
 

 
 
 

 أولية  جدوىدراسة 

 إنتاج األثاث من الراتان مشروعل
المناطق المؤهلة إلستخدام صناعات : المنطقة

  عمان-خفيفة 
 كز تعزيز اإل�تاجيةامر

٢١/١٢/٢٠٠٣ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٣-٣٥٩-FS:الرقم



 

 

 

 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٦١٠٥٦٣/٠٥ الرصيفــة٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط٣٨٣٤١٨٨/٠٥ االزرق الشمالـي

 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا٦٥٢٢٣٠٩/٠٢ دير ابي سعيد

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

jo.com.jordan-admin@epc.Csu 

 
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(عزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز ت 

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

.طالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إل
 

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

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

 .مركزاً 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع. ١

 اسم المشروع إنتاج األثاث من الراتان

 موقع المشروع  عمان 

أثاث من الراتان لالستعماالت المنزلية والفنـادق والمطـاعم         

 .الخ… والمقاهيوالمنتزهات ومحالت الكوفي شوب 

 منتجات المشروع 

 األيدي العاملة   عامل٨

 االستثمار الكلي   دينار٥٩,٤٤٨

 صافي القيمة الحالية   دينار٣٧,٨٣٥

 معدل العائد الداخلي  %٣٠,٤

القيمة الحاليـة لإليـرادات علـى        ١,٦

 االستثمار 

 فترة االسترداد   سنوات٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من الراتان األثاثمشروع إنتاج



٢ 

 
 

 

 

 

 

 

 روع      وصف المش١٠٢

 

يهدف المشروع المقترح إلى إنشاء مشغل إلنتاج األثاث المصنع من الراتان وذلك لتغطيـة الطلـب      

لفنـادق والمطـاعم ومحـالت الكـوفي شـوب          واعلى هذا النوع من األثاث لالستعماالت المنزلية        

الراتان عبارة عن نبات ينتشر بكثرة في دول جنوب شرق آسيا وعندما يكتمـل              . الخ… والمقاهي

 ويمتـاز الراتـان     هموه يكون على شكل عيدان بأقطار مختلفة وكلما زاد عمر النبتة كلما زاد قطر             ن

البـوص  (بصالبته وسهولة تشكيله سواء باستعمال بخار الماء أو الحرارة، و يختلف عن البامبو              

ـ    البامبو طويالً بعكس    منتجاتهعمر  تحيث ال توجد به عقد كما انه متين و        ) الهندي رض  حيث انه مع

كما يمتاز الراتان كما ذكر بسهولة تشكيله مما يعطي منظر جمالي لألثاث المصـنع              . للتلف بسهولة 

 .وخاصة بعد عملية دهنه وتلوينه

 

هنالك إقبال كبير على  استعمال األثاث المصنع من الراتان كما انه هنالك إمكانية كبيرة لتصدير مثل       

 .  هذا األثاث

 

      مبررات المشروع ٢٠٢

 

 . هنالك طلب كبير على هذا النوع من األثاث للمزايا التي يتمتع بها وسبق ذكرها -١

 .باألثاث الخشبي مقارنة  لفئات كثيرة من المستهلكين مناسبالمنتج من الراتان سعر األثاث  -٢

يتوقع زيادة الطلب على هذا النوع من األثاث إذ أن هنالك مشاريع استثمارية كبيرة وخاصة في     -٣

 . الراتاناثاثع السياحي والتي هي من أهم مستهلكي مجال القطا

 .  استثمارية جيدة في المنطقة و توفير فرص عمل جديدةة  خلق فرص -٤

 . أصحاب المشروع/  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٥

 

 

 

  المقدمة-٢



٣ 

 

 

     الموقع العام للمشروع ٣٠٢

 

 إلقامـة مثـل هـذا    ن معظم المناطق المرخصة لغايات االستعمال الصناعي أو الحرفـي مناسـبة    إ

الكثافة السكانية والقرب مـن     المشروع، ولكن يفضل إقامته ضمن المناطق القريبة من عمان حيث           

 . الفئات المستهدفة

 

   

 

 

     وصف المنتج١٠٣    

 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج األثاث المصنع باستعمال مادة الراتان مثل الكراسـي والصـوفات              

الخ، كما يمكن استعمال    … أطقم الكنب وطاوالت الوسط والرفوف والعالقات       والطاوالت والمقاعد و  

لفلـل  االراتان لتنفيذ بعض أعمال الديكور وخاصة للفنادق والمطاعم ومحـالت الكـوفي شـوب و              

 .والقصور مما يعطي منظر جمالي للموقع

     

