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

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

.تثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المس
 

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  ( زيز اإلنتاجية   تتواجد مراكز مشروع تع   

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (



 

 

  لمحتوياتا

.١ ملخص المشروع    

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع    
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.٣ دراسة السوق    
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   ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
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 *ملخص المشروع  -١

 حافظات النظارات والهواتف الخلوية اسم المشروع

 عمان ، اربد ، الزرقاء  المقترحموقع المشروع

  للنظارات والهواتف الخلويةحافظات جلدية منتجات المشروع

 دافرأ ٧ األيدي العاملة

 دينار ١٥,٣٧٧ االستثمار الكلي

 دينار ١١,٧٣٣ NPVقيمة الحالية صافي ال

 % ٣٤,١ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٨ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنة ٣ Pay Back Period االستردادفترة 
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *   

 
 

 
 
 

 

 

 

ارات مشروع  ات النظ  والهواتف الخلوية حافظ



 

 ١

            

    

 

  وصف المشروع ١. ٢

 

فظات الجلدية كأدوات وقاية لحماية النظارات الطبية والشمسية وأجهزة تستعمل الحا

الهواتف الخلوية من التلف بسبب الصدمات التي قد تتعرض لها، كما أنها تساعد 

على حملها في فترة عدم االستعمال حيث يمكن تعليقها بحزام الوسط أو وضعها في 

 .الجيب

ي في األردن أصبح هنالك اقبال كبير على ومع االنتشار الكبير ألجهزة الهاتف الخلو

حافظاتها، خاصة من قبل الشباب حيث ارتبطت تصاميم وألوان هذه الحوافظ بشكل 

كبير مع عوامل الموضة وبالتالي هنالك اتجاه لتغييرها باستمرار خاصة مع التغير 

 .الكبير في موديالت الهواتف الخلوية ذاتها

 

دمها محالت بيع النظارات للمشتري مع كل يضاف لذلك أن حوافظ النظارات تق

 .م طبيةأنظارة مباعة شمسية كانت 

 

وتتفاوت الحافظات من كال الصنفين مابين النوعية العادية والرخيصة واألنواع 

 .عالية الجودة ومرتفعة الثمن

 

 

 

 

 

 المقدمة .٢



 

 ٢

  ومبررات المشروع أهداف ٢. ٢

 

واتف الخلوية ذات حافظات النظارات والهيهدف المشروع المقترح إلى انتاج 

 .النوعية الجيدة وتوفيرها بسعر معقول مع امكانية تصدير بعضها للدول المجاورة

 

 : ومن اهم مبررات المشروع مايلي

 

فرصة جيدة  ركما وتتوفهنالك طلب مستمر ومتزايد على هذه الحافظات  .١

 .للتصدير إلى االسواق الخارجية
 
تثمار يناسب اصحاب القدرات  وحجم االستقنية االنتاج المستعملة بسيطة .٢

 . مارية الصغيرةثاالست

 .خلق فرصه استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 .االقتصادي لصاحب المشروعتحسين الوضع  .٤

 

          الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢

 

 . الموقع العام المقترح للمشروع هو محافظات العاصمة ، الزرقاء ، اربد ان 

 

 



 

 ٣

             

 

 

  وصف المنتج ١. ٣

 

 :سيقوم المشروع المقترح بإنتاج
 
 حافظات النظارات المصنوعة من الجلد الصناعي والمقواة بقطعة من البالستيك ٠١

 .للمحافظة على شكل الحافظة وحماية النظارة

ليق على حزام الوسط والمصنوعة من ع حافظات الهواتف الخلوية القابلة للت٠٢

 .ناعي السميك وبنوعية افضل من المستعمل للنظاراتالجلد المجدد او الص

 

  السوق وحصة المشروع والطاقة االنتاجية ٢. ٣

 

 الطلب الحالي .١

 

 حافظات النظارات . أ

 

يستعمل عدد كبير من األفراد النظارات الطبية والشمسية وتقوم محالت النظارات 

فإن أحد عة سنويا، دير عدد النظارات المباقبتزويد كل نظارة بحافظة عند بيعها، ولت

المؤشرات على ذلك هو واردات األردن من إطارات النظارات، حيث يبين الجدول 

المستوردات والمعاد تصديره من أطر وركائب النظارات المصنوعة من ) ١(رقم 

 و ٩٠٠٣١١اللدائن وغيرها والمصنفة وفقا للنظام المنسق تحت البندين 

٩٠٠٣١٩. 

