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

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 االستثمار وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية كة من حيث استكشافمحافظات وألوية الممل
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .مقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع 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 وعشـرونمملكة وعددها  كافة مناطق ال   في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 *ملخص المشروع  -١

  الكرات الرياضية  اسم المشروع

 محافظة العاصمة  المقترحموقع المشروع

 )قدم، طائرة وسلة(كرات رياضية  منتجات المشروع

 دافر ٢٨ األيدي العاملة

 دينار ٣١٧,٧١٧ االستثمار الكلي

 دينار ٧٧,٣٧٧ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ١٩,٣ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ٢ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنوات ١,٢ Pay Back Period االستردادفترة 
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مشروع الكرات الرياضية
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  وصف المشروع  ١٠٢
 

تي  والاألساسيةاصبح االهتمام بصحة الجسم وممارسة الرياضة بإشكالها المختلفة من االمور 

 حيث تمارس االلعاب الرياضية في 0األخيرةالسنوات أضحت من سمات هذا العصر ال سيما في 

 يقومونر السن والشباب االً عن نسبة كبيرة من صغضالمدارس والجامعات واألندية، ف

 . هما الرياضية في محيط سكناأللعاب بممارسة

 

عظم االلعاب الرياضية، وتعتبر  من المستلزمات الرئيسية لمأنواعهاالكرات بمختلف تعتبر 

 ألنها تستعمل في شيوعاهي االكثر ) كرة قدم، طائرة سلة(الكرات الرياضية القابلة للنفخ 

 .االلعاب الرياضية الجماعية وذات الشعبية الكبيرة

 

 هنالك انواع ،وفضالً عن الكرات الرياضية ذات المقاسات الرسمية والمواصفات المعتمدة عالمياً

ات التجارية المصنوعة بمواد ومواصفات اقل جودة وهي مستعملة عادة من قبل صغار من الكر

 . إلغراض الترفيه والتسليةللعبالسن والشباب 

 

ان  حيث ،ةولغاية االن ال توجد في االردن وال دول المنطقة المجاورة صناعة للكرات الرياضي

 المشروع المقترح يعطييبة وهذا  والغرةسيويمعظم ما يستعمل منها هو مستورد من الدول اآل

 . ميزة هامة في هذا المجال

 

  اهداف ومبررات المشروع ٢. ٢

 
والتي )  القدم، كرة السلة، كرة الطائرةةكر(يهدف المشروع المقترح ألتناج الكرات الرياضية 

 وذلك لتغطية نسبة جيدة من حجم الطلب في االردن  ،الرسمية العالميةاسات مق ضمن الستنتج

 .المنطقة على هذا النوع من الكرات و

 المقدمة ٠ ٢
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 :من أهم مبررات المشروع
 

  .األسواق المجاورةوق المحلي وستزايد على الكرات الرياضية في المالجيد والطلب ال .١

 .مماثلة في المنطقةعدم وجود اية صناعة  .٢

  .وغيرهاجيدة لتصدير منتجات المشروع للكثير من األسواق المجاورة المكانية اإل .٣

 .ة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدةخلق فرص .٤

 .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٥

 

  الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢

 
 او حرفية تعتبر صناعية مناطقفيها تتوفر التي تلك  خاصة  الكبيرةان جميع مراكز المحافظات

دن، وحيث ان معظم ة في هذه الماح المتالخدماتفادة من ست  حيث يمكن االللمشروعمناسبة 

 محافظة العاصمة تعتبر موقعاً جيداً  فإنتركز في المنطقة الوسطىت ة الرياضياتالنشاط

 .للمشروع

 

 

 

 

 

 وصف المنتج  ١. ٣

 
 :  الكرات الرياضية التاليةبإنتاجسيقوم المشروع المقترح 

  .٥ ، ٤ ، ٣ ومقاساتها الرسمية )Soccer Ball(كرة القدم  .١

  .٥ ، ٤ومقاساتها الرسمية ) Volley Ball(كرة الطائرة  .٢

  . ٧، ٦ومقاساتها الرسمية ) Basket Ball(كرة السلة  .٣

 

