فكرة مشروع مقـترحة

معمل إنتاج أعالف األسماك
(باستخدام ماكينة اإلكسترودر)

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويا
أوال  :المةدمة
ثانيا  :مبررا وأاداف الم رو
ثالثا :منتدا الم رو
رابعا :النواحي الةانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التمنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديال البناء
 .4اآلال والمعدا
 .5األثاث والتدهيزا
 .2وسائ النةل
 .7التكاليف اادمالية للمودودا الثابتة
 .8اادارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزما الخدمة
 .11مماريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف اادمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
معمل إنتاج أعالف األسماك

فكرة الم رو المةترحة
منتدا الم رو

أعالف األسماك ال افية

تمنيف الم رو

مناعي
4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودا الثابتة

34711

مماريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

3471
39271

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مةدمة
ترتكز فكرة المشروع عل إنتاج أعالف األسماك من مصادر علفية غير تقليدية وبتكاليف قليلة مقارن ًة مع
المثيل المصنعف حي

يمكن من خالل هلا المشروع إنتاج أنواع مختلفة من الخلطا

العلفية والتي تتناسب

مع األنواع المختلفة من األسماكف وسيكون اإلعتماد في إختيار موقع المشروع عل المناطق التي تتوفر فيها
كميا

من المخلفا

التي تصلح كمصادر علفية غير تقليدية كمخلفا

التصنيع الزراعي ومخلفا

المزارع

من البندورة والبازيالء والبطاطا واللرة والقش وغيرها من المخلفا إمافة إل مخلفا الدواجن.

ثانيا  :مبررا وأاداف فكرة الم رو
تعتبر منتجا

المشروع من المنتجا

المرورية ألصحاب مزارع األسماك ومربيهاف ويهدف إنشاء هلا

المشروع إل تحقيق عدة فرص عمل ألبناء التجمعا
خالل إستغالل مخلفا
من المخلفا

التصنيع الغلائي – مثل مخلفا

الغلائية األخرىف وكللك مخلفا

السكانية المستهدفة والقريبة من أرض المشروع من
مصانع رب البندورة ومصانع البسكوي

وغيرها

تربية الدواجن  -في إقامة هلا المشروع وبما يساهم في

تحسين مستوى الدخل لصاحب/أصحاب المشروع وكللك العاملين فيهف عالوة عل توفير منت "أعالف
األسماك" الطافية وشبه الطافية بمواصفا

جيدة وبأسعار مناسبة للمستهلكينف ويمكن تسويق منتجا

هلا

المشروع إما من خالل االتصال المباشر مع أصحاب مزارع تربية االسماك أو البيع المباشر واإلعالن
بواسطة االنترن .

ثالثا :منتدا الم رو
ينت المشروع خلطا

األسماك العلفية الجاهزة من خالل إعادة استخدام المخلفا

الزراعية والحيوانية

بإمافة البروتينا واألمالا الالزمة للخلطة العلفية المطلوبة.

رابعا :النواحي الةانونية لركرة الم رو المةترحة
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هلد األنواع من المشاريع وخصوصا ً أنها مشاريع صديقة للبيئة وتساهم
في التخلص من المخلفا الغلائية وتحويلها إل منت نهائي قابل لإلستخدام.
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المةترحة
() 1

مراحل التمنيع

التصنيع باالكسترودر هو عملية اندماج الحرارة والمغط من أجل
انتاج غلاء أكثر همما ً باالمافة إل استخدام مادة رابطة رخيصة من
نفس المكونا

وهي النشا كما أنه يعط

السوائل مثل الزي

فرصة مناسبة الستخدام

(في تصنيع االعالف لألسماك التي تحتاج زيو

في تغليتها) عن طريق تقليبها داخل المنت وهلد الطريقة تحسن من
حالة المواد الخام وتعطي أحسن قيمة غلائية لهلد الموادف ويتوقف
حالة المنت

