فكرة مشروع مقـترحة

مركز متخصص بمرضى التوحد

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

مركز متخةص بمرضى التوحد

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

خدمات رعاية وايواء مرضى التوحد

تةنيف الم رو

خدمات
14

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

35055

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

2000

رأس المال العامل

1753
38808

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتمىىىع فكىىىرة المشىىىروع علىىى إقامىىىة مركىىىز متخصىىى

تعىىىالد األشىىىخا

المصىىىاتين تالتوحىىىع والتوحىىىع

هو إحىعى حىاالم اإلعاقىة التىم تقلىا مىن اةىتيعاى الىعما للمعلومىام وكيفيىة معالجتهىا وتىؤعي إلى حىعو
مشىاكا لىعى الطفىا فىم كيفيىة االتصىاا تمىن حولىه وامىطراتام فىم الةىلوكيام واكتةىاى مهىارام التعلىيو
الةلوكم واالجتماعم

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فر

عما جعيعة.

 تحةين مةتوى العخا لصاحى المشروع والعاملين فيه.
 وجوع حاالم توحع تتطلى رعاية وعناية خاصة تهو .
مبررات الم رو المقترح :
 تعتبر خدمة العناية بمرضى التوحد من الخدمات الضرورية التي يحتاهايا المبيابون بيالمرا وبالتيال
مساعدة االسر على االهتمام بابنائام المبابين .
 تستادف خدمات المشروع المبابين بالمرا بشكل خاص .
 يمكن تةويق المشروع من خالا االعالن المتاشر واإلعالن تواةطة االنترنم .

ثالثا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

الا ما تو االلتزاو تالشروط العامة للترخي

المشروع المقتر من قتا مهنعس زراعم مخت

.
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ومرورة االشراف عل

) (1المساحة والموقع:
يلزو إةتئجار متن

6

تمةاحه تقعيرية حوالم  011و

يحتوي عل

ارف وصاالم وحمامام ومطاتخ

إمافة إل مةاحة بمامية ويقعر اإليجار الةنوي للمتن المقتر تحوالم  00011عينار.

( )6االثاث والتدهيزات:
تتمثل تهايزات المشروع بكافه المستلزمات الخابة بتقديم الخدمية للمرضيى و وتقيدر التكلاية االهماليية
للمعدات واالدوات بمبلغ ( )52122دينار طبقا ً لألسعار السائدة ف السوق المحل و كما ه موزعية في
الهدول ادناه:
جعوا رقو ()5
البيان

العدد

سعر الوحدة/دينار

الكلرة االدمالية/دينار

تجهيز الجنا اإلعاري

0

00611

00611

تجهيز وحعة النطق

0

001

001

تجهيز وحعة العالد الوتيفم

0

50511

50511

تجهيز وحعة الترلية

0

00201

00201

تجهيز وحعتين تعليميتين

5

50111

00111

تجهيز و تأثي ارفة العالد الطتيعم

0

50612

50612

تجهيز الررف اإليوائية

6

00161

60561

وحعة األلعاى العالجية

0

00111

00111

بجهزة العالد الوتيفم

0

511

511

مععام نطقية (تنعوا مجةام تركيى مجةمام
تصنيف بجهزة تنفس)

0

521

521

بجهزة إنلار وحريق

---

50211

50211

كمتيوتر

2

561

00011

مكيفام  0.2طن

0

602

20011

آرمـام مميئة

--

661

661

تجهيز نتاو مراقتة شاما

0

50111

50111

الــمــــدــــمـــــــــــــــــــــــــــــــو
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350155

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  52122عينار توزعم كما
يلم-:
ددول رقم ()3
البند
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%02

التكلرة/دينار
52122
35155

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
الوظيرة

العدد

ةاح الم رو

1

سكرتيرة

1

م رفة مركز مقيمة

1

اخةائي ن ق

1

اخةائي عالج بيعي

1

اخةائي عالج وظيري

1

معلمة

6

محاس

1

خادمات نظافة

3

عامالت م بخ

6

المدمو

14

( )8مستلزمات الخدمة:
وتشكا مةتلزمام الخعمة هم المةتهلكام من المواع والتم ةوف يحتاجها المركز لتقعيو خعماته.
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( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 يترتى عل المشروع عفع تكاليف تةجيا المشروع وتعض المصىاريف العموميىة قتىا التشىريا وقىع
تحتاد مثا هلد المشاريع إل تعض المصاريف التأةيةية األخرى مثا تمعيعام كهرتائيىة وتمعيىعام
صحية وايرها وعليه تقعر القيمة االجمالية لمصاريف التأةيس المتوقعة للمشروع تمتلى ()5111
عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %2من إجمالم تكاليف الموجوعام الثاتتة
حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  1753عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع للمشروع المقتر اي اثار تيئية ةلتية.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
52122
35155
5111
1753
38808

البند
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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