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

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

.المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين 
 

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  ( نتاجية  تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإل    

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 

 المحتويات
  .١ ملخص المشروع  

  .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ مبررات المشروع

   ٣٠٢ موقع المشروع المقترح

 ٠٣ دراسة السوق  

   ١. ٣ وصف الخدمات المقدمة

   ٢. ٣ الشروط الواجب توفرها للمشروع
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   ٧. ٤ العاملةالقوى 
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 ٠٥ الدراسة المالية   
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   ٣. ٥ نفقات ما قبل التشغيل

   ٤. ٥ تكاليف المشروع

   ٥٠٥ وسائل التمويل

   ٦٠٥ لماليةالفرضيات ا

   ٧. ٥ الخالصة

 .٦ المالحق المالية  
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  ملخص المشروع-١

 اسم المشروع مؤسسة لخدمات األمن والحماية 

 موقع المشروع  عام

تقديم خدمات األمن والحماية والحراسة للمؤسسات      

العامة والخاصة ومن يرغب من المواطنين لحماية       

الســكنية والفلــل وحراســة العمــارات والشــقق 

ــياحية     ــق الس ــة والمراف ــالت التجاري والمح

 الخ…والصناعية

 منتجات المشروع 

 األيدي العاملة   عامل٣٤

 االستثمار الكلي   دينار٣٠٦٦٥

 صافي القيمة الحالية   دينار٢٧٤٧١

  IRRمعدل العائد الداخلي  % ٣٩,١

ــى  ١,٩ ــرادات عل ــة لإلي ــة الحالي القيم

  B/Cاالستثمار 

 فترة االسترداد  نوات س٣
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشروع إنشاء مؤسسة لتقديم خدمات األمن والحماية والحراسة



٢ 

 
 
 

 

 

 

 وصف المشروع ١. ٢
 

 نتائج إيجابية لـم     ٢٠٠٣ والنصف األول من عام      ٢٠٠٢حقق االقتصاد األردني خالل عام      

 ووفقا لمصادر البنك المركزي األردني فقد سجل النـاتج القـومي            ،يشهدها منذ عدة سنوات   

في عـام   % ٤,٢مقابل  % ٤,٩ ما يساوي    ٢٠٠٢األردني نموا حقيقيا بلغت نسبته في عام        

 وقد شمل هذا النمو جميع قطاعات االقتصاد األردني كما نمـت قطاعـات اإلنتـاج                ٢٠٠١

السلعي السيما قطاع الصناعة ثم قطاعات اإلنتاج  الخدمي والنقل والتخـزين واالتصـاالت              

وقطـاع  والسياحة والتأمين والبنوك والخـدمات الماليـة والعقـارات وخـدمات األعمـال              

 .الخ …اإلنشاءات

كما أرتفـع   % ٤,٧ باألسعار الثابتة بلغ نسبته      ٢٠٠٢كما حقق الدخل القومي نموا في عام        

 دينار بالرغم من الزيادة المطردة فـي عـدد          ١٢٤٨ليبلغ  % ١,٨متوسط دخل الفرد بنسبة     

 .سنويا% ٢,٨السكان و الذي بلغ 

 االستثمار في كافة المجاالت مما يـؤدي        هذا التطور والنمو يؤدي إلى زيادة األنفاق لغايات       

 ،إلى زيادة الطلب على الخدمات األساسية والمحافظة على االستثمار القائم وما سيتم إقامته            

تعنـى بوضـع    ومن هذه الخدمات األمن والحماية والحراسة إذ أن أجهزة الدولة الرسـمية             

دمات شركات األمن والحمايـة     األمن العام وأمن المواطن أما المنشآت الخاصة فإنها تلجأ لخ         

المدفوعة األجر وذلك حماية لممتلكاتها ولتأمين حمايـة الشخصـيات المهمـة وموظفيهـا              

 .    األعمالبهذه مما أدى إلى ظهور مؤسسات خاصة تقوم وروادها،

يهدف المشروع المقترح إلى إنشاء مؤسسة لتقوم بتقديم خدمات األمن والحماية والحراسة            

 في المجتمع سواء العامة أو الخاصة بجميع أنشـطتها وبتكلفـة معقولـة              لجميع القطاعات 

وضمن أسلوب منظم وكفء مما يحقق الغاية المرجوة بالمحافظة على االستثمار في جميـع              

اإليجابي على مزاولة   القطاعات وتوفير سبل األمن واالطمئنان لالستمرارية مما ينعكس أثره          

 .   العمل

ك طلب متنامي من كافة القطاعات على هذه الخدمات ويتوقع ازدياد           إضافة إلى ذلك فإن هنال    

 وتقبل مثل هذه الخدمات والتي لم تكن متـوفرة فـي            اإلقتصاديالطلب عليها نتيجة للوعي     

 .       وقت سابق  

  المقدمة-٢



٣ 

 مبررات المشروع ٢. ٢
 

 على الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات تتـولى أعمـال           يزداد تدريجياً هنالك طلب قائم     -١

