فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تربية االسماك(اسماك المشط)

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

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
فكرة الم رو المقترحة

تربية االسماك

منتدات الم رو

اسماك الم

تةنيف الم رو

زراعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

68831

المودودات الثابتة

511

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

18985

رأس المال العامل

48315

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتبر مشاريع استزراع األسماك من المشاريع الزراعية الحعيثة وانتشرم تربيتها فم األرعن فم منتصف
السبعينام إال بن الكميام المنتجة محليا ما زالم عون المستوى المطلوى ولو تكن بحواض تربية األسماك
منل فترة قريبة معروفة لعى المزارعين إال بنه فم اآلونة األخيرة قاو المستثمرون باستزراع األسماك من
خالا تربيتها فم برك مخصصة لللك وكان هلا بمثابة تحعي لكيفية تطويع البيئة لالستفاعة المثل من
االحياء المائية
واستراللها لسع االحتياجام السكانية من لحوو األسماك .حي

من السها معرفة بفما الطرق لتربية

ورعاية األسماك وخاصة اسماك المياد العلبة التم ترب بكثرة فم بحواض من المياد العلبة المتوفرة فم كا
المزارع التم تعتمع عل مياد الري فم سقاية المحاصيا باإلمافة إل

توفرد المياد فم مشاريع الثروة

الحيوانية.
ومن خالا التجربة العملية تحم التروف المحلية بمكن تربية ورعاية األسماك

ومعالجة المشاكا التم

تطرب عل األحواض .وبسماك التربية نوعان  :األوا بسماك للمياد العلبة والثانم بسماك للمياد المالحة
وهم تتميز باألحجاو األكبر ولكنها تحتاج إل مساحام برحى وبحجاو كبيرة من المياد لكم تسبح فيها  .وال
بع عنع القياو بتربية األسماك بن يكون مالك المشروع ملما بأساسيام كثيرة حت يتالف الكثير من المعوقام
والمشاكا.
تحتا لحوو األسماك بهمية كبرى من ناحية عالجية الحتواء لحومها عل ماعة اليوع الخاصة بالمحافتة عل
عما الرعة العرقية فم اإلنسان ويتميز لحو السمك بخلود من الكلستروا با بن زيته يساعع عل التخل
من الكلستروا كما تعتبر لحومه من البعائا الرخيصة للبروتين الحيوانم امافة لكونها سهلة الهمو
وتعتبر مشاريع تربية األسماك من المشاريع المعرة للعخا إلا ما تو تربيتها ممن مزارع المحاصيا
المروية.
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
تميق الفجوة الكبيرة ما بين الكميام المنتجة محليا والمستورعة لسع احتياجام السكان ورفع نسبة االكتفاء
اللاتم من هلد الماعة حي

بلرم نسبة اكتفاء لاتم فقط  %5.2من الكميام المستهلكة لالعواو السابقة

وتعتبر هلد النسبة مرتفعة مقارنة باالعواو التم سبقم.
ويهعف المشروع إل :
 تربية اسماك المشط لترطية حاجة السوق المحلم .
 تحقيق عائع جيع الصحاى المشروع.
 خلق فر

عما للععيع من السكان وتحسين المستوى االقتصاعي واالجتماعم

للعاملين فم المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
سوف ينت المشروع المقتر اسماك المشط لام النوعية الجيعة والتم تصلح تربيتها فىم الميىاد العلبىه كمىا
يرتفع الطلى عليها فم االسواق المحلية نترا العتعاا اوزانهىا وانخفىاض سىعرها نسىبيا مقارنىة مىع االنىواع
االخرى من االسماك.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للبيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
تعتبر مناطق األاوار واألزرق من المواقع المالئمة للمشروع وللك لوجوع الينابيع واآلبار الجوفية فم
المنطقة األول والقرى من بماكن التسويق الرئيسة والطرق المعبعة والكهرباء .ووجوع اآلبار فم المنطقة
الثانية باإلمافة إل الجو العافئ فم الشتاء والمعتعا باقم بياو السنة فهم من العواما المساععة عل تربية
األسماك فم تلك المناطق.
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( )2االرض وتعديالت البناء:
تعتبر احتياجام المشروع من االرامم محعوعة وقع افترمم بحعوع  2-5عونو وباجرة سنوية 011
عينار.
يتمثا بنع االنشاءام المطلوبة بما يلم :
 .0سكن للعماا بمساحة  21متر مربع تقعر كلفته بمبلغ  5111عينار.
 .5برك للتربية ععع  2بمساحة  021متر مربع للبركة باالمافة ال بركة امهام بمساحة  9متر
مربع هلا وستكون البرك من االسمنم المسلح وبارتفاع  0.1تقريبا وتقعر تكاليفها بملغ 01111
عينار.
 .5مستوعع صرير لالعالف والععع واالعوام بمساحة  00متر مربع وبكلفة تقعيرية  181عينار
 .1وعل علك فان الكلفة االجمالية لالبنية واالنشاءام المطلوبة يتوقع ان تبلغ  00181عينار.

ددول رقم ()1
البند
سكن عماا
برك  021و2×5
مستوعع اعالف صرير

المساحة /متر مربع
21
00
المدمو

تكلرة المتر المربع/دينار
11
-

إدمالي التكلرة/دينار
5111
01111
181
12481

( )3االثاث :
يحتاج المشروع ال اثا بسيط للعماا ومكتى لصاحى المشروع عل النحو التالم:
ددول رقم ()6
األدهزة
اثا للعماا
مكتى بسيط

تكلرة الوحدة/دينار
551
051
المدمو
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العدد
0
0

التكلرة /دينار
551
051
351

( )4العدد واالدوات:
تقعر احتياجام المشروع من الععع واالعوام التم يحتاجها المشروع سواء لتجهيز البرك او مععام المناولة
والصيع من السوق المحلم:
ددول رقم ()3
العدد
0

التكلرة /دينار
5011

األدهزة
كمبريسر هواء

تكلرة الوحدة/دينار
521

ماتور كهرباء احتياط

5211

0

5211

شبكة صيع تجميع طوا 01و

021

0

021

شبكة صيع ااطسه

21

0

21

اسطوانام بوكسجين

011

5

511
5111

المدمو

( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايام التسويق وتوريع مستلزمام االنتاج إل

بك بى بتكلفة قعرم بحوالم 0111

عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  58,851عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا بناء
االثا
الععع واالعوام
وسائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
00181
521
2111
0111
68831
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 5فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
3

الوظيرة
مالك المشروع
عاما فنم
عاما عاعى
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج اصبعيام السمك وزن  01او للواحعد واعالف ومطهرام لالحواض بمععا
مرتين فم العاو وتعبئة االسطوانام باالوكسجين.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراسالم

والمواصالم الستقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %00من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  08982عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
يعتبر المشروع من المشاريع الصعيقة للبيئة .
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
00181
521
2111
0111
68831
211
08982
48315

البند
بعماا بناء
بثا وتجهيزام
الععع واالعوام
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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