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

ة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطال         ) 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

 
سة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي درا    

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

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

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 -:  وصف المشروع ١٠٢
 

اإلنسان التي أصبحت   بصحة  الثقافي واالهتمام   مع ازدياد عدد السكان والتطور االجتماعي و      

مظـاهر  الصبح االهتمام بالخدمات الصحية والطبية بمختلف أنواعها مـن          أ و حاجة أساسية 

صبحت الدول تولي الرعاية الصحية والعالجية      أمجتمع، و القي وتقدم   الحضارية التي تعكس ر   

عيشة لعدد كبير من المواطنين     مستوى الم ارتفاع   ومع تزايد وتحسن الدخول و     .ا كبير ااهتمام

 الجهات الصحية سواء الرسمية أو الخاصة تولي عناية خاصة وتصدر نشرات            ،فقد أصبحت 

 إن الرعايـة والعنايـة      . خاصـة   واألطفال  عامة ية لالهتمام بأسنان اإلنسان   وإرشادية وتوع 

 على  هاجس مختلف فئات المجتمع وليس أدل      هيسن الشيخوخة     حتى منذ الطفولة ألسنان  با

 الخدمات المساعدة لقطاع طب األسـنان مـن مختبـرات            و ذلك العدد الكبير ألطباء األسنان    

 .الخ… وعيادات 
 

يهدف المشروع المقترح إلى إنشاء مختبر لألسنان مجهز بكامل المعدات واألجهزة الالزمـة             

طبـاء  لتقديم خدمات صناعة األسنان بمختلف القياسات والنماذج والموديالت لتلبية طلـب أ           

 إضافة إلى التركيز على الجانب      ،األسنان حسب حاجة مراجعيهم من المرضى في هذا المجال        

 . دارة المختبر وتشغيلهإلالمهني والتقني وذلك بتوفير عناصر كفؤة ومدربة 
 

 -: مبررات المشروع ٢٠٢
 

هنالك طلب قائم ومتزايد على خدمات مختبرات األسنان نتيجة لزيادة عدد السكان  -

 .لتطور االجتماعي والثقافي للمواطنين ومالحظة زيادة االهتمام بصحة األسنانوا

وجود عدد كبير من مختبرات األسنان في مختلف أنحاء المملكة إال أن  على الرغم من -

 .معظمها ال يمتلك الوسائل الكاملة من معدات وأجهزة إلنجاز األعمال بشكل دقيق

 .فرص عمل جديدةخلق فرص استثمارية جيدة وتوفير  -

 .أصحاب المشروع/ تحسين الوضع االقتصادي لصاحب   -
 

 

 

  المقدمة-٢
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 -: الموقع العام للمشروع ٣٠٢
 

 حيـث الكثافـة     )عمان، الزرقـاء، إربـد     (يفضل إقامة المشروع في مراكز المدن الرئيسية      

 فـي مواقـع التجمعـات السـكانية          خاصة السكانية وانتشار العدد الكبير من أطباء األسنان      

 .رةالكبي
 

 

 

 
 

 -:وصف المنتج  ١٠٣
طقم األسنان سـواء للـذكور أو       أ بتقديم خدمات صناعة األسنان و      المقترح مشروعلأسيقوم  

وهـذه  .  وتقديم هذه المنتجات بجودة عالية وسعر مناسـب        ،لعمريةامختلف الفئات   لاإلناث و 

ـ     ألالمهنة محددة بموجب قانون النقابة العامة        ة وحسـب   صحاب مختبرات األسـنان األردني

مهنة صناعة طب   (  مثل هذه المختبرات     امةالترخيص الذي يتم منحه من وزارة الصحة الق       

 ). األسنان 
 

 :ن يستوفي الشروط التاليةأهذا ويشترط لمن يرغب في إقامة مختبر لألسنان 

  .- فني مختبر اسنان –الحصول على مؤهل علمي  -١

 .الحصول على رخصة لمزاولة المهنة من وزارة الصحة -٢

 .الحصول على رخصة مهن من أمانة العاصمة أو من البلديات المختلفة -٣

 . عام١٨أن يكون مالك المختبر أردنيا وال يقل عمره عن  -٤

أن يلتزم صاحب المختبر في ممارسته للمهنة بقوانين وأنظمة الصحة العامة والتعامـل              -٥

