
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

    

 دراسة أولية  

 

 القبعات الرياضيةمشروع 

 
 
 
 
 
 
 

 

 عام:   المنطقة 
 
 
 
 



 

 

 

 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق
 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ جــرش

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا
االزرق 

 الشمالـي
 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط ٣٨٣٤١٨٨/٠٥

ــي  ــر اب دي

 سعيد
 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

jo.com.jordan-admin@epc.Csu 

 

 

 

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

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

 
 فـي مختلـف ) إرادة(شاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مست 

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

 .ستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإل
 

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .ريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشا

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (



 

 

 المحتويات

.١ ص المشروع ملخ   

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع    

٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع    
٣. ٢ الموقع العام للمشروع    

.٣ دراسة السوق    
١. ٣ وصف المنتج    

٢. ٣  وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية بلالط    
٣. ٣ والتسويق المنافسة    

٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة    
.٤ الدراسة الفنية    

١. ٤ موقع المشروع    
٢. ٤ البناء والتجهيزات     

٣. ٤ مراحل التصنيع وكلفة المعدات     
٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية    

٥. ٤ الضروريةالمواد األولية والخدمات     
٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع    

.٥ الدراسة المالية   
١. ٥ جودات الثابتةكلفة المو    

٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    
٣. ٥ رأس المال العامل    
٤. ٥ تكاليف التشغيل    

٥. ٥ تكاليف المشروع ملخص     
٦. ٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية    

٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية    
٨. ٥ المالحق المالية    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 * ملخص المشروع -١

 القبعات الرياضية اسم المشروع

 مراكز المحافظات/ عام موقع المشروع

 قبعات رياضية سادة أو مطبوعة منتجات المشروع

 شخص ١٢ األيدي العاملة

 دينار ٢١,٤٠٧ االستثمار الكلي

 دينار ٢٠,٧١٥ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٤٠,٤ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ٢,٠ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٣ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *   
 
 

 
 
 

 

 

  مشروع القبعات الرياضية



 ١

 
 
 
 
 

 : وصف المشروع١٠٢

 

 التـي يـزداد     أسالقبعات بأشكالها وانواعها المختلفة هي من أغطية الر       

اية ا باستمرار سواء للحاجة الى وظيفتها األساسية وهي الوق        بال عليه القا

عتبارها جزءاً مكمالً للمالبس وعنصـراً      من أشعة الشمس أو المطر أو با      

 .من عناصر األناقة، خاصة لدى النساء والرجال في الغرب

 

 ،تستعمل القبعات الرياضية من قبل الرجال والنسـاء علـى حـد سـواء           

اية من أشعة الشمس أثناء ممارسة الرياضـة    لك للوق وذخصوصاً الشباب   

 وبالتالي فأن القبعـات  ،أو التنقل الخارجي أو العمل في األماكن المكشوفة      

الرياضية وما يماثلها تكاد تكون من الحاجيات التي يقتنيها معظم الشباب           

المشـي  ( فضالً عن الرجال والنساء األكبر سناً ممن يمارسون الرياضة          

 .لك من المناسبات اثناء الرحالت وغير ذأو) كض مثالًوالر

 

 وعدا  .األقمشة القطنية وأغلب القبعات الرياضية تكون مصنوعة عادة من        

عن شرائها من السوق، فأن كميات جيدة من القبعات الرياضية تسـتخدم            

توزيع أعداد كبيرة منها بعد     بية بحيث تقوم الشركات المختلفة      ئ دعا موادك

 . منتجاتها على هذه القبعاتاو/ا و شعارهاو/وسمها إطباعة 

 

 

 

 

 

 المقدمة.٢



 ٢

 : أهداف ومبررات المشروع٢٠٢

 

سيقوم المشروع المقترح بانتاج القبعات الرياضـية التـي يقبـل علـى             

استعمالها قطاع كبير من الناس خاصة الشباب اثناء ممارسة الرياضة أو           

 .التنقلالرحالت او

 :ومن أهم مبررات المشروع

 .على القبعات الرياضيةهناك طلب مستمر ومتزايد  .١

 .توجد فرصة جيدة لتصدير منتجات المشروع الى االسواق الخارجية .٢

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٤
 

 : الموقع المقترح للمشروع٢٠٣

 

