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

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

 
 في مختلف  ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة 

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية  لمملكة من حيث استكشافمحافظات وألوية ا
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .ع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاري
 

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

 
 اثنان وعشرون ق المملكة وعددها كافة مناطفي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 مشروع انتاج مصائد الحشرات الطائرة الكهربائية



 
 

٢ 

 

 

 
 
 مشروع وصف ال ١. ٢

  

 مصائد الحشرات الطائرة الكهربائية التي تعتمد في عملها على جذب  انتاجيهدف هذا المشروع  الى

الحشرات الطائرة اليها بواسطة لمبة تضيء باالشعة فوق البنفسجية لتقتلها بواسطة الدائرة الكهربائية 

 الصغير المنزلي ئد بحجمينوسيتم انتاج هذه المصاالساكنة والمتكونة بواسطة الكهرباء المغذية، 

والكبير الذي يستعمل في صاالت المطاعم والسوبرماركات وغيرها باالضافة الى الصاالت المنزلية 

 .الكبيرة

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢. ٢
 

نظرا لالقبال الكبير خالل السنوات االخيرة الماضية، على استعمال مثل هذه االجهزة للتخلص من 

اصة البعوض منها، ولعدم وجود صناعة محلية لهذه االجهزة، فقد ارتأينا ان مثل الحشرات الطائرة خ

هذا المشروع سيكون ناجحا لسهولة تسويق منتجاته باالضافة الى ان هذا المشروع سيكون فرصة 

 .استثمارية تساهم في تشغيل االيدي العاملة

ى النواحي الفنية اسة ستتطرق الهذا المشروع، فان هذه الدرلقتصادية االجدوى الولالطالع على  

 .ة وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفةلمتطلبات تأسيس

 

  الموقع العام للمشروع ٣. ٢

 

 محافظة العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية وتوفر الخدمات الالزمة من يقترح ان يقام المشروع في

 .عديدةخالل المناطق الصناعية والحرفية ال

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

٣ 

 

 

 

 منتجات المشروع ١. ٣

التي تعتمد بعملها ) البعوض والذباب(ان منتجات المشروع عبارة عن اجهزة صيد الحشرات الطائرة 

على جذب الحشرات اليها باالشعة فوق البنفسجية وقتلها بواسطة الشحنات الكهربائية، وذلك بحجمها 

مخصصة للمساحات الصغيرة كغرف المنزل والتي هي ) بلمبة واحدة(الصغير اسطواني الشكل 

االعتيادية، والكبير منها التي هي على شكل مكعب مستطيل الستعماالت صالة المنزل الكبيرة، او 

المطاعم او تجار االلبان ومصانع االغذية الحساسة، ومن هذه ما هو بلمبتين ومنها باربع لمبات، اال 

 .ستعمالها  اةاننا هنا سنعتمد ذات اللمبتين فقط لكثر

 

  الطلب الحالي على منتجات المشروع٢. ٣

لعدم وجود صناعة محلية لهذه االجهزة، فان احتياجات السوق المحلي منه تغطى عن طريق االستيراد، 

وبالرجوع الى جداول التعرفة الجمركية نجد عدم وجود بند جمركي محدد لهذه االجهزة، وايضا لدى 

 انه بالرغم من ان البند رقم فقد تبينمارك المختصون، استفسارنا من السادة موظفو الج

هو الذي يجب ان يطبق على هذه االجهزة، اال انها ايضا تدرج ضمن البنود ذات ) ٨٥٤٣٨٩٩٠(

 ).٩٤٠٥٦٩(، )٨٥٤٣٤٠(، )٨٥٤٣٢٠(، )٨٥٣٩٤٣(االرقام 

ن البنود الجمركية ادناه، يبين ان معدل صافي الكميات المستوردة ضم) ١(بناء عليه، فان الجدول رقم 

 . طن وذلك خالل السنوات الستة الماضية)٩٠(المشار اليها، هو بحوالي 

مع احتمال ان بعض ) المنازل( اما اذا قدر االحتياج السنوي من هذه االجهزة حسب عدد العائالت 

، وكذلك حسب عدد المطاعم )لكون الجهاز يستعمل لغرفة واحدة(العائالت تستعمل اكثر من جهاز 

