
المستوى الثالث  –مقرر البرامج والمشروعات االرشادٌة  السابعة محاضرة 

ةالرشاد الزراعى  والتنمٌة الرٌفٌتخصص االقتصاد وا
 

 دلٌل المشروعات الزراعٌة

 مقدمة:

تولً الدولة اهتمام كبٌر للحد من بطالة الشباب حٌث توفر لهم القروض الالزمة لعمل 

مشروعات صؽٌرة تدر علٌهم دخال ٌبنون علٌه مستقبلهم وتتمٌز المشروعات الصؽٌرة 

البدء فً إقامة بسرعة االنجاز وتحقٌق ربح إذا أخلص الشاب وتفانً فً عمله وفكر جٌدا قبل 

هذا المشروع وعمل دراسة جدوى مبنٌة علً أسس علمٌة، سوؾ ٌكون النجاح حلٌفه إن 

 شاء هللا.

وٌعتبر قطاع المشروعات الصؽٌرة من الدعابم األساسٌة لنمو الدخل القومً فً الكثٌر من 

التوجه وتمشٌا مع   %99بلدان العالم المتقدم تشارك هذه المشروعات بنسبة نمو قد تتجاوز 

الحالً فً مصر لالهتمام بالتنمٌة التكنولوجٌة وامتداد لفكر الصندوق االجتماعً فً التطوٌر 

الدابم لألداء فقد تم إنشاء مركز للدعم التكنولوجً ٌقوم بالمعاونة فً تطوٌر المشروعات 

 الصؽٌرة سواء كانت ممولة من الصندوق اإلجتماعً أو من البنوك فً صورة قروض .

تفكٌر فً عمل أي مشروع زراعً البد أن ٌتخٌر الشاب المشروع القرٌب من تخصصه وقبل ال

وكذلك المكان المناسب ومدي توافر المواد األساسٌة التً ٌقوم علٌها المشروع باإلضافة إلً 

إمكانٌة تسوٌق لمشروع بالسرعة التً تساعد علً تدوٌر رأس المال والتً تحقق له الربح 

الزراعة من الكلٌات العلمٌة التطبٌقٌة التً تجعل الخرٌج قادر علً  وتعتبر كلٌة  السرٌع

التفكٌر فً عمل أي مشروع صناعً صؽٌر ٌناسب تخصصه وسوؾ نعرض فً هذا الدلٌل 

المبسط أهم المشروعات الصؽٌرة سواء كانت فً المجاالت الزراعٌة العامة أو المتخصصة 

بعض المشروعات ودراسات الجدوى وفكرة مبسطة عن أهم المشروعات وكذلك نماذج ل

الخاصة بها ونتمنى أن ٌحقق هذا العمل المتواضع ما تصبون إلٌه من ؼد مشرق ومستقبل 

 باهر أنشاء هللا تعالً .

 أوالً: مشروعات زراعٌة عامة

 مشروع إنتاج أعالؾ من خامات ومخلفات ؼٌر تقلٌدٌة -1

فاٌا التً تنتج من مصانع تعلٌب وحفظ ٌهدؾ ذا النشروع من الناحٌة العلمٌة للتخلص من الن

الفاكهة والخضروات مثل نوى البلح والمانجو والخوخ والبرقوق وكذلك مخلفات قشر الطماطم 

وبذور ومصاصة القصب وحطب الذرة والقطن والتً كان ٌتم التخلص منها بحرقها وما لهذا 

كذلك ٌتم االستفادة  من أضرار تصاعد ؼاز ثانً اكسٌد الكربون علً حساب أكسجٌن الهواء

من ذرق الطٌور والدواجن ؼً صناعة العلؾ وهً من المواد الملوثة للبٌبة والضارة بما لها 

من رابحة ؼٌر مستحبة . باإلضافة إلً انه ٌمكن االستفادة من تبن القمح فً صناعة هذه 



ع تبن األعالؾ حٌث ٌقوم الفالحٌن بحرقه بعد إتمام عملٌة درس القمح كذلك نفس الشا م

 األرز مما ٌنتج عنه الدخان وبعض الؽازات الضارة بالبٌبة والملوثة لها .

 مشروع تطوٌر حطب القطن إلنتاج ألواح من الخشب المضؽوط -2

ٌهدؾ هذا المشروع من الناحٌة البٌبٌة إلً التخلص من النفاٌات الضارة التً تنتج من 

ح والمانجو والخوخ والبرقوق وكذلك مصانع تعلٌب وحفظ الفاكهة والخضروات مثل نوى البل

مخلفات قشر الطماطم وبزورها ومصاصة القصب وحطب الذرة والقطن والتً كانت ٌتم 

التخلص منها بحرقها وما لهذا من أضرار تصاعد ؼاز ثانً اكسٌد الكربون علً حساب 

من أكسجٌن الهواء كذلك ٌتم االستفادة من ذرق الطٌور والدواجن ؼً صناعة العلؾ وهً 

المواد الملوثة للبٌبة والضارة بما لها من رابحة ؼٌر مستحبة . باإلضافة إلً انه ٌمكن 

