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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
(إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
يل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحل  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم 
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
لمسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا    
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والتجهيزاتاألثاث .  4

  التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة. 5

  . اإلدارة والعمال. 6

  المواد األولية ومستلزمات الخدمة. 7

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 8

  رأس المال العامل. 9

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  المشروعثامنا: وسائل تمويل 
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 ملخص المشروع

 فكرة المشروع المقترحة 
  شركة لخدمات الرعاية الصحيه المنزلية (تمريض منزلي 

   وعالج حكمي داخل وخارج المركز ) 

 منتجات المشروع 
  تقديم خدمات التمريض المرافق للمريض في المنزل وتوفير 

اجهزة طبية للحاالت المستعصية متابعة المرضى بالمنزل   
 والعالج الطبيعي . 

 طبي  –خدمي   تصنيف المشروع 

 33 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 177,500 الموجودات الثابتة 

 5,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 88,750 رأس المال العامل 

 271,250 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

اعداد    - مشروع تم  على    مقترح  المشروع  سيقوم  حيث  المنزلية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  شركة 

على   المشروع  سيعمل  كما  المؤهلين  الطبيعيين  والمعالجين  المنزليين  والممرضات  الممرضين  اجتذاب 

تعيينهم   طريق  عن  مشاكل  دون  منها  باالستفاده  للراغبيين  وميسرة  آمنه  وجعلها  الخدمات  هذه    تطوير 

 تعمل الشركة على تعيينهم وتدريبهم وتأمين وسائل المواصالت واالتصاالت .   بعقود منظمة حيث 

 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

   تقديم خدمة التمريض والعالج الطبيعي المنزلي بشكل منظم 

   ايجاد بيئة آمنه للعمل والتعاقد مع المنازل 

  . خلق فرص عمل جديدة في االقتصاد 

   تأهيل مشابهه حيث يوجد فقط بعض االشخاص الذين يؤدون هذه الخدمه في  عدم وجود مراكز

 المنازل بعد انتهاء دوامهم في المستشفيات . 

  . زيادة نسبة التأمين الصحي الخاص 

   عدم وجود خدمات متكاملة في عالج الحاالت المزمنه تجمع ما بين التمريض المنزلي والعالج

 الحكمي ( الطبيعي والوظيفي ). 

 

  المشروع خدمةا: ثالث

  - :  تشتمل خدمات المشروع المتوقعه على  مايلي  

   تقديم خدمات التمريض المرافق للمريض في المنزل على مدار الساعه وذلك للحاالت المستعصية

/ ممرضة   بممرض  المريض  تأمين  يتم  السن حيث  الدماغية وكبار  الغيبوبة  والمزمنه مثل حاالت 

 نهاري) وذلك للقيام بتأدية المهام والخدمات. مرافقه على ورديتين (ليلي /  

   والتقرحات الجلدية . اعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية والعناية بالجروح 

  . العالج بالحقن الوريدية في المنزل 

  . رعاية مرضى السكري 

  . التنسيق مع خدمات سيارات االسعاف 
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   تقدمها مجموعة من الطبيه والتي  الرعاية غير  التمريض ومقدمي الخدمة وذلك  خدمات  مساعدات 

من اجل مساعدة كبار السن والمعاقين والمرضى على االستشفاء والنقاهة في بيوتهم الخاصة ومنها  

 المساعده في االستحمام والتزين ومراقبة الحميه وعادات االكل . 

  : العالج الحكمي ( العالج الطبيعي والوظيفي ) ويشمل 

  خاع الشوكي والعمود الفقري . تأهيل أمراض واصابات الن 

  الحركي   –تأهيل امراض الجهاز العضلي 

  . تأهيل امراض الروماتيزم وهشاشة العظام 

  . تاهيل االصابات الرياضيه والشد العضلي 

  

  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

والصناعه   التجارة  بغرفة  شركه  تسجيل  الى  المشروع  المعنية  يحتاج  والبلدية  الصحه  وزارة  وموافقة 

  حصول على كافة الموافقات لترخيص المشروع . لل

  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة  تقديم ) 1(
  

ويعمل   - المؤهلين  الطبيعيين  والمعالجين  المنزليين  والممرضات  الممرضين  اجتذاب  على  المشروع  يقوم 

عن   مشاكل  دون  منها  باالستفادة  للراغبيين  وميسره  امنه  وجعلها  الخدمات  هذه  تطوير  على  المشروع 

المو وسائل  وتأمين  وتدريبهم  تعيينهم  على  الشركة  تعمل  حيث  منظمة  بعقود  تعيينهم  اصالت  طريق 

المرضى   اقامة  مدة  المشروع في تقصير  اهمية  تكمن  الماديه  واالتصاالت  التكلفة  المستشفى وتقليل  في 

بيت   في  المناسب  والعالج  الرعايه  استرارية  وضمان  التامين  شركات  على  او  المرضى  على  سواء 

 -:يلي  المريض واسترارية تثقيف المريض بما يتناسب مع احتياجاته ويشتمل المشروع على ما 

مرضى   - ورعاية  الجلدية  بالتقرحات  والعناية  بالجروح  والعنايه  الجراحيه  العمليات  بعد  التأهيل  اعادة 

 السكري واالمومه . 

