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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(سة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدرا 

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
مالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة وال            

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

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

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

 .مركزاً 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (

 



 

 المحتويات
 ملخص المشروع .١

 المقدمة   .٢

  المشروعوصف ١٠٢
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  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق .٣

  وصف المنتج١٠٣

   الطلب الحالي٢٠٣

 الطلب المتوقع   ٣٠٣
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 المنافسة والتسويق واسعار البيع ٥ .٣

 اإليرادات المتوقعة للمشروع ٦٠٣

 الدراسة الفنية .٤

         موقع المشروع١٠٤

  البناء٢٠٤

 عملية التصنيع ٣٠٤

 واألجهزةالمعدات  ٤٠٤

  والتجهيزاتاألثاث ٥٠٤

  السيارات٦٠٤

  العاملةالقوى ٧٠٤

 األولية والتغليف المواد ٨٠٤

  الخدمات الضرورية٩٠٤

  تنفيذ المشروعبرنامج ١٠. ٤

 الدراسة المالية .٥

  تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

  رأس المال العامل٢٠٥

  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥

 تكاليف المشروع٤٠٥ 

  وسائل التمويل٥٠٥

  الفرضيات المالية٦٠٥

 الخالصة٧٠٥

 

المالحق المالية. ٦



 ١

 
 

 

 )الصلصال(عة من الفخارمشروع إنتاج أدوات المائدة و الطهي المصنو
 

 ملخص المشروع. ١

 اسم المشروع )الصلصال( من الفخارالطهيإنتاج أدوات المائدة و

 موقع المشروع  مراكز المحافظات

 منتجات المشروع   المختلفة من الفخار  والطهيأدوات المائدة

 األيدي العاملة  عاملموظف و ١١

 االستثمار الكلي   دينار٣٨,٩٨٤

 صافي القيمة الحالية   دينار٢١,٧٢٨

 معدل العائد الداخلي  %٢٨,٨

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار  ١,٦

 فترة االسترداد  سنوات ٣
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 - :  وصف المشروع١٠٢
 

اعم أو  سواء في المنزل أو المطيلمائدة ولغايات الطهألغراض ا تتعدد أنواع وأشكال األدوات المستخدمة

كأدوات مساعدة في مجاالت تقديم الطعام والشراب وتتنوع المواد المستخدمة في صناعة هذه األدوات 

 إال . وغيرهاالمين أو الزجاج أو من األلمنيوم المغطى بطبقة من التيفلونيفهنالك ما هو من األلمنيوم أو الم

تعمل في مجاالت متعددة وال تزال فئات ال غنى عنها و تس) الصلصال ( أن األدوات المصنعة من الفخار 

كبيرة من المجتمعات تستعمل هذه األدوات إضافة إلى أن بعض أنواع المأكوالت ال تزال تحضر وتطبخ أو 

حصرا وغنى عن ) الصلصال (  المصنوعة من الفخار  واألوانيتشوى وتقدم من خالل استعمال األدوات

 مرغوبا من قبل عدد كبير من فئات المجتمع سواء في المنازل أو القول أن استخدام هذه األدوات تمثل جانبا

 . الخ…الفنادق أو المطاعم 
 

) الصلصال(ل والمقاسات من الفخار يهدف المشروع المقترح إلى إنتاج أصناف مائدة ومطبخ بمختلف األشكا

لدراسة وفي بداية وتوفيرها بأسعار مناسبة ، إذ أن هنالك طلب دائم على هذه المنتجات ولغايات هذه ا

ستقصاءات لالنتيجة والمشروع يفضل إنتاج األدوات واألنواع التي يكون الطلب عليها أكبر ما يمكن 

 : إنتاج األدوات التالية البدء بوالزيارات التي تمت مع بعض موزعي و تجار األدوات المنزلية يقترح 

 بواسطة األفران  كغم لغايات الطبخ و الطهي٥ كغم ـ ١الفخاريات بأقيسة سعة  −

 .   الرز باللحمة المبهرة ، و الدجاج المكمور،الحرارية لتحضير القدرة

 . سم بمختلف األشكال٤٠سم ـ ١٠الصواني من قياس قطر  −

الصحون سواء الدائرية أو البيضاوية أو المستطيلة لغايات استعمال الطبخ الشوي  −

 . في األفران والستعماالت المائدة

 .أنواع المأكوالت والمشروبات الستعماالت المائدةأدوات لتقديم بعض  −
 

  - :  مبررات المشروع٢٠٢
 

 هنالك طلب دائم و مستمر على األدوات المطبخية وأدوات وأواني الطهي والمائدة المصنعة من الفخار  -١