ا المشروع في مختلف مناطق المملكة حيث توجد المدن ذيمكن إقامة ه

 مما يساعد على االستفادة من حوافز تشجيع  والحرفيةلصناعيةا

 .التصدير المتوفرة فيها واالستثمار
 

 

 

 
 

 : وصف المنتج١٠٣
 

األقمشة سيقوم المشروع بانتاج القبعات الرياضية والتي تصنع عادة من          

 تتكون القبعـة    .بيض هو الشائع مع امكانية انتاج الوان أخرى       ألواللون ا 

يغطي الرأس وهو من القمـاش ثـم المقدمـة    و األول   ،ئينأساساً من جز  

) كرتـون مقـوى    أو   بالستيك ( ةوهذه تكون من مادة مقوا    ) الكاسكيت( 

 .قماشال بةمغطا

 دراسة السوق٠٣



 ٣

 : وحصة المشروع والطاقة االنتاجيةالطلب ٢٠٣
 

 :الطلب الحالي .١

 لـذكور واالنـاث   ل القبعات الرياضية    من الطلب على   األكبر   يتمثل الجزء   

 حيـث   ، عامـاً  ٢٥-١٠التي تتراوح بين    ء من فئة األعمار     على حد سوا  

ه القبعات إلستعمالها اثناء ممارسة الرياضة أو الوقايـة مـن           ذيقتنون ه 

عـدد  ) ١(، ويوضح الجدول رقـم       او الرحالت  أشعة الشمس اثناء التنقل   

 :                                     ٢٠٠١سكان المملكة حسب فئة العمر والجنس عام 
 

 )١(جدول رقم 

 ٢٠٠١عدد سكان المملكة حسب فئة العمر والجنس عام 

 –الف شخص  -

 المجموع اناث ذكور فئة العمر

٦٢٢ ٣٠٢ ٣٢٠ ١٤-١٠ 

٥٦٥ ٢٧٨ ٢٨٧ ١٩-١٥ 

٥٢٣ ٢٤٩ ٢٧٤ ٢٤-٢٠ 

 ١,٧١٠ ٨٢٩ ٨٨١ المجموع
 

عمارهم بـين   عدد السكان الذين تتراوح أ    يتضح من الجدول المذكور ان مجموع       

الف شخص من الذكور    ) ٨٨١(ألف شخص، منهم    ) ١,٧١٠(ماً هو    عا ٢٤-١٠

 .على التوالي% ٤٨,٥و % ٥١,٥ ، أي ألف شخص من األناث) ٨٢٩(و 
 

) ٤٨٥ (أييستعملون القبعات الرياضـية     %) ٥٥(فتراض إن غالبية الذكور     إبو

ألـف  ) ٢٤٩ (أيسـتعملن القبعـات     ي  اإلنـاث  من%) ٣٠ (، وأن ألف شخص   

سنة الذين  ) ٢٤-١٠(ة  ي الفئة العمر  منلذكور واإلناث   ن مجموع ا  أ أي   ،شخص

األخـذ   ومع   .٢٠٠١لعام  لألف شخص   ) ٧٣٤(يستعملون القبعات الرياضية هو     

ـ  ً،%) ٢,٨ ( السنوية في اعداد السكان يبلغ     زيادةبعين اإلعتبار ان معدل ال     ن إ ف

 فـي عـام     ألف شـخص  ) ٧٧٥( يقدر بنحو     لهذه الفئة من السكان    العدد الحالي 

٢٠٠٣. 



