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قد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، ف         

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية ستكشافمحافظات وألوية المملكة من حيث ا
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة

 .تثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلس
 

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

 
 اثنان وعشـرونا كافة مناطق المملكة وعدده    في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 
 

 

حتوياتالم  
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣  الخدمةوصف

  ٢. ٣ والطاقة الخدمية للمشروعالطلب 

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣ أسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع 

   ٢. ٤ البناء 

   ٣. ٤ وصف الخدمة وتكلفة المعدات واالالت

   ٤. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

   ٥. ٤ الخدمات الضرورية 

  ٦. ٤ المواد االولية

  ٧. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

  ٥٠٥ وسائل التمويل واالسس والفرضيات 

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

 . ٦ المالحق المالية   
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 ملخص المشروع -١

 نادي صحي م المشروعاس

 العقبة موقع المشروع

سباحة ولياقة بدنية ونادي صحي  المشروعخدمات 

 اشخص ١١ األيدي العاملة

 دينار ٤٠,٨٦٤ ياالستثمار الكل

 % ٢١,١ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٢,٠٩٠ صافي القيمة الحالي

  ١,٣القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٤ ترداداالسفترة 

 نادي صحيمشروع



 
 
 

٢ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

  وصف المشروع١. ٢
 

تعتبر الرياضة بمختلف انواعها من أهم عوامل المحافظة على صحة الجسم ولياقته ووقايته من 

 وشهدت. مهما كانت فئات أعمارهم) وإناثاذكوراً (األمراض وهي أمر ضروري لكافة األشخاص 

 . ألهمية ممارسة الرياضة بين أعداد كبيرة من الناسواالهتمامالسنوات األخيرة زيادة كبيرة في الوعي 

فإن الرياضة الصحية التي تمارس ) ألعاب الكرة والركض وغيرها(وإضافة ألشكال الرياضة التقليدية 

 من قبل قطاع جيد من من خالل األندية والمراكز المتخصصة في اللياقة البدنية أصبحت مرغوبة أيضاً

األفراد سواء الشباب أو بقية األعمار ممن يقصدونها ألغراض تحسين لياقتهم البدنية أو التخلص من 

 .األوزان الزائدة وغيرها

 

على مدار ويتميز النادي الصحي بتقديم خدماته في مكان مغلق وبالتالي توفير فرصة ممارسة النشاط 

ما أنه يشمل مجموعة أنشطة رياضية تمثل سلسلة متكاملة من نظام  ساعات اليوم، كمعظمالعام وفي 

النشاط الرياضي بحيث يستطيع الشخص ممارستها معاً وبأسلوب علمي وصحي سليم من خالل الزيارة 

 .الواحدة

المقدمة. ٢



 
 
 

٣ 

 

، كما  خاصة بها تقدم خدماتها للنزالءمراكز صحية/ أندية ) خمسة نجوم(لفنادق الكبرى هذا ويتبع ل

 .  مرتفعةبرسوم  الفنادق غير النزالء ولكنتستقبل هذه

 

وعليه فإن فكرة النادي الصحي المستقل، أي ككيان منفصل تمتاز بأنها تستطيع اجتذاب عدد أكبر من 

 لتوفير إضافة، مراكز صحية/ أندية الزبائن سواء كانوا من السكان أو نزالء الفنادق التي ال يوجد فيها 

 . مما يشكل عامل جذب لقطاع كبير من هواة السباحةبركة سباحة متاحة طوال العام

 
 
 
 

 :شمل الخدمات التي سيقدمها مشروع النادي الصحيتو

 

 بركة سباحة مغلقة -

 مركز لياقة بدنية يحتوي على أجهزة ألعاب رياضية متنوعة -

 وحدات للساونا والبخار والجاكوزي -

 بوفيه صغير للمشروبات الباردة والساخنة -

 

 متماثلة ومنفصلة للذكور واإلناث، غير أن أقساماالمراكز الصحية الكبيرة عادة / األندية تضم بعض 

المراكز الصحية في األردن تعمل على تقسيم خدماتها اليومية الى مرحلتين، واحدة / األندية معظم 

 .للنساء وتكون عادة فترة الصباح ولغاية العصر ، ومرحلة للرجال تمتد لبقية اليوم

 

 مبررات المشروع أهداف و٢. ٢
 

 صحي متكامل في العقبة يقدم خدمات اللياقة مركز / يهدف المشروع المقترح الى انشاء نادي

 .من الذكور واإلناثالمواطنين البدنية والصحية المتكاملة لكافة 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 