 :والمصانع الغذائية وتجار االلبان، فانه يتبين لدينا ما يلي

دائرة االحصاءات العامة / ٢٠٠٢عدد سكان المملكة حسب الكتاب االحصائي السنوي لعام  -١

، وان نسبة ألف أسرة) ٩١٨(نسمة، أي ان عدد العائالت هو بحوالي  )٥ ٣٢٩ ٠٠٠(هو 

، ونسبة )%٣٥-٣٠(هي ما ين ) لغرفاجهزة ا(العائالت التي تستعمل االجهزة الصغيرة 

، فان العدد التقريبي لهذه االجهزة %)٥(العائالت التي تستعمل االجهزة الكبيرة هي بحوالي 

الف جهاز كبير ) ٤٨(الف جهاز صغير و) ٣٠٠(المستعملة من قبل المنازل هو بحوالي 

 السوقدراسة. ٣



 
 

٤ 

نوات، فبالتالي، نجد س) ٣(للصاالت، وبتقديرنا ان العمر التشغيلي لهذه االجهزة هو بحوالي 

الف جهاز صغير ) ١٠٠(ان العدد التقديري او الطلب السنوي على هذه االجهزة هو 

 .الف جهاز كبير)١٦(و

 االلبان واللحوم والزيوت كمصانعومن حيث المصانع الغذائية التي تستعمل هذه االجهزة  -٢

) ٣ ١١٠(لي قد بلغ مجموعها حوافوالمرطبات والسكاكر، فحسب االحصائيات االخيرة 

 )٩٣٠(، أي حوالي )ذات اللمبتين(منها يستعمل االجهزة الكبيرة %) ٣٠(مصنعا، ما نسبته 

 لكون صاالتها كبيرة، وبالتالي جهازين هذه المصانع تستعمل اكثر من وبافتراض أنجهاز، 

) ٣(جهاز، ومع اعتبار العمر التشغيلي للجهاز ) ١ ٨٦٠( بحوالي يقدرفان المجموع 

 .جهاز) ٦٢٠(ان االحتياج السنوي لها يقدر بحوالي  سنوات، ف

، والتي هي بالرغم من وغيرهاهذا باالضافة الى المطاعم ومحال الحلويات وبائعي االسماك  -٣

منشأة، اال اننا هنا تحفظا نقدر ان مجموع ما ) ٦ ٠٠٠(ان عددها يصل الى اكثر من 

         يصل الىاج السنوي لها جهاز، وبالتالي فان االحتي) ٣ ٠٠٠ (بحدودتستعمله هو 

 .جهاز) ١ ٠٠٠(

 

الف جهاز صغير  )١٠٠(هذه األجهزة يقدر بحوالي ، فان مجموع الطلب الحالي على في ضوء ما تقدم

، وكذلك مكغ )٠,٣٧٠(الف جهاز كبير، وبما ان وزن الجهاز الصغير يعادل حوالي ) ١٧٦(منزلي و

، فان االحتياج السنوي للمملكة يقدر بحوالي مكغ )٢(والي الجهاز الكبير المعني في المشروع يعادل ح

طن، وهو ما  )٧٢(طن من الجهاز الكبير، أي بما مجموعه حوالي  )٣٥(طن من الجهاز الصغير و )٣٧(

 .  وهو مقارب لمعدالت اإلستيراد المذكورة سابقاًيعكس الطلب الحالي على منتجات المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

٥ 

 )١(جدول رقم 

 وردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من مصائد الحشرات الطائرة الكهربائيةكميات مست

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 
التعرفة  السنة الصادرات صايف املستورد املعاد تصديره املستوردات

 )د(لقيمة ا )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  *اجلمركية

 ــ ــ ١٤١١٦٠ ١٥,٥ ــ ــ ١٤١١٦٠ ١٥,٥ ٨٥٣٩٤٩
 ــ ــ ٦٩٣٨٢ ٨,٦ ــ ــ ٦٩٣٨٢ ٨,٦ ٨٥٤٣٢٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨٥٤٣٤٠
 ــ ــ ٩٦٩٣٢٠ ١٩,٧ ٢١٦٣٣٠ ٠,٥٧٤ ١١٨٥٦٥٠ ٢٠,٣ ٨٥٤٣٨٩٩٠

