ملخص دراسة جدوى إسترشادية ملشروع
إستزراع أسماك مياه عذبة فى أقفاص عائمة
مقدمـ ـ ـ ــة

ً
وهبنا هللا ظروفا جوية معتدلة على مدارالعام لكل هذه
الهبات التي وهبها هللا ملصرتم التفكيرفي أسلوب لتربية
األسماك ال يعتمد على إنشاء أحواض أو آالت لرفع املياه
سواء لتغذية األحواض أو صرفها أال وهو أسلوب تربية
األسماك باألقفاص العائمة التي يمكن أن نضعها في أي
مجري مائي طاملا كانت مياهه صالحة وغيرملوثة.
يعبر االستزراع السمكي في أقفاص من املشروعات
االستثمارية السريعة العائد والربحية  .حيث ثبت
بالتجربة العملية أن هذا املجال يغطى تكاليفه من أول
عام مع تحقيق ربح للمستثمر ,ويعتمد هذا املشروع على
توفير مياه جارية خالية من التلوث أو املبيدات الحشرية
التي تلقى في الترع واملصارف نتيجة للصرف الزراعي .
وتعتبر املحافظات الساحلية والتي تقع على بحيرات
وممرات مائية من أنسب املحافظات إلقامة مثل هذه
املشروعات .وخاصة محافظات اإلسكندرية – دمياط-
البحيرة – الفيوم – كفرالشيخ ..ومن خالل الدراسة وجد
أن فرصة االستزراع السمكي في أقفاص في مصرلها سوق
واعد حيث يزداد الطلب على األسماك وخاصة بعد ظهور
مرض أنفلونزا الطيور والخنازير حيث إتجة املستهلكون
إلى تعويض النقص في اللحوم البيضاء عن طريق تناول
األسماك مما اثر على أسعار األسماك خالل الفترة األخيرة
بشكل كبيرمع إنخفاض ملحوظ في أسعارمواد العلف مما
يعطى فرصة كبيرة لالستثمار في مثل هذه املشاريع خالل
الفترة القادمة .باإلضافة إلى زيادة الطلب الخارجي على
األسماك مما يعطى فرصة جيدة للتصديروخاص في خالة
إستزراع األسماك البحرية مثل الوقار والدنيس والبوري
والجمبري .

أهداف املشروع
توفيرفرص عمالة لشباب الخريجين من خالل اقامة
مشاريع استزراع سمكي والتى تعمل على توفير مصادر
من للحوم البيضاء ذات جودة عالية و أسعاراقل من
املتاحة بالسوق املحلى مع العمل على فتح أسواق
لألسماك خارج محافظات اإلنتاج إلى املحافظات
األخرى على مستوى الجمهورية املصرية واالستفادة من
جميع املصادراملائية املتاحة ( نهرالنيل وفروعه/
البحيرات /البحار /املصارف واالقتصاد في استخدام
املياه حيث ال يتطلب مقننات مائية  .وتربية كميات من
األسماك تصل إلى  50مرة قدرالذي يربي في نفس
املساحة من األحواض .تنفيذ أثرمن دورة في السنه
وبالتالي الحصول على مادى مرتفع.
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عدد فرص العمل التي يوفرها املشروع

إجمالي االستثمارات املطلوبة (رأس املال  +القرض) رأس املال (حقوق
امللكية)
نسبة املساهمة من املستفيد

238000
()25%

املطلوب من املستفيد

59000

قيمة القرض املطلوب

178000

مدة القرض بالسنة

 5سنوات

فترة السماح

سنه

صافي األرباح فى أول سنة

215000

صافي األرباح فى آخرسنة

380000

فترة األسترداد

0.76

معدل العائد الداخلى IRR

%104

