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 مقدمة
ضمن مشروع حفظ التنوع الحيوي وتطوير املجتمع في حوسان فتيات جمعية دراسة الجدوى االقتصادية لصالح تم عمل 

وبالشراكة متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي بتنفيذهيقومالذي   بريطانيا –وادي املخرور واملمول من قبل مبادرة داروين 

 . تشغيل و ضمان مقاصف مدرسية هي حيث أن فكرة املشروع  بيت لحم  في جامعة معهد الشراكة املجتمعية مع 

 

جمعية معهد الشراكة املجتمعيةفي  مستشار  لقد تم جمع املعلومات املوجودة في الدراسة من خالل ورشة عمل قام بها

 .الهيئة العامة واملتطوعينبمشاركة أعضاء الهيئة اإلدارية وأعضاء من حوسان فتيات 

 

وكيفية  حوسان جمعية فتيات  تشغيل املقاصف املدرسية لصالحتهدفهذهالدراسةإلىتحلياللكلفةواألرباحالعائدةمنمشروع

 ادارتها.
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 وصف المشروع
 

 مقدمة: 

فيتغذيةالطلبة
ً
أساسيا

ً
إذتشكالملوادالغذائيةاملباعةفياملقصف  .إناألغذيةاملتوفرةفياملقاصفتلعبدورا

والبعضاآلخرمنالطلبة  .املدرسيمصدرالغذاءالوحيدالذييتناولهالطالبخاللتواجدہفياملدرسة

فياملدرسة،وهمالنسبةاألقل
ً
وهذاالطعاماملتناولفي  .يحضرونطعامهممنالبيتأواليتناولونطعاما

 فطارلهلالءالطلبة.املدرسة،سواءتمشراؤہمناملقصفأوتمإحضارہمنالبيت،يشكلوجبةاإل 

 

إنأهميةوجبةاإلفطارتكمنفيتوفيرمقدارمنالطاقةوالعناصرالغذائيةتكونكافيةللقيامباملجهود 

مننشاطاتريا( إضافةللمجهودالفيزيائي )أعلىمجهودخالالليوم( الذهنيوالفكري 

 .الذيسيقومبهالطالبخاللفترةدوامهفياملدرسة)ضية،تنقلوحركة

صرالغذائية ولهذهاألسبابيجبأالتكونحصةالعنا

 .منمجموعاملتناولخالالليوم 35 % املتناولةمنخاللوجبةاإلفطاراقلمن

 

إنالوضعالتغذويالحاليللمقاصفاملدرسيةوماتحتويهمنأطعمةومشروباتاليخدماأل 

 .فكارواملفاهيم التغذويةالسليمة

فمنخاللزيارةبسيطةملقصفمدرسيلنيكونمنالصعب 

 تكون –ولألسف -مالحظةأنواعاألغذيةذاتالقيمةالتغذويةالسيئةوالتي

متوفرةوبشكلكثيف،بسببهامشالربحالعاليفيها،وبالرغممناملحاوالت 

املستمرةمنقبلوزارةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينيةلتحسيننوعية 

كثيرةمناألغذيةذاتاملحتوىاملرتفعمنالطاقة فعلىسبيالملثاليجدطالباملدرسةالقاصد  .األغذيةالتيتباعفيها
ً
للمقصفأنواعا

 .والدهونوالسكرياتواألمالح،أمااألغذيةذاتاملصدرالجيد لألليافوالبروتينوالفيتاميناتفيقلوجودهاأويندر
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 فكرة المشروع:

 

من اجل حوسان فتيات لصالح جمعية تشغيل املقاصف املدرسية في قرية حوسان تقوم فكرة املشروع على ضمان و 

تحقيق ربح معقول من خالل توفير األغذية لطلبة املدارس حسب سياسة و شروط وزارة التربية و التعليم العالي 

الفلسطينية املعتمدة للتغذية في املدارس. و القيام بالوظائف الالزمة لذلك من و ظيفة مالية و إنتاجية و تسويقية و ادارة 

 العامالت.

 

 أهداف المشروع:

 

o .توفير املبادرة و الخبرة و الكفاءة لفتيات الجمعية في هذا النوع من االعمال التجارية 

o  .تشجيع و دعم الفتيات لالنخراط و العمل في مثل هذه املشاريع 

o  مساعدة الفتيات في زيادة دخلهن و تحسين مستوى معيشتهن من خالل العمل في املقاصف املدرسية و بيع

 األغذية للطلبة.

o  عدد الفتيات العامالت في الجمعية ضمن مشروع تشغيل املقاصف املدرسية.زيادة 

o توفير الوجبات الغذائية الصحية ضمن شروط قسم الصحة املدرسية لضمان غذاء صحي للطالب. 

