فكرة مشروع مقـترحة

مركز الطب البديل

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
 .1المساحة والموقع
 .6البناء وتعديالت البناء
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .2ايدارة والعمال
 .7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .9رأس 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 ال

فكرة الم رو المقترحة

البديل

منتدات الم رو

الخدمات ال بية البديلة

تةنيف الم رو

خدمات
) (4فرص عمل دائمة

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

7777

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

577

رأس المال العامل

6295
17895

Page 4 of 8

أوالً  :مقدمة
يعتبر الطب البديل من األمور األساسية في حياتنا المعاصرة التي تشهد تقدما واسعا في بعض مجاالت الطب
الحديث كما أنها أثبتت نجاحها في حاالت كثيرة تعذر على الطب الحديث عالجها مما يسهم في اإلقبال على
هذا المجال بارتياح وتفاؤل ،والطب البديل في المشروع المقترح يشمل العالج بالتدليك ،العطور ،طب
األعشاب ،اإلبر الصينية ،لسع النحل والحجامة و غيرها.
جاءت هذه الفكرة لغايات انشاء مكتب محترف كبير تتوفر فيه الغرف لخبراء وممارسي الطب البديل،
مجهز بكل مستلزماته ويتم التعاقد فيه مع خبراء مرخصين ،ويضم خدمات االستقبال وحفظ الملفات
والسكرتارية واإلدارة ،والخدمات اإلضافيّة التي يحتاجها خبراء الطب البديل.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقق فرص عمل ألبناء التجمعات السكانية المستهدفة.
 تلبية االحتياجات الطبية للمواطنين الذين يؤمنون بنجاعة الطب البديل.
 تحقيق عائع جيع لمالل المشروع.

ثالثا :منتدا ت الم رو
يعتبر الطب البديل من الخدمات المطلوبة لدى العديد من المواطنين ،كما يعتبر مشروعا جامعا بيين القطياعين
الخدمي والتجاري حيث انيه وباإلضيافة ىليى خدمية التشيخيت واختييار العيالج الطبيعيي المناسيب يقيو كيذلك
بتجهيز هذا العالج من مواد أولية تخلط فيما بينها لتكيو التركيبية المعالجية ،ومين الممكين تسيويل المنيت مين
خالل المواد الدعائية وسمعة المركز انتقاال من متعامل ىلى آخر.

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

المشروع تعع الحصوا عل الموافقام والرخ

المختصة تمشاريع الخعمام الطتية وكواعرها.
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الالزمة من الجهام

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
يمكننا امةمننم اوم ننمقت اومي ننم ن كة ننم او عمتننةس اويننكة يم ن اومم كننم .ويفضللل ان يللتا مراعللا مو ل
المشروع بحيث يكلون ضلمن منطقلة ئادولة و لحية ويمكلن اسلتوجار شلقة بمسلاحة متوسلطة  051متلر
مرب مثال ويتطلب للمشروع توفر الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي والمواصالت.

( )2البناء وتعديالت البناء:
سوف يحتاج مو

المشروع إلى بعض التعديالت على البناء تتضمن اعمال البالط والدئان إضافة الى

اعمال التمديدات الكهرباوية وال حية و درت التكلفة االجمالية بحوالي  5011دينار كما ئو مبين
بالجدول التالي-:
البند
اعماا التالط والعهان
تمعيعام صحية
تمعيعام كهرتائية

ددول رقم ()1
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
02
051
المدمو

إدمالي التكلرة/دينار
0011
211
211
6877

( )3اآلالت والمعدات:
قىىعرم تكلفىىة التجهيىىزام والمعىىعام األةاةىىية مىىع التركيىىى تحىىوالم  5,911عينىىار توزعىىم كمىىا هىىو متىىين
تالجعوا بعناد-:
األدهزة
جهاز كمتيوتر
ةرير طتم مع التجهيزام
اعوام طتية متفرقة

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
011
0111
المدمو

العدد
0
5
-

التكلرة /دينار
011
5111
211
6977

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  5,111عينار يمثا مكتى لالعارة وكتى للةكرتيرة ومقاعع
لالنتتار وكراةم وخزائن وطاوالم.
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( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  7711عينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
5011
5911
5111
7777

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )2العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 0فر

عما عائمة موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
5
4

الوظيرة
معير المشروع
ةكرتيرة
معالا
المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكون مستلزمات الخدمة لهذا المشروع من الخلطات العالجية والكريمات ومواد الحقن وغيرئا.

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

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.

( )9رأس 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  %32من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  5992عينار
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سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
كون المشروع ممن القطاع الصحم ةيلتزو تالمعايير الصحية ومعايير ةالمة التيئة وةيتو التخل

من

مخلفام المشروع مثا االكياس والعتوام الفاراة وايرها تحاويام مخصصة لللل وتالتالم ال يوجع آثار
تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
5011
5911
5111
7777
211
5992
17895

البند
بعماا وتععيالم التناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

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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