 
 
 

٤ 

صحة  بممارسة األنشطة الرياضية التي تسهم في الحفاظ على واالهتمامزيادة الوعي  .١

 .الجسم ولياقته

 . باستثناء ناد تابع ألحد الفنادق الممتازة مماثل في المدينةمركز صحي/ ي عدم وجود ناد .٢

الزيادة الكبيرة في حركة السياحة الخارجية والمحلية تجاه العقبة مما يمنح المشروع  .٣

 .المقترح عامل ايجابي إضافي

 .توفير فرص عمل جديدةوخلق فرصة استثمارية جيدة  .٤

  لصاحب المشروعاالقتصاديةسين الحالة تح .٥
 
 
 
 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢
 

الموقع المقترح لمشروع النادي الصحي هو مدينة العقبة وذلك لما تشهده من تزايد كبير في حركة 

 .، فضالً عن عدم وجود مركز مماثل فيهاإليهاالسياحة الخارجية والداخلية 

 

 

 

 

 الخدمةوصف  ١٠٣
 

 :وع النادي الصحي بتوفير النشاطات التالية للزبائن من كال الجنسينسيقوم مشر

 

 )م  ٥ × ١٠ ( بركة سباحة داخلية -

 غرفة الساونا -

 غرفة البخار -

 حمام الجاكوزي -

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٥ 

 والدراجة الثابتة ،)jogging(قسم األلعاب الرياضية مثل جهاز المشي السريع والركض  -

 .زةوالحصان الراقص ورفع األثقال وغيرها من األجه

 

 والطاقة الخدمية للمشروعالطلب  ٢. ٣  
 

 :الطلب الحالي .١
 

سيأتي الطلب على خدمات المشروع بشكل أساسي من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 عاماً وذلك بنسب متفاوتة وفقاً لفئة العمر مع توفر طلب بدرجة أقل من بقية فئات ٦٠ – ٢٠

 ٢٠٠٢ن المملكة حسب فئات العمر لعام توزيع سكا) ١(ويوضح الجدول رقم . العمر

 

 )١(جدول رقم 

 عدد سكان المملكة حسب فئة العمر

 )ألف نسمة(

 المجموع إناث ذكور فئة العمر

 ٢,٦٧٠ ١,٢٦٨ ١,٤٠٢ ٢٠أقل من 

١,٠١٠ ٤٥٨ ٥٥٢ ٣٠ – ٢٠ 

١,٣٤٥ ٦٧٩ ٦٦٦ ٦٠ – ٣٠ 

 ٣٠٤ ١٣٧ ١٦٧ ٦٠أكثر من 

 ٥,٣٢٩ ٢,٥٤٢ ٢,٧٨٧ المجموع

 

، وهم يمثلون أكثرية رواد ٣٠ – ٢٠ؤالء السكان، هناك األشخاص من الفئة العمرية ومن بين ه

وحيث أن ، إناث % ٩ذكور و % ١٠النوادي الصحية وحيث أن نسبتهم لمجموع السكان في المملكة 

 فإن أعداد هذه الفئات في العقبة يقدر   أالف نسمة،١٠٧ حوالي ٢٠٠٢عدد سكان العقبة بلغ في عام 

 . آالف من اإلناث١٠ ألف من الذكور و نحو ١١بنحو 

 



 
 
 

٦ 

 سنة في المملكة يمثلون ٦٠ – ٣٠يتبين من الجدول المذكور أن نسبة الذكور في الفئة العمرية و

  سنة في٦٠ – ٣٠العمرية فإن عدد األشخاص في الفئة % ١٣من عدد السكان واإلناث يمثلن % ١٢

 : كما يليالعقبة بلغوا

 

 ٠ ألف نسمة١٣: ذكور

 ٠ ألف نسمة١٤ : اثإن

 : يقدرون كما يليالمراكز الصحية/ مرتادي األندية  أن وبافتراض

 

 ٠ سنة٣٠ – ٢٠ العمرية الذكور للفئةمن ) %٢,٥ ( -

  ٠ سنة٦٠ – ٣٠من الذكور للفئة العمرية ) %٢ ( -

 ٠من اإلناث) %١ ( -
 

دون النادي الصحي  وبما أن األشخاص يرتا، شخص٧٧٥فإن حجم الطلب الحالي المتوقع يقدر بحوالي 

 . زيارة سنويا١٢٠,٩٠٠ً فإن ذلك يعادل نحو أسبوعيا مرات ٣عادة بمعدل 

 

