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 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٦١٠٥٦٣/٠٥ الرصيفــة٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ الريموك٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السري٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

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

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

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

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

 عمان

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

 
  

  
  

 
حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
فنيــة والماليـة للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية وال            

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

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            
 .دة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساع

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 المحتويات  
    ملخص المشروع٠ ١

    المقدمة٠٢

  المشروعوصف  ١٠٢ 

 اهداف المشروع  ٢٠٢ 

 الموقع العام للمشروع  ٣٠٢ 

   دراسة السوق٠٣

 خدمات المشروع وتصنيفها  ١٠٣ 

 السوق المحلي ٢٠٣ 

  والصادرات والمعاد تصديرهاالستيراد ٣٠٣ 

 صافي الطلب المحلي السابق ٤٠٣ 

 الطلب المتوقع ٥٠٣ 

 اإلنتاج المتوقع وحصة المشروع من السوق  ٦٠٣ 

 المنافسة والتسويق   7.3 

 أسعار البيع واإليرادات المتوقعة  3 .8 

    الدراسة الفنية٠٤

 الموقع  ١٠٤ 

 البناء ٢٠٤ 

 د واألدوات عدال ٣٠٤ 

 األثاث  ٤٠٤ 

  األولية المواد ٥٠٤ 

 الخدمات الضرورية  ٦٠٤ 

 القوى العاملة واألجور السنوية  ٧٠٤ 

 برنامج تنفيذ المشروع  ٨٠٤ 

    الدراسة المالية٠٥

 تكاليف التشغيل للسنة األولى  ١٠٥ 

 ملخص تكاليف المشروع  ٢٠٥ 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣. ٥ 

 رأس المال العامل ٤. ٥ 

 ل التمويل وسائ ٥. ٥ 

 االسس والفرضيات المالية  ٦. ٥ 

 ملخص المؤشرات والكشوف المالية  ٧. ٥ 

   المالحق المالية . ٦
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 خاليا خشبيةة عاصن

 

 ملخص المشروع -١

  خشبية نحلصناعة خاليا اسم المشروع

عمان اربد األغوار / مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

  وإطارات نحل وعاسالت خاليا منتجات المشروع

   اشخاص٣ األيدي العاملة

 دينار ٢,٥٥٣ ياالستثمار الكل

 % ٢٠,١ معدل العائد الداخلي

 دينار ٦,٧٨٠ صافي القيمة الحالية

  ١,٣القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٥ فترة االسترداد
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هتمام خاصة من قبل المهتمين والنحالة العاملين  بنوع من االاألردن في تربية النحل حظيت

نظرا الستخدام  األخيرة السنوات  تزدهر وتتطور هذه الصناعة فيوأخذت ٠في هذا المجال

  أدى الذي األمر، األساس وشمع واإلطارات الوسائل الحديثة في التربية مثل الخاليا الخشبية

 كان يعيش النحل أن بعد ار في هذا المجال وشجع العديد من الناس لالستثماإلنتاج زيادة إلى

 نأ كما ٠ المجوفةاألشجار في جذوع أوالجبال في   وفي فجوات الصخورفي الكهوف

 المصنوعة من القش أو حاول تدجين هذه الحشرات باستعمال خاليا النحل الطينية اإلنسان

 ٠األشجاروع  صناديق خشبية عادية بدال من الكهوف وجذأو الرفيعة األشجار أغصان أو

 ٠ سنة١٢٠ النجسترون المسافة النحلية قبل اإلنجليزيواستمر الحال حتى تم اكتشف العالم 

 هذا أدى وقد ٠سم٠,٨وهي عبارة عن مسافة يتركها النحل بين اإلطارات كممر له وتساوي 

 من الناس لالستثمار فيكثير شجع الصناعة خاليا النحل الحديثة مما ب القيام إلىاالكتشاف 

  التي تعتبراألزهاررحيق هذا المجال لسهولة التعامل مع الخاليا الجديدة وذلك لالستفادة من 

ان تم  إلى غير مستغلة سابقا وهي عبارة عن ثروة كانت ، العسلإنتاج في األساس

 .مشاريع تربية النحل من خالل اإلستثمار بها

 

حل  تعنى ب خاصة بهم جمعيةللنحالين صبح أو آخرلنحل مفهوما ااخذ مفهوم تربية لقد 

ال  انه إالة ، م هناك العديد من المشاريع المنظوأصبح، امشاكلهم وتضع الحلول المناسبة له