 

 :رسالة المشروع

 

نسعى لضمان و تشغيل املقاصف املدرسية وذلك للحصول على دخل ثابت  للجمعية و حوسان نحن في جمعية فتيات 

و البنائنا للحفاظ على صحتهم.ان يتم تقديم غذاء صحي كما نسعىايجاد فرص عمل للنساء لالعتماد على انفسهن، 

 يتها امام وزارة التربيةتعزيز دور الجمعية ومصداقاملساهمة في رفع الوعي نحو اهمية الغذاء الصحي وذلك من خالل   

 .وممنهجة نحو مجتمع فلسطيني صحي  ةبناء شراكة مستمر  وأولياء االمور والعمل علىواملجتمع املحلي  و التعليم 
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 مراحل إدارة المقاصف المدرسية
 :مرحلةالتخطيط،وتشمل .0

a) مدرسة اخرى. تحديداملعاييرالتييتمبناءعليهاتفضيلعمليةضمانمقصفمدرسةعلى 

b) دراسةالجدوىاالقتصاديةلضماناملقصف. 

 :مرحلةالتنظيم،وتشمل .2

a) تشكيللجنةمتابعةملشروعاملقصف. 

b) وضعالهيكاللتنظيمي. 

c) وضعآليةلتنظيمالعالقاتمعوزارةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينية،وإدارة 

بمجلساولياءاألمورواللجنةالصحيةمنالطلبة واملشرفالصحي
ً
 .املدرسةواملجتمعاملحليممثال

d) تحديدمعاييراختيارالعامالتوتحديدمهامهموآليةالتعاملمعهم. 

 :مرحلةالتشغيلواإلنتاج،وتشمل .3

a) جاهزيةاملقصفمنحيثالبيئةواملبنى. 

b) حسبسياسةوزارةالتربيةوالتعليم( إنتاجوتوريدالغذاءاملسموحبهواملمكنإضافته 

العاليالفلسطينيةاملعتمدةللتغذيةفياملدارس،وشروطومواصفاتالسالمةالغذائية 

والتيتضعهاعادةوزارةالصحةالفلسطينية،وملسسةاملواصفاتواملقاييس 

 .)وامللسساتذاتالعالقةبجودةاملنتجوالسالمةوالصحةالغذائية

c) التغليفوالتجهيزللتقديم. 

d) التخزين. 

e) الجودة. 

 :مرحلةالتسويق،وتشمل .4

a) الفئةاملستهدفة. 

b) االعالن. 

c) سعريالت. 

d) البيع. 

 :مرحلةاإلدارةواإلشراف،وتشمل .5

e) إدارةاملقصفكعملية. 

f) اختياراملوردينوالتعاقدمعهم. 

g) إدارةاملخزون. 

h) مسكالسجالتوالدفاتر. 

i) إدارةالنقدية. 

j) التقاريراليوميةواألسبوعيةوالشهرية. 

k) املتابعةوالتقييم. 
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 السوق 
 

 الموقع  (1

 

حيث ان في السنة االولى للمشروع  حوسان بضمان و تشغيل مدرستين في قرية حوسان سوف تقوم جمعية فتيات 

 وهما:و قريبة من موقع الجمعية  حوساناملدرستين تقعان في قرية 

 

 . تل الربيع األساسية مدرسة  .0

 الثانوية. حوسان مدرسة ذكور  .2

 

 و التي تشمل: مقاصفهااملدارس لضمان حيث ان املدرستين تنطبق عليهما معايير اختيار 

 

 طالب. 211طالب و بالتالي يحقق معيار ان ال يقل عدد الطلبة عن  211اكثر من  عدد الطلبة في كل مدرسة هو  .0

 موقع املدرستين داخل البلد مما يسهل الوصول اليه من قبل العامالت في املقاصف. .2

 وجود مقاصف مالءمة للشروط و املعايير داخل املدرستين .3

 

 الخدمات  (2

حيث تعتبر  حوسانفي السنة االولى بضمان و تشغيل املقاصف املدرسية داخل قرية  حوسان ستقوم جمعية فتيات 

هذه التجربة االولى للجمعية في هذا 

املجال و بناء على ما سيتحقق من نتائج 

سوف تعمل الجمعية على تشغيل و 

ضمان اكثر من مقصف مدرس ي في القرى 

وف يتركز و س حوساناملجاورة لقرية 

هذا التوجه في السنة الثانية و الثالثة 

بعد ان يتم اكتساب الخبرة املطلوبة في 

عملية ضمان و تشغيل املقاصف من 

جميع النواحي االدارية و التسويقية و 

العالقات العامة ،حيث ان نجاح 
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جتمع املحلي و قسم الصحة الجمعية في ادارة تشغيل املقاصف في السنة االولى سوف يمنحها الفرصة لكسب ثقة امل

 املدرسية في وزارة التربية و التعليم العالي و بالتالي الحصول على مقاصف جديدة في القرى املجاورة. 

