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 فكرة املشروع
            

 وهى: من أهم محاصيل الخضر  4كية إلنتاج يبالستزراعية  صوبة 4ء عدد إنشا على تعتمد فكرة املشروع

مناطق شباب الخريجين واملناطق الزراعية ومناطق الظهير ويمكن تنفيذ املشروع فى ، فاصوليا( شيرى  خيار، طماطم ،فلفل ألوان)

 الصحراوى باملحافظات

 
 

 هدف املشروع
 

 .صغيرةمساحات  ىاألنشطة الزراعية من خالل زراعة محاصيل عالية القيمة ف ىزيادة دخل صغار املزارعين من العمل ف .1

الكليات الزراعية سواء عن طريق امتالكهم للمشروع أو من املدارس واملعاهد و خريجى توفير فرص عمل لشباب الخريجين من  .2

 خالل إيجاد فرصة عمل لدى صاحب املشروع.

 تحسين إنتاج الحاصالت الزراعية وذلك نتيجة التزام كل من املنتج واملصدر بمواصفات السلعة التصديرية  .3

 .للحاصالت الزراعية املصريةتصدير الحاصالت الزراعية لألسواق األوروبية والعمل على فتح أسواق جديدة  .4

 
 

 املنتجــــــــات
 

 ( ، فاصولياشيرى  خيار، طماطم ،فلفل ألوان) : طازجة ل خضر يصامح

 
 

 والخامات اآلالت واملعدات
 

 معالج  غطاء بالستيكإكسسوارات مخصصة لتجميع الصوبة/  /سلك مجلفنأبواب/  /هيكل حديدى للصوبةاآلالت واملعدات: 

 .شبكة رى داخلية /خيوط لتسلق النباتات /ضد آشعة الشمس الفوق بنفسجية                       

 سماد عضوى/ عناصر مغذية /، فاصولياشيرى  خيار، طماطم ،فلفل ألوانشتالت الخامات: 
 
 

 دراسة السوق 
 

 أوضحت نتائج دراسة السوق مايلى:

من خالل عقود تسويق مسبقة محدد بها األسعار والكميات ومواصفات املنتج يفضل التعاقد على إنتاج الصوب قبل الزراعة  -1

 ومواعيد التسليم من خالل التعاقد املباشر بين املزارع وشركات التصدير

الطلب غير  اتوكمي فتراتلقياس ( ، فاصولياشيرى  خيار، طماطم ،فلفل ألوانبتحليل النوافذ التصديرية لكل محصول ) -2

حاد األوروبى لتحديد أفضل مواسم الزراعة للحصول على أعلى سعر للبيع لكل محصول وجد أن أفضل بأسواق اإلتاملشبع 

أبريل(، طماطم شيرى، وخيار الفترة  -مارس(، فاصوليا الفترة من )أكتوبر  -نوافذ تصديرية هى:  فلفل ألوان الفترة من )أكتوبر 

 أبريل(. -من )نوفمبر 
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 ملخص الدراسة املالية

  
 

 سنوات 5 عمر املشروع :

 شهور  6 مدة دورة اإلنتاج :

 عمال( 2فنى +  2)عمال  4 العمالة املطلوبة:

 االستثمارات الكلية املشروع :

 )رأس املال + القرض(
 جنيه 145.230

 جنيه 37.005 املستفيد( مساهمة)رأس املال 

 جنيه 108.225 :املطلوب قيمة القرض

 جنيه 347.776 السنة الخامسة:                     جنيه 162.240 السنة األولى:                     :املتوقعة حجم املبيعات السنوية

 جنيه 143.590 السنة الخامسة:                     جنيه 31.034 السنة األولى:                     :املتوقعة السنوية صافى األرباح

 % 47.87 :ىمعدل العائد الداخل

 1.44 سترداد:متوسط فترة اإل 

 
 

 ألسعار السوق وقت  أرقام تعتبر الدراسة خص لمب ذكورةامل األرقامجميع : ملحوظة
ً
 إسترشادية قابلة للتغيير طبقا

 .قبل البدء فى تنفيذ املشروعتحديثها  يجبو  ،التنفيذ الفعلى               

 

 
 
 
 