      الطلب الحالي ٢٠٣

 

نوع المواد التي يصنع منها األثـاث والغايـة مـن           يعتبر سوق األثاث في األردن كبير جداً وذلك لت        

 ، ومن أهم مؤشرات حجم الطلب المحلي الزيادة في عدد السكان وما يتبع ذلك من عقود                 هاستعمال

زواج لتكوين اسر جديدة وما تحتاجه من تجهيزات منزلية مختلفة ومنها األثاث، كما أن مسـتوى                

 مميزة من األثاث ويجب األخـذ بعـين االعتبـار أن            الدخل يؤثر في نمط االستهالك واقتناء أنواع      

القطاع السياحي من فنادق ومطاعم ومتنزهات ومحالت الكوفي شوب تعتبر مـن أهـم مسـتهلكي                

 .األثاث المصنع من الراتان

 

. سـنوياً % ٢,٨مليون نسمة ويزداد بنسـبة      ) ٥,٣( حوالي   ٢٠٠٢بلغ عدد سكان المملكة سنة      ي

عقود الزواج ومستوى دخل الفرد وعدد الفنادق والمطاعم ومحالت         عدد  ) ١(ويوضح الجدول رقم    

 وذلك من واقع بيانات دائـرة اإلحصـاءات العامـة           ٢٠٠٢-٢٠٠٠الكوفي شوب خالل السنوات     

 .ووزارة السياحة والسجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة

 

 دراسة السوق-٣



٤ 

 

 

 

 )١(جدول رقم 

 

السنة

 البند

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 ٤٨,٣٠٠ ٤٦,٨٠٠ ٤٥,٦٠٠ عدد عقود الزواج

 ١,٢٤٨ ١,٢١٨ ١,١٨٩ دينار/متوسط دخل الفرد

 ٣٠٩ ٢٩٨ ٢٧٨ عدد الفنادق المصنفة

 ٣٧٦ ٣٥٤ ٣٧٠ السياحية/ عدد المطاعم المصنفة

 ٣١٢ ٢٤٨ ١٨٦ عدد محالت الكوفي شوب

  

يـع  يالحظ من الجدول أعاله أن المؤشرات في ازدياد مستمر مما يعكس مدى النشاط الكبير في جم               

قطاعات االستثمار وبالتالي زيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات ومنهـا األثـاث موضـوع               

 .البحث

 

، هذا  يتم تغطية حاجة السوق المحلي من جميع أصناف األثاث عن طريق اإلنتاج المحلي واالستيراد             

 كما هـو    ٢٠٠٢-٢٠٠١حجم اإلنتاج المحلي للسنوات     أن  بيانات دائرة اإلحصاءات العامة     وتشير  

 .بالدينار) ٢(موضح بالجدول رقم 

 )٢(جدول رقم 

 القيمة بالدينار

البند

 السنة

٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

ــبي  ــدني والخش ــاث المع األث

 والبالستيك واللدائن

٨٣,٧٥٩,٠٠٠ ٧١,٩٥٦,٠٠٠ 

األثاث المصنع من الخيـزران     

القش والضفر وأصناف مماثلة    

 من ضفر ومواد الضفر

١٢,٨٧٩,٠٠٠ ١٢,٩٤٢,٠٠٠ 

 

 إال انه   ،لجدول أعاله يصعب تحديد حجم اإلنتاج المحلي من األثاث موضوع البحث بشكل دقيق            من ا 

 منتجي األثاث المصنع من الراتان أو البامبو        عدد من بحسب البيانات التي أمكن الحصول عليها من        



٥ 

در  الف دينار جزء كبير منه يص      ٨٠٠حوالي  ب حجم اإلنتاج المحلي     فقد تم تقدير   ،)البوص الهندي (

  والبامبو،  الراتان أثاث الحصول عليها من محالت بيع       أمكنوحسب المعلومات التي    . خارج االردن 

الفنادق والمطاعم المصـنفة     ألثاث الرتان لتغطية احتياجات      من اإلنتاج المحلي هو   % ٩٠تبين أن   

  ).هنديالبوص ال (الباميوألثاث  من اإلنتاج المحلي هو% ١٠ وان طنينابشكل رئيسي وكذلك المو

 

أما من ناحية المستوردات، فقد بينت النشرة اإلحصائية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة حجم              

 ضمن  تأتي المستوردات المستوردات والصادرات والمعاد تصديره من األثاث موضوع البحث، حيث          

 الخيزران  أثاث من مواد أخرى بما فيه     "الذي ينص على    ) ٩٤٠٣٨٠٠٠(بند التعرفة الجمركية رقم     

