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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
الالزم لتنفيذ فكرة المشروع هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) فـي مختلـف محافظـات     
المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   ات واحتياجـوألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم 
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
لمسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

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

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والعدد واالدوات والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  البيئية لفكرة المشروع رسادسا: اآلثا

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 مصنع معقمات طبيه مشروع   فكرة المشروع المقترحة 

 هاجين ، يود ، كحول) (  الطبيةالمعقمات  منتجات المشروع 

 تجاري  - صناعي   تصنيف المشروع 

 28 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 74,700 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 48,555 رأس المال العامل 

 123,755 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

، حيث أنها  ةبيئات الرعاية الصحيمن إجراءات مكافحة العدوى، السيما  يتجزأ يعد التعقيم والتطهير جزءا ال  

المكتسبة في المستشفيات، وبالتالي تحسين جودة   اإلصابات تساعد مقدمي الرعاية على منع العديد من 

  الرعاية المقدمة ، وتقليل تكلفة الرعاية الصحية في نفس الوقت . 
  

في جميع أنحاء العالم ، فأن التركيز على تعقيم   عدوى فيروس " كورونا "  انتشار معدل  ارتفاع ومع 

  وتطهير المعدات واألجهزة في المستشفيات وأسطح المنازل آخذ في االزدياد. 
  

النمو في سوق مكافحة العدوى إلى حد كبير إلى عوامل، مثل ارتفاع معدل اإلصابة  ويمكن أن يعزى 

من المستشفيات وزيادة عدد العمليات الجراحية وتزايد عدد المسنين ، وزيادة حاالت  المكتسبة  ض باألمرا

األمراض المزمنة ، والتركيز المتزايد على تعقيم األغذية وتطهيرها ، والتقدم التكنولوجي في معدات التعقيم  

دوية والمستشفيات والشركات  عن زيادة االستعانة بمصادر خارجية لخدمات التعقيم بين شركات األ  ، فضال

  المصنعة لألجهزة الطبية . 
  

جميع المكروبات بما في ذلك البكتريا المسببة للتكاثر وغير الفطرية   ةإلزاليم آمر ضروريا ق يعد التع

أو المواد البديلة ، وبالتالي تمثل مخاطر صحية . وتستخدم معدات  والفيروسات التي قد تلوث العقاقير الطبية 

  . التعقيم لتدمير نمو الميكروبات خصوصا على األجهزة والمعدات الطبية والمواد في صناعة الغذائية  
  

يم  قوالبخار . ويتم تع للتعقيم الحرارة الجافة والغازات واألبخرة والسوائل واإلشعاع  وتشمل الطرق المختلفة 

الحرارة الجافة للعناصر   استخداماألبخرة والسوائل ، في حين يمكن  باستخدام العناصر الحساسة للحرارة 

والفوالذ  العالية ، وتستخدم الغازات البالستكية ، وتستخدم طريقة البخار للزجاج  للحرارة ذات المقاومة 

أجهزة المراقبة الميكانيكية أو الكيميائية أو البيولوجية   استخدام فعالية التعقيم يتم  ن المقاوم للصدأ. ولضما

  بشكل عام . 
  

وع ومدى أي تلوث ، والظروف التي يتم بموجبها  نوتعتمد فعالية عملية التعقيم على طبيعة المنتج ، و 

التصنيع   لفي جميع مراحويجب مراعاة متطلبات ممارسة التصنيع الجيدة   ،تحضير المنتج النهائي 

 والتطهير . 
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

والكحول واليود لما لها    جين   هايمثل   ةنتاج المعقمات الطبي لإلمصنع انشاء   يهدف المشروع المقترح الى 

سطح من الفيروسات  أل فراد واألوالمعدات وا  ة واالجهز  ةالطبي ة الدور الكبير في حماية الكوادر البشري

الن  عا جائحة كورونا التي تسببت  في حالة  انتشار في الوقت الحاضر من  وخصوصا أن العالم يعاني حاليا 

  إلنتاج   في  كافة أنحاء العالم   األدويةسوى المستشفيات أو شركات  للقطاع الصحي القصوى الطوارئ

  . من الهالك البشرية  نقاذ األرواح لال المطاعيم  

  

  :ومن أهم مبررات المشروع

في كافة انحاء العالم  لما لها من     جة الطلب المتزايد عليهيلكافة الكوادر نت   ة المعقمات الطبي توفير  ٠١

  والمعدات واالفراد  من فيروس كورونا .   ةواالجهز ة الدور الفعال في حماية الكوادر الصحي

    . في منطقة عمل المشروع   ة المحيط ةالمنطق  ألبناء   ةاضافي توفير فرص عمل  . ٢

  ع. تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشرو  . ٣

  

  ة وذات الجدوى االقتصادي ة الناجح   ةهذا المشروع من االفكار االستثماري ة تعتبر فكروبناء عليه  

على منتجات  والمستشفيات االفراد والمؤسسات  قبل  وذلك بسب الطلب المتزايد  من  ،  ةالعالي

   المشروع . 

