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

  .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  كـذا مشـروعلحكم على مدى جدوى إقامة هل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

  .الصغيرة والمتوسطة

لحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ، وقد تم ابرنامج 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     
ادات وتقـدير علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرلمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

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

جم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وح
المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ 
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  قتصادية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى اال

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

  

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

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   المشروعالدراسة الفنية لفكرة  خامسا: 

  الخدمة /مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  التشغيل . مصاريف التأسيس وما قبل10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 فكرة المشروع المقترحة 
  مؤسسة تقدم خدمات مكافحة اآلفات والقوارض والحشرات  

 . م وبيع الطعوم والمبيدات الحشرية المختلفةوخدمات التعقي

 منتجات المشروع 
    خدمات مكافحة اآلفات والقوارض والحشرات وخدمات التعقيم

  . وبيع الطعوم والمبيدات الحشرية المختلفة

 خدمي   تصنيف المشروع 

 5 العاملة عدد األيدي 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 21,475 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 7,500 رأس المال العامل 

 29,175 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

المقترح عبارة عن  فكرة   الحشرية    وبيع المبيدات والقوارض  مؤسسة لمكافحة اآلفات والحشرات  المشروع 

  والطعوم المختلفة. 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  المبررات  

   على المتزايد  بعد  خدمات  الطلب  وخصوصاً  التعقيم  وخدمات  والحشرات  والقوارض  اآلفات  مكافحة 

 جائحة كورونا. 

 المختلفة من خدمات    ة تلبية حاج المشروع  العامة وسكان ومنشآت منطقة عمل    التعقيم خدمات  الصحة 

 بأسعار وجودة مناسبين. المبيدات المختلفة  كذلك توفير و

  هدافاأل

  منها واحدة لصاحب المشروع.  ضمن المشروع  ةعمل دائم   فرص ) 5(توفير  

  توفير دخل جيد لصاحب المشروع.   
  

  المشروع خدماتثالثا: 

تقديم في  المشروع  خدمات  في    تتمثل  أو  المنازل  في  سواء  والقوارض  والحشرات  اآلفات  مكافحة  خدمة 

  ) لآلفات  المتكاملة  اإلدارة  نظام  بطريقة  المختلفة  اإلقتصادية   IPM  - Integrated Pestالمنشآت 

Management (   المختلفة. وتقديم خدمة بيع المبيدات الحشرية والطعوم  
  

 قترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع الم

رقم    تشترط تعليمات وزارة الزراعة لترخيص خدمات مكافحة اآلفات الزراعية والصحة العامة والمخازن 

أن يمتلك شركة أو مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة  بعلى طالب الترخيص    2022/ ز لسنة  1

الزراعية  اآلفات  ومكافحة  الرش  خدمات  تقديم  غاياتها  صاحب    ومن  يكون  وأن  الخطرة،  المواد  وتخزين 

مع مهندس/ مهندسة حاصل على  شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو متعاقداً  الشركة حاصالً على  

مهنة  مزاولة    هلدي ه  المتعاقد مع  المهندسة   / ندسمه صاحب الشركة أو اليكون  وأن  شهادة في العلوم الزراعية  

س الزراعين  المهندسين  نقابة  المفعول من  متفرغاً    ارية  المهندسة  أو  الزراعي  المهندس  يكون  للعمل  وأن 

  لدى المؤسسة.  بصورة فعلية ودائمة
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمةمراحل  ) 1(
  

  ينقسم زبائن المشروع المقترح إلى فئتين هما:

ترتبط إيرادات المشروع المقترح من خدمات مكافحة الحشـرات والقـوارض واآلفـات   أصحاب المنازل: . 1

منزلياً (المعالجة داخل المنزل) بمساحة المنـزل الواحـد، إذ يختلـف سـعر تقـديم الخدمـة بحسـب مسـاحة 

 ضـمن منزلـه  ةالموجـود مع المؤسسة وتحديـد نـوع اإلصـابة  مباشرة  يقوم الزبون بالتواصل    ، إذ المنزل

وتتم عمليات المكافحة بـدون إخـالء المنـزل حيـث تسـتخدم مـواد آمـن    )، آفات ..إلخقوارض   (حشرات،

 صحية وغير ضارة بصحة اإلنسان.
 

