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

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 وية المملكة من حيث استكشافمحافظات وأل
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .مشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح ال
 

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

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 
 

 ٣ 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ الخدمةوصف 

  ٢. ٣ المشروعالطلب على خدمات 

  ٣. ٣  المتاحةالطاقة الخدمية 

  ٤. ٣   والتسويقالمنافسة

  ٥. ٣ أسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ واألثاث والتجهيزات الالزمةوصف الخدمة 

   ٤. ٤  واألجور السنويةالقوى العاملة

   ٥. ٤ المواد األولية

  ٦. ٤ الخدمات الضرورية

  ٧. ٤ نفيذ المشروعالفترة الزمنية لت

 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  واألسس والفرضياتوسائل التمويل

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

يةالمالحق المل    ٦. 

 

 



 
 
 

١ 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 صالة بلياردو سونوكر اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 سنوكرو طاوالت بلياردو   المشروعخدمات

 اشخاص ٣ األيدي العاملة

 دينار ٣٠,٠٦٨ ياالستثمار الكل

 % ٢٦,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٥,٠٩٦ صافي القيمة الحالي

  ١,٥االستثمارت على لإليراداتحالية القيمة ال

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

 

 
                                 

 

 

 

 صالة بلياردو سنوكرمشروع



 
 
 

٢ 

   

 
 
 

 

  وصف المشروع١ .٣

 

 واألدوات خارج المنزل وبالنسبة للشباب المحالت مختلفة من أنواع بين والتسلية ع وسائل الترفيه وزتت

 الترفيه تشمل ممارسة الرياضة بمختلف انواعها  سنة فإن وسائل٢٥- ١٦خاصة في سن ما بين 

 التسلية اشكال البلياردو واأللعاب اإللكترونية ودور السينما وغيرها الكثير من وألعابومقاهي اإلنترنت 

 .والترفيه

 

 كممارسة األلعاب الرياضية، وبعضها قليلةبعض وسائل الترفيه والتسلية للشباب قد تتوفر بتكلفة ان 

تم باستخدام اجهزة ومعدات مقابل أجور مالية كمقاهي اإلنترنت وصاالت البلياردو واأللعاب مكلف ألنه ي

 معظمها يتركز في منطقة العاصمة لتي يالحظ انوااإللكترونية ودور السينما وغيرها من مرافق التسلية 

 .مع انخفاض كبير في عددها ببقية المحافظات) ا بشكل عامغربه(

 

ية والترفيه المتاحة للشباب أمر مرغوب به طالما ظلت ضمن الحدود المعقولة ولم أن تنوع وسائل التسل

الملهاة الضارة وهو ما تسعى التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وتتحول الى حالة من اإلدمان 

 .المخولة بتنظيم هذا النوع من النشاط لتالفيه وضبطه ضمن المعايير المقبولة

 

هي من وسائل التسلية والترفيه التي يقبل عليها الشباب صاالت البلياردو والسنوكر وفي هذا اإلطار فإن 

بسبب تكلفتها نظراً لعدم امكانية توفرها وحيازتها بشكل شخصي أو عائلي ) الذكور منهم خاصة(

 ٠اماكن التسلسة والترفيه في مراكز المحافظات تركز علما بانه ت ٠المرتفعة

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 
 

٣ 

 المشروع أهداف ومبررات ٢. ٢

 

 ليقدم خدمات التسلية والترفيه وتحديداً لبلياردو والسنوكر أللعاب اصالةيهدف المشروع المقترح إلنشاء 

 . سنة٢٥ – ١٦ بين عادةللشباب ممن تتراوح أعمارهم 

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

شباب في إن توفر وسائل التسلية والترفيه ال زال دون الحاجة الفعلية للقطاع الكبير من ال .١

 .األردن

 .تركز معظم المراكز المماثلة في منطقة الوسط والعاصمة وقلة عددها في بقية المحافظات .٢

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 . تحسين الحالة االقتصادية لصاحب المشروع .٤

  

 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢

 

في مراكز  المختلفةلخاصة بالشباب بما فيها مراكز األلعاب نظراً لوجود معظم وسائل التسلية والترفيه ا

 وألغراض هذه الدراسة، .فإن الموقع المقترح للمشروع هو في مراكز بقية المحافظاتلذا ،  المحافظات

   ٠جبل الحسين/ فقد افترض ان المشروع سيقام في مدينة عمان 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٤ 

 

 

 

 

  الخدمةوصف ١٠٣

 

 من فئة  لقطاع الشباب وخاصة الذكورطاوالت البلياردو والسنوكرتوفير سيقوم المشروع المقترح ب

