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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

  .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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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 الزعفران زراعة  فكرة المشروع المقترحة 

 توابل الزعفران  منتجات المشروع 

 زراعي    تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 8500 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 500 رأس المال العامل 

 10500 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

و ينتمي إلى عائلة    "؛ فهو يعّد من أغلى التوابل Saffronلذهب األحمر" لقب يطلق على نبتة الزعفران "ا

  . )Iris familyالنباتات القزحية (

  :توجد أربعة أنواع رئيسية للزعفران نذكرها فيما يلي 

   السرجول: يستخرج من طرف خيوط الزعفران، وله رائحة قوية، لونه أحمر، ويخلو من الخيوط
 .الصفراء والبرتقالية، وهو ذو جودة عالية

   بين األصفر والبرتقالي، له رائحة زكيةنقين: له خيوط طويلة، وهو ملون. 
  سوبر نقين: يعتبر افضل انواع الزعفران، وهو ذو خيوط طويلة حمراء، وخالي من الخيوط ذات

 .اللون البرتقالي، أو األصفر 
 بوشال: هو أرخص أنواع الزعفران، واألكثر توفراً في المتاجر. 

الزعفران على العديد من الفيتامينات، والمعاد ي يلي توضيح القيمة  حتوي  ن، ومضادات األكسدة، وفيما 
  :جرام 0.7الغذائية للزعفران في ملعقة صغيرة، بما يعادل  

  :سعرة حرارية   2.17السعرات الحرارية. 
  :جرام   0.08بروتين. 
  :جرام  0.041الدهون. 
  :جرام 0.458الكربوهيدرات. 
  :جرام 0.027األلياف الغذائية. 

  :ملجم  0.777الكالسيوم. 
 ملجم  0.078حديد: لا. 
  :ملجم 1.85المغنيسيوم. 
  :ملجم 1.76الفوسفور. 
   :ملجم 12.1البوتاسيوم. 
  :ملجم  1.04الصوديوم. 
  :ملجم  0.008الزنك. 
  :ملغ 0.002النحاس. 

   :ملغ  0.199المنغنيز. 
  :ميكروغرام 0.039السيلينيوم 
   :ملجم 0.566فيتامين سي. 
  :ملجم 0.001الثيامين. 
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   :ملجم 0.002ريبوفالفين. 
  :ملجم  0.01النياسين 
  ملجم 0.007:  6فيتامين ب. 
  :ميكروغرام 0.651حمض الفوليك. 

  :وحدة دولية  3.71فيتامين أ.  

  الكمية المسموحة من الزعفران

  :يسمح بتناول الزعفران بالكميات التالية 

ً   1.5تناوله كمكمل غذائي:    .جرام يوميا

ملجم من الزعفران يومياً لمدة تصل إلى    100ملجم من مستخلص الزعفران، أو    30لعالج االكتئاب:  
   .أسبوع  12

ً  15لعالج متالزمة ما قبل الحيض:    .ملجم من مستخلص الزعفران مرتين يوميا

الشهرية:   الدورة  الكرفس    500تقلصات  وبذور  الزعفران  مستخلصات  على  يحتوي  منتج  من  ملجم 
  .واليانسون

  للجسمفوائد الزعفران 

تم   فقد  العالم،  أنحاء  في جميع  ثميناً  مكوناً  التابل  هذا  من  تجعل  التي  الزعفران  فوائد  من  العديد  هناك 
الزعفران   أن  العطور. ويعتقد  النسيج وبعض  الطهي، وصناعة  القدم ألغراض  منذ  الزعفران  استخدام 

  . عام لمعالجة عدد كبير من الحاالت المرضية  3500استخدم منذ 
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 .فوائد الزعفران الصحية -1

 ارتفاع اسعار الزعفران عالميا  -2

 طن سنويا  1000محدودية االنتاج في العالم حيث يبلغ االنتاج العالمي  -3
  

  ثالثا: منتجات المشروع

  توابل الزعفران 

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

  المشروع  من وزارة الزراعة وال يوجد معيقات اذا تم اختيار موقع مناسب يرخص 

  
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
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الزراعة   - مكان  خالل  تحضير  وينمو  أيلول،  شهر  في  باألبصال  الزعفران  ويتّم    70يزرع  يوماً، 

يوماً من بدء الزراعة وحتّى قطفه، تنضج زهرة    90أنه يحتاج  حصاده في شهر تشرين ثاني، أي  

