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

  .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: 

  وصف الخدمة. 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

    العيادة البيطرية  فكرة المشروع المقترحة 

   األنتاجية والمنزلية واألليفة عالج وجراحة الحيوانات  المشروع  خدمات

 عالجي  -  خدمي   تصنيف المشروع 

 8 العاملة عدد األيدي 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

  52,705 الموجودات الثابتة 

 250 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 23,663 رأس المال العامل 

 76,618 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

لطب البيطري مهنة ضاربة في القدم ، وهي أيضاً مهنة متطورة ومتجددة بشكل مستمر وبتغير الظروف  ا

فقد تضمنت   ، ق.م ذكر الطب البيطري  2100وقد ورد في قوانين حمورابي عام  ، المجتمع  حتياجات او

ياته في المحافظة  تلك القوانين أجر الطبيب البيطري عند تقديمه العالج لكل نوع من الحيوانات ، ومسؤول 

كما ذكر الطب   ، على حياة الحيوان وما يطبق بحقه من عقوبات إذا أساء شروط مهنته بالممارسات الخاطئة 

البيطري في البرديات الطبية لقدماء المصرين مثل بردية  كاهون التي وصفت األنشطة البيطرية باإلضافة  

إلى وصف األنشطة البيطرية .  تطرقت إلى الكتابات الهندية التي    

تم تشييد أول مستشفى    حيث ق.م ، كثيراً عن الطب البيطري وسبل تطويره   350سنة  أبقراط وقد كتب 

ويقال إن الفيلسوف بيدبا كان طبيباً   ، ق.م ، في الهند في عهد الملك آسوكا  250بيطري في التاريخ سنة 

،بيطريا يم الزمان وكانوا يطلقون البيطار التي أشتق منها اللفظ  وقد عرف العرب الطبيب البيطري منذ قد  

. وات الخيول ذ على الشخص الذي يقوم بعمل ح  

في ذلك   ، با وأما التعاليم البيطرية بمفهومه الحديث فقد نشأ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في أور 

كانت األوبئة وفي مقدمتها الطاعون البقري والسل البقري ، تفتك بالمواشي   –ومنذ قرون قبله   –الوقت 

م ،    1741و  1710فبين عامي  ،الشديدة والمجاعات  المعاناة با كلها مسببة ووتنتشر أحياناً لتشمل أور 

متتالية  ستمر المرض لمدة أربعين عاماً وقد أ  ،على سبيل المثال ، ماتت نصف األبقار في الطاعون البقري 

. في الظهور بشكل متكرر   

، أجتمع ساستها ومزارعوها وأصدروا قرار  وفي أعقاب أحد األوبئة الكاسحة للطاعون البقر في فرنسا 

بإنشاء أول كلية للطب البيطري في مدينة ليون الفرنسية لمكافحة طاعون البقر، وقد تأسست تلك الكلية في  

م ، وبالفعل تمكن العلماء البيطريون في هاتين  1765عام   آلفورت  ي خرى فا، وتبعتها كلية  1760عام 

الكليتين إسهاما كبيرا في تطوير العلوم   خريجو، وأسهم الطاعون البقري  انتشارالكليتين من معرفة كيفية 

الطبية البيطرية وخاصة الطب الوقائي ومكافحة األمراض المعدية ، وقد نجحوا في القضاء على الطاعون  

البقري ليس في فرنسا وحدها وإنما في أرجاء أوروبا كافة ، وظلت أوروبا خالية من ذلك المرض منذ مطلع  

 القرن الماضي إلى يومنا هذا . 
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في   مهم  دور  له  الخالدة على مر القرون  باإلنجازات تاريخ الطبيب البيطري الحافل للان ذكره  مما سبق  

.الحفاظ على الثروة الحيوانية واألمن الغذائي بالبلد    

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

بيطرية شاملة تلبي كافة متطلبات العالج والتحصين للثروة    ةعياد إنشاء لى إيهدف المشروع المقترح 

مما يساعد في الحفاظ عليها وزيادة االنتاج لهم ويسهم في   واألليفة   ةأو المنزليسوى اإلنتاجية لحيوانية ا

  زيادة الدخل لمربيها . 
  