االستفادة من تبن القمح فً صناعة هذه األعالؾ حٌث ٌقوم الفالحٌن بحرقه بعد إتمام عملٌة 

درس القمح كذلك نفس الشا مع تبن األرز مما ٌنتج عنه الدخان وبعض الؽازات الضارة 

 لملوثة لها .بالبٌبة وا

 مشروع تطوٌر حطب القطن إلنتاج ألواح من الخشب المضؽوط -3

ٌهدؾ المشروع إلً محاولة االستفادة من المخلفات الزراعٌة الناتجة من زراعة القطن من 

حطب بحٌث ٌصبح له قٌمة اقتصادٌة عن طرٌق تجمٌعه خالل موسم الجنً وتخزٌنه لٌصبح 

 ن الخشب المضؽوط ٌمكن تشؽٌلها إلنتاج المنتجات الخشبٌة .متاحا طوال العام إلنتاج الواح م

 مشروع إنتاج الجلسرٌن من الموالس -4

ٌقوم هذا المشروع بإنتاج الجلسرٌن من الموالس ) من المواد الثانوٌة الناتجة من صناعة 

السكر ( الذي ٌنتج بكثرة فً مصر لذا كان من الضروري االستفادة من هذه الخامة فً 

ناصر أخري ومنها الجلسرٌن .زمما سبق ٌتبٌن لنا مدي أهمٌة الجلسرٌن فً كثٌر صناعة ع

من الصناعات الكٌمابٌة .باإلضافة الً أهمٌته فً الصناعات الدوابٌة لذلك ٌتضح أهمٌة إقامة 

المشروع المقترح لما له من ممٌزات سواء من الناحٌة االقتصادٌة أو اإلستراتٌجٌة وعموما 

ناعات الكٌماوٌة تستوعب عدد كبٌر من العاملٌن بالمقارنة بالمشروعات فان مشروعات الص

 االخري وبالتالً ٌساعد المشروع فً إٌجاد فرص عمل للخرٌجٌن .

 مشروع إنتاج الخمٌرة الجافة النشطة )باكنج باودر( -5

ً ٌعتبر مشروع إنتاج الخمٌرة الجافة النشطة من المشارٌع المطلوب إقامتها وذلك لندرتها ف

األسواق المصري بالرؼم من ارتفاع التكلفة األساسٌة للمعدات المطلوبة ذات التقنٌة العالٌة 

إال أن هذا المشروع ذات عابد اقتصادي مرتفع وٌحتاج السوق الً منتجاته وذلك لتوفٌر 

العمالت الصعبة التً تستخدم فً استٌراد الخمٌرة الجافة النشطة من الخارج كما انه 

ة مستمرة وبالتالً ٌحقق الهدؾ من امتصاص نسبة من البطالة التً ٌزداد ٌستوعب عمال

معدالتها عام بعد عام كما ان الخامات المطلوبة لهذا المشروع متوفرة فً األسواق المحلٌة 

 وٌنتج اؼلبها فً مصر.



 مشروع إنتاج السماد من قشر البٌض -6

لفات الضارة بالبٌبة وتحوٌلها الً ٌعتبر هذا المشروع من المشارٌع الهامة فً تدوٌر المخ

منتجات صالحة لالستخدام مرة أخري كما أن المشروع ٌعتبر سماد كالسٌوم حٌوي جدا لتؽذٌة 

األسماك ( ٌساهم المشروع فً تشؽٌل عمالة معطلة تساهم فً  -الدواجن–)الطٌور األلٌفة 

فع من الدولة عبء انجاز وتحقٌق عمل ٌزٌد من دخل األفراد وٌقلل من تلوث البٌبة وٌر

طوابٌر العمالة المنتظرة للوظابؾ الحكومٌة .هذا المشروع ٌمكن القابمٌن علٌه من زٌادة 

دخلهم الشهري ورفع مستوي معٌشة اسرهم وٌحقق لهم التوسع فً اعمالهم بمضً الوقت 

.ونظرا النتشار مزارع الدواجن بمحافظة الدقهلٌة فان هذا المشروع ٌساعد علً االستفادة 

 من قشر البٌض الناتج من هذه المزرعة.

