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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

 .١ ملخص المشروع 
 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع
   ٢. ٢ أهداف المشروعمبررات 

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
٠٣     دراسة السوق 

   ١. ٣ لمشروع وتصنيفهااخدمات / منتجات 
   ٢. ٣ قترحهلمالحصة السوقية والطاقة ا

   ٣. ٣ المنافسة والتسويق
   ٤. ٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة

 ٠٤    الدراسة الفنية 
   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء
   ٣. ٤ المعدات والتجهيزات 

   ٤. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية 
   ٥. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية 
   ٦٠٤ المواد االولية والكلفة المتوقعة 

   ٧٠٤ الخدمات الضرورية 
   ٨٠٤ مشروع الفترة الزمنية لتنفيذ ال

 .٥ الدراسة المالية  
   ١. ٥ تكلفة االنتاج للسنة االولى 

   ٢. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 
   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ رأس المال العامل
   ٥. ٥ المشروعملخص تكاليف 
   ٦. ٥ وسائل التمويل

    ٧. ٥ االسس والقرضيات المالية
   ٨. ٥ المؤشرات والكشوف الماليةملخص 

    ٩, ٥ مالحق الدراسة 



 
 

 

                               

 

 
 
 
 
 

 ملخص المشروع -١

 اسم المشروع مختبر طبي

  المقترحموقع المشروع اربد

 منتجات المشروع التحاليل الطبية

 األيدي العاملة ٤ اشخاص

 الكلي االستثمار ١٧,٦٦٥ دينار

 ل العائد الداخليمعد ٣٣ %

 صافي القيمة الحالية ١٢,٤٣٨ دينار

القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات ١,٧ 

 فترة االسترداد ٣ سنوات

 

 

 

 

مختبر طبيمشروع  



 
 

 ١

    

 
 
  وصف المشروع١. ٢

لى وجود مختبرات متخصصة في التحاليل الطبية في كافة          إ خيرة الحاجة ألازدادت في السنوات ا    

لما لها من دور هام في مساعدة الجهاز الطبي في تشخيص الكثيـر مـن               مناطق المملكة وذلك    

 مشروع مختبر طبي متخصص في التحاليل الطبية الشاملة هو من           إنشاء لذلك يعتبر    . األمراض

 .الكفاءة المهنية والعلمية على درجة عالية من أفراد إلدارتهاالمشاريع الرائدة التي يلزم 

تبر للتحاليل الطبية وفق المواصفات المتعارف عليها مع مراعاة          هذا المشروع بإنشاء مخ    يتمثل

 هذا النوع مـن     جزء من الطلب على    تغطية العالية في استخراج النتائج بهدف العمل على         الدقة

 . الخدمات

الطبيـب   بناء على طلـب    التحليليةويتصف المشروع بكونه قادرا على تقديم مثل هذه الخدمات          

 .رضية للمستفيدالمحالة الالمشرف على 
 

 : مبررات وأهداف المشروع٢. ٢
  

والذي يعتقد بان هنالـك      في مجال الخدمات الطبية المساندة       االستثماريهدف هذا المشروع إلى     

سوقا جيدا لهذا النوع  من المشاريع نتيجة لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين وزيادة أعداد                

كما يمثل المشروع فرصة اسـتثمار جيـدة        . فياتالعاملين في القطاع الطبي من أطباء ومستش      

باإلضافة إلى تحسين الوضع المالي لصاحبه وتوفير عدد من فرص العمل للمؤهلين فـي هـذا                

 .المجال

 

  الموقع العام للمشروع٢. ٣
 المجمعات القريبة من مراكز تقديم الخـدمات        إحدى يقام المشروع في مدينة اربد في        أنيقترح  

 .الطبية 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٢

 

 

 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
  :ومن اهمهاليل المخبرية ابإجراء التحيقوم المشروع  س

 

 . تحاليل الدم-

 . تحاليل البول والبراز-

 .الزراعة المخبرية -

 .بعض األنواع من تحاليل األنسجة -

 

 :الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢٠٣
اؤها في  رداد وانواع الفحوصات المخبرية التي تم اج      أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة اع     

 مليون فحصا   ١٠,٣بلغ عدد هذه الفحوصات حوالي      . ٢٠٠١في العام   مختبرات وزارة الصحة    

 :مخبريا موزعا على النحو التالي

 