 .بالمواد المسموح بها قانونياً
 

  -:الطلب الحالي  ٢٠٣
 

ناث والذين يعانون   اإلذكور أو   السكان المملكة من مختلف الفئات العمرية سواء        يعتبر جميع   

 وقد بينـت مصـادر      . مختبرات األسنان  من مشاكل طبية تتعلق بأسنانهم هم بحاجة لخدمات       

) ٥,٣( بلـغ    ٢٠٠٢دائرة اإلحصاءات العامة ان عدد سكان المملكة المقدر كما فـي سـنة              

 .سنوياً%) ٢,٨(طبيعية في عدد السكان بلغ مليون نسمة وان معدل الزيادة ال

  فقـد بينـت ان عـدد المعالجـات    ) دائرة البحوث والدراسات ( أما مصادر وزارة الصحة 

بالنسبة لعدد السكان في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة في جميع محافظات            المختلفة  

  المراكز الصحيةأما عدد. حالة) ٧,٠٢١,٥٧٥( حوالي ٢٠٠٢المملكة بلغت في سنة 

والتي يتوفر فيها عيادات لطب األسنان إضافة للعيادات المتوفرة فـي            التابعة لوزارة الصحة  

 ):١( فقد بلغت كما في الجدول رقم ،المستشفيات الحكومية

 دراسة السوق-٣



 ٧

 )١(جدول رقم 
 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ السنة
عيادات طب 

 األسنان

٢٤٧ ٢٤٠ ٢٣٧ ٢٢٦ ٢١٢ 

 

، فكانت كما في الجدول     ٢٠٠٢يادات حسب مديريات الصحة كما في سنة        أما توزيع هذه الع   

 ):٢(رقم 
 

 )٢(جدول رقم 
باقي  العقبة المفرق معان الطفيلة الكرك  جرش عجلون ماديا البلقاء الزرقاء اربد العاصمة المديرية

 المديريات

 المجموع

 ٢٤٧ ٤١ ٨ ١٤ ١٠ ٩ ٢١ ١٢ ١٣ ٩ ١٧ ١٨ ٢٨ ٤٧ العدد
 

دد أطباء األسنان وتوزيعهم حسب جهات العمل داخل المملكة بناء على بيانات بالنسبة لعو 

 )٣(أطباء األسنان فهم كما في الجدول رقم  نقابة
 

 )٣(جدول رقم 
 

 المجموع عدد الطبيبات عدد األطباء اسم جهة العمل
 ٣١ ٨ ٢٣ مستشفى الجامعة األردنية

 ٥٦ ٢٠ ٣٦ جامعة العلوم والتكنولوجيا

 ٣٨ ٢٠ ١٨  الخيريةالجمعيات

 ٦ ٢ ٤ العيادات العمالية

 ١,٥٥٦ ٣٨٢ ١,١٧٤ العيادات الخاصة

 ٣٩ ١٥ ٢٤ المستشفيات الخاصة

 ٣٤١ ١٣٨ ٢٠٣ وزارة الصحة

 ١٧٣ ٥٢ ١٢١ الخدمات الطبية الملكية

 ٤٤ ١٣ ٣١ جهات أخرى 

 ٢,٢٨٤ ٦٥٠ ١,٦٣٤ المجموع

 ٧٦٦ ٢٥٣ ٥١٣ بدون عمل

 ٣,٠٥٠ ٩٠٣ ٢,١٤٧ المجموع الكلي



 ٨

 

 طبيب وطبيبة اسنان خارج المملكـة       ٤٨٥ كما أشارت سجالت النقابة إلى أن هناك حوالي         

 تبين أن عدد أطبـاء       كما . طبيب وطبيبة متقاعدين   ٨٨ في الضفة الغربية و    ٥٤٩إضافة إلى   

 .تقريباً من مجموع عدد أطباء األسنان % ٥٧األسنان العاملين في القطاع الخاص يشكلون 

 

 يتعلق بعدد مختبرات األسنان المسجلة لدى النقابة العامة الصحاب مختبرات األسنان            أما فيما 

 وتوزيعها حسب المحافظات فهي كما فـي        ٢٠٠٢األردنية وحسب دليل النقابة كما في سنة        