 ٤

 

ومع األخذ بعين االعتبار الفئات العمرية األخرى، فأن تقدير مجموع من يقتنـي             

 .ألف شخص يعتبر معقوالً ومناسباً) ٨٠٠(قبعة رياضية بواقع 
 

ان بيانات التجارة الخارجية االردنية ال تظهر القبعات الرياضية في بند منفصـل             

 القبعات المصنفة وفقاً    وعليه فإن بند أغطية الرأس وأجزاؤها يشمل كافة أنواع        

بيانـات التجـارة    ) ٢(، ويوضـح الجـدول رقـم        ٦٥للنظام المنسق تحت البند     

 .الخارجية لألردن حول اغطية الرأس وأجزاؤها 
 

 )٢(جدول رقم 

 )٢٠٠١ – ١٩٩٧(التجارة الخارجية لصنف أغطية الرأس وأجزاؤها 

 - ألف دينار -

المعاد  الصادرات المستوردات السنة

 تصديره

 دة المستورداتزيا

 عن الصادرات

١٠٩ ٥ ٥١ ١٦٥ ١٩٩٧ 

١٨٩- ١٣٠ ٢٢٢ ١٦٣ ١٩٩٨ 

٣٤٥- ١٦٥ ٢٩٩ ١١٩ ١٩٩٩ 

٢٢٤- ٩٧ ٤٢٦ ٢٩٩ ٢٠٠٠ 

٢٨٣- ١٧ ٤٩٦ ٢٣٠ ٢٠٠١ 
 

 فاقـت   قد هائجزاألراس و أأغطية  صادرات  ان  ) ٢(يتبين من الجدول رقم     

وجـود   األمر الذي يشـير الـى        المستوردات) ٢٠٠١-١٩٩٧(خالل السنوات   

 . يمكن للمشروع ان يستفيد منهايةاسواق تصدير
 

ولتقدير الطلب السنوي على القبعات الرياضية ، ومع مالحظة ان معظـم             

 من قبعة في السنة ، وأن  احياناً أكثر  و كل سنة أ   يستبدل القبعة الرياضية  ب  الشبا

 فقـد تـم     .ات توزعها الشركات ألغراض الدعايـة     عهنالك كميات جيدة من القب    

يقوم بتبديلها مرة كل عام ،      ) كمتوسط( فتراض ان كل من يقتني قبعة رياضية        ا

 .الف قبعة سنوياً) ٨٠٠(وعليه فأن حجم الطلب الحالي يقدر بحوالي 



 ٥

 

 :الطلب المتوقع .٢
 

ة النمو السـكاني فـي االردن والبـالغ    ادألخذ بعين االعتبار معدل زي   امع  

ة مـن اشـعة الشـمس       وزيادة الوعي بأهمية الوقاية الشخصي    %) ٢,٨(

واالقبال على ممارسة الرياضة ، فإن تقدير زيادة الطلب السنوية بنسـبة            

توقعات الطلب على القبعات    ) ٣(يعتبر معقوالً ، ويبين الجدول رقم       %) ٣(

 الرياضية خالل السنوات الخمسة األولى من عمر المشروع

 )٣(جدول رقم 

 توقعات الطلب على القبعات الرياضية 

)٢٠٠٨-٢٠٠٤( 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٩٢٧ ٩٠٠ ٨٧٤ ٨٤٨ ٨٢٤ ألف قبعة
 

ان الطلب المتوقع على القبعات الرياضية سيزيد عام ) ٣(يتضح من الجدول رقم 

 . ألف قبعة٩٠٠ عن ٢٠٠٨
 

 : حصة المشروع والطاقة االنتاجية٠٣
 

 حجـم   مع مراعاة مصادر المنافسة المختلفة ووجود انتاج محلي، وحيث ان         

، فقد تم تقدير الطاقـة  ٢٠٠٨ قبعة عام  ألف ٩٠٠الطلب المتوقع سيزيد عن     

%) ١٨(ألف قبعة سنوياً وهي تمثـل        ١٥٠ للمشروع ب     القصوى االنتاجية

 ٨، وهذه الطاقة االنتاجية هي على أساس ٢٠٠٤من حجم الطلب المقدر عام 

 . يوم عمل في السنة٣٠٠ساعات عمل يومياً و 
 

 

 

 



 ٦

 

تدرج االنتاج خالل السنوات الخمسة القادمة حيـث        ) ٤( رقم   يوضح الجدول 

من الطاقـة ويـزداد     %) ٦٥(يبدأ المشروع انتاجه في السنة األولى بنسبة        

 %).٥(االنتاج سنوياً بنسبة 
 

 )٤(جدول رقم 

 تدرج االنتاج السنوي للمشروع

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨ السنة

 %٩٥ %٨٧ %٧٩ %٧٢ %٦٥ الطاقة االنتاجية

١٠٢,٤١٠٧,٥١١٢,٩١١٨,٥ ٩٧,٥ ألف قبعة/اإلنتاج 

 