 مشروع إنتاج علؾ من مخلفات القطن والذرة والخضراوات والفاكهة -7

ٌهدؾ هذا المشروع الً تدوٌر الحاصالت الزراعٌة وإعادة تدورها لما لهذا العمل من تأثٌر 

.نظرا اٌجابً علً حماٌة البٌبة من التلوث من حٌث تتبع أسالٌب ؼٌر سلٌمة للتخلص منها 

التساع الرقعة الزراعٌة المستؽلة فً زراعة أنواع مختلفة من الذرة تزاٌدت أهمٌة االستفادة 

أن  1996من كمٌات الحطب واللواقح الناتجة منها بطرٌقة اقتصادٌة . وتبٌن إحصاءات عام 

ملٌون طن باإلضافة إلً  3112زراعة الذرة الشامٌة علً مستوي الجمهورٌة ٌتخلؾ عنها 

طن حطب من زراعة الذرة الرفٌعة . ٌضافا الً ذلك أن محصول الذرة عموما 9291191

ٌنتج عنه كمٌات كبٌرة من القوالح التً ٌمكن استؽاللها أٌضا بدال من الحرق الذي ٌسبب 

ضررا بالؽا علً البٌبة ونظافتها . وكذلك مع اتساع الرقع الزراعٌة المستؽلة فً زراعة 

المنزرعة باحدي محافظات جمهورٌة مصر العربٌة عام  القطن حٌث وصلت كمٌة القطن

الً نصؾ ملٌون طن ٌنتج عنها كمٌة هابلة من حطب القطن الذي ٌستخدم كوقود مما  1997

كما أن   ٌنتج عنه تلوث شدٌد للجو نتٌجة تصاعد ؼاز ثانً اكسٌد الكربون الضار بالصحة

األول فً حدوث الحرابق فً  تشوٌن حطب القطن علً أسطح منازل الفالحٌن ٌمثل السبب

 الرٌؾ والتً ؼالبا ما تسبب خسارة فً األرواح واألموال .

باإلضافة إلً أهمٌة المشروع من حٌث التأثٌر البٌبً أٌضا له األهمٌة االقتصادٌة فً انتاج 

 العلؾ الذي ٌحتاجه السوق المحلً فً زٌادة الثروة الحٌوانٌة والدواجن .

 ترٌك من الكحولمشروع إنتاج حمض السٌ -8

تعتبر صناعة إنتاج حمض السترٌك بواسطة التخمر من الصناعات اإلستراتٌجٌة فً الدول 

المتقدمة حٌث انه من األحماض الهامة التً تدخل فً الصناعات الدوابٌة والصناعات الؽذابٌة 

% حٌث انه ٌدخل فً 69وتقدر النسبة التً تستهلك فً الصناعات الؽذابٌة بحوالً 

وبات الؽازٌة وعصٌر الفواكه والمربات واألؼذٌة المحفوظة ، كذلك تقدر استهالكه فً المشر

% صناعات كٌمٌابٌة اخري مثل دباؼة الجلود وصناعة 39%،19الصناعات الدوابٌة بحوالً 

النسٌج وصناعة األصباغ واالحبار والترسٌب الكهربابً وإزالة الصداء وصناعة المراٌا 

العربٌة كل ما تحتاجه من حمض السترٌك وكذلك أمالحه بالرؼم .وتستورد جمهورٌة مصر 

% فً العام  19الً 8من تزاٌد االستهالك المحلً لهذا الحمض وأمالحه الذي تقدر بحوالً 



فانه لم ٌتم إلً اآلن محاولة إنتاجه فً مصر أو أي بلد عربً أخر بالرؼم من إمكانٌة تحقٌق 

 ذلك محلً

 جافة )العلؾ ( من الموالسمشروع إنتاج الخمٌرة ال -9

ٌعتبر مشروع إنتاج الخمٌرة الجافة من المشروعات المطلوب التوسٌع فٌها نظرا لقلة 

المعروض من إنتاجها فً األسواق وذلك الرتفاع تكلفتها عند اإلنشاء وعدم وجود الوعً 

قد تساهم  التكنولوجً فً هذا المجال اال ان عابدها االقتصادي مرتفع كما ان هذه المشروعات

 فً حل مشكالت تشؽٌل شباب الخرٌجٌن لما توفره من فرص عمل مستمرة.

 مشروع إنتاج حمض الخلٌك والخل من الكحول -19

ٌعتبر تصنٌع حمض الخلٌك والخل من الصناعات الهامة نظرا الحتٌاج العدٌد من الصناعات 

مٌتالدهٌد الذي ٌستخدم لحمض الخلٌك حٌث ٌدخل فً صناعة االستٌالدهٌد ومنه ٌمكن إنتاج ال

وقودا صلبا بدال من كحول المٌثٌل وٌعرؾ باسم المٌتا كذلك ٌستخدم حمض الخلٌك فً إنتاج 

تقرٌبا فوق عامل حفاز مثل  4994االسٌتون حٌث ٌمر حامض بخار الخلٌك فً درجة حرارة 

ٌث ال ؼنً أو أكسٌد المنجٌز . كذلك ٌدخل الخل فً كثٌر من المأكوالت ح  اكثٌد الثورٌنٌوم

عنه كمادة استهالكٌة فً المطابخ والمنازل مما ٌعد إنتاجه ضرورٌا باإلضافة إلً العابد 

 االقتصادي الكبٌر لذلك المشروع ٌعتبر مشجعا لالستثمار فً المشروعات الصؽٌرة .

