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INTRODUCTION
FEASABILITY STUDY MODEL

for CAGE FARMING BUSINESS of SMALL/MEDIUM SIZE

Concept

The following pages provide a Feasibility Study Model (FSM) for drafting a comprehensive Feasibility Study (FS) for 
small and medium cage aquaculture Projects. This includes a short Business Plan Model for a Start-up cage fish 
farming. 

The topics in this FSM are designed for the start-up of small to medium fish farm projects.  The difference between 
this model and one used for larger business models and private capital is in the depth of research and topics 
necessary for a large project and not applicable to a smaller one.

A FS is required to justify Applicant’s use of public sea shore and sea water, as a shared resource, for the purpose 
of carrying out cage aquaculture.

Structure

This FSM has chapters that define the business model.  The Financial section of the plan should highlight Applicant’s 
funding requirements, if needed, and the important elements of Applicant’s financial projections.  The applicant’s 
financial projection worksheets must be attached for reference.

Process

The FS is structured in a formalized way though the order in which specific tasks are carried out may be different 
from how it is presented in the document. For example the FS begins with the Executive Summary, but this is the 
last step in the process, summarizing what has been drafted in the study). 

The following chapters form the structure of Applicant’s plan. 

The number in brackets gives a suggested sequence to consider in Applicant’s planning process.

•	 Executive Summary (#8)  Summarizes the key elements of the FS

•	 The Project(#7)   Presents an overview of the business

•	 Product/Services(#2)   Defines the product/Fish Species menu and any Service

•	 Technology Consideration(#3) Defines the technology used

•	 Market Analysis (# 1)   Assesses the market situation 
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•	 Marketing Strategy (# 6) Defines strategies necessary to fulfill the financial plan

•	 Management (# 4)  Defines the management/staff model 

•	 Financial Plan (# 5)  Develops financial projections and assesses performance 

Topics

Each topic starts with explaining the theory behind the topic followed by some suggested items and tips on market 
information sources where applicable. Theory is presented in blue and the suggested items in green.
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Enter business name as Applicant’s customers will see it. It may be different than Applicant’s legal name.  Applicant 
may insert a logo as well.  Follow by inserting the type of business and Applicant’s tag line. If you don’t have one, 
it’s a good time to start thinking about how to “augment” Applicant’s identity.  You can add it later. Complete the 
Contact information and when satisfied, delete these instructions.

              

CAGE FARM
Fish Farming in Open Sea
“Applicant’s Slogan”

       

FEASIBILITY STUDY 
AND 
SHORT BUSINESS PLAN

Contact:

Address:

Telephone:

Email:
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EXECUTIVE SUMMARY
>The Executive Summary is needed to provide the reader with a general overview of the project in a clear and 
concise manner. It will include a brief narrative text for each section of the FS. 

During the license evaluation process carried out by the Competent Authority/Evaluators it will help to efficiently 
screen the projects quality and business consistency. 
It is suggested the executive summary is drafted once the whole FS is completed in order to correctly summarize 
each section of the document.

Text length suggested: 1 page
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Executive Summary 

The Project

1. Business name

2. Ownership

3. Selected Site

4. Product/Selected Fish

5. Technology Used

The Market
6. Target Market

7. Marketing Strategy

The Management

8. Relevant Owner Experience

9. Staff Experience

10. Staff Requirement

The Finances

a. Brief outline of:

11. How much profit intent on making in a partic-
ular timeframe

12. Money needed

13. Description of the funds source

14. Breakeven point
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THE PROJECT
Project Description
> This section defines the project in detailed terms. The purpose of this section is to provide detailed descriptions 
about the applicant and the technical aspects of the proposed aquaculture project. It is important to detail the 
reasons why the selected site is eligible for cage aquaculture purposes and what kind of technology will be used 
to achieve the production targets.

For the Small or Medium size companies an environmental investigation will be required, the level of detail required 
depending on the size of the proposed farm, as covered by the Environmental Impact Assessment requirements 
issued by the Competent Authority. 

Ownership
In this section give the company name and provide any related information (e.g. if sole owner, partnership, etc.), 
the full business address and the date of establishment.

Introduction
This section describes the past and current fish farming experiences internationally, within the region and in the 
country.

It also describes the past and current experiences concerning the technology that you would like to use/apply in 
the selected site, by other companies.

The Selected Site
The site should be selected following the Site Selection Criteria as indicated by the  Aquaculture Department of the 
Ministry of Agriculture (MOA) and inside the Areas indicated by the Eligible Sites List for Cage Farming mentioned 
in the Masterplan and available through a GIS system map. 

In this section the applicant must provide, in reasonable detail (according the company size), the characteristic and 
specific information of the site where the fish farm will be installed.

Information must also be provided about the land-based facilities ( such as: offices, stores, labs, housing, workshops, 
water resources and its treatment, power production and its distribution, etc.) or land requirements/characteristics 
to support the sea cage farming (such us: harbour, jetty, storage area, roads, airport, communication systems, etc). 

The Technology used
A full list of the equipment required must be provided along with the sketch/drawing related to the cage modules, 
the nets and the mooring system (including both grid system and mooring lines).

A full and well detailed list must be also provided both for any on-sea site (such as: barge, feeding system, water 
and surveillance monitoring system, service boat, well boat, etc.) and on-land equipment required (such as: net 
washer, ice-maker machine, processing machinery, etc.). 

The company profile of each planned equipment supplier shall be included.

Equipment certification quality shall be also provided, if applicable.
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Time Scheduling
Provide the Authorities with a clear work-plan and specific time scheduling for assembling and installation of both 
all the land facilities and fish farming equipment required for the project.

It is recommended to use a GANNT-graphic approach to improve the easy reading by the Evaluators. 

Text length suggested:   Ownership  1 page

    Introduction  1 page

    Site Selected  10-12 pages

    Technology Used 10-12 pages

    Timing   1 page + GANNT graphic

 
 
 
Project Description

Ownership 15. Business name

16. Business structure

17. Address

18. Year of Establishment

19. Shareholders

20. Brief Company profile

Introduction 21. Worldwide regional and national farming experiences 
of the target species.

22. Worldwide, regional and national experience in the 
selected farming technology
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The Selected Site 23. Geographical Site references

24. Map overview

25. Map 1:5000

26. Dimension required

27. Environmental Characterization

28. Winds & Hydrodynamic parameters

29. Seabed Geomorphology 

30. Seabed quality

31. Water Chemical and Physical characteristics such as: 
DO; Chl a conc; Secchi depth; sea temperature profile 
showing min, max and average monthly sea tempera-
tures; tidal range/current speed etc. 

32. Plankton life in the area

33. Benthos life in the area

34. Potential conflicts/Other stakeholders on site

35. Geographical on land location references

36. On land facilities required

37. Potential conflicts/Other stakeholders on land

38. Infrastructures (roads, harbor, Jetty, Electrical power, 
potable water, etc.)

39. Final Considerations

Technology used 40. Cages quantity, type and dimensions

41. Cage supplier profile

42. Nets quantity, type, layout and dimensions

43. Net supplier profile

44. Mooring design and calculation

45. Mooring equipment required

46. Mooring supplier profile

47. On site equipment required (boats, feeding systems, 
etc)

48. On site equipment suppliers profiles

49. On land equipment required (warehouse, ice-makers, 
etc)

50. On land equipment suppliers profiles

51. Equipment Quality Certification if applicable

Timing 52. Time Scheduling of the project in terms of assembling 
and installation of all equipment and facilities required)



12

PRODUCTS & SERVICES
Overview
> This topic defines the Applicant’s products, service features and benefits, what is needed to achieve the 
production targets and a vision of future plans, if any.

Product Overview
The product is the target marine organism(s) selected for the farming business. An outline of its (their) biology 
and physiology shall be provided in order to justify the selection of the site and to support the zoo-technical 
information.

Identify the common name (in Arabic and English) and the Scientific name (binomial nomenclature) of the proposed 
species.

Farming techniques and feeds quantity and qualities must be provided in detail.

A description of procedures and practices to allow facilities to endure adverse environmental condition, prevent 
stock loss and a preliminary contingency plan in case of major damages to the farm cage/equipment (e.g. Ship 
collision, etc.) that will consequently lead stock escapes in the surrounding environment, is required.

A detailed information should also be provided regarding: possible Hybridization or cohabitation with endemic 
stocks, competition for the natural resources, in case of stock escapes. 

Service Overview
If any, the services could be intended as any other action to improve the fish quality, the company profit or the 
consumer product-perception.

