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 دراسة جدوى أولية
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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز

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

 
 في ) إرادة(ــة إلنتاجيلقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز ا 

ستثمار وتحديد إحتياجاتاإلفرص  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

تعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريعللفرصة اإلستثمارية إلطالع و
 .المقترحة لإلستثمار

 
)إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنانافي كافة مناطق المملكة وعدده)  إرادة (ز مشروع تعزيز اإلنتاجية تتواجد مراك

 .وعشرون مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 ٣

 المحتويات
 ملخص المشروع .١
 المقدمة   .٢

  المشروع وصف ١٠٢

  مبررات المشروع٢٠٢

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق .٣
  وصف المنتج١٠٣

 لب الحالي  الط٢٠٣

 الصحي  االستثمار في القطاع ٣٠٣

  مالحظات على السياحة العالجية٤٠٣

  طرق التسويق المتبعة٥٠٣

  الطلب المتوقع٦٠٣
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  البناء٢٠٤
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 ثاث والتجهيزات المكتبية اال٤٠٤

 السيارات ٥٠٤

 القوى العاملة ٦٠٤
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  برنامج تنفيذ المشروع٩٠٤

  برامج تنفيذ المشروع١٠-٤

 

 الدراسة المالية .٥
 تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥

  رأس المال العامل٢٠٥

  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥

  تكاليف المشروع٤٠٥

  وسائل التمويل٥٠٥

  الفرضيات المالية٦٠٥

  الخالصة٧٠٥
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 ملخص المشروع -١

خدمات اسـتقبال و رعايـة شـؤون         اسم المشروع

 المرضى القادمين للعالج في األردن 

 عمان لمشروع موقع ا

استقبال و رعاية و متابعـة شـؤون          منتجات المشروع 

 المرضى القادمين للعالج في األردن 

 ١٣ األيدي العاملة 

  دينار٧١,٠٨١ االستثمار الكلي 

  دينار٥٨,٤٨٦ صافي القيمة الحالية 

 %٣٦،٥ معدل العائد الداخلي 

 ١،٨القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار 

 وات سن٣ رة االسترداد فت
 

 

 
 

 

 

 

 

مشروع  خدمات و استقبال و رعاية شؤون المرضى القادمين 

 للعالج في األردن



 ٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:وصف المشروع  ١٠٢ 
 

نتيجة للتطور و التقدم الذي حققه األردن في مجال الرعاية  والمعالجة الصحية ورفـد هـذا القطـاع                   

عالية وما يتبع ذلك    الكفاءة  البالكفاءات الطبية والعلمية من أطباء وفي جميع مجاالت االختصاص ذوي           

ات متميزة في مجال الخدمات الطبية المسـاعدة بمختلـف أنواعهـا مـن ممرضـين                من وجود كفاء  

وممرضات وصيادلة ومختبرات علمية ومراكز أشعة وتشخيص وعالج وما تم تحقيقه من استثمارات             

أصبحت الخدمات الصحية والعالجية المقدمة . في مجال إنشاء المستشفيات ومراكز العالج المتخصصة 

أو عن طريق القطاع الخـاص لمختلـف التخصصـات          ) وزارة الصحة (اع العام   سواء عن طريق القط   

داخل األردن أو مـن     من   في حاجة للعالج والرعاية الصحية سواء         هم كثير ممن الالطبية محط أنظار    

 فـي  المرضى القادمين للعالج أو الرعايـة الصـحية          زيادة ملحوظة في أعداد    مما أدى إلى     ، هخارج

فأن السمعة التي أكتسبها األردن في مجال الرعاية الصحية أدت إلى زيادة الطلب             وبشكل عام   . األردن  

 . على الخدمات الصحية المقدمة و خاصة المرضى من مختلف الجنسيات العربية 

 

تأسيس شركة متخصصة في مجال استقبال المرضى القادمين للعـالج فـي األردن             يتمثل المشروع في    

ستشفيات والمراكز الصحية ذات العالقة وتأمين المسكن المالئم ألقامتهم         ومتابعة شؤونهم لدى كافة الم    

إضافة إلى تسهيل قـدومهم     . وإقامة مرافقيهم و تقديم الخدمات األخرى من راحة واستجمام أو سياحة          

ومغادرتهم وتوجيهم إلى مراكز العالج المختصة حسب الحالة المرضية لكل قادم والتفاوض مع جميـع               

المراكز الطبية المختصة والخدمات المساعدة األخرى واألطباء بمختلف تخصصاتهم على          المستشفيات و 

كما يهدف المشروع إلى إيجاد آلية للعمل علـى         . تقديم الخدمات الطبية لهؤالء المرضى بأقل التكاليف        

الميـاه  استقطاب السياحة العالجية في األردن و ذلك بتميز األردن بمواقع عديدة لالستشفاء الطبيعـي ب              

مشروع خدمي في مجال استقطاب     المياه المعدنية أي أن المشروع المقترح يمكن تصنيفه بأنه          الحارة و 

  .المرضى من الخارج

 المقدمة-٢



 ٦

 

 

   مبررات المشروع ٢٠٢
 

هنالك طلب قائم ومتزايد على الخدمات الطبية لمختلف المجاالت والرعايـة الصـحية والعالجيـة                -١

ر من المواطنين غير األردنيين وخاصة مـن الـدول العربيـة            المقدمة في األردن من قبل عدد كبي      

 .الشقيقة إضافة إلى زيادة الطلب على السياحة العالجية والعالج الطبيعي 

 الزال االستثمار في القطاع الصحي وخاصة في مجال إنشاء المستشفيات والمراكز الصـحية              -٢

تكنولوجي الحديث للتشـخيص    المتخصصة والتطور الذي يشهده األردن في مجال االستخدام ال        

األمـر  . والعالج محط أنظار عدد كبير من غير األردنيين و الذين يرغبون في العالج بـاألردن              