 . وط البوليستريوالمطاط وخ) butyl(وتصنع هذه الكرات من مادة الجلد الصناعي والبيوتيل 

دراسة السوق . ٣
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  السوق وحصة المشروع والطاقة االنتاجية ٢ .٣

 
 الطلب الحالي  .١

      

 رياضيا وترفيهيا م الشبابنظساساً من الجهات التي تأياضية على الكرات الرلب يأتي الط

 .ومن الشباب بشكل فردي

 

 من الشباب هي المدارس ، حيث بلغ عدد ةكبيرأعداد ن أهم المؤسسات التي تضم مو

في العام   شعبه دراسية٥١,٦٤٤ مدرسة تضم ٥,١٣٧التابعة لمختلف الجهات المدارس 

  )١(م  كما يبين الدول رق  ٢٠٠٢ -٢٠٠١

 

 )١(جدول رقم 

 عدد المدارس والشعب في المملكة

٢٠٠٢ – ٢٠٠١ 

 

 عدد الشعب المرحلة التعليمية

 ٤,٠٧١ الروضة

 ٤٠,٨٣٣ األساسيالتعليم 

 ٤,٩٠٤ التعليم الثانوي االكاديمي

 ١,٨٣٦ التعليم الثانوي المهني

 ٥١,٦٤٤ المجموع

 

 التي تمارس فيها الرياضة باستعمال مدارسالعدد الشعب في السابق أن يتضح من الجدول 

 شعبة وذلك بعد استثناء ٤٧,٥٧٣هو مماثلة لما سينتجه المشروع المقترح لالكرات ا

 يمارسون كافة انواع الرياضة الكروية، فإنه  واإلناث الذكورأن وحيث ٠مرحلة الروضة
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لب على  حجم الطأنيعني  فإن ذلك األقلن على يكرتتحتاج الى  كل شعبة أنوبافتراض 

 .  كرة رياضيةألف ٩٥نحو الكرات الرياضية من قبل المدارس يبلغ 

 

والذين   المختلفة الفئات العمريةحسبكة مل الذكور في المالطالبعدد ) ٢(يبين الجدول رقم 

 .بالكرات الرياضيةيتوقع أن يمارس معظمهم اللعب 

 

 )٢(جدول رقم 

 ٢٠٠٢اعداد الذكور لبعض الفئات العمرية 

 

 الف شخص  العمريةالفئة

٣٤٦    ١٤ – ١٠ 

٣٤٨ ١٩ – ١٥ 

٣٢١ ٢٤ – ٢٠ 

 ١,٠١٥ المجموع

 

 عاماً بلغ ٢٤ – ١٠يتضح من الجدول السابق ان مجموع عدد الذكور من الفئة العمرية 

تلك م يمن السكان من الفئات المشار إليها لعاله% ١٠ شخص، وبتقدير ان ألف ١,٠١٥

حوالي  سابق على الكرات الرياضية من قبل هذه الفئة يبلغ حجم الطلب ال فإن ،كرة رياضية

فئات الشباب  ( أعالهللتقديرات إذا ما أضيف و.  كرة رياضية على االقلألف ١٠٠

 الرياضية والجمعيات والمراكز الرياضية من الكرات الرياضية األندية احتياجات )والمدارس

 ألف ٢٠٠ يزيد عن بلى ان حجم الطل مما يشير إ،دةارة في العيالمختلفة وهي اعداد كب

 .كرة

 

ضمن بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة  الكرات الرياضية تأتي

 حيث " الرياضيةلأللعابكرات قابلة للنفخ "الذي ينص على و ٩٥٠٦٦٢٠٠٠ ضمن البند

 . تبيانات التجارة الخارجية الخاصة بهذه الكرا) ٣(يبين الجدول رقم 
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 )٣(جدول رقم 

