فكرة مشروع مقـترحة

مشروع بيع مستلزمات النحاليين
2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضممن تحليما النمواحل الةنيمة والتمويليمة

لةكممرة المشممروع دون تحليللا نواللونحم نوة ويللس و نواللوميس نو ةللس ولحكللع ىلللى ةللد قللدو ذم ةللس ك ل ن
ةشروع مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على النواحل الةنيـة وحجم االستثمار الالزم
لتنةيذ فكرة المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنةيذ المشروع .
وسعيا ً ألن تكون البيانات الواردة فل الدراسة واقعية ما أمكن ،فقد تمت زيارات ميدانيمة لمشماريع ومموردين

ومؤسسممات ذات عالقممة بةكممرة المشممروع  ،ىلة ل ب نلللن نوتوما ل ع نوةتاليللس ن ل قيرندنع وتيللدير حقللع نواللو
نوةتوم ل تللع ناللت ا

ةللن ل ل نودرناللس وحللين ذىللدند درناللس قللدو نمتة ل ديس ولةشللروع ،وذلممل لكممون

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عواما أو ظروف يصعب التنبمؤ باتجاهاتهما ممما يسمتدعل ممن المسمتثمرين
المهتمين بعد االقتناع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :نوةيدةس
اي  :ةنررنع وأ دنف نوةشروع
و  :ةاتق ع نوةشروع
رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع
خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع
 .1نوةا حس ونوةوم
 .2نونا ء وتادي ع نونا ء
 .3نأل ث ونوتقهي نع
 .4نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
 .5نقدنرة ونواة ا
 .6نض ىس نوةت قرة
 .7ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
 .8رأس نوة ا نوا ةا
ا دا :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع
ا نا  :نوتك ويف نققة ويس ولةشروع
ةا  :وا ئا تةويا نوةشروع
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ةلخص نوةشروع
فكرة نوةشروع نوةيترحس

ني ةاتل ة ع نواح ويين

ةاتق ع نوةشروع

نوةاتل ة ع نو ةس نترنيس نواحا ونات ج نوااا

تةايف نوةشروع

تق ري

ىدد نأليدي نوا ةلس

2

حقع نالات ة ر نوكلم وفكرة نوةشروع
نوتكلفس ن وديا ر نألردام

نوني ن
نوةوقودنع نو نتس

5050

ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

500

رأس نوة ا نوا ةا

9000
14550

نوةقةوع نوكلم وحقع نالات ة ر
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أوالب  :ةيدةس
يمتاز العسا األردنل بتنوعه وتركيبته المميزة  ،بسبب تنوع المناطق الجغرافية من جباا وسهوا ووديان،
وحيممازات زراعيممة صممغيرة متنوعممة المزروعممات ،إضممافة إلممى تنمموع النباتممات البريممة والتممل فممل أ لبهمما مممن
النباتات الطبية والعطرية ،األمر الذي يجعا العسا األردنل عموما ً ممن األعسماا عاليمة الجمودة مقارنمة ممع
األعساا المستوردة والتل فل أ لبها من مصدر نباتل واحد ويتميز العسما األردنمل عمن العسما المسمتورد
فممل أن أ لبممه ال يعاممما حراريمما ً يعمليممة البسممترةت وال يةلتممر بةالتممر أتوماتيكيممة ،مممما يبقيممه محافظمما ً علممى
خصائصممممممممممممه وقيمتممممممممممممه الغذائيممممممممممممة والطبيممممممممممممة إال أن ذلممممممممممممل يجعلممممممممممممه عرضممممممممممممة للتبلممممممممممممور.
و من المعروف أن األهمية االقتصادية للنحا تنحصر فل إنتاج العسا والشمع ولكن للنحا فوائد عديدة منها
ما هو ناتج عن تلق يح األزهار وزيادة إنتاجية المحاصيـا الزراعية ،ومنها ما هو ممن منتجمات النحما سمواء
من إفراز الشغاالت والغذاء الملكل وسم النحا ،أو من نواتج ما تجمعه الشمغاالت ممن الرحيمق المذي تحولمه
الى عسا و راء النحا ومن فوائد تربية النحا أيضا التجارة فى الطرود والملكات الزراعية التى تشجعها
الدولة كمشروعات صغيرة لها مميزات كبيرة .

