ألـف زوج   ١٩٥سيبدأ المشروع انتاجه في السنة األولى بواقع        

ويوضح الجـدول   . سنويا% ١٠نتاجية على أن يزداد االنتاج لغاية السنة الخامسة بمعدل          اال

 .تدرج الطاقة االنتاجية للمشروع على مدى خمسة سنوات انتاجية) ٤(رقم 
)٤(دول رقم ج  

 تدرج الطاقة اإلنتاجية للسنوات التشغيلية الخمسة
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

%الطاقة االنتاجية   ٩٥ ٨٧ ٧٩ ٧٢ ٦٥ 
زوجألف   ٢٨٥ ٢٦٠ ٢٣٦ ٢١٥ ١٩٥ 

 

 المنافسة والتسويق ٥٠٣
 
ذات المستوى المماثـل لألصـناف التـي        الجوارب المستوردة   من  المتوقعة  المنافسة  أتي  ت

مـن   وهنالك أيضا المنتجات     بعض الدول اآلسيوية،  و من سوريا وخاصة   المشروع   سينتجها

ال تمثل منافسا للمشروع حيث يهـتم       ، و نسبياتفعة   مر أسعاربعض الدول الغربية  وهي ذات       

  .المستهلكينفئة محدودة من بها 



 ١٠

هذا ويوجد صناعة محلية للجوارب الرجالية لكنها ال تغطي سوى جزء محدود من السـوق               

 .كون محصورا في عدد محدود من منافذ التسويق المتاحةيمنتجاتها ويكاد تسويق 

 قنوات متعددة، إضـافة لمحـالت النوفوتيـة         قطرييستطيع المشروع تسويق منتجاته عن      

 كما ينبغـي أن تـولي       المؤسسات االستهالكية المدنية والعسكرية،    وكذلك والمخازن الكبرى 

اهتماما خاصا للتصدير سواء الى الدول العربية وتحديدا في الخليج العربـي            إدارة المشروع   

 .أو للسوق األمريكية حيث الفرص المتاحة جيدة

 

 يرادات المتوقعة   إلار البيع واسعأ ٦٠٣
 

  نوع المواد األوليةبحسكبير في السوق المحلي بشكل الجوارب الرجالية تتفاوت أسعار 

 بعض األسعار فيما يلي و إضافة إلسم الماركة العالمية إن وجد، وجودة التصنيع)الخيوط(

 :  للمستهلك في السوق المحلي

 

 .للزوج دينار ٠,٧٥ –٠,٤:   جوارب بوليستر-

  . دينار للزوج١ - ٠,٧%): ٧٠(وبوليستر %) ٣٠ (ية جوارب قطن-

 . دينار للزوج٢,٥ – ١%): ٢٠(وبوليستر %) ٨٠ (ية جوارب قطن-

 

الجوارب الرجالية األكثر سينتج  وبأن المشروع ومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة،

والبوليستر %) ٣٠ (يةقطنخيوط استعماال من غالبية المستهلكين وهي المصنوعة من 

  . للزوج الواحددينار٠,٤٥ اعتبر مناسبالذي ي فإن سعر بيع الجملة من المصنع و،  )٧٠%(

 .االيرادات المتوقعة في السنة األولى) ٥(ويوضح الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١

 

)٥(جدول رقم   
السنة األولى/اإليرادات المتوقعة  

 

 دينار العدد البند
 ٨٧,٧٥٠ ١٩٥ زوجألف 

 
 
  
 

 
 

 قع المشروع  مو ١٠٤  
 

إن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيهـا،  حيـث تنتشـر المـدن                   

 .الحرفية، وتتوفر الخدمات المختلفة من ماء وكهرباء ومواصالت/الصناعية

 

 البناء   ٢٠٤
 
 .ها ومساحتها احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخدامات)٦( يبين جدول رقم   

 
 )٦(دول رقم ج

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

لبندا  )٢م( المساحة    
 صالة االنتاج ١٢٠

  والجاهزةمستودعات المواد األولية ٥٠

 مكاتب ٣٠

 المجموع ٢٠٠
 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ١٢

مربع  متر ٢٠٠  ويتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي 

 .المتر المربع / دينار١٥اقع  دينار وذلك بو٣٠٠٠ا بنحو إيجار السنوي لهل ويقدر بد
 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤

  التصنيعمراحل .١
 
من كونات كببيرة الى كونات صغيرة تتناسب وماكينات لف الخيوط اعادة   -

 .ة كالحيا

 .حياكة الجوارب على الماكينات الخاصة بشكل آلي  -

 .   إغالق مقدمة الجورب-

 . ثم الصباغة لمعاينة والتفتيشا -     

 ).Setting (  تشكيل الجوارب بالبخار-     

 . والتغليف الكوي-      
 
 تكلفة المعدات واآلالت. ٢ 

 
الالزمـة وتكلفتهـا     والمعدات   احتياجات المشروع من اآلالت    ) ٧( يبين جدول رقم    

 شاملة التركيب والتشغيل

 )٧(جدول رقم 

 جهيزاتتكلفة المعدات والت

 دينار/الكلفة    العدد البند
 ٤,٠٠٠ ١ ماكنة لف خيوط

 ٧٠,٠٠٠ ١٠ )افرادية (نة حياكة جواربيماك

 ١,٥٠٠ ١  الجواربنة إغالق مقدمةيماك

 ٦,٠٠٠ ١ )Setting( بالبخار جوارب تشكيلماكينة

 ٥,٠٠٠ ١ )Dyeing (نة صبغيماك

 ٧,٠٠٠  مرجل بخار

 ١,٥٠٠   عدد وأدوات

 ٩٢,٥٠٠  المجموع
 



 ١٣

 

 

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

 

 : وسائط النقل  ٥٠٤
 . دينار٧,٠٠٠تقدر كلفتها بنحو نقل متوسطة وزم للمشروع سيارة لي

 
  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤

 
.العاملة وكلفتها السنويةالقوىات التقديرية من االحتياج) ٨(يبين جدول رقم   

 

 )٨(جدول رقم 

 القوى العاملة واالجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة
 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مالي وإداري

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مبيعات

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتيرة

 ٤,٨٠٠ ٢٠٠ ٢ فني حياكة

 ٨,٦٤٠ ١٢٠ ٦ عامل عادي

 ٢,٤٠٠ ١٠٠ ٢ عمال تغليف

 ٢٦,٠٤٠  ١٤ المجموع
جور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة ألويضاف للرواتب واهذا 

 %.١١نسبتها 

 

 

 

 



 ١٤

 

 

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٧٠٤
 

 ومستلزمات التغليف  المواد األولية٠١
 

فواقد البما في ذلك   الخيوطلكميات التالية منا من الجواربالواحد الزوج  نتاجيلزم ال

 : المعتادة في صناعة المنسوجات

 

 .يةقطن خيوط  غم ٣٧ -

 . غم  خيوط  بوليستر١٦ -

 . غم خيوط  مطاطية  مرنة٢,٥ -

   .أخرى وتشمل أصباغ ومثبتات الوان ومواد تغليف  -

 

 ومستلزمات التغليف في ياجات المشروع من المواد األوليةت  اح)٩(يوضح الجدول رقم 

 .السنة األولى

 )٩(جدول رقم           

 السنة االولى/ ومستلزمات التغليفالمواد األولية               
 

كغم/الكمية دينار  البنـــد 
 خيوط قطنية  ٧,٢١٥ ١٠,٢٤٥

 خيوط بوليستر  ٣,١٢٠ ٤,٦٨٠

 خيوط مرنة  ٤٨٨  ١,٢٢٠

١٩٥  ٩٧٥  أصباغ 

  تغليفتلزمات سم  ٣,٩٠٠

 المجموع  ٢١,٠٢٠
 

 

 



 ١٥

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها فـي السـنة         الضرورية الخدمات   )١٠(يوضح الجدول رقم    

 .االنتاجية األولى

)١٠(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضروريةالخدمات                    

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
كهرباءال ٢٠٠ ٢,٤٠٠  

 المياه ٥٠ ٦٠٠

 الوقود ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع  ٥,٤٠٠
  

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٨٠٤
 بدء من اختيار الموقع والتسجيل . أشهر٤ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي

 .والترخيص وإيصال الخدمات وشراء الماكينات

   

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
  )١١(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 

 

