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قطاع الصناعة
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تطوير ورشة عبيد
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
لالتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
االستثمار من قبل المالكين الحاليين:
االستثمار المطلوب:

PIC-2010-IO-005
تطوير ورشة عبيد
ورشة عبيد
السيد سامر عبيد
سلفيت ،فلسطين
هاتف+970-9-2519119 :
محمول+970-59-8919112 :
البريد اإللكترونيs_obaid@yahoo.com :
 440,860دوالر امريكي
 19,086دوالر امريكي
 421,774دوالر امريكي

وصف المشروع
تبحث ورشة عبيد عن شريك استراتيجي بهدف التمويل ليمكنهم من تحسين نوعية منتجات الورشة وتوسعة حجم
العمل وكميته .ويضم ملف خدمات ومنتجات الورشة منتجات األلمنيوم ،منتجات الحديد ،الصيانة والطالء باإلضافة
إلى التجارة بالجملة في منتجات الحديد .تستهدف الورشة أسواق سلفيت بشكل أساسي ،إال أنها تزود قاعدة متنوعة
من الزبائن في نابلس ،ورام الله ،وأريحا ،باإلضافة إلى مدن أخرى.

الجدول الزمني لتطور المشروع
تاريخ طلب المعدات

تاريخ استالم المعدات

أول شهر من التمويل
بعد  3أشهر من الطلب

تعريف المالكين الحاليين

تم تأسيس ورشة عبيد في عام  2008من قبل سامر وأسامة عبيد وتعتبر إحدى أكبر الورش في سلفيت .وبسبب جودة الخدمات
والدقة في التسليم تمكنت الورشة من التوسع في عملها لتغطي شمال ووسط الضفة الغربية.

أبرز مالمح القطاع

تم تصنيف القطاع الصناعي الفلسطيني بحسب مجموعة واسعة من المنتجات والفروع المتشابكة والقطاعات الفرعية .ويفتقر
القطاع بشدة إلى كفاية توافر المواد الخام بشكل مستمر الستدامة هذا القطاع .ولكنه يميزه العمل الجاد والمرونة في مجتمع
األعمال .ومجتمع األعمال ،هو القوة الدافعة لهذه الصناعة ،القادرة على تحقيق العديد من النجاحات خالل الظروف الصعبة.

8

مشاريـــع واعـــــدة

وكان أحد المالمح الرئيسة للصناعة اعتمادها على االقتصاد اإلسرائيلي .من جانب يشكل هذا تهديدا قاتال للصناعة ألن نجاحها
يتوقف على األولويات اإلسرائيلية ،وليس لألولويات الفلسطينية ،وأنه من المعروف أن معظم هذه األولويات ليست ذات
صلة باألعمال .ومن جهة أخرى ،استفادت الصناعة من عالقات رجال األعمال اإلسرائيليين في أماكن أخرى في العالم.
ويمثل القطاع من قبل االتحاد العام للصناعات الفلسطينية ،دعاة حماية المصالح المالية للسياسات الصناعية وأفضل األنظمة
وتعمل على تطوير ورفع مستوى األداء الصناعي .وبدأ االتحاد أعماله في عام  1999مع ست جمعيات تمثيل ،أما اليوم،
فيضم االتحاد في عضويته  13جمعية صناعية مختلفة.
تلعب الصناعة دورا مهما في المجاالت االقتصادية والرفاه االجتماعي للمجتمع الفلسطيني .ويعمل فيها حوالي  %13من
مجموع القوى العاملة ،وتسهم بنسبة  %16في الناتج المحلي اإلجمالي وكانت الصادرات (وال تزال) السفير االقتصادي
األفضل للقضية الفلسطينية .نمت الصناعة بسرعة الفتة خالل التسعينات ،ولقد أثرت حالة عدم االستقرار السياسي
واالضطرابات سلبا على القطاع الصناعي.
وقد لوحظ حدوث تحول طفيف في هيكلة الصناعة التي ترتبط بكل من التغيرات السياسية والتغيرات االقتصادية الدولية
وسالسل العولمة .وتعتبر صناعات الجلود واألحذية والمالبس الجاهزة وصناعة الغزل والنسيج هي أمثلة على الصناعات
المتضررة بشدة .وخالفا لذلك ،فإن الصناعات الدوائية والرخام والصناعات الحجرية هي نماذج جيدة على الصناعات
المتأثرة إيجاب ًا.

قطــــاع الصناعــــة
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة

•خبرة المالكين الطويلة في هذا المجال

•الجودة والدقة في تسليم منتجات الشركة
•تم تصنيف الورشة من قبل وزارة الحكم المحلي على أنها ورشة
من المستوى الثاني وسيتم رفعها إلى المستوى األول حال اكتمال
المشروع

•قلة الموارد المالية من المالك الحالي

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص

•عدم االستقرار السياسي

•القدرة على توسعة الحصة في السوق ونطاق التغطية

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
إجمالي األرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2011

2010

2012

2013

2014

241,935

282,258

349,462

376,344

413,978

143,817

134,409

182,796

215,054

236,559

87,061

43,929

76,548

96,871

111,548

106,142

101,309

135,957

156,280

170,957

()493,280

()53,763

()6,720

493,280

()5,376

()42,306

()52,468

()59,806

695,932

734,485

768,727

813,130

864,872

22,849

17,473

13,441

9,409

5,376

673,083

717,012

755,286

803,721

859,495

%13

%6

%10

%12

%13

%13

%6

%10

%12

%13
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البطانة الداخلية مورتر إبوكسي
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
لالتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
استثمار المالكين الحاليين:
مطلوب لالستثمار:
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PIC-2010-IO-007
البطانة الداخلية مورتر إبوكسي
أنابيب حديد المستقبل
السيد أحمد ناصر
طريق الخليل الرئيسية
دورا  -الخليل  -فلسطين
هاتف+970-2-2286808 :
البريد اإللكترونيahmad@a-brothers.com :
 4,310,000دوالر أمريكي
 3,560,000دوالر أمريكي
 750,000دوالر أمريكي  

وصف المشروع
يعتبر هذا المشروع فرصة للمساهمة ماليا في إنشاء خط إنتاج إضافي إلنتاج بطانة داخلية هاون االيبوكسي ألنابيب
فوالذية بأقطار .”16،“ 12 ،“ 10 ،”8 ،“ 6 ،”4“ 3 ،”2 ،“ 1
حاليا ،تقوم الشركة بتصنيع أنابيب فوالذية مع طالء خارجي  LPE3المضادة للتآكل ،والداخلية بطانة هاون االسمنت
وال تواجه صناعة مواسير الحديد منافسة محلية فلسطينية ،على الرغم من أن هناك مصنعين من إسرائيل يعتمد السوق
الفلسطيني عليهم بشكل حصري.
وتستهدف الشركة حاليا سوق كل من فلسطين ،واألردن ،وغيرها من دول الشرق األوسط .وتسعى الشركة لتصنيع
وتوسيع أسواقها المصدرة لشركات المقاوالت في قطاع البناء في دول مثل تركيا وأوروبا وآسيا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
أنابيب جديدة مع بطانة هاون االيبوكسي ستعطي الشركة مساحة للتركيز على القطاع العام ،حيث سيصبح من الممكن
استخدامها للمياه والغاز وخطوط النفط ،والتي ستساعد في نهاية المطاف على تطوير وتنظيم البنى التحتية في فلسطين.
وبسبب التوسع القائم في قطاع البناء والطلب المتزايد على البنى التحتية ،تتاح الفرصة للشركة ألن تكون المزود الوحيد
في السوق الفلسطيني حيث هناك طلب مرتفع على األنابيب الفوالذية .علي سبيل المثال ،تقوم الشركة نفسها باالنتظار
شهرين أو ثالثة أشهر أحيانا من أجل استالم طلباتها ،وتدرك اآلن أنه حتى الشركات الدولية تواجه ذات األمر فيما يتعلق
بفترات االنتظار الطولية إلرسال المنتجات إلى زبائنهم.
تهدف الشركة إلى توزيع منتجاتها من خالل شركات البيع بالجملة والمقاولون في قطاع البناء وستقوم بالتصدير أيضا
على صعيد دولي مع ضمان تقديم أفضل األسعار واالمتثال بالمعايير الدولية حيث ان التكاليف الدورية تكون أقل بكثير

قطــــاع الصناعــــة
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الجدول الزمني لتطوير المشروع
إنشاء خط إنتاج جديد

عدد األشهر المتوقع من تاريخ توفير التمويل
12

تعريف المالكين الحاليين

تأسست شركة أنابيب حديد المستقبل في عام  2009باستخدام أحدث التقنيات المحوسبة وهي الشركة الخاصة األولى
.من نوعها في تصنيع أنابيب الفوالذ المطلي .كما ولديها قاعدة عمالء متنوعة ،وتشارك في صناعة البطانة عالميا.
تكمن سياسة الشركة في تزويد العمالء بجودة عالية وبراعة في التصنيع ضمن مواعيد التسليم المطلوبة ،وتكرس خبرة القوى
العاملة لتوفير أعلى مستوى من الجودة للمنتج وخدمة العمالء.
والشركة على استعداد تام لتلبية طلبات ناتجة عن التوسع في أنظمة توزيع المياه والغاز الطبيعي وخطوط أنابيب النفط
والمشاريع ذات العالقة حيث تورد الشركة األنابيب الخارجية المضادة للتآكل PE/PP ،ذات  3طبقات الطالء وفقا للمعايير
الدولية والفلسطينية ،والبطانة اإلسمنتية الداخلية.

أبرز مالمح القطاع

يتم خدمة هذا القطاع من قبل إتحاد الصناعات المعدنية والذي يمثل  40شركة رئيسة تعمل في هذه الصناعة .وتقدر األرقام
األولية للشركات العاملة في هذه الصناعة بـ  120وتتمثل لمشكلة االتحاد الرئيسية في كيفية تعريف الشركات العاملة وكيفية
التعرف على ورش العمل التي تعمل حاليا .كما ويقدر متوسط عدد العاملين في القطاع بـ  1000عامل.

تنوع القطاع

يتألف القطاع من عدة مجاالت متنوعة ،وتشمل هده المجاالت :األبواب المعدنية ،وصفائح األلمنيوم ولوحات وقضبان
الحديد والفوالذ ،ومواد اللحام والكشط ،والمسامير والقضبان ،واألثاث المعدني ،واآلالت الحجرية ،وآالت التعبئة
والتغليف ،والخراطة ،واآلالت الزراعية ،وحاويات البلدية ،وأدوات المطبخ ،ولوحات الدوائر الكهربائية وغيرها من
ورشات العمل المتخصصة.

الجودة كميزة

ترتبط الجودة بتطبيق واستخدام اآلالت والمعدات المنتجة .ومن الواضح أن غالبية المنتجات يتم استخدامها إما للصناعة أو
كأجزاء مكملة ألعمال أخرى ،ومن هنا ،فإن الجودة هي أمر هام .وتعتبر معايير ومواصفات الـ  PSIصالحة فقط لبعض من
هذه المنتجات ،وتم الحصول على شهادات آيزو وشهادات منع الحريق من قبل بعض الشركات.
هناك نقص في المختبرات المجهزة تجهيزا كامال وكذلك في االختبار ،ويمكن التغلب على هذا من خالل التعاون الوثيق مع
المؤسسات األكاديمية .ويمكن أن يساعد البحث والتطوير في اختيار التشكيل المناسب من المواد .وعالوة على ذلك ،فإنه
ال بد من انتشار ثقافة معايير الجودة والمواصفات على نطاق واسع في هذا القطاع.

الوضع الفني والقدرة

يصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية بالكاد  %40من الشركات العينة .ومن الناحية الفنية ،هناك تباين كبير في مستوى التكنولوجيا
المستخدمة في هذا القطاع ،إذ تتراوح ما بين مستويات منخفضة إلى مستويات عالية .وتحتاج الصناعة إلى أن تكون مجهزة
ويعد التواصل األكاديمي مع الصناعة أمرا حيويا في
بمرافق اختبار ومعرفة لمواكبة التكنولوجيا واالحتياجات النوعية .كما
ّ
تطوير هذه الصناعة.
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وضع التسويق

تقليديا ،شهد القطاع ،وما زال ،ممارسات تصدير منذ عقود ،فقد كانت مواد اللحام والمواد الكاشطة هي الصادرات الرئيسية،
وال زالت الفرصة قائمة للمزيد من الصادرات إلى البلدان .األبواب المعدنية ،واآلالت الحجرية وآالت التعبئة والتغليف هي
بعض األمثلة الرئيسة .أما على الصعيد المحلي ،فهناك منافسة عالية مع المواد اإلسرائيلية والمستوردة ،والصينية في المقام
األول .بينما تبدو جهود مؤسسة المواصفات والمقاييس غير فعالة في مجال التحقق من نوعية المواد المستوردة .ويحتاج
السوق المحلي إلى وضع مجموعة أنظمة بعناية من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق.

الوضع المالي

ال توجد أرقام دقيقة تشير إلى إجمالي االستثمارات في هذا القطاع ،ولكن بعض المراجع ذكرت أن المبلغ اإلجمالي
لالستثمارات يتجاوز الـ  100مليون دوالر أمريكي .ووفقا لعينة من الشركات العاملة في القطاع ،فإن  %100منها لديها
الرغبة في االستثمار في اآلالت الجديدة و  %80سوف تستثمر في البحث عن أسواق جديدة.

مشاكل واحتياجات هذا القطاع

تتلخص احتياجات هذا القطاع الصناعي في النقاط التالية:
•	 تنظيم السوق المحلية وتحقيق المنافسة العادلة.

•	 تصميم مجموعة من المساعدات التقنية والترويجية لفتح أسواق جديدة لهذه الصناعة وزيادة الصادرات.
•	 تزويد هذه الصناعة بمختبر فحص مناسب وربطه بشكل صحيح مع المؤسسات األكاديمية.
•	 البحث عن بدائل الستهالك الوقود وخفض تكاليف الطاقة.

• تحتاج نفايات الصناعة إلى إعادة تدويرها بطريقة سليمة لتحقيق أقصى قدر من النواتج وللحد من التأثير على البيئة.
• التدريب واالحتياجات اإلدارية األخرى ،وأدوات اإلدارة الحديثة.

قطــــاع الصناعــــة

13

تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط القوة

المزود الحصري لسوق فلسطين
المنتج الجديد سوف يساعد القطاع العام في فلسطين منذ اآلن قد األنابيب
تستعمل ألجل النفط والغاز وخطوط المياه.

نقاط الضعف

نقص الموارد المالية الستكمال جميع مراحل المشروع

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص

عدم االستقرار السياسي والصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين

لتوسيع سوق التصدير إلى األسواق الدولية
ليست هناك قيود واضحة على استيراد نوع من المعدات الالزمة

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي لكامل المشروع (البيئة الداخلية والخارجية)
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
إجمالي االرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2011-2010

2013

2012

2105

2014

400,000

550,000

600,000

630,000

661,500

320,000

467,000

516,000

541,800

568,890

110,000

258,400

308,200

332,960

358,958

297,000

445,000

495,200

519,960

545,958

()900,000

0

0

0

0

900,000

0

()250,000

()300,000

()330,000

4,610,000

4,618,400

4,626,600

4,629,5604

4,638,518

190,000

190,000

190,000

190,000

190,000

4,420,000

4,428,400

4,436,600

4,439,560

4,448,518

%2.39

%5.60

%6.66

%7.19

%7.74

%2.49

%5.84

%6.95

%7.50

%8.07
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تصنيع أنابيب حديد
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:

عناوين االتصال:

التكلفة اإلجمالية للمشروع:
إجمالي االستثمارات الحالية:
االستثمار المطلوب:
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PIC-2010-IO-008
تصنيع أنابيب حديد
المستقبل ألنابيب الحديد
السيد أحمد ناصر
المستقبل ألنابيب الحديد
الخليل ،الشارع الرئيسي
دورا ،الخليل ،فلسطين
هاتف02-2-286808 :
البريد اإللكترونيahmad@a-brothers.com :
 7,800,000دوالر أمريكي
 1,500,000دوالر أمريكي
 6,300,000دوالر أمريكي

وصف المشروع
تسعى المستقبل ألنابيب الحديد الى ايجاد شريك مالي يدعمها في تأسيس شركة لتصنيع المنتجات التالية :أنابيب الصلب
بأقطار “ ،8“ ،6“ ،5“ ،4“ ،3باإلضافة إلى أقسام مستطيلة بأحجام 20x20, 20x15, 60x60, 80x40,30x30,
.40x20, 80x80, and 120x40
تنتج المستقبل ألنابيب الحديد حالي ًا الطالء والتبطين ألنابيب الصلب ،وترغب بالشروع في تصنيع أنابيب الصلب بدل
استيرادها من المزودين اإلسرائيليين الثالثة الوحيدين في المنطقة .بتصنيع هذه األنابيب محلي ًا ،فإن المستقبل ألنابيب
الحديد ستقلل من التكاليف والوقت المتعلق بالشحن ،مما سيقلل من النفقات العامة للشركة ،وسيمكنها بالتالي من
إنتاج أنابيبها الخاصة عالية الجودة وتسريع عملية الطالء الحالية وفق جدول زمني ومالي أكثر فاعلية.
ستكون المستقبل ألنابيب الحديد الشركة الفلسطينية الوحيدة التي تصنع أنابيب الصلب ،كما تسعى إلى زيادة صادراتها
بناء على الطلب الكبير لمثل هذه األنابيب حول العالم .إن السوق الفلسطيني بمفرده يستهلك آالف األطنان من أنابيب
الصلب سنوي ًا ،كما أن المصنعين اإلسرائيليين يستوردونها من تركيا إلرضاء حاجة الطلب في السوق المحلي ،.إذ أن
قدرتهم اإلنتاجية ال تستطيع تحمل الطلب الكبير ،وكل هذا عائد إلى الطفرة والنمو الكبير في سوق العقارات والبناء
الذي يحتاج بشكل دائم إلى أنابيب الصلب.
إن إنشاء أول مصنع أنابيب للصلب من نوعه سوف يدعم بشكل كبير التطور اإلجمالي لالقتصاد الفلسطيني ،حيث
سيساعده على أن يصبح أكثر اعتماداً على الذات في كل مراحل البناء ،والتي تشكل مواد البناء فيها عنصراً حاسم ًا.
وسيعتمد القطاع العام في فلسطين على شركة المستقبل ألنابيب الحديد في تزويده بأنابيب الصلب وطالئها ،حيث
تستخدم هذه األنابيب في خطوط الماء والغاز والنفط.