 دراسة السوق  .٣



 

 ٤

  

 )١(جدول رقم  

 والمعاد تصديره من أطر النظاراتالمستوردات 

 كغم: الكمية

 الميزان التجاريتصديره المعاد المصدر و الواردات السنة

٣,٦١٢ ٣,٨٣٨ ٧,٤٥٠ ١٩٩٩ 

١,٤٦٧ ٥,٧٧٩ ٧,٢٤٦ ٢٠٠٠ 

١,٧٠٥ ٥,١٣٧ ٦,٨٤٢ ٢٠٠١ 

٤,١٣٢ ٩٥٨ ٥,٠٩٠ ٢٠٠٢ 

 ٢,٣٦٤   المعدل

 

رات النظارات سنويا في معدل ما يستهلك من إطاأن ) ١(يتضح من الجدول رقم 

 ألف إطار، ومع األخذ بعين ١١٠ كغم وهي تعادل نحو ٢,٣٦٤األردن هو 

االعتبار االنتاج االردني من اطارات النظارات والمستوردات من النظارات 

 ألف ١٥٠ على الحافظات بنحو )٢٠٠٣ (دير الطلب الحاليقالشمسية فان ت

 .حافظة يعتبر معقوال
 

 لويةحافظات الهواتف الخ . ب
 

وفقا للتقديرات التي تضمنتها تقارير الصحافة في االردن فان عدد مشتركي الهواتف 

 نصف أن وبافتراض ،٢٠٠٢ عام  ألف مشترك١,٢٠٠ يزيد عن الخلوية

المشتركين هم من الذكور، وأن ثلثي الذكور يستعملون حافظة الهاتف الخلوي فهذا 

 . ألف شخص٤٠٠يعادل نحو 

المعدل سنة (سنتين أو سنة رة كل واحد يغير الحافظة من الشخص البتقدير أو

 . ألف حافظة٢٦٧فان حجم الطلب الحالي على حافظات الهواتف يعادل ) ونصف



 

 ٥

 

 الطلب المتوقع  .٢
 

بالنسبة م افتراضها تزيادة السنوية والتي ال المتوقع على نسبة الطلبيعتمد حجم 

في عدد السكان البالغة مساوية لمعدل الزيادة الطبيعية لحافظات النظارات 

تسارع نمو سوقها فقد م أما بالنسبة لحافظات الهواتف الخلوية ال،%٢,٨

يبين الجدول التالي الطلب المتوقع  ، %٥ادة السنوية بنسبة يافترض معدل الز

  :٢٠٠٨-٢٠٠٤للسنوات 

 

 ) ٢(جدول رقم 

 الحافظاتالطلب المتوقع على 

 ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤ (للسنوات 

 )ألف حافظة(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ سنة ال

 ١٧٧,٠ ١٧٢,٢ ١٦٧,٥ ١٦٣,٠ ١٥٨,٥ حافظة نظارة

 ٣٥٨,٠ ٣٤٠,٠ ٣٢٤,٠ ٣٠٩,٠ ٢٩٤,٠ حافظة خلوي
 
  حصة المشروع والطاقة االنتاجية ٠٣

 

