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مقدمة
نســعى فــى مشــروع بالميــرا لمشــاركة كل مــن يبحــث عــن فرصــة 
اســتثمار حقيقــي يحلــم مــن خاللــه بحيــاة أكثــر رفاهيــة ومســتقبل أكثــر 
ــا  ــى 50 عاًم ــد إل ــرة تمت ــد كبي ــه، وذلــك بتحقيــق عوائ ــه وألبنائ ــا ل أماًن
ــة بــشكل  ــة والفني ــام بكافــة األمــور اإلداري ــى القي نحــرص خاللهــم عل

حديث ومتطور يضمن لنا حصاد منتج يصل إلى العالمية.

وخصصنــا أول مرحلــة فــي مشــروعنا لزراعــة تمــر المجــدول بعــد دراســة 
ألنــواع التمــور المختلفــة فــي العديــد مــن األســواق العالميــة ووجــدنا 
أنــه مــن أشــهر التمــور وأعالهــا طلًبــا فــي أمريــكا وأوروبــا، مــا جعلهــم 
ــملك التمــور لمــا يتمتــع بــه مــن خصائــص اســتثنائية ســواء  يلقبونــه بـ

فيما يخص الطعم أو القيمة الغذائية.



قصة بالميرا
أدركنــا فــي شــركة بالميــرا لالســتثمار الزراعــى ش.م.م كل التحديــات 
تكويــن مشــروع  فــي  وبدأنــا  فــي مصــر،  المســتثمرين  تواجــه  التــى 
نمــوذج  تقديــم  بهــدف  ومواردنــا  خبراتنــا  فيــه  نوحــد  اســتثماري 

الستثمار مصري ناجح ونتغلب فيه على أي تحديات.

مشــروع بالميــرا النتــاج تمــر المجــدول هــو أحــد مشــروعات شــركة 
بنظــام  يعمــل  مشــروع  وأول  ش.م.م  الزراعــى  لالســتثمار  بالميــرا 
المشــاركة بيــن األفــراد فــي القطــاع الزراعــي، واســتثمرنا فيــه خبراتنــا 
فــي  أول مرحلــة  التموروخصصنــا  وإنتــاج  النخيــل  زراعــة  فــي قطــاع 

مشروعنا لزراعة تمر المجدول بواحة سيوة.

فــى مشــروع بالميــرا سنشــارك كل مــن يحلــم باســتثمار رأس مالــه 
للوصــول لحيــاة أكثــر رفاهيــة ومســتقبل أكثــر أماًنــا ويبحــث عــن فرصــة 

استثمار حقيقية.



قصة بالميرا
اختيارنــا فــى بالميــرا لالســتثمار فــي إنتــاج تمــر المجــدول؛ جــاء بعــد 
أشــهر  علــى  الطلــب  وحجــم  العالــم  فــي  التمــور  ألســواق  دراســة 

أنواعه، ووجدنا أنه األعلى طلًبا في العالم .

الزراعــى  لالســتثمار  بالميــرا  شــركة  فــي  المجتمعــة  الخبــرة  عوامــل 
ش.م.م كانــت مــن أهــم دوافعنــا إلطــالق مشــروع بالميــرا، ســواء ما 
يخــص الجانــب الفنــي مــن االســتعانة بخبــراء ومختصيــن فــي زراعــة 
ــات الالزمــة، أو مــا يــخص  ــر أحــدث المعــدات واإلمكاني ــل وتوفي النخي

الجانب اإلداري من تخطيط ودراسة وتسويق.



لماذا بالميرا؟

بالميرا ليست مجرد 
مجموعة من األراضي، 

ولكنها مشروع متكامل 
من كافة النواحي؛ 
المرافق والخدمات 

والخبرة والتكنولوجيا 
التي يحتاجها المشروع، 
وإدارة كاملة تساعدك 
على تحقيق أكبر عائد 

لتأمين مستقبلك 
ومستقبل أسرتك.