 : المنافسة والتسويق٣٠٣
 

تأتي المنافسة المتوقعة لمنتجات المشروع من مصدرين هما االنتاج 

 ثم ،المحلي وهذه ينبغي مواجهته بتخطيط برنامج التسويق بشكل جيد

سيوية والتي تتسم آلهناك المنتجات المستوردة وخاصة من الدول ا

 .دارة المشروع مالحظة ذلكإبأسعارها المنافسة مما يوجب على 
 

ولتسويق منتجات المشروع بشكل جيد ينبغي االهتمام بتجمعات الشـباب          

ايضاً والكبيرة كالمدارس واألندية والتسويق من خالل عروض جيدة لها ،           

االتصال بالشركات التي يمكن ان تسوق منتجاتها من خالل الطباعة على           

 وتوزيعها مجانـاً علـى المسـتهلكين أو         )تطريز/طباعة عادية  (تالقبعا

 .الوطنية الخاصة كالمسيرات الرياضية والمناسبات بالمناسبات

 

 

 

 



 ٧

 :أسعار البيع وااليرادات المتوقعة ٤ .٣
 

 للمسـتهلك فـي     أقمشة الكتان وعة من   نتباع القبعات الرياضية المص   

دينار للقبعة الواحدة، أما ) ١,٥-١(السوق المحلي بأسعار تتراوح بين     

) ٣-٢(بين  تتراوح   فأسعارها   األقمشة القطنية   القبعات المصنوعة من    

 .دنانير للقبعة
 

والغير مطبوع عليهـا    والمصنوعة من الكتان     تباع القبعات الرياضية  و

دينار، وعليه  ) ٠,٧٥-ر٥( بالجملة باسعار تتراوح بين     ) سادة(شيء  

 دينـار   ٠,٥فأنه يقترح ان يكون سعر البيع بالجملة من المصنع نحو           

شـعار   دينار للقبعة المطبوع عليها      ٠,٦ السادة وبسعر    للقبعة الواحدة 

المعنية، وذلك بتقدير أن نصف االنتاج سـيكون        للجهات  منتج  اسم  أو  

 .من القبعات المطبوعة ونصفه من القبعات السادة
 

االيرادات المتوقعـة فـي السـنة االنتاجيـة االولـى           ) ٥(ويوضح الجدول رقم    

 .للمشروع
 

 )٥(جدول رقم 

 السنة االولى/ االيرادات المتوقعة 
 

دينار/ القيمة  الوحدة/دينار وحدة/االنتاج
 ٢٤,٣٧٥ ٠,٥ ٤٨٧٥٠:قبعة سادة

 ٢٩,٢٥٠ ٠,٦ ٤٨٧٥٠: قبعة مطبوعة 

 ٥٣,٦٢٥  المجموع
 

 
 
 
 
 



 ٨

 

 
 

  موقع المشروع  ١٠٤  
 

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

 . ، وتوفر الخدمات واأليدي العاملة في مراكز محافظات المملكةالمدن الصناعية
 

   البناء والتجهيزات٢٠٤
 

احتياجات المشروع من األبنية الالزمـة واسـتخداماتها        ) ٦(   يبين جدول رقم    

 .مساحتهاو
 

 )٦(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها                               
 البند  )٢م( المساحة  

 صالة االنتاج ٧٠
 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٥٠

  وخدمات عمالمكتب ٣٠

 المجموع ١٥٠
 

تر  م١٥٠ويتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي 

 ١٥ دينار وذلك بواقع ٢,٢٥٠مربع ويقدر بدل إيجار السنوي لها بنحو 

 هذا ويعتقد ان األنية اإلسمنتية التقليدية هي األنسب لمثل .المتر المربع /دينار

 .هذه المشاريع

 الدراسة الفنية ٠ ٤



 ٩

 
  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤

 
  التصنيععملية ٠١

 :تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية

 .التفصيل /شةقص األقم -

اعمال الخياطة المختلفة لألجزاء المكونة للقبعة بما فيه تطريز الشعارات عند  -

 .الحاجة

 .تثبيت الشريط الخلفي للقبعة للتحكم بالقياس -

 .المعاينة والتفتيش والتغليف -

 

