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

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 محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

.ثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المست
 

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

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 

 
 :المحتويات

 ملخص المشروع .١

 المقدمة   .٢

  المشروعوصف ١٠٢

  مبررات المشروع٢٠٢

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق .٣

  وصف المنتج١٠٣

   الطلب الحالي٢٠٣

 الطلب المتوقع   ٣٠٣

 لعوامل نجاح المشروع والطاقة االستيعابية ونسبة التشغي ٤٠٣

 المنافسة واسعار البيع ٥٠,٣

 اإليرادات المتوقعة للمشروع ٦٠٣

 الدراسة الفنية .٤

         موقع المشروع١٠٤ 

 الرض الالزمة للمشروع واالعمال المدنية والبناء ا٢٠٤ 

 تكاليف اعمال تحضير الموقع واالعمال المدنية واعمال البناء  ٣٠٤ 

 تقديم الخدمات لرواد المشروع ٤٠٤

 ات واالجهزةالمعد ٥٠٤

 االثاث والتجهيزات ٦٠٤

 السيارات ٧٠٤

 القوى العاملة ٨٠٤

  الخدمات الضرورية٩٠٤

  المواد االولية وتكاليف التشغيل١٠. ٤

 امج تنفيذ المشروعن بر١١. ٤

 الدراسة المالية .٥

  تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

  رأس المال العامل٢٠٥

  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥

 يف المشروعتكال٤٠٥ 

  وسائل التمويل٥٠٥

  الفرضيات المالية٦٠٥

  الخالصة٧٠٥

 المالحق المالية . ٦
 



 ١

 

 

 )سينما( العربية واألجنبية دار عرض لالفالم 

 

 ملخص المشروع. ١

 العربية واألجنبية  دار عرض لالفالم 

 )سينما( 

 اسم المشروع

 موقع المشروع  دباام

عرض االفالم العربية واالجنبية 

 .بالصورة والصوت

 منتجات المشروع 

 األيدي العاملة   عمال٩

 االستثمار الكلي   دينار١٩٥٣٤٧

 صافي القيمة الحالية   دينار١٢٣٥٥

 معدل العائد الداخلي  % ١٣,٩

 القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار  ١,١

 فترة االسترداد   سنوات٥
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  وع     وصف المشر١٠٢
 

إزدياد والتطور االقتصادي والثقافي وتحسن مستوى دخل المواطنين في االردن يضاف لذلك            مع   -

 العصـر   تالتغير في كثير من المفاهيم االجتماعية والسلوكية والفكرية التي اصبحت من مميزا           

حيث أن هنالك مفاهيم اجتماعية وثقافية وسلوكية لم تكن مقبولة في الماضي واصبحت اليـوم               

 وعلى سبيل المثال االختالط بين الجنسين في المدارس واماكن العمـل والنـوادي              ا عادي اوكسل

 .واماكن محالت اللهو والتسلية

ونتيجة لضغوط العمل واالرهاق الجسدي والفكري الذي يرتبط بمسيرة المواطن للحصول علـى              -

 مـن ضـرورات     مستلزمات الحياة والمعيشة اصبحت وسائل التسلية واللهو والترفيه ضـرورة         

الحياة ومتنفس لتغير الجو العمل والكئابة الروتينية في ممارسة هذا العمـل، لـذلك يالحـظ أن                 

هنالك اساليب متعددة لممارسة الفرد في تغيير نمط المعيشة وذلك عن طريق ممارسة الهوايات              

اع رغبـات   المختلفة وزيارة االماكن السياحية والترفيه والهدف من هذا النمط االستمتاع واشـب           

 .وهي من وجهة نظر اصحابها تعتبر نوع من التغيير والتجديد لمسيرة الحياة

  في مدينة مادبا   )سينما(يهدف المشروع المقترح الى انشاء دار لعرض االفالم العربية واالجنبية            -

بمواصفات جيدة لتالئم طبيعة المجتمع الذي ستقام به وتحظى بالقبول من معظم فئـات سـكان                

وتغنيهم عن العناء الذي يتكبدونه للذهاب الى مدينة عمان لمشاهدة االفالم مـن خـالل               المنطقة  

 عرض راقية حيث أن هنالك صاالت عرض االفالم في مادبا وعددها اثنين هي من المستوى   دور

 . الشعبي وال تحظى بالقبول ورغبة كثير من العائالت في هذه المنطقة

ان حيث  التركيبة السكانية في هذه المنطقة طبيعةا المشروع وسبب اختيار مدينة مادبا القامة هذ -

معظم عادات وتقاليد معظم هؤالء السكان مشابهة لتقاليد واسلوب معيشة سكان المدن الرئيسية             

مثل عمان واربد والتكوين االجتماعي لهؤالء يسمح باالختالط بدون اية معوقات وطبيعة سـكان              

 .وسائل اللهو والترفيه ومجتمع يتقبل ما هو جديد وجيدهذه المنطقة وخاصة مادبا محبين ل

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة.٢



 ٣

 

 

 

 

  - :   مبررات المشروع٢٠٢
 

قدم من خالل وسائط راقية مثل السينما موضوع البحث ممـا           ي ايجاد اسلوب ترفيه في المنطقة       -١

 بـدل االنتقـال     ة سكن الفئة المستهدفة   يؤدي الى قضاء وقت االجازة او الراحة في نفس منطقت         

 .ماكن توجد بها مثل هذه الوسائلأل

 بالمستوى المطلوب من قبل كثير من سكان        ال تعتبر دور العرض الموجودة في الموقع المقترح        -٢

