فكرة مشروع مقـترحة

بيت إيواء ورعاية المسنين

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

المحتويات
أوال  :الم دمة
ثانيا  :مبررا وأهداف المشروع
ثالثا :خدما المشروع
رابعا :النواحي ال انونية لركرة المشروع
خامسا :الدراسة الرنية لركرة المشروع
 .1المساحة والموقع
 .6البناء وتعديال البناء
 .3األثاث والتجهيزا
 .4وسائ الن ل
 .5التكاليف ايجمالية للموجودا الثابتة
 .2ايدارة والعمال
 .7المواد األولية ومستلزما الخدمة
 .8مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .9رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة المشروع
سابعا :التكاليف ايجمالية للمشروع
ثامنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
بي ايواء ورعاية كبار السن

فكرة المشروع الم ترحة

ايواء ورعاية كبار السن

خدما المشروع

خدما

تةنيف المشروع

13

عدد األيدي العاملة

حجم االستثمار الكلي لركرة المشروع
التكلرة بالدينار األردني

البيان

58555

الموجودا الثابتة

555

مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل

17455

رأس المال العامل

75955

المجموع الكلي لحجم االستثمار
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أوالً  :م دمة
إن مشروع بيت ايواء ورعاية كبار السن عبارة عن مبن سكنم فم موقع هاعئ ضمن ضواحم التجمعات
السكانية الكبرى (عمان الزرقاء اربع) .يقعو المشروع ارفة منفرعة لكا نزيا والررفة مؤااة بأاا

مناسى

سستعماا النزسء بالنتر لتروفهو الصحية واسجتماعية
س بع بن يراع فم المشروع؛ تهيئة الجو المناسى من حي

التعفئة والتكييف فم فصا الشتاء والصيف

مما يوفر إقامة صحية ومريحة للنزسء فم ارفهو بو فم صاست الطعاو بو الجلوس .وبنفس الوقت سبع من
العناية بنتافة البيت وتصميو البناء بطريقة تأخل بعين اسعتبار احتياجات كبار السن؛ وتقعيو المساععة
للنزسء فم هلا المجاا باإلضافة إل

وجوع طبيى بعواو جزئم وممرضة للعناية بالنزسء وصحتهو

وفحصهو بشكا عوري؛ ومتابعة تناولهو األعوية والع جات .وباختصار يجى بن يقعو "بيت اإليواء " بجواء
اجتماعية عافئة؛ بحي

يشعر النزيا انه فم بيته .كللل سيقعو بيت اإليواء خعمة العضوية لععع محعوع

( بصعقاء النزسء ) بحي يمضم هؤسء األعضاء يومهو فم بيت اإليواء ويعوعون فم اليوو التالم.
يمكن بن يجلى هلا المشروع المستامرين من القطاعات الطبية والسياحية والفنعقية .ويتوقع من المستامر
اإلشراف المباشر عل المشروع وتعيين كاعر مؤها إلعارة وتشريا البيت .كللل يتوقع منه المساهمة فم
ربس الماا عن طريق التمويا الجزئم بما فيه التجهيز وتقعيو المععات والتشريا.

ثانيا  :مبررا وأهداف فكرة المشروع
بالراو من قوة الترابط األسري فم العائ ت األرعنية؛ وقياو بعض العائ ت بترتيى سكن لويهو من كبار
السن؛ إما معهو فم المنازا بو بقائهو فم سكنهو وترتيى خعمة متواصلة لهو وزيارتهو واسطمئنان عليهو إس
ان الحاجة لعى بعض العائ ت إليواء كبار السن بعبت تبرز وتزعاع فم السنوات األخيرة.
إن الخعمة المقعمة حاليا ً فم بعض المراكز؛ إما بنها اير كافية من حي
حي

النوعية ولهلا تأتم الحاجة إلقامة بيت إيواء ورعاية كبار السن؛ حي

توفرها بو بنها اير م ئمة من
يتو تقعيو خعمة متكاملة يشعر

معها النزيا بأنه يعيش فم بيته؛ وبنه وبنفس الوقت يمضم وقتا مفيعا وممتعا .فباإلضافة إل

