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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    
التمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة و  مقترحة

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

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

  .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

 كركم الزراعة  فكرة المشروع المقترحة 

 لكركمتوابل ا منتجات المشروع 

 زراعي    تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 5600 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 1000 رأس المال العامل 

 7100 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

في الكثير من األحيان باسم الزعفران الهندي، أو التوابل الذهبية،   (Turmeric) :باإلنجليزيةكم  يُسمى الكر

المعمرة،  والكركم   النباتات  الوسطى وآسيا، ويعد أحد  عبارة عن نبات طويلة القامة، يكثر نموه في أمريكا 

عن   المسؤول  وهو  الكركم،  في  النشط  العنصر  هي  الكركمين  مادة  وتعتبر  الزنجبيل،  عائلة  إلى  وينتمي 

  . رظهوره باللون األصف

و يتحول لونه إلى اللون األصفر  يتم استخراج الكركم من النبتة ثم بعد ذلك يسحق حتى يصبح نا  عماً جداً 
الذي يميل إلى اللون البني و يمتاز الكرم باحتوائه على مجموعة من الزيوت العطرية و األصباغ و من أهم  

  .مركبات الكركم الكركمين

د  و زيوت طيارة مثل األتالنتون باإلضافة إلى بروتينات و سكريات، و جميع مركباته تذوب في الماء و تتعد 
  األسماء التي تطل على الكركم من بينها الكركب و الخرقوم، وعقيد الهند. 

 

  فوائد الكركم 

  يحارب السمنة : يعتمد مرضى السمنة المفرطة على مشروب الكركم في التخلص من الدهون  يسمح
 . و ذلك ألنه يسهم في زيادة التمثيل الغذائي و يعمل على تكسير الدهون حتى يتم التخلص منها 

   الدم قي ضبط ضغط  الكركم  من مشروب  يستفاد   : القلب  و  السكري  و  الدم  لمرضى ضغط  مفيد 
 .المرتفع و يقوم بتنظيم نسبة السكر في الدم و ينعكس ذلك باإليجاب على صحة القلب 

   مفيد للجهاز الهضمي : يعمل مشروب الكركم على الحد من المغص و يقوم بطرد الغازات و يعالج
 .يطرد البكتيريا و الجراثيم  مشكالت المعدة ،و

   الكركم من نمو يحد مشروب  أن  الطبية  األبحاث  أثبتت بعض   : الزهايمر  و  السرطان  يحميك من 
 .الخاليا السرطانية الخبيثة ،و يحد من االصابة بالزهايمر 

   عند السيدات   الهرمونات يساعد مشروب الكركم في تنظيم. 
 ادة صفراء تعرف بأسم الكركمين ،و هي مادة قوية جداً  مفيد للجلد و الشعر : يحتوي الكركم على م

 و مضادة لألكسدة كما يسهم مشروب الكركم في تقليل نمو الشعر الزائد 
   مفيد للكبد و المناعة : يعمل مشروب الكركم على تنشيط الكبد ،و زيادة نشاط اإلنزيمات التي تقوم

 . صبح الجسم أكثر مقاومة لألمراض بطرد السموم ،و يعمل أيضاً على تقوية جهاز المناعة في 
   يخلصك من آالم المفاصل : يفضل أن يقبل كبار السن بوجه خاص وكل من يعاني من التهابات و

 .ألم المفاصل على شرب الكركم يومياً على الريق ألنه يخفف من حدة اإللتهابات 
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 الممكن استخدامه في    مفيد للبشره : يعمل على عالج حب الشباب و الهاالت السودا حول العين ومن
يزيد من   الزيت مما  إلى زيت  أو إضافته  بالليمون  الكركم  قناع  مثل  للبشرة  عمل ماسكات طبيعية 

  بريق ونعومة البشرة 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 .ة وتوفيره طازجا باالسواقالصحي  كركم فوائد ال -1