إجمالي المسـتوردات   ) ٣(، ويبين الجدول رقم     "أو الصفصاف أو البوص الهندي أو المواد المماثلة       

القيمـة بالـدينار     ( ٢٠٠٢-٢٠٠٠ خالل السنوات    الميزان التجاري والصادرات والمعاد تصديره و   

 ).كغم/سيف والكمية

 

 )٣(جدول رقم 

 كغم/ دينار   الكمية / القيمة 
 السنة الميزان التجاري المعاد تصديره الصادرات اتالمستورد

 كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة

٩٨,٣٠٢( )٥٩,١٥٤( ٦٦,٠٧٠ ٤١,٤٢٨ ١١٢,٤٠٣ ٢٠٩,٩٢٣ ٨٠,١٧١ ١٩٢,١٩٧ ٢٠٠٠( 

٢٢٢,٤٥٣( )٤١٤,٤٤٥( ٣٥٥,٥١٦ ٨٧٥,٧٨٩ ٢٠٩,٩١٥ ٢٧٥,٧٠٩ ٣٤٢,٩٧٨ ٧٣٧,٠٥٣ ٢٠٠١( 

٥٥٦,٩١٧ ١,٨٢٢,٩٧٧ ١٠١,٣٨٥ ٧٣,٨٩٨ ٢٢٨,٢٣٦ ٢٢٥,٠٦٣ ٨٨٦,٥٣٨ ٢,١٢١,٦٣٨ ٢٠٠٢ 

 

مقاعـد مـن    "الذي ينص علـى     ) ٩٤٠١٥٠٠٠( كما أن هنالك مستوردات وردت ضمن البند رقم         

قيمـة وكميـة    ) ٤(، ويبين الجـدول رقـم       "خيزران أو صفصاف أو بوص هندي أو مواد مماثلة        

 .٢٠٠٢-٢٠٠٠المستوردات والصادرات والصافي من هذا البند للسنوات 

 

 )٤(جدول رقم 

 كغم/ دينار   الكمية / القيمة 

 السنة الميزان التجاري الصادرات المستوردات

 كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة

١,٢٠٠ ١,٠٩٨ - - ١,٢٠٠ ١,٠٩٨ ٢٠٠٠ 

٥,١٢٩ )٥,١٥٧( ٨,٤٧١ ١٠,٥٨٢ ١٣,٦٠٠ ٥,٤٢٥ ٢٠٠١ 

٢٨,٠٦٨( ٤,٥٧٣ ٣٤,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ٥,٩٣٢ ١٧,٥٧٣ ٢٠٠٢(

 



٦ 

 قـد فاقـت     ٢٠٠١-٢٠٠٠كمية الصادرات خالل السـنوات      وأن قيمة   ) ٣(ظ من الجدول رقم     يالح

مثيلتها من المستوردات ، وحسب المعلومات التي أمكن الحصول عليها من بعض أصحاب مشاغل              

 معدل صـافي الميـزان    األثاث موضوع البحث يمكن الوصول إلى تحديد حجم الطلب المحلي بأخذ            

 متوسـط اإلنتـاج     إليـه مضافا   الف دينار    ٤٥٠ والبالغ    ٢٠٠٢-٢٠٠٠ خالل السنوات التجاري  

 مـن    ٤٠وبافتراض أن أثاث الرتان يشـكل        ٠لنفس الفترة )   دينار ٨٠٠,٠٠٠المقدر ب    (المحلي

 .  دينار٩٨٠,٠٠٠ يبلغ ٢٠٠٢معدل صافي الميزان التجاري، فان معدل حجم السوق في عام 

 

       الطلب المتوقع٣٠٣

 

قاً فان الطلب على األثاث المصنع من الراتان يعتمد على الزيادة فـي عـدد السـكان                 كما ذكر ساب  

ومستوى الدخل والنشاط السياحي من فنـادق ومطـاعم ونوادي ومتنـزهات ومحــالت كـوفي             

 في مجال تشجيع االستثمار والمشاريع المنـوي إقامتهـا          وتشير البيانات الرسمية  الخ،  … شوب  

 فـان قيمـة     ،لى السلع والخدمات ومنهـا األثـاث موضـوع البحـث            كمؤشر عام على الطلب ع    

مليـار دوالر   ) ١,٧(االستثمارات المتوقعة في مجال السياحة واإلسكان بشكل خاص تقدر بحوالي           

 فـان   الـتحفظ   ولغايات هذه الدراسة ومن باب       ٠ ٢٠٠٨-٢٠٠٤خالل السنوات الخمسة القادمة     