 ):٤(الجدول رقم 
 

 )٤(جدول رقم 
 المجموع أخرى العقبة المفرق انمع الطفيلة الكرك  جرش عجلون مادبا البلقاء الزرقاء اربد العاصمة المحافظة

 ١٩٧ ٣ ٣ ٤ - - ٤ ٢ ٢ ١ ١٠ ٢٣ ٢٢ ١٢٣ العدد
 

 .في محافظات العاصمة والزرقاء واربد    تركز  تن مختبرات األسنان    أيالحظ من الجدول أعاله     

 .وهذا ناتج طبيعي حيث إن معظم أطباء األسنان تتواجد عياداتهم في المدن الرئيسية

 

عـدد  ال بد من التعـرف علـى        لي على خدمات مختبرات األسنان      ولتحديد حجم الطلب الحا   

كما التي راجعت عيادات اسنان وزارة الصحة والخدمات الطبية ومستشفى الجامعة و          الحاالت  

 ):٥( الجدول رقم هو مبين في
 

 )٥(جدول رقم 
 

عدد حاالت  عدد األطباء اسم جهة العمل

 المراجعة

معدل عدد الحاالت 

للطبيب الواحد 

 اًيومي
مستشفى الجامعة 

 األردنية

١٥,٠ ١٣٩,٥٠٠ ٣١ 

 ١١,٦ ١,١٩٢,١٢٤ ٣٤١ وزارة الصحة

 ١٣,٨ ٧١٧,٧٩٦ ١٧٣ الخدمات الطبية الملكية

 



 ٩

 

  فـي     في القطاع العام   ن معدل عدد الحاالت التي تراجع الطبيب      أ) ٥(يالحظ من الجدول رقم     

ذكورة مختبرات خاصـة لتصـنيع      للجهات الم  هذا ويتوفر    . حالة تقريباً  ١٣,٥اليوم الواحد   

 . ولكن معظم إنتاجها يتركز على األسنان واألطقم المصنوعة من االكريـل           ،األسنان واألطقم 

يـتم االسـتعانة    اذ  كما إن هذه المختبرات ال تقوم بإنتاج جميع احتياجات طبيـب األسـنان              

 البورسـلين بالمختبرات الخاصة إلنجاز كثير من األعمال وخاصة الطلب على األسنان مـن             

  .وعلى نفقة المريض
 

 وتم التباحـث     الخاصة  تم زيارة عدد من أطباء األسنان وعدد من مختبرات األسنان          هذا وقد 

 عـدد   تقـدير الحاالت التي ترد للطبيب الواحد لمعالجة األسـنان و        معدل  تحديد  بغرض   هممع

  :وقد تبين ما يلي.  لخدمات مختبرات األسنانالحاالت التي تحتاج

 .طبيب) ٢,٢٨٤( األطباء العاملين في جميع القطاعات بلغ عدد -

 .أشخاص يومياً) ١٠(بلغ يالطبيب الواحد مراجعو متوسط  -

 .من عدد الزائرين للطبيب الواحد بحاجة لخدمات مختبرات األسنان % ١٠ -

دينار ) ٢٠( معدل التكلفة التي تترتب على المراجع الواحد لدى مختبرات األسنان حوالي              -

 .بالمتوسط

 ٦٨٥,٢٠٠ب  حجم الطلب الحالي على خدمات مختبـرات األسـنان        تقديروعليه فانه يمكن    

وحيث أن أطباء األسنان في القطاع الخاص يشكلون         . مليون دينار    ١٣,٧حالة سنويا تنفق    

من إجمالي عدد األطباء، فانه يتوقع ان تبلـغ حصـة مختبـرات القطـاع الخـاص                 % ٧٦

 .  دينار لكل مختبر٥٢,٨٦٨بواقع  دينار أي ١٠,٤١٥,٠٤٠
 

 -: الطلب المتوقع ٣٠٣
 معـدل النمـو     سنويا وهو نفـس     % ٢,٨بافتراض معدل الزياد في  الطلب المتوقع بواقع         

 يبين الطلب المتوقـع علـى       )٦( الجدول رقم    ،فانسنوياُ   % ٢,٨السكاني في األردن يبلغ     