 التجارة الخارجية ألصناف الكرات الرضية القابلة للنفخ

 

 الميزان التجاري الصادرات وإعادة التصدير المستوردات
 السنة

 طن الف دينار طن الف دينار طن الف دينار

١٩٠ ٣٣٣ - - ١٩٠ ٣٣٣ ١٩٩٨ 

٦٠ ٨٦ ٥ ١٢ ٦٥ ٩٨ ١٩٩٩ 

٨٧ ١٢٦ ١ ٢٥ ٨٨ ١٥١ ٢٠٠٠ 

٣٦ ٦٤ ٢٧ ٣٣ ٦٣ ٩٧ ٢٠٠١ 

٢٢٥ ٣٤٩ - - ٢٢٥ ٣٤٩ ٢٠٠٢ 

 ١٢٠ ١٩٢     المعدل

 

لكرات الرياضية القابلة للنفخ اظهر خالل السنوات لمن الجدول السابق ان الميزان التجاري 

 .الف دينار ١٩٢ طن سنوياً بقيمة ١٢٠عجزاً بلغ معدله ) ٢٠٠٢ – ١٩٩٨(

 

 ، غم٤١٦ يبلغ تي سينتجها المشروعوحيث ان معدل وزن الكرة الواحدة من االصناف ال

 ألف ٢٨٨ بلغ حوالي  خالل السنوات السابقةظهره الميزان التجاريأالعجز الذي معدل فإن 

ومع مالحظة ان كرات القدم والطائرة والسلة تمثل النسبة الكبرى من . كرة رياضية سنوياً

ن االعتبار التقدير المشار ، ومع االخذ بعي)حيث هنالك كرة اليد(المستوردة الكرات الرياضية 

 الف كرة فإنه وبمراعاة بيانات ٢٠٠بأن حجم الطلب المقدر كحد أدنى يزيد عن سابقا اليه 

 السنوي على الكرات الرياضية من االصناف الثالثة ب تقدير حجم الطل فإنالتجارة الخارجية

 . الف كرة يعتبر معقوال٢٥٠ً بواقع ٢٠٠٢لعام 
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روع المقترح سيأخذ بعين االعتبار سوق التصدير لعدم وجود انتاج  المشهذا مع العلم بأن

 مليون ٢٩ وعلى سبيل المثال يقدر حجم سوق دول الخليج البالغ عدد سكانها ،مماثل

وذلك قياسا على عدد السكان مقارنة مع  ( مليون كرة سنويا١,٢٥ًشخص بما ال يقل عن 

 . )  الرياضيةعدد السكان في األردن وتقدير الطلب على الكرات

 

 الطلب المتوقع  .٢

 

ومعدل ) وكذلك دول المنطقة(مع االخذ بعين االعتبار زيادة االهتمام بالنشاط الرياضي في االردن 

 ،يعتبر مناسباً% ٥ بنسبة بفإن تقدير الزيادة السنوية في الطل% ٢,٨النمو السكاني البالغ 

هو كما حين ) ٢٠٠٩ – ٢٠٠٤(نوات  المقدر على الكرات الرياضية للسبوعلية فإن حجم الطل

 ). ٤(في الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

  على الكرات الرياضية٢٠٠٩ – ٢٠٠٤الطلب المتوقع للسنوات 

 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٣٥٢ ٣٣٥ ٣١٩ ٣٠٤ ٢٨٩ ٢٧٦الف كرة

 

                                                                                               

 حصة المشروع والطاقة االنتاجية  .٣

 
كما ذكر سابقاً فإن سوق المشروع لن تكون مقتصرة على االردن بل ستشمل السوق العربي 

اضية، وبالتالي فإن ي حيث هنالك طلب كبير على الكرات الر،اورةج دول الخليج والدول المةخاص