١٩٩٧ 

 ــ ــ ٢١٥٢٠ ١,٧ ــ ــ ٢١٥٢٠ ١,٧ ٩٤٠٥٦٠

 ــ ــ ٨٢٩٧٠ ٢٥,٦ ــ ــ ٨٢٩٧٠ ٢٥,٦ ٨٥٣٩٤٩

 ــ ــ ١٢٧٦٣ ١,٩ ٥٨١٠ ٠,٢ ١٨٥٧٣ ٢,١ ٨٥٤٣٢٠

 ــ ــ ٧٠٣٠ ٠,٦ ــ ــ ٧٠٣٠ ٠,٦ ٨٥٤٣٤٠

 ــ ــ ٣٣٢٧٢٨ ٥ ٣٠٠٠ ٠,١ ٣٣٥٧٢٨ ٥,١١ ٨٥٤٣٨٩٩٠

١٩٩٨ 

 ــ ــ ١٠٨٨٣٠ ١١٤ ــ ــ ١٠٨٨٣٠ ١١٤ ٩٤٠٥٦٠

 ــ ــ ١٢٤٣٢٠ ٣٤,٦ ــ ــ ١٢٤٣٢٠ ٣٤,٦ ٨٥٣٩٤٩

 ــ ــ ٤٥٣٠٢ ١٧,٩ ٥٨٩٨ ٠,١ ٥١٢٠٠ ١٨ ٨٥٤٣٢٠

 ــ ــ ١١٩٦٥ ٣,٤ ــ ــ ١١٩٦٥ ٣,٤ ٨٥٤٣٤٠

 ــ ــ ٣١١٧٤ ١٧,٩ ٦٠٥٠٦ ٠,٢٤ ٩١٦٨٠ ١٢,٤ ٨٥٤٣٨٩٩٠

١٩٩٩ 

 ــ ــ ١٢٢٥٤٠ ٣١,٥ ٦٠٠٠ ٠,٧ ١٢٨٥٤٠ ٣٢,٢ ٩٤٠٥٦٠

 ــ ــ ٢٠٢٥٥٠ ٣١,٦٣ ــ ــ ٢٠٢٥٥٠ ٣١,٦٣ ٨٥٣٩٤٩

 ــ ــ ١٨٨٤٤ ٦,٥ ــ ــ ١٨٨٤٤ ٦,٥ ٨٥٤٣٢٠

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨٥٤٣٤٠

 ــ ــ ١٢٤٠٠٠ )٢,٢(- ٤٨٥٩٠ ١٦,٢ ١٧٢٥٨٤ ١٤ ٨٥٤٣٨٩٩٠

٢٠٠٠ 

 ــ ــ ٦٨٥٩٠ ١٠١,٢ ١٩٥٢٠ ١١ ٨٨١١٠ ١١٢,٢ ٩٤٠٥٦٠

 ــ ــ ٩٤٤٧٠ ٣٣,٢ ــ ــ ٩٤٤٧٠ ٣٣,٢ ٨٥٣٩٤٩

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨٥٤٣٢٠

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨٥٤٣٤٠

 ــ ــ ٥٤٤٩٣٠ ١٢,٥ ٨٨٢٧٠ ٤,٩ ٦٣٣٢٠٠ ١٧,٤ ٨٥٤٣٨٩٩٠

٢٠٠١ 

 ــ ــ ١٢٥١٤٠ ٢١,٣ ــ ــ ١٢٥١٤٠ ٢١,٣ ٩٤٠٥٦٠

 ــ ــ ٩٦٠٠ )٠,٦(- ١٠٠٤٠ ٢ ١٩٦٤٠ ١,٤ ٨٥٣٩٤٩
 ــ ــ ١٩٠٠ ١,٤٦ ١٢٢٥٠ ٠,٠٤ ١٤١٥٠ ١,٥ ٨٥٤٣٢٠
 ــ ــ ٥٧٦٠ ٤,٣ ــ ــ ٥٧٦٠ ٤,٣ ٨٥٤٣٤٠
 ــ ــ ٤٩٦٥١٠ ٢٦ ١٣٤٢٤٠ ١١,٥ ٦٣٠٧٥٠ ٣٧,٥ ٨٥٤٣٨٩٩٠

٢٠٠٢ 

 ــ ــ ٥٣٠٨٠ ١٧,٤ ١٩٣٠٠ ١,٦٤ ٧٢٣٨٠ ١٩ ٩٤٠٥٦٠



 
 