٢٠٠١لمخبرية في وزارة الصحة االفحوصات
الفحوصاتعدد  نوع الفحص  Text Type 

 Bacteriology ١٦١,٣٣٤بكتريولوجي

 ٦٤٤,٥٣٧Urineاالدرار

 ١٤١,٦٤٢Stoolغائظ

 ٤,٠١٥T.Bالسل

 ٤,٣٨٨,٤٨٨Blood Testفحص الدم

 ٥٢١,٤١٧Serologyتفاعالت مصلية

 ٤,١٩٩,٤٩٩Bio-chemistryكيمياء حيوية

 ١١,٧١٨Poisonsسموم

 ٢٢٣,٥٢٠Otherفحوصات أخرى

 ١٠,٣٧٥Special Chemical Testsفحوصات كيمياء خاصة

 Total ١٠,٣٠٦,٥٤٥ المجموع

 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٣

 عدد المختبـرات    أن فقد تبين    ،خالل تحليل البيانات المجمعة عن طبيعة السوق المستهدف       من  

 ضـمن    موزعة بين مختبرات حكوميـة     ٢٠٠٢ مختبر في عام     ١٦بلغ   اربد مدينة  في المسجلة

نسمة  ٩٥٠,٠٠٠ اربد   محافظة في حين بلغ عدد سكان       . ومختبرات خاصة   العامة المستشفيات

 ٢٠-١٥ الخاصة يتراوح بـين      مختبراتللمراجعين  عداد ال أن متوسط   أ كما تبين    .٢٠٠٢ للعام

يقدر  ٢٠٠٢ في عام    لمدينة اربد ن حجم الطلب السابق     فإ وبذلك.  للمختبر الواحد    مراجع يوميا 

 .  سنويا مراجع٨٤,٠٠٠بحوالي 

 

وهي نسبة مقاربـة لمعـدل      %  ٣ن بواقع   افتراض معدل نمو سنوي في أعداد المراجعي      وعلى  

 :النمو السكاني، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة

  

 الفحوصاتعدد / الطلب المتوقع  السنة
٨٩,١٠٠ ٢٠٠٤ 

٩١,٨٠٠ ٢٠٠٥ 

٩٤,٥٠٠ ٢٠٠٦ 

٩٧,٤٠٠ ٢٠٠٧ 

١٠٠,٣٠٠ ٢٠٠٨ 

 

ال تعمل مجتمعة في وقت واحد اريع كون تجهيزاتها   يصعب تقدير الطاقة اإلنتاجية لمثل هذه المش      

كما ان بعض الفحوصات ال يمكن الحصول على نتائجها قبل مرور فترة معينـة، ويعتقـد بـأن                  

تجهيزات المشروع والعاملين فيه سيكونون قادرين على القيام بالفحوصـات المخبريـة التـي              

 .مسة القادمةتتناسب وحجم حصته المتوقعة من السوق خالل السنوات الخ

سـنويا علـى اعتبـار ان عـدد         % ٥ان حصة المشروع من السوق تشـكل        هذا وقد افترض    

يبين الجدول   . مختبر ١٧المختبرات الموجود في اربد بما فيها المختبر موضوع البحث سيكون           

 :التالي اعدد المراجعين للمختبر موضوع البحث للسنوات الخمسة القادمة



 
 

 ٤

 

 عدد الفحوصات/ الطلب المتوقع  السنة
٤,٤٥٥ ٢٠٠٤ 

٤,٥٩٠ ٢٠٠٥ 

٤,٧٢٥ ٢٠٠٦ 

٤,٨٧٠ ٢٠٠٧ 

٥,٠١٥ ٢٠٠٨ 

 

 والتسويق المنافسة  ٣٠٣
في اجراء  ا مختبرا طبيا متخصص١٦ اشير سابقا الى ان عدد المختبرات الموجودة في اربد يبلغ      

سوق اضافة الى   لاويتميز قطاع المنافسين بالتواجد القديم في       .  التحاليل المخبرية  مختلف انواع 

، في حين يتميز المشروع بحداثـة       ّعلى العالقات الجيدة مع الجهاز الطبي في المنطقة        عتماداإل

 األمر الذي سيساعد في تسويق خدمات المشروع وتحقيق المبيعـات           .االجهزة التي سيزود بها   

 . المتوقعة للسنوات القادمة
 

  المتوقعةاإليراداتو  البيعأسعار ٤٠٣
لخدمات التي تقدمها المختبرات محددة من قبل وزارة الصحة ، حيـث يكـون لكـل                ان أسعار ا  

 وأجـور  بـأنواع علما بان هنالك قائمـة      . قصى ال يجوز يجاوزه   أدنى وحد   أفحص مخبري حد    

 . فحص مخبـري ٢٧٥سعارها من قبل الوزارة تشتمل على حوالي    أالفحوص المخبرية المحددة    