 .وتالقي اقباال من فئة الشباب المشار اليهاسنة، ) ٢٥ – ١٦ (األعمار

 

من المهم مالحظة أنه وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية األردنية الخاصة بهذه المراكز فإنها تفتح ابوابها  

 ليالوالعاشرة  بعد الظهر  ساعات يومياً وذلك ما بين الساعة الثانية٨تجاوز في األيام العادية مما ال ي

 كما تمنع هذه التعليمات دخول من هم والعطل،مع عدم وجود قيود على فترات العمل في ايام الجمع 

 .دون سن السادسة عشر

 

 المشروعالطلب على خدمات  ٢. ٣

 

ئيسي من الشباب الذكور الذين تتراوح اعمارهم يأتي الطلب على خدمات المشروع المقترح وبشكل ر

 حسب الجنس ٢٠٠٢عدد سكان المملكة المقدر عام ) ١(ويوضح الجدول رقم  . سنة٢٥ – ١٦بين 

 .وفئة العمر

 )١(ول رقم الجد

 )٢٠٠٢(عدد سكان المملكة حسب الجنس وفئة العمر 

 )ألف نسمة(
 اناث ذكور فئة العمر

 ٩٦١ ١,٠٥٣ ١٤ – صفر

٥٥٩ ٦٧٠ ٢٤ – ١٥ 

١,٠٢٢ ١,٠٦٤ ١ + ٢٥ 

 ٢,٥٤٢ ٢,٧٨٧ المجموع

 ٥,٣٢٩ عدد سكان المملكة

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٥ 

 

 ٢٥-١٥ بين أعمارهميتبين من الجدول المذكور ان عدد السكان الذكور في المملكة الذين تتراوح 

 . عدد السكانإجماليمن % ١٢,٦سنة يمثلون نحو 

 

محافظات أي لواء القصبة في هذه يوضح اعداد السكان في مراكز بقية ال) ٢(والجدول رقم 

 .المحافظات

 

 )٢(جدول رقم 

 )٢٠٠٢(عدد السكان في مراكز بعض محافظات المملكة 

 الف نسمة مركز المحافظة

 ٦٤٥ قصبة عمان

 ١٠٦ قصبة السلط

 ١٠٥ قصبة مادبا

 ١٠٧ قصبة المفرق

 ١٥٧ قصبة جرش

 ٩٢ قصبة عجلون

 ٦٧ قصبة الكرك

 ٤٨ قصبة الطفيلة

 ٥٩ معانقصبة 

 ٩٠ قصبة العقبة

 ١٤٨ المعدل 

 

تبين من الجدول السابق ان معدل عدد سكان مراكز المحافظات المشمولة بدراسة السوق هذه هو ي

أي % ١٢,٦ سنة من بينهم ٢٥ – ١٥ ألف نسمة، ويمثل الشباب الذكور في الفئة العمرية  ١٤٨

في مراكز ) كمعدل( ألف نسمة ١٨,٦و ان عدد  الشباب المستهدفين كزبائن محتملين للمشروع ه

 الف نسمة، فان عدد السكان من الفئة ٦٤٥وحيث ان عدد سكان قصبة عمان يبلغ . المحافظات

 . نسمة٨١,٢٧٠المستهدفة يبلغ 
 



 
 
 

٦ 

 المتاحةالطاقة الخدمية  ٣ .٤

 

 مراكز العاب البلياردو والسنوكر في قصبة عمانسيرتادون من هؤالء الشباب % ١٠ أن بافتراض

.  الف زيارة سنويا٤٢٢فان عدد الزيارات لهذه المراكز يبلغ مرة واحدة اسبوعيا ، زيارة دل عوبم

ونظرا للكثافة السكانية في قصبة عمان، وحيث أن الطاقة االستيعابية القصوى للمشروع المقترح تبلغ 

أي ، % ٥٠ زائر سنويا، وبافتراض ان المشروع سيبدأ تشغيله بطاقة مستغلة نسبتها ٤٠,٠٠٠

 .من حجم السوق % ٤,٧ زائر وتعادل ٢٠,٠٠٠

 

 المنافسة والتسويق ٤. ٣

 

ستكون المنافسة المتوقعة لخدمات المشروع من المراكز المماثلة في ذات المنطقة ، وأيضاً من مراكز 

  ودور السينما وغيرها وعليه فإنهومراكز األلعاب اإللكترونيةالتسلية والترفيه األخرى كمقاهي اإلنترنت 

 مراكز المحافظات أو التجمعات فيينبغي على ادارة المشروع العناية باختيار الموقع المناسب له 

 علما بان هذا المشروع قد افترض إقامته في مدية .السكنية الكبيرة التي ال يوجد فيها مشاريع مماثلة

