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

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  

شافمحافظات وألوية المملكة من حي ك ت س فرص األستثمار وتحديد إحتياجـات المجتمعـات ف ا
 .المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .إلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة ل
 

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

 
 اثنان وعشـرونددها كافة مناطق المملكة وع    في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 
 

 ٣ 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ الخدمة / وصف المنتج

  ٢. ٣ المشروعالطلب على خدمات 

  ٣. ٣  المتاحةالطاقة الخدمية 

  ٤. ٣  تسويق والالمنافسة

  ٥. ٣ أسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة

 ٦. ٣  

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ وصف الخدمة والمعدات

   ٤. ٤ القوى العاملة

   ٥. ٤ الخدمات المساعدة

  ٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ تكاليف المشروع االستثمارية

  ٥٠٥ وسائل التمويل

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ المالحق الملية  

 

 



 
 
 

١ 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 ترونية الكألعاب اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 الكترونية للتسلية والترفيهألعاب منتجات المشروع

 اشخاص ٣ األيدي العاملة

 دينار ١١٢٤٨ ياالستثمار الكل

 % ٢٨,٦ معدل العائد الداخلي

 دينار ٧٤٧٢ صافي القيمة الحالي

  ١,٧االستثمارت على لإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات ٤ دادفترة اإلستر

 

 
                                 

 

 

 

 العاب الكترونيةمشروع



 
 
 

٢ 

   

 
 
 

 

  وصف المشروع١. ٢

 

 واألدوات خارج المنزل وبالنسبة للشباب المحالت مختلفة من أنواع بين والتسلية ع وسائل الترفيه وزتت

 سنة فإن وسائل الترفيه تشمل ممارسة الرياضة بمختلف انواعها ٢٥- ١٦خاصة في سن ما بين 

 التسلية اشكال البلياردو واأللعاب اإللكترونية ودور السينما وغيرها الكثير من وألعابمقاهي اإلنترنت و

 .والترفيه

 

 كممارسة األلعاب الرياضية، وبعضها قليلةبعض وسائل الترفيه والتسلية للشباب قد تتوفر بتكلفة ان 

اهي اإلنترنت وصاالت البلياردو واأللعاب مكلف ألنه يتم باستخدام اجهزة ومعدات مقابل أجور مالية كمق

 معظمها يتركز في منطقة العاصمة لتي يالحظ انوااإللكترونية ودور السينما وغيرها من مرافق التسلية 

 .مع انخفاض كبير في عددها ببقية المحافظات) ا بشكل عامغربه(

 

 ظلت ضمن الحدود المعقولة ولم أن تنوع وسائل التسلية والترفيه المتاحة للشباب أمر مرغوب به طالما

الملهاة الضارة وهو ما تسعى التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وتتحول الى حالة من اإلدمان 

 .المخولة بتنظيم هذا النوع من النشاط لتالفيه وضبطه ضمن المعايير المقبولة

 

 والترفيه التي يقبل عليها الشباب وفي هذا اإلطار فإن مراكز األلعاب اإللكترونية هي من وسائل التسلية

بسبب تكلفتها نظراً لعدم امكانية توفرها وحيازتها بشكل شخصي أو عائلي ) والذكور منهم خاصة(

ونظراً لتركز معظم هذه المراكز في منطقة الوسط والعاصمة خصوصاً، فإن عدد هذه المراكز المرتفعة 

 .فكرة هذا المشروع المقترحفي المحافظات األخرى يظل محدوداً ومن هنا جاءت 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 
 

٣ 

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

يهدف المشروع المقترح إلنشاء مركز لأللعاب اإللكترونية ليقدم خدمات التسلية والترفيه وتحديداً 

 . سنة٢٥ – ١٦ بين عادةللشباب ممن تتراوح أعمارهم 

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

 زال دون الحاجة الفعلية للقطاع الكبير من الشباب في إن توفر وسائل التسلية والترفيه ال .١

 .األردن

 .تركز معظم المراكز المماثلة في منطقة الوسط والعاصمة وقلة عددها في بقية المحافظات .٢