قطــــاع الصناعــــة
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الجدول الزمني لتطور المشروع
تأسيس الشركة والبدء في العمل

عدد األشهر المتوقعة منذ الحصول على التمويل
 12شهر ًا

تعريف المالك الحالي

تأسست شركة المستقبل ألنابيب الحديد في العام  2009مستخدمة أحدث التقنيات كأول مصنع خاص واسع النطاق
ألنابيب الصلب وطالئها .ومنذ ذلك الوقت تلعب الشركة دوراً بارزاً في السوق وتشارك بفاعلية في صناعة التبطين والطالء
العالمية.
توفر الشركة ثالثة أنواع من الطالء الخارجي المضاد للتآكل ،وتبطين داخلي ألنابيب الصلب حتى قطر “ 16المتعددة
االستخدامات منها المياه ومياه الصرف الصحي والغاز والنفط .إن سياسة الشركة هي تزويد المستهلك بمنتجات عالية الجودة
والتقنية حسب جدول التسليم المطلوب .كما أن خبرة القوة العاملة في الشركة مكرسة لتقديم منتجات وخدمات للزبائن بأعلى
مستويات الجودة.
مع كامل الجاهزية لتلبية الطلبات المترتبة عن التوسع في استخدام أنظمة توزيع الماء والغاز الطبيعي وأنابيب النفط ومشاريع
أخرى ،فإن شركة المستقبل ألنابيب الحديد تزود بالطالء الخارجي الثالثي الطبقات المضاد للتآكل  PE/PPحسب
المواصفات العالمية والفلسطينية ،والمقاييس الخاصة بالبطانة اإلسمنتية الداخلية لألنابيب.

أبرز مالمح القطاع

يتم خدمة هذا القطاع من قبل إتحاد الصناعات المعدنية والذي يمثل  40شركة رئيسة تعمل في هذه الصناعة .وتقدر األرقام
األولية للشركات العاملة في هذه الصناعة بـ  120وتتمثل مشكلة االتحاد الرئيسية في كيفية تعريف الشركات العاملة وكيفية
التعرف على ورش العمل التي تعمل حاليا .كما ويقدر متوسط عدد العاملين في القطاع بـ  1000عامل.

تنوع القطاع

يتألف القطاع من عدة مجاالت متنوعة ،وتشمل هده المجاالت :األبواب المعدنية ،وصفائح األلمنيوم ولوحات وقضبان
الحديد والفوالذ ،ومواد اللحام والكشط ،والمسامير والقضبان ،واألثاث المعدني ،واآلالت الحجرية ،وآالت التعبئة
والتغليف ،والخراطة ،واآلالت الزراعية ،وحاويات البلدية ،وأدوات المطبخ ،ولوحات الدوائر الكهربائية وغيرها من
ورشات العمل المتخصصة.

الجودة كميزة

ترتبط الجودة بتطبيق واستخدام اآلالت والمعدات المنتجة .ومن الواضح أن غالبية المنتجات يتم استخدامها إما للصناعة أو
كأجزاء مكملة ألعمال أخرى ،ومن هنا ،فإن الجودة هي أمر هام .وتعتبر معايير ومواصفات الـ  PSIصالحة فقط لبعض من
هذه المنتجات ،وتم الحصول على شهادات آيزو وشهادات منع الحريق من قبل بعض الشركات.
هناك نقص في المختبرات المجهزة تجهيزا كامال وكذلك في االختبار ،ويمكن التغلب على هذا من خالل التعاون الوثيق مع
المؤسسات األكاديمية .ويمكن أن يساعد البحث والتطوير في اختيار التشكيل المناسب من المواد .وعالوة على ذلك ،فإنه
ال بد من انتشار ثقافة معايير الجودة والمواصفات على نطاق واسع في هذا القطاع.
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الوضع الفني والقدرة

يصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية بالكاد  %40من الشركات العينة .ومن الناحية الفنية ،هناك تباين كبير في مستوى التكنولوجيا
المستخدمة في هذا القطاع ،إذ تتراوح ما بين مستويات منخفضة إلى مستويات عالية .وتحتاج الصناعة إلى أن تكون مجهزة
ويعد التواصل األكاديمي مع الصناعة أمرا حيويا في
بمرافق اختبار ومعرفة لمواكبة التكنولوجيا واالحتياجات النوعية .كما
ّ
تطوير هذه الصناعة.

وضع التسويق

تقليديا ،شهد القطاع ،وما زال ،ممارسات تصدير منذ عقود ،فقد كانت مواد اللحام والمواد الكاشطة هي الصادرات الرئيسية،
وال زالت الفرصة قائمة للمزيد من الصادرات إلى البلدان .األبواب المعدنية ،واآلالت الحجرية وآالت التعبئة والتغليف هي
بعض األمثلة الرئيسة .أما على الصعيد المحلي ،فهناك منافسة عالية مع المواد اإلسرائيلية والمستوردة ،والصينية في المقام
األول .بينما تبدو جهود مؤسسة المواصفات والمقاييس غير فعالة في مجال التحقق من نوعية المواد المستوردة .ويحتاج
السوق المحلي إلى وضع مجموعة أنظمة بعناية من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق.

الوضع المالي

ال توجد أرقام دقيقة تشير إلى إجمالي االستثمارات في هذا القطاع ،ولكن بعض المراجع ذكرت أن المبلغ اإلجمالي
لالستثمارات يتجاوز الـ  100مليون دوالر أمريكي .ووفقا لعينة من الشركات العاملة في القطاع ،فإن  %100منها لديها الرغبة
في االستثمار في اآلالت الجديدة و  %80سوف تستثمر في البحث عن أسواق جديدة.

مشاكل واحتياجات هذا القطاع

تتلخص احتياجات هذا القطاع الصناعي في النقاط التالية:
• تنظيم السوق المحلية وتحقيق المنافسة العادلة.

•	 تصميم مجموعة من المساعدات التقنية والترويجية لفتح أسواق جديدة لهذه الصناعة وزيادة الصادرات.
• تزويد هذه الصناعة بمختبر فحص مناسب وربطه بشكل صحيح مع المؤسسات األكاديمية.
•	 البحث عن بدائل الستهالك الوقود وخفض تكاليف الطاقة.

• تحتاج نفايات الصناعة إلى إعادة تدويرها بطريقة سليمة لتحقيق أقصى قدر من النواتج وللحد من التأثير على البيئة.
•	 التدريب واالحتياجات اإلدارية األخرى ،وأدوات اإلدارة الحديثة.

قطــــاع الصناعــــة
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة
•الشركة الفلسطينية األولى والوحيدة التي ستصنع أنابيب
الصلب وتبطنها
•اعتماد القطاع العام على أنابيب الصلب في حاجات البنية
التحتية األساسية
•اعتماد قطاع البناء على أنابيب الصلب وتصاعد التوجه نحو
تطوير سوق العقار

•النقص في المصادر المالية الالزمة

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص

•االضطراب في الوضع السياسي

•الطلب العالمي واإلقليمي العالي
•عدم وجود قيود إسرائيلية على استيراد المعدات الالزمة

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
االيرادات
اجمالي االرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
اجمالي االصول
اجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على االصول
العائد على حقوق الملكية
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2010

2012

2011

2014

2013

0

13,000,000

16,000,000

16,800,000

17,640,000

0

4,240,000

5,440,000

5,616,000

5,896,600

0

3,021,996

4,202,000

4,305,000

4,793,400

0

3,801,996

4,982,000

5,085,000

5,573,400

()7,800,000

0

0

0

0

7,800,000

()2,000,000

()3,000,000

()3,000,000

()3,000,000

7,800,000

8,821,996

10,023,996

11,328,996

13,122,396

0

0

0

0

0

7,800,000

8,821,996

10,023,996

11,328,996

13,122,396

%0

%34

%42

%38

%37

%0

%34

%42

%38

%37
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مشروع توسعة شركة سابا لالستثمار الصناعي
رقم المشروع:

اسم المشروع:

الشركة الراعية:

لالتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:

اجمالي االستثمارات الحالية:
االستثمار المطلوب:
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PIC-2010-IO-012
مشروع توسعة شركة سابا لالستثمار الصناعي
شركة سابا لالستثمار الصناعي

هاتف+970-2-2759277 :
فاكس+970-2-2759278 :
محمول+970-59-9330332 :
البريد اإللكترونيinfo@saba-stone.com :
الموقع اإللكترونيwww.saba-stone.com :
 714,000دوالر أمريكي
 178,500دوالر أمريكي
 535,500دوالر أمريكي

وصف المشروع
هذا المشروع ليس األول من نوعه ولكنه سوف يكون المشروع الوحيد المزود بأحدث اآلليات والمعدات والتي تتميز
الحجارة ذات الجودة العالية وسوف يستهدف المشروع السوق المحلي والذي يعتبر السوق الرئيسي ،إضافة إلى
استهداف السوق اإلسرائيلي واألردني فضال عن السوق األمريكي.
تعمل شركة سابا وفقا للمعايير الدولية من أجل إنتاج حجارة ذات جودة عالية ،فهي بحاجة إلى االستثمار المتواصل في
التكنولوجيا الحديثة ،والتطوير المتواصل للمهارات اإلنسانية ،و استخدام معدات ذات جودة عالية .لقد حققت شركة
سابا لالستثمارات الصناعية نجاحا وتطورا مميزا في هذه المجاالت بهدف خلق ثقافة جديدة في تجارة الحجارة ،بحيث
تستند هذه الثقافة إلى ضمان الجودة في اإلنتاج واإلدارة.

الجدول الزمني لتطور المشروع
شراء قطعة األرض
البناء

شراء المعدات

تركيب وتجهيز المعدات

مباشرة بعد الحصول على التمويل
بعد أربعة أشهر من الحصول على التمويل
بعد شهر واحد من الحصول على التمويل
بعد شهرين من استالم المعدات

تعريف المالكين الحاليين

تعتبر شركة سابا لالستثمارات العقارية شركة دولية ،حيث تم تأسيسها في عام  .2002تغطي صادرات الشركة العديد من الدول
في العالم .ولقد اتخذت الشركة خطوات كبيرة لكي تترأس العالم التنافسي ،ولقد حصلت على مكانة في السوق العالمية.
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تقوم شركة سابا لالستثمارات العقارية ببيع منجاتها ذات الجودة العالية بأسعار منافسة إلرضاء أذواق وحاجات حصة كبيرة من
السوق الخاص فيها.

أبرز مالمح القطاع

تعتبر صناعة الحجر والرخام من أكبر الصناعات من حيث عدد الشركات وحجم المبيعات إضافة إلى معدل التوظيف ومجموع
االستثمار الكلي .أظهرت الصناعة في السنوات األخيرة تراجعا خطيا في اإلنتاج والمبيعات عالوة على األرباح .يقارب عدد
الشركات المصنعة اإلجمالي حوالي  700شركة ،ويقدر الرقم اإلجمالي لعدد العاملين في هذه الصناعة ب  8000عامل.
تنتشر هذه الصناعة في منطقة الضفة الغربية ولكن تتركز بشكل أساسي في منطقة بيت لحم والخليل.

تنوع القطاع

تشير صناعة الحجر والرخام إلى الشركات المصنعة للحجر والمحاجر .يتم تصنيف الشركات المصنعة للحجر إلى شركات
مصنعة على نطاق صغير ومتوسط إضافة إلى شركات كبيرة الحجم .ورش الحجارة والرخام عبارة عن صنف آخر من شراء
األلواح الحجرية وتقطيعها إلى قطع صغيرة .المكون الرئيسي للناتج النهائي هي الكسوة الخارجية ،والكسوة الداخلية إضافة
إلى البالط ومنتجات التقطيع إلى أحجام معينة ،فضال عن منتجات الديكور والمنتجات الخاصة ومنتجات القبور.

الجودة كميزة

تكمن الميزة التنافسية الرئيسية لهذا القطاع في اعتمادها على المواد الخام المحلية .تعتبر الجودة قضية مهمة في اختيار المواد
كما في اللمسات النهائية من المنتج النهائي الذي ينتج عن ممارسات التصنيع السليمة .يعتبر اللون والقوام من السمات التنافسية
األساسية للمنتجات .وتعتبر الجودة واألسعار من العوامل المتبادلة في هذا القطاع .زيادة الجودة تعني زيادة التكاليف في
عملية التصنيع وسلسلة التوريد.
لقد استثمر القطاع اختبار عينات من المنتجات المحلية في داخل مختبرات معترف بها دوليا في ايطاليا ،ولقد تم نشر النتائج في
كتاب تسويق للمنتج للصناعة برمتها .يتم إجراء بعض االختبارات المحلية لبعض المحددات في داخل المختبرات المحلية.
بالرغم من أن  %50من العينات التي تم أخذها تتطلب تطبيق معايير األيزو ،إال أنه في الواقع واحد فقط من أصل ستة شركات
في هذا القطاع تمتلك القدرة على المحافظة على معايير األيزو بعد خمس سنوات من الحصول عليها.

الوضع التقني والقدرة

عند الحديث من الناحية التكنولوجية ،فإن القطاع لديه دخول سهل لمعظم التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في األسواق الدولية.
يقوم بعض المصنعين بتطوير وتحديث اآلليات الخاصة بهم بشكل دوري .هنالك اختالفات كبيرة في عملية تشغيل اآلليات و
تعليمات العمليات والجداول الزمنية .هذا القطاع لديه القدرة على تصنيع ما يصل إلى  35مليون متر مربع ،وفي الواقع تعمل
الشركة بطاقة فعلية بما يقارب  %30من الطاقة اإلجمالية أي  12مليون متر مربع .يحتاج هذا القطاع إلى أن يتم إعالمه بشكل
أفضل عن التطورات الحاصلة في المواد الكاشطة واألدوات وغيرها من الملحقات الالزمة لعملية التصنيع .وتشكل الصيانة
مشكلة أخرى تؤثر على مواصلة العمليات التشغيلية.

الوضع التسويقي

يتحول المزيج التسويقي في تحول نحو التصدير منذ  8-7سنوات سابقة .يتم تصنيف تركيبة السوق إلى  %65إسرائيل%25 ،
السوق المحلي في الضفة الغربية و  %10للتصدير .يعتمد تسويق هذه المنتجات بشكل أساسي على مواصفات التصميم
التي تقوم فيها مكاتب التصميم .ولذلك ،فإن التشبيك مع المهندسين و المقاولين يعتبر من األمور الحيوية لبقاء ونمو هذه

قطــــاع الصناعــــة
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الشركات .وهنالك منافسة حادة بين المنتجين المحليين ،في حين أن المنافسة مع المنتجات المستوردة في السوق المحلي
ضعيفة ،وال تكاد تذكر مع منتجات الكسوة الخارجية .هنالك منافسة عالية في السوق الدولية خصوصا مع اإلقتصادات ذات
تكلفة التصنيع المنخفضة مثل األردن وتركيا .لقد قام قطاع الحجر والرخام الفلسطيني ببناء سمعته في أكثر من  33دولة حول
العام ولكن ال يتم استخدام مواد دعائية على نطاق واسع في هذا القطاع .حيث هنالك حاجة لتحسين كتب المنتج التسويقي
والمواد الترويجية.

الوضع المالي

يتجاوز االستثمار األولي في هذا القطاع  400مليون دوالر ،والتي يتم جنايتها من موارد المدخرات الخاصة و األسر .ولقد
أثرت المنافسة الحادة وانخفاض المبيعات شروط الدفع ،إضافة إلى ذلك فقد تأثر التدفق النقدي للصناعة .تعتمد معظم
الشركات على البنوك التجارية للحصول على التسهيالت المالية .و عند سؤال أصحاب المصانع عن أولوياتهم في التمويل،
كانت اإلجابات تتمحور حول شراء آالت جديدة وتطوير أسواق جديدة.

تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة

•عدم وجود تمويل إضافي من المالكين الحاليين

•استخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلنتاج
•سابا موجودة مسبقا ولها أسواق محلية ودولية
•خبرة المالكين الواسعة في هذا المجال

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص

•عدم االستقرار السياسي
•المنافسة من منتجين إقليميين ودوليين آخرين

•تزايد الطلب على الحجر والرخام
•ارتفاع الطلب على المنازل في الضفة الغربية

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
إجمالي االرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2011

2012

2013

2014

2010

-

3,288,000

3,288,000

3,288,000

3,288,000

-

1,638,720

1,638,720

1,638,720

1,638,720

-

220,870

220,870

220,870

220,870

229,430

104,765

182,927

163,401

()586,500

-

-

-

-

714,000

-

-

-

-

586,500

807,370

1,028,240

1,249,110

1,469,980

586,500

807,370

1,028,240

1,249,110

1,469,980

-

%27

%21

%18

%15

-

%27

%21

%18

%15
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إنشاء مصنع القصاص للصفائح المعدنية
رقم المشروع:

اسم المشروع:

اسم الشركة الراعية:

عناوين االتصال:

التكلفة اإلجمالية للمشروع:

إجمالي االستثمارات الحالية:
االستثمار المطلوب:

6

PIC-2010-IO-013
إنشاء مصنع القصاص للصفائح المعدنية
شركة القصاص المحدودة لالستيراد والتصدير والتجارة العامة
السيد سمير صبحي القصاص
 621/5000شارع صالح الدين ،الزيتون ،غزة ،فلسطين
هاتف+970-8-2800542 :
فاكس+970-8-2800541 :
محمول+970-599-328854 :
البريد اإللكترونيinfo@alkassas.net :
alkassas@alkassas.com
samirs60@hotmail.com
الموقع اإللكترونيhttp://www.alkassa.com :
 4,000,000دوالر امريكي
 2,290,491دوالر امريكي
 1,709,509دوالر امريكي

وصف المشروع
تبحث شركة القصاص المحدودة لالستيراد والتصدير والتجارة العامة عن شراكة استراتيجية مع مستثمر يساهم في إنشاء
مصنع جديد متخصص بالكامل في إنتاج صفائح حديدية وفوالذية من لفائف الصلب .سيقام المصنع الجديد على بقعة
مناسبة في جباليا ويحتاج إلى استثمار إجمالي قدره  4مليون دوالر امريكي.
تملك شركة القصاص لالستيراد والتصدير والتجارة العامة خبرة واسعة في إنتاج وتسويق أنواع عديدة من منتجات
الحديد والفوالذ .تنتج الصفائح بكميات محدودة ال تغطي الطلب المتزايد داخل قطاع غزة ،وقد جاءت فكرة إنشاء
مصنع متخصص بالكامل في إنتاج الصفائح الحديدية كنتيجة للجهود في تغطية الفجوة الكبيرة في السوق الناتجة عن
القيود التي يفرضها الحصار اإلسرائيلي على استيراد مواد البناء.
إن اإلنتاج الضخم للصفائح حسب الطلب والمواصفات داخل قطاع غزة مطلوب جداً وموصى به ،وبالتالي فإنه سيثبت
فعاليته من حيث التكلفة في أية مشاريع تأهيل أو إعادة بناء في المستقبل.

مراحل تطور المشروع

إن المبنى الذي سيقام فيه المصنع موجود أص ً
ال ،وسيتم شراء األثاث والمعدات فور توفر التمويل الالزم.
كما سيتم شراء لفائف الحديد فور توفر التمويل ،إذ تتوقع الشركة أن تحتاج إلى  500طن لبدء العمل.

قطــــاع الصناعــــة
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تعريف المالك الحالي

تأسست شركة القصاص المحدودة لالستيراد والتصدير والتجارة العامة في العام  1999كواحدة من الشركات الرائدة في هذا
المجال في فلسطين .يمكن لمس أهمية هذه الشركة في االقتصاد الفلسطيني من خالل عدد المنتجات والخدمات التي توفرها
لقطاع البناء ،خصوص ًا في قطاع غزة .تتوفر منتجات الشركة جميعها بأعلى مواصفات الجودة ،وتصنع حسب المقاييس
المحلية والدولية للجودة .وتم تحقيق ذلك بالعمل المتواصل على تحسين تقنيات اإلنتاج وفرض معايير قاسية لمراقبة الجودة
على كافة المنتجات المستوردة للتأكد من توافقها مع توقعات المستهلك.
إن هدف شركة القصاص هو الحصول على االعتراف حسب أعلى معايير الجودة العالمية في هذا المجال ،آخذة بعين
االعتبار احتياطات البيئة والسالمة .وتهدف الشركة إلى التميز كأول عنوان إلنتاج الصفائح المعدنية للقطاعين العام والخاص
والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.
تزود شركة القصاص زبائنها بمجموعة واسعة من تشكيالت اللفائف الموثوقة والصفائح المعدنية الرقيقة للجدران ،باإلضافة
إلى الصفائح المموجة وقنوات سي للبناء .تصنع الشركة منتجات حسب طلب الزبائن ،بما في ذلك كافة أنواع األنابيب
والصفائح والزوايا والجسور واألحزمة والحزم.

أبرز مالمح القطاع

تدار الصناعة المعدنية من قبل جمعية تمثل  40شركة رئيسة عاملة في القطاع .ويقدر عدد الشركات العاملة في هذه الصناعة بـ
 ،120بعدد عاملين يقدر بـ  1000عامل.

التنوع في القطاع

يتكون هذا القطاع من الحقول المتنوعة التالية :األبواب المعدنية ،واجهات األلمنيوم ،قضبان الحديد والصلب ،المواد الالحمة
والكاشطة ،مسامير وقضبان الصلب ،األثاث المعدني ،الموازين ،آليات التحجير ،آليات التعبئة والتغليف ،الخراطة ،اآلليات
الزراعية ،حاويات البلديات ،األدوات المطبخية ،لوحات الدوائر الكهربائية ،وغيرها من ورش العمل المتخصصة.

الجودة كميزات من ميزات الصناعة

إن جودة اإلنتاج في هذا القطاع تقاس عادة حسب طول العمر .إن غالبية المنتجات تستخدم إما في دعم الصناعة نفسها،
أو كأجزاء مكملة لصناعات وأعمال أخرى .ونظراً العتماد عمليات الصناعة والبناء األخرى على الصناعات المعدنية ،فإن
الجودة فيها مهمة للغاية .إن معايير ومواصفات الجودة الفلسطينية ال تصلح إال لبعض منتجات هذا القطاع ،وقد حصلت
بعض“ ,وليس جميع” ,الشركات العاملة في هذا القطاع على شهادات  ISOوشهادات منع الحرائق.

القدرة والوضع التقني

إن القدرة اإلنتاجية في هذا القطاع ال تكاد تصل إلى  %40مقارنة بدول أخرى .بالحديث تقني ًا فإن هناك تفاوت ًا واضح ًا في
المستوى التقني المستخدم في هذا القطاع .هذه الصناعة يجب أن تزود بمرافق االختبار والدراية للتأقلم مع المعايير المتزايدة
المرتبطة بالجودة والتقنيات .كما أن التواصل األكاديمي مع هذه الصناعة هو أمر ضروري لتطورها.
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وضع التسويق

لقد انخرط القطاع المعدني في سوق التصدير منذ عقود ،ومازال كذلك على الرغم من القيود الكبيرة التي تفرضها السلطات
اإلسرائيلية على الحركة .لقد كانت مواد اللحام والكشط الصادرات التقليدية في هذه الصناعة ،ومع ذلك فإن هناك فرصة
للتحرك نحو أسواق جديدة بمجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المعدنية ،كاألبواب المعدنية وآليات التحجير وآليات
التعبئة والتغليف .محلي ًا ،هناك لألسف منافسة قوية من قبل المواد اإلسرائيلية والمستوردة ،خصوص ًا من الصين .إن مؤسسة
المواصفات والمقاييس الفلسطينية غير فاعلة فيما يتعلق بالتحقق من جودة المواد المستوردة .وقد يكون من المفيد وضع
قوانين محددة فيما يتعلق بالواردات المنافسة وذلك للمحافظة على منافسة عادلة في السوق.

الوضع المالي

ليست هناك أية أرقام واضحة تشير إلى الحجم اإلجمالي لالستثمار في هذا القطاع ،ومع ذلك فإن بعض خبراء هذه الصناعة
أعلنوا أن حجم االسثمار الكلي يصل إلى  100مليون دوالر .وبحسب عينة الشركات فإن  %100من الشركات ترغب
باالستثمار في آليات جديدة ،و %80منها سوف تستثمر في البحث عن أسواق جديدة.

مشاكل واحتياجات هذا القطاع

يمكن تلخيص الحاجات الملحة لهذا القطاع الصناعي في النقاط التالية:
• زيادة اصدار قوانين الصناعة لتعزيز المنافسة العادلة.

• تصميم مجموعة من اآلليات الدعائية والتقنية للمساعدة في فتح أسواق جديدة للتصدير.

• رفد هذه الصناعة بمرافق الفحص الالزمة وربط الشركات العاملة في المجال بالمؤسسات األكاديمية الالزمة.
• االستثمار في تطوير مصادر بديلة للطاقة للتقليل من تكاليف الطاقة المرافقة لهذه الصناعة.
• تشجيع المزيد من الممارسات صديقة البيئة مثل تدوير المخلفات الصناعية.

قطــــاع الصناعــــة
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة
•خبرة واسعة في تصنيع وتسويق المنتجات الحديدية
والفوالذية للبناء وأغراض أخرى
•االنخفاض النسبي لألسعار
•االستيراد المباشر للمواد الخام يقلل من تكلفة اإلنتاج
•المهارة في اإلنتاج حسب الطلب ليناسب رغبات الزبائن

•الحاجة إلى رأس مال كبير للبدء بالمشروع

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص
•الجهود الكبيرة في إعادة اإلعمار في قطاع غزة والتي
ستؤدي إلى زيادة الطلب على مواد البناء ،بما فيها الصفائح
المعدنية
•إمكانية الوصول إلى سوق الضفة الغربية سيؤدي إلى زيادة
دراماتيكية في المبيعات

•استمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي يمنع
من التوسع في مجال اإلعمار

•أمكانية دخول منافسين جدد ،وخصوص ًا الشركات الكبرى في
الضفة الغربية

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي( استثمار قديم وجديد)
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
المصروفات المباشرة
إجمالي األرباح
المصروفات غير المباشرة
صافي الدخل بعد الضرائب
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2011

2010

2012

2014

2013

300,000

900,000

900,000

900,000

945,000

150,000

450,000

450,000

450,000

472,500

150,000

450,000

450,000

450,000

472,500

114,359

343,078

343,078

343,078

348,938

35,641

106,922

106,922

106,922

123,562

()-302,333

278,000

598,000

142,167

665,473

()-3,500,000

0

0

0

0

4,000,000

0

0

0

0

4,035,641

4,182,563

4,249,486

4,360,575

4,479,971

0

40,000

0

4,167

0

4,035,641

4,142,563

4,249,486

4,356,408

4,479,971

%0.88

%2.56

%2.52

%2.45

%2.76

%0.88

%2.58

%2.52

%2.45

%2.76
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زمزم للصناعات البالستيكية
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:

لالتصال:

التكلفة االجمالية للمشروع:
استثمار الملك الحالي:
االستثمار المطلوب:
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PIC-2010-IO-014
زمزم للصناعات البالستيكية
زمزم للصناعات البالستيكية
السيد عثمان رأفت حسونة
بيت كاحل ،الخليل ،فلسطين
ص.ب 177 :الخليل
هاتف+970-2-2298818/9
فاكس+970-2-2298817 :
محمول+972-59-9203250 :
بريد إلكترونيmanager@zmzmco.com :
info@zmzmco.com
الموقع االلكترونيhttp://www.zmzmco.com :
 18,322,527دوالر امريكي
 13,327,823دوالر امريكي
 4,994,704دوالر امريكي

وصف المشروع:
تسعى زمزم للصناعات البالستيكية إلى إقامة شراكة استراتيجية مع شريك/ممول استراتيجي يمكن أن
يساعدالشركة في زيادة طاقتها اإلنتاجية الحالية وتنويع نطاق المنتجات وزيادة ميزتها التنافسية خاصة في أسواق
التصدير .وتسعى زمزم لالستفادة من الحجم الكبير في إنتاج المنتجات البالستيكية مثل أكياس بالستيكية وألواح
البالستيك األسفنج الصناعي.
تتوقع زمزم زيادة قدرة اإلنتاج بمعدل  %56بعد االستثمارات الجديدة ،وزيادة في قيمة اإلنتاج من حوالي 7
ماليين دوالر في السنة إلى حوالي  10.8مليون دوالر .ومن المتوقع أن تمكن قدرة اإلنتاج الجديدة من توسيع
السوق المستهدفة لزمزم لتغطية الدول اإلقليمية باإلضافة إلى األسواق والمحلية التي تمثل حاليا نسبة %100
إنتاج الشركة.
زمزم تسعى الستثمار مبلغ  7.5مليون دوالر إضافيا خالل العامين المقبلين 5 :ماليين دوالر في السنة األولى ،و
 2.5مليون دوالر في السنة الثانية .ستشمل هذه التكلفة أربعة أجهزة جديدة سعرها  1.5مليون دوالر لكل منها.

قطــــاع الصناعــــة
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الجدول الزمني لتطوير المشروع
تطوير البنية التحتية
تاريخ البدء بالبناء والتشييد
تاريخ انجاز البناء والتشييد
شراء المعدات واألثاث
تاريخ بدء العمليات

عدد الشهور المتوقعة من توفير التمويل
 3أشهر
 3أشهر
 8أشهر
 9أشهر
عشرة أشهر من توافر التمويل

تعريف بالمالكين الحاليين:

زمزم للصناعات البالستيكية" واحدة من أهم جزء من مجموعة حسونة التجارية الصناعية  ،التي أنشئت في عام  2005استناداً
إلى  32عام ًا من خبرة المؤسسين في صناعة المنتجات البالستيكية القابلة لالستهالك .ومن أول يوم بنت زمزم عملياتها على
أحدث التكنولوجيا العالمية وأفضل الممارسات الدولية إلدارة خط اإلنتاج.
تستخدم زمزم أرقى المعدات التي تم احضارها من كافة أنحاء العالم من حيث لتضمن تنوع وجوده المنتج استناداً إلى دراسة
للسوق لتلبية احتياجات مختلف قطاعات ورغبات المستهلكين  .من خالل ذلك ،أعدت إدارة الشركة نفسها لتغطية األسواق
الدولية اإلقليمية والمحتملة ،باإلضافة إلى السوق الفلسطيني المحلي .و قد تطرقت إدارة الشركة أيضا للمخاطر البيئية الناتج
عن النفايات البالستيكية فعملت على الحصول على التراخيص الالزمة من المنظمات الدولية الستخدام التكنولوجيا المتطورة
التي تهدف إلى جعل مادة البالستيك مادة يمكن تدويرها ؛ كنفايات صديقة للبيئة قدر اإلمكان.

ابرز مالمح الصناعة:

تمثل صناعة المنتجات البالستيكية في جميع أنحاء الضفة الغربية بتركيز على صناعة األنابيب البالستيكية في الخليل ورام الله.
ووفقا لسجالت رابطة القطاعات ،فان العدد اإلجمالي للمنشآت الصناعية وصل الى  100شركة توظف  1000من العمال مع
متوسط إجمالي يصل إلى  10عمال في كل شركة .ويختلف العمل من  5إلى  20عام ً
ال باستثناء  4مصانع التي توظف أكثر من
 50من العمال.

تنوع القطاع:

يضم القطاع مجموعة واسعة من المنتجات .وتشمل :األنابيب والتجهيزات البالستيكية  ،وتجهيزات الصرف الصحي
والحقائب البالستيكية واالكياس ،وحاويات بالستيكية متعددة األغراض  ،حاويات مياه الشرب ،البوليستيرين ،والمطاط
وأدوات المطبخ.

النوعية كميزة:

الجودة مسألة ذات أهمية عالية للمنتجات المتعلقة بالبناء (المياه والصرف الصحي) ومواد التعبئة والتغليف للمواد الغذائية.
أما بالنسبة للمنتجات األخرى ،فالنوعية مسألة تتعلق برفع الميزة التنافسية للشركة .والمنافسة بارتفاع بين المنتجين المحليين
وأقل فعالية بين المنتجات المصدرة بسبب اعتبارات األسعار؛ وأيضا ألن الكثير من العناصر المصدرة تنافسها العديد من
المنتجات المماثلة المنتجة محلي ًا .وهناك ميل متزايد نحو الجودة والترخيص في هذا القطاع .وبصرف النظر عن مواد البناء
والمنتجات ذات العالقة بالمواد الغذائية  ،فان الشركات ليست بحاجة للحصول على شهادات بل هي أكثر حاجة لصياغة
إجراءات تشغيل بسيطة يمكن االعتماد عليها لضمان معدالت أعلى من الجودة.
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الحالة التقنية والقدرات

تعمل هذه الصناعة ب  %49من طاقتها اإلجمالية وتتمتع بإمكانات كبيرة لتطوير وتنويع منتجاتها .وهناك حاجة لتدريب
العمالة الماهرة ،كما أن طرق تخفيض معدل استهالك الطاقة الكهربائية جديرة بالنظر ألن الكهرباء منتج بتكلفة عالية .وإن
التخلص أو إعادة تدوير النفايات في هذه الصناعة بشكل صحيح له أثر إيجابي مزدوج على اإلنتاجية اإلجمالية للشركات وعلى
البيئة أيضا.

وضعية التسويق

ويتم توزيع مبيعات الصناعة عبر الضفة الغربية ( )%66وقطاع غزة ( ،)%15والقدس ( )%2وإسرائيل ( .)%10ومن الواضح
أن السوق المحلية هي السوق األساسية لهذه الصناعة .فالصادرات فيها نادرة إال أن العديد من الخبراء في مجال الصناعة
يشعرون أن الصادرات إلى دول مثل سوريا واألردن والعراق ممكنة .وهناك حاجة لمزيد من البحث يمكن القيام به للتأكد
من ما إذا كانت الصادرات قابلة لالستمرار أو ال .وينبغي لهذا التقييم أن يكشف قضايا مثل :األنظمة ،والشهادات ،والقدرة
التنافسية ،ونوعية وقنوات التسويق .وتعتبر مجموعات المواد الترويجية للشركات المحتملة كعنصر هام لتمكين قدراتها
التسويقية .وقد تتضمن هذه مستلزمات تصميم موقع على شبكة اإلنترنت ،الكتالوجات والكتيبات .يمكن أن تكون المشاركة
في المعارض التجارية الدولية أداة أخرى لبناء المعرفة بالصناعة العالمية واإلقليمية.