 .الذي يستدعي انشاء مشاريع مساندة لهذا القطاع ومنها المشروع المقترح

ن  توجيه المرضى القادمين للعالج في األردن وتقديم الخدمات الطبية لهم في الوقـت والمكـا               -٣

األمر الذي   ، في هذا المجال   نظرا لما يتمتع به األردن من سمعة جيدة       المناسب وبأقل التكاليف    

 .  إلى زيادة اإلقبال والطلب على مثل هذه الخدمات من قبل فئات كبيرة من غير األردنيينيؤد

 خلق فرص استثمارية جيدة و توفير فرص عمل جديدة  -٤

  المشروع أصحاب/  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب -٥

 

 

 الموقع العام للمشروع   ٣٠٢
 

بما ان الخدمات الصحية ومراكز العالج المتخصصة بمختلف أنواعها متركزة في مدينة عمان ، كما 

ان الكفاءات الطبية البشرية تتركز فيها أيضا؛ فإن من الطبيعي ان يكون موقع المشروع المقترح 

ج يأتون عن طريق الجو كما انه يمكن تأمين في مدينة عمان سيما وان معظم القادمين للعال

المواصالت واإلقامة للراغبين في العالج الطبيعي و ذلك لقرب أغلب مواقع العالج الطبيعي من مياه 

 .حارة ومعدنية من عمان

 

 

 

 

 

 



 ٧

 

 

  

 

 

 وصف المنتج ١٠٣
 

 مراكـز   استقبال المرضى القادمين للعالج من جميع     بتقديم خدمات   سيقوم المشروع المقترح    

 وتـامين سـهولة     ،الحدود في االردن وتامين تقديم جميع الخدمات الطبية والعالجيـة لهـم           

قدومهم ومغادرتهم مع تامين اماكن االقامة المناسبة لهم ولمرافقيهم وذلك باقـل التكـاليف              

 .وافضل الخدمات المقدمة، اضافة الى تقديم الخدمات السياحية االخرى لهم في حال رغبتهم
 

 لطلب الحالي ا ٢٠٣
 

 / الدكتور راتـب الحنـاوي       /دائرة شؤون المرضى الوافدين     ( مصادر وزارة الصحة    فادت  أ

أن عدد القادمين للعالج في األردن خالل       ب )مستشار وزير الصحة لشؤون المرضى القادمين     

في الجدولين  كما   والحاالت المرضية التي تم تشخيصها وعالجها        ٢٠٠٢ – ٢٠٠١السنتين  

 :نالتاليي

 )١(جدول رقم 

 عدد القادمين للعالج في االردن
 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ السنة
 ١٢٧,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ عدد القادمين

  

 الحاالت المرضية للمرضى القـادمين كمـا فـي          كما افادت نفس المصادر بأن نسب توزيع        

 )٢(الجدول رقم 

 

 

 

 

دراسة السوق -٣



 ٨

 

 )٢(جدول رقم 

 للوافدينالحاالت المرضية نسب توزيع 

الحالة 

 المرضية

مراض ا

 القلب

الدماغ 

واالعصاب

العظم 

والمفاصل

االمرا

ض 

 الباطنية

االمراض  العيون

 النسائية

 اخرى

النسبة 

 المئوية

٤٣ %٨ %٨ %١٢ %١٢ %١٢ %١٤% 

 

 يوم، وذك حسـب مسـح القـادمين         ١٦ فقد بلغت حوالي      الواحد اما معدل االقامة للمريض   

 .والمغادرين من واقع بيانات دائرة االحصاءات العامة

 

اليتوفر بيانات دقيقة عن    فاما فيما يتعلق بعدد القادمين لغايات العالج الطبيعي واالستشفاء،          

ان عدد االشخاص الـذين اقـاموا فـي          فقد أظهرت    فندق البحر الميت  ولكن بيانات   عددهم  

 هي كمـا    ٢٠٠٢ – ١٩٩٩ بمياه البحر الميت خالل السنوات        الطببيعي الفندق لغايات العالج  

 .يوم١٥ حوالي  الشخصوقد بلغ معدل اقامة،  )٣(رقم في الجدول 
 

 )٣(جدول رقم 
 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ السنة 
 ١٢٤٠ ٩١٥ ١٣٧٦ ١٣٠٠ العدد

   

منطقتي البحـر   الزوار ل دائرة االحصاءات العامة توزيع     ومن جهة اخرى فقد اظهرت بيانات       

 كانون  – ١٩٩٨ من شباط    ، خالل الفترة   ) واستجمام كمناطق عالج (الميت وحمامات ماعين    

 :) ٤(رقم  كما في الجدول ١٩٩٩الثاني 
 

 

 

 

 



 ٩

 

 )٤(جدول رقم 
 

 باقي االماكن حمامات ماعين البحر الميت المجموع الجنسية

 ٢٥٨,٢٣٦ ٢٨,٧٦٧ ٤٧,٤٩٩ ٣٣٤,٥٠٢ االردنيون

 ٣٦٩,٠٥٤ ٤٥,٧٧٤ ٦١,٩٨٥ ٤٧٦,٨١٣ العرب

 ٢٩,٤٨٢ ١٤,٧٤١ ٤٢,٤٨٩ ٨٦٧,١٢٣ االجانب

 

 :جدر ذكره، ان اهم االماكن التي تتوفر فيها المياه المعدنية والحارة هيومما ي

 حمامات ماعين 

 الحمة المعدنية 

 البحر الميتمنطقة   

وتستعمل هذه المياه لبعض االمراض الجلدية والحساسية والرومـاتيزم وتيـبس المفاصـل             

 .والعضالت وتنشيط الدورة الدموية وتصلب الشرايين والنشاط العام
 

 الصحياالستثمار في القطاع    ٣٠٣
 

حجم القطاع الصحي المتـوفر فـي       ) دائرة الدراسات والبحوث  (بينت مصادر وزارة الصحة     

 :) ٥(في الجدول رقم االردن من المستشفيات والكوادر الطبية المؤهلة كما 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠

 

 

 

 

 

 )٥(الجدول رقم 

 عدد المستشفيات العاملة في االردن وعدد االسرة
 

 السنة ٢٠٠٢ ٢٠٠١

 

 القطاع الطبي

عدد 

المستشفيات

عدد 

 االسرة

عدد  %

 المستشفيات

عدد 

 االسرة

% 

,٣٧ ٣,٣٥٧ ٢٦ وزارة الصحة

٤ 

٣,٤٦٢٣٦,٩ ٢٧

الخدمات الطبية 

 )العسكرية(

١٩ ١,٧٦٠ ١٠,

٦ 

١,٧٩١١٩,١ ١٠

       الرسميةالجامعات 

 ٥,٧ ٥١٣ ١ ٥,٨ ٥١٧ ١ الجامعة األردنية  -

ملك        ال-

 عبد اهللا المؤسس

- - - ٢,١ ١٩٧ ١ 

,٣٧ ٣,٣٨٤ ٥٤ القطاع الخاص

٧ 

٣,٤٠٢٣٦,٣ ٥٦

 ٩,٣٨٣١٠٠ ١٠٠٩٥ ٨,٩٨٢ ٩١ المجموع
 

فيبين حجم القوى البشرية العاملة في المجال الصحي كما في العام ) ٦(أما الجدول رقم 

٢٠٠٢ 
 

 

 

 

 



 ١١

 

 

 

 

 )٧(جدول رقم 
 

القطاع     المجموع الجامعات الرسمية

 الصحي

لمهن ا

 الصحية

وزارة 

 الصحة

الخدمات 

الملك  االردنية الطبية

 عبد اهللا

القطاع 

 الخاص

وكالة 

  الغوث

 ١١,٧١٥ ٨٤ ٧,٣٧٧ ١٦٨ ٢٣٦ ٩٣٩ ٢,٩١١ االطباء

 ٢,٣٨٢ ١٨ ١,٦٩٣ - ٣٠ ١٧٠ ٤٧١اطباء االسنان

 ٥,٩٦٥ ٢ ٥,٦٠٤ ٨ ١٨ ١٠٧ ٢٢٦ الصيادلة

الممرضون 

 انونيونالق

٧,٨٤٩ ٤٢ ٤,١٠٠ ٢٥٢ ٣٣٨ ١,١٠١ ٢,٠١٦ 

القابلة 

 القانونية

١,٣٩٣ ٢٤ ٤٨٤ ١٥ - ٦٤ ٨٠٦ 

/ مساعد

مساعدة 

 ممرض

٥,٩٩٥ ١٥٧ ٧٧٠ ٦٤ ٢٥٢ ١,٧٥٣ ٢,٩٩٩ 

 
 
  مالحظات على السياحة العالجية خاصة والعالج الطبيعي بشكل عام ٤٠٣
 

ان بذل المزيد من الجهود لترويج  يالحظ على صعيد السياحة العالجية المحلية والعربية

 واالستشفاء بواسطة المياه الحارة والمعدنية، وخاصة مياه البحر الميت،العالجية  السياحة

سيؤدي الى زيادة اعداد الوافدين من الدول العربية بوجه خاص، مما ينعكس ايجابيا على 

-٣تشكل ما نسبته   الغراض االستشفاءالزوار هذا مع العلم بأن نسبة . القطاع الصحي

 اال انه من المالحظ ان السياحة . الفنادق المقامة بهذه االماكن زوارمن مجمل % ٥



 ١٢

 اعداد كبيرة من الرواد وذلك حسب بيانات المنظمة ستقطبت قد االدول المجاورةالعالجية في 

 .العالمية للسياحة

 

 المنطقةت جماعية الى  اضافة الى ان وكالء السياحة والسفر وخاصة اللذين ينظمون رحال

(Package Tours )، فان السياحة العالجية تقع ضمن اهتماماتهم من خالل البرامج 

التسويقية، وليس ادل على ذلك ان معدل اشغال الفنادق المقامة على البحر الميت في الجانب 

بينما بلغت على الجانب االسرائيلي حوالي % ٤٢ حوالي ٢٠٠٢االردني قد بلغت في سنة 

٦٧.% 

 

 في مجال استقطاب المرضـى مـن خـارج          تخصص م مشروعمما سبق يالحظ انه بوجود      

 ترويجـي  مؤهلة بكوادر مدربة وبوضع خطة متكاملة مبنية علـى برنـامج             ،االردن للعالج 

اجات القادم لغرض المعالجة واستخدام وسائل التسـويق واالتصـال          يمدروس ومعرفة باحت  

ال باس به وخاصة من دول المانيـا والنمسـا ومعظـم            المناسبة ستؤدي الى استقطاب عدد      

 . الدول االسكندنافية للعالج في االردن اضافة للتركيز على المرضى العرب

 

 :ويمكن تلخيص عوامل نجاح المشروع المقترح بما يلي

 

 .اإلدارة الكفؤة والعناصر البشرية المدربة-١

امة للمريض ومرافقيه ضمن  ان تكون اسعار العالج بمختلف انواعه واسعار االق-٢

 .القدرة المالية للمريض وباقل التكاليف

 او ة العمل علىابرام عقود من مؤسسات التامين الصحي سواء في الدول العربي-٣

 .الدول االوروبية اما مباشرة او عن طريق وسطاء

 التعاون مع البعثات االردنية المنتشرة في الدول العربية ومعظم عواصم الدول -٤

 يبين بوضوح الخدمات الممكن تقديمها عن طريق تسويقيخرى ضمن برنامج اال

 .المشروع موضحاً كافة التفاصيل والتكاليف العالجية ان امكن

تسويق برامج المشروع من خالل وكالء السياحة والسفر والخطوط الجوية سواء   -٥

أسلوب سهل المحلية أو العربية أو العالمية وذلك من خالل بروشورات دعائية ضمن 

 .الوصول لمن يرغب العالج في االردن
 

 