 الفحوصات المخبرية وفقا لتصـنيفات      ات مجموع  ألهم   ألقصىيبين الجدول ادناه الحد األدنى وا     

 :وزارة الصحة 



 
 

 ٥

 
 

دينار/ سعر ال مجموعة الفحوصات  

ةالمخبري  

١٤,٠-١,٥٠  Biochemistry 

١٢,٠-١,٥٠  Haematology 

٨,٠-٤,٠  Immunology 

٦,٥٠-٢,٥٠  Serology

٣٥,٠-١,٥٠  Micrology

 

باعتبار معدل اسعار خدماته اإليرادات المتوقعة للسنوات الخمس القادمة  فيبين الجدول التالي  اما

  : دينار للفحص الواحد٤,٥
 

 

 السنة دينار/ اإليرادات 
 األولى ٢٠,٠٥٠

 الثانية ٢٠,٦٥٥

 الثالثة ٢١,٢٦٠

 الرابعة ٢١,٩١٥

 الخامسة ٢٢,٥٧٠
 

 

 

 
 

 المشروع  موقع ١٠٤
توفر الخدمات الضـرورية    حيث ت في إحدى مراكز المدينة     يقترح إقامة المشروع في مدينة اربد       

على ان يراعى عند اختيار الوقع قربه من تجمعات االطباء وسـهولة            من ماء وكهرباء وخالفه     

    .الوصول اليه
 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٦

 :البناء  ٢٠٤
كز ا مترا مربعا سيتم استئجارها ضمن مر١٢٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية بحوالي 

تم افتراض ان . دينارا وفقا لالسعار السائدة ١٨٠٠ن تصل أجرتها السنوية حوالي المدينة يتوقع أ

اعمال بالط سيراميك ، قواطع جاهزة ، البناء سيحتاج بعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام من 

 . دينار ١٥٠٠تمديدات صحية وديكورات وقد قدرت كلفة هذه االعمال بمبلغ 

 

 :المعدات والتجهيزات  ٣٠٤
 :كما في الجدول التالي   والتجهيزات الالزمة للمختبرقدر تكلفة المعداتت

الوصف دينار/ الوحدة سعر العدد دينار /التكلفة
٧٥٠ ١ ٧٥٠ Hematocrete Centrifuge 

٧٥٠ ٢ ١,٥٠٠ Icubator 

١,٢٥٠ ١ ١,٢٥٠ Microscope 

١٠٠ ٢ ٢٠٠ Centrifuge 

٨٠٠ ١ ٨٠٠ Autoclave 

٧٠٠٠ ١ ٧,٠٠٠ Spectrometer 

 )الخ...ثالجة ، زجاجيات(اخرى      ١,٠٠٠

 المجموع ١٢,٥٠٠
 

 :المكتبيةوالتجهيزات األثاث  ٤٠٤
 دينار بما فيه جهـاز      ٢,٠٠٠قدرت احتياجات المشروع من األثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ         

 .كمبيوتر ووحدة تكييف



 
 

 ٧

 
 القوى العاملة واألجور السنوية ٥٠٤

 

دينا/ الراتب الشهري دينار/االجمالي العدد  الوظيفة
 صاحب المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 مختبرفني  ٢ ١٥٠ ٣,٦٠٠

 ممرضة ١ ١٠٠ ١,٢٠٠

  المجموع ٧,٨٠٠

 
 

 

 

  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٦٠٤
 والمستهلكاتتتمثل المواد األولية بمختلف أنواع المواد الكيميائية المستخدمة في عملية التحليل            

طن ، سرنجات ، لواصق ، مطهرات ، شرائح ، عبوات وزجاجيات وغيرها وتقـدر كلفـة                 قمن  

 . دنانير ٢٠٠٥من االيرادات ويتوقع ان تصل في السنة االولى مبلغ % ١٠المواد بحوالي 
 

 

 :الضرورية  الخدمات ٧٠٤
تتمثل الخدمات الضرورية بالماء والكهرباء تؤمن من الشـبكات العامـة ويتوقـع ان يصـل                

 . دينار ٦٠٠مصروف السنوي منها ما يعادل ال
 

       

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٨٠٤
 

 بالتسجيل والترخيص واجراء تعـديالت البنـاء        ءا اشهر للتنفيذ بد   ٣يحتاج المشروع الى فترة     

 .علما ان المعدات متوفرة بالسوق المحلي



 
 

 ٨

 

 

 