قطــــاع الصناعــــة
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة

•اإلمكانيات المالية منخفضة ،خاصة بالنسبة لزيادة اإلنتاج
•الحاجة إلى استثمارات طويلة األجل ،والتحسينات (التعامل مع
المنتجين والمعايير الدولية)

•شركة لها إنتاجية راسخة
•القدرة على بيع جميع المنتجات في القدرة اإلنتاجية
الكاملة
•الجودة العالية من خالل األجهزة المستخدمة والتمسك
بأفضل الممارسات الدولية

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص

•أسهم السوق المحتملة في األسواق اإلقليمية وإسرائيل
•إضافة خطوط إنتاج جديدة تخلق اقتصاد قوي مما يقلل من
تكاليف اإلنتاج

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
االيرادات
تكلفة البضائع المباعة
اجمالي االرباح
الضرائب
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
اجمالي االصول
اجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على االصول
العائد على حقوق الملكية
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2010

•العقبات التي تفرضها إسرائيل للصادرات
•االضطرابات السياسية
•تقلب أسعار المواد الخام

2012

2011

2014

2013

7,100,000

11,120,000

13,344,000

14,011,200

14,711,760

6,528,000

10,095,432

12,003,954

12,656,921

13,262,739

572,000

1,024,568

1,340,046

1,354,279

1,449,021

85,800

153,685

201,006

203,141

217,352

486,200

870,883

1,139,040

1,151,138

1,231,669

520,234

931,845

1,218,773

1,231,718

1,317,886

()5,000,000

()2,500,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

12,969,863

13,618,356

14,026,906

14,239,004

14,519,535

4,462,910

3,592,028

2,452,989

2,282,989

2,222,989

8,506,953

10,026,328

11,573,917

11,956,015

12,296,546

%3.75

%6.39

%8.12

%8.08

%8.48

%5.72

%8.69

%9.84

%9.63

%10.02
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شركة زمزم للصناعات البالستيكية اللينة
رقم المشروع:

اسم المشروع:

الشركة الراعية:

لالتصال:

التكلفة اإلجمالية للمشروع:

إجمالي االستثمارات الحالية:
االستثمار المطلوب:

8

PIC-2010-IO-015
شركة زمزم للصناعات البالستيكية اللينة
زمزم للصناعات البالستيكية
السيد عثمان رأفت حسونة
بيت كاحل ،الخليل ،فلسطين
ص.ب 771 :الخليل
هاتف+970-2-2298818/9
فاكس+970-2-2298817 :
محمول+970-59-9203250 :
البريد اإللكترونيmanager@zmzmco.com :
info@zmzmco.com
الموقع االلكترونيhttp://www.zmzmco.com :
 25,000,000دوالر أمريكي
 13,000,000دوالر أمريكي
 12,000,000دوالر أمريكي في رأس المال

وصف المشروع
يتم استخدام النايلون (الممدد) في تغليف البضائع التي يتم نقلها بالشاحنات .ويستخدم لجميع أنواع التغليف الصناعي
والتجاري للمنتجات البالستيكية والغذائية والصناديق .والغرض الرئيسي الستخدامه هو المحافظة على سالمة
المنتجات (أي الحفاظ عليها من السقوط أو التلف ،أو التعرض للتلوث).
والسوق المحلي واإلسرائيلي بحاجة ماسة إلى مثل هذا المشروع حيث يوجد حاليا مصنع واحد فقط مثل هذا في إسرائيل
والذي يغطي  %15من الطلب في السوق اإلسرائيلي والفلسطيني معا .أما ما تبقى من الطلب يتم تغطيته بشكل رئيسي
من منتجات تركيا وإيطاليا.
وتتوقع شركة زمزم أن إنشاء هذا المصنع الجديد سيمكن الشركة من االستحواذ على حصة سوقية تصل الى  .%20وتبحث
شركة زمزم عن شريك استراتيجي لالستفادة من هذه الفرصة ودعم إنشاء هذا المصنع الجديد .مع العلم أن أصحاب شركة
زمزم على استعداد لالستثمار مبلغ  13مليون دوالر أمريكي ،أي مما يمثل أكثر من نصف تكاليف إنشاء المصنع.

قطــــاع الصناعــــة
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الجدول الزمني لتطوير المشروع

عدد الشهور المتوقعة من توفير التمويل
تطوير البنية التحتية

تاريخ البدء بالبناء والتشييد
تاريخ انجاز البناء والتشييد
شراء المعدات واألثاث
تاريخ بدء العمليات

 6أشهر
 12شهرا
 18شهرا
 18شهرا
 18شهرا (كانون الثاني/يناير )2012

تعريف المالك الحالي

شركة زمزم للصناعات البالستيكية هي واحدة من أهم الشركات الصناعية وهي إحدى الشركات الشقيقة لمجموعة حسونة
الصناعية التجارية .أنشئت الشركة في عام  2005بخبرة  32عام ًا يتمتع بها المؤسسين في صناعة المنتجات البالستيكية القابلة
لالستهالك .وتستخدم شركة زمزم أحدث التكنولوجيا العالمية وأفضل الممارسات الدولية إلدارة خط اإلنتاج.
وقد اشترى مالكو زمزم أرقى المعدات من كافة أنحاء العالم من حيث تنوع وجوده المنتج استناداً إلى دراسات السوق وذلك
لتلبية احتياجات مختلف قطاعات السوق و رغبات المستهلكين  .وعند القيام بذلك ،عملت إدارة الشركة لتغطية األسواق
الدولية اإلقليمية والمحتملة ،باإلضافة إلى السوق الفلسطيني المحلي .لدى إدارة الشركة أيضا مخاوف لحماية البيئة من
النفايات البالستيكية فتعمل للحصول على تراخيص من المنظمات الدولية وباستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تهدف إلى
جعل البالستيك ممكن تكريره داخل البيئة ؛ وهكذا ينتج من البالستيك نفايات صديقة للبيئة قدر اإلمكان.

أبرز مالمح القطاع

وتمثل صناعة المنتجات البالستيكية في جميع أنحاء الضفة الغربية مع تركيز على صناعة األنابيب البالستيكية في الخليل ورام
الله .وفقا لسجالت رابطة لهذا القطاع ،العدد اإلجمالي للمنشآت الصناعية  100شركة ,توظف  1000عامل مع متوسط إجمالي
من  10عمال في الشركة .يختلف العمل من  5إلى  20عام ً
ال باستثناء  4من المصانع التي تستخدم أكثر من  50عامال.

تنويع القطاع

وتضم مجموعة واسعة من انتاج القطاع .وتشمل :البالستيك المواسير والتركيبات ،وتجهيزات الصرف الصحي والحقائب
البالستيكية واالكياس ،حاويات بالستيكية متعددة األغراض ،خزانات مياه الشرب ،البوليستيرين ،والمطاط والمطبخ ارتداء.

الجودة كميزة من مميزات الصناعة

الجودة مسألة ذات أهمية عالية للبناء المتعلقة بالمنتجات (المياه والصرف الصحي التطبيقات) ومواد التعبئة والتغليف للمواد
الغذائية .لمنتجات أخرى ،نوعية مسألة رفع الميزة التنافسية للشركة .المنافسة بارتفاع بين المنتجين المحليين وأقل فعالية مع
المنتجات المصدرة بسبب اعتبارات األسعار؛ أيضا ألن الكثير من تصدير العناصر المتنافسة من المنتجات المماثلة المنتجة
محلي ًا .وهناك ميل متزايد نحو الجودة واالعتماد في القطاع .وبصرف النظر عن البناء والمواد الغذائية و المنتجات ذات
الصلة ،والشركات بحاجة ال للحصول على شهادات ،ولكن هي أكثر حاجة لصياغة إجراءات تشغيل بسيطة ويمكن االعتماد
عليها لضمان معدالت أعلى من الجودة.
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موقف التقنية والقدرات

هذه الصناعة وتعمل على  %49من طاقتها اإلجمالية ويتمتع بإمكانات كبيرة لتطوير وتنويع منتجاتها .هناك حاجة إلى التدريب
للعمالة الماهرة ،وطرق لتخفيض معدل استهالك الطاقة الكهربائية جديرة بالنظر ,كما ,الكهرباء عنصر تكلفة كبيرة .التخلص
أو إعادة تدوير النفايات في هذه الصناعة بشكل صحيح له أثر إيجابي مزدوج على اإلنتاجية اإلجمالية للشركات وعلى البيئة.

الموقف والتسويق

ويتم توزيع مبيعات هذة الصناعة عبر الضفة الغربية ( )%66وقطاع غزة ( ،)%15والقدس ( )%2وإسرائيل ( .)%10ومن
الواضح أن السوق المحلية األساسية لهذه الصناعة .الصادرات نادرة ،إال أن العديد من الخبراء في مجال الصناعة يشعرون
أن الصادرات إلى دول مثل سوريا واألردن والعراق ممكنة .ويحتاج المزيد من البحث يمكن القيام بها للتأكد من ما إذا كانت
الصادرات قابلة لالستمرار أوال .ينبغي لهذا التقييم أن تستكشف قضايا مثل :األنظمة ،والشهادات ،والقدرة التنافسية،
ونوعية وقنوات التسويق .وتعتبر مجموعات المواد الترويجية للشركات المحتملة كعنصر هام لتمكين قدراتها التسويقية .قد
تتضمن هذه مستلزمات تصميم موقع على شبكة اإلنترنت ،كتالوجات والكتيبات .المشاركة في المعارض التجارية الدولية
يمكن أن تكون أداة أخرى لبناء المعرفة بالصناعة العالمية واإلقليمية.

قطــــاع الصناعــــة
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط القوة

•خبرة واسعة في مجال إنتاج البالستيك والتوزيع
•المنتج الوحيد للمواد البالستيكية في كل فلسطين
•القدرة على توزيع منتجات المصنع داخل السوق
اإلسرائيلية

نقاط الضعف

•االفتقار حاليا للتمويل الالزم لتحقيق المشروع

التحليل الخارجي
الفرص
•ارتفاع الطلب وانخفاض العرض المنتج في األسواق
المحلية واإلسرائيلية

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
المصروفات
إجمالي االرباح
الضرائب
صافي الدخل بعد الضريبة
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2011-2010

2012

المخاطر
•العقبات اإلسرائيلية للتصدير نظراً للتدابير األمنية
•االضطرابات السياسية
•تقلب أسعار المواد الخام
•المنافسة اإلسرائيلية المعتدلة وتوافر البدائل المستوردة على نطاق
واسع

2013

2014

2016

2015

-

10,405,400

15,608,100

25,753,365 23,412,150 20,810,800

-

9,567,141

14,350,712

21,906,839 20,473,682 19,134,282

-

838,259

1,257,389

1,676,518

2,938,468

3,846,526

-

125,739

188,608

251,478

440,770

576,979

-

712,520

1,068,780

1,425,040

2,497,698

3,269,547

-

712,520

1,068,780

1,425,040

2,497,698

3,269,547

()5,000,000( )20,000,000
()1,248,849

()1,634,773

20,000,000

5,000,000

()534,390

()712,520

20,000,000

29,843,053 28,208,279 26,959,430

25,712,520

26,246,910

7,713,756

6,299,258

5,176,211

20,000,000

17,998,764

19,947,652

26,175,938 23,875,488 21,783,220

4,332,792

3,667,114

-

%2.77

%4.07

%5.29

%8.85

%10.96

-

%3.96

%5.36

%6.54

%10.46

%12.49
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توسعة مصنع صابون
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
عناوين االتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
إجمالي االستثمارات الحالية:
االستثمار المطلوب:
الدين:
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PIC-2010-IO-017
توسعة مصنع صابون
شركة نابلس للصابون والمنظفات
بيت فوريك
محافظة نابلس ،فلسطين
هاتف+970-9-2501006 :
البريد اإللكترونيinfo@nablussoap.ps :
 1,575,000دوالر أمريكي
 315,000دوالر أمريكي
 315,000دوالر أمريكي
 945,000دوالر أمريكي

وصف المشروع
صابون زيت الزيتون النابلسي مشهور في المنطقة بأكملها منذ قرون .وتسعى شركة نابلس للصابون والمنظفات إلى
االستفادة من هذه المهنة التاريخية التقليدية من خالل تطوير خط إنتاج متقدم من الصابون لزيادة القدرة اإلنتاجية والجودة.
كما أن الشركة تخطط لتقديم منتجات جديدة من ألواح الصابون المصنوعة خصيص ًا للفنادق والمستشفيات.
إن منتجات الصابون والتنظيف النابلسية مشهورة عالمي ًا الستخدامها لزيت الزيتون الممتاز كمكون أساسي في عملية
اإلنتاج .وينتج المصنع حالي ًا:
1 .1صابون طبيعي بالكامل مصنوع من زيت الزيتون الممزوج مع أعشاب ومواد طبيعية للعناية وعالج البشرة.
2 .2الصابون النابلسي األصلي ،وهو عبارة عن ألواح تقليلدية من الصابون ينتج بالطريقة والمكونات المستخدمة
منذ قرون.
إن إضافة خطوط جديدة بقدرة أعلى على اإلنتاج ،باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات سوف يساعد الشركة على
االستفادة من الطلب المتزايد على الصابون الطبيعي ومنتجات العناية بالبشرة في السوق المحلي وأسواق التصدير.

تعريف المالك الحالي

منذ أكثر من  400عام ،بدأت عائلة طبيلة العمل في صناعة الصابون ،متخصصة بشكل أساسي في تقطيع األحواض الضخمة
من الصابون إلى قطع صغيرة .وعرف الرجل الذي يقوم بعملية التقطيع في صناعة صابون زيت الزيتون باسم طبيلي .اليوم،
مازال نسل عائلة طبيلة يمتلكون المصنع الوحيد في العالم الذي مازال يستخدم زيت الزيتون الممتاز في صناعة الصابون
النابلسي .وتطبق الشركة تقنيات متنوعة في صناعة الصابون:
• تطوير الشكل النهائي أللواح الصابون لتتوافق مع ما يفضله المستهلك.

قطــــاع الصناعــــة

37

• إضافة مركبات عشبية جديدة لتنعيم البشرة ،باإلضافة إلى مركبات طبيعية وطبية أخرى لعالج بعض أمراض الجلد
وحساسيته.
• تغليف الصابون النابلسي في تصاميم جديدة.

من المكونات الطبيعية التي تستخدمها الشركة في صناعة منتجات الصابون الطبيعي :العسل ،الزنجبيل ،الليمون ،الرمان،
الخزامى ،الكمون األسود ،الزعفران ،زيت شجرة الشاي ،التين ،الزعتر ،العنب ،التمر ،الحليب ،النعنع ،األفوكادو،
القرفة ،الميرمية ،وطين البحر الميت.
يشتمل سوق التصدير الحالي للشركة على ماليزيا وإندونيسيا وكندا واليابان .إن شركة نابلس للصابون والمنظفات تتطلع إلى
توسيع عملياتها لتحقيق مبيعات أعلى من خالل التصدير ،واختراق أسواق جديدة منها منطقة الخليج والواليات المتحدة
وأوروبا.

أبرز مالمح القطاع

يقدر عدد الشركات القانونية التي تعمل في مجال مستحضرات التجميل والمنتجات الكيماوية بـ  60شركة ،خمسة منها تنتج
مستحضرات التجميل وخمسة تنتج األلوان والحبر وما تبقى منها يعمل في إنتاج مواد التنظيف .في حين أن عدد المنتجين غير
القانونيين هو أكثر من ذلك بكثير ،كما أن العديد من المصانع ينتج مواد التنظيف ومستحضرات التجميل.

تنوع القطاع

يتكون هذا القطاع من ثالث فئات رئيسية هي :األلوان والحبر ،مواد التنظيف ،مستحضرات التجميل .إن منتجات التجميل
التقليدية التي تعتمد على زيت الزيتون تصنف أحيان ًا على أنها صناعات تقليدية .هناك نمو متزايد في التوجه نحو تطوير هذه
المنتجات ،كما أن هناك تداخل بين الصناعات التي تنتج المنظفات ومواد التجميل وبين الشركات التي تنتج األدوية والمنتجات
البيطرية والمنظفات ومواد التجميل.

الجودة كميزة من ميزات الصناعة

إن الصناعات الكيميائية تستحق اهتمام ًا أكبر بسبب ارتباطها المباشر بصحة اإلنسان .لذلك فإن زيادة الوعي بين المصنعين
والمستهلكين أمر ضروري للغاية لتطوير هذه الصناعة .إن الجودة مطلب بالنسبة للمصنعين حسب  %33من المصانع التي
سئلت في هذا األمر ،وستساعد الجودة في زيادة المنافسة العادلة للصناعات القانونية المرخصة محلي ًا.