الزيادة في عـدد  مقاربة لنسبة ضوع البحث سيزداد بنسبة     اعتبار أن الطلب المتوقع على األثاث مو      

-٢٠٠٤يبين حجم السوق المتوقع للسـنوات       ) ٥( فان الجدول رقم     ،سنوياً% ٣السكان أي بمعدل    

 . المبين في بند الطلب الحالي٢٠٠٢ اعتماداً على حجم االستهالك المقدر كما في سنة ٢٠٠٨

 

 )٥(جدول رقم 

 

 اردين/ الطلب المتوقع  السنة

 ١,٠٧١,٠٠٠ األولى

 ١,١٠٣,٠٠٠ الثانية

 ١,١٣٦,٠٠٠ الثالثة

 ١,١٧٠,٠٠٠ الرابعة

 ١,٢٠٥,٠٠٠ الخامسة

 

    حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية٤٠٣

 

 ه الطاقة اإلنتاجية العملية المتوقعة للمشروع بناءاً على حجم العمالة المستخدمة المتواجدة في            قدرت

في تقدير حجم الطاقة التي تعتمد على اعداد ومهـارات العمـال، وتـم               األهم   العنصروالتي تشكل   



٧ 

.  االسترشاد بمشاريع قائمة نظرا لمحدودية المعدات والتجهيزات الالزمة لهذا النوع من المشـاريع            

طقم من األثاث المصنع مـن      ) ٩٠٠ (تقدر ب وعليه فان الطاقة المتوقعة للمشروع موضوع البحث        

 وقد تم احتسـاب الطاقـة       ٠سنة/ يوم ٣٠٠/يوم/ ساعات ٨ وردية عمل واحدة     سأساالراتان على   

) ١(وأخرى بثالثة مقاعد عدد ) ١(وصوفا بمقعدين عدد    ) ٢(مقعد عدد   باعتماد أن الطقم مكون من      

وطاولة وسط علماً بان المواد األولية األساسية الداخلة في صناعة األثاث موضوع البحـث وهـي                

 .ها بالوزنالراتان حيث يتم شراؤ

 

% ٥٠  مستغلة نسـبتها   إنتاجيةبطاقة  وعلى فرض أن المشروع  سيبدأ التشغيل في السنة األولى           

يبين حجم اإلنتاج المتوقع    ) ٦( الجدول رقم    ، وعليه   سنوياً  % ٥ بنسبة   وان كميات اإلنتاج ستزداد   

 .لخمس سنوات

 )٦(جدول رقم 

 

عدد األطقم المنتجة الطاقة المستغلة السنة

 ٤٥٠ %٥٠,٠ ولىاأل

 ٤٧٣ %٥٢,٥ الثانية

 ٤٩٦ %٥٥,١ الثالثة

 ٥٢١ %٥٨,٠ الرابعة

 ٥٤٧ %٦١,٠ الخامسة

 

      المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣

 

 تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المحلي بشكل أساسي ومن المسـتوردات بشـكل    -١

ثانوي، وحسب المعلومات التي أمكن الحصول عليها فان صناعة األثاث من الراتـان فـي األردن                

 جودة من   أكثرصناعة جيدة ومتميزة وتلقى القبول في السوق المحلي، وان اإلنتاج المستورد ليس             

نتاج المحلي بل أن اإلنتاج المحلي يعادل في جودته اإلنتاج المستورد كما أن أسعاره اقـل مـن                  اإل

 .المستورد

 



٨ 

 ٢٠٠٢-٢٠٠١كما تبين أن هنالك طلب متنامي على هذا النوع من األثاث وخاصة خالل السـنتين                

ل  حسب المعلومات التي أمكن الحصول عليها من بعض أصحاب مشاغ        ٢٠٠٣أن المؤشرات لسنة    و

 فاقت مثيالتها في    ٢٠٠٣ن حجم االستهالك في الستة اشهر األولى من عام          بأصناعة أثاث الراتان    

، إضافة إلى أن التصدير لألسواق الخارجية وخاصة دول الخليج في ازديـاد مسـتمر               ٢٠٠٢العام  

 كبار  وفتح قنوات اتصال معبالتسويقالهتمام ل جيدة إدارة على يعتمدوعليه فان المشروع المقترح 

 وإمكانيةمستهلكي األثاث موضوع البحث إضافة إلى إمكانية التسويق من خالل محالت بيع األثاث              

التسويق من خالل المؤسستين العسكرية والمدنية في األردن سيتمكن من تسويق إنتاجـه حسـب               

 .الطاقة المستغلة المقترحة

 