 والبحث ،األمراض ومعالجة توفر الخبرة والمعرفة المناسبة للعاملين في هذا المجال منبد 

يساعد  األمر الذي الظروف المناخيةبتنوع متاز وان األردن ي خاصة ة المناسباعيعن المر

مثل   بمذاق متنوع، وبالتالي انتاج عسل  اعيتنوع المر إقامة مثل هذه المشاريع نظرا لعلى

 والمناطق المرتفعة التي تتميز ، توالخضراوا التي تكثر فيها الحمضيات األغوارمناطق 

يرة بوجود النباتات الطبية والمناطق الجنوبية والشرقية في المشاريع الزراعية الكب

 ةقيمالمن حيث العسل يختلف هذا و  ٠هاالمزروعة باللوزيات والتفاحيات والبرسيم وغير

  ٠ التي جمع منها العسلاألزهار أنواعالغذائية والسعر باختالف 

 :المقدمة. ٢
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 في مجال تربية النحل و انتاج العسل وقد  الحديثة  العلميةواألساليبالطرق بعت ت القد 

الصناعية الخشبية المصنعة بمواصفات تتناسب مع  توفير الخاليا أيضا  في ذلكساعد

 .احتياجات مملكة النحل 

 

 وتعتبر من  جيدة  بان مشاريع تربية النحل ذات جدوى اقتصاديةاإلشارةوال بد من 

التشغيلية لها بالمقارنة مع مصاريف ال لتواضع نظرا  وذلكالمشاريع الزراعية الحديثة،

والمحاصيل  المثمرة األشجار تلقيح  النحل في أهمية  إلىبد من التنويهوال . مردودها المالي

 ٠ إنتاجيتهاعمل على زيادة الو األزهار وتالحقلية والخضراوا

 

 :  وصف املشروع١. ٢ 

 والمصنوعة من خشب لتربية النحل،)  خاليا النجسترون( خاليا خشبية حديثة سيقوم المشروع بإنتاج

 :م منها العديد من النماذج نذكر منها والتي صمسم، ٢,٣سماكة بحدود بالسويد 
  

موضوع . ( المتحركةاإلطارات الجدران ذات أحاديةخلية النجسترون الخشبية  •

خاليا النجسترون مزدوجة الجدران والتي تمتاز بتهويتها ).هذه الدراسة

 . تكاليفها مرتفعةأن إالالجيدة وحسن المنظر 

 األبحاث في خدم تستوخاليا العرض والرصد والتي توضع في المعارض  •

 .والدراسات، وهي ذات هيكل خشبي ولها جانبان من الزجاج

 خمس إطارات ومخصصة لطرود النحل إلىخاليا ذات أحجام صغيرة تتسع  •

 . الخارجأوعند التسويق في الداخل 

 

 : أهداف المشروع٢. ٢
 

 أوحل  خاليا خشبية وعاسالت وإطارات لتلبية الطلب المتزايد على تربية النانتاج •

 . زيادة عدد العاسالتأوتجديد الخاليا القديمة 

تشجيع استخدام الخاليا الخشبية في جميع المناطق لما لها فوائد في مضاعفة  •

إنتاجية الخلية، وسهولة نقلها من مكان إلى أخر، باإلضافة إلى سهولة قطف العسل 

 ).بيوض، يرقات، حوريات(مع المحافظة على طائفة النحل 

الوضع عمل وتحسين الفرص عدد من خلق ة استثمارية جيدة وتقديم فرص •

 .المالي لصاحب المشروع
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 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

 ال سيما تلك القريبة من الفئات  محافظات المملكة،أي من هذا المشروع في إقامة يمكن

مناسبة وتعتبر عمان واربد واألغوار من المناطق ال٠ مشاريع تربية النحل مثلالمستهدفة 

 .للمشروع

 

 
 

، وحسب  المتحركةاإلطارات الخشبية ذات نالنجسترو خاليا بإنتاجسيقوم المشروع 

هذه  بيعوسيتم   ٠خدمأبعاد الخلية ونوع الخشب المست حيث المواصفات الموصى بها من

في متخصصة  مناحرثالث  يوجد في المملكة ٠للمستهلك مباشرة  في السوق المحليالخاليا 

 باإلضافة إلى منجرتين ، واألغواراربدوعمان في كل من  الصناعة  النوع منامثل هذ

 ٠من مصر المستوردة  الخاليا تقومان ببيع

 