  ٠جبل الحسين/ عمان 

 

  الخدمة واإليرادات المتوقعةأسعار ٥. ٣

 

مقابل للشخص الواحد للزيارة الواحدة دينار  ١,٠٠ل إنفاق الشخص الواحد يساوي  معدأن افترض

 ٠,٥٠من الزوار سيتناولون المشروبات الخفيفة بواقع  % ٥٠ افترض أن ، كمااستخدام الطاوالت

سنويا، فان الجدول التالي يبين اإليرادات % ٥، وبافتراض ان عدد الزوار سيزداد بواقع دينار للشخص

 : المتوقعة للمشروع للسنوات الخمسة القادمة

 

 

 

 

 



 
 
 

٧ 

 )٣(جدول رقم 

 اإليرادات المتوقعة 

 ايرادات الطاوالت عدد الزوار السنة 

 دينار

  البوفيهاتايراد

  دينار

/ إجمالي اإليرادات 

 دينار

 ٣٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ىاألول

 ٣١,٥٠٠ ١٠,٥٠٠ ٢١,٠٠٠ ٢١,٠٠٠ الثانية

 ٣٣,٠٧٥ ١١,٠٢٥ ٢٢,٠٥٠ ٢٢,٠٥٠ الثالثة

 ٣٤,٧٢٥ ١١,٥٧٥ ٢٣,١٥٠ ٢٣,١٥٠ الرابعة

 ٣٦,٤٦٥ ١٢,١٥٥ ٢٤,٣١٠ ٢٤,٣١٠ الخامسة

 

 

 

     

 

  موقع المشروع ١٠٤ 
 

حيث الكثافة السكانية والفئات المستهدفة من . ن عمان جبل الحسيالموقع المقترح إلنشاء المشروع هو

  .الشباب، وكذلك الخدمات الضرورية للمشروع
 

 البناء  ٢٠٤

 

ويفترض استئجار هذا المبنى ضمن إحدى . ٢ م٢٠٠يحتاج المشروع إلى بناء مساحته في حدود 

تعديالت على افترض حاجة هذا المبنى إلى إجراء .  دينار٦,٠٠٠المباني التجارية وببدل إيجار سنوي 

قدرت . البناء القائم، من هدم الجدران وتهيئة الساحات الواسعة الستيعاب طاوالت البلياردو والسنوكر

 . دينار١,٠٠٠كلفة إجراء هذه التعديالت بمبلغ 

 

 

 

 الدراسة الفنية٤



 
 
 

٨ 

 

 واألثاث والتجهيزات الالزمة الخدمة وصف    ٣٠٤
 

  وصف الخدمة واألجهزة٠١

 

،  الشباب عليها يقبلوالتي  الت بلياردو وسنوكر مختلفة طاوسيقوم المشروع المقترح بتوفير 

 .باإلضافة الى تقديم خدمات المشروبات الخفيفة

 

 األثاث والتجهيزات الالزمة ٠٢

 :احتياجات المشروع من األثاث والتجهيزات) ٤(يبين الجدول رقم 

 )٤(الجدول رقم 

 دينار/ الكلفة  دينار/سعر الوحدة  العدد البند

 ٣,٧٥٠ ٧٥٠ ٥ ياردوطاوالت بل

 ٦,٤٠٠ ٣,٢٠٠ ٢ طاوالت سنوكر

 ٢٠٠ ٢٠٠ ١ مكتب مسؤول

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢ طقم كنب جلوس

 ٣٠٠ ٣٠٠ ١ جهاز ساتاليت

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢ تلفزيون 

 ١,٥٠٠ ٧٥٠ ٢ مكيف

 ٣,٠٠٠ - - ديكورات

 ٨٠٠ - - معدات بوفيه واخرى 

 ١٦,٧٥٠ - - المجموع

 
 

 ة القوى العاملة واألجور السنوي٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٥(جدول رقم اليبين 
 



 
 
 

٩ 

 )٥(                               جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١  صاحب المشروع

 ٣,٠٠٠ ١٢٥ ٢ عامل

 ٦,٠٠٠ - ٣ المجموع
 
 
 المواد األولية ٥. ٤

 دينار في ٧٥٠وتشتمل على المواد المستهلك للطاوالت والكرات والمضارب الخشبية وقدرت بمبلغ 

وبذلك فات إجمالي كلفة المواد . إيراداتهامن % ٧٥أما كلفة مواد البوفيه فقدرت بنسبة . السنة

 . دينار٨,٢٥٠األولية للسنة األولى تبلغ 

 

 الضروريةالخدمات  ٦. ٤

 