 :مسة القادمةخدمات مختبرات األسنان في القطاع الخاص للسنوات الخ



 ١٠

 

 )٦(جدول رقم 
 

ألف / الطلب المتوقع  السنة

 دينار
١١,٠٠٦ ٢٠٠٤ 

١١,٣١٥ ٢٠٠٥ 

١١,٦٣١ ٢٠٠٦ 

١١,٩٥٧ ٢٠٠٧ 

١٢,٢٩٢ ٢٠٠٨ 

 

 -: حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية ٤٠٣ 
 ٢,٨٠٠ من قبل المشـروع تبلـغ     في السنة األولى   بافتراض ان الحاالت التي يمكن خدمتها     

% ٥وبافتراض معدل زيادة سـنوية نسـبتها        . من حجم السوق المتاح   % ٠,٥ وتعادل   ةحال

سنويا في عدد الخدمات التي يقدمها المشروع ، فان الجدول التالي يبين عدد الخدمات التي               

 :سيقدمها المشروع للسنوات الخمسة القادمة 
 

 )٧(جدول رقم 
 

 عدد الخدمات السنة
٢,٨٠٠ ٢٠٠٤ 

٢,٩٤٠ ٢٠٠٥ 

٣,٠٨٧ ٢٠٠٦ 

٣,٢٤١ ٢٠٠٧ 

٣,٤٠٣ ٢٠٠٨ 
 

 

 -:سعار البيع أ    المنافسة والتسويق و٥٠٣
تم زيارة عدد من مختبرات األسنان في مدينة عمان ومختبر واحد في مدينة السـلط، وقـد                 

تبين أن هنالك تفاوت كبير في مستوى تجهيز المختبر الواحد سـواء مـن حيـث نوعيـة                  

وقد تبين أن بعض    . أو عدد العاملين في المختبر أو كفاءتهم      األجهزة المستخدمة في اإلنتاج     

 يتوفر لديها التقنية الالزمة والمعـدات واألجهـزة إلنجـاز كامـل             من مختبرات األسنان ال   



 ١١

وعليه فان المنافسة تأتى    . األعمال، وانما تستعين بمختبرات أخرى إلنجاز األعمال المطلوبة       

من حجم ونوعية وكفاءة المعدات واألجهزة المتوفرة وعدد العاملين والتركيز على الخبرات            

لذا فان دراسة المشروع المقترح ستعتمد علـى أسـاس          . هاوالقدرات الفنية التي يتمتعون ب    

إلنجاز كافة األعمال المطلوبة وتوفر كادر فني ومؤهـل الدارة          الالزمة  توفر جميع األجهزة    

 : األسنان فهي كما يلياتمختبر) منتجات( أما أسعار بيع خدمات  .تشغيل المختبر

 :المنتجات -
 

 . والبورسلينتصنيع األسنان بأنواعها من مادة االكريل -١

 .تصنيع أطقم األسنان الكاملة المتحركة -٢

 .تصنيع أجهزة تقويم األسنان -٣

 :األسعار -
 . دينار٢٠-١٥أعاله، متوسط سعر أو كلفة السن الواحد حوالي ) ١(البند رقم  -١

 . دينار٣٥-٢٥أعاله، متوسط سعر أو كلفة الطقم الواحد حوالي ) ٢(البند رقم  -٢

 ٢٥-١٥ر أو كلفة الجهـاز الواحـد حـوالي          أعاله، متوسط سع  ) ٣(البند رقم    -٣

 .دينار

 ٧٠-٥٠أعاله، متوسط سعر أو كلفة الجهـاز الواحـد حـوالي            ) ٤(البند رقم    -٤

 .دينار

هذا مع العلم بان هذه األسعار هي تلك التي تباع من قبل المختبرات ألطباء األسنان ولـيس                 

 .للمستفيد النهائي
 

 -:    اإليرادات المتوقعة ٦٠٣
ل التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسـنوات الخمسـة القادمـة باعتبـار ان             يبين الجدو 

علما بان هنالك تفاوت كبيـر      ‘  دينار ٢٠متوسط سعر الخدمة التي سيقدمها المختبر بواقع          