  خدمات المشروع وتصنيفها ١٠٣
 

المتحركة األطر خاليا النحل الخشبية ذات إلنتاج  الصناعات الحرفية ضمن المشروعيندرج 

 .والمعروفة باسم خلية النجسترون

 

 :السوق المحلي ٢. ٣
 

 استيراد خاليا  المحلي ، كما يتم اإلنتاج  السوق المحلي عن طريق حاجة معظم تغطيةتمي

 يتم من خالل ثالث ورش المحلي اإلنتاجمعظم  أن إلى اإلشارةتجدر  ٠مصر خشبية من 

 اإلنتاج كبير على إقبال ويوجد .تتعامل مع الخاليا المستوردةنجارة باإلضافة إلى ورشتين 

 .نظرا لجودته ومالءمته لتربية انواع النحل المختلفةالمحلي 
 

-١٩٩٧( خلية لألعوام ٣٤٤٦٠التي بلغت بالمتوسط   النحلعدد خاليا الجدول التالييبين 

 .  %٤,٧، كما بلغ متوسط نسبة النمو السنوية )٢٠٠٢

: السوقدراسة.٣



 

 8

 

 % نسبة النمو السنوية عدد الخاليا السنة

٣٢,٣٥٦ ١٩٩٧ - 

٤,٥ ٣٣,٨٠٠ ١٩٩٨ 

٣٣,٨٠٠ ١٩٩٩ - 

٣٣,٨٠٠ ٢٠٠٠ - 

٢,٤ ٣٣,٠٠٠ ٢٠٠١- 

٢١,٢ ٤٠,٠٠٠ ٢٠٠٢ 

 %٤,٧ ٣٤,٤٦٠ المتوسط
 .٢٠٠٢/تقرير وزارة الزراعة: المصدر

 

 : والمعاد تصديره االستيراد والصادرات٣. ٣

 
تحت رقم البند  ٢٠٠٢ -١٩٩٧دائرة اإلحصاءات العامة للسنوات من تظهر بيانات 

خالل السنوات الخشبية النحل التي تم استيرادها أو تصديرها من خاليا الكميات  442190200

 .الستة الماضية
 

 : المستوردات . أ

 

 خلية/  بالعددالمعادل مكغ/ مستوردات السنة

1997 ٢,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ 

1998 ٥١٤ ٥,١٤٠ 

1999 ١,٢٣٨ ١٢,٣٧٥ 

2000 ١,١٨١ ١١,٨٠٨ 

2001 ٢,٠٦٨ ٢٠,٦٨٠ 

2002 ١,٩٦٠ ١٩,٦٠٠ 

 ١,٤٩٤ مستورداتمتوسط ال

 . التجارة الخارجية–  العامةاإلحصاءاتدائرة / المصدر

 . كغم١٠اعتبر أن متوسط وزن الخلية المستوردة  -
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 : لصادرات والمعاد تصديرها . ب
 

/ صادرات وطنية السنة

 مكغ

 خلية/  بالعددالمعادل كغم/ معاد تصديره

1997 0 1,500 ١٥٠ 

1998 0 50 ٥ 

1999 1,275 0 ١٢٧ 

2000 0 0 0 
2001 0 0 0 
2002 0 0 0 

 ٤٧ المتوسط

 

 :الطلب المحلي السابقصافي   ٤. ٣
 

 صافي يمكن احتسابفي غياب البيانات المتعلقة باإلنتاج المحلي من خاليا النحل الخشبية، 

بيانات  ولم يؤخذ بعين االعتبار  االفتراضات عدد من إلىاستنادا  المحلي السابق الطلب

 : فيما يلي االفتراضات المتعلقة بخاليا النحل الخشبية  ٠ ائرة اإلحصاءات العامةد

أشير سابقا وفقا لبيانات وزارة الزراعة بان عدد خاليا النحل الموجودة   •

 . خلية٤٠,٠٠٠ بلغ ٢٠٠٢ في المملكة في عام

على اعتبار ان  ، سبع سنوات الخشبية كلالخليةاستبدال يتم  بافتراض انه •

 : سنوات، فان ٧ العمر االفتراضي لها يبلغ معدل

   ٤٠٠٠٠ =  ٢٠٠٢عدد الخاليا لعام  =   )استبدال خاليا(صافي الطلب  •

 ٧    عمر الخاليا االفتراضي        

 . خلية٥٧١٢=     

اثنين ÷العمر االفتراضي للخلية ÷عدد الخاليا= )من العاسالت(صافي الطلب  •

  خليةها عاسلة واحدة باعتبارإلىحتاج ت نحل  كل خليتينأن، على اعتبار 

 أوعادية طائفة  وأخرى ذات  عاسلة إلى قوية تحتاج ذات طائفة نحل

 :أن أي عاسلة، إلى ال تحتاج ضعيفة

 . عاسلة٢٨٥٧= ٢ ÷ ٧÷٤٠٠٠٠=  عدد العاسالت 
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 من عدد الخاليا% ٢٠ قدرت بحواليعدد الخاليا الالزمة للطرود  •

