فكرة مشروع مقـترحة

زراعة اسماك الزينة

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
بسماك الزينة
اسماك زينة (مولم تالتم جوتم سورع تيا)

فكرة المشروع المقترحة
منتجام المشروع
تصنيف المشروع

زراعم /مزرعة اسماك زينة

ععع األيعي العاملة

5
حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
البيان

التكلرة بالدينار األردني

الموجوعام الثاتتة

5,7,11

مصاريف التأسيس وما قتا التشريا

211

ربس الماا العاما

57,11

المدمو الكلي لحدم االستثمار

319911
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أوالً  :مقدمة
تعب الناس منل فترة تاالهتماو تأسماك الزينة وبصتحم بحواض اسماك الزينة تزين المنازا والقصور
والفلا وبخلم تتزايع تاالنتشار .وتطور علو األحياء المائية تشكا كتير وخاصة فم مجاا عالو األحياء
المائية المخصصة للزينة حي

قعو العلو اكتر متعة لإلنسان .فقع سها تطور التكنولوجيا الحعيثة العما

عل سع احتياجام و اشتاع راتام مرتم األسماك من الهواة نتيجة التطور فم إنتاج متطلتام األحياء
المائية من مععام وبعوام والاء ومواع مكافحة األمراض .وقع بمكن معرفة بفما طرق ترتية ورعاية
بسماك الزينة خاصة األسماك االستوائية التم ترت تكثرة فم بحواض الزينة وكا ما تحتاجه هلد
الكائنام الحية الجميلة من اجا تطويع التيئة للحفات عليها تألوانها وبشكالها الطتيعية.
إن اختيار األنواع التم يراى المرء فم ترتيتها فم حوض السمك تخمع تالعرجة األول

لللوق

الشخصم وال يجى بن تكون الراتة لوحعها الستى فم اختيار األنواع فهناك بستاى ععيعة تحع من
االختيار العشوائم منها مراعاة حجو السمك وانسجاو األصناف مع تعمها ومع األنواع األخرى من
السمك ومتطلتام النوع تالنستة لحجو الحوض عرجة الحرارة والرلاء .وهناك بنواع متوحشة وبنواع
تحى العزلة وبنواع تحى النتاتام وبنواع تحى تجاويف األحجار ولهلا فان االختيار يجى بن يكون
معروس حت ال تفشا عملية ترتية األسماك.
تعب تعض مرتم األسماك فم األرعن تعايام متوامعة فم مجاا ترتية اسماك الزينة لتلتية الطلى المتزايع
عل اسماك الزينة للهواة والمهتمين تتزيين منازلهو تأحواض من اسماك الزينة .للا بصتح المستثمر
األرعنم فم اآلونة األخيرة مهتما تترتية اسماك الزينة عل مستوى تجاري لتلتية الطلى المتزايع عل
هلا النوع من األسماك .وقع تو تأسيس  3مزارع لهلد الراية (مزرعة واعي شعيى مزرعة فرعون فم
القنية ومزرعة تطيخة) وتطاقة إنتاجية تقعر تحوالم  511بلف سمكة /السنة.

وينصح الهاوي عنع

التعء تممارسة هلد الهواية من اخل االستشارة المناستة فم هلا المجاا الختيار الحوض المناسى
واألسماك المناستة.
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يعتمع األرعن عل األسواق الخارجية لتامين احتياجاته من اسماك الزينة وان العما عل تأسيس مشاريع
خاصة تترتية اسماك الزينة من شانه إحالا اإلنتاج المحلم تعال من المستورعام وإنتاج اسماك تكلفة اقا
ويهعف المشروع إل :
 ترتية اسماك الزينة لترطية حاجة السوق المحلم.
 تحقيق عائع جيع ألصحاى المشروع.
 تقعيو فرصة استثمار جيعة و خلق فر

عما .

ثالثا :وةف الم رو
سوف يعتمع المشروع عل ترتية اسماك الزينة تالطريقة المكثفة فم منطقة واعي األرعن المقترحة نترا
لتوفر مياد اليناتيع المتعفقة والعافئة ومياد الري التم يمكن االستفاعة منها وسيتعب المشروع تترتية اسماك
الزينة الولوعة نترا لسهولة ترتيتها

وتفريخها كا شهر مرة عاخا بحواض التفريخ ومن العواما التم

تىىؤثر فىىم عمليىىة التفىىريخ عرجىىة حىىرارة المىىاء والتهويىىة .ومىىن الجىىعير لكىىرد بن عام ىة النىىاس تعتقىىع بن
األسماك تتيض وال تلىع وراىو صىحة هىلا االعتقىاع إال بن تعىض األسىماك تلىع .حيى يقىوو الىلكر تتلقىيح
التويمام عاخا األنث ثو ينمو الجنين .وتعع مرحلىة اكتمالىه يىتو ومىع الصىرار تعمليىة شىتيهة تىالوالعة.
ومن بنواع األسماك الولوعة التالتم الجوتم المولم تأنواعه المختلفة .ويجىى على مرتىم اسىماك الزينىة
بن يعركوا تأن معتو األسماك الولوعة تفترس صرارها للا التع من عزا الصىرار عىن اآلتىاء واألمهىام.
ويتو للك عن طريق شتكام عزا بو حامنام تفصا األمهام واآلتاء عن المواليع الصرار وينصح عنع
التعاية تأي مشروع خا

تترتية اسماك الزينة بو الهواة التعء تترتية األسماك المولوعة لسىهولة التعامىا

معها .كما بنها تتميز تاإلنتاج العوري لألفراخ /كا شهر تينما بسىماك الزينىة التىم تتكىاثر تىالتيض تمىع
تيمها مرة كا عاو ومنها السىمكة اللهتيىة جولىع فىيس واسىماك النيىون تيتىرا والعيسىكاس واالوسىكار و
السيكلع وايرها.

