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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(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

جتمعات المحليةفرص األستثمار وتحديد إحتياجات الم محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أية) إرادة( بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة       لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال    

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )بأقرب مركز لديكبادر باالتصال  (
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 ملخص المشروع. ١

 اسم المشروع أثاث طبيإنتاج 

 لمشروع موقع ا   محافظة العاصمة

 منتجات المشروع  .   أسرة مستشفيا ت وعربات وغيرها
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  أثاث طبيمشروع انتاج



 ٢

 
 

 وصف المشروع ١٠٢
 

نتيجة للتطور والتقدم الذي حققه األردن في مجال المعالجة والرعاية الطبية والصحية ورفد هـذا               

القطاع بالكفاءات الطبية العلمية والبشرية وفي جميع مجاالت االختصاص ، وما تم تحقيقـه مـن                

تخصصة وإنشاء عدد كبير من عيادات      استثمارات في مجال إنشاء المستشفيات ومراكز العالج الم       

 أصبحت الخدمات العالجية المقدمة سواء عن طريق القطـاع        ،الطب بمختلف الفروع والتخصصات   

ـ         ن و المرضـى  يالعام أو الخاص بمختلف التخصصات محط أنظار الكثير مـن المـواطنين المحلي

وبشـكل عـام    . الستشفاءالقادمين من خارج األردن ممن هم بحاجة للعالج والرعاية الصحية أو ا           

فإن زيادة عدد السكان نتيجة للوعي الصحي والثقافي واالجتماعي أصـبح االهتمـام بالخـدمات               

كتسبها األردن في هذا المجال     إالصحية والطبية من مظاهر الرقي والتقدم إضافة إلى السمعة التي           

األدوات على  ت العالجية   أدت إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية وبالتالي زيادة طلب المؤسسا          

 .الطبي بمختلف أنواعه والمستلزمات التي تساعدها للقيام بتقديم خدماتها بشكل جيد ومنها األثاث 

  

 -:مثل ية الطبوالتجهيزات بعض انواع األثاث إلنتاجيهدف المشروع المقترح إلى إنشاء مصنع 

 

راكز العالجية بمختلف أنواعهـا     األسرة بمختلف األحجام واألقيسة الستخدام المستشفيات والم       -١

 .مجهزة لتدار ويتم التحكم فيها بواسطة اليد 

لطوارئ والتي توضع على قواعد     االمخصصة للمرضى وغرف العمليات و    ) Trolley( العربات   -٢

 :وحوامل سواء ثابتة أو تدار بواسطة عجالت وهي باالصطالح الطبي
١- Patients Trolley. 
٢- Catering Trolley. 
٣- Emergency Trolley. 

 . المناضد مختلفة االستعماالت لغرف العمليات والعيادات والمراكز الصحية-٣

  األدوات التي توضع على قاعدة وتستخدم لتعليق السوائل والمحاليل المختلفة المصنعة من -٤

 ).  I.V Stands(المواسير المعدنية المدهونة أو ستانلس ستيل 

  
 
 

 

 

 

 

المقدمة .٢



 ٣

 مبررات المشروع  ٢٠٢
 

األثاث الطبي نتيجة للطب المتزايد على الخدمات الطبية والرعاية         ب قائم ومتزايد على     هنالك طل  -١

 لـدى المـواطنين     والـوعي الصـحي   العملي  زيادة عدد السكان والتقدم     الصحية والناجم عن    

 .والجهات ذات العالقة

بيـة   ال يزال االستثمار في القطاع الطبي وخاصة في مجال إنشاء المستشفيات والمراكـز الط              -٢

المتخصصة والتطور الذي يشهده األردن في مجال االستخدام التكنولوجي الحديث للتشـخيص            

 .والعالج محط أنظار الكثير من المواطنين سواء األردنيين أو غيرهم 

 . خلق فرص استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة  -٣

 .  أصحاب المشروع /  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٤

 

     الموقع العام للمشروع٣٠٢

 

الحرفية التـي تـوفر كافـة       /  المشروع في العاصمة عمان ضمن المناطق الصناعية         إقامةيقترح  

وتواجـد عـدد    من سكان المملكة    % ٣٨سكان العاصمة يشكلون حوالي      كون   إلىالخدمات اضافة   

 . كبير من المستشفيات والعيادات الطبية والمراكز الصحية

 

   

 

 