 ١٣

 

 

 

 

 

 :  طرق التسويق المتعبة الستقطاب المرضى حاليا٥٠٣ً 
 

دائرة (بناء على المعلومات التي أمكن الحصول عليها من مصادر وزارة الصحة . ١ 

وعدد من المستشفيات التي تم زيارتها فقد تبين أن عملية استقطاب ) البحوث والدراسات

لمرضى وخاصة العرب تتم عن طريق وكالء لبعض المستشفيات مقيمين في بعض ا

الدول العربية وبعضهم يتنقل من دولة الى أخرى ويقومون باعداد برامج دعائية في 

الصحف والمجالت في هذه الدول لتسويق المستشفى المتعاقدين معه لهذه الغاية ويتم 

ويتم ارسال ملخص عن الحالة لكل مريض بعد ذلك مقابلة المرضى في أماكن اقامتهم 

للمستشفى وبعد ذلك يتم تحديد موعد حضور المريض لالردن ويقوم مندوب المستشفى 

المعني بعملية استقبال المريض في مركز االحدود القادم منه ويتم ترتيب اقامة المريض 

صحابها ومرافقيه في االردن في شقق مفروشة أو فنادق محددة مسبقاً باالتفاق مع أ

واذا رغب المريض , ويتم العناية بالمريض ومعالجته من خالل المستشفى ذات العالقة

في القيام بأي نشاطات اخرى وزيارة اي من االماكن السياحية او االثرية فتقوم اداره 

والمعنيين بهذه النشاطات في هذا المستشفى بترتيب ذالك مع منظمي الرحالت السياحية 

 .المملكة
 

 بالنسبة لوزارة الصحة فإن الوزارة لديها مكتب في مطار الملكة علياء الدولي يقع أما .٢

ص او اكثر على مدار الساعة بالتواجد في هذا ختويقوم موظف م) ٢(في المبنى رقم 

المكتب وبالتعاون مع شركات الطيران ووكالء السفر بالتنسق الستقبال المرضى القادمين 

 العالقة لنقل المريض من ويالمطلوبة وبالتنسيق مع ذوتزويدهم بكافة المعلومات 

المطار الى مركز العالج الذي يرغب بالتوجه اليه وتقديم أية خدمات أخرى وذلك بدون 

 .اي مقابل

 

 

 

 



 ١٤

 

 الطلب المتوقع ٦٠٣
 

 ٢٠٠٤ للعالج الطبي في االردن للسنوات       مينالغراض هذه الدراسة سيتم اعتماد عدد القاد      

 أي  ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١ متوسط عدد القادمين للعالج كما هو في سنتي           على اساس  ٢٠٠٨ –

وان هذا العدد سيزداد سنوياً بنسبة      . مريض، وذلك حسب بيانات وزارة الصحة     ) ١٢٣٥٠٠(

 .٢٠٠٤ابتداء من سنة % ٣
 

 ٢(اما عدد القادمين المتوقع للعالج الطبيعي واالستشفاء سيتم تحديده على اساس ما نسبته              

ار منطقتي البحر الميت وحمامات ماعين من غير االردنـين خـالل            و عدد ز  من اجمالي %) 

سـنوياً  % ٣ وان هذا العدد سيزداد بنسبة       ١٩٩٩ كانون الثاني    – ١٩٩٨الفترة من شباط    

 ):٧( ايضاً، كما هو موضح في الجدول رقم ٢٠٠٤ابتداء من سنة 

 )٧(جدول رقم 

 :العدد المتوقع للقادمين 

عدد القادمين  السنة

 للعالج الطبيعي
عدد القادمين 

للعالج الطبيعي 

 واالستشفاء

 المجموع

١٣٤,٨٤٦ ٣,٨٢٥ ١٣١,٠٢١ ٢٠٠٤ 

١٣٨,٨٩١ ٣,٩٤٠ ١٣٤,٩٥١ ٢٠٠٥ 

١٤٣,٠٥٨ ٤,٠٥٨ ١٣٩,٠٠٠ ٢٠٠٦ 

١٤٧,٣٥٠ ٤,١٨٠ ١٤٣,١٧٠ ٢٠٠٧ 

١٥١,٧٧٠ ٤,٣٠٥ ١٤٧,٤٦٥ ٢٠٠٨ 

 



 ١٥

   

 - :السوقحصة المشروع من ٧٠٣
 خدمات استقبال ورعاية شؤن المرضى القادمين بتقديم سيقوم بما ان المشروع المقترح

للعالج في االردن وسيتم تزويد المشروع بجميع الوسائل التي تمكنه من تحقيق الغايات التي 

شأ من اجلها  بكفاءة عالية وحسب التجهيزات التي ستتوفر للمشروع حسبما سيرد فيما نا

من اجمالي عدد %  ١,٢٥اعتبر ان حصة المشروع المتوقعة من السوق ستكون قد  ف.بعد

 ) :٨(كما في الجدول رقم الطبيعيي و االستشفاء العالج القادمين للعالج سواء الطبي او 

 

 )٨(جدول رقم 

 حصة المشروع من السوق

 )بالعدد(حصة المشروع اعداد القادمين لالستشفاء السنة
١,٦٨٥ ١٣٤,٨٤٦ ٢٠٠٤ 

١,٧٣٦ ١٣٨,٨٩١ ٢٠٠٥ 

١,٧٨٨ ١٤٣,٠٥٨ ٢٠٠٦ 

١,٨٤٢ ١٤٧,٣٥٠ ٢٠٠٧ 

١,٨٩٧ ١٥١,٧٧٠ ٢٠٠٨ 

 

 :  المنافسة والتسويق واسعار بيع الخدمات المقدمة٨٠٣
بالنسبة للمنافسة فإنه اليوجد في االردن اية جهة لديها مثل هذا المشروع باستثناء  .١