 

 : الحالية التي سيقدمها المشروع/المنتجات الخدمات

 

ضمن شروط قسم داخل املقاصف بكل جهد ونشاط على توفير الوجبات الغذائية الصحية حوسانمعية فتيات ستقوم ج

، و ذلك بتوفير املعجنات عن طريق املطبخ الصحي املتوفر في الجمعية  الصحة املدرسية لضمان غذاء صحي للطالب

 .والرقابة على املبيعات داخل املقاصف

 

I. األغذيةاملسوحبيعهاداخالملقصفاملدرسيدونشروط: 

للطاقة،البروتينات،الكربوهيدرات،الفيتامينات،املعادن،إضافةلأللياف
ً
 .تتميزهذهاملجموعةبكونهامصدرا

 :تتصفالسلعةالغذائيةاملصنفةضمنهذهاملجموعةبمجموعةمنالشروطأهمها

 ( تحتويعلىمصدرجيدلأللياف .0
ً
 .)إذاكانمصدرهانباتيا

 .غنيةالقيمةالغذائيةبالبروتين .2

 .التحتويعلىسكرياتمضافة .3

 .التعتبرمصدرللطاقةفقط .4

 .أوالفيتامينات/غنيةبالعناصراملعدنيةو .5

 .محتواهامنملحالطعامقليل .6

 .مصدرمتوازنللكربوهيدات .7

 

II. األغذيةاملسموحبيعهاداخالملقصفاملدرسيضمنعبواتصغيرة: 

للطاقة،والبروتينات،والعناصرمعدنيةوالفيتامينات،ولكنهاتفتقرلأللياف 
ً
جيدا

ً
تعتبرهذهاملجموعةمصدرا

 :تتصفالسلعالغذائيةاملصنفةضمنهذهاملجموعةببعض الصفاتاملشتركةوأهمها .وتمدالجسمبكميةمنالطاقةالزائدةعنالحاجة

للدهونبشكلمتوسط .0
ً
 .تعتبرمصدرا

للعناصرالغذائيةاملطلوبة .2
ً
ولكنهاقليلةاملحتوىمناأللياف  )بروتين،فيتامينات،معادن( تعتبرمصدرا

 .وغنيةبالسكرياتاملضافة

للعناصرالغذائيةاملطلوبة .3
ً
ولكنهاقليلةاملحتوىمناأللياف  )بروتين،فيتامينات،معادن( تعتبرمصدرا

 .وغنيةبالسكرياتاملضافة
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III. االغذيةاملمنوعبيعهاداخالملقصفاملدرس ي: 

 

تتميزهذهاملجموعةبتزويدهاللجسمبالطاقةمنمصدردهنيأوسك

 .ري،وخلوهامنأغلبالعناصرالغذائية األخرىوأهمهااأللياف

وقدتسببسوءتغذيةمعينجراءتناولها،توصفالسلعالغذائيةالتاب

 :بمايليعةلهذهاملجموعة 

 

 .)منالوزنسكر 35 % أكثرمن( احتوائهاعلىكميةكبيرةمنالسكر (0

 .)الحمراءكونهايصعبالتخلصمنهاالجسم( احتوائهاعلىامللوناتالصناعية (2

باأللياف (3
ً
فقيرا

ً
 .تعتبرمصدرا

  .عاليةاملحتوىمنالدهون  (4

 .عاليةاملحتوىمنملحالطعام (5

 

 
 :الزبائن)الطالب و الطالبات( (3

 :هممجموعةطالبمننفساملدرسةونفساملنطقةوتتوفر فيهمالشروطاالتية

 .لديهمالرغبةفيالشراء 0

 .لديهمالقدرةعلىدفعالثمن 2

 .تتوافرلهمالقدرةعلىاتخاذالقرار 3

 

 

 : المنافسون (4

 

الطالب االغذية املمنوعة و ادخالها للمدارس لهذا يجب ان يتم التنسيق املحالت التجارية القريبة من املدرسة بسبب شراء 

 مع ادارة املدرسة على كيفية ضبط الطالب و عدم السماح لهم بالشراء من خارج مقصف املدرسة.
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 التسعير :  (5

 .الجمعية هوالسعرالذييحققكميةمناملبيعاتتساعدعلىتحقيقأهداف )وبمتناوالليد( إنالسعراملناسبللسلعة

ويالحظمنالتعريفأنهلميتعرضمباشرةللتكلفة،إالأنتحقيقأهدافالجمعية 

ويكونعنطريقاستخدام  .ومنهاالربحبالطبعيجعلعمليةالتسعيرتتعرضللتكلفةبطريقةغيرمباشرة

 .املواردالزراعيةاملوسميةبحيثتكونرخيصةومتوفرةوسهاللربحمنخاللها

 

 :وهناكالعديدمنالطرقاملتبعةفيالتسعيرمثل

 .التكاليفالفعليةىإضافةهامشربحعل 0

 .الطالبحسابقيمةالسلعةأوأقصىسعريمكنأنيتحمله 2

 .االلتزامباألسعارالسائدةفيالسوق  3

 

 سياسة التعامل مع الموردين: (6

سيتم التعامل مع املوردين وفق سياسات معينة سيتم و ضعها من قبل االدارة املشرفة على مشروع تشغيل املقاصف 