دينار/ التكلفة   البند 

 المعدات واآلالت ٩٢,٥٠٠

 أثاث ٢,٠٠٠

 وسائط نقل ٧,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ١٠١,٧٠٠

 الدراسة المالية-٥



 ١٦

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

تكـاليف  ار وتشمل   دين ٣,٠٠٠حواليبالتأسيس وما قبل التشغيل      مصاريف   تقدر   

   . واستكمال الدراساتوالتعاقد على المعداتالتسجيل ورخصة المهن 

 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
في السنة  األولى لالنتاج دينار  ٥,٣٨٧ال العامل للمشروع حوالي يبلغ رأس الم    

    .محسوبا على اساس دورة انتاجية مدتها شهر واحد
 
 

تكاليف التشغيل  ٤٠٥  
 
 

 )١٢(رقم جدول 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 دينار
 

 البند

مواد أولية  ٢١,٠٢٠

 رواتب وأجور  ٢٨,٩٠٤

 إيجارات ٣,٠٠٠

 المساعدةالخدمات  ٥,٤٠٠

 مصاريف تسويق ١,٨٠٠

أخرىمصاريف تشغيلية  ٤,٥٢٠

المجموع ٦٤,٦٤٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧

 تكاليف المشروع ملخص  ٥٠٥  
 )١٤ (جدول رقم                

 تكاليف المشروع ملخص           

 البنــــــد دينار

 الموجودات الثابتة ١٠١,٧٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

 رأس المال العامل ٥,٣٨٧

اجمالي كلفة المشروع ١١٠,٠٨٧

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦٠٥
 

الل الفترة التأسيسية على قرض ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خ

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

دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي  ٧٠,٠٠٠

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٦٤المقترح حوالي 

 

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

 -: على األسس والفرضيات التاليةواستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد

 

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

 .ستكون نقدية 

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

 .لإليرادات

 %.٥و تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي ه

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 



 ١٨

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان المشروع كذلك . خامسةالسنة الحتى ربحاً صافياً المشروع يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  قادر

 

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

 :والتي تبين ما يلي

 

 ٤,١٧٠ة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح بـين          يتوقع ان يحقق المشروع في السن      -

 .دينار في السنة الخامسة ٢٥,٠٩٩دينار و 

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

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

دينـار فـي السـنة       ٣٥,١٣٣نة األولى ترتفع الى      دينار في الس   ٢٨,٩٠٤االجتماعي  

 .الخامسة

فـي السـنة    % ٤٩,٧في السنة األولـى     % ٤,٢ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

 %.٤٩,٧ و % ١٠,٣ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار ٣٣,٠٧٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢١,١بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -

 ١,٣حالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

على من الحد   أالمعايير المالية   يبقى المشروع مجديا وتبقى      % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

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

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

 ٠مراعاة ذلك عند تحديد أسعار البيع أو االتفاق على بنود تكاليف التشغيل

 

 

 



 ١٩

 

 

 

 
 
 

 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

  الماليةمالحقال٨٠٥



الموقع المقترح
عام

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

87,75096,525106,178116,795128,475المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

21,02023,12225,43427,97830,775تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
17,58218,46219,38520,35421,372تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8,5209,37210,30911,34012,474تكاليف المصنع التشغيلية

47,12250,95655,12859,67264,621مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
40,62845,56951,05057,12463,854الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
8,6589,0919,54510,02310,524رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,8001,9802,1782,3962,635مصاريف البيع والتسويق
600660726799878قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
8008809681,0651,171مصاريف أخرى

17,52218,40819,35520,36621,447مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
10,59910,59910,59910,59910,599اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

28,72129,60730,55431,56532,646مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
11,90615,96220,49625,55931,207الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

7,0005,8534,5923,2051,679الفائدة على القرض
4,90610,10915,90322,35429,529الربح قبل الضريبة

7361,5162,3863,3534,429الضريبة على األرباح
4,1708,59213,51819,00125,099األرباح الصافية

%51%55%60%65%71نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 77,15375,11373,10071,09169,063نقطة التعادل

%54%61%69%78%88نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
92,50010.009,250معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
10,599المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,3875,3870رأس المال العامل المطلوب