 كم للذهاب الـى     ٤٠-٣٠ان كثير من العائالت تقطع مسافة تزيد عن          اذ   المنطقة وخاصة مادبا    

 .عمان لمشاهدة االفالم من خالل دور عرض راقية

 بالنسبة لنوعية الوسـائل     ا جيد اي حالة تنفيذه وبالمواصفات التي سترد تطور      ر المشروع ف  بتيع -٣

 .التي تقدم الترفيه والتسلية لسكان المنطقة

 . خلق فرص عمل استثمارية جيدة في المنطقة و توفير فرص عمل جديدة لسكان المنطقة -٤

منتسـبي  يضاف إلى ما سبق طالب و     . أصحاب المشروع /  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب      -٥

جامعة الموسيقى والفنون التي سيتم انشاؤها في المحافظة خالل الفترة القادمة مما يعزز السوق 

 .المستهدف للمشروع

 

  - :    الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

هو محافظة مادبا وبالتحديد في مدينة مادبا حيث تشهد هذه المنطقة كثافة            لمشروع  لالموقع المقترح   

والزيادة الملحوظة في االتطور الذي تشهده سواء في المجال الثقافي واالجتماعي سكانية جيدة نتيجة 

تطور النشاط االسكاني في المنطقة مما يؤدي الى زيادة الطلب على وسائل الترفيه والتسلية اضافة               

الى أن هنالك تجمعات سكانية جيدة تحيط بمدينة مادبا مما يمكن الوصول الى موقع السينما المقترح                

 يضاف إلى ما سبق طالب و منتسبي جمعة الفنـون           .سهولة بدل الذهاب الى مراكز المدن الرئيسية      ب

 .و الموسيقى التي سيتم إنشاؤها قريباً في المحافظة مما يعزز السوق المستهدف للمشروع

 

 

 

 

 

 



 ٤

 

 

 

   

 

 

 - :    وصف المنتج١٠٣    
 

) ١٩٠(وتتسع لحـوالي    ) سينما( واالجنبية    لعرض االفالم العربية   رح هو انشاء دا   رالمشروع المقت 

 مجهزة بجميع وسائل الراحة ونوعية المعدات واالجهزة واالثاث ستكون من النوعية الجيدة             اشخص

والراقية وسيلحق بالمشروع كفتيريا وذلك لتقديم بعض انواع المشروبات السريعة وبعـض انـواح              

 .الخ…الحلويات الخفيفة مثل الشكوالته والبسكويت والشيبس

الندوات في بعض المناسبات ولكن ستركز هذه وكما يمكن استعمال صالة العرض لعقد االجتماعات 

 .فقط) السينما ( الدراسة بهذه المرحلة على دار العرض 

 

 -:     الطلب الحالي ٢٠٣ 
 

  وخاصة الشباب والفتيات من الرواد     األعمارتعتبر اغلب قطاعات المجتمع من الجنسين ومن مختلف         

ويعتمد الطلب بشكل عام على وسائل التسلية والترفيه على عدد          ). السينما  ( المحتملين لدار العرض    

 األثريـة  الى أن محافظة مادبا توجد فيها العديد مـن المواقـع             إضافة ،السكان ومستوى دخل الفرد   

بط منطقة البحر   كما أن هنالك مشروع المنحة اليابانية لر      ،  ية مما يجعلها مركز مهم للسائحين     والدين

 تبين .الميت والغور ومكاور بمحافظة مادبا مما يزيد من مستوى النشاط سواء التجاري او السياحي             

المقدر لسـنة    مادبا   محافظة  زارة التربية والتعليم عدد سكان      معلومات دائرة االحصاءات العامة وو    

م الطلب كما هو مبـين      ك كمؤشر على حج   ل وعدد الطالب وعدد زوار المنطقة من السواح وذ        ٢٠٠٢

 ).١(في الجدول رقم 

 

 )١(جدول رقم 

من مجموع %  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ البند

 المملكة

 ٢,٦٢ ١٣٦٠٠٠ ١٣٢١٠٠ ١٢٨٥٠٠ عدد سكان محافظة مادبا

 ٢,٣ ٣٩٩٢٥ ٣٨٧٢٠ ٣٧٥٦٠ عدد الطلبة بمختلف المراحل

 - ٣٧٥٠٤ ٦٨٠٥٦ ١٧٢٣٠٩ عدد الزوار من السياح

 

 دراسة السوق.٣



 ٥

 

 

بين أن عدد السكان والطلبة في ازدياد مستمر اما االنخفاض في عـدد السـياح               من الجدول اعاله يت   

ل عام في المنطقة خالل هذه الفتـرة، اال         كفيرجع الى االحداث السياسية التي اثرت على السياحة بش        

وزارة السياحة تبين أن عدد الزوار من السياح لمنطقة مادبا خالل الستة اشهر             لأن البيانات االولية    

 .سائح) ٣٢٠٠٠( بلغ حوالي ٢٠٠٣لى من عام االو

 

 ١٩٩٩ دينار سنة ١١٨٠ن من اما مستوى الدخل بشكل عام فقد ارتفع متوسط دخل الفرد في االرد

 .خالل هذه الفترة% ٥,٧ أي أن معدل الزيادة بلغت ٢٠٠٢ دينار سنة ١٢٤٨ ليصبح 

 

 - :   الطلب المتوقع٣٠٣
 

% ٢,٨فان نسبة الزيادة في عدد السـكان تبلـغ          ) ١(دول رقم   بناءاً على البيانات الموضحة في الج     

