فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مركز عالج طبيعي

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحييما الامواحي الةايمة والتمويييمة

لةكممرة المشممروع دون تحليللا نواللونحم نوة ويللس و نواللوميس نو ةللس ولحكللع ىلللى ةللد قللدو ذم ةللس ك ل ن
ةشروع مما يعاي إ هذه الدراسة هي دراسة أولية تيقي الضوء عيى الاواحي الةايـة وحجم االستثمار الالزم
لتاةيذ فكرة المشروع بهدف إطالع المستثمري المهتمي عيى التكاليف االستثمارية الالزمة لتاةيذ المشروع .
وسعيا ً أل تكو البيااات الواردة في الدراسة واقعية ما أمك  ،فقد تمت زيارات ميداايمة لمشماريع ومموردي

ومؤسسممات ذات عالقممة بةكممرة المشممروع  ،ىلة ل ب نلللن نوتوما ل ع نوةتاليللس ن ل قيرندنع وتيللدير حقللع نواللو
نوةتوم ل تللع ناللت ا

ةللن ل ل نودرناللس وحللين ذىللدند درناللس قللدو نمتة ل ديس ولةشللروع ،وذلممل لكممو

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عواما أو ظروف يصعب التابمؤ باتجاهاتهما ممما يسمتدعي مم المسمتثمري
المهتمي بعد االقتااع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :نوةيدةس
اي  :ةنررنع وأ دنف نوةشروع
و  :ةاتق ع نوةشروع
رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع
خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع
 .1ةرنحا نوتةاي
 .2نوةا حس ونوةوم
 .3نونا ء وتادي ع نونا ء
 .4نآلالع ونوةادنع
 .5نأل ث ونوتقهي نع
 .6وا ئط نوايا
 .7نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
 .8نقدنرة ونواة ا
 .9نوةوند نألوويس وةاتل ة ع نوخدةس
 .10ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
 .11رأس نوة ا نوا ةا
ا دا :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع
ا نا  :نوتك ويف نققة ويس ولةشروع
ةا  :وا ئا تةويا نوةشروع

Page 3 of 11

ةلخص نوةشروع
فكرة نوةشروع نوةيترحس

ةرك ى ج طنيام وش الع ةي ل ةادايس

خدة ع نوةشروع

ى قم ،ترفيهم

تةايف نوةشروع

خدةم/طنم

ىدد نأليدي نوا ةلس

30

حقع نالات ة ر نوكلم وفكرة نوةشروع
نوتكلفس ن وديا ر نألردام

نوني ن

304325

نوةوقودنع نو نتس
ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

4000

رأس نوة ا نوا ةا

45649
353974

نوةقةوع نوكلم وحقع نالات ة ر
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أوالب  :ةيدةس
المشروع عبارة ع إقامة مركز ليعالج الطبيعى والتأهيا الطبى حيث سيقوم بتقديم خدممة العمالج الطبيعمي
أو العالج الةيزيائي الذي يهتم بعالج العضمو المصماب مم خمالا بعمر الحركمات التمي تسماعد فمي تخةيمف
االالم واستخدام المياه المعداية التي تخرج م ياابيع حارة في ماطقة الشواة الشمالية
العالج الطبيعي هو الممارسة الصحية التي تعاى بمعالجة المرضى م المشماكا الوظيةيمة ليجهماز العضميي
الهيكيممي والجهمماز العصممبي المركممزي وذلممل باسممتخدام الوسممائا الطبيعيممة والةيزيائيــممـة كممالعالج الكهربممائي
والعالج باألشعة الضوئية والعالج المائي والعالج الحركي والعالج اليدوي والعالج الحراري