 سنويا وهي األقلينفصل عنها طرد على  علما بان كل خلية الموجودة،

 ٨,٠٠٠%=٢٠ ٤٠,٠٠٠x=  عدد الخاليا للطرودأي. نسبة متحفظة جدا

 .خلية

 من ٢٠٠٢وعلى ذلك فان الجدول التالي يبين صافي الطلب السابق في عام 

 الخاليا والعاسالت 

 

 المجموع

 خلية

خاليا للطرود
 

استبدال  العاسالت

 خاليا

عدد الخاليا لعام 

٢٠٠٢ 

٤٠,٠٠٠ ٥,٧١٢ ٢,٨٥٧ ٨,٠٠٠ ١٦,٥٦٩ 

 

 : الطلب المتوقع٥. ٣
 

 التحفظ وألغراض ، %٤,٧  بلغت الخاليا نسبة النمو السنوية  في عدد أشير سابقا إلى أن

سنويا وهو نفس معدل % ٣ في النمو حوالي في الطلب معدل الزيادة السنوية أنافترض 

 :ب المتوقع للسنوات الخمسة القادمةويوضح الجدول التالي الطل.  تقريبانمو السكان

 

 بالطن /الطلب المتوقع

  عدد/ النحل الخشبيةخاليا العاسالت

 السنة

 األولى ١٤,٥٤٧ ٣,٠٣٠

 الثانية ١٤,٩٨٣ ٣,١٢٢

 الثالثة ١٥,٤٣٣ ٣,٢١٥

 الرابعة ١٥,٨٩٥ ٣,٣١٢

 الخامسة ١٦,٣٧٢ ٣,٤١١

 

  : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص٦. ٣

 
يمكن تحديد حصة المشروع من السوق بناء على طاقته السنوية المقترحة، حيث سيبدأ 

 وستزداد كميات  عاسلة٥٠٠ و  خلية خشبية سنوية١٠٠٠المشروع بإنتاج ما يعادل 



 

 11

 يتعرف النحالون على منتجات المشغل التي أنفي السنوات الالحقة بعد % ٥ بنسبة اإلنتاج

من حيث الخشب المستخدم وال بد من توفير فات المطلوبة  تكون ضمن المواصأنيتوقع لها 

ال النجارة ورش  أنشطة أحدخاليا النحل الخشبية انتاج عادة ما يكون و ٠هامش ربح معقول

 الخشبية وصناديق األبواب النجارة العربية مثل صناعة أعمال سيما تلك المتخصصة في

 خالل الخالياإلنتاج  بالنسبة تراوح حصة المشروع تأن  يتوقع٠االباجورات وغيرها

 بالنسبة لصناعة العاسالت أما سنويا% ٧,٤٥و % ٦,٩السنوات الخمسة القادمة  بين 

 . % ١٧,٨ -%١٦,٥تتراوح حصة السوق من 

حصة المشروع من السوق% عدداإلنتاج المتوقع   السنة 

 عاسالت خاليا كاملة عاسالتخاليا كاملة

 ١٦,٥ ٦,٩ ٥٠٠ ١,٠٠٠ األولى 

 ١٦,٨ ٧,٠ ٥٢٥ ١,٠٥٠ الثانية

 ١٧,١ ٧,١ ٥٥١ ١,١٠٣ الثالثة

 ١٧,٥ ٧,٣ ٥٧٨ ١,١٥٨ الرابعة 

 ١٧,٨ ٧,٤ ٦٠٨ ١,٢١٦ الخامسة

 

 :والتسويق المنافسة ٧. ٣

 
للنمو المستمر في مزارع تنمية النحل  نظرا الخاليا الخشبيةن الطلب مستمر على يالحظ أ