 وذلك على )قدم، طائرة، سلة( كرة ألف ٢٥٠ ستكونروع الطاقة االنتاجية المقترحة للمش

وبافتراض ان نصف االنتاج سيسوق .  يوم علم في السنة٣٠٠ ساعات عمل يومياً و ٨اساس 

  ٢٠٠٥عام ل السوق المحليمن % ٢٢هي محليا والباقي للتصدير فهذا يعني ان حصة المشروع 



 

 8

من طاقة المشروع  % ٥٠ وتمثل االولىالف كرة في السنة  ١٢٥بواقع  إنتاجهسيبدأ المشروع 

وعلى  ة التشغيلية الخامسة،نوذلك لغاية الس% ١٠ سنويا بمعدل اإلنتاجاالنتاجية على أن يزداد 

خر سيباع في األسواق اآلباع في السوق المحلي والنصف تافتراض أن نصف هذه الكمية س

وق المحلي في العام من الس% ٢٢الخارجية، فان حصة المشروع من السوق المحلي تبلغ 

 .انتاجية المشروع على مدى خمسة سنوات إنتاجتدرج ) ٥(ويوضح الجدول رقم ، ٢٠٠٥

 )٥(جدول رقم 

 تدرج االنتاج للسنوات التشغيلية الخمسة االولى

 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٧٣,٢ ٦٦,٦ ٦٠,٥ ٥٥ ٥٠  %الطاقة االنتاجية

 ١٨٣,٠ ١٦٦,٤ ١٥١,٣ ١٣٧,٥ ١٢٥,٠ الف كرة

 

 المنافسة والتسويق  ٣. ٣
 

نظراً لعدم وجود انتاج للكرات الرياضية في المنطقة فإن المنافسة الرئيسية ستكون من 

 كالصين، حيث يتوفر عاملي السعر والجودة اآلسيويةالمنتجات المستوردة وخصوصاً من الدول 

  .ين هما من االسباب الرئيسية لنجاح المشروعوبالتالي فإن التركيز على هذين العامل

 

التركيز على ترويج  ايضاً وضع خطة تسويق ناجحة اساسها عوينبغي على ادارة المشرو

العمل والتسويق لدى الجهات رات محلياً وخارجياً، وذلك بتكثيف زيامنتجات المشروع 

الً عن ضف) ية وغيرهاالمدارس، االند( من الكرات الرياضية إلنتاج المشروعالمستهلكة 

 .  الدول المستهدفةاألسواقالزيارات 

 

  المتوقعة واإليرادات اسعار البيع ٤. ٣

 
 : هنالك تفاوت كبير في اسعار الكرات للمستهلك في السوق المحلي فمثالً

 . دينار١٤ – ٧كرة القدم يتراوح سعرها بين 
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 . دينار٩ – ٥كرة الطائرة يتراوح سعرها بين 

 . دينار١٥ – ٧تراوح سعرها بين كرة السلة ي

 

 : وتباع بعض انواع الكرات في المؤسسة المدينة كما يلي

  دينار٣,٣٥٠كرة الطائرة 

  دينار ٤,٤٠كرة السلة 

 وألغراض هذه الدراسة فقد افترض ان ٠واألسعار االخيرة هي مماثلة تقريباً ألسعار الجملة

يبين الجدول . يعتبر معقوالًوهذا السعر نار  دي٢,٢٥ من المصنع ةسعر بيع الكرة الواحدمعدل 

 . االيرادات المتوقعة في السنة االنتاجية االولى للمشروع) ٦(رقم 

 

 )٦(جدول رقم 

 

 دينار العدد البند

 ٢٨١,٢٥٠ ١٢٥ الف كرة
 
 

 
 
 
 

  موقع المشروع ١٠٤  
 

 المدن تتوفر  مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع ، حيثمراكز المحافظات الكبيرة تعتبرإن 

 يقام نأيقترح والمناطق الحرفية، ونظرا لكون هذا المشروع يعتبر تصديريا فانه الصناعية 

  .المشروع في محافظة العاصمة

 

 

