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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 فـي مختلـف ) إرادة(ز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزي 

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

 .ع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطال
 

لتقديم أيـة) 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  ( راكز مشروع تعزيز اإلنتاجية     تتواجد م 

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع -1

 مشروع انتاج الزجاج المخبري اسم المشروع

 محافظة العاصمة  المقترحموقع المشروع

 زجاجيات مخبرية منتجات المشروع

 شخص 17 األيدي العاملة

 دينار 100.715 ياالستثمار الكل

 % 31.4 ئد الداخليمعدل العا

 % 69.504 صافي القيمة الحالي

  1.7 تالقيمة الحالية لإليرادات على االستثمارا

 سنوات 4 فترة االسترداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بريمشروع انتاج الزجاج المخ  
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  وصف المشروع1. 2

  

زجاجيات مخبرية من دوارق وانابيب ماصة وسحاحات     ان منتجات هذا المشروع عبارة عن 

 وغيرها من بأنواعهاوميترات الكثافة ومكثفات االبخرة رهايدقياس الحجم و وسلندرات

 . المستلزمات المخبرية

 

 ررات وأهداف المشروع مب2 .2
 

خالل السنوات ) 1( يبينها الجدول رقم لتيمثل هذه المنتجات وامن   المرتفعستيراداال لحجمنظرا 

إلحالل اإلنتاج  هذا المشروع اقترح ولتوفر المواد االولية الالزمة للتصنيع، فقد ،الخمس الماضية

 هذا بجانب كونه فرصة استثمارية . المحليةاألولية واستغالل المواد المحلي بدال من المستوردات

 .ةحليللباحثين عن االستثمار في المملكة وسوف يساهم في تشغيل االيدي العاملة الم

نية ألفتضمن النواحي هذا المشروع، فان هذه الدراسة تلقتصادية اإلجدوى ال على ولإلطالع

احتياجاته من المباني واالالت والمعدات والقوى العاملة والمواد الالزمة منها سه، ويلمتطلبات تأس

 و وكذلك النواحي االقتصادية والتحليالت المالية التي تبين االرباح والخسائر المتوقعة .للتشغيل

 .    ة المختلفةوالميزانية العمومية والمعايير الماليالتدفقات النقدية 

 المقدمة. 2
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  الموقع العام للمشروع3. 2

 

نظرا لتجمع معظم الجامعات والمستشفيات والمختبرات في محافظة العاصمة، يقترح ان يقام 

 .المشروع في هذه المحافظة 

 

 

 

 

 : منتجات المشروع 103

  :يوهيقترح ان يعمل المشروع على انتاج االصناف االكثر تداوال في المملكة ودول الجوار  

 .زجاجية المدرجة وغيرها والسحاحاتالنابيب األ -

 .سلندرات قياس الحجمال -

 .الدوارق -

 .هايدروميترات الكثافة -

 .مكثفات االبخرة -

  

 الطلب السابق 2 .3

 :تأتي مستوردات المملكة من هذه المنتجات ضمن بنود التعرفة الجمركية التالية 

صحة او للصيدلة ، ان كانت مدرجة أصناف زجاج للمختبرات او لل" على  وينص701710000

 ".او معايرة ممن كوارتز مصهور او من غيره من سليس مصهور

أصناف من زجاج اخر للمختبرات او للصحة او للصيدلة وان كانت "  وينص على 701720000

 ".الخ...ة او معايرة ومعامل تمدده الطولي ال يتجاوزجمدر

جاج للمختبرات او للصحة او للصيدلة ، أصناف أخر من ز"  والذي ينص عى 701790000

 ".وان كانت مدرجة او معايرة 

يبين الجدول رقم واحد قيمة وكمية المستوردات والمعاد تصديره والصادرات الوطنية من البنود 

 :المشار اليها وعلى النحو التالي

  السوقدراسة.3
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 )1(جدول رقم 

                             للسنوات     الزجاج المخبري المستورد والمعاد تصديره ةكميقيمة و

)1997 – 2002(  

 السنة صافي المستورد *المعاد تصديرهالصادرات و المستوردات

 الكمية

 )طن(

 القيمة

 )دينار ألف(

 الكمية

 )طن(

 القيمة

 )دينار ألف(

 الكمية

 )طن(

 القيمة

 )دينار ألف(
 206.0 26.7 ــ ــ 206.0 26.7

 99.3 11.5 ــ ــ 99.3 11.5

1997 

92.5 451.9 2.6 45.1 89.9 406.8 
 8.8 0.2 ــ ــ 8.8 0.2

 11.8 3.1 ــ ــ 11.8 3.1

1998 

48.2 422.7 24.9 180.8 23.3 241.9 
 44.6 2.4 ــ ــ 44.6 2.4

 14.1356.8 ــ ــ 56.8 14.13

1999 

55.11 456.4 13.2 104.1 41.91 352.3 
 47.0 6.4 ــ ــ 47.0 6.4

 21.3 1.4 ــ ــ 21.3 1.4

2000 

78 575.0 11.6 166.1 66.4 408.9 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ
 8.6 1.1 ــ ــ 8.6 1.1