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية لضروريةالخدمات ا) ٦(م يوضح الجدول رق

.األولى  

 )٦(جدول رقم 

السنة األولى/ة للمشروع الضروريةالخدمات   

 البند شهر/دينار سنة/دينار

 ءالكهربا ٦٠ ٧٢٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 وقود تدفئة ٢٠ ٢٤٠

 المجموع ٩٠ ١,٠٨٠

 



 
 
 

١٠ 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٧٠٤ 

 

 أشهر بدء من اختيار الموقع وإجراء التعديالت ٣من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

  ٠الالزمة على البناء والديكورات والتعاقد على التجهيزات واألثاث وحتى التشغيل

 
 

 
  

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )٧(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 البند دينار

 تعديالت البناء ١,٠٠٠

  وتجهيزات وديكوراتأثاث ١٦,٧٥٠

 تأمينات مستردة ١٠,٢٠٠

             المجموع ٢٧,٩٥٠

 

 مقدمة مسترد كتأمينات دينار ١٠,٠٠٠مبلغ  مثل هذه المشاريع تقديم كفالة مستردة بإقامةيتطلب 

 .كشرط للحصول على رخصة لمثل هذا المركزلوزارة الداخلية 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن  ٢٥٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

 .  ومصاريف اخرى

 

 

 

 الدراسة المالية.٥



 
 
 

١١ 

 : رأس المال العامل٣٠٥
   

 أما. دورة تشغيلية لمدة شهر واحد أساس  دينار على١,٨٦٨  يبلغ رأس المال العامل للمشروع 

 :الالزمة خالل السنة األولى تكاليف التشغيل الجدول التالي فيبين 

 

 )٨(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 

 البند دينار/ التكلفة 

 المواد األولية ٨,٢٥٠

 رواتب وأجور  ٦,٠٠٠

 إيجارات ٦,٠٠٠

 الضروريةالخدمات  ١,٠٨٠

 صاريف تشغيلية أخرىم ١,٠٩٠

 المجموع ٢٢,٤٢٠

 

   تكاليف المشروع ملخص ٤٠٥

 )٩(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 دينار
 البنــــــد

٢٧,٩٥٠ 
 الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢٥٠

 رأس المال العامل ١,٨٦٨

 اجمالي تكاليف المشروع ٣٠,٠٦٨
 
 



 
 
 

١٢ 

 

 ألسس والفرضيات و ا التمويلوسائل ٥. ٥
 

 ٥ويسدد على % ١٠ دينار بفائدة نسبتها ٨,٠٠٠افترض حصول صاحب المشروع على قرض قيمته 

 .من إجمالي تكاليف المشروع% ٢٧يمثل القرض ما نسبته . سنوات

 

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

 -:سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التاليةالمشروع لعشر 

 

 .تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع ستكون نقدية

 .تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع  دخلاحتسبت ضريبة ال

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتبالتزاماته المالية 

 

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

 :يلي
 

 دينار و ٢,٣٥٥حا صافيا يتراوح بين يتوقع أن يحقق المشروع في السنة األولى للتشغيل رب -

 .دينار في السنة الخامسة ٥,١٩٤

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي . خرينآعاملين و صاحب المشروعلسيوفر المشروع فرص عمل  -

 . دينار في السنة الخامسة٧,٢٩٣ دينار في السنة األولى ترتفع إلى ٦,٠٠٠ستدفع لهم 



 
 
 

١٣ 

 السنة الخامسة %٢٣,٥في السنة األولى و  % ٨,٢ بين تتراوح نسبة العائد على االستثمار -

 .على التوالي% ٢٣,٥و % ١٠,٧وعلى حقوق الملكية . للتشغيل التجاري

 . دينار١٥,٠٩٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %٢٦,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥ثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلست -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 الخدمةفي حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار  -

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

وينبغي % ٢٠ لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة اال ان المشروع حساسا. الالزم للحكم على جدوى المشروع

  .مراعاة ذلك
 
 
 

 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤
 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

30,00031,50033,07534,72936,465المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

8,2508,6639,0969,55010,028تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,0003,1503,3083,4733,647تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,8601,9532,0512,1532,261تكاليف المصنع التشغيلية

13,11013,76614,45415,17615,935مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
16,89017,73518,62119,55220,530الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
250263276289304مصاريف أخرى

9,3109,4769,6499,83210,023مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,3903,3903,3903,3903,390اإلستهالك لإلصول الثابتة

2500000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

12,95012,86613,03913,22213,413مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,9404,8695,5826,3317,117الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

