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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
الالزم لتنفيذ فكرة المشروع هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) فـي مختلـف محافظـات     
المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   ات واحتياجـوألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم 
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
لمسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا    
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  وصف المنتج. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والعدد واالدوات والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  البيئية لفكرة المشروع رسادسا: اآلثا

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 للمعجنات والحلويات الشيشانية مشغل ومحل  فكرة المشروع المقترحة 

 معجنات ومخبوزات وحلويات شيشانية  منتجات المشروع 

 انتاج غذائي                     تصنيف المشروع 

 18                         عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 22,920 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 1,830.3 رأس المال العامل 

 57,240.3 االستثمار المجموع الكلي لحجم 
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  أوالً : مقدمة

تعتبر الشيشان إحدى أجمل بقاع األرض ذات الجمال األخذ ، من حيث المناظر الطبيعة الساحرة واإلطاللة  

جبال القوقاز ، حيث تمتاز بالسهول والهضاب الخضراء والوديان التي تقطعها األنهار   الخالبة على 

الفيروزية ، كما ويشتهر شعبها بالشجاعة والطيبة وكرم الضيافة ، فهم يقدمون أفضل ما عندهم من الطعام  

لضيف البد  بكرمهم مهما وصف له ، ويأمنون أن اوالشراب لضيوفهم ، ومن لم ينزل ضيفا عليهم ال يعرف 

من ضيافته لمدة ثالثة أيام في أي بيت شيشاني على ألقل ، ومن العيب أن يسأل ضيفه عن سبب الزيارة قبل  

ه البيت الذي حل فيه ضيفا عليه ، وهم  أيام الضيافة ، والبد أن يقدم للضيف هدية قبل مغادرت انتهاء 

داده ، كما وأنهم يحترمون الصداقة والمرأة  يفتخرون بأنسابهم بل إن عيبا أن يكون الرجل حافظا ألسماء أج

  لطول قامتهم .  ةالمصاحب والشرف ويتميزون أيضا في البنية الجسدية الرغم من نحافتهم 

  

ع الخضراء في كل مكان ،  رالمزا انتشار ويشتهر المطبخ الشيشاني باستخدام الحليب والعسل ، وذلك بسب 

ويربي الشيشانيون في القرى األبقار والماعز واألغنام ، كما ويفضل الشيشانيون في طعامهم لحم األغنام  

الطبيعية بالخبز المحمص ، وهي أكالت تشتهر بها المطاعم الشعبية ، كما وأن الشعب   القشطة مع المشوية 

، ومن أشهى  ضله البعض بالعسل وأخرون بالملح والفلفل الشيشاني يعشق شرب الشاي على مدار اليوم ويف

  األطباق التي يجيب أن التي يجب أن تقوم بتجربتها . 

  

طبق " غالناش " وهو عبارة عن مزيج من دقيق الذرة والغسل والسمن وطبق " البيرم " وهي عبارة عن  

" القارزانش "  افة إلى طبق  تفتيت منتجات الجبنة وإضافة القشطة لها ،وهي وجبة فطور رائعة ، باإلض 

  . وهو عبارة عن عجين القمح مخلوط بقطع الدجاج والثوم والبصل  
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

والحلويات   والمخبوزات   يأتي إنشاء فكرة هذا المشروع من أجل تلبية الطلب المتزايد على المعجنات  

المطبخ الشيشاني من تنوع كبيره في األطعمة والحلويات والمعجنات الغنية   يتمتع بهلما   المشهورة الشيشانية

له باإلضافة   ةالضروري رات الحرارية بالمواد الغذائية  الصحية ذات  فائدة  العالية التي تمد الجسم بالسع

  والمعرفة الكافية في إعداد االطباق الشيشانية  بالخبرةالعيد يد من السيدات التي يتمتعن  العمل على تشغيل 

  .  اللذيذة

    

في وقتنا الحاضر وذلك  ة الناجح الريادية ةفكار االستثماري ألهذا المشروع من ا ة تعتبر فكرعليه  و  

في إنتاج المعجنات والحلويات الشيشانية التي تتمتع   المتخصصةمدينة الزقاء للمشاغل  الفتقار 

 بالجودة العالية والمذاق الحلو . 

  

  ثالثا: منتجات المشروع

والحلويـات الشيشـانية المتنوعـة التـي   والمخبـوزات   المعجنات   أصنافعلى إنتاج العديد من    يقوم المشروع  

العاليـة فـي  والمهـارةالعالية والمذاق الجيد من تحت أيدي سيدات شيشـانيات يتمـتن بالمعرفـة   بالجودة  تمتاز

   اعداد األطباق الشيشانية . 

