ملخص دراسة جدوى إسترشادية ملشروع

مزرعة سمكية على مساحة  4فدان
فكرة املشروع
تعتمد فكرة املشروع على إنتاج أسماك البلطى والبورى الطازجة للتسويق املحلى من خالل إقامة مزرعة سمكية فى أحواض ترابية على
ً
مساحة  4فدان فى األراضىى التى لها القدرة على الحتفاظ باملياه ،وهو أكثر أنماط الستزراع السمكى إنتشارا فى مصر ،وذلك فى
املحافظات الساحلية ،واملحافظات التى يوجد بها أراضىى غير صالحة للزراعة ،وكذلك إستغالل املناطق الصحراوية التى يوجد بها آبار
مياه جوفية ذات نسبة ملوحة مرتفعة التصلح للزراعة بشرط أن تكون خاليه من امللوثات والعناصر الثقيلة.

هدف املشروع
توفير فرص عمل لشباب الخريجين واملهتمين بمجاالت تنمية الثروة السمكية والصناعات القائمة عليها والصناعات املكملة لها من خالل
إقامة مشروعات الستزراع السمكى كأحد املصادر الرئيسية للحوم البيضاء بأسعار مناسبة لكل من املنتج واملستهلك مع العمل على فتح
أسواق لألسماك خارج محافظات النتاج إلى املحافظات األخرى على مستوى الجمهورية.

املنتجـ ـ ــات
سمك بلطى ،سمك بورى

اآلالت واملعدات والخامات
اآلالت واملعدات :ماكينة رى ورفع مياه قدرة  7حصان
الخامات :زريعة سمك بلطى ،إصبعيات سمك بورى ،أعالف أسماك ،سوالر وزيوت ملاكينة الرى

دراسة السوق
أوضحت دراسة السوق أن مشروعات إنتاج األسماك تعتبر من املشروعات الجاذبة لالستثمار فى مصر ،نتيجة وجود طلب كبير على
األسماك ،خاصة سمكة البلطى الشهيرة التى يوجد عليها طلب كبير فى مصر والدول العربية مما يجعل مشروعات الستزراع السمكى
ً
ً
ً
مشروعات واعدة فى مجال تنمية الثروة السمكية ،خاصة وأن مصر تعتبر حاليا أول دولة إفريقيا والثامنة عامليا فى الستزراع السمكى
ً
ً
ألسماك املياه العذبة  ،وأول دولة عامليا فى إنتاج أسماك البورى ،وثانى دولة عامليا فى إنتاج أسماك البلطى .وعلى الرغم من
نجاح مصر في االستزراع السمكى في املياه العذبة ،إال أنها مازالت تستورد نحو  193ألف طن من األسماك ،للوصول إلى املعدالت
العاملية لنصيب الفرد من األسماك مما يؤكد وجود طلب كبير على النتاج املحلى من األسماك لوجود فجوة كبيرة بين النتاج
والستهالك.

ملخص دراسة جدوى إسترشادية ملشروع

مزرعة سمكية على مساحة  4فدان
ملخص الدراسة املالية
عمراملشروع :

 5سنوات

مدة دورة اإلنتاج :

 12شهر

العمالة املطلوبة:

 3عمال

االستثمارات الكلية املشروع :
(رأس املال  +القرض)

 376.500جنيه

رأس املال (مساهمة املستفيد)

 94.125جنيه

قيمة القرض املطلوب:

 282.375جنيه

حجم املبيعات السنوية املتوقعة:

السنة األولى:

848.000

جنيه

السنة الخامسة:

1.817.763

جنيه

صافى األرباح السنوية املتوقعة:

السنة األولى:

462.896

جنيه

السنة الخامسة:

1.109.712

جنيه

معدل العائد الداخلى:

% 143.60

متوسط فترة اإلسترداد:

0.50

ً
ملحوظة :جميع األرقام املذكورة بملخص الدراسة تعتبرأرقام إسترشادية قابلة للتغييرطبقا ألسعارالسوق وقت
التنفيذ الفعلى ،ويجب تحديثها قبل البدء فى تنفيذ املشروع.

