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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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
وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع  

  .الصغيرة والمتوسطة

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

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

سـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم الم
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 االقتراض والمـس
ــ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ تهدفة وغيرها باإلضـ

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

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

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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 ملخص المشروع

 وجبات صحية وفق نظام كيتو يعمل المشروع على انتاج   فكرة المشروع المقترحة 

   وجبات صحية وفق نظام الكيتو  منتجات المشروع 

 غذائي /صناعي  تصنيف المشروع 

 8 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 31,480 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 7,870 رأس المال العامل 

 39,850 المجموع الكلي لحجم االستثمار 

  

  

  

  

  

  



 

Page 5 of 9 
 

  

 أوالً : مقدمة

االهتمام بصحته لننعم بحياة سعيدة وخالية من األمراض، ولكٍل منا  يحرص كل منا بشكل عام على   -

طريقته في اتباع نمط الحياة الصحي، فالبعض يواظب على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة  

مليء بالنشاط والحيوية، والبعض اآلخر يتّبع حميات غذائية ونمط تغذية صحي خاٍل من المأكوالت  

العديد من الصيحات التي القت رواجاً  الضارة، والتي ال تسبب   إال األذى للجسم. انتشرت مؤخراً 

واسعاً وتعتبر بعضها إيجابية، والتي تعتمد على اتباع نمط تغذية سليم، وتتنوع األنماط لتشمل: الصيام  

 . المتقطع، والنظام النباتي، والنباتي الصرف، ونظام التقليل من الكربوهيدرات، والكيتو

حيث يعمل هذا    ت ئي الكيتو دايت او روجيم الكيتو هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدراالنظام الغذا -

ل الكربوهيدرات ويستبدلها بالدهون هذا االنخفاض في الكربوهيدرات يضع الجسم في  يقلت  علىنظام  ال

إلى   الدهون  يحول  الطاقة، ألنه  الدهون ويحصل على  الجسم  أيض تسمى"الكيتوز"،ثم يحرق  حالة 

إذ يمكن تناول الكربوهيدرات من مصادر    .   نات في الكبد، مما يساعد على توفير الطاقة للدماغ الكيتو 

اليومي للشخص، ويتم التركيز على تناول نسب  5غير رئيسية بنسبة ال تتعدى   % من االستهالك 

 .% بروتينات 25% دهون و75عالية من الدهون والبروتين، ويتم تقسيمها على النحو التالي، 

يعمل نظام الكيتو للريجيم على حرق الدهون بشكل كبير وفعال، إذ أّن أكثر ما يتميز به هذا النظام   -

هو عدم شعور الشخص بالجوع بالرغم من إدخال كمية سعرات حرارية منخفضة الى الجسم، وتعتبر  

 .هذه الميزة أكثر ما جذب المهتمين بالحميات الغذائية للوصول إلى الجسم المثالي

شتقاق اسم النظام الكيتوني من اسم الكيتو، وهي جزيئات طاقة صغيرة تسمى الكيتونات أو  تم ا -
الكيتون، وتُستخدم كمصدر بديل للطاقة عند عدم توفر مصادر الجلوكوز واألنسولين، وهما المصدر  

غ  األساسي للطاقة. يتم تخزين الكيتونات في الكبد، لتُستخدم كوقود في جميع أنحاء الجسم والدما
باألكثر باعتباره الجزء الذي يستهلك الطاقة بشكل كبير، وال يتغذى من الدهون بشكل مباشر، بل  

يعمل هذا النظام على تقليل مستويات السكر في الدم     .يحتاج إلى الجلوكوز والكيتونات فقط 
والرفع من الدهون    ت الكربوهيدراعن طريق خفض واألنسولين ويحول التمثيل الغذائي في الجسم 

 والكيتونيات . 

نظام الكيتو دايت عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات، فسيكون اختيار المطعم الذي يقدم  اتباع    عند  -

 .  هذا النوع من الطعام هو الخيار األفضل  
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

الطلب على الطعام الصــحي خصــوصــا  مع تزايد وعي الناس بأهمية الوجبات الصــحية في ظل   تزايد  -

االمر اذي يـستدعي البحث الت اإلـصابة بالـسمنة  معد  ارتفاع  و  انتـشار العديد من األمراض  واألوبئة

  عن خيارات صحية عند تناول الطعام خارج المنزل .
  