2001 

23.8 124.5 7.5 69.8 16.3 54.7 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 2002
 ــ ــ ــ ــ 26.8 5.1 
 33.2 204.3 1.1 7.9 32.1 196.4 

 

مشابهة  محلي من إنتاج عدم جود إلىجات  المتعلقة بسوق هذه المنتاالستقصاءاتتشير * 

كميات محدودة من الصادرات الوطنية منها يعود إلى أصناف ولعل ورود . منتجات المشروعل

علما بان الصادرات الوطنية . محدودة غير مشابهة لتلك المتوقع إنتاجها من المشروع قيد البحث

 فقط ولبند واحد فقط 1999 -1997كانت قد وردت ضمن إحصاءات التجارة الخارجية للسنوات 

 .من البنود الثالثة المشار إليها أعاله
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 من البنود المذكورة قد تراوح بين االستيراد مجموع كميات صافي أنمن الجدول السابق يتبين 

 طن معدل 56.1 دينار بمعدل ألف 712 طن قيمتها 128.1 دينار و ألف 63.3 طن قيمتها 17.4

 .2002-1997لسنوات  دينار لألف 360.8قيمتها 

 

 : والطاقة اإلنتاجية المقترحةالطلب المتوقع 3. 3
يرتبط الطلب على منتجات المشروع بعدد من العوامل من أهمها الزيادة في أعداد السكان وزيادة 

وبافتراض معدل نمو سنوي نسبته . الوعي الصحي والخدمات الطبية والتعليم ال سيما الجامعي

 : يبين الطلب المتوقع على هذه المنتجات للسنوات الخمسة القادمةفان الجدول التالي% 3

 

 طن/ الطلب المتوقع  السنة 
2004 60.0 
2005 61.8 
2006 63.7 
2007 65.7 
2008 67.5 

 طن في السنة ، وذلك لوردية عمل 40تم افتراض أن الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع تبلغ 

 وقد تم افتراض أن المشروع سيبدأ تشغيله بنسبة طاقة مستغلة . يوم عمل في السنة300واحدة و 

كما تم . 2004من حجم الطلب للعام % 30 طن ، تعادل 20أي انه سيتمكن من إنتاج % 50

 .سنويا% 5افتراض نسبة زادة في كميات اإلنتاج بواقع 

 

  المنافسة والتسويق4. 3
منتجات   ال ال يوجد إنتاج محلي من سيواجه المشروع منافسة من المستوردات، وعموما فانه

  . منافسةبأسعار بجودة مناسبة والبيع اإلنتاجالمشابهة وعليه يمكن للمشروع المنافسة في حالة 
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 : المتوقعة واإليرادات البيع أسعار 5. 3
 بيع صافي المستوردات قد أسعار بان أعاله إليهاتظهر بيانات دائرة اإلحصاءات العامة المشار 

سة  فقد افترض وألغراض هذه الدرا.  مراكز التخليصCIF دينار 9900 – 3.600 بين تراوحت

 واإليرادات المتوقعة اإلنتاجيبين الجدول التالي كميات .  دينار5.200ان معدل سعر الطن يبلغ 

 :  2008 – 2004للسنوات 
 

  اإلنتاج ات كمي السنة

 )بالطن(

اإليرادات إجمالي

 )دينار(

 104 000 20 األولى

 109 200 21 الثانية

 114 660 22 الثالثة

 120 400 23 الرابعة

 126 400 24 الخامسة

 

 
 

 

  الموقع104
ويعتقد أن المدن الصناعية . يقترح إقامة المشروع ضمن العاصمة عمان  حيث السوق المستهدف 

 .الحرفية هي األنسب لمثل هذه المشاريع لما توفره من خدمات البنية التحتية
 

  البناء 2. 4 
الهناجر هي األنسب لهذه الصناعة وهي متوفرة في المدينة / يعتقد أن األبنية الحديدية   

 يقدر أن تصل أجرتها 2 م500سحاب وتقدر احتياجات المشروع من المباني بحوالي /الصناعية

 . دينار7.500السنوية إلى 

 واالستخدام واحتياجات العاملين سيتم تم افتراض ان البناء سيحتاج لبعض التعديالت بما يتناسب