الزعفران ذات اللون البنفسجّي بثالث مياسم حمراء اللون، وقد يكون لون الزهرة أبيّض وبنفسجّي،  

  .يتميّز الميسم بطعم مميّز، بحيث أن كّل زهرة زعفران لديها ثمانية أوراق

) غرام في عبّوة، أّما تّجار الجملة  5.1  -  3اوح بين (يتّم وضع كّميّة من زهر الزعفران بوزن يتر -

  .) غرام، وقد يصل إلى كيلو غرام واحد 500 -  100يضعون كّميّة بوزن يتراوح بين (

مسافة   - تترك  الزراعة  عند  الشمس،  أشعّة  تحت  وتنضج  باألبصال،  الزعفران  نبات    10يتكاثر 

) بين  يتراوح  عمق  على  تزرع  بحيث  األبصال،  بين  البصيلة  10  -  7سنتمتر  تعطي  سنتمتر.   (

  .) بصيلة، يتّم فصلها وزرعها 14-5الواحدة سنويّاً عدد يتراوح بين (

يحصد ميسم الزعفران في فترة الصباح ويكون الطقس مشمس وأزهاره متفتّحة. يبلغ سعر الجملة   -

  .دوالراً  1650للكيلو غرام الواحد من الزعفران  

الزعفران تعطي ثالث ميا - أّن كّل غرام يساوي  كّل زهرة من    110ميسم، وكّل    100سم، بحيث 

ميسماً، وكّل بصيلة عند الزراعة تنتج خمس بصيالت في السنة الواحدة، إذا تّم    330بصيالت تنتج  

  30ميسم، وهدر    300بصيلة تعطي    100ميسم، كّل    100% يكون كّل غرام يساوي  10هدر  

مع   ت  10ميسما  البصيالت  أّن  ذكرنا  وكما  بين  بصيالت،  يتراوح  بمعّدل  بصيلة    14  -  5تكاثر 

 ً   .سنويّا

يتّم تجفيف الزعفران بداخل غرفة جافّة على قماش أبيض، دون أن تتعّرض مياسم الزعفران ألشعّة   -

  .)، ويمكن تجفيفها بالحرارة الغير مباشرة30الشمس، وتترك لمّدة يوم واحد تحت درجة حرارة (

غرام    600ألف ميسم، بحيث يساوي    60ألف وردة يعطي    20الواحد المزروع ب    الدونمتبيّن أّن   -

دوالراً للتعبئة والتغليف باستخدام عامل إنتاج واحد لكمية    120أي نصف كيلو غرام تقريباً بتكلفة  

  .كغ من الزعفران 0.5
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  :المساحة والموقع ) 2(
 

البداية   في  مساحتها  ارض  على  المشروع  يقام  ان  من  في    دونم     1يقترح  يقدر سعره  مناطق  اي  االردن 

  . دينار  2,000
  

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  . دينار  300يحتاج المشروع الى تسوية االرض وحرثها وتحضيرها للزراعة تقدر كلفتها 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هـو دينـار توزعـت كمـا 8500قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيـب والتشـغيل بحـوالي 

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   الوحدة/دينار تكلفة   العدد   التكلفة /دينار 
  عدد زراعية بسيطة  500  1  500

   ابصال  0.4  20,000  8,000
  المجموع   8500

  ------------------------------- الطاقة اإلنتاجية التقديرية * 
  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

  ال يحتاج المشروع الثاث 

  

  
  

  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(
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بحوالي   المقترح  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزعت  ---------بناء  دينار 

  - :كمايلي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  2300  االرض 
  %10  8500  معدات الاآلالت و

  %15  0  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  0  وسائط نقل 

    10800  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  2 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  صاحب المشروع  
  1  موسمي  عامل

    
    

  2  المجموع 
    
  

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 8(

  دينار/الدونم سنويا  300لالرض وتقدر كلفتها  العضويةتتمثل المستلزمات باالسمدة 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(
  

  دينار .  500تقدر تكاليف التاسيس بـ 
  

  : رأس المال العامل ) 10(
 

  . دينار   500يتمثل راس المال برواتب العاملين ومستلزمات االنتاج وتحسب على اساس شهري ويقدر بـ 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  ال يوجد اي مخرجات من المشروع  تؤثر على البيئة. 
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  2300  بناء االرض وال 
  8500  معداتال

  0  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  0  وسائط نقل 

  10800  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  500    التشغيلي رأس المال 
  11800  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