 :تكلفة اإلنتاج للسنة األولى  ١. ٥

  دينار٢,٠٠٥    مواد اولية-

  دينار٧,٨٠٠   رواتب واجور-

  دينار٦٠٠    خدمات تحتيه-

  دينار١,٨٠٠    ايجارات-

  دينار١,٧٨٠ مصاريف تشغيلية اخرى      -

  دينار١٣,٩٨٥      المجموع

 

  كلفة الموجودات الثابتة٢٠٥
 

 البند دينار/التكاليف
 تعديالت البناء ١,٥٠٠
المعدات والتجهيزات ١٢,٥٠٠

 وتجهيزات مكتبيةاثاث ٢,٠٠٠

تامينات مستردة ٢٠٠

 المجموع ١٦,٢٠٠
 
 
 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣٠٥
 

تشتمل مصاريف التاسيس على رسوم التسجيل والتراخيص الالزمة وايصال الخدمات للموقـع             

 . دينار٣٠٠قدر اجمالي هذا البند بمبلغ . ومصاريف متفرقة اخرى

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ٩

  رأس المال العامل٤٠٥
 

 وبـذلك يكـون راس       واحد مدة شهر لنتاجية  إتم إحتساب راس المال العامل على أساس دورة         

 . دينار١,١٦٥المال العامل للمشروع 
 

 : ملخص تكاليف المشروع ٥٠٥
 

 البند دينار/التكاليف

 الموجودات الثابتة ١٦,٢٠٠
مصاريف التأسيس ٣٠٠

رأس المال العامل ١,١٦٥

 المجموع ١٧,٦٦٥
 

 وسائل التمويل ٦٠٥
 

 البند دينار/القيمة

 مساهمة صاحب المشروع ٧,٦٦٥

  قرض الموجودات الثابتة ١٠,٠٠٠

 المجموع ١٧,٦٦٥

 
 

  األسس والفرضيات المالية٧٠٥
ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض قيمته 

يسدد القرض على خمس . طية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة دينار لتغ١٠,٠٠٠

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

في حين يتم تغطية باقي التكاليف . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 .روعمن مصادر اصحاب المش



 
 

 ١٠

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

 -:المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية
 

 .تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية
 

 %.٥فتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم ا

 .من األرباح الصافية % ٢٥أحتسبت ضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٨٠٥
 

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

على الوفاء  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً 

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتبالتزاماته المالية 

 :تبين ما يليوالتي .  التقديريةةاألرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني
 

 دينـار فـي السـنة األولـى للتشـغيل        ٢,٥٤٥يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .  دينار في السنة الخامسة٣,٣٢٨و

تبلغ قيمة الرواتـب    .  موظفين وعمال احدهم صاحب المشروع       ألربعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي السـنة       ٩,٤٨٠ ترتفع الـى      دينار في السنة األولى    ٧,٨٠٠واألجور التي ستدفع لهم     

 .الخامسة

في السنة الخامسة    % ٢٦,٥في السنة األولى و      % ١٥,١تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين          -

فـي  % ٢٦,٥ في السنة األولـى و        %٢٩,٩ونسبة العائد على حقوق الملكية      . للتشغيل التجاري 

  .السنة الخامسة

 .  دينار١٢,٤٣٨  NPVلمشروع تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية ل -

 % .٣٣يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

  ١,٧تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى االستثمارات  -

 . سنوات   ٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار الخدمات بنسب تتراوح بـين                 -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على              % ٢٠و% ١٠

 . حدوى المشروع



 
 

 ١١

 

 

 

 

  حساب األرباح والخسائر)١

  التدفق النقدي)٢

  التقديريةة الميزاني)٣

  ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية)٤
 

  مالحق الدراسة٥.٩



الموقع المقترح
اربد

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

20,04820,64921,26821,90622,564المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,0052,0652,1272,1912,256تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,8005,0405,2925,5575,834تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,6801,7301,7821,8361,891تكاليف المصنع التشغيلية

8,4858,8359,2019,5839,982مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,56311,81412,06712,32312,582الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
240247255262270قرطاسية
1,8001,8001,8001,8001,800إيجارات

00000أيجار أرض
460474488503518مصاريف أخرى

5,5005,6715,8506,0386,234مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,6101,6101,6101,6101,610اإلستهالك لإلصول الثابتة

6060606060إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,1707,3417,5207,7087,904مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,3934,4734,5474,6164,678الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
3,3933,6373,8914,1584,438الربح قبل الضريبة

8489099731,0391,109الضريبة على األرباح
2,5452,7272,9183,1183,328األرباح الصافية

%63%63%62%62%62نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 14,16514,29314,41014,51514,605نقطة التعادل