  :المشروعوأهداف ومن أهم مبررات 

 الصحية لمنتجاتها.  تهاإلنتاجية وضمان سالمتنمية الثروة الحيوانية وزيادة قدرتها  . 1

اإلمراض المسرطنة والوافدة وخاصة  بما يخدم مكافحة   البيطرية البنية التحتية للخدمات الطبية استكمال . 2

  .  الوبائية منها بكافة المناطق  

توصيل الخدمات الوقائية والعالجية واإلرشادية إلى مربي الثروة الحيوانية المنتشرين في مختلف القرى   .3

  . والمناطق المملكة  

    الحركة التجارية المتعلقة بالثروة الحيوانية بما ينعكس على مستوى دخل األفراد.زيادة . 4

  

الحفاظ على   ساعد التي ت  ة الناجح الريادية ةاالستثماري فكار ألهذا المشروع من ا ة تعتبر فكرعليه  و  

الثروة الحيوانية من األمراض واألوبئة الوافدة مما يساعد في تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية  

   .  لمربيهاالدخل  دة وزيا

  ثالثا: منتجات المشروع

وي على عدد مـن االقسـام التـي  تسـاعد فـي تقـديم كافـة تإنشاء عيادة بيطرية شاملة تح  يقوم المشروع على

 انتشـارمما يساعد فـي الحـد مـن   ليلظفي منطقة ال  لمربي الثروة الحيوانية  والتمريضية    الخدمات العالجية  

  .  االمراض وزيادة إنتاجيتها وتحسين مستوى الدخل لمربيها 
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  المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع  

لترخيص من هذا النوع من المشاريع كون مساحة المشروع تلبي كافة   ةاي عوائق قانوي د ال يوج

مياه  من  األساسية الى توفر الخدمات  باإلضافة،  في القانون  الموجودة ة التنظيميو  ة الصحي االشتراطات 

  . وسهولة الوصول اليه والكهرباء  
  

 المشروع المقترحة خامسا: الدراسة الفنية لفكرة 

 الخدمة وصف ) 1(

على    المشروع  عد   نشاءإيقوم  على  تحوي  متكاملة  بيطرية  أو   د عيادة  الفحص  سوى  االقسام  غرفة    من 

..... وغيرها التي تساعد في الحفاظ على الثروة الحيوانية من األمراض واألوبئة  العمليات وغرفة التطعيم  

  خسائر فادحة.  مربيها وتكبيد  عليها أو القضاء   إنتاجيتها المستحدثة التي تعمل على تخفيض 

 :المساحة والموقع ) 2(

لكن يفضل إنشاءه في قضاء   قامة المشروع في مناطق معينه في لواء قصبة الزرقاء ،  إمن الممكن 

% من مزارع األبقار والماشية المنتجة للحليب  70على   احتوائهمن  القضاء  به  عت لما تتم الضليل

باإلضافة إلى  وجود العديد من مصانع األلبان االجبان التي تزود السوق المحلي بالعديد من األصناف  

  إلضافة إلى قيامها بالتصدير إلى الخارج . اب

  

وهو عباره عن    متر  250-  150فهي تقدر بحوالي  ةالدارسقيد  مشروعلل التقديريةللمساحة  بالنسبةاما 

  مليات صصة  للفحص والتطعيم والمختبر والعخ االقسام المتمبنى مستقل يخصص منافعه الى عدد من 

  .    ةداري إلمكاتب االالى  ة ضافإل با،  وغيرها ...
  

 ته : البناء وتعديال ) 3(

مبنى مستقل   وهو عباره عن  متر  م  250 – م  150بحوالي  ة بنيأل من ا ة ساسيأل المشروع ا حتياجات اتقدر 

والتي قدرت    بعض التعديالت   جراءإ ، لكنه بحاجه الى من مياه وكهرباء  ة ساسيأل كافة الخدمات ا   متوفر فيه 

  كما هو موضح في الجدول ادناه:  ،دينار1,150بحوالي 
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  البند  /دينار  اإلجمالية  التكلفة
  ةداخلي ةتمديدات صحي  500
  ةداخلي ةتمديدات كهربائي  250
  دهان  400