 
 

 الدراسة الفنية٠ ٤
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  البناء ٢٠٤
 

.احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٧(   يبين جدول رقم   
 

)٧(     جدول رقم   

ساحاتهاأبنية المشروع وم  
 

 البند  )٢م( المساحة 

 صالة اإلنتاج ٤٠٠

 الجاهزةالبضاعة مستودعات المواد األولية و ١٥٠

  لإلدارة ومرافق للعمالمكاتب ١٠٠

 المجموع ٦٥٠
 
 

 متر مربع ويقدر بدل ٦٥٠ إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي أنيتبين من الجدول السابق 

 يحتاج المشروع .المتر المربع/ دينار١٢دينار وذلك بواقع  ٧,٨٠٠يجار السنوي لها بنحو اإل

  ٢,٠٠٠ تقطيعات داخلية للمكاتب والمستودعات، قدرت كلفة تعديالت البناء بمبلغ ءاجترا إلى

.دينار  
 
 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١
 

 : التاليةئيسية الرخطواتال حسبلكرات الرياضية اتصنع 
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) : التيوب(صنيع الجزء الداخلي ت. أ  
 

بطريقة القولبة الحرارية باستخدام تشكيل لفائف المطاط بالسماكة المطلوبة  -

  .، ومن ثم تركيب الصمام الداخليالقوالب وحسب القياس المطلوب

ف  ونفخه بالهواء وفحصه بالماء لضمان عدم تسرب الهواء ويجفالتيوبتقسية   -

 .   ثم يبردبتيار من الهواء الساخن
 

):الغالف(تصنيع الجزء الخارجي . ب  
 

 والتصاميم  ويطبع بالبيانات  الى قطع صغيرةيقطع الجلد الصناعي حسب المقاس الالزم

، ويتم خياطة قطع كل كرة معا بواسطة ماكنات درز خيوط  بطريقة الطباعة الحريريةالمرغوبة 

 ).متعددة الخيوط(البوليستر 

 

 Lamination with)مع حفر فتحة الصمام ارجي فوق التيوب تشكيل الغالف الخ. ج
bladder) 

 

 ثم  ساعة لضمان عدم تسرب الهواءمنها ، ٤٨ لمدة تفحص الكرة ثانية بنفخها بالهواء

 . وتغلف ويفرغ الهواء منهاتنظف
 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

زمة وتكلفتها شاملة التركيب احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الال ) ٨( يبين جدول رقم 

 والتشغيل
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) ٨(جدول رقم   

 تكلفة المعدات والتجهيزات 

 دينار البند

 ١٦٠,٠٠٠ ماكينات ومعدات خط اإلنتاج

 ٢٧,٠٠٠ تشكيل التيوب ماكينات ومعدات

حرارية مختلفةقوالب   ٤٤,000 

 ١٦,٠٠٠ معدات فحص واخرى

 ٢٤٧,٠٠٠ المجموع

 

 األثاث والتجهيزات  ٠٣

 
 . دينار٥,٠٠٠تاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو يح

 

 وسائط النقل ٠٤

 
 . دينار٢٥,٠٠٠ا بنحو م وتقدر كلفته وباص ركاب متوسطنقل متوسطة لمشروع سيارةايلزم 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

.يةكلفتها السنواالحتياجات التقديرية من القوى العاملة و) ٩(يبين جدول رقم   
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) ٩(جدول رقم   

 القوى العاملة واألجور السنوية 

 

شهر/دينار العدد الوظيفة سنة/دينار   

 ٤,٢٠٠ 3٥0 ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ موظف مبيعات

مستودعأمين   ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ 

 ١,٤٤٠ ١٢٠ ١ سكرتيرة

 ٤,٢٠٠ ٣٥٠ ١ مدير فني

 ١,٨٠٠ 150 ١ سائق

نيو ماكينات ف  ١٠,٨٠٠ ١٥٠ ٦ 

فنيعامل   ١٢ 1٢0 ١٧,٢٨٠ 

 ٣,٦٠٠ ١٠٠ ٣  عاديعامل

 ٤٩,٩٢٠  ٢٨ المجموع

 

 الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها المشروع فييضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة 

١١.%  

 

 الضروريةالمواد األولية والخدمات  ٥٠٤
 

المواد األولية  ٠١  

 

.تياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولىاح) ١٠(يوضح الجدول رقم   
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 )١٠(جدول رقم 

 األولىالسنة / المواد األولية 

 البنـــد الكمية دينار

 PVC جلد صناعي  متر مربع٢٨,١٠٠ ٧٠٫٩٥٨

 Butylمطاط بيوتيل   كغم١١,٧٩٣ ٣٥٫٣٨٠

 مطاط طبيعي  كغم٥,٠٥٤ ١٢٫٦٣٦

 خيوط بوليستر ٥,٠٥٤ ٥٫٥٥٨

 صمغ ٢,٣٤٠ ١٫١٧٠

 صمامات ١٢٥,٠٠٠ ٢٫٢٤٦

 مستلزمات تغليف - ٥٫٦٥٢

 المجموع   ١٣٣٫٦٠٠

 

الضرورية الخدمات ٠٢  

الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية ) ١١(يوضح الجدول رقم 
 .األولى

 
)١١(دول رقم ج  

 السنة األولى/الخدمات المساعدة للمشروع 

 
سنة/دينار شهر/ينارد   البند 

 الكهرباء ٣٢٥ ٣,٩٠٠

 المياه ٣٠ ٣٦٠

 الوقود ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٥٥٥ ٦,٦٦٠
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: الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤   

 
 بدء من اختيـار الموقـع والتسـجيل         . أشهر ٩من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي        

 .والترخيص والتعاقد على شراء الماكينات وحتى التشغيل
 

   

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

  )١٢(جدول رقم 

                               كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 

 البند دينار

تعديالت البناء ٢,٠٠٠

المعدات واآلالت 247.000

أثاث ٥,٠٠٠

وسائط نقل ٢٥,٠٠٠

تأمينات مستردة ٥٠٠

            المجموع ٢٧٩,٥٠٠

 

 

 

 

 

 الدراسة المالية .٥
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    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥

 
 

رسوم التسجيل  دينار وتشمل ٢٠,٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

 . وفوائد ما قبل التشغيل المعدات والتدريبوالتعاقد على والترخيص 
 

 305    رأس المال العامل   
   

  . واحد شهرلمدة دورة إنتاجيةأساس  دينار على ١٨,٢١٧  يبلغ رأس المال العامل للمشروع 
 

 ٤05      تكاليف التشغيل
 

 . التشغيل في هذه السنةتكاليف) ١٣( يبين الجدول رقم 

 

) ١٣(جدول رقم   

السنة األولى/تكاليف التشغيل   

 دينار
 

 البند

 مواد أولية  ١٣٣,٦٠٠

 رواتب وأجور  ٥٥,٤١١

 إيجارات ٧,٨٠٠

الضروريةالخدمات  ٦,٦٦٠  

 مصاريف التسويق ٧,٠٣١

 مصاريف تشغيلية أخرى ٨,١٠٠

 المجموع ١٨,٦٠٢
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تكاليف المشروع ملخص   5. 5    
 
 
 

 )١٤(جدول رقم 

 تكاليف المشروعملخص 

دينار/ التكلفة   
 البنــــــد

٢٧٩,٥٠٠ 
 الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢٠,٠٠٠

 رأس المال العامل ١٨,٢١٧

 إجمالي تكاليف المشروع  ٣١٧,٧١٧
 
 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٦. ٥
 

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

 ١٧٠,٠٠٠جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض أن قيمة القرض تبلغ 

يبدأ %. ١٠قساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي دينار، يسدد على خمس سنوات بأ