٦ 

 

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣. ٣

، وهي نسبة مقاربة %٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على منتجات المشروع، بواقع 

 :وقع للسنوات الخمس القادمةلمعدالت النمو السكاني في المملكة، فان الجدول التالي يبين الطلب المت

/ الجهاز ذو لمبة واحدة السنة

 عدد بااللف

 / الجهاز ذو لمبتين

 عدد بااللف

 طن/الكمية بالوزن

 ٧٤,١٦ ١٨,١٣ ١٠٣ االولى

 ٧٦,٣٨ ١٨,٦٧ ١٠٦,١ الثانية

 ٧٨,٦٨ ١٩,٢٣ ١٠٩,٣ الثالثة

 ٨١,٠٤ ١٩,٨١ ١١٢,٥٥ الرابعة

 ٨٣,٥ ٢٠,٤ ١١٦ الخامسة

 

 بناء على اعاله، فانه يتوقع عات الطلب للسنوات الخمس القادمة على منتجات المشروع،هذا وحسب توق

وخاصة انه ال توجد صناعة محلية لهذا المنتج،  ،اال يواجه المشروع صعوبة في تصريف منتجاته

تتيح وبالتالي فان على المشروع العمل على تغطية قسم من المستوردات باسعار منافسة وتشجيعية 

 . االجتماعيةرائية للمستهلك باختالف طبقاته ومالئم للقدرة الش التجزئة هامش ربح تشجيعيلتاجر

 

 الطاقة االنتاجية المقترحة ٤. ٣

 بالنظر الى كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على هذا االنواع من المنتجات، فانه يقترح ان تكون 

 .ألف جهاز ذو لمبتين) ١٢(لف جهاز ذو لمبة واحدة و أ) ٤٥(الطاقة االنتاجية المتاحة للمشروع بحوالي 

 

 من الطاقة االنتاجية المقترحة، %) ٥٠(في السنة االولى سيتم انتاج ما نسبته  -

 .على الطاقة االنتاجية للسنة السابقة لها%) ٥(في السنوات االربع الالحقة، سيتم زيادة ما نسبته  -

 

 

 

 



 
 

٧ 

  المنافسة والتسويق٥. ٣

ير اليه اعاله، فان المنافسة تنحصر مع المستوردة لعدم وجود صناعة محلية، حيث بناء على ما اش

دينار للطن، وهذا يعكس ان متوسط ) ٨ ٠٠٠ -٥ ٠٠٠(تراوحت اسعار االصناف المستوردة ما بين 

) ٨٠٠٠( دينار للطن، ولالجهزة ذو اللمبتين هو) ٥ ٠٠٠(سعر الجملة لالجهزة ذات اللمبة الواحدة هو 

دينار، ومتوسط سعر  )١,٨٥(للطن، أي ان متوسط سعر الجملة للجهاز ذو اللمبة الواحدة حوالي دينار 

  . دينار)١٦(الجملة للجهاز ذو اللمبتين هو 

وتباع ) م كغ٠,٣٧(بلغ متوسط وزن االجهزة ذات اللمبة الواحدة، فقد التجزئةاما من حيث اسعار 

وكذلك . دينار )٦ ٧٥٠(دينار للجهاز، أي ان سعر الطن الواحد فيه بلغ حوالي  )٢,٥(بمتوسط سعر 

دينار للجهاز، أي ان سعر  )٢٠( وبمتوسط سعر مكغ )٢(الجهاز ذو اللمبتين، فقد بلغ متوسط وزنه بـ

 . دينار )١٠ ٠٠٠(الطن الواحد منه يبلغ حوالي 

 

  االيرادات المتوقعة٦. ٣

ه وكذلك بأخذ بعين االعتبار اسعار المفرق، فانه يقترح ان تكون اسعار البيع اسعار الجملة اعالبناء على 

 )١٤(، وللجهاز ذو اللمبتين )المنزلي( دينار للجهاز ذو اللمبة الواحدة ) ١,٨٠(لمنتجات المشروع هي 

 . دينار

 :نحو التالي  يتوقع ان تكون االيرادات خالل السنوات الخمس االولى من عمر المشروع على الوبناء عليه
 