من حي

كونه :علف طاف أو نصف طاف أو

غاطس عل كمية البخار الموجودة مع مكونا العليقة (العلف).
وتنقسم األجزاء الرئيسية لماكينة االكسترودر إل :
 .0وحدة الطحن.
 .5وحدة اإلكسترودر.
 .3وحدة التجفيف.
ولكي تتم عملية انتاج األعالف باستخدام ماكينة االكسترودر بطريقة سليمة يجب مراعاة األمور التالية:
عملية ال حن :بعد عمل التركيبة المناسبة ووزن المواد الخام يتم إدخالها عل مطحن لى مناخل حجم
فتحتها ما بين  521ميكرون للجمبري واألسماك الصغيرة و 011ميكرون لألسماك الكبيرة عل أن تكون
كمية الهواء المارة من المناخل  52م /³دقيقة عبر مناخل مساحتها  69ديسيمترف وهلا المطحن لن يحسن
فقط من الخواص الفيزيائية للمنت بل كللك سوف يقلل من الطاقة المستخدمة ف اإلكسترودر.
المعالدة عبر ااكسترودر :يتم تكييف المواد الخام المطحونة بـ  %31 – %52ماء ثم يتم تمرير المواد
الخام المكيفة بها وحقنها بالبخار اللي قد تصل درجة حرارته إل  °072مئوية من أجل تقليل اإلحتكاك
داخل االسطوانة وكللك زيادة لزوجة النشا في تل وجود مغط شديدف وهناك نوعين من اإلكسترودر:
 Single Screw Extruder اكسترودر احادي الحلزون.
 Twin Screw Extruder اكسترودر مزدوج الحلزون.
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وفي النوع األخير نجد أن األسطوانة متغيرة الطول وهناك إمكانية لتغيير عدد ومومع الحلزون داخل
االسطوانة وبالتالي إعطاء مواصفا مختلفة للمنت النهائي.
عملية التدريف :يجب أن يؤخل المنت بحرص بعد المعالجة عبر االكسترودر حي أن المنت يكون معيفا ً
وأفمل طريقة لللك هو الشفط بالهواءف والا ما تم مبطه فسوف يحد

أقل فاقد في المنت ف وكللك يزيل

الشفط بالهواء الزائد في كمية البخار والنات من رأس االكسترودر ويعمل عل منع هلا البخار من التكثيف
عل المنت واألجهزة وطردد إل الخارج.
إن عملية تجفيف المنت شئ أساسي في تكوين المنت والتجفيف ال بد أن يتم بطريقة بطيئة للمساهمة في
التقليل من كلفة تشغيل الجهازف أما الا تم التجفيف بحرارة شديدة وبسرعة فسوف تحد
وتمنع نزوا الرطوبة من داخل المنت إل الخارجف وتحد

حالة من الصالبة

تلك العملية (نزوا الرطوبة) بعد عدة ايام

وبالتالي يؤدي الي العفن.
كللك الحال بالنسبة لعملية التجفيف الشديدة  Over Dryingوالتي لها آثارها السيئة عل التكلفة حي
ازالة  %0من الرطوبة وبدون حاجة أو مرورة يؤدي للك إل

أن

زيادة التكلفة التشغيلية للماكينةف ويتم

التجفيف عادة عند درجة حرارة تتراوا بين  051 – 011درجة مئويةف وتمتلك ماكينة االكسترودر
خاصية إمافة الماء أو البخار إل االسطوانة بطريقة التحكمف إل أن إمافة الماء يؤثر علي درجة الطبخ
ومتهر المنت النهائيف وتتوقف حالة نوع هلا المنت من علف األسماك من حي كونه منتجا ً :طاف أو
غاطس ببطء أو غاطس سريع عل نوعية التركيبة وكمية البخار الممافة للخلطة.
أخيراً ال بد أن يقطع المنت النهائي بنتافة وسرعة وبسكاكين ستانليس ستيل قوية ومنتتمة السنف ويكون
عمر السكاكين من  50 – 55ساعة ويتم تغيرها بعد للكف أما بالنسبة لفترة عمر الحلزون في الحلزون
المزدوج فتبلغ حوالي  01111ساعة تشغيليةف أما في حالة اإلكسترودر أحادي الحلزون فتبلغ حوالي
 3211ساعة تشغيلية.
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() 6

المساحة والموقع:

يقترا إقامة المشروع بالقرب من المناطق الزراعية والصناعية خىارج التجمعىا السىكانية الرئيسىةف وعلى
قطعة أرض يتم استئجارها بمساحة دونم تقريبا ًف وتقدر األجرة الشهرية بحدود  311ديناراً للدونم.