الخشبية والناجم عن ٍاستهالكها نتيجة لظروف الجو باإلضافة إلى االستبدال في الخاليا 

من قبل  المنافسة  تنحصر ٠خاليا بحثا عن المرعىللنقل المستمر لل، ونظرا المختلفة 

 ألعمال باإلضافةبإنتاج الخاليا الخشبية  األردنفي  حيث تقوم ورشتين نتاج المحلياإل

 يواجه أن وال يتوقع ، الصناعة يعتبر السوق المحلي مفتوحا لمثل هذه ٠األخرىالنجارة 

وبيعها بأسعار  مناسبة بجودة اإلنتاج ما تم إذاالمشروع صعوبات في تسويق منتجاته 

 .منافسة
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  المتوقعة واإليرادات البيع أسعار٨. ٣
 

 ٢٣  مناألطرشاملة  طابق واحد )خشب سويد(في السوق المحلي لية  بيع الخسعريتراوح 

 دينار ولكنها ١٢-١٠ر بيع الخلية المستوردة من مصر حوالي  ، كما يبلغ سع دينار ٢٥ –

 شاملة )ويدسخشب  ( دنانير ونصف٨,٥ة، وتباع العاسلة بسعر منافسذات نوعية غير 

 :اآلتي الخلية مفصلة حسب ألجزاءيبين الجدول التالي أسعار الجملة ٠  ٠األطرا

 

 

 دينار/ ثمن الخلية أجزاء الخلية

 خشب سويد

 ٢,٥ حامل الخلية

 ٣,٥ قاعدة الخلية

 ٥,٥ صندوق التربية

 ٣,٠ عدد عشرة/ اإلطارات

 ١,٥ غطاء الخلية الداخلي

 ٣,٥ غطاء الخلية الخارجي

 ١٩,٥ المجموع

 ٥,٥ العاسلة

 ٣,٠ ١٠إطارات العاسلة عدد 

المشروع المقترع سيقوم بتصنيع الخاليا من خشب السويد، وكل طابق جديد من : مالحظة

 . بداخلهاإطارات عاسلة تشتمل على عشرة إلىنحل القوية يحتاج خاليا ال

 

 للخلية ذات الطابق ١٩,٥وألغراض هذه الدراسة، افترض أن أسعار البيع للمشروع تبلغ 

 دينار كما ٨,٥ حوالي إطاراتها وسعر بيع العاسلة مع الواحد المصنوعة من خشب السويد ،

المشروع لألعوام الخمسة إيرادات ن تبلغ توقع أهو مفصل سابقا، بناء على ما سبق ي

 :أدناهكما هو مبين في الجدول القادمة 
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 إجمالي اإليرادات

 دينار

 إيرادات عاسالت

 دينار

إيرادات خاليا نحل

 دينار

 السنة
 

 األولى ١٩,٥٠٠ ٤,٢٥٠ ٢٣,٧٥٠

 الثانية ٢٠,٤٧٥ ٤,٤٦٠ ٢٤,٩٣٥

 الثالثة ٢١,٥٠٠ ٤,٦٨٥ ٢٦,١٨٥

 الرابعة ٢٢,٥٨٠ ٤,٩٢٠ ٢٧,٥٠٠

 الخامسة ٢٣,٧٠٠ ٥,١٧٠ ٢٨,٨٧٠

 

 

 : الموقع١. ٤

 
الكبيرة حافظات مال  في إقامته ويفضل المملكة من محافظات أي المشروع في إقامةمكن ي

 تواجد خاليا النحل وسهولة وصول النحالين لشراء أماكن اربد لقربها من أو عمان مثل

خاليا النحل من كبير عدد  األغواري منطقة  هذا المشروع فيمكن إقامة وكما ٠مستلزماتهم

 . الحمضياتأزهارستفادة من لالالموجودة في المملكة وخاصة في موسم الشتاء 

 

 :البناء ٢. ٤

 
تقدر األجرة السنوية ، و ٢ م١٠٠ته اإلجمالية بحدود مساحبناء  استئجار يحتاج المشروع إلى

اض أن البناء بحاجة إلى بعض التعديالت تم افتر. ٢م/  دنانير١٥ دينار وبواقع ١,٥٠٠بمبلغ 

قدرت كلفة تلك . تمديدات صحية وغيرها تمديدات كهربائية وبما يتناسب واالستخدام من

 . دينار٥٠٠التعديالت بمبلغ 
 
 

 

 

 

 
 

 الفنية الدراسة .٤
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  :واألدواتالعدد  ٣. ٤

 
يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع من السوق المحلي كما هي موضحة في 

