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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج
لمتوسطة والتغلببهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة وا) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 

 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني
 

 ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

فرص األستثمار وتحديد في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المتوسطةإحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة و

 
ةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

والمالية للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص
 .نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدةأية مساعدة تحتاجونها لتقديم ) إرادة(
 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 المحتويات

 .1 ملخص المشروع 
 .2 المقدمة 

   1. 2 وصف المشروع

   2. 2 أهداف المشروع

   302 الموقع العام للمشروع

 .3 دراسة السوق 
   1. 3 خدمات المشروع وتصنيفها 

   2. 3 االستيراد والتصدير 

   3. 3 السوق المحلي

   4. 3 صافي الطلب المحلي السابق 

   503 الطلب المحلي المتوقع 

   603 حصة المشروع من السوق 

   703 المنافسة والتسويق واسعار البيع 

   803 االيرادات المتوقعة 

 .4 الدراسة الفنية 
   1. 4 البناء 

   2. 4 االجهزة الالزمة 

   3. 4 االثاث والديكورات 

   4. 4 البضاعة للمتاجرة 

   5. 4 لة واالجور السنوية القوى العام

   604 الخدمات الضرورية 

   704 برنامج تنفيذ المشروع 

   

 .5 الدراسة المالية 
   1. 5 تكاليف التشغيل 

   2. 5 تكاليف المشروع ملخص 

   3. 5 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   4. 5 رأس المال العامل

   505 وسائل التمويل

   6. 5 ضيات الماليةاألسس والفر

   7. 5 ملخص المؤشرات والكشوف المالية

   805  المالية المالحق
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 اشرطة تسجيل
 

 ملخص المشروع .1

 أشرطة تسجيل اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

  كاسيتأشرطةبيع وتسجيل  منتجات المشروع

 قوى عاملة اثنان األيدي العاملة

 دينار 11.600 يلكلاالستثمار ا

 % 18.9 معدل العائد الداخلي

 دينار 2.970 صافي القيمة الحالية

  1.3القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 واتسن 5 فترة االسترداد
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لـبس  مشـرب وال  مكـل وال  لمأ فباإلضافة إلـى ا    ،اجات الناس ورغباتها    تيحتتعدد ا 

يحتاج اإلنسان إلى غذاء فكري وثقـافي وترفيهـي          األخرى للمستهلكين، والحاجات  

الموسيقى واألغاني   سماع   يتمكن من  اإلنسان   وأصبح 0أشكال مختلفة و يظهر بأنماط 

 وهناك إقبال شديد علـى شـراء        0تسجيلال بسهولة من خالل أشرطة      والتسجيالت

 . أوساط الشباببين ال سيماأشرطة التسجيل 

 

  وصف المشروع1. 2

وفقـا لقـانون حقـوق الملكيـة        المسجلة   األشرطةن محل لبيع    عبارة ع المشروع  

 4 وكذلك القيام بعملية التسجيل على األشرطة الفارغة المعروفة بعـرض            0الفكرية

  0ملم  وهي الشائعة في السوق

 

 : أهداف المشروع  2. 2

 .تقديم فرصة استثمارية مناسبة •

 .تحقيق إيراد جيد الصحاب المشروع  •

 
 
 
 ام للمشروع الموقع الع3. 2

يمكن تنفيذ هذا المشروع في مراكز المحافظات الرئيسة، حيث الفئات المستهدفة من         

  .المستهلكين

 

 المقدمة. 2
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ال سيما الذين تتراوح    لشباب  ا لفئة كبير وخاصة  التسجيل   أشرطةالطلب على   يعتبر  

، حيث يبلغ عدد سكان المملكة من هذه الفئـة حـوالي            ة سن 24-15 بين   أعمارهم

 عدد السكان   إجماليمن  % 23 يمثلون ما نسبته     2002 نسمة في العام      مليون 1.23