وضع التسويق

هناك إمكانية لتصدير بعض منتجات مواد التجميل .إن أسواق ًا مثل األردن والجزائر ودول الخليج واليمن بحاجة إلى أن تتم
متابعتها من أجل التصدير ،باإلضافة إلى وجود متطلبات عالية من حيث معايير الجودة والشهادات والدعاية .إن التعبئة والتغليف
ووجود العالمات التجارية هو موضع اهتمام في هذه الصناعة وضرورة لبناء صورة واسم تجاري ،لذلك فإن الشركات بحاجة
إلى معرفة كيف تقدم نفسها بشكل أكثر فاعلية ،كما أنه ال بد من االستثمار في المواد الدعائية بشكل كبير داخل القطاع.
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة

•تدني القدرة على اإلنتاج بسبب بطء عملية اإلنتاج التقليدية
•ضعف في قنوات التوزيع
•محدودية الخبرة في مجال التسويق والعالمات التجارية
واالستراتيجيات الدعائية

•استخدام المكونات الطبيعية في عملية اإلنتاج
•التكلفة المنخفضة لإلنتاج مقارنة بمواد منافسة مشابهة
•العالمة التجارية للصابون النابلسي تعود إلى قرون
•وفرة المواد الخام

التحليل الخارجي
الفرص
•زيادة القدرة اإلنتاجية لتلبي حاجات السوق المحلي
وأسواق التصدير

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
االيرادات
اجمالي االرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
اجمالي االصول
اجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على االصول
العائد على حقوق الملكية

قطــــاع الصناعــــة

2010

المخاطر
•القيود اإلسرائيلية على مدينة نابلس والتي تحد من حركة السكان
والبضائع

2011

2012

2013

2014

764,505

1,068,750

1,650,000

1,831,250

2,014,375

288,178

406,132

720,486

814,572

896,029

228,278

139,511

462,016

593,723

681,683

338,682

651,663

773,308

850,6390

52,128
()1,650,000

)216,607( 1,358,393.00
600,0280

2,145,693

2,429,339

()216,607

()216,607

2,834,629

3,317,251

776,154

597,783

409,351

210,290

600,028

1,369,539

1,831,556

2,425,279

3,106,961

%38.04

%6.50

%19.02

%20.95

%20.55

%38.04

%10.19

%25.23

%24.48

%21.94
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توسيع خط انتاج المناديل الورقية
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
لالتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
استثمار المالك الحاليين:
مطلوب لالستثمار:
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PIC-2010-IO-018
توسيع خط انتاج المناديل الورقية
مجموعة  Diamondالتجارية
السيد هشام داود
شارع عمر المختار
الخليل  -فلسطين
محمول+970-59-9679448 :
البريد اإللكترونيDiamond_group_pal@yahoo.com :
 425,000دوالر امريكي
 175,000دوالر امريكي
 250,000دوالر امريكي

وصف المشروع
تسعى مجموعة  Diamondالتجارية للحصول على شريك من شأنه أن يساعد في إنشاء أول شركة العادة تدوير
المخلفات الورقية لتصنيع المناديل الورقية
إعادة التدوير مفهوم جديد في فلسطين حيث أظهرت الدراسات األخيرة أن حجم النفايات التي ينتجها الفلسطيني ما
يقارب من  2كغم في السنة حيث  %15منها تستهلك على شكل مناديل الحمام الورقية .في حين أن  %1من مجموع
النفايات الصلبة يعاد تدويره ،ويتم التخلص من  %30في مكبات القمامة و  %60في حاويات النفايات.
وتنوي الشركة إعادة تدوير النفايات الورقية وتحويلها إلى مناديل الورقية ،وال يوجداي شركة في السوق الفلسطيني
إلعادة تدوير صناديق من الورق المقوى النتاج مناديل الحمام والمناديل الورقية ،ولكن هناك العديد من الشركات
االسرائيلية التي تقوم بذلك.
سوف تستهدف الشركة السوق المحلي الفلسطيني ،فضال عن السوق اإلسرائيلي حيث أن تكاليف التشغيل لهذه الشركة
ستكون أقل ،ويرجع ذلك أساسا إلى القوى العاملة األرخص والتكاليف األقل.

الجدول الزمني لتطور المشروع
تاريخ بدأ العمل

عدد األشهر من تاريخ توفر التمويل
 12شهرا

تعريف المالكين الحاليين

أنشأت مجموعة  Diamondالتجارية في الخليل في شباط  1999وبدأت عملياتها باعتبارها موزع صغير للسيراميك المصمم
خصيصا للمطابخ والحمامات ،وبعد ذلك أصبحت الشركة موزعا لبالط السيراميك.
40
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في عام  ،2003قامت الشركة بتوسيع نطاق عملها في تصميم وتصنيع النوافير .وكانت الشركة رائدة في هذا المجال في فلسطين.
قامت الشركة بتوسيع نطاق عملياتها في مجال ديكورات الحجر والرخام وكذلك غيرها من المنتجات القائمة.

أبرز مالمح القطاع

تم تصنيف القطاع الصناعي الفلسطيني بحسب مجموعة واسعة من المنتجات والفروع المتشابكة والقطاعات الفرعية .ويفتقر
القطاع بشدة إلى كفاية توافر المواد الخام بشكل مستمر الستدامة هذا القطاع .ولكنه يميزه العمل الجاد والمرونة في مجتمع
األعمال .ومجتمع األعمال ،هو القوة الدافعة لهذه الصناعة ،القادرة على تحقيق العديد من النجاحات خالل الظروف الصعبة.
وكان أحد المالمح الرئيسة للصناعة اعتمادها على االقتصاد اإلسرائيلي .من جانب يشكل هذا تهديدا قاتال للصناعة ألن نجاحها
يتوقف على األولويات اإلسرائيلية ،وليس لألولويات الفلسطينية ،وأنه من المعروف أن معظم هذه األولويات ليست ذات صلة
باألعمال .ومن جهة أخرى ،استفادت الصناعة من عالقات رجال األعمال اإلسرائيليين في أماكن أخرى في العالم.
ويمثل القطاع من قبل االتحاد العام للصناعات الفلسطينية ،دعاة حماية المصالح المالية للسياسات الصناعية وأفضل األنظمة،
وتعمل على تطوير ورفع مستوى األداء الصناعي .وبدأ االتحاد أعماله في عام  1999مع ست جمعيات تمثيل ،أما اليوم،
فيضم االتحاد في عضويته  13جمعية صناعية مختلفة.
تلعب الصناعة دورا مهما في المجاالت االقتصادية والرفاه االجتماعي للمجتمع الفلسطيني .ويعمل فيها حوالي  %13من
مجموع القوى العاملة ،وتسهم بنسبة  %16في الناتج المحلي اإلجمالي وكانت الصادرات (وال تزال) السفير االقتصادي
األفضل للقضية الفلسطينية .نمت الصناعة بسرعة الفتة خالل التسعينات ،ولقد أثرت حالة عدم االستقرار السياسي
واالضطرابات سلبا على القطاع الصناعي.
وقد لوحظ حدوث تحول طفيف في هيكلة الصناعة التي ترتبط بكل من التغيرات السياسية والتغيرات االقتصادية الدولية وسالسل
العولمة .وتعتبر صناعات الجلود واألحذية والمالبس الجاهزة وصناعة الغزل والنسيج هي أمثلة على الصناعات المتضررة بشدة.
وخالفا لذلك ،فإن الصناعات الدوائية والرخام والصناعات الحجرية هي نماذج جيدة على الصناعات المتأثرة إيجاب ًا.

قطــــاع الصناعــــة
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط القوة
•الرواد في فلسطين في إعادة التدوير النتاج صناديق من
الورق المقوى وورق التواليت والمناديل الورقية
•مواد أولية متوفرة بكميات كبيرة وتكلفتها منخفضة جدا،
ألن المواد األولية الرئيسية (صناديق الورق المقوى)
ومنتجات النفايات

•نقص الموارد المالية

نقاط الضعف

التحليل الخارجي
الفرص

•الطلب المتزايد على المنتجات المماثلة
•الحد من هيمنة منتجات مماثلة من اسرائيل والدول
األخرى

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
إجمالي االرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2010

•عدم االستقرار السياسي

2011

المخاطر

2012

2014

2013

320,000

409,600

524,288

550,502

578,028

215,300

283,960

373,520

392,196

411,806

166,808

229,520

310,862

327,928

345,846

194,100

257,920

341,312

358,378

376,296

()10,000

()12,000

()15,000

425,000

0

0

0
0

0
0

591,808

821,328

1,132,190

1,460,118

1,805,964

591,808

821,328

1,132,190

1,460,118

1,805,964

%28.19
%28.19

%27.94
%27.94

%27.46
%27.46

%22.46
%22.46

%19.15
%19.15

مشاريـــع واعـــــدة

مصنع أنابيب إسمنتية ومناهل
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
عناوين االتصال:
مجموع التكلفة الكلية للمشروع:
استثمار المالكين الحاليين:
االستثمار المطلوب:
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PIC-2010-IO-019
مصنع أنابيب اإلسمنتية ومناهل
شركة الخيصي للصناعة و التجارة العامة و المقاوالت المحدود
السيد ياسر الخيصي
شعف امبيد ،غزة ،فلسطين
هاتف+970-8-2802614 :
فاكس+970-8-2802614 :
البريد االلكترونيalkhasi_co@hotmail.com :
 820,000دوالر امريكي
 420,000دوالر امريكي
 400,000دوالر امريكي

وصف المشروع
تبحث شركة الخيصي للصناعة والتجارة العامة والمقاوالت عن شريك إستراتيجي من شأنه أن يساعد في تأسيس شركة
لتصنيع األنابيب اإلسمنتية ومصنع للمناهل في مدينة غزة.
سوف ينتج المصنع األنابيب اإلسمنتية باقطار مختلفة (80سم و 100سم) والمناهل بأحجام مختلفة لتستخدم بشكل
أساسي في مشاريع البنية التحتية للقطاعين العام والخاص،و التي يجري تنفيذها في مدن مختلفة من قطاع غزة .العمالء
المحتملين للمصنع تشمل :المقاولين و البلديات و وزارة اإلسكان و المهندسين و مطوري المشاريع ٍ.

الجدول الزمني لتطور المشروع
تجهيز األرض
تاريخ بدء البناء و التشييد
تاريخ انتهاء البناء و التشييد
شراء المعدات واألثاث
تاريخ بدء العمليات

عدد األشهر المتوقعة من بدء توفر التمويل
تموز 2010
تموز 2010
أيلول 2010
آب 2010
أيلول 2010

تعريف المالكين الحاليين

تأسست شركة الخيصي للصناعة و التجارة العامة و المقاوالت المحدودة في عام  1995بواسطة السيد ياسر الخيصي كإحدى
الشركات التي تعمل في مجال البناء .اليوم يعتبر السيد الخيصي من أحد المقاولين الرائدين في قطاع غزة.

قطــــاع الصناعــــة
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شركة الخيصي مصنفة من قبل اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المجاالت التالية:
•األعمال العامة:أولى.

• الميكانيكا الكهربائية :أولى.

• المياه والصرف الصحي :أولى.
• الطرق :أولى.
• البناء :ثانية.

وتعود ملكية هذه الشركة من قبل ياسر الخيصي ( )%70وعبد الحكيم الخيصي (.)%30

أبرز مالمح القطاع

تشير التقديرات إلى أن العدد اإلجمالي للشركات الصناعية العاملة في قطاع البناء والتشييد ما يقرب  350مرفق عامل ،بغض
النظر عن حجم ومجال التخصص .صناعة البناء ال تزال في مراحلها األولى ،بعمر يقدر بـ  15عاما.

تنوع القطاع

تتألف هذه الصناعة في معظمها من خمسة مجاالت رئيسية هي منتجات مخلوطة وجاهزة من الخرسانة والطوب وحجر
الكسارات ،ومنتجات اإلسفلت ،ومناهل األسمنت الجاهزة والمواسير اإلسمنتية والحجر والبالط اإلسمنتي.

الجودة كميزة

الجودة هي العامل المحدد الرئيسي في هذا القطاع .الجودة في معظم الحاالت هو شرط من قبل المصمم وهي واحدة من معايير
التأهل لعمليات الشراء .لم تتمكن جميع الشركات من الحصول على شهادة االمتثال بالمعايير الفلسطينية ( )PSلمنتجاتها،
وحتى تلك الشركات التي حصلت عليها بالكاد قادرة على االحتفاظ بها .وبصرف النظر عن شهادة ايزو  ،9001:2000والتي
هي مطلوبة من قبل بعض الشركات في الصناعة ،فإن معظم الشهادات الدولية ليست إلزامية .هنالك حاجة ألنظمة إدارة البيئية
في هذه الصناعة ألن بعض أجزاءها تعتبر ملوثة للبيئة ؛ شهادة أيزو  14000يمكن أن تكون مناسبة للشركات الكبيرة فقط.
وتجدر اإلشارة إلى أن البالد تتجه نحو إعادة اإلعمار والتأهيل في قطاع غزة والتي سوف تحتاج إلى كمية كبيرة من مواد البناء.
وعالوة على ذلك ،خطط بناء المدن الجديدة واألحياء أيضا ستضاعف الطلب المتوقع على مواد البناء .إن هذا القطاع مهم
جدا للنمو ،حيث أنه يحمل عوامل التقدم والتأخر.

الوضع التقني والقدرة

تقدر نسبة الطلب التي يوفرها هذا القطاع بـ  ،%45بينما تقدر نسبة القوة العاملة في هذا القطاع بـ  22عامال في كل شركة
وهذا يعني أن أي زيادة في القدرة اإلنتاجية سوف يتطلب زيادة كبيرة في عدد العاملين في هذا القطاع .ومن المالحظ
جدا أن هناك انحرافات معينة في التكنولوجيا والقدرة على اإلنتاج في بعض المجاالت( ،على سبيل المثال إلنتاج
الطوب) ،في حين أن االنحراف في مجاالت أخرى مثل الخرسانة الجاهزة ال يكاد يذكر .يتمتع قطاع البناء بإمكانات
نمو قوية واستعداد للعمل الجماعي واألداء العالي المرتبط بالعوامل الرئيسية المتعلقة بظروف الضفة الغربية وقطاع غزة.
إن تقييمات إمكانات النمو القوية والمحتملة ليست قائمة فقط على التوقعات العالمية ولكن أيضا على السياق المحلي،
والذي يتضمن منتج متنوع وقاعدة خدمات .وبالمثل ،فإن التعاون السابق بين الشركات والمؤسسات الداعمة سوف
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يترجم بعالقات ينبغي أن تدفع بأنشطة منسقة مثمرة وفورية .مع تاريخ من امتصاص اليد العاملة والتي وصلت إلى أكثر
من خمس القوى العاملة ،يستطيع قطاع البناء استئناف دوره الحيوي في خلق فرص العمل ،على الرغم من أن ثروات
هذا القطاع تتذبذب مع الوضع السياسي.

وضع التسويق

السوق الرئيسي لهذه الصناعة هو الضفة الغربية .وهي تشكل  %73من حصة السوق الكلية .بينما تشكل منتجات البناء
اإلسرائيلية  %23من حصة السوق ،والباقي يباع في أسواق غزة .ومن الواضح أن هذه الصناعة ال تصدر أي من منتجاتها،
بسبب تكاليف النقل العالية المطلوبة .يمكن أن تمثل األردن بلد محتمل للتصدير بسبب القرب ،ولكن يجب أن يتم مراجعة
التكاليف كاملة والمتطلبات.

الوضع المالي

غالبية الشركات العاملة تطلب الموارد المالية لشراء آليات جديدة ،في حين أن ما يقرب من نصف هذه الصناعة بحاجة
لالستثمار في تطوير منتجاتها ،وتطوير أسواقها واالنخراط في شراكات إستراتيجية مع صناعات أخرى ذات صلة مشتركة
أو صناعات متداخلة.

قطــــاع الصناعــــة
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة

• هناك حاجة كبيرة لألموال

• الخبرة الطويلة في مجال البناء والمقاوالت
• تقديم الشركة  %50من التمويل األولي الالزم

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص

• الحالية والظروف السياسية األمنية في غزة
•عدم االستقرار االقتصادي و السياسي في قطاع غزة
• عدم توفر المواد الخام (االسمنت) وذلك بسبب الحصار اإلسرائيلي
على قطاع غزة

• ارتفاع الطلب على البناء والبنية التحتية والمواد
• إعادة اعمار غزة في أعقاب العملية العسكرية اإلسرائيلية
• المنافسة المحلية متوسطة المستوى

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
المصروفات
إجمالي األرباح
االستهالك
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2011

2012

2013

2014

2010

333,333

1,400,000

1,848,000

2,106,720

2,212,056

229,368

928,104

1,199,589

1,361,391

1,429,090

103,965

471,896

648,411

745,329

782,966

21,867

65,600

65,600

65,600

65,600

82,099

406,296

582,811

679,729

717,366

()89,368

98,563

426,277

616,937

653,698

()740,000

0

0

0

0

820,000

0

()500,000

()500,000

()500,000

942,099

1,348,395

1,435,205

1,617,135

1,836,810

40,000

40,000

44,000

46,200

48,510

902,099

1,308,395

1,391,205

1,570,935

1,788,300

%8.71

%30.13

%40.61

%42.03

%39.05

%9.10

%31.05

%41.89

%43.27

%40.11
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تصنيع حديد مغلفن
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
لالتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
إجمالي االستثمارات الحالية:
االستثمار المطلوب:

PIC-2010-IO-022
تصنيع حديد مغلفن
شركة الصناعات الكهربائية
السيد شعبان السودة
شارع عمر المختار ،غزة ،فلسطين
هاتف+970-8-2862105 :
البريد اإللكترونيelecengi@palnet.com :
 7,115,235دوالر أمريكي
 3,557,618دوالر أمريكي
 3,557,617دوالر أمريكي

وصف المشروع
شركة الصناعات الكهربائية تتقدم باقتراح مشروع إلنشاء مصنعين في قطاع غزة ،واحد إلنتاج األعمدة والوصالت
الفوالذية ،من مختلف األحجام واألشكال ،والمصنع اآلخر لعملية الغلفنة .وال يوجد حاليا أي مصنع محلي لهذه
المنتجات حيث ومن الممكن لألعمدة المصنعة محلي ًا أن تؤدي إلى تخفيض األسعار بحوالي .%15
الزبائن الرئيسيين لمنتجات المصانع كل من المقاولين الذين يعملون على مشاريع البنية التحتية ،فضال عن البلديات
وشركات توزيع الكهرباء .سيكون هذا المشروع األول من نوعه في قطاع غزة في حين يوجد مصنع واحد في الضفة
الغربية وعدد قليل من المصانع في إسرائيل.
ستعتمد الشركة سياسة التسويق المباشر والتوزيع من خالل بائعي الجملة والمفرق لسلع مشابهة باإلضافة للمشاركة في
المشاريع الحكومية والمدعومة من الدول المانحة.

