
 

 

 

 

 دراسة جدوى أولية

 

 لمشروع انشاء مركز طبي صحي للطب العام و الحاالت الطارئة 
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 مركز تعزيز اإلنتاجية
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ت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلق          

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 فـي مختلـف ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 ٣

 :المحتويات

          ملخص المشروع٠١
 المقدمة   .٢

  المشروعوصف ١٠٢

  مبررات المشروع٢٠٢

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق .٣

  وصف المنتج١٠٣

   الطلب الحالي٢٠٣

 الطلب المتوقع ٣٠٣

  المنافسة والتسويق وأسعار البيع٤٠٣

 وقعة للمشروع االيرادات المت٤٠٣

 الدراسة الفنية .٤

 موقع المشروع   ١٠٤                   
    البناء   ٢٠٤

 عملية تقديم الخدمات العالجية  ٣٠٤  

  المعدات واالجهزة والمعدات٤٠٤

 االثاث والتجهيزات  ٥٠٤

 لسيارات ا٦٠٤

 القوى العاملة  ٧٠٤

  المواد االولية ٨٠٤

  الخدمات الضرورية٩٠٤

 نفيذ المشروع برامج ت١٠-٤

 الدراسة المالية .٥
  تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

  رأس المال العامل٢٠٥

  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥

 تكاليف المشروع ملخص ٤٠٥  

  وسائل التمويل٥٠٥

  الفرضيات المالية٦٠٥
   الخالصة٧٠٥

  مالحق الدراسة٨٠٥



 ٤

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص المشروع -١
 اسم المشروع حاالت الطارئة الومركز صحي للطب العام 

 المقترحموقع المشروع  عام

تقديم الخدمات الطبية الالزمة للمرضى اللذين   

سيستقبلهم المركز ومعالجة الحاالت الطارئة     

 المختلفة

 منتجات المشروع 

 األيدي العاملة   أشخاص٨

 االستثمار الكلي  ١٤,٣٧٨

 صافي القيمة الحالية  ١١,٥٨٤

 ائد الداخلي معدل الع %٣٤,٩

 القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار  ١,٨

 فترة االسترداد  ٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واحلاالت الطارئةمشروع انشاء مركز صحي للطب العام 



 ٥

 

 

 

 

 -:وصف المشروع  ١٠٢
 

تقديم الخدمات العالجية الطبية بشكل عام ل مركز صحينشاء إ يهدف المشروع الى

ج واستقبال ومعالجة الحاالت الطارئة والعمل على تحويل الحاالت التي تتطلب عال

 ريراتقال وكذلك إعداد المملكة،المستشفيات المنتشرة في األخصائيين أو مكثف الى 

 .وتقديم اية خدمات مرافقة  لمراجعي المركز الطبية

 

  -:  مبررات المشروع٢٠٢
 

تزايد عدد السكان والتطور الذي حققه االردن وما يهدف من تحقيقه للنهوض لنتيجة 

 اصبحت الخدمات الصحية بمختلف انواعها من ،مجتمعلجميع افراد الالصحي بالمستوى 

مظاهر الرقي والتقدم الي مجتمع، واصبحت الدول تولي الرعاية الصحية والعالجية 

فقد اهتمام كبير ومع تزايد وتحسن الدخول ومستوى المعيشة لعدد كبير من المواطنين، 

تي تقدم عن طريق  على الخدمات الصحية العالجية بمختلف انواعها والازداد الطلب

 القطاع العام في االردن في قه وعلى الرغم من التطور الذي حق.الخاصو  العام القطاع

مجال الرعاية الصحية وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف التخصصات، اال 

الخاص يأتي مكمال في تقديم الرعاية الصحية في مختلف مجاالت  القطاع دوران 

 وعليه فانه يمكن تلخيص مبررات المشروع .والخدمات المساندة لهاإلختصاص الطبي 

 :بما يلي

اقبـاال  وان هنالك   كما  هناك طلب قائم ومتزايد على الخدمات الطبية بمختلف المجاالت،           -١

العالج لدى اطباء ومستشفيات القطاع الخاص       التوجه الى    ملحوظا من قبل المرضى على    

 .لة او اولية عيادات اطباء او مراكز صحية شاممن

ال يزال هنالك نقص كبير في عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات العالج للمـواطنين                -٢

 .بشكل عام سواء من قبل القطاع العام او القطاع الخاص 

 .خلق فرص استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة -٣

 .اصحاب المشروع/ تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٤

 المقدمة-٢



 ٦

             

  -:ع العام للمشروع  الموق٣٠٢
 

 اقامة المشروع في أي في المدن او القرى او أي من التجمعـات السـكانية                قترحي

 .م الخدمات الطبية العامةيمراكز تقدال تتوفر بها الكبيرة التي 

 

   

 

 