 :المتوقعالطلب  .٢

 

، وتزايد وتيرة حركة السياحة %٢,٨مع مراعاة معدل النمو السكاني في المملكة والبالغة 

لجدول رقم يعتبر معقوالً، ويوضح ا% ٣لمدينة العقبة، فإن افتراض معدل نمو في الطلب بواقع 

  .٢٠٠٩الطلب المتوقع على خدمات المشروع لغاية عام ) ٢(

 

 )٢(جدول رقم 

 الطلب المتوقع على خدمات المشروع

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

١٢٨,٢٦٠١٣٢,١٠٠١٣٦,٠٧٠١٤٠,١٥٠١٤٤,٣٦٠١٤٨,٦٩٠ زيارة
 
 : وحصته من السوق للمشروعالمقترحة الطاقة الخدمية .٣

  



 
 
 

٧ 

 ٢,٥ – ١,٥ستعمال كافة مرافق النادي ما بين ال يقضيها الزائر الزمنية التيرق الفترة تستغ

 :وحيث أن مرافق المشروع المتاحة تتكون من . معدل ساعتينبساعة و

 

 ٠ أشخاص١٠بركة السباحة  -

 ٠ أشخاص١٠قسم األجهزة الرياضية  -

 ٠ أشخاص لكل منهما٥الساونا وغرفة البخار والجاكوزي بواقع  -

 ساعة ١٢ المشروع سيعمل أنرا ألن خدمات المشروع ستكون متداخلة، وحيث ونظ

/  زيارة ٧٤,٨٨٠أي  زائر يوميا ، ٢٤٠بحدود يوميا، فان تقدير طاقته الخدمية القصوى 

   ٠شخص سنويا 

 

 بالسنة األولى على  يوميا شخص١٦٥المشروع سيبدأ تشغيله باستقطاب أن تم افتراض  .٤

شخص سنويا ، وبذلك سيبدأ /  زيارة ٢٥,٧٤٠ما يعادل  اشتراك شهري، أي أساس

من السوق المتاح في % ١٩,٥أي حوالي  % ٣٤,٤المشروع العمل بنسبة تشغيل تصل 

 الجمع لألطفال أيامالمركز سيخصص خدماته في /  النادي أن كما تم افتراض ٢٠٠٥عام 

 .   خالل السنة األولىكل جمعة طفل ٢٠فقط، وذلك باستقبال 
 

 المنافسة والتسويق  ٣٠٣
 

إال  ، فندق ممتازموجود داخل واحد ينادالمنافسة الوحيد التي قد يواجهها المشروع المقترح هي من 

 رسومه بشكل كبير وهذا العامل ينبغي ان تهتم ادارة المشروع الرتفاعأن تأثيره سيكون محدود نظراً 

 . به وتحوله لعنصر ايجابي لصالح المشروع لدى تسويق خدماته

 

 :إتباعهاومن وسائل تسويق خدمات المشروع التي يمكن 

 



 
 
 

٨ 

 باإلعالن والدعاية وطباعة منشورات تعرف بالنادي وخدماته وتوزيعها على أكبر عدد االهتمام -

 .من المواطنين

 صحية ليستفيد نزالء هذه الفنادق من النادي الصحي أندية مع الفنادق التي ال يوجد بها االتفاق -

 .جيعيةمقابل تعرفة تش

سنوية بحيث يمنح المشتركون خصوماً أكثر كلما / عدة شهور /  الشهري االشتراك نظام إتباع -

 .االشتراكزادت مدة 

تسويق اليوم المخصص لألطفال وخصوصاً نشاط السباحة وذلك بمنح خصوماً تشجيعية لألطفال  -

 .الذين يحضرون كمجموعات تنظمها المدارس أو غيرها
 
 
 
 
 
 
 

 الخدمة واإليرادات المتوقعة أسعار ٤. ٣ 
 

 في حين ال تقل ، دنانير للزيارة١٠- ٥ زيارة األندية الصحية في الفنادق الممتازة ما بين أسعارتتراوح 

 . دنانير لليوم٥رسوم الدخول ألية بركة سباحة عن 

 

األندية الصحية الموجودة كمؤسسات مستقلة والموجودة في عمان فإن أسعار خدماتها كما / المراكز أما 

 :يلي
 

  دنانير٥: الزيارة لمرة واحدة -

 . زيارات أسبوعيا ٣معدل وب دينار ٣٠ - ٢٠  :الشهري االشتراك -

  دينار للطفل٥:  رسوم دخول األطفال في اليوم المخصص وعادة يكون يوم الجمعة  -

 :سعار الخدمة المقترحة للمشروع هي كما يليوعليه فإن أ

 