  هما: فئتين إلىاب المنازل حينقسم أص

 األولى يقوم  الفئة  المسكن  :  بدء  صاحب  من  متأخر  وقت  في  والقوارض  والحشرات  اآلفات  بمكافحة 

تصيب   والتي  مسكنه،  ضمن  للطابق  مسكنه  إنتشارها  الصحية  والمناهل  المصارف  طريق  عن  غالباً 

النوافذ   خالل  من  أو  التالية  للطوابق  الصحية  المواسير  تمديدات  عبر  المرور  خالل  من  أو  األرضي، 

الهواء، مناور  أو  التهوية  اإلصابة    وفتحات  ولتفشي  وأسرته  نفسه  على  وخوفاً  المسكن  ويقوم صاحب 

لشركات مكافحة اآلفات  باللجوء  وتأخره في معالجتها ولعدم المعرفة الصحيحة بطرق المكافحة السليمة  

لخطورة هذه اآلفات على صحة وسالمة   لتنفيذ عملية/ عمليات رش لمواقع اإلصابة نظراً  والحشرات 

 اإلنسان. 
 

   ما تكون  لديه  بمكافحة اآلفات والحشرات والقوارض مبكراً و صاحب المسكن  : يقوم  الثانية الفئة غالباً 

اإلصابة والمعالجة في وقت مبكر، وتتم المعالجة من خالل  عملية  دراية بسيطة بطرق المكافحة وتكون  

بال  المساكن  أصحاب  من  النوع  هذا  ويكتفي  المناسبة  والطعوم  المبيدات  واستخدام  على  شراء  حصول 

وتزويده   اإلصابة  نوع  بتشخيص  تقوم  والتي  والقوارض  الحشرات  بمكافحة  المعنية  المؤسسة  إستشارة 

 بالمبيدات المناسبة وتنتهي المشكلة باستخدام المبيدات والطعوم وفق اإلرشادات الصحيحة. 
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  ينقسم أصحاب المنشآت المختلفة إلى فئتين أيضاً:   : أصحاب المنشآت المختلفة 

   :العاملة في مجال مكافحة اآلفات    الفئة األولى المشاريع الخدمية  تقوم بالتعاقد سنوياً مع  منشآت قائمة 

خوفاً على  أو    إشتراطات جهات التراخيص والرقابةوالحشرات والقوارض، وذلك ألحد األسباب التالية:  

حماية ممتلكاتها موجوداتها  من اآلفات والقوارض أو ل  ضاتها من السلع والبضائع مخزوناتها و/أو معرو 

 وصحة موظفيها.  

  :منشآت صغيرة ومحالت خدمية مصابة بإنتشار القوارض واآلفات والحشرات وتقوم بشراء    الفئة الثانية

 رة واحدة. أو طلب خدمة الرش والتعقيم لم حاجتها من المبيدات والطعوم ومكافحة اآلفات مبكراً 

 

  :المساحة والموقع ) 2(

وعـرض  متر مربع لغايـات المكاتـب اإلداريـة واالسـتقبال  30لمساحة ال تقل عن  المقترح    عيحتاج المشرو

، كما تشترط تعليمات ترخيص هذا النـوع مـن المؤسسـات إضافة للمرافق العامةالمبيدات والطعوم المختلفة  

لغايــات تخــزين العــدد واألدوات واآلالت  ²م 16تقــل عــن تــوفير مســتودع مســتأجر أو مملــوك مســاحته ال 

  المختلفة الالزمة لتقديم خدمات المشروع المقترح.
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

    . هذا النوع من المشاريع لتعديالت على البناءال يحتاج  
  

 العدد واألدوات: ) 4(

وكمـا هـو مبـين فـي الجـدول   دينـار  125للمشروع المقترح  بحوالي  درت تكلفة العدد واألدوات المطلوبة  ق

