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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

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة. 7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع



 

Page 3 of 9 
 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع

 

 المشروعملخص 

 مركز عالج نفسي عن طريق االنترنت   فكرة المشروع المقترحة 

 تقديم خدمات العالج النفسي عن طريق االنترنت  منتجات المشروع 

 خدمي / صحي    تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 6,925 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 2,078 رأس المال العامل 

 9,503 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

على   النفسي  المرض  يؤثره  ولما  النفسي  العامل  ألهمية  المجتمع  استيعاب  لعدم  ونظراً  االخيرة  االونه  في 

االونه االخيرة  سلوكيات   االكتئاب اصبح في  الطبيعيين وخاصة مرض  بالتعامل مع االشخاص  االشخاص 

انتشار حاالت االنتحار وغيرها من انواع ايذاء النفس ، تقدم الفكرة على معالجة االشخاص المرضى عن  

تخف  الى  يؤدي  مما  عالجية  جلسات  بواسطة  االنترنت  مراجعة  يطريق  من  االحراج  حاالت  العيادات  ف 

 . التقليدية وغيرها 

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  المشروع: فكرة مبررات  

 . عمل   تيتوفير فرص -

  تلبية حاجة السوق لمثل هذه المشاريع التي تتزايد كمية الطلب عليها.  -

  : فكرة المشروع أهداف 

   إلهام. المساعدة على تخطي التجارب المؤلمة والقاسية وتحويلها لمصدر  -

    خلق أفراد أصحاء وأسوياء، وبالتالي تكوين مجتمع سوي نفسياً.  -

    التخلص من نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة لدى الفرد. -

    المساعدة على تخطي أسباب المرض النفسي، وعالج أعراضه.  -

    المساعدة على إتمام الشفاء الداخلي، وتحقيق النماء. -

    فالعالج السليم يحتاج لبيئة سليمة.خلق مناخ صحي مالئم للعالج،  -

 تعديل السلوكيات غير السوية، والتدريب على السلوكيات الطبيعية والسوية والمألوفة.  -

  كسر حاجز الخوف والرهبة من العالج التقليدي للطب النفسي .  -
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  المشروع خدماتثالثا: 

  سيعمل المشروع قيد الدراسة على توفير ما يلي :  

 خدمات تشخيصية أولية للمريض طالب الخدمة.  -

 وتقديم أدوية. المزمنة  تقديم استشارات وعالج نفسي بالجلسات لحاالت االكتئاب  -

  إعطاء تقارير طب نفسي للحاالت المستعصية بعد إجراء عدة جلسات عالجية.  -

  

 القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعا: النواحي 

  النواحي القانونية الالزمه لترخيص عيادة طب نفسي. 

أن يحمل شهادة تفيد بحصوله على درجة دبلوم، أو بكالوريوس، أو دكتوراه، أو ماجستير في علم   -

   النفس اإلكلينيكي. 

    العالج النفسي.أن يكون عضو في نقابة األخصائيين النفسيين، أو عضو في أحد جمعيات  -

أن يكون حاصالً على تدريب في أحد المراكز المتخصصة في الطب النفسي تحت إشراف طبيب أو   -

    طبيب استشاري نفسي لمدة عامين على األقل.

    أن يجتاز مقابلة يجريها مع لجنة من وزارة الصحة. -

    أن يحصل على رخصة مزاولة المهنة، مهنة طبيب نفسي.  -

  

  
  
  

 لفنية لفكرة المشروع المقترحة خامسا: الدراسة ا

 الخدمة  تقديم مراحل  ) 1(
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التواصل   - مواقع  عبر  ممولة  اعالنات  وتقديم  جداً  كبير  بشكل  والتفاعل  التطبيق  عن  االعالن 

ل كسر  ت االجتماعي  ذلك  بعد  ليتسنى  المجتمع  شرائح  من  ممكن  عدد  ألكبر  المشروع  فكرة  وصل 