 الجهاز ذو اللمبة الواحدة

 المنزلي

 الجهاز ذو اللمبتين

 الحجم الكبير

 السنة

الف /الكمية

 جهاز

االيراد 

)دينار(السنوي

الف/الكمية

 جهاز

االيراد 

)دينار(السنوي

اجمالي االيراد 

دينار/السنوي  

 ٩٥,٦٠٠ ٥٦,٠٠٠ ٤ ٣٩,٦٠٠ ٢٢ االولى

 ١٠٠,٣٨٠ ٥٨,٨٠٠ ٤,٢ ٤١,٥٨٠ ٢٣,١ الثانية

 ١٠٥,٣٤٠ ٦١,٦٠٠ ٤,٤ ٤٣,٧٤٠ ٢٤,٣ الثالثة

 ١١٠,٣٠٠ ٦٤,٤٠٠ ٤,٦ ٤٥,٩٠٠ ٢٥,٥ الرابعة

 ١١٦,٦٦٠ ٦٨,٦٠٠ ٤,٩ ٤٨,٠٦٠ ٢٦,٧ الخامسة

 

 



 
 

٨ 

 

 

   البناء ١٠٤ 

، حيث تقدر اجرة مثل هذا المبنى ٢م)٣٠٠(يقترح ان يستأجر مبنى او هنجر معدني بمساحة تقدر بحوالي 

ومن المتوقع ان يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء بما يتناسب واالستخدام . دينار) ٤٨٠٠(بحوالي 

، كتوفير صالة لالنتاج منفصلة عن مستودعات المواد االولية والمنتجات الجاهزة، مع توفير مكاتب 

 . دينار) ١٥٠٠(وخدمات لالدارة والعاملين، حيث تقدر كلفة هذه التعديالت بحوالي  

  

 حل التصنيع مرا ٢٠٤

  : عبر المراحل التالية العملية التصنيعيةتمر

 

 :العملية التصنيعية للجهاز المنزلي - أ

 :بواسطة ماكنة الحقن البالستيكية، يتم تشكيل القطع التالية -١

 .الجسم الخارجي للجهاز الذي هو اسطواني الشكل والمتكون من جزئين •

حيث ) دائري الشكل(للمبة القسم العلوي للجهاز من الداخل الذي يحمل سوكة ا •

 .تثبت السوكة بداخلها بواسطة الحرارة

 ).دائري الشكل(القسم السفلي للجهاز من الداخل  •

 ).دائري الشكل(الغطاء السفلي لجسم الجهاز  •

ما بين القسم العلوي والسفلي في ) من البالستيك الشفاف( يتم تثبيت قضبان بالستيكية  -٢

، وذلك ليتم لف سلك الشحن الكهربائي على هذه )ناربع قضبا(المواقع المحددة لها 

 .القضبان

تعد لوحة الدائرة الكهربائية لتحمل مكثفين للكهرباء والمقاومات الالزمة، وكذلك الوصالت  -٣

 .الالزمة للمبة وسلك الشحن بقطبية وفيش التغذية بالكهرباء للجهاز

 القسم الداخلي منه بواسطة تركب اللمبة في السوكة، ثم يغلق الجسم الخارجي للجهاز على -٤

 .البراغي وبعدها يغلق القسم السفلي للجهاز بواسطة الغطاء الخاص به

 .يوضع الجهاز الجاهز في صندوق كرتوني، ليرسل بعدها الى مستودع المواد الجاهزة -٥

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

٩ 

 :العملية التصنيعية للجهاز ذو اللمبتين - ب

 .لجهازتقص اربع شرائح مستطيلة من الصاج وذلك للجسم الخارجي ل -١

بواسطة مكبس حراري يقص اربع شرائح من البالستيك والتي تشكل الهيكل الداخلي للجهاز  -٢

 ).وذلك حسب الشكل المبين ادناه(

تثبت القضبان البالستيكية الشفافة حسب الشكل المبين ادناه ومن ثم تلف اسالك الشحن حول  -٣

 .هذه القضبان

الكهربائية والمقاومات الالزمة لها وكذلك تعد لوحة الدائرة الكهربائية لتحمل المكثفات  -٤

