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0Fالحادي عشر فصلال

* 
 

 اإلدارة العامة ودراسة الجدوى
 

 اإلدارة العامة :أوًال 
أقصـى  الوصـول إلـىهي التـي تعمـل علـى إن وجود اإلدارة الواعية للمزارع السمكية  

يبدأ دورها حتى قبل بدء العمليـة اإلنتاجيـة  ، وعلى عائد اقتصادي وتحقيق أ  طاقة إنتاجية
 :أهم النقاط التي يجب على اإلدارة القيام بها فيما يلي  ازإيجويمكن . وتشغيل المزرعة 

 

الدراسة الجيدة لسوق األسـماك ومتطلبـات المسـتهلكين السـمكية وأنـواع األسـماك  )أ ( 
  :المختلفة وأسعارها 

 : فهي ولهذه الخطوة أهمية كبيرة وفوائد كثيرة 
وبالتــالي  تســاعد فــي التعــرف علــى أنســب األســماك التــي يفضــلها المســتهلك ـ

يــتم اســتزراع األســماك التــي تلقــى رواجــًا عنــد تســويقها ، فــال يجــد صــاحب 
المزرعـــة صـــعوبة أو يواجـــه مشـــكلة تســـويقية عنـــد بيـــع المحصـــول الســـمكي 

 .لمزرعته 
الدراسة الجيدة للسوق تفيد في معرفة أنسب األوقات لطـرح اإلنتـاج السـمكي  ـ

وفقـــًا لعلميـــة العـــرض  بوذلـــك عنـــدما يكـــون الســـعر مناســـ ، للمزرعـــة للبيـــع
ومـــن هنـــا يحـــدد صـــاحب المزرعـــة متـــى يبـــدأ فـــي عمليـــة التربيـــة . والطلـــب 

ماك ـألن تـأخير األســ، ق فــي الـزمن المناسـب يلتكـون األسـماك جـاهزة للتسـو 
بالمزرعــة يــؤدي إلــى اســتهالك كميــات إضــافية مــن األعــالف قــد ال يقابلهــا 

ــــوزن ذات قيمــــة تســــويقية تعــــوض تكــــاليف  التغذيــــة واإلشــــراف زيــــادة فــــي ال
 .ومقاومة األمراض خالل هذه الفترة 

تفيــد دراســة ســوق األســماك فــي معرفــة األحجــام التــي يقبــل المســتهلك علــى  ـ
وبالتــــالي يــــتم علــــى ضــــوء ذلــــك تحديــــد الحجــــم الــــذي يجــــب علــــى ، شــــرائها 

ـــع  ـــده وطـــرح األســـماك للبي ـــف الحجـــم . صـــاحب المزرعـــة التوقـــف عن ويختل
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الف نـوع الســمك كمـا يـرتبط أيضـًا بـذوق المســتهلك التســويقي لألسـماك بـاخت
وٕامكانياته االقتصادية ألنه من المعروف أن سعر النوع الواحد من األسماك 

 .يختلف باختالف الحجم 
اج ـدراسة عملية تسويق األسماك تساعد في معرفة الطريقة األمثل لطرح إنتـ ـ

أم  ية أم مثلجــة ـماك حـــويق األســـالمزرعــة للبيــع ، وهــل األفضــل أن يــتم تســ
 .وذلك وفقًا لألسعار بما يحقق الربحية األعلى  مصنعًة◌ً 

 

ريعةاللتسويق  التنسيق ) ب(      :أو توريدها لمزارع التسمين  زَّ
كمــا يكــون لــإلدارة دور هــام أيضــًا خاصــة فــي حالــة المــزارع غيــر المتكاملــة ، كــالتي  

ريعــةالتقــوم مــثًال علــى إنتــاج  قيــة المراحــل ، أو تلــك التــي تعنــي فقــط فقــط دون اســتكمال ب زَّ
ريعـــةالوتعتمـــد فـــي الحصـــول علـــى  وًال إلـــى الحجـــم التســـويقيـماك وصــــمين األســــبتســـ أو  زَّ

ريعــةالمــزارع إنتــاج ( ففــي الحالــة األولــى . االصــبعيات علــى شــرائها مــن مصــادر مختلفــة   زَّ
لتســـمين كـــي تضــمن يجــب علــى اإلدارة أن تقــوم بالتنســيق الجيــد مــع مــزارع ا) واالصــبعيات 

