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على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  التمويلية لفكرة المـشروع  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن تحليل النواحي الفنية و

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع 

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    احتياجات مع  وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

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

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
وتقدير  علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب 
ــروع ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق    ،لمراكز إرادة إلعداد دراسـ وذلك لكون اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم اال قتراض والمـس
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  ية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصاد 

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة       ــ لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

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

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

    اكاديمية لتعليم فنون الطهي  فكرة المشروع المقترحة 

 .  نون الطهي الشرقي والغربي باحترافية عالية  لتعليم ف أكاديمية  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 6 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 43,470 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 8000 رأس المال العامل 

 52,470 الكلي لحجم االستثمار المجموع 
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 أوالً : مقدمة

بسبب االقبال الشديد على    وذلكتقوم فكرة المشروع على عمل اكاديمية لتعليم فنون الطهي للذكور واالناث  
منها   لالستفادة  لهم  نواة  لتكون  جديدة  اطباق  وابتكار  الطهي  فنون  والفتيات  تعلم  السيدات  كتعليم  منزليا  اما 

حيث أصبح استخدام مواقع التواصل االجتماعي   منها   المادية واالستفادةفنون الطهي،  الزواج على  المقبالت 
تجهيزات  كل عام واحدة من أسس التسويق للمنتجات التي ال تحتاج الى  والتكنولوجيا الحديثة بش بشكل خاص 

ج لمنتجات الطعام من خالل مواقع التواصل االجتماعي والتطبيقات  ياو راس مال حيث اصبح من الممكن الترو 
الرئيسي في نمو  كما ان لجائحة كورونا التي عصفت بالبالد وبالعالم اجمع السبب    ل،بالتوصي  المختصةالذكية  

وترو المنزلي  الطهو  خاليمشاريع  من  مختلف  جها  على  تمت  التي  االغالقات  بسب  التوصيل  خدمات  ل 
  .القطاعات ومنها قطاع المطاعم ومحالت الحلويات  

فنون الطهي الحديثة وتقديم منتجات جديده  لم  انشاء المطاعم لتعكما ان المشروع يعتبر بوابة للراغبين في  
 . وتجربة اعدادها في مطابخ متخصصة قبل الشروع في عمل المشاريع الخاصة بهم 

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  المبرر  

ى األطعمة الجاهزة وازداد الطلب على مثل هذه الخدمات الى زيادة الطلب عليعزى السبب الرئيسي في نمو  

من خالل مواقع    والمطبخ الصيني المطبخ اإليطالي  في أنواع الطعام المقدم في كافة انحاء العالم مثل  ة  الثقاف

  .  مما يجعل لدى الكثير الرغبة في تجربة طعام فريدة وغير مألوفة  وغيرهاالتواصل االجتماعي  

،  تطبيقات متخصصة في توصيل الطعامكما ان االنتشار السريع الذي حدث في خدمات التوصيل وضهور  

لدى الجميع الفرصة لتحقيق    جعلميديا  السوشال    هور نوع جديد من أنواع التسويق وهو التسويق من خاللظو

الطعام الجاهزة من دون الحاجة الى عمل    هيدخل إضافي من خالل الط  من خالل المنزل وتقديم وجبات 

بشرط تقديم وجبات طعام باحترافية    ،بل باستخدام األدوات البسيطة الموجودة في كل منزلمطعم متخصص 

  . اديميات تعليم فنون الطهي عالية يمكن الحصول عليها من خالل اك

  الهدف  

  للجهة القائمة على المشروع. جيد تحقيق عائد مالي 

  .توفير فرص عمل ألبناء المنطقة 

  المشروع المقترح. حاجة الناس لخدمات تقديم خدمة مميزة تلبي 
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  . ثالثا: منتجات المشروع

إنشاء    تتلخص   في  المشروع  الطهياكاد فكرة  فنون  لتعليم  الحلويات    ي مية  اعداد  وفنون  والغربي،  الشرقي 

 .  ، وغرفة غيار مالبسومطبخ عمليالشرقية والغربية من خالل مركز مجهز بالكامل بقاعات نظرية  

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

  .  المحافظةيحتاج المشروع الي اخذ تراخيص خاصة تتعلق في انشاء االكاديميات بشكل عام تختلف حسب 

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة  تقديممراحل  ) 1(

ويفضل ان يكون ضمن مجمع تجاري، يتم تجهيز قاعات نظرية  يتم تجهيز مركز مكون من اكثر من غرفة  

  دمج النكهات وثقافات الطعام لدى المجتمعات المختلفة   النظري على اساسيات اعداد الطعام والحلويات    للتدريب 

وتقدم الخدمة من خالل التدريب  للتطبيق العملي في اعداد الطعام والحلويات  مجهز بالكامل  باإلضافة الى مطبخ  