أي بنسبة متساوية تقريباً للزيادة في عدد السكان        % ٣سنوياً وان الزيادة في عدد الطلبة بلغ حوالي         

. وهذا مؤشر على زيادة الطلب على جميع الخدمات سواء االستهالكية او لغايات التسلية والترفيـه              

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤يبين عد السكان وعدد الطلبة المتوقع لسنوات ) ٢(وعليه فان الجدول رقم 

 

 )٢(جدول رقم 

 عدد الطلبة عدد السكان السنة

٤١٠٠٠ ١٤٤٠٠٠ ٢٠٠٤ 

٤٢٥٠٠ ١٤٨٠٠٠ ٢٠٠٥ 

٤٣٦٠٠ ١٥٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٤٥٠٠٠ ١٥٦٠٠٠ ٢٠٠٧ 

٤٦٣٠٠ ١٦١٠٠٠ ٢٠٠٨ 

 

 - :عوامل نجاح المشروع والطاقة االستيعابية ونسبة التشغيل ٤٠٣
 

قدره صاحبه لفتح قنوات اتصـال مـع مختلـف الفئـات            مف عوامل نجاح المشروع على      تتوق -

 وان  واألعـداد ليات في المنطقة بحيث يتم التعريف بنوعية دار العرض ومستوى التجهيز            اوالفع

 والخدمات المرتبطة بالمشروع لتكون بالمسـتوى الجيـد         واألجهزةيتم المحافظة على المعدات     

 بسـمعة   األضرار الفرصة للعبث او     إعطاءيحافظ على االداب العامة وعدم      والمقبول دائماً وان    

 وعـرض االفـالم     األفالمدار العرض باي شكل من االشكال اضافة الى االلتزام بمواعيد عرض            



 ٦

 ذات المستوى الهابط والغيـر مقبولـة        األفالمالجيدة وذات المستوى الجيد واالبتعاد عن عرض        

 .بشكل عام من فئات المجتمع

اما من حيث الطاقة االستيعابية والتشغيل، فان عدد الكراسي التي ستتوفر في دار العرض حسب                -

           ١٨٤(دسي المعتمد والمشابه الحدى دور العرض الجديـدة فـي عمـان حـوالي               نالتصميم اله 

مواقع الستعمال رواد السينما من المعاقين وعليـه سـيكون إجمـالي            ) ٦(كرسي اضافة الى    ) 

 .كرسي) ١٩٠(ة االستيعابية حوالي الطاق

 : من ناحية التشغيل فسيتم عرض االفالم حسب المواعيد التاليةأما -

 .١٢,٣٠ – ١٠,٣٠الحفلة االولى من الساعة  -

 .٢,٤٥ – ١٢,٤٥الحفلة الثانية من الساعة  -

 .٥,٣٠ – ٣,٣٠الحفلة الثالثة من الساعة -

 .٧,٤٥ – ٥,٤٥الحفلة الرابعة من الساعة  -

 .١٠,٠٠ – ٨,٠٠امسة من الساعة الحفلة الخ -

 .١٢,١٥ – ١٠,١٥الحفلة السادسة من الساعة  -

وحسب مواعيد عرض االفالم اعاله وبناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من بعض صاالت               

العرض في عمان اضافة الى زيارة احدى صاالت العرض الحالية في مادبا فان العدد المتوقـع مـن                  

ذلك بااليام العادية وفي ايام العطل واالعياد والمناسبات االخـرى كمـا هـو              الرواد في كل عرض و    

 .واالعداد التقريبية والعدد في اليوم الواحد) ٣(موضح في الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 موعد عرض االفالم

 )الساعة(

العدد المتوقع في االيام 

 العادية

 االعياد والمناسبات ايام الجمعة واالحد

٩٠ ٢٥ ٥ ١٢,٣٠ – ١٠,٣٠ 

٩٠ ٣٠ ١٠ ٢,٤٥ – ١٢,٤٥ 

١٢٠ ٣٥ ١٠ ٥,٣٠ – ٣,٣٠ 

١٢٠ ٤٠ ١٥ ٧,٤٥ – ٥,٤٥ 

١٢٠ ٥٠ ٢٠ ١٠,٠٠ – ٨,٠٠ 

٥٠ ٢٥ ١٥ ١٢,١٥ – ١٠,١٥ 

 ٥٩٠ ٢٠٥ ٧٥ المجموع

   

وباعتماد ان متوسط عدد الرواد المتوقع حسب الفترات وااليام والمناسبات اعـاله هـو العـدد                 -

يكون خاللها ارتياد الصـالة     ) بما فيه الجمعة واالحد   ( اسبوع   ٤٨فتراض   وبا ،التشغيلي للصالة 

عاديا ، وبافتراض اسبوعين من ايام االعياد والمناسبات، واسبوعين ايضا يرتفع خاللها ارتياد             

الصالة بنفس معدل ايام المناسبات واالعياد خاصة ايام العرض االول الفالم يمثل فيهـا نجـوم                

فإن  تجارية تحقق نجاحا عالميا، أجنبيةاو افالم ) ل امام على سبيل المثالعاد(محبوبين وشعبين 



 ٧

تقريبا موزعين على سـتة حفـالت،       خص  ش) ١٥٠(يبلغ  معدل ارتياد الصالة في اليوم الواحد       

 . سنويا) ٥٤٢٠٠(وبالتالي يبلغ العدد المتوقع لرواد دار العرض 

% ٧٥االولى من بداية المشروع بنسبة واذا افترض أن دار العرض ستبدأ التشغيل في السنة  -