  

    ةوصف الخدمثالثا: 

المعقمات الطبية مثل هاي جين والكحول الطبي واليود لما لها من  نتاج لإلمصنع  يقوم المشروع على انشاء  

 ح مــن الفيروســات طواالســ ةوالمعــدات الطبيــ واألجهــزةالطبيــة  روالكــواد فــي حمايــة  االفــراد  دور فعــال

  .والبكتريا

  

  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 
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لترخيص من هذا النوع من المشاريع كون مساحة المشروع تلبي كافة   ة قانونياي عوائق  د ال يوج

مياه  من  ة الى توفر الخدمات االساسي ةضافإل ، بافي القانون  ةالموجود  ة التنظيميو  ة الصحي االشتراطات 

  . وسهولة الوصول اليه والكهرباء  

  

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المنتج  وصف  ) 1(

مثل "هاي جين والكحول اليود " التي تساعد في    الطبية تصنيع مواد المعقمات ب  سيقوم المشروع قيد البحث  

  ريا  وخصوصا فيروس كورونا . يمن الفيروسات والبكت والكوادر الطبية والمعدات حماية االفراد  

  

 مراحل التصنيع   1.1

  بالعديد من المراحل فمن أهم تلك المراحل هي :  المعقمات الطبية تمر مراحل انتاج 

  

  توريد مواد الخام  االولى : مرحلة   ةالمرحل

التي تعمل على    من قبل    ة الحصول على المواد األولي على    ةيتم هذا المرحل الكبرى  نتاج  إ الشركات 

إلى    باإلضافة كغم     50لتر أو على شكل شواالت حجم    500على شكل برميل سعة    ة المواد األولي

  في السوق المحلي .  ةأو تجار الجمل ن المستورديعدد من 

  

  االنتاج الثاني : مرحلة  ةالمرحل

في المعقمات   ة الخاص ةلكل من المواد األولي ةالبدء في خلط المكونات االساسي  ةويتم هذه المرحل

  .  ة لي خاص في التعبئآثم ينتقل الى خط انتاج نصف  ،في خالطات خاصه   ة الطبي

  

  ة التعبئ: مرحلة   ةالثالث  ةالمرحل

السوق   احتياجات مختلفة حسب  بأحجاميتم في هذه المرحلة تعبئة المعقمات الطبية في علب بالستكية  

  تغليفها بالنايلون . تعبئتها في كراتين خاصه أو يتم يتم المحلي ثم  
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 :المساحة والموقع ) 2(

أو المناطق التي   ةالمنطق الصناعي  لكن يفضل في  في اللواء اقامة المشروع في اي منطقه الممكن  من  

الطلب  نتاج أو القدرة على تلبية توفر البنية التحتية الخاص بال   بسب  وذلك  تشهد حركة تجارية نشطة 

  على منتجات المشروع من قبل الفئة المستهدفة . المتزايد 

  250حوالي  اإلجمالية  مساحته تبلغ   هنجرأو  مستأجرلمساحة الموقع فهو عباره عن مبنى   بالنسبةاما 

أما الجزء    اإلنتاجوالجزء الثاني لساحة   ةمتر بحيث يخصص جزء منه لتخزين المواد األولي 500-

  دارة باإلضافة الى مكاتب اال  يخصص  لحفظ المنتج النهائي من أجل بيعه للسوق المحلي ،  الباقي

دفعات شهرية  تدفع بواقع   دينار.  6,000بحوالي  له السنوية  األجرة فيما تقدر وغرف غيار العمال ، 

  متساوية . 

  

 :البناء البناء وتعديالت   ) 3(

  أو هنجرنى ب م وهو عباره   متر  500 -  250بحوالي    البناء الداخلي  من  ة ساسيأل تقدر احتياجات المشروع ا

بعض التعديالت عليه كما هو  جراء  إ ، لكنه بحاجه الى   من كهرباء ومياه  ةكافة الخدمات االساسيب مجهزه

  موضح في الجدول ادناه: 

  البند  /دينار  اإلجمالية  التكلفة
   كهربائية  تمديدات   6,000
  تمديدات صحية + المرافق الصحية   4,000
   باب حديد خارجي   1,200
  دهان للمبنى  1,500

  المجموع   12,700
  

  
  

 :واالدوات  دوالعد المكتبية األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(

دينار وذلك   24,000قيمتها بحوالي   قدرت  ة وعدد وادوات لى اثاث وتجهيزات مكتبيإالمشروع  يحتاج  

: المركز وكما هو موضح في الجدول ادناه  وفق تقديرات مستشار   
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/   اإلجمالية  التكلفة
 دينار 

 الواحدة الوحدة تكلفة 
  دينار  /

  البند  العدد 

  أرمه  1  250  250
  وتجهيزاته ةالدارامكتب   1  650  650

  تجهيزاتهمكتب للمحاسبة مع   2  550  1100
  مكتب للموارد البشرية   1  500  500

  مكتب للتسويق مع التجهيزات   3  400  1,200
+ مشــرف نتــاج إلا هنــدسممكتــب   2  400  800