Features & Benefits
This section describes the characteristics of the product and what should be the benefits to the customer/consumer 
from purchasing Applicant’s product.

Sourcing
This section lists the hatcheries where the applicant plans to purchase the juveniles, the size of the stocked fish and 
whether the supplier(s) are local or located overseas.

Biosecurity procedures applied by the supplier (e.g. certified disease free stock) and by Applicant’s staff to 
minimize the risk of disease introduction in the environment shall be provided, if applicable, including the design 
of a quarantine area, if applicable.

The selected feed company shall be identified, along with the technical production sheet for each feed type that 
is planned to be used.

Long-Term Vision
This section describes the long term developmental vision for the Applicant’s business operation. Also insert any 
Innovation or R&D activities that will be introduced to strengthen the Applicant’s business.
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Text length suggested:   Product overview  5-7 page

    Service overview  2-4 pages

    Features & Benefits  1 page

    Sourcing   2-4 pages

    Long-term Vision  1 page

Products & Services

Product Overview 53. What fish you would like to farm

54. Fish Biology

55. Farming technique/procedures

56. Risk Reduction & Management and Contingency Plan

57. Feed types and quantity needed 

Services Overview 58. Specify if any (organic procedures, fish processing, fish 
canning, etc., retail shops) 

Features & Benefits 59. Features of the products offering

60. Features of the services offering

61. Benefits to the consumers

Sourcing 62. Hatcheries/Fingerlings suppliers Profiles

63. Feed suppliers profiles

64. Feed Technical and Facts sheets

Long-term Vision 65. Goals or tasks to achieve with the project’s products & 
services
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PROJECT KEY INFORMATION
Data Overview
>In this section must be included all the relevant and key information of the project.

These information has to be used as a sort of project summary fact sheet to facilitate the Evaluator’s understanding 
of the main data project.  

Project Key Information
Key data 66. License area required [m2]

67. License area occupied by mooring system (mooring 
footprint) [m2]

68. Fish Farmed Species

69. Forecasted starting date of the project

70. Forecasted starting date of the production

71. Forecasted date of the first production

72. Forecasted Total production in 5 years [kg]

73. Total Feed used / Year [kg]

74. Turn Over forecast in 5 years [USD]
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MARKET ANALYSIS
Market Overview
>Generally a good market analysis begins with a question - why are you pursuing this opportunity?  When seeking 
funding or making an application, this overview provides a better understanding of Applicant’s plans and strategies. 

This section provides an overview of the planned market for their products, in terms of geographic area, market 
dynamics, who are the customers and what are their needs, how these needs will be met and the strengths of the 
product that will be offered.  

Available sources for this kind of information are specialized agencies (e.g. Globefish, Eurofish market) , governmental 
trade offices (e.g. ISMEA), private advisory companies, producer associations, customer associations, scientific 
literature and others. Sometimes this information may be available on the web, but it may be necessary to have 
direct contact the trade and market information suppliers to acquire this information. 

 
The Market Overview shall contain the following:  

•	 Define Applicant’s global industry 

•	 Describe the sources of the information used

The MARKET DEMAND: Target Market
>Effective marketing is about understanding customer needs and filling these needs better than competitors.  The 
selection of a target customer group and the understanding of their needs is the core of a good marketing plan.

It is best to start by identifying customer groups that have common characteristics and then make choices about 
groups are important to the Applicant and those that are not. 

The target customers could be identified either as retailer or whole sales or both these kind of customers; this will 
depend on Applicant’s business strategy. 

Consumer Demographics

The consumers market can be defined based on the following. 

•	 Geographic distribution – Where they live (state, county, city/town, zip code etc.)

•	 Demographics – characteristics that point to a potential customer (not all will apply)

o Age range

o Gender

o Family size

o Income

o Occupation

o Education

o Ethnicity
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Business Characteristics (if applicable)

Businesses evaluate offerings in more detail with a purchasing process that can involve more than one person. As 
such, some business types will work in the proposed project and others may not. It is generally useful to identify 
commercial target markets based on the following:

•	 Geography: Where they are located, considering the accessibility from the production site.

•	 Type of Industry: retail, wholesale, processing, food supplier (restaurants, catering and canteen service 
providers)

•	 Size: Revenue, number of employees, etc.

•	 Purchasing: Easy access to decision makers

Applicant’s target market could be a group, types of firms within a group and/or a specific company.

The MARKET DEMAND: Target Market Needs
>The single most important element of a good marketing plan is fulfilling the customers’ needs and the ability of 
the applicant in understanding what are the possible customers’ requirements and how the applicant will create 
value to the consumer.

Psychographic Need (if applicable) 
The process of understanding the underlying and personal issues requires some assessment of a personality type 
or lifestyle group in terms of their likely:

o Activities 

o Interests

o Opinions

o Attitudes

o Values

The MARKET SUPPLY: Industry Analysis
>If Applicant’s business is an establishment with a location and employees, it is important to understand the 
aquaculture industry you are in. Generally the most important topics for the fish farming industry would be: 

1. Industry overview (Regional, Domestic, Local)

2. Possible competitors and their market strategies

3. Important products, operations & technology used

4. Sales & marketing activities

5. Business model

6. Business trends & opportunities

7. Economic indicators
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The MARKET SUPPLY: Competitive Analysis
>Competitive comparisons are an important marketing tactic with the large chain but most likely the 
single biggest weakness of a small business operator.  When looking at competition, the analysis should 
compare Applicant’s business with the primary competition in terms of what is important to the customer.
Once customer purchase values are defined, you can make a subjective comparison of Applicant’s business and the 
competition.  One way is to make a subjective comparison of the strengths and weakness of Applicant’s business 
and each competitor.  Another way is to use a matrix that compares everyone based on customer purchase values.

The matrix comparison can be descriptive or numerical.  The matrix here gives an example of both measures. If 
using a matrix, it is good to think in terms of numerical ratings based on 5 = Strong market position and 1 = Weak. 

For instance: Applicant evaluated the competitor offering to determine how Applicant’s product is positioned in 
the market.  The rating scale is based on most likely customer purchase values and a subjective rating scale with
5 = Excellent or Strong Market Position and 1 = Poor or Non-existent.

Competition

Purchase Values Applicant’s Product Competitor

Product quality Natural/Organic Standard
Customer service 4 3
Price 5 2
Environmental Sustainability 4 3
Worker Protection 5 3
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The MARKET SUPPLY: SWOT Analysis
>The SWOT Analysis examines Applicant’s strengths, weaknesses, opportunities in the market and 
economic or competitive threats.  It is important to know what the strengths of the project are.  It is equally 
important to know Applicant’s weakness so that it will possible to describe how to neutralize them. 

For instance: [Applicant’s should list each businesses strengths, weaknesses, opportunities or threats in the table 
below and then outline how it plans to address each of the weaknesses/threats.]

Strengths Weaknesses
[e.g Suitable site Location] [e.g High production costs]

Opportunities Threats
[e.g build on customer and brand loyalty] [e.g Cash flow problems]

The MARKET SUPPLY: Market Potential
>The market analysis provided with the FS should describe the strengths and potential of Applicant’s project model 
and the keys to success. 

In terms of opportunity, market areas can generally be defined by one of the following.

•	 Ideal:  High in major opportunity; low in threats; great promise for success;

•	 Speculative: High in opportunity but high in threats; higher risk situation but with 
potentially large returns;

•	 Mature: Low in opportunity; low in threats; relatively low risk but limited potential;

•	 Risky: Low in opportunity; high in threats; serious questions about the potential 
suggesting immediate reconsideration.

The market analysis should also provide some good background evidence about Applicant’s local situation on 
markets and competitors.

However, potential is one thing and fulfillment is another.  In a small to medium business, it is important to provide 
the customer with compelling reasons to make choices in favor of the company products.  Furthermore, you must 
be consistent in meeting their needs over an extended period of time.  This takes focus and oversight.