سياسات  للمشتريات و سيتم اضافة حيث سيتم و ضع 

بعض السياسات الخاصة بعمل املطبخ و املقاصف و 

 يمكن تقسيم السياسات كما يلي :

 

 سياسات ادارة املخازن و الطلبيات. .0

 سياسات و اجراءات الدفع. .2

 سياسات و اجراءات استالم البضائع. .3

 سياسات و اجراءات املتابعة و التدقيق. .4



 المبيعات 
  185 ( يثأنعددأيامالدواماملدرس يبناًءعلىسياسةوزارةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينيةاملعتمدةللتغذيةفياملدارس،وماتوفرهمنتجهيزات بخصوصعمليةتضميناملقاصفاملدرسية،وح

ً
 )يوما

  20 ( وبمعدل )أشهر 9 حوالي( سنويا
ً
 بناء على املعلومات التالية: و  )شهر /يوما

 

  0طالب  611عدد طالب و طالبات املدرستين املستهدفتان هو 

 2. شيقلين و نصف الى  ليومي للطلبة يتراوح مابين شيقلمعدل املصروف ا 

 :للسنة االولى كما يلياملتوقعة كان تقسيم املبيعات 

 

 

 

 

 

 

  ايامدراسية 01على فترة   5لشهر  لهذا تم توقع االيرادات 05/5/2121متوقع ان يبدأ شهر رمضان املبارك السنة القادمة في. 

  من الطالب و الطالبات فقط سيقومون بالشراء من املقاصف %86تم توقع ان. 

   شيكل فقط ال غير . 055تم توقع ان يكون معدل صرف الطالب في اليوم الواحد هو 

  شيكل 05481يوم دراس ي=  21* 055ب *معدل صرف الطال506االيراد الشهري املتوقع=عدد الطالب

                                                                 

1
 مدراء المدارس 

2
 رئيسة جمعية فتيات حوسان .

 02شهر  00شهر  01شهر  9شهر  8شهر  7شهر  6شهر  5شهر  4شهر  3شهر  2شهر  0شهر  

مجموع 

االيرادات في 

 السنة االولى

معدل االيراد 

الشهري 

 /شيكل/السنة االولى

05481 05481 05481 05481 7741 
عطلة 

 صيفية

عطلة 

 صيفية

عطلة 

 صيفية 
 شيكل047161 05481 05481 05481 05481



 

 تحليل نقاط القوة، الضعف )عوامل داخلية( الفرص، التهديدات )عوامل خارجية( للمشروع.

 

  سلبي ايجابي

 ةنقاط القو 

 .خبرة كافية إلنتاج منتجات عالية الجودة 

 االلتزام بالوقت. 

 ضمن الشروط الصحية  مطبخ ميهئ للعمل

. 

 وروح التعاون  لهكف وجود هيئة ادارية

 الجمعية.داخل 

 .وجود مقر للجمعية 

 

 نقاط الضعف

 الخاصة  عدم توفر جميع املعدات

 باملطبخ.

 .نقص السيولة النقدية 

 في ادارة  كافية  عدم وجود خبرة

 املقاصف املدرسية.

 
 

ية
خل

دا
ل 

ام
عو

 

 الفرص

 .دعم امللسسات الدولية املقدم للجمعية 

 .مقاصف مدارس في القرى املجاورة 

 . العالقات الجيدة مع املجتمع املحلي 

  في ضمان  التعاونيةاالولوية للجمعيات

املقاصف املدرسية حسب لوائح التربية و 

 التعليم.

 التهديدات

 ارتفاع وعدم ثبات اسعار مدخالت االنتاج. 

  داخل البلد.ظهور منافسين 

 .اضراب املعلمين عن العمل 

 .عدم التزام املوردين في عمليات التوريد 

 

ية
ج ر

خا
ل 

ام
عو

 

 

 الخطة الدعائية واالعالنات: 

 حقق االهداف التالية:وان ييجبالعنايةبصيغةوشكلوتوزيعاإلعالن

 .جذباالنتباه•

 .إثارةاالهتمام•

 .ايجادالرغبة•

 .توفيراملعلوماتالكافيةعناملنتج•

  االعالناملسبقمنخالملديراملدرسةأواملعلماتعنأينشاطجديدللبيعفياليوماملحدديمكنأنيكون

 .منخالالالذاعةاملدرسيةحتىنحضرالطالبواملدرسينعنالنشاطيفضلقبالملوعدبأسبوع

 تعليققائمةجداريةعلىحائطاملقصفتعلن به الجمعية عناملنتجاتاملوجودةفياملقصفواألسعار. 
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  سةشفهياوهمبدورهميعلمونالطالبفيالصفوفأوعنطريقاعالمطاقماملدر. 