 -:وصف المنتج١٠٣
 

سيتم انشاء مشروع المركز الصحي العالجي وتزويده بكافـة االجهـزة والمعـدات             

يات تشخيص الحاالت المرضية التي يستقبلها ووصف العالج الالزم لهـا           الالزمة لغا 

 كما سيقوم بمعالجة الحاالت     .وتقديم اية استشارات طبية قد تطلب من طبيب المركز        

الطارئة التي يستقبلها وتقديم العالج الالزم ضمن االمكانات المتاحة والعمـل علـى             

 مـن   الطبيب المتخصـص أو أي      التي تتطلب معالجة متخصصة الى     تحويل الحاالت 

 .المستشفيات سواء العامة او الخاصة
 

  -:الطلب الحالي٢٠٣
 

ـ  الطلب على الخدمات العالجية والطبيـة        يرتبط الـوعي الصـحي    دد السـكان و   بع

ن عـدد سـكان     أحصاءات العامـة    إلدائرة ا أظهرت بيانات   ، وقد   ومستويات الدخل   

ليون نسمة، وان معـدل الزيـادة       م) ٥,٣( هو   ٢٠٠٢المملكة المقدر كما في سنة      

 . سنوياً % ٢,٨الطبيعية في عدد السكان تبلغ 

فقد بينت معدل المعالجات الى     ) دائرة البحوث والدراسات  (اما مصادر وزارة الصحة     

عدد السكان في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة حسـب المحافظـات لعـام              

 ) ١(كما في الجدول رقم ) ٢٠٠٢(

 

 

 

 دراسة السوق-٣



 ٧

 

 

 )١(قم جدول ر
 

معدل المعالجة لكل  مجموع المعالجات  عدد السكان المحافظة

 مواطن

 ٠,٩ ١,٨٩٩,٠٨١ ٢,٠٢٧,٦٨٥ العاصمة

 ١,٧ ١,٦٦٣,٤٢١ ٩٥٠,٦٩٥ اربد

 ٠,٨ ٧٠٩,٣٦٢ ٨٣٨,٢٥٠ الزرقاء

 ١,٦ ٥٦٣,٣١١ ٣٤٩,٥٨٠ البلقاء

 ٢ ٤٨٥,١٤٧ ٣٤٥,٦٦٥ المفرق

 ١,٣ ٢٨٣,٤٥٤ ٢١٤,٢٢٥ الكرك

 ١,٩ ٢٩٤,٣٠٧ ١٥٦,٦٧٥ جرش

 ٢ ٢٦٨,٩٠٤ ١٣٥,٨٩٠ مادبا

 ٢,٥ ٢٩٨,١٨٤ ١١٨,٣٥٠ عجلون

 ٢ ٢١٦,٣٨٩ ١٠٧,١١٥ العقبة

 ٢,١ ٢١٥,٤٤٥ ١٠٣,٩١٥ معان

 ١,٥ ١٢٤,٥٧٠ ٨١,٠٠٠ الطفيلة

 ١,٣ ٧,٠٢١,٥٧٥ ٥,٣٢٩,٠٠٠ المجموع
 

  كما ٢٠٠٢-١٩٩٨اما عدد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة فقد بلغت خالل االعوام            

 التاليفي الجدول 

 

 

 

 

 

 

 



 ٨

 

 

 

 )٢(جدول رقم 
 

       السنة

 

 نوع المركز

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

المراكز 

الصحية 

 الشاملة

٥٣ ٤٧ ٤٧ ٤٦ ٤٢ 

المراكز 

الصحية االولية

٣٣٦ ٣٣٨ ٣٣٣ ٣٣٥ ٣٢٧ 

المراكز 

الصحية 

 الفرعية

٢٥٨ ٢٥٨ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٧٧ 

مراكز االمومة 

 والطفولة

٣٥١ ٣٥١ ٣٤٥ ٣٣٧ ٣٢٢ 

عيادات طب 

 االسنان

٢٤٧ ٢٤٠ ٢٣٧ ٢٢٦ ٢١٢ 

 ١٢٤٥ ١٢٣٤ ١٢٢٧ ١٢١٠ ١١٨٠ المجموع
 

الصحة والنوع حتى   ) المحافظات وااللوية ( اما من حيث توزيع هذه المراكز حسب مديريات         

 التالي فكانت كما في الجدول ٢٠٠٢نهاية عام 

 

 

 

 

 



 ٩

 

 

 )٣(جدول رقم 
 

   النوع    

 