 .ت االهمية للمشروع المقترحما ذكر عن وكالء بعض المستشفيات وهي المنافسة ذا

ولكن يمكن للمشروع ان يقدم اداء متميزاً كما تم توضيحة ضمن مبدأ عوامل نجاح 

المشروع أما بالنسبة للتسويق فقد تم ذكره ايضاً في ملخص طرق التسويق المتبعة 

تعاون مع الحاليا وينصح باتباع  هذا االسلوب وتطوير هذا االسلوب عن طريق 

 الموجودة في االردن وخاصة سفارات الدول العربية الشقيقة واتباع سفارات الدول

 في هذه المرضى مدروسة بعناية من خالل بعض وسائل االتصال مع تسويقيةبرامج 

 .الدول
 المشروع من المرضى الذين يشكلون حصة اسيحصل عليهاألجور التي أما  .٢

ة المتخصصة تلتزم المشروع المتوقعة فإن المستشفيات ومراكز العالج المساعد

في حال ادخال المريض للعالج في هذا و. بالتسعيرة المتفق عليها مع وزارة الصحة



 ١٦

 فإن ادارة هذه ،اغلب المستشفيات والمركز المساعدة االخرى من قبل طرف ثاني

من )% ٧-٥(المستشفى او المركز تقوم باعطاء هذا الطرف عمولة ما بيــن

  .ستثناء أتعاب اطباء االختصاص بإ العالج،إجمالي قيمة فاتورة
 

 من قبل اإلنفاق يعن اجمالدقيقة بيانات او معلومات على الرغم من عدم توفر اية  .٣

تقدر ) دائرة البحوث والدراسات( إال ان وزارة الصحة ،المرضى القادمين للعالج

سنة )   مليون دينار٤٢٥(إجمالي ما أنفقه  المرضى القادمين لألدرن حوالي 

٢٠٠٢. 
 مقابلة عدد من المسؤلين في بعض المستشفيات ومراكز العالج ين منتب .٤

 ان فاتورة المريض االجمالية تضمن في ،والتشخيص المساعده وبعض االطباء

 :اغلبها البنود التالية
 المواصالت من مركز الحدود الى مركز المعالجة واالقامة وبالعكس 
 .شخيص اجور الفحوصات والمختبرات ومراكز االشعة و الت 
 .أجور غرفة العمليات والتشخيص داخل المستشفى لمختلف الحاالت 
 .أتعاب االطباء بمختلف التخصصات 
 .مستلزمات طبية ومستهلكة وأدوية وعالجات 
 .الخ...بدل االقامة في الشقق المفروشة أو الفنادق  
 .أجور واتعاب العالج الطبيعي واالستشفاء 
 .زمامتفرقات أخرى مثل نقل الدم او البال 

 
اما بالنسبة لمعدل ما ينفقه المريض الواحد على الحاالت المرضية والعالجية المختلفة، فهي 

 :  كما يلي

دينار وتشمل التشخيص والعمليات الصغرى والعالج  ٣,٠٠٠ بمعدل أمراض القلب  

 .دينار في حالة العمليات الكبرى١٠,٠٠٠واالقامة ترتفع الى مبلغ 
 دينار للتشخيص والعالج ترتفع الى حوالي ٢٠٠٠ معدلبامراض الدماغ واالعصاب  

 .في حال اجراء عمليات كبرى)  دينار٨٠٠٠-٧٠٠٠(
 دينار للتشخيص والعالج واالقامة ترتفع ١,٥٠٠ بمعدلم والمفاصل اامراض العظ 

 . دينار في حالة اجراء العمليات الكبرى٤,٠٠٠الى حوالي 
في   دينار٥٠,٠٠٠لى أكثر من أمراض السرطان فإن فاتورة المريض قد تصل ا 

 .حالة اجراء عمليات وخاصة عملية زراعة النخاع العظمي



 ١٧

 دينارفي حالة ٧٥٠باقي االمراض فإن اجمالي معدل الفاتورة تكون حوالي  

 دينار في حالة اجراء عمليات ٢,٥٠٠التشخيص واالقامة والعالج ترتفع الى حوالي 

 .جراحية
ستشارة طبية أو تشخيص وعالج فإن الفاتورة أما اذا كان المريض يحتاج الى ا 

تتضمن أجور الطبيب وأجور المختبرات ومراكز االشعة  واالدوية الموصوفة وهذه 

 . ديناراضافة الى اجور االقامة في الشقق أو الفنادق٥٠٠الفاتورة ال تتعدى قيمتها 
 

ط يمكن اعتبار  اال أنه في المتوس،عوبة تحديد انفاق المريض الواحد مما سبق يتبين ص

 ديناركلفة معالجة المريض الواحد هي كلفة معقولة بناء على ٣٥٠٠ – ٣٠٠٠مبلغ 

 .رأي بعض الذين تم مقابلتهم
 انه يتم منح الوكيل أو المندوب المتواجد خارج افادت ادارة احدى المستشفيات الى .٥

عالجة  فاتورة م قيمةمن اجمالي ) % ٧-٣(االردن عمولة تتراوح نسبتها ما بين 

 % ٥٠ اضافة الى المساهمة بما نسبته  اإلحصائيينالمريض باستثناء أتعاب االطباء

وعلى سبيل المثال فان  .من اجور المسكن المستاجر لهذا الوكيل او المندوب

وتتناسب العمولة % ٧ دينار تمنح عمولة بواقع ٥٠٠الفاتورة التي تقل عن مبلغ 

 .ورة عكسياً مع ارتفاع اجمالي قيمة الفات

 تم مقابلة عدد من اصحاب الشقق المفروشة والتي تتعاقد مع بعض المستشفيات .٦

يقوم باحضار المريض ومرافقته ) وسيط ( هم اواي طرف ثاني ياليواء المرضى ومرافق

من اجمالي  ) % ٥-٣(لالقامة في احدى هذه األماكن حيث يتم منح عمولة حوالي 

  .لوسيط أو المستشفىالمبالغ المدفوعة من قبل المريض ل
 

 :  االيرادات المتوقعة للمشروع٩٠٣
بناء على المعطيات السابقة فقد تم تقدير إجمالي ما ينفقه المريض الواحد في االردن حسب 

