فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مطعم وجبات سندويشات

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمح تح يل النواحل الةنية والتموي ية

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة للحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إح هذه الدراسة هل دراسة أولية ت قل الضوء ع ى النواحل الةنيـةةةةةةةة وحجم ا ستالمار الفيم لتنةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح ع ى التكاليف ا ستالمارية الفيمة لتنةيذ المشروع .
وسةةعيا أل يح تكوح البيانات الواردة فل الدراسةةة وا عية ما أمكحد فقد تمت ييارات ميدانية لمشةةاريق ومورديح

ومؤسةةةةةسةةةةةات ذات عف ة بةكرة المشةةةةةروع د علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووووو
المتوقع تم اسووووتهنامها من هذد الدراسووووة لحين إعداد دراسووووة جدوى اقتعووووادية للمشووووروع دوذلك لكوح
اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف يصةةةعل التنبؤ باتجاهاتها .مما يسةةةتدعل مح المسةةةتالمريح
المهتميح بعد ا تناع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى ا تصادية الكام ة ل مشروع المقترح.
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

مطعم وجبات سندويشات

منتجات المشروع

سندويشات متنوعة (اجزاء من عدة وجبات)

تعنيف المشروع

خدمي/مطاعم

عدد األيدي العاملة

7

حجم االستهمار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

12975

الموجودات الهابتة
معاريف التأسيس وما قبل التشغيل

300

رأس المال العامل

2595
15870

المجموع الكلي لحجم االستهمار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بتقديم وجبات الساندويشات الصغيرةد وذلك لسد جيء مح احتياجات السوق المح ل مح هذا
النوع المةقود مح المطاعمد ويتمالل المشروع فل مطعم ( )takeawayمتوسط يعمل ع ى انتاج اصناف
مخت ةة مح الطعام وتعبئتها فل خبي صغير (ساندويشة صغيرة) حسل الط ل وتقديمها ع ى شكل وجبة
منوعة .

هانيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
افتقار السوق الى مالل هذا النوع مح المطاعمد باإلضافة إلى الحاجة ل منتج خصوصا عند الرغبة بتشكيل
وتنويق الوجبة المط وبة اوحاجة العديد الى تناول الطعام فل المركبة وهذه عوامل ايجابية فل انجاح وتسويق
الةكرة المقترحة.
بنا ألء ع يهد يعتبر هذا المشروع فكرة استالمارية جيدة حيث أح الخدمة ستغطل الةجوة الحاص ة فل السوق
المح ل حسل منطقة عمل المشروع كما انه يحقق فرصة استالمارية فل هذا المجال وامكانية تشغيل ا يدي
العام ة.

هالها :منتجات المشروع
المنةةةتج عبةةةارة عةةةح وجبةةةة طعةةةام مكونةةةة مةةةح انةةةواع مخت ةةةةة مةةةح الساندويشةةةات متناهيةةةة الصةةةغر تحتةةةوي
ع ةةةى اصةةةناف مخت ةةةةة حسةةةل ط ةةةل المشةةةتري بحيةةةث تكةةةوح كةةةل ساندويشةةةة عبةةةارة لقمةةةة واحةةةدة الةةةى
لقمتةةةيح موضةةةوعة فةةةل خبةةةي مخت ةةةف (مشةةةروحد حمةةةامد هةةةامبورجر )...حسةةةل ط ةةةل المشةةةتري وكةةةل
سندويشةةةة تحتةةةوي ع ةةةى صةةةنف معةةةيح مةةةح الطعةةةام كالكبةةةدةد السةةةنيورةد البةةةي

د البرجةةةرد الشةةةاورماد

المقةةةةةةالل...الي يشةةةةةةتريها اليبةةةةةةوح ويتوجةةةةةةه بهةةةةةةا الةةةةةةى المنةةةةةةيل او المكتةةةةةةل او سةةةةةةيارته الخاصةةةةةةة.
تجدر ا شارة الى اح هذه الةكرة موجودة فع يا فل دول متعددة وت قى رواجا م ةتا ل نظر.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوجد أية عوائق انونية لترخيص هكذا مشاريق
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خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل انتاج الحدمة

تت خص عم ية تقديم الخدمة جاهية الى اليبوح بمجموعة مح الخطوات تبدأ فل شراء المواد ا ولية مح
خضار ولحوم وبي

وغير ذلك الم تحضيرها بالتنظيف والغسيل والطهل الى اح تصبح جاهية لتعر

بعد ذلك فل اوانل عر

ستين س ستيل خاصة الم تعد ل يبوح حسل الط ل وتقدم ع ى شكل ساندويشات.