Text length suggested:   Market Demand  6-8 pages

    Market Supply   6-8 pages

    SWOT Analysis   1 page

    Competitive Analysis  1 page

    Market Potential  1 page
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Market Analysis
Market Overview 1. Overview of the worldwide seafood Industry

2. Overview of the worldwide aquaculture industry

3. Data and information sources

The Market Demand

Target Market 

Target Market needs

4. Consumers Geography and Demographics

5. Business/Commercial Clients: Geography, Size, Type, 
Purchasing Channels

6. Consumers Characteristics (activities, interests, opin-
ion, food attitudes, values)

7. Business/Commercial Characteristics (activities, inter-
ests, opinion, values)

The Market Supply

Industry Analysis 8. Regional seafood overview

9. Domestic seafood overview

10. Local seafood overview

11. Competitors

12. Product, Operations and Technology used

13. Sales & Marketing activities

14. Business Model (cash flow & profit entity)

15. Business Trend & Opportunities

16. Economic Indicators (seafood consumption, etc.)

Competitive Analysis 17. Identify market competitors

18. Identify customer purchase value

19. Conclusions

SWOT Analysis 20. Identify Strength, Weaknesses, Opportunities and 
Threats of Applicant’s project

Market Potential 21. Final considerations
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MARKETING STRATEGY
Strategy Overview
> With reference to the previous market analysis, which provides a perspective of the market scenario, this section 
describes the marketing decisions that lead to sustainability.  The strategizing process begins with an overview that 
defines the Applicant’s market niche and how the product will be offered to the market.

Mission
A good mission focuses on customer service.  More importantly, a good mission includes how to make sure it 
happens. 

A mission statement defines what an organization is, why it exists, and its reason for being. At a minimum, the 
mission statement should define who are the primary customers, identify the products and services produced, and 
describe the geographical location in which the company is operating. 

Strategies
Creating market awareness and maintaining an identity can be challenging.  The following are considered 
fundamental to most small business marketing plans.

•	 Value Proposition –defines Applicant’s proposal, substance and value to the customer;

•	 Retail Environment – defines the vision of how will be designed the company’s store if any;

•	 Pricing Model – defines the Applicant’s pricing model and how to counter lower price 
competition;

•	 Promotions - describes the substance and scope of Applicant’s advertising program;

•	 Internet Strategy – describes the Applicant’s website, how it is developed and web marketing 
plan;

•	 Customer Service – describes the Applicant’s customer service model;

•	 Marketing Collateral – identifies any marketing material needs;

•	 Milestones –action steps needed to launch business (optional).

Text length suggested:   Strategy Overview  1 page

    Mission    1 page

    Strategies   4-6 pages

    Milestones chart  1 page 
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Marketing Strategy
Strategy Overview 22. Describe Applicant’s market niche and how you will go 

to market

Mission 23. Describe Applicant’s mission focuses

Strategies 24. Value proposition

25. Pricing model

26. Promotions

27. Customer service

28. Internet Strategy

29. Marketing Collateral

30. Eventual Retail environment

Milestones 31. Draw a table/Gannt chart
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THE MANAGEMENT
 
>This section is intended to define Applicant’s managerial environment and capability, to describe the working 
background of the owner and the key managers, to summarize the basic staffing needs and to provide a brief 
overview of the payroll model.  

The actual Payroll Budget is usually a part of the Financial Model projections.  
The Staff budget is part of the Financial Model.

Management Summary
In this section an organizational chart shall be provided in order to easily and quickly present the business structure 
of the company. If you are recruiting staff you may wish to include Vacant to the position that you are currently 
seeking.

Management
This section describes the management structure, the responsibilities and the delegation of authorities. It will also 
briefly outline for each partner their share percentage, their role in the business, the strengths of each partner and 
whether a partnership agreement/contract is or will be in place.

It also describes what aquaculture experience the business owner has, such as how many years the Applicant has 
owned or run a business. List any previous businesses owned/managed. List any major achievements/awards. 
What other relevant experience do you have? The Applicant’s resume(s) shall be attached to the back of Applicant’s 
feasibility plan.

Current Staff
This section provides an overview of the staff model in terms of the positions, number of employees, job function, 
salary/wage and status.

Outline each job title, name of employee in the position, the expected staff turnover for the position and each 
employee’s relevant skills or strengths.

Staff description could be supported by personal resumes.

Required Staff
Outline each job title, quantity of each type of position, the expected staff turnover for the position and the 
required skills or strengths needed and the date you require this position to be filled.

Recruitment options
This section describes the how the staff will be recruited and the advertising strategies (local newspapers, online 
advertising, social media). It also describes the selection criteria of the technical staff.
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Training programs
This section will list any training programs that will be organized in the event the required technical staff would be 
not available including whether these training requirements will be executed in-house or outsourced. 

Text length suggested:   Management Summary 1/2 page

    Management   2 pages

    Required Staff   2 pages

    Recruitment options  1 page 

    Training Programs  1 page

The Management
Management Summary 32. Draw the organization chart to represent Applicant’s busi-

ness structure including vacant positions

Management 33. Name of the Owners

34. Shares percentage for each partner

35. Role in the business

36. Strength of each partners

37. Experiences in fish farming business

38. Experiences in other businesses owned

39. List of any major achievement/Awards

Current Staff 40. List of Applicant’s current staff 

41. Relevant staff resume/CVs

Required Staff 42. List of required staff by Applicant and outline expertise

Recruitment options 43. How do you intend to obtain Applicant’s required staff? 
(advertising on local paper, internet, etc.)

Training Programs 44. List the training programs in the event you cannot find the 
required skills

45. Specify if training programs are in-housed or outsourced 
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FINANCIAL PLAN

Overview
This section summarizes  key financial goals of the aquaculture project. These can be in the form of sales targets 
or profit targets or other. The main financial management goals, such as cost reduction targets, may be here listed.

Finance required
Intended amount of money to be invested in initial set-up and operation. What is (are) the intended source of 
these funds? What portion will be obtained from loans, investors, business partners, friends or relatives, venture 
capital or government funding? This section shall describe the overall financial scheme and all the share and 
scheduling of financial input to cover the cost of investment

Assumption
This section lists the Applicant’s financial assumptions. These can include seasonal adjustments, non-predictable 
events, economy or interest rates etc.

Investments and Start-up costs for [YEAR] table
Preparing Applicant’s Investments and start-up costs table.

The start-up costs table example contains a list of suggested costs a typical business may incur in its first 
year of operation. These should be taken into consideration by the applicant when preparing likely start-
up costing. 

Balance Sheet forecast table
Preparing Applicant’s balance sheet forecast.

The example balance sheet forecast contains a list of suggested assets and liabilities a typical business 
may incur. These should be taken in to consideration by the applicant when preparing balance sheet 
forecast. 

Profit & Loss forecast table
Preparing Applicant’s profit & loss forecast.

The example profit and loss forecast contains a list of suggested profit items and expenses a typical 
aquaculture business may have. These should be taken into consideration by the applicant when preparing 
profit & loss forecast. 
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Expected Cash Flow table
Preparing Applicant’s cash flow statement.

The Expected cash flow example contains a list of suggested incoming and outgoing cash items a typical 
aquaculture business may have. These should be taken into consideration by the applicant when preparing 
cash flow statement. 

Break-Even Analysis table
Prepare Break-even value, taking in consideration how many tonnes of products the applicant will need to sell at 
the market price to cover all the costs (Fixed + variable).

FINANCIAL PLAN
Overview 46. Summarize you key financial goals/objectives
Finance required 47. Money up-front needed

48. Where will you obtain funds

49. What portion by loans, investors, business partners, ven-
ture capital, government funding, etc.?

50. Percentage of Applicant’s contribution towards the busi-
ness

Assumptions 51. List any of Applicant’s financial assumptions
Investments and Start-up costs 
tables

52. Fulfill the related table 1

Balance Sheet forecast table 53. Fulfill the related table 2
Profit & Loss forecast table 54. Fulfill the related table 3
Expected Cash-Flow table 55. Fulfill the related table 4
Break-Even Analysis table 56. Fulfill the related table 5
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SUPPORTING DOCUMENTATION

Supporting documentation
List all of Applicant’s attachments here. These may include resumes, inventory list, maps, survey/questionnaire 
and/or financial documents.

SUPPORTING DOCUMENTATION
Documents 57. List all Applicant’s enclosed documents to sup-

port Applicant’s Feasibility Study

ANNEX -  FEASIBILITY STUDY MODELS – FORMS

(see excel file enclosed)



26

الوثائق الداعمة 
1.9 الوثائق الداعمة

يشــتمل هــذا القســم علــى قائمــة لكافــة مرفقــات المســتثمر. وهــي قــد تشــتمل علــى الســير الذاتيــة ، 
قائمــة المخــزون والجــرد ، المســح والخرائــط ، اســتبيان ، و/ أو الوثائــق أو المســتندات الماليــة.