 مشروع إنتاج العلؾ الحٌوانً من مخلفات الشعٌر -11

الناتجة سنوٌا من تصنع المشروبات الؽازٌة القابمة تصل كمٌة المخلفات من التفلة الطرٌة 

طن ٌومٌا بقٌمة نقدٌة  33طن سنوٌا أي بمتوسط  19999علً محصول الشعٌر إلً حوالً 

تصل إلً ملٌون جنٌه سنوٌا باإلضافة إلً األضرار المؤثرة علً البٌبة من جراء عدم 

قابمة علً تجفٌؾ هذه استخدام هذه المخلفات وتركها لتخمر لذا أصبحت الصناعات ال

المخلفات ضرورٌا وٌجب تشجٌع إقامة المشروعات الصؽٌرة التً ٌمكن أن تعمل فً هذا 

المجال حٌث أن الناتج من تجفٌؾ التفلة الطرٌة ٌدخل فً صناعة العالبق والعلؾ الحٌوانً 

 للماشٌة الذي ٌتمٌز بالقٌمة الؽذابٌة العالٌة .

عن قشور تحتوي علً جمٌع العناصر الؽذابٌة من مواد  وتتمٌز التفلة الطرٌة بأنها عبارة

% مما ٌجعل العلؾ المنتج منها ذا 77دهنٌة وبروتٌنٌة ونسبة عالٌة من الرطوبة تصل إلً 

 قٌمة ؼذابٌة متمٌزة باإلضافة إلً انه سهل الهضم .

 مشروع إنتاج السماد العضوي -12

فً تؽذٌة النباتات خاصة فً مزارع  تعتبر األسمدة العضوٌة من المواد األساسٌة والهامة

الشتالت ونباتات الزٌنة ومن هذه األسمدة األنواع المصنعة من مخلفات النخٌل التً تتوفر 

الرٌفً كما ان أسعار هذه األنواع من األسمدة المستوردة من   بكمٌات كبٌرة فً المجتمع

ك وجد من األنسب جنٌه ولذل 2999الخارج مرتفعة قد ٌصل سعر الطن منها إلً حوالً 

تشجٌع االستثمار فً هذا المجال والذي ٌناسب تشؽٌل العمالة فً المجتمع الرٌفً والبدوي 



وبهذا سوؾ ٌتم إنتاج ما ٌلزم السوق المحلً من هذه األسمدة لمنافسة المستورد منها ومن 

 هنا ٌتضح أهمٌة المشروع المقترح .

 ثانٌاً: مشروعات فً مجال الصناعات الؽذابٌة

 المشروع م المشروع م

مشروع إنتاج فطريات عيش الغراب  1

 )المشروم(

 تجفيف فاكهة وخضروات بالطاقة الشمسية 2

 تصنيع المخبوزات الريفية 4 صناعة العجائن 3

 طهي وتعليب الخضروات والبقول 6 تصنيع ايس كريم 5

مشروع إنتاج عجوة البلح محشية  7

 مكثرات

 مشروع إنتاج بسكويت البلح 8

1 مشروع إنتاج عجينة التمور 9

0 

 مشروع انتاج مربي ومرمالد البلح

مشروع تجهيز وتعبئة التمر والبلح   

 الجاف

 منحل )عسل نحل  

 تجفيف الفواكه والخضروات   عسل التمر)الدبس(  

 تربية الدواجن   تربية األرانب  

 تصنيع صلصة الطماطم ومشتقاتها   تربية األغنام والماعز  

 مشروع انتاج جبنة بيضاء   انتاج المخلالت  

 مشروع تجهٌز وتعببة التمر والبلح الجاؾ -1

ملون نخلة تنتشر بٌن  9-7تمثل ثروة أشجار النخٌل فً جمهورٌة مصر العربٌة حوالً من 

ألؾ طن سنوٌا من أصناؾ البلح الطرٌة والتمور النصؾ جافة  759عشر محافظات تنتج 

ثروة قومٌة ٌجب المحافظة علٌها واالستفادة منها كاملة خاصة وان  والجافة وهً بال شك

البلح والتمر من أجود وارخص مصادر الطاقة الحرارٌة التً تمد الجسم بالحٌوٌة خاصة 



وأنها ؼنٌة بالمواد السكرٌة األحادٌة البسٌطة سرٌعة االمتصاص كما أنها تتمٌز بمحتواها 

الضروري أن ننظر لمحصول التمور نظرة   لذلك كان منالعالً من العاصر الؽذابٌة الهامة 

خاصة والعمل علً إطالة حفظه وتوافره طوال العام فً شكل منتجات مختلفة تتوفر بها 

 شروط الجودة بدال من أن ٌقتصر اإلنتاج علً موسم الحصاد فقط.