 المديرية

صحي 

 لشام

صحي 

 اولي

صحي 

 فرعي

امومة 

 وطفولة

عيادة 

 اسنان

 المجموع

 ٢٠٢ ٤٧ ٥١ ٣٧ ٥٢ ١٥ العاصمة

 ١٢٥ ٢٨ ٣٨ ١٦ ٣٨ ٥ اربد

 ٨٤ ١٨ ٢٧ ١٢ ٢٣ ٤ الزرقاء

 ٨١ ١٧ ٢٣ ١٥ ٢٣ ٣ البلقاء

 ٤٧ ٩ ١٢ ١٤ ١١ ١ مادبا

 ٥٨ ١٣ ١٨ ١٣ ١٢ ٢ عجلون

 ٥٠ ١٢ ١٢ ١٠ ١٦ - جرش

 ١٣٩ ٢١ ٤١ ٣٥ ٣٧ ٥ الكرك

 ٤٦ ٩ ١٥ ١٠ ٩ ٣ يلةالطف

 ٦٥ ١٠ ١٥ ٢٢ ١٥ ٣ معان

 ٨٥ ١٤ ١٩ ٢٨ ٢٠ ٤ المفرق

 ٣٤ ٨ ٧ ٩ ٧ ٣ العقبة

باقي 

 المديريات

٢٢٩ ٤١ ٧٣ ٣٧ ٣٧ ٥ 

 ١٢٤٥ ٢٤٧ ٣٥١ ٢٥٨ ٣٣٦ ٥٣المجموع
 

 

 

 

 

 

 



 ١٠

 

 

 قد كانت كما في الجـدول       ٢٠٠٢ما نوع العيادات المتوفرة في المراكز الصحية اعاله لعام          أ

 التالي

 )٤(ول رقم جد
 

نوع 

الخدمات 

 الطبية

ــب  ط

 عام 

ــب  طـ

 سنانأ

 مختبر  مومةأ

 عام

 مختبر شعةأ

 سنانأ

 سعافإ

 و

 طوارئ

ــب  صدرية طـ

 سرة أ

تنظـيم  

 سرةأ

ــادات  عيــ

 االختصاص

عـــدد 

 العيادات

١٢٤ ٣٣٣ ١٨ ٥ ٣٩٢ ٣٢ ٤٩ ١٣٨ ٣٤٢ ٦٢٧٢٤٧ 

 

كبر من عدد العيادات    ان عدد عيادات الطب العام تشكل الجزء اال       ) ٤(يالحظ من الجدول رقم     

سعاف والطوارئ، وهذا واقع طبيعي حيث ان عدد الحـاالت النـي تراجـع              إليليها عيادات ا  

. لخدمات الطب العام واالسعاف والطورئ تشكل الجزء االكبر من عـدد حـاالت المراجعـة              

فان مجموع الحاالت المرضية التي راجعـت جميـع المراكـز           ) ١(بالرجوع الى جدول رقم     

ان مجموع  ) ٢(بين الجدول رقم    يحالة و ) ٧,٠٢١,٥٧٥(لتابعة لوزارة الصحة بلغ     الصحية ا 

مركز بنفس السنة، وعليه فان متوسط عدد الحاالت لكـل        ) ١,٢٤٥(المراكز الصحية قد بلغ     

حسب الكثافة   آخرن عدد الحاالت الفعلية تختلف من مركز الى         أال  إ. حالة ٥,٦٤٠مركز هو   

 .المركزالسكانية التي يتواجد بها 

ما بالنسبة للقطاع الخاص فان عدد المراكز والمستوصفات الصحية التي تم انشاؤها لغايات             أ

ـ  كما   ٢٠٠٢-١٩٩٨المعالجة الطبية ولحاالت الطوارئ فقد بلغت خالل الفترة          ي الجـدول   ف

    :التالي 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 )٥(جدول رقم 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ السنة
 ٨٤ ٨٠ ٧٢ ٦٦ ٥٨ العدد

 

ولية تعمل على   أاله هي مراكز    أعلى أن المراكز الصحية الواردة في الجدول        إتجدر اإلشارة   

يبين الجدول التالي    . ساعة ومجال اختصاصها الطب العام  واإلسعاف و الطواريء         ٢٤مدار  

 :التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص في مختلف محافظات المملكة

 

 )٦(جدول رقم 

 العدد اللواء/ المحافظة 
 ٥٨ العاصمة وضواحيها

 ١ اربد

 ١٤ الزرقاء والرصيفة

 ٧ البلقاء واالغوار

 ٢ معان

 ١ جرش

 ١ المفرق

 ٨٤ المجموع
 

 - دائرة ترخيص المهن الطبية والصحية– وزارة الصحة -مصدر ال

 

 مراكـز   يالحظ من الجدول اعاله ان هنالك محافظات والوية عديدة ال يتـوفر فيهـا             

 مثل عجلون، الطفيلـة، الكـرك، مأدبـا،         صحية وطبية تدار من قبل القطاع الخاص      

) القصبات(معظم المراكز تقع خارج مراكز المحافظات واأللوية          أن  تبين كما .العقبة  

 .قريبة من هذه المراكزالسكانية التجمعات ال ضمن

 

 

 



 ١٢

 -: الطلب المتوقع ٣٠٣
 

 ى خدمات المراكز الصحية التابعة للقطاع الخـاص       ال يمكن تحديد الطلب المتوقع عل     

 تتعلق بحجـم نشـاط هـذه        ، اذ ال يتوفر اية بيانات او معلومات عن أي جهة          بدقة،