ألمن والحماية والحراسة نتيجة لالزدياد الملحوظ في االستثمار لكافة القطاعات المكونة           ا

 .لالقتصاد القومي 

 مسؤولية الجهـات  من   مثل هذه المؤسسات تقوم بإنجاز أعمال كانت حصرا في السابق            -٢

ا األمنية في البلد مما يساعد هذه األجهزة على القيام بواجباتها بكفاءة اكبر ويسهل عليه             

 .االهتمام بقضايا المواطن الضرورية

 تحقيق األمن والحماية والحراسة لمؤسسات لم تكن في السـابق تحظـى بمثـل هـذه                 -٣

 .الخدمات حيث كانت خارج نطاق و مسؤولية األجهزة األمنية الرسمية 

 خلق فرص استثمارية جيدة في المنطقة و توفير فرص عمل جديدة و تحسين الظروف               -٤

دي األمن العام و القوات المسلحة و الذين يشكلون العمالة األغلب فـي             متقاعلالمعيشية  

 .  المشاريعهذهمثل 

 . أصحاب المشروع /  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٥

 

 موقع المشروع المقترح ٣٠٢

 

يمكن إقامة المشروع في أي من محافظات المملكة ومدنها ولكن يفضل إقامة المشروع فـي           

 الخاصـة والتـي     و المؤسسات العامة    لتركز المحيطة بها وذلك      والمواقع محافظة العاصمة 

 .     لمثل هذه المشاريعتشكل سوقاً

 

   

 

 

 وصف الخدمات المقدمة  ١٠٣

 

سيقوم المشروع المقترح بتقديم خدمات األمن والحماية والحراسة ألي جهة قد تطلب مثـل              

أو دوائر حكوميـة و     هذه الخدمات سواء من قبل المؤسسات العامة و الخاصة من وزارات            

بنوك وشركات مالية أو جامعات ومدارس ومستشفيات وفنادق ومطاعم والمحالت التجارية           

والشركات و المؤسسات الصناعية إضافة إلى تقديم هذه الخدمات لمن يرغب من األفراد مثل              

 دراسة السوق-٣



٤ 

الخ …حماية الممتلكات الخاصة من عمارات و فلل ومجمعات وأسواق تجارية أو المعارض             

ء لفترات طويلة أو لساعات قليلة وذلك حسب الطلب و مقابل أجور يتم االتفاق عليهـا                سوا

 .مسبقا

  

 مشروع للالشروط الواجب توفرها  ٢٠٣

 

لم يكن هنالك أي شروط مطلوبة عند الموافقة على منح تراخيص من وزارة الداخلية سوى               

 فهنالك مشـروع    جاوزاتمنعاً للت و  أن يكون صاحب المشروع أردني إال أنه لغايات تنظيميه          

قانون تعده وزارة الداخلية سيقدم للحكومة للموافقة علـى إصـداره و يتضـمن الشـروط                

  -:التالية

 .موافقة من وزارة الداخلية على إنشاء مثل هذا المشروع مقابل استيفاء رسم سنوي -١

 ) ٣٠٠٠٠(  تسجيل المشروع لدى وزارة الصناعة و التجارة برأسمال ال يقـل عـن               -٢

 . ردينا

 تقديم كفالة حسن االلتزام و تنفيذ التعليمات حسب الموافقة الصادرة عن وزارة الداخلية             -٣

ولتعويض الضرر الحاصل في حال تقصير القائمين أو العاملين في المشـروع بالقيـام              

 . بالمهمة الموكلة لهم من قبل الغير

ـ               -٤ ي مركـز    الحصول على ترخيص مهن من أمانة عمان العاصمة أو مـن البلـديات ف

 . المحافظات

 التزام العاملين في المشروع بارتداء زي موحد وموافق عليه حسب الترخيص الممنوح             -٥

 . من وزارة الداخلية

 تقديم طلب خاص لموافقة الجهات األمنية الرسمية علـى خـدمات األمـن والحمايـة                -٦

حراسـة  والحراسة والتي تتطلب حمل السالح من قبل أفراد المجموعة المكلفة بحماية و           

 . المرفق المطلوب أو حماية األفراد

 تأمين المشروع و العاملين لدى أي من شركات التأمين العالمية في المملكة ضد أخطار               -٧

 .  الحوادث وسوء استغالل الوظيفة

علق بكفاءة العاملين في المشـروع و خاصـة مـدير           ت سيتم اعتماد مواصفات عالمية ت     -٨

 . المشروع

 

 



٥ 

 الي        الطلب الح٣٠٣ 

 

تعتبر جميع قطاعات ونشاطات االقتصاد سواء في المجال الصناعي او الخدمي او التجـاري              

الخ من العمالء المحتملين للخدمات التي تقدم من قبل مؤسسات          … او االجتماعي او الثقافي   

وشركات االمن والحماية والحراسة التي يديرها القطاع الخاص، ويعتمد الطلب علـى عـدد              

يبـين  ) ١(قطاعات والعطاء مؤشر عن حجم الطلب الحالي فان الجدول رقـم            ونوع هذه ال  