 :في نوع وسعر وعدد الخدمات التي تقدمها مختبرات األسنان

 )٨(جدول رقم 
 

 دينار/ اإليرادات المتوقعة  عدد الخدمات السنة
٥٦,٠٠٠ ٢,٨٠٠ ٢٠٠٤ 

٥٨,٨٠٠ ٢,٩٤٠ ٢٠٠٥ 

٦١,٧٤٠ ٣,٠٨٧ ٢٠٠٦ 

٤٦,٨٢٠ ٣,٢٤١ ٢٠٠٧ 

٤٨,٠٦٠ ٣,٤٠٣ ٢٠٠٨ 



 ١٢

  

 

 

 

 -:   موقع المشروع ١٠٤
 

راكز المحافظات الرئيسة مثل عمان ، الزرقـاء و اربـد           يقترح إقامة المشروع في أي من م      

من ماء وكهرباء ومواصالت والقرب مـن       على ان يراعى عند اختيار الموقع توفر الخدمات         

 .سنان ألطباء اأاماكن تواجد عيادات 
 

 -:البناء  ٢٠٤
 

 شقة في   قامتة ضمن إمتر مربع ويمكن    ) ١٥٠(حوالي  بتقدر احتياجات المشروع من البناء      

ويعتقد ان هذه المساحة تفي واحتياجات المشروع من مكتب صـغير         التجاريةإحدى البنايات   

 بدل اإليجار السنوي    قدر. ، مستودع للمواد االولية واقسام االنتاج المختلفة         عدارة المشرو إل

كما تم افتراض ان البناء يحتاج بعض التعديالت بما يتناسـب           دينار،  ) ٢٥٠٠ (للبناء بمبلغ 

 تقدير كلفة   تم.واالستخدام من اعمال قواطع ،تمديدات صحية وكهربائية ،ديكورات وغيرها          

 . دينار ٧٥٠ تلك التعديالت بمبلغ
 

 -:عملية التصنيع ٣٠٤
 :تتلخص عمليات التصنيع بالخطوات التالية

 .تحضير القوالب وفقا لألقيسة المأخوذة من قبل الطبيب •

 ).أكريل، بورسلين ومعادن(صب المكونات وتجميعها  •

 .التشطيب النهائي للمنتج بما فيه التلميع •

ات إلى المهارة والخبرة مـن      تتطلب عمليات التصنيع أعاله وخاصة أعمال التشطيب      

 .قبل العاملين
 

 -:المعدات واألجهزة ٤٠٤
 

المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع المقترح والتكلفة التقديرية لها،        ) ٩(يوضح الجدول رقم    

األجهزة قد ال تتواجد بالكامل في جميع المختبرات ولكن         و  وكما سبق قوله فان هذه المعدات       

مكن من تلبية جميع احتياجـات طبيـب األسـنان فـان األجهـزة              إلنشاء مختبر نموذجي يت   

 :المفروض وجودها في المشروع هي

 

 الدراسة الفنية-٤



 ١٣

 )٩(جدول رقم 

 جهزة المقترحة وتكلفتها المقدرةألاو المعدات 
 

 دينار/ التكلفة  العدد البند
 ١٢,٠٠٠ ١ جهاز بورسلين 

 ٩,٠٠٠ ١ جهاز صب المعادن 

 ١,٠٠٠ ١ فرن/ جهاز تسخين  

 ١,٢٠٠ ١ نخالط جبصي

 ٢,٤٠٠ ٢ جهاز جلخ مع توابعه

 ٧٠٠ ١ جهاز قص الجبصين

 ١٨٠ ١ رجاج

 ٣٠٠ ١ جهاز قذف رملي

 ١٥٠ ١ مثقب للنماذج والموديالت

 ٤٠٠ ١  ضاغطة هواء

 ٢٥٠ ١ مكبس

 ٣٠٠ ١ جهاز تخطيط جبصين

 ١٥٠ ١)لحام( اسطوانة أوكسجين مع الساعات 

 ٦٠ ٢ اسطوانات غاز بوتان

 ٥٠٠ - متنوعةات عدد وأدو

 ٢٨,٥٩٠  المجموع
 

جميع األدوات واألجهزة أعاله متوفرة من السوق المحلي عند عدد مـن وكـالء شـركات                

 .والمخبريةتصنيع األجهزة الطبية 
 

 -:المكتبيةاألثاث والتجهيزات  ٥٠٤
 

وتجهيزات مكتبية منوعة لإلدارة والعاملين تقـدر كلفتـه         يحتاج المشروع إلى أثاث     