  ثالثا: منتجات المشروع

مطعم يقدم كافة أنواع الطعام والشراب الصحي  والذي يسهم في الحد من انتشار أمراض  المنتج عبارة عن  

  . السمنة واالمراض المزمنة ويستهدف أيضاً الرياضيين ومن يتبعون أنظمة الريجيم  

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

  . عوائق قانونية لترخيص مثل هكذا مشروع د ال يوج
  

  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 اإلنتاجمراحل  ) 1(

تتلخص عملية اإلنتاج بشراء افضل انواع  المواد األولية  المتوافرة في السوق ومن ثم إعداد الوجبات   - 

 الصحية المناسبة تحت اشراف خبراء تغذية  وبحسب طلب الفئات المستهدفة. 

  :المساحة والموقع ) 2(
 

  المدن الرئيسية .  الموقع المقترح كافة محافظات المملكة وخصوصاً في مراكز -

  ..   2م  100يحتاج المشروع الى مساحة ال تقل عن  -

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

وتحتاج الى تعديالت تناسب نشاط المشروع تقدر تكلفتها     مخازن مستأجرة  يمكن تنفيذ المشروع ضمن 

  دينار .  5,000بحوالي 
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  :اآلالت والمعدات  ) 4(

ــغيل بحوالي   ــية مع التركيب والتش ــاس هو  دينار توزعت كما    6,480قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األس

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  طبخ ات غاز  500  2  1,000
  أسطوانة غاز  45  4  180

  ثالجة  1000  1  1000
  فريزر  750  1  750
  مايكرويف  300  1  300

  فرن شوي  500  2  1000
  خالط  750  1  750
  طاوالت عمل   500  2  500

  اوني طبخ  1000  -  1000
  المجموع   6,480

  

   
  
  
  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

تشمل تجهيز صاالت وكندشنات    دينار  10,000  تقدر تكلفة األثاث والتجهيزات الالزمة للمشروع بحوالي

  . وديكورات متنوعة باإلضافة لتجهيزات مكتبية .
  

 :وسائل النقل ) 6(
  

  10,000للمشروع وتقدر تكلفتها بحوالي  لغايات  خدمة التوصيل وتوريد المواد األولية  يلزم شراء سيارة  

  دينار. 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

  - : يلي  دينار توزعت كما  41,000تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحواليبناء على ما تقدم تقدر  
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  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  5000  أعمال بناء 
  %10  6,480  معدات الاآلالت و

  %15  10,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  10,000  وسائط نقل 

    31,480  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  5 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير -صاحب المشروع  
  1  خبير تغذية 
  3  عمال انتاج 

  1  سائق 
  2  عامل صالة 

  8  المجموع 
    

 مستلزمات الخدمة  و  األوليةالمواد  ) 9(

باللحوم   المواد ل %من قيمة إيراداته وتتمث  50 سبتهنالمشروع ما   ذاله ألولية اتكلفة المواد  ل شك ت - 

 المحلي  وقسال ي تلزمات الخدمة فس ولية ومال وتتوافر المواد اوالزيوت والخضار والفواكه  وغيرها 

  لحصول عليها.ا سهلو ي يوم ل بشك 

 

 التأسيس وما قبل التشغيل مصاريف  ) 10(
  

تتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل برسوم التسجيل والترخيص ألول مرة باإلضافة الى تكاليف استقطاب 

  دينار.  500العروض والمواصالت وغيرها والتي تقدر بحوالي 
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  : رأس المال العامل ) 11(
 

ة جدوى  سمراكز إرادة بإعداد درا ستقومتفيدين سكون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا الم -

  سيتمما يكون للواقع  ب تكاليف إجمالية للمشروع اقر غايات الوصول الى اقتصادية مفصلة لها ول

ي  %من إجمال  25 ي حوال ل وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاد   ان راس المال التشغيليافتراض 

  7,870  لما يعاد  اي لمشاريع مشابهة  استناد وا  سةخبرة معد الدرا سب تكاليف الموجودات الثابتة ح 

  دينار 

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

التخللمشروع  البيئية    االثارتنحصر   يتم  والتي  والكرتون  البالستيك  من  المخلفات  بعض  في  لفي  منها  ص 

  . الحاويات المخصصة لذلك

  المقترحةسابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  5000  أعمال بناء 
  6480  معدات الاآلالت و

  10000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  10000  وسائط نقل 

  31480  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  التأسيس وما قبل التشغيل مصاريف 

  7870  رأس المال التشغيلي 
  39850  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


