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

ريع الصغيرة والمتوسطة والتغلـب علـى مشـاكلبهدف تشجيع إقامة المشا   ) إرادة(اإلنتاجية  
 .البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

 
 فـي ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيـز اإلنتاجيـــة    

احتياجـات  وتحديـد  االسـتثمار فـرص   مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .اريع الصغيرة والمتوسطةالمجتمعات المحلية من المش

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة

 إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين علـى فـرص نجـاح المشـاريعاالستثماريةللفرصة  
 .لالستثمارالمقترحة 

 
لتقديم) إرادة(تعزيز اإلنتاجيــة   لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز         

 االستثماريـــة والمسـاعدة فـي تأسـيس وتنفيـذاألفكارأية مساعدة تحتاجونها لتطوير     
 .المشاريع

 
 اثنـان كافة منـاطق المملكـة وعـددها       في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

ً



 
 

 

 المحتويات
 ملخص المشروع .١

 المقدمة   .٢

 وصف المشروع ١٠٢

  مبررات المشروع٢٠٢

 موقع المشروع المقترح ٣٠٢

 دراسة السوق .٣

 المشروع وصف ١٠٣

   الطلب الحالي٢٠٣

 الطلب المتوقع  ٣٠٣

  البيعوأسعارالمنافسة والتسويق  ٤٠٣

  المتوقعة للمشروع اإليرادات٥٠٣

 راسة الفنيةالد .٤

  موقع المشروع١٠٤

 األرض والبناء ٢٠٤

  البناء وتوابع المشروع وأعمال المدنية وتحضير الموقع األعمال تكاليف ٣٠٤

 عملية تقديم الخدمات لرواد المسبح ٤٠٤

 واألجهزةالمعدات  ٥٠٤

  والتجهيزات األثاث٦٠٤
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 القوى العاملة ٨٠٤
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  برنامج تنفيذ المشروع١١. ٤

 الدراسة المالية .٥

  تكاليف التشغيل السنوية١٠٥
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  وسائل التمويل٥٠٥

  الفرضيات المالية٦٠٥

  الخالصة٧٠٥
 

 المالحق المالية. ٦
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  ملخص المشروع.١

 اسم المشروع إنشاء بركة سباحة 

 موقع المشروع  محافظة اربد 

  المشروع خدمات /  منتجات بركة سباحة

 األيدي العاملة   وموظف عامل١١

 االستثمار الكلي   دينار١٣٨,٧١٠

 صافي القيمة الحالية   دينار٧٦,٨٢٤

  IRRمعدل العائد الداخلي  %٢٨,٥

 B/Cلى االستثمار القيمة الحالية لإليرادات ع ١,٦

 فترة االسترداد   سنوات٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروع إنشاء بركة سباحة 
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     وصف المشروع١٠٢
 

 نتيجة للتطور االقتصادي واالجتماعي وتحسن مستوى دخل المواطنين يضاف لذلك التغير الثقافي            

 مقبولـة    هنالك مفاهيم اجتماعية وثقافية لم تكن      أن من مميزات العصر حيث      أصبحوالفكري الذي   

في الماضي و أصبحت اليوم من سمات المجتمع وعلى سبيل المثال توفر فرص العمـل للجنسـين                 

 إلى ظهور أساليب وعادات لم تكن لوقت قريب مقبولة وينظر إليهـا             إضافة،  إضافيةبدون أي قيود    

ضغط الخ ونتيجة ل  … المجتمع بصورة استهجان مثل انتشار المقاهي وصاالت األلعاب اإللكترونية          

الجسدي الذي يرتبط بمسيرة الفرد للحصول على مسـتلزمات المعيشـة،           والعمل واإلرهاق الفكري    

أصبحت وسائل التسلية والترفيه ضرورة من ضرورات الحياة لذلك فانه يالحظ تعدد هوايات األفراد              

 بالقراءة  وتعدد أساليب ممارسة هؤالء األفراد لهواياتهم فمنهم من يهتم بالموسيقى ومنهم من يهتم            

الخ وكل هذه الهوايات الهدف منها االستمتاع وإشباع رغبات وهي          … أو ركوب الخيل أو السباحة      

 .من وجهة نظر أصحابها تعتبر نوع من التغيير في نمط وأسلوب المعيشة
 

معظم الهوايات مرتبطة بمستوى دخل الفرد وأسلوب معيشته وكما هو معروف أن هنالـك فئـات                

ع األردني تتمتع بمستويات دخول جيدة تمكنها من الحصول على كثير من متطلبات كثيرة من المجتم

الحياة وحسب التصنيف الطبقي في المجتمع األردني يالحظ أن اكثر طبقة من فئات المجتمع والتي               

تشمل الغالبية العظمى من عدد السكان هي طبقة متوسطي الدخل وهم في معظم األحيان أصـحاب                

عامة أو الخاصة ومن الحرفيين وصغار الصناعيين والتجار والذين تمكنهم دخولهم الوظائف سواء ال

 أو الراحة داخل األردن وهم بحاجة لوسائل تسلية وترفيه وعلى أجازاتهمفي الغالب من قضاء وقت 

 .سبيل المثال ممارسة هواية ورياضة السباحة
 

اية السباحة من ممارسة هواياتهم      تمكين بعض أو راغبي ومحبي هو      إلى يهدف المشروع المقترح    

في هذا المجال ولغايات هذه الدراسة فان الموقع المقترح هو في محافظة اربد وتحديداً في محـيط                 

مدينة اربد حيث ان هذه المنطقة تفتقر لمثل هذا المشروع كما انه تحيط بمدينة اربد عدد من القرى             

 موقـع   إلـى مزاولة هواية السباحة الوصـول      والتجمعات السكانية القريبة منها مما يمكن محبي        

تكاليف قليلة النتشار وسائل المواصالت ما بين اربـد والتجمعـات السـكانية             بالمشروع بسهولة و  