 علـى سـبيل     المنشآت العامة و اإلقتصـادية    بعض المعلومات االحصائية المتعلقة بعدد من       

 .٢٠٠٢المثال وليس الحصر وذلك كما في سنة 

 )١(جدول رقم 
 مالحظات العدد البند

 يشمل هذا العدد الفروع والدوائر خارج ال ٩٨ الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة

 .المركز الرئيسي لعدم توفر البيانات

  ٥١٦ مؤسسات الجهاز المصرفي واالقراض المتخصصة وفروعها

  ٨٦ المؤسسات المالية االخرى وشركات الصرافة

  ٦٨ شركات التامين وفروعها

  ٩٥ المستشفيات العامة والخاصة

  ١٢٤٥ عامةالمراكز الصحية والعيادات ال

  ٢٢ الجامعات الرسمية والخاصة

  ٣٠٩  المصنفةفنادقال

  ٣٧٦ المطاعم المصنفة

  ٤٠٣ مكاتب السياحة والسفر

  ٢٣٠ المتاحف واالماكن االثرية

  ٤ شركات النقل السياحي

  ٢٦٨ وفروعها واالسواق التجارية الكبيرة) المول(المجمعات التجارية 

 ال يشمل العدد التسجيالت الحرفية ١٦٣٧٣ كات الصناعيةالمؤسسات المسجلة والشر

  ٥٢١٢٣ المؤسسات والشركات التجارية

  ٢٢ المجمعات السكنية الفاخرة

  ٦١ دور السينما

  ٣٢٠ محطات بيع المحروقات

  ١١٨ المنظمات والمؤسسات غير الحكومية والبعثات واالرساليات االجنبية

  ٢٧٧ النوادي واالنشطة الريادية
دائرة االحصاءات العامة، البنك المركزي االردني، غرف الصناعة والتجارة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعلـيم             (المصدر   -

 ).العالي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة السياحة



٦ 

 

 :الخدمات التي تقدم من شركات ومؤسسات االمن والحماية والحراسة الخاصة

 

 شركة ومؤسسة ومكتب مرخصة لتقديم خـدمات االمـن          ١٥لياً حوالي   يوجد في االردن حا   

الحراسة منها شركة واحدة تقوم بعمليات نقل وحراسة االموال ما بـين البنـوك              ووالحماية  

بقيـة مـزودي الخدمـة      والشركات والمؤسسات المالية والي جهة تحتاج هذه الخدمة، اما          

.  يقدم خدمات الصيانة والنظافة    مادية وبعضه والحماية والحراسة الع   بعمليات االمن    فيقومون

وحسب المعلومات التي امكن الحصول عليها من بعض المصادر في وزارة الداخليـة فـان               

مشروع القانون المقترح لتنظيم عمل ومهنة شركات ومؤسسات ومكاتب االمـن والحمايـة             

ة زمنيـة مناسـبة     فترحالياً  والحراسة سيعطى الجهات التي تقوم بتقديم مثل هذه الخدمات          

وضاعها وفق التعليمات المحددة بهذا القانون علماً بان هذه الوزارة حالياً ال تصدر             ألتوفيق  

 .أي موافقة النشاء هذا المشروع وحتى صدور القانون اعاله

 :اما الخدمات التي تقدم فهي كما يلي

 .خدمات امن وحماية وحراسة دائمة او متكررة -١

 .  جزئية خدمات امن وحماية وحراسة -٢

 .خدمات امن وحماية وحراسة حسب طبيعة المهمة المتفق عليها -٣

 .خدمات امن وحماية وحراسة بشكل منفرد او من خالل مجموعات -٤

 .خدمات امن وحماية وحراسة اما باتفاق خاص او من خالل عطاءات -٥

 .خدمات امن وحماية وحراسة بحمل السالح او بدون حمل السالح -٦

 ).صباحي ومسائي( لفترة واحدة او لعدة فترات خدمات امن وحماية وحراسة -٧

 

بالنسبة للمشروع المقترح فستقتصر هذه الدراسة على الخدمات التي سيتم تقديمها وتشمل            

 .االمن والحماية والحراسة فقط

 

        الطلب المتوقع٤٠٣

 

لمتوقع على خدمات المؤسسات او الشركات التي تقـدم اعمـال           ايصعب تحديد حجم الطلب     

وما يتبع  % ٢,٨عتبار معدل النمو السكاني البالغ      يؤخذ باإل  ولكن   ،من والحماية والحراسة  اال

 وبالتالي زيادة حجم االستثمار في جميع       ،ذلك من زيادة الطلب على جميع الخدمات االساسية       



٧ 

تخاذ المزيد مـن    إضافة الى أن التوجه لدى الحكومة       إ ،المشاريع سواء االنتاجية او الخدمية    

وذلك بغـرض تهيئـة     (ت التصحيح الهيكلي المتعلقة باالستثمار وفي مجال التخاصية         اجراءا

جو مناسب لالستثمار لدعم النشاط االقتصادي وخاصة للقطاع الخاص وذلك للتسـريع فـي              

اهم االنجازات التي تحققـت فـي مجـال         ) ٢(يبين الجدول رقم     .)تنفيذ المشاريع الرئيسية  

