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كرة عرض ترويجي مبدئي عن ف: ثانيا  
المشروع 







خريطة توضيحية لتوزيع: ثالثا  
استعماالت االراضي



خريطة توضيحية بأقرب محطات محوالت 
كهرباء من المساحة المخصصة للمشروع



.مصنع لتقطير الزيوت العطرية 56يوجد 1

.مصنع للتجفيف 46عدد يوجد2

.مزارع للنباتات الطبية والعطرية 7834يوجد عدد 3

.شركة تقوم بالتصدير الوربا وامريكا 20يوجد عدد 4

فدان 12645المنزرعة نباتات طبية بالمحافظة ويمكن تنميتها اجمالي المساحات5

دوالر للمتر 1000التجفيف والتعبئة للنباتات الطبية والعطرية تحقق صادرات بمعدل مصانع6

.المسطح من المصنع 
قيام بعض المستثمرين بعمل دراسات مائية وابار استكشافية مع زارة الري وثبتت7

الدراسات بوجود مقننات مائية تسمح بالزراعة 
ل قرية من قرى الظهير الصحرواي لم يتم استغاللهم منذ انشائهم وجاري نق2عدد يوجد8

وقرية الشرق وبها « منزل ريفي 54قرية الشروق وبها عدد »واليتهم الى المحافظة وهم 

مراكز –وحدات صحية –مدارس )منزل ريفي والقريتين بها جميع الخدمات من 100عدد 

(الخ... شباب 

ويمكن استغاللهم فى تسكين عمالة المشروع اثناء مرحلة االنشاء 
.فدان 2300تم بالفعل زراعة 9

فدان 500امتداد على النيل الموقع مميز وقريب من شبكة الطرق ومصادر الكهرباء وله10

استثمار سياحي مما يدعم مميزات المشروع  

المشروع مقومات -:رابعا  



العطرية بيان بمصنع النباتات الطبية و
بالمحافظة   









طبية بيان بعدد المزارعين للنباتات ال
والعطرية بالمحافظة   

عدد المزارعينالمركزم

1751الواسطي1

1412ناصر2

46بني سويف3

307إهناسيا4

1519ببا5

1928سمسطا6

51الفشن7

820أراضي جديدة8

7834جملة المحافظة



بية بيان بأسماء المستثمرين بالنباتات الط
.والعطرية بمركز سمسطا بالمحافظة 

(توزيع داخلي–تصدير –تجميع –زراعة )