 . من قبل المطاعم والفنادق وقطاعات مختلفة من المواطنين) الصلصال ( 

 . يات كبيرة من هذه المواد وخاصة من الصين ال يزال األردن يستورد كم -٢

 .دوات موضوع الدراسة بجودة عالية إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة في حال إنتاج األ -٣

 أن جميع المواد األولية الداخلة في صناعة األواني الفخارية لغايات الطهي والمائدة معفاة من الرسوم  -٤

 .  في األردن) الصلصال(سي من المادة األولية لتصنيع هذه األدوات وهي الجمركية إضافة إلى توفر جزء أسا

 .  استثمارية جيدة في المنطقة و توفير فرص عمل جديدةة خلق فرص -٥

 . أصحاب المشروع/  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٦

 

  املقدمة.٢



 ٣

 -: الموقع العام للمشروع ٣٠٢
 

 السكانية مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع خاصة إن معظم المناطق في المملكة وخاصة القريبة من التجمعات

وأن المدن الصناعية أصبحت منتشرة في معظم المحافظات األمر الذي يسهل تنفيذه واالستفادة من حوافز 

 . اإلعفاءات الضريبية وحوافز التصدير

 

   

 

 

 - :  وصف المنتج١٠٣

هي والستعماالت المائدة والمصنعة من الفخار سيقوم المشروع المقترح بإنتاج األدوات المطبخية لغايات الط

 : حسب القياسات واألصناف الدارج استعمالها وهي) الصلصال ( 

 كغم لغايات الطبخ و الطهي بواسطة األفران التي تعمل على الغاز أو ٥ كغم ـ ١الفخاريات بسعة  −

 .الكهرباء لتحضير بعض أنواع المأكوالت

 . م بمختلف األشكال س٤٠سم ـ ١٠ الصواني من قياس قطر  −

 الصحون والزبادي واألوعية لغايات الطبخ أو الستعماالت المائدة وخاصة في المطاعم والفنادق  −

 . ومحالت بيع المأكوالت اإليطالية

 . أدوات مختلفة تستعمل لتقديم بعض أنواع المأكوالت والمشروبات والستعماالت المائدة والمطبخ −

     

  - :  الطلب الحالي٢٠٣
 

ن أهم مؤشرات الطلب الحالي عدد السكان وعدد عقود الزواج لتكوين اسر جديدة وما تحتاجه من م

تجهيزات منزلية مختلفة وعدد المشاريع السياحية القائمة من مطاعم وفنادق ومجمعات سياحية 

لمختلف الغايات إضافة إلى مستوى الدخل حيث أن مستوى الدخل يؤثر في نمط االستهالك واقتناء 

 عدد سكان أن بيانات دائرة اإلحصاءات العامة تشير. ألدوات لغايات الطبخ والطهي والمائدةا

مليون نسمة وأن معدل الزيادة السنوية لعدد السكان  ) ٥،٣( حوالي ٢٠٠٢المملكة المقدر سنة 

بين عدد عقود الزواج وبالتالي عدد األسر الجديدة إضافة إلى ) ١(والجدول رقم %.  ٢،٨تبلغ 

 .٢٠٠٢ـ ١٩٩٨توى دخل الفرد للسنوات مس

 

 

 

 

 دراسة السوق.٣



 ٤

 )١(جدول رقم 

 متوسط دخل الفرد عدد عقود الزواج المسجلة السنة

١,١٨٠ ٣٩,٤٠٠ ١٩٩٨ 

١,١٧٧ ٣٩,٥٠٠ ١٩٩٩ 

١,١٨٩ ٤٥,٦٠٠ ٢٠٠٠ 

١,٢١٨ ٤٩,٨٠٠ ٢٠٠١ 

١,٢٤٨ ٤٦,٩٠٠ ٢٠٠٢ 

   

عما كانت % ١٩بنسبة قد ارتفعت  ٢٠٠٢أن عدد عقود الزواج ارتفعت في سنة ) ١(يالحظ من الجدول رقم 

 .لنفس الفترة% ٥,٧متوسط دخل الفرد فقد ارتفع بنسبة ، أما  ١٩٩٨عليه في سنتي 
 

مديرية المعلومات واإلحصاء أهم  /  وزارة السياحةبيانات أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي فقط بينت 