 . دينار٢,٥٠٠بمبلع 
 

 
 



 ١٤

 -:السيارات  ٦٠٤
 

 المنتجاتمن األطباء و تسليم     األقيسة  / يلزم المشروع سيارة صغيرة وذلك الستالم النماذج        

 .دينار) ٦,٠٠٠( بشكلها النهائي وتقدر تكلفة السيارة حوالي ةمصنع
 

 -:  القوى العاملة ٧٠٤
 

ة واألجور الشهرية والسـنوية     احتياجات المشروع من القوى العامل    ) ١٠(يبين الجدول رقم    

 .التي ستدفع لهم

 )١٠(جدول رقم 

 القوى العاملة واألجور السنوية
 

/ األجر الشهري العدد الوظيفة

 دينار

/ األجر السنوي 

 دينار
 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ موظف متابعة

 ٧,٢٠٠ ٢٠٠ ٣ ينيعمال فن

 ١٢,٦٠٠  ٥ المجموع
 

 . % ١١جور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي البالغة يضاف للرواتب واأل
 

 -:المواد األولية  ٨٠٤
المستخدمة من قبل مختبرات األسنان لتصنيع منتجاتها المختلفة من  فيما يلي اهم المواد

   :وحدات سنية وأطقم وغيرها

غـم  ٥٠ زنة   وهناك اصناف مختلفة منها وتأتي بعبوات صغيرة      ) بودرة(البورسلين  مادة   -

 .  دينار للعبوة٥٠-٣٠بأسعار متفاوتة من 

 . عاديالشفاف وال منها ) بودرة( كريلمادة األ -

 .دينار) ١٥(ويقدر سعر الكغم الواحد  الشمع بجميع أنواعه وألوانه -

  .وأسعار متفاوتةالجبصين بأنواع مختلفة  -

  . الخ...ذهب ، فضة، بالتين/  مختلفة دنامع -

 

 



 ١٥

ت و المواد األولية الداخلة في المنتج وصـعوبة حصـر الكلفـة             نظرا لتنوع المنتجا  

للوحدة الواحدة، اال انه وبعد اإلستئناس برأي ذوي الخبرة في هذا المجال  فقد تـم                

 .  من سعر البيع% ٣٠تقدير معدل كلفة المواد األولية بحوالي 
 

  -: الخدمات الضرورية ٩٠٤
 

) ديزل وغاز (والوقود  بالماء والكهرباء   الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع     تتمثل  

 )١١(وتقدر كلفتها كما في الجدول رقم 
 

 )١١(جدول رقم 
 

 دينار/ التكلفة  البند
 ٦٠٠ الكهرباء

 ١٥٠ المياه

 ١,٢٠٠ وقود السيارة

 ١,٩٥٠ المجموع
 

 

 -: برنامج تنفيذ المشروع ١٠-٤
 

ن البنـاء مسـتأجر وان المعـدات     شهور كو ٤تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي       

 .واألجهزة متوفرة في السوق المحلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٦

 

 

 

 

 -:تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥
 

 )١٢(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل في السنة األولى
 

 دينار/ التكلفة  البند
 ١٦,٨٠٠ المواد األولية

 ١٣,٩٨٦ جورأرواتب و

 ٢,٥٠٠ إيجارات

 ١,٩٥٠ الخدمات الضرورية

 ٣,٨٨٠ مصاريف تشغيلية أخرى

 ٣٩,١١٦ المجموع
 

 

 -: راس المال العامل ٢٠٥
 شـهر واحـد أي مبلـغ        دورة تشغيلية لمـدة   يقدر راس المال العامل على أساس       

 .دينار) ٣,٢٦٠(
 

 -:نفقات ما قبل التشغيل مصاريف التأسيس و ٣٠٥
عـاب استشـارية    تشمل نفقات ما قبل التشغيل استكمال الدراسات وشراء المعـدات وأت          

 .دينار) ٥٠٠(والتأسيس وغيره وتقدر حوالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة المالية-٥



 ١٧

 

 