  المعدات واآلالت٠٢
 

 احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها) ٧(يبين جدول رقم 

 شاملة التركيب والتشغيل
 

 )٧(                          جدول رقم 

                    تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار/التكلفة العدد البند

 ٩٠٠ ١ مقص كهربائي

 ٣,٢٥٠ ٥ ماكنة حبكة

 ٦٠٠ ٢ ماكنة درزة

 ٥,٠٠٠ ١ ماكنة تطريز

 ٧٥٠  طاوالت عمل وكراسي ومتنوعة

 ١٠,٥٠٠  المجموع

 

 



 ١٠

 

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية  ٠٣

 . دينار١,٠٠٠يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

 وسائط النقل ٠٤

 . دينار٥,٠٠٠رة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحويلزم للمشروع سيا
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

.يرية من القوى العاملة وكلفتها السنويةاالحتياجات التقد) ٨(يبين جدول رقم   
 

 )٨(جدول رقم 

 جور السنويةألالقوى العاملة وا

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مندوب مبيعات

 ٤,٨٠٠ ٢٠٠ ٢ فني 

 ١٠,٠٨٠ ١٢٠ ٧  خياطةعمال 

 ٢٣,٢٨٠  ١٢ المجموع

اف للرواتب واالجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي ويض

 %.١١والبالغة نسبتها 

 

 

 

 



 ١١

 الضروريةالمواد األولية والخدمات  ٥٠٤
 

 المواد األولية ومستلزمات التغليف٠ ١
 

  إضافة لقطعةاألقمشة متر مربع من ٠,١١معدل باليلزم إلنتاج القبعة  

وشريط صصة لمقدمة القبعة  البالستيك المخ/من الكرتون المقوى 

وخيوط الخياطة ومواد  بالستيكي للتحكم بقياس القبعة من الخلف 

 .التغليف
 

احتياجات المشروع من المواد األولية  ) ٩(يوضح الجدول رقم 

 .ومستلزمات التغليف في السنة األولى

 )٩(  جدول رقم                                    

 السنة االولى/ مواد األولية ومستلزمات التغليف  ال                  
 

 البنـــد الكمية دينار

 قماش كتان  متر مربع١٠,٧٢٥ ٨٫٥٨٩

كرتون مقوى /بالستيك  ٩٧,٥٠٠ ١٫٩٥٠

 لمقدمة القبعة

شريط بالستيكي وخيوط - ٩٧٥

 أكياس تغليف - ١٩٥

 المجموع  ١١,٧٠٠

 

 

 

 

 



 ١٢

 الضروريةالخدمات  ٠٢
 

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

 .في السنة االنتاجية األولى

 )١٠(جدول رقم                                 

 السنة األولى/ للمشروع الضرورية                 الخدمات          
 
 

 البند شهر/دينار سنة/دينار
 الكهرباء ١٠٠ ١,٢٠٠
 المياه ٢٥ ٣٠٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٢٢٥ ٢,٧٠٠
 

 

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤ 

 . أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ١٣

   

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

  )١١(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة ملخص

 البند دينار/التكلفة

 تالمعدات واآلال ١٠,٥٠٠

 أثاث ١,٠٠٠

 وسائط نقل ٥,٠٠٠

 تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ١٦,٦٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 دينار ١,٠٠٠حواليب مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل تقدر

وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات 

 .ومصاريف متفرقة اخرى
 

 :س المال العامل  رأ٣٠٥
   

على اعتبار  دينار ٣,٨٠٧يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي   

  . واحد لمدة شهردورة انتاجية 

 

 

 