الجدول الزمني لتطوير المشروع
تطوير وتحسين األراضي
تاريخ البدء في البناء والتشييد
تاريخ إنجاز البناء والتشييد
شراء األثاث والمعدات
تاريخ بدء العمليات

آب 2010
أيلول 2010
آب 2011
أيلول 2011
تشرين األول 2011

تعريف المالك الحالي

المالك،السيد شعبان السودة ،له معرفة واسعة وخبرة في مجال اإلنتاج وعملية الغلفنة .وقد اختار فريق من العمال المهرة
الذين عملوا سابقا في مشاريع مماثلة داخل إسرائيل.
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أبرز مالمح القطاع

تخدم صناعة المعادن جمعية تمثل  40من الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع .والعدد التقريبي للشركات العاملة في هذه
الصناعة يصل إلى   .120ويقدر متوسط عدد العاملين في هذا القطاع ب .1000

تنوع القطاع

يتكون هذا القطاع من المجاالت المتنوعة التالية :أبواب معدنية ،واطارات األلمنيوم والقضبان الحديدية والفوالذية ،ومواد اللحام
والكشط ،المسامير والقضبان الفوالذية ،واألثاث المعدني والموازين واآلالت الحجرية ،آالت التعبئة والتغليف وصنع األلواح،
واآلالت الزراعية ،حاويات البلدية ،أدوات المطبخ ،لوحات الدارات الكهربائية وغيرها من الورش المتخصصة األخرى.

الجودة كميزة من ميزات الصناعة

عادة ما يتم قياس جودة المنتج في هذا القطاع من حيث استمراريته وطول استخدامه زمنيا .وتستخدم غالبية المنتجات إما دعما
للصناعة نفسها ،أو كأجزاء مكملة لشركات أخرى .ونظرا العتماد أجزاء العمل األخرى في أي عملية بناء أو عملية صناعية
على نظرائها من األجزاء المعدنية ،فان النوعية هي عنصر في غاية األهمية .وإن المواصفات والمعايير الفلسطينية صالحة فقط
لبعض هذه المنتجات ،ويمكن الحصول على شهادات  ISOوشهادات الوقاية من الحريق لبعض الشركات العاملة في هذا
القطاع ولكن ليس جميعها.

الحالة التقنية والقدرات

وتصل طاقة اإلنتاج اإلجمالية بالكاد إلى  %40من بين الشركات المبحوثة .وهناك تباين كبير في الناحية التقنية في مستوى
التكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع .إذ تحتاج هذه الصناعة إلى توفر مرافق اختبار والدراية الفنية للتعامل مع زيادة
المواصفات التكنولوجية والمتعلقة بالجودة .أضف إلى ذلك أن التشبيك األكاديمي مع الصناعة أيضا يعد أمر حيوي لتطوير
هذه الصناعة.

وضعية التسويق

شارك قطاع المعادن وما زال في سوق التصدير لعشرات السنين على الرغم من القيود الثقيلة على الحركة التي تفرضها السلطات
اإلسرائيلية .وكانت مواد اللحام والمواد الكاشطة وبشكل تقليدي هي الصادرات الرئيسية .ومع ذلك ،فإن الفرصة سانحة
للوصول إلى أسواق تصدير جديدة مع مجموعة متنوعة من المنتجات المعدنية ،مثل األبواب المعدنية ،اآلالت الحجرية
وآالت التعبئة والتغليف .وهناك منافسة قوية محلي ًا من إسرائيل والمواد المستوردة والتي بمجملها من الصين .ولألسف،
فان المعايير الفلسطينية ال تطبق فيما يتعلق بالتحقق من نوعية المواد المستوردة .وسيكون من المفيد وضع قواعد صارمة فيما
يتعلق بنوعية وجودة الواردات المنافسة للمحافظة على المنافسة العادلة في السوق.

الوضع المالي

ال توجد هناك أرقام دقيقة تشير إلى المستوى الكلي لالستثمار في هذا القطاع .إال أن بعض الخبراء في هذا المجال قد ذكروا أن
إجمالي االستثمارات تتجاوز  100مليون دوالر .ووفقا للشركات المبحوثة فان  %100منها ترغب في االستثمار في اآلالت
الجديدة وسوف تستثمر  %80في البحث عن أسواق جديدة.
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف
•ارتفاع متطلبات رأس المال المدفوع سلفا

نقاط القوة
•خبرة واسعة لدى مالك المصنع وفريقه
•تكاليف الشحن واإلنتاج المنخفضة

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص

•عدم االستقرار السياسي المستمر
•احتمال نقص المواد الخام

•القدرة المحتملة على المغامرة في سوق الضفة الغربية
•ارتفاع الطلب على منتجات الفوالذ الصلب

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
االيرادات
اجمالي االرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
اجمالي االصول
اجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على االصول
العائد على حقوق الملكية

قطــــاع الصناعــــة

2011

2012

2013

2105

2014

3,085,938

9,841,797

10,333,886

10,850,582

11,393,111

1,227,981

3,868,141

4,061,547

4,264,626

4,477,857

1,077,493

3,408,859

3,594,055

3,788,512

3,992,392

898,522

3,730,132

3,871,140

4,065,611

4,269,504

()4,807,100

0

0

0

0

7,115,235

()2,556,644

()2,695,541

()2,841,384

()2,994,294

8,192,728

9,091,348

9,992,182

10,941,747

11,942,403

0

46,405

48,726

51,162

53,720

8,192,728

9,044,943

9,943,457

10,890,585

11,888,683

%13.15

%37.50

%35.97

%34.62

%33.43

%13.15

%37.69

%36.14

%34.79

%33.58
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مصنع فلسطين لأللومنيوم
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
لالتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
استثمار المالكين الحاليين:
االستثمار المطلوب:
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PIC-2010-IO-023
مصنع فلسطين لأللومنيوم
شركة العروبة للتصدير واالستيراد والصناعة
السيد عالء أبو عين – مدير عام
هاتف+970-2-2900742 :
فاكس+970-2-2900750 :
البريد االلكترونيalaabueni@yahoo.com :
الموقع االلكترونيwww.abueingroup.com :
 900,000دوالر أمريكي
 600,000دوالر أمريكي
 300,000دوالر أمريكي

وصف المشروع
تبحث شركة العروبة عن شريك لالستثمار في مشروع إلنتاج مختلف أدوات المطبخ المصنوعة من األلمنيوم و
التيفال،كما سيعمل على تزويد الشركات المحلية بالمواد الخام الالزمة لصناعة االلمنيوم في جميع المجاالت ،حيث
سيتم من إنتاج المواد الخام ،سواء من المواد النقية أو المعاد تدويرها ،و استخدامها في عملية التصنيع ،هذه العملية
تساعد في خفض تكاليف المواد الخام الالزمة للتصنيع ،مما يساعد على خفض تكلفة اإلنتاج .هذا المشروع وبشكل
رئيس سيستهدف السوق الفلسطينية ،ولكنه سيستهدف أيضا السوق اإلسرائيلية ،السوق األردني وأسواق الخليج.

الجدول الزمني لتطور المشروع
شراء األرض
أعمال البناء والتشييد
طلب المعدات
استالم المعدات
تركيب المعدات

مباشرة بعد التمويل
 4أشهر بعد التمويل
شهر بعد التمويل
 3أشهر بعد الطلب
شهر بعد استالم المعدات

تعريف المالكين الحاليين

شركة العروبة لالستيراد والتصدير والصناعة هي جزء من مجموعة شركات أبو عين .إن شركة العروبة هي شركة متخصصة في
استيراد وتصنيع وتوزيع جميع أشكال األدوات المنزلية ،باإلضافة إلى أثاث الحدائق من البالستيك.

سيتم إدارة هذا المشروع عن كثب بواسطة المدير العام لشركة العروبة لالستثمار والتجارة العامة و العروبة لالستيراد والتصدير
والصناعة السيد عالء أبو عين .حيث كان السيد أبو عين المدير العام لمصنع األردن لأللمونيوم والنحاس.
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أبرز مالمح القطاع

يصنف القطاع الصناعي الفلسطيني بواسطة التنوع الواسع في المنتجات والقطاعات الفرعية المترابطة .هذا القطاع متضرر
بشدة بسبب عدم توفر المواد الخام بسبب القيود اإلسرائيلية الصارمة على الواردات ،ولكن هناك عامل رئيس من العوامل
المخففة لهذه القيود منهاالطبيعة المرنة لمجتمع األعمال المحلي .تكيف القطاع الخاص الفلسطيني والقطاع بأكمله كانت
القوة المحركة لهذه الصناعة ،والتي سمحت لها بتحقيق مستوى معين من النجاح على الرغم من قسوة البيئة االقتصادية التي
أنشئت من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
من الميزات الرئيسية للقطاع الصناعي هي وثيقة ارتباطه باالقتصاد اإلسرائيلي .فمن ناحية هذا وضع غير صحي ألنه يخلق
بعض االعتماد على العالقات االقتصادية اإلسرائيلية .،ومن ناحية أخرى ،فإن القطاع الصناعي ال يمكن انكار بعض الفوائد
في قطاع االتصاالت.
ويمثل القطاع من قبل االتحاد العام للصناعات الفلسطينية ( )PFIالذي يعمل على تحسين السياسات واللوائح الصناعية في
حين تعمل على تحسين األداء الصناعي الفلسطيني .لقد بدأ االتحاد أعماله في عام  .1999واليوم ،يضم االتحاد  13مؤسسة
صناعية مختلفة ممثلين كأعضاء.
تلعب الصناعة دورا هام ًا في المجاالت االقتصادية والرفاه االجتماعي للمجتمع الفلسطيني .ويشغل حوالي  %13من مجموع
القوى العاملة ،ويسهم بنسبة  %16في الناتج المحلي اإلجمالي .لعبت الصادرات دوراً إيجابيا واعتبرت السفير االقتصادي
للقضية الفلسطينية .كما أن ،النمو السريع للصناعة شهد تطوراً ملحوظا خالل التسعينات ،لكن االضطراب السياسي منذ ذلك
الحين كان له أثرا سلبيا على القطاع الصناعي .فصناعة الجلود واألحذية ،فضال عن المالبس الجاهزة وصناعة الغزل والنسيج
هي أمثلة على الصناعات المتضررة بشدة .ومن ناحية أخرى ،صناعة األدوية والرخام والحجر أمثلة من القطاعات الفرعية التي
استطاعت أن تزدهر على الرغم من التحديات االقتصادية والظروف السياسية.

قطــــاع الصناعــــة
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة

•عدم وجود موارد مالية إضافية من المالك الحالي

• اداء الشركة الممتاز في الفترات السابقة
•ال شيء من المنتجات المنتجة يتم إنتاجه محليا

التحليل الخارجي
الفرص
•فرصة للتصدير إلى األسواق األخرى مثل األسواق
اإلسرائيلية واألردنية

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
إجمالي اإلرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2010

•عدم االستقرار السياسي

2011

المخاطر

2012

2014

2013

-

672,000

772,800

888,720

1,022,028

-

272,400

319,656

369,782

427,646

-

141,792,

176,145

212,374

254,515

-

181,792

208,417

243,487

284,295

()700,000

-

-

-

-

700,000

200,000

()88,072

()106,187

()127,257

700,000

1,041,792

1,129,864

1,236,051

1,363,309

-

-

-

-

-

700,000

1,041,792

1,129,864

1,236,051

1,363,309

-

%14

%16

%17

%19

-

%14

%16

%17

%19
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تصنيع بالط الديكور والقرميد
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
التصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
استثمار المالكين الحاليين:
االستثمار المطلوب:
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PIC-2010-IO-026
تصنيع بالط الديكور والقرميد
شحادة النجار
الشارع الرئيسي
خان يونس وغزة ،فلسطين
محمول+970-59-9429977 :
البريد اإللكترونيsmhnajjar@hotmail.com :
 221,711دوالر أمريكي
 66,513دوالر أمريكي
 155,198دوالر أمريكي

وصف المشروع
يسعى شحادة النجار للحصول على شراكة مع شريك استراتيجي – ممول من شأنه أن يساعد في إنشاء الشركة التي
ستقوم بتصنيع القرميد وطوب الديكور و بالط األرضيات التي سيتم استخدامها في ممرات المشاة واألرصفة وأسطح
المنازل والشركات.
سوف تستهدف الشركة السوق المحلي لتشمل جميع المحافظات في قطاع غزة حيث أنه ال يوجد لهذه الشركة أي
منافس محلي ،وبالتالي ،ستتمكن الشركة من االستحواذ على  %95من حصة السوق المحلية.
يتألف زبائن الشركة من األعمال التجارية المرتبطة ببالط وطوب الديكور ،وشركات البناء ،ومحالت البيع بيع مواد
البناء بالتجزئة وبالجملة.
ستقوم الشركة بتوزيع المنتجات لجميع المحافظات في قطاع غزة من خالل وكالء بيع بالجملة بحيث تكون األسعار
منافسة جدا وما ال يقل عن  %20أرخص من منتجات الشركات اإلسرائيلية .وتنوي الشركة إنتاج البالط والطوب
والقرميد ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة جدا .فالبالط والطوب والقرميد المصنوع في إسرائيل ليست أقل من 4
شيكل للبالطة في حين أن الشركة تنوي تصنيع وبيع البالط بسعر  3.25شيكل أو أقل.
وسوف تتألف شركة نقل ايضا لتسليم المنتجات من أجل تعجيل أوامر العمالء بطريقة مهنية وتضمن رضا العمالء.

الجدول الزمني لتطور المشروع
بداية اإلنتاج

قطــــاع الصناعــــة

عدد االشهر
 3أشهر
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التعريف المالك الحالي

ولد شحادة النجار في خان يونس بغزة في عام  .1950وكان السيد النجار مسؤول المبيعات التنفيذي لشركة الخطوط الجوية
البريطانية كاليدونيا لمدة عشر سنوات .أسس وأنشأ السيد النجار شركة القاهرة  2000المتخصصة في استيراد وتصدير البضائع
وكذلك تجارة المجوهرات.
وكان السيد النجار رئيس بلدية خان يونس وعهدت له هذه المسؤولية لمدة  5سنوات ،وفي العام  ،2001أنشأ السيد النجار
شركة إيالف التي تتخصص في تجارة والمقاوالت.
لدى السيد النجار أكثر من  25عاما من الخبرة الواسعة في الصناعة ،ويعتزم تحقيق هدفه في أن يساعد في تحسين وضع قطاع غزة.

أبرز مالمح القطاع
يقدر العدد اإلجمالي للشركات الصناعية العاملة في قطاع البناء بـ  350منشأة ،بغض النظر عن حجم وحقل التخصص في كل
ّ
ً
يقدر بـ  15عاما.
منها .وما تزال صناعة البناء في فلسطين في مهدها بعمر ّ

تنوع القطاع

هذه الصناعة تتكون بشكل رئيسي من خمسة حقول وبالتالي من أنواع مرافقة من المنتجات .وهي :اإلسمنت الجاهز ،الطوب،
الكسارات ،منتجات األسفلت ،المناهل اإلسمنتية مسبقة الصنع ،األنابيب اإلسمنتية ،وحجر الكارب والبالط اإلسمنتي.

الجودة كميزة من ميزات الصناعة

الجودة هي العالمة الفارقة في هذا القطاع ،وهي في معظم الحاالت أحد متطلبات المصمم وواحدة من المعايير الالزمة
للشراء .ال يتطابق أداء جميع الشركات العاملة في هذا القطاع مع المواصفات الفلسطينية للمنتجات ،وحتى تلك التي انطبقت
عليها المواصفات تجد صعوبة في االلتزام بها .وبعيداً عن  9001:2000 ISOالتي تطلبها بعض شركات الصناعة ،فإن
معظم الشهادات الدولية هي غير إلزامية ،مع العلم إن أنظمة اإلدارة البيئية مطلوبة في هذه الصناعة ،حيث أن بعض أجزائها
تعتبر صناعات ملوثة ،ويمكن أن تكون  14000 ISOمناسبة للشركات الكبرى فقط .ومن الجدير بالذكر أن البلد يتجه نحو
عمليات إعادة اإلعمار والتأهيل في قطاع غزة الذي يحتاج إلى كميات ضخمة من مواد البناء .كما أن التخطيط لبناء مدن
وبلديات جديدة سوف يضاعف الحاجة إلى مواد البناء ،إن الترابط مهم جداً للنمو ،إذ أنه من مسببات التقدم والتراجع.

القدرة والوضع التكنولوجي

تقدر نسبة الطلب الذي يغطى من هذا القطاع بـ  ،%45في حين أن معدل القوى العاملة التي يوظفها هي  22عامل لكل
شركة .هذا يعني أن زيادة الطاقة اإلنتاجية ستزيد بالتأكيد من عدد العاملين في هذا القطاع ،ومن المالحظ أن هناك انحرافات
في التكنولوجيا والطاقة اإلنتاجية في بعض المجاالت مثل إنتاج الطوب ،في حين أن االنحراف في مجاالت أخرى مثل
اإلسمنت الجاهز ال يذكر .يرتبط البناء بالقدرة على النمو والجاهزية للعمل الجماعي ،وأداء يفوق المعدل بالنظر إلى
الظروف في الضفة الغربية وقطاع غزة .إن معدالت قدرات النمو تعتمد على المناخ العالمي ولكن أيض ًا على الوضع
المحلي ،الذي يشتمل على قاعدة خدمات وإنتاج متغيرة .وكذلك فإن التعاون في الماضي بين الشركات والمؤسسات
يترجم إلى عالقات ال بد وأن تدفع نحو نشاطات تعاونية فورية مثمرة ومع تاريخ في استيعاب العمالة يصل إلى أكثر من
خمس القوة العاملة ،فإن من المخطط لقطاع البناء أن يستمر في أداء دوره الحيوي في خلق فرص العمل ،على الرغم من أن
الحظوظ ال تتوافق مع السياق السياسي.