 ).٢(المؤشرات السياحية كما هو مبين في الجدول رقم 

 )٢(م جدول رق
 

    السنة               

 البند

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

 ٣٠٩ ٢٩٨ ٢٧٨ ٢٤٧ ٢١١ عدد الفنادق المصنفة

 ١٥٢ ١٧٤ ١٧٤ ١٧٥ ١٦٩ عدد الفنادق غير المصنفة

 ٣٧٦ ٣٥٤ ٣٧٠ ٣٣٥ ٢٤١ عدد المطاعم السياحية

 ٥٥٧,٣ ٤٩٦,٢ ٥١٢,٤ ٥٦٤ ٢٤٨,٥ بالمليون دينار/الدخل السياحي

  

 من الجدول السابق أن عدد الفنادق المصنفة في ازدياد مطرد وان عدد الفنادق غير المصنفة قد يالحظ

 بشكل ملحوظ اذ أن السائح اصبح يركز على الخدمات الجيدة المقدمة من الفنادق ٢٠٠٢انخفضت في سنة 

 . العالمية السياسيةلألحداثالمصنفة، أما الدخل السياحي فقد تذبذب بين الصعود والهبوط نتيجة 
 

عن طريق ) الصلصال( والمائدة المصنوعة من الفخار الطهييتم تغطية حاجة السوق المحلي من أدوات 

 االستيراد حيث انه ال توجد في األردن أي جهة تقوم بإنتاج هذه األدوات سوى بعض المعامل أو المشاغل

ل الصحون وأدوات الزينة والزخرفة تقوم بإنتاج أدوات مائدة بسيطة مث) ٥( وال يتجاوز عددها الصغيرة

والديكور من السيراميك، وقد بينت النشرة اإلحصائية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة حجم 

ترد منتجات المشروع والمنتجات المستوردات والصادرات والمعاد تصديره من األدوات موضوع البحث حيث 

أواني للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية "ينص على الذي ) ٦٩١٢٠٠٠٠( ضمن بند التعرفة رقم المشابهة

إجمالي المستوردات والصادرات ) ٣(، ويبين الجدول رقم "فية عدا البورسلينخزأو للتواليت آخر من مواد 

 .٢٠٠٢-١٩٩٩ للبند أعاله للسنوات والمعاد تصديره
 



 ٥

 )٣(جدول رقم 

 السنة ريالميزان التجا والمعاد تصديرهالصادرات المستوردات

 دينار/القيمة طن/الكميةدينار/القيمة طن/الكمية دينار/القيمة طن/الكمية

١٨٥,١٦٠ -٨٩ ٩٥,٠٠٠ ١٨٧ ٢٨٠,١٦٠ ٢٧٦ ١٩٩٩- 

٣٥٨,٧٥٠ -٣٦٠ ١١٢,٠٠٠ ٢١٩ ٤٧٠,٧٥٠ ٥٧٩ ٢٠٠٠- 

١٩٧,٨٧٠ -٣١٤ ١٥,٨٠٠ ٥ ٢١٣,٦٧٠ ٣١٩ ٢٠٠١- 

٢٦٩,٣٣٠ -٤٣١ ٤٨,٠٠٠ ٣٦ ٣١٧,٣٣٠ ٤٦٧ ٢٠٠٢- 

 :لسابق يتبين ما يلي من الجدول ا

 هذا وقد بلغ معدل كميات الميزان التجاري .أن صافي كمية وقيمة المستوردات في ازدياد مستمر −

 . طن٣٧٠ حوالي ٢٠٠٢-٢٠٠٠للسنوا 

قسم التعرفة الجمركية أفادوا أن كمية / لدى االستفسار من بعض موظفي دائرة الجمارك العامة −

من )% ٧٠(أدوات المائدة المصنعة من الفخار تشكل حوالي المستوردات من أواني الطبخ والطهي و

 .كمية المستوردات

ألغراض التحفظ ، ونظرا لغياب البيانات المتعلقة باإلنتاج المحلي ، فقد اعتبر ان كميات اإلستيراد  −

تمثل حجم الطلب ) الميزان التجاري(مطروحا منها كميات الصادرات الوطنية والمعاد تصديره 

 .السابق
 

 - :      الطلب المتوقع٣٠٣
 

كما ذكر سابقاً فان الطلب على أدوات الطهي والمائدة موضوع البحث يعتمد على عدد السكان وعدد األسر 

ولغايات التحفظ فانه تم تقدير زيادة . الخ… الجديدة ومستوى الدخل والنشاط السياحي من مطاعم وفنادق 