اي  :ةنررنع وأ دنف فكرة نوةشروع
نوةنررنع:
 توفر المياه المعداية (مياه حاره) بشكا وفير توفر البيئة المااسبة في ماطقة االغوار الشمالية م حيث الطبيعة الخالبة عدم وجود مشاريع مشابهه في ماطقة شماا االرد مما يزيد م الحصة السوقية ليمشروع قرب ماطقة الشواة الشمالية م معابر حدودية (معبر وادي االرد ) يدخا ماها السياح بشكا كبيرشهريا
نال دنف:
 اياجاد فرص عما لسكا الماطقة تاشيط ماطقة االغوار الشمالية سياحيا حيث ااها تحتوي عيى عدد م المواقع السياحية والطبيعية استقطاب اكبر عدد مم المزوار ليماطقمة االممر المذي سميعكب ايجابما عيمى الحركمة التجاريمة بشمكاعام
 تقديم خدمة شامية متكامية متميزة بأسعار مااسبة -تحقيق دخا جيد
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و  :ةاتق ع نوةشروع
سيقوم المشروع بتقديم عدد م الخدمات العالجية والترفيهية في بيئة جميية ،حيث سيتم تقديم خدمات العالج
الطبيعي م تقييم حاالت و عالج أمرار العضالت والمةاصا واألعصاب ،وعالج تأخر امو األطةاا
واآلم الظهر (الديسل) باالضافة الي تقديم الخدمات الترفيهية المتاوعة وااشاء برل مياه حارة وشالالت
صااعية و غرف فادقية ليمبيت وصالة اجهزة رياضية

رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
يجب الحصوا عيى موفقات لغاية الترخيص م وزارة الصحة ومطابقات م جمعية العالج الطبيعي
االرداية باالضافة الى موافقة وزارة السياحة عيى تقديم الخدمة الةادقية

خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
) (1نوةا حس ونوةوم :
يحتاج المشمروع المى مسماحة ارر ال تقما عم  2دوامم قمرب الحممة فمي ماطقمة الشمواة وذلمل لتموفر الميماه
المعداية ويقدر سعر االرر بحوالي  15000دياار

( )2نونا ء وتادي ع نونا ء:
يحتاج المشروع الى اعماا بااء تتمثا في ااشاء صالة اسمتقباا المزوار وغمرف االدارة وغمرف فادقيمة عيمى
مساحة  300م( 2بمساحة اجمالية تقدر بحوالي  900م )2و ااشاء برل سباحة مغيقة وبرل مةتوحه وااشماء
شالالت صااعية ،باالضافة الى غرف عالجية عدد  4بمساحة 120م 2مع شورات وحمامات باالضافة الى
صالة رياضية بمساحة 90م 2و تجهيز الساحات الخارجية وتاسيقها
وتقدر مساحة رقعة المشروع بحموالي  2دوامم ماهما  1110م 2احتياجاتمه مم االبايمة والهاماجر الخاصمة ،و
يبي الجدوا التالي توزيع مساحات البااء واستخداماتها :
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جدوا رقم ()1
نوناد

تكلفس نوةتر نوةرن /ديا ر
100

ذقة وم نوتكلفس/ديا ر
90000

غرف ى قيس وحة ة ع

120

100

12000

ة وس ري ضس

90

100

9000

غرف نالدرنة ونوفاد

نوةا حس /ةتر ةرن
ث طوننق
900

3

 108م

ةانح دنخلم 12ع *6ع

 60م

ةانح خ رقم 10ع * 4ع

3

3

21600

3

12000

 /200م
 /200م

ش ا ةا ىم

-

-

10000

تةديدنع ةحيس وكهرن ئيس

-

-

10000
164600

نوةقةوع

( )3نآلالع ونوةادنع:
قدرت تكيةة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيا بحوالي  32725ديامار توزعمت كمما همو
مبي بالجدوا أدااه-:
جدوا رقم ()2
نألقه ة