 .المراكز وعدد الحاالت التي تردها سنوياً

 

سـنوياً   % ٢,٨خذ باالعتبار نسبة الزيادة السنوية في عدد السكان البالغة          أل ا ومع

تزايد الطلب على الخدمات الطبية والعالجية، وبافتراض ان        وما يتبع هذه الزيادة من      

 خـالل السـنوات     عدد المراكز فان   % ٣عدد المراكز الصحية سيزداد سنوياً بنسبة       

 :على النحو التاليكون يالخمسة القادمة س

 )٦(جدول رقم 

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة
 ١٠٠ ٩٧ ٩٤ ٩٢ ٨٩ عدد المراكز

 

ما عدد الحاالت أ.  مراكز جديدة سنويا من قبل القطاع الخاص٣نشاء إع وبذلك فانه يتوق

من معدل عدد الحاالت % ٧٥فقد افترض انها تعادل ‘  هذه المراكز إستقبالها فيالمتوقع 

% ٥ تزداد بنسبة ٢٠٠٢ حالة للعام ٤٢٣٠التي يتم استقبالها في المراكز الحكومية، أي 

السنوية في عدد المراكز الصحية الخاصة خالل السنوات سنويا، حيث تبين ان معدل الزيادة 

علما .في نمو المراكز الحكومية لنفس الفترة% ١,٤مقارنة مع % ١١السابقة بلغ حوالي

لما سبق يبين الجدول . في المناطق ذات الكثافة السكانية العاليةبان المراكز الخاصة تقام 

 للسنوات الخمسة موضوع البحثمركز ال عدد الحاالت المتوقع استقبالها لدى التالي 

 :القادمة

 )٧(جدول رقم 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة
 ٥,٦٦٩ ٥,٣٩٩ ٥,١٤٢ ٤,٨٩٧ ٤,٦٦٤ عدد الحاالت

 

 

 



 ١٣

 -:  المنافسة والتسويق واسعار بيع الخدمات الطبية٤٠٣
 

ـ             ه تنحصر المنافسة بين المراكز ذات العمل المتشابهة في مستوى االداء الذي يقدم

المركز للمواطنين اللذين يقصدونه وما يتمتع به مـن سـمعة وكفـاءة وشـهرة،               

ويستطيع المشروع ان يحقق دخالً جيداً في حال توفر كفـاءات طبيـة ذات خبـرة                

يمكـن  . ومدربة وتحسن التعامل مع المرضى والحاالت الطارئة التـي سيسـتقبلها          

ة اعالنية بسـيطة لتعريـف      للمشروع المقترح في بداية العمل ان يقوم باجراء حمل        

 .الخدمات الطبية والعالجية التي سيقدمهابالمواطنين وخاصة القاطنين بالقرب منه 

 

تتفاوت من مركز الى اخـر اال انـه حسـب           فبالنسبة السعار بيع الخدمات الطبية،      

المعلومات التي امكن الحصول عليها من بعض اصحاب المراكـز الطبيـة القائمـة              

ط ما يدفعه المواطن الواحد في الزيارة الواحدة، وعلى فـرض ان            حالياً، فان متوس  

هذه الزيارة قد تشمل الحاالت المرضية العاديـة او الحـاالت الطارئـة او الجـراء                

العمليات الصغرى البسيطة والتي ال يتطلب ضرورة اجراؤهـا فـي أي مستشـفى،              

  .ر دينا) ٧(تقدر ب ما يدفعه المريض من اتعاب وعموماً فان متوسط 

 

 -:االيرادات المتوقعة للمشروع ٥٠٣
 

 للمشروع والتي تم تقديرها على       المتوقعة االيرادات السنوية ) ٨(يوضح الجدول رقم    

اساس االتعاب المستوفاه مقابل الخدمات المقدمة لمراجعي المركـز ، وذلـك باخـذ              

متوسط عدد الحاالت التي تراجع مثل هذه المركز كما تم توضيحه سابقاً وان عـدد               

 .سنوياً% ٥هذه الحاالت يفترض ان تزداد بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤

 

 )٨(جدول رقم 
 

 االيرادات السنوية التعدد الحا السنة
 ٣٢,٦٤٨ ٤,٦٦٤ االولى

 ٣٤,٢٧٩ ٤,٨٩٧ الثانية

 ٣٥,٩٩٤ ٥,١٤٢ الثالثة

 ٣٧,٧٩٣ ٥,٣٩٩ الرابعة 

 ٣٩,٦٨٣ ٥,٦٦٩ الخامسة

 

 

 

 

 

  -:موقع المشروع  ١٠٤
 

مشروع في أي من مدن المملكة وخاصة ضمن المناطق التي تشـهد            اليقترح اقامة   

ن عـدد   أو  أ ،د فيها أي مركز صحي للقطـاع الخـاص         وال يوج   عالية كثافة سكانية 