يبين عدد الرواد لخمس ) ٤(سنوياً فان الجدول رقم % ٥من عد الرواد المتوقع وتزداد بنسبة 

 .سنوات

 

 )٤(جدول رقم 

 عدد الرواد نسبة االشغال السنة

 ٤٠٦٥٠ %٧٥ االولى

 ٤٢٧٠٠ %٧٨,٨ الثانية

 ٤٤٨٠٠ %٨٢,٧ الثالثة

 ٤٧٠٠٠ %٨٦,٨ الرابعة

 ٤٩٤٠٠ %٩١,٢ سةالخام

  

 - :المنافسة وأسعار البيع ٥٠٣
 

ال يتوقع أن يواجه مشروع السينما اية منافسة من دور العرض الموجودة في مادبا اذا تم انشاء    -

وتجهيز دار العرض حسب المواصفات الواردة في هذه الدراسة، كما أن كثيـر مـن العـائالت                 

ستوى المطلوب مما يـوفر علـيهم عنـاء         والمواطنين يشجعون مثل هذا المشروع اذا كان بالم       

السفر الى عمان لمشاهدة االفالم الجديدة، والمطلوب أن يتم عرض االفالم في السـينما بـنفس                

 التي يتم عرضها في مدينة عمان بشكل خاص أي أن تكون االفالم تشاهد الول مرة سواء                 الوقت

اهدة الفيلم في مدينة مادبا بـدل       في عمان او مادبا وهذا مهم بالنسبة لتمكين المواطنين من مش          

 .مشاهدته في مكان اخر

اما من حيث االسعار، فان سعر تذكرة الدخول للشخص الواحـد فـي دور العـرض المشـابهة          -

 دنـانير   ٥ دنانير او    ٤ دنانير للحفالت الصباحية و    ٣للمشروع المقترح في عمان تراوح ما بين        

ترح مدينة مادبا فان اعتبار سعر تذكرة الدخول وحيث أن موقع المشروع المق. لحفالت المسائيةل

دينار هو سعر مقبول وجيـد ومالئـم لجميـع مسـتويات وفئـات              ) ٣(للفرد الواحد بالمتوسط    

 .المواطنين في محافظة مادبا

  

 

 

 

 



 ٨

 

 

 - :  االيرادات المتوقعة للمشروع٦٠٣
 

 االيرادات المتحققة من بيع تذاكر الدخول - أ

 

بناءاً على نسبة ) السينما( رادات السنوية المتوقعة لمشروع دار العرض االي) ٥(يوضح الجدول رقم 

 . في السنة االولى للتشغيلاالشغال المقترحة وسعر تذكرة دخول ومشاهدة العرض

 )٥(جدول رقم 
 

 دينار/ االيرادات عدد مشاهدي الحفالت المتوقع السنة

 االولى

 

١٢١٩٥٠ ٤٠٦٥٠ 

 

 التساليلويات و الحااليرادات المتحققة من بيع - ب

 

) ٥(ن عدد رواد العروض المشاهدين المبين عددهم فـي الجـدول رقـم              م% ٥٠سيتم افتراض أن    

 وان   والمجهزة بديكور مناسـب     من خدمات الكفتيريا الملحقة بدار العرض      المستفيدينسيكونون من   

انـواع  فلس وذلك لشراء مشروب ساخن او بارد او شراء بعـض            ) ٥٠٠(معدل انفاق الواحد منهم     

 .في السنة االولى من التشـغيل     يبين االيراد المتوقع    ) ٦(الحلويات والتسالي وعليه فان الجدول رقم       

طب الكفيتيريا روادا من مادبا ليسوا بالضرورة من رواد السينما لكن هذا االفتراض لم قيتوقع ان تست

 . يؤخذ من باب التحفظ

 

 )٦(جدول رقم 
 

المستفدين من % ٢٥ عدد المشاهدين السنة

 خدمات الكفتيريا

 دينار/ االيراد

 ١٠١٦٢ ٢٠٣٢٥ ٤٠٦٥٠ االولى

  

وعليه فان مجموع االيرادات المتحققة من بيع تذاكر الدخول والخدمات المقدمة من الكفتيريا في 

 . سنويا% ٥دينار تزداد بواقع  ١٣٢١١٢ السنة األولى من تشغيل المشروع

 

 

 



 ٩

 

 

 

 

 

 

 - :شروع     موقع الم١٠٤

 
يقترح اقامة المشروع في محافظة مادبا وتحديداً في منطقة مادبا، حيث تفتقر المحافظـة الـى دار                 

عرض لمشاهدة االفالم ذات مستوى جيد ويلقى القبول من جميع فئات المواطنين وخاصة العـائالت               

طـة بشـبكة   ى وجود عدد من التجمعات السكانية في المحافظة القريبة مـن مادبـا ومربو     لاضافة ا 

 . وسائل نقللمن ال يمللكمواصالت جيدة على مدار الساعة مما سيهل الوصول لموقع المشروع 

 

 - :االرض الالزمة للمشروع واالعمال المدنية والبناء ٢٠٤
 

متر مربع وذلـك القامـة      ) ٥٠٠(يحتاج المشروع الى شراء قطعة ارض تبلغ مساحتها حوالي           -١

 المتر المربع الواحد في بعـض االمـاكن المناسـبة          رر سع البناء الالزم للمشروع المقترح ويقد    

القامة المشروع وخاصة في غير المواقع ذات التنظيم التجاري وتتوفر بعض قطع االراضي في              