 .  دينار٢٥بواقع  اشتراك شهري .١

 . دنانير٤ :األطفالرسوم دخول  .٢



 
 
 

٩ 

 . واألطفالاالشتراكات إيراداتإجمالي من % ١٠ البوفيه إيرادات .٣

 

 اإليرادات المتوقعة في السنة األولى) ٤(ويبين الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

  األولىالسنة/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار العدد البند

 ٤٩,٥٠٠ ١٦٥االشتراك الشهري الكبار

 ٤,١٦٠ ١,٠٤٠ زيارات األطفال

 ٥,٣٦٦ %١٠ البوفيه

 ٥٩,٠٢٦  المجموع

 .سنويا% ٥تم افتراض زيادة إيرادات المشروع بواقع 
 
 

     

 

  موقع المشروع ١٠٤ 
 

نادي صحي وهي تشهد / مركز  يوجد فيهاة حيث ال بمدينة العقالموقع المقترح إلنشاء المشروع هو 

 وقد تم افتراض إقامة المشروع في موقع مناسب يسهل الوصول .زيادة كبيرة في عدد الزوار والسياح

إليه وضمن األبنية التجارية في المدينة، وتقام مثل هذا المشاريع ضمن الطوابق األرضية أو طوابق 

 .الضرورية للمشروع من ماء وكهرباء وخالفهوقد تم افتراض توفر كافة الخدمات . التسوية

 

 البناء  ٢٠٤
 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٥(  يبين جدول رقم 

 

 )٥(جدول رقم 

 الدراسة الفنية٤



 
 
 

١٠ 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢ م(المساحة 

  ومحيطهابركة سباحة ١١٥

 صالة األجهزة الرياضية ٨٠

 البخارالساونا وغرفة  ٢٠

 الجاكوزي ٢٥

 غرف تبديل المالبس ٢٠

 استقبال وممرات وحمامات ٦٠

 مكاتب ٣٠

 المجموع ٣٥٠
 
 
 
 

يجار اإل متر مربع ويقدر بدل ٣٥٠يتبين من الجدول السابق أن إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي 

 .المربعالمتر / دينار٢٠ دينار وذلك بواقع ٨,٤٠٠السنوي لها بنحو 

 

 وتكلفة المعداتصف الخدمة  و٣٠٤
 

  وصف الخدمة٠١

 

لبخار  ا وحماماتةالبدني السباحة واللياقة سيقوم المشروع المقترح بتوفير خدمات

وسيخصص المشروع يوم الجمعة لألطفال لممارسة  . والساونا لكال الجنسينوالجاكوزي

 .رياضة السباحة

 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 



 
 
 

١١ 

ياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب احت ) ٦( يبين جدول رقم 

 والتشغيل



 
 
 

١٢ 

 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 

 دينار العدد البند

 ١٢,٠٠٠ ١  *ياحة ومعداتهاسبركة ال

 ٤,٠٠٠ ١  *غرفة الساونا ومعداتها

 ٥,٠٠٠ ١  *حوض الجاكوزي ومعداته

 ٢,٠٠٠ ١  *غرفة البخار ومعداتها

 ١,٣٥٠ ٣ )Jogging( جهاز الركض 

 ١,٠٠٠ ٢ جهاز تمرين الدراجة

 ٦٥٠ ٢ وحصان راقص) Rowing( جهاز 

 ١,٠٠٠ ٤ أجهزة أثقال وعضالت

 ٨٠٠ ٤٠ خزانات مالبس

 ١,٥٠٠  أجهزة تلفزيون وشبكة صوتيات

 ٥٠٠  مستلزمات وأثاث بوفيه

 ٥٠٠  أثاث استقبال

 ١,٧٠٠  متنوعة

 ٣٢,٠٠٠  المجموع

تشمل كلفة هذه البنود األعمال اإلنشائية والتجهيزات ، إال أنه تم معالجتها ضمن هذه الدراسة * 

 .ولغايات االستهالك كمعدات وذلك ألغراض التحفظ ولصعوبة فصلها بشكل دقيق

 

 :األثاث والتجهيزات المكتبية٠٣

    ٢,٠٠٠تقدر كلفتها بنحو   كمبيوترجهاز ا بما فيه يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية

 .دينار

 

 

 



 
 
 

١٣ 

 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

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

 )٧(                               جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 
 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ )صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ موظفة استقبال/موظف