التوثيق الداعم

قائمة حصر لكافة وثائق ومستندات المستثمر الداعمة لدراسة الجدوى. 120 المستندات
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6.8 جدول توقعات الربح والخسارة

إعداد توقعات المستثمر للربح والخسارة.

يشــتمل نمــوذج توقعــات الربــح والخســارة علــى قائمــة لبنــود الربــح المقترحــة والمصروفــات المماثلــة 
لمشــروع نموذجــي لاســتزراع المائــي ، والتــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار مــن قبــل المســتثمر عنــد إعــداد 

توقعــات الربــح والخســارة.

7.8 جدول التدفق النقدي المتوقع

إعداد بيان بالتدفقات النقدية للمستثمر.

يشــتمل نمــوذج توقعــات التدفــق النقــدي علــى قائمــة لبنــود الدخــل والمصروفــات النقديــة المقترحــة 
المماثلــة لمشــروع نموذجــي لاســتزراع المائــي ، والتــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار مــن قبــل المســتثمر 

عنــد إعــداد ورقــة التدفــق النقــدي.

8.8 جدول تحليل نقطة التعادل 

إعــداد قيمــة نقطــة التعــادل ، مــع األخــذ فــي االعتبــار عــدد أطنــان المنتجــات التي ســوف يحتاج المســتثمر 
لبيعهــا بســعر الســوق لتغطية التكاليــف الكلية )الثابتــة والمتغيرة(.

خطة التمويل

تلخيص األهداف التمويلية / الموضوعات ذات الصلة. 109 نظرة عامة

التمويل الحالي المطلوب     . 110

كيفية الحصول على التمويل. 111

ــل . 112 قــروض ، مســتثمرين ، شــركاء فــي المشــروع ، رأس مــال اســتثماري ، تموي
ــخ.؟ حكومــي .. إل

نسبة مشاركة المستثمر في المشروع. 113

التمويل المطلوب

الفرضيات التمويلية للمستثمر. 114 الفرضيات

يحققها الجدول 1 ذات العاقة . 115 تكاليــف  وجــداول  االســتثمارات 
البــدء

يحققها الجدول 2 ذات العاقة. 116 للميزانيــة  المتوقعــة  الجــدول 
مــة لعا ا

يحققها الجدول 3 ذات العاقة . 117 جداول توقعات الربح والخسارة

يحققها الجدول 4 ذات العاقة. 118 النقديــة  التدفقــات  جــدول 
قعــة لمتو ا

يحققها الجدول 5 ذات العاقة. 119 جدول تحليل نقطة التعادل
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الخطة التمويلية   
1.8 نظرة عامة

يلخــص هــذا القســم األهــداف الماليــة لمشــروع االســتزراع المائــي ، فقــد تكــون علــى هيئــة أهــداف 
المبيعــات أو أهــداف األربــاح أو غيرهــا. ويمكــن أيضــً إدراج أهــداف خفــض التكلفــة كأحــد األهــداف الماليــة 

الرئيســية إلــى هــذا القســم.

2.8 التمويل المطلوب

هــي المبالــغ الماليــة المطلوبــة لعمليــة االســتثمار للبــدء فــي عمليتــي اإلعــداد والتشــغيل، و المصــدر 
أو المصــادر المطلوبــة لهــذ التمويــل ، ومــا هــي نســب التمويــل المتحصــل عليهــا؛ مــن القــروض ، مــن 
المســتثمرين، مــن الشــركاء ، مــن األصدقــاء أو مــن األقــارب، مــن رؤوس أمــوال اســتثمارية ، أو التمويــل 
الحكومــي . ويصــف هــذا القســم خطــة التمويــل العامــة، وجميــع األســهم ، وجدولــة المدخــات الماليــة 

لتغطيــة تكلفــة االســتثمار.   

3.8 الفرضيات

يشــتمل هــذا القســم علــى الفرضيــات الماليــة للمســتثمر. ويمكــن أن تشــمل التســوية أو التعديــات 
الموســمية، واألحــداث الغيــر متوقعــة ، واالقتصــاد أو معــدالت الفائــدة .. الــخ.

4.8 جدول االستثمارات وتكاليف بدء العمل السنوية 

اإلعداد الستثمارات المستثمر ، وجدول تكاليف بدء التشغيل.

يشــتمل نمــوذج جــدول تكاليــف بــدء التشــغيل علــى قائمــة للتكاليــف المقترحــة التــي قــد يتطلبهــا 
مشــروع نموذجــي فــي عامــه التشــغيلي األول. والتــي يجــب أن تؤخــذ فــي االعتبــار مــن قبــل المســتثمر 

عنــد اإلعــداد لتكلفــة بــدء التشــغيل.

5.8 جدول توقعات الميزانية العامة 

إعداد توقعات الطلب للميزانية العامة . 

يشــتمل نمــوذج جــدول توقعــات الطلــب للميزانيــة العامــة علــى قائمــة بالموجــودات والمطلوبــات 
المقترحــة التــي قــد يتعــرض لهــا مشــروع نموذجــي ، وهــي يجــب أخذهــا فــي االعتبار من قبل المســتثمر 

عنــد إعــداد توقعــات الميزانيــة العامــة.
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5.7 خيارات التوظيف )التعيين(

يصــف هــذا القســم كيــف ســيتم تعييــن الموظفيــن ، واســتراتيجيات اإلعــان )الصحــف المحليــة، اإلعــان 
علــى الشــبكة اإللكترونيــة، وســائل اإلعــام(. ويصــف أيضــا معاييــر اختيــار الموظفيــن الفنييــن.

6.7 برامج التدريب

ــدورات التدريبيــة التــي ســتعقد للكــوادر الفنيــة )فــي  يشــتمل هــذا القســم علــى قائمــة بالبرامــج وال
ــة عــدم اإللمــام بهــا( ومــا إذا كانــت تلــك المتطلبــات التدريبيــة ســوف تنفــذ داخليــً أو خارجيــً. حال

المساحات المقترحة للموضوعات :
نصف صفحة ملخص اإلدارة    

صفحتان اإلدارة     
صفحتان الهيئة اإلدارية الحالية   
صفحتان الهيئة اإلدارية المطلوبة  

صفحة واحدة خيارات التوظيف )التعيين(  
صفحة واحدة برامج التدريب    

اإلدارة

علــى . 95 مشــتملة  المســتثمر  مشــروع  لهيكلــة  التفصيلــي  المخطــط  رســم 
الشــاغرة  الوظائــف  ملخص اإلدارة

أسماء الشركاء. 96

نسبة مشاركة كل مساهم أو شريك. 97

دور كل شريك في المشروع. 98

جوانب قوة كل شريك. 99

خبرة المستثمر في مجال االستزراع المائي. 100

خبرة المستثمر في المشاريع األخرى المملوكة أو التي يقوم بإدارتها. 101

قائمة أي إنجازات رئيسية/منح أو جوائز. 102

اإلدارة

القائمة الهيئة اإلدارية للمستثمر. 103

ملخص/ السير الذاتية للهيئة اإلدارية . 104
الهيئة اإلدارية الحالية

قائمة الهيئة اإلدارية المطلوبة للمستثمر وتفاصيل خبراتهم. 105 الهيئة اإلدارية المطلوبة

وســائل الحصــول علــى شــاغلي الوظائــف ) اإلعــان فــي الصحــف المحليــة ، . 106
شــبكة اإلنترنــت، ... إلــخ.(

خيارات التوظيف )التعيين(

قائمة برامج التدريب في حالة عدم إيجاد المهارات المطلوبة. 107

تحديد ما إذا كانت برامج التدريب داخلية أو خارجية. 108
برامج التدريب
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اإلدارة
يهــدف هــذا القســم إلــى تحديــد المنــاخ اإلداري للمســتثمر ، والقــدرة علــى وصــف خلفيــات العمــل للمالك 
واإلدارييــن المســئولين لتلخيــص االحتياجــات األساســية للتوظيــف ، وتقديــم نظــرة عامــة مختصــرة 

لنمــوذج جــدول الرواتــب.

وتعــد ميزانيــة الرواتــب الفعليــة عــادًة جــزءًا مــن نمــوذج المخطــط المالــي ، وكذلــك ميزانيــة الموظفيــن 
)فريــق عمــل المشــروع( تعتبــر جــزءًا مــن هــذا النمــوذج أيضــً .

1.7 ملخص اإلدارة

فــي هــذا القســم يتــم تقديــم مخطــط تنظيمــي يهــدف إلــى ســهولة وســرعة تقديــم هيكلــة األعمــال 
الخاصــة بالمشــروع. وإذا كنــت بصــدد تعييــن موظفيــن فقــد ترغــب فــي إدراج وظيفــة شــاغرة للمنصــب 

الــذي تبحــث عنــه فــي الوقــت الحالــي.