) (2المساحة والموقع:
مح الممكح إ امة المشروع فل أية منطقة تشهد تياحما سواء ل مارة او السيارات اذا توفر مكاح لفصطةاف
شريطة توفر المواد الخام والعمالة الفيمةد اما بالنسبة ل مساحة فتقدر بحوالل  48م.2

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجات المشروع ا ساسية مح ايبنية بحوالل  48م 2ويمكح تنةيذ المشروع ضمح بناء اسمنتل (مخيح
تجاري)د و يبيح الجدول التالل تعديفت البناء ا ساسية الفيمة :
جدول ر م ()1
البند

المساحة /متر مربع
84

تكلفة المتر المربع/دينار
9

إجمالي التكلفة/دينار
755

كاونترات جرانيت

7.5

100

750

تهيئة مدخل المطعم

10

10

100

-

-

1000

بالط جدران وارضيات

تمديدات عحية وكهربائية

2605

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
يحتاج المشروع الى اجهية ومعدات يمة مق التركيل والتشغيل والجدول التالل يبينها بالتةضيل-:
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جدول ر م ()2
األجهزة
ماكينة شاورما
مقفة فففل
ماكينة طحح حمص
طباخ همبرجر
غاي طبي
اسطوانات غاي
مق ى بطاطا
ماكينة تقطيق لحمه

تكلفة الوحدة/دينار
1000
600
250
500
100
40
650
500
المجموع

العدد
1
1
1
1
1
5
1
1

التكلفة /دينار
1000
600
250
500
100
200
650
500
3800

( )5األهاث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك ةة ايالاث و التجهييات الفيمة ل مشروع بحوالل  6570دينار وكما فل الجدول ادناه:
جدول ر م ()3
األجهزة
ارفف
اوانل طبي وعدد مخت ةة
الفجة بطح
الفجة عر عمودية
الفجة عر اوانل
خيائح غاي
كاش مق كاميرات وشاشة
مكيةات
تجهيي سقف مع ق مق ديكورات يمة
المجموع

تكلفة
الوحدة/دينار
500
1000
500
1500
700
90
500
600
-

العدد

التكلفة /دينار

1
1
1
1
3
2
-

500
1000
500
1500
700
270
500
1200
400
6570

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات الهابتة
بناء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالل 12975دينار تويعت كماي ل-:
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جدول ر م ()4
البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتجهييات
المجموع

التكلفة/دينار
2605
3800
6570
12975

نسبة االستهالك
%5
%10
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 7فرص عمل مويعة مح حيث الوظيةة والعدد ع ى النحو التالل -:
جدول ر م ()5
العدد
1
1
1
1
3
7

الوظيفة
مدير مشروع /محاسل
محاسل شةت لي ل
مع م شاورما
مع م حمص وفففل
موظف/عامل
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكوح المواد ايولية مح لحوم ودجاج وخضروات وبقوليات  ...الي.

معاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما بل التشغيل مح رسوم التسجيل والترخيص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت لغايات تسجيل وترخيص المشروع وغيرها والتل تقدر بحوالل  300دينار.

( )11رأس المال العامل:
كوح الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح بل المستةيديح يجل إعداد دراسة جدوى ا تصادية مةص ة لها ولغايات
الوصول إلى تكاليف إجمالية ل مشروع ا رل ما يكوح ل وا ق سيتم افترا

أح رأس المال التشغي ل وفقا

لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالل  %20مح إجمالل تكاليف الموجودات الالابتة حسل خبرة معد
الدراسة واستنادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  2595دينار.
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سادسا :اآلهار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يوجد آالار بيئية س بية ل مشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الجدول التالل يبيح تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف مح الموجودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()6
التكلفة/دينار
2605
3800
6570
12975
300
2595

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتجهييات
إجمالي الموجودات الهابتة
معاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

15870

التكاليف اإلجمالية للمشروع

هامنا :وسائل التمويل:
كوح الواليقة يد البحث هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمح دراسة مالية ل مشروع تبيح مصاريةه وإيراداته
لح يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الجدوى ا تصادية النهائية.
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