  
  

  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

لترخيص من هذا النوع من المشاريع كون مساحة المشروع تلبي كافة   ة قانونياي عوائق  د ال يوج

مياه  من  ة الى توفر الخدمات االساسي باإلضافة،  في القانون  الموجودة ة التنظيميو  ة الصحي االشتراطات 

  . وسهولة الوصول اليه والكهرباء  
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المنتج  وصف ) 1(

المشروع على    المعجنات نشاء  إ يقوم  التي تت  والمخبوزات   مشغل إلنتاج  ماز  والحلويات الشيشانية المتنوعة 

كذلك تستخدم    ية الضرورية  رراحباحتوائها العديد من المواد الغذائية الصحية التي تمد الجسم بالسعرات ال

وأوزان مختلفة    بأحجام انية  ش، باإلضافة الى محل لبيع المعجنات والحلويات الشيفي المنسابات من األفراح  

  تلبي احتياجات المستهلكين .  

  

 :المساحة والموقع ) 2(

سكاني ثقافي كبير  تنوع   تتمتع من طة السخنة وذلك لما  قمن –يفضل اقامة المشروع في لواء الهاشمية 

الشعبية   المأكوالت في إنتاج   الصحية المواد الغذائية  باستخدام المطبخ الشيشاني والذي يمتاز  حيث تضم 

التراثية العريقة التي تعبر عن الهوية   بالمأكوالت به باإلضافة إلى المطبخ الفلسطيني الغني    الخاصة

  الفلسطينية. 

    

  وهو عباره عن متر للمشغل  250 - 150مشروع فهي تقدر بحوالي لل التقديريةللمساحة  بالنسبةاما 

حتوى على عدد من المنافع ، حيث يتم تقسيمها إلى عدة أقسام منها قسم  أرضية ت شقة   مبنى مستقل أو

الطلبات، اما   واستقبال   دارية االمكاتب العداد المعجنات ، والقسم األخر إلعداد الحلويات باإلضافة إلى إل

متر يتم فيه عرض كل من   45 -30من اإلجمالية بحوالي  المحل  فهو عبارة مخزن تقدر مساحته 

ربه  من  الشارع  بمختلف األحجام واألوزان التي تلبي طلبي الخدمة ، ويتميز بق والحلويات   عجنات الم

  .  والتوقف للشراء  الرئيسي بحيث يسهل الوصول إليه
  

  

 ته : البناء وتعديال ) 3(

أو   مبنى مستقل  وهو عباره عن   متر  250- 150بحوالي  ة بنيأل من ا ة ساسيأل المشروع ا حتياجات اتقدر 

بعض  جراء  إ بحاجه الى  ا، لكنه من مياه وكهرباء    ة ساسيألكافة الخدمات ا  متوفر فيه  شقة أرضية 

  كما هو موضح في الجدول ادناه:   ، دينار  6,700والتي قدرت بحوالي عليه     التعديالت 
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  البند  /دينار  اإلجمالية  التكلفة
   تمديدات كهربائية داخلية للمشغل والمحل   1,000
  والمرافق للمشغل والمحلتمديدات صحية   1,500
  ورخام للمشغل والمحل  بالط وسراميك  3,000
  عمل غرفة للتخمير وقواطع   1,200
  المجموع   6,700

 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

بحـوالي   الشيشـانيةإلنتـاج المعجنـات والمخبـوزات والحلويـات  قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسـية  

  -:على النحو التاليوزعت كما بناء على تقديرات أوليه من قبل المستشار ، حيث  كدينار وذل 22,920

  والمعدات   األجهزة  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مشغل حلويات ( فرن ، عربيات ، طاوالت   7,500  1  7,500
  عجانة   1,400  1  1,400
  لتر 40 خفاقة  1,300  1  1,300
  قطاعة عجين   1,000  1  1,000
  دورة 50 فرادة عجين  1,200  1  1,200
  طاوالت ستانلس للمعجنات   120  6  720
  مخمر عجين   1000  1  1000
  شفاط  100  2  200
  ثالجة بابين تركي  2,000  1  2000
  فريز  300  2  600
  خالطات كهربائية   150  3  450
  فرن عربي   250  2  500
  ماكنة جوزة   300  1  300
  قطاعة شعرية  100  1  100
  محضرات طعام   150  2  300
  ماكنة لحمة  350  2  700

  طن للمشغل  2مكيف   650  3  1,950
  طن للمحل  2مكيف   650  1  650
  غاز منصب للطبخ   150  3  450
  اسطوانات غاز   12  50  600

  المجموع   22,920
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 :واالدوات  دوالعد األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  التي يحتاجها المشروع   والعدد واالدوات   المكتبيةثاث والديكورات والتجهيزات أليبين الجدول ادناه ا 

دينار :   12,140 حوالي  قدرت والتي التشغيلي     خالل العام االول  

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  ارمة للمحل   250  1  250
  للمشغلارمة   250  1  250

  للمحل  وجبس بورد  ديكورات   2500  -  2,500
  دهان للمشغل والمحل   1000  -  1000
  ستاندات خشب للمحل   800  -  800
  مع التركيب كيز للمشغل   150  2  300
  ميزان الكتروني   50  4  200
  ماكنة لحام كياس   30  4  120
  كلور مياه  150  2  300
  المياهفلتر  لتنقية   450  1  450
  طاوالت الستراحة  10  6  60

  كراسي الستراحة   15  7  105
  خزائن للعمال   15  25  375
  مالبس مهنية   20  24  480
  المشروع وتجهيزاته إلدارةمكتب   550  1  550
  مكتب لمحاسب المشروع  500  1  500
  خزائن ملفات   100  2  200
   كومبيوتر  450  2  900
  طابعة   150  2  300

ــدد   2,500  -  2,500 ــدور ، عـ ــافي ، سـ ــر ، مصـ وأدوات ( كفكيـ
  طناجر.....