  وصف المنتج   ١٠٣
 

إنتاج بعض أنواع األثاث واألدوات الستخدام الطب والجراحـة والطـب           بسيقوم المشروع المقترح    

البيطري مثل األسرة التي تدار باليد والمناضد لغـرف العمليـات والفحـص والعربـات لمختلـف                 

  .  وغيرها من المستلزماتاالستعماالت وحوامل السوائل والمحاليل

     

  الطلب الحالي ٢٠٣
 

تعتبر جميع القطاعات التي تعمل في مجال الطب والمعالجة والرعاية الصـحية مـن مستشـفيات                

 الجامعات والكليات العلمية    إلى مساعدة بشكل خاص إضافة      طبيةومراكز صحية ومختبرات ومهن     

 دراسة السوق.٣



 ٤

 أن هنالك فرصـة كبيـرة       إلىإضافة  ،  وشركات تصنيع األدوية من المستهلكين لمنتجات المشروع        

 . هذه المنتجات لبعض الدول العربية المجاورةلتسويق

 

األسـرة  / عدد المستشـفيات    ) دائرة الدراسات والبحوث واإلحصاء     ( بينت مصادر وزارة الصحة     

كما هو موضح    ٢٠٠٢ – ٢٠٠١للعامين  وتوزيعها حسب القطاعات المالكة     في المملكة   المتواجدة  

 ).١(بالجدول رقم 

  

 )١(جدول رقم 

 السنة ٢٠٠٢ ٢٠٠١

 

 

 

 عالقطا

عدد 

 المستشفيات

عدد 

 األسرة

من  %

لمجموع العاما

عدد 

 المستشفيات

عدد 

 األسرة

 من% 

لمجموع العاما

 ٣,٤٦٢٣٦,٩ ٢٧ ٣٧,٢ ٣,٣٥٧ ٢٦ وزارة الصحة

 ٣٦,٣ ٣٤٠٢ ٥٦ ٣٧,٤ ٣,٣٨٤ ٥٤ القطاع الخاص

الخدمات الطبية 

 الملكية

١٩,١ ١٧٩١ ١٠ ١٩,٦ ١,٧٦٠ ١٠ 

الجامعات 

 لرسميةا

٧,٧ ٧٢٨ ٢ ٥,٨ ٥٣١ ١ 

 %١٠٠ ٩٣٨٣ ٩٥ %١٠٠ ٩,٠٣٢ ٩١ المجمـوع

 

 من حيث عدد المراكز الصحية والعيادات لمختلف التخصصات فقد بلغت كما في الجـدول رقـم                 أما

)٢( 

 )٢(جدول رقم 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ القطاع /البند

 ١,٢٤٥ ١,٢٣٤ المراكز الصحية الحكومية لمختلف التخصصات 

يـادات الخاصـة  لمختلـف       المراكز الصحية والع  

 التخصصات والمختبرات

٩,٤٢٢ ٩,٣٨٢ 

 ١٩٧ ١٩٥ مختبرات األسنان الخاصة 

 ٢,٣٠٧ ٢,٢٩٨ عدد العيادات في المراكز الصحية الحكومية 

 ٤٢ ٣٦ عدد المراكز والعيادات لجهات اخرى 



 ٥

اسـع وانـه   أن حجم القطاع الطبي والعالجي في األردن كبيـر وو         ) ٢(و  ) ١(يالحظ من الجدولين    

 ٠هنالك اهتمام كبير سواء من القطاع العام أو الخاص لتنمية وزيادة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة              

كما تشير البيانات األولية التي أمكن الحصول عليها من وزارة الصحة وبعض الفعاليات العاملة في               

بطاقة أسرة حوالي   ) ٢( افتتاح و إضافة مستشفيات عدد       ٢٠٠٤ يتوقع خالل عام   هالمجال الطبي أن  

 . المملكةمناطق سرير وإنشاء مراكز وعيادات صحية شاملة في مختلف ٤٢٠ – ٣٥٠

 

مستلزمات واألدوات الطبية موضوع البحـث      اليتم تغطية حاجة السوق المحلي من األثاث الطبي و        

 معلومات عن ةأي وفيما يتعلق باإلنتاج المحلي فأنه ال يتوفر ٠عن طريق اإلنتاج المحلي واالستيراد

 إذ أن هنالك مصنعين رئيسيين يقومان بإنتاج بعض األثاث الطبي مثل األسرة             ،حجم وقيمة اإلنتاج  