متخصصين ، كما يمكن عمل كورسات تدريب اون الين وانشاء قناة خاصة  من خالل طهاة  المباشر بالمركز 

  . على يوتيوب 

  :المساحة والموقع ) 2(

م، قاعة استقبال للمشتركين  150داخل مساحة ضمن مجمع تجاري ال تقل عن  يقترح إقامة المشروع، 

  .  ،  ، قاعات تدريب نظري ، مطبخ مجهز بالكاملالجدد 

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

تتمثل في استحداث    ، لذا ال بد من القيام ببعض تعديالت البناءسيتم االفتراض بأن موقع المشروع مستأجر 

وعليه  تناسب طبيعة عمل المشروع    الط ارضيات وجدران بالطريقة التي تناسب عمل المشروع بمطبخ  و 

  دينار.  10,000  فأننا نقدر تعديالت البناء المطلوبة بمبلغ 
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  :والمعدات اآلالت  ) 4(

ــية   ــاسـ ــروعالزمة لاقدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األسـ   المطبخأدوات تجهيز   أهمها    لطبيعة عمل المشـ

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 10,930

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  1عدد فريزر تخزين   1,000  1  1,000
  ثالجة حجم كبير  800  1  800

  كهربائي فرن   1,000  1  1,000
  جريل   1,500  2  3,000
  عيون كهربائي  5غاز   450  1  450
  كهربائي مسخن طعام   650  1  650
   خالط  280  1  280

    مقلى بطاطا  500  2  1,000
  طاولة عمل   350  1  350

   كمبيوتر + طابعة   1,000  1  1,000
    شفاط + تمديدات   400  1  400

  متفرقات   1,000  ***   1,000
  المجموع   10,930

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

استقبال وغرفة مالبس وتقدر قيمة    كاونتريز قاعات تدريب وهتجهيز وتوريد مطبخ وتج   يحتاج المشروع الى

  . وهي كما يلي  22,540األثاث والديكورات بمبلغ 

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  تركيب مطبخ كامل   10,000  1  10,000
  مكيفات   500  5  2,500
   غرفة مالبس  تجهيز  2,000  1  2,000
  تركيب اسقف ودهان وغيرها   4,000  1  4,000
   طاولة تدريب   600  2  1,200
   متدربينكراسي   30  40  1,200
  + كرسي كاونتر كاونتر استقبال   400  1  400
    انتظار كراسي   60  4  240

    متفرقات   1000  1  1,000
  المجموع   22,540
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  :وسائل النقل ) 6(

  . ال يحتاج المشروع الى وسائط نقل
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 7(

  - :كما يلي    وهيدينار   43,470بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 2جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  10,000  أعمال بناء 
  %10  10,930  معدات الاآلالت و

  %15  22,540  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    43,470  المجموع 

  

  : العمالاإلدارة و ) 8(

  - فرص عمل موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي : 6 سيوفر المشروع 

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع  
  2  مدرب  شيف 

  1    محاسب 
  1  ف استقبال  ظمو

  1  عمال نظافة  
  6  المجموع 

    

 : ومستلزمات الخدمة  مواد أولية ) 9(

قائمة  تتمثل   ن  موغيرها    من الخضروات واللحوم ومستلزمات الطهي والنظافة  المواد األولية في 

    .شهر واحد   ة لدورة إنتاجية مدتها الزمة لتقديم الخدملالمواد ا
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 : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 10(
  

مصاريف  التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل  و الترخيص ألول مرة،  باإلضافة إلى  ستتألف 

  .دينار 1,000 مبلغالمراسالت والمواصالت الستقطاب العروض  والتي تقدر ب
  

  : رأس المال العامل ) 11(
 

جدوى   دراسة  بإعداد  إرادة   مراكز  ستقوم  المستفيدون  قبل  من  اعتمادها  وبعد   ، مقترحة  الفكرة  كون 

اقتصادية مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم  

احتياجاته   و  المشروع  لطبيعة  وفقا  التشغيلي  المال  أن رأس  متاجرة ودفع  ب توريد  من  افتراض  ضاعة 

%  20وتشكل حوالي    دينار تقريبا  8,000د بمبلغ  لدوره مدتها شهر واح  واألجور والفواتير    الرواتب 

  . بحسب تقديرات معد الدراسة  من اجمالي تكاليف المشروع

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة   

  . حاوية قمامة  بأقرب ال يوجد أي اثار بيئية سلبة للمشروع المقترح، وسيتم التخلص من النفيات  

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4جدول رقم (
  التكلفة/دينار   البند

  10,000  أعمال بناء 
  10,930  معدات الاآلالت و

  22,540  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  43,470  إجمالي الموجودات الثابتة 

  1,000    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  8,000  رأس المال التشغيلي 

  52,470  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


