فكرة مشروع مقـترحة

تصنيع جسور تقويم اسنان شفافة

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 :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
تةنيع دسور تقويم اسنان رافة

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

تقويم اسنان رافة

تةنيف الم رو

ةناعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

8111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

611

رأس المال العامل

3611
11411

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
لقع ازعاع االهتمام فم معتم المجتمعام خالا السنين األخيرة تتقويم األسنان واليوم يتلق بكثر مِنْ 4
مليون شخ

فم بمريكا الشمالية وحعها عناية طتية فم مجاا التقويم السنم وتقويم األسنان هو فرع من

الوجهية
األسنان والعتام الفكية
ومنع ومعالج ِة الشلول والتريرام فم
ى األسنان َيتخ ّ
ط ِ
ص ُ فم التشخي ِ
ِ
ِ
ِ
من حي المومع والحجم وعالقة األسنان والفكيين تتعمها التعض.
تستخعم الرالتية العتم

من الناس األجهزة التقويمية التقليعية المتمثلة تالمشاتل واألسالل المععنية

وتاستخعام هلد الطريقة تكون الرعاية تصحة الفم بهم ما يكون ألن بجهزة التقويم تها فجوام صريرة جعا
تحتتس فيها تقايا الطعام واالصترة مما يستوجى اسا األسنان تعقة تعع كا وجتة تاستخعام معجون بسنان
مماف إليه ماعة الفلوريع وفرشاة بسنان لام شعر ناعم تاإلمافة لرسا األسنان جيعا والتأكع منها فم
المرآة للتأكع من نتافتها مع تنتيف الفجوام الموجوعة تين المشاتل وتحم األسالل تاستخعام خيوط
الحرير.
بعى التطور العلمم فم مجاا األجهزة التقويمية لألسنان إل إيجاع تقنيام وحلوا بفما تعال المشاكا
التم يعانم منها مستخعمو الطريقة التقليعية كانم تعايتها األجهزة المتحركة المصنعة من االكريا الشفاف
وتستخعم األسالل لتحريل األسنان وانته التطوير تأجهزة التقويم اير المرئم.
تتر التقويم اير المرئم من األفكار الرياعية والحلوا المثالية لترتيى وتنتيم األسنان عون اللجوء ال
استخعام الجسور المععنية تما فيها من األسالل المععنية ومعاناة التقويم التاهر المتمثلة تتجريح تجويف الفم
والتصاق الطعام ته والتهاى اللثة وايرها.
تستخعم هلد التقنية قوالى متسلسلة مصنوعة من التالستيل الشفاف يجري تصميمها تأجهزة الكومتيوتر
تأشكاا ثالثية األتعاع عن طريق بخل عينة من بسنان المريض ويتم استخعامها الواحعة تلو األخرى ألوقام
محععة ليتم تواسطتها الوصوا إل النتيجة المطلوتة ويكون للل طتعا تحم إشراف الطتيى المخت

.

يتم تصنع قوالى (بجهزة) هلا التقويم من ماعة اإلكريا الشفافة وقع ساععم هلد التقنية الماليين من التشر
عل

مستوى العالم فم تقويم بسنانهم عون اللجوء إل

األسالل والحاصرام المععنية وقع بحعثم هلد
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التقنية مجة كتيرة فم عالم تقويم األسنان من حي

فعاليتها وسرعتها فم عالج بنواع كثيرة من تشوهام

األسنان وكللل من حي الراحة العملية والنفسية لعى المريض ومن اهم ميزام هلد التقنية-:
 يمكن خلع القوالى وتنتيف األسنان تسهولة وتناوا ما ّلل وطاى من الطعام تعال من ممايقة
األسالل وآالمها.


المحافتة عل نتافة األسنان وتريقها.



تساعع عل التقليا من بمراض والتهاتام اللثة ومشكالتها وتسوس األسنان وتقلا بيما من تراكم
تقايا الطعام والتكلس.

 ال تستى تشققام وجروحا فم الفم كما فم حاا الكثيرين ممن يمعون التقويم المععنم.
 معة العالج بقصر وهلا ما يتمناد كثير من المرم االتا وكللل قلة تكرار الزيارة للطتيى مقارنة
تاللين يستخعمون التقويم المععنم.


إمكانية ممارسة المريض الريامام المختلفة تطريقة آمنة وسهلة.

 ال تستى اي حرج اجتماعم لمستخعميها كونها شفافة ال يستطيع المحيطون تل مالحتتها تسهولة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فر

عما ألتناء المناطق المستهعفة.