 األثاث الخشـبي    و تقوم بإنتاج األثاث الطبي      التيالمشاغل  اضافة إلى بعض    والمناضد والصواني   

 . غير متخصصة في مجال األثاث والمستلزمات الطبيةأنهاوالمعدني أي 

 

 تم تقدير حجم    ، الحصول عليها من المصنعين الرئيسيين وغيرهم      أمكناً على المعلومات التي     وبناء

الف دينـار  ) ١٧٥( الطبي موضوع البحث في السوق المحلي بحوالي األثاثالمبيعات السنوية من  

 مسؤول دائرة اللوازم والعطاءات في وزارة الصـحة أن حجـم            أفاد كما. ٢٠٠٢وذلك خالل سنة    

 :بمعدل سنوي كما يلي من األثاث بهدف االستبدال القطاع الطبي التابع لها المتكرراستهالك 

 . سرير٣٠٠ -١

 . منضدة٣٥٠ -٢

 . ستاند٢٠٠ -٣

 . منوعة عربة١٥٠ -٤

 

يعـود  و أن حجم مشترياتهم من السوق المحلي قليل مقارنة بالمسـتورد،            أفاد أن هذا المسؤول     إال

 للمواصـفات   الكاملـة ليـاً وعـدم مطابقتهـا     جودة المنتجات المصنعة مح   لتواضع  السبب في ذلك    

 .المطلوبة

 

 المستخدمة في المستشـفيات      والمستلزمات األخرى  الطبي أما من ناحية المستوردات من األثاث         

الخ ، فقد بينت معلومات دائرة اإلحصاءات العامة أنها تقع ضـمن            .. والعيادات والمراكز الصحية    

أثاث للطب أو الجراحة أو الطـب       " الذي ينص على     و) ٩٤٠٢٩٠٠٠٠(بند التعرفة الجمركية رقم     

مزودة بجهـاز   ) مثل مناضد العمليات أو الفحص واألسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات          (البيطري  

كمية وقيمـة المسـتوردات     ) ٣( ويبين الجدول رقم     ٠"للتوجيه والرفع معا، وأجزاء هذه األصناف     

    :٢٠٠٢ – ١٩٩٩للسنوات ) كغم /دينار والكمية /القيمة سيف(والمعاد تصديره 

 



 ٦

 )٣(جدول رقم 
 صافي المستوردات المعاد تصديره المستوردات

 السنة
 كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة

٥٦,٨١١ ٦٦٣,٤٩٥ ٤,١٤٥ ٢٤,٠٢٨ ٦٠,٩٣٥ ٦٨٧,٥٢٣ ١٩٩٩ 

٢٢٠,٤٢٥ ٧٩١,٦٧٩ ٦,٢٣٤ ٢٢,٥٦٤ ٢٢٦,٦٥٩ ٨١٤,٢٤٣ ٢٠٠٠ 

٥,٣٥٦,٩٩٦ ٥,٣٠٠,٨١٦ ٢,١١١ ٥٨,٢٩١ ٤٢٣,٤٢٦ ٥,٣٥٩,١٠٧ ٢٠٠١ 

١٣٨,١٢٨ ١,٢٦٩,٦٠٧ ٣,٥٨٤ ٢٠,٥٨١ ١٤١,٧١٢ ١,٢٩٠,١٨٨ ٢٠٠٢ 

 

 بلـغ   ٢٠٠٢ -١٩٩٩أن معدل صافي قيمة المستوردات خالل الفتـرة         ) ٣(يالحظ من الجدول رقم     

مليون دينار ويعود ) ٥,٣(بلغت حوالي   ) ٢٠٠١( أن المستوردات سنة     إالمليون دينار،   ) ٢(حوالي  

 بعض المستشـفيات والمراكـز العالجيـة مثـل          وإنشاء إنجاز إلى  فيها ي االرتفاع الكبير  السبب ف 

 ٠مستشفى الملك عبد اهللا المؤسس في محافظة اربد مما زاد من قيمة المستوردات بشكل استثنائي              

، بلغ حوالي   ٢٠٠٢-١٩٩٩خالل الفترة   قيمة صافي المستوردات    وباستبعاد هذه القيمة فان معدل      

 المحلي لمعدل صافي المستوردات فان معدل حجم الطلـب          اإلنتاج قيمة   وبإضافة دينار   الف) ٩٠٧(

 . دينار١,٠٨٢,٠٠٠المحلي بلغ 

 