نوادد

جهاز التحةيز العصبي

4

تكلفس
نووحدة/ديا ر
250

1000

جهاز مساج

3

80

240

سرير معالجة

4

100

400

كرسي عالج

10

20

200

اوزا ليكاحا واليد مختيةة الحجم
)(0.5كغم1،كغم1.5،كغم2،كغم2،كغم2.5،كغم3،كغم4،كغم

-

80

80

مشدات مطاطية متعددة المستويات

2

20

40

حواف عالجية ليتأهيا

1

45

45

فرشة تمري ليتأهيا

1

200

200
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نوتكلفس /ديا ر

متوازي معداي ليتدريب عيى المشي

1

450

450

سيم خشبي ليتأهيا

1

350

350

طاولة لالجهزة والمستيزمات الطبية

1

70

70

اداة توضع فوق الباب لشد الةقرات العاقية

1

55

55

جهاز تحةيز العضالت

1

125

125

جهاز تدليل ليرقبة

1

55

55

جهاز مساج ألمااي راب واحد

1

35

35

جهاز مساج راسي

1

75

75

جهاز تدليل قدمي

1

55

55

 treadmillجهاز مشي

2

800

1600

جهاز دراجة رياضية

1

350

350

جهاز
اجهزة رفع اثقاا متاوعة (أرجا ،أكتاف ،ظهر ،بط ،
صدر)
مكيةات ليغرف الةادقية والصاالت

-

-

2300

50

500

25000

نوةقةوع

32725

( )4نأل ث ونوتقهي نع ونوديكورنع:
تقدر كيةة األثاث و التجهيزات الالزمة ليمشروع بحوالي  80000دياار

( )5وا ئا نوايا:
ييزم المشروع باص ركاب لغايات اقا الموظةي وخدمة الازالء حيث تقدر تكيةته بحوالي  12000دياار
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( )6نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
بااء عيى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة ليمشروع المقترح بحوالي  304325دياار توزعت
كماييي-:
جدوا رقم ()3
نوناد
االرر
أعماا بااء
اآلالت ومعدات
أثاث وتجهيزات
وسائا الاقا
نوةقةوع

نوتكلفس/ديا ر
15000
164600
32725
80000
12000
304325

اانس نالاته ك
%0
%5
%10
%15
%15

( )7نواة وس:
سيوفر المشروع (  ) 30فرصة عما موزعة م حيث الوظيةة والعدد عيى الاحو التالي -:
جدوا رقم ()4
نوادد
1
1
5
5
1
1
4
1
1
10
30

نووظيفس
مدير مشروع
اائب مدير
مسؤوا قسم
موظةي استقباا
طبيب اعصاب
طبيب عظام
اخصائي عالج طبيعي وتدليل
اخصائي لياقة بداية
سائق
عماا تاظيف
نوةقةوع

( )8نوةوند نألوويس وةاتل ة ع نوخدةس
تتكو مستيزمات الخدمة م مواد بسيطة وهي عبارة ع المياه المستخدمه في العالج المستهيكات الطبية
مثا الشاش و مواد التعقيم وبعر الزيوت الخاصة وكريمات خاصة وغيرها م المواد البسيطة وقد تم
تقدير تكيةتها بما يعادا  %10م االيرادات المتوقعة
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ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
ستتألف مصاريف التأسيب وما قبا التشغيا م رسوم التسجيا والترخيص ألوا مرة باإلضافة إلى المراسالت
والمواصالت الستقطاب العرور والتي تقدر بحوالي  4000دياار

( )9رأس نوة ا نوا ةا:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستةيدي يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مةصية لها
ولغايات الوصوا إلى تكاليف إجمالية ليمشروع اقرب ما يكو ليواقع سيتم افترار أ رأب الماا
التشغييي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالي  %15م إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستاادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  45649دياار

ا دا  :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد آثار بيئية سيبية ليمشروع حيث سيتم التخيص م الاةايات الصيبة في الحاويات المخصصة لها

ا نا  :نوتك ويف نققة ويس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
الجدوا التالي يبي تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف م الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأب الماا العاما-:
قدوا رمع ()5
نوتكلفس/ديا ر
15000
164600
32725
80000
12000
304325
4000
45649

نوناد
االرر
أعماا بااء
اآلالت ومعدات
أثاث وتجهيزات
وسائا الاقا
ذقة وم نوةوقودنع نو نتس
ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
رأس نوة ا نوتشغيلم

353974

نوتك ويف نققة ويس ولةشروع
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ةا  :وا ئا نوتةويا:
كو

الوثيقة قيد البحث هي مقترح لةكرة مشروع وال تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتصادية الاهائية
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مصاريةه