سنوياً ، وعليه فان % ٣دة في عدد السكان أي بنسبة  موضوع البحث بنسبة الزيالمنتجاتالطلب على ا

المستوردات صافي من إجمالي % ٧٠يبين حجم الطلب المتوقع وعلى أساس افتراض أن ) ٤(الجدول رقم 

  ٠هي من األدوات موضوع هذه الدراسة 
 

 )٤(جدول رقم 
 

 طن/ الطلب المتوقع  السنة

٣٩٣ ٢٠٠٤ 

٤٠٤ ٢٠٠٥ 

٤١٦ ٢٠٠٦ 

٤٢٩ ٢٠٠٧ 

٤٤٢ ٢٠٠٨ 

٤٥٥ ٢٠٠٩ 

 



 ٦

 - :   حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية٤٠٣
 

 من أدوات الطهي والمائدة طن بالسنة  ٩٠بحوالي  الطاقة اإلنتاجية العملية للمشروع تقدر −

 .سنة/ يوم٣٠٠ وذلك على أساس وردية عمل واحدة يومياً وبواقع ،المقترح إنتاجها

، كما افترض معدل زيادة  % ٧٠ يل بطاقة مستغلة نسبتها  المشروع سيبدأ التشغتم افتراض أن  −

، وعليه يبين الجدول التالي كميات اإلنتاج المتوقعة وحصة % ٥سنوية بكميات اإلنتاج بنسبة 

 :المشروع من السوق للسنوات الخمسة القادمة 

 

 )٥(جدول رقم 
 كمية اإلنتاج السنة

 كغم/ 

حصة المشروع من 

  %السوق

١٥,٦ ٦٣,٠٠ ٢٠٠٥ 

١٥,٩ ٦٦,١٥ ٢٠٠٦ 

١٦,٢ ٦٩,٤٥ ٢٠٠٧ 

١٦,٥ ٧٢,٩٠ ٢٠٠٨ 

١٦,٨ ٧٦,٥٧ ٢٠٠٩ 

 

 -:  المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣
 

ولكن . تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المستورد وخاصة من الصين وبعض الدول األوروبية

ين إال أن أسعارها التي تباع بها تعتبر جيدة يالحظ أن هذه المستوردات وبالرغم أن معظمها مصدره الص

وبعض المنتجات تعتبر أسعارها مرتفعة، ويعود السبب في ذلك للشهرة التي تتمتع بها الصين في إنتاج مثل 

ولذلك فيجب التركيز في اإلنتاج على جودة األدوات المنتجة . هذه األدوات والتي هي موضوع هذه الدراسة

لتركيز على عدم حصول فاقد في اإلنتاج بشكل اكثر با اإلنتاج اقل ما يمكن وذلك  تكون تكاليفأنومحاولة 

من المعدل لمثل هذه الصناعة والمنافسة باألسعار وذلك لتوفير هامش ربح جيد الصحاب محالت بيع األدوات 

إضافة ) مدنيةالعسكرية وال( كما يمكن االستفادة من أسواق المؤسستين االستهالكيتين في األردن . المنزلية

للتسويق المباشر بالجملة لبعض مستهلكي مثل هذه األدوات من فنادق ومطاعم إضافة إلى إمكانية التصدير 

 .للخارج
 

 الواحد في السوق وذلك على أساس وزن مرجح لعدد مالكيلو غراأما من حيث أسعار البيع، فان معدل بيع 

دينار، أما بالنسبة للمشروع المقترح فان تحديد ) ١,٦٥٠(من األواني المختلفة من المستورد بلغ حوالي 

 .دينار للكغم الواحد يعتبر معقوالً ومناسباً) ١,٣٠٠ (بسعر البيع بالجملة 

 



 ٧

 - : المتوقعة للمشروعاإليرادات  ٦٠٣
 

اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم تقديرها على أساس حجم اإلنتاج  ) ٦( دول رقم يوضح الج

 .المتوقع ونسبة الطاقة المستغلة وسعر البيع المقترح وذلك لخمس سنوات

 

  )٦( جدول رقم 

 إيرادات المشروع
 

 دينار/إجمالي اإليرادات طن/ كمية اإلنتاج السنة

 ٨١,٩٠٠ ٦٣,٠٠ األولى

 ٨٥,٩٩٥ ٦٦,١٥ ثانيةال

 ٩٠,٢٩٥ ٦٩,٤٥ الثالثة

 ٩٤,٨١٠ ٧٢,٩٠ الرابعة

 ٩٩,٥٥٠ ٧٦,٥٧ الخامسة
 

 