  .المحيطة بها
 

   مبررات المشروع٢٠٢
 

يجاد وسائل ترفيه جديدة في المنطقة مما يؤدي إلى قضاء وقت اإلجازة أو الراحـة               ا -١

ترح  وممارسة هواية ورياضة السباحة بدل قضاء الوقت         للسكان في  المشروع المق    

 .في أمور قد تؤدي إلى فراغ فكري وجسدي يؤدي إلى االنحراف

  المقدمة.٢



 
 

 ٣

 لمشروع نادي متكامل مما يمكن سكان المنطقة        ةيعتبر المشروع في حالة تنفيذه نوا      -٢

 لف وتنمية نشاطاتهم في المجال الرياضي واالجتماعي بتكاليف قليلةآمن التعارف والت

 . وقد ال تتوفر لهم مثل هذه الخدمة في مواقع أو أماكن أخرى

 .خلق فرص استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة -٣

 .أصحاب المشروع/ تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٤
 

 موقع المشروع المقترح ٣٠٢
 

حيث تشـهد   الموقع المقترح للمشروع ضمن محافظة اربد ويفضل ان يكون الموقع في مدينة اربد              

المدينة كثافة سكانية نتيجة التطور الذي تشهده سواء في المجال الثقـافي والتعليمـي أو المجـال          

الصناعي مما يؤدي الى زيادة الطلب على مواد ووسائل االستهالك سواء المادي أو المعنوي كمـا                

اصالت واسعة مع   انه يحيط بمدينة اربد عدد كبير من القرى والتجمعات السكانية مرتبطة بشبكة مو            

مدينة اربد مما يسهل الوصول للمشروع كما انه تتوفر الخدمات الضرورية واأليدي العاملة الالزمة              

 .للمشروع
 

 

   

 
 

   وصف المشروع١٠٣
 

 متر عرض وتتسـع لحـوالي       ١٢ متر طول و   ٢٤المشروع المقترح هو إنشاء بركة سباحة قياس        

 شخص ممارسـة السـباحة واالسـتمتاع        ٧٥-٥٠  متر مكعب من المياه وانه يمكن لحوالي       ٥٠٠

بالمياه في نفس الوقت وسيلحق بالمشروع إنشاء كافتيريا وذلك لتقديم بعض الوجبـات الخفيفـة               

 .لرواد المشروع مثل السندويشات والمشروبات والمرطبات على مختلف أنواعها باستثناء الخمور

احة لألطفال وإنشاء بركة سباحة مغلقة      يمكن في المستقبل توسعة المشروع وذلك بإنشاء بركة سب        

لموسم الشتاء كما يمكن للمشروع إضافة صالة لالحتفاالت بحيث يتم إقامة حفالت األعراس حـول               

 . البركة مستقبالً مقابل أجور معينة  
 

 الطلب الحالي  ٢٠٣ 
 

الشـباب  تعتبر اغلب قطاعات المجتمع سواء ذكور أو إناث ومن مختلف األعمار وخاصة الفتيان و             

 سنة من الرواد المحتملين للمشروع موضوع البحث وحيث ال يوجد           ٦٠ سنوات لغاية    ٨من سن   و

 توفر إدارة جيدة للمشروع وضـبط عمليـة        أنال  امثل هذا المشروع في منطقة محافظة اربد حالياً         

الدخول للموقع وممارسة هواية السباحة ومراعاة التعليمات والمحافظة علـى نظافـة المشـروع              

وأجراء الصيانة الالزمة والدورية واالهتمام بجميع مرافقه وخاصة المتعلقة بالوحـدات الصـحية             

 .وبنوعية الخدمات المقدمة سيمكن المشروع من جذب اكبر عدد من المواطنين الرتياده

 

 دراسة السوق.٣



 
 

 ٤

 الطلب على الخدمات التي سيقدمها المشروع موضوع البحث على عدد سكان محافظة اربـد               يرتبط

خل بشكل عام وعلى تصنيف فئات المجتمع المقيمين في هذه المحافظة سواء كإقامـة              ومستوى الد 

دائمة أو المقيمين ألغراض أخرى مثل طالب الجامعات حيـث يوجـد فـي المحافظـة جـامعتين                  

وقـد  . تستوعبان أعداد كبيرة من الطالب إضافة لوجود عدد من الكليات والمعاهد التعليمية األخرى           

 ٩٥٠,٦٩٥قد بلغ   عدد سكان محافظة اربد      أن ٢٠٠٢للعام  ة اإلحصاءات العامة     دائر أظهرت بيانات 

أظهـرت البيانـات أن      كمـا    %٤١ نسمة ، أي حوالي      ٣٨٨,٦٥٥نسمة يشكل سكان قصبة اربد      

 طالبـا وطالبـة   ٢٧٣,٨٩٢ قد بلـغ   ٢٠٠٢ – ٢٠٠١إجمالي عدد طالب المدارس للعام الدراسي       

 طالبا وطالبة في حين بلغ عدد طلبـة المعاهـد           ٤٨,٦٣٤) ةاألولى والثاني (يشكل منهم طالب اربد     

 :المتوسطة والجامعات في محافظة اربد كما يلي 

 . طالبا وطالبة٣٨,٣٣٤طلبة الجامعات  -

 . طالبا وطالبة٤,٦٨٠طلبة كليات المجتمع  -
 

ير أما متوسط دخل الفرد فقد شهد نمواً مضطرداً مما يشير إلى إمكانية إنفاق جزء من الدخل في غ                 

يبين نصيب الفـرد فـي      ) ١(األمور الحياتية الضرورية كمجال التسلية والترفيه مثالً والجدول رقم          

 كما أظهرته النشرة اإلحصـائية      ٢٠٠٢-١٩٩٨األردن من الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات        

 .الشهرية للبنك المركزي األردني
 

 )١(جدول رقم 

 لفردالناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل ا

 