المراكز الصحية قليلة العدد بالنسبة لعدد سكان هذه التجمعـات مـع االخـذ بعـين                

االعتبار ضرورة توفر ورغبة الكادر الطبي الالزم للعمل بهذه المناطق، كما يفضـل             

 .يهان يكون الموقع المقترح حيث تتوفر الخدمات الضرورية وسهولة الوصول ال
 

 -:البناء٢٠٤
 

 متر مربع سواء أكان ٢٠٠مساحة ال تقل عن بتقدر احتياجات المشروع من البناء  

هذا البناء عبارة عن طابق في احدى البنايات التي يمكن ترخيصها لهذه الغاية او بناء 

المتعلقة  وزارة الصحة متطلبات وشروط ان تتوفر في هذا البناء ةطيمستقل شر

 -:منها وبالمراكز الصحية

 

الدراسة الفنية.٤



 ١٥

ان يكون البناء مرخص وموصول بالخدمات الضرورية وخاصة خدمة  -١

 .الصرف الصحي

 سيقام فيها المشروع الذي اء من البنالسفلىان يكون الموقع ضمن الطوابق  -٢

 العليا،، واذا كان المركز في أي من الطوابق ضىوذلك تسهيالً لوصول المر

 .ضرورة توفر مصعد لهذه الغاية

 .ظافة والسالمة العامة في موقع المركزتوفر شرط الن -٣

 .تسجيل المشروع بوزارة الصناعة والتجارة -٤

 . اطباء عاميين مصرح لهم مزاولة مهنة الطب٣توفر  -٥

 .تزويد وزارة الصحة بالنظام الداخلي للمركز  -٦

  .ابراز عقد ايجار مع تقديم استدعاء لفتح المركز مع تحديد المكان -٧

 

مترمربع وباجرة شـهرية    ) ٢٠٠(فترض استئجار بناء بمساحة     ولغاية هذه الدراسة فانه سي    

 دينار سنوي، ) ٤,٠٠٠(دينار للمتر المربع الواحد أي مبلغ ) ٢٠(مقدارها 

 

تقسـيمات داخليـة، ديكـورات      (سيكون بحاجة الى بعض التعـديالت        البناء   تم افتراض ان  

 .دينار) ٢,٥٠٠(حوالي ب كلفة هذه االعمال وقدرت )وتمديدات مختلفة
 

 : الجدول التالياما من حيث توزيع المساحة المطلوبة للمركز فهي كما في

  

 )٧(الجدول رقم 
 

 متر مربع البند
 ٤٨ صالة استقبال وانتظار المرضى 

 ٤٨ )غرف المعاينة والتشخيص( المحطة الطبية 

 ٢٤ غرفة الطوارئ والعمليات الصغرى

 ١٦ مكتب الطبيب المناوب

 ١٦ لخاصة بالمرضىغرفة حفظ الملفات ا

 ٢٤ مستودع المستلزمات الطبية والعالجية ووحدة التعقيم

 ٢٤ وحدات صحية 

 ٢٠٠ المجموع



 ١٦

 

 -:عملية تقديم الخدمات العالجية ٣٠٤
 

يحضر المريض للمركز ويقوم الطبيب المناوب بمعاينته وتشخيص الحالة ويقوم 

ن لبسيطة للحاالت الطارئة م اضافة الى التدخالت الجراحية ابوصف العالج المناسب،

 .كسور وحروق وحوادث سير وغيرها

 

 -:المعدات واالجهزة واالدوات ٤٠٤
 

المعدات واالجهزة واالدوات الالزم توفرها في المركز وهذا ) ٨(يوضح الجدول رقم 

  . االدنى الذي يتطلبه أي مركز صحيهو الحد

 

 )٨(                                   جدول رقم 

 التكلفة المقدرة للمعدات واالجهزة واألدوات                   
 

/ التكلفة العدد البند المنشأ

 دينار

 ٢١٠ ١ Hot Air Sterilizer ايطالي

 ١٢٠٠ ١ E.C.G Six Channel ايطالي

 ١٨٠ Suction Aspired٢ ايطالي

 ٨٠ ٢) جهاز تبخير(  Farmasol ايطالي

 ١٩٠ Oxygen Cylinder (M)٢ محلي

 ٧٥ E.N.T Set١ الماني

 ١٢٠ Stethoscope Lit man٢ ياباني

 ١٠٠ Stethoscope Spirit٢ ياباني

 ٧٥ I.V Stand٣ محلي



 ١٧

 
 
 