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

هكلا مشاريع .
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

وةف العملية :

ترتيىىة لكىىور وإنىىا األسىىماك على بن تسىىتتعع األمهىىام والىىلكور تعىىع سىىنة مىىن اإلنتىىاج حيى تىىنخفض
إنتاجية األمهام

ويتراو إنتاج بنث سمك الزينة الولوع ما تىين  01 – 01فىرخ  /شىهريا بي حىوالم

 011فرخ سنويا وتحتاج كىا بنثى إلى ثالثىة لكىور وقىع تىو افتىراض بن المشىروع سىيكون قىاعرا على
تأمين احتياجاته من األمهام واللكور لاتيا .

) (2الموقع:
تعتتر منطقة واعي األرعن من المواقع المالئمة لمثا هلد المشاريع تستى اعتعاا عرجة الحرارة شتاء
والتم تعتتر عامال هاما وحساسا فم مشاريع ترتية األسماك ومن المواقع المقترحة منطقة سويمة فم
األاوار الوسط التم تتميز توجوع يناتيع متعفقة لام ملوحة ال تزيع عن  5111جزء تالمليون تسترا
فم ري المحاصيا كما تتميز المنطقة تالمناخ المالئو لألسماك تاإلمافة إل

قرتها من األسواق

المستهعفة ألسماك الزينة مثا العاصمة عمان والزرقاء وارتع.

( )3األرض والتناء:
تحتاج مثا هلد المشاريع إل مساحام كتيرة من األرامم ومن الممكن تنفيل المشروع ممن الوحىعام
الزراعية التم تتوفر فيها مياد نتع بو تئر مياد ارتوازي بو بية مياد ال تكون معاملة تأحع المواع الكيماوية
مثا الكلور وألاراض هلد العراسة فقع افترض استئجار قطعة برض مساحتها عونو .
يحتاج المشروع إل خمس ترك سمك مىن التىاطون المسىلح تأتعىاع  0.5 x 0.2 x 5.,متىر مكعىى لكىا
تركة إحعاها تركة سمك احتياط عل بن ال يزيع ارتفىاع المىاء فيهىا عىن  011سىو وتعتتىر هىلد التىرك
كافية الستيعاى األسماك المنوي ترتيتها خالا الخمس السنوام المفترمة لعمىر المشىروع .علمىا بن كىا
متر مكعى من المياد يتسع إل مىا مجموعىه  57111فىرخ مىن األسىماك كمىا بن بمهىام األسىماك تمىع
مواليعها كا شهر مرة وتصتح بفراخ األسماك جاهزة للتسويق تعع فترة تتراو تين بستوعين إل شىهر
من ترتيتها.
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يتين الجعوا التالم احتياجام المشروع من األتنية المختلفة :
ددول رقم ()1
التيان
متن تسيط لصاحى المشروع والعاما ومستوعع
ترك إسمنتية مسلحة  0.2 x 5و ارتفاع 0.5و ععع 2
المدمو

المساحة
(و)5

التكلفة
عينار/و5

إجمالم
التكلفة/عينار

21
-

011
-

2111
2111
11111

( )4االدهزة والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األساسية مع التركيىى والتشىريا تحىوالم  87,11عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة
ضاغ ة اواء
مولد كهرباء احتيا
أحواض زدادية/فيبر لنقل السمك
عدد وتدهيزات ( بك عزل ،بك ةيد ،دهاز فحص األكسدين والحموضة)
المدمو

العدد
6
1
3
-

التكلرة /دينار
6511
5111
611
1111
8700

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا

تمتلغ  07111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية

وكراسم وخزائن وكنتايام وخالفه .

( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايام التسويق وتوريع المواع األولية إل
 87111عينار.
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وسيلة نقا تتكلفة قعرم تحوالم

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  5,7,11عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البيان
تناء
بجهزة ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
017111
87,11
07111
87111
679711

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 5فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()3
الوظيرة
صاحى المشروع /معير
عاما فنم
المدمو

العدد
0
0
6

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتمثا المواع األولية تاألعالف الالزمة للترلية والمكونة من مسىحوق األسىماك الصىويا الىلرة الصىفراء
والفيتامينىىام تنسىىتة تىىروتين تصىىا إل ى  %31لحىىين تسىىويقها .وتختلىىف بسىىعار الخلطىىة حسىىى مكوناتهىىا
ومصعرها
هلا كما يلزو للمشروع المعقمام والمطهرام الخاصة وكللك المياد .

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قتا التشريا من رسوو التسجيا والترخي
والمواصالم الستقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.
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ألوا مرة تاإلمافة إل المراسالم

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة تإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم حسى خترة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشاتهة ووفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا
حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعام الثاتتة بي ما يعاعا  57,11عينار تقريتا

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار تيئية سلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
يتين الجعوا بعناد تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
017111
87,11
07111
87111
679711
211
57,11
319911

البيان
تناء
بجهزة ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قتا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تتين مصاريفه

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