ال توجـد مـزارع  حيـثإلنتـاج لتسـويق إنتاجها ، وحتـى ال تفاجـأ بأنهـا أخطـأت اختيـار الوقـت 
كــذلك فــي  .وبالتــالي ال يوجــد ســوق لهــذا اإلنتــاج . فــي حاجــة إلــى بــدء دورة تســمين جديــدة 

ريعــةالي البــد لــإلدارة أن تقــوم بالتنســيق أيضــًا مــع منتجــ) مين ـمــزارع التســ( الة الثانيــة ـالحــ  زَّ
ر ـة طيبـــة وتثـــق فـــي إنتـــاجهم لســـالالت جيـــدة حتـــى تطمـــئن إلـــى توفـــعالـــذين يتمتعـــون بســـم

ريعةال وحتى ال تفاجأ حين تريد بدء الدورة  ،المضمونة حينما تريد بدء دورة تسمين جديدة  زَّ
ريعــــةالبعــــدم تــــوفر  فيفوتهــــا موســــم التربيــــة وتتعطــــل المزرعــــة فيعــــود ذلــــك بالخســــارة علــــى  زَّ

ريعــةراز مــن تتــوفر لديــه تــبإلأو تقــع عرضــة . بها أصــحا فــي ذلــك الوقــت فيبيعهــا بالســعر  زَّ
ـــذي  الـــذي يريـــده وهـــم فـــي هـــذه الحالـــة مضـــطرون للشـــراء حتـــى ال يفـــوتهم موســـم التربيـــة ال

ريعــةالأو قــد يضــطر أصــحاب المــزارع مــن جــراء عــدم التنســيق مــع منتجــي . خططــوا لــه   زَّ
ر الذين يثقون فيهم إلى شـراء  مـن أي مكـان وربمـا تكـون سـالالت غيـر مضـمونة وعنـد  يعـةزَّ

ريعةالذلك تحدث المشاكل الكثيرة والخسائر الكبيرة نتيجة استخدام هذه     . زَّ
 :برنامج تأمين األسمدة واألعالف  )ج ( 
كمــا أن هنــاك جانــب مهــم جـــدًا يجــب علــى اإلدارة أيضـــًا أن تدرســـه جيــدًا حتــى ال  

واألعــالف ويــتم لهــذا الغــرض  ل المزرعــة أال وهــو تــأمين األســمدةتحــدث مشــاكل أثنــاء تشــغي
وآخــر لألعــالف المطلوبــة للمزرعــة الســمكية خــالل الموســم حســب تصــميم برنــامج لألســمدة 



 145 

معدالت التسـميد المعمـول بهـا فـي المزرعـة وحسـب احتياجـات األسـماك المرتبطـة بمعـدالت 
 .نموها ودرجة حرارة الجو طوال فترة التربية 

 

 امج األسمدة برن
خـالل دورة التشـغيل وتحديـد  الترابيـة بـركالفـي يبدأ بتحديد أنواع األسمدة المطلوبـة   

ومـن . حسـب النظـام المعمـول بـه فـي المزرعـة أو  معدالت االستخدام اليومي أو األسـبوعي
مـن خالل البرنامج يتم تحديد االحتياجات السمادية لفترة زمنية معينة تبعًا لدورة التشغيل ، و 

ثم يـتم شـراء هـذه االحتياجـات وتخزينهـا فـي المخـازن المخصصـة لـذلك بالمزرعـة ، حتـى ال 
وبمقارنـــة االحتياجــــات . تتعـــرض عمليـــة التشـــغيل لمشـــاكل فـــي حـــال عـــدم تـــوفر األســـمدة 

ظــيم هــذا العمــل ألن عمليــة نتضــبط و الســمادية مــع الموجــود بالمخــازن كــل أول شــهر يمكــن 
احة المخــــازن ولفتــــرة صــــالحية التخــــزين المســــموح بهــــا التخــــزين هــــي األخــــرى تخضــــع لمســــ

 .لألسمدة بما ال يؤثر على جودتها 
 

 برنامج األعـالف

يــــتم حســــاب االحتياجــــات مــــن األعــــالف الســــمكية بــــاختالف أنواعهــــا ومواصــــفاتها  
وأشــكالها تبعــًا ألنــواع األســماك المســتخدمة وأعمارهــا ومعــدالت التغذيــة المســتخدمة وتطــور 

