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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

  .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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  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  وصف الخدمة. 1
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  والعدد واالدوات والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5
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  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7
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  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

   اكاديمية فنون الطهي   فكرة المشروع المقترحة 

 تدريب الشباب على فنون الطهي   منتجات المشروع 

 تعليمي  -  خدمي   تصنيف المشروع 

 20 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 163,890 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 65,556 رأس المال العامل 

 229,946 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

على وجه الخصوص ، كما أن هذا الفن  يعتبر فن الطبخ أحد أهم الفنون التي يهتم بها العديد من السيدات 

نتشار  لإلضافه الى كونه أصبح فنا مهما في عصرنا الحالي نظرا إ ةيعتبر ممتعا في التعليم والممارس

ذواق بين  ألن تعدد اإسبق فلى ما إضافه إعلى االنسان ،  ة ولما لها من أضرار صحي ة السريع ةطعمألا

بالنكهات المرغوبه وذلك    ة طباق المختلفألمر وارد لذلك فن تعلم فن الطهي يساهم في تحضير اأشخاص ألا

  يتم بالسهوله .   الأن تعلم فن الطهي   الإ بما يلبي احتياجات ورغبات االشخاص ، 

 

تقوم على تعليم فنون الطهي ،   ة تعليم ات مؤسسكاديميات ومدارس الطبخ وهي عباره عن ألوعليه تم انشاء ا 

  ةعداد الكفاءات الفندقيإفي تعزيز القطاع السياحي والفندقي عبر  ة في المساهمكاديميات ألحيث تهدف هذه ا

كاديميات  ألغلب اأهيلها وتدريبها في مجال فنون الطهي بواسطة أمهر واشهر الطهاه العالمين ، وتتكون أ وت

وموقع  التعليم التطبيقي مثل مختبر للحلويات ، ومختبر للمعجنات ومطبخ مسرح  على عدد من مراكز 

  ة الكتب المتخصص لى مطعم تطبيقي  كذلك تحتوي على مكتبيه تضم العديد منإضافه  إ للطهي حسب الطلب 

  في الطهي . 

    

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

عدادهم بشكل جيد بحيث يتمتعون  إالعاطل عن العمل وذلك عن طريق تقديم يد العون للعديد من الشباب 

الكورسات  الدوات والوشات و دات  حبالمهاره العاليه على ايدي اشهر الطهاه، وذلك من خالل است

يدي العاماله  إل باوالفندقي   مما يعزز القطاع السياحي المتخصصه في مجال فنون الطهي وتقديم الطعام 

  .  ةالمهر

  

تسليح الشباب     التي تعمل ة الرياديه الناجح ةفكار االستثماري ألهذا المشروع من ا ة تعتبر فكرعليه  و  

ودعم النشاط   طالهلى  تقليل نسبة البإمما يؤدي  ،في مجال فنون الطهي  العاليه ة والمهار ة بالمعرف 

قتصاد الوطني . ألمن أهم محركات ا يعتبر السياحي والفندقي الذي   
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  ثالثا: منتجات المشروع

فـي مجـال فنـون الطهـي علـى  ةوالمتخصصـ ةالعالي ةوالمهار ةكساب  الشباب المعرفإ   يقوم المشروع على

فـي مجـال فنـون الطهـي  ةمتخصصـالدورات  الـكورسات والداث  حالمين من خالل استعيدي أمهر الطهاه الأ

  عداد الطعام والشراب .  إو

  
  

  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

لترخيص من هذا النوع من المشاريع كون مساحة المشروع تلبي كافة   ةيوجد اي عوائق قانوي  ال

مياه  من  ة ضافه الى توفر الخدمات االساسيإل ، باالموجوده في القانون  ة التنظيميو  ة الصحي االشتراطات 

  . وسهولة الوصول اليه والكهرباء  
  

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة وصف ) 1(

المشروع على    الطهي    مجال  في  ة متخصص   ةتعليمي   ة نشاء مؤسسإيقوم  الشباب على فنون  تعليم وتدريب 