والمنافسة المتوقعة خصوصا من حافظات النظارات مع مراعاة وجود انتاج محلي 

، فقد تم افتراض الطاقة تف الخلوية الخاصة بحافظات الهوامن المستوردات

 :بواقع االنتاجية للمشروع 

 .٢٠٠٤من حجم السوق المتوقع عام % ٢٥,٢ ألف حافظة نظارة وتمثل ٤٠ -

 .٢٠٠٤من حجم الطلب المتوقع عام % ١٦,٣ ألف حافظة هاتف وتمثل ٤٨ -



 

 ٦

 

 يوم عمل في ٣٠٠ساعات عمل يومياً و) ٨(ساس أعلى  والطاقة المقترحة هي 

  .سنةال

 ٣١,٢ ألف حافظة نظارة و ٢٦بواقع وسيبدأ المشروع انتاجه في السنة االولى 

من الطاقة االنتاجية المقترحة على أن يزداد % ٦٥مثل تالف حافظة هاتف وهي 

 .ية السنة الخامسةالغ% ٥االنتاج بمعدل 
 

 .تدرج انتاج المشروع على مدى السنوات الخمسة االولي) ٣(ويوضح الجدول رقم 
 

 )٣(جدول رقم 

 تدرج االنتاج للسنوات التشغيلية الخمسة 

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 

 ٧٩,٠٠ ٧٥,٢٤ ٧١,٧٠ ٦٨,٣٠ ٦٥,٠٠ %الطاقة االنتاجية 

٢٦,٠٠٠٢٧,٣٠٠٢٨,٦٦٥٣٠,٠٩٨٣١,٦٠٣ حافظة نظارة

٣١,٢٠٠٣٢,٧٦٠٣٤,٣٩٨٣٦,١١٧٣٧,٩٢٤ حافظة هاتف خلوي
 

 ق  المنافسة والتسوي٣ .٣
 

 وخصوصا  المحلياإلنتاجمن هما لتأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من جهتين أو

طريق  وهذه يمكن التعامل معها عن .بالنسبة لحافظات النظارات من النوع الرخيص

 . أو التصاميم الجذابةجودة االنتاج سواء من حيث نوعية المادة االوليةتحسين 

حافظات الهواتف الخلوية والمستورد خاصة  المستورد من الخارج اإلنتاجوهنالك 

 .المنافس الرئيسهو اآلسيوية حيث عامل السعر معظمه من بعض الدول 
 

عتمد ه تتسويق الناجح لمنتجاتوضع خطة لل وبالتالي فان على ادارة المشروع 

المنافسة في امكانية تيح  وبتكلفة مناسبة تمقبولةبجودة الحافظات أساساً على انتاج 



 

 ٧

موضوع التصدير خاصة ألسواق الدول ايضا بوينبغي االهتمام  هذا .البيعاسعار 

 . المجاورة حيث الفرصه المتاحة لذلك جيدة

 

  اسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣

 

 :كما يليفي السوق المحلي افظات  بيع الحأسعارتفاوت ت

 

 دينار ٠,٢٥تتراوح اسعار بيعها لمحالت النظارات بين :  حافظات النظارات-

 .ودينار واحد للحافظة وفقا لجودتها

 . دينار٢ – ١تتفاوت أسعارها للمستهلك بين :  حافظات الهواتف الخلوية-
 

وان ،  ربح جيد لبائع التجزئة شمها توفيرومع مراعاة عامل المنافسة بما في ذلك 

ع فإن سعر بي المشروع سيكون من النوعية المتوسطة الجودة على األقل ، إنتاج

  :كما يلي مناسباً هو تقد انهمن المصنع والذي يعالمقترح الجملة 
 

 . دينار للوحدة٠,٤٠:   حافظة النظارة-

 . دينار للوحدة٠,٨٥:  حافظة الهاتف الخلوي-

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٨

 

 

  : من التشغيل األولىااليرادات المتوقعة في السنة ) ٤(ويبين الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 األولىالسنة /  المتوقعة اإليرادات

 

