
 

 

 فالحــي  بطبقـــــت نمشـــــروع
 4                                   -عجىلالتسمين                                -

 
 2014 يصادق ػهٍه سُح                                                  

 

 :انببعث
 

  شخص يادي   : االجتًاػٍحاالسى و انهقة أو انغاٌح 
 تىَسٍح : انجُسٍح

 ستغالل فشديإ : انصٍغح انقاَىٍَح
   -: قًٍح سأط انًال

 

 :انىضعيت انحبنيت نهمستغهت
 

 358( : ²و)انًساحح انًغطاج                                      1 : (هك)انًساحح انجًهٍح 
 كشاء: وجهح انتصشف                                    1( : هك)انًساحح انًستغهح 
                                             ـ  :انًىاسد انًائٍح                                     ـ ( : هك)انًساحح انسقىٌح 

                                                                                                                      

 

  :انمشروع
 

 إحذاث:   طثٍؼح انؼًهٍح                     فالحح             : انُشاط األساسً

 دٌُاسا 185000:  كهفح انًششوع                               " ب" : انصُف 

 :االستثًاسَظاو          قصىس انساف: انًؼتًذٌح 
  *  محهيت سىق       تصدير جسئي         تصدير كهي   انًهذٌح: انىالٌح 

 

 :مكىنبث انمشروع 
 

 :َزكش االستثًاسويٍ أهى يكىَاخ  وحذج نتسًٍٍ انؼجىل إحذاث ٌتًثم انًششوع فً

 تضوٌذ انىحذج تانًاء و انكهشتاء ، -

 و ، 180إحذاث سٍاج ػهى طىل  -

 ،(  ²و 280)  نتسًٍٍ انؼجىل إسطثم إحذاث -

 ،(  ²و 26) قاػح ػالج إحذاث -

 ،( ²و 52) نهحجش انصحًقاػح  إحذاث -

 ،(  ²و 42 ) إحذاث يخضٌ أػالف -

 ،( 3و 60 ) إحذاث فسقٍح -

 .وآنح وصٌوآنح سافؼح ( ح ب 70) فالحً قتُاء جشاسإ -

 

  

 .2. : مىاطن انشغم
 

 

 ي تًىٌم راخ:  مصبدر انتمىيم  
 

 



 

 و انمنح اإلستثمبرجدول 
 

 (دينبر)انمنح  (دينبر)اإلستثمبر 

 انكميت انمكىنت
 انقيمت

 انمقترحت

انقيمت 

 انمحتسبت
 اننسبت

منح 

 االستثمبر
 اننسبت  أخري منح  اننسبت

منحت 

 دراست

     3450  13800 16363  انتهيئت

     2700  %25 10800 13363 و180 سٍاج

     500  %25 2000 2000  داخ كهشتائٍحيغ

     250  %25 1000 1000  شثكح جهة انًاء

     15080  60320 76820  انبنبءاث

     1500  %25 6000 6000 3و 60  فسقٍح

     9800  %25 39200 49660 ²و 280  إسطثم نتسًٍٍ انؼجىل

     1260  %25 5040 7460 ²و 42 يخضٌ

     1820  %25 7280 9190 ²و 52 قاػح نهحجش انصحً

     700  %25 2800 4510 ²و 20 قاػح تًشٌض

     8953  63071 64637  انتجهيساث

     1696  %13 13046 14612 1 سافؼح

     5688  %13 43750 43750 1 (ح ب 70) جشاس فالحً

     1569  %25 6275 6275 1 ج وصٌآل

     473  1892 8000  غير ذنك من انمصبريف

     473  %25 1892 8000  غٍش رنك يٍ انًصاسٌف

 1371      1371 1800  اريف اندراستمص

 1371   %100      1371 1800  يصاسٌف انذساسح

     2136  8546 17380  انمبل انمتداول

     2136  %25 8546 17380  انًال انًتذاول

 1371  0  30092  149000 185000  انمجمىع
  1%    % 0   %  20    ( من انقيمت انمحتسبت)اننسبت 

           

           

 

 

                                                           جدول انتمىيم      

                   (د ث) جدول انمنح                                         

 

 

 

 

 

                             

 (د ث) متيبزاث انممنىحت نهببعث انجديداإل                   

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اننسبت انمصدر

(%) 

 انقيمت

 (د ث)

 153537 83 تمىيم ذاتي

 0 0 إرجبعهواجب  داعتمب

 30092 16 منح استثمبر

 0 0 أخري منح 

 1371 1 منحت دراست

 0 0 قروض قصيرة انمدي 

 0 0 قروض متىسطت انمدي

 0 0 قروض طىيهت انمدي

 0 0 مىارد أخري

 185000 100 مجمىعال

 11562 انمنح انمتىسطت انمدي

 18530 انمنح انطىيهت انمدي

 1371 منحت اندراست

 31463 مجمىع انمنح

 7950 منحت انببعث انجديد 

 0 إعتمبد واجب إرجبعه 

 د ث149000 : من انقيمت انجمهيت انمحتسبت نإلستثمبر انمقدرة بــ  %21 د ث أي مب يعبدل 31463:  مجمىع انمنح



 

 

  سنىاث 3. :نجبز انمشروعإمدة 

 

 

 :روةذاإلنتبج انمتىقع في سنت ال

 (د ث)  انقيمت (د ث) انثمن انفردي انكميت انىحدة انمنتىج

 350000 2500 140 انسنت/عجم عجىل

     

 

 

 

   2 :عدد مىاطن انشغم انمسمع إحداثهب في إطبر انمشروع

 

 :مىزعت كمب يهي 

 

 :انعمهت * 

                                                            

 انرتبت

  

 انعدد اإلضبفي انعدد انمىجىد

 1  عبمم قبر

 1  حبرش

 2  انجمهت

 

 

 

 

 

 

 

 انمىافقت: رأي انهجنت انجهىيت إلسنبد اإلمتيبزاث 

 