 ٦,٠٠٠ ٢٥٠ ٢ مدربة رياضة/مدرب

 ٤,٨٠٠ ٢٠٠ ٢ مشرفة سباحة/مشرف

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ فني صيانة

 ٢,٨٨٠ ١٢٠ ٢ عاملة بوفيه/عامل

 ٢٦,٢٨٠  ١١ المجموع

 %.١١جور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها ويضاف للرواتب واأل

 

 الضروريةالخدمات  ٥٠٤
 

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية الضروريةالخدمات ) ٨(م يوضح الجدول رق

.األولى  

 
 
 



 
 
 

١٤ 

 )٨(جدول رقم 

السنة األولى/ للمشروع الضروريةالخدمات   

 بندال شهر/دينار سنة/دينار

 ءالكهربا ١٠٠ ١,٢٠٠

 المياه ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 الوقود ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٥٠٠ ٦,٠٠٠

 

 :المواد األولية ٦٠٤

 
تتمثل المواد األولية في مشتريات البوفيه من المشروبات الساخنة والباردة ولوازمها ، وقد قدرت بما 

 . من إيرادات البوفيه% ٤٠نسبته 

 

 :لمشروع الفترة الزمنية لتنفيذ ا٧٠٤ 
 

 .شهور٦من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

١٥ 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
  )٧(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع
 البند 

 المعدات واآلالت ٣٢,٠٠٠

 أثاث ٢,٠٠٠

 ردةتأمينات مست ٢٠٠

             المجموع ٣٤,٢٠٠
 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة  ٢,٥٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

 .  المهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات
 

 : رأس المال العامل٣٠٥
   

 دينار في السنة األولى لإلنتاج وعلى أساس تكاليف ٤,١٦٤روع حوالي   يبلغ رأس المال العامل للمش

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة) ٩(التشغيل الالزمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم 
 

 )٩(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية

 دينار
 

 البند

 المواد األولية ٢,١٤٦

 رواتب وأجور  ٢٩,١٧٠

 اتإيجار ٨,٤٠٠

 الخدمات المساعدة ٦,٠٠٠

 مصاريف تسويق ١,١٨٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣,٠٧٠

 المجموع ٤٩,٩٦٦

 

الدراسة المالية  ٠٥



 
 
 

١٦ 

 تكاليف المشروع ملخص  ٤٠٥
 )٩(                جدول رقم 

  تكاليف المشروع ملخص         

 دينار
 البنــــــد

٣٤,٢٠٠ 
 الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٥٠٠

 رأس المال العامل ٤,١٦٤

 إجمالي تكاليف المشروع ٤٠,٨٦٤

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥
 

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

سدد على  دينار، ي٢٠,٠٠٠التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

 .كليةمن تكاليف المشروع ال% ٤٩تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

 

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

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية

 .تراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليراداتتم اف

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

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 



 
 
 

١٧ 

 وف المالية ملخص المؤشرات والكش٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع يحقق 

على الوفاء   المشروع قادرأنإلى تشير التدفقات النقدية  كذلك .السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتبالتزاماته المالية 

 

والتي تبين ما .  التقديريةةفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمر 

 :يلي

 

 دينار و ٢,٢٩٤يتوقع أن يحقق المشروع في السنة األولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة ٦,٢٥٦

تبلغ قيمة . بما فيهم صاحب المشروع ألحد عشر عامال وموظفاسيوفر المشروع فرص عمل  -

 ٢٩,١٧٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة٣٥,٤٥٦دينار في السنة األولى ترتفع إلى 

 للتشغيل  السنة الخامسة%٣٠في السنة األولى و  % ٦,١تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.٣٠و %    ١١ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . التجاري

  دينار١٢,٠٩٠ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %٢١,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

بنسب تتراوح بين  الخدمةفي حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على  % ٢٠و% ١٠

بيع او تخفيض سعر الزيادة تكاليف التشغيل لحالة جدوى المشروع إال أن المشروع يكون حساسا 

 .وينبغي مراعاة ذلك% ١٠بنسبة 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

١٨ 

 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
العقبة

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

59,02661,97765,07668,33071,746المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,1462,2542,3662,4852,609تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
18,51519,44120,41321,43322,505تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
7,7408,1278,5338,9609,408تكاليف المصنع التشغيلية

28,40129,82131,31232,87834,522مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
30,62532,15633,76435,45237,225الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
10,65611,18911,74812,33612,952رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,1811,2401,3021,3671,435مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
8,4008,4008,4008,4008,400إيجارات