الوصالت الالزمة لسوك اللمبات ولسلك الشحن بقطبية مع المكثفات مع تثبيت المقاومات 

 .الالزمة للدائرة الكهربائية وسلك فيش التغذية بالكهرباء للجهاز

 .تركب السوك االربعة للمبتين في القطعتين الجانبيتين للجهاز ويتم وصل االسالك -٥

تركب اللمبتين في اماكنهما، ثم يغلق الجسم الخارجي للجهاز على القسم الداخلي منه  -٦

وبعدها تثبت سالسل التعليق على جانبي ) حيث تثبت مع اطراف القضبان(بواسطة البراغي 

 .الجهاز، ليوضع في صندوق كرتوني، ومن هناك الى مستودع المواد الجاهزة

 

 
 

 

 
 



 
 

١٠ 

 نات والمعداتي الماك٣٠٤

 دينار/التكلفة دينار/تكلفة الوحدة العدد ماكنةال

 ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ١ ماكنة حقن بالستيك

 ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ قالب للجسم الخارجي للجهاز المنزلي

 قالب للجزء العلوي من القسم الداخلي للجهاز

  المنزلي
٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١ 

 قالب للجزء السفلي من القسم الداخلي للجهاز

  المنزلي
٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١ 

 قالب للغطاء السفلي للجسم الخارجي للجهاز

  المنزلي
٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١ 

 ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١ مكبس حراري للبالستيك

 ٥,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٢ وماكينة ثني وتشكيل الصاجمقص صاج 

 ٢,٠٠٠ -  وأدوات أخرىمعدات 

 ٩٢,٠٠٠  المجموع

 
  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٤. ٤

 .دينار) ٢,٠٠٠(الثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية بحوالي تقدر قيمة ا

 

   وسائط النقل٥٠٤    

 .دينار) ١٠,٠٠٠(يقترح شراء فان لتوزيع منتجات المشروع حيث تقدر كلفتها بحوالي

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١١ 

 التكلفة المتوقعةو األولية المواد ٦٠٤

 ناردي/التكلفة اإلجمالية دينار/السعر للوحدة طن/الكمية المادة

 ٤,٠٩٠ ٦٥٠ ٦,٣ )بولي اثيلين(حبيبات بالستيكية 

 ٢,٧٠٠ ١,٧٠٠ ١,٦ قضبان بالستيكية شفافة

 ٢٠٠ - -  وبراغياسالك من خليط النيكل والكروم

 ٦٩٠ - -  ومقاومات وأسالك معزولة وأخرىمكثفات كهربائية

 ١,٩٠٠ ٠,٠٥ سوكة ٣٨,٠٠٠  سوك كهربائية

 ٣,٩٠٠ ٠,١٥٠ فيش٢٦,٠٠٠ فيش كهربائي

 ٤,٢٩٠ ١,٨٠٠ ٢,٤ )بولي ايثلين (الواح بالستيكية

 ٣,٢٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٢  مدهونالواح صاج

 ٤,٤٠٠ ٠,٢٠ لمبة ٢٢,٠٠٠ لمبة ذات اشعة فوق بنفسجية

 ٣,٢٠٠ ٠,٤٠ لمبة ٨,٠٠٠ لمبة نيون ذات اشعة فوق بنفسجية

 ٣,٣٠٠ ٠,١٥ صندوق ٢٢,٠٠٠ صناديق كرتونية لالجهزة المنزلية

 ١,٠٠٠ ٠,٢٥ صندوق ٤,٠٠٠ تونية لالجهزة الكبيرةصناديق كر

 ٢,٦٣٠ ــ ــ فاقدبدل 

 ٣٥,٥٠٠ المجموع 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١٢ 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع/مدير عام

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ محاسب

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١  موظف تسويق وتوزيع

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مدير انتاج

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ فنيو انتاج

 ٨,٤٠٠ ١٠٠ ٧ عاديين/عمال مناولة

 ٢١,٦٠٠  السنوي المجموع

 %١١يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي بما نسبته 

 ٢٣,٩٧٦ المجموع

 
 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 دينار/التكلفة السنويةدينار/ التكلفة الشهرية  البند

 ٢٤٠ ٢٠ المياه

 ١,٣٢٠ ١١٠ الكهرباء

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ديزل/وقود

 ٣,٠٦٠  المجموع

 



 
 

١٣ 

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥

 مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع ومصاريف تتكون

 .دينار) ٢,٠٠٠( تصل قيمتها الى التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى، حيث يتوقع ان

 