  والتقاليد المتبعة بالمجتمع التقليدي. حاجز الخوف والرهبة من العادات 

  بعد ذلك يتم تشخيص الحالة طالبة الخدمة بجلسة واحدة أو بعدة جلسات حسب الحالة   -

  يتم االتفاق على اسعار الجلسات بين الطبيب والحالة أو ولي االمر عن الحالة   -

  وتحديد مواعيد الجلسات مع السكرتيرة   -

  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

، تتكون من مكتب صاحب المشروع وكتب سكرتيرة   2م40المشروع الى مكتب بمساحة ال تقل عن  يحتاج 

  . وفي منطقة تتوفر فيها كافة الخدمات ووحدة صحية ومطبخ  
  

  

 :االثاث والديكورات والتجهيزات المكتبية ) 3(

دينار توزعت كمـا هـو مبـين   2,150بحوالي    االثاث والديكورات والتجهيزات المكتبيةقدرت تكلفة  

  -بالجدول أدناه:

  ) 1)1رقم (  جدول  

  التكلفة /دينار   العدد   دينار تكلفة الوحدة/  الــبـــنـــد 
 200  2 100  مكتب 
  150  2  75  كرسي
  1,000  2  500  مكيف 

  800  -  800  دهان وديكور 
  2,150      المجموع 

 

  :الحواسيب ) 4(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  1,775بحوالي  الحواسيب قدرت تكلفة 

  ) 2جدول رقم (

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  أجهزة حاسوب   650  2  1,300
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  كاميرا للجلسات مع داتا شو    400  1  400
  آلة طابعة    75  1  75

  المجموع   1,775
  
  

   

 :اصول ثابتة اخرى  ) 5(

 دينار توزعت كما بالجدول االتي :   3,000قدرت تكلفة االصول الثابتة االخرى بحوالي 
  

  ) 3جدول رقم (

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  الخدمة  تقديم تطبيق    3,000  1  3,000
  المجموع   3,000

  

  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

  - :دينار توزعت كمايلي  6,925بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  

  ) 4رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %15  2,150  اثاث وديكورات وتجهيزات مكتبية 
  %33  1,775  الحواسيب  

  %15  3,000  صول ثابتة اخرى  ا
    6,925  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  -النحو التالي :  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   فرصتي يوفر المشروع س

  ) 5جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  الطبيب أو المستشار النفسي  
  1  سكرتيرة  
  2  المجموع 

    



 

Page 8 of 9 
 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

التشغيل    قدرت  قبل  وما  التأسيس  والمعامالت    500بحوالي  مصاريف  المواصالت  تشمل  وهي  دينار، 

  الورقية الالزمة من اجل الحصول على التراخيص الالزمة. 

  
  

  : رأس المال العامل ) 9(
 

تم احتساب راس المال العامل على اعتبار ان مدة دورة راس المال العامل لكافة المصاريف التشغيليه شهر  

 واحد فقط. 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

من    العادية   حيث أن المخرجات تتمثل بالنفايات   ،ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع

  والتي يتم التخلص منها بطرحها بالحاويات المخصصة لها.  وأوراق   الكرتون والبالستيك

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

التشغيلي   المال  رأس  تكاليف  قدرت  حيث  المقترح  المشروع  لفكرة  اإلجمالية  التكاليف  التالي  الجدول  يبين 

اعداد فكرة المشروع وسيتم احتسابها فعليا  % من اجمالي الموجودات الثابتة وهي نسبة تقديرية من اجل  30

 بعد عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المقترح: 

  
  ) 6رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  2,150  اثاث وديكورات وتجهيزات مكتبية 

  1,775  الحواسيب  
  3,000  صول ثابتة اخرى  ا

  6,925  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  التشغيل مصاريف التأسيس وما قبل 

  2,078  رأس المال التشغيلي 
  9,503  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  2,078% = 30*6,925% من اجمالي الموجودات الثابتة 30تم احتساب رأس المال التشغيلي  



 

Page 9 of 9 
 

  :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

 


