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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
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻣﻧزﻟﻲ
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﺧدﻣﺎت ﺗﻣرﯾض ﻣﻧزﻟﻲ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺧــدﻣﺎت
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
6
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
36,500
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
500
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
3,600
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
40,600
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﺣﺗﺎج ﻛل إﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻧواﻋﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﮫ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﻣراض وﺣوادث  ،وﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟدواء واﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ أو
ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ .ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺎت اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺳواء اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ أو
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻛﺑر اﻟﺳن .
ﺗﻌﺗﺑر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣرﯾض ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﻛﻣل ﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾب ﺣﯾث
ﺗﺷﻣل اﻹﺷراف وﺗﻧظﯾم ﺗﻧﺎول اﻟدواء واﻟطﻌﺎم وأﺧذ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت واﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣرﯾض إﺿﺎﻓﺔ ﻟزرق اﻹﺑر ووﺿﻊ وﺗﻐﯾﯾر وإزاﻟﺔ اﻟﺿﻣﺎدات واﻷرﺑطﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻟﺟروح وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺟراﺣﯾﺔ.
ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣرﯾﺿﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﻣرﯾض أﺛﻧﺎء إﻗﺎﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو ﻟدى زﯾﺎرة اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻋﯾﺎدات
اﻷطﺑﺎء ،ﻏﯾر أن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﺗظل ﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣرﯾض ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟﻣرﻛز
اﻟﺻﺣﻲ أو اﻟﻌﯾﺎدة .واﻟﻣرﯾض اﻟذي ھو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻘﺎھﺔ أو اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺗﻣرﯾﺿﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل:
 زرق اﻹﺑر ﺗﻧظﯾم اﻟﺟرﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ-

أﺧذ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣرارة وﺿﻐط اﻟدم وﻧﺑﺿﮫ وﺗﺧطﯾط اﻟﻘﻠب وﻓﺣص اﻟﺳﻛر وﻏﯾرھﺎ.

-

وﺿﻊ وﺗﻐﯾﯾر وإزاﻟﺔ اﻟﺿﻣﺎدات واﻷرﺑطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟروح.

وﯾﺣﺻل اﻟﻣرﯾض ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻌﯾﺎدات ،ﻏﯾر أﻧﮫ وﻓﻲ
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﺷﻘﺔ أو ﻣﺻﺎﻋب ﺗواﺟﮫ اﻟﻣرﯾض ﻟدى ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺛل ﺻﻌوﺑﺔ
اﻟﺣرﻛﺔ و اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ أو ﻛﺑر اﻟﺳن أو إﻗﺎﻣﺗﮫ اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن ھذه اﻟﻣراﻛز أو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭذه
اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧﮫ  ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟظروف اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ
اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻧﺗﻘﺎﻟﮭم ﻟﻣراﻛز اﻟﻣراﺟﻌﺔ أﻣراً ﺻﻌﺑﺎ ً  ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾرﻏب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣرﯾض ﺑﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮫ وھو ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﮫ ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ً ﺑﺎﻟراﺣﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻌﻼﺟﮫ.
ھﻧﺎك ﺑﻼ ﺷك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻣرﯾض ﻣﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻣﻧزﻟﻲ و ذﻟك ﻛﻌﻣل
إﺿﺎﻓﻲ ﻟﮭم وﯾﺟري ﺗوﻓﯾر ھذه اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻣﺣدود وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻋن طرﯾق اﻻﺗﺻﺎل واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔردي.
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ﯾوﺟد ﻋدد ﻗﻠﯾل ﺟداً ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻣﻧظم وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ
وھﻲ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى ﻗطﺎع واﺳﻊ ﻣن اﻟﻧﺎس ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟوﺟود ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت
اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم وﻓﻌﺎل ﺑواﺳطﺔ ﻓرﯾق ﻋﻣل ﻣﻧظم وﻛﻔؤ وﻣزود ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻷداء
ﻋﻣﻠﮫ وﺗﺣت إﺷراف طﺑﻲ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﻹﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﮫ ﻟﻣن ﯾرﻏﺑون أو ﺗﺳﺗدﻋﻲ
ظروﻓﮭم اﻟﻣرﺿﯾﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣرﯾﺿﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭم ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﮭم ﺑﺣﯾث ﯾﻛون
اﻟﻣرﻛز ﺑﺈدارة طﺑﯾﺔ وﯾﺿم ﻓرﯾق ﻛﻔؤ ﻣن اﻟﻣﻣرﺿﯾن واﻟﻣﻣرﺿﺎت اﻟﻣؤھﻠﯾن.
وﻣن أھم ﻣﺑررات اﻟﻣﺷروع:
 .1ﺗوﺟد ﺣﺎﻻت ﻣرﺿﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﯾﻠزﻣﮭﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣرﯾﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ
ﻛﺛﯾرة.
 .2ﻻ زاﻟت ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﺣدودة ﺟداً وأﻏﻠﺑﮭﺎ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﻓردي ﻏﯾر ﻣﻧظم.
 .3ﯾوﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﯾﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭم ﻣﻣن ﯾﺣﺑذون ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻣرﯾﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﺗﻌﺎب
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗوﻓره ﻣن راﺣﺔ ﻟﻠﻣرﯾض وأﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ وﺗﺟﻧﺑﮭم ﻣﺷﺎق اﻟﺣرﻛﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل.
 .4ﺧﻠق ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة
 .5ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺗﺣت إﺷراف طﺑﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮫ طﺑﯾب )ﺻﺎﺣب
اﻟﻣﺷروع( ﻣﻊ ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻣﻣرﺿﯾن واﻟﻣﻣرﺿﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻣل ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل:
-

