
 

 

 أعمـــالســـابقة 

 المكتب الفني الزراعي الحديث

 

 

 

 

 : أولا 

 إشراف إدارة المزارع

 المسـاحة المــــزرعـــة م

 فدان  01 مزرعة المستشار/ حسن فهمى  ) أوزيس الصحراوى  ( 1

 فدان  01 مزرعة المهندس/ محمد صالح الدين ) أوزيس الصحراوى  ( 2

 فدان 01 ) البستان (مزرعة الدكتورة/ هويدا عبد العال  3

 فدان 011 مزرعة المهندس/ حاتم محمد إبراهيم ) الواحات ( 4

 فدان 051 مزرعة الوردة ) الواحات ( 5

 فدان 051 مزرعة الخطاطبة ملك السيد/ مدحت شحاتة  6

 فدان  081 مزرعة اللواء/ محمد عالم ) طنبول ( 7

 

 ثـــانيــــاا :

 دراســــات الجــــدوى

فدان فى السودان مشترك مع  0111دراسات جدوى لشركة التحرر العقارية لمشروع  -0

 فدان بالفرافرة  0111

 المسـاحة دراسات الجدوى  م

 فدان  041 دراسة جدوى إقتصادية لزراعة  برسيم حجازى  1

 فدان  011 دراسة جدوى إقتصادية لزراعة قمح 2

 فدان  011 ذرة رفيعة ( 011 -ذرة شامية  011لزراعة ذرة ) دراسة جدوى إقتصادية 3
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 دراسات جدوى آخرى   -0

 المسـاحة دراسات الجدوى  م

 فدان  041 دراسة جدوى إقتصادية لزراعة  برسيم حجازى  1

 فدان  011 دراسة جدوى إقتصادية لزراعة قمح 2

 فدان  011 ذرة رفيعة ( 011 -ذرة شامية  011لزراعة ذرة ) دراسة جدوى إقتصادية 3

  CAIRO A3دراسة جدوى إقتصادية لزراعة أهم النباتات الطبية و العطرية فى ج.م.ع لشركة  4

 

5 
حبوب زراعية ( بمزرعة الكريمات ملك السيد/ أحمد أبو  -فاكهة  -دراسة جدوى إقتصادية لزراعة ) خضر 

 فدان  011 الغيط 

6 
دراسة جدوى إقتصادية لزراعة ) محاصيل حبوب + برسيم ( ملك السيد / صالح الشرقاوى مع المستثمر 

 فدان  011 أشرف السعد بوادى النطرون 

7 
ألف طن سنويا ملك شركة دالتكس  11 -ألف  41دراسة جدوى إقتصادية لمشروع كمبوست بطاقة إنتاجية 

 فدان 01 بمزرعة التحدى 

8 
ألف طن سنويا ملك الحاج/ بكر العرايشى بأرض  01إقتصادية لمشروع كمبوست ببطاقة إنتاجية دراسة جدوى 

 فدان  01 ريجوا 

9 
 ألف طن سنويا بطريق 01دراسة جدوى إقتصادية لمشروع كمبوست شركة الماسة للتنمية الزراعية بطاقة إنتاجية 

 بلبيس  -الشرقية  -رمسيس  

 لتخزين الحبوب فيما بعد الحصاد لمزرعة المستشار/ أحمد إبراهيم أبو ذكرى  دراسة جدوى إقتصادية 10

  

  ثـــالثا :

 دراسات جدوى تحت التنفيذ

 .إسماعيلية  –دراسة جدوى لمشروع كمبوست بجمعية أحمد عرابى طريق مصر  -0

 عمل دراسة جدوى إقتصادية لمزرعة الشروق ملك السيد/ خالد الغندور بطريق طنبول -0

 فدان . 01بمساحة 

عمل دراسة جدوى إقتصادية إلنشاء مشروع كمبوست من قصب السكر بأسوان ملك  -0

 ألف طن من طينة المرشحات . 11السيد/ حسين إسماعيل عوض بطاقة إنتاجية 

فدان بطريق  011عمل دراسة جدوى لمرعة اللواء/ عبد الفتاح أبو ذكرى بمساحة  -4

 اإلسماعيلية ) مانجو كيت ( .



 فدان ) مانجوكيت ( . 01دراسة جدوى لمزرعة المحامى خالد شقير بمساحة عمل  -1

 

 

 

 

 

 

  رابعــــا:

 توريـــدات الشركـــة حتى اآلن 

 : نباتى حيوانى( –الكمبوست ) نباتى قصب سكر  -0

 الوزن بالطن توريــــدات الكمبــــوست م
 60000 0101/0100 - 0104/0101شركة دالتكس بجميع مزارعها موسم  1

 15000 0101/0100شركة األسكندرية المتحدة ) صافوال ( لمزرعة المنيا  2

3 
شركة  -شركة زادنا  - JKشركة  -مزارع متنوعة بالواحات ) م/ إيهاب طاهر 

 15000 0100/0102الوردة ...(

 6000 0101/0100مطـــار بـــرج العـــرب  4

 2000 0102-0101شركـــة بيكـــو  5

 6000 مزارع متنوعة بالنوبارية و وادى النطرون  6

 2000 منتجعات و قرى سياحية برأس سدر و الساحل الشمالى 7

  

 توريـــدات آخرى : -0

 الوزن بالطن التوريدات م 
 10000 .0101/0100برتقال صيفى لشركة بيكو عام  1

 5000 برتقال عصير لشركة إيزيس ) سيكم ( .  2

 5000 لشركة هاتور ) سيكم ( . برتقال صيفى 3

 1000 فاصوليا لشركة هاتور ) سيكم ( .  4

 2000 فلفل ألوان لشركة هاتور ) سيكم ( . 5

 1500 أعشاب طبية لشركة لوتس ) سيكم ( . 6

 4000 برتقال للشركة اإليطالية ) أحمد مسعود وشركاه (  7

 3500 برتقال لشركة أوالد شقير للتصدير .  8

 1500 أحمر للشركة اإليطالية . بصل 9

 2000 برتقال صيفى لشركة األصدقاء . 10

 500 بصل أحمر لشركة األصدقاء .  11

 1000 عنب لشركة بلو نايل ) هشام المليجى ( . 12



 

         

 

 

 

 

 : خـــامســـا

 ابقة ــرات الســا فى الفتــامل معهــات التى تم التعــالمحط              

  

 

 

 

 

 

 

 

 المكتب الفنى الزراعى الحديث

 المكان المحطة م
 أبو غالب محطة العدوى 1

 أبو غالب محطة السعدى 2

 الصحراوى محطة دينا المعداوى 3

 الصحراوى محطة أحمد ربيع 4

 الصحراوى محطة أبناء عبد الوهاب 5

 النوبارية محطة السعد 6

 أكتوبر محطة هيثم غالب 7

 السادات محطة ثمار 8

 السادات محطة صقر 9

 الشرقية الصفامحطة  10

 الشرقية محطة النجاح 11

 الشرقية محطة هندركس 12