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 . تحسين الحالة االقتصادية لصاحب المشروع .٤

  

 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢

 

نظراً لوجود معظم وسائل التسلية والترفيه الخاصة بالشباب بما فيها مراكز األلعاب اإللكترونية هو في 

وبعض مراكز المحافظات الكبيرة كالزرقاء وإربد ، فإن الموقع المقترح للمشروع هو منطقة العاصمة 

 .في مراكز بقية المحافظات

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٤ 

 

 

 

 

 

 الخدمة / وصف المنتج ١٠٣

 

) ٢٥ – ١٦( المشروع المقترح بتوفير خدمة األلعاب اإللكترونية لقطاع الشباب وخاصة الذكور سيقوم

سنة، وغالبية األلعاب اإللكترونية التي تتوفر في مثل هذه اآلالت ويفضلها الشباب هي في مجاالت 

 .األلعاب الرياضية وسباقات السيارات والمغامرات واألعمال العسكرية

 

 أنه وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية األردنية الخاصة بهذه المراكز فإنها تفتح ابوابها من المهم مالحظة 

 ليالوالعاشرة  بعد الظهر  ساعات يومياً وذلك ما بين الساعة الثانية٨في األيام العادية مما ال يتجاوز 

ات دخول من هم  كما تمنع هذه التعليموالعطل،مع عدم وجود قيود على فترات العمل في ايام الجمع 

 .دون سن السادسة عشر

 

 

 المشروعالطلب على خدمات  ٢. ٣

 

سيأتي الطلب على خدمات المشروع المقترح وبشكل رئيسي من الشباب الذكور الذين تتراوح اعمارهم 

 . سنة٢٥ – ١٦بين 

 

 . حسب الجنس وفئة العمر٢٠٠٢عدد سكان المملكة المقدر عام ) ١(ويوضح الجدول رقم 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٥ 

 

 )١(ل رقم جدو

 )٢٠٠٢(عدد سكان المملكة حسب الجنس وفئة العمر 

 )ألف نسمة(

 

 اناث ذكور فئة العمر

 ٩٦١ ١٠٥٣ ١٤ – صفر

٥٥٩ ٦٧٠ ٢٤ – ١٥ 

١٠٢٢ ١٠٦٤ ١ + ٢٥ 

 ٢٥٤٢ ٢٧٨٧ المجموع

 ٥٣٢٩ عدد سكان المملكة

 

 

-١٥ بين أعمارهمويتبين من الجدول المذكور ان عدد السكان الذكور في المملكة الذين تتراوح 

 . عدد السكانإجماليمن % ١٢,٦ سنة يمثلون نحو ٢٥

 

 خارج العاصمة أيان الموقع المقترح للمشروع في مراكز المحافظات غير الكثيفة السكان، 

يوضح اعداد السكان في مراكز بقية المحافظات أي لواء ) ٢(والجدول رقم . والزرقاء واربد

 .القصبة في هذه المحافظات

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٦ 

 

 )٢(جدول رقم 

 )٢٠٠٢(عدد السكان في مراكز بعض محافظات المملكة 

 الف نسمة مركز المحافظة

 ١٠٦ قصبة السلط

 ١٠٥ قصبة مادبا

 ١٠٧ قصبة المفرق

 ١٥٧ قصبة جرش

 ٩٢ قصبة عجلون

 ٦٧ قصبة الكرك

 ٤٨ قصبة الطفيلة

 ٥٩ قصبة معان

 ٩٠ قصبة العقبة

 ٩٣ المعدل 

 

السابق ان معدل عدد سكان مراكز المحافظات المشمولة بدراسة السوق هذه وتبين من الجدول 

% ١٢,٦ سنة من بينهم ٢٥ – ١٥ ألف نسمة، ويمثل الشباب الذكور في الفئة العمرية  ٩٣هو 

في ) كمعدل( ألف نسمة ١١,٧أي ان عدد  الشباب المستهدفين كزبائن محتملين للمشروع هو 

 . مراكز المحافظات

 
 

 المتاحةالخدمية الطاقة  ٣ .٣

 