 للسنة االولى/  تكاليف التشغيل السنوية٢٠٥

 دينار/اإلجمالي السنوي البند

 ٣٥,٥٠٠ المواد األولية 

 ٢٣,٩٧٦ الرواتب واألجور 

 ٤,٨٠٠ اإليجارات

 ٣,٠٦٠ الخدمات الضرورية 

 ١,٨٠٠ تسويق

 ٣,٥٤٠  مصاريف تشغيل أخرى

 ٧٢,٦٧٦ المجموع 

 

 

 أس المال العامل ر٣٠٥

 راس المال العامل على أساس اإلنتاجية للسنة األولى وذلك باعتبار مجموع المصاريف احتسابتم 

وبذلك يكون راس المال ) احتسبت دورة المشروع لمدة شهر(المتداولة سنوياً مقسمة على دورات اإلنتاج 

 .دينار ٦,٠٥٦ العامل للمشروع     
 

 

 

 

 
 

 الدراسة المالية.٥



 
 

١٤ 

 ثابتة كلفة الموجودات ال٤٠٥

 دينار/التكاليف البند

 ١,٥٠٠ تعديالت المبنى

 ٩٢,٠٠٠  والماكيناتالمعدات

 ٢,٠٠٠ االثاث واالجهزة المكتبية

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١٠,٠٠٠ وسائط النقل

 ١٠٦,٠٠٠  المجموع
 

   الكلفة اإلجمالية للمشروع٥٠٥

 دينار/اإلجمالي البند

 ١٠٦,٠٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ يف التأسيس وما قبل التشغيلمصار

 ٦,٠٥٦ رأس المال العامل

 ١١٤,٠٥٦ المجموع 

 

  وسائل التمويل٦. ٥

 ٥يسدد على مـدى     % ١٠ دينار بفائدة سنوية     ٥٠,٠٠٠تم افتراض حصول المشروع على قرض بقيمة        

 .من اجمالي كلفة المشروع  % ٤٣,٨سنوات ويشكل القرض ما نسبته   

 

  المشروع  برنامج تنفيذ٧٠٥

اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختيار الموقع واجراء التعديالت الالزمـة علـى            ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج التجريبي

 

 

 

 



 
 

١٥ 

   األسس والفرضيات المالية٨٠٥

شروع التشغيلي هو تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر الم

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات . عشرة سنوات

 :كما يلي 

 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليرادات تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد -

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٢٥ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %١٢ تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره -
 

 الخالصة  ٩٠٥

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك  ن المشروع يحقق ربحاًأيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية 

لتدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق تشير ا

 :كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 األولى للتشغيل  في السنةا دينار) ٥,٤٩٥(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار)١٣,٨٠٤(و

ما فيهم صاحب المشروع تبلغ قيمة ب املوع موظف عشر لثالثةسيوفر المشروع فرص عمل  -

 ٢٣,٩٧٦الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 .  السنة الخامسة  دينار في٢٩,١٤٣دينار في السنة االولى ترتفع إلى 

في السنة الخامسة % ١٤,١في السنة األولى و % ٥تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.١٤,١و % ٨,١للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٣٥,٢٣٠ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٠,٧ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لاليرادات إلى االستثمارات  -

  . سنوات٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -
 

 

 



 
 

١٦ 

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

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

 او زيادة تكاليف التشغيل %١٠ إال أن المشروع حساس إلنخفاض سعر البيع بنسبة جدوى المشروع

 .  األمر الذي يستدعي مراعاة ذلك%٢٠بنسبة 
 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

 لخالصة والمعايير المالية ا-٤       

المالحق المالية. ٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

95,600100,380105,399110,669116,202المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

35,50037,27539,13941,09643,150تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
16,65017,48318,35719,27420,238تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,5805,8596,1526,4606,783تكاليف المصنع التشغيلية

57,73060,61763,64766,83070,171مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
37,87039,76441,75243,83946,031الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
5,3285,5945,8746,1686,476رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,8001,8901,9852,0842,188مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
9009459921,0421,094مصاريف أخرى

14,94615,45315,98616,54517,133مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
11,05911,05911,05911,05911,059اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

26,40526,91227,44528,00428,592مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
11,46512,85114,30715,83517,440الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
6,4658,67011,02613,54616,241الربح قبل الضريبة