 دينار/ متوسط نصيب الفرد  مليون/ الناتج المحلي اإلجمالي  السنة

١,١٨٠ ٥٦٠٩,٨ ١٩٩٨ 

١,١٧٧ ٥٧٦٧,٣ ١٩٩٩ 

١,١٩١ ٦٠٠٢,٤ ٢٠٠٠ 

١,٢٠٨ ٦٢٦٠,٠ ٢٠٠١ 

١,٢٣٧ ٦٥٩١,٠ ٢٠٠٢ 

 

 ١,١٨٠ متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي قد ارتفع من            أنيالحظ من الجدول السابق     

خـالل هـذه    % ٤,٨ بزيادة نسبتها  أي   ٢٠٠٢ دينار في سنة     ١,٢٣٧ إلى   ١٩٩٨ في سنة    دينار

 .الفترة

 

 

 



 
 

 ٥

  الطلب المتوقع   ٣٠٣
 

 ترتاد المسبح لغايات التسلية والترفيه هم مـن ضـمن الفئـة             أن أن الفئات الممكن     افترضإذا ما   

ر والنصف اآلخر من  نصف عدد هذه الفئات من الذكوأنباعتبار وسنة ) ٥٥-١٠(العمرية من سن    

يبـين  ) ٢(سنوياً فان الجدول رقـم      % ٢,٨اإلناث وان معدل الزيادة السنوية في عدد السكان تبلغ          

 .٢٠٠٧-٢٠٠٣ لهذه الفئة خالل السنوات سكان المحافظةعدد 
 

 )٣(جدول رقم 

 )٥٥-١٠(عدد السكان المتوقع للفئات العمرية 

 

 إناث ذكور المجموع السنة

٣٣٢,٥٥٠ ٣٣٢,٥٥٠ ٦٦٥,١٠ ٢٠٠٤ 

٣٤١,٨٦٠ ٣٤١,٨٦٠ ٦٨٣,٧٢٠ ٢٠٠٥ 

٣٥١,٤٣٠ ٣٥١,٤٣٠ ٧٠٢,٨٦٠ ٢٠٠٦ 

٣٦١,٢٧٠ ٣٦١,٢٧٠ ٧٢٢,٥٤٠ ٢٠٠٧ 

٣٧١,٣٩٠ ٣٧١,٣٩٠ ٧٤٢,٧٨٠ ٢٠٠٨ 

 

سـنة يشـكلون رواد المسـبح       ) ٥٥-١٠(من السكان للفئة العمريـة      % ٧,٥ أن   افتراض  وعلى  

يبـين عـدد    ) ٣(لى ذلك فان الجدول رقم      من اإلناث وبناء ع   % ١موضوع البحث من الذكور وان      

 .٢٠٠٤رواد المسبح المتوقعين خالل خمسة سنوات وعلى فرض أن سنة األساس 
 

 )٣(جدول رقم 

 عدد رواد المسبح المتوقع لخمس سنوات

 المجموع إناث ذكور السنة

 ٢٨,٢٦٠ ٣,٣٢٠ ٢٤,٩٤٠ األولى

 ٢٩,٠٦٠ ٣,٤٢٠ ٢٥,٦٤٠ الثانية

 ٢٩,٨٧٠ ٣,٥١٠ ٢٦,٣٦٠ الثالثة

 ٣٠,٧١٠ ٣,٦١٠ ٢٧,١٠٠ الرابعة

 ٣١,٥٦٠ ٣,٧١٠ ٢٧,٨٥٠ الخامسة
 

 

 
 

 

 



 
 

 ٦

  البيعوأسعار     المنافسة والتسويق ٤٠٣
 

 أن يتوقع أن يواجه المشروع أية منافسة حيث ال يوجد مثل هذا المشروع في منطقة اربـد حتـى       

موقع واحد، و مزاولة النشـاط      الفنادق الموجودة في مدينة اربد ال يتوفر فيها برك سباحة إال في             

الرياضي المتوفر حاليا في المحافظة باستثناء النوادي الرياضية يتم من خالل المدينـة الرياضـية               

التابعة لوزارة الشباب ويتوفر فيها بركة سباحة قياس أولمبي وبركـة للغطـس وبركـة للصـغار                 

ن المنطقة، لذا فـان المشـروع        الدخول لهذه المدينة ليست في مقدرة فئات كثيرة من سكا          وأسعار

 .موضوع البحث يتوقع أن يستقطب أعداد كبيرة من المواطنين

 أما من حيث التسويق فيجب تنظيم حملة إعالنية مناسبة عند افتتاح المشروع لتعريف المواطنين              

 .بمزايا المشروع وشروط الدخول واألسعار التي سيتم تقاضيها

لكبـار و   لدينار للشخص الواحـد     )٢,٥(ن سعر الدخول بمعدل      يكو أنأما من حيث األسعار فيقترح      

مـن  % ٢٥من رواد المسبح من الكبار و       % ٧٥ يكون   أندينار للصغار حيث من المتوقع      ) ١,٥(

 ويمكن أن تنظم عملية استيفاء اشتراكات خالل موسم الصيف من بعض المواطنين ولكن              ٠الصغار

 . البدل المحدد أعالهأساسلمشروع على لغايات هذه الدراسة فسيتم احتساب إيرادات ا

ومن ناحية أخرى وبما انه سيتم إلحاق كافتيريا للمشروع فقد تم تقدير المبلغ الممكن أنفاقـه مـن                  

دينار وذلك بدل وجبة خفيفـة مـن السندويشـات وتنـاول           ) ١,٧٥(حوالي    بقبل الشخص الواحد    

من عدد رواد المسـبح     % ٧٠راسة أن   المشروبات سواء الباردة أو الساخنة و سيفترض بهذه الد        

 .هم من المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكافتيريا
 

 اإليرادات المتوقعة للمشروع ٥٠٣
 

 إيرادات رسوم الدخول للمسبح - أ
 

دينار ) ٢,٠(إيرادات رسوم الدخول للمسبح بناء على السعر المحدد والبالغ          ) ٤(يبين الجدول رقم    