خدمات الرعاية غير الطبية المقدمة من قبل طاقم التمريض ومقدمي الخدمة وذلك من اجل مساعدة كبار   -

 بيوتهم الخاصة .   السن والمعاقين والمرضى على االستشفاء والنقاهة في 
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 التمريضية وتشمل متابعة الحالة التي تتطلب متابعة طويلة االجل لالمراض المزمنه . المتابعة -

 العالج الحكمي (الطبيعي والوظيفي )  -
  

  :المساحة والموقع ) 2(

  80مكون من مبنيين منفصلين ( حسب تعليمات وزارة الصحه ) مساحة االول   يحتاج المشروع الى موقع  

بمساحة    2م   واالخر  المنزلي  التمريض  لخدمات  الحكمي    2م170ويخصص  العالج  لمركز  ويخصص 

واجراء التعديالت المناسبة على المباني والديكورات واحتواء المركز على اربع غرف للعالج الطبيعي سيتم  

المائي   العالج  غرفة  الى  اضافة  ولالطفال  للنساء  غرفة  الرياضية  تخصيص  والتمارين  االجهزة  وصالة 

  وغرفة انتظار وادارة . 

  

 :اءالبناء وتعديالت البن ) 3(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 12,500بحوالي البناء وتعديالت البناءقدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   2المساحة /م   التكلفة /دينار 
  تعديالت على المبنى وديكورات   50  250  12,500
  المجموع   12,500

  

 

 :والديكوراتاألثاث والتجهيزات  ) 4(

هو مبين بالجدول  دينار توزعت كما    55,000بحوالي    الالزمة للمشروع  التجهيزات    واألثاث    قدرت تكلفة

  - أدناه:

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  اثاث وتجهيزات   -  -  30,000
  تقنية معلومات   -  25,000  25,000
  المجموع   55,000
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 :االجهزة والمعدات  ) 5(

تكلفة  المنزلي   قدرت  والتمريض  الطبيعي  العالج  لمركز  والمعدات  للمشروع    االجهزة  بحوالي    الالزمة 

  - هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  70,000

  ) 3جدول رقم (

  األجهزة   العدد   تكلفة الوحده    التكلفة /دينار 
  جهاز تمارين الكاحل   1  2000  2000
  وحدة الشد النقي   1  1500  1500
  جهاز بسكليت ثابت اتوماتيك   1  5000  5000
  احواض مائية   2  2500  5000
  جهاز تقوية عضالت   1  3000  3000
  درج عالجي   2  5000  10000
  جهاز تمارين تقوية العضالت باالوزان  1  10000  10000
  جهاز ركض حديث   1  4000  4000
  اله سحب العمود الفقري   1  4000  4000
  كرسي متحرك  3  700  2100
  جهاز زيادة المدى الحركي للكتف  1  1500  1500
  سرير طبي   3  1000  3000
  جهز تنفس صناعي   3  500  1500
  حقيبة تمريض كاملة   20  300  6000
  معدات اخرى   -  11400  11400
  المجموع   70,000

  

 النقل : وسائل  ) 6(

 - دينار موضحه بالجدول التالي : 40,000قدرت تكلفة وسائل النقل الخاصه بالمشروع بحوالي 

 ) 4جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  وسائل النقل   10,000  4  40,000
  المجموع   40,000
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

بحوالي   المقترح  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزعت  177,500بناء  دينار 

  - :كمايلي 

  ) 5رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  12,500  أعمال بناء 
  %15  55,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    70,000  اجهزة ومعدات  

    40,000  وسائل النقل 
    177,500  المجموع 

 

  : العمالاإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل  ة فرص 33 يوفر المشروع س

  ) 6جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير عام  
  1  سكرتاريا  

  1  رئيس قسم الرعاية الصحيه المنزلية  
  1  رئيس قسم المعالجة الحكمية  

  4  اخصائي عالج طبيعي  
  22  ممرضة  
  1  محاسب  
  1  اداري 
  1  مراسل 

  33  المجموع 
    

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   ) 9(

والمتمثلة  تتكون   للمشروع  الالزمة  الخدمة  والكريمات  مستلزمات  الطبي  والشاش  والضمادات  باالبر 

  . والزيوت الطبيه  
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 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

باإلضاف  التأسيسمصاريف    ستألف والترخيص ألول مرة  التسجيل  التشغيل من رسوم   التأمينات   إلى    ةوماقبل 

  دينار  5,000حوالي والتي تقدر ب وغيرها 
  

  : رأس المال العامل ) 11(
 

لها   مفصلة  اقتصادية  جدوى  دراسة  إعداد  سيتم  المستفيدين  قبل  من  اعتمادها  وبعد  مقترحة  الفكرة  كون 

المال   راس  ان  افتراض  سيتم  الواقع  الى  تكون  ما  اقرب  للمشروع  اجمالية  تكاليف  الى  الوصول  ولغايات 

المشروع   المشروع و احتياجاته وكون  التشغيلي وفقا لطبيعة  يعادل    فان راس  خدمي  العامل  العامل  المال 

% من اجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة و استنادا لمشاريع مشابهة    50حوالي  

 دينار 88,750أي ما يعادل 

  سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

يتم التخلص منها بطرحها  حيث ان المخرجات س   ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع 

  بالحاويات المخصصة لها. 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  12,500  أعمال بناء 
  55,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  70,000  اجهزة ومعدات  

  40,000  وسائل النقل 
  177,500  المجموع 

  5,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  88,750  رأس المال التشغيلي 

  271250  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية  وإيراداته  

 . النهائية

 