 محـالت بيـع    كمـا يبلـغ عـدد        .  مليون نسمة  5.33في تلك السنة البالغ حوالي      

 0 2003تموز شهر  ة نهايحتى محل 1.175األشرطة  

 
 

 :-خدمات المشروع وتصنيفها  1. 3

 

 المسجلة أشرطة الكاسيت    بيعيقدم خدمة   يصنف المشروع على انه مشروعا تجاريا       

  . بالموسيقى واألغاني والمواد األخرى

 

  االستيراد والتصدير 2. 3

 

من بنود   ملم ضمن اكثر من بند       4 التسجيل المسجلة والفارغة عرض      أشرطة تأتي

   119/23/85 ضـمن بنـود التعـاريف الجمركيـة          تـأتي  حيث   .التعرفة الجمركية 

لصوت ل ممغنطة   أشرطة على   تتضمنريف  وهذه التعا  .519/24/85 ، 512/24/85

 والمعاد  اتدرا والص اتتوردس الم أجمالي ملم وفيما يلي     4 بعرض   األخرىوالظواهر  

 2001 لعام تصديره من هذا البند

 األشرطةعدد  كغم/ الكمية البيان

 3.690.285 258320 المستوردات

 104.857 7340 الصادرات

 151.871 10631 المعاد تصديره

 غم70يزن الشريط بما فيه الغطاء / مالحظة 

 دراسة السوق . 3
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  السوق المحلي3. 3
 

 حيث بلغ إنتاجه    ، ملم 4يوجد في األردن مصنع واحد النتاج أشرطة الكاسيت عرض          

 يتم تصريف معظمها في السوق المحلـي        0 مليون شريط  2.8 حوالي   2002في عام   

، في حين يسوق الجـزء البـاقي فـي اسـواق            %90بصورة رئيسة تعادل حوالي     

 . التصدير 

 

  : السابقالطلب المحلي   صافي4. 3

بإضافة المستوردات إلـى     2001يمكن تحديد حجم الطلب المحلي من األشرطة لعام         

  :اإلنتاج المحلي وطرح الصادرات وعلى النحو التالي

     

 كغم/ الكمية البيان

 196.000 اإلنتاج المحلي

 258.320 المستوردات

 7.340 الصادرات

 10.631  تصديرهالمعاد

 436.349 صافي الطلب

 يبلغ  2001 غم، وبذلك فان حجم الطلب السابق في عام          70يبلغ معدل وزن الشريط     

 . مليون شريط6.24

 

  :الطلب المحلي المتوقع   5. 3
 

وهو نفس   بالمائة   2.8% في الطلب المتوقع يبلغ    سنويةالزيادة  المعدل   أنض  افتربا

الطلب المتوقع علـى للسـنوات      \ الجدول التالي    ذلك فان ، وب  النمو السكاني    معدل  

   :الخمس القادمة
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  شريطمليون/ الطلب المتوقع  السنة
2004 6.8 
2005 7.0 
2006 7.2 
2007 7.4 
2008 7.6 

 

 حصة المشروع من السوق  6. 3
 

 شريط فـي السـنة      8.000   يبلغ المشروع من األشرطة   أن حجم مبيعات     بافتراض

سنويا، فان الجدول التالي يبين كميات المبيعات للسنوات        % 10ى تزداد بواقع    األول

 :الخمسة القادمة

                     

 الطلب المتوقع  السنة

 مليون شريط

 كميات المبيعات

 ألف شريط
2004 6.8 8.000 
2005 7.0 8.800 
2006 7.2 9.680 
2007 7.4 10.650 
2008 7.6 11.710 

 

 0 2004 في عام % 0.1تبلغ  السوقمن ة المشروع  حصأن أي
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 : البيعوأسعار والتسويق المنافسة  703