%65%66%68%69%71نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
12,50010.001,250معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
1,610المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

300560المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,1651,1650رأس المال العامل المطلوب

17,6657,66510,000إجمالي تكلفة المشروع
%57%43%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مختبر طبي



الموقع المقترح
اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
20,04820,64921,26821,90622,564المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
20,04820,64921,26821,90622,564المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
7,665حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

9981,8782,6563,3163,846الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
17,66521,04622,52723,92425,22326,409مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
16,200مجموع اإلستثمارات

1678,4858,8359,2019,5839,982التكاليف التشغيلية المباشرة
5,5005,6715,8506,0386,234إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

300المصاريف التأسيسية  والخلو
8489099731,0391,109الضريبة

16,66715,83316,25216,68017,11817,565إجمالي التدفق النقدي الخارج
9985,2136,2767,2448,1058,844صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,6381,8021,9822,1802,398أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,6381,8021,9822,1802,398إجمالي دفعات سداد القرض

9983,5754,4745,2625,9256,446رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,6961,8181,9462,0792,219توزيعات األرباح

9981,8782,6563,3163,8464,227صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مختبر طبي



الموقع المقترح
اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
9981,8782,6563,3163,8464,227النقد

00000المدينون
167167167167167167المخزون

1,1652,0452,8233,4834,0134,394إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

12,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
16,20016,20016,20016,20016,20016,200إجمالي األصول الثابتة
1,6103,2204,8306,4398,049اإلستهالك التراآمي

16,20014,59012,98011,3709,7618,151القيمة الدفترية لألصول الثابتة
300240180120600القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
17,66516,87615,98314,97413,83312,545مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
163818021982218023980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

163818021982218023980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

836265604578239800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
836265604578239800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
7,6657,6657,6657,6657,6657,665رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

8481,7572,7303,770األرباج المجمعة
8489099731,0391,109الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

7,6658,5149,42310,39611,43512,545مجموع حقوق الملكية
17,66516,87615,98314,97413,83312,545مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %26.5%22.5%19.5%17.1%15.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%26.5%27.3%28.1%28.9%29.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.11.41.61.7NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.70.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مختبر طبي



الموقع المقترح

اربد

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%17,6653تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %7,6653مساهمة صاحب

%10,00012القروض

%50%56.6القرض الى التكاليف %

%25%43.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

2,5452,7272,9183,1183,328صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %19.7%19.0%18.3%17.6%16.9الربح قبل الضريبة

%26.5%22.5%19.5%17.1%15.1معدل العائد على اإلستثمار %

%26.5%27.3%28.1%28.9%29.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.11.41.61.7NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.70.40.20.0الديون

14,16514,29314,41014,51514,605نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 12,43811,23410,0308,5074,5767,0071,576صافي القيمة الحالية

IRR %14.7%23.9%19.9%26.5%26.5%29.5%33.0معدل العائد الداخلي

B/C 1.71.61.51.51.31.41.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

14,398

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

20.1%

28.1%

1.2

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مختبر طبي

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,927

18.3%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR33.0%معدل العائد الداخلي

NPV12,438صافي القيمة الحالية

B/C1.7اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR29.5%معدل العائد الداخلي

NPV11,234صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR26.5%معدل العائد الداخلي

NPV10,030صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR26.5%معدل العائد الداخلي

NPV8,507صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR19.9%معدل العائد الداخلي

NPV4,576صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR23.9%معدل العائد الداخلي

NPV7,007صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR14.7%معدل العائد الداخلي

NPV1,576صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,6670-16,667

19986,0635,064

2436,1436,099

3456,2176,172

4476,2866,238

55020,07620,027

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,3340-18,334

19986,0635,064

2436,1436,099

3456,2176,172

4476,2866,238

55020,89220,842

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,0000-20,000

19986,0635,064

2436,1436,099

3456,2176,172

4476,2866,238

55021,70721,657



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,6670-16,667

19985,0604,062

2435,1105,067

3455,1545,108

4475,1905,143

55018,73718,687

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

016,6670-16,667

19984,0583,060

2434,0784,034

3454,0904,045

4474,0954,048

55017,39717,348

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

016,6840-16,684

11,0984,6643,566

2484,6924,644

3504,7124,662

4524,7244,671

55518,59018,535

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

016,7000-16,700

11,1983,2662,068

2523,2413,189

3543,2073,152

4573,1613,105

56017,10417,044
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