ا كمؤشر على الطلب على الخدمات المكملة لهذه االستثمارات         االستثمار وتلك المنوي اقامته   

 . ومنها الطلب على خدمات المشروع المقترح– على سبيل المثال وليس الحصر –

 

 )٢(جدول رقم 

 المشاريع واالستثمار الجهة

 مليون دوالر للخمس ٨٠٠تطوير منطقة العبدلي بكلفة  مؤسسة تنمية الموارد الوطنية

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤سنوات القادمة 

استكمال خصخصة المشاريع الحكومية او التي تساهم بها  المؤسسة االردنية لالستثمار

 .الحكومة

 مليون )٢٧٨( ٢٠٠٢بلغ حجم االستثمارات في نهاية العام  مؤسسة تشجيع االستثمار

 . مشروع٢٨٩دينار موزعة على 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يقدر حجم االستثمار المتوقع خالل الفترة سلطة وادي االردن

مشاريع ) ٧(مليون دوالر موزعة على ) ٨٠(بحوالي 

 .سياحية

 مؤسسة لدى سلطة العقبة االقتصادية الخاصة ٩٩٤تسجيل  منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 . مؤسسة تباشر اعمالها الول مرة في العقبة٤٢٠منها 

ة فنادق وشاليهات ذات تطوير مشاريع قرى سياحية واقام منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 نجوم على مستوى عالمي واقامة مراكز للترفيه ٥تصنيف 

) ٤٨٥(سنوات بكلفة تقارب ) ١٠-٣(والتسلية خالل 

 .مليون دينار

مشاريع مختلفة في مجال النقل والطيران والكهرباء  القطاع الخاص

واالنشاءات للغايات السكنية والتجارية وقطاع االتصاالت 

 .ريدوالصناعة والب
 والمؤسسات المبينة في    ٢٠٠٣ والنشرة الشهرية لغاية تموز      ٢٠٠٢التقرير السنوي للبنك المركزي     (المصدر -

 ).هذا الجدول

 



٨ 

      حجم نشاط المشروع المقترح٥٠٣

 

 Manpower)يتوقف حجم نشاط المشروع المقترح على عدد فرص العمل التي ستتوفر له 

/ Job) وحسب المعلومات التي امكن الحصول عليها . خدمتها في المواقع التي سيتمكن من

هي ما  ) المهمات(من مشاريع مشابهه فقد تبين أن الحد االدنى لمعدل عدد الفرص المتاحة             

)  فتـرتين صـباحية ومسـائية     (يوم  / ساعة عمل  ١٦ مهمة في اليوم بواقع      ١٠٠-٧٠بين  

ت هذا المشروع فقد تم افتراض أن معدل عدد المهمات          سنة، ولغايا /  يوم ٣٦٠وعلى اساس   

 مهمـة   ١٩٨٠٠ مهمة في اليوم أي ما مجموعه        ٥٥التي سيتمكن من الحصول عليها هي       

من عـدد   % ٦٠ وبافتراض أن المشروع سيبدا نشاطه التشغيلي بالحصول على          ،في السنة 

االخذ باالعتبـار أن    سنوياً مع   % ٥الفرص المتاحة له في السنة وتزداد هذه الفرص بمعدل          

صاحب المشروع سيتمكن  من فتح قنوات اتصال لتسويق نشاط مشروعه مـع الفعاليـات               

يبـين عـدد    ) ٣(لنشاط االقتصادي والثقافي واالجتماعي وعليه فان الجدول رقـم          لالمكونة  

 . سنوات٥للمشروع خالل ) المهمات ( الفرص المتاحة 

 

 )٣(جدول رقم 

 عدد المهمات للفترتين )مهماتال( الفرص المتاحة  السنة

 ١١٨٨٠ %٦٠ االولى

 ١٢٤٧٠ %٦٣ الثانية

 ١٣١٠٠ %٦٦ الثالثة

 ١٣٧٥٠ %٦٩,٥ الرابعة

 ١٤٤٤٠ %٧٣ الخامسة

 

 

 الخدمة    المنافسة واسعار تقديم ٦٠٣

 

 من المشاريع االخرى المشابهه وخاصـة مـن مؤسسـة           للمشروعتاتي المنافسة المتوقعة    

ين وشركة الشرق االوسط لالمن والحماية وشركة درع الوطن للحمايـة           المتقاعدين العسكري 

حسب الطاقة المفترضـة لـيس صـعباً وذلـك          ) مهمات(لكن حصول المشروع على فرص      

 :لألسباب التالية



٩ 

في حال تمكن اصحاب المشروع من فتح قنوات اتصال مع عدد مـن المؤسسـات                -١

  ؛العامة او الخاصة

ذه الخدمات عن طريق الدخول في عطاء متاحـة         فرصة الحصول على تقديم مثل ه      -٢

  ؛بشكل كبير

هنالك تعاون مع بعض هذه المؤسسات في حال عدم توفر الطاقة الكاملة الي منها                -٣