 مشروع انتاج فطرٌات عٌش الؽراب )المشروم( -2

لؽراب من المشروعات االستثمارٌة الناجحة وخاصة ٌعتبر مشروع انتاج فطرٌات عٌش ا

كجم مما ٌجعله من اعلً  29-15مشروعات التكثٌؾ الزراعً إذ ٌبلػ انتاج المتر المربع من 

معدالت اإلنتاج وٌضمن دخال مناسبا سواء للشباب أو المستثمرٌن مع إٌجاد فرص عمل جددة 

فً الحد من الفجوة الؽذابٌة خاصة  أو الحد من مشكلة البطالة هذا اإلضافة إلً مساهمته

المتعلقة بالبروتٌن الحٌوانً وإقامة مثل هذا المشروع ٌساهم أٌضا فً الحد من مشكلة التلوث 

خاصة فً الرٌؾ المصري وذلك عن طرٌق استخدام المخلفات الزراعٌة بالمشروع أسلوب 

مجال باإلضافة إلً الحد صحٌح مما ٌزٌد من المردود االقتصادي الزراعً لالستثمار فً هذا ال

 من األضرار التً تنتج من اآلفات والقوارض نتٌجة للتخلص من المخلفات بطرٌقة سٌبة

 تصنٌع اٌس كرٌم -3

ٌهدؾ هذا المشروع إلً انتاج االٌس كرٌم باستخدام نظام إلً له القدرة علً تصنٌع منتجات 

لٌدوي واإلنتاج المقترح لإلنتاج عالٌة الجودة عالوة علً منع التلوث الناتج من االستخدام ا

ٌواكب االتجاهات الحدٌثة فً صناعة المثلجات القشدٌة باإلضافة إلً موابمة كمشروع إنتاجً 

ذات تكنولوجٌا بسٌطة ٌوابم القٌمة االقتصادٌة التً ستعود علً شباب الخرٌجٌن باإلضافة 

 إلً إمكانٌة تدرب مهاري لألٌدي العاملة العادٌة وتشؽٌلها .

 صناعة المربات والعصابر -4

ٌهدؾ هذا المشروع إلً انتاج المربات والعصابر باستخدام التكنولوجٌا المتاحة للصناعات 

الؽذابٌة مع استخدام احدث معاٌٌر عدم التلوث وسرعة اإلنتاج وانخفاض التكالٌؾ مع مراعاة 

الدقٌقة لتالؾ كل  الطرق العلمٌة السلٌمة فً التصنٌع والتخزٌن والمعرفة العلمٌة الكاملة

أنواع فساد األؼذٌة والمشروبات المقترحة ٌصلح كمشروع إنتاجً لشباب الخرٌجٌن أو 

المستثمر الصؽٌر من حٌث التكالٌؾ النهابٌة وحجم اإلنتاج ومدي الخدمة التً ٌقدمها 

 للمساهمة فً منظومة اإلنتاج الؽذابً للسوق المحلً والتصدٌر.

 الطازجةمشروع إنتاج الخمٌرة  -5

ملٌوننخلة تنتشر بٌن عشرة 9-7تمثل ثروة النخٌل فً جمهورٌة مصر العربٌة حوالً 

ألؾ طن سنوٌا من أصناؾ البلح الطرٌة والتمورالنصؾ جافة والجافة  759محافظات تنتج 

وهً ال شك ثروة قومٌة ٌجب المحافظة علٌها واالستفادة منها كاملة خاصة وان البلح والتمر 

ص مصادر الطاقة الحرارٌة التً تمد الجسم بالحٌوٌة الخاصة وأنها ؼنٌة من أجود وارخ

بالمواد السكرٌة األحادٌة البسٌطة سرٌعة االمتصاص كما أنها تتمٌز بمحتواها العالً من 

الضروري ان ننظر لمحصول التمور نظرة خاصة   العاصر الؽذابٌة الهامة لذلك كان من



ال العام فً شكل منتجات مختلفة تتوفر بها شروط والعمل علً إطالة حفظه وتوافره طو

 الجودة بدال من إن ٌقتصر اإلنتاج علً موسم الحصاد فقط.

 مشروع إنتاج علؾ من نباتات ورد النٌل ومخلفا مصانع الخضروات -6

التخلص من نباتات ورد النٌل بالمجاري المابٌة له أهمٌة حٌوٌة فً عملٌات الري والمحافظة 

ل من التلوث باإلضافة إلً ما ٌسببه من فقدان نسبة كبٌرة من المٌاه وإعاقة علً مٌاه النٌ

المالحة النهرٌة وسد الترع والمصارؾ لذلك ٌتضخ أهمٌة االستفادة من مخلفات هذا النبات 

فً تصنٌع األعالؾ إضافة إلً ذلك ٌمكن استخدام مخلفات بعض المنتجات الزراعٌة من 

قٌمة الؽذابٌة لهذه األعالؾ ومن أمثلت هذه هذه الحاصالت الخضروات والفاكهة ؼً دعم ال