تمتلك بالميرا مسيرة ناجحة 
وممتدة من الخبرة   في 

االستثمار الزراعي 
واستصالح االراضي حيث إن 

مؤسسي شركة بالميرا 
يسعون دائما لتطوير 

االراضي لتحسين الزراعة 
واستيعاب مشاريع أكثر , 
ومدها بالخدمات من اجل 

تحسين طرق الزراعة 
وضمان جودة اإلنتاج 

بمشاركتك مع 
بالميرا تصبح شريًكا 
في مجال االستثمار 
الزراعي، أحد أفضل 

الفرص حالًيا في 
مصر ومعدل نموه 

يزيد بالمقارنة 
بقطاعات أخرى بدأت 

تتأثر بالركود 
االقتصادي.

هذا باإلضافة إلى أننا 
خصصنا المشروع 

لزراعة تمور 
المجدول.

أقل نسبة
مخاطرة

استثمار
بدون عناء

خبراتنا
تتحدث عنا



ُتعــد النخلــة أعظــم شــجرة منتجــة للغــذاء فــي المناطــق الصحراويــة، حيــث تســمى فاكهــة الصحــراء.
وهــي تنتشــر فــي الواحــات العربيــة وتمثــل العامــل األساســي فــي التأقلــم مــع الظــروف المناســبة 
لتوطيــن الســكان واســتدامة حياتهــم، بــل إن انتشــار الجنــس البشــري فــي المناطــق الجافــة والقاحلــة فــي 
العالــم كان ســيصبح محــدوًدا لــوال نخلــة التمــر، ألنهــا تمثــل ميــزة زراعيــة بيئيــة هامــة لمنطقــة الشــرق 
وشــمال أفريقيــا، إضافــة إلــى أهميتهــا االقتصاديــة علــى المســتويين، المحلــي والدولــي، ألنهــا ال تــمثل 
فقــط مصــدر الغــذاء ذو الطاقــة العاليــة الــذي يمكــن تخزينــه ونقلــه إلــى مســافات طويلــة عبــر الصحــراء 
فقــط، بــل هــي أيًضــا مصــدر الظــل والحمايــة مــن ريــاح الصحــراء، وعامــل التــوازن البيئــي واالقتصــادي 

واالجتماعي لسكان المناطق الصحراوية.
   

تتميــز نخلــة التمــر بقدرتهــا علــى النمــو واإلنتــاج فــي البيئــات الصحراويــة والقاحلــة لمــا لهــا مــن قــدرة علــى 
التأقلــم مــع تلــك البيئــات، فجذورهــا تمتــد وتنتشــر عمودًيــا وُأفقًيــا فــي التربــة حتــى تصــل إلــى المناطــق 

الرطبة التي تحصل منها على احتياجاتها المائية.

أحــد وســائل  المــزارع المختلفــة، وتعــد  للريــاح علــى حــواف  ُزرعــت كمصــدات  النخيــل  كمــا أن أشــجار 
مكافحــة التصحــر فــي العديــد مــن األقطــار العربيــة لكونهــا توفــر الحمايــة لألشــجار والنباتــات التــي تــزرع 

معها أو تحتها.

َم: (ِإْن  ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ َعــْن َأَنــِس ْبــِن َماِلــٍك َقــال: َقــاَل َرُســوُل اللــِه َصلَّ
ى  ــاَعُة َوِفــي َيــِد َأَحِدُكــْم َفِســيَلٌة، َفــِإِن اْســَتَطاَع َأْن َالــ َتُقوَم َحــتَّ َقاَمــِت السَّ

َيْغِرَسَها َفْلَيْغِرْسَها) - صححه األلباني

تاريخ زراعة النخيل



هــل ســمعت عــن قصــة مزرعــة النخيــل التــي غــرس فســائلها رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم بيديــه 
الشريفتين؟

إنهــا مزرعــة ســلمان الفارســي رضــي اللــه عنــه و أرضــاه، وهــو أحــد صحابــة رســول اللــه األجــالء، ويقــال أيضــًا 
أنه أول من أسلم من بالد فارس.