  نتاجإلا
  ماكنة تصوير  1  1,500  1,500
   دارةإلا كتب لمالب توب   1  700  700

  دارةاإل لمكاتب  أجهزة كومبيوتر  7  400  2,800
  دارة إلطابعات لمكاتب ا  5  300  1,500
  دارةإلطن ل 2مكيف   3  600  1,800
  دارةإلطن ل 1.5مكيف   2  450  900

  طن لصالة االنتاج   2مكيفات   6  600  3,600
  غرفة غيار للعمال   -  -  1,500
  كراسي لصالة االنتاج    -  -  400
  طاوالت ستانلس   6  100  600

  استراحة العمال وتجهيزاتها  1  2500  2,500
  إنذارجهاز   1  500  500
  ةكاميرات مراقب  1  400  400
  ةشاش  1  250  250
  كوار مياه  3  150  450
  العدد واالدوات   -  -  550

  المجموع       24,450
  

  

  

  وسائل النقل  ) 5(

 قديريـة بحـواليالت  هـاقيمت  قـدرت   3وعـددها    سـيارات توزيـع نـوع بنجـوقوم صـاحب المشـروع بشـراء  يس

كما هو موضـح فـي الجـدول و ، على كافة أنحاء المملكةالمشروع    لتوزيع المنتجات    وذلك  دينار  37,500

  :ادناه

  البيان  العدد   دينار /اإلجمالية التكلفة 
   سيارة نوع بنجو  3  37,500
  المجموع   37,500
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    ةالعام ةمعدات السالم      )6(

  بحوالي   األولية من طفايات حريق وصندوق االسعافات  ة العام ة المشروع من معدات سالم حتياجات اقدرت 

. دينار   500  

 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة     )7(

للمشروع  قدرت  بناء على ما تقدم   الثابتة  الموجودات    دينار وزعت   74,700بحوالي    الدراسةقيد  تكاليف 

  - :يلي كما

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  12,700  بناء أعمال  

مكتبية وعدد  أثاث وتجهيزات 
  دوات أو

24,000  15%  

  %15 37,500  وسائط نقل 
  %15  500  ة العام  ةوسائل السالم

    74,700  المجموع 

  

  : العمالاإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على عمل   ةفرص 28 حوالي يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1  مدير المشروع  

  2    المحاسب 
  1  موظف موارد بشرية  

  3  موظف تسويق  
  1  مهندس أنتاج  
  1  مشرف انتاج  



 

Page 11 of 12 
 

  16  عمال إنتاج  
  3    نظافة عامل  

  28  المجموع 
    
  

 : نتاجإلاالمواد األولية ومستلزمات    )9(

.... وغيرها  الكحول  مثل    المعقمات الطبية   نتاج  لإل  الالزمةالمواد الخام    من المواد األولية  تتألف مستلزمات  

المواد  مواد   باإلضافة   من  المحلي   ة التعبئ   الى  السوق  من  مباشرة  شرائها  يتم  التي  خالل    والتغليف  من 

  . الموردين أو الشركات المصنعة لمواد الخام

  

 التأسيس وما قبل التشغيل مصاريف  ) 10(

الى المراسالت   ةضافإل مره ، با ألولوما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص    مصاريف تتألف 

  دينار .  500والمواصالت لغايات التسجيل وترخيص المشروع وغيرها ..... والتي تقدر بحوالي 
  

  

  : رأس المال العامل ) 11(

لها   ةتفصيلي   ةيجب اعداد دراسة جدوى اقتصاديوبعد اعتمادها من قبل المستفيدين    ةمقترح الفكرة كون 

، سوف يتم افتراض أن راس المال  للمشروع اقرب الى الواقع  ة ولغايات الوصول الى التكاليف االجمالي

تكاليف   ي % من اجمال50حوالي  ما نسبته  عادل ت ه واحتياجاتالمشروع  العامل التشغيلي وفقا لطبيعة 

  حوالي   ما يعادلبأي   واستناد الى مشاريع مشابه   ةمعد الدراس المستشار حسب خبرة  ةالثابت  ت الموجودا

  . دينار   48,555
  

  لفكرة المشروع المقترحة  ة سادسا : االثار البيئي

  يعمل  تجاري  - صناعي المشروع  ن أحيث  تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع  أي  ال يوجد 

   .والبكتريا نتاج المعقمات الطبية التي تحمي من الفيروسات  إ  على
 

  :سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
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  التكلفة/دينار   البند
  12,700  أعمال بناء 

  24,000  والعدد واألدوات  المكتبيةثاث والتجهيزات ألوا
  37,500  وسائط نقل 

  500  ة عام ة وسائل سالم
  74,700  إجمالي الموجودات الثابتة 

  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  48,555  رأس المال التشغيلي 

  123,755  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

البحث   قيد  الوثيقة  مشروع  و كون  لفكرة  مقترح  مصاريفه  هي  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية  وإيراداته  

 . النهائية

 


