فكرة مشروع مقـترحة

تجهيز وجبات صحية للمدارس

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
تدهيز ودبات ةحية للمدارس

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ساندويتشات متنوعة

تةنيف الم رو

ةناعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

13171

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

311

رأس المال العامل

3628
12238

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
بصبح انتشىار األاليىة واألطعمىة الجىاهزة ومىا يترتىى عليهىا مىن نتىائا ةىلبية على الصىحة العامىة مىن
المواميع التم تقلق اآلباء عل صحة ونمو ببنائهو خصوصا خارج نطاق المنزا حي ال يمكن الىتحكو
بما يتناوله األبناء من بطعمة باإلمافة إل عدو توفر األطعمة الصحية التم تحا محا األطعمة الجاهزة
خصوصىا فىم مقاصىف المىدارس حيى ةاندويتشىات الفالفىا والبراىر والمرتىديال واالنىدومم والشىيبس
وايرها من المأكوالت واألطعمة التم يحاوا اآلبىاء جاهىدين باةىتبدالها مىن خىالا ةاندويتشىات منزليىة
صىىحية مىىن لبنىىة وزعتىىر بزيىىىت الزيتىىون إال بن ميىىوا األطفىىاا وةىىىلوكياتهو تتجىىه دومىىا إلىى رفىىىض
الةىىاندويتا المنزلىىم والشىىراء مىىن المقصىىف ممىىا يىىدفع اآلبىىاء إل ى تزويىىدهو بالمصىىروف للشىىراء مىىن
المقصىىف ويعىىانم بيمىىا معلمىىم المىىدارس كمىىا الطىىالى مىىن عىىدو تىىوفر األاليىىة واألطعمىىة الصىىحية فىىم
المقاصف مما يبرز الحاجة لمشاريع تعما عل تامين مقاصىف المىدارس باألطعمىة والوجبىات الصىحية
المصنعة من مكونات موثوقة دون بي نكهات بو إمافات تؤثر عل الصحة العامة لألفراد.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فر

عما ألبناء المناطق المةتهدفة.

 تحةين مةتوى دخا األفراد.
 تنمية تطوير افكار المشاريع المنزلية وتحويلها لمشاريع صريرة ومتوةطة.
 توفير الاء صحم للطالى والمعلمين عل حد ةواء.
 قلة وجود هكلا مشاريع مشابهة لخدمات المشروع خصوصا من حي جودة تقديو الخدمات.

ثالثا :منتدات الم رو
يقدم المشروع على إعداد وتجهيز الوجبات الحاةيل لمملماط وةلبال المادازو وتزوياد م هات ا
المقتصف المدزسيل ،وذلك ا

ا

كتلوجبت اليط ييم إعداد ت

وجبت اإلفختز المنزلط اليو ط

ا

خابن إجياتجط يبحاو تلوجبات المدزسايل الحاةيل والخت جال
ستجدوييشت اللبنل والزعيار البلاد

زيت الزييون والبيض المقلط زيت الزييون والممجنت الخت جل مكوجتتهت الحةيل ثل نتقيش الزعير
و مجنت السبتجن والزعير البر و البيض والجبنل وغير ت و تسمتز ت ئم الفئت المسيهدفل  ،حيث ييم
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توصيلهت و يمهت للمقتصف المدزسايل القريبال ا

نخقال عمال المشاروع فاط الوقات المنتسا ل سايراحل

المدزسيل للمةتفظل عليهت ةت جل.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

تبدب مراحا االنتاج بشراء مةتلزمات الخدمة والمواد االولية المتوافرة فم الةوق ومن ثو إعداد الوجبات
الخفيفة باةتخداو معدات مطبخيه بةيطة ليتو الحقا توزيعها حةى الطلى ال االماكن المعنية.

) (2المساحة والموقع:
الموقع المقتر للمشروع كافة محافتات المملكة وبموقع قريى من المدارس الخاصة والحكومية ورياض
االطفاا وةها الوصوا منه لكافة مدارس المنطقة او ألكبر عدد منها.
يحتاج المشروع إل مةاحة ال تزيد عن  01و 5وتقدر األجرة الةنوية للموقع المقتر بحوالم  0011دينار
كمعدا ةعر جيد لكافة المحافتات اي ما يعادا  021دينار شهريا.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يجى مراعاة شروط الترخي

من حي التعديالت المطلوبة للبناء حي

يحتاج الموقع ال بعض التعىديالت

الا لىىو تكىىن موجىىودة كىىأجراء تمديىىدات صىىحية باإلمىىافة الى تبلىىيط الجىىدران واألرمىىيات وقىىد قىىدرت تكلفىىة
تعديالت البناء االزمة لمثا هلد المشاريع كما يلم:
البند
بالط ارمم وجدران
تمديدات صحية وكهربائية

ددول رقم ()1
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
5
01
06و
المدمو
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إدمالي التكلرة/دينار
061
521
1210

( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األةاةىية مىع التركيىى والتشىريا بحىوالم  5101دينىار توزعىت كمىا هىو
مبين بالجدوا بدناد-:
األدهزة
ااز طبخ
اةطوانات ااز
ثالجة
فرن شوي
خالطة مع عجانة وتوابعها
طاوالت عما ةتيا
معدات و اوانم طبخ

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
521
52
221
511
521
071
011
المدمو

العدد
0
5
0
0
0
0
-

التكلرة /دينار
521
01
221
511
521
071
011
6111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقدر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  021دينار يمثا مكتى لإلدارة وللموتفين وتجهيزات مكتبية
وكراةم وخزائن وخالفه.

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايات التةويق وتوريد المواد األولية إل

مركبة (فان صرير) بتكلفة قدرت بحوالم

 0111دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  00171دينار توزعت كما
يلم-:
البند
بعماا بناء
اآلالت ومعدات
بثا وتجهيزات
وةائط نقا
المدمو

ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
0501
5101
021
0111
13171
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع ( )0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
3

الوظيرة
مالل المشروع
موتف مةاعد تصنيع
ةائق (موزع )
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تشكا تكلفة المواد االولية لهلا المشروع ما نةبته  %61من قيمة إيراداته وتتمثا المواد بالطحين والةكر
والزيوت بانواعها والبيض واالجبان والزعتر والخمار واللحوو باإلمافة ال

مواد متعلقة بالوجبات

الخفيفة .وتتوافر المواد االولية ومةتلزمات الخدمة فم الةوق بشكا يومم وةها الحصوا عليه.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراةالت

والمواصالت الةتقطاى العروض والتم تقدر بحوالم  011دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودات
الثابتة حةى خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة بي ما يعادا  0560دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد اثار بيئية ةلبية تترتى عل المشروع حي انه يتو التخل

من النفايات فم اماكن مخصصة لها.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إعداد جدوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
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ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
0501
5101
021
0111
13171
011
0560
12238

البند
بعماا بناء
اآلالت ومعدات
بثا وتجهيزات
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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