لكـل حـوض علـى حـده وبتجميـع هـذه ويفضل تصميم برنـامج . ودرجة الحرارة نمو األسماك 
وبتجميــع الكميــات . الكليــة مــن األعــالف البــرامج الجزئيــة يــتم تصــميم برنــامج االحتياجــات 

المطلوبة من برامج التغذية يمكن تصـميم برنـامج شـهري باالحتياجـات مـن األعـالف لجميـع 
 .لمطلوب ومواصفاته أنواع األسماك موضحًا به نوع العلف ا

 

ونظــرًا للمشــاكل الناتجــة عــن تخــزين األعــالف يفضــل أن يكــون االحتيــاطي الموجــود  
بالمخـــازن ألقـــل فتـــرة زمنيـــة ممكنـــة علـــى أن يـــتم اســـتخدام األعـــالف طبقـــًا لتـــاريخ تصـــنيعها 

ذا الصــدد إبــرام عقــود بــين ـكمــا يمكــن فــي هــ. وتخزينهــا حتــى ال تفســد طــول فتــرة التخــزين 
المتخصصـــة فـــي تصـــنيع األعـــالف وبـــين أصـــحاب المـــزارع يـــتم فـــي هـــذه العقـــود  الشـــركات

توضيح االحتياجـات ومعـدالت توريـد األعـالف للمزرعـة والفتـرة الزمنيـة للتوريـد وأن تتضـمن 
هـــذه العقـــود شـــروطًا جزائيـــة فـــي حالـــة إخـــالل الشـــركة المـــوردة لألعـــالف بنظـــام التوريـــد أو 

 .مواصفات األعالف 
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           :العمالة تخطيط  )د (  

تعتبر العمالة أحد أهم عوامل نجاح المزرعة السمكية كما أنها أحـد أهـم اإلمكانيـات  
المطلوب تحديدها لالستفادة من أقـل عـدد مـن العمـال يفـي للقيـام بأعمـال المزرعـة المختلفـة 

هــا وتختلــف األعمــال المطلــوب القيــام ب. حتـى ال يكــون هنــاك إهــدار للمــال فــي هــذا الجانــب 
 .من حيث عدد العمال المطلوبين ونوعيتهم سواء عمالة فنية أو عادية دائمة أو مؤقتة 

 

ويبـــدأ تخطـــيط العمالـــة بوضـــع خطـــة العمـــل بالمزرعـــة وتوضـــيح األعمـــال المطلوبـــة  
على خطة العمل يتم تحديد العمالة الدائمة المطلوبة وكذلك العمالـة  اوبناءً . وتوقيت عملها 

 .الموسـمية الالزمـة حال تجهيز األحواض أو عند موسم الحصاد وتسويق األسماك 
 

           :تخطيط الحصاد   )هـ ( 

ارتباطــًا وثيقــًا بالعوامــل االقتصــادية التــي تــوازن بــين أســعار عمليــة الحصــاد  تــرتبط 
أن معدل نمو األسماك يقـل  وحيث. وأحجامها وتكاليف الوصول إلى أحجام أكبر األسماك 

بزيــادة الحجــم ، يعتبــر الغــذاء المقــدم لألســماك فــي بعــض األحــوال غيــر مفيــد اقتصــاديًا عنــد 
كما أن معدل نمو األسماك في الشتاء يكون منخفضـًا ، . وصول األسماك إلى حجم معين 
زارع إلى المبادرة بالحصاد قبل أو مع دخـول فصـل الشـتاء ولهذا يلجأ كثير من أصحاب الم

سماك الـذي عنـده يقـرر مـديري المـزارع القيـام بعمليـة الحصـاد أما عن الحجم التسويقي لأل. 
وكمـا أسـلفنا . فإنه يختلف باختالف نوع األسماك وذوق المستهلكين وٕامكانـاتهم االقتصـادية 

  .اك يمدها بالمعلومات الالزمة في هذا الصدد الذكر فإن قيام اإلدارة بدراسة سوق األسم
 