أشجار الموز التً ذادت بصورة واضحة فً الفترة األخٌرة حٌث بلؽت المساحة المنزرعة 

 1999ال  899فدان وٌنتج من فدان الموز حوالً من  49999علً مستوي الجمهورٌة 

كٌلو جرام فتكون كمٌة المخلفات  39شجرة وتقدر كمٌة المخلفات من الشجرة الواحدة حوالً 

طن فً صورة مخلفات طازجة والمادة الجافة تمثل 27الناتجة من الفدان الواحد حوالً 

من محتوي هذه المخلفات فٌكون محتوي المخلفات الجافة التً تنتج من الفدان   29%

كبٌرة تصل  طن ال ٌتم االستفادة منها إطالقا فً الوقت الحالً وهً كمٌة 514حوالً   الواحد

 ألؾ طن مادة جافة فً مخلفات الموز . 2161999إجمالها إلً 

 مشروع انتاج الصابون من الزٌوت الناتجة من مخلفات األطعمة

ملٌون طن سنوٌا من الزٌوت المستخدمة فً عملٌات القلً ال ٌعاد استخدامها  915إن حوالً 

علً كفاءة الشبكة باإلضافة إلً وبالتالً كانت تلقً فً شبكات الصرؾ الصحً مما قد ٌؤثر 

تأثٌرها علً المعدات المستخدمة فً تطهٌر هذه الشبكات وزٌادة تكلفة التطهٌر أو معالجة 

مٌاه الصرؾ . ولذلك كان التفكٌر فً إعادة استخدام زٌوت المخلفات فً عملٌة تصنٌع 

صري أو بعض صابون الؽسٌل والذي ما زال ٌستخدم فً كثٌر من المنازل خاصة بالرٌؾ الم

 المناطق الحضرٌة .

ومما هو جدٌر بالذكر إن هذا المشروع باإلضافة إلً االستفادة من إعادة تدوٌر مخلفات هذه 

النوعٌة من الزٌوت ٌمكن أن ٌقوم علً استخدام كمٌة من الزٌوت النباتٌة ومنتجاتها 

علً االستفادة المهدرجة )المسلً الصناعً( والتً انتهت فترت صالحٌتها وتشجٌع التجار 

 من هذا المشروع بدال من تروٌج بضاعة فاسدة تؤثر علً صحة المواطنٌن.

 *نموذج مشروع إنتاج علؾ من نباتات ورد النٌل ومخلفا مصانع الخضروات والفاكهة

تعتبر مخلفات أوراق وسٌقان نباتات ورد النٌل المنتشرة بكثرة فً مناطق مختلفة لمجاري 

تشكل مشكلة خطٌرة فً إعاقة عملٌات ري األراضً الزراعٌة أو النٌل والترع والمصارؾ 

 المالحة النهرٌة وأحٌانا تسبب ؼلق المجري المابً لنهر النٌل فً مناطق عدٌدة .

ٌهدؾ المشروع للمحافظة للقضاء علً ورد النٌل المسبب لمشاكل كثٌرة  : أهداؾ المشروع

ٌة سد جزء كبٌر من الفجوة الؽذابٌة لنهر النٌل واستؽالله فً صناعة العلؾ ٌوفر إمكان



الخاصة بالثروة الحٌوانٌة فً مصر ، خفض أسعار العلؾ نتٌجة استخدام خامات ؼٌر تقلٌدٌة 

 فً إنتاجه.

ٌنتج هذا المشروع علٌقة من العلؾ تستخدم لتؽذٌة األبقار والماعز لها قٌمة  : اإلنتاجٌة

 تً تحتوٌها هذه المخلفات .ؼذابٌة عالٌة تتضح من مكونات المواد الؽذابٌة ال

تتلخص مراحل التصنٌع فً خطوات متتالٌة وهً : فرم  : خطوات اإلنتاج والمعدات المطلوبة

مخلفات مزارع الموز وكذلك مصاص القصب وسٌقان وأوراق القصب الخضراء باإلضافة الً 

مٌن فً علً طبالً خشبٌة وتركه لمدة ٌو  ورد النٌل ، وضع المفروم من كل مكون عل حده

الهواء الطلق للتجفٌؾ ، خلط المكونات مع بعضها البعض بالنسب الخاصة بالخلطة ،وتعببة 

 كجم وتخزٌنها فً المخازن . 29الخلٌط فً أكٌاس بالستٌك المنسوج سعة 

-خالط مٌكانٌكً –مٌزان طبلٌة  –وٌلزم لذلك مجموعة من المعدات وهً : مفرمة للعلؾ 

 عربة ٌدوٌة –طبالً خشبٌة   

)متوافر طوال العام ( مخلفات مزارع الموز)متوافر طوال العام (  –نبات ورد النٌل  الخامات :

من المزارع وأسواق الخضار والفاكهة ، مصاصات القصب ومخلفاته الخضراء من أوراق 

وسٌقان جافة )متوافر طوال العام بشركات تصنٌع السكر ومحال عصٌر القصب والفاكهة (، 

 الموالس .