-٣٠٠٠(تقديرات عدد من اصحاب المستشفيات والمراكز العالجية المتخصصة حوالي 

 .ة فترة عالجه واقامتهدينار بالمتوسط طيل ) ٣٢٥٠(دينار أي مبلغ  ) ٣٥٠٠

وكما ذكر سابقاً فإن تقديرات وزارة الصحة إلجمالي الدخل المتحقق نتيجة المعالجة واالقامة 

 وبعملية قسمة ٢٠٠٢مليون دينار سنة  ) ٤٢٥(للمرضى القادمين لألردن بلغ حوالي 

 . دينار٣,٣٤٦بسيطة فإن اجمالي متوسط إنفاق المريض الواحد 

 

 



 ١٨

 
 
 

% ١,٥تقدير ايرادات المشروع بما نسبته  فإنه سيتم وألغراض التحفظ،دراسة ولغاية هذه ال

 % = ١,٥ × ٣٣٤٦أي  المرضى المتوقع استقطابهم من قبل المشروع من إجمال انفاق

يبين إجمالي الدخل السنوي  ) ٩(  وعليه فإن الجدول رقم.للمريض الواحد/ دينار٥٠

 :المتوقع للمشروع
 

  )٩( جدول رقم 

حصة  السنة

 المشروع
مجموع االيرادات

 دينار
 ٨٤,٢٥٠ ١,٦٨٥ االولى

 ٨٦,٨٠٠ ١,٧٣٦ الثانية

 ٨٩,٤٠٠ ١,٧٨٨ الثالثة 

 ٩٢,١٠٠ ١,٨٤٢ الرابعة

 ٩٤,٨٥٠ ١,٨٩٧ الخامسة

    

 

 

 

   -:  موقع المشروع ١٠٥   
 وذلك لالسباب والمزايا التي تم )مقر دائم (يقترح اقامة المشروع في مدينة عمان

 . على ان يكون قريبا من احدى المستشفيات.رها سابقاذك
 

 

 

الدراسة الفنية.٥



 ١٩

 

 

 

 

 -: البناء٢٠٥ 
 وذلك ٢ م٣٠٠ -٢٥٠ بحوالي  من األبنية تقدر احتياجات المشروع المقترح  

 المشروع وتتيسر عمليات خدمة المرضى القادمين كمقر دائم إلدارةالستعماله 

 وقد .مقترحة على اكمل وجهوتوفير كافة االحتياجات المطلوبة للقيام بالمهمة ال

دينار للمتر المربع الواحد   )٣٥(ستكون بمعدل المستأجر افترض أن أجرة البناء 

،  % ١٢ يضاف لهذا المبلغ بدل خدمات  بنسبة ،  دينار سنويا٩,٦٢٥ًعدله  ما مأي

 . دينار١٠,٨٠٠أي حوالي 
 يتناسب تم افتراض ان البناء المستأجر سوف يحتاج الى بعض التعديالت بما 

 . دينار٣,٠٠٠واإلستخدام، من قواطع وديكورات، وقد قدرت كلفتتها بمبلغ 
 

 -: للمرضىالخدمات المتوقع تقديمها ٣٠٥
 

 .  استقبال المريض في مركز الحدود٠١

 . نقل المريض ومرافقيه الى المكان المحدد القامته طيلة فترة بقائه في البالد٠٢

 .، والمتفق عليه مسبقامختص حسب حالته توجيه المريض لمركز العالج ال٠٣

 متابعة شؤونه اليومية وتسهيل حصوله على افضل الخدمات العالجية وتقديم اية خدمات ٠٤

 .الخ...ء من أمور ادارية أو مراجعة الدوائر الرسميةااخرى قد يحتاجها سو

لى عض يحصل  متابعة االجراءات التي تتم في مراكز العالج المختلفة والتاكد أن المري٠٥

 .العالج والخدمة المطلوبين

 .مرافقة المريض عند انتهاء العالج الى مركز المغادرة.٦

 .اية خدمات اخرىقد يطلبها المريض.٧
 

 -: المكتبية   االثاث والتجهيزات٤٠٥
 

 أثاث اإلدارة والعاملين في المشروعيحتاج المشروع الى أثاث وتجهيزات مكتبية تتمثل في 

، اجهزة كمبيوتر )١(التجهيزات المكتببية األخرى والتي تشمل ماكينة تصوير عدد باإلضافة الى 



 ٢٠

، اجهزة تكييف )١(، خزائن مكتبية، مقسم صغير عدد )١(، طابعة وفاكس عدد )٣(عدد 

 ١١,٢٥٠ كلفة هذا البند بمبلغ تهذا وقد قدر.  وأثاث منوع للموظفينوتجهيزات مطبخ صغير

 :وعلى النحو التالي.دينار

 دينار/ التكلفة  لبندا
 ١,٤٠٠  أثاث المكتب

 ٣,٥٠٠ ماكينة تصوير

 ١,٥٠٠ اجهزة كمبيوتر 
 ٦٠٠  طابعة وفاكس
 ٧٥٠  خزائن مكتبية
 ٢,٠٠٠   اجهزة التكييف

 ١,٠٠٠ تجهيزات مكتب صغير

 ٥٠٠ مقسم صغير

 ١١,٢٥٠ المجموع
 

 -:  السيارات٥٠٥
من إستقبال المرضى للمشروع مال المختلفة يلزم المشروع سيارات مختلفة إلنجاز االع

  ).١٠( ومتابعة شؤونهم كما في الجدول رقم 

  )١٠( جدول رقم 

 

 :قوى العاملةال ٦٠٥
إحتياجات المشروع المقترح من القوى العاملة واالجور السنوية والشهرية ) ١١(يبين الجدول رقم 

 .التي ستدفع لهم 

 