 .   منتج محلي منهلكركم باالسواق المحلية لعدم توفر ارتفاع اسعار ا -2

 احالل منتج محلي بدل المستورد الن كل الكركم المتوفر في االردن مستورد  -3
  

  ثالثا: منتجات المشروع

  كركم توابل ال

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

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

  
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
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، ويمكن القيام بذلك من خالل  تشرين الثانييجب زراعة الكركم منذ بداية انشاء البيوت البالستيكية و -

 اتباع الخطوات اآلتية: 

 تُحرث األرض مرتين إلى ثالث مرات. -

حوالي   - فيها  األرض  ارتفاع  تكون  بحيث  بها،  الكركم  زراعة  سيتم  التي  الحفر  سم،    15تُجهز 

 .   سم 20على مسافات    بيت خط في ال  12على خطوط وعرضها متر واحد،  

من الحصاد السابق لزراعة الكركم، أو يمكن شراؤه جاهًزا من  (الريزومات)  تُستعمل جذور الكركم   -

م بالكامل، أو يمكن تقسيمها إلى جزأين بشرط وجود برعم كامل لكل  المشاتل، حيث تُزرع جذور األ 

  40-25دينار اردني يحتاج البيت  5وتشترى بالكيلوا الجرام حيث يبلغ سعره الكيلو ما يقارب جزء.

 كغم. 

 سم.  5تُقطع البراعم باستعمال األصابع إلى قطع طويلة، بحيث يبلغ طول كل منها حوالي  -

- : نشادر    130  التسميد  ونترات  أزوت  قبل  33وحدة  والثانية  الخف  بعد  األولي  دفعتين  على   %

ري الكركم بحسب  % أثناء تجهيز األرض15.5كجم سوبر فوسفات    100التزهير، ويمكن أضافه  

  ر. التربة والظروف المناخية، وهطول األمطا

الكركم بعد حوالي   - الب   أشهر من زراعته   10-9يتم حصاد  البيت  الواحد  تصل االنتاج من  الستيكي 

، ويمكن  دينار/كغم  6كغم من العلم ان سعره طازجا في االسواق المحلية يصل الى    300  -250الى  
اللون   إلى  السفلية  الكركم قد أصبح جاهًزا للحصاد أم ال عندما تتحول األوراق  إذا كان  معرفة ما 

رع المختص بالحفر بلطف  األصفر، أو عندما تجّف سيقان الكركم وتتساقط، أو يمكن أن يقوم المزا
  .بجانب نبات الكركم، ثم إزالة الجذور لمحصوله حسب الحاجة، وذلك بدًال من حصاد الجذر كامًال 

  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

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

  . دينار  2,000
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 :وتعديالت البناءالبناء   ) 3(

دينار اي اجمالي الكلفة   1,100كلفة البيت مجهز للزراعة تبلغ  2بيوت بالستيكية عدد يحتاج المشروع الى  

  . دينار  2,200

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هـو دينـار توزعـت كمـا 1400قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيـب والتشـغيل بحـوالي 

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  عدد زراعية بسيطة  1000  1  1000
  لرايزومات ا  5  80  400

  المجموع   1400
  ------------------------------- الطاقة اإلنتاجية التقديرية * 
  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

  ال يحتاج المشروع الثاث 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

بحوالي   المقترح  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزعت  ---------بناء  دينار 

  - :كمايلي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  4200  االرض 
  %10  1400  معدات الاآلالت و

  %15  0  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  0  وسائط نقل 

    5600  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  2 يوفر المشروع س
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  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  صاحب المشروع  
  1    عامل

  2  المجموع 
    
  

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 8(

  دينار/الدونم سنويا  700وتقدر كلفتها والمياه لالرض  العضويةتتمثل المستلزمات باالسمدة 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(
  

  دينار .  500تقدر تكاليف التاسيس بـ 
  

  : رأس المال العامل ) 10(
 

  . دينار   1000يتمثل 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. 

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  تكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول التالي ال
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  4200  بناء االرض وال 
  1400  معداتال

  0  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  0  وسائط نقل 

  5600  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  1000    التشغيلي رأس المال 
  7100  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :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

 