 دينار / اإليرادات وحدة/ الكمية  اإلنتاج

 ١٠,٤٠٠ ٢٦,٠٠٠ حافظة نظارة 

 ٢٦,٥٢٠ ٣١,٢٠٠ حافظة هاتف 

 ٣٦,٩٢٠  المجموع
 
 
 

 
 

 موقع المشروع   ١٠٤  

 

يقترح إقامة المشروع في أي من المدن الثالثة الرئيسية في المملكة وهي عمـان،              

كمـا  . ث الكثافة السكانية والتي تمثل السوق المستهدف للمشروع       اربد، الزرقاء حي  

الحرفية حيث تتوفر الخـدمات     / يقترح إن يقام المشروع ضمن المناطق الصناعية        

 . واأليدي العاملة

 

 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 

 ٩

 
 

 البناء   ٢٠٤
 
 تقليدية إسمنتية أبنية أية أبنية خاصة، ويمكن تنفيذه ضمن إلىال يحتاج المشروع    

احتياجات المشروع من األبنية    ) ٥(جدول رقم   ، ويبين ال  ) ت تجارية محال/ مخازن  (

 .الالزمة واستخداماتها ومساحتها

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

 صالة االنتاج ٧٠

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٥٠

  إدارة وخدمات عمالمكاتب ٣٠

 المجموع ١٥٠
 

 
 متر ١٥٠ن من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي ويتبي

يجار السنوي له بنحو اإلويقدر بدل ، وقد اعتمد استئجار البناء المطلوب مربع

 .المتر المربع / دينار١٥ وذلك بواقع دينار ٢,٢٥٠
 

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١
 

 . تقطيع الجلود حسب التصاميم الموضوعة لكل نوع من الحافظات-

 . أعمال الخياطة المختلفة لألجزاء المكونة للحافظات-



 

 ١٠

 . والطباعة الحراريةالمعدنية للحافظات/  تثبت القطع البالستيكية -

 . المعاينة والتعبئة والتغليف-
 

 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢
 

جات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها احتيا ) ٦( يبين جدول رقم 

 شاملة التركيب والتشغيل
 

 )٦(                          جدول رقم 

                    تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار العدد البند

 ٤٥٠ ١    Skiving m/c الجلد) قص(ماكنة تقطيع 

٢,٨٠٠ ٤  خاصة بالجلدة درزةماكين

 ٢٥٠   Creasing Tools ثني وطي الجلدعدد

١,٠٠٠ ١  طباعة بالحرارةةماكين

 ٦٠٠  متنوعةوأدوات  وعدد  عملطاوالت

٥,١٠٠  المجموع

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٠٣

 . دينار١,٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 

 

 وسائط النقل ٠٤

 . دينار٦,٠٠٠ متوسطة وتقدر كلفتها بنحو يلزم للمشروع سيارة نقل

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

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



 

 ١١

 )٧(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 

فةالوظي  سنة/دينار شهر/دينار العدد 

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ فني 

 ٧,٢٠٠ ١٢٠ ٥ عمال 

 ١٢,٦٠٠  ٧ المجموع

 

 أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي واألجوريضاف للرواتب 

 %.١١والبالغة نسبتها 

 

 الضروريةوالخدمات المواد األولية  ٥٠٤

 

 ات التغليف المواد األولية ومستلزم٠١

 

 

احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف ) ٨(يوضح الجدول رقم 

 .في السنة األولى

 

 

 

 

 



 

 ١٢

 )٨(         جدول رقم 

 السنة االولى/               المواد األولية ومستلزمات التغليف
 

دينار/ التكلفة   البنـــد الكمية 

٢م ٩١٠ ٢,٧٣٠ اتجلد لحافظات النظار   

٢م ٩٣٦ ٤,٦٨٠    الخلويةجلد لحافظات الهواتف 

  