       الطلب المتوقع٣٠٣
 

 االعتبار الزيادة الطبيعية في عدد السكان وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين مما             مع األخذ بعين  

 إلـى  وهذا بدوره يـؤدي      أنواعهابية والعالجية بمختلف     زيادة الطلب على الخدمات الط     إلىيؤدي  

 المستشفيات والمراكز الصـحية المختلفـة       بإنشاء المتمثل   الصحيالتوسع في االستثمار بالقطاع ا    

 لدى الجهات الرسمية لتطبيق مبدأ التـامين الصـحي          توجه وان هنالك    ٠ الخاصة أوسواء العامة   

مات الطبية الملكية وبعض شركات التامين بالتعاون مع         أن وزارة الصحة والخد    إلىالشامل، اضافة   

المؤسسات العامة التي تعنى بشؤون الرعاية الصحية بصدد توسيع مظلة التامين الصـحي بحيـث               

 لذلك كله، فانه سيكون هنالك زيادة ملحوظة في الطلب على           . المملكة وألويةتغطي كافة المحافظات    

 . األثاث والمستلزمات الطبية

 

وهـي نسـبة     % ٣اض معدل زيادة سنوية في الطلب على األثاث الطبي ومستلزماته بواقع            وبافتر

 .٢٠٠٩ – ٢٠٠٥يبين حجم الطلب المتوقع خالل السنوات ) ٤(رقم متحفظة، فان الجدول التالي 

 

 

 



 ٧

 

 )٤(جدول رقم 

 بالدينار/ حجم الطلب المتوقع السنة

١,١٨٢,٠٠٠ ٢٠٠٥ 

١,٢١٨,٠٠٠ ٢٠٠٦ 

١,٢٥٤,٠٠٠ ٢٠٠٧ 

١,٢٩٢,٠٠٠ ٢٠٠٨ 

١,٣٣١,٠٠٠ ٢٠٠٩ 

  

 الطاقة اإلنتاجية وحصة المشروع من السوق  ٤٠٣
 

وان المنتجات ال تصنع علـى خطـوط انتـاج          أشغال معدنية    المشروع عبارة عن ورشة      أنحيث  

  المتوقعة للمشروعاإلنتاجيةالطاقة اإلنتاج، فان   متكاملة وذلك لتعدد المنتجات من جهة وصغر حجم         

 : هماأساسيين عاملين  علىتعتمد

 . والمعدات المتوفرة في المشروعوأالالتنوع وعدد التجهيزات  -١

 .عدد ومهارة العاملين في المشروع  -٢

 

 ).٥( كما هو موضح بالجدول رقم لما سبق تقدر الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع 

 

 )٥(جدول رقم 

  القصوىاإلنتاجية الطاقة المنتج

 ٢٠٠ سرير طبي

 ٢٥٠  األنواعفة عربة مختل

 ٤٠٠ حوامل للسوائل 

 ٣٠٠ منضدة طبية 

 

 اإلنتاج، وقد تم افتراض زيادة في كميات % ٦٠سيبدأ المشروع تشغيله بنسبة طاقة مستغلة 

 .ويانس% ١٠نسبتها 

 

 

 



 ٨

 

      المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣
 

على انتاج األثاث الطبي بمواصفات مقبولة لدى الجهات المعنية من          تتوقف عوامل نجاح المشروع     

 .مستشفيات ومراكز صحية وعيادات أطباء والبيع بأسعار منافسة

 

 ).٥( المستورد والمنتج محلياً كما هو موضح بالجدول رقم لألثاث البيع أسعاروفيما يلي 

 

 )٥(جدول رقم 

 )بالدينار(

 سعر البيع للمستورد لمحليا  للمنتجبيعالسعر  البند

 ٤٠٠ – ٣٥٠ ٣٢٥ – ٢٨٠ سرير طبي

 ٢٠٠ – ١٥٠ ١٢٠ – ١٠٠ عربة للمرضى

 ١٠٠ – ٩٠ ٧٥ – ٥٠ )عربة(ترولي للعمليات 

 ١٠٠ – ٧٠ ٨٠ – ٦٠ )عربة(ترولي للتغذية 

 ٩٠ – ٧٠ ٦٠ – ٥٠ مناضد طبية

 ٤٠ – ٣٠ ٢٥ – ٢٠ )مدهون(حوامل للسوائل 

 ٥٠ – ٣٥ ٣٥ – ٣٠ )ستانلس ستيل(حوامل للسوائل 

 