 الهيكلية اإلدارية للمشروع:
 

 تكون الهيكلية االدارية للمشروع كالتالي:حوسانجمعية فتيات حسب ما توافق عليه الهيئة االدارية والهيئة العامة في 

 

  أشخاص. 3 لجنةمكونةمنسيكون االشراف على املشروع من قبل 

 .مديرة املشروع 

  العمل.مشرفة 

 .العامالت في املقاصف 

 .محاسب 

 

 الوظائف االدارية:

 . وهم األشخاص الذين سيقومون بإدارة املشروع ويقومون بعملية االشراف على جميع العمليات وأنشطة املشروع

 

 

املسمى 

 الوظيفي
 املهام

الراتب 

الشهري 

املتوقع/ 

 شيكل

 .متطوعةغيرمدفوعةاالجر–عضوهيئةادارية  مديرة املشروع 

 للجمعيةمتابعةالعملمعالهيئةاإلدارية. 

 متابعةومراقبةالعملمعاملشرفةواملحاسبة. 

 املدرسةوممثالللجنةالصحية االتصالونقطةالوصلمعإدارة 

  كممثلعناملجتمعاملحلي املتابعةمعمندوبمجلساولياءاألمور 

 متابعةأيعالقاتأخرىللمقصف. 

 مشرفةعلىحسابالبنكااليراداتوالسحب. 

 الشيكات–تكونمناحداملوقعينعلىالحسابالبنكي. 

 زياراتمتكررہلمديريةالتربيةوالتعليمفياملنطقةملعرفةمالحظاتوتوصياتوزارةالتربية 

 .والتعليم

 متابعةمخرجاتلقاءاتاللجنةامليدانيةالشهريةمعمديريةالتربيةوالتعليمومديراملدرسة. 

 

 تطوعي 
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 .اإلشرافعلىالعمل  مشرفة العمل 

 التنسيقوالتعاقدمعاملوردين. 

 مسلوليةالتسعير. 

 اإلشرافاملباشرعلىالعامالتفيعمليةالبيع. 

 التنسيقمعاملحاسببخصوصسيرالعمالليومي. 

 متابعةاملخزونوالصيانة. 

 أيةمتابعاتأخرىتتعلقباإلنتاجوالبيعوالعمل. 

 مسللةالتسجيلعنالصادروالوارداليمقصف. 

 تجميعمبالغالبيعمناملقاصفوتسليمهاللمحاسب. 

 حضوراالجتماعاتمعالجهاتاملعنيهلمعرفةايجديدوامكانيةتطبيقةفيالعمل. 

 االشتراكواملشاركةفيلقاءاتاللجنةامليدانيةالشهريةمعمديريةالتربيةوالتعليمومدير 

 تطوعي 

ة/امينة محاسب

 الصندوق 

 والتاكدمنصحتها )املصروفاتواملقبوضات( متابعةاألموراملالية
ً
 .يوميا

 التأكدمنعملياتالشراءوالعقودوسالمتها. 

 مسكالسجالتوالدفاتر. 

 إعدادالتقاريراليوميةواألسبوعيةوالشهريةوالسنوية. 

  أيةأمورماليةأخرى. 

 تطوعي 

 

 :طاقم العمل

ستكون مشرفة العمل  هي الشخص املسلول عن طاقم العمل حيث انه سيتم اختيار العامالت في املقاصف من قبل لجنة 

املشروع.  و هن العامالت اللواتي سيقمن  باالعمال اليومية و تنفيذ النشاطات املختلفة داخل املقاصف املدرسية .سيتم دفع 

)مسلولة  ثالث عامالتحيث هناك حاجة ان يتوفر في كل مقصف  باألجرالشهري ل اجور العامالت  على املشروع بناء على العم

سوف يكون حسب دوام املدرسة  اشيكل في اليوم ملسلولة املقصف الن دوامه 41تها( حيث سيدفع مبلغ ااملقصف و مساعد

جد فقط اثناء خروج التوا شيكل حيث املطلوب منهن 21اليومي هو  نفسوف يكون اجره اتاليومي اما بخصوص املساعد

 .الطالب و الطالبات الى االستراحة  

 

 

 

 

 

 و بناء على ما تم الحصول عليه من معلومات من الهيئة االدارية للجمعية تم تقدير مبلغ اجور العامالت في املقاصف كما يلي : 
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 الراتب السنوي  الراتب الشهري  املهام العدد الوظيفة 

 البيع داخل املقصف.  شيكل41*يوم21*2 مسلولة املقصف 

 .تحضير الساندويشات 

 .التنظيف 

  االتصال و التواصل الجيد مع املجتمع

 املحيط)الطلبة،مدير املدرسة و املعلمين(.

  عمل جرد شهري للبضاعة املوجودة في

 املقصف .