مهمات سواء دائمة او مؤقتة او من خـالل مناسـبات           /تعاقداتعند الحصول على    

  .معينة

 

المهمـة كمـا تـم      حسب طبيعة   اما من ناحية االسعار المستوفاة مقابل تقديم الخدمات فهي          

ختلف حسب عدد الساعات الالزمة النجازها اذ أن هناك         يمعدل كلفة المهمة    و ايضاحه سابقاً، 

 والمهمات التي يحصـل     ،مهمات لفترات محدودة وعلى سبيل المثال خالل مواسم االصطياف        

 عليها المشروع بموجب عطاءات، اال أنه تبين نتيجة زيارة عـدد مـن مؤسسـات االمـن                

والحماية أن معدل البدل المستوفى عن تقديم الخدمة للمهمة الواحدة يبلغ بالمتوسط حـوالي        

 دينار ، ولكن الغراض هذه الدراسة فسيتم اعتبار البدل المستوفى للمشـروع عـن               ٧ – ٥

 .دينار) ٦(المهمة الواحدة مبلغ 

 

 االيرادات المتوقعة للمشروع ٧٠٣

 

) المهمـات (قعة للمشروع بناءاً على حجم الفـرص        االيرادات المتو ) ٤(يوضح الجدول رقم    

 .المتاحة وسعر تقديم الخدمة وذلك للسنة االولى من التشغيل

 

 )٤(جدول رقم 

 

 دينار / إجمالي االيرادات عدد المهمات السنة

 ٧١٢٨٠ ١١٨٨٠ االولى

 

 

 

 



١٠ 

 

 

 

 

 

     موقع المشروع١٠٤

 

 خاصـة محافظـة     لمـدن الرئيسـية   يقترح اقامة المشروع في أي من المحافظات ومراكز ا        

 وذلك لتوفر وتركز النشـاطات والفعاليـات االقتصـادية والثقافيـة واالجتماعيـة              العاصمة

 . فيهاوالتجارية والخدماتية

 

   البناء ٢٠٤

 

وتنظيم العمل والمتابعة وحسن تقديم  ) مكاتب الدارة المشروع  (احتياجات المشروع من البناء     

متر مربع كما   ) ١٤٠( بها، وتبلغ المساحة المطلوبة حوالي       الخدمة من قبل االفراد الموكلين    

 )٥(هو مبين في الجدول رقم 

 

 )٥(جدول رقم 

 ٢م/ المساحة  البند

 ١٦ مكتب لمدير المشروع

 ١٦ مكتب لضابط االرتباط والتنسيق

 ١٦ مكتب لمسؤول ومراقب المهمات

 ١٦ مكتب سكرتير ومسؤول ديوان

 ٣٠ فرادغرفة لالنتظار واستراحة اال

 ٢٨ الخدمات العامة والصحية

 ١٢مستودع لحفظ المستندات وااللبسة واالسلحة

 ٢٦ استعماالت اخرى

 ١٦٠ المجموع

 

 الدراسة الفنية-٤
 



١١ 

يفضل استئجار بناء ضمن مناطق يسهل الوصول منها واليها وتتوفر مثل هذه األبنيـة               -

 الواحـد   للمتـر المربـع   ) ٢٥(في كثير من المناطق ويتوقع ن يكون بدل االيجار بواقع           

 .دينار) ٤٠٠٠(سنوياً أي أن مجموع بدل االيجار 

الخ … يلزم البناء المستاجر اجراء بعض اعمال الديكور والترتيب مثل الستائر واالضاءة           -

 .  دينار) ١٠٠٠(وتقدر كلفة هذه االعمال حوالي 

 

 

 الخدمةتقديم   ٣٠٤

 

هة التي ترغب باالسـتفادة     بناء عل االتفاقيات التي تتم ما بين ادارة المشروع المقترح والج          

اذ أن كل مهمة مستفيدة يجب أن توثق بسجل خاص          ( من خدمات االمن والحماية والحراسة      

  مـن األفـراد    يتم تزويد الجهة المسـتفيدة بالعـدد الـالزم        ) وبموجب اتفاق طرفي العالقة   

 ضـابط   بسالح او بدون سالح ويقوماً سواء اكانت المهمة تتطلب افراد ،وبالوسائل المطلوبة 

 ويقوم مسـؤول    ،االرتباط والتنسيق بناءاً على ذلك بتوجيه االفراد الى المواقع المحددة لهم          

ومراقب المهمات بمتابعة التفتيش على االفراد في مواقعهم للتاكد مـن قيـامهم بالمهمـات               

 وتقديم التقارير لضابط    ،الموكلة لهم على احسن وجه سواء اكان التفتيش دوري او مفاجئ          

باط ومن ثم لمدير المشروع، كما يجب توفر اجهزة اتصال ما بين االفراد في مـواقعهم                االرت

 .الخ… لتنسيق في االحوال الطارئةلومع مكتب االدارة 

 

 التجهيزات المطلوبة ٤٠٤

 