ة  تدريبيالبرامج  الكورسات والاث  د ستحإشهر الطهاه والشفات من خالل  أيدي  أعلى    واعداد الطعام والشراب 

  .   ةالعالي ةوالمهار  ة تعمل على تسليحهم بالمعرف  التي ة تطبيقيال

  

 :وقعالمساحة والم ) 2(

قامة المشروع في مناطق معينه في لواء قصبة الزرقاء ، بحيث تكون قريبه المناطق  إمن الممكن 

  المهره لها ،  ةيدي العاملألسهل توفير ا يوالتي تعج في المطاعم ، بحيث   ةالنشط الحيوية    ة التجاري

  

وهو عباره عن مبنى   متر  1,500- 1000مشروع فهي تقدر بحوالي التقديريه للاما بالنسبه للمساحة 

بحيث يخصص  منافعه الى عدد من المختبرات المتخصصه في اعداد الطعام  من عدة طوابق  مستقل 

  .    ةداريإلمكاتب ا الضافه الى إلبا ، .... وغيرها الحلويات والمعجنات   بروالشراب ومنها مخت 
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 ته : البناء وتعديال ) 3(

مبنى مستقل   وهو عباره عن   متر  1000 -  500بحوالي  ة بنيأل من ا ة ساسيأل حتياجات المشروع اإتقدر 

  جراء  إ ، لكنه بحاجه الى  ة التجاري ةمن مياه وكهرباء وقربه من المنطق   ة ساسيأل كافة الخدمات ا   متوفر فيه 

  كما هو موضح في الجدول ادناه:  ، دينار 10,000والتي قدرت بحوالي  بعض التعديالت 

  البند  /دينار  االجماليه  التكلفة
  رضيات ألبالط جدران وا  7,000
  ةداخلي ةتمديدات صحي  1,500
  ةداخلي ةتمديدات كهربائي  1,500

  المجموع   10,000
 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

ــية  ــدات األساسـ ــزات والمعـ ــة التجهيـ ــدرت تكلفـ ــي  قـ ــون الطهـ ــى فنـ ــالب علـ ــدريب الطـ ــوالي للتـ بحـ

  -:على النحو التاليوزعت كما وذلك بناء على تقديرات أوليه من قبل المستشار ، حيث دينار105,000

  والمعدات   األجهزة  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  ةوالغربي ةالحلويات الشرقيمختبر   20,000  -  20,000
   المعجنات إعداد  مختبر   20,000  -  20,000
ــر   15,000  -  15,000 ــبالت والمشــروبات الســاخنإمختب  ةعــداد المق

  ةوالبادرد 
 العربيـــه والغربيـــة عـــداد الوجبـــات إمختبـــر   30,000  -  30,000

   ةوالماكوالت البحري
  مكتبه متخصصه   20,000  -  20,000
  المجموع   105,000

  

   
  

 :واالدوات  دوالعد األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  التي يحتاجها المشروع   والعدد واالدوات   ثاث والديكورات والتجهيزات المكتبيهأليبين الجدول ادناه ا 

دينار :   23,890 حوالي  قدرت والتي التشغيلي   خالل العام االول  

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مع تجهيزاتهمكتب االداره   800  1  800
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  مع تجهيزاته ةمكاتب المالي  550  2  1,100
  مع تجهيزاته  ةمكتب الموار البشري  550  1  550
  مكتب للمشتريات والدعم اللوجستي مع تجهيزاته  550  1  550

   ةمكتب عالقات العام  550  2  1,100
  الستقبالمكتب   550  1  550

    اجهزه الب توب   700  6  4,200
  اجهزه كومبيوتر   400  6  3,600
  ات طابع  200  7  1,400
  طن  2مكيف   620  7  4,340
  طن  1.5مكيف   450  4  1,800
  كولر مياه  120  5  600
  خزانات مياه  100  8  800