مالحظات ونرقم التليفالموقعاالسمم

0129592995نزلة سعيدعلى عويس حسنى1

01068606729نزلة سعيد جمال عيد حسنى 2

01126085041نزلة سعيدعيد محمود طلبة3

01157466597نزلة سعيدمحمد شعبان سليمان 4

01002588352نزلة سعيدعبد الحكيم محمد مكاوي5

01149168675نزلة سعيدعبد الفتاح جالل 6

01280781310بني حلة مهدى عبدالرازق عبد الصمد7

01221156980بني حلة حماد عبد العظيم عبد العال8

01221156976بني حلة رجائي محمد عيد المهدى9

01115027529بني حلة عاشور دكرورى عبد الحميد 10

01227248008بني حلة جمعه خضيري 11

01229668926بني حلة احمد مرزوق عبدا لهادى12

01225135733بني حلة محمد عبد المعتمد عبد العاطي13

01226700046بني حلة إسالم احمد 14

01127616942بني حلة جمعه عبد الحميد تمام15

01127616942بني حلة جمعه عبد الجليل 16



مالحظات ونرقم التليفالموقعاالسمم

01282739264بني حلة هاني رياض عبد الصمد17

01223723401بني حلة محمد رفاعي محمد 18

01229100234بني حلة على رمضان على 19

01229725249بني حلة حسام على رمضان 20

01226408264بني حلة عاطف رمضان على 21

01114524973بني حلة عفت طه محمد عبد القادر 22

01227223573بني حلة رجب ربيع 23

01111159209بني حلة حسنى احمدمصطفى حسنى 24

01226987662كفر بني على سمير عالم عبد الفتاح 25

01227357990كفر بني علىجمال كامل على 26

01224261815كفر بني علىقطب سيد طلب 27

01287773143كفر بني علىشعبان مصطفى عبد الفتاح28

01024198811كفر بني علىماجد سيد األمير 29

01229587045كفر بني علىشريف خلف مهني30

01272600505كفر بني علىدهشان عبد لعاطى قاسم 31

01289822082كفر بني علىفوزى حليم صليب 32

01281628968كفر بني علىرجب محمد محمد على 33

01065523219بدهل عصام صابر عباس 34



مالحظات ونرقم التليفالموقعاالسمم

منتج ومصدر 01223042727منشأه أبو مليحعصمت عبد الظاهر احمد 35

خارج مصر

منتج ومصدر 01221230844منشأه أبو مليحسمير فوزى محمود سيد 36

داخل مصر

01276342123منشأه أبو مليحاحمد محمد محمود سيد 37

تجارة01221063473منشأه أبو مليحشعبان محمد مبروك 38

01283611440منشأه أبو مليحاحمد حسنى احمد على 39

زراعة وتجارة01223799904منشأه أبو مليحرمضان عبد العظيم محمود40

زراعة وتجارة01289647755منشأه أبو مليحاشرف معوض رمضان 41

زراعة وتجارة01227221845منشأه أبو مليحمصطفى عشري محمود42

زراعة وتجارة0128910815منشأه أبو مليحمحمد فتحي أنور43

تجارة بسيطة01223670658منشأه أبو مليحشعبان عثمان عبد النعيم 44

تجارة01228938904منشأه أبو مليحمحمد حسين عبد السميع45

01222677321منشأه أبو مليحشعبان كمال سيد عيد 46

زراعة وتجارة 01224931880منشأه أبو مليحجمال حسين احمد على 47

محدودة

01282335800منشأه أبو مليحنبيل محمد مرسى 48



المزارعين والمصدرين والتجار بيان بأهم 
ويفوالعطرية بمحافظة بني سللنباتات الطبية 

أسمـــــاء المزارعيــن 

ننـــــاعبد المنعم ذكى عبد الوهاب 1
ننـــــامحمد فتحي عبود 2
كفر أبو شهبــــهمحمد أبو الخير عبد الحميد 3
كفر أبو شهبــــهشعبان عبد الحميد 4
ننـــــاجمال محمد عباس5
ننـــــافاروق احمد حسين 6
ننـــــامحمد سالمة محمد 7
كفر أبو شهبــــهاحمد محمد خلف 8
ببــــــــــادكتور إبراهيم كامل9

أبشـــــــوايغريب سليمان 10



المزارعين والمصدرين والتجار بيان بأهم 
ويفوالعطرية بمحافظة بني سللنباتات الطبية 

التجــــارأسمـــــاء 

01015153222الرياضفؤاد طارق حسن موسى 1
01142283354الرياضعيد عبد المنعم محمود 2
01272459016طنســـاطه على سعيد 3
01110020047طنســـاعدلي على محمد 4
0114648874طنســـاسيد محمد خليفة 5
01000777040طنســـاعصام محمد على 6
012201288258طنســـاسيد ذكى عبد المجيد 7
01225680824بني عدىسالمة أنور عبد السالم8
01288577364طنســـاطارق لطيف عبد العزيز       9

01229981005طنســـاحسين ياسين                    10



المصـــدرينأسمـــــاء 

0125349410سمسطـــامهدى عبد الرازق عبد الصمد1

01225850650سمسطـــايوسف نجيب سعد 2

01225810450سمسطـــامحمود محمد حسين 3

01224028255سمسطـــاهاني رياض عبد الحميد 4

7640722سمسطـــااحمد رفاعي محمد 5

0100646899ببــــــــــافايز محمد صميدة 6

01003729107ببــــــــــاعبد الحميد احمد زيدان 7

01006720154ببــــــــــاجابر المليجي 8

4400114ببــــــــــااحمد مبارك 9

01001371496ببــــــــــانبيل على تمام 10

لطبية المزارعين والمصدرين والتجار للنباتات ابيان بأهم 
والعطرية بمحافظة بني سويف



يتم بيان بالشركات التي س: خامسا  
التعامل معها  

أسم المستثمرأســـم الشركــــةم

أحمد الجيزاوي/ دشركة رويال باراديس 1

أحمد بركات فرجاني/ مالشركة العربية لالستثمار العقاري 2

منجية أحمد المراكشي/ مم.م.شركة ايروجيت الستصالح االراضي ش3

ياسر محمد الدبيكي/ مشركة مسك الصحراء الستصالح االراضي 4

رجاء ابراهيم احمد حسين/مشركة االخالص الستصالح واستزراع االراضي5

ابراهيم محمد ابو الوفا/مشركة كنوز للتنمية الزراعية 6



ة عرض الدراسة المعدة من كلية التجار: سادسا  
رية بجامعة بني سويف بشأن البدائل االستثما
.المقترحة لمشروع النباتات الطبية والعطرية












