 -: تكاليف المشروع ٤٠٥
 .تكاليف المشروع اإلجمالية ) ١٣(يبين الجدول رقم 

 

 )١٣(جدول رقم 
 

 دينار/ التكلفة  البند
 ٧٥٠ تعديالت بناء

 ٢٨,٥٩٠ المعدات واألجهزة

 ٢,٥٠٠ األثاث والتجهيزات

 ٨,٠٠٠ السيارات

 ٣٠٠ تأمينات مستردة

 ٤٠,١٤٠ مجموع تكاليف الموجودات الثابتة

مصاريف التأسيس وما قبل 

 التشغيل

٥٠٠ 

 ٣,٢٦٠ راس المال العامل

 ٤٣,٩٠٠ مجموع تكلفة المشروع
 

 -: وسائل التمويل ٥٠٥
 

دينـار يمثـل   ) ٢٠,٠٠٠( بقيمة للموجودات الثابتة قرض  افترض تمويل المشروع ب   

مـن   دينار   ٢٣,٩٠٠البالغةة المشروع بينما يغطي باقي التكاليف       من كلف ) % ٤٦(

 ٥ولمـدة    % ١٠أصحاب المشروع، علمـاً أن فائـدة القـرض          / مصادر صاحب   

 .سنوات
 

    الفرضيات المالية٦٠٥
 

في بداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض إلى إحدى مؤسسـات       

ف المشروع وبضمانات معقولـة تقبـل بهـا         التمويل لتغطية جزء من إجمالي تكالي     

 .الجهة المانحة للقرض

 

 



 ١٨

 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسـية علـى             

قرض لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القـرض علـى             

يبدأ بالتسـديد   سنوياً و % ١٠ سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة        ٥مدى  

 .عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك فترة التأسيس فترة سماح

 

 سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضـيات        ٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة       

 :التالية

تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومـدخالت اإلنتـاج سـتكون              -

 .نقدية

 .نقديةاض أن مبيعات منتجات المشروع ستكون تم افتر -

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

  %.٢٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -
 

 -: الخالصة ٧٠٥
يل الحساسـية المرفـق إن      يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحل       

المشروع يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التـدفقات النقديـة أن              

المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه             

ـ           ين مـا   الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تب

 :يلي
 

 دينار فـي السـنة األولـى        ٧,٧٤١يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة١٢,٠١٤للتشغيل و

، تبلغ قيمة األجور والرواتب التـي  مال وعين موظفلخمسةسيوفر المشروع فرص عمل   -

ينار في السـنة     د ١٣,٩٨٦ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي         

 . دينار في السنة الخامسة١٧,٠٠٠األولى ليرتفع إلى مبلغ 

 

 

 

 



 ١٩

 

 

فـي   % ٢٩,٨في السنة األولـى و       % ١٧,٩ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 % ٢٩,٢السنة الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد علـى حقـوق الملكيـة بـين               

  %.٢٩,٨و

 . دينار٤٧,٤٨٨ NPVروع تبلغ صافي القيمة الحالية للمش -

  %.٤١,٧ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,١تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار الخدمات بنسب  -

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

 . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع
 
 

  المالحق المالية٨٠٥
 حساب األرباح والخسائر) ١

 التدفق النقدي) ٢

 الميزانية التقديرية) ٣

 ملخص االستنتاجات والمؤشرات المالية) ٤
 

 

 

 

 



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

56,00058,80061,74064,82768,068المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

16,80017,64018,52219,44820,421تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,9928,3928,8119,2529,714تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,7503,9384,1344,3414,558تكاليف المصنع التشغيلية

28,54229,96931,46833,04134,693مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
27,45828,83130,27231,78633,375الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
5,9946,2946,6086,9397,286رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
2,5002,5002,5002,5002,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,2401,3021,3671,4351,507مصاريف أخرى

10,57410,97811,40211,84712,314مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,4634,4634,4634,4634,463اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

15,13715,54115,96516,41016,877مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
12,32113,29014,30815,37616,498الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
10,32111,61812,99614,46116,019الربح قبل الضريبة

2,5802,9043,2493,6154,005الضريبة على األرباح
7,7418,7139,74710,84512,014األرباح الصافية