 .  دينار5.000وقد قدرت كلفة تلك التعديالت بمبلغ . تنفيذها من قبل صاحب المشروع

 

 

 لفنيةاالدراسة .4
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 مراحل التصنيع  3. 4
ويبين الجدول ادناه مكونات المواد  الالزمة للتصنيع في المملكة وبجودة عالية، األوليةتوفر المواد ت

 :الالزمة للتصنيع ونسبها في المعادلة التصنيعية 
 

 

 نوع المادة

 %النسب المئوية للمكونات  المكونات

SiO2 65  
Al2O3 18 80-79 

 فلدسبار

K2O3 17  
CaO+NiO   1-0.5 

Na2O,4Al2O3,4MgO  0.7 
As2O3+caO   7.5 

CaF2+NaF   0.8 
P2O5+ZnO   11-10 

 

 :أما فيما يتعلق بمراحل التصنيع فتتلخص بالخطوات التالية

 .تخلط المواد االولية المبينة اعاله حسب النسب المحددة لها بواسطة خالط خاص -

درجة مئوية، ثم يوجه )1 500( درجة حرارة عندرن لتصهر لفا في  المخلوطةتوضع المواد -

 يتشكيل والمجهزة بقوالب خاصة تعطال اكينةممصهور الزجاج بواسطة الهواء المضغوط الى 

  . مختلفةبأقطاراو قضبان زجاجية  أنابيب

وسلندرات قياس وغيرها باستخدام يتم تشكيل المنتجات المختلفة من دوارق وسحاحات  -

األنابيب والقضبان أعاله بواسطة ماكينة تشكيل إضافية خاصة مزودة بقوالب مختلفة ونافخات 

 .هواء

شكل النهائي للمنتجات من خالل الفرن الكهربائي ، ثم يلي ذلك التدريج بواسطة يتم تثبيت ال -

 . ماكينة تدريج القياس عند الحاجة

 

 . في كراتين حسب اصنافها وتنقل للمستودع الخاص بالمواد الجاهزةأعالهتوضع المنتجات  -

 
 

 :يبين المخطط األولي التالي خطوات التصنيع للمشروع
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  والمعداتتالماكينا 4. 4

دينار/التكلفة ةالماكين

 1.500 خالط آلي

مزود بحارقتين وضاغطة هواء ) من الطوب الحراري(فرن صهر 

 خارجية
15.000 

 20.000 مزودة بقوالب مختلفة ونافخة هواءقضبان/ تشكيل األنابيب ةماكين

مزودة ( تشكيل الدوارق واالمبوالت والسحاحات وما شابه ةماكين

 ونافخات هواء) لفةبقوالب مخت
25.000 

 5.000 فرن كهربائي لتثبيت الشكل النهائي

 5.000  تدريج القياسةماكين

 71.500 المجموع

 

  والمفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث 5. 4
 

 .  دينار2 500تقدر قيمة االثاث والمفروشات واالجهزة المكتبية بحوالي 

 

  وسائط النقل604

          بحوالي       التوزيع منتجات الشركة، تقدر كلفته) فان(طة نقل متوسطة واسيحتاج المشروع ل

  .دينار) 11 000(
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  القوى العاملة واألجور السنوية7. 4
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 4.800 400 1 صاحب المشروع/مدير عام

 2.400 200 1 محاسب

 3.000 250 1 ؤول تسويقمس

 1.500 125 1 سكرتارية وطباعة واستقبال

 3.000 250 1 مهندس كيماوي /إنتاجمدير 

 10.800 150 6 عامل فني

 4.800 100 4 عاديعمال 

 1.080 90 1 حارس

 1.080 90 1 مراسل

 32.460  المجموع

 

 .ثل مساهمة المشروع في الضمان اإلجتماعيتم% 11هذا ويضاف الى اجمالي الرواتب واألجور اعاله ما نسبته 
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  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد 8. 4
 :يبين الجدول التالي المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج وتكاليفها المتوقعة في السنة األولى

 

 الكمية المادة

 )طن(

سعر الوحدة 

 )دينار(

التكلفة اإلجمالية

 )دينار(

 6.846 16.300420 فلدسبار

 :منوعة بكميات بسيطة وأسعار متفاوتة أتربة

Na2O,4Al2O3,4MgO 

As2O3+CaO 

CaF2+NaF 

P2O5+ZnO 

CaO+NiO 

4.2 - 600 

 7.500 - - مواد تعبئة وتغليف

 500 - - أحبار تدريج

 15.446 المجموع 
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 الضرورية الخدمات 9. 4
 