تختلف التجهيزات المطلوبة حسب طبيعة المهمة والوسائل المستخدمة فـي تسـيير امـور              

ع المقترح نموذجي ومتكامل وعليه فان الجـدول        المشروع ولكن يفترض أن يكون المشرو     

 .يبين بعض التجهيزات الالزمة للمشروع) ٦(رقم 

 

 

 

 

 



١٢ 

 )٦(جدول رقم 

 دينار/ التكلفة العدد البند

 ٧٠٠ ١٠ اجهزة اتصال خلوية مع خطوط

 ٢٠٠٠ ١٠ )خفيف(عد من قطع السالح الفردي

 ٢٠٠ - ادوات حماية شخصية

 ١٠٠٠ -  المكتبتجهيزات للمطبخ والخدمات في

 ٣٩٠٠  المجموع

 

 

 

      االثاث والتجهيزات٥٠٤

 

يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات تتمثل في المكاتب والكراسي والخزائن لالدارة وغرفة            

االستراحة اضافة الى جهاز حاسوب وهاتف وفاكس وغيرها، وتقدر كلفة هذه التجهيـزات             

 .دينار) ٢٥٠٠(حوالي ب

 

      السيارات٦٠٤

 

 راكب وذلك لتوزيع االفراد على المواقع       ١٠-٨حمولة  ) باص صغير (يلزم المشروع سيارة    

التي سيقومون بتقديم خدمة الحماية واالمن والحراسة لها ولتسيير اعمال المشروع االخرى            

 . دينار) ١٥٠٠٠(حوالي بوتقدر كلفة الباص 

 

 القوى العاملة  ٧٠٤

 

من القوى العاملة الالزمة لتشـغيل المشـروع و         احتياجات المشروع   ) ٧( الجدول رقم    يبين

 األجور الشهرية و السنوية التي ستدفع لهم بالدينار  

 

 

 



١٣ 

 ) ٧(جدول رقم

 )بالدينار( الرواتب واألجور 

  معدل األجر الشهري العدد الوظيفة

 بالدينار

 مجموع األجور المدفوعة

   سنوياً بالدينار

 ٢٤٠٠ ٢٠٠ ١ مدير /صاحب المشروع

 ١٤٤٠ ١٢٠ ١ ارتباط وتنسيقضابط 

 ١٤٤٠ ١٢٠ ١ مسؤول ومراقب مهمات

 ١٢٠٠ ١٠٠ ١ سكرتير ومسؤول ديوان

افراد لمهمات االمن والحماية 

 والحراسة

٢٨ 

 

٣٣٦٠٠ ١٠٠ 

 ١٤٤٠ ١٢٠ ١ سائق

 ١٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل وعامل نظافة

 ٤٢٥٤٠  ٣٤ المجموع

 

ان االجتماعي والبـالغ نسـبتها      يضاف للرواتب واالجور اعاله مساهمة المشروع في الضم       

 . دينار) ٤٧٢١٩(ليصبح إجمالي الرواتب واالجور المدفوعة % ١١

 

  

      المواد األولية ٨٠٤  

 

الموحد الفراد االمـن والحمايـة والحراسـة        ) الزي  ( ال يحتاج المشروع اال لتقديم االلبسة       

 مكون من بنطلون وقمـيص      وللعاملين في المشروع وفي العادة فانه يقدم للفرد طقم مالبس         

قدر كلفة هـذه الملبوسـات      توغطاء للراس وهنالك طقم للصيف واخر للشتاء مع معطف و         

 يضاف لذلك مواد الضيافة من المشروبات البـاردة          األولى دينار في السنة  ) ٢٠٠٠(حوالي  ب

دينـار فـي السـنة      ) ٢٤٠ (بحواليوالساخنة وللعاملين في المشروع وتقدر هذه التكاليف        

 .دينار) ٢٢٤٠(بح إجمالي المواد والمستهلكات مبلغ ليص

 

 

 



١٤ 

    الخدمات الضرورية ٩٠٤

 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لالنارة والمياه لالستعمال فـي            

 ).٨( والوقود للباص وتبلغ كلفة هذه المواد كما في الجدول رقم مقر المشروع

 

 )٨(جدول رقم 

 ورية الالزمة للمشروع الخدمات الضر

 دينار/ التكلفة  البند

 ٤٨٠ الكهرباء

 ١٢٠ المياه

 ١٨٠٠ الوقود

 ٢٤٠٠ المجموع

 

) ٤٣٢٠(حـوالي   في السـنة األولـى      يلزم المشروع نفقات تشغيلية اخرى تبلغ كلفتها         -

 .دينار

 تبلغ قيمة التامينات المستردة التي سيتم دفعها وهي تامينات االشـتراك فـي الكهربـاء               -

 , دينار) ١٠٠٠(والمياه والهاتف وتامين الدخول في العطاءات والكفاالت حوالي 

 

  برنامج تنفيذ المشروع ١٠ .٤

 

 شهور وذلك منذ الحصول على موافقة وزارة        ٣تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي       

 .    الخ… املينالداخلية والسير في معاملة تسجيل المشروع واستئجار الموقع والتعاقد مع الع