 ٣٠ Step Double٢ محلي

 ٨٠ Trolley Double٢ محلي

 ٢١٠ Cuttery Set١ ايطالي

 ٤٠ Blood Glucose Test Meter١ ياباني

 Mercurial Sphygmomanometer الماني
Meter

٨٠ ٢ 

 ٣٥ Screen Test١ محلي

 ٣٧٥ Head Light (Used)١ الماني

 ١٢٠ Couch – Two Motion٣ محلي

 ١٢٠ ١) مع طولوزن(  Scale صيني

 ٧٥ Surgical Set١ ياباني

 ١٢٠ Droam٣ باكستاني

 ٣٥١٥ . المجموع 
 

مستودعات سوق المحلي عند دوات اعاله متوفرة في الألجهزة والمعدات األجميع ا

 . من المستودعات الطبية وبيع االجهزة الطبيةاألدوية وتجار األجهزة الطبية
 

 -:  االثاث والتجهيزات٥٠٤
 

يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تتمثل في الكراسي والطاوالت 

جة للمراجعين وإلستعمال كادر المركز اضافة الى اجهزة الحاسوب والهاتف وثال

  .)٩(لحفظ بعض المستلزمات الطبية و االدوية، وهي كما في الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨

 
 

 )٩(جدول رقم 
 

 دينار/ التكلفة   العدد البند
 ١,٠٠٠ - انتظار واستقبال

 ٦٠٠ ١ ثاث مكتب الطبيبأ

 ٧٥٠ ٣ خزائن حفظ الملفات

 ٨٠٠ ١  وطابعةجهاز حاسوب

 ١٥٠ ١ هاتف وفاكس

 ٥٠٠ ١  تصوير صغيرةآلة

 ٦٥٠ ١ جهاز تكييف لغرفة العمليات

 ٤٥٠ ١  قدم١٦ثالجة 

 ٣٠٠ - أخرى

 ٥,٢٠٠  المجموع
 

 -:السيارات ٦٠٤
 

ال يلزم المشروع المقترح توفر أي وسائل نقل حيث ان معظم هذه المراكز متصلة 

بالدفاع المدني والطوارئ ويتم توفير وسائل النقل المتخصصة حال طلبها من قبل 

 .كما ان وزارة الصحة ال تسمح لهذه المراكز بتملك سيارة اسعاف خاصة بهاالمركز 

 

 -:القوى العاملة ٧٠٤
 

القوى العاملة الالزمة لتشغيل المركز الصحي ومقدار االجور ) ١٠(يبين الجدول رقم 

 .التي ستدفع لهم

 

 

 

 



 ١٩

 

 )١٠(جدول رقم 
 

 االجرة السنوية االجرة الشهرية العدد الوظيفة
 ١٠,٨٠٠ ٣٠٠ ٣  مع خبرةطبيب عام

 ٢,٨٨٠ ١٢٠ ٢ ممرض مع خبرة

 ١,٤٤٠ ١٢٠ ١ ممرضة مع خبرة

 ١,٢٠٠ ١٠٠ ١ سكرتيرة

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ عامل خدمات ونظافة

 ١٧,٣٤٠  ٨ المجموع
 

 -:المواد االولية ٨٠٤
 

 مثل الخيوط  الطبية المختلفةتتمثل المواد االولية الالزمة للمشروع في المستهلكات

والسرنجات والكفوف المطاطية والقطن والشاش وبرابيش شفط السوائل الجراحية 

نواع األدوية الالزمة لحاالت أ كما يلزم مختلف . الخ… ومواد التعقيم والتنظيف

في السنة   من المواد المشار اليهاوتقدر احتياجات المشروع.  واألكسجينءالطواري

 .دينار ) ٢,٠٠٠ (األولى ب

 

 الخدمات الضرورية ٩٠٤
نارة إلنارة العادية واإللئية خدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهرباال

لغرف الفحص والعمليات الصغرى، والماء الالزم لعمليات التنظيف واالستعمال 

  .)١١(وتقدر تكلفتها السنوية كما هو مبين في الجدول رقم . الشخصي
 

 

 

 

 



 ٢٠

 

 

 )١١(جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 -:برامج تنفيذ المشروع ١٠-٤
 

 وان اجراء عملية التقسيمات . شهور٣حوالي بتقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع 

ال  ومباشرة العمل للتشغيلالداخلية والديكور والحصول على التراخيص الالزمة 

ات الطبية المطلوبة لمركز الطبي متوفرة في  وان جميع التجهيزتتطلب وقتا طويال

 .السوق المحلي

 

 

 

 

 -:للسنة األولى  تكاليف التشغيل ١٠٥
 

تكاليف التشغيل السنوية للمركز في السنة االولى من عمر ) ١٣(يبين الجدول رقم 

 .المشروع

 

 دينار/ التكلفة   البند
 ٧٢٠ الكهرباء

 ١٥٠ المياه

 ٨٧٠ المجموع

  الدراسة المالية-٥



 ٢١

 

 

 

 

 

 )١٣(جدول رقم 
 

 دينار/ التكلفة   البند
 ٢,٠٠٠ المواد االولية والمستهلكات 

 ١٩,٢٤٧ الرواتب واالجور

 ٤,٠٠٠ االيجارات

 ٨٧٠ الخدمات الضرورية

 ٢,٢٤٠ خرىأمصاريف تشغيلية 

 ٢٨,٣٥٧ المجموع
   

 -: راس المال العامل٢٠٥
 

تقدر احتياجات المشروع من راس المال العامل على اساس احتياجات شهر واحد  

 دينار ) ٢,٣٦٣(فقط أي مبلغ 

 