 : البيع المفترضة للمشروع المقترح فهي كما يليأسعار أما

 . دينار٣٠٠سرير طبي حوالي  -

 . دينار٩٠ األنواععربة مختلفة  -

 . دينار٣٠ حوامل للسوائل -

 . دينار٦٠ منضدة طبية  -

 

   اإليرادات المتوقعة للمشروع٦٠٣
 

يبـين اإليـرادات    ) ٦(ن الجدول التـالي رقـم       استنادا لألسعار المعتمدة ألغراض هذه الدراسة، فا      

  :المتوقعة للمشروع للسنة األولى للتشغيل

 

 



 ٩

  )٦( جدول رقم 

 )بالدينار(االيردات المتوقعة للمشروع 

 كميات اإلنتاج المادة

 وحدة

سعر البيع 

 )دينار(

 اإليراداتإجمالي 

 )دينار(

 ٣٦,٠٠٠ ٣٠٠ ١٢٠ سرير طبي

 ١٣,٥٠٠ ٩٠ ١٥٠  األنواععربة مختلفة 

 ٧,٢٠٠ ٣٠ ٢٤٠ حوامل للسوائل 

 ١٠,٨٠٠ ٦٠ ١٨٠ منضدة طبية 

 ٦٧,٥٠٠   المجموع

 

 

 

 

      موقع المشروع١٠٤
 

 حيـث تتـوفر   الحرفية/ضمن المناطق الصناعيةيقترح إقامة المشروع في مدينة عمان وضواحيها        

لقرب من السوق المستهدف    باإلضافة إلى ا  الالزمة لمثل هذا المشروع      والخدمات الضرورية    األبنية

 .حيث تتواجد معظم المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات األطباء 

 

 البناء ٢٠٤
 

 أو إسمنتي ويمكن تنفيذ المشروع ضمن بناء ٢ م٥٠٠األبنية ب تقدر احتياجات المشروع من     -

افتـرض احتيـاج البنـاء لـبعض          . دينار ٦,٠٠٠ معدني مستأجر ببدل إيجار سنوي       هنجر

يبين الجدول التالي توزيـع  .  دينار٢,٠٠٠ بما يتناسب واالستخدام وقد قدرت بمبلغ        التعديالت

 : مساحات البناء واستخداماتها 

 )٧(جدول رقم 

 ٢م/المساحة  البند

 ٣٠٠ انتاجصالة 

 ١٥٠ مستودعات

 ٥٠ مكاتب وخدمات

 ٥٠٠ المجموع

 الدراسة الفنية .٤



 ١٠

    عملية التصنيع٣٠٤
 

 :تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية

تشكيل األجزاء المعدنية لقطع األثاث المنوي إنتاجها من خالل عمليات القص ، الثني، اللحـام                 -

 .  الخ٠٠٠

 .  تشكيل األجزاء األخرى غير المعدنية من أخشاب ولدائن -

 . الدهان عند اللزوم لبعض القطع والمكونات -

ط وخالفـه، وتركيـب القطـع        التجميع باستخدام قطع التوصيل المختلفة من براغي وأسالك رب         -

 .واإلكسسوارات الالزمة والتي يتم الحصول عليها شبه جاهزة من اآلخرين

 تراكم االتربة   أو الخدش   بالستيكي لحمايتها من   المنتجة تغليفها بفلم     األدوات و األثاثيلزم لبعض    -

 .لحين البيعوالغبار 

 

     المعدات واألجهزة٤٠٤
 

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

الماكينات والمعدات واألجهزة  الالزمة متوفرة في السوق المحلي عند عـدد كبيـر مـن وكـالء                  

 .الشركات الصانعة

 )٨(جدول رقم 

 تكلفة المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع

 دينار/ التكلفة العدد البند

 ١,٢٠٠ ٢ )فيبر(ادن ماكينات قص المع

 ٣,٥٠٠ ١ )طعاجة(ماكينة تشكيل الصاج 

 ٢,٥٠٠ ١ كهربائيمقص صاج 

 ٣,٠٠٠ ١ ماكينة لف المواسير 

 ٧٥٠ ١ )منشار زاوية( خشب منشار قص

 ٨٠٠ ٢ حديد/ مقدح ثابت خشب 

 ٥,٠٠٠ ٤ كهربائية متنوعة قدرات مختلفة لحام اتماكين

 ١,٢٥٠ ١ ضاغطة هواء

 ١,٥٠٠ ١ وعةعدد وأدوات من

 ١٩,٥٠٠  المجموع

 