() 3

البناء وتعديال البناء:

ينبغي تجهيز هنجر صناعي بمساحة  011م ²وبكلفة إجمالية قدرها  05111دينارف إلستيعاب المواد الخام
وخط اإلنتاج والموازين ومعدا التعبئة وكللك تخصيص مساحة مناسبة للتخزين.

() 4
قدر

اآلال والمعدا :
تكلفة التجهيزا

والمعدا األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  000211دينار توزع كمىا هىو

مبين بالجدول أدناد-:
األدهزة
خط اإلنتاج (ماكينة اإلكسترودر)
ماكينة تعبئة
عدد يدوية متفرقة
موازين الكترونية

ددول رقم ()1
تكلرة الوحدة/دينار
7111
5211
0111
521
المدمو

العدد
0
0
0
5

التكلرة /دينار
7111
5211
0111
0111
11511

* الطاقة اإلنتاجية التقديرية للخط تتراوا بين 011كغم –  211كغم/ساعة صيني المنشأ للتقديرا األولية ويتم تحديد الطاقة
اإلنتاجية له عند إعداد الدراسة النهائية بناء عل حصة المشروع السوقية وقيمته النهائية وبلد المنشأ للخط اإلنتاجي بناءاً عل
رغبة المستثمر.

() 5

األثاث والتدهيزا والديكورا :

تقدر احتياجا

المشروع من األثا

بمبلغ  0511دينارف وتشمل تجهيز مكتب اإلدارة وتأثيثه وتركيب

اللوحة اإلعالنية الخارجية.

() 2

وسائل النةل:

سيحتاج المشروع لغايا التسويق وتوريد المواد األولية إل بك أب بتكلفة قدر بحوالي  010111دينار.
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() 7

التكاليف اادمالية للمودودا الثابتة
ما تقدم تقدر تكاليف الموجودا

بناء عل

الثابتة للمشروع المقترا بحوالي  350711دينار توزع

كمايلي-:
البند
أعمال بناء
اآلال والمعدا
أثا وتجهيزا وديكورا
وسائط نقل
المدمو

() 8

ددول رقم ()6
التكلرة/دينار
05111
00211
0511
01111
34711

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

اادارة والعمال:

سيوفر المشروع  5فرص عمل موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:
ددول رقم ()3
العدد
0
0
0
0
4

الوظيرة
مالك المشروع /مدير
مهندس زراعي
عامل فني
سائق
المدمو

() 9

المواد األولية ومستلزما الخدمة

المواد األولية الالزمة لإلنتاج هي المخلفا

الزراعية والحيوانية من بقايا المزارع والبروتينا

الجاهزة

واألمالا الالزمة للخلطة العلفية والمياد ومستلزما التعبئة والتغليف لتجهيز المنت النهائي.

( )11مماريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة باإلمافة إل المراسال
والمواصال الستقطاب العروض واشتراك كهرباء سعة  3فاز واشتراك مياد وتعديل التمديدا الصحية والتي
تقدر بحوالي  0211دينار.
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( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوم مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولغايا

الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس

المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي  %01من إجمالي تكاليف الموجودا

الثابتة

حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  30571دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المةترحة
المشروع صديق للبيئة حي

يقوم بتدوير المخلفا

الزراعية والحيوانية عن طريق معالجتها بماكينة

اإلكسترودر وتحويلها إل علف طاف لألسماك المختلفة وبالتالي ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع.

سابعا :التكاليف اادمالية لركرة الم رو المةترحة
يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترا:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
05111
00211
0511
01111
34711
0211
3571
39271

البند
أعمال بناء
اآلال والمعدا
أثا وتجهيزا وديكورا
وسائط نقل
إدمالي المودودا الثابتة
مماريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف اادمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هي مقترا لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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