 -:قبل التشغيل نفقات التاسيس وما ٣٠٥
 

رسوم التسجيل والترخيص لدى الجهات تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل 

) ٥٠٠(وتقدر بحوالي الرسمية المختلفة باالضافة الى مصاريف متفرقة اخرى 

 .دينار
 

 -:تكاليف المشروعملخص  ٤٠٥
 

 .اجمالي تكاليف المشروع المقدرة) ١٤(يبين الجدول رقم 



 ٢٢

 

 

 

 

 

 

 )١٤(جدول رقم 
 

 دينار/  التكلفة   البند
 ٢,٥٠٠ تعديالت البناء

 ٣,٥١٥ االجهزة والمعدات واالدوت الطبية

 ٥,٢٠٠ االثاث والتجهيزات االخرى

 ٣٠٠ تامينات مستردة

 ١١,٥١٥ مجموع تكاليف االصول الثابتة

 ٥٠٠ سيسأمصاريف الت

 ٢,٣٦٣ راس المال العامل

 ١٤,٣٧٨ المجموع
 

 -:وسائل التمويل ٥٠٥
 

من  % ٥٢دينار يمثل ) ٧,٥٠٠(سيحصل المشروع على قرض مصرفي بقيمة 

اجمالي تكاليف المشروع، بينما تغطى باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع 

 . سنوات٥ولمدة  % ١٠الخاصة، علماً بان فائدة القرض 
 

 -:الفرضيات المالية   ٦٠٥
 

ل الفترة التأسيسـية علـى   ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خال      

قرض لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القـرض علـى             

سنوياً ويبدأ بالتسـديد    % ١٠ سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة        ٥مدى  

 .عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك فترة التأسيس فترة سماح



 ٢٣

 سنوات وذلك باالعتمـاد علـى األسـس         ٥شروع لمدة   تم إجراء التحليل المالي للم    

 :والفرضيات التالية
 .تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية -

 .تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع نقدية -

 .سنوياً % ٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل  -

  %.٢٥خاضع لضريبة دخل بمعدل اعتبار أن المشروع  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

 -:الخالصة ٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليـل محاسـبة المرفـق، إن              

المشروع يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التـدفقات النقديـة أن              

 على الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهـذه             المشروع قادر 

الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبـين مـا             

 :يلي
 
 دينار في السنة األولـى      ١,٦٥٧يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . الخامسة دينار للسنة٣,٤٢٥للتشغيل و

 ، تبلغ قيمة األجور والرواتـب التـي         ين موظف لثمانيةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي     ١٩,٢٤٧ مساهمة المشروع بالضمان االجتمـاعي       بما فيها ستدفع لهم   

 . دينار في السنة الخامسة٢٣,٣٩٥السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ 

في  % ٣٠,٩السنة األولى و في  % ١٢,١ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين       -

في السنة االولـى الـى       % ٢٢,٣السنة الخامسة ونسبة العائد على حقوق الملكية        

 .في السنة الخامسة% ٣٠,٩

 . دينار١١,٥٨٧ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٣٤,٩ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٨ إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات -

 .وات سن٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف      % ١٠و% ٥نسب  بي حالة انخفاض أسعار البيع      ف -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلـى مـن           % ٢٠و% ١٠التشغيل بنسب   



 ٢٤

لمشروع يعتبر حساسا الرتفـاع     إال أن ا   .الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع      

األمر الذي يتطلـب    % ١٠أو انخفاض اسعار البيع بنسبة      % ٢٠تكاليف التشغيل بنسبة    

 . أو تحديد اسعار البيعمراعاة ذلك عند اإلنفاق على تكاليف التشغيل
 

 

 

 

 

 

 
 
 حساب األرباح والخسائر)  ١

 التدفق النقدي)  ٢

  التقديريةةالميزاني) ٣

 تاجات والمعايير الماليةملخص االستن)  ٤

 مالحق الدراسة٨٠٥



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى
بالوحدة) ) اإلنتاج المخطط له

32,64834,28035,99437,79439,684المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,0002,1002,2052,3152,431تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
16,78317,62218,50319,42920,400تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,3102,4262,5472,6742,808تكاليف المصنع التشغيلية

21,09322,14823,25524,41825,639مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,55512,13312,73913,37614,045الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4642,5872,7172,8532,995رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

240252265278292مصاريف البيع والتسويق
100105110116122قرطاسية
4,0004,0004,0004,0004,000إيجارات

00000أيجار أرض
460483507533559مصاريف أخرى

7,2647,4277,5997,7797,968مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,2311,2311,2311,2311,231اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

8,5958,7598,9309,1109,299مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,9593,3743,8094,2664,746الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

