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مقدمـ ـ ـ ــة

أهداف املشروع

تعتمد فكرة املشروع على قيام املستفيد بإنشاء  4صوب
بالستكية إلنتاج  4من أهم محاصيل الخضر املطلوبة في
سوق االتحاد األوروبي كما نصت عليها معظم دراسات
مشاريع الهيئات املانحة و هي (فلفل األلوان  ،الخيار،
الطماطم ،الفاصوليا) بالتبادل أو التناوب إلى أسواق
الجملة بدول االتحاد األوروبي  ,و يقوم املزارع بشراء
الشتالت من املشاتل  ،و يعتمد املشروع علي أنتاج الخضر
لسرعة و تعدد دورة رأس املال بها و التي تصل الي دورتين
في السنة حيث تعتبر العروة التي تصل مدتها لستة شهور
دورة رأسمال مستقلة .وأخذا بمبدأ االستفادة من
التجارب الدولية حيث أن مدينة واحدة في جنوب أسبانيا
علي ساحل البحر املتوسط وهي أملاريا و والتي تسمى
حديقة أوروبا للخضروات ألنها أكبر مدينة تحتوي على
بيوت محمية زراعية في العالم املقام بها حوالي 400,000
صوبة توفر  %17من كميات الخضر التي تدخل سوق
االتحاد األوروبي كل يوم
وقد تم وضع مقترح دراسة جدوى استرشاديه لعدد أربعة
صوب مشروع مستقل بهدف إنتاج أربعة أنواع من الخضر
هي الطماطم و الفلفل و الخيار و الفاصوليا يمكن تنفيذ
فى مناطق الخريجين فى املحافظات والتى لها ظهير صحراوي
واألبعاد القياسية للصوبة (الصوب القياسية هي ذات
األبعاد  9م عرض و  60م طول أي بمساحة  540متر مربع
للصوبة الواحدة) ،إن هذا املشروع عند اكتمال إنشاءاته
قادر علي أنتاج 800,0كميات كبيرة من الخضر يمكن
تصديرها الى دول اإلتحاد األوربة وأمداد السوق املحلى..
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زيادة دخل صغار املزارعين من العمل في األنشطة
الزراعية من خالل زراعة محاصيل عالية القيمة
في مساحات صغيرة بغرض التصدير و جني
مكاسب مرتفعة تؤدى لرفع مستوي معيشة
املزارعين.
توفير فرص عمل الشباب الخريجين من املدارس
واملعاهد والكليات الزراعية سواء عن طريق
امتالكهم للمشروع أو من خالل إيجاد فرصة عمل
لدى صاحب املشروع.
تحسين إنتاج الحاصالت الزراعية وذلك نتيجة
التزام كل من املنتج واملصدر بمواصفات السلعة
التصديرية
رفع وتنمية مهارات العمالة املتعلقة بالنشاط في
جميع مراحله من بداية الزراعة إلى مرحلة الشحن
تنمية الصناعات واألنشطة التجارية املرتبطة
بنشاط تصدير الحاصالت الزراعية مثل شركات
مواد التعبئة والتغليف وشركات النقل والشحن
والتخليص الجمركي
توفير النقد األجنبي حيث يساهم نشاط تصدير
الحاصالت الزراعية في توفير النقد األجنبي الالزم
لتغطية الواردات وتمويل خطط التنمية
االقتصادية واالجتماعية حيث انه كلما زادت
الصادرات كلما زادت معدالت التنمية االقتصادية
تصدير الحاصالت الزراعية لألسواق األوروبية و
العمل على فتح أسواق جديدة للحاصالت
الزراعية املصرية
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عدد فرص العمل يوفرها املشروع

إجمالي االستثمارات املطلوبة (رأس املال  +القرض) رأس املال (حقوق امللكية)
145000
()25%

نسبة املساهمة من املستفيد
املطلوب من املستفيد

37000

قيمة القرض املطلوب

108000

مدة القرض بالسنة

 5سنوات

فترة السماح

سنه

صافي األرباح فى أول سنة

31000

صافي األرباح فى آخرسنة

143000

فترة األسترداد

1.44

معدل العائد الداخلى IRR

%47.87