اإلقامة

بتروف معيشية مريحة؛ فان النزيا يمارس هواياته بو يمارس الرياضة بو يطالع بو يمضم بمسية موسيقية
بو ترفيهية؛ وبنفس الوقت يحت بالرعاية الصحية ال زمة ولللل يشكا مشروع بيت إيواء ورعاية كبار
السن ترييرا فم بسلوى تقعيو خعمة رعاية كبار السن؛ من حي
حاليا ً.
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شمولية الخعمة وتميزها عما هو موجوع

ثالثا :خدما المشروع
سيقعو المشروع ععة خعمات لزبائنه تشما-:
 .0خعمة اإليواء من مسكن ومأكا.
تناوا الع جات

 .5خعمات الرعاية الصحية األولية كفحوصات الضرط والسكري واإلشراف عل
الخاصة بكا مريض.
 .3ممارسة بعض األنشطة الرياضية والترفيهية.

 .4خعمة العضوية لرير النزسء من كبار السن؛ واللين يمكنهو قضاء بعض األوقات فم المركز للتسلية
وممارسة بعض النشاطات الرياضية والترفيهية؛ مع بقرانهو من كبار السن والعوعة إل منازلهو.

رابعا :النواحي ال انونية لركرة المشروع الم ترحة
يتطلى المشروع بن يتو تسجيا بيت اإليواء لعى وزارة التنمية اسجتماعية بحي

يتو الحصوا عل

الترخيص والموافقة عل البناء اللي سيخصص للمشروع إضافة للمتطلبات األخرى واسستمرار بتزويع
الوزارة عوريا ً بالمعلومات ال زمة .كما يتطلى المشروع موافقة وزارة الصحة عل األطباء واألخصائيين
والممرضين اللين سيعملون فم المشروع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة المشروع الم ترحة
 .1المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم منطقة هاعئة فم بحع ضواحم التجمعات السكانية الكبرى (عمان الزرقاء إربع) .
و يشكا الموقع الهاعئ والجميا مكانا مناسبا يساعع فم تأقلو النزسء وترلبهو عل

صعوبة اسبتعاع عن

بقاربهو ولويهو .وتعتبر البنية التحتية للمشروع من األمور الرئيسة سختيار موقع المشروع.

 .6البناء وتعديال البناء:
يفضا استئجار بناء مناسى تقعر مساحته بـ 0111و5؛ ويفضا ان يكون مؤلفا من طابقين؛ عل ان تتوفر
فيه التعفئة والتبريع والمصعع .وارف مستقلة للنزسء مزوعة بحمامات خاصة؛ ويمكن إيجازها وبيان كلفتها
التقعيرية كما فم الجعوا بعناد:
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جدول رقم ()1
6

إجمالي المساحة /م
5
211و

البند
مساحة ارف النزسء وعععها 52

5

011و

صالة متعععة اسستعماا (مطعو حف ت)
صالة رياضية

5

ارف إعارة تمريض استقباا

5

ارف خعمات (اسيا حماو)

5

ارف العاملين (منامة)

5

21و

ممرات وموزعات

021و

21و
52و
52و

5

6

المجموع
باإلضافة إل متطلبات المبن من حي

 1555م

المواصفات والتصاميو والمرافق والتم يجى بن تكون بمواصفات

مناسبة؛ وان يأخل المستأجر بعين اسعتبار احتياجات كبار السن ال ممرات خاصة تساععهو عل استخعاو
األجهزة والمععات ال زمة لبعضهو كالكراسم المتحركة بو العكازات .ويتحما المؤجر تكلفة تجهيز البناء
بما يت ءو مع طبيعة المشروع حسى الشروط ال زمة من الجهات المختصة .كما ويتوقع ان يقوو صاحى
المشروع ببعض األعماا التكميلية للبناء عل نفقته الخاصة ماا بعماا خارجية فم الحعيقة وممرات خاصة
سحتياجات كبار السن وايرها .وقع قعرت كلفة تلل األعماا بمبلغ  3111عينار .كما تقعر كلفة اسيجار
السنوية بحوالم  5511عينار تعفع كا نصف سنة.