 . تسليم ايرادات املقصف للمشرفة 

0611 04411 

 04411 0611 شيكل21يوم*21*4 مساعدة مقصف 

 27611  6 املجموع 

 

 تم احتساب نصف راتب للعامات في شهر ايار وذلك بسبب بدء شهر رمضان حيث يتم اغالق املقصف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ع في الرسم التوضيحي التاليو كن توضيح الهيكلية االدارية للمشر موي
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 للجمعية الهيئة االدارية

 

 لجنة املشروع

 

 مشرفة العمل   

 

 مديرة املشروع  

 

 الصحية فياملدرسة منسق اللجنة
 

 مندوب مجلساالولياء فياملدرسة  

 

 العامالت 

 

 املحاسبة/امينة الصندوق 
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 القسم المالي
 

 االصول الثابتة

 

لتشغيل املقاصف املدرسية و تطوير املطبخ الغذائي ة: وهي االصول واملوجودات الثابتة الالزمة االستثمار في األصول الثابت

 . حوسان الخاص  في جمعية فتيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األولية 

 )أ|ب|ج(
 الكمية األصل املستثمر

سعر الوحدة 

 )شيكل(

 mixer 1 077خالط  أ

 077 1 عيون   4فرن غاز  أ

 077 1 كيلو الكتروني  31ميزان طعام  أ

 1577 1 كيلو   5عجانة  أ

 1077 1 للمطبخ   61*211طاولة ستانلس ستيل  أ

 057 1 مفرمة سلطة خاصة  أ

 1777 1 2بما فيه جرات غاز عدد  نوعةتادوات مطبخ م أ

 057 1 عصارة يدوية  أ

 577 0 عصارة جزر  أ

 1577 0 خزانة للخزين  أ

 1077 0 مايكرويف للمقصف فرن تسخين  أ

 0777 1 ثالجة عرض كبيرة  أ

 04511  املجموع  
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 وستكون كما يلي: حوسان املقدمة لجمعية فتيات لنقدية: هي املنح واملساهمة النقدية االسهامات ا

 

 

 اإلسهامات النقدية

 

 املبلغ/ شيكل

 (باوند بريطاني  3611) مشروع حفظ التنوع الحيوي منحة نقدية من 

 456=باوند بريطاني  0معدل صرف 

10507 

 10507 دوالر( 3611)املجموع

 

 

 

 

  شيكل  2161املنحة ستغطي مشتريات املقصف في بداية املشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ::مالحظة مالحظة 
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 املصاريف التشغيلية

 :لتشغيل املقاصف املدرسية  ويمكن ترتيبها كما يلي الزمةهي املصاريف التي ستكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصاريف
معدل االنفاق 

 سنويا/ شيكل
 مالحظات

  01111 صف اايجار املق

 28811 رواتب

)أنظر الجدول املرفق  املوسم/سنوي 

الخاص بمصاريف الرواتب، الجدول 

07) 

 سنوي  211 مواد مكتبية/ هاتف

 سنوي  311 الصيانة و التصليح

 سنوي  2711 مواصالت

 511 الدعاية 
سنوي )أنظر الجدول املرفق الخاص 

 (07بمصاريف الرواتب، الجدول 

 شيكل شهريا 011 911 التنظيف 

 سنوي  45411 للمقاصف مشتريات بضائع

 87710 مجموع املصاريف للسنة االولى
 



 

 التوصيات
حوسان فتيات جمعية  لصالح ضمان و تشغيل املقاصف املدرسية ملشروع بعد عمل دراسة الجدوى االقتصادية 

يجب األخذ بعين و املعلومات التي تم جمعها من قبل الجمعية وحسب ما تبين في مرفق )التحليل املالي للمشروع( 

 االعتبار ما يلي:

 

هو مشروع مجٍد ويلبي أهداف  .حوسان جمعية فتيات لصالح  ضمان و تشغيل املقاصف املدرسية مشروع إن  .0

 .وذو نتائج ايجابيةاملشروع األساسية 

هنالك مخاطرة على مشروع ضمان املقاصف في حال أضراب املعلمين و املعلمات عن العمل مما ينعكس سلبا على  .2

 املشروع. 

 .املردوددورة راس املال في مشروع ضمان و تشغيل املقاصف املدرسية تكون سريعة  .3

:حساب الربح و الخسارة خالل دورة املشروع تبين ان هنالك ربح صافي مقداره 34بناء على التحليل املالي في جدول  .4

 شيكل . 42429

نوص ي بضرورة ان يتم توفير تدريب في مجال ادارة املقاصف املدرسية لفتيات الجمعية حيث تبين لنا ان ال يوجد  .5

 ضاء الجمعية في هذا املجال.خبرة للفتيات العامالت في الجمعية و الع

املطبخ  من اجل نجاح املشروع بالشكل املطلوب يجب ان يكون هنالك فصل كامل ما بين مشروع املقاصف و  .6

الغذائي اململوك للجمعية على ان يعامل مشروع املطبخ الغذائي الخاص بالجمعية ضمن سياسة املوردين و ان ال 

 اليرادات الواردة الى املقاصف مع املطبخ.  يكون هنالك اي اختالط في عملية تسجيل ا

ضرورة عمل املراجعة و التقييم الدورية من قبل ادارة املشروع و ذلك لتجنب اي خلل في عملية املبيعات و  .7

 التسجيل اليومي.