للتنظيف/ للحماية/ بطانة داخلية  ٢٦,٠٠٠ ٦٥٠  

  للخلوياتعالقة وكباسات معدنية ٣١,٢٠٠ ٧٨٠

 بالستيك وكباسات معدنية ٢٦,٠٠٠ ١,١٧٠

 للنظارة

 تعبئة وتغليف - ٥٥٠

 المجموع  ١٠,٥٦٠

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها فـي       الضروريةالخدمات  ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 :السنة االنتاجية األولى

)٩(جدول رقم   

 ةالضروريالخدمات 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ١٠٠ ١,٢٠٠

 المياه ٢٥ ٣٠٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٢٢٥ ٢,٧٠٠
 



 

 ١٣

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤   

 . أشهر٣ يستغرق تنفيذ المشروع حوالي من المتوقع أن

   

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١٠(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

دينار/ التكلفة   البند 

 المعدات واآلالت ٥,١٠٠

 أثاث ١,٠٠٠

 وسائط نقل ٦,٠٠٠

  مستردةتأمينات ١٠٠

             المجموع ١٢,٢٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

 دينـار وتشـمل     ٥٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حـوالي       

  .الترخيص ومصاريف متفرقة أخرىتكاليف التسجيل و
 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

 لمدة شهر   إنتاجيةورة   د أساسعلى   دينار   ٢,٦٧٧  يبلغ رأس المال العامل     

  .واحد

 

 الدراسة المالية-٥



 

 ١٤

 
 

:تكاليف التشغيل  ٤٠٥  

 )١١(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل

 دينار
 

 البند

 مواد أولية  ١٠,٥٦٠

 رواتب وأجور  ١٣,٩٨٦

 إيجارات ٢,٢٥٠

 مصاريف التسويق ٧٢٠

 الضروريةالخدمات  ٢,٢٢٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٢,٣٩٠

 المجموع ٣٢,١٢٦
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ١٥

تكاليف المشروع ملخص    ٥٠٥   

 
 

 )١٢(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 البنــــــد دينار

 الموجودات الثابتة ١٢,٢٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 رأس المال العامل ٢,٦٧٧

 إجمالي تكاليف المشروع ١٥,٣٧٧
 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦٠٥

 

فتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على ألغراض هذه الدراسة تم إ

قرض لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة 

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية ٦٠٠٠القرض تبلغ 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى %. ١٠وبمعدل فائدة سنوية هي 

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

من تكاليف % ٣٩تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . مصادر صاحب المشروع

 .المشروع الكلية

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية إمتداد العمر 

وات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التشغيلي واستمرار المشروع لعشر سن

 -:التالية

 



 

 ١٦

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

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة 

 .المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . السنة الخامسةحتى افياً ربحاً صالمشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

  .التوقعات

 

 ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية

 

قق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح بـين            يتوقع ان يح   -

 . دينار في السنة الخامسة٣,٨٣٢ دينار و ٢,١٥٤

بمـا فـيهم صـاحب       مـوظفين  وعمـال    لسبعة  سيوفر المشروع فرص عمل      -

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهـم بمـا فيهـا مسـاهمة              . المشروع

 دينار في السنة األولى ترتفع الـى        ١٣,٩٨٦المشروع في الضمان االجتماعي     

 . دينار في السنة الخامسة١٧,٠٠٠



 

 ١٧

في % ٣٤,٥في السنة األولى و     % ١٤,٧تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

% ٢٢,٤ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . السنة الخامسة للتشغيل التجاري 

 %.٣٤,٥و  

 . دينار١١,٧٣٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٤,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٨تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسـعار البيـع               -

شروع مجديا وتبقى المعايير المالية     يبقى الم  % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين    

 المشروع يعتبر أن إال.  أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع      

 البيـع بنسـبة      أسعار انخفاض   أو% ١٠حساسا الرتفاع تكاليف التشغيل بنسبة      

 .حيث ينبغي مراعاة ذلك% ١٠
 
 
 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةانية االميز )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

  الماليةمالحقال ٥.٨