 .دينار للصغار) ١,٥(للشخص الواحد من الكبار و 
 

 )٤(جدول رقم 

 اإليرادات المتوقعة من رسوم الدخول

 

 دينار/ إيرادات رسوم الدخول عدد رواد المسبح السنة

 ٥٢,٩٩٠ ٢٨,٢٦٠ األولى

 ٥٤,٤٩٠ ٢٩,٠٦٠ الثانية

 ٥٦,٠١٠ ٢٩,٨٧٠ الثالثة

 ٥٧,٥٨٠ ٣٠,٧١٠ الرابعة

 ٥٩,١٨٠ ٣١,٥٦٠ الخامسة

 



 
 

 ٧

 إيرادات الكافتيريا - ب
 

إيرادات الكافتيريا حسب المبلغ المقترح أنفاقه من قبل الشخص الواحد وعلى           ) ٥( الجدول رقم    يبين

 .من رواد المسبح سيستفيدون من الخدمات التي تقدمها الكافتيريا % ٧٥أساس أن 
 

 )٥(جدول رقم 

 عدد المستفيدين من الكافتيريا واإليراد المتوقع

ن عد المستفيدين م عدد رواد المسبح السنة

 خدمات الكافتيريا

 إيرادات الكافتيريا

 ٣٧,٠٩٠ ٢١,١٩٥ ٢٨,٢٦٠ األولى

 ٣٨,١٤٠ ٢١,٧٩٥ ٢٩,٠٦٠ الثانية

 ٣٩,٢٠٠ ٢٢,٤٠٠ ٢٩,٨٧٠ الثالثة

 ٤٠,٣٠٠ ٢٣,٠٣٠ ٣٠,٧١٠ الرابعة

 ٤١,٤٢٠ ٢٣,٦٧٠ ٣١,٥٦٠ الخامسة

 

موضحة كما في الجدول   تيريا  فابناء على ما سبق فان مجموع  إجمالي إيرادات رسوم الدخول و الك            

 ).٦(رقم 
 

 )٦(جدول رقم

 إجمالي إيرادات المشروع بالدينار

 

 المجموع إيرادات الكافتيريا إيرادات رسوم الدخول السنة

 ٩٠,٠٨٠ ٣٧,٠٩٠ ٥٢,٩٩٠ األولى

 ٩٢,٦٣٠ ٣٨,١٤٠ ٥٤,٤٩٠ الثانية

 ٩٥,٢١٠ ٣٩,٢٠٠ ٥٦,٠١٠ الثالثة

 ٩٧,٨٨٠ ٤٠,٣٠٠ ٥٧,٥٨٠ الرابعة

 ١٠٠,٦٠٠ ٤١,٤٢٠ ٥٩,١٨٠ الخامسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٨

 

 

 
 

     موقع المشروع١٠٤
 

الموقع المقترح للمشروع هو في محافظة اربد وتحديداً في مدينة اربد أو ضواحيها حيـث تفتقـر                 

محافظة اربد لمثل هذه المشاريع وانه يوجد عدد كبير من القرى والتجمعات السكانية القريبة مـن                

مدينة ويسهل الوصول لموقع المشروع كما يتوفر في المنطقة الخـدمات الضـرورية واأليـدي               ال

 .العاملة المدربة الالزمة للمشروع
 

 األرض والبناء   ٢٠٤
 

متر مربع وذلـك    ) ٢,٠٠٠(يحتاج المشروع إلى شراء قطعة ارض تبلغ مساحتها حوالي           .١

 ويقدر سعر المتر الواحد فـي       إلقامة المنشات الالزمة لغايات المشروع و التوسع مستقبال       

دينار أي أن إجمالي قيمة األرض بما فيه رسوم التسجيل          ) ١٨(ضواحي مدينة اربد حوالي     

 .دينار) ٣٨,٩٠٠(والعموالت حوالي 

متر مربع والبنـاء عبـارة عـن        ) ٣٣٠( ما مساحته    األبنيةتقدر احتياجات المشروع من      .٢

بيعي و بعض الديكورات الالزمة ليعطـي       الحجر الط ب المكسوةجدران من اإلسمنت المسلح     

 .توزيع المساحات المطلوبة للبناء) ٧(للبناء منظر جمالي ويبين الجدول رقم 
 

 )٧(جدول رقم 

 توزيع المساحات المطلوبة

 

 ٢م/ المساحة  البند

 ٤٠ اإلدارة 

 ١٠٠ لكافتيريا و توابعها ابناء 

 ٤٠ غرف تغيير المالبس وحفظ األمانات

 ٤٠ الحمامات لالغتسال

 ٣٠ وحدات صحية

 ٣٠ غرف للعمال وخدماتهم

 ٢٠ مستودع لحفظ المواد األولية 

 ٢٠ مستودع لحفظ المواد وقطع الغيار ومشغل للصيانة الحتياجات بركة السباحة

 ١٠ غرفة للمشرف لتنظيم عملية الدخول للمشروع وقطع التذاكر في مدخل المشروع

 ٣٣٠ المجموع

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٩

 متر ١٢ X متر طول ٢٤ متر مربع أي أن أبعاد البركة ٢٨٨لبركة حوالي ا مساحة تقدر .٣

 . شخص في وقت واحد٧٥عرض وهذه المساحة كافية الستيعاب حوالي 

تقدر المساحة الالزمة للجوانب والممرات وأماكن لالستراحة بعد السباحة على جوانب  .٤

 . متر مربع٥٠٠البركة حوالي 

 . متر مربع١٥٠مواقف السيارات حوالي تقدر المساحة الالزمة ل .٥

   يلزم للمشروع حديقة مزروعة بالنجيل وبعض نباتات الزينة أمام تراس الكافتيريا وتقدر  .٦

 . متر مربع١٠٠المساحة الالزمة حوالي 
 

 