 دينار/التكلفة اإلجمالية البند

 600 المياه

 1.440 الكهرباء

 5.100 وقود ثقيل/الوقود

 7.140 المجموع

 
   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل10. 4

 

تتكون مصاريف التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع 

قيمتها الى                صل تومصاريف التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى، حيث يتوقع ان 

 .دينار) 4.000(

 

 

 

 األولى للسنة / تكاليف التشغيل 105
دينار/اإلجمالي السنوي البند  

 15.446 المواد األولية السنوية

 36.030 الرواتب واألجور

 7.140 الخدمات الضرورية

 2.600 مصاريف التسويق

 7.500 إيجارات

 5.860 مصاريف تشغيل اخرى

 74.576 المجموع 
 

الدراسة المالية.5  
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  رأس المال العامل205
 وبذلك يكون راس المال  واحد ،لمدة شهر دورة انتاجية  راس المال العامل على أساساحتسابتم 

 . دينار6.215العامل للمشروع  
    

  كلفة الموجودات الثابتة305
 دينار / التكاليف البند

 5 000  تعديالت البناء

 71 500  والماكيناتالمعدات

 2 500  والمفروشاتاثاألث

 11 000 وسائط النقل

 500 تأمينات مستردة

90 500  المجموع  

 

 ملخص تكاليف المشروع  405
 دينار/ الكلفة  البند

 90 500 كلفة الموجودات الثابتة

 4 000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

6 215 رأس المال العامل  

100 715 المجموع   
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  التمويللوسائ 5. 5
 

دينار/ القيمة البند  

 50 715 مساهمة صاحب المشروع

 50 000 قرض الموجودات الثابتة

)دينار(المجموع   715 100  

 

 

  برنامج تنفيذ المشروع  6. 5
 

اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختبار الموقع  واجراء التعديالت الالزمة          ) 6(يحتاج المشروع الى فترة     

  .والتعاقد على المعدات وحتى البدء بالتشغيللخدمات على البناء وايصال ا

 

 رضيات الماليةلفا  األسس و7. 5
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشـغيلي               

رضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة        لفاتم اعتماد األسس و   . هو عشرة سنوات  

 : يلي سنين كما

بشـكل متسـاو مـع الزيـادة المفترضـة           تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد         -

 .لإليرادات

 %.5 سنوي هو تزداد بمعدل األجور السنوية تم افتراض أن -

 .على األرباح المتحققة% 15 احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. 50 افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %.12افي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  تم احتساب ص-

 

 ات االستنتاج8. 5
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، إن المشروع حساسية المشروعيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على  يحقق ربحاً

ن المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح الوفاء بالتزاماته المالية وا

 :والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 دينار في السنة األولى للتشغيل ) 12 112(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار للسنة الخامسة)22 106( و 

 تبلغ قيمة .امال بما فيهم صاحب المشروعوع ا موظف عشرلسبعةرص عمل سيوفر المشروع ف -

 )36 030 (األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة)43 795 (دينار في السنة األولى يرتفع إلى 

فـي السـنة     % 25.8في السنة األولـى و       % 12.4تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

  %.25.8و  % 21.7الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 .دينار NPV 504 69تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.IRR 31.4يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.7رات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثما -

  .وات سن4تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب تتراوح  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم  % 20و% 10بين  

 .للحكم على جدوى المشروع

 
 

 

 و الخسائرحساب االرباح  -1 

 قائمة التدفقات النقدية -2       

 لعموميةالميزانية ا -3       

  الخالصة والمعايير المالية-4       

 المالحق المالية 9. 5



الموقع المقترح
العاصمة

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

104,000109,200114,660120,393126,413المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

15,44616,21817,02917,88118,775تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
20,64621,67822,76223,90025,095تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
10,44010,96211,51012,08612,690تكاليف المصنع التشغيلية

46,53248,85951,30253,86756,560مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
57,46860,34163,35866,52669,853الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي التسويق
12,05512,65713,29013,95514,652رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,6002,7302,8673,0103,160مصاريف البيع والتسويق
9601,0081,0581,1111,167قرطاسية
7,5007,5007,5007,5007,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,6001,6801,7641,8521,945مصاريف أخرى

28,04529,07230,15031,28332,472مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,3749,3749,3749,3749,374اإلستهالك لإلصول الثابتة

800800800800800إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

38,21939,24640,32441,45742,646مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
19,24921,09623,03425,06927,207الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
14,24916,91519,75422,78026,008الربح قبل الضريبة

2,1372,5372,9633,4173,901الضريبة على األرباح
12,11214,37716,79119,36322,106األرباح الصافية