 .3األثاث والتجهيزا والديكورا :
يشتما بيت اإليواء المقتر

عل

ارف لإلقامة وصاست للطعاو والجلوس والخعمات وصالة رياضة

وحعيقة .كللل يتضمن مكتبة بشكا يقترى كايرا من الخعمات الفنعقية .يشتما كللل عل الخعمات الصحية
من خ ا الفحص العوري والتعاقع مع اسخصائين بشكا يقترى من الخعمات الطبية .كما يقعو بيت اسيواء
خعمات ترفيهية متمالة بحف ت فم مناسبات يحضرها بقارى النزسء بو فم بمسيات اقافية بو ترفيهية بشكا
يقترى من الخعمات الترفيهية و السياحية .وعليه يبين الجعوا التالم احتياجات المشروع من األاا
والتجهيزات المختلفة؛ وت در احتياجا المشروع من األثاث والتجهيزا بحوالي 45الف دينار ت ريبا وكما
في الجدول التالي:
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جدول رقم ()6
التكلرة/دينار

األجهزة

األسرة والخزائن ومحتويات ارف النزسء ( 52ارفة) بمععا 211عينار /الررفة 02111
تجهيز صاست رياضية

5111

تجهيز مطابخ وبعوات طعاو

0111

تجهيز مسار وصاست ترفيهية وارفة طعاو

4111

تجهيز مراسا

3111

تجهيز مكتبة وبجهزة كمبيوتر

4111

اسجهزة المكتبية والمكاتى لإلعارة

3111

تجهيز مقاعع الحعيقة ومستلزماتها

3111
المجموع

45555

 .4وسائل الن ل:
تو افتراض شراء سيارة باص مستعما سعة  50راكى بكلفة  02111عينار.

 .5التكاليف ايجمالية للموجودا الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الاابتة للمشروع المقتر بحوالم عينار؛ توزعت كمايلم-:
جدول رقم ()3
التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

بعماا بناء

3111

%2

باا وتجهيزات

41111

%02

وسائط نقا

02111

%02

الوظيرة

المجموع

58555
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 .2العمالة:
سيوفر المشروع ( )03فرص عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جدول رقم ()4
العدد

الوظيرة
مدير البي  /ةاح المشروع

1

اداري  /محاس

1

سكرتيرة و است بال

1

عامل نظافة وخدما

6

مشرف ةاال

1

ممرضه

6

مشرف إجتماعي

1

مناو

ليلي

1

ابخين مع المساعدين

6

سائق

1
13

المجموع

 .7المواد األولية ومستلزما الخدمة
تتماا المواع األولية للمشروع؛ فم المواع ال زمة سععاع الوجبات الرلائية المختلفة ومواع النتافة الشخصية
للزبائن وبعض العاملين فم المركز والتم يتو شراؤها من السوق المحلم.

 .8مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخيص ألوا مرة باإلضافة إل المراس ت
والمواص ت سستقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  211عينار.
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 .9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته؛ يعاعا حوالم  %31من إجمالم تكاليف الموجوعات
الاابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  05411عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة المشروع الم ترحة
س يوجع بية باار سلبية للمشروع؛ كونه خعمم؛ حي

يهتو بتوفير سبا العيش المناسبة لفئة من الناس هو

بحاجة ال الرعاية والعناية.

سابعا :التكاليف ايجمالية لركرة المشروع الم ترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الاابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
جدول رقم ()5
التكلرة/دينار
3111
41111
02111
58555
211
05411
75955

الوظيرة
بعماا بناء
باا وتجهيزات
وسائط نقا
إجمالي الموجودا الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي
التكاليف ايجمالية للمشروع

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوايقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وس تتضمن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إس بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى اسقتصاعية
النهائية
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