2.7 اإلدارة

يصــف هــذا القســم هيكلــة اإلدارة ، والمســئوليات وتفويــض الجهــات. وســوف يحــدد أيضــً وبإيجاز نســبة 
كل مســاهم أو شــريك ، ودور كل منهــم فــي المشــروع ، وجوانــب القــوة فــي كل شــريك ، ومــا إذا كانــت 

اتفاقيــة شــراكة أو عقــد قائــم بالفعــل أو ســيتم تفعيلــه.

أيضــً يصــف هــذا القســم خبــرة مالــك المشــروع فــي مجــال االســتزراع المائــي ، مثــل عــدد الســنين 
التــي امتلــك أو أدار المســتثمر  فيهــا هــذا النــوع مــن هــذه المشــاريع ، وكذلــك إدراج قائمــة بالمشــاريع 
الســابقة المملوكــة أو التــي تــم إدارتهــا مــن قبــل المســتثمر. باإلضافــة إلــى قائمــة باالنجــازات الرئيســية 
أو الحصــول علــى منــح أو جوائــز ، ومــا هــي الخبــرات األخــرى ذات الصلــة التــي لــدى المســتثمر ، ويتــم إدراج 

الســيرة الذاتيــة الخاصــة بالمســتثمر فــي نهايــة خطــة دراســة الجــدوى. 

3.7 الهيئة اإلدارية الحالية

يقــدم هــذا القســم نظــرة عامــة لنمــاذج الموظفيــن ، والمســمى الوظيفــي ، وأعــداد الموظفين ، ومهام 
عمــل كل موظــف ، والرواتــب أو األجــور ، ومــكان العمل.

تحديــد الخطــوط العريضــة لــكل مســمى وظيفــي ، واســم الموظــف ومســماه الوظيفــي، والموظفيــن 
المتوقــع اســتام وظائفهــم ، وجوانــب القــوة والمهــارات ذات الصلــة لــكل موظــف.

ويجب أن يدعم هذا الوصف لطاقم العمل بالسيرة الذاتية لكل موظف.

4.7 الهيئة اإلدارية المطلوبة

تحديــد الخطــوط العريضــة لــكل مســمى وظيفــي ، وأعــداد كل مســمى وظيفــي ، والموظفين المتوقع 
اســتام وظائفهــم ، والمهــارات وجوانــب القــوة المطلوبــة ، والتاريــخ الــذي يتطلــب شــغل الوظيفة فيه.
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المساحات المقترحة للموضوعات:

صفحة واحدة نظرة عامة على اإلستراتيجية 

صفحة واحدة المهمة    

صفحة واحدة االستراتيجيات    

صفحة واحدة خريطة المعالم   

استراتيجية التسويق

تصف مكانة المستثمر في السوق ، وكيفية الوصول إلى السوق. 85 نظرة عامة على االستراتيجية

تصف المهمة الركيزة للمستثمر. 86 المهمة

القيمة المقترحة. 87

نموذج التسعير. 88

العروض. 89

خدمة العميل. 90

إستراتيجية اإلنترنت. 91

مباشرة السوق. 92

بيئة التجزئة في النهاية . 93

االستراتيجيات

رسم جدول/ مخطط تفصيلي. 94 خريطة المعالم
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إستراتيجية التسويق
1.6 نظرة عامة على اإلستراتيجية

ــه قــدم منظــورًا لســيناريو التعامــل مــع  ــى الجــزء الســابق الخــاص بتحليــل الســوق نجــد أن بالرجــوع إل
الســوق بينمــا يصــف هــذا القســم القــرارات التســويقية التــي تــؤدي إلــى االســتدامة . وتبــدأ عمليــة وضــع 
اإلســتراتيجية بنظــرة عامــة تحــدد مكانــة الســوق بالنســبة للمســتثمر ، وكيــف ســيتم تقديــم المنتــج 

للســوق. 

2.6 المهمة

تركز المهمة الجيدة على خدمة العميل ، مع كيفية التأكد من حدوث ذلك.

ويحــدد تعبيــر المهمــة عــن ماهيــة المؤسســة ، ولمــاذا تتواجــد ، وأســباب بقائهــا. وعلــى أقــل التقديــرات 
أو كحــد أدنــى يجــب تحديــد مــن هــم العمــاء الرئيســيين ، وتحديــد المنتجــات والخدمــات المقدمــة ، كمــا 

تحــدد الموقــع الجغرافــي الــذي يعمــل أو ُيــدار المشــروع مــن خالــه.

3.6 االستراتيجيات 

يعتبــر خلــق الوعــي بالســوق والحفــاظ علــى الهويــة أمــرا صعبــً. ويعتبــر مــا ســيتم عرضــه أدنــاه ركيــزة  
أساســية للخطــط التســويقية لمعظــم المشــاريع الصغيــرة :

• القيمة المقترحة : تحدد مقترح المستثمر والمادة والقيمة للعميل.	

• بيئة التجزئة : تحدد الرؤية لكيفية تصميم مستودع الشركة )إن وجد(.	

• ــب 	 ــة التعامــل والتغل نمــوذج التســعير : يحــدد طــرق أو نمــوذج تســعير المســتثمر ، وكيفي
علــى الســعر التنافســي األقــل.

• العروض : تصف مضمون ونطاق برنامج الدعاية للمستثمر .	

• إســتراتيجية اإلنترنــت : تصــف الموقــع اإللكترونــي للمســتثمر ، وكيفيــة تطويــره ، وخطــة 	
التســويق علــى شــبكة اإلنترنــت.

• خدمة العماء : تصف نموذج المستثمر لخدمة العماء .	

• مباشرة السوق : يحدد أي احتياجات من المواد التسويقية. 	

• خريطة المعالم )مراحل( : خطوات العمل الازمة للشروع في المشروع )اختياري(.   	
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6.5 إمدادات السوق: تحليل نقاط الضعف والقوة والفرص والمخاطر والتهديدات

 )SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats تحليل

يــدرس تحليــل SWOT نقــاط القــوة والضعــف للمســتثمر ، والفــرص المتاحــة فــي الســوق ، والتهديــدات 
االقتصاديــة أو التنافســية. ومــن األهميــة معرفــة جوانــب القــوة فــي المشــروع ، كمــا يتســاوى معهــا 

أيضــً فــي األهميــة معرفــة جوانــب الضعــف ليتســنى معرفــة كيفيــة إيجــاد الحلــول لهــا. 

علــى ســبيل المثــال : يجــب أن يضــع المســتثمر قائمــة تشــتمل علــى جوانــب القــوة  وجوانــب الضعــف 
للمشــروع  والفــرص أو المخاطــر فــي الجــدول أدنــاه ، ومــن ثــم تحديــد الكيفيــة التــي تخطــط لمعالجــة 

نقــاط الضعــف أو المخاطــر.

جوانب الضعفجوانب القوة
ارتفاع تكاليف اإلنتاجالموقع المناسبالمثال

المخاطرالفرص
مشاكل السيولة النقديةتعتمد على العميل وانتمائه للمشروعالمثال

7.5 إمدادات السوق: قدرات السوق

يجــب أن يصــف تحليــل الســوق )الملحــق بدراســة الجــدوى( مواطــن القــوة وإمكانــات وقــدرات المشــروع 
ومفاتيــح النجــاح الهامــة.

ومن حيث الفرص ، وبصورة عامة يمكن أن تحدد مجاالت األسواق بأحد الخيارات التالية:

• مثالــي أو قياســي : عالــي أو مرتفــع الفــرص ، ومنخفــض أو قليــل المخاطــر والتهديــدات ، 	
ويبشــر بنســب نجــاح كبيــرة.

• مضاربــة : عالــي الفــرص ، ولكــن مرتفــع أو عالــي فــي المخاطــر والتهديــدات )وضــع مخاطــر 	
أعلــى( مــع إمكانيــة عوائــد كبيــرة محتملــة.

• مــدروس : منخفــض أو قليــل الفــرص ، منخفــض أو قليــل فــي المخاطــر والتهديــدات )قليــل 	
المخاطــر نســبيً( ولكــن محــدود اإلمكانــات.

• محفــوف بالمخاطــر : منخفــض أو قليــل الفــرص ، مرتفــع أو عالــي فــي المخاطــر والتهديــدات ، 	
تســاؤل جــدي حــول إعــادة النظــر فــورًا.