  التالي:

  ) 1جدول رقم (

تكلفة    العدد   التكلفة /دينار 
  الوحدة/دينار 

  البيان

  لتر 20خزان رش محمول سعة  25  2  50
  لتر 10جهاز طرمبة رش   15  2  30
  لتر 7جهاز طرمبة رش   12.5  2  25
 لتر 5جهاز طرمبة رش  10  2  20

  المجموع   125
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  :اآلالت والمعدات  ) 5(

  -هو مبين بالجدول أدناه:توزعت كما ودينار  1,750 بحواليعدات والم اآلالت  قدرت تكلفة

  ) 2جدول رقم (

تكلفة    العدد   التكلفة /دينار 
  الوحدة/دينار 

  األجهزة 

 barrow sprayerمجرورماتور رش  800  1  800
  لتر 4.5جهاز تضبيب حراري سعة   650  1  650
  لتر 6لمكافحة ناقالت األمراض سعة  ULVجهاز  300  1  300

  المجموع   1,750
   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 6(

  ومكتب  2عدد    يد مكيف هواء دينار ووتتمثل في تور   2,600ألثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغقدرت تكلفة ا

وجهاز      2عدد  بعقود  الملفات والحفظ  لوخزانة    4انتظار عدد    وكراسي   مدير ومكتب سكرتيرة مع الكراسي

خالل العمل    وصندوق اسعافات أولية مع الكادر ولوحة اعالنية  وطابعة متعدد المهام    2مكتبي عدد    اسوب ح

  وتركيب بوفيه للموقع.  حريق للمكتب وطفاية للمستودع الميداني وطفاية 

 :وسائل النقل ) 7(

وتقـدر كلفتهـا بمبلـغ بـك أب  لغايـات العمـل الميـداني    نقـل  واسـطةتـوفير  ليحتاج هـذا النـوع مـن المشـاريع  

  .دينار 17,000
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 8(

 توزعت كماو   دينار 21,475   تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي بناء على ما تقدم  

  - :يلي

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  0  أعمال بناء 
  20% 125  عدد وأدوات 

  %10 1,750  معدات الاآلالت و
  %15  2,600  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  %15  17,000  وسائط نقل 
    21,475  المجموع 

 



 

Page 9 of 10 
 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 9(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على ة دائمعمل   ) فرص 5( المقترح   يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع/ مالك 
  1  مهندس زراعي 

  2  عامل رش 
  1  سكرتاريا 

  5  المجموع 
    

  

 مستلزمات الخدمة  و  األوليةالمواد  ) 10(

ومس األولية  المواد  كلفة  المشاريع  تلتشكل  من  النوع  لهذا  الخدمة  مبيعاته  %  30حوالي  زمات  إجمالي  من 

 % من إيراداته المقدرة.  70تشكل تكلفة بضاعة المتاجرة للمبيدات الحشرية والطعوم ، بينما السنوية، 
  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 11(
  

  دينار.  200  بمبلغ ما قبل التشغيل مصاريف و والمصاريف اإلدارية   مصاريف التأسيستقدر 

  : رأس المال العامل ) 12(
 

مستلزمات  يح لتوفير  المشروع  هذا  متاجرة    خدمةتاج  واحد احتساب  و  ينلدورة شهروبضاعة    دورة شهر 

بمبلغ    التشغيلي  لإليجارات وباقي مصاريف التشغيل، وعليه تقدر احتياجات المشروع من رأس المال العامل

  دينار.  7,500

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

البيئة،   أو  اإلنسان  المقترح على  للمشروع  سلبية  بيئية  آثار  يوجد  أقرب  ال  النفايات في  التخلص من  وسيتم 

 حاوية للمشروع. 
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 5رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  0  أعمال بناء 
  125  عدد وأدوات 

 1,750  معدات الاآلالت و
  2,600  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  17,000  وسائط نقل 
  21,475  إجمالي الموجودات الثابتة 

  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
 7,500  رأس المال التشغيلي 

  29,175  للمشروعالتكاليف اإلجمالية 
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


