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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

أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في   حرصــوا، وقد برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراســة مســتشــارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

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

مرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتث
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
باإلضـــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـــعب التنبؤ    ،المســـتهدفة وغيرهاالمشـــروع والقدرة الشـــرائية للفئات  

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  لمزيد من المعلومات يمكنك االت     ــ صال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

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

  

  (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: 

  التصنيعمراحل . 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

  المال العامل. رأس 11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 مطعم للنباتيين فكرة المشروع المقترحة 

 المشروع  خدمات
وجبات غذائية مختلفة بإستخدام مصادر نباتية  

 فقط 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 4 األيدي العاملة عدد 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 39,620 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 3,618 رأس المال العامل 

 43,438 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

المشكالت الصحية مثل: أمراض القلب وارتفاع  أدت   زيادة معدالت السمنة في جميع أنحاء العالم، وتزايد 

ضغط الدم والسكري والربو وغيرها، إلى رفع مستوى الوعي الصحي العام بين المستهلكين؛ ما رفع الطلب  

النباتية، وكانت هناك زيادة    على أنواع مختلفة من المنتجات الغذائية الصحية بما في ذلك المنتجات الغذائية

المناطق   التحديد في  العالم، على وجه  النباتيين حول  السكان  الماضية في عدد  السنوات الخمس  على مدار 

 .المتقدمة مثل: أمريكا الشمالية وأوروبا 

  43ومن حيث الحجم فإن اإلحصاءات العالمية تُشير إلى أن قيمة سوق األطعمة النباتية بلغت نحو أكثر من  

مليار دوالر بحلول    52.13، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى أكثر من  2021مليار دوالر في عام  

، ولعل االتجاه  2027إلى    2022% خالل الفترة من عام  4.2، بمعدل نمو سنوي مركب قدره  2027عام  

 .اتية الناشئ التباع النظام النباتي هو ما أدى إلى تسارع الطلب على األطعمة النب

وبشكٍل عام توقفت نسبة متزايدة من السكان في العديد من البُلدان حول العالم عن استهالك اللحوم؛ نتيجة لذلك  

تبنوا أغذية بديلة، مثل: المنتجات النباتية، عالوة على ذلك فإن الوعي المتزايد بفوائد استهالك هذه المنتجات  

ية، وبالتالي تسهيل نمو السوق، وفي السنوات القادمة من المتوقع  قد لعب دوًرا رئيسيًا في تبني األطعمة النبات

أن يؤدي االعتماد المتزايد على نظام غذائي نباتي في المناطق الناشئة وتنويع المنتجات إلى دفع نمو السوق  

 .لألمام

تغليف جذابة،  وقد أدخل المصنعون في السوق عدًدا من المواد الغذائية عالية الجودة بنكهات مختلفة مع حلول  

ومن المحتمل أيًضا أن يساهم هذا في نمو سوق الغذاء النباتي، ومن بين هذه المنتجات كان الجبن النباتي يُمثل  

الحصة األكبر في بدائل األلبان، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة محفظة المنتجات إلى جانب حاالت عدم تحمل  

  .الالكتوز المتزايدة إلى زيادة الطلب عليها

 يزات مطعم نباتي مم

في اآلونة األخيرة شهدت صناعة األطعمة النباتية طفرة كبيرة، وذلك من الدوافع األساسية التي تُحفز رواد  

النباتية بمختلف أنواعها، وطالما أن هناك نمًوا   األعمال الناشئين إلى التفكير في بدء أعمال تقديم الوجبات 

 . شك أنك ستكون بعيًدا تماًما عن المغامرة برأس مالككبيًرا في الطلب على الوجبات النباتية فال
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ومن ضمن المميزات المهمة التي تقود رواد األعمال المبتدئين إلى التفكير في بدء مطعم نباتي أن هوامش  

الربح في هذا المشروع مرتفعة جًدا، باختصار: يُمكن لمشروع مطعم نباتي أن يُلبي احتياجات أولئك الذين  

األنظمة الغذائية النباتية في منطقتك، وطالما اعتمدت على الجودة في الوجبات التي تُقدمها في    يتوجهون إلى 

  .مطعمك كانت فرص النجاح قائمة ومضمونة 

إذا كنت تتطلع إلى بدء مطعم نباتي فأنت بالفعل أمام مشروع لديه كل عوامل النجاح تقريبًا، ال سيما أنه مع  

والنصا  اإلرشادات  وتيرة  لديه  تصاعد  العالم  أصبح  آخر  بعد  يوًما  العالمية  الصحة  منظمة  تُطلقها  التي  ئح 