%61%62%64%65%67نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
78,21378,59078,91179,16779,347نقطة التعادل (بالدينار)

%63%66%69%72%75نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

5,00025.00200أألبنية
025.000منشآت أخرى
71,50010.007,150معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
11,0006.671,649وسائل نقل

010.000أخرى
9,374المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

4,0005800المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,2156,2150رأس المال العامل المطلوب

100,71550,71550,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الزجاج المخبري



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
104,000109,200114,660120,393126,413المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
104,000109,200114,660120,393126,413المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
50,715حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,92811,89918,98426,16233,409الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
100,715108,928121,099133,644146,555159,821مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
90,500مجموع اإلستثمارات

1,28746,53248,85951,30253,86756,560التكاليف التشغيلية المباشرة
28,04529,07230,15031,28332,472إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة

4,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2,1372,5372,9633,4173,901الضريبة

95,78781,71484,64987,69590,85694,132إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,92827,21436,45045,94955,70065,689صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8,1909,0099,91010,90111,991أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8,1909,0099,91010,90111,991إجمالي دفعات سداد القرض

4,92819,02427,44136,03944,79953,698رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
07,1258,4579,87711,39013,004توزيعات األرباح

4,92811,89918,98426,16233,40940,695صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الزجاج المخبري



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,92811,89918,98426,16233,40940,695النقد

00000المدينون
1,2871,2871,2871,2871,2871,287المخزون

6,21513,18620,27127,44934,69641,982إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
5,000المباني

71,500األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

11,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
90,50090,50090,50090,50090,50090,500إجمالي األصول الثابتة
9,37418,74828,12237,49646,870اإلستهالك التراآمي

90,50081,12671,75262,37853,00443,630القيمة الدفترية لألصول الثابتة
4,0003,2002,4001,6008000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
100,71597,51294,42391,42888,50085,612مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
81909009991010901119910اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

81909009991010901119910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

4181032801228921199100رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
4181032801228921199100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
50,71550,71550,71550,71550,71550,715رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4,98710,90717,82125,794األرباج المجمعة
4,9875,9206,9147,9739,103الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

50,71555,70261,62268,53676,50985,612مجموع حقوق الملكية
100,71597,51294,42391,42888,50085,612مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %25.8%21.9%18.4%15.2%12.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%25.8%25.3%24.5%23.3%21.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.52.02.52.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الزجاج المخبري



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%100,7155تكاليف المشروع

%50,7155مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%50,00012القروض

%50%49.6القرض الى التكاليف %

%15%50.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

12,11214,37716,79119,36322,106صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%20.6%18.9%17.2%15.5%13.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%25.8%21.9%18.4%15.2%12.4معدل العائد على اإلستثمار %

%25.8%25.3%24.5%23.3%21.7معدل العائد على حقوق الملكية %

1.52.02.52.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.50.30.20.0الديون

78,21378,59078,91179,16779,347نقطة 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 69,50462,40155,29847,86226,21940,14310,783صافي القيمة الحالية

IRR 15.0%23.2%19.5%25.5%25.2%28.1%31.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.51.51.31.41.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

16,950
17.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

78,846

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.7%

24.1%
1.8

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الزجاج المخبري



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR31.4%معدل العائد الداخلي
NPV69,504صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR28.1%معدل العائد الداخلي
NPV62,401صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR25.2%معدل العائد الداخلي
NPV55,298صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR25.5%معدل العائد الداخلي
NPV47,862صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR19.5%معدل العائد الداخلي
NPV26,219صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR23.2%معدل العائد الداخلي
NPV40,143صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR15.0%معدل العائد الداخلي
NPV10,783صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,7870-95,787

14,92829,42324,496

227931,27030,990

329333,20832,915

430835,24334,935
5324129,125128,801

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0105,3660-105,366

14,92829,42324,496

227931,27030,990

329333,20832,915

430835,24334,935
5324133,488133,164

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0114,9450-114,945

14,92829,42324,496

227931,27030,990

329333,20832,915

430835,24334,935
5324137,851137,527



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,7870-95,787

14,92824,22319,296

227925,81025,530

329327,47527,182

430829,22428,916
5324120,769120,446

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,7870-95,787

14,92819,02314,096

227920,35020,070

329321,74221,449

430823,20422,896
5324112,414112,090

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,9160-95,916

15,42021,96616,545

230723,47723,169

332325,06324,740

433926,72826,390
5356120,963120,607

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

096,0450-96,045

15,91314,5088,595

233515,68315,348

335216,91816,566

437018,21417,844
5388112,802112,414