 :ل التاليالجدو

 البيان العدد دينار/الكلفة دينار/ اإلجمالي

  نجارةمجموعة ١ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠

 مرابط حديدية ٥٠ ٥ ٢٥٠

 عدد وأدوات اخرى - - ٢٥٠

 والت ورفوفاوطمستلزمات عمل    ٢٠٠

 المجموع ٢٠,٧٠٠

 

 : األثاث٤٠٤
 . دينار٤٠٠ تقدر كلفته بحوالي الستقبال الزبائن يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط

 

 :  المواد األولية٥. ٤

 
 األخشاب المتحركة محليا من     اإلطاراتخاليا النحل الخشبية ذات     إلنتاج  تتوفر المواد األولية    

 وبراغي التثبيت والغـراء     المساميروكذلك   الفنيرخشب   أوالسويد  واء خشب   ستوردة  سالم

 الخليـة   أجزاءمن التعرف على     ال بد    األولية ولحساب تكاليف المواد     ٠ الحقا كما هي مفصلة  

 : التاليةاألجزاءالمراد تصنيعها والتي تتكون من 



 

 15

    X  ٥٤,٤ (أبعاده يصنع من الخشب إطار وهو عبارة عن :حامل الخلية •

٤١,٧  X سم ٢٠ األرض ارتفاعها عن أرجل، وله أربع )سم٧. 

لوقوف النحل عليها عند الخروج او العودة من المرعى، : لوحة الطيران •

 ).سم١٢,٦٥ x ٤١,٩( بشكل مائل ذات أبعاد األمام الخلية من بإطارتصل ت

 بارتفاعين إطارانوهي بنفس مقاس حامل الخلية وللقاعدة : قاعدة الخلية •

سم للتحكم في ٠,٧ شتوي بارتفاع واآلخرسم ١,٩ صيفي بارتفاع أحدهما

 .التهوية صيفا والتدفئة شتاء

نة ، وهو عبارة عن صندوق احضوالذي يعرف بصندوق ال: صندوق التربية •

 من الداخل أطواله)  فقط أربعةله جدران ( له وال سقف قاعدةخشبي ال 

)٤٨,٥٨ X ٣٧,٣ X إلى،  ويتسع سم٢,٣ سماكة الخشب ) سم٢٤,٣٧ 

 .عشرة إطارات

 ،السماكة صندوق شبيه بصندوق التربية بنفس األبعاد الداخلية: العاسلة •

 .لومخصص لتخزين العسل من قبل النح

 الذي سيكون األساسمصنوعة من الخشب ومخصصه لشمع : اإلطارات •

أساسا لتجهيز العيون السداسية من قبل النحل، مع المحافظة على المسافة 

 .سم٢٣ وعرضه سم٤٧النحلية، ويبلغ طوله 

 

عبارة عن لوح خشبي باتساع صندوق التربية، : غطاء الخلية الخارجي •

رف النحل عند جمع العسل وتفيد في لص) سم٣ xسم ١٠( فتحة هتوجد بوسط

 .أيضاالتهوية 

وهو غطاء مصنوع من الخشب الخفيف التربليه : غطاء الخلية الداخلي   •

 . صندوق التربيةأبعادتحت الغطاء الداخلي وبنفس 
 

سم ٢,٥عبارة عن قطعة من الخشب مستطيلة سماكة الضلع : باب الخلية •

سم األخرى ١١,٥-٩,٥اوح من ولها فتحة من كل جانب، إحداهما صيفية تتر

 .سم٣٧,٣سم ويبلغ طولها ٣-٢,٥شتوية تتراوح من 
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من  ساب تكاليف المواد األولية الالزمة لصناعة خاليا النجسترونتحوبناء على ذلك يمكن ا

 : في الجدول التاليكما هي موضحة. سم٢,٣خشب السويد سماكة جدران الخلية
 

 الكلفة

 دينار

 سعر الوحدة

 دينار

 البيان الوحدة/ الكمية

  سويدخشب  ٣م٦٥,٣ ١٥٠ ٩٧٩٥

 فنيرخشب   لوح١٨١ ٥ ٩٠٥

 )غراء، براغي، مسامير، دهان(اخرى  - - ٦٠٠

 المجموع ١١,٣٠٠

 

 : الضروريةالخدمات ٦. ٤
 

  :يبين الجدول التالي احتياجات المشروع من الخدمات الضرورية وتكاليفها السنوية

 

