فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مطعم متنقل

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحييمل النمواحل الةنيمة والتمويييمة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنيمـة وحممم اتسمترمار الملتم لتنةيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي عيى التكاليف اتسترمارية اللتمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أ تكو البيانات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكم  ،وسمعيا أل تكمو البيانمات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكم  ،فقمد تممت تيمارات ميدانيمة لمشماريع وماسسمات ومموردي ذات علقمة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمو اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عوامممل أو وممروف ياممعب التنبمما باتماهاتهمماد مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد اتقتنمماع بةكممرة
المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقتاادية الكامية ليمشروع المقترح
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

مطعم متنقل

منتجات المشروع

وجبات طعام

تصنيف المشروع

خدمل  /مطاعم

عدد األيدي العاملة

3

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

21000

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

600

رأس المال العامل

2100
23700

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
المشروع خدمل سيقوم باعداد وتقديم ومبات طعام والشاندويشات متنوعة للفراد م خلل مطعم متنقل
(كرفا ) ،حيث ا هذه المطاعم تتميت بسهولة الواول ليتبائ والربح الميد و ايضا سهولة الرقابة عييهم.

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
ومود طيبات عيى خدمات الساندويشات والشراب فل مواقع ت تتوافر فيها مطاعم او يمك تأسمي

مطماعم

لبعدها م التممعات السكانية وطبيعة تنويم بعض المناطق المستهدفة ت يسمح باقامة مبانل تمارية د

ال ا :منتجات المشروع
ياممنف المشممروع حس مب القطمماع الممذت ينتمممل لممه بمشممروع خممدمل – قطمماع المطمماعم حيممث سمميقوم باعممداد
الساندويشات والومبات السريعة م خلل كرفا متنقلد

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع وتسميل المشروع خاواا م النواحل الاحية
ومطابقتها لمتطيبات البيدية والاحة حسب الشروط المطيوبة ويتحمل ااحاب المشروع مساولية الحاول
عيى التراخيص وكافة الموافقات المطيوبة د

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
( )1وصف الخدمة
تتيخص الخدمة المقدمة م المشروع بمطعم متنقل  ،يعمل عيى تقديم الومبات ولساندويشمات المتنوعمة ،
والومبات السريعة الفراد المجتمم المحلي من خالل كرفان متنقل.

) (2المساحة والموقم:
م الممك إقامة المشروع فل أية منطقة م منماطق المميكمة شمريطة تموفر بماص متنقمل ممهمت بتمهيمتات
خااة ليمطعم  ،حيث يتم اختيار مواقمع قريبمة مم بعمض الماسسمات ويخمدم المسمتةيدي مم داخمل وخمار
الماسسممات والتممل ت يتمموفر فيهمما مشمماريع تقممدم خممدمات مشممابه ول م يترتممب ات كيةممة عيممى المشممروع نتيمممة
الوقوف فل تي المواقع د
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( )3التجهيزات والعدد واالدوات :
تقدر كيةة التمهيتات والعدد واتدوات اللتمة ليمشروع بحوالل  6000دينار
مدول رقم ()1
التكلفة/دينار

البند
رلمة تبريد
مقيى عدد 2
ستاند عرض المأكوتت
طاولة تمهيت الومبات
ختائ حةو اتطعمة
ختائ مياه  +مغسية
مراوح شةط
مهات توليد كهرباء وشبكة ارف احل
العدد واتدوات ( اوانل وتمهيتات المطبخ )
المجموع

5800

200
6000

( )4وسائل النقل:
يعتمد المشروع بشكل اساسل عيى ومود (باص فا او كرفا ) ليتنقل  ،بحيث يكو ممهت بالتمهيتات
اللتمة ليمشروع  ،تقدر أ تبيغ تكيةته بحوالل  15,000دينارد

( )5التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  21000دينار توتعت
كماييل-:
مدول رقم ()2
البند
التمهيتات
العدد واتدوات
وسائل النقل
المجموع

التكلفة/دينار
5800
200
15,000
21,000
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نسبة االستهالك
%10
%15
%15

() 6اإلدارة والعمال:
سيوفر المشروع ( ) 3فرص عمل موتعة م حيث الوويةة والعدد عيى النحو التالل -:
مدول رقم ()3
العدد
1
2
3

الوظيفة
مدير مشروع ( سائق )
فنل سندويشات وعاائر
المجموع

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكممو المممواد األوليممة م م اتطعمممة  ،والمممواد الغذائيممة والعاممائر ومميممع المممواد التموينيممة التممل يحتامهمما
المشروع د

( ) 8مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مااريف التأسي

وما قبل التشغيل م رسوم التسميل والترخيص ألول مرة بارضافة إلى المراسلت

والمواالت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  600دينارد

( )9رأس المال العامل:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبل المستةيدي يمب إعداد دراسة مدوى اقتاادية مةاية لها
ولغايات الواول إلى تكاليف إممالية ليمشروع اقرب ما يكو ليواقع سيتم افتراض أ رأ

المال

التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادل حوالل  %10م إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أت ما يعادل  2,100دينارد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد آرار بيئية سيبية ليمشروع
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سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدول التالل يبي تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف م المومودات الرابتة مضافا لها المااريف
التأسيسية ورأ

المال العامل-:

جدول رقم ()4
التكلفة/دينار
5800
200
15,000
21,000
600
2100

البند
أراث وتمهيتات
العدد واتدوات
وسائل النقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

23700

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحث هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقتاادية النهائية

Page 8 of 8

مااريةه