دينـار   ٥٠٠ دينار بالجملة و     ٤٥٠أما من حيث األسعار، فان سعـر بـيع الطقـم يتراوح ما بين          

دينار ويعتبر هـذا    ) ٤٢٠(الطقم    معدل سعر بيع   أنفقد اعتبر   الدراسة    وألغراض هذه     ٠بالتجزئة

 . السعر مقبوالً ومنافساً

 

 :بالقطعة  الراتان أثاث البيع لبعض منتجات أسعار وفيما يلي -٣

 

 )٧(جدول رقم 

 دينار/ السعر المقدر النوع

 ٧٠ – ٦٥ كرسي سفرة

 ٨٠ – ٧٠ كرسي جلوس

 ١٤٠ – ١٢٠ صوفا بمقعدين

 ٢٣٠ – ٢٠٠ صوفا بثالث مقاعد

 ١٢٠ – ١٠٠ كرسي حبك كامل

 ٣٥٠ – ٣٢٠ حبك) امويل(كرسي 

 ٤٥ – ٣٠ طاولة وسط صغيرة

 ١٢٥ – ١١٥  درفات٤رف 

 

   اإليرادات المتوقعة للمشروع٦٠٣

 

توقعة للمشروع للسنة األولى من التشغيل والتي تم اإليرادات السنوية الم ) ٧( يوضح الجدول رقم 

 .وسعر البيع المقترح) عدد األطقم(تقديرها على أساس نسبة الطاقة المستغلة 

  

 



٩ 

 

  )٨( جدول رقم 

 إيرادات المشروع

 

حجم اإلنتاج     الطاقة المستغلة السنة

 )عدد األطقم(

 اإليراداتإجمالي  سعر بيع الطقم

 )دينار(

 ١٨٩,٠٠٠ ٤٢٠ ٤٥٠ %٥٠ األولى

 

 

 

 

 

      موقع المشروع١٠٤

 

 حيث تتوافر الخدمات    الصناعية او الحرفية     مدينة عمان ضمن المناطق   يقترح إقامة المشروع في     

 .للمشروع الضرورية الالزمة 

 

     البناء٢٠٤

ويمكن اقامتها ضمن بنـاء اسـمنتي او        متر مربع   ) ٤٠٠ (األبنية ب تقدر احتياجات المشروع من     

يبين الجـدول التـالي     . ديدي على ان يكون بارتفاع مناسب الستغالله باقامة سدة لغايات التجميع          ح

 . توزيع المساحات المطلوبة للبناء

 )٩(جدول رقم 

 

 ٢م/المساحة  البند

 ٨٠ وتحضير الراتانصالة تقطيع 

 ١٥٠ )سدة(صالة تجميع 

 ١٠٠ مستودعات

 ٥٠ ادارة وخدمات عمال

 ٢٠ غرفة بويلر 

 ٥٠٠ المجموع

 دينار سنويا، كما تم افتراض احتياج البناء الى بعض التعديالت ٤,٥٠٠قدرت أجرة البناء بمبلغ 

 . دينار٥,٠٠٠وقد قدرت كلفة تلك األعمال بمبلغ . وبعض األعمال الكهربائية والميكانيكية) سدة(

  الدراسة الفنية-٤



١٠ 

 

    عملية التصنيع٣٠٤

 

 :ت التاليةتتلخص عملية تصنيع األثاث من الراتان بالخطوا

  ٠قص عيدان الراتان باألقيسة المطلوبة -١

حسـب  ) مـن الراتـان والخشـب     ( معالجة العيدان بالبخار وتشكيلها من خالل قوالب خاصة          -٢

 .الموديالت المطلوبة

-٢(وحبك العيدان الصغيرة ) مسامير وبراغي(تجميع األجزاء المكونة باستخدام قطع التوصيل     -٣

 .ديكور والزخرفة كما تستخدم لغايات التوصيل والربط والتي تستخدم لغايات ال)  ملم٤

 . الدهان  -٤

 .يتم بشكل منفصل إعداد الطراحي الخاصة بالمقاعد من قص وخياطة وحشو باإلسفنج وخالفه -٥

  

     المعدات واألجهزة٤٠٤

 

المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علما بان هذه ) ٩(يوضح الجدول رقم 

 .المعدات واألجهزة متوفرة في السوق المحلي واألسعار واصل الموقع مع أجور التركيب

 