 بيانال دينار/ شهريا دينار/ سنويا

 كهرباء  ٤٠ ٤٨٠

 ماء  ٥ ٦٠

 المجموع ٤٥ ٥٤٠
 

 : القوى العاملة واألجور السنوية٧. ٤

 
هما، ن دينار شهريا لكل م١٠٠براتب مقداره  ) ٢(عامل نجارة عدد  إلىيحتاج المشروع 

وعلى ذلك فان .  دينار٢٠٠ راتبه الشهري يبلغ أن وقد اعتبر ٠باإلضافة لصاحب المشروع

 . دينار٤,٨٠٠ السنة األولى يبلغ إجمالي رواتب
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 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٨. ٤
 

 الموقع الختيار كافية أنها يعتقد ، أشهر٤-٣من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خالل 

 .العدد واألدوات والبدء بالتشغيلشراء  التعديالت على البناء ووإجراء

  

 

 
 

 :األولىتكاليف التشغيل للسنة  ١ .٥
 

 دينار/ فةالكل البند

 ١١,٣٠٠ المواد األولية

 ٤,٨٠٠ الرواتب واألجور

 ٥٤٠ الخدمات الضرورية

 ١,٥٠٠ اإليجارات

 ٢٤٠ مصاريف التسويق

 ٨٥٠ مصاريف تشغيلية اخرى

 ١٩,٢٣٠ المجموع
 

  المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ٥٠٠ لبناءتعديالت ا

 ٢٠,٧٠٠ العدد واألدوات

 ٤٠٠ أثاث

 ١٥٠ تأمينات مستردة

 ٢١,٧٥٠ مجموع األصول الثابتة

 ٢٠٠ مصاريف التأسيس

 ١,٦٠٣ رأسمال عامل

 ٢٣,٥٥٣ المجموع

الدراسة المالية .٥
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 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
 

يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية مثل رسوم التسجيل والترخيص والمصاريف 

 . دينار ٢٠٠البند تبلغ قيمة هذا . المتفرقة األخرى

 

 : رأس المال العامل٤٠٥
 

تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر واحد، وقد بلغ 

 .دينار)  ١,٦٠٣(

 

 : وسائل التمويل٥. ٥
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض  من 

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % ٨  مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة

 البيان دينار/ القيمة  %

 مساهمة صاحب المشروع ١٥,٥٥٨ ٦٦

 قرض الموجودات الثابتة ٨,٠٠٠ ٣٤

  المجموع ٢٣,٥٥٨ ١٠٠

 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع 

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي . تشغيلي هو خمس سنواتال

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع  •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ١٠بة الدخل بواقع احتسبت ضري •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •
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  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

 أنتشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمة صافياً ربحاًالمشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي

دينار في السنة  ١,٢٣٣ن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين يتوقع ا -

 . دينار في السنة الخامسة٣,١٢٨و   األولى للتشغيل

.  موظفين وعمال  بما فيهم صاحب المشروع لثالثةسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في السنة األولى ترتفع ٤,٨٠٠تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم 

 . دينار في السنة الخامسة٥,٨٣٤ إلى

في %  ١٥,٣في السنة األولى و  %  ٥,٤تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

و  % ٧,٧ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. السنة الخامسة للتشغيل التجاري

١٥,٣ .% 

 .  دينار٦,٧٨٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٠,١لي للمشروع يبلغ معدل العائد الداخ -

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

 .  سنوات٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع  -

لى من يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أع % ٢٠و% ١٠تتراوح بين 

إال أن المشروع يعتبر حساسا . الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

 %.١٠أو انخفاض أسعار البيع بنسبة % ٢٠الرتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 
 

 

  الماليةمالحقال. ٦
  و الخسائراألرباححساب  -

 قائمة التدفقات النقدية  -

 لعموميةالميزانية ا -

 لمعايير المالية ملخص االستنتاجات وا-



الموقع المقترح
عام

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

23,75024,93826,18427,49428,868المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

11,30011,86512,45813,08113,735تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,4002,5202,6462,7782,917تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,0801,1341,1911,2501,313تكاليف المصنع التشغيلية

14,78015,51916,29517,11017,965مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
8,9709,4199,88910,38410,903الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

240252265278292مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
250263276289304مصاريف أخرى

4,4504,5984,7524,9155,086مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,1502,1502,1502,1502,150اإلستهالك لإلصول الثابتة

2000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,8006,7476,9027,0657,236مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,1702,6712,9873,3193,667الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

800669525366192الفائدة على القرض
1,3702,0022,4622,9533,476الربح قبل الضريبة

137200246295348الضريبة على األرباح
1,2331,8022,2162,6573,128األرباح الصافية

%66%68%70%72%76نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
20,12319,63719,66519,67619,666نقطة التعادل (بالدينار)