. دينـار للمتـر   ) ٢٥(مدخل المدينة الغربي او الغربي الجنوبي او من الناحية الشرقية حـوالي             

دينار بما فيـه رسـوم التسـجيل        ) ١٣٥٠٠(تها  وعليه فان االرض الالزمة للمشروع تبلغ قيم      

 .والعموالت

متر مربع والبناء عبارة عن جدران من       ) ٣٩٤(تقدر احتياجات المشروع من البناء ما مساحته         -٢

 للبناء بقشرة من الحجر الطبيعي الملـون واجـراء          األمامية المسلح وتلبيس الواجهة     اإلسمنت

منظر جمالي اما الواجهات االخـرى فيـتم رشـها          بعض اعمال الديكور البسيطة العطاء البناء       

 .توزيع المساحات المطلوبة) ٧(ويبين الجدول رقم . بلون الحجر الطبيعي) بالتبريز(

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 ١٠

 

 

 )٧(جدول رقم 
 

 ٢م/المساحة  البند

 ١٩٨ صالة عرض االفالم السينمائية

 ٨٠ الصالة الخارجية والمدخل الرئيسي

 ٢٤  العامةعالقاتمكاتب االدارة والمحاسبة وال

 ٢٠ غرفة لماكينات واجهزة عرض االفالم

 ٨ كاونتر قطع تذاكر الدخول

 ١٦ لالفالم) مستودع(غرفة 

 ١٢ غرفة لحفظ الملفات ووسائل العرض والدعاية

 ٢٤ الخدمات الصحية

 ١٢ مساحة لروادها  + كاونتر الكفتيريا

 ٣٩٤ المجموع
 

 متر مربع تقريباً لتصبح إجمالي المساحة الالزمة ١٠٠يلزم المشروع موقف سيارات بمساحة  -

 . متر مربع ومساحة االرض المقترح شراؤها تكفي لغايات البناء والخدمات االخرى٤٩٤

 

 :تكاليف اعمال تحضير الموقع واالعمال المدنية واعمال البناء  ٣٠٤
 

اب دور عرض في إجمالي تكاليف االعمال اعاله حيث تم تقديرها مع اصح) ٨(يوضح الجدول رقم 

 :باالستعانة باحد مهندسي ومنفذي اعمال الديكور لمثل هذه المشاريعوعمان أنشئت حديثاُ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 

 

 )٨(جدول رقم 

 دينار/التكلفة البند

 ١٢٠٠  التسوية وتحضير الموقع والحفرياتأعمال

دينار ) ١٠٠( البناء شامل اتعاب التصميم والمخططات والترخيص بواقع أعمال

متر المربع الواحد مع مراعاة ارتفاع مستوى سطح البناء وتعدد مستويات لل

السطح والصالة لمثل هذا النوع من المشاريع بما فيه المرافق االخرى بمساحة 

 . متر مربع٣٩٤إجمالي 

٣٩٤٠٠ 

 ١٥٠٠٠  والصوتواإلضاءة الكهربائية والميكانيكية األعمال

 ٣٠٠٠  الصحيةاألعمال

 ٤٠٠٠ ناء والصالة الرئيسية العزل للبأعمال

 في مستويات السقف واستعمال التدرجاعمال االسقف المستعارة مع مراعاة 

  المستوياتجالجبسون بورد للديكور وتدر

٣٨٠٠ 

 ١١٠٠٠ اعمال الديكور للصالة الرئيسية والصالة الخارجية والمدخل الرئيسي

 ١٠٥٠٠  طن٢/ وحدات ) ٦(اعمال التدفئة والتبريد 

 ٢٠٠٠ عمال الخارجية ومواقف السياراتاال

 ٤٥٠٠ من مجموع االعمال اعاله% ٥غير منظور 

 ٢٥٠٠ وسائل وادوات السالمة العامة واالنذار من الحرق

 ٩٦٩٠٠ المجموع

 

 - :تقديم الخدمات لرواد المشروع ٤٠٤
 

 خاص ال تحتاج هذه الخدمات الي تحضيرات سوى تجهيز كاونتر بيع تذاكر الدخول بجهاز حاسوب

بعملية حجز االماكن وترقيمها وتجهيز الكفتيريا بالمعدات والماكوالت والمشروبات للرواد الراغبين 

 .باالستفادة من هذه الخدمات
  

 - :  المعدات واألجهزة٥٠٤  
 

المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علماً بان االجهزة ) ٩(يوضح الجدول رقم 

 (Platter) هي اجهزة عرض االفالم المكونة من ماكينة العرض الرئيسية وحامل االفالم الرئيسية

رادها من الخارج وينصح بشرائها من يوجهاز االمبلي فاير وتوزيع الصوت وهذه المعدات سيتم است

اقع بعض ة بناءاً على االسعار المبينة في موفالواليات المتحدة االمريكية او ايطاليا وقد تم تقدير الكل



 ١٢

، اما تجهيزات الكفتيريا فهي متوفرة في السوق المحلي  واالسعار )اإلنترنت(الشركات عن طريق 

 . واصل الموقع

 

 

 )٩(جدول رقم 

 تكلفة المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع

 دينار/ التكلفة البند

Century ٣٥mm –All-In-One 
Projection Automatic System 
Includes: Specified projector- 
Changeover, Sound head with 