ــي للمســتثمر  ــات الجيــدة للوضــع الحال ــة عــن الخلفي يجــب أيضــً أن يقــدم تحليــل الســوق بعــض األدل
بالنســبة لألســواق والمنافســين.

وممــا يجــب أن يعلــم بــأن هنــاك فــرق بيــن اإلمكانــات والتنفيــذ فاإلمكانــات شــيء والتنفيــذ شــيء آخــر 
ومــن األهميــة فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة تزويــد العمــاء باألســباب المقنعــة التــي تجعــل 
الفــرص لصالــح منتجــات المشــروع ، باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب أن تتوافــق مــع تلبيــة احتياجــات العمــاء 

علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن . وهــذا يتطلــب تركيــز ومتابعــة ومراقبــة.
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5.5 إمدادات السوق: التحليل التنافسي

تعــد المقارنــات التنافســية أحــد فنــون وضــع الخطــط التســويقية الهامــة مــن سلســلة كبيــرة، ولكــن 
تعتبــر علــى األرجــح أحــد أكبــر نقــاط الضعــف لمشــغل المشــروع الصغيــر. وعنــد النظــر إلــى التنافــس ، 
فــإن التحليــل يجــب أن يقــارن مشــروع المســتثمر مــع أوليــات التنافــس مــن حيــث مــا هــو هــام للعميــل. 

وبمجــرد تحديــد القيــم الشــرائية للعمــاء يمكــن عمــل مقارنــة موضوعيــة بيــن مشــروع المســتثمر 
والتنافــس وتتمثــل أحــد هــذه الطــرق فــي عمــل مقارنــة موضوعيــة لمواطــن القــوة والضعــف لمشــروع 
المســتثمر مــع كل منافــس. وهنــاك طريقــة أخــرى وهــي اســتخدام مصفوفــة تعتمــد علــى مقارنــة 
الجميــع بالنســبة للقيــم الشــرائية للعمــاء ، ومصفوفــة المقارنــة يمكــن أن تكــون وصفيــة أو عدديــة . 
والمصفوفــة هنــا يمكــن أن تعطــي أمثلــة للمعياريــن أو القياســين . ففــي حــال اســتخدام المصفوفــة 
، فإنــه مــن الجيــد اســتخدامها علــى أســاس معاييــر التقييــم العــددي وذلــك علــى اعتبــار  أن : وضــع 

الســوق القــوي = 5 ، ووضــع الســوق الضعيــف = 1 .

علــى ســبيل المثــال: مــن خــال تقييــم المســتثمر لعرض المنافــس يمكن تحديد وضع منتح المســتثمر 
فــي الســوق . ويعتمــد مقيــاس التصنيــف فــي الغالــب علــى القيــم الشــرائية للعمــاء ، كمــا يعتمــد علــى 

مقيــاس تصنيــف موضوعــي: 5 = وضــع ســوق ممتــاز أو قــوي ، 1 = وضــع ســوق ضعيــف أو غيــر معتبر.

التنافس

القيم الشرائية

المنافس منتج المستثمر جودة المنتج

3 4 خدمة العميل

2 5 السعر

3 4 االستدامة البيئية

3 5 حماية العاملين
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3.5 متطلبات السوق: احتياجات السوق المستهدف

يتمثــل العنصــر الوحيــد األكثــر أهميــة فــي وجــود خطــة تســويقية جيــدة تمكــن صاحــب المشــروع مــن 
فهــم ماهيــة احتياجــات ومتطلبــات العميــل ، وكيفيــة خلــق قيمــة للمســتهلك .

الحالة السيكولوجية أو العامل النفسي )إذا كان قابًا للتطبيق( :

تتطلــب عمليــة فهــم االعتبــارات األساســية والكامنــة وراء الشــخصية إلــى بعــض التقييــم لنمــط هــذه 
الشــخصية  أو تقييــم مجموعــة األنمــاط الحياتيــة فيمــا يخــص : 

• األنشطة	

• االهتمامات	

• اآلراء	

• السلوك	

• القيم	

4.5 إمدادات السوق: تحليل الصناعة

إذا كان مشــروع المســتثمر هــو عبــارة عــن منشــأة قائمــة علــى موقــع وموظفيــن ، فمــن األهميــة فهــم 
مــاذا تعنــي صناعــة االســتزراع المائــي التــي أنــت بصددهــا. 

عمومً فإن الموضوعات األكثر أهمية المتعلقة بصناعة االستزراع المائي هي:

• نظرة عامة على الصناعة )اإلقليمية ، الوطنية ، المحلية(.	

• المنافسين المحتملين واستراتيجياتهم التسويقية.  	

• المنتجات الهامة وعمليات التشغيل والتقنية المستخدمة.	

• المبيعات واألنشطة التسويقية.	

• نموذج المشروع .	

• مجاالت المشروع والفرص المتاحة.    	

• المؤشرات االقتصادية.	
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التوزيع السكاني للعماء 

يمكن تعريف سوق العماء  على أساس اآلتي:

• التوزيع الجغرافي ـ أين يقيمون )محافظة، منطقة، مدينة/ بلدة ، الرمز البريدي ..إلخ(.	

• التوزيــع الســكاني ـ الخصائــص التــي تشــير إلــى العميــل المســتهدف )وليــس بالضــرورة 	
تطبيــق أو معرفــة الــكل(:

o  الفئة العمرية

o الجنس

o عدد أفراد األسرة

o الدخل

o الوظيفة

o التعليم

o الميول العرقية

خصائص المشروع )إذا كان ممكنً أو قابلة للتطبيق(

يتــم تقييــم عــروض المشــاريع بصــورة أكثــر تفصيــًا ، مــع عمليــة الشــراء التــي يمكــن أن تنطــوي علــى 
أكثــر مــن شــخص ، فــإن بعــض أنــواع األعمــال قــد تطبــق فــي المشــروع المقتــرح والبعــض اآلخــر قــد ال 

يطبــق. 

ومن المفيد بشكل عام تحديد األسواق المستهدفة استنادًا إلى اآلتي :

• الجغرافيــة: موقــع تلــك األســواق مــع الوضــع فــي االعتبــار إمكانيــة وســهولة الوصــول إليهــا مــن 	
موقــع اإلنتاج.

• ــن، مقدمــي 	 ــة )مطاعــم، تموي ــز، مــورد أغذي ــة، تجهي ــة، تجــارة جمل ــوع الصناعــة: تجــارة تجزئ ن
خدمــة المقصــف(.

• الحجم: اإليراد، وعدد الموظفين .. الخ.	

• الشراء: سهولة الوصول إلى صانعي القرار.	

، أو مؤسســة أو شــركة تجاريــة ضمــن  يمكــن أن يكــون الســوق المســتهدف للمســتثمر مجموعــة 
و/أو شــركة معينــة. مجموعــة، 



14

تحليل السوق
1.5 نظرة عامة على السوق

بصفــة عامــة يبــدأ التحليــل الجيــد للســوق بســؤال وهــو: لمــاذا أنــت جــاد فــي طلــب هــذه الفرصــة؟ عنــد 
البحــث عــن التمويــل )أو المــوارد الماليــة( أو تقديــم طلــب ، فــإن هــذه النظــرة العامــة ســوف تقــدم فهمــً 

أفضــل لخطــط واســتراتيجيات المســتثمر.

يقدم هذا القسم نظرة عامة على :

السوق المخطط له لمنتجات المستثمرين من حيث المساحة الجغرافية.	§

حركة السوق.	§

العماء المستهدفين ومتطلباتهم ، وكيف سيتم تلبية هذه االحتياجات.	§

مميزات ونقاط القوة في المنتج الذي سيتم تقديمه.	§

ويمكــن الحصــول علــى مثــل هــذه النوعيــة مــن المعلومــات مــن مصادرهــا المتوفــرة أو المتاحــة مــن 
ــة  ــب التمثيــل التجــاري الحكومي ــوكاالت الخاصــة مثــل Globefish ، Eurofish market ، ومكات بعــض ال
ــات العمــاء أو  ــات منتجــي األســماك ، وجمعي )مثــل: ISMEA(، والشــركات االستشــارية الخاصــة، وجمعي

ــة، وبعــض المصــادر األخــرى.  المســتهلكين، والمؤلفــات العلمي

فــي بعــض األحيــان قــد تتوافــر هــذه المعلومــات علــى المواقــع اإللكترونيــة، ولكــن قــد يكــون مــن 
الضــروري االتصــال المباشــر بهــذه المصــادر للحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بالســوق والتجــارة. 