%68%72%75%79%85نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

50025.0020أألبنية
025.000منشآت أخرى
20,70010.002,070معدات وأجهزة

4006.6760األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
2,150المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2001200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,6031,6030رأس المال العامل المطلوب

23,55315,5538,000إجمالي تكلفة المشروع
%34%66%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة خاليا نحل



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
23,75024,93826,18427,49428,868المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
23,75024,93826,18427,49428,868المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
15,553حقوق الملكية

8,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6612,2483,7585,3076,894الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
23,55324,41127,18629,94232,80135,762مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
21,750مجموع اإلستثمارات

94214,78015,51916,29517,11017,965التكاليف التشغيلية المباشرة
4,4504,5984,7524,9155,086إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
800669525366192الفائدة

200المصاريف التأسيسية  والخلو
137200246295348الضريبة

22,89220,16720,98621,81822,68623,590إجمالي التدفق النقدي الخارج
6614,2446,2008,12410,11512,172صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,3101,4411,5861,7441,919أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,3101,4411,5861,7441,919إجمالي دفعات سداد القرض

6612,9334,7596,5388,37010,253رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06851,0011,2311,4761,738توزيعات األرباح

6612,2483,7585,3076,8948,516صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة خاليا نحل



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6612,2483,7585,3076,8948,516النقد

00000المدينون
942942942942942942المخزون

1,6033,1904,6996,2497,8369,457إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
500المباني

20,700األجهزة والمعدات
400األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
150تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
21,75021,75021,75021,75021,75021,750إجمالي األصول الثابتة
2,1504,3006,4508,60010,750اإلستهالك التراآمي

21,75019,60017,45015,30013,15011,000القيمة الدفترية لألصول الثابتة
20000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
23,55322,79022,15021,54920,98620,458مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
131014411586174419190اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

131014411586174419190مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

669052483663191900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
669052483663191900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
15,55315,55315,55315,55315,55315,553رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5481,3492,3343,515األرباج المجمعة
5488019851,1811,390الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

15,55316,10116,90117,88619,06720,458مجموع حقوق الملكية
23,55322,79022,15021,54920,98620,458مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %15.3%12.7%10.3%8.1%5.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%15.3%13.9%12.4%10.7%7.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.23.03.64.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة خاليا نحل



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%23,5535تكاليف المشروع

%15,5535مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%8,00012القروض

%50%34.0القرض الى التكاليف %

%10%66.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,2331,8022,2162,6573,128صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.0%10.7%9.4%8.0%5.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%15.3%12.7%10.3%8.1%5.4معدل العائد على اإلستثمار %

%15.3%13.9%12.4%10.7%7.7معدل العائد على حقوق الملكية %

2.23.03.64.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

20,12319,63719,66519,67619,666نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر 

البيع %5

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 8,404-812-3,061-6,7805,1153,4501,859صافي القيمة الحالية

IRR 1.9%11.0%8.3%14.2%15.5%17.6%20.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.91.00.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,207
9.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

19,753

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

10.4%

12.0%
2.6

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

صناعة خاليا نحل



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.1%معدل العائد الداخلي
NPV6,780صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.6%معدل العائد الداخلي
NPV5,115صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.5%معدل العائد الداخلي
NPV3,450صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.2%معدل العائد الداخلي
NPV1,859صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.3%معدل العائد الداخلي
NPV-3,061صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.0%معدل العائد الداخلي
NPV-812صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR1.9%معدل العائد الداخلي
NPV-8,404صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,8920-22,892

16614,5203,859

2744,8214,747

3785,1375,059

4815,4695,387
58627,25427,169

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,1810-25,181

16614,5203,859

2744,8214,747

3785,1375,059

4815,4695,387
58628,35428,269

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,4700-27,470

16614,5203,859

2744,8214,747

3785,1375,059

4815,4695,387
58629,45429,369



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,8920-22,892

16613,3332,672

2743,5743,500

3783,8283,750

4814,0944,013
58625,38525,299

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,8920-22,892

16612,1451,484

2742,3272,253

3782,5192,441

4812,7202,638
58623,51623,430

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,9860-22,986

17272,5971,870

2812,8092,728

3853,0322,947

4903,2663,177
59425,14125,047

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,0800-23,080

1793674-119

289798709

393928835

4981,064966
510323,02822,925