إال أن كبر حجـم الطلـب       .  محل 1.175يبلغ عدد محالت بيع األشرطة في المملكة        

 البيع  أسعارتبلغ  .  يبرر إقامة المشروع موضوع البحث     الخدماتعلى هذا النوع من     

 :على النحو التالي

  0من المبيعات% 80، ونسبتهللمستهلك ) حقوق(ر سعر الشريط  دينا1.50 -

% 20ونسـبته    ، المادة المطلوبة  ه يسجل علي  ث حي )فارغال( الشريط   سعردينار   1.00 -

 0من المبيعات

 

  :  المتوقعةإليراداتا 8. 3

 

 وفقـا لألسـعار     القادمـة  للسنوات الخمس    ة الجدول التالي اإليرادات المتوقع    يبين

 :المشار إليها ونسب المبيعات لكل منها

 

 إجمالي اإليرادات دينار السنة 

2004 11.200 
2005 12.320 
2006 13.550 
2007 14.900 
2008 16.400 

 

 

 

 

 البناء  1. 4

، يقدر بدل اإليجـار الشـهري بمبلـغ         2 م 15محل عادي مساحته    يلزم المشروع   

 1.000بناء إلى أعمال تشطيبات ، تقدر كلفتهـا بمبلـغ           ال يحتاج   . دينار 1.800

  .دينار

 

 

 الدراسة الفنية . 4
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  األجهزة الالزمة 2. 4

   التاليةاألجهزةيلزم المشروع 

 الدينار/ ة فالكل البيان 

 500  مسجل بنظام كامل مكون من امبليفير 

 مـع  CD تسجيل بطئ بسـرعة شـريط وجهـاز          جهاز

 السماعات 

3.500 

 3 للتسـجيل بسـرعة      يابـاني  OTARI جهاز تسجيل   

 دقيقة / أشرطة

4.000 

  8.000 المجموع

 

 : والديكورات  األثاث 3 .4

 . دينار1.500 بمبلغتقدر كلفته   وديكوراتأثاثيحتاج المشروع إلى 

 

  جرةاالبضاعة للمت 4. 4

  0من المبيعات% 80للمستهلك ، ونسبته) حقوق( دينار سعر الشريط 0.55 -

حيث يسجل عليه المادة المطلوبـة ونسـبته        ) الفارغ ( دينار سعر الشريط   0.27 -

 0من المبيعات% 20

 

 المشتراة وتقدر كلفتهـا للسـنة األولـى بمبلـغ          وتتمثل في كلفة أشرطة التسجيل    

 . دينار3.950

 

  القوى العاملة واألجور السنوية5. 4
 

 يحتاج المشروع إلى العمالة التالية 

األجور الشهرية األجور السنوية  البيان  العدد
 صاحب المشروع 1 175 2.100
 موظف مبيعات 1 125 1.500
 المجموع  2 300 3.600

 

 الخدمات الضرورية  6. 4
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  . في السنة دينار200حوالي ب ، وتقدريلزم المشروع خدمات الكهرباء والماء 

 

 برنامج تنفيذ المشروع  7. 4

 

   0عمل ابتداء من تنفيذ الالمشروع شهرا واحدا  لتنفيذ يلزم

 

 

 

  تكاليف التشغيل1. 5

دينار/ الكلفة البند  

 3.950 المواد األولية

 3.600 الرواتب واألجور

 1.440 االيجارت

 200 الخدمات الضرورية

 450 مصاريف تشغيل أخرى

 9.640 المجموع
 

 : ملخص تكاليف المشروع بالدينار2. 5

دينار/ الكلفة البند  

 1.000 تعديالت البناء

هزة الالزمةاألج  8.000 

 1.500 األثاث

 100 تأمينات مستردة

 10.600 مجموع األصول الثابتة

 200 مصاريف التأسيس

 800 رأسمال عامل

 11.600 المجموع
 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل3. 5

الدراسة المالية.  5
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يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية جميعها عبـارة عـن مصـاريف             

 . دينار200  وتقدر اإلنتاج التجاريلما قب على المشروع تأسيس متوقع إنفاقها
 

   رأس المال العامل4. 5
تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر وقـد بلـغ               