وسوف تشتمل النظرة العامة على السوق على اآلتي :

• تعريف بالصناعة العالمية للمستثمر.	

• وصف لمصادر المعلومات المستخدمة.	

2.5 متطلبات السوق : السوق المستهدف

تلــك  وتلبيــة   ، المســتهلك  أو  العميــل  متطلبــات  فهــم  علــى  والفعــال  الناجــح  التســويق  يعتمــد 
االحتياجــات بصــورة أفضــل مــن المنافســين مــن المشــاريع األخــرى ، حيــث يقــوم أســاس خطــة التســويق 

الجيــدة علــى اختيــار مجموعــة مــن العمــاء المســتهدفين وفهــم وتلبيــة احتياجاتهــم.

ومــن األفضــل البــدء مــن خــال التعــرف علــى مجموعــات العمــاء التــي لديهــا خصائــص مشــتركة ، ومــن 
ثــم اختيــار المجموعــة الهامــة والمناســبة للمســتثمر عــن غيرهــا.

ويمكــن تحديــد العمــاء المســتهدفين إمــا تجــار تجزئــة أو تجــار جملــة أو كاهمــا، وســوف يعتمــد ذلــك 
التحديــد علــى إســتراتيجية مشــروع المســتثمر.
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6.4 الرؤية المستقبلية

يصــف هــذا القســم الرؤيــة المســتقبلية التطويريــة لتشــغيل المشــروع ، وأيضــً إدراج أي ابتــكار أو 
أنشــطة بحثيــة أو تطويريــة تدعــم المشــروع.     

المساحات المقترحة للموضوعات :

نظرة عامة على المنتج            5 ـ 7 صفحة

نظرة عامة على الخدمة         2 ـ 4 صفحة

الخصائص والفوائد               صفحة واحدة

المصادر                                   2 ـ 4 صفحة

الرؤية المستقبلية                   صفحة واحدة

المنتجات والخدمات

ما هو نوع األسماك التي ترغب في استزراعه. 52

بيولوجية األسماك. 53

تقنية االستزراع واإلجراءات. 54

أنواع األعاف والكميات المطلوبة. 55

نظرة عامة على المنتج

تحديــد “أن وجــد” )اإلجــراءات األساســية أو الجوهريــة ، تجهيــز األســماك، تعليــب . 56
األســماك .. محــال التجزئــة( . نظرة عامة على الخدمات

خصائص المنتجات المقدمة. 57

خصائص الخدمات المقدمة. 58

المزايا أو المنافع التي تعود على المستهلكين. 59

الخصائص والفوائد

معلومات عن المفرخات/ الملف التعريفي لموردي اإلصبعيات. 60

الملف التعريفي لموردي األعاف. 61

تقنيات التغذية. 62

المصادر

األهداف أو المهام المطلوب تحقيقها مع منتجات وخدمات المشروع .. 63 الرؤية المستقبلية
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المنتجات والخدمات

1.4 نظرة عامة

يســتعرض هــذا القســم التعريــف بمنتجــات المســتثمر والخصائــص الخدماتيــة والفوائــد وكل مــا يحتــاج 
إليــه لتحقيــق اإلنتاجيــة المســتهدفة ، والخطــط المســتقبلية إن وجــدت.

2.4 نظرة عامة على المنتج

المنتــج هــو الكائــن البحــري المســتهدف والــذي تــم اختيــاره لمشــروع االســتزراع ، ويجــب تقديــم مختصــر 
عــن طبيعتــه وبيولوجيتــه بهــدف المســاعدة فــي اختيــار الموقــع ، ودعــم المعلومــات الفنيــة الخاصــة 
بالكائــن المســتزرع. كمــا يجــب ذكــر تقنيــات االســتزراع المســتخدمة ، وكذلــك تحديد نوع الغــذاء وكميته 

بالتفصيل.

3.4 نظرة عامة على الخدمة

يقصــد بالخدمــات أي عمــل آخــر لتحســين جــودة المنتــج الســمكي أو أربــاح الشــركة ، أو ماحظــات 
المنتــج. علــى  المســتهلك 

4.4 الخصائص والفوائد

يصف هذا القسم خصائص المنتج والفوائد التي تعود على المستهلك من شراء هذا المنتج. 

5.4 المصادر

يحــدد هــذا القســم قائمــة بأســماء المفرخــات التــي يخطــط المســتثمر لشــراء اإلصبعيــات الســمكية 
منهــا ، وحجــم األســماك التــي ســيتم تخزينهــا ، ومــا إذا كان المورديــن مــن داخــل المملكــة أو مــن 

خارجهــا.

يجــب علــى المــورد تقديــم مــا يفيــد بتطبيــق إجــراءات األمــن الحيــوي علــى اإلرســاليات )مثــل: شــهادة 
ــق  ــك إجــراءات األمــن الحيــوي المطبقــة مــن قبــل فري ــو اإلرســالية مــن األمــراض( وكذل صحيــة تفيــد خل
عمــل المســتثمر ، وذلــك لتقليــل مخاطــر إدخــال األمــراض إلــى البيئــة ، بمــا فــي ذلــك تصميــم منطقــة 

ــت ســتطبق(. الحجــر الصحــي )إذا كان

كمــا يجــب التعريــف بشــركات األعــاف التــي تــم اختيارهــا ، إضافــًة إلــى ذكــر الطريقــة التقنيــة إلنتــاج كل 
نــوع مــن أنــواع األعــاف المخطــط اســتخدامها بالمشــروع.
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مراجع جغرافية الموقع .. 23

خريطة عامة .. 24

خريطة بقياس رسم 1: 5000 . 25

األبعاد المطلوبة .. 26

الخصائص البيئية .. 27

معايير الرياح وحركة المياه .. 28

تضاريس قاع البحر .. 29

نوعية قاع البحر .. 30

الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمياه .. 31

العوالق البحرية بالمنطقة .. 32

األحياء القاعية بالمنطقة .    . 33

النزاعات المحتملة وشركاء الجوار في الموقع .. 34

المراجع الجغرافية للموقع األرضي .. 35

اإلنشاءات والمرافق األرضية المطلوبة . . 36

النزاعات المحتملة وشركاء الجوار على األرض .. 37

الميــاه . 38 الكهربائيــة،  الطاقــة  الرصيــف،   ، المينــاء  )الطــرق،  التحتيــة  البنيــة 
. ...إلــخ(  للشــرب  الصالحــة 

االعتبارات النهائية .       . 39

الموقع المختار

أعداد األقفاص ونوعها وأبعادها.. 40

الملف التعريفي لمورد األقفاص.. 41

كمية الشباك وأنواعها وتصاميمها وأبعادها.. 42

الملف التعريفي لمورد الشباك.. 43

تصميم المرسى وتقديره.. 44

معدات المرسى المطلوبة.. 45

الملف التعريفي لمورد المراسي.. 46

المعدات المطلوبة على الموقع )القوارب، أنظمة التغذية، .. الخ(.. 47

معلومات عن موردي معدات الموقع.. 48

المعدات األرضية المطلوبة )المستودع ، ماكينات تصنيع الثلج ... الخ(.. 49

الملف التعريفي لمورد المعدات األرضية.. 50

شهادة جودة المعدات إذا كانت مطبقة.. 51

التقنية المستخدمة
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المساحات المقترحة للموضوع :

صفحة واحدة المالك    

صفحة واحدة المقدمة   

10-12 صفحة اختيار الموقع   

10-12 صفحة  التقنية المستخدمة  

وصف المشروع

اسم المشروع. 15

مكونات المشروع . 16

العنوان. 17

سنة اإلنشاء. 18

الشركاء أو المساهمين. 19

نبذة مختصرة عن الشركة. 20

المالك

الخبــرات الحقليــة أو العمليــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة لألنواع المســتهدف . 21
استزراعها .

الخبرات العالمية واإلقليمية والمحلية لتقنية االستزراع المختارة .. 22
مقدمة
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المشروع
1.3 وصف المشروع

ــي بنظــام األقفــاص العائمــة بمصطلحــات  ــف بمشــروع االســتزراع المائ يســتعرض هــذا القســم التعري
تفصيليــة. ويتمثــل الغــرض مــن هــذا القســم فــي توفيــر وصــف تفصيلــي للمســتثمر والجوانــب الفنيــة 
المشــروع بصــورة  اختيــار موقــع  أســباب  تنــاول  األهميــة  المقتــرح. ومــن  المائــي  االســتزراع  لمشــروع 
تفصيليــة ومناســبته لاســتخدام ألغــراض االســتزراع المائــي بنظــام األقفــاص ، والتقنيــة التــي ســيتم 

اســتخدامها لتحقيــق اإلنتاجيــة المســتهدفة.