110,08740,08770,000إجمالي تكلفة المشروع
%64%36%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الجوارب الجالية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
87,75096,525106,178116,795128,475المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
87,75096,525106,178116,795128,475المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
40,087حقوق الملكية

70,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,6353,8593,4572,373547الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
110,08791,385100,384109,635119,169129,022مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
101,700مجموع اإلستثمارات

1,75247,12250,95655,12859,67264,621التكاليف التشغيلية المباشرة
17,52218,40819,35520,36621,447إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
7,0005,8534,5923,2051,679الفائدة

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7361,5162,3863,3534,429الضريبة

106,45272,38076,73381,46086,59592,176إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,63519,00523,65128,17532,57336,846صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
11,46612,61213,87415,26116,787أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
11,46612,61213,87415,26116,787إجمالي دفعات سداد القرض

3,6357,53911,03914,30117,31220,059رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,6807,58111,92816,76520,059توزيعات األرباح

3,6353,8593,4572,3735470صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الجوارب الجالية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,6353,8593,4572,3735470النقد

00000المدينون
1,7521,7521,7521,7521,7521,752المخزون

5,3875,6115,2094,1252,2991,752إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

92,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
101,700101,700101,700101,700101,700101,700إجمالي األصول الثابتة
10,59921,19931,79842,39752,997اإلستهالك التراآمي

101,70091,10180,50169,90259,30348,703القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
110,08799,11287,51075,22762,20150,455مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
11466126121387415261167870اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

11466126121387415261167870مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

5853445922320481678700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
5853445922320481678700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
40,08740,08740,08740,08740,08740,087رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4911,5013,0925,327األرباج المجمعة
4911,0111,5902,2355,041الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

40,08740,57841,58943,17945,41450,455مجموع حقوق الملكية
110,08799,11287,51075,22762,20150,455مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %49.7%30.5%18.0%9.8%4.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%49.7%41.8%31.3%20.7%10.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.40.40.30.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.41.10.70.40.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الجوارب الجالية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%110,08710تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %40,08710مساهمة صاحب

%70,00012القروض

%75%63.6القرض الى التكاليف %

%15%36.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

4,1708,59213,51819,00125,099صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %23.0%19.1%15.0%10.5%5.6الربح قبل الضريبة

%49.7%30.5%18.0%9.8%4.2معدل العائد على اإلستثمار %

%49.7%41.8%31.3%20.7%10.3معدل العائد على حقوق الملكية %

0.40.40.30.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.41.10.70.40.0الديون

77,15375,11373,10071,09169,063نقطة 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 20,494-4,7236,291-33,07725,19517,31414,177صافي القيمة الحالية

IRR %6.2%13.7%10.7%15.9%16.1%18.4%21.1معدل العائد الداخلي

B/C 1.31.21.11.11.01.10.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

73,104

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

22.5%

30.8%

0.2

0.7

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الجوارب الجالية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

14,076

14.6%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.1%معدل العائد الداخلي

NPV33,077صافي القيمة الحالية

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

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.4%معدل العائد الداخلي

NPV25,195صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.1%معدل العائد الداخلي

NPV17,314صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.9%معدل العائد الداخلي

NPV14,177صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.7%معدل العائد الداخلي

NPV-4,723صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.7%معدل العائد الداخلي

NPV6,291صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.2%معدل العائد الداخلي

NPV-20,494صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0106,4520-106,452

13,63523,10619,470

239327,16126,768

342731,69531,268

446336,75836,295

550398,28297,780

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0117,0970-117,097

13,63523,10619,470

239327,16126,768

342731,69531,268

446336,75836,295

5503103,153102,650

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0127,7420-127,742

13,63523,10619,470

239327,16126,768

342731,69531,268

446336,75836,295

5503108,023107,520



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0106,4520-106,452

13,63518,71815,083

239322,33521,942

342726,38625,960

446330,91830,455

550391,85991,356

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0106,4520-106,452

13,63514,33110,695

239317,50917,116

342721,07720,651

446325,07824,615

550385,43584,932

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0106,6270-106,627

13,99916,64112,642

243320,22519,792

346924,24723,778

450928,75428,245

555390,39389,840

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0106,8020-106,802

14,36210,1775,814

247213,28912,817

351216,79816,287

455520,75020,195

560382,50381,900
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