 ١١

     األثاث والتجهيزات ٥٠٤

 
 جهـاز حاسـوب     إلـى  مكتبي وخزائن لحفظ الملفات والمستندات اضافة        أثاثيحتاج المشروع إلى    

 .دينار) ٣,٠٠٠(وتلفون وفاكس وماكينة تصوير وتقدر تكلفة هذه التجهيزات حوالي 

 

 وسائط النقل    ٦٠٤
 

  وتقـدر كلفتهـا حـوالي        ،سطة الحجم لتسيير أعمال المشروع المختلفة     يلزم المشروع سيارة متو   

 .دينار) ١٠,٠٠٠(

 

     القوى العاملة٧٠٤

 

المدير عملية التسويق والعالقات العامة مع الجهات المستهلكة النتـاج          / سيتولى صاحب المشروع  

ـن الجـدول رقم       متوسطة، ويبي  وأخرى عاملة فنية مدربة     أيديالمشروع المقترح كما يلزم توفر      

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

 

 )٩(جدول رقم 

 الرواتب واألجور

 )بالدينار(

 األجر السنوي األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مدير/ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١  وديوانوإداريمالي 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مشرف انتاج 

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ عمال فنيين مهرة

 ٣,٦٠٠ ١٠٠ ٣ عمال عاديين

 ١,٢٠٠ ١٠٠ ١ مراسل وعامل تنظيفات

 ١٦,٨٠٠  ٩ المجموع

 

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

 

 



 ١٢

     المواد األولية والتغليف٨٠٤
 

 مصـنعة  وأخرى شبه مصنعة وأخرى متعددة منها ما هو غير مصنع إلنتاجل الالزمة   األوليةالمواد  

 :واهم المواد المستخدمة هي) اإلكسسوارات(

الـواح   والقياسات المختلفة والمدهونـة و     األقطار المعدنية من مختلف     توالبروفيالالمواسير   -١

 .بسماكات مختلفةمجلفن ال والصاج واأللمنيومس ستيل يالستانل

 . المعدنية المختلفةواألسالكوالفورمايكا الخشب المعاكس  -٢

 .قطع معدنية مصنعة وشبه مصنعة لعمليات التجميع والتركيب -٣

 بالستيكية وزنبركات ومسـننات وقطـع      ع وقطع التثبيت وقط   العجالت مختلفة مثل    إكسسوارات -٤

 .الخ… التوجيه اليدوية والمقابض

 . اللحامأسياخ -٥

 .مواد للتغليف -٦

 

والتي يصعب معها حصر كلفة المواد األولية لكل نتاج اإلية المستخدمة في نظرا لتعدد المواد األول

منتج على حدة، فقد تم االعتماد على الخبرة في تقدير نسبة كلفة المواد األولية من قيمة المبيعات 

، وألغراض هذه الدراسة تم اعتماد %٤٥ -%٤٠بين  في هذا النوع من الصناعة تتراوحوالتي 

 . دينار٢٨,٦٨٨يه تبلغ كلفة المواد األولية في السنة األولى من التشغيل وعل. %٤٢,٥نسبة 

 

 الخدمات الضرورية ٩٠٤
 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل الماكينـات والمعـدات             

ر تكلفة هذه    وتقد ٠ العادية والوقود للسيارة والمياه الالزمة لالستعمال الشخصي       ولإلنارة واألجهزة

 ).١٠(المواد كما في الجدول رقم 

 

  )١٠(  جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 دينار/ التكلفة  البند

 ١,٥٠٠ الكهرباء

 ٢٤٠ المياه

 ١,٠٠٠ الوقود

 ٢,٧٤٠ المجموع



 ١٣

 

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

الخ وتقدر كلفتهـا حـوالي      …  اسطوانات الغاز  وتأميناتاه والهاتف والفاكس     فاز والمي  ٣

 . دينار) ٥٠٠(

 

 :امج تنفيذ المشروعن    بر١٠. ٤

 

 كون البناء مستأجر وان عملية تجهيز       أشهر ٥تقدر الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي        

 والمعدات سـيتم شـراؤها مـن        األجهزةالبناء وتعديله يمكن إجراؤها بفترة قصيرة كما أن معظم          

 .السوق المحلي

 

 

 

 

 تكاليف التشغيل السنوية  ١٠٥

 
 .تكاليف التشغيل للسنة األولى من اإلنتاج ) ١١( يبين الجدول رقم

 