 )١٠(جدول رقم 

 تكلفة المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع

 دينار/ التكلفة العدد البند

 ٥,٠٠٠ ١ تليين الراتان) سليندر(مرجل بخار مع جهاز 

 ١,٥٠٠ ١  سم٧٠منشار شلة 

 ٥٥٠ ١  هواءضاغطة

 ٢٠٠ ٢  لرش الدهانفرد

 ٧٥٠ ٤ طاوالت للتفصيل والتجميع

 ١,٢٥٠ - قوالب تحضر من الراتان والخشب

 ٦٥٠ ١ ماكينة خياطة

 ٧٥٠ - عدد وأدوات مختلفة

 ٧٠٠ - عدد وأدوات للسالمة العامة وإطفاء الحريق

 ١١,٣٥٠  المجموع
 
 



١١ 

     األثاث والتجهيزات ٥٠٤

 

ت مكتبية تتمثل في الطاوالت والكراسي والخزائن وجهاز يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزا

 .دينار) ٢,٥٠٠(الخ تقدر كلفتها بحوالي … حاسوب وأجهزة هاتف

 

 وسائط النقل    ٦٠٤

 

حـوالي  بيلزم المشروع سيارة بك آب متوسط الحجم لتسيير أعمال المشـروع  وتقـدر كلفتهـا                 

 .دينار) ١٠,٠٠٠(

 

     القوى العاملة٧٠٤

 

 )١٠(رقم ويبين الجـدول لهذا النوع من المشاريع  األساسوى العاملة الفنية المدربة هي تعتبر الق

 )بالدينار( احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية التي ستدفع لهم 

 

 )١١(جدول رقم 

 الرواتب واألجور

 

 األجر السنوي األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٤,٢٠٠ ٣٥٠ ١ ديرم/ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ وإداريمالي 

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١مشرف انتاج وتفصيل الموديالت

 ٧,٢٠٠ ٢٠٠ ٣ عمال مهرة

 ٣,٠٠٠ ١٢٥ ٢ عامل عادي

 ١٩,٨٠٠  ٨ المجموع

 

 ٠ % ١١يضاف للرواتب أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

 

 

 
 
 



١٢ 

 تغليف    المواد األولية وال٨٠٤

 

 : هياإلنتاج المستخدمة في األولية المواد 

 .الراتان وعيدان الراتان وقش الراتان -١

 .المسامير والبراغي -٢

 .مواد التلوين والدهان -٣

 . والتنعيمألحفمواد مساعدة للتشطيب قبل الدهان مثل المعجون والتنر وورق  -٤

 .أقمشة منوعة وإسفنج -٥

 

ار للطن تبعا لقطر عيدان الراتان، فكلما قل القطر          دين ٦,٨٠٠ – ٣,٠٠٠يتراوح سعر الراتان بين     

 ٠ دينار٣٨٠ تقدر معدل كلفة الطقم الواحد من المواد األولية المختلفة ب .زاد السعر

 

 الخدمات الضرورية  ٩٠٤

 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل الماكينـات والمعـدات             

كلفـة  ) ١١( ويبين الجدول رقم والسيارة، لمرجل البخارادية والسوالر الالزم   الع ولإلنارة واألجهزة

 .هذه الخدمات

 

 

  )١٢(  جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٦٠٠ الكهرباء

 ٩٠٠ المياه

 ١,٨٠٠ )السوالر(المحروقات 

 ٣,٣٠٠ المجمـوع

 

عها وهي تأمينات االشتراك في التيار الكهربائي  تبلغ قيمة التأمينات المستردة التي سيتم دف -

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

 

 



١٣ 

 

 :    برامج تنفيذ المشروع١٠. ٤

 

 اعمال انشاء ، وأن كون البناء مستأجرأشهر ٦تقدر الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي 

 اضافة الى أن معظم االجهزة ٠لميكانيكية ال تستغرق وقتاً طويالًالسدة واالعمال الكهربائية وا

 .والمعدات سيتم شراؤها من السوق المحلي

 

 

 

 

 تكاليف التشغيل السنوية   ١٠٥

 

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

 

 )١٣(جدول رقم 

 للسنة األولىتكاليف التشغيل 

 

  دينار/ التكلفة البند

 ١٣٥,٠٠٠ المواد األولية 

 ٢١,٩٧٨ الرواتب واألجور 

 ٤,٥٠٠ اإليجارات

 ٣,٧٨٠ مصاريف التسويق

 ٣,٣٠٠ الخدمات الضرورية

 ٣,٠٣٠ المصاريف التشغيلية األخرى 

 ١٧١,٥٨٨ المجموع 

 

 

      رأس المال العامل٢٠٥
 

  شهرين أي مبلغة لمدةدورة انتاجيتقدر احتياجات رأس المال العامل للمشروع وعلى أساس 

 .  دينار)  ٢٨,٥٩٨ ( 

 