 تحسين مستوى عخا األفراع.
 مواكتة التطورام التكنولوجية والعالجية فم مجاا تقويم االسنان.
 ععم وجوع مشاريع مشاتهة لخعمام المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
ستتم تصنيع جسور تقويم شفافة.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
 -مرورة مراعاة شروط تراخي

الجهام المختصىة وخصوصىا الموافقىام الصىحية مىمن منطقىة عمىا

المشروع .
 مراعاة توفر الخعمام المرورية من ماء وكهرتاء وشروط السالمة العامة والصحة والعفاع المعنم.Page 6 of 10

.خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

 oتعاية يأخل طتيى تقويم األسنان النسخة األولية والمقاسام وصور األشىعة والصىور الالزمىة للمىريض
ويقوم تإرسالها إل المختتر المخت

(المشروع قيع التح ).

 oيقىوم المختتىر تإعىعاع صىور ثالثيىة األتعىاع لتلىل األسىنان عىن طريىق اسىتخعام تقنيىة الليىزر واعاعتهىا
للطتيى المخت

ليقوم تتخطيط طىرق العىالج وتحعيىع الحركىام المطلوتىة لتصىنيع القىوالم للوصىوا

إل النتيجة النهائية.
 oيىىتم إرسىىاا المخططىىام النهائيىىة للمختتىىر لتصىىنيع عىىعع مىىن القوالىىى المتسلسىىلة التىىم تعطى تعىىع للىىل
للمريض لكم يلتسها يوميا وعل معار الساعة وتتسلسا معىين يىتم خاللىه تريىر القالىى كىا بسىتوعين
وللل لممان حركة األسنان تالطريقة المطلوتة حت الوصوا إل النتيجة النهائية

( )6المساحة والموقع:
الموقع المقتر للمشروع كافة محافتام المملكة لام الكثافة السكانية المرتفعة ويفما اختيار موقع يكون
قريى من مجمع تواجع اطتاء االسنان واخصائم التقويم بو سها الوصوا إلية مىن الفئىام المسىتهعفة مىن
م5

االطتاء يحتاج المشروع إل مساحة تقعر تحوالم 052

موزعة كما فم الجعوا بعناد-:

جعوا رقم ()5
الععع

المساحة اإلجمالية/م5

التيان
صالة استقتاا

0

01

ارفة تصنيع

0

51

ارفة تصميم

0

51

ارفة تشخي

0

51

ارفة لالعارة

0

51

مطتخ صرير

0

9

حمام

0

6
052

المجموع
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( )3اآلالت والمعدات:
قىىعرم تكلفىىة األجهىىزة والمعىىعام المقترحىىة والمتينىىة بعنىىاد تحىىوالم  2111عينىىار موزعىىة كمىىا هىىو متىىين
تالجعوا-:
جعوا رقم ()0
الععع

التكلفة التقعيرية/عينار

التيان
ماكينة تصنيع الجسور الشفافة وملحقاتها

1

4000

اجهزة حاسوى مع طاوالم وكراسم

2

600

اسرة طتية وكراسم

2

400

المجموع

5000

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقىىعر التكلفىىة اإلجماليىىة لألثىىا والىىعيكورام والتجهيىىزام المكتتيىىة تحىىوالم  0111عينىىار موزعىىة كمىىا فىىم
الجعوا بعناد-:
جعوا رقم ()4
التكلفة التقعيرية /عينار

التيان
بعماا عهان وارمة

011

اثا مكتى وكاونتر استقتاا وطقم جلوس انتتار

1000

مكيفام ععع 0

1200
0111

المجموع
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( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  0111عينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
1
2111
0111
8111

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )2العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()2
العدد
1

الوظيرة
مديرفني
فني تقويم

1

سكرتيرة

1
3

المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ستتألف المواع تشكا رئيس من مواع تصنيع القوالى الشفافة االكريا.
( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يترتى عل المشروع عفع تكاليف تسجيا المشروع والترخي
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ألوا مرة والتم تقعر تحوالم  511عينار.

() 8

رأس المال العامل:

كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المستفيعين ستقوم مراكز إراعة تإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتم افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %41من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حسى خترة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  0511عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي تتألف مخلفام المشروع تشكا رئيس من مستهلكام مواع تصنيع القوالى
الشفافة االكريا وفاقع اثناء عملية التصنيع وايرها وال تؤثر عل التيئة.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()7
التكلرة/دينار
1
2111
0111
8111
511
0511
11411

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قتا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتم تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية.
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