 البـركفي حالـة ا( وقف عملية التسميد يجب   بإسبوعينحصاد ال وقبل القيام بعملية 
، كمـــا يـــتم وقـــف التغذيـــة أيضـــًا فـــي جميـــع أنـــواع األحـــواض قبـــل أســـبوع مـــن بـــدأ ) الترابيـــة 
 .الحصاد 

 

يتم تجنب حرارة الشـمس ، كمـا يجب القيام بعملية الحصاد في الصباح الباكر كي و  
البد أن تتوفر الصناديق أو األوعية ووسيلة النقل التـي يـتم فيهـا نقـل األسـماك إلـى األسـواق 

أمـا فـي حالـة االتجـاه . بهـذه الصـورة  في حالة ما إذا كانت ستنقل حية ليتم عرضها وبيعهـا
قل إلى جانب توفر الـثلج إلى التسويق المثلج لألسماك ، فالبد من توافر أوعية الحفظ أو الن

حتــى يــتم المحافظــة علــى األســماك بحالــة جيــدة تحقــق لصــاحبها . المجــروش بكميــات كبيــرة 
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وفــي هــذه الحالــة يــتم . أعلــى ســعر تســويقي ، إذ يتــأثر الســعر بشــكل كبيــر بحالــة األســماك 
صـناديق خشـبية ( فرش أو توزيع كمية من الثلج المجروش في أرضية أو قاع أوعيـة النقـل 

ثــم تــرص األســماك وبطنهــا علــى طبقــة الــثلج بطريقــة الــذيل فــي الــذيل ) و بالســتيكية مــثًال أ
حتى يتم رص الطبقة األولى ثم توضـع كميـة مـن الـثلج المجـروش فـوق األسـماك ليـتم رص 

ثــم تغطــى األســماك بطبقــة كثيفــة مــن الــثلج . الطبقــة الثانيــة ، وهكــذا حســب ســعة الصــندوق 
 . المجروش تمنع دخول الهواء

 

د عــدم إجهــاد األســماك وعنــد التجميــع يراعــى عــدم حصــايراعــى عنــد القيــام بعمليــة ال 
نفوق األسـماك خاصـة عنـد الرغبـة  إلى تكديسها أو تراكمها فوق بعضها حتى ال يؤدي ذلك

فـــي حالـــة وجـــود أوســـاخ أو شـــوائب عالقـــة بأجســـام األســـماك يمكـــن ، و فـــي التســـويق الحـــي 
 .جة حرارته مع مياه أحواض التربية باستخدام ماء تتماثل در  غسلها

 

 دراسة الجدوى :ثانيًا 
العائـد المـادي المتوقـع الحصـول عليـه  قـديردراسة الجدوى هي عملية الهـدف منهـا ت 

وبـين على الفارق بين الحسابات التقديرية لكافة التكـاليف المحتملـة  امن المشروع وذلك بناءً 
 .   وهـــــو مــــايعرف بطريــــق الخصـــــم ية لألســــماكالتقــــديرات المحتملــــة أيضــــًا للقيمـــــة التســــويق

(Discounting method) ةـام بذلك البد أوًال من تجميع المعلومات األساسية التاليـوللقي:  
 

وكمياتها وهل هنـاك احتيـاج لنـوع معـين بشـكل أكبـر معرفة سعر األسماك باألسواق  ـ 1
 .أو ألنواع أخرى جديدة 

 .مدى إقبال المستهلك عليها  في حالة األنواع الجديدة ، ما ـ 2
ـــــي اآلالت والمعـــــدات واألجهـــــزة و  أرخـــــص وأفضـــــل ـ 3 المـــــواد والوســـــائل المســـــتخدمة ف

 .المشروع 
األرض فـــي المنطقـــة المـــراد إنشـــاء المزرعـــة الســـمكية فيهـــا ونوعيـــة أو إيجـــار  ســـعر ـ 4

 .التربة ومصادر المياه 
 .رخص الطرق فضل وأتقدير تكلفة بناء األحواض بأ ـ 5
 .نوعية غذاء األسماك للمراحل المختلفة وتكلفته  ـ 6
في المزرعة وكذلك وسائل المواصـالت أو النقـل المطلوبـة  خدمةكافة األدوات المست ـ 7

. 
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 .عدد األيدي العاملة والخبرة المطلوبة وتكلفة كل ذلك  ـ 8
 