 

 

 - :  موقع المشروع١٠٤
 

المدن مثل مناطق المرخصة للغايات الصناعية ال أي من  مراكز المحافظات وفييقترح إقامة المشروع في

 .مة واأليدي العاملة حيث تتوافر الخدمات الضرورية الالزالحرفية /صناعيةال
 

 - :    البناء٢٠٤
هذا ل وتعتبر األبنية االسمنتة والحديدية مناسبةمتر مربع ) ٣٠٠ (بنية باألتقدر احتياجات المشروع من 

وقد افترض استئجارها ببدل النوع من الصناعة وتتوفر في المناطق الصناعية المرخصة أو المدن الصناعية 

 .توزيع المساحات المطلوبة للمشروع) ٧(ويبين الجدول رقم .  دينار٣,٦٠٠إيجار سنوي قدره 

 )٧(جدول رقم 
 ٢م/المساحة  البند

 ١٥٠ انتاجصالة 

 ١٠٠ مستودعات

 ٥٠ الخدماتمكاتب لإلدارة و

 ٣٠٠ المجموع

وتقدر هذه التكاليف التعديالت بما يتناسب واالستخدام، إلى بعض أعمال تم افتراض حاجة البناء  -

 .دينار) ١,٥٠٠(بحوالي 
 

 

 الدراسة الفنية.٤



 ٨

 - :   عملية التصنيع٣٠٤
 

 . ويتم ذلك يدويا باستخدام بعض األدوات البسيطة.تشكيل الطين بواسطة الدواليب الدوارة -١

 .التجفيف -٢

 . درجة مئوية١,٢٠٠ – ٩٠٠الشواء في األفران على درجة حرارة تتراوح بين  -٣

 . ثم الشواء مرة اخرى والدهانGlazingالتزجيج  -٤

 . ين لحين البيعالتغليف والتخز  -٥
 

 - :    المعدات واألجهزة٤٠٤
 

المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علما بان هذه المعدات ) ٨(يوضح الجدول رقم 

 .واألجهزة يمكن شراؤها من السوق المحلي أو تصنيعها محلياً مثل أفران التجفيف
 

 )٨(جدول رقم 

 زمة للمشروعتكلفة المعدات واألجهزة الال
 

 دينار/ التكلفة العدد البند

 ٣,٠٠٠ ٣ دواليب كهربائية لعملية تشكيل األدوات واألواني

 ١٠,٠٠٠ ٢ ) الحرق(للشوي كهربائية ن افرأ

 ٥٠٠ ١ لمواد التزجيجخالط 

 ٧٥٠ ١  ضاغطة هواء وتجهيزات وأدوات دهان

 ١,٢٠٠ - عمل للزخرفة والتوضيبطاوالت 

 ٨٠٠ - ة عدد وأدوات مختلف

 ٣٥٠ - أدوات إطفاء الحريق والسالمة العامة

 ١,٥٠٠ - تمديدات كهروميكانيكية

 ١٨,١٠٠  المجموع

 

 -:    األثاث والتجهيزات ٥٠٤
 

يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية تتمثل في الطاوالت والكراسي والخزائن وجهاز حاسوب وأجهزة 

 .دينار) ٢,٠٠٠(الخ تقدر كلفتها بحوالي … هاتف

 

 

 

 



 ٩

 - :    السيارات٦٠٤
 

وذلك لقضاء وإنجاز أعمال المشروع ولغايات نقل وتوزيع منتجات ) فان(يلزم المشروع سيارة نقل متوسطة 

المشروع لتجار الجملة أو محالت بيع األدوات المنزلية أو إلى المشترين مباشرة مثل الفنادق والمطاعم 

 .ردينا) ٩,٠٠٠ (بمبلغ كلفتها تقدرو

 

 - :    القوى العاملة٧٠٤
 

 احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية التي ستدفع لهم  ) ٩( يبين الجدول رقم 

 .)بالدينار( 

 

 )٩(جدول رقم 

 الرواتب واألجور

 دينار/األجر السنوي دينار/األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مدير/صاحب المشروع

 ٧,٢٠٠ ٢٠٠ ٣ ل فنيونعما

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ عامل ماهر

 ٢,٤٠٠ ١٠٠ ٢ عامل عادي

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١  أداري /محاسب

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ امةعمسؤول تسويق وعالقات 

 ١,٥٦٠ ١٣٠ ١ سائق

 ٢٣,١٦٠  ١١ المجموع

 