750627492343180الفائدة على القرض
2,2092,7473,3173,9234,566الربح قبل الضريبة

5526878299811,142الضريبة على األرباح
1,6572,0602,4882,9423,425األرباح الصافية

%66%68%70%72%74نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 26,40526,51926,62226,71026,782نقطة التعادل

%67%71%74%77%81نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,50025.00100أألبنية
025.000منشآت أخرى
3,51510.00352معدات وأجهزة

5,2006.67780األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
1,231المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,3632,3630رأس المال العامل المطلوب

14,3786,8787,500إجمالي تكلفة المشروع
%52%48%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز صحي للطب العام( مرآز طوارئ)



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
32,64834,28035,99437,79439,684المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
32,64834,28035,99437,79439,684المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
6,878حقوق الملكية

7,500قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,1962,8513,5184,1924,869الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
14,37834,84437,13239,51241,98644,552مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
11,515مجموع اإلستثمارات

16721,09322,14823,25524,41825,639التكاليف التشغيلية المباشرة
7,2647,4277,5997,7797,968إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
750627492343180الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
5526878299811,142الضريبة

12,18229,66030,88932,17533,52134,928إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,1965,1856,2437,3378,4659,624صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,2281,3511,4861,6351,799أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,2281,3511,4861,6351,799إجمالي دفعات سداد القرض

2,1963,9564,8915,8516,8307,826رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,1051,3731,6591,9612,283توزيعات األرباح

2,1962,8513,5184,1924,8695,543صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز صحي للطب العام( مرآز طوارئ)



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,1962,8513,5184,1924,8695,543النقد

00000المدينون
167167167167167167المخزون

2,3633,0183,6854,3595,0355,709إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,500المباني

3,515األجهزة والمعدات
5,200األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
11,51511,51511,51511,51511,51511,515إجمالي األصول الثابتة
1,2312,4623,6934,9246,156اإلستهالك التراآمي

11,51510,2849,0537,8226,5915,359القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
14,37813,70213,03712,38011,72611,069مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
122813511486163517990اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

122813511486163517990مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

627249203434179900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
627249203434179900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
6,8786,8786,8786,8786,8786,878رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5521,2392,0683,049األرباج المجمعة
5526878299811,142الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

6,8787,4308,1178,9479,92711,069مجموع حقوق الملكية
14,37813,70213,03712,38011,72611,069مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %30.9%25.1%20.1%15.8%12.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%30.9%29.6%27.8%25.4%22.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.22.52.72.8NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز صحي للطب العام( مرآز طوارئ)



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%14,378تكاليف المشروع

%6,878مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%7,5002القروض

%0%52.2القرض الى التكاليف %

%5%47.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,6572,0602,4882,9423,425صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%11.5%10.4%9.2%8.0%6.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%30.9%25.1%20.1%15.8%12.1معدل العائد على اإلستثمار %

%30.9%29.6%27.8%25.4%22.3معدل العائد على حقوق الملكية %

2.22.52.72.8NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

26,40526,51926,62226,71026,782نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

زيادة تكاليف 
المشروع 

10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر البيع 

5%

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

NPV 1,594462-11,58410,6709,7564,995صافي القيمة الحالية

IRR 12.9%8.8%22.0%28.8%31.6%34.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.81.71.61.30.91.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد-----

608

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

8%

2%
.0

.4

معدل الضريبة

المع

اسم المشروع

مرآز صحي للطب العام( مرآز طوارئ)

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

514
2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR34.9%معدل العائد الداخلي
NPV11,584صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR31.6%معدل العائد الداخلي
NPV10,670صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.8%معدل العائد الداخلي
NPV9,756صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR22.0%معدل العائد الداخلي
NPV4,995صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.8%معدل العائد الداخلي
NPV-1,594صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.9%معدل العائد الداخلي
NPV462صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-8.6%معدل العائد الداخلي
NPV-10,660صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

012,1820-12,182

12,1964,2912,094

21014,7054,604

31075,1405,034

41125,5975,486
511719,78019,662

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

013,4000-13,400

12,1964,2912,094

21014,7054,604

31075,1405,034

41125,5975,486
511720,31620,198

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

014,6180-14,618

12,1964,2912,094

21014,7054,604

31075,1405,034

41125,5975,486
511720,85220,734



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

012,1820-12,182

12,1962,658462

21012,9912,890

31073,3413,234

41123,7083,596
511717,51917,401

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

012,1820-12,182

12,1961,026-1,171

21011,2771,176

31071,5411,434

41121,8181,706
511715,25715,140

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

012,1980-12,198

12,4161,455-961

21121,7481,636

31172,0551,938

41232,3782,255
512916,69916,570

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

012,2150-12,215

12,636-1,381-4,017

2122-1,210-1,332

3128-1,030-1,158

4134-842-976
514113,61913,478
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