 تفصيل دراسة الجدوى
 

 :حساب التكاليف أ ـ  
 

 :رأس المال الثابت  ـ 1
 :هذا الجزء أساس المشروع ويشمل كًال من  يمثل 
 .األرض المستخدمة في المشروع سعر   أ ـ 
 . والمضخات تكلفة تشييد األحواض وأنابيب إمداد المياه والصمامات والفالتر  ب ـ 

 جـ ـ  تكلفة حفر اآلبار
 د  ـ   تكلفة وسائل النقل

  هـ ـ تكلفة المعدات والتجهيزات
 

كمــا أن عمــر األرض ) معــدل تلــف ( األرض أيــة نقصــان وعــادة ال يحســب لســعر  
، وكــذلك المبــاني  أمــا األحــواض ومســتلزماتها فلهــا عمــر معــين. يحســب إلــى مــا ال نهايــة 

 .وعليه يتوقع أن تنقص قيمتها بمعدل معين كل سنة  ووسائل النقل
 
 

 :رأس المال المتغير  ـ 2
وٕادارة المشــروع وعليـه يكــون  يشـمل هـذا الجــزء رأس المـال الـذي يجــب تـوفره لتشـغيل 

 :ويشمل هذا المال اآلتي . المال متغيرًا بتغير المشروع 
 .لكمية المستهلكة في حالة شرائها  تبع لتكلفة المياه  ـ أ

ريعــةتكلفــة  ب ـ ريعــةاألســماك ، حيــث تقــوم بعــض مــزارع األســماك بشــراء  زَّ األســماك  زَّ
عمليـــة تخـــتص هـــي بلـــى أن مباشـــرة مـــن أمـــاكن أو مـــزارع متخصصـــة فـــي ذلـــك ، ع

ريعــةالوعليــه يســهل هنــا حســاب تكلفــة . التســمين  حســب الكميــة المطلوبــة ويــدخل  زَّ
أمــا فــي حالــة المــزارع المتكاملــة التــي تقــوم بعمليــة . فــي ذلــك تكلفــة النقــل وخالفــه 

التفريخ والتسمين فيحتـاج األمـر إلـى حسـاب التكلفـة الكليـة مـن مراحـل تربيـة وتغذيـة 
 .مرحلة التفريخ األمهات حتى 

 .تكلفة غذاء األسماك  جـ ـ
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 .حسب حجم المشروع  مطلوبينتكلفة العمال واإلداريين ال ـ  د 
 . في حالة عدم شرائهاعربات نقل السمك تكلفة إيجار  هـ ـ
ويقصـد بمعـدل التلـف نقصـان  ، تقدير معدل التلف ومن ثم خصم قيمة هذا المعـدل و ـ

( شـــــىء عتبـــــر اليادة ـوعـــــ. ن ـالزمـــــ ربمـــــرو   ةـدمـــــهزة المستخـلمعـــــدات واألجـــــقيمـــــة ا
، ال قيمة لها بعد المدة أو العمر المقـرر لهـا  ..... )تجهيزات أو معدات أو أدوات 

  : ويمكن تقدير معدل التلف في كل عام كاآلتي
 العمر االفتراضي) / سنة ) س ( سعر الجديد ـ السعر بعد = ( معدل التلف  

  العمر االفتراضي ) / الجديد ـ صفر  سعر= ( حساب التكلفة  ز ـ
 

 حساب األرباح ب ـ
 

 )ثمن بيع السمك ـ التكاليف ) = ( العائد ( األرباح 
 

الضـرائب مـن تخصـم على أن قيمـة أو ثمـن األرض ال يـدخل ضـمن التكـاليف ، علـى أن  
رباح مقارنة مـع ثم تحسب نسبة األ. للمشروع ليحدد العائد النهائي األفتراضية قيمة األرباح الكلية 

ــًا مــن المــال فكــان  المصــروفات أو التكــاليف بمعنــى أن صــاحب المشــروع قــام باســتثمار قــدرًا معين
العائــد أو الــربح يمثــل نســبة معينــة مــن هــذا المبلــغ المســتثمر وعليــه بعــد ذلــك أن يقــارن مــع النســب 

    .األخرى لمشاريع مختلفة ومن ثم يقرر جدوى هذا المشروع 


