
 

 فـالحـــي  بطاقـــــت نًشـــــروع

 5                          - دجاج انهحىتربيت                             -
 2014ٍظادق عييه سْح  

 

 
 

 :انباعث
 

  شخض ٍادي  : االسٌ و اىيقة أو اىغايح اإلجتَاعيح
 تىّسيح : اىجْسيح

 ستغاله خاصإ : اىظيغح اىقاّىّيح
  ـ  : قيَح سأط اىَاه

 

 :انىضعيت انحانيت نهًستغهت
 

 2ً 400( : ²ً)اىَساحح اىَغطاج                          4.6 : (هل)اىَساحح اىجَييح 
 ٍيل: وجهح اىتظشف                        4.6( : هل)اىَساحح اىَستغيح 
 ـ  : اىَىاسد اىَائيح                            0( : هل)اىَساحح اىسقىيح 

                                                                                                                                                                              

 

                                                                                :انًشروع
 

 إحذاث:   طثيعح اىعَييح    جفالح : اىْشاط األساسي

 ديْاسا 210000:  ميفح اىَششوع                         " ب ":اىظْف 

 :ّظاً اإلستثَاس   سيذي تىصيذ اىششقيح: اىَعتَذيح 
  *  سىق يحهيت          تصذير جسئي           تصذير كهي      سيذي تىصيذ: اىىاليح 

 

 :يكىَاث انًشروع 

 

 :ّزمش االستثَاسوٍِ أهٌ ٍنىّاخ  تشتيح دجاج اىيحٌ يتَثو اىَششوع في

 ،   ً 426تشميض سياج تاألسالك اىشائنح  -

 ،  3ً 8ٍائي حىع و  2ً 31ٍخضُ و  2ً 31ٍسنِ سيفي و  2ً 338 تْاء ٍذجْح -

 ، 30ً3وحفشج ىيغثاس  30ً3حفشج ىيجثج إحذاث  -

 . شاحْح خفيفح وٍعذاخ تشتيح دجاج اىيحٌ قتْاءإ -

 

 

  

 3 : يىاطٍ انشغم
 

 

 ي تَىيو راخ:  يصادر انتًىيم  
 

 

 

 



 

 و انًُح اإلستثًارجذول 
 

 (ديُار)انًُح  (ديُار)اإلستثًار 

 انكًيت انًكىَت
 انقيًت

 انًقترحت

انقيًت 

 انًحتسبت
 انُسبت

يُح 

 االستثًار
 انُسبت

يُح 

  أخري 
 انُسبت

يُحت 

 دراست

     852  4260 25560  ةانتهيئ

     852 % 20 4260 25560 ً 426 سياج

     12166  60830 131730  انبُاءاث

     480 % 20 2400 2400 3ً 30 حفشج ىيجثج

     192 % 20 960 2800 3ً 8 (خضُ)حىع 

     744 % 20 3720 10850 2ً 31 ٍخضُ

     806 % 20 4030 12400 2ً 31 ٍسنِ سيفي 

     9464 % 20 47320 100880 2ً 338 ٍذجْح

     480 % 20 2400 2400 3ً 30 حفشج ىيسَاد اىعضىي

     1600  8000 8000  انتجهيساث

     1600 % 20 8000 8000  تجهيضاخ تشتيح اىذجاج

     0  0 4500  انًىاشي

     0 % 0 0 4500 4500 فشاخ اىذجاج

     5200  26000 29308  انًعذاث انًتُقهت

     5200 % 20 26000 29308 1 شاحْح طغيشج

     594  2972 6000  غير رنك يٍ انًصاريف

     594 % 20 2972 6000  غيش رىل ٍِ اىَظاسيف

 787      787 2050  يصاريف انذراست

 787 % 100     787 2050  ٍظاسيف اىذساسح

     570  2852 2852  انًال انًتذاول

     570 % 20 2852 2852  اىَاه اىَتذاوه

 787    20982  105701 210000  انًجًىع

  % 1  % 0  % 20     (يٍ انقيًت انًحتسبت) انُسبت

 

 

           

                                                           جذول انتًىيم                

                   (د ث) جذول انًُح                                         

 

 

 

 

 

                             

 (د ث) يتيازاث انًًُىحت نهباعث انجذيذاإل                   

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُسبت انًصذر

(%) 

 انقيًت

 (د ث)

 188231 90 تًىيم راتي

 0 0 واجب ارجاعه داعتًا

 20982 10 يُح استثًار

 0 0 أخري يُح 

 787 0 يُحت دراست

 0 0 قروض قصيرة انًذي 

 0 0 قروض يتىسطت انًذي

 0 0 قروض طىيهت انًذي

 0 0 يىارد أخري

 210000 100 يجًىعال

 7964 انًُح انًتىسطت انًذي

 13018 انًُح انطىيهت انًذي

 787 يُحت انذراست

 21769 يجًىع انًُح

 0 يُحت انباعث انجذيذ 

 0 إعتًاد واجب إرجاعه 

 د ث 105701 :يٍ انقيًت انجًهيت انًحتسبت نإلستثًار انًقذرة بــ %21د ث أي يا يعادل   21769 : يجًىع انًُح



 

 

  سُت واحذة  :َجاز انًشروعإيذة 

 

 :روةراإلَتاج انًتىقع في سُت ال

 (د ث)  انقيًت (د ث) انفرديانثًٍ  انكًيت انىحذة انًُتىج

 105000 3 35000 كغ نحىو بيضاء

 2400 30 80 طٍ غبار

     

 

 

 

   3 :عذد يىاطٍ انشغم انًسيع إحذاثها في إطار انًشروع

 

 :يىزعت كًا يهي 

 

 : اإلطار انفُي و اإلداري* 

                                                            

 انرتبت

 

 انعذد اإلضافي انعذد انًىجىد

 1  عايم يختض إَتاج حيىاَي

 1  انجًهت

 

 :انعًهت * 

                                                            

 انرتبت

  

 انعذد اإلضافي انعذد انًىجىد

 2  عايم قار بذوٌ اختصاص

 2  انجًهت

 

 

 

 

 

 

 

 انًىافقت:  رأي انهجُت انجهىيت إلسُاد اإليتيازاث

 