 .االستعداد الكامل لتطبيق األنظمة الصحية الجديدة لتجنب خطر اإلصابة باألمراض الُمميتة 

وفكرة المشروع تتلخص في إنشاء مطعم متخصص لتقديم جميع أنواع الوجبات النباتية مثل: التوفو والتمبية  

، البقوليات، المكسرات وزبدة الجوز، البذور، األلبان والزبادي النباتية المدعمة بالكالسيوم، الفواكه  والسيتان

اللذيذة عالية الجودة وبأسعار منخفضة قليًال، كما يهدف   والخضراوات وغيرها، باإلضافة إلى المشروبات 

 .المشروع أيًضا إلى تغطية الطلب المحلي وكسب المزيد من األرباح

إلى هذا أن مشروع مطعم نباتي يُساعد األشخاص النباتيين في عيش حياة أكثر صحة وتشجيع تناول    أضف

األطعمة النباتية التي ال تحتوي على أي منتجات حيوانية للحد من انتشار أمراض السمنة، كما يخدم أيًضا  

فكرة المشروع فرصة    أصحاب األمراض المزمنة والرياضيين ومن يتبعون أنظمة الريجيم ، وهو ما يجعل

استثمارية يُمكن من خاللها كسب المزيد من األرباح، والالفت في هذا المشروع أنه ال يحتاج إلى مبالغ ضخمة  

 .لبدء التشغيل 
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  مبررات فكرة المشروع

  . وجبات صحية تناسب برامجهم الغذائية األشخاص المصابين باألمراض المزمنة والرياضين الى  حاجة   . 1

إقبال األشخاص على البدائل الغذائية النباتية بدال من البدائل الحيوانية مثل الجبن النباتي، وااللبان من   . 2

 مصدر نباتي وغيرها العديد من المنتجات. 

  المشروع أهداف فكرة

 . وجبات غذائية صحية لألشخاص الذين يبحثون عنهاتوفير  .  1

توفير منتج جديد في السوق ويوجد عليه طلب خاصة مع اطالق منظمة الصحة العالمية نصائح بالتحول    .2

 . الى البرامج الغذائية الصحية لمكافحة السمنة 

  

  المشروع خدماتثالثا: 

منتجات ووجبات غذائية وصحية ذات مصدر نباتي لجميع الراغبين بالحصول على  سيقوم المشروع بتوفير  

  روع. منتجات المش

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

والتجارة   الصناعة  وزارة  في  التسجيل  سوى  معينة  جهات  من  خاصة  موافقات  الى  يحتاج  ال  المشروع 

والحصول على ترخيص من بلدية اربد الكبرى، وبالتالي فالمشروع ال يواجه أية عوائق قانونية من حيث  

  خصوصاً من حيث النواحي التنظيمية ومطابقتها لمتطلبات الترخيص. الترخيص والتسجيل  
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
  

 منتجات المشروع  ) 1(

  نستعرض فيما يلي بعض من المنتجات التي سيعمل المشروع على تقديمها: 

 .بروتينات كثيرةكفتة العدس: وهي من الوجبات التركية وتحتوي على كمية   . 1

 .برجر نباتي بالخضار: مكون من البصل والجبن والخس والطماطم مع الكاتشب والمايونيز  . 2

  المايونيز النباتي: يستبعد من مكوناته البيض وجميع المشتقات الحيوانية.  . 3

  قلقاس بانية: يكون بديل عن الدجاج البانية.  . 4

  ضر بنفس طريقة الشيش طاووق. شيش طاووق الخضراوات: مكونة من الخضروات المشكلة وتح . 5

  صينية البطاطس بالفرن.  . 6

  .الفواكه والخضروات: التوت، والخضروات الورقية، واألناناس، والبصل  . 7

  البروتينات النباتية: الصويا، الفاصوليا، العدس، المكسرات، البذور.  . 8

الش . 9 الشعير،  الكينوا،  القطيفة،  الدخن،  والبني،  األبيض  سواء  األرز  الكاملة:  التفت،  الحبوب  وفان، 

 الحنطة، برغل الحنطة السوداء، البرغل. 

 .وجبات صحية بسعرات حرارية مناسبة . 10

 .مشروبات صحية مناسبة  . 11

  :المساحة والموقع ) 2(
 

يحتاج المشروع الى موقع جيد وواضح للزبائن ليسهل الوصول اليه، ومن المتوقع ان يكون الموقع يتكون من  

  دينار شهري.  600ويبلغ بدل االيجار حوالي  ،   2م  80طابقين ومساحة كل طابق  

 :تعديالت البناء  ) 3(

  ) 1جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   دينار تكلفة الوحدة/  الــبـــنـــد 
 600  1 600  طقم حمامات 

  1,000  -  1,000  قطع للوحدة الصحية ومستلزماتها 
  1,200  -  1,200  مجلى ستانلس+ طاوالت 
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  195  -  195  خزانات مياه 
  2,995      المجموع 

  

  

 :األجهزة والمعدات ) 4(

  ) 2جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   دينار تكلفة الوحدة/  الــبـــنـــد 
 2,400  2 1,200  ثالجة سلطات 

  3,400  2  1,700  سم  188أبواب  3ثالجة  
  750  1  750  شواية دجاج 

  1,200  2  600  شواية شاورما 
  575  1  575  كيلو  75عجانة  
  1,100  1  1,100  سم  210فريزر 

  800  1  800  غاز تركي 
  600  2  300  ماكنة حمص 
  3,200  1  3,200  ماكنة بروستد 

  1,000  2  500  جرل
  1,300  1  1,300  ماكنة سالش 
  500  2  250  ماكنة عدس 

  65  1  65  ميزان 
  1,400  1  1,400  ماكنة لحمة إيطالي 

  500  1  500  سم  120حافظة بروستد 
  4,400  1  4,400  كهرباءفريزر 

  2,500  1  2,500  رقاقة عجين 
  270  3  90  ستاند ستانلس 
  1,100  2  1,100  ثالجة تركي 

  2,100  2  1,050  ثالجة تحضير 
  29,160      المجموع 

  
  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  ) 3جدول رقم (

  دينار /التكلفة   العدد   دينار تكلفة الوحدة/  الــبـــنـــد 
 1,500  - 1,500  بالط بورسالن 

  800  -  800  دهان 
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  1,200  -  1,200  ألواح جبسون بورد 
  3D  500  -  500سبوت 

  375  -  375  أسالك 
  600  -  600  واجهة سيكوريت 
  150  -  150  كبسات +أباريز 

  150  -  150  الصق بالط 
  240  -  240  بالط جدران 
  300  -  300  مراوح شفط 

  600  -  600  أبواب  
  800  -  800  شبابيك 

  7,215      المجموع 
  

 

  :معدات السالمة العامة ) 6(

لوحات   أولية،  إسعافات  من طفاية حريق، صندوق  تتألف  عامة  إلى معدات سالمة  المشروع  يحتاج 

  دينار.  250إرشادية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 

  

  

 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   39,620بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 4رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  2,995  تعديالت البناء 
  %10  29,160  األجهزة والمعدات 

  %15  7,215  األثاث والتجهيزات والديكورات 
  %20  250  السالمة العامة معدات 

    39,620  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  النحو التالي :  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   تيفرص  يوفر المشروع س

  ) 5جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  صاحب المشروع/ موظف 
  1  معلم سناكات 

  1  موظف تجهيز داخل المطبخ 
  1  موظف خدمة

  4  المجموع 
    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(
  

دينار، وهي تشمل المواصالت والمعامالت الورقية    200بحوالي  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    قدرت 

  الالزمة من اجل الحصول على التراخيص الالزمة. 

  

  

  

  

 : رأس المال العامل ) 10(

  ) 6جدول رقم (

  البيان
السنوية/  التكلفة 

  دينار 
  التكلفة/ دينار   الدورة/ شهر 

  955  3.00  3,822  ) 1(مستلزمات الخدمة
  76  0.03  30,575  ) 2(المواد األولية

 1,987  1.00 23,850  شاملة الرواتب مصاريف تشغيلية 
  600  1.00  7,200  االيجار 
  3,618    65,447  المجموع 

  

، وتشكل ما مستلزمات الخدمة من مستلزمات التغليف، واألطباق الكرتونية وورق القصدير،... وغيرهاتتألف ) 1(

  % من اجمالي إيرادات المشروع.5نسبته حوالي 

) تتألف المواد األولية من األرز واالجبان ذات المصدر النباتي ومشتقات الحليب ذات المصدر النباتي والخضروات 2(

  % من اجمالي اإليرادات المشروع.40،  وتشكل ما نسبته انتاج الوجباتوغيرها من مواد في 
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

من    العادية   حيث أن المخرجات تتمثل بالنفايات   ،ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع

  التي يتم التخلص منها بطرحها بالحاويات المخصصة لها.  وراقاأل و  الكرتون والبالستيك

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 7رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  2,995  تعديالت البناء 
  29,160  األجهزة والمعدات 

  7,215  وديكورات   وتجهيزات أثاث  
  250  معدات السالمة العامة 

  39,620  إجمالي الموجودات الثابتة 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  3,618  رأس المال التشغيلي 
  43,438  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

 