 الدراسة المالية   -٥



 ١٤

 :تكاليف التشغيل  ٤٠٥
 

 )١٢(جدول رقم 

  األولىللسنةتكاليف التشغيل 

 دينار
 

 البند

 مواد أولية  ١١,٧٠٠

 رواتب وأجور  ٢٥,٨٤٠

 إيجارات ٢,٢٥٠

 دمات المساعدةالخ ٢,٧٠٠

 مصاريف تسويق ٦٠٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٢,٥٩٠

٤٥,٦٨٠ 
 المجموع

 

 تكاليف المشروع ملخص  ٥ .٥

 )١٣(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 البنــــــد دينار
    الموجودات الثابتة ١٦,٦٠٠
  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١,٠٠٠

  رأس المال العامل ٣,٨٠٧

 الي تكاليف المشروعاجم ٢١٫٤٠٧

 
 

 



 ١٥

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦. ٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة 

التأسيسية على قرض لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول 

 دينار، يسدد على ١٠,٠٠٠الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

%. ١٠نوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي خمس سنوات بأقساط س

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس 

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب . هي فترة سماح 

من تكاليف المشروع % ٤٧تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . المشروع

 .الكلية

مالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية إمتداد تم إجراء التحليل ال

العمر التشغيلي واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على 

 -:األسس والفرضيات التالية
 

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

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

ة السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة تم إفتراض أن المصاريف التشغيلي

 .المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 

 

 

 

 



 ١٦

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

 ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية يبين

تشير كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً المرفق أن المشروع يحقق 

وأن على الوفاء بالتزاماته المالية  التدفقات النقدية ان المشروع قادر

  .المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات
 

حساب األرباح والخسـائر، التـدفق النقـدي،        مرفق كذلك بهذه الدراسة     

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 

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

 . دينار في السنة الخامسة٦,٥٨٩ دينار و ٤,٠٧٥

عشر عامال وموظفا بما فـيهم صـاحب        إلثني  سيوفر المشروع فرص عمل      -

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيهـا مسـاهمة            . عالمشرو

 دينار في السنة األولى ترتفع الى       ٢٥,٨٤٠المشروع في الضمان االجتماعي     

 . دينار في السنة الخامسة٣١,٤٠٨

% ٤٥,٤في السنة األولى و     % ٢٠,١تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

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

 %.٤٥,٤و  % ٣٤,٣

 . دينار٢٠,٧١٥  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٤٠,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,٠تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 

 

 



 ١٧

 
 لة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع في حا -

يبقى المشروع مجديا وتبقـى المعـايير        % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين     -

، بإسـتثناء  ى الالزم للحكم على جدوى المشـروع    المالية أعلى من الحد األدن    

 حيـث   %١٠أو تخفيض أسعار البيـع بنسـبة        % ٢٠ زيادة تكاليف التشغيل  

 . عند اإلنفاق على تكاليف المشروع أو تحديد أسعار البيعي مراعاة ذلكينبغ
 
 
 
 

 رباح و الخسائرألساب اح )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

53,62556,30659,12262,07865,182المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

11,70012,28512,89913,54414,221تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
16,51717,34318,21019,12020,076تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,7803,9694,1674,3764,595تكاليف المصنع التشغيلية

31,99733,59735,27637,04038,892مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
21,62822,71023,84525,03726,289الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
360378397417438قرطاسية
2,2502,2502,2502,2502,250إيجارات

00000أيجار أرض
1,1501,2081,2681,3311,398مصاريف أخرى

13,68414,25614,85615,48616,148مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,9501,9501,9501,9501,950اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

15,83416,40517,00617,63618,298مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,7956,3046,8407,4027,992الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
4,7955,4686,1846,9447,752الربح قبل الضريبة

7198209281,0421,163الضريبة على األرباح
4,0754,6485,2565,9026,589األرباح الصافية

%70%70%71%72%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 41,73742,74843,79044,86145,962نقطة التعادل

%71%72%74%76%78نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
10,50010.001,050معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
5,0006.67750وسائل نقل

010.000أخرى
1,950المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,8073,8070رأس المال العامل المطلوب