 

 

 

 

 

 

 



١٥ 

 

 

 

 

      تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

 

 .تكاليف التشغيل للسنة األولى) ٩(يبين الجدول رقم 

 

 )٩(جدول رقم 

 )بالدينار(تكاليف التشغيل في السنة األولى 

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٢٢٤٠ المواد والمستهلكات

 ٤٠٠٠ االيجار

 ٤٧٢١٩ الرواتب واألجور

 ٢٤٠٠ ات الضرورية الخدم

 ٤٣٢٠ المصاريف التشغيلية األخرى

 ٦٠١٧٩ المجموع

 

 س المال العاملأ   ر٢٠٥

 

تقدر احتياجات المشروع من راس المال العامل على أساس حاجة فترة شهر واحد أي مبلغ               

  .)%٩٠( بنسبة نقديةدينار إذ أن مبيعات المشروع ) ٥٠١٥(

 

      نفقات ما قبل التشغيل٣٠٥

 

مل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل الدراسات وأتعاب التسجيل  و الرسوم و الرخص و               تش

 .دينار) ١٢٥٠(الخ وتقدر بحوالي …مصاريف االنتقال 

  

 الدراسة المالية-٥



١٦ 

     تكاليف المشروع ٤٠٥

 

 .إجمالي تكاليف المشروع المقدرة بالدينار حسب هذه الدراسة) ١٠(يوضح الجدول رقم 

 

 )١٠(جدول رقم 

 )بالدينار(  المشروع المقدرة إجمالي تكاليف

 دينار/ التكلفة  البند

 ١٠٠٠ اعمال الديكور والتجهيز

 ٣٩٠٠ االدوات واالجهزة

 ٢٥٠٠ االثاث التجهيزات

 ١٥٠٠٠ السيارات

 ٢٠٠٠ تامينات مستردة

 ٢٤٤٠٠ مجموع تكلفة االصول الثابتة

 ١٢٥٠ مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل

 ٥٠١٥ راس المال العامل

 ٣٠٦٦٥ المجموع

 

      وسائل التمويل٥٠٥

 

من إجمـالي   %) ٤٩(دينار ويمثل   ) ١٥٠٠٠(سيحصل المشروع على قرض مصرفي بقيمة       

أصـحاب المشـروع    /  تكاليف المشروع، بينما  تغطي باقي التكاليف من مصادر صـاحب            

 . سنوات٥ولمدة % ١٠الخاصة، علماً بان فائدة القرض 

 

 الفرضيات المالية ٦. ٥

 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسـية علـى قـرض               

 سـنوات   ٥لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى            

سنوياً ويبـدأ بالتسـديد عنـد نهايـة السـنة           % ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة      

 .التأسيس فترة سماحالتشغيلية األولى وبذلك فترة 



١٧ 

 سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضـيات        ٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة       

 :التالية

تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومـدخالت اإلنتـاج سـتكون              -

 .نقدية

 .نقدا % ٩٠تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع ستكون  -

 .سنوياً % ٥ألجور السنوية تزداد بمعدل تم افتراض أن ا -

  %.٢٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

     الخالصة٧٠٥

 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق، إن               

ات الخمس القادمة كـذلك تشـير التـدفقات النقديـة أن            المشروع يحقق ربحاً صافياً للسنو    

المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كـذلك بهـذه               

 :الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 دينـار فـي السـنة األولـى     ٤٦٧٨بين يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح        -

 . دينار للسنة الخامسة٧٩٧٤يرتفع الى للتشغيل 

 موظف وعامل، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي        ٣٤سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

 دينـار فـي     ٤٧٢١٩ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ          

 .ينار في السنة الخامسة د٥٧٣٩٥السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ 

فـي  % ٣٠,٥في السـنة األولـى و       % ١٥,٧ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

فـي   % ٢٧,٢السنة الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين            

 .في السنة الخامسة % ٣٠,٥السنة االولى و 

 . دينار٢٧٤٧١ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٣٩,١ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٩تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

وزيادة تكاليف التشغيل بنسبة % ١٠المشروع حساس في حالة تخفيض سعر البيع  -

 . وينبغي مراعاة ذلك%٢٠



١٨ 

 

 

 

 

 لخسائربيان األرباح وا )١

 بيان التدفقات النقدية )٢

 الميزانية التقديرية )٣

 ملخص اإلستنتاجات و المعاييرالمالية )٤

المالحق المالية -٦



الموقع المقترح
عام

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

71,28074,84478,58682,51686,641المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,2402,3522,4702,5932,723تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
00000تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,8405,0825,3365,6035,883تكاليف المصنع التشغيلية

7,0807,4347,8068,1968,606مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
64,20067,41070,78174,32078,036الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
47,21949,58052,05954,66257,395رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
909599104109قرطاسية
4,0004,0004,0004,0004,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,1901,2491,3121,3781,446مصاريف أخرى

53,09955,55458,13260,83963,681مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,1143,1143,1143,1143,114اإلستهالك لإلصول الثابتة