 .  %١١يضاف للرواتب أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 
 

 - :المواد األولية والتغليف    ٨٠٤
 

احتياجات المشروع من المواد األولية وتكلفتها السنوية حسب الطاقة اإلنتاجية  ) ١٠( يوضح الجدول رقم 

ويتم استيراده ) الصلصال(  األولية األساسية في المشروع الالزمة لإلنتاج الطين ة علماً بان الماد،المستغلة

للطن، ويستورد بنسبة دينار ) ٢٥٠ (بكلفة و  واسبانيا إيطاليا،تركيا  من الخارج من عدة مصادرة أهمها

اضافة الى الطين المحلي ، اذ ان هنالك اكثر من منتج محلي وبمعدل %. ٤٠-%٣٠رطوبة تتراوح بين 

 %.  ٢٥وسيتم استخدام الطين المحلي النتاج بعض المنتجات وبنسبة .  دينار للطن٢٠٠تكلفة 

 



 ١٠

 : المطلوب لإلنتاج هي ) صلصال ال( ومواصفات الطين 

 .  أن يكون خاليا من األمالح أو أن تكون نسبة األمالح أقل ما يمكن -١

 %. ٥ـ٣ أن ال يوجد به كلس أو جبس أو كبريت بنسبة تزيد عن  -٢

 .  أن يكون مالئم لعملية التكسية بمادة الزجاج حتى ال يحصل تشقق باألدوات واألواني المنتجة -٣

انس وأن ال يظهر به شقوق أثناء عملية الفحص والتي تتم بواسطة اليدين والعين  أن يكون لين و متج -٤

 . المجردة

  :يبين الجدول التالي احتياجات المشروع من المواد األولية وتكاليفها المتوقعة للسنة األولى ن التشغيل

 

   )١٠( جدول رقم 

 احتياجات المشروع من المواد األولية وتكلفتها

 )بالدينار( 

 دينار/ الكلفة  طن/ الكمية  لبند ا

 ٢٣,٠١٨ ٩٦,٩ ) محلي% ٢٥مستورد،% ٧٥ الصلصال(الطين 

 ٤,٥٠٠ ١,٥٠٠ بودرة الزجاج 

 ١,٥٠٠ ـ مواد الرسم والتلوين والزخرفة 

 ٥٠٠ ـ مواد التعبئة والتغليف  

 ٢,٢١٢  % ٧,٥فاقد بنسبة 

 ٣١,٧٣٠  مجموع كلفة المواد األولية
 

 - :يةالخدمات الضرور ٩٠٤
 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل المعدات ولألفران بشكل خاص واإلنارة 

 وتقدر تكاليف هذه الخدمات كما ،االعتيادية والمياه لالستعمال الشخصي وللتنظيف ولإلنتاج ووقود السيارة

 ). ١١(هو مبين في الجدول رقم 

  )١١(  جدول رقم 

 لضروريةالخدمات ا

 دينار/ التكلفة  البند

 ٤,٢٠٠ الكهرباء

 ٤٨٠ المياه

 ٩٠٠ الوقود

 ٥,٥٨٠ المجمـوع

تبلغ قيمة التأمينات المستردة التي سيتم دفعها وهي تأمينات االشتراك في التيار الكهربائي  −

 . دينار) ٥٠٠(و المياه والهاتف والفاكس وتقدر كلفتها حوالي 



 ١١

 

 - :مشروعامج تنفيذ الن    بر١٠. ٤
 

تعديالت البناء  شهور كون البناء مستأجر وان تنفيذ ٦حوالي بتقدر الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع 

 وان األفران يمكن تصنيعها ،األعمال الميكانيكية والكهربائية يمكن تنفيذها بسهولة وبفترة قصيرةو

رة في السوق المحلي عن طريق وكالء الشركات وتجهيزها محليا إضافة إلى أن باقي المعدات واألدوات متوف

 . الصانعة

 

 

 

 -:تكاليف التشغيل السنوية  ١٠٥
 

 .تكاليف التشغيل للسنة األولى من اإلنتاج ) ١٢( يبين الجدول رقم

 

 )١٢(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 دينار/ التكلفة البند

 ٣١,٧٣٠ المواد األولية والتعبئة والتغليف

 ٢٥,٧٠٧ جور الرواتب واأل

 ٣,٦٠٠ اإليجارات

 ٥,٥٨٠ الخدمات الضرورية

 ١,٦٣٨ مصاريف التسويق

 ٢,٣٥٠ المصاريف التشغيلية األخرى 

 ٧٠,٦٠٥ المجموع 

 