9701,3011,6542,0322,436الضريبة على األرباح
5,4957,3709,37311,51413,804األرباح الصافية

%62%64%66%68%70نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
79,28078,49377,56376,47475,204نقطة التعادل (بالدينار)

%65%69%74%78%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
92,00010.009,200معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
11,059المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,0566,0560رأس المال العامل المطلوب

114,05664,05650,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مصائد الحشرات الطائرة الكهربائية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
95,600100,380105,399110,669116,202المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
95,600100,380105,399110,669116,202المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
64,056حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,09810,24617,89826,06434,750الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
114,05698,698110,626123,297136,733150,952مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
106,000مجموع اإلستثمارات

2,95857,73060,61763,64766,83070,171التكاليف التشغيلية المباشرة
14,94615,45315,98616,54517,133إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
9701,3011,6542,0322,436الضريبة

110,95878,64681,55184,56787,69690,939إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,09820,05229,07538,73049,03760,013صافي 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

3,09811,86220,06628,82038,13648,022رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,6162,1682,7573,3864,060توزيعات األرباح

3,09810,24617,89826,06434,75043,962صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مصائد الحشرات الطائرة الكهربائية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,09810,24617,89826,06434,75043,962النقد

00000المدينون
2,9582,9582,9582,9582,9582,958المخزون

6,05613,20420,85729,02237,70846,920إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

92,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
106,000106,000106,000106,000106,000106,000إجمالي األصول الثابتة
11,05922,11833,17744,23655,296اإلستهالك التراآمي

106,00094,94183,88272,82361,76450,704القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
114,056109,745105,939102,64599,87197,625مجموع 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
64,05664,05664,05664,05664,05664,056رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,8799,08115,69723,824األرباج المجمعة
3,8795,2026,6168,1279,744الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

64,05667,93573,13779,75387,88197,625مجموع حقوق الملكية
114,056109,745105,939102,64599,87197,625مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %14.1%11.5%9.1%7.0%5.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%14.1%13.1%11.8%10.1%8.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.52.12.73.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مصائد الحشرات الطائرة الكهربائية



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%114,0565تكاليف المشروع

%64,0565مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%50,00012القروض

%25%43.8القرض الى التكاليف %

%15%56.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

5,4957,3709,37311,51413,804صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%14.0%12.2%10.5%8.6%6.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%14.1%11.5%9.1%7.0%5.0معدل العائد على اإلستثمار %

%14.1%13.1%11.8%10.1%8.1معدل العائد على حقوق الملكية %

1.52.12.73.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

79,28078,49377,56376,47475,204نقطة 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 22,200-4,9316,515-35,23027,01218,79315,150صافي القيمة الحالية

IRR 6.5%13.6%10.8%15.8%16.0%18.2%20.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.11.01.10.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,511
10.4%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

77,403

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.4%

11.4%
1.9

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مصائد الحشرات الطائرة الكهربائية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.7%معدل العائد الداخلي
NPV35,230صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.2%معدل العائد الداخلي
NPV27,012صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.0%معدل العائد الداخلي
NPV18,793صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.8%معدل العائد الداخلي
NPV15,150صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.8%معدل العائد الداخلي
NPV-4,931صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.6%معدل العائد الداخلي
NPV6,515صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.5%معدل العائد الداخلي
NPV-22,200صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0110,9580-110,958

13,09822,92419,826

228324,31024,027

329725,76625,469

431227,29426,982
5327130,841130,513

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0122,0540-122,054

13,09822,92419,826

228324,31024,027

329725,76625,469

431227,29426,982
5327135,911135,584

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0133,1500-133,150

13,09822,92419,826

228324,31024,027

329725,76625,469

431227,29426,982
5327140,982140,654



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0110,9580-110,958

13,09818,14415,046

228319,29119,008

329720,49620,199

431221,76121,449
5327122,832122,505

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0110,9580-110,958

13,09813,36410,266

228314,27213,989

329715,22614,929

431216,22715,915
5327114,824114,497

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0111,2540-111,254

13,40815,65612,249

231116,70316,392

332717,80217,476

434318,95718,614
5360122,838122,478

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0111,5500-111,550

13,7188,3894,671

23399,0968,757

33569,8399,483

437410,61910,245
5393114,835114,442


