فكرة مشروع مقـترحة

مشروع عيادة بيطرية

2017

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
 .2المساحة والموقع
 .3األثاث والتدهيزات
 .4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .6المواد 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
عيادة بي رية

فكرة الم رو المقترحة
خدمات الم رو

عيادة بي رية تقوم بتقديم خدمات بية
للحيوانات المنزلية االليرة

تةنيف الم رو

خدمي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

27350

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

500

رأس المال العامل

8205
36055

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
بالطى

يعتبر هلا المشروع من المشاريع الخدمية فم القطاع الطبم والتم يمكن لطبيى مخت

البيطري بن يقوو بتأةيةه ويعود ارتفاع نةى نفو الثروة الحيوانية فم بعض محاف ام المملكة بةبى
قلة الوعم وتدنم مةوى الخدمة الطبية من بحد األةباى التم تةتدعم تأةيس مثا هلا المشروع

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -توفير خدمام رعاية طبية للحيوانام المنزلية االليفة (  )Pet Animalsباإلمافة إل

الحيوانام

الداجنة من ااناو و ابقار و دواجن .
 الحاجة المتزايدة والمةتمرة عل خدمام الرعاية الطبية للحيوانام من االشخا

المهتمين بتربية

الحيوانام المنزلية باإلمافة إل مربم االاناو والمواشم والدواجن.

ثالثا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجىىد بيىىة عوائىىق قانونيىىة لتىىرخي
المخت

هكىىلا مشىىاريع ويتطلىىى المشىىروع تىىوفر شىىهادة طبيىىة لىىدى الطبيىىى

وتوفير األدوام والمعدام المناةبة ومرورة مراعاة شروط تراخي

الجهام المختصة الصحية

واالمنية ممن منطقة عما المشروع ومراعاة توفر شروط الةالمة العامة.

رابعا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
()1

وةف الخدمة

ةيقوو المشروع بتقديو كافة الخدمام الطبية العالجية للحيوانام االليفة باإلمافة إل بيع االالية
واإلكةةوارام.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامىة المشىروع في التجمعاي االتايي
أغني وادأاري اد ن ي التيياا

التجي اكيريفاف ي ايف ي التن تل ي اال ت تي اديجتل يزار ي ا ي ل ا

كي
60
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( )3التدهيزات والديكورات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام المكتبية بحوالم  4400دينار توزعم كما هو مبين بالجدوا بدناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
ديكورام خشيبية

تكلرة الوحدة/دينار
500

العدد
-

التكلرة /دينار
500

برفف جانبية /لإلةتقباا

250

-

250

كاونتر وكراةم

700

-

700

مكيف هواء

400

2

800

جهاز كمبيوتر وطابعة وفاكس

500

1

500

مكتى لإلدارة

500

1

500

خزانة ملفام

200

1

200

خزانة لحف األدوية

200

1

400

لوحة إعالنية

150

1

150

عدة بوفيه

300

-

300

طفاية حريق

50

2

100
4400

المدمو

( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة اآلالم والمعدام بحوالم  22950دينار توزعم كما هو مبين بالجدوا بدناد-:
ددول رقم ()2
األدهزة
ةرير كشف صرير
جهاز تعقيو
طاولة فح

بيطري

طاولة عمليام جراحية بيطرية

تكلرة الوحدة/دينار
350

العدد
1

التكلرة /دينار
350

500

1

500

2500

1

2500

2500

1

2500
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طقو عدة جراحية بيطري4-

2000

1

2000

جهاز الترا ةاوند بيطري

5000

1

5000

جهاز تصوير اشعة X- Ray
بيطري

6000

1

6000

جهاز بةنان بيطري

3000

1

3000

600

-

600

500

-

500

اقفا
الداخلم

إلةتعماا العيادة

عدد وبدوام بخرى

22950

المدمو

( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  27350دينار توزعم

كمايلم-:
جدوا رقو ()3
البند

التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
المدمو

22950
4400
27350

%10
%15

( )6العمالة:
ةيوفر المشروع  3فر

عما موزعة من حي الو يفة والعدد عل النحو التالم -:

جدوا رقو ()4
العدد
1
1
1
3

الوظيرة
مالل المشروع (طبيى)
طبيى بيطري
مو ف اةتقباا
المدمو
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( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ةتتألف مةتلزمام الخدمة والبماعة من العالجام واالالية وشامبوهام وايرها من اإلبر والقطن
والشاش ومواد التعقيو وبعض المةتلزمام الطبية باإلمافة إل اإلكةةوار و االقفا

وايرها من البماعة

التم ةيتو بيعها وجميعها متوفرة بالةو المحلم.

( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقدر بحوالم  500دينار.

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %30من إجمالم تكاليف الموجودام الثابتة
حةى خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة بي ما يعادا  8205دينار.

خامسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد آثار بيئية ةلبية للمشروع

سادسا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إعداد جدوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
22950
4400
27350
500

الوظيرة
آالم ومعدام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
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8205
36055

رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

سابعا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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