دينار/ التكلفةالعدد البند
 ١٥,٠٠٠ ١  فانسيارة 

 ١٠,٠٠٠ ١ سيارة صالون 
 ٢٥,٠٠٠ ١ سيارة اسعاف مجهزة لنقل المرضى للحاالت التي تطلب ذلك 

٥٠,٠٠٠ ٣ المجموع



 ٢١

 

 

 

 

 )١١(جدول رقم 

 القوى العاملة واالجور السنوية

دينار/األجر السنويدينار/األجر الشهري العدد  الوظيفة 
 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مديرعام/صاحب المشروع

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مدير تسويق 
 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب 

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ سكرتيرة 
 ٥,٤٠٠ ١٥٠ ٣ ممرضين لمتابعة شؤون المرضى 

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ سائق سيارة إسعاف 
 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ سائق عادي 

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ متابعةموظف 
 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ موظف بوفيه 

 ٢٦,٢٢٠  ١٣ المجموع
 

 أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة يضاف للرواتب واالجور

 .%١١نسبتها

 

 :المواد األولية ٧٠٤
إحتياجات المشروع من المواد األولية هي مستلزمات البوفيه لخدمة زوار المكاتب من 

المشروبات الساخنة أو الباردة إضافة الى مواد التنظيف والجلي وتقدر تكاليفها السنوية 

 .ناردي) ٧٥٠( حوالي

 

 :  الخدمات الضرورية٨٠٤



 ٢٢

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لإلنارة اإلعتيادية والماء 

لإلستعمال الشخصي وأجور المكالمات الهاتفية والفاكس والمحروقات كوقود للسيارات 

 ) ١٢(كما هو مبين في الجدول رقم 

 

 

 

 )١٢(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 

 قيمة التأمينات المستردة التي سيتم دفعها وهي تأمينات اإلشتراك في الكهرباء قدر ت-

 ). دينار٥٠٠(الخ بحوالي ... والمياهوالهاتف

 

 -:  برنامج تنفيذ المشروع ٩٠٤
 

تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي اربع شهور كون البناء مستأجر وان 

الحصول على التراخيص الالزمة للمارسة ومباشرة العمل سهلة وان التجهيزات 

 .المطلوبة متوفرة في السوق المحلي

 

 

 دينار /التكاليف   البند

 ١,٢٠٠ الكهرباء 

 ٣٦٠ المياه 

 ٣,٦٠٠ وقود السيارات 

 ٢,٥٠٠ الهاتف والفاكس ومصاريف اإلنترنت 

 ٧,٦٦٠ المجمـــوع 



 ٢٣

 

 

 

 

 

 

 

 -:  تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥
 

 )١٤(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل في المحل االولى للمشروع

 دينار/التكلفة البند 
 ٧٥٠ المواد االولية 

 ٢٩,١٠٤ الرواتب و االجور 
 ١٠,٨٠٠ االيجارات

 ٢,١٠٦ مصاريف تسويق

 ٧,٦٦٠ الخدمات الضرورية 
 ٧,٥٥٠ مصاريف تشغيلة اخرى 

 ٥٧,٩٧٠ المجموع 
  

   رأس المال العامل ٢٠٥
دورة تشغيلية مدتها شهر ات الشروع من راس المال العامل على أساس تقدير احتياط

 .دينار) ٤,٨٣١( اي ما مجموعة واحد،

 

 -:  نفقات التأسيس وما قبل التشعيل ٣٠٥
مصاريف التسجيل والترخيص ونقل الخدمات تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل 

 .ناردي) ١٥٠٠( وتقدر بحواليللموقع ومصاريف متفرقة اخرى،

 

الدراسة المالية.٥



 ٢٤

 

 

 

 

 -:  تكاليف المشروع ٤٠٥

 )١٥(جدول رقم 

 اجمالي تكاليف المشروع 

 دينار /التكلفة  البند 
 ٣,٠٠٠  تعديالت البناء

 ١١,٢٥٠ األثاث والتجهيزات المكتبية
 ٥٠,٠٠٠ السيارات

 ٥٠٠ تأمينات مستردة
 ٦٤,٧٥٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ١,٥٠٠ مصاريف التأسيس
 ٤,٨٣١ مل رأس المال العا

 ٧١,٠٨١ المجموع 
 

 :ويلموسائل الت ٥٠٥
 

بقيمة افترض حصول صاحب المشروع على قرض لتموي اللموجودات الثابتة 

من إجمالي تكاليف المشروع بينما تغطي باقي % ٥٦دينار يمثل ) ٤٠,٠٠٠(

أصحاب المشروع علما أن /  مصادر صاحب  دينار٣١,٠٨١والبالغة   التكاليف 

 .سنوات) ٥(ولمدة % ١٠ فائدة القرض

 

 -:فرضيات الماليةال  ٦٠٥
ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على 

قرض لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على 



 ٢٥

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

 .عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك فترة التأسيس فترة سماح

 سنوات وذلك باالعتماد على األسس ٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة 

 :والفرضيات التالية

 ستكون التشغيلتم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت  -

 .نقدية

 . أيضانقديةستكون  المشروع ايراداتتم افتراض أن  -

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

  %.٢٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -
 

 ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧٠٥
 وتحليل محاسبة المرفق، إن يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية

المشروع يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن 

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

ي بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والت

 :تبين ما يلي

 دينار في السنة األولى ٩,٥٠٧يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار للسنة الخامسة١٣,٣١٤للتشغيل و

، تبلغ بما فيهم صاحب المشروع ا موظفلثالثة عشرسيوفر المشروع فرص عمل  -

ضمان قيمة األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بال

 دينار ٣٥,٣٧٦دينار في السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ  ٢٩,١٠٤االجتماعي مبلغ 

 .في السنة الخامسة

في  % ٢٦,٦في السنة األولى و  % ١٤,٠ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

في  % ٢٧,٨السنة الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية 

 .في السنة الخامسة% ٢٦,٦ والسنة االولى

 