بناءاً على ما سبق، فان إجمالي مساحة األرض المطلوبة للمشروع حاليا تبلغ كما هو موضح 

 )٨(بالجدول رقم 

 )٨(ول رقم جد

 إجمالي المساحات من األراضي المطلوبة
 ٢م/ المساحة  البند

 ٣٣٠ البناء وتوابعه

 ٢٨٨ بركة السباحة

 ٥٠٠ الممرات وأماكن االستراحة حول البركة

 ١٥٠ مواقف السيارات

 ١٠٠ الحديقة

 ١,٣٦٨ المجموع
 

 ع المشروع البناء وتوابوأعمالتكاليف األعمال المدنية وتحضير الموقع  ٣. ٤
 

 الحفريـات   وأعمال تحضير الموقع    وأعمالإجمالي تكاليف األعمال المدنية     ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 واألعمـال  التشطيب والحديقة ومواقف السيارات      وأعمالوالخرسانة المسلحة للبركة ومواد العزل      

 .الخ…  الديكور إعمالالكهربائية والميكانيكية والصحية و 
 

 )٩(جدول رقم 
 

 دينار/ التكاليف ندالب

 ٣٩,٦٠٠ ٢ م٣٣٠/  دينار لكل متر مربع ١٢٠شراف ورسوم الترخيص بواقع إلأعمال البناء شامل  المخططات الهندسية وأتعاب التصميم وا

 ٩,٠٠٠ أعمال الخرسانة المسلحة للبركة وأعمال العزل

 ٢,٠٠٠ أعمال التسوية والحفريات وتجهيز الموقع

 ١٠,٨٥٠ والممرات وتراس حول البركة شامل ثمن البالط و أجور التبليطأعمال البالط للبركة 

 ٢,٤٠٠ أعمال الحديقة ومواقف السيارات واألرصفة واللوحات اإلرشادية

 ١,٨٠٠  األسوار و بوابة الدخول أعمال

 ٥,٦٠٠  اإلنارة الخارجيةوأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية األعمال

 ٢,٠٠٠ بح و تراس الكافتيريا أعمال الديكور للمس

 ٤,١٠٠ من إجمالي التكاليف أعاله% ٥غير منظور 

 ٥٨,٧٥٠ المجموع



 
 

 ١٠

والعاملين في  المكاتب الهندسية ذوي االختصاص من أصحابقدرت التكاليف أعاله بالتعاون مع 

    .هذا المجال
 

  عملية تقديم الخدمات لرواد المسبح٤. ٤
 

عبئة البركة بالمياه وتحضير وتجهيز لوازم الكافتيريا لتقـديم هـذه           يتم  تجهيز وتحضير المسبح وت     

الخدمات لرواد المشروع ، و في مثل هذه المشاريع فان نوعية الخدمة المقدمة لها اثر كبير فـي                  

 . عملية جذب واستمرار زيارة المشروع من قبل محبي هواية السباحة
 

   المعدات واألجهزة ٥. ٤
 

 المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علمـاً بـان            )١٠(يوضح الجدول رقم    

جميع معدات وتجهيزات بركة السباحة والكافتيريا متوفرة في السوق المحلي عن طريق عدد مـن               

 وقد تم تقدير هذه التكاليف بناءاً على عروض أسعار تم الحصول عليها              ٠وكالء الشركات الصانعة  

 .تجهيز معدات برك السباحة وتجهيزات المطاعم والفنادقمن بعض وكالء بيع و
 

 )١٠(جدول رقم 

 المعدات واألجهزة الالزمة

 دينار/التكلفة العدد البند

 ساعة/م٣٢فلتر رملي مع ساعة ضغط طاقة 

Filter –HI- Rate sand Filter – (٣٢) m/Hour, SAT- Rite   

١,٤٠٠ ٢ 

 ١٥٠ ٢ Multiport Valveمفتاح التبديل األساسي 

 ٦٠٠ ٢ Pump with Strainerساعة /  م٤٠مضخة مع مصفاة قدرة 

 ٢٠٠ ٦ Skimmers / ABSسكيمر اوتوماتيكي 

 ١٠٠ ٨ Inch ٢ – Gutter Drainمصرف مستطيل 

 ٥٠ ١٠ Gutter Drain – Astralمصرف ارضي رئيسي  

 ٥٠ ٦ Flow Inlest with Directional Ball موجهات الماء الراجع من السايكوالت 

جهـاز فحـص    + فرشاة+شبكة التنظيف + وصلة المكنسة الحائطية وقطع للصيانة، راس لشفط الشوائب وعصا مكنسة تلسكوبي          

 الكلور والحامضية

- ٢٠٠ 

 ١٥٠ ١ درجة) ٢(سلم ستانلس ستيل مع القاعدة 

 ٢٠٠ ١ درجات) ٤(سلم ستانلس ستيل مع القاعدة 

Under water Light –١٢v -&Shell ٣٥٠ ٦ 

transformer –Automatic    ٣٠٠ ٦                   محول للضوء 

Junction Box for light      ١٠٠ ٦ علب وصل كهرباء 
Automatic chlorinator – In line +for+C+PH with Sensors and Dosing lamp 

 ع المجسات و المضخات لمعايرة و التحكم بنسبة الكلور و الحامضية لماء البركة ملجهاز الكتروني 
١,٠٠٠ ١ 

Heat Exchanger – Stainless Steel (١٠٠٠٠٠) K.CAL   ١,٠٠٠ ٢ 

 ١٥٠ ١ حصان  ¾ مضخة غاطسة 

 ٥٠٠ ١ لوحة تحكم الكترونية 



 
 

 ١١

Pipes And Fitting –P.V.C. high Pressure  ٨٠٠ ـ 
Double Union Ball + Check Valves P.V.C. ٤٠٠ ـ 

