ملخص دراسة جدوى إسترشادية ملشروع

إستزراع أسماك مياه عذبة فى أقفاص عائمة
فكرة املشروع
تعتمد فكرة املشروع على إنتاج أسماك البلطى الطازجة للتسويق املحلى من خالل إستزراع األسماك فى أقفاص عائمة فى املياه
العذبة باملحافظات الساحلية واملحافظات التى تقع على بحيرات وممرات مائية والتى تتوفر فيها املياه العذبة بصفة مستمرة بشرط
أن تكون خاليه من امللوثات والعناصر الثقيلة.

هدف املشروع
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توفير فرص عمل لشباب الخريجين واملهتمين بمجاالت تنمية الثروة السمكية والصناعات القائمة عليها والصناعات املكملة لها من خالل
إقامة مشروعات اإلستزراع السمكى كأحد املصادر الرئيسية للحوم.
تعظيم االستفادة من وحدة املساحة باإلنتاج املكثف لألسماك من األقفاص العائمة والتى التحتاج إلى أراض ى إلقامتها وفى ذلك خفض
الطلب على األراض ى.
تحقيق االستفادة من جميع املصادر املائية الداخلية (أنهار /بحيرات داخلية).
اإلقتصاد فى استخدام املياه ،حيث ال تتطلب إقامة املشروع أى مقننات مائية.
تربية كميات من األسماك تصل إلى  50مرة من القدر الذى يربى في نفس املساحة من األحواض األرضية املفتوحة.

املنتجـ ـ ــات
أسماك بلطى

اآلالت واملعدات والخامات
اآلالت واملعدات 4 :أقفاص عائمة فى املياه العذبة بأبعاد (6م طول × 6م عرض × 3م عمق) للقفص الواحد
الخامات :إصبعيات سمك بلطى ،أعالف أسماك

دراسة السوق
يعتبر االستزراع السمكى فى أقفاص عائمة من املشروعات السريعة العائد والربحية ،حيث أوضحت دراسة السوق أن هذا النوع من
املشروعات يغطى تكاليفه من أول عام مع تحقيق ربح للمستثمر .ويعتمد هذا املشروع على توفير مياه جارية خالية من أى ملوثات.
وتعتبر املحافظات الساحلية واملحافظات التى تقع على بحيرات وممرات مائية من أنسب املحافظات إلقامة مثل هذه املشروعات
وخاصة محافظات (اإلسكندرية ،دمياط ،البحيرة ،كفر الشيخ ،الفيوم) ،باإلضافة إلى وجود العديد من أسواق األسماك املتخصصة
مثل سوق العبور بالقاهرة وسوق املنيب بالجيزة ،وبعض األسواق ومراكز تجميع األسماك (الحلقات) املشهورة فى املحافظات املتميزة
بصيد واستزراع األسماك مثل (بورسعيد ،اإلسماعيلية ،السويس ،اإلسكندرية ،دمياط ،كفر الشيخ ،الفيوم) .كما يمكن أن يتم
تسويق األسماك فى املحافظات التى تفتقر إلى وجود فرصة لالستزراع السمكى بها مثل محافظات الصعيد حيث تالقى األسماك رواجا
جيدا فى هذه املحافظات.
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إستزراع أسماك مياه عذبة فى أقفاص عائمة
ملخص الدراسة املالية
عمر املشروع :

 5سنوات

مدة دورة اإلنتاج :

 6شهور

العمالة املطلوبة:

 3عمال

االستثمارات الكلية املشروع :
(رأس املال  +القرض)

 237.845جنيه

رأس املال (مساهمة املستفيد)

 59.461جنيه

قيمة القرض املطلوب:

 178.384جنيه

حجم املبيعات السنوية املتوقعة:

السنة األولى:

554.000

جنيه

السنة الخامسة:

985.911

جنيه

صافى األرباح السنوية املتوقعة:

السنة األولى:

215.805

جنيه

السنة الخامسة:

380.214

جنيه

معدل العائد الداخلى:

% 104.90

متوسط فترة اإلسترداد:

0.76

ً
ملحوظة :جميع األرقام املذكورة بملخص الدراسة تعتبر أرقام إسترشادية قابلة للتغيير طبقا ألسعار السوق وقت
التنفيذ الفعلى ،ويجب تحديثها قبل البدء فى تنفيذ املشروع.