اي  :ةنررنع وأ دنف فكرة نوةشروع
نظرا لالحتياج الشديد لتنمية القطاع الزارعل فل مجاا تربية النحا وانتاج العسا من خالا المشاريع التمل
تممتالئم مممع البيئممة المحيطممة وتوظيممف طاقممات الشممباب فممى مجمماالت مةيممدة ف م ن مشممروع منتجممات النحمما مممن
المشاريع التل تساهم من ناحية أخرى فى زيادة إنتاجية المحاصيا الزراعية من خالا عمليات التلقيح التمل
يقوم بها النحا باإلضافة الى ما تدره من قيمة اقتصادية لصاحب المشروع .
ينتج األردن  %20من إجماا االستهالل المحلل ،وبالتالل ما نسمبته  %80همو مسمتورد وتتنموع أصمناف
العسا األردنل حسمب المنماطق ،حيم

ينمتج فمل منماطق األ موار يعسما الحمضمياتت المخمتلط باألعشماب،

ويعسا الربيعت فل المناطق الشةوية الذي ينتج من األشجار واألزهمار البريمة ،وهنمال القطةمات النمادرة أي
عسمممممممممما الربيممممممممممع الصممممممممممحراوي وعسمممممممممما السممممممممممدر الممممممممممذي ينممممممممممتج فممممممممممل فتممممممممممرات الخريممممممممممف.
بنمما ًء عليممه ،يعتبممر هممذا المشممروع فكممرة اسممتثمارية جيممدة حيم أن اإلنتمماج سمميغطل جممزء مممن طلممب السممو
المحلل ،كما انه يحقق فرصة استثمارية فل هذا المجاا وامكانية تشغيا االيدي العاملة

و  :ةاتق ع نوةشروع
المشروع ال ُمقترح عبارة عن محا لبيع مستلزمات النحاليين الالزمة لتربية النحا وانتاج العسا والمتملثة بـ
Page 5 of 9

• تركيب خلية النحا التل تتكون من ي القاعدة :وهو قاعدة خشبية أو معدنية ذات أربع أرجا ،الطبلية
"القاع" :وهل مصنوعة من خشب بسمل 1سم مع برواز خشبل عرضه حوالل 4سم وبه باب الخلية
،الصندو "الطبقة" :وهل عبارة عن صندو خشبل بمقاسات ثابتة ،الغطاء الداخلل :وهو من الخشب
مع برواز خشبل أو تكون من الخيش العادي ،الغطاء الخارجل :وهو عبارة عن طاء خشبل مثبت به
لوح من الصاج لحمايته من المطر.
وتحتوي الخلية الخشبية على عشرة براويز مصنوعة من الخشب بمقاسات ثابتة بحي تكون المسافة
بين كا بروازين  5/16من البوصة "المسافة النحلية" يثبت فل هذه البراويز ألواح من أساسيات شمعية
مطبوع عليها أساسيات العيون السداسية.
 االوفرهوا :لحماية النحاا من لسع النحا القناع :وهو عبارة عن طاقية من البالستيل أو القش عليها قناع من الشبل لحماية وجه النحاا منلسع النحا
 الداخون :وهو مصنوع من معدن ال يصدأ ويتم فيه حر قطعة من الخيش أو نجارة الخشب وذلللتهدئة النحا بالدخان
 العتلة :وهو قطعة معدنية مثنية تساعد النحاا فل تةكيل البراويز عن بعضها. حاجز الملكات :وهو قطعة من السلل المصنوع بطريقة تسمح بدخوا الشغاالت وتمنع دخوا الملكةوهو يوضع بين خلية التربية وطبقات العسا لكل تحجز الملكة وتمنعها من الوصوا لبراويز العسا
لكل ال تضع بها بيض.
الكةوف :وهل لحماية يدي النحاا من لسع النحا اثناء العما به.اضمممافة المممى بيمممع ي العسممما ،الشممممع ،الغمممذاء الملكمممل حبممموب اللقممماح ،سمممم النحممما ،مممراء النحممما ،إنتممماج
الملكات ،طرود النحات

رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع
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خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
) (1نوةا حس ونوةوم :
بناء المشروع عبارة عن مخزن ،تبلغ مساحته 40م 2ومن الممكن إقامة المشروع فل أية منطقة من المملكة
شريطة توفر المكان والعمالة ،لكن يةضما اقاممة المشمروع فمل المنماطق السمهلية والشمةا وريمة القريبمة ممن
مشاريع تربية النحا

( )2نونا ء وتادي ع نونا ء:
• يةترض أن يتوفر فل موقع المشروع خدمات البنية التحتية الالزمة للمشروع يماء ،كهرباء ،الخت
• يقدر أن يحتاج البناء الى تمديدات كهربائية وبناء سدة حديد تقدر إجمالل التكلةة بحوالل  1400دينار:
جدوا رقم ي1ت
نوناد
نا ء ادة حديد ودرج
تةديدنع ةحيس وكهرن ئيس

نوةا حس /ةتر ةرن
2
30م

تكلفس نوةتر نوةرن /ديا ر
33 3

ذقة وم نوتكلفس/ديا ر
1000

-

-

400
1400

نوةقةوع

( )3نأل ث ونوتقهي نع ونوديكورنع:
قدرت تكلةة االثا والتجهيزات المكتبية بحوالل  3650دينار توزعت كما هو مبين بالجدوا أدناه-:
جدوا رقم ي2ت
نألقه ة

تكلفس نووحدة/ديا ر

نوتكلفس /ديا ر

نوادد
1

500
800

ديكورات داخلية

500

باب سوكريت

800

1

تركيب نظام مراقبة

400

1

400

أرمة خارجية

500

1

500

مكيف

450

1

450

طاولة وكرسل

200

1

200

تركيب ستاندات ورفوف عرض

800

1

800

3650

نوةقةوع
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( )4نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالل  5050دينار توزعت كمايلل-:
جدوا رقم ي3ت
نوناد
أعماا بناء
أثا وتجهيزات
نوةقةوع

نوتكلفس/ديا ر
1400
3650
5050

اانس نالاته ك
%5
%15

( )5نواة وس:
سيوفر المشروع فرصتل عما موزعة من حي الوظيةة والعدد على النحو التالل -:
جدوا رقم ي4ت
نوادد
1
1
2

نووظيفس
مدير مشروع
موظف مبيعات
نوةقةوع

( )6نض ىس نوةت قرة
تتكون بضاعة المتاجره من عدد ولوازم النحاليين يخلية النحا ،االفرهوا ،القناع ،الداخون  ،العتلة ،حاجز
الملكات ،الكةوف اضافة الى بيع العسا ،الشمع ،الغذاء الملكل،حبوب اللقاح  ،سم النحا ،الغراء النحا إنتاج
الطرود ،إنتاج الملكات ،طرود النحات

( )7ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشغيا من رسوم التسجيا والترخيص ألوا مرة باإلضافة إلى المراسالت
والمواصالت الستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  500دينار
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( )8رأس نوة ا نوا ةا:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستةيدين يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مةصلة لها
ولغايات الوصوا إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس الماا
التشغيلل وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته لدورة التشغيلية الواحده والبالغه ثال

شهور لبضاعة المتاجرة

وشهر واحد لباقل المصاريف التشغيلية اي بحوالل  9000دينار

ا دا  :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع

ا نا  :نوتك ويف نققة ويس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
الجدوا التالل يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
قدوا رمع ()5
نوتكلفس/ديا ر
1400
3650
5050
500
9000

نوناد
أعماا بناء
أثا وتجهيزات
ذقة وم نوةوقودنع نو نتس
ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
رأس نوة ا نوتشغيلم

14550

نوتك ويف نققة ويس ولةشروع

ةا  :وا ئا نوتةويا:
كون الوثيقة قيد البح

هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريةه

وإيراداته لن يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتصادية النهائية
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