١١٥/٢٣٠VAC Sync Motor- ٥٠HZ-
Drive Kit with Non Rewind Film 

System (Platter) 
System With MSC- TU ٣L- Power 

Supplier Basic X٩٠- Console ١٠٠٠-

٢٥٠٠- VVw Scanale Breaker Panel  

٢٢٠٠٠ 

الم ذات ح عرض االفينظام صوتي متطور للصالة يت

 فاءة عالية كالمؤثرات الصوتية الخاصة ب

٥٢٠٠ 

جهاز حاسوب مخصص لعملية الحجز والترقيم 

 وتسجيل ايرادات بيع تذاكر الدخول

١٢٠٠ 

ماكينة لتحضير االفالم للعرض قبل وضعها على 
Platters 

٨٠٠ 

 ٢٥٠ ماكينة صنع الشاي والقهوة

 ٤٥٠ ثالجة تبريد

 ١٠٠ ياعدد واداوت مختلفة للكفتير

 ٣٠٠٠٠ المجموع

 

 -:األثاث والتجهيزات  ٦٠٤
 

يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات لمكاتب االدارة والمحاسبة وكاونتر بيع التذاكر وتجهيزات صالة 

 .)١٠(العرض كما هو موضح في الجدول رقم 

 

 



 ١٣

 

 

 )١٠(جدول رقم 

 دينار/ التكلفة البند

اسطة محالت  سنوات بو٣ مكفول لمدة ٢٠٤-Arggكرسي سينما 

 كرسي) ١٨٤(الخيام لالثاث 

٢٣٥٠٠ 

 ١٥٠٠ اثاث المكاتب

 ٧٥٠ كاونتر بيع التذاكر

 ٧٥٠ جهاز حاسوب

 ١٢٠٠ لصالة الخارجيةلطقم جلوس 

 ٦٠٠ طاوالت وكراسي للكفتيريا

 ٢٤٠٠ السجاد لصالة العرض

 ٤٠٠٠ الستائر لصالة العرض

 ٣٤٧٠٠ المجموع
  

 - :    السيارات٧٠٤
 

وذلك النجاز اعمال المشروع ونقل االفالم من والى دار ) فان(لمشروع واسطة نقل صغيرة يلزم ا

 .دينار) ٩٠٠٠(العرض والموزعين والي احتياجات اخرى وتبلغ كلفتها حوالي 
 

 - :    القوى العاملة٨٠٤
 

تي احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية ال) ١١(يبين الجدول رقم 

 ستدفع لهم 
 

 )١١(جدول رقم 

 الرواتب واألجور
 األجر السنوي األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٥٤٠٠ ٤٥٠ ١ صاحب المشروع

 ١٨٠٠ ١٥٠ ١ محاسب واداري

موظف فني لتحضير وعرض 

 االفالم

٤٢٠٠ ٣٥٠ ١ 

 ٢٤٠٠ ١٠٠ ٢ كونترول للصالة/ مراقب

 ١٤٤٠ ١٢٠ ١ موظف لكاونتر بيع التذاكر

 ٢١٦٠ ١٨٠ ١ جاز اعمال المشروعسائق الن

 ١٤٤٠ ١٢٠ ١ عامل للكفتيريا

 ١٤٤٠ ١٢٠ ١ عامل نظافة



 ١٤

 ٢٠٢٨٠  ٩ المجموع

 

ليصبح  % ١١يضاف للرواتب أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

زمة في اليوم تم مراعاة الفترة الزمنية الال. دينار) ٢٢٥١٠ (إجمالي الرواتب واألجور المدفوعة

 . عند تحديد االجور لتشغيل دار العرض
 

 - :    الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع٩٠٤
 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل االجهزة والمعدات واالضاءة 

) ١٢(دول رقم ويبين الج. لديكور ووقود السيارة والمياه لالستعمال الشخصياللصاالت والمداخل و

 . تكاليف هذه الخدمات
  

 )١٢(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 دينار /  السنويةالتكلفة البند

 ٢٤٠٠ الكهرباء

 ٢٠٠ المياه

 ٧٢٠ وقود السيارة

 ٣٣٢٠ المجموع
 

 - : المواد االولية وتكاليف التشغيل١٠. ٤
 

مشـروبات السـاخنة والمرطبـات      المواد االولية هي عبارة عن مستلزمات الكافتيريـا الالزمـة لل          

 .من ايراداتها% ٥٠والحلويات والتسالي التي تقدر كلفها حوالي 
 

 من الموزعين ويحسب بدل اإليجار كجزء مـن إجمـالي           األفالماما كلفة التشغيل فهي بدل استئجار       

% ٣٠لالسبوع الثاني و  % ٤٠لالسبوع االول من عرض الفلم و       % ٦٠ أساس وذلك على    اإليرادات

وبناءاً على المعلومات التي امكن الحصول عليها من بعض موزعي األفـالم فـي              . سبوع الثالث لأل

 وعليه فـان كلفـة      من إيرادات تذاكر الدخول   % ٤٥ أن متوسط ايراد تاجير الفلم يعادل         تبين عمان

 :هي كما يليالمواد االولية 

 .دينار١٢١٩٥٠= إجمالي ايرادات تذاكر الدخول -

 . دينار٥٤٨٨٠%= ٤٥حصة موزعي االفالم  -

 . دينار١٠١٦٢= ايرادات الكفتيريا -

 . دينار٥٠٨٠%= ٥٠كلفة ايرادات الكفتيريا  -

 . دينار٥٩٩٦٠= ٥٠٨٠+ ٥٤٨٨٠ مجموع كلفة التشغيل للمواد االولية 
 



 ١٥

التامينات المستردة التي سيتم دفعها هي تامين توصيل التيار الكهربائي للمشروع وتركيب  -