%51%52%53%54%55نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 34,95135,10635,23635,33535,399نقطة التعادل

%52%55%57%60%62نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

75025.0030أألبنية
025.000منشآت أخرى
28,59010.002,859معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
4,463المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,2603,2600رأس المال العامل المطلوب

43,90023,90020,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مختبر اسنان



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
56,00058,80061,74064,82768,068المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
56,00058,80061,74064,82768,068المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
23,900حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,8605,7279,59113,43917,257الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
43,90057,86064,52771,33178,26685,326مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
40,140مجموع اإلستثمارات

1,40028,54229,96931,46833,04134,693التكاليف التشغيلية المباشرة
10,57410,97811,40211,84712,314إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
2,5802,9043,2493,6154,005الضريبة

42,04043,69645,52447,43049,41851,491إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,86014,16319,00423,90128,84833,835صافي 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

1,86010,88815,40019,93724,48829,038رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,1605,8096,4987,2308,009توزيعات األرباح

1,8605,7279,59113,43917,25721,029صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مختبر اسنان



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,8605,7279,59113,43917,25721,029النقد

00000المدينون
1,4001,4001,4001,4001,4001,400المخزون

3,2607,12710,99114,83918,65722,429إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
750المباني

28,590األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
40,14040,14040,14040,14040,14040,140إجمالي األصول الثابتة
4,4638,92613,39017,85322,316اإلستهالك التراآمي

40,14035,67731,21426,75022,28717,824القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
43,90043,20442,50541,79041,04540,253مجموع 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
23,90023,90023,90023,90023,90023,900رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,5805,4858,73312,349األرباج المجمعة
2,5802,9043,2493,6154,005الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

23,90026,48029,38432,63336,24840,253مجموع حقوق الملكية
43,90043,20442,50541,79041,04540,253مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %29.8%26.4%23.3%20.5%17.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%29.8%29.9%29.9%29.7%29.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.02.83.43.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مختبر اسنان



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%43,9005تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %23,9005مساهمة صاحب

%20,00012القروض

%50%45.6القرض الى التكاليف %

%25%54.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

7,7418,7139,74710,84512,014صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %23.5%22.3%21.0%19.8%18.4الربح قبل الضريبة

%29.8%26.4%23.3%20.5%17.9معدل العائد على اإلستثمار %

%29.8%29.9%29.9%29.7%29.2معدل العائد على حقوق الملكية %

2.02.83.43.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

34,95135,10635,23635,33535,399نقطة 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 47,48844,29541,10335,85924,23032,03216,576صافي القيمة الحالية

IRR %22.3%32.0%27.5%34.6%34.1%37.6%41.7معدل العائد الداخلي

B/C 2.11.91.81.81.51.71.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,812

21.0%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

35,205

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.6%

29.7%

2.4

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مختبر اسنان



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR41.7%معدل العائد الداخلي

NPV47,488صافي القيمة الحالية

B/C2.1اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR37.6%معدل العائد الداخلي

NPV44,295صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR34.1%معدل العائد الداخلي

NPV41,103صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR34.6%معدل العائد الداخلي

NPV35,859صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR27.5%معدل العائد الداخلي

NPV24,230صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR32.0%معدل العائد الداخلي

NPV32,032صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR22.3%معدل العائد الداخلي

NPV16,576صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,0400-42,040

11,86016,88415,024

215317,85317,701

316018,87118,711

416819,93919,771

517763,83263,655

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,2440-46,244

11,86016,88415,024

215317,85317,701

316018,87118,711

416819,93919,771

517765,61465,437

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,4480-50,448

11,86016,88415,024

215317,85317,701

316018,87118,711

416819,93919,771

517767,39667,220



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,0400-42,040

11,86014,08412,224

215314,91314,761

316015,78415,624

416816,69816,530

517759,37759,200

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

042,0400-42,040

11,86011,2849,424

215311,97311,821

316012,69712,537

416813,45713,288

517754,92254,745

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

042,1800-42,180

12,04612,97210,927

216813,75913,591

317614,58414,408

418515,45115,266

519459,52359,328

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

042,3200-42,320

12,2329,0616,829

21839,6649,481

319210,29710,105

420210,96210,760

521255,21455,002
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