Pipes And Cables For Lights  ٢٠٠ ٦ 

Mechanical Work  ٦٠٠ ـ  األعمال الميكانيكية و التركيب 

 ٨,٥٠٠   مجموع تجهيزات بركة السباحة

 ١,٢٠٠ ١ ثالجة تبريد بابين حجم وسط

 ٩٠٠ ١ ثالجة عرض و تبريد للمرطبات و الجاتوهات و الحلويات

 ٥٠٠ ١ فريزر حفظ صغير 

 ٣٩٠ ٢ ماكينة فرم لحوم + ماكينة حمص 

 ٤٥٠ ١ ساعة/كغم ٥ماكينة صنع ثلج طاقة 

 ١٣٠ ١ ى بطاطا لمق

 ١٠٠ ١ سخان لتحضير الشاي و القهوة 

 ٨٠ ٢ عصارة كهرباء + عصارة يدوية

 ٦٥٠ ١  نقدماكينة 

 ٤٥٠ ١  عيون عادي ٤فرن غاز 

 ٥٠٠ ـ الخ … عدد و أدوات لزوم الكافتيريا و شوك و سكاكين

 ١٥٠ ـ أجهزة إطفاء الحريق 

 ٥,٥٠٠   مجموع كلفة المعدات واألجهزة األخرى

 ١٤,٠٠٠  اجمالي كلفة المعدات واألدوات

 

 األثاث و التجهيزات ٦. ٤
يحتاج المشروع إلى أثاث و تجهيزات لمكاتب اإلدارة ة و المحاسبة و العالقات العامة و تشـمل                  ـ

الـخ و   … از هاتف و فـاكس      الطاوالت و الكراسي و خزائن حفظ الملفات و جهاز حاسوب و جه           

 دينار  ) ٢,٥٠٠(تقدر كلفتها حوالي 

يحتاج المشروع لطاوالت و كراسي و شماسي لتجهيز الكافتيريـا و التـراس الملحـق بهـا ،                   -

صناعة محلية إضافة إلى مطارح بالستك لالستلقاء تحت أشعة         / الطاوالت و الكراسي من البالستك    

دينار و عليه فأن إجمالي تكاليف األثاث و        ) ٢,٠٠٠( بمبلغ   الشمس و تقدر تكاليف هذه التجهيزات     

 .دينار) ٤,٥٠٠(التجهيزات حوالي 
 

 السيارات  ٧. ٤
 

و ذلك لقضاء و إنجاز أعمال المشـروع و نقـل المـواد             ) فان(يلزم المشروع واسطة نقل صغيرة      

 النقـل حـوالي     التموينية للكافتيريا أو أية أعمال أخرى تتعلق بالمشروع و تبلـغ كلفـة واسـطة              

 .دينار) ٩,٠٠٠(

 

 



 
 

 ١٢

 



 
 

 ١٣

 القوى العاملة  ٨. ٤

 
احتياجات المشروع من القوى العاملة الالزمة لتشغيل المشروع و األجـور       ) ١٢(بيين الجدول رقم    

 الشهرية و السنوية التي ستدفع لهم بالدينار  

 ) ١٢(جدول رقم

 )بالدينار( الرواتب واألجور 

 

   األجر السنويهري معدل األجر الش العدد الوظيفة

 ٥,٤٠٠ ٤٥٠ ١ مدير /صاحب المشروع

 ١,٢٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب ومسؤول مشتريات

 ٩٠٠ ١٥٠ ١ موظف لتنظيم عملية الدخول و قطع التذاكر 

 ١,٢٠٠ ٢٠٠ ١ ةسباح منقذ

 ١,٢٠٠ ١٠٠ ٢ عمال نظافة 

 ١,٢٠٠ ١٠٠ ١ حارس و مسؤول حديقة 

 ٩٠٠ ١٥٠ ١ لكافتيريا و تحضير الوجبات امسؤول 

 ١,٤٤٠ ١٢٠ ٢ جرسون 

 ١,٢٠٠ ٢٠٠ ١ فني صيانة 

 ١٤,٦٤٠  ١١ المجمـوع 

 

 صاحب شهور فقط باستثناء ٦تم احتساب الرواتب و األجور لموظفي وعمال المشروع لفترة  -

 حيث أن المشروع سيتوقف عن تقديم خدماته طيلة فترة الشتاء و ،المشروع و الحارس 

 . شهور٦الخريف أي لمدة 

 

   المواد األولية ٩٠٤  
 دينار ١,٥٠٠بمستهلكات معالجة وتعقيم المياه والمقدرة ب المواد األولية الالزمة للمشروع تتمثل 

من إيراداتها % ٤٠ كلفتها ب المأكوالت و المشروبات و تقدر في السنة األولى، باإلضافة الى مواد

 لمشروع عند بداية التشغيل تكاليف المواد األولية الالزمة ل) ١٣(و يبين الجدول رقم 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٤

 )١٣(جدول رقم 

 المواد األولية للمشروع

 

 التكلفة  البند 

 ١,٥٠٠  مواد معالجة وتعقيم المياه

 ١٤,٨٤٠ المأكوالت و المشروبات 

 ١٦,٣٤٠ المجمـوع 
 

 

    الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع   ١٠٠٤
 

ة الكهربائيـة لتشـغيل األجهـزة و المعـدات          الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاق      -

المختلفة و لإلنارة و وقود السيارات و غاز البوتان للكافتيريا و المطبخ إضافة للمياه لتعبئـة                

المسبح و االستعماالت المختلفة لرواد المشروع و للعاملين و للغسيل و التنظيف و احتياجـات               

 المسبح نتيجة لعملية التبخر و الفاقد

متر مكعب و يلـزم     ) ٥٠٠( للمياه يلزم المشروع عند تعبئة المسبح ألول مرة حوالي            بالنسبة -

متر مكعب و ذلك بدل فاقد و لعملية الغسيل العكسي للفالتر و المواسـير و    ) ٢٠(يوميا حوالي   