 - :     رأس المال العامل٢٠٥
 

 .  دينار) ٥,٨٨٤( تقدر احتياجات رأس المال العامل للمشروع وعلى أساس حاجة شهر أي مبلغ 

 

 

 

الدراسة المالية.٥



 ١٢

 - :يس وما قبل التشغيلنفقات التأس ٣٠٥
 

تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل الدراسات واالستشارات المالية والقانونية وأتعاب التسجيل 

) ٢,٠٠٠(الخ وتقدر تكلفتها حوالي ..ومصاريف السفر واالنتقال واالستشارات الفنية ومصاريف التجارب

 . دينار 

 

 - : تكاليف المشروع٤. ٥
 

 .إجمالي تكاليف المشروع المقدرة حسب هذه الدراسة ) ١٢ (يوضح الجدول رقم 

 

 )١٢(جدول رقم 

 )بالدينار(إجمالي تكاليف المشروع المقدرة 

 دينار/ التكلفة  البند

 ١,٥٠٠ تعديالت البناء

 ١٨,١٠٠   والتمديدات الكهروميكانيكية األجهزة والمعدات واألفران 

 ٢,٠٠٠ األثاث والتجهيزات

 ٩,٠٠٠ السيارات

 ٥٠٠ التأمينات المستردة

 ٣١,١٠٠ مجموع تكاليف األصول الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 ٥,٨٨٤ راس المال العامل 

 ٣٨,٩٨٤ إجمالي تكاليف المشروع 

 

 - :وسائل التمويل ٥. ٥
 

الي تكاليف من إجم %) ٥١(دينار و يمثل ) ٢٠,٠٠٠(سيحصل صاحب المشروع على قرض مصرفي بقيمة 

 ٥و لمدة % ١٠ علما بأن فائدة القرض .المشروع بينما تغطى باقي التكاليف من مصادر صاحبه الخاصة

 . سنوات 

 

 

 



 ١٣

 -: الفرضيات المالية٦٠٥
 

 ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من 

 سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل ٥ابتة، يسدد القرض على مدى التكاليف االستثمارية لألصول الث

 .سنوياً ويبدأ بالتسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك فترة التأسيس فترة سماح% ١٠فائدة 
 

 : سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة 

 .أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت اإلنتاج ستكون نقديةتم افتراض  -

 .نقدية% ١٠٠تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع  -

 .سنوياً % ٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل  -

  %.١٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢دل تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمع -
 

 - :   الخالصة٧٠٥
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق، إن المشروع يحقق ربحاً 

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية 

ك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية وان المردود المالي جيد، مرفق كذل

 :التقديرية والتي تبين ما يلي

 دينار في السنة األولى للتشغيل ٤,٥٦٩يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  −

 . دينار للسنة الخامسة٨,٥٩٠

جور والرواتب التي ستدفع  موظف وعامل، تبلغ قيمة األ١١سيوفر المشروع فرص عمل لعدد  −

 دينار في السنة األولى ٢٥,٧٠٧لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ 

 . دينار في السنة الخامسة٣١,٢٤٧ليرتفع إلى مبلغ 

في السنة % ٣٧,٦في السنة األولى و  % ١٢,٦ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  −

في السنة األولى إلى  % ٢٣,٤بة العائد على حقوق الملكية الخامسة للتشغيل التجاري ونس

 .في السنة الخامسة% ٣٧,٦

 . دينار٢١,٧٢٨ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  −

  %.٢٨,٨ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  −

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  −

 . سنوات٣لمشروع تبلغ فترة االسترداد ل −

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتراوح  −

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

لزيادة لحالة خفض سعر البيع وللحكم على جدوى المشروع إال أن المشروع يكون حساسا 

 .وينبغي مراعاة ذلك% ١٠تكاليف التشغيل بنسبة 



 ١٤

 

 
 
 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤
 

 

 

 
 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
عام

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

81,90085,99590,29594,80999,550المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

31,73033,31734,98236,73138,568تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
14,65215,38516,15416,96217,810تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,9607,3087,6738,0578,460تكاليف المصنع التشغيلية

53,34256,00958,81061,75064,838مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
28,55829,98631,48533,05934,712الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

4,3964,6154,8465,0885,343رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,6381,7201,8061,8961,991مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
8508939379841,033مصاريف أخرى

17,26417,94718,66419,41720,208مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,5193,5193,5193,5193,519اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

21,18321,86622,58323,33724,127مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,3758,1208,9029,72310,585الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
5,3756,4487,5908,80710,105الربح قبل الضريبة

