فكرة مشروع مقـترحة

مشروع عيادة حجامة

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :النواحي القانونية لركرة الم رو
رابعا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1وةف الخدمة
 .6المساحة والموقع
 .3األثاث والتدهيزات
 .4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .8رأس المال العامل
خامسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سادسا :التكاليف ايدمالية للم رو
سابعا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
فكرة الم رو المقترحة

عيادة حدامة

منتدات الم رو

عيادة حدامة

تةنيف الم رو

خدمات
6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

3625

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

555

رأس المال العامل

1542
2511

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعتتر هلا المشروع من المشاريع الخدمية فم القطاع الطتم والتم يمكن لطتيى عاو بو طتيى مخىت
تالطى التىديا واإلتىر الصىينية بن يقىوو تتأةيةىه وتعتتىر الحجامىة بحىد بشىهر طىرق العىالس المةىتخدمة
قديما ً وحديثا ً وهم منتشرة حاليا ً عتر العالو والحجامة هم العالس عن طريق امتصا

وتةريى الىدو

تاةتخداو الكاةام وتكون تطريقتين :
 .0الحجامة الرطتة ( )blood lettingوتتو عن طريق شرط الجلد تمحجو بو مشرط جرو صىريرة
وومىع كاةىام الهىواء الجافىة فوقهىا ويىتو تةىريى الىدماء الفاةىدة عىن طريىق بحىدا مىرط مىىا
للدماء والتراكمام الدموية تتلل المنطقة.
 .5الحجامىىة الجافىىة ( )cuppingمشىىاتهه لطريقىىه الحجامىىة الرطتىىة تمامىىا ولكىىن دون شىىرط الجلىىد
وتشريحه وبحيانا ال يتو فيها تةريى الدماء ولكن تريير مىرط الجةىو الىداخلم والخىارجم وتتىرل
الكاةام شكا تقع دائرية حمراء عل الجلد تختفم تعد فترة قصيرة.
تةتخدو الحجامة لعالس بكثر من ( )52مرما ً مختلفا َ منها  :الصداع النصفم آالو التهر و العمالم
و العمود الفقىري آالو الىركتتين مىعف المناعىة و االلتهاتىام المتكىررة آالو الرومىاتيزو األمىراض
الجلدية الرتو والحةاةىية القولىون العصىتم االكتئىاى و القلىق النفةىم عىوارض ةىن اليىأس و آالو
الدورة الشهرية و آالو الحما وبمراض بخرى مختلفة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تقديو خدمة الحجامة تطريقة طتية ةليمة .
 تحقيق فر

عما ألتناء التجمعام الةكانية المةتهدفة.

 تحقيق عوائد اةتثمارية جيدة.
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ثالثا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجىىد بيىىة عوائىىق قانونيىىة لتىىرخي
المخت

هكىىلا مشىىاريع ويتطلىىى المشىىروع تىىوفر شىىهادة طتيىىة لىىدى الطتيىىى

وتوفير األدوام والمعىدام المناةىتة وضرووو ر عوار وروور خروعالج عت ار خ عتراخصري عتصر لي

وعالرنلي ضرن رنرقي ارل عتروووع وروعا خوفو ووور عتسالري عتع ري.

رابعا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

وةف الخدمة
تقىىوو فكىىرة المشىىروع عل ى إقامىىة عيىىادة حجامىىة تاةىىتخداو الحجامىىة الجافىىة ()Cupping Therapy

وتجهيزهىىا تىىاألجهزة و المعىىدام المناةىىتة لعىىالس الصىىداع النصىىفم آالو التهىىر و العمىىالم و العمىىود
الفقري آالو الركتتين مىعف المناعىة و االلتهاتىام المتكىررة آالو الرومىاتيزو األمىراض الجلديىة
الرتىىو و الحةاةىىية القولىىون العصىىتم االكتئىىاى و القلىىق النفةىىم عىىوارض ةىىن اليىىأس و آالو الىىدورة
الشهرية و آالو الحما وبمراض بخرى مختلفة.

) (2المساحة والموقع:
يقتىىر إقامىىة المشىىروع فررك ف فرري عتخ رعر خ عتسررف نلي فررك عترر فري ،ويحتا
تأ يس عي دة طبية في مجمع تج عي أو طبي أو علت ش عإ ع م .يحت
( )01متع معبع.

المشااعوإ ىلاات ميتااب ي

المشعوإ ىلت م حة ال تقل عن

( )3التدهيزات والديكورات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام المكتتية تحوالم  5602دينار توزعم كما هو متين تالجدوا بدناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
مكتى طتيى

تكلرة الوحدة/دينار
521

العدد
0

التكلرة /دينار
521

كرةم طتيى

011

0

011

مكتى اةتقتاا مع كرةم

011

0

011
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ااب

كراةم انتتار

52

8

511

ةرير

021

5

511

درس و طقو ترتيزة

02

0

02

ةخان مياد

011

0

011

مكيف هواء

521

5

011

جهاز كمتيوتر وطاتعة وفاكس

511

0

511

خزانة ةتانلس ةتيا

011

0

011

خزانة حفت بدوية

011

0

011

خزانة ملفام

021

0

021

لوحة إعالنية

021

0

021

عدة توفيه

011

0

011

نتاتام زينة ولوحام و تراويز

511

0

511

تلفزيون ونتاو ةتااليم

521

0

521

طقو عدة حجامة

511

0

511

إكةةوارام متفرقة

011

مجموعة

011

ميزان

011

0

011

جهاز تعقيو مائم (االية )

21

5

011

طفاية حريق

21

5

011
3625

المدمو

( )4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  5602دينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند

التكلرة/دينار
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نسبة االستهالك

بثا وتجهيزام
المدمو

%02

5602
3625

( )5العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
ددول رقم ()3
العدد
0
0
6

الوظيرة
مالل المشروع(طتيى)
موتف اةتقتاا
المدمو

( )2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد األولية الالزمة للمشعوإ مجموعة من المواد الطبية الم تهلية ( قف زات ،ي ت هواء ،ىبع ،معقم،
قطن  ...الخ) وجميعها متوفرة تالةوق المحلم.

( )7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقدر تحوالم  211دينار.

( )8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعد اعتمادها من قتا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة تإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %56من إجمالم تكاليف الموجودام
الثاتتة حةى خترة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشاتهة بي ما يعادا 0250دينار.

خامسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد آثار تيئية ةلتية للمشروع

سادسا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إعداد جدوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()4
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التكلرة/دينار
5602
3625
211
0250
2511

البند
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

سابعا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال تعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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