 .دينار)  803(
 
 

  وسائل التمويل بالدينار5. 5
ض  سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قـر            

، كما هو موضح     سنوات 5 ولمدة   سنويا % 10 بفائدة     لتموي الموجودات الثابتة  

 :التاليفي الجدول 
 
 
 

 البند دينار/القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع 7.600 65
 قرض الموجودات الثابتة 4.000 35
 المجموع 11.600 100

 

  األسس والفرضيات المالية 6. 5
 ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر           تم افتراض أن مبيعات المشروع    

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة            •

 .المفترضة لإليرادات

 %.5ألجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم افتراض أن ا •

 .على األرباح المتحققة% 25احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. 50افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •
 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية 7. 5
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ساسية وتحليل الحساسية المرفق أن يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األ

تشير التدفقات النقدية   كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المـردود المـالي يرتقـي       على الوفاء بالتزاماته الماليـة        المشروع قادر  أن

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق           .لمستوى التوقعات 

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةي، الميزانيالنقد
 

 يتـراوح   اربحا صافي في حين يحقق      التعادل في السنة األولى    يتوقع ان يحقق المشروع    -

 .دينار في السنة الخامسة 1.985 و للتشغيل الثانية في السنة دينار 450بين 

األجـور  تبلغ قيمة الرواتب و    .  صاحب المشروع  أحدهما عمل   تيسيوفر المشروع فرص   -

 دينـار فـي السـنة       4.375 إلى دينار في السنة األولى ترتفع       3.600التي ستدفع لهم    

 .الخامسة

فـي السـنة   % 21.6  والثانيةفي السنة  % 4.3تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 %.21.6و % 5.8 ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينارNPV  2.970قيمة الحالية للمشروع تبلغ قيمة صافي ال -

  % .18.9يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.3 تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات -

 .وات سن5تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسـعار البيـع بنسـب                 -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحـد        % 20و% 10اوح بين   تتر

 حساسا النخفاض أسـعار      المشروع يعتبرو  . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

 .   ، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك%10البيع أو ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 
 

  الماليةمالحق ال 8 .5
. و الخسائراألرباححساب   

.قائمة التدفقات النقدية  

.لعموميةالميزانية ا  

.ملخص االستنتاجات والمعايير المالية  



الموقع المقترح
عمان

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

11,20012,32013,55214,90716,398المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

00000تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,5001,5751,6541,7361,823تكاليف العمل المباشرة
3,9504,3454,7805,2575,783ثمن البضاعة  للمتاجرة
500550605666732تكاليف المصنع التشغيلية

5,9506,4707,0387,6598,339مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
5,2505,8506,5147,2488,059الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,1002,2052,3152,4312,553رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
1,4401,4401,4401,4401,440إيجارات

00000أيجار أرض
150165182200220مصاريف أخرى

3,6903,8103,9374,0714,212مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,0651,0651,0651,0651,065اإلستهالك لإلصول الثابتة

4040404040إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

4,7954,9155,0425,1765,317مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4559351,4722,0722,742الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

40033426218396الفائدة على القرض
556011,2101,8892,646الربح قبل الضريبة

14150302472662الضريبة على األرباح
414509071,4171,985األرباح الصافية

%66%71%77%84%91نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
11,08211,05511,03511,02211,013نقطة التعادل (بالدينار)

%67%74%81%90%99نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
8,00010.00800معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

01.500أخرى
1,065المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

200540المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8038030رأس المال العامل المطلوب

11,6037,6034,000إجمالي تكلفة المشروع
%34%66%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
محل بيع اشرطة تسجيل



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
11,20012,32013,55214,90716,398المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
11,20012,32013,55214,90716,398المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
7,603حقوق الملكية

4,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4749381,4722,0872,792الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
11,60311,67413,25815,02416,99419,190مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
10,60000000مجموع اإلستثمارات

3295,9506,4707,0387,6598,339التكاليف التشغيلية المباشرة
3,6903,8103,9374,0714,212إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
40033426218396الفائدة

200المصاريف التأسيسية  والخلو
14150302472662الضريبة

11,12910,05410,76511,54012,38513,308إجمالي التدفق النقدي الخارج
4741,6202,4933,4844,6085,881صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
655721793872959أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
655721793872959إجمالي دفعات سداد القرض

4749651,7722,6913,7364,922رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
0283006059451,323توزيعات األرباح

4749381,4722,0872,7923,599صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
محل بيع اشرطة تسجيل



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4749381,4722,0872,7923,599النقد

00000المدينون
329329329329329329المخزون

8031,2671,8012,4163,1213,928إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

000000األرض
1,0001,0001,0001,0001,0001,000المباني

8,0008,0008,0008,0008,0008,000األجهزة والمعدات
1,5001,5001,5001,5001,5001,500األثاث والمعدات المكتبية

000000السيارات
100100100100100100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

000000صيصان وأعالف ابتدائية
10,60010,60010,60010,60010,60010,600إجمالي األصول الثابتة
1,0652,1303,1954,2605,324اإلستهالك التراآمي

10,6009,5358,4707,4056,3405,276القيمة الدفترية لألصول الثابتة
20016012080400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
11,60310,96210,3919,9019,5019,204مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
6557217938729590اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

6557217938729590مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

33452624183195900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
33452624183195900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
7,6037,6037,6037,6037,6037,603رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

14164466939األرباج المجمعة
14150302472662الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

7,6037,6177,7678,0708,5429,204مجموع حقوق الملكية
11,60310,96210,3919,9019,5019,204مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %21.6%14.9%9.2%4.3%0.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%21.6%16.6%11.2%5.8%0.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.82.32.83.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
محل بيع اشرطة تسجيل



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%11,60310تكاليف المشروع

%7,60310مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%4,00012القروض

%50%34.5القرض الى التكاليف %

%25%65.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

414509071,4171,985صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%16.1%12.7%8.9%4.9%0.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%21.6%14.9%9.2%4.3%0.4معدل العائد على اإلستثمار %

%21.6%16.6%11.2%5.8%0.5معدل العائد على حقوق الملكية %

1.82.32.83.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

11,08211,05511,03511,02211,013نقطة 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 4,933-982-2,059-2,9702,1561,342455صافي القيمة الحالية

IRR 0.4%9.7%7.1%13.1%14.7%16.7%18.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.00.80.90.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

960
8.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

11,042

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

10.1%

11.1%
2.0

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

محل بيع اشرطة تسجيل



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR18.9%معدل العائد الداخلي
NPV2,970صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR16.7%معدل العائد الداخلي
NPV2,156صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR14.7%معدل العائد الداخلي
NPV1,342صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.1%معدل العائد الداخلي
NPV455صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.1%معدل العائد الداخلي
NPV-2,059صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR9.7%معدل العائد الداخلي
NPV-982صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR0.4%معدل العائد الداخلي
NPV-4,933صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,1290-11,129

14741,5601,086

2532,0401,987

3582,5772,519

4633,1773,114
56813,76813,699

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

012,2420-12,242

14741,5601,086

2532,0401,987

3582,5772,519

4633,1773,114
56814,29514,227

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

013,3550-13,355

14741,5601,086

2532,0401,987

3582,5772,519

4633,1773,114
56814,82314,754



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,1290-11,129

14741,000526

2531,4241,371

3581,8991,841

4632,4322,369
56812,76812,699

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,1290-11,129

1474440-34

253808755

3581,2221,164

4631,6861,624
56811,76811,699

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,1620-11,162

152259674

2591,012953

3641,4801,416

4692,0041,935
57512,61712,542

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,1950-11,195

1569-368-937

264-16-80

370382313

476831756
58211,46711,385
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