الدراسة المالية .٤



١٤ 

 نفقات التأسيس وما قبل التشغيل  ٣٠٥

 

ومصـاريف  والترخيص وايصال الخـدمات      التسجيل   رسومتشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل       

 . دينار ) ١,٥٠٠(حوالي ب وتقدر تكلفتها ٠متفرقة اخرى

 

  تكاليف المشروعملخص   ٤٠٥

 

 . تكاليف المشروع بالدينارملخص) ١٣( يوضح الجدول رقم 

 

 )١٤(جدول رقم 

  تكاليف المشروع ملخص

 )بالدينار (

 

 دينار / التكلفة  البند

 ٥,٠٠٠ عمال ميكانيكية وكهربائية أ و)سدة(تعديالت البناء 

 ١١,٣٥٠ األجهزة والمعدات 

 ٢,٥٠٠ األثاث والتجهيزات

 ١٠,٠٠٠ السيارات

 ٥٠٠ التأمينات المستردة

 ٢٩,٣٥٠  تكاليف األصول الثابتةمجموع

 ١,٥٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 ٢٨,٥٩٨ راس المال العامل 

 ٥٩,٤٤٨ إجمالي تكاليف المشروع 

 

 

     وسائل التمويل٥٠٥

 

من إجمالي  %) ٤٢(دينار و يمثل    ) ٢٥٠٠٠(سيحصل صاحب المشروع على قرض مصرفي بقيمة        

 علما بأن فائـدة القـرض     .ي التكاليف من مصادر صاحبه الخاصة     تكاليف المشروع بينما تغطى باق    

 .  سنوات ٥و لمدة % ١٠

 

 



١٥ 

 

 -:      الفرضيات المالية٦٠٥

 

 ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قـرض لتغطيـة               

نوات بأقساط سـنوية     س ٥جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى           

سنوياً ويبدأ بالتسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك فتـرة           % ١٠متساوية وبمعدل فائدة    

 .التأسيس فترة سماح

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

 .كون  نقدية المشروع ست ومبيعاتتم افتراض أن مشتريات -

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

  %.١٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

    الخالصة٧٠٥

 ن المشـروع  أيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفـق،            

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

الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهـذه الدراسـة حسـاب األربـاح                 

 :والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 دينار في السنة األولـى للتشـغيل        ٩,٦٩٢شروع ربحاً صافياً يتراوح بين      يتوقع أن يحقق الم    -

 . دينار للسنة الخامسة١٥,٣٢٢

، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي ستدفع       مال وع ين موظف لثمانيةسيوفر المشروع فرص عمل      -

رتفـع  ت دينار في السنة األولى      ٢١,٩٧٨لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي        

 . دينار في السنة الخامسة٢٦,٧١٤لى إ

فـي السـنة    % ٣٦,٧في السنة األولـى و      % ١٧,٢ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

في السنة األولـى إلـى      % ٢٧,٢الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية         

 .في السنة الخامسة% ٣٦,٧

 . دينار٣٧,٨٣٥ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٣٠,٤ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 . سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 



١٦ 

 يتبين من تحليل الحساسية للمشروع أن المشروع حساس في حالة زيادة تكاليف التشغيل               •

 %. ١٠بنسبةوتخفيض سعر البيع 

 

 

 

 حساب األرباح والخسائر  )١

 التدفق النقدي  )٢

 ة التقديرية يزانيالم )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية  )٤
 

   المالحق المالية .٦



الموقع المقترح
عمان

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

189,000198,450208,373218,791229,731المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

135,000141,750148,838156,279164,093تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
14,65215,38516,15416,96217,810تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,9805,2295,4905,7656,053تكاليف المصنع التشغيلية

154,632162,364170,482179,006187,956مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
34,36836,08637,89139,78541,775الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
7,3267,6928,0778,4818,905رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,7803,9694,1674,3764,595مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,2301,2921,3561,4241,495مصاريف أخرى

16,95617,57918,23318,91919,640مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,2093,2093,2093,2093,209اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

20,46521,08821,74222,42823,149مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
13,90314,99916,14917,35718,625الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,5002,0911,6401,145600الفائدة على القرض
11,40312,90814,50916,21218,026الربح قبل الضريبة

1,7101,9362,1762,4322,704الضريبة على األرباح
9,69210,97212,33313,78015,322األرباح الصافية

%55%56%57%58%60نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
126,292127,465128,584129,635130,603نقطة التعادل (بالدينار)

%57%59%62%64%67نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

5,00025.00200أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,35010.001,135معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
3,209المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
28,59828,5980رأس المال العامل المطلوب