ــه يتطلــب عمــل دراســة بيئيــة ويعتمــد  بالنســبة للمشــاريع ذات األحجــام الصغيــرة أو المتوســطة فإن
فــي  ورد  مــا  المقتــرح حســب  المشــروع  علــى حجــم  الدراســة  لتلــك  المطلوبــة  التفاصيــل  مســتوى 

»متطلبــات تقييــم التأثيــر البيئــي« الصــادر عــن الرئاســة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة.

2.3 المالك

يحــدد هــذا القســم اســم الشــركة أو المشــروع ، ويوفــر أي معلومــات ذات عاقــة )مثــل مالــك منفــرد 
شــريك ، ..إلــخ.( والعنــوان الكامــل للمشــروع وتاريــخ إنشــائه. 

3.3 مقدمة

يصــف هــذا القســم خبــرة المســتثمر الســابقة والحاليــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي 
ــواع المســتهدف اســتزراعها ، كمــا يصــف كذلــك خبــرة المســتثمر الســابقة والحاليــة عــن التقنيــة  لألن

التــي ســيتم اســتخدامها أو تطبيقهــا فــي الموقــع المختــار عــن طريــق شــركات أخــرى. 

4.3 الموقع المختار

يجــب اختيــار الموقــع اســتنادًا لخصائــص اختيــار الموقــع المحــددة مــن قبــل إدارة المــزارع الســمكية بــوزارة 
الزراعة. 

يجــب أن يقــدم المســتثمر فــي هــذا القســم وبتفصيــل مناســب )حســب حجــم المشــروع( الخصائــص 
والتفاصيــل الخاصــة بالموقــع الــذي ســيقام عليــه المشــروع ، كمــا يجــب أيضــً تقديــم معلومــات عــن 

اإلنشــاءات والمرافــق األرضيــة التــي تدعــم مشــروع االســتزراع البحــري بنظــام األقفــاص.    

5.3 التقنية المستخدمة

يجــب تقديــم قائمــة كاملــة بالمعــدات المطلوبــة، إضافــًة إلــى مخطــط توضيحــي ألبعــاد وحــدات األقفاص، 
والشــباك، ونظــام تثبيــت المرســى )مشــتمًا علــى كل مــن نظــام الشــباك وخطــوط تثبيــت المرســى(.

يجــب تقديــم معلومــات عــن الشــركة المــوردة للمعــدات المخطــط لتأمينهــا، كمــا يجــب تقديــم شــهادة 
تثبــت جــودة المعــدات )إذا كان ذلــك ممكنــً(.
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الملخص التنفيذي
تتمثــل الحاجــة للملخــص التنفيــذي فــي تزويــد المســتثمر بنظــرة عامــة علــى المشــروع بأســلوب واضــح 

مختصــر ، وســوف يشــتمل علــى مختصــر وصفــي لــكل قســم مــن أقســام الدراســة.

كمــا تســاعد عمليــة تقييــم دراســة الجــدوى مــن قبــل الخبــراء المختصيــن علــى فحــص الكفــاءة النوعيــة 
للمشــروع ، ومــدى ترابــط واتســاق أعمالــه.

ويقتــرح أن يتــم صياغــة الملخــص التنفيــذي بمجــرد االنتهــاء مــن دراســة الجــدوى بهــدف تلخيــص كل 
قســم مــن الدراســة بصــورة صحيحــة.

المساحات المقترحة للموضوع : 1 صفحة.

الملخص التنفيذي

اسم المشروع. 1

المالك. 2

الموقع المختار. 3

المنتج/األسماك المختارة. 4

التقنية المستخدمة. 5

المشروع

خبرة المالك في المجال. 6

خبرة فريق العمل. 7

متطلبات فريق العمل. 8

التسويق

السوق المستهدف. 9

إستراتيجية التسويق. 10
اإلدارة

نظرة عامة مختصرة عن:

مقدار الربح المستهدف تحقيقه في إطار زمني محدد . 11

الدعم المالي المطلوب. 12

وصف مصدر التمويل. 13

نقطة التعادل. 14

مصادر التمويل
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سير العمل

تــم هيكلــة دراســة الجــدوى بطريقــة ذات طابــع مألــوف ، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد يتطلــب تنفيــذ بعــض 
األعمــال المحــددة تسلســًا أو ترتيبــً يختلــف عمــا تــم عرضــه فــي هــذا الدليــل. وعلــى ســبيل المثــال تبــدأ 
دراســة الجــدوى بالملخــص التنفيــذي علــى الرغــم مــن أنــه يمثــل الخطــوة األخيــرة فــي العمليــة والــذي 

يلخــص مــا تــم التخطيــط لــه فــي الدراســة.  

ـ وتمثل الفصول التالية هيكلة خطة المستثمر:

)وتدل األرقام بين القوسين على التسلسل المقترح أخذه في االعتبار في خطة عمل المستثمر(

• الملخص التنفيذي )8( يلخص العناصر الرئيسة لدراسة الجدوى.	

• المشروع )7( يقدم نظرة عامة عن المشروع.	

• المنتج/الخدمات )2( يحدد المنتج/قائمة أنواع األسماك والخدمات األخرى.	

• االعتبارات التقنية )3( تحدد التقنية المستخدمة.	

• تحليل السوق )1( تقييم وضع التسويق.	

• إستراتيجية التسويق )6( تحدد االستراتيجيات الضرورية لتحقيق الخطة التمويلية.	

• اإلدارة )4( تحدد نموذج اإلدارة وفريق العمل.	

• الخطة المالية )5( التقديرات أو التوقعات المالية وتقييم األداء.	

الموضوعات

يبــدأ كل موضــوع بشــرح النظريــة الخاصــة بــه ، تليهــا بعــض البنــود المقترحــة ونصائــح حــول مصــادر 
معلومــات التســويق عنــد التطبيــق. تقــدم النظريــة باللــون األزرق وتقــدم البنــود المقترحــة باللــون 

األخضــر. 
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مقدمة
 دليــل استرشــادي لدراســة الجــدوى لمشــاريع االســتزراع المائــي الصغيــرة والمتوســطة

بنظــام األقفــاص العائمــة

الفكرة 

ــة تفصيليــة لمشــاريع االســتزراع المائــي  تمثــل صفحــات هــذا الدليــل نموذجــً لدراســة جــدوى اقتصادي
ذات المســاحات الصغيــرة والمتوســطة بنظــام األقفــاص العائمــة ، كمــا أنــه يشــتمل علــى نمــوذج لخطــة 

عمــل قصيــرة كبدايــة لمثــل هــذه األنــواع مــن المشــاريع.

ـ تــم تصميــم الموضوعــات الرئيســية للدليــل كنمــوذج لمشــاريع االســتزراع الصغيــرة إلــى متوســطة 
الحجــم ، ويتمثــل الفــرق بيــن هــذا النمــوذج وبيــن اآلخــر المســتخدم فــي نمــاذج المشــاريع األكبــر حجمــً 
فــي عمــق البحــث والموضوعــات الرئيســية الضروريــة للمشــاريع الكبيــرة ، والتــي ال تتناســب أو غيــر قابلــة 

للتطبيــق للمشــاريع األصغــر حجمــً.

والغــرض مــن دراســة الجــدوى هــو ضبــط اســتخدام المســتثمر للســواحل البحريــة وميــاه البحــر كمــوارد 
مشــتركة لغــرض عمــل مشــروع اســتزراع مائــي بنظــام األقفــاص العائمــة.

الهيكلة

يحتــوي هــذا الدليــل لدراســة الجــدوى علــى فصــول تحــدد نموذجــً لألعمــال المطلوبــة للمشــروع. وفيمــا 
يتعلــق بالقســم المالــي مــن الدراســة ، فيجــب إلقــاء الضــوء علــى االحتياجــات مــن متطلبــات التمويــل 
فــي حالــة االحتيــاج إليهــا ، وكذلــك التقديــرات الماليــة المتوقعــة ، علــى أن تصاحــب هــذه التقديــرات 

بــأوراق عمــل يمكــن الرجــوع إليهــا كمرجــع.
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