 

 

 



 ٢٦

 

 

 

 

 . دينار٥٨,٤٨٦ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٣٦,٥ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 . سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 

 :المالحق المالية ٨٠٥
 الرباح والخسائر حسابات ا)١

  التدفق النقدي)٢

  الميزانية التقديرية)٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية)٤



الموقع المقترح
عام

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

84,25086,77889,38192,06294,824المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

750773796820844تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
16,31717,13317,98918,88919,833تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
11,46011,80412,15812,52312,898تكاليف المصنع التشغيلية

28,52729,70930,94332,23133,576مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
55,72357,06858,43859,83161,248الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي التسويق
9,4579,93010,42710,94811,495رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,1062,1692,2352,3022,371مصاريف البيع والتسويق
600618637656675قرطاسية
10,80010,80010,80010,80010,800إيجارات

00000أيجار أرض
3,1503,2453,3423,4423,545مصاريف أخرى

29,44330,25831,11132,00232,934مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,3039,3039,3039,3039,303اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

39,04639,86140,71441,60542,537مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
16,67717,20717,72418,22618,711الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
12,67713,86215,10016,39517,752الربح قبل الضريبة

3,1693,4663,7754,0994,438الضريبة على األرباح
9,50710,39711,32512,29613,314األرباح الصافية

%69%70%70%70%70نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 65,08465,69966,28566,83667,341نقطة التعادل

%71%73%74%76%77نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
010.000معدات وأجهزة

11,2506.671,687األثاث والمعدات المكتبية
50,0006.677,496وسائل نقل

010.000أخرى
9,303المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,8314,8310رأس المال العامل المطلوب

71,08131,08140,000إجمالي تكلفة المشروع
%56%44%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مكتب استقبال المرضى



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
84,25086,77889,38192,06294,824المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
84,25086,77889,38192,06294,824المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
31,081حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,76810,98916,85022,30027,281الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
71,08189,01897,766106,231114,362122,105مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
64,750مجموع اإلستثمارات

6328,52729,70930,94332,23133,576التكاليف التشغيلية المباشرة
29,44330,25831,11132,00232,934إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,0003,3452,6241,831959الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
3,1693,4663,7754,0994,438الضريبة

66,31365,14066,77868,45370,16371,907إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,76823,87930,98837,77844,19950,198صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
6,5527,2077,9288,7219,593أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
6,5527,2077,9288,7219,593إجمالي دفعات سداد القرض

4,76817,32723,78129,85035,47840,605رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06,3386,9317,5508,1978,876توزيعات األرباح

4,76810,98916,85022,30027,28131,729صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مكتب استقبال المرضى



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,76810,98916,85022,30027,28131,729النقد

00000المدينون
636363636363المخزون

4,83111,05116,91222,36227,34431,792إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

0األجهزة والمعدات
11,250األثاث والمعدات المكتبية

50,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
64,75064,75064,75064,75064,75064,750إجمالي األصول الثابتة
9,30318,60627,90937,21246,515اإلستهالك التراآمي

64,75055,44746,14436,84127,53818,235القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
71,08167,69863,95759,80455,18250,027مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
655272077928872195930اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

655272077928872195930مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

334482624118313959300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
334482624118313959300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
31,08131,08131,08131,08131,08131,081رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,1696,63510,41014,508األرباج المجمعة
3,1693,4663,7754,0994,438الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

31,08134,25037,71641,49145,58950,027مجموع حقوق الملكية
71,08167,69863,95759,80455,18250,027مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %26.6%22.3%18.9%16.3%14.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%26.6%27.0%27.3%27.6%27.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.52.12.62.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.70.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مكتب استقبال المرضى



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%71,081تكاليف المشروع

%31,081مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%40,0002القروض

%0%56.3القرض الى التكاليف %

%5%43.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

9,50710,39711,32512,29613,314صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%18.7%17.8%16.9%16.0%15.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%26.6%22.3%18.9%16.3%14.0معدل العائد على اإلستثمار %

%26.6%27.0%27.3%27.6%27.8معدل العائد على حقوق الملكية %

1.52.12.62.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.70.40.20.0الديون

65,08465,69966,28566,83667,341نقطة 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 58,48652,89047,29341,56924,65236,091صافي القيمة الحالية

IRR 27.2%22.6%29.6%29.1%32.5%36.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.81.71.61.61.31.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد-----

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

368
9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

249

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

6%

2%
.8

.5

معدل الضريبة

المع

اسم المشروع

مكتب استقبال المرضى



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR36.5%معدل العائد الداخلي
NPV58,486صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR32.5%معدل العائد الداخلي
NPV52,890صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR29.1%معدل العائد الداخلي
NPV47,293صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR29.6%معدل العائد الداخلي
NPV41,569صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR22.6%معدل العائد الداخلي
NPV24,652صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR27.2%معدل العائد الداخلي
NPV36,091صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR17.8%معدل العائد الداخلي
NPV13,696صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

066,3130-66,313

14,76826,28021,511

216626,81026,643

317427,32727,153

418227,82927,647
519083,82183,632

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

072,9440-72,944

14,76826,28021,511

216626,81026,643

317427,32727,153

418227,82927,647
519085,64585,455

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

079,5750-79,575

14,76826,28021,511

216626,81026,643

317427,32727,153

418227,82927,647
519087,46887,279



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

066,3130-66,313

14,76822,06717,299

216622,47122,305

317422,85822,684

418223,22623,044
519077,49477,304

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

066,3130-66,313

14,76817,85513,086

216618,13217,966

317418,38918,215

418218,62318,441
519071,16670,976

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

066,3190-66,319

15,24520,48315,237

218320,81320,630

319121,12220,930

420021,40621,206
520977,72577,516

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

066,3250-66,325

15,72214,6858,963

220014,81614,617

320914,91614,708

421814,98214,764
522871,62871,400
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