59,44834,44825,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع انتاج االثاث من الراتان



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
189,000198,450208,373218,791229,731المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
189,000198,450208,373218,791229,731المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
34,448حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6,0986,6526,9486,9536,633الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
59,448195,098205,102215,320225,744236,364مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
29,350مجموع اإلستثمارات

22,500154,632162,364170,482179,006187,956التكاليف التشغيلية المباشرة
16,95617,57918,23318,91919,640إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,5002,0911,6401,145600الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
1,7101,9362,1762,4322,704الضريبة

53,350175,798183,969192,531201,502210,900إجمالي التدفق النقدي الخارج
6,09819,30021,13322,78924,24225,464صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,0954,5044,9555,4505,995أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,0954,5044,9555,4505,995إجمالي دفعات سداد القرض

6,09815,20516,62917,83518,79219,468رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
08,5529,68110,88212,15913,519توزيعات األرباح

6,0986,6526,9486,9536,6335,949صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع انتاج االثاث من الراتان



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6,0986,6526,9486,9536,6335,949النقد

00000المدينون
22,50022,50022,50022,50022,50022,500المخزون

28,59829,15229,44829,45329,13328,449إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
5,000المباني

11,350األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
29,35029,35029,35029,35029,35029,350إجمالي األصول الثابتة
3,2096,4189,62712,83616,045اإلستهالك التراآمي

29,35026,14122,93219,72316,51413,305القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
59,44856,49353,28049,77645,94741,754مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
409545044955545059950اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

409545044955545059950مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

209051640111446599500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
209051640111446599500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
34,44834,44834,44834,44834,44834,448رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,1402,4313,8825,503األرباج المجمعة
1,1401,2911,4511,6211,803الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

34,44835,58836,87938,33039,95141,754مجموع حقوق الملكية
59,44856,49353,28049,77645,94741,754مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %36.7%30.0%24.8%20.6%17.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%36.7%34.5%32.2%29.8%27.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 6.55.95.44.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع انتاج االثاث من الراتان



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%59,4485تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %34,4485مساهمة صاحب

%25,00012القروض

% %75%42.1القرض الى التكاليف

%15%57.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

9,69210,97212,33313,78015,322صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

المبيعات % : %7.8%7.4%7.0%6.5%6.0الربح قبل الضريبة

%36.7%30.0%24.8%20.6%17.2معدل العائد على اإلستثمار %

%36.7%34.5%32.2%29.8%27.2معدل العائد على حقوق الملكية %

: المطلوبات المتداولة 6.55.95.44.9NAالموجودات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.20.0الديون

126,292127,465128,584129,635130,603نقطة 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 99,547-30,856-36,969-37,83533,25528,675433صافي القيمة الحالية

IRR !NUM#%2.6-%6.5-%12.2%24.1%27.0%30.4معدل العائد الداخلي

B/C 0.4-1.61.51.41.00.40.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

12,420

7.0%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

128,516

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

25.8%
32.1%

4.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مشروع انتاج االثاث من الراتان



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR30.4%معدل العائد الداخلي
NPV37,835صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.0%معدل العائد الداخلي
NPV33,255صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.1%معدل العائد الداخلي
NPV28,675صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.2%معدل العائد الداخلي
NPV433صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-6.5%معدل العائد الداخلي
NPV-36,969صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR-2.6%معدل العائد الداخلي
NPV-30,856صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-99,547صافي القيمة الحالية
B/C-0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

053,3500-53,350

16,09817,41211,314

21,39218,50817,115

31,46219,65818,196

41,53520,86619,331
51,61275,98774,375

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

058,6850-58,685

16,09817,41211,314

21,39218,50817,115

31,46219,65818,196

41,53520,86619,331
51,61277,31875,706

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,0200-64,020

16,09817,41211,314

21,39218,50817,115

31,46219,65818,196

41,53520,86619,331
51,61278,64877,036



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

053,3500-53,350

16,0987,9621,864

21,3928,5857,193

31,4629,2397,777

41,5359,9268,391
51,61264,20362,591

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

053,3500-53,350

16,098-1,488-7,586

21,392-1,337-2,730

31,462-1,179-2,641

41,535-1,013-2,548
51,61252,41950,808

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

055,6000-55,600

16,708253-6,455

21,532513-1,018

31,608787-822

41,6891,073-615
51,77358,68856,915

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

057,8500-57,850

17,318-16,906-24,223

21,671-17,481-19,152

31,754-18,085-19,839

41,842-18,719-20,561
51,93441,38839,454