و كان قــد هاجــر مــن بــالد فــارس و هــو صغيــر ليبحــث عــن الديــن الحــق فأســرته قافلــة ثــم باعتــه بالمدينــة 
المنــورة حيــث التقــى رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابــه. وكان قــد تعــرف علــى عالمــات النبــوة مــن قبــل أن يســلم 

على يديه.

قصــة المزرعــة بــدأت بــأن أمــره رســول اللــه بــأن يكاتــب ســيده علــى عتقــه، فطلــب منــه ســيده ثالثمائــة 
نخلة مثمرة وأربعون أوقية من الذهب.

فأمــر الرســول الصحابــة قائــًال "أعينــوا أخاكــم" فجمعــوا ثالثمائــة فســيلة، فأمــره الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بــأن يحــفر 
للثالثمائة فسيلة فحفر لها و كان يأتي بالفسيلة فيضعها الرسول بيديه الشريفتين.

وبعــد عــام واحــد أثمــرت كلهــا (بــدًال مــن أربعــة أعــوام) ببركــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص ولــم تمــت منهــا فســيلة 
واحدة وأمر النبي الصحابة بالذهب فأتوا به وأعطاها سلمان لسيده فأعتقه.

والتزال مزرعة سلمان الفارسي باقية وموجودة حتى اآلن بالمدينة المنورة.

مزرعة نخيل.. غرسها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 



مصــر هــي أولــى الــدول المنتجــة للتمــور فــي العالــم، حيــث يمثــل اإلنتــاج الســنوي لمصــر حوالــي 1.4 مليــون طــن. بنســبة 
%17.7 مــن اإلنتــاج العالمــي للتمــور، واألولــى علــى المســتوى العربــي بنســبة حــوالي %23 مــن اإلنتــاج العربــي من 
التمــور، وحققــت صــادرات التمــور المصريــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2018 نمــوًا كبيــرًا بنســبة زيــادة بلغــت حــوالى 70% 
حيــث بلغــت 30 ألــف طــن بقيمــة 29.4 مليــون دوالر مقارنــة بـــ17.8 ألــف طــن خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2017، محققــًة 

بذلك نسبة %88 من إجمالي صادرات التمور المصرية عام 2017.

ارتفــع متوســط ســعر الطــن مــن التمــور المصريــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2018 إلى 980 دوالر للطــن، مقارنــًة بــنحو 
824 دوالر للطــن خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2017، وهــو مــا ينبــئ بمســتقبل مبهــر لزراعــة التمــور. وتصــدر التمــور 
المصريــة إلــى أســواق 42 دولــة مختلفــة يأتــي علــى رأســها إندونيســيا والمغــرب وماليزيــا وبنجالديــش وتايالنــد، كمــا تم 

فتح أسواق جديدة بإفريقيا وآسيا وأوروبا.

بلــغ إجمالــي أعــداد النخيــل فــى مصــر حاليــا إلــى مــا يقــرب مــن 20 مليــون نخلــة، تنتــج مــا يزيــد عــن مليــون و700 ألــف طــن 
تمــور وبلــح ســنويا. وحصلــت 200 مزرعــة نخيــل بواحــة ســيوة علــى شــهادة المطابقــة لإلنتــاج العضــوي وفقــًا للوائــح 
والتشــريعات األوروبيــة واألمريكيــة المعتــرف بهــا دوليــًا، ممــا يفتــح المجــال ألصحــاب المــزارع فــي تســويق منتجــاتهم 
بطريقــة أفضــل وبســعر أعلــى، ممــا سيســاهم فــى تنافســية التمــور المصريــة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي وفتــح 

أسواق جديدة لوصول التمور المصرية إلى األسواق الدولية. 