250250250250250إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

56,46358,91861,49664,20267,044مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,7378,4929,28510,11710,991الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
6,2377,2388,3019,43010,631الربح قبل الضريبة

1,5591,8092,0752,3582,658الضريبة على األرباح
4,6785,4286,2267,0737,974األرباح الصافية

%86%86%87%87%88نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
64,35566,80869,37072,04574,837نقطة التعادل (بالدينار)

%86%87%88%89%90نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
3,90010.00390معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
15,0006.672,249وسائل نقل

1,00010.00100أخرى
3,114المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2505250المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,0155,0150رأس المال العامل المطلوب

30,66515,66515,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع مؤسسة لتقديم خدمات االمن والحماية والحراسة



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
71,28074,84478,58682,51686,641المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
64,15267,36070,72874,26477,977المبيعات النقدية

7,1287,4847,8598,252تحصيالت ذمم مدينة
15,665حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,8281662,2804,3726,430الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
30,66568,98074,65480,49286,49592,659مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
24,400مجموع اإلستثمارات

1877,0807,4347,8068,1968,606التكاليف التشغيلية المباشرة
53,09955,55458,13260,83963,681إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

1,250المصاريف التأسيسية  والخلو
1,5591,8092,0752,3582,658الضريبة

25,83763,23966,05268,99772,07975,304إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,8285,7428,60211,49514,41617,355صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,4572,7032,9733,2703,597أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,4572,7032,9733,2703,597إجمالي دفعات سداد القرض

4,8283,2855,8998,52211,14513,758رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,1183,6194,1504,7155,316توزيعات األرباح

4,8281662,2804,3726,4308,442صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع مؤسسة لتقديم خدمات االمن والحماية والحراسة



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,8281662,2804,3726,4308,442النقد

7,1287,4847,8598,2528,664المدينون
187187187187187187المخزون

5,0157,4819,95112,41714,86817,293إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

3,900األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

15,000السيارات
2,000تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

1,000أخرى
24,40024,40024,40024,40024,40024,400إجمالي األصول الثابتة
3,1146,2279,34112,45515,568اإلستهالك التراآمي

24,40021,28618,17315,05911,9458,832القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2501,0007505002500القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
30,66529,76728,87427,97627,06426,124مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
245727032973327035970اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

245727032973327035970مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1254398406867359700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1254398406867359700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
15,66515,66515,66515,66515,66515,665رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,5593,3695,4447,801األرباج المجمعة
1,5591,8092,0752,3582,658الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

15,66517,22419,03421,10923,46626,124مجموع حقوق الملكية
30,66529,76728,87427,97627,06426,124مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %30.5%26.1%22.3%18.8%15.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%30.5%30.1%29.5%28.5%27.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.83.33.84.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع مؤسسة لتقديم خدمات االمن والحماية والحراسة



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%30,665تكاليف المشروع

%15,665مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,0002القروض

%0%48.9القرض الى التكاليف %

%5%51.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,6785,4286,2267,0737,974صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.3%11.4%10.6%9.7%8.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%30.5%26.1%22.3%18.8%15.7معدل العائد على اإلستثمار %

%30.5%30.1%29.5%28.5%27.2معدل العائد على حقوق الملكية %

2.83.33.84.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

64,35566,80869,37072,04574,837نقطة 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%

NPV 1,0933,718-27,47125,38823,30613,189صافي القيمة الحالية

IRR 15.7%10.9%25.2%31.9%35.2%39.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.91.81.61.41.01.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد-----

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

276

5%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

483

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

7%
2%

.8

.3

معدل الضريبة

المع

اسم المشروع

مشروع مؤسسة لتقديم خدمات االمن والحماية والحراسة



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR39.1%معدل العائد الداخلي
NPV27,471صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR35.2%معدل العائد الداخلي
NPV25,388صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR31.9%معدل العائد الداخلي
NPV23,306صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR25.2%معدل العائد الداخلي
NPV13,189صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.9%معدل العائد الداخلي
NPV-1,093صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.7%معدل العائد الداخلي
NPV3,718صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.9%معدل العائد الداخلي
NPV-20,035صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,8370-25,837

14,82811,1016,272

223411,85611,622

324612,64812,403

425813,48113,223
527137,65237,381

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,4200-28,420

14,82811,1016,272

223411,85611,622

324612,64812,403

425813,48113,223
527138,53538,264

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,0040-31,004

14,82811,1016,272

223411,85611,622

324612,64812,403

425813,48113,223
527139,41839,148



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,8370-25,837

14,8287,5372,708

22348,1137,879

32468,7198,473

42589,3559,097
527132,89832,627

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,8370-25,837

14,8283,973-856

22344,3714,137

32464,7904,544

42585,2294,971
527128,14427,873

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,8550-25,855

15,3115,083-228

22575,5575,299

32706,0555,784

42846,5776,293
529831,02630,728

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,8740-25,874

15,794-935-6,729

2281-742-1,023

3295-539-834

4310-326-636
532524,40024,074