800669525366192الفائدة على القرض
3,1404,2005,0575,9646,925الربح قبل الضريبة

7851,0501,2641,4911,731الضريبة على األرباح
2,3553,1503,7934,4735,194األرباح الصافية

%65%68%70%73%77نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
24,42324,04024,09324,13524,166نقطة التعادل (بالدينار)

%66%69%73%76%81نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
05.000معدات وأجهزة

16,7505.003,350األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

00.000أخرى
3,390المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2501250المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,8681,8680رأس المال العامل المطلوب

30,06822,0688,000إجمالي تكلفة المشروع
%27%73%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
طاوالت بلياردو وسنوآر



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
30,00031,50033,07534,72936,465المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
30,00031,50033,07534,72936,465المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
22,068حقوق الملكية

8,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,1813,5105,4597,2638,909الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
30,06831,18135,01038,53441,99245,375مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
27,950مجموع اإلستثمارات

68813,11013,76614,45415,17615,935التكاليف التشغيلية المباشرة
9,3109,4769,6499,83210,023إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
800669525366192الفائدة

250المصاريف التأسيسية  والخلو
7851,0501,2641,4911,731الضريبة

28,88824,00524,96025,89226,86627,882إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,1817,17610,05012,64215,12717,493صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,3101,4411,5861,7441,919أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,3101,4411,5861,7441,919إجمالي دفعات سداد القرض

1,1815,8658,60911,05613,38315,574رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,3553,1503,7934,4735,194توزيعات األرباح

1,1813,5105,4597,2638,90910,381صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
طاوالت بلياردو وسنوآر



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,1813,5105,4597,2638,90910,381النقد

00000المدينون
688688688688688688المخزون

1,8684,1986,1477,9519,59711,068إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

0األجهزة والمعدات
16,750األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
10,200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
27,95027,95027,95027,95027,95027,950إجمالي األصول الثابتة
3,3906,78010,17013,56016,950اإلستهالك التراآمي

27,95024,56021,17017,78014,39011,000القيمة الدفترية لألصول الثابتة
25000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
30,06828,75827,31725,73123,98722,068مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
131014411586174419190اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

131014411586174419190مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

669052483663191900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
669052483663191900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
22,06822,06822,06822,06822,06822,068رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

22,06822,06822,06822,06822,06822,068مجموع حقوق الملكية
30,06828,75827,31725,73123,98722,068مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.5%18.6%14.7%11.5%8.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.5%20.3%17.2%14.3%10.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.93.94.65.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.20.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
طاوالت بلياردو وسنوآر



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%30,0685تكاليف المشروع

%22,0685مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%8,00012القروض

%75%26.6القرض الى التكاليف %

%25%73.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,3553,1503,7934,4735,194صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.0%17.2%15.3%13.3%10.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.5%18.6%14.7%11.5%8.2معدل العائد على اإلستثمار %

%23.5%20.3%17.2%14.3%10.7معدل العائد على حقوق الملكية %

2.93.94.65.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.20.20.10.0الديون

24,42324,04024,09324,13524,166نقطة 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 2,311-15,09612,83210,5678,8922,6876,393صافي القيمة الحالية

IRR 9.8%18.1%14.6%20.6%20.7%23.3%26.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.31.11.20.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

24,171

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.3%

17.2%
3.3

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

طاوالت بلياردو وسنوآر

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,793
15.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR26.4%معدل العائد الداخلي
NPV15,096صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR23.3%معدل العائد الداخلي
NPV12,832صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR20.7%معدل العائد الداخلي
NPV10,567صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR20.6%معدل العائد الداخلي
NPV8,892صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR14.6%معدل العائد الداخلي
NPV2,687صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR18.1%معدل العائد الداخلي
NPV6,393صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR9.8%معدل العائد الداخلي
NPV-2,311صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,8880-28,888

11,1817,5806,399

2688,2598,191

3728,9728,900

4759,7219,645
57934,05133,971

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,7760-31,776

11,1817,5806,399

2688,2598,191

3728,9728,900

4759,7219,645
57935,15135,071

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,6650-34,665

11,1817,5806,399

2688,2598,191

3728,9728,900

4759,7219,645
57936,25136,171



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,8880-28,888

11,1816,0804,899

2686,6846,616

3727,3187,246

4757,9847,909
57931,70831,629

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,8880-28,888

11,1814,5803,399

2685,1095,041

3725,6645,593

4756,2486,172
57929,36629,287

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,9560-28,956

11,2995,3384,039

2755,9355,860

3796,5626,483

4837,2207,137
58731,67131,584

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

029,0250-29,025

11,4173,0961,679

2823,6113,529

3864,1514,065

4914,7194,628
59529,29229,197