 المياه والتلفون وتامين متطلبات الدفاع المدني الغراض السالمة العامة  فاز وتامينات٣العدادات 

 .دينار) ١٠٠٠ (وقدرت بمبلغ

 

 - :امج تنفيذ المشروعن بر١١. ٤
 

 من تاريخ شراء االرض والحصول ا شهر١٢حوالي بتقدر الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع 

تصة لمباشرة تنفبذ المشروع بعد تحضير على التراخيص الالزمة من الدوائر الرسمية المخ

 .وخالفهالمخططات الهندسية 

 

 

 

  - :تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥
 

 .تكاليف التشغيل للسنة األولى من عمر المشروع موضوع البحث ) ١٣(يبين الجدول رقم

 

 )١٣(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 دينار / التكلفة البند

 ٥٩٩٦٠ لتشغيلالمواد االولية وتكاليف ا

 ٢٢٥١٠ الرواتب واالجور

 ٣٣٢٠ الخدمات الضرورية

 ٣٦٠٠ مصاريف التسويق 

 ٩٥٧٠ المصارف التشغيلية االخرى

 ٩٨٩٦٠ المجموع

 

 - : رأس المال العامل٢٠٥
 

دورة تشغيلية لمدة شهر واحد تبلغ قيمة هذا على أساس ياجات رأس المال العامل للمشروع تقدر احت

 .نار دي٨٢٤٧البند 

 

 

 

 الدراسة المالية.٥



 ١٦

 

 

 

 

 - :نفقات التأسيس وما قبل التشغيل ٣٠٥
 

تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل الدراسات واالستشارات المالية والقانونية وأتعاب التسجيل 

   بمبلغ الخ وتقدر تكلفتها ..ومصاريف السفر واالنتقال واعداد معامالت استيراد االجهزة والمعدات

 . دينار ) ٢٠٠٠(

 

 - : المشروعتكاليف ٤. ٥
 

 .إجمالي تكاليف المشروع المقدرة حسب هذه الدراسة ) ١٤(يوضح الجدول رقم 

 

 )١٤(جدول رقم 

 )بالدينار(إجمالي تكاليف المشروع المقدرة 

 دينار / التكلفة  البند

 ١٣٥٠٠ ارض المشروع

اعمال تحضير الموقع واعمال الحفريات واعمال البناء 

ضح في الجدول رقم وتشطيبات المشروع كما هو مو

)٨( 

٩٦٩٠٠ 

 ٣٠٠٠٠ االجهزة والمعدات للسينما والكفتيريا

 ٣٤٧٠٠ االثاث وتجهيزات صالة العرض

 ٩٠٠٠ السيارات

 ١٠٠٠ التامينات المستردة

 ١٨٥١٠٠ مجموع تكلفة االصول الثابتة

 ٢٠٠٠ مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل

 ٨٢٤٧ راس المال العامل

 ١٩٥٣٤٧ مشروعإجمالي تكاليف ال

 

 - :وسائل التمويل  ٥. ٥
 



 ١٧

من إجمالي %) ٥١(دينار و يمثل ) ١٠٠٠٠٠(سيحصل صاحب المشروع على قرض مصرفي بقيمة 

تكاليف المشروع بينما تغطى باقي التكاليف من مصادر صاحبه الخاصة علما بأن فائدة القرض 

 .  سنوات ٥و لمدة % ١٠

 

 

 -:الفرضيات المالية ٦. ٥
 

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

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

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

 .ترة سماحف

 : سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة 

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

 .نقدية% ١٠٠تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع  -

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

  %.١٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

 - :الخالصة  ٧ .٥
 

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

ة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر علـى الوفـاء            ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادم    

بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حسـاب األربـاح والخسـائر                

 :والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

في السـنة األولـى للتشـغيل        دينار   ٧٩٢٥يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة٢٠٤٦٠و

 موظف وعامل، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي سـتدفع          ٩سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

 دينار فـي السـنة األولـى        ٢٢٥١٠لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ         

 . دينار في السنة الخامسة٢٧٣٦٢رتفع إلى مبلغ تل

في السنة الخامسة % ١٥,٥في السنة األولى و % ٤,٣تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين   -

في السنة % ١٥,٥في السنة األولى إلى % ٨للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية 

 .الخامسة

 . دينار١٢٣٥٥ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.١٣,٩ IRRروع يبلغ معدل العائد الداخلي للمش -



 ١٨

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

 . سنوات٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 % ٢٠و% ١٠في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل  بنسب تتراوح بـين               -

 .يعتبر المشروع حساسا وينبغي مراعاة ذلك% ٥او تخفيض سعر البيع بنسبة 

 
 
 

 
 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 
 
 
 
 
 
 

  

  الماليةمالحقال. ٦



الموقع المقترح
محافظة مادبا - مادبا

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

132,113138,718145,654152,937160,584المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

59,96062,95866,10669,41172,882تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,25610,76911,30811,87312,467تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
7,8508,2428,6559,0879,542تكاليف المصنع التشغيلية

78,06681,97086,06890,37294,890مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
54,04656,74859,58662,56565,693الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
12,25412,86713,51014,18614,895رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,6003,7803,9694,1674,376مصاريف البيع والتسويق
420441463486511قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
4,6204,8515,0945,3485,616مصاريف أخرى

20,89421,93923,03624,18825,397مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
13,42813,42813,42813,42813,428اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