00000أيجار أرض
1,0901,1451,2021,2621,325مصاريف أخرى

21,56722,22522,91623,64224,404مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,5003,5003,5003,5003,500اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

25,56626,22526,91627,64228,404مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,0585,9316,8487,8108,821الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
3,0584,2595,5366,8958,341الربح قبل الضريبة

7651,0651,3841,7242,085الضريبة على األرباح
2,2943,1944,1525,1716,256األرباح الصافية

%76%78%80%82%83نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
53,13153,76954,40655,04155,670نقطة التعادل (بالدينار)

%78%81%84%87%90نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
32,00010.003,200معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

00.000أخرى
3,500المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,1644,1640رأس المال العامل المطلوب

40,86420,86420,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
نادي صحي



الموقع المقترح
العقبة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
59,02661,97765,07668,33071,746المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
59,02661,97765,07668,33071,746المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
20,864حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,9854,7095,1055,1414,781الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
40,86463,01166,68670,18173,47176,527مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
34,200مجموع اإلستثمارات

17928,40129,82131,31232,87834,522التكاليف التشغيلية المباشرة
21,56722,22522,91623,64224,404إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
7651,0651,3841,7242,085الضريبة

36,87952,73254,78356,92459,15961,491إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,98510,27911,90313,25714,31215,037صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

3,9857,0038,3009,2939,95210,240رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,2943,1944,1525,1716,256توزيعات األرباح

3,9854,7095,1055,1414,7813,984صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
نادي صحي



الموقع المقترح
العقبة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,9854,7095,1055,1414,7813,984النقد

00000المدينون
179179179179179179المخزون

4,1644,8885,2845,3204,9604,163إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

32,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
34,20034,20034,20034,20034,20034,200إجمالي األصول الثابتة
3,5007,00010,50013,99917,499اإلستهالك التراآمي

34,20030,70027,20023,70020,20116,701القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
40,86437,58833,98430,02125,66020,864مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
327636043964436047960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16724131219157479600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16724131219157479600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
20,86420,86420,86420,86420,86420,864رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

20,86420,86420,86420,86420,86420,864مجموع حقوق الملكية
40,86437,58833,98430,02125,66020,864مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %30.0%20.2%13.8%9.4%6.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%30.0%24.8%19.9%15.3%11.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.41.31.21.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
نادي صحي



الموقع المقترح

العقبة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%40,8645تكاليف المشروع

%20,8645مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%75%48.9القرض الى التكاليف %

%25%51.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,2943,1944,1525,1716,256صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%11.6%10.1%8.5%6.9%5.2الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%30.0%20.2%13.8%9.4%6.1معدل العائد على اإلستثمار %

%30.0%24.8%19.9%15.3%11.0معدل العائد على حقوق الملكية %

1.41.31.21.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

53,13153,76954,40655,04155,670نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر 

البيع %5

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 27,012-7,461-11,392-12,0909,3506,610349صافي القيمة الحالية

IRR 9.0-%6.3%3.1%12.3%16.3%18.5%21.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.00.70.80.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,213
8.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

54,403

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.9%

20.2%
1.0

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

نادي صحي



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.1%معدل العائد الداخلي
NPV12,090صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.5%معدل العائد الداخلي
NPV9,350صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV6,610صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.3%معدل العائد الداخلي
NPV349صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR3.1%معدل العائد الداخلي
NPV-11,392صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR6.3%معدل العائد الداخلي
NPV-7,461صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-9.0%معدل العائد الداخلي
NPV-27,012صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,8790-36,879

13,9859,0585,073

21739,9319,758

318210,84810,666

419111,81011,619
520038,41638,216

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

040,5670-40,567

13,9859,0585,073

21739,9319,758

318210,84810,666

419111,81011,619
520040,08639,886

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,2550-44,255

13,9859,0585,073

21739,9319,758

318210,84810,666

419111,81011,619
520041,75641,556



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,8790-36,879

13,9856,1072,122

21736,8326,659

31827,5947,412

41918,3948,203
520034,63034,429

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,8790-36,879

13,9853,156-829

21733,7333,560

31824,3404,158

41914,9774,786
520030,84330,643

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,8970-36,897

14,3844,062-322

21914,7274,536

32005,4255,225

42106,1585,948
522133,01532,794

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,9150-36,915

14,782-935-5,717

2208-478-686

32182-216

4229506277
524127,61327,373