  المجموع                           12,140
  

  

 وسائل النقل  ) 6(
  

مثل  :   البعيدة محافظات المعجنات والحلويات الشيشانية لل ت الطلبيا سيحتاج  المشروع  لغايات التوزيع

  بحوالي ا التقديرية تكلفته  يقدرلى باص توزيع نوع مرسيدس   إجرش ، اربد  ، عجلون ، المفرق ......    

: أدناه كما موضح في الجدول  دينار 12,500  
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  البيان  العدد   دينار /اإلجمالية التكلفة 
  مرسيدسباص نوع   1  12,500
  المجموع   12,500

  

    ةالعام  ةمعدات السالم    )  7(

    ةولي أل ا سعافات إلامن طفايات حريق وصندوق   ةالعام ة سالمالحتياجات المشروع من معدات قدرت إ 

. دينار   650  بحواليوكاميرات مراقبة   

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة )     8(

قدر تقدم  ما  للمشروع    ت بناء على  الثابتة  الموجودات  توزعت  دينار    54,910بحوالي   الدراسة قيد  تكاليف 

  - :يلي كما

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  6,700    تعديالت البناء  

  %10  22,920   معدات الو  األجهزة
    المكتبيةاالثاث والتجهيزات 

  والعدد واألدوات 
12,140  15%  

  %15 12,500  وسائط نقل 
  %15  650  العامة  السالمةوسائل 

    54,910  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 9(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىدائمه  عمل   ةفرص 18حوالي  يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1  مديرة المشروع 

  1  محاسبة 
  1  الشيف

  12  عامالت إنتاج 
  1  عاملة نظافة 
  1  موظف محل

  1  سائق 
  18  المجموع 
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 :  اإلنتاجمستلزمات و  المواد األولية ) 10(

  المعجنات والمخبوزات والحلويات الشيشانية  لإلنتاج  الالزمة ومستلزمات اإلنتاج   وليةأل االمواد  تتآلف 

والتي يتم    وغيرها  ..... واالمالح  والحوم والدواجن   والخميرةمن الطحين والسميد والزيت والحليب 

ة والتغليف من األكياس والنايلون  ئ إلى مواد التعب الى  ة ضافإلبا  شرائها يوميا من السوق المحلي  

    . ... وغيرها  والكراتين   واألطباق 
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ى  إل باإلضافةول مره ، ألوما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص    التأسيس  مصاريف تتألف 

  500بحوالي  ت المراسالت والمواصالت لغايات التسجيل وترخيص المشروع وغيرها ..... والتي قدر

  دينار . 
  

  : رأس المال العامل ) 12(

لها   ةتفصيلي ة  يجب اعداد دراسة جدوى اقتصاديوبعد اعتمادها من قبل المستفيدين    ةمقترح الفكرة كون 

  ، سوف يتم افتراض أن راس المال  قرب الى الواقع أللمشروع  اإلجمالية ولغايات الوصول الى التكاليف 

تكاليف    يجمالإ% من 40حوالي ما نسبته   يعادل  واحتياجاته المشروع  العامل التشغيلي وفقا لطبيعة 

  1,830.3أي ما يعادل  واستناد الى مشاريع مشابه   الدراسةمعد  المستشار حسب خبرة  الثابتة ت الموجودا

  . دينار  

  

  لفكرة المشروع المقترحة  البيئية سادسا : االثار 

من قبل نشاطات المشروع حيث أن مخرجات المشروع تتمثل في النفايات   البيئة على   تأثير أي  د ال يوج

المنصوص عليها في القانون .  البيئةوالتي يتم التخلص منها من خالل طرحها بالحاويات . وفقا لشروط   

 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  المشروع المقترح: يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة 
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  التكلفة/دينار   البند
  6,700  بناء  تعديالت 
  22,920  والمعدات   األجهزة

  12,140  ة والعدد واألدوات ثاث والتجهيزات المكتبي ألا
  12,500  وسائط نقل 

  650  ة عام ة وسائل سالم
  54,910  إجمالي الموجودات الثابتة 

  500  التشغيل مصاريف التأسيس وما قبل 
  1,830.3  رأس المال التشغيلي 

  57,240.3  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية  لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه  وإيراداته  

 . النهائية

 