  العدد واالدوات   -  -  2,500
  المجموع                           23,890

  

  

 وسائل النقل  ) 6(
  

المشروع   ا  لغايات سيحتاج  من  المحلي  ةاليومي  ةالطازج  ةغذيأل للمشتريات  السوق  تبريد  الى    من     سيارة 

  ، دينار  24,000بحوالي    تكلفته   قدرت والتي  ضافه الى باص لتوصيل الطالب والكادر التعليمي بحيث  إل با

  :  ادناه كما موضح في الجدول 

  البيان  العدد   دينار /االجماليه التكلفة 
  بنجونوع  تبريد سياره   1  12,000
  باص نوع هونداي  1  12,000
  المجموع   24,000

  

    ةالعام  ةمعدات السالم    )  7(

  ةوليألسعافات ا ألمن طفايات حريق وصندوق ا  ةالعام ة سالمالقدرت احتياجات المشروع من معدات 

. دينار  ,0001 بحوالي   لطالب ومالبس مهنيه   

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة )     8(

توزعت  دينار    163.890بحوالي    قيد الدراسهتكاليف الموجودات الثابتة للمشروع    ت بناء على ما تقدم قدر

  - :كمايلي 
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  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  10,000    تعديالت البناء  

  %10  105,000   معدات الو  االجهزه
    االثاث والتجهيزات المكتبيه

  والعدد واألدوات 
23,890  15%  

  %15 24,000  وسائط نقل 
  %15  1,000  وسائل السالمه العامه 
    163,890  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 9(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىدائمه  عمل   ةفرص 20حوالي  يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1  ة كاديميألمدير ا

  2    ةموظفي المالي 
  1    ة موظف موارد بشري

  1  موظف مشتريات ودعم لوجستي 
  3    ة موظفي عالقات عام

  6  طهاه  
  6  عمال النظافه  

  20  المجموع 
    
  

 :  اإلنتاجمستلزمات و  المواد األولية ) 10(

واللحوم والمنكهات    جة الطاز ةالمواد الغذائي  ساسي من  أبشكل   جنتا الاومستلزمات    ةوليألتتكون المواد ا 

من السوق   ة يوميا التي يتم احضارها طازجو من المواد وغيرها  مثل الملح والخل والسكر ...  ضافات إلوا

مواد والتغليف .  الى  باالضافه المحلي   

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 11(

ى  إلضافه إل ول مره ، باألوما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص    التأسيس  تتالف مصاريف

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

  دينار . 
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  : رأس المال العامل ) 12(

لها   ةتفصيلي ة  يجب اعداد دراسة جدوى اقتصاديوبعد اعتمادها من قبل المستفيدين    ةكون الفكره مقترح

  ، سوف يتم افتراض أن راس المال  قرب الى الواقع أولغايات الوصول الى التكاليف االجماليه للمشروع 

تكاليف الموجوات الثابته   ي % من اجمال40المشروع واحتياجته يعادل حوالي  العامل التشغيلي وفقا لطبيعة 

  دينار   65,556أي ما يعادل  معد الدراسه واستناد الى مشاريع مشابه المستشارحسب خبرة 

  

  سادسا : االثار البيئيه لفكرة المشروع المقترحة 

كون المشروع خدمي تعليمي يعتمد على    تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع  أي  ال يوجد 

  مخلفات  ، حيث يتم التخلص من اكساب الطالب المهارات الفنبيه المتخصصه في مجال فنون الطهي 

. لها   في الحاويات المخصصه   المشروع  
 

  المقترحةسابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  التكلفة/دينار   البند
  10,000  بناء  تعديالت 

  105,000  جهزه والمعدات ألا
  23,890  ة والعدد واألدوات ثاث والتجهيزات المكتبي ألا

  24,000  وسائط نقل 
  1,000  ة عام ة وسائل سالم

  163,890  الموجودات الثابتة إجمالي 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  65,556  رأس المال التشغيلي 
  229,946  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