8069671,1381,3211,516الضريبة على األرباح
4,5695,4806,4517,4868,590األرباح الصافية

%70%71%72%73%74نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
66,48567,50468,52869,55270,569نقطة التعادل (بالدينار)

%71%73%76%78%81نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
18,10010.001,810معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
9,0006.671,349وسائل نقل

010.000أخرى
3,519المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,8845,8840رأس المال العامل المطلوب

38,98418,98420,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج ادوات المائدة والطبخ من الفخار



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
81,90085,99590,29594,80999,550المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
81,90085,99590,29594,80999,550المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
18,984حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,2404,4205,3816,0956,535الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
38,98485,14090,41595,676100,905106,085مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
31,100مجموع اإلستثمارات

2,64453,34256,00958,81061,75064,838التكاليف التشغيلية المباشرة
17,26417,94718,66419,41720,208إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
8069671,1381,3211,516الضريبة

35,74473,41276,59579,92483,40487,041إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,24011,72813,82015,75117,50019,043صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

3,2408,45210,21611,78713,14014,247رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,0314,8365,6926,6057,579توزيعات األرباح

3,2404,4205,3816,0956,5356,668صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج ادوات المائدة والطبخ من الفخار



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,2404,4205,3816,0956,5356,668النقد

00000المدينون
2,6442,6442,6442,6442,6442,644المخزون

5,8847,0658,0258,7399,1799,312إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

18,100األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

9,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
31,10031,10031,10031,10031,10031,100إجمالي األصول الثابتة
3,5197,03810,55814,07717,596اإلستهالك التراآمي

31,10027,58124,06220,54217,02313,504القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
38,98436,24533,28730,08226,60222,816مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
327636043964436047960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16724131219157479600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16724131219157479600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
18,98418,98418,98418,98418,98418,984رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5381,1821,9412,822األرباج المجمعة
5386457598811,011الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

18,98419,52120,16620,92521,80622,816مجموع حقوق الملكية
38,98436,24533,28730,08226,60222,816مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %37.6%28.1%21.4%16.5%12.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%37.6%34.3%30.8%27.2%23.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.02.02.01.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج ادوات المائدة والطبخ من الفخار



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%38,9845تكاليف المشروع

/ اصحاب المشروع %18,9845مساهمة صاحب

%20,00012القروض

%75%51.3القرض الى التكاليف %

%15%48.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,5695,4806,4517,4868,590صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.2%9.3%8.4%7.5%6.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%37.6%28.1%21.4%16.5%12.6معدل العائد على اإلستثمار %

%37.6%34.3%30.8%27.2%23.4معدل العائد على حقوق الملكية %

2.02.02.01.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.40.20.0الديون

66,48567,50468,52869,55270,569نقطة 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 34,133-6,203-10,919-21,72818,92016,1125,405صافي القيمة الحالية

IRR 15.3-%7.1%3.2%16.3%22.7%25.5%28.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.41.31.10.70.80.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

68,528

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.3%
30.7%

1.6

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج ادوات المائدة والطبخ من الفخار

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,515

8.4%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.8%معدل العائد الداخلي
NPV21,728صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.5%معدل العائد الداخلي
NPV18,920صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.7%معدل العائد الداخلي
NPV16,112صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV5,405صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR3.2%معدل العائد الداخلي
NPV-10,919صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR7.1%معدل العائد الداخلي
NPV-6,203صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-15.3%معدل العائد الداخلي
NPV-34,133صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,7440-35,744

13,24011,2948,055

227912,03911,760

329312,82112,528

430813,64213,334
532341,76441,440

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,3190-39,319

13,24011,2948,055

227912,03911,760

329312,82112,528

430813,64213,334
532343,11442,791

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,8930-42,893

13,24011,2948,055

227912,03911,760

329312,82112,528

430813,64213,334
532344,46444,141



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,7440-35,744

13,2407,1993,960

22797,7397,460

32938,3068,013

43088,9028,594
532336,45336,129

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,7440-35,744

13,2403,104-135

22793,4403,160

32933,7923,498

43084,1613,853
532331,14230,819

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,0090-36,009

13,5644,234670

23074,6444,336

33225,0744,751

43395,5255,187
535633,96833,612

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,2730-36,273

13,888-2,827-6,714

2335-2,752-3,087

3352-2,674-3,025

4369-2,591-2,961
538826,17225,784