متر مكعب  ) ٤,٢٠٠(متر مكعب أي ما مجموعه      ) ٦٠٠(المضخات أي يلزم في الشهر حوالي       

 .إغالق المشروع في فترة الشتاء خالل فترة الصيف قبل 

   

 تكاليف الخدمات الضرورية للمشروع ) ١٣(يبين الجدول قم 

    

 )١٣(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع

 دينار/ التكلفة  البند

 ١,٨٠٠ الكهرباء

 ٨,٤٠٠ المياه

 ٥٠٠ غاز البوتان 

 ٥٠٠ الوقود للسيارة 

 ١١,٢٠٠ المجمـوع 

 

 

 



 
 

 ١٥

 -: برنامج تنفيذ المشروع ١١ . ٤
 

 شهرا من تاريخ شراء األرض و الحصـول علـى           ١٢تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي       

وإتمام أعمال البنـاء وتوريـد      التراخيص الالزمة من الدوائر الرسمية المختصة إلقامة المشروع           

   .التجهيزات المختلفة

 

 

 

 

      تكاليف التشغيل السنوية١٠٥
 

 .تكاليف التشغيل للسنة األولى من عمر المشروع ) ١٥(بين الجدول رقم ي

 

 )١٥(جدول رقم 

 

 )بالدينار(تكاليف التشغيل في السنة األولى 

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ١٦,٣٤٠ المواد األولية

 ١٦,٢٥٠ الرواتب واألجور

 ١١,٢٠٠ الخدمات الضرورية 

 ٤,٥٧٠ المصاريف التشغيلية األخرى

 ٤٨,٣٦٠ جموعالم

 

    راس المال العامل٢٠٥
 

 مبلـغ   أي شهران دورة تشغيلية مدتها  تقدر احتياجات المشروع من راس المال العامل على أساس          

 .دينار ) ٨,٠٦٠(

 

 

 

 

  الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٦

      نفقات ما قبل التشغيل٣٠٥
 

ف و الرسوم و الرخص و مصاريعلى فوائد ما قبل التشغيل تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل 

 .دينار) ٥,٠٠٠(الخ وتقدر بحوالي …متفرقة

  

     تكاليف المشروع ٤٠٥
 

 .إجمالي تكاليف المشروع المقدرة بالدينار حسب هذه الدراسة) ١٦(يوضح الجدول رقم 

 

 )١٦(جدول رقم

 )بالدينار( إجمالي تكاليف المشروع المقدرة 

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٣٨,٩٠٠ أرض المشروع 

 ٥٨,٧٥٠  المختلفةء أعمال البنا

 ١٤,٠٠٠ )بركة وكافيتيريا (األجهزة والمعدات

 ٤,٥٠٠ األثاث 

 ٩,٠٠٠ السيارات

 ٥٠٠ التأمينات المستردة

 ١٢٥,٦٥٠  مجموع تكلفة األصول الثابتة

 ٥,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٨,٠٦٠ راس المال العامل

 ١٣٨,٧١٠ أجمالي تكاليف المشروع 

  وسائل التمويل    ٥٠٥
 

من إجمالي تكاليف   %) ٥٨(دينار ويمثل   ) ٨٠,٠٠٠(سيحصل المشروع على قرض مصرفي بقيمة       

أصحاب المشروع الخاصة، علماً بـان  /   باقي التكاليف من مصادر صاحب    ىالمشروع، بينما  تغط   

 . سنوات٥ولمدة % ١٠فائدة القرض 

 

 

 

 



 
 

 ١٧

    الفرضيات المالية٦٠٥
 

تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء ألغراض هذه الدراسة 

 سنوات بأقساط سنوية ٥من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى 

سنوياً ويبدأ بالتسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك فترة % ١٠متساوية وبمعدل فائدة 

 .التأسيس فترة سماح

 : سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية٥م إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة ت

 .تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية -

 .نقدا % ١٠٠تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع ستكون  -

 .سنوياً % ٥ بمعدل تم افتراض أن األجور السنوية تزداد -

  %.٢٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

 الخالصة ٧. ٥
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفـق، إن المشـروع              

تشير التدفقات النقدية أن المشروع قـادر علـى         يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك        

الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهـذه الدراسـة حسـاب األربـاح                 

 :والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 

لسنة األولى للتشـغيل     دينار في ا   ٢٠,٢٠٩يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة٢٧,٢٢٢

 موظف وعامل، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي ستدفع         ١١سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

 دينار في السـنة األولـى       ١٦,٢٥٠لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ         

 . دينار في السنة الخامسة١٩,٧٥٢ليرتفع إلى مبلغ 

فـي السـنة    % ٢٧,٤في السنة األولى و      % ١٦,٠تراوح نسبة العائد على االستثمار بين        ت -

في السنة االولى و     % ٣٣,٨الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين          

 .في السنة الخامسة % ٢٧,٤

 . دينار٧٦,٨٢٤ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٢٨,٥ IRRخلي للمشروع يبلغ معدل العائد الدا -

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 
 



 
 

 ١٨

 

 

 

 

  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤

 
 
 
 
 

 الماليةمالحقلا.٦



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 صاحب المشروع

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

90,08092,60295,19597,861100,601المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

16,34016,79817,26817,75118,248تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,5927,9728,3718,7899,229تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
13,96014,35114,75315,16615,590تكاليف المصنع التشغيلية

37,89239,12040,39141,70643,067مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
52,18853,48254,80456,15457,533الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
8,6589,0919,54510,02310,524رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

240247254261268مصاريف البيع والتسويق
120123127130134قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
1,4501,4911,5321,5751,619مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 10,46810,95211,45811,98912,545مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
5,7745,7745,7745,7745,774اإلستهالك لإلصول الثابتة

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

17,24217,72618,23218,76319,319مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
34,94635,75636,57237,39138,214الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

8,0006,6905,2483,6631,919الفائدة على القرض
26,94629,06731,32433,72936,295الربح قبل الضريبة