هذا ويتم . التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

% ٥٤ تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي  .تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .من تكاليف المشروع الكلية

ليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي تم إجراء التح

 -: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

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

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل -

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  -

 

 ة ملخص المؤشرات والكشوف المالي٧٠٥
 

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

على  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 

 

والتي .  التقديريةةالدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه  

 :تبين ما يلي

 

 دينار ١٠,٥١٤يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٦٠,٩٩٨و 

. يهم صاحب المشروع عامال وموظفا بما فلثمانية وعشرينسيوفر المشروع فرص عمل  -

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 . دينار في السنة الخامسة٦٧,٣٥٢ دينار في السنة األولى ترتفع إلى ٥٥,٤١١االجتماعي 

في السنة %  ٣٦,٣في السنة األولى و %  ٣,٦بين تتراوح نسبة العائد على االستثمار  -

 %. ٣٦,٣و  %  ٧,١ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . ة للتشغيل التجاريالخامس

 . دينار٧٧,٣٧٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ١٩,٣يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤ تبلغ فترة االسترداد للمشروع -

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتراوح  -

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

أو انخفاض أسعار الالزم للحكم على جدوى المشروع وذلك باستثناء ارتفاع تكاليف التشغيل 

 . ينبغي مراعاة ذلك يعتبر المشروع حساسا لهذين المتغيرين وحيث% ١٠سبة البيع بن
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 ٠ و الخسائراألرباحساب ح )١

 ٠قائمة التدفقات النقدية )٢

 ٠لعموميةالميزانية ا )٣

 ٠ المعاييرملخص االستنتاجات والمعايير)٤

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

281,250309,375340,313374,344411,778المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

133,600146,960161,656177,822195,604تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
39,82741,81843,90946,10448,410تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
12,96014,25615,68217,25018,975تكاليف المصنع التشغيلية

186,387203,034221,247241,176262,988مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
94,863106,341119,066133,168148,790الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

4,6624,8955,1405,3975,667رواتب موظفي التسويق
10,92211,46912,04212,64413,276رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

7,0317,7348,5089,35910,294مصاريف البيع والتسويق
600660726799878قرطاسية
7,8007,8007,8007,8007,800إيجارات

00000أيجار أرض
1,2001,3201,4521,5971,757مصاريف أخرى

32,21633,87835,66837,59539,673مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
29,27829,27829,27829,27829,278اإلستهالك لإلصول الثابتة

4,0004,0004,0004,0004,000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

65,49367,15668,94570,87372,951مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
29,37039,18550,12062,29575,839الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

17,00014,21511,1527,7834,077الفائدة على القرض
12,37024,97038,96854,51271,763الربح قبل الضريبة

1,8553,7455,8458,17710,764الضريبة على األرباح
10,51421,22433,12346,33560,998األرباح الصافية

%49%53%58%63%69نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
244,576236,731228,934221,108213,174نقطة التعادل (بالدينار)

%52%59%67%77%87نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
247,00010.0024,700معدات وأجهزة

5,0006.67750األثاث والمعدات المكتبية
25,0006.673,748وسائل نقل

010.000أخرى
29,278المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

20,00054,000المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
18,21718,2170رأس المال العامل المطلوب

317,717147,717170,000إجمالي تكلفة المشروع
%54%46%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الكرات الرياضية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
281,250309,375340,313374,344411,778المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
281,250309,375340,313374,344411,778المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
147,717حقوق الملكية

170,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7,08413,75318,89722,37924,045الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
317,717288,334323,128359,210396,722435,823مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
279,500مجموع اإلستثمارات

11,133186,387203,034221,247241,176262,988التكاليف التشغيلية المباشرة
32,21633,87835,66837,59539,673إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
17,00014,21511,1527,7834,077الفائدة

20,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,8553,7455,8458,17710,764الضريبة