متر للتصنٌع والتخزٌن ومجهزة بقواعد 699ٌلزم لهذا المشروع مساحة : احة والمواقعالمس

ك وات 29فولت بقدرة  389خرسانٌة لتثبٌت المعدات وٌلزم للمشروع طاقة كهربابٌة 

 ومصدر جٌد للتهوٌة ومصدر للمٌاه .

الحرفٌة  العمالة: ٌتمٌز المشروع بإٌجاد فرص عمل لشباب الخرٌجٌن باإلضافة الً العمالة

 . 9وٌحتاج المشروع الً حوالً 

ٌعتبر ارتباط المشروع بوجود مزارع تربٌة المواشً أو الدواجن بالقرب  : التسوٌق والمبٌعات

منه من العوامل األساسٌة فً زٌادة التسوٌق .زمن قنوات التسوٌق . أسواق المواشً ، عمل 

ن ومزارع األبقار ، واالشتراك فً الدعاٌة الالزمة واالتصال بالقابمٌن علً عنابر التسمٌ

 المعارض المختصة .

ٌشٌر التحلٌل المالً للمشروع الً نتابج اٌجابٌة مشجعة لالستثمار  : التحلٌل المالً للمشروع

فً هذا المجال وقد تم حساب التكالٌؾ االستثمارٌة فً هذا المجال وقد تم حساب التكالٌؾ 

وقد اشتملت الدراسات لمالٌة لهذا  99لعام  االستثمارٌة علً أساس سعر السوق المحلً

جنٌه لتشمل 29899المشروع علً العناصر التالٌة : تكالٌؾ رأس المال الثابت وتقدر بمبلػ 

قٌمة اآلالت والمعدات والتجهٌزات المطلوبة ،تكالٌؾ رأس المال العامل لدورة مدتها ثالث 

ل الخامات واألجور ،تكالٌؾ ؼٌر جنه وتشم 59899أشهر وتقسم الً تكالٌؾ مباشرة قٌمتها 

مصارٌؾ  –صٌانه –طاقة كهربابٌة –جنٌه تتضمن )إٌجار مبانً  8989مباشرة قٌمتها 

احتٌاطً طوارئ (وعلً ذلك تقدر التكالٌؾ االستثمارٌة للمشروع بمبلػ  –اهالكات  –تسوٌق 

عامل الً جنٌه ، وتصل قٌمة المبٌعات لمنتجات المشروع خالل دورة رأس المال ال 98316



% من قٌمة 93جنٌه وبذلك ٌحقق المشروع فً العام األول إرباح تقدر بحوالً  9135

 االستثمار .

 ** نموذج مشروع منحل )عسل النحل(

 مقدمة

من المعروؾ أن األهمٌة االقتصادٌة تنحصر فً إنتاج العسل والشمع وألكن للنحل فوابد 

ة المحاصٌل الزراعٌة ومنها ما هو ناتج من عدٌدة منها ما هو ناتج عن تلقٌح اإلزهار وزٌاد

منتجات النحل سواء من إفراز الشؽاالت من الرحٌق الذي تحوله ألً عسل وؼراء النحل 

)البروبولٌس ( ومن فوابد تربٌة النحل أٌضا التجارة فً الطرود والملكات الزراعٌة التً 

 تشجعها الدول كمشروعات صؽٌرة لها ممٌزات كبٌرة

نظرا للحاجة الشدٌدة لتنمٌة الرٌؾ المصري من خالل المشارٌع التً  : عأهداؾ المشرو

تساهم من ناحٌة أخري فً زٌادة إنتاج المحاصٌل الزراعٌة من خالل عملٌات التلقٌح التً 

 ٌقوم بها النحل باإلضافة إلً ما تدره من قٌمة اقتصادٌة لصاحب المشروع .

هو إنتاج عسل النحل االان لهذا المشروع منتجات اإلنتاج الربٌس لهذا المشروع  : إلنتاجٌةا

–البروبلس –سم النحل –حبوب اللقاح –الؽذاء الملكً  –الشمع  –أخري منها : العسل 

 1599وتقدر إنتاجٌة النحل –طرود النحل –إنتاج الملكات –إنتاج الطرود  –)ؼراء النحل( 

 طرد نحل سنوٌا 199كٌلو عسل و

–تؽذٌة النحل  –تثبٌت األساسات الشمعٌة  –فحص الطوابؾ  : العملٌات األساسٌة فً النحل

 –إعداد الطوابؾ جمع العسل  –  تثبٌت األساسات الشمعٌة –ضم الطوابؾ  –تشتٌة النحل 

 فرز الشمع وتنقٌته( –عملٌة القشط والفرز والتصفٌة والتعببة  –استخراج األقراص 

أدوات  –أدوات فحص الخالٌا  –ت تؽذٌة أدوا –أدوات فرز  خط اإلنتاج والمعدات المطلوبة:

أدوات ٌدوٌة  -مصدة دبور–صنادٌق سفر ونقل النحل –إبرٌق صهر الشمع –مدخن  –النحالة 

تتوفر الخامات الالزمة للمشروع محلٌا حث تضم فً مجموعها طرود النحل )نحل  -الخامات –

راخ شمع نحل نقً ( كرنٌولً (خامات تؽذٌة تنشٌط )محالٌل سكر نقً ( خامات تنمٌة )أف

 .  خامات تسوٌق )مستلزمات تعببة وتؽلٌؾ( زجاجٌة أو معدنٌة

م تتمٌز باالتً : أن تكون 175ٌحتاج المشروع إلً مساحة حوالً  المساحة والمواقع :

منطقة ؼنٌة بالمحاصٌل الرحٌقٌة واللقاحات ،ٌسهل الوصول إلٌها ،بعٌدا عن االهتزازات 

ومزودة بالمستلزمات الخدمٌة من زراعة مصدات الرٌاح من  منطقة ؼٌر مزدحمة بالمناحل

أشجار الكافور ، وإقامة سور من النباتات المزهرة حول المنحل مثل البدلٌا البٌضاء 

والسٌسبان والتً تعتبر مصدرا مساعدا لحبوب اللقاح تجهز ارض المنحل بحرسها وتسوٌتها 

ب بعرض حوالً مترٌن ، إقامة مظالت جٌدا وتقسٌم األرض إلً مصاطب من الشرق إلً الؽر

م علً شكل تكاعٌب حتً تتسلق  2:215بعرض مترٌن من المرابٌن الخشبٌة بارتفاع من 

علٌها النباتات اللوؾ أو العنب إلعطاء ظل طبٌعً أثناء الصٌؾ او تؽطً بالحصٌر ، زراعة 

ٌا والرزدا وعباد المساحات بٌن المساطب بأشجار متسلقة األوراق مثل رجلة الزهور والزٌنب



الشمس والكالندٌوال الشمعٌة أثناء موسم الركود )عدم نشاط المنحل ( مصدر مٌاه وكهرباء 

 فولت لإلنارة وتشؽٌل المعدات . 229

العمالة ال ٌحتاج العمل فً مجال تربٌة النحل إلً مجهود كبٌر ووقت طوٌل فٌمكن استؽالله 

والدولة من جانبها تشجع هذه المشروعات كمشروع جانبً فهو ال ٌتطلب تفرٌؽا كامال 

 فرد للعمل . 2الصؽٌرة وعلً ذلك ٌحتاج المشروع الً 

الشرٌحة التسوٌقٌة لمنتجات نحل العسل عالٌة فً األسواق الداخلٌة والخارجٌة ، منتجات 

العسل ( ٌمكن حفظها لمدة طوٌلة حتً ٌمكن تسوٌقها فً –نحل العسل األساسٌة ) الشمع 

 سب .الوقت المنا

تجار الجملة ، من خالل المشروع نفسه ، المحال   محالت السوبر ماركت قنوات التسوٌق :

 المتخصصة ،شركات التوزٌع والتعببة .

ٌشٌر التحلٌل المالً لهذا المشروع إلً نتابج اٌجابٌة لالستثمار فً  التحلٌل المالً للمشروع :

وقد  98أساس السوق المحلً عام  هذا المجال وقد تم حساب التكالٌؾ االستثمارٌة علً

شملت الدراسة المالٌة لتنفٌذ هذا المشروع علً العناصر التالٌة .تكالٌؾ رأس المال الثابت 

جنٌه شاملة قٌمة اآلالت والمعدات والتجهٌزات المطلوبة تكالٌؾ رأس  15893وتقدر بمبلػ 

جنٌه وتشمل الخامات  633المال العامل لدورة شهر واحد وتتقسم الً تكالٌؾ مباشرة قٌمتها 

جنٌه وتشمل الخامات واألجور ، تكالٌؾ ؼٌر  596واألجور وتكالٌؾ ؼٌر مباشرة قٌمتها 

مصارٌؾ  -صٌانة -طاقة كهربابٌة -مبانً –جنٌه تضمن ) إٌجار  596مباشرة قٌمتها 

اهالكات طوارئ( وعلً ذلك تقدر التكالٌؾ االستثمارٌة للمشروع بمبلػ  -تسوٌق

ه وتصل قٌمة المبٌعات لمنتجات المشروع خالل دورة رأس المال العمل إلً جنٌ  17932

%من قٌمة 35جنٌه وبذلك ٌحقق المشروع خالل العام األول أرباحا تقدر بنسبة  1721

 االستثمار.

 

  - كلية الزراعة | جامعة سوهاج 2017جميع الحقوق محفوظة 

 