 ضرورة االلتزام و تطبيق شروط السالمة الغذائية اثناء عمليات االنتاج في املطبخ الغذائي الخاص بالجمعية. .8

ضرورة ان تقوم الجمعية بالتنسيق الدائم مع مندوب مجلس أولياء االمور و مدير املدرسة و ذلك من اجل التغذية  .9

 وايضا التواصل املستمر مع مديرية التربية و التعليم في املحافظة.. واخذ املالحظات و العمل على معالجتها الراجعة

 ية بشكل صحيح و دائم.ضرورة تطبيق املواصفات الصحية في املقاصف املدرس .01

املقدمة للطالب و الطالبات و ذلك لتفادي اي نوع من انواع  و السلع ضرورة التاكد دائما من جودة املنتجات .00

 التسمم لقدر هللا.

 ضرورة القيام بعملية فحص لسالمة و نظافة املقصف بشكل يومي. .02

 نوص ي بضرورة عمل طقم)لباس(موحد للعامالت في املقاصف.  .03

 الدراسة بناء على املعلومات التي جمعها عن طريق اعضاء الجمعية و املصادر املذكورة في نهاية الدراسة.بنية هذه  .04
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 المرفقات
 

 :التحليل املالي للمشروع

 

شهريا ما عدا شهر  خمسة  05481املشروع هو  حيث يبين ان معدل االيراد الشهري من :تحديد االسعار  02جدول  .0

 شيكل . 7741متوقع ان يكون فقط 

 شيكل  030581تبين ان معدل املبيعات للسنة االولى متوقع ان تكون :خطة املبيعات خالل دورة املشروع 03جدول  .2

 شيكل  27611 يبين ان اجور العاملين في املشروع للسنة االولى سوف يكون  :خطة املوظفين و التكاليف07جدول  .3

 شيكل  04511قدرة بمبلغ  :االستثمار في اصول ثابتة سيتم شراؤها الحقا20جدول  .4

 شيكل  0451يبين انه سيكون  :االهتالك السنوي 23جدول  .5

للسنة  87710يبين ان املشروع بحاجة ملصاريف تشغيلية بقيمة  :تكاليف التشغيل خالل دورة املشروع27جدول  .6

 االولى  

 شيكل . 42429تبين ان هنالك ربح صافي مقداره ح و الخسارة خالل دورة املشروع :حساب الرب34جدول  .7

التدفق النقدي التراكمي للمشروع  لغاية السنة الثالثة :التدفق النقدي من السنة االولى حتى الثالثة : يبين ان 35جدول  .8

 للسنة االولى  شيكل 03800بانه سيكون هناك ربح ملبلغ 
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Table 13:     Estimated Sales, 1st Year                                      جمعية فتيات حوسان

Month I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Total   1st year

Product / Service / Product Group 1:
المبيعات الشهرية 

    Quantity 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

      Price (from Table 12) 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 7,740.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00

    Sales 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 7,740.00 0.00 0.00 0.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 139,320.00

Total sales 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 7,740.00 0.00 0.00 0.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 131,580.00

Table 12:     Determining Prices                                                                       جمعية فتيات حوسان

Nr. Products / Services Price per Unit Unit Payment conditions

1 الشهرية المبيعات 15480 1 Cash

 7740 month of may 
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Table 17:     Personnel Planning and Costs                                                                                                                    

1st year

Job Month I. Month II. Month III. Month IV. Month V. Month VI. Month VII. Month VIII. Month IX. Month X. Month XI. Month XII. Total costs

مسؤولة المقصف  800.00 800.00 800.00 800.00 400.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00 6,800.00

مسؤولة المقصف  800.00 800.00 800.00 800.00 400.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00 6,800.00

مساعدة 1 400.00 400.00 400.00 400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3,400.00

مساعدة 2 400.00 400.00 400.00 400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3,400.00

مساعدة3 400.00 400.00 400.00 400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3,400.00

مساعدة4 400.00 400.00 400.00 400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3,400.00

Total 3,600.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 27,600.00

جمعية فتيات حوسان  

Table 21:     Your Investments in Fixed Assets                                   جمعية فتيات حوسان

Objects Amount

mixer خالط 700

فرن غاز 4 عيون 600

ميزان طعام 30 كيلو الكتروني 900

عجانة 5  كيلو 1500

طاولة ستانلس ستيل 200*60 للمطبخ 1900

مفرمة سلطة خاصة 250

ادوات مطبخ متنوعة بما فيه جرات غاز عدد 2 1000

عصارة يدوية 250

عصارة جزر 500

ة للخزين خزان 1500

فرن تسخين للمقصف مايكرويف 1400

ثالجة عرض كبيرة 4000

Investments in fixed assets 14,500.00
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Table 23:     Your Depreciation                                                                                                                      جمعية فتيات حوسان