21,40711,40710,000إجمالي تكلفة المشروع
%47%53%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
القبعات الرياضية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
53,62556,30659,12262,07865,182المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
53,62556,30659,12262,07865,182المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
11,407حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,8323,8234,7175,5036,167الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
21,40756,45760,12963,83967,58171,349مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
16,600مجموع اإلستثمارات

97531,99733,59735,27637,04038,892التكاليف التشغيلية المباشرة
13,68414,25614,85615,48616,148إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7198209281,0421,163الضريبة

18,57547,40049,50951,71654,02656,443إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,8329,05710,62012,12313,55514,906صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,6381,8021,9822,1802,398أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,6381,8021,9822,1802,398إجمالي دفعات سداد القرض

2,8327,4198,81810,14111,37512,507رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,5964,1014,6385,2085,814توزيعات األرباح

2,8323,8234,7175,5036,1676,694صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
القبعات الرياضية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,8323,8234,7175,5036,1676,694النقد

00000المدينون
975975975975975975المخزون

3,8074,7985,6926,4787,1427,669إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

10,500األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

5,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
16,60016,60016,60016,60016,60016,600إجمالي األصول الثابتة
1,9503,8995,8497,7989,748اإلستهالك التراآمي

16,60014,65012,70110,7518,8026,852القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
21,40720,24818,99317,63016,14414,521مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
163818021982218023980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

163818021982218023980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

836265604578239800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
836265604578239800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
11,40711,40711,40711,40711,40711,407رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4791,0261,6452,339األرباج المجمعة
479547618694775الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

11,40711,88612,43313,05113,74614,521مجموع حقوق الملكية
21,40720,24818,99317,63016,14414,521مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %45.4%36.6%29.8%24.5%20.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%45.4%42.9%40.3%37.4%34.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.72.93.03.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
القبعات الرياضية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%21,4075تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %11,4075مساهمة صاحب

%10,00012القروض

%75%46.7القرض الى التكاليف %

%15%53.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

4,0754,6485,2565,9026,589صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %11.9%11.2%10.5%9.7%8.9الربح قبل الضريبة

%45.4%36.6%29.8%24.5%20.1معدل العائد على اإلستثمار %

%45.4%42.9%40.3%37.4%34.3معدل العائد على حقوق الملكية %

2.72.93.03.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.40.20.0الديون

41,73742,74843,79044,86145,962نقطة 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 15,416-7932,650-20,71519,24717,7789,961صافي القيمة الحالية

IRR %9.1-%15.6%10.9%25.8%33.1%36.4%40.4معدل العائد الداخلي

B/C 2.01.81.71.51.01.10.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,294

10.4%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

43,820

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

31.3%

40.1%

2.3

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

القبعات الرياضية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR40.4%معدل العائد الداخلي

NPV20,715صافي القيمة الحالية

B/C2.0اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR36.4%معدل العائد الداخلي

NPV19,247صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR33.1%معدل العائد الداخلي

NPV17,778صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR25.8%معدل العائد الداخلي

NPV9,961صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.9%معدل العائد الداخلي

NPV-793صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.6%معدل العائد الداخلي

NPV2,650صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-9.1%معدل العائد الداخلي

NPV-15,416صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,5750-18,575

12,8327,9445,112

21818,4548,273

31908,9898,799

42009,5519,352

520928,27428,064

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,4330-20,433

12,8327,9445,112

21818,4548,273

31908,9898,799

42009,5519,352

520928,95928,749

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,2900-22,290

12,8327,9445,112

21818,4548,273

31908,9898,799

42009,5519,352

520929,64429,435



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,5750-18,575

12,8325,2632,431

21815,6395,458

31906,0335,843

42006,4476,248

520924,68024,470

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

018,5750-18,575

12,8322,582-250

21812,8232,642

31903,0772,887

42003,3433,144

520921,08620,877

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

018,6730-18,673

13,1153,376261

21993,6693,470

32093,9763,767

42194,2984,079

523023,22822,998

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

018,7700-18,770

13,398-1,192-4,590

2217-1,117-1,334

3228-1,037-1,265

4239-954-1,194

525118,18317,932


	al-kob3at al-riadieh3.pdf
	الخلاصة والمعايير المالية 


