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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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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  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 
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  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 طعم نباتي   م فكرة المشروع المقترحة 

 .   يقدم الوجبات النباتية واستخدام والبدال النباتية بالطهيمنتجات  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 10 األيدي العاملة عدد 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 30,150 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 6,000 رأس المال العامل 

 36,650 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

يلتزم   ما  باتباع  عادة  العالم  أنحاء  من جميع  الحيوان  ومؤيدو حقوق  العامة  بالصحة  المهتمون  المستهلكون 
اإلرشادات النباتية، وطهي الطعام النباتي، وتناول العديد من أنواع الطعام الُمختلفة في المطاعم النباتية أكثر  

 .ىمن أي وقت مض 

ر بدأت المطاعم ككل في تضمين المزيد من الخيارات  ونظًرا لتزايد االهتمام باألنظمة الصحية يوًما تلو اآلخ 
النباتية في قوائمها للعمالء، وبينما يزداد عدد المطاعم النباتية حول العالم يوميًا  تحظى اتجاهات الطهي النباتية  

ايد على  الطلب المتزلتلبية  ،  المطاعم النباتية  انشاء الجديدة باهتمام العالم، وهو ما يحتاج إلى العمل على تعزيز  
 .ذه المنتجات همثل  

وتُشير بعض األبحاث التي أُجريت مؤخًرا في جامعة “هارفارد” األمريكية حول فوائد النظام الغذائي النباتي  
إلى أن هذا النظام يُساعد في خفض الوزن أو التحكم فيه، وتقليل فرص اإلصابة بأمراض القلب والسكري  

 .أطول وأكثر صحةوالسرطان، وربما يؤدي إلى حياة 

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  المبرر  

المطاعم النباتية  يعزى السبب الرئيسي في نمو سوق   الناس بأهمية تعزيز أساليب  هو  منتجات  زيادة وعي 

الماليين من األشخاص في جميع أنحاء العالم عن    عزوف  ولذلك نشاهد  التغذية الصحية ونمط الحياة الصحي 

اللحوم الحمراء والدواجن لصالح نظام غذائي نباتي في الغالب، ولعل أحد أهم األسباب التي أدت إلى اتجاه  

  .البعض لهذا التحول هي االمتيازات الصحية التي توفرها الوجبات النباتية 

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

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

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

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

  .المتقدمة مثل: أمريكا الشمالية وأوروبا 

  مليون نباتي في   125الدراسات االستقصائية واإلحصاءات الوطنية من األمم المتحدة هناك أكثر من    وتشير

، إًذا من اآلمن القول بأن طريقة  2014% منذ عام  600العالم اليوم، وتشهد الواليات المتحدة أكبر نمو بنسبة  

  . تناول الطعام النباتية هذه وأسلوب الحياة النباتي موجودان في العديد من البلدان حول العالم
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  الهدف  

  للجهة القائمة على المشروع. جيد تحقيق عائد مالي 

  فرص عمل ألبناء المنطقة. توفير 

  المستهلكين للسلع المقترحة في المشروع المقترح. تقديم خدمة مميزة تلبي حاجة 

  
  

  . ثالثا: منتجات المشروع

النباتية    من بدائل اللحوم فكرة المشروع في إنشاء مطعم متخصص لتقديم جميع أنواع الوجبات النباتية    تتلخص  

والنقائق المكسرات النباتي  (البرجر  األلبان رالبذو  ،،  والخضراوات    ،  الفواكه  بالكالسيوم،  المدعمة  النباتية 

  جودة) وغيرها، باإلضافة إلى المشروبات عالية ال

  

 النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعا: 

  يمكن مباشرة تنفيذ المشروع بعد اخذ التراخيص المناسبة.  و لفكرة المشروع المقترح  عوائق قانونية    أي   ال يوجد 

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة  تقديممراحل  ) 1(

الطلب من خالل  لالمواد األولية ا  سيتم توريد   الرئيسين او عبر  الموردين    وتحضيرها   االنترنت الزمة من 

