فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مزرعة تربية االسماك بنظام االكوابونيك

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحييما النمواحل الةنيمة والتمويييمة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنيمـة وحممم االسمترمار الملزم لتنةيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي عيى التكاليف االسترمارية اللزمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أ تكو البيانات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكم  ،وسمعيا أل تكمو البيانمات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكم  ،فقمد تممت زيمارات ميدانيمة لمشماريع وماسسمات ومموردي ذات علقمة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلمك لكمو اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عواممما أو ظممروف ي ممع

التنبمما باتماهاتهممام مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد االقتنمماع بةكممرة

المشروع التومه رعداد دراسة المدوى االقت ادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1وصف الخدمة
 .2تعديالت البناء
 .3المساحة والموقم
 .4اال اث والديكورات والتجهيزات
 .5العدد واالدوات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
تربية االسماك اكوابونيك

فكرة المشروع المقترحة
منتجات المشروع

اسماك المشط والكارب

تصنيف المشروع

زراعي

عدد األيدي العاملة

7

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

102750

الموجودات ال ابتة

500

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

20,500

رأس المال العامل

123,750

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
تعتبممر مشمماريع زراعممة االسممماك م م المشمماريع الزراعيممة الحديرممة وانتشممرت تربيتهمما فممل المميكممة  ،اال أ
الكميات المنتمة محييا مازالت دو المستوع المطيمو  ،ولمم تكم احمواب تربيمة االسمماك معروفمة اال ا
المسترمرو قامو باستزراع االسماك م خلا تربيتها فل برك مخ

ة لذلك م

وم خلا التمربة العيميمة تحمت الظمروف المحييمة امكم تربيمة ورعايمة االسمماك ومعالممة المشماكا التمل
تطرأ عيى االحواب واسماك التربيمة نوعما ا االوا أسمماك ليميماه العذبمة  ،والرمانل اسمماك ليميماه المالحمة
وهل تتميز باالحمام الكبيرة وكنها تحتاح الى مساحات اكبر واحمام كبيرة م المياة لكل تسبح فيها م
حيممأ أ مزرعممة االسممماك بنظممام االكوابونيممك يتمرمما بومممود أحممواب زراعيممة واحممواب خا ممة بتربيممة
االسماك ويتم االستةادة م سماد السمك لزراعة النبات  ،ويتم استيراد أ بعات المشط والكار وتمربيتهم
ليو وا ليمحم المناس م

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
ومود طيبات عيى انواع االسماك  ،ودعم السوق المحيل بشكا اساسل بالرروة السممكية والزراعيمة وانشماء
علمة تمارية بموا ةات ومقاييس أردنية ويهدف المشروع الى
 تربية اسماك المشط والكار لتغطية حامة السوق المحيل م تحقيق عائد ميد ال حا المشروع م -توفر فرص عما لليدي العامية م

ال ا :منتجات المشروع
سيقوم المشروع بانتاج اسماك المشط والكار واالستةادة م مياه السمك فل زراعة النبات م م

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ال يومد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع خ و ا انها مشاريع
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ديقة ليبيئة م

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
( )1وصف الخدمة :
سوف ينتج المشروع اسماك المشط والكاري بعد تربيتها فل مياه عذبة فل أحمواب اسممنتية ممهمزة لمذلك ،
وتكو هذة االسماك ذات نوعية ميدة تغظل احتيامات السوق المحيل م الرروة السمكية م

( )2تعديالت البناء :
تتمرا احتيامات المشروع م تعديلت بناء بومود ماييل ا
 -مستودع

غير للعلف بمساحة  15متر وتكيةة  750دينار

 -هنممامر عممدد  5يومممد بممداخيها حمموب اسمممنتية بارتةمماع 120م وعممرب متممري

 14حمموب مسمماحة

الحوب الواحد  8متر وتكيةة المتر  50دينار  ،وعدد البرك  6برك ) تقدر التكماليف  12,000لكما
هنمر
 -وعيى ذلك فا الكيةة االممالية للبنية واالنشاءات المطيوبة يتوقع ا تبيغ  60,750دينارم

) (3الموقم:
م الممك إقامة المشروع فل مناطق قريبة م ومود الينابيع واالبار الموفية حيأ أ تيك المناطق تتمتمع
بالمو الدافئ والمعتدا وهل م العواما التل تساعد عيى تربية االسماكم

()4اال اث والديكورات و التجهيزات:
تقدر كيةة التمهيزات والعدد واالدوات اللزمة ليمشروع بحوالل  2,000دينار
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( )5العدد واالدوات :
جدول رقم ()1
التكلفة/دينار

البند
توليد اوكسمي
بيورات
ماتور كهرباء احتياط
المجموع

20,000
20,000

( )6وسائل النقل:
يعتمد المشروع بشكا اساسل عيى موا ية لنقا وتوزيع االسماك  ،بحيأ يكو ممهز بالتمهيزات اللزمة
ليمشروع  ،تقدر أ تبيغ تكيةته بحوالل  20,000دينارم

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  102,750دينار توزعت
كماييلا-
جدول رقم ()2
البند
تعديلت البناء
أراأ وتمهيزات
العدد واالدوات
وسائا النقا
المجموع

التكلفة/دينار
60,750
2,000
20,000
20,000
102,750

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

() 8اإلدارة والعمال:
سيوفر المشروع  ) 7فرص عما موزعة م حيأ الوظيةة والعدد عيى النحو التالل ا-
جدول رقم ()3
العدد
1
5
1
7

الوظيفة
مدير مشروع
عماا
سائق
المجموع
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكممو المممواد األوليممة م م ا ممبيعات سمممك المشممط والكممار وز 10غممم ليواحممدة واعمملف ومطهممرات
للحواب بمعدا مرتي فل العام وتعبئة االوكسمي باالضافة الى االعلفم

( )10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف م اريف التأسيس وما قبا التشغيا م رسوم التسميا والترخيص ألوا مرة بارضافة إلى المراسلت
والموا لت الستقطا العروب والتل تقدر بحوالل  500دينارم

( )11رأس المال العامل:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستةيدي يم
ولغايات الو وا إلى تكاليف إممالية ليمشروع اقر

إعداد دراسة مدوى اقت ادية مة ية لها

ما يكو ليواقع سيتم افتراب أ رأس الماا

التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادا حوالل  %20م إممالل تكاليف المومودات الرابتة حس
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  20,550دينارم

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ال يومد آرار بيئية سيبية ليمشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدوا التالل يبي تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف م المومودات الرابتة مضافا لها الم اريف
التأسيسية ورأس الماا العاماا-
جدول رقم ()4
التكلفة/دينار
60750
2000
20000
20000
102750
500
20,500

البند
تعديلت بناء
أراأ وتمهيزات
العدد واالدوات
وسائا النقا
إجمالي الموجودات ال ابتة
م اريف التأسيس وما قبا التشغيا
رأس الماا التشغييل

123750

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحأ هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة المدوى االقت ادية النهائية
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م اريةه