دل مرة عسيرتادون هذا المركز لممارسة االلعاب االلكترونية وبممن هؤالء الشباب % ١٠ أن بافتراض

 واحدة اسبوعيا ، مما يعني ان عدد الرواد اإلجمالي خالل السنة سيكون 

 

  زائر ٦١٠٠٠=  اسبوع ٥٢×%١٠×١١٧٠٠

 



 
 
 

٧ 

 

 السائدة في مثل هذه اإلنفاقذلك حسب معدالت  دينار و٠,٥ كل زائر سينفق على االقل أن وبافتراض

تزداد  زائر ٣٦٦٠٠ المتاحة إي بمعدل طاقتهفقط من % ٦٠سيبدأ المشروع بالعمل باستغالل . المراكز 

 . سنويا% ١٠بنسبة

 

 المنافسة والتسويق ٤. ٣

 

 من المراكز المماثلة في ذات المنطقة ان وجدت، وأيضاً ستكون المنافسة المتوقعة لخدمات المشروع

من مراكز التسلية والترفيه األخرى كمقاهي اإلنترنت وصاالت البلياردو ودور السينما وغيرها وعليه 

فإنه ينبغي على ادارة المشروع العناية باختيار الموقع المناسب له من مراكز المحافظات أو التجمعات 

 .تي ال يوجد فيها مشاريع مماثلةالسكنية الكبيرة ال

 

 

  الخدمة واإليرادات المتوقعةأسعار ٥ .٤

 

يتم تشغيل مراكز األلعاب االلكترونية عادة في كافة أنحاء المملكة عن طريق شركات تمتلك األجهزة 

 .من إجمالي اإليرادات% ٥٠وتوفرها للمراكز لتشغيلها وذلك مقابل 

 

 والدخل الرواد دينار فإن الجدول التالي يبين عدد ٠,٥اوي وحيث ان معدل إنفاق الشخص الواحد يس

 )٤(المتوقع خالل السنة األولى من عمر المشروع كما هو موضح في الجدول رقم 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

/ معدل إنفاق الزائر عدد الزوار 

 دينار

/ إجمالي اإليرادات 

 دينار

/ اإليرادات حصة المركز من إجمالي 

 دينار

٩١٥٠ ١٨٣٠٠ ٠,٥ ٣٦٦٠٠ 

 

 . دينار٩١٥٠وبناء عليه فإن المبلغ الذي سيعتمد الحتساب إيرادات المشروع هو 
 



 
 
 

٨ 

 

 

 

     

 

  موقع المشروع ١٠٤ 
 

 )أي غير العاصمة والزرقاء واربد( ات غير الكبيرة محافظمراكز الالموقع المقترح إلنشاء المشروع هو 

 . كز التسلية والترفيهوالتي تفتقر لمرا
 

 البناء  ٢٠٤

 

بنحو  ويقدر بدل إيجار السنوي له  متر مربع٤٨حوالي الواحد تهيلزم للمشروع محل من باب مساح

 .المتر المربع/ دينار٢٥ دينار وذلك بواقع ١٢٠٠

 

 والمعداتالخدمة وصف    ٣٠٤
 

  وصف الخدمة واألجهزة٠١

 

 الشباب عليها وتشغل يقبلوالتي  االلكترونية المتنوعة ة االلعابسيقوم المشروع المقترح بتوفير خدم

هذه االلعاب بواسطة قطع النقود المعدنية ومعظم هذه االلعاب تشغل بواسطة قطعة النقود من فئة 

 .المائة فلس

 

من % ٥٠ مختصة تمتلكها وتزود المحالت بها وذلك مقابل فتقوم بتوفيرها شركات أما األجهزة

 .اإليرادات

 

 .دينار ٥٠٠بنحو تقدر كلفتها  محل المشروع إلى أثاث وتجهيزات  يحتاج٠٢

 

 الدراسة الفنية٤



 
 
 

٩ 

 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٥(يبين جدول رقم 
 

 )٥(                               جدول رقم 

 ألجور السنوية                         القوى العاملة وا

 