  المجموع   1,150
 

  :والمعداتاألجهزة  ) 4(

 كدينار وذلـ  42,000بحوالي    للمشروع لإلنشاء العيادة البيطرية  الالزمةقدرت تكلفة التجهيزات والمعدات  

  -:على النحو التاليوزعت كما تبناء على تقديرات أوليه من قبل المستشار ، حيث 

  والمعدات   األجهزة  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  معدات غرفة العمليات والتخدير  15,000  -  15,000
  معدات غرفة الفحص   7,000  -  7,000

  معدات المختبر  20,000  -  20,000
  المجموع   42,000

  

  

 :واالدوات  دوالعد األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  التي يحتاجها المشروع   والعدد واالدوات   المكتبيةثاث والديكورات والتجهيزات أليبين الجدول ادناه ا 

دينار :   9,305 حوالي  قدرت والتي التشغيلي   خالل العام االول  

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مع تجهيزاته دارةإلامكتب   600  1  600
  الستقبال امكتب   450  1  450
  مكتب للتمريض    550  1  550
    الب توب    700  1  700
  اجهزه كومبيوتر   400  1  400
  ات طابع  170  1  170

  طن  2مكيف   650  2  1,300
  كولر مياه  135  1  135

  دوات ألالعدد وا  -  -  5,000
  المجموع                           9,305
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    ةالعام ةمعدات السالم      )6(

  ةوليألا  سعافات إلا من طفايات حريق وصندوق  ةالعام ة سالمالالمشروع من معدات  حتياجات اقدرت 

. دينار  250 بحوالي   للتمريض واألطباء ومالبس مهنيه   

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة )    7(

قدر للمشروع    ت بناء على ما تقدم  الثابتة  الموجودات    وزعت   دينار  52,705بحوالي    الدراسةقيد  تكاليف 

  - :كمايلي 

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  1,150    تعديالت البناء  

  %10  42,000   معدات الو  األجهزة
    ةثاث والتجهيزات المكتبي ألا

  والعدد واألدوات 
9,305  15%  

  %15  250  ة العام  ةوسائل السالم
    52,705  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 9(

  - النحو التالي : الوظيفة والعدد على موزعة من حيث دائمه  عمل  فرص  8حوالي  يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  3    أطباء بيطرين 
  1    موظفة استقبال 

  2  ممرضين 
  1    محاسبة 

  1    عاملة نظافة 
  8  المجموع 

    

 :  اإلنتاجمستلزمات و  المواد األولية ) 10(

من األدوية  و  لمستهلكات الطبية البيطريةا ساسي من  أبشكل  الخدمةومستلزمات    ةوليألتتكون المواد ا 

شراءها من السوق المحلي .  التي يتم احضارها  و  من المواد وغيرها .....والمعقمات والمواد الجراحية   
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 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 11(

ى  إل باإلضافةول مره ، ألوما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص    التأسيس  مصاريف تتألف 

  250بحوالي  ت المراسالت والمواصالت لغايات التسجيل وترخيص المشروع وغيرها ..... والتي قدر

  دينار . 

  : رأس المال العامل ) 12(

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

  ، سوف يتم افتراض أن راس المال  قرب الى الواقع أللمشروع  اإلجمالية ولغايات الوصول الى التكاليف 

  ت الموجوداتكاليف   ي% من اجمال45يعادل حوالي  ه واحتياجاتالمشروع  العامل التشغيلي وفقا لطبيعة 

  دينار  23,663أي ما يعادل   واستناد الى مشاريع مشابه  الدراسةمعد  المستشار حسب خبرة  الثابتة
  

  لفكرة المشروع المقترحة  البيئية سادسا : االثار 

التخلص من النفايات الطبية في   حيث يتم يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع  كبير  تأثير  أي  ال يوجد 

مكب النفايات . لالحاويات المخصصة لها والتي يتم تحويليها   
 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  التكلفة/دينار   البند
  1,150  بناء  تعديالت 
  42,000  والمعدات   األجهزة

  9,305  ة والعدد واألدوات ثاث والتجهيزات المكتبي ألا
  250  ة عام ة وسائل سالم

  52,705  إجمالي الموجودات الثابتة 
  250  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  23,663  رأس المال التشغيلي 
  76,618  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :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

 