6,7367,2677,8318,4329,074الضريبة على األرباح
20,20921,80023,49325,29627,222األرباح الصافية

%34%33%33%33%33نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 43,57042,27440,78639,08137,136نقطة التعادل

%37%40%43%46%48نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

58,75025.002,350أألبنية
025.000منشآت أخرى
14,00010.001,400معدات وأجهزة

4,5006.67675األثاث والمعدات المكتبية
9,0006.671,349وسائل نقل

05.000أخرى
5,774المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5,00051,000المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,0608,0600رأس المال العامل المطلوب

138,71058,71080,000إجمالي تكلفة المشروع
%58%42%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

برآة سباحة
اربد



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
اربدالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
90,08092,60295,19597,861100,601المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
90,08092,60295,19597,861100,601المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
58,710حقوق الملكية

80,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,3370000الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
138,71095,41792,60295,19597,861100,601مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
125,650مجموع اإلستثمارات

2,72337,89239,12040,39141,70643,067التكاليف التشغيلية المباشرة
10,46810,95211,45811,98912,545إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
8,0006,6905,2483,6631,919الفائدة

5,000المصاريف التأسيسية  والخلو
6,7367,2677,8318,4329,074الضريبة

133,37363,09764,02864,92865,79066,605إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,33732,32028,57430,26732,07033,996صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
13,10414,41415,85617,44119,185أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
13,10414,41415,85617,44119,185إجمالي دفعات سداد القرض

5,33719,21614,16014,41114,62914,810رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
019,21614,16014,41114,62914,810توزيعات األرباح

5,33700000صافي النقد بعد التوزيعات

برآة سباحة



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,33700000النقد

00000المدينون
2,7232,7232,7232,7232,7232,723المخزون

8,0602,7232,7232,7232,7232,723إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

38,900األرض
58,750المباني

14,000األجهزة والمعدات
4,500األثاث والمعدات المكتبية

9,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
125,650125,650125,650125,650125,650125,650إجمالي األصول الثابتة
5,77411,54817,32223,09628,870اإلستهالك التراآمي

125,650119,876114,102108,328102,55496,780القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5,0004,0003,0002,0001,0000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
138,710126,599119,825113,051106,27799,503مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
13,10414,41415,85617,44119,1850اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

13,10414,41415,85617,44119,1850مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

66,89652,48236,62619,18500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
66,89652,48236,62619,18500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
58,71058,71058,71058,71058,71058,710رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

9938,63317,71528,382األرباج المجمعة
9937,6409,08210,66712,411الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

58,71059,70367,34376,42587,09299,503مجموع حقوق الملكية
138,710126,599119,825113,051106,27799,503مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %27.4%23.8%20.8%18.2%16.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%27.4%29.0%30.7%32.4%33.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.20.20.20.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.10.80.50.20.0األمان(

000000التحقق

برآة سباحة
اربد



اسم المشروع

الموقع المقترح

أوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالنسبة

NPV 76,824138,710صافي القيمة الحالية

IRR 58,710%28.5معدل العائد الداخلي
B/C 1.680,000القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 457.7فترة اإلسترداد%

ثالثا: النتائج المالية
12345

20,20921,80023,49325,29627,222صافي الربح بعد الضريبة

%36.1%34.5%32.9%31.4%29.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%27.4%23.8%20.8%18.2%16.0معدل العائد على اإلستثمار %

%27.4%29.0%30.7%32.4%33.8معدل العائد على حقوق الملكية %

0.20.20.20.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.10.80.50.20.0الديون

43,57042,27440,78639,08137,136نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.5%68,97825.5زيادة تكاليف المشروع

%20 1.4%61,13223.0زيادة تكاليف المشروع

%10 1.3%42,69521.2تخفيض مبيعات المشروع

%20 1.1%8,56713.9تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.4%57,95124.4زيادة تكاليف التشغيل

1.3%39,07920.4زيادة تكاليف التشغيل %20

القروض

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويل

البند

تكاليف المشروع

رأسمال صاحب المشروع

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
برآة سباحة

اربد

القرض الى التكاليف



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

IRR28.5%معدل العائد الداخلي
NPV76,824صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

IRR25.5%معدل العائد الداخلي
NPV68,978صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

IRR23.0%معدل العائد الداخلي
NPV61,132صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

IRR21.2%معدل العائد الداخلي
NPV42,695صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

IRR13.9%معدل العائد الداخلي
NPV8,567صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

IRR24.4%معدل العائد الداخلي
NPV57,951صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

IRR20.4%معدل العائد الداخلي
NPV39,079صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20

تخفيض مبيعات المشروع %20

زيادة تكاليف التشغيل %10

الحالة األساسية

زيادة تكاليف المشروع %10

زيادة تكاليف المشروع %20

تخفيض مبيعات المشروع %10



الحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0133,3730-133,373

15,33741,72036,383

228542,53042,245

329643,34643,049

430844,16543,858
5320151,037150,717

زيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0146,7110-146,711

15,33741,72036,383

228542,53042,245

329643,34643,049

430844,16543,858
5320160,715160,395

زيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0160,0480-160,048

15,33741,72036,383

228542,53042,245

329643,34643,049

430844,16543,858
5320170,393170,073

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي



تخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0133,3730-133,373

15,33732,71227,375

228533,27032,985

329633,82633,530

430834,37934,072
5320140,977140,657

تخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0133,3730-133,373

15,33723,70418,367

228524,01023,725

329624,30724,010

430824,59324,285
5320130,917130,597

زيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0133,6460-133,646

15,87036,88431,013

231437,52337,209

332638,16137,835

433838,79638,457
5352146,402146,051

زيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0133,9180-133,918

16,40432,04825,643

234232,51632,174

335532,97632,620

436933,42633,057
5383141,768141,385

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي