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٢٤٠٠ ٢٠٠ ١  صاحب المشروع

 ٢٠٤٠ ٨٥ ٢ عامل

 ٤٤٤٠ - ٢ المجموع

 

 الخدمات المساعدة ٥٠٤

 

.الخدمات ا التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية األولىأو) ٦(م يوضح الجدول رق  

 
 

 )٦(جدول رقم 

السنة األولى/ع الخدمات المساعدة للمشرو  

 البند شهر/دينار سنة/دينار

 ءالكهربا ٢٥ ٣٠٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 المجموع ٣٥ ٤٢٠

 

 



 
 
 

١٠ 

 

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤ 

 

 .الشهرينمن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 
 
  

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

  )٧(جدول رقم 

 وعكلفة الموجودات الثابتة للمشر

 البند دينار

           أثاث ٥٠٠

            تأمينات مستردة ١٠١٠٠

             المجموع ١٠٦٠٠

 

 دينار من التأمينات المستردة كفالة مقدمة لوزارة الداخلية كشرط للحصول على ١٠٠٠٠يمثل مبلغ 

 .رخصة لمثل هذا المركز

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن  ٢٥٠مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي   تبلغ 

 .  واستكمال الدراسات والتعاقد على المعدات

 

 

 

 

 الدراسة المالية.٥



 
 
 

١١ 

 

 : رأس المال العامل٣٠٥
   

 وعلى أساس للتشغيل دينار في السنة األولى ٥٧٨  يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي 

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة) ٨( الالزمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم تكاليف التشغيل

 

 )٨(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية

 

 البند دينار

 رواتب وأجور  ٤٤٤٠

 إيجارات ١٢٠٠

 الخدمات  ٤٢٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٨٧٠

 المجموع ٦٩٣٠

 

    تكاليف المشروع االستثمارية٤٠٥

 )٩(            جدول رقم     

           تكاليف المشروع االستثمارية

 دينار
 البنــــــد

١٠٦٠٠ 
 الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢٥٠

 رأس المال العامل ٥٧٨

 التكلفة االستثمارية الكلية ١١٤٢٨
 
 



 
 
 

١٢ 

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٥٠٥

 

ي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي واستمرار تم إجراء التحليل المال

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع ستكون نقدية

 .ة لإليراداتتم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترض

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

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

على الوفاء   المشروع قادرأنإلى تشير التدفقات النقدية  كذلك .السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتبالتزاماته المالية 

 

والتي تبين ما .  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :يلي
 

 دينار و ١٤٠٣يتوقع أن يحقق المشروع في السنة األولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة٣٦٠٨

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي . خرينآعاملين و صاحب المشروعلسيوفر المشروع فرص عمل  -

 . دينار في السنة الخامسة٥٣٩٧ولى ترتفع إلى  دينار في السنة األ٤٤٤٠ستدفع لهم 

 %٣١,٦في السنة األولى و  % ١٢,٣ بينالملكية  وحقوق تتراوح نسبة العائد على االستثمار -

 . السنة الخامسة للتشغيل التجاري

 . دينار٧٤٧٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %٢٨,٦يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -



 
 
 

١٣ 

 
 ١,٧ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات تبلغ -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 الخدمةفي حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار  -

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

  للحكم على جدوى المشروع الالزم
 
 
 

 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

9,15010,06511,07212,17913,397المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

00000تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,0402,1422,2492,3622,480تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
7207928719581,054تكاليف المصنع التشغيلية

2,7602,9343,1203,3203,534مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
6,3907,1317,9518,8599,863الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
1,2001,2001,2001,2001,200إيجارات

00000أيجار أرض
450495545599659مصاريف أخرى

4,1704,3474,5364,7374,952مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
100100100100100اإلستهالك لإلصول الثابتة

2500000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

4,5204,4474,6364,8375,052مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,8702,6843,3164,0224,811الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

00000الفائدة على القرض
1,8702,6843,3164,0224,811الربح قبل الضريبة

4686718291,0051,203الضريبة على األرباح
1,4032,0132,4873,0163,608األرباح الصافية

%51%55%58%62%71نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
6,4726,2776,4556,6506,862نقطة التعادل (بالدينار)

%51%55%58%62%71نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
05.000معدات وأجهزة

5005.00100األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

00.000أخرى
100المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2501250المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5785780رأس المال العامل المطلوب

11,42811,4280إجمالي تكلفة المشروع
%0%100%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
العاب الكترونية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
9,15010,06511,07212,17913,397المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
9,15010,06511,07212,17913,397المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
11,428حقوق الملكية

0قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5789281,0281,1281,228الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
11,4289,72810,99312,09913,30614,624مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
10,600مجموع اإلستثمارات

02,7602,9343,1203,3203,534التكاليف التشغيلية المباشرة
4,1704,3474,5364,7374,952إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
00000الفائدة

250المصاريف التأسيسية  والخلو
4686718291,0051,203الضريبة

10,8507,3987,9528,4859,0629,688إجمالي التدفق النقدي الخارج
5782,3303,0413,6144,2444,936صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
00000أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
00000إجمالي دفعات سداد القرض

5782,3303,0413,6144,2444,936رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,4032,0132,4873,0163,608توزيعات األرباح

5789281,0281,1281,2281,328صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
العاب الكترونية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5789281,0281,1281,2281,328النقد

00000المدينون
000000المخزون

5789281,0281,1281,2281,328إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

0األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
10,100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
10,60010,60010,60010,60010,60010,600إجمالي األصول الثابتة
100200300400500اإلستهالك التراآمي

10,60010,50010,40010,30010,20010,100القيمة الدفترية لألصول الثابتة
25000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
11,42811,42811,42811,42811,42811,428مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

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

000000مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

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

حقوق الملكية
11,42811,42811,42811,42811,42811,428رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

11,42811,42811,42811,42811,42811,428مجموع حقوق الملكية
11,42811,42811,42811,42811,42811,428مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.6%26.4%21.8%17.6%12.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.6%26.4%21.8%17.6%12.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.00.00.00.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.00.00.00.00.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
العاب الكترونية



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%11,42810تكاليف المشروع

%11,42810مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%012القروض

%75%0.0القرض الى التكاليف %

%25%100.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,4032,0132,4873,0163,608صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%35.9%33.0%29.9%26.7%20.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%31.6%26.4%21.8%17.6%12.3معدل العائد على اإلستثمار %

%31.6%26.4%21.8%17.6%12.3معدل العائد على حقوق الملكية %

0.00.00.00.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.00.00.00.00.0الديون

6,4726,2776,4556,6506,862نقطة 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 7,4726,9606,4485,4633,4554,7141,956صافي القيمة الحالية

IRR 16.3%22.5%19.8%24.2%24.2%26.3%28.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.51.51.31.41.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,505
29.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

6,543

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

21.9%

21.9%
0.0

0.0

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

العاب الكترونية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.6%معدل العائد الداخلي
NPV7,472صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR26.3%معدل العائد الداخلي
NPV6,960صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.2%معدل العائد الداخلي
NPV6,448صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR24.2%معدل العائد الداخلي
NPV5,463صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR19.8%معدل العائد الداخلي
NPV3,455صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR22.5%معدل العائد الداخلي
NPV4,714صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV1,956صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,8500-10,850

15782,2201,643

2292,7842,755

3313,4163,384

4334,1224,088
53617,04617,010

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,9350-11,935

15782,2201,643

2292,7842,755

3313,4163,384

4334,1224,088
53618,05618,020

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

013,0200-13,020

15782,2201,643

2292,7842,755

3313,4163,384

4334,1224,088
53619,06619,030



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,8500-10,850

15781,7631,185

2292,2812,252

3312,8622,831

4333,5133,479
53616,30916,274

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,8500-10,850

15781,305728

2291,7781,748

3312,3082,277

4332,9042,871
53615,57315,537

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,8500-10,850

16351,527892

2322,0562,024

3342,6502,616

4373,3163,279
53916,26816,228

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,8500-10,850

1693834141

2351,3281,293

3381,8841,847

4402,5102,470
54315,49015,447