 )١١(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 دينار / التكلفة البند

 ٢٨,٦٨٨ المواد األولية 

 ١٨,٦٤٨ الرواتب واألجور 

 ٦,٠٠٠ تاإليجارا

 ١,٣٥٠ مصاريف التسويق

 ٢,٧٤٠ الخدمات الضرورية

 ٣,٠٥٠ المصاريف التشغيلية األخرى 

 ٦٠,٤٧٥ المجموع 

 

 
 
 

الدراسة المالية.٥



 ١٤

      رأس المال العامل٢٠٥
 

 تبلغ قيمـة   .دورة انتاجية لمدة شهر واحد    تقدر احتياجات رأس المال العامل للمشروع على أساس         

 .  دينار) ٥,٠٤٠(راس المال العامل 

 

 نفقات التأسيس وما قبل التشغيل ٣٠٥
 

وتقـدر  رسوم التسجيل والترخيص ومصـاريف متفرقـة        تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل       

 . دينار ) ١٠٠٠(حوالي بتكلفتها 

 

  تكاليف المشروعملخص  ٤٠٥

 

  تكاليف المشروع بالدينارملخص) ١٢( يوضح الجدول رقم 

 

 )١٢(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 دينار / التكلفة  بندال

 ٢,٠٠٠ تعديل البناء 

 ١٩,٥٠٠ األجهزة والمعدات 

 ٣,٠٠٠ األثاث والتجهيزات

 ١٠,٠٠٠ السيارات

 ٥٠٠ التأمينات المستردة

 ٣٥,٠٠٠ مجموع تكاليف األصول الثابتة

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 ٥,٠٤٠ راس المال العامل 

 ٤١,٠٤٠  إجمالي تكاليف المشروع

 

 

 

 

 



 ١٥

     وسائل التمويل٥٠٥
مـن  %) ٤٩(دينـار و يمثـل      ) ٢٠,٠٠٠(سيحصل صاحب المشروع على قرض مصرفي بقيمة        

 علما بـأن فائـدة      ، بينما تغطى باقي التكاليف من مصادر صاحبه الخاصة        المشروعإجمالي تكاليف   

 .  سنوات ٥و لمدة % ١٠القرض 

 

 -:      الفرضيات المالية٦٠٥

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

 سـنوات بأقسـاط سـنوية       ٥من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مـدى           

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

 .فترة سماحالتأسيس 

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

 .تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ستكون  نقدية -

 . ايضانقديةستكون تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع  -

 .سنوياً % ٥عدل تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بم -

  %.١٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

    الخالصة٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفـق، إن المشـروع              

شير التدفقات النقدية أن المشروع قـادر علـى         يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك ت       

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

 :والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

ترتفع األولى للتشغيل    دينار في السنة     ٧١٩يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 .لسنة الخامسةفي ا دينار ١١,٠٨٩إلى 

، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي سـتدفع        عمال و ين موظف لتسعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

رتفـع  ت دينار في السنة األولى      ١٨,٦٤٨لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي        

 . دينار في السنة الخامسة٢٢,٦٦٦إلى 

فـي السـنة    % ٤٥,٦في السـنة األولـى و       % ١,٩وح نسبة العائد على االستثمار بين        تترا -

 وفـي السـنة األولـى       % ٣,٤الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكيـة          

 .في السنة الخامسة% ٤٥,٦



 ١٦

 . دينار١٥,٧١٧ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٢٢,٧ IRR يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب  -

حد جديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الميبقى المشروع  % ٢٠و %٥تتراوح بين 

 إال أن المشروع يعتبر حساساً النخفاض سعر .األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

 ٠األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ١٠البيع أو زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 
 

 

 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

المالحق المالية٠٦



الموقع المقترح
محافظة العاصمة

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

67,50074,25081,67589,84398,827المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

28,68831,55634,71238,18342,001تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,65611,18911,74812,33612,952تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,6605,1265,6396,2026,823تكاليف المصنع التشغيلية

44,00347,87152,09956,72161,777مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
23,49726,37929,57633,12137,050الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
7,9928,3928,8119,2529,714رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,3501,4851,6341,7971,977مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,0101,1111,2221,3441,479مصاريف أخرى

16,47217,12017,81218,55319,345مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,9793,9793,9793,9793,979اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

20,65121,29921,99122,73223,524مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,8455,0807,58510,39013,526الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
8453,4086,2739,47413,046الربح قبل الضريبة