اإلنتاج السنوي لمصر

1.4
مليون

طن

إجمالي أعداد النخيل فى مصر

مليون20

نخيل مصر باألرقام



زراعة النخيل في خطوات

اختيار وتمهيد األرض للزراعة
1

04

2

3

5

6

7

8

4

9

اختيار وتمهيد األرض للزراعة

تحديد المسافات الخاصة بالزراعة

ري وتسميد األرض

تفعيل البرنامج الوقائي

تقليم أوراق النخيل

تلقيح النخيل

تكييس السباطات

جمع المحصول

خف الثمار



كيف يعمل مشروع بالميرا؟

2-تمهيد األرض وعمل شبكة الطرق

4-عمل شبكات الري الرئيسية 

1-دق اآلبار  

3-تخصيص األرض

5-الحصول على كافة التراخيص

• مساحة األرض التي تم اختيارها في سيوة بالتحديد
• فسائل النخيل المختارة بعناية بواسطة خبرائنا

• تجهيز اآلبار للحصول على مصدر مياه دائم للري
• شبكات الري حتى تقوم بري النخل باستمرار
• توفير األيدي العاملة المدربة والمتخصصة

• توفير األسمدة المستخدمة في الزراعة
• حصاد المحصول بأحدث الطرق والتقنيات

• تسويق المحصول وبيعه لتحقيق أعلى عائد

وقد قامت الشركة باآلتي إلطالق المشروع:

تقوم الشركة بتخصيص 50 نخلة في الفدان أو مضاعفاتها بحسب التعاقد، وتلتزم بتوفير:

• االستعانة بالخبراء وتطبيق معايير الجودة العالمية فى جميع مراحل المشروع



الدراسة المالية
دراسة الجدوى المالية

لمشروع بالميرا

تفاصيل الزراعة للفدان

قيمة المشاركة وطريقة السداد

عدد النخيل في الفدان الواحد

متوسط اإلنتاج للنخلة الواحدة بالكيلو جرام

إنتاجية الفسائل للنخلة الواحدة سنويًا

* اإلنتاج االفتراضي للنخلة من الفسائل لمدة عشر سنوات ابتداء من السنة الرابعة وحتى السنة الثالثة عشر

قيمة المشاركة للفدان الواحد

المقدم

المبلغ المتبقي (يسدد علي 3 سنين)

األقساط ربع سنوية ( على 3 سنين )

بداية اإليراد المتوقع للمشروع

380,000 جنيه
125,000 جنيه
255,000 جنيه

21,250 جنيه كل قسط
نهاية السنة الرابعة 

* هذه األرقام أرقام تقريبية مرتبطة باإلنتاج وبسعر السوق فى حينها.

50
60-90

2



فيمــا يلــي رســم بيانــي يعّبــر عــن عوائــد مشــروع بالميــرا بدايــة مــن مرحلــة الزراعــة مــرورًا بســنوات نمــو 
النخيــل بتــدّرج زيــادة العوائــد عــام بعــد عــام وحتــى اكتمــال نمــو النخيــل فــي الســنة الثامنــة وحتــى نهايــة 

التعاقد (خمسون عامًا)

• حصــول المشــارك علــى نســبة %60 مــن اإليــرادات أول 3 ســنوات إنتــاج مقابــل حصــول الشــركة علــي 
نسبة 40%

ــاج حــتى  ــع لإلنت ــرادات مــن العــام الراب ــد بنســبة %50 مــن اإلي • يتقاســم المشــارك والشــركة العوائ
نهاية مدة العقد

• سرعة استرداد رأس المال (بعد أول 3 سنوات إنتاج)

• يتــم خصــم نســبة %10 مــن إجمالــي إيــرادات المســاحة المســتزرعة ابتــداًء مــن الســنة العاشــرة مــن 
التعاقد والزراعة "تخصم كل 5 سنوات"

الخصــم يطبــق فــى الســنوات التاليــة "10 & 15 & 20 & 25 & 30 & 35 & 40 & 45" وتخصــم هــذه 
النسبة من نصيب المشارك

• األرقام المذكورة فى دراسة الجدوى هى أرقام تقريبية (أسعار بيع التمور والفسائل)



بموجب التعاقد مع شركة بالميرا لالستثمار الزراعى ش.م.م، فأنت قد أصبحت شريكنا في المشروع 