أﺧذ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﯾﮭﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻛﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐط وﻧﺑض اﻟدم واﻟﺳﻛر واﻟﺣرارة وﺗﺧطﯾط
اﻟﻘﻠب وﻏﯾرھﺎ.

 زرق اﻹﺑر اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ-

وﺿﻊ وﺗﻐﯾﯾر وإزاﻟﺔ ﺿﻣﺎدات وأرﺑطﺔ اﻟﺟروح.

-

ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧظﯾم وﺗﻧﺎول اﻟﺟرﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ ،وﺳﺗﻐطﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷروع
اﻟﻣﻘﺗرح ﻛﺎﻓﺔ أﯾﺎم اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء.
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راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ .

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
) (1وﺻف اﻟﺧدﻣﺔ
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣرﯾض اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻋن طرﯾق ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻣﻣرﺿﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن
وﺑﺈﺷراف طﺑﯾب ﻣﺗﻔرغ ھو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

) (2واﻟﻣوﻗﻊ:
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻘﺗرح ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع ھو ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺣﯾث ﺗﺗرﻛز ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ أن
ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﻗﻊ ﺗوﻓر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻘرب ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ وھﻲ اﻟﻔﺋﺎت ذات اﻟدﺧل اﻟﺟﯾد وﻣﺎ
ﻓوق.

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﯾﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﺷروع ﻣﻘر /ﻣﻛﺗب ﺗﺗراوح ﻣﺳﺎﺣﺗﮫ ﺑﯾن  50 – 40ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺿﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻏﺎﯾﺎت
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗم اﻓﺗراض ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  1,000دﯾﻧﺎر .

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
13,000

ﻗدرت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:

ﺟدول رﻗم )(1
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة /دﯾﻧﺎر
اﻷﺟﮭزة
ﺣﻘﯾﺑﺔ طﺑﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ) ﺳﻣﺎﻋﺔ ،ﺟﮭز ﻗﯾﺎس ﺿﻐط ،ﺟﮭﺎز ﺷﻔط
2000
ﯾدوي ،ﺟﮭﺎز إﻧﻌﺎش ﺻﻐﯾر ﻣﻊ اﺳطواﻧﺔ أﻛﺳﺟﯾن ،ﻣطرﻗﺔ
وﻣﺻﺑﺎح (
200
ﺟﮭﺎز ﻓﺣص ﺳﻛر Portable
500
ﺟﮭﺎز ﺗﺧطﯾط ﻗﻠب Portable
150
طﻘم ﺗﺷﺧﯾص Diagnostic set
400
اﺧرى
اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــــــــــوع
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اﻟﻌدد

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

5

10000

5
2
4

1000
1000
600
400
13000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺟﮭﺎز ﻛوﻣﺑﯾوﺗر ﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﻧﺣو  2,500دﯾﻧﺎر.

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻠزم ﻟﻠﻣﺷروع ﺳﯾﺎرﺗﯾن وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﻣﺎ ﺑﻧﺣو  20,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  36,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
اﻟﺑﯾﺎن

ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺟدول رﻗم )(2
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
1,000
13,000
2,500
20,000
36,500

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 6ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع )طﺑﯾب(
ﻣﻣرض/ﻣﻣرﺿﺔ
ﺳﻛرﺗﯾرة
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
4
1
6

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﯾﻠزم ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣرﯾض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﻛﺎﻹﺑر وﻟوازم اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺎت اﻟﻔﺣص واﻟﻘﯾﺎس

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺳﺗﺗﺄﻟف ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص ﻷول ﻣرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺳﻼت
واﻟﻣواﺻﻼت ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌروض واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  500دﯾﻧﺎر.
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) (11رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:
ﻛون اﻟﻔﻛرة ﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺳﺗﻘوم ﻣراﻛز إرادة ﺑﺈﻋداد دراﺳﺔ ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠواﻗﻊ ﺳﯾﺗم اﻓﺗراض أن رأس
اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل
ﺣواﻟﻲ  %10ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  3,600دﯾﻧﺎر.

ﺳﺎدﺳﺎ  :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
1,000
13,000
2,500
20,000
36,500
500
3,600
40,600

اﻟﺑﯾﺎن

ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

ﺳﺎﺑﻌﺎ  :وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل:
ﻛون اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻗﯾد اﻟﺑﺣث ھﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻔﻛرة ﻣﺷروع وﻻ ﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺑﯾن ﻣﺻﺎرﯾﻔﮫ وإﯾراداﺗﮫ
ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗوﺟﮫ ﻟﻣراﻛز إرادة ﻹﻋداد دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
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