1275119411,4211,957الضريبة على األرباح
7192,8975,3328,05311,089األرباح الصافية

%63%69%74%81%88نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
65,07164,65864,35164,14464,027نقطة التعادل (بالدينار)

%65%71%79%87%96نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
19,50010.001,950معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
3,979المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,0405,0400رأس المال العامل المطلوب

41,04021,04020,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع انتاج  االثاث الطبي



الموقع المقترح
محافظة العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
67,50074,25081,67589,84398,827المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
67,50074,25081,67589,84398,827المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
21,040حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,6493,6374,5535,3956,161الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
41,04070,14977,88786,22895,238104,988مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
35,000مجموع اإلستثمارات

2,39144,00347,87152,09956,72161,777التكاليف التشغيلية المباشرة
16,47217,12017,81218,55319,345إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1275119411,4211,957الضريبة

38,39162,60267,17472,16477,61183,558إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,6497,54710,71214,06417,62721,430صافي 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

2,6494,2717,10910,10013,26716,634رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06342,5564,7057,1069,785توزيعات األرباح

2,6493,6374,5535,3956,1616,849صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع انتاج  االثاث الطبي



الموقع المقترح
محافظة العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,6493,6374,5535,3956,1616,849النقد

00000المدينون
2,3912,3912,3912,3912,3912,391المخزون

5,0406,0276,9447,7868,5529,239إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

19,500األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
35,00035,00035,00035,00035,00035,000إجمالي األصول الثابتة
3,9797,95811,93715,91619,895اإلستهالك التراآمي

35,00031,02127,04223,06319,08415,105القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
41,04037,84834,58531,24927,83624,344مجموع 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
21,04021,04021,04021,04021,04021,040رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

854251,0532,000األرباج المجمعة
853416279471,305الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

21,04021,12421,46522,09223,04024,344مجموع حقوق الملكية
41,04037,84834,58531,24927,83624,344مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %45.6%28.9%17.1%8.4%1.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%45.6%35.0%24.1%13.5%3.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.71.81.81.8NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع انتاج  االثاث الطبي



الموقع المقترح

محافظة العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%41,04010تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %21,04010مساهمة صاحب

%20,00012القروض

%75%48.7القرض الى التكاليف %

%15%51.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

7192,8975,3328,05311,089صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %13.2%10.5%7.7%4.6%1.3الربح قبل الضريبة

%45.6%28.9%17.1%8.4%1.9معدل العائد على اإلستثمار %

%45.6%35.0%24.1%13.5%3.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.71.81.81.8NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

65,07164,65864,35164,14464,027نقطة 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 34,585-9,434-13,749-15,71712,7359,753984صافي القيمة الحالية

IRR %12.2-%5.5%2.3%12.7%17.7%20.0%22.7معدل العائد الداخلي

B/C 1.41.31.21.00.70.80.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,618

7.5%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

64,450

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

20.4%
24.3%

1.4

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مشروع انتاج  االثاث الطبي



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.7%معدل العائد الداخلي
NPV15,717صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.0%معدل العائد الداخلي
NPV12,735صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.7%معدل العائد الداخلي
NPV9,753صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.7%معدل العائد الداخلي
NPV984صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR2.3%معدل العائد الداخلي
NPV-13,749صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR5.5%معدل العائد الداخلي
NPV-9,434صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-12.2%معدل العائد الداخلي
NPV-34,585صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,3910-38,391

12,6497,0254,376

23769,2598,883

341011,76411,354

444714,56914,122
548746,41945,931

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,2300-42,230

12,6497,0254,376

23769,2598,883

341011,76411,354

444714,56914,122
548747,92947,442

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0690-46,069

12,6497,0254,376

23769,2598,883

341011,76411,354

444714,56914,122
548749,44048,952



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,3910-38,391

12,6493,6501,001

23765,5475,171

34107,6817,271

444710,0779,630
548741,13540,648

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,3910-38,391

12,649275-2,374

23761,8341,458

34103,5973,187

44475,5845,138
548735,85135,364

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,6300-38,630

12,914977-1,937

24142,7602,346

34514,7734,322

44927,0416,550
553638,98338,447

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,8690-38,869

13,179-5,071-8,249

2452-3,739-4,190

3492-2,218-2,710

4536-486-1,022
558531,54630,962