Asset (from Tables 20 and 21) Purchase costs
Expected 

life in years

Annual     

depreciation in %

Annual amount of 

depreciation

 mixer خالط 700.00 10 10 70.00

فرن غاز 4 عيون   600.00 10 10 60.00

ميزان طعام 30 كيلو الكتروني   900.00 10 10 90.00

عجانة 5  كيلو  1,500.00 10 10 150.00

طاولة ستانلس ستيل 200*60 للمطبخ   1,900.00 10 10 190.00

مفرمة سلطة خاصة   250.00 10 10 25.00

ادوات مطبخ متنوعة بما فيه جرات غاز عدد 2 1,000.00 10 10 100.00

عصارة يدوية  250.00 10 10 25.00

عصارة جزر   500.00 10 10 50.00

خزانة للخزين  1,500.00 10 10 150.00

فرن تسخين للمقصف مايكرويف  1,400.00 10 10 140.00

ثالجة عرض كبيرة  4,000.00 10 10 400.00

Total depreciation 1,450.00
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Table 24:     Your Current Assets                                                  جمعية فتيات حوسان

(.....% of sales)

Start-up inventory 2,060.00

Cash and bank assets 0.00

Accounts receivable 0.00

Total current assets 2,060.00

مشتريات مواد تموينية للمقاصف 

Table 27:     Your Operating Costs, 1st  Year                                                                                                                                  جمعية فتيات حوسان

Month I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Total 1st year

ايجار املقاصف 1,100.11 1,100.11 1,100.11 1,100.11 1,100.11 0.00 0.00 0.00 1,100.11 1,100.11 1,100.11 1,100.11 9,900.99

Personnel (from Table 17) 3,600.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 27,600.00

مواد مكتبية/الهاتف 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00

الصيانة و التصليح 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00

مواصالت  300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,700.00

Advertising (from Table 15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

التنظيف 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 900.00

مشتريات بضائع للمقاصف 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 45,400.00

Total operating costs 10,700.11 10,100.11 10,100.11 10,100.11 5,300.11 0.00 0.00 0.00 10,800.11 10,100.11 10,100.11 10,400.11 87701
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Table 34:     Profit-and-Loss Statement, 1st  Year                                                                                                                       

Month I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Total   1st 

year

    Total sales (from Table 13) 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 7,740.00 0.00 0.00 0.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 131,580.00

 -  Total operating costs (from Table 27) 10,700.11 10,100.11 10,100.11 10,100.11 5,300.11 0.00 0.00 0.00 10,800.11 10,100.11 10,100.11 10,400.11 87,700.99

 -  Interest on loans (from Table 33) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - Depreciation (from Table 23) 120.83 120.83 120.83 120.83 120.83 120.83 120.83 120.83 120.83 120.83 120.83 120.83 1,450.00

 = Gross profits (profits or losses) 4,659.06 5,259.06 5,259.06 5,259.06 2,319.06 -120.83 -120.83 -120.83 4,559.06 5,259.06 5,259.06 4,959.06 42,429.01

 -  Profit taxes (in event you make a profit)

 = Net profit 4,659.06 5,259.06 5,259.06 5,259.06 2,319.06 -120.83 -120.83 -120.83 4,559.06 5,259.06 5,259.06 4,959.06 42,429.01

جمعية فتيات حوسان  
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Table 35:     Cash Flow Statement, 1st  Year                                                                                                                         

Month I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Total   1st 

year

Sales (from Table 13) 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 7,740.00 0.00 0.00 0.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 131,580.00

 + Own financial resources (cash from Table 30) 16,560.00 16,560.00

 + Credit amount for loans (from Table 33) 0.00 0.00

 = Total pay-ins 32,040.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 7,740.00 0.00 0.00 0.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 148,140.00

Investments in fixed assets (without contributions in 

kind) (from Table 21)
14,500.00 14,500.00

 + Total current assets (from Table 24) 2,060.00 2,060.00

 + Other start-up costs (from Table 26) 0.00 0.00

 + Total operating costs (from Table 27) 10,700.11 10,100.11 10,100.11 10,100.11 5,300.11 0.00 0.00 0.00 10,800.11 10,100.11 10,100.11 10,400.11 87701

 + Entrepreneur's wage (from Table 28) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 + Loan Servicing (from Table 33) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 + Tax on profits (from Table 34) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 = Total pay-outs 27,260.11 10,100.11 10,100.11 10,100.11 5,300.11 0.00 0.00 0.00 10,800.11 10,100.11 10,100.11 10,400.11 104,260.99

Cash flow = Total pay-ins - total pay-outs 4,779.89 5,379.89 5,379.89 5,379.89 2,439.89 0.00 0.00 0.00 4,679.89 5,379.89 5,379.89 5,079.89

Accumulated cash flow 4,779.89 10,159.78 15,539.67 20,919.56 23,359.45 23,359.45 23,359.45 23,359.45 28,039.34 33,419.23 38,799.12 43,879.01 43,879.01

جمعية فتيات حوسان  