54

مشاريـــع واعـــــدة

وضع التسويق

سوق هذه الصناعة الرئيسي هو الضفة الغربية ،التي تشغل  %73من حصة السوق ،في حين أن منتجات البناء اإلسرائيلية تشغل
تصدر أي من منتجاتها بسبب تكاليف النقل العالية
 %23من السوق ،وما تبقى يباع في قطاع غزة .من الواضح أن الصناعة ال ّ
المطلوبة ،وقد تكون األردن سوق ًا محتم ً
ال للتصدير بسبب قربها ،إال أن التكاليف اإلجمالية والمتطلبات ال بد من فحصها قبل
البدء بالتصدير.

الوضع المالي

إن معظم الشركات العاملة في هذا القطاع بحاجة إلى مصادر مالية لشراء آليات جديدة ،في حين أن نصف هذه الصناعة بحاجة
إلى استثمار في تطوير منتجاتها ،وتطوير أسواقها واالنخراط في بعض الشراكات االستراتيجية مع صناعات ذات صلة أو
صناعات متداخلة معها.

تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف
•يفتقر المالكين للموارد المالية

نقاط القوة
•المنافسة المحلية محدودة
•التقليل من اعتماد الشركات الفلسطينية على الشركات
اإلسرائيلية والدولية
•سوف يكون للشركة مركباتها الخاصة لنقل المنتجات في
الوقت المناسب لعمالئها.

التحليل الخارجي
الفرص

•عدم االستقرار السياسي

• هناك طلب متزايد على هذه المنتجات

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
إجمالي األرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2011

2010

المخاطر

2012

2014

2013

0

411,184

472,862

520,148

546,155

0

178,592

205,381

225,919

237,215

()14,457

102,421

120,644

134,614

142,298

()6,000

79,220

97,132

107,345

113,148

()214,961

0

0

0

0

221,711

0

()100,000

()100,000

()100,000

207,254

317,675

339,519

375,053

417,857

0

8,000

9,200

10,120

10,626

207,254

309,675

330,319

364,933

407,231

()%7

%32

%36

%36

%34

()%7

%33

%37

%37

%35
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تصنيع قضبان حديد البناء
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
عناوين االتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
إجمالي االستثمارات الحالية:
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PIC-2010-IO-029
تصنيع قضبان حديد البناء
شركة وطن لالستثمار والتنمية
شارع اإلرسال،
رام الله-فلسطين
هاتف+ 970-2-2965215 :
البريد اإللكترونيjeri@palnet.com :
 23,555,000دوالر أمريكي
 23,555,000دوالر أمريكي

وصف المشروع
تسعى شركة وطن لالستثمار والتنمية اليجاد شريك ممول للمساعدة في تأسيس الشركة التي سيتم فيها تصنيع القضبان
التعزيزية ،التي يتم إنتاجها في جميع أنحاء العالم وتستخدم لتطبيقات مختلفة للبناء .وهذه القضبان المدعمة هي األكثر
استخدام ًا لتعزيز البناء .وتصنع القضبان من الصلب .تعتزم الشركة تصنيع القضبان بأحجام مختلفة تتراوح من  8مم إلى
 32مم وبطول  6م وأعلى تبع ًا لطلب العمالء من األحجام.
وستستهدف الصناعة سوق صناعة البناء المحلية بشكل رئيسي ،وقطاعات البناء السكني واإلسكان ،واالجتماعية،
والتجارية والصناعية .وكان الحجم المقدر للسوق الفلسطينية في عام  336 2007ألف طن ،والتي كانت تستهلك طن
 236,000بالضفة الغربية وتم استيراد نحو  100ألف طن من “قطاع غزة” .في عام  ،2009كانت تنمو أسواق البناء
والعقارات وعرض المشاريع المدن الجديدة واألحياء جنبا إلى جنب مع المساكن .كنتيجة للتطورات الجديدة ،فقد
ازداد الطلب واالستهالك حوالي  450ألف طن.
وتتضمن المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
1 .1الموقع:فهي قريبة من العمالة وبتكاليف منخفضة ،واألسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض تجعل جنين
مرفق إنتاج مناسب؛
2 .2المصالح الوطنية الفلسطينية والتنمية المستدامة :سيتم تسويق منتج الشركة كصلب عالي الجودة لمنتجات
البناء ،وليروج المزايا االستراتيجية لتطوير صناعة الصلب المحلية من أجل المصالح الوطنية الفلسطينية
والتنمية المستدامة؛
3 .3خدمة العمالء :في الوقت الراهن ،يعاني منتجو القضبان المحلية من سمعة سيئة بعد سنوات خدمة سيئة للزبائن؛
 4 .4المنتج واسع النطاق :سينتج المصنع أقطار صغيرة الحجم من  8ملم و  10ملم التي هي حاليا يتم استيرادها
بأسعار عالية جداً.
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الجدول الزمني لتطوير المشروع
تاريخ بدء العمليات

 18شهرا

تعريف المالكين الحاليين

الوطن للتنمية واالستثمار ،شركة قابضة مسجلة خارج فلسطين تأسست في عام  ،2009وتشارك في مختلف األنشطة
التجارية في فلسطين والدول العربية األخرى ،بما في ذلك الزراعة والصناعات وتطوير البناء والعقارات  .تهدف “الوطن”
إلى المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين من خالل المساهمة في بناء االقتصاد وتعزيز قدرتها التنافسية من
خالل إنشاء الشركات لتحقيق عوائد اقتصادية قوية وأثر إنمائي إيجابي في المجتمع.
وتم تسجيل “الوطن” في فلسطين كشركة مساهمة عامة برأسمال  100مليون دوالر .ويملك مؤسسيها والشركاء االستراتيجيين
 ،%75بينما حصة  %25من رأس المال المتبقي مشتركة بين حملة األسهم العامة.

أبرز مالمح القطاع
يقدر العدد اإلجمالي للشركات الصناعية العاملة في قطاع البناء بـ  350منشأة ،بغض النظر عن حجم وحقل التخصص في كل
ّ
ً
يقدر بـ  15عاما.
منها .وما تزال صناعة البناء في فلسطين في مهدها بعمر ّ

تنوع القطاع

هذه الصناعة تتكون بشكل رئيسي من خمسة حقول وبالتالي من أنواع مرافقة من المنتجات .وهي :اإلسمنت الجاهز ،الطوب،
الكسارات ،منتجات األسفلت ،المناهل اإلسمنتية مسبقة الصنع ،األنابيب اإلسمنتية ،وحجر الكارب والبالط اإلسمنتي.

الجودة كميزة من ميزات الصناعة

الجودة هي العالمة الفارقة في هذا القطاع ،وهي في معظم الحاالت أحد متطلبات المصمم وواحدة من المعايير الالزمة
للشراء .ال يتطابق أداء جميع الشركات العاملة في هذا القطاع مع المواصفات الفلسطينية للمنتجات ،وحتى تلك التي
انطبقت عليها المواصفات تجد صعوبة في االلتزام بها .وبعيداً عن  9001:2000 ISOالتي تطلبها بعض شركات
الصناعة ،فإن معظم الشهادات الدولية هي غير إلزامية ،مع العلم إن أنظمة اإلدارة البيئية مطلوبة في هذه الصناعة ،حيث
أن بعض أجزائها تعتبر صناعات ملوثة ،ويمكن أن تكون  14000 ISOمناسبة للشركات الكبرى فقط .ومن الجدير
بالذكر أن البلد يتجه نحو عمليات إعادة اإلعمار والتأهيل في قطاع غزة الذي يحتاج إلى كميات ضخمة من مواد البناء.
كما أن التخطيط لبناء مدن وبلديات جديدة سوف يضاعف الحاجة إلى مواد البناء ،إن الترابط مهم جداً للنمو ،إذ أنه من
مسببات التقدم والتراجع.

القدرة والوضع التكنولوجي

تقدر نسبة الطلب الذي يغطى من هذا القطاع بـ  ،%45في حين أن معدل القوى العاملة التي يوظفها هي  22عامل لكل
شركة .هذا يعني أن زيادة الطاقة اإلنتاجية ستزيد بالتأكيد من عدد العاملين في هذا القطاع ،ومن المالحظ أن هناك انحرافات
في التكنولوجيا والطاقة اإلنتاجية في بعض المجاالت مثل إنتاج الطوب ،في حين أن االنحراف في مجاالت أخرى مثل
اإلسمنت الجاهز ال يذكر .يرتبط البناء بالقدرة على النمو والجاهزية للعمل الجماعي ،وأداء يفوق المعدل بالنظر إلى
الظروف في الضفة الغربية وقطاع غزة .إن معدالت قدرات النمو تعتمد على المناخ العالمي ولكن أيض ًا على الوضع
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المحلي ،الذي يشتمل على قاعدة خدمات وإنتاج متغيرة .وكذلك فإن التعاون في الماضي بين الشركات والمؤسسات
يترجم إلى عالقات ال بد وأن تدفع نحو نشاطات تعاونية فورية مثمرة ومع تاريخ في استيعاب العمالة يصل إلى أكثر من
خمس القوة العاملة ،فإن من المخطط لقطاع البناء أن يستمر في أداء دوره الحيوي في خلق فرص العمل ،على الرغم من أن
الحظوظ ال تتوافق مع السياق السياسي.

وضع التسويق

سوق هذه الصناعة الرئيسي هو الضفة الغربية ،التي تشغل  %73من حصة السوق ،في حين أن منتجات البناء اإلسرائيلية
تصدر أي من منتجاتها بسبب تكاليف النقل
تشغل  %23من السوق ،وما تبقى يباع في قطاع غزة .من الواضح أن الصناعة ال ّ
العالية المطلوبة ،وقد تكون األردن سوق ًا محتم ً
ال للتصدير بسبب قربها ،إال أن التكاليف اإلجمالية والمتطلبات ال بد من
فحصها قبل البدء بالتصدير.

الوضع المالي

إن معظم الشركات العاملة في هذا القطاع بحاجة إلى مصادر مالية لشراء آليات جديدة ،في حين أن نصف هذه الصناعة بحاجة
إلى استثمار في تطوير منتجاتها ،وتطوير أسواقها واالنخراط في بعض الشراكات االستراتيجية مع صناعات ذات صلة أو
صناعات متداخلة معها.
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة
•قضبان الحديد تستخدم في جميع أنحاء العالم وتعد
ضرورية لبناء
•خبرة طويلة في هذه المجاالت الصناعية
•تطوير العقارات يزدهر في فلسطين

•االفتقار إلى مختبرات االختبار مجهزة بالكامل

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص

•عدم االستقرار السياسي
•صعوبة ضمان االستثمارات الصناعية في ضوء المخاطر السياسية
•تقلب أسعار المعادن

•تزايد الطلب على مواد البناء
•االزدهار في مجال اإلنشاءات السكنية والتجارية

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
إجمالي األرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2012

2013

2014

2011

2010

0

82,160,000

116,800,000

154,940,000

162,687,000

0

1,800,000

4,480,000

15,930,000

16,726,500

0

796,500

3,466,500

14,906,500

15,698,500

0

()1,351,000

3,101,000

14,409,750

16,341,488

()13,225,000

0

0

0

0

23,555,000

0

()10,000,000

()10,000,000

()10,000,000

23,550,000

24,351,000

27,818,000

32,724,500

38,423,000

0

0

0

0

0

23,550,000

24,351,000

27,818,000

32,724,500

38,423,000

0

%3.27

%12.46

%45.55

%40.86

0

%3.27

%12.46

%45.55

%40.86
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تصنيع النسيج الطبيعي
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الفرد أو الشركة الراعية:
عناوين االتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
إجمالي االستثمارات الحالية:
االستثمار المطلوب:

PIC-2010-IO-031
تصنيع النسيج الطبيعي
روال طاهر محمود شبانة
شارع فرش الهوى
الخليل -فلسطين
محمول+970-59-8584208 :
 540,000دوالر أمريكي
 60,000دوالر أمريكي
 480,000دوالر أمريكي

وصف المشروع
تبحث روال طاهر محمود المحتسب عن مستثمر يساهم بإنشاء شركة تص ّنع كافة أنواع النسيج اليدوي (مع طباعات
بلغات مختلفة منها العربية واإلنجليزية واأللماني ...إلخ ،حسب طلب الزبائن) ،ومختلف أنواع الديكورات لجميع
الفعاليات والمناسبات ،مفارش وصناديق للمجوهرات ،سالل للعطور ستمأل بأنواع مختلفة من المكسرات ،باإلضافة
إلى ديكورات الحفالت والمؤتمرات المختلفة.
ستستهدف الشركة كل الفئات واألعمار في المجتمع ،شاملة األفراد ذوي الدخل المتوسط والعالي .كما ستستهدف
السوق المحلي الفلسطيني والسوق اإلسرائيلي وأسواق ًا خارجية .وستعمل الشركة على إنتاج أعمال حرفية ونسيجية
يدوية جميلة تباع للسياح الذين يزورون البالد ،باإلضافة إلى السكان المحليين.
من المتوقع أن تواجه الشركة منافسة محدودة نتيجة مرونتها في تقديم منتجات الديكور مثل النسيج وسالل العطور
والمفارش وصناديق المجوهرات .وستصنع منتجات الشركة بجودة عالية والتي ستمر خالل عملية إنتاج قوية ومبتكرة.
وعلى الرغم من أن منتجات الشركة ستكون جديدة في السوق المحلي ،إال أن المالكين يأملون بأن الشركة ستكتسب سمعة
جيدة بسبب منتجاتها وخدماتها فور انتشارها في السوق ،وبأن الناس سيقدرون هذا النوع من العمل والمنتجات.
تعتزم الشركة توزيع منتجاتها خالل وكالء مبيعات يعملون لديها ،كما أنها ستبيع هذه المنتجات في نقاط بيع الجملة.
وسيستخدم الموقع اإللكتروني للشركة ليدعم عملية بيع وتوزيع منتجاتها عبر اإلنترنت.

الجدول الزمني لتطور المشروع
تاريخ بدأ العمل
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عدد األشهر المتوقع منذ الحصول على التمويل
 12شهر ًا
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تعريف المالكين الحاليين

السيدة روال طاهر محمود شبانة مواطنة مقيمة في مدينة الخليل ،حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها
من جامعة الخليل .السيدة روال شبانة لديها خبرة أربعة سنوات في مجال التعليم والتدريب ،كما لديها مهارات ممتازة في
الكتابة والتواصل باللغتين العربية واإلنجليزية.

أبرز مالمح القطاع

تتركز الصناعات الحرفية السياحية والدينية في مدينة بيت لحم .لقد انخفض عدد مصانع خشب الزيتون من حوالي 160
إلى  12 ،135منها لديها حجم عمليات معقول والباقي ما تزال صغيرة .وقد انخفض عدد مصانع اللؤلؤ بشكل حاد من
 130إلى .15
اشتهرت الخليل بمصانع الفخار والزجاج والخزف العائلية .واليوم هناك عدد قليل من هذه المصانع التي مازالت موجودة من
كل نوع ،أما قطاعات الحرف اليدوية األخرى فهي مبعثرة في كل أنحاء الضفة الغربية.

التنوع في القطاع

يضم هذا القطاع مكونات متنوعة تصنف على أنها حرف شرقية ،وهي النحت على خشب الزيتون ،اللؤلؤ ،األعمال الزجاجية،
الفخار ،التطريز ،حياكة السجاد ،الشمع ،المجوهرات الزائفة وحرف أخرى.

الجودة كميزة من ميزات الصناعة

إن جودة هذه المنتجات تأتي من كونها مصنوعة يدوي ًا ،األمر الذي يضيف إليها قيمة كبيرة .وتتضح الجودة من المظهر النهائي
للمنتج والذي يعتمد على االختيار الجيد للمواد الخام .وقد تم إصدار شهادات امتياز لهذا القطاع من قبل بعض الغرف التجارية
والصناعية ،ولكن ليس من قبل مؤسسة المعايير والمواصفات الفلسطينية.
تقليدي ًا ،ارتبطت هذه الصناعة بقطاع السياحة ،وبالتالي فإن هناك آالف الحرفيين ،وخصوص ًا في منطقة بيت لحم ،المتخصصين
في هذا القطاع ،األمر الذي يمثل قيمة عالية بالنسبة لسكان المنطقة ويعتبر واحداً من معالمها.

القدرة والوضع التقني

عموم ًا ،تعمل هذه الصناعة بقدرة منخفضة في معظم الحقول .وبما أنها صناعة عالية الحساسية تجاه السياحة ،فقط شهدت
نمت قدرتها اإلنتاجية و مبيعاتها ،فقد
في العقد األخير بعض التحول في اإلنتاج ،فقد اختفت المصانع الصغيرة ،وقلة أخرى ّ
انخفض عدد مصانع اللؤلؤ بشكل حاد ،كما أعمال الزجاج والخزف .هذه الصناعة لديها قدرة عالية من حيث العمالة الماهرة،
وتتحرك الثقافة التقليدية نحو االستيراد ،األمر الذي يستدعي تطويراً على مستويات عالية ،فمعظم اآلليات والمعدات اليدوية
قديمة وبحاجة إلى تطوير.إن أحد معالم هذه الصناعة هو االستثمار المنخفض ،وبالتالي فإن أي تطوير سيؤدي إلى تأثيرات
جوهرية على اإلنتاج .هذه الصناعة تحتاج إلى تطوير تقنيات حديثة ،وتحديث في اآلليات والتصاميم.