310,633237,458254,873273,912294,731317,502إجمالي التدفق النقدي الخارج
7,08450,87668,25585,298101,991118,321صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
27,84630,63033,69337,06240,769أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
27,84630,63033,69337,06240,769إجمالي دفعات سداد القرض

7,08423,03037,62551,60564,92977,552رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
09,27718,72729,22640,88453,822توزيعات األرباح

7,08413,75318,89722,37924,04523,730صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الكرات الرياضية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7,08413,75318,89722,37924,04523,730النقد

00000المدينون
11,13311,13311,13311,13311,13311,133المخزون

18,21724,88630,03133,51235,17934,864إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

247,000األجهزة والمعدات
5,000األثاث والمعدات المكتبية

25,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
279,500279,500279,500279,500279,500279,500إجمالي األصول الثابتة
29,27858,55687,833117,111146,389اإلستهالك التراآمي

279,500250,222220,944191,667162,389133,111القيمة الدفترية لألصول الثابتة
20,00016,00012,0008,0004,0000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
317,717291,108262,975233,179201,567167,975مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
27846306303369337062407690اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

27846306303369337062407690مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

142154111524778314076900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
142154111524778314076900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
147,717147,717147,717147,717147,717147,717رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,2373,7347,63113,082األرباج المجمعة
1,2372,4973,8975,4517,176الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

147,717148,954151,451155,348160,799167,975مجموع حقوق الملكية
317,717291,108262,975233,179201,567167,975مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %36.3%23.0%14.2%8.1%3.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%36.3%28.8%21.3%14.0%7.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.80.90.90.90.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.70.50.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الكرات الرياضية



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%317,71710تكاليف المشروع

%147,71710مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%170,00012القروض

%75%53.5القرض الى التكاليف %

%15%46.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

10,51421,22433,12346,33560,998صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%17.4%14.6%11.5%8.1%4.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%36.3%23.0%14.2%8.1%3.6معدل العائد على اإلستثمار %

%36.3%28.8%21.3%14.0%7.1معدل العائد على حقوق الملكية %

0.80.90.90.90.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.70.50.30.0الديون

244,576236,731228,934221,108213,174نقطة 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 14,988-45,122-77,37753,86730,35716,128صافي القيمة الحالية######

IRR 1.6%10.6%7.6%13.5%14.4%16.7%19.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.21.11.10.91.00.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

228,905

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

17.0%

21.5%
0.7

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الكرات الرياضية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

34,439
11.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR19.3%معدل العائد الداخلي
NPV77,377صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR16.7%معدل العائد الداخلي
NPV53,867صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR14.4%معدل العائد الداخلي
NPV30,357صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.5%معدل العائد الداخلي
NPV16,128صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.6%معدل العائد الداخلي
NPV-45,122صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.6%معدل العائد الداخلي
NPV-14,988صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR1.6%معدل العائد الداخلي
NPV-107,353صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0310,6330-310,633

17,08462,64855,564

21,52672,46370,937

31,66783,39881,731

41,82195,57393,751
51,991291,181289,190

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0341,6970-341,697

17,08462,64855,564

21,52672,46370,937

31,66783,39881,731

41,82195,57393,751
51,991304,492302,501

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0372,7600-372,760

17,08462,64855,564

21,52672,46370,937

31,66783,39881,731

41,82195,57393,751
51,991317,803315,812



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0310,6330-310,633

17,08448,58541,502

21,52656,99455,468

31,66766,38364,716

41,82176,85575,034
51,991269,405267,414

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0310,6330-310,633

17,08434,52327,439

21,52641,52540,000

31,66749,36747,700

41,82158,13856,317
51,991247,630245,639

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0311,7470-311,747

17,79240,78732,995

21,67848,77247,093

31,83457,70755,873

42,00467,69565,692
52,190263,437261,247

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0312,8600-312,860

18,50018,92710,427

21,83125,08023,249

32,00032,01530,015

42,18639,81837,633
52,389235,693233,304