34,72235,76736,86438,01639,225مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
19,32420,98222,72224,55026,468الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

10,0008,3626,5604,5782,398الفائدة على القرض
9,32412,62016,16219,97124,070الربح قبل الضريبة

1,3991,8932,4242,9963,611الضريبة على األرباح
7,92510,72713,73816,97620,460األرباح الصافية

%60%61%62%63%64نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
109,321107,870106,148104,118101,745نقطة التعادل (بالدينار)

%63%68%73%78%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

96,90025.003,876أألبنية
025.000منشآت أخرى
30,00010.003,000معدات وأجهزة

34,7006.675,202األثاث والمعدات المكتبية
9,0006.671,349وسائل نقل

010.000أخرى
13,428المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,2478,2470رأس المال العامل المطلوب

195,34795,347100,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع دار عرض الالافالم العربية واالجنبية (سينما)



الموقع المقترح
محافظة مادبا - مادبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
132,113138,718145,654152,937160,584المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
132,113138,718145,654152,937160,584المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
95,347حقوق الملكية

100,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,2504,8946,3837,6648,677الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
195,347135,363143,612152,037160,600169,261مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
185,100مجموع اإلستثمارات

4,99778,06681,97086,06890,37294,890التكاليف التشغيلية المباشرة
20,89421,93923,03624,18825,397إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
10,0008,3626,5604,5782,398الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,3991,8932,4242,9963,611الضريبة

192,097110,359114,164118,089122,133126,296إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,25025,00329,44833,94838,46742,964صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
16,38018,01819,81921,80123,982أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
16,38018,01819,81921,80123,982إجمالي دفعات سداد القرض

3,2508,62311,43014,12816,66518,983رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,7305,0486,4657,9889,628توزيعات األرباح

3,2504,8946,3837,6648,6779,355صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع دار عرض الالافالم العربية واالجنبية (سينما)



الموقع المقترح
محافظة مادبا - مادبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,2504,8946,3837,6648,6779,355النقد

00000المدينون
4,9974,9974,9974,9974,9974,997المخزون

8,2479,89011,37912,66013,67414,351إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

13,500األرض
96,900المباني

30,000األجهزة والمعدات
34,700األثاث والمعدات المكتبية

9,000السيارات
1,000تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
185,100185,100185,100185,100185,100185,100إجمالي األصول الثابتة
13,42826,85540,28353,71167,139اإلستهالك التراآمي

185,100171,672158,245144,817131,389117,961القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
195,347183,163170,824158,277145,463132,313مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
16380180181981921801239820اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

16380180181981921801239820مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

8362065603457832398200رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
8362065603457832398200مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
95,34795,34795,34795,34795,34795,347رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4,1969,87517,14726,134األرباج المجمعة
4,1965,6797,2738,98710,832الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

95,34799,543105,221112,494121,481132,313مجموع حقوق الملكية
195,347183,163170,824158,277145,463132,313مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %15.5%11.7%8.7%6.3%4.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%15.5%14.0%12.2%10.2%8.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.50.60.60.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع دار عرض الالافالم العربية واالجنبية (سينما)



الموقع المقترح

محافظة مادبا - مادبا

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%195,3475تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %95,3475مساهمة صاحب

%100,00012القروض

%40%51.2القرض الى التكاليف %

%15%48.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

7,92510,72713,73816,97620,460صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %15.0%13.1%11.1%9.1%7.1الربح قبل الضريبة

%15.5%11.7%8.7%6.3%4.3معدل العائد على اإلستثمار %

%15.5%14.0%12.2%10.2%8.0معدل العائد على حقوق الملكية %

الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة
0.50.60.60.6NA

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

109,321107,870106,148104,118101,745نقطة 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 66,309-26,977-40,229-13,937-12,678-162-12,355صافي القيمة الحالية

IRR 1.6%7.8%5.7%9.8%10.3%12.0%13.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.11.00.90.90.80.90.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

13,965

11.1%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

105,840

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.3%
12.0%

0.5

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مشروع دار عرض الالافالم العربية واالجنبية (سينما)



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR13.9%معدل العائد الداخلي
NPV12,355صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR12.0%معدل العائد الداخلي
NPV-162صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR10.3%معدل العائد الداخلي
NPV-12,678صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR9.8%معدل العائد الداخلي
NPV-13,937صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR5.7%معدل العائد الداخلي
NPV-40,229صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR7.8%معدل العائد الداخلي
NPV-26,977صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR1.6%معدل العائد الداخلي
NPV-66,309صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0192,0970-192,097

13,25033,15229,902

241234,80934,397

343336,55036,117

445538,37737,923
5477177,636177,159

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0211,3060-211,306

13,25033,15229,902

241234,80934,397

343336,55036,117

445538,37737,923
5477189,432188,955

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0230,5160-230,516

13,25033,15229,902

241234,80934,397

343336,55036,117

445538,37737,923
5477201,228200,751



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0192,0970-192,097

13,25026,54623,296

241227,87327,461

343329,26728,834

445530,73030,276
5477169,139168,662

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0192,0970-192,097

13,25019,94016,690

241220,93720,525

343321,98421,551

445523,08422,629
5477160,642160,165

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0192,5960-192,596

13,57523,25619,681

245424,41823,965

347625,63925,163

450026,92126,421
5525166,610166,085

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0193,0960-193,096

13,90013,3609,459

249514,02813,533

352014,72914,209

454615,46514,920
5573155,583155,011