وضع التسويق

تقليدي ًا ،كانت منتجات الحرف اليدوية تباع محلي ًا إلى السياح والحجاج .إن النشاطات التي تنفذ من قبل المؤسسات الدعائية
وغرف التجارة والصناعة ،ومعارض التجارة الثقافية الدولية واإلقليمية فتحت الباب أما التصدير المباشر .بعض الصادرات الرئيسية
تباع في األسواق األمريكية ،وبعضها يرسل إلى هناك على شكل هدايا .هذه الصادرات خلقت الحاجة إلى التغيير في الصناعة.
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تظهر إحصائيات غير رسمية بأن حجم المبيعات في هذه الصناعة وصل في العام الماضي إلى  6ماليين دوالر ،في حين أن
اإلحصائيات الرسمية ال تكاد تصل إلى مليون واحد .إن هذه الصناعة لديها إمكانيات في أسواق التصدير ويمكنها االستفادة
من العمالة الماهرة والعاطلة عن العمل.

الوضع المالي

يصنف هذا القطاع على أنه ذو استثمار منخفض في اآلليات ،ويعتمد بشكل كبير على العمالة الماهرة .والسيولة مطلوبة
للحصول على المواد الخام وتمويل العمال حتى يتمكنون من الحصول على مردود في عملية قد تستغرق أشهراً.
يحتاج مشغلو الصناعة إلى السيولة النقدية لتمويل صفقاتهم ،كما أنهم يبحثون عن تمويل لفتح أسواق محتملة جديدة.

تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة

•االفتقار إلى الموارد المالية المطلوبة إلنهاء مراحل المشروع

•ريادة في اإلنتاج
•محدودية المنافسة بسبب ندرة الفكرة

التحليل الخارجي
الفرص

•االضطراب السياسي

•الزيادة في أسواق التصدير
•توفر العمالة الماهرة

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
إجمالي االرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية

62

2011

2010

المخاطر

2012

2013

2014

0

650,000

1,460,000

1,560,000

1,660,000

0

460,000

1,120,000

1,180,000

1,340,000

0

374,000

999,000

1,034,000

1,184,000

370,000

1,025,000

1,060,000

1,210,000

1,270,500

()360,000

0

0

0

0

540,000

()350,000

()1,000,000

()1,000,000

()1,000,000

540,000

564,000

563,000

597,000

781,000

0

0

0

0

0

540,000

564,000

563,000

597,000

781,000

%66

%177

%173

%152

%121

%66

%177

%173

%152

%121
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سالسل الحاكورة الذهبية
رقم المشروع:
اسم المشروع:
الشركة الراعية:
لالتصال:
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
استثمار المالكين الحاليين:
االستثمار المطلوب:

PIC-2010-IO-035
«سالسل الحاكورة الذهبية»
غطاس حاكورة وأبناؤه للمجوهرات
السيد يعقوب غطاس يعقوب حاكورة /المدير
شارع عمر المختار ،غزة ،فلسطين
هاتف+970-8-2869843 :
محمول+970-59-9408653 ,+970-59-9100051 :
البريد اإللكترونيjacknjewellery@hotmail.com :
 1,050,000دوالر أمريكي
 525,000دوالر أمريكي
 525,000دوالر أمريكي

وصف المشروع
فكرة هذا المشروع هي إنتاج سالسل من الذهب ،والتي تحتاجها مصانع المجوهرات ومحالت بيع الذهب بالتجزئة.
المنتجات الرئيسية ستكون .1 :سالسل لتستخدم جزء من أطقم الذهب أو سلع المجوهرات األخرى .2 ،سالسل
تستخدم في القالئد .3 ،سالسل يتم ارتداؤها بمفردها.
يبحث السيد يعقوب عن شراكة استراتيجية مع مستثمر مهتم بالعمل في إنتاج السالسل الذهبية وأنواع أخرى من
المجوهرات.
إن صاحب الفكرة يمتلك خبرة واسعة في عمله كصائغ ومنتج لمجموعة كبيرة من العقود ،الخواتم واألساور .تكشف
تقديرات السوق أن قطاع غزة يفتقر إلى اإلنتاج اآللي للسالسل الذهبية .وسينتفع المشروع من الميزات التالية كجزء من
استراتيجية العمل والتسويق:
1 .1إنتاج عالي الجودة يعتمد على استخدام آليات فائقة التعقيد لصناعة السالسل (آليات إيطالية).
2 .2توظيف سمعة “الحاكورة” القوية في سوق الصياغة في غزة.
3 .3استخدام استراتيجيات التسويق الناجحة لبيع منتجات الذهب.
4 .4تطوير التصاميم الحالية في خط إنتاج بالتعاون مع األوروبيين (الطليان) والمصنعين الدوليين.
زبائن المشروع هم محالت بيع الذهب في قطاع غزة ،باإلضافة إلى األفراد .وتبحث مجوهرات غطاس حاكورة وأبناؤه
عن شراكة استراتيجية مع مستثمر يسعى للتعاون في تأسيس هذا الخط الجديد من منتجات الذهب في قطاع غزة.
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الجدول الزمني لتطور المشروع
تطوير البنية التحتية
تاريخ البناء
تاريخ االنتهاء من البناء
شراء المعدات واألثاث
تاريخ بدء العمليات

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
آب 2010
آب 2010

تعريف المالك الحالي

بدأ السيد غطاس يعقوب حاكورة في العام  ،1939وعندما كان في التاسعة عشرة من العمر ،بوضع األساسات لعمل يستمر
مدى الحياة ،حيث بدأ كصائغ بسيط ،وكان قد سافر من غزة إلى بئر السبع مع والدته في بحثها عن مكان للحصول على بعض
المال لعائلتها ،حيث عملت هناك في صناعة المالبس لنساء البدو .من بئر السبع سافر غطاس يعقوب إلى مدينة رام الله ومنها
إلى يافا ،حيث تدرب على العمل كصائغ للذهب .ولدى عودته إلى غزة ،عمل السيد حاكورة على تكريس نفسه كواحد من
الصاغة ،وتمكن في النهاية من فتح محل مجوهراته الخاص.
كان السيد حاكورة معروف ًا كواحد من أهم صائغين للمجوهرات في غزة ،إذ تطورت خبرته ومعرفته في هذا المجال جاعلة منه
واحداً من أنجح صاغة المجوهرات في تاريخ غزة الحديث .اليوم يستمر التقليد بفضل الميراث الذي تركه السيد غطاس ألبنائه
الذين أسسوا شركة مجوهرات غطاس حاكورة وأبناؤه ،إذ أصبحوا يملكون اآلن أكبر وأهم فرعين في مجال المجوهرات في
قطاع غزة لشركة ديناميكية يتمتع أصحابها بموهبة طبيعية في إبداع تصاميم جديدة وجميلة .تلبي الشركة الطلبات المتنوعة
لألذواق المختلفة للزبائن ،وتقدم لهم تشكيلة واسعة من السلع بعيارات  21 ،22 ،24و 18قيراط ًا.
تتجاوز حصة شركة غطاس حاكورة وأبناؤه إلى  %80من حجم السوق في قطاع غزة ،وتستخدم اآلن  27موظفاَ ،ثالثة
إداريين ،ومهندس ًا ميكانيكي ًا معتمداً ،و 20فني مجوهرات معتمدين ،وسكرتير تنفيذي ومتخصص إعالني.

أبرز مالمح القطاع

شهد قطاع صناعة المجوهرات في فلسطين نمواً كبيراً منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية .وجرت االستثمارات في هذا
القطاع من خالل إنشاء ورش عمل جديدة ،وخصوص ًا في مدينة الخليل ،وذلك لتزويد السوق المحلي بالمجوهرات.

وتتم إدارة السوق من قبل وزارة االقتصاد الوطني ،والتي تشير تقاريرها إلى معدل إنتاج تقريبي للذهب يصل إلى  370كغ
شهري ًا.
إن المجوهرات المصنوعة من الذهب والفضة هي جزء مهم من التقاليد الفلسطينية ،خصوص ًا لدى العرائس ،ولذلك من
المتوقع أن يستمر هذا السوق بالنمو بشكل طبيعي .ولكن التزايد الدراماتيكي في سعر الذهب على مستوى السوق العالمي
كانت له تداعياته على السوق الفلسطيني .وقد جرت العادة على أن تعطى العرائس كمية محددة من الذهب كجزء من مهر
العرس ،أما اآل ،ومع ازدياد سعر الذهب ،فقد أصبحت عائلة العريس تعطي العروس مبلغ ًا من المال بدل الذهب كمهر لها.
في المقابل ،من المتوقع أن يعود الذهب ليصبح سلعة استثمارية شعبية .وبسبب االرتفاع في سعر الذهب ،بدأ المستثمرون
بشراء الذهب على أمل أن يحافظ على قيمته الثابتة على المدى الطويل أكثر من العمالت مثل الدوالر والدينار األردني.

قطــــاع الصناعــــة
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة

•الحاجة إلى رأس مال مرتفع

•استخدام آليات معقدة في عملية اإلنتاج
•عقود من الخبرة في إنتاج وتسويق منتجات الذهب
•سمعة ممتازة بين التجار والزبائن

التحليل الخارجي
المخاطر

الفرص

•الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة
•العجز عن استيراد المواد الخام أو المعدات الالزمة

•الزيادة الطبيعية الثابتة على الذهب
•إمكانية التصدير إلى مصر

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
المصروفات المباشرة
إجمالي األرباح
المصروفات الغير مباشرة
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
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2010

2011

2012

2013

2014

83,333

600,000

600,000

630,000

661,500

60,533

332,616

332,616

349,247

366,709

22,800

267,384

267,384

280,753

294,791

41,100

119,875

116,875

119,429

122,700

()18,300

147,509

150,509

161,324

172,091

309,676

318,509

334,924

351,971

()11,133
()600,000
1,050,000

()36,877

()37,627

()40,331

()43,023

1,033,700

1,144,332

1,257,214

1,378,307

1,507,480

2,000

2,000

2,000

2,100

2,205

1,031,700

1,142,332

1,255,214

1,376,207

1,505,275

%-1.77

%12.89

%11.97

%11.70

%11.42

%-1.77

%12.91

%11.99

%11.72

%11.43
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زجاج ملون أنيق
رقم المشروع :
اسم المشروع :
الشركة الراعية :
لالتصال :
التكلفة الكلية للمشروع :
االستثمار من قبل المالك الحاليين :
مطلوب لالستثمار :
استثمار في راس المال :

PIC-2010-IO-119
زجاج ملون أنيق
Stylish Stained Glass
السيدة ميرفت جقمان
هاتف+970-2-22741969 :
محمول+970-59-9396927 :
البريد االكترونيmervat@stylishstainedglass.com :
الموقع االلكترونيwww.stylishstainedglass.com :
 27,231دوالر أمريكي
 10,591دوالر أمريكي
 13,280دوالر أمريكي
 3,360دوالر أمريكي

وصف المشروع
تبحث شركة  Stylish Stained Glassعن شريك ممول للمساعدة في تطوير االستوديو المنزلي الصغير .ترغب
صاحبة العمل بتوسيع العمل عن طريق وضع واجهات عرض زجاجية لتجذب المزيد من الزبائن.
تبحث صاحبة العمل عن مساعدة مالية لتسهيل شراء بعض األدوات األساسية والمعدات المتقدمة .عالوة على ذلك،
ترغب ببناء غرفة لتخزين المنتجات الجاهزة عرضها للزبائن المهتمين.

الجدول الزمني لتطور المشروع
شراء المعدات
استئجار المعرض
شراء األثاث

 3أشهر بعد التمويل
 4أشهر بعد التمويل
 4أشهر بعد التمويل

تعريف المالك الحالي

مصنع الزجاج هو من األعمال التجارية الجديدة المنشأة في بيت لحم .وتعلمت صاحبة هذه الحرفة اليدوية في عام  2004في
المركز الدولي في بيت لحم من أجل خلق فن جديد ونادر في هذه المنطقة .وعالوة على ذلك ان هدفها الرئيسي هو مساعدة
ودعم أسرتها وذلك لتحسين مستوى المعيشة.
الزجاج الملون األنيق ( )Stylish Stained Glassهو اسم المصنع الجديد الذي يعرض مجموعة متنوعة فريدة جدا من
الزجاج الملون مصنوعة من الزجاج المعاد تدويره والخام .المصنع ينتج الزينة المنزلية  ،إكسسوارات المكاتب  ،والهدايا ،
كما و أدخلت على مجموعة المنتجات زجاج األعمال الفنية  ،والحلي الخاصة لعيد الميالد وعيد الفصح.

قطــــاعات أخرى
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أبرز مالمح القطاع

تعتبر مدينة بيت لحم األولى في جذب الزوار والسياح .وقد انخفض عدد الورش العاملة في مجال خشب الزيتون من 160
الى  ، 135حيث  12منهم عمليات حجم معقول والباقي صغيرة .ورشات الصدف أيضا شهدت انخفاضا حادا من حوالي
 15-130ورشة عمل .وكانت الخليل مشهورة بصناعة الفخار ،والزجاج والسيراميك .لم يبق اليوم إال عدد قليل من الورش
في كل فئة .وتنتشر قطاعات أخرى من الحرف اليدوية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

تنويع القطاع
ويتألف القطاع من مكونات متنوعة .وتصنف هذه الحرف اليدوية والشرقية ؛ نحت خشب الزيتون  ،الصدف والسيراميك
وأعمال الزجاج والفخار والتطريز وحياكة السجاد  ،والشمع  ،والمجوهرات.

الجودة كميزة

وتستمد هذه المنتجات اليدوية جودتها من كونها مصنوعة يدوي ًا .وينظر الى الجودة في المظهر النهائي من النتائج الجيدة
واختيار المواد الخام .يتم إصدار شهادة التميز من قبل بعض الدوائر ولكن ال عالقة لهذه بال .PSIتقليديا  ،كانت هذه
الصناعة ذات الصلة بقطاع السياحة .ومن هنا ،هناك اآلالف من األشخاص ذوي المهارات ،ال سيما في منطقة بيت لحم،
والمتخصصة في هذا القطاع .لذلك ،يمثل قيمة كبيرة للسكان المحليين هناك  ،وتعتبر إحدى معالمه.

وضع القدرات والوضع الفني

بصفة عامة ،تعمل الصناعة على قدرة منخفضة في معظم المجاالت .وبما أن هذه الصناعة هي مرتبطة بالسياحة ،فلقد أظهرت
السنوات العشر الماضية بعض التحوالت في اإلنتاج .قد تالشت بشكل كبير عدد من الورش ونمت قدرة غيرها على اإلنتاج
والمبيعات .وانخفضت ورشات العمل الصدف والخزف واألعمال الفنية وأيضا الزجاج .الصناعة لديها طاقة غنية من العمالة
الماهرة والثقافة التقليدية في هذا الصدد .كما انها تتحرك نحو مزيد من الصادرات ،وبالتالي فإن الحاجة ملحة من أجل التنمية
إلى حد كبير .معظم اآلالت واألدوات اليدوية قديمة وتحتاج إلى تجديد .ومن أهم مميزات هذه الصناعة هو انخفاض
االستثمار  ،وبالتالي أي تطور من شأنه ان يخلق تأثيرات كبيرة على االنتاج .هذه الصناعة تحتاج إلى إصالح شامل عندما
يتعلق األمر باالستفادة من التقنيات الحديثة والتطورات في مجال اآلالت والتصميم.

وضع التسويق

الحرف اليدوية المنتجة محليا هي غالب ًا للسياح والحجاج .واألنشطة التي يضطلع بها المؤسسات الترويجية  ،والمشاركة
اإلقليمية والدولية في المعارض التجارية الثقافية وفتح الباب أمام الصادرات المباشرة تساهم في تسويق المنتج .تباع
الصادرات الرئيسية األخرى في األسواق األمريكية ويتم إرسالها هناك في شكل هدايا .وقد خلقت هذه الصادرات حاجة الى
تغيير في هذه الصناعة .تشير ارقام غير رسمية أن حجم المبيعات وصل العام الماضي ،ستة ماليين دوالر  ،في حين أنه في
األرقام الرسمية ال يكاد يصل هذا الرقم واحد مليون دوالر .الصناعة لديها امكانات في سوق التصدير  ،ويمكن االستفادة
من العمالة الماهرة والعاطلين عن العمل.

الوضع المالي

يتم تصنيف القطاع بسبب انخفاض االستثمارات في اآلالت .أنها تعتمد إلى حد كبير على العمالة الماهرة .وهناك حاجة مادية
في الحصول على المواد الخام الضرورية والعمال في تمويل المستحقات وحتى في الحساب الذي قد يستغرق شهورا .مشغلي
الصناعة بحاجة الى االموال لتمويل مشترياتهم .انهم يبحثون أيضا لتمويل فتح األسواق المحتملة.
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تحليل البيئة الرباعي
التحليل الداخلي
نقاط الضعف

نقاط القوة

•شح الموارد المالية من صاحب العمل

•صاحب العمل مؤهل وذو خبرة في هذا المجال
•توفر األيدي العاملة

التحليل الخارجي
الفرص

•عدم االستقرار السياسي

•فرصة كبيرة للتصدير
•إمكانية تصميم المنتج حسب رغبة الزبائن

التوقعات المالية بالدوالر األمريكي
المؤشرات
حسابات قائمة الدخل
اإليرادات
إجمالي االرباح
صافي الدخل
حسابات التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
حسابات الميزانية العمومية
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية
حسابات مؤشرات الربحية
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية

قطــــاعات أخرى

2010

2011

2012

المخاطر

2014

2013

0

58,065

77,419

96,774

106,452

0

20,161

38,839

50,935

56,065

()1,389

5,299

21,995

31,356

34,811

()1,255

7,956

25,170

34,754

38,177

()13,441

()7,796

()1,344

()2,151

0

14,907

13,182

()1,743

()2,247

()2,458

13,652

32,334

52,642

81,816

114,201

3,213

2,806

2,220

1,605

919

10,438

29,527

50,423

80,211

113,281

()9%

%16

%42

%38

%30

()12%

%18

%44

%39

%31
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