للمستهلكين  من خالل الصالة الخاصة بالمطعم او عن طريق بيعها    او جماعية    وتقديمها على شكل وجبات فردية

  او عن طريق التطبيقات الخاصة بالتوصيل. التوصيل ة من خالل خدم

  :المساحة والموقع ) 2(

م، قريب من المناطق السكنية  80-م60يقترح إقامة المشروع، داخل مخزن تبلغ  مساحة المخزن 

  . واألسواق  

  

  



 

Page 7 of 10 
 

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

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

تناسب طبيعة عمل المشروع    بالطريقة التي تناسب عمل المشروع مطبخ تحضير وبالط ارضيات وجدران  

  دينار.  7,000 وعليه فأننا نقدر تعديالت البناء المطلوبة بمبلغ 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

دينار توزعت     15,150 لطبيعة عمل المشــروع  الزمة لاقدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األســاســية  

  -كما هو مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  2فريزر تخزين عدد   1,000  2  2,000
  ثالجة عرض بابين   800  1  800

  تحضير ستانلس ستيل ثالجة   1,600  1  1,600
  جريل   1,500  2  3,000
  غاز مع فرن   1,000  1  1,000
  كهربائي مسخن طعام   650  1  650
   خالط  500  1  500

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

  نظام مبيعات   1,000  1  1,000
    شفاط + تمديدات   1,000  1  1,000
  غاز أسطوانات   50  5  250

  متفرقات   1,000  ***   1,000
  المجموع   15,150

  

   
  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

والى    اسقف ودهان وغيرها   ب من تركي  الزمةلا  هيزات والديكورات بعض التجيحتاج المشروع الى  

ومعدات سالمه    ات  مكيف و  كاش  وكرسي    كاش  كما يحتاج الى  طاوالت طعام وكراسي طعام  توريد  

  دينار.  8,000بلغ بم  ات والديكور لألثاث وتقدر التكلفة االجمالية    لوحة اعالنية وتوريد  عامة 
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 :وسائل النقل ) 6(
  

سيكون البيع مباشر و ال يحتاج الى وسيلة نقل   حيث سيتم عرض المنتجات داخل موقع المشروع ، 

او   لتسويق المنتج ، و في حال تم إضافة خدمة التوصيل فسيتم إضافة تكاليف إضافية على قيمة المنتج 

  .  التوصيل التطبيقات الذكية الخاصة بالتوصيل عن طريق 
 

  

 : اإلجمالية للموجودات الثابتةالتكاليف  ) 7(

كما      وهي دينار    30,150بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  ) 2جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  7,000  أعمال بناء 
  %10  15,150  معدات الاآلالت و

  %15  8,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    30,150  المجموع 

  

  : العمالاإلدارة و ) 8(

  - فرص عمل موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي : 10 سيوفر المشروع 

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  2  شيف  
  3  مساعد شيف  

  3  تقديم  عال تقديم 
  2  عمال نظافة  

  10  المجموع 
    

 : ومستلزمات الخدمة  مواد أولية ) 9(

الخضروات تتمثل   من  قائمة  في  األولية  االلبان  ائ بد   و   المواد  وبدائل  والبقوليات  النباتية  اللحوم  ل 

    .شهر واحد   ة لدورة إنتاجية مدتها الزمة لتقديم الخدملوغيرها ن المواد اوالزيوت النباتية  
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 : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 10(
  

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

  .دينار  500 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 

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

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

والفواتير    الرواتب  بمبلغ  لدوره مدتها شهر واح  واألجور  % من  20وهو ما يساوي  دينار    6,000د 

  . تقريبا 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.

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول التالي 
  

  ) 4جدول رقم (
  التكلفة/دينار   البند

  7,000  أعمال بناء 
  15,150  معدات الاآلالت و

  8,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  30,150  إجمالي الموجودات الثابتة 

  500      مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  6,000  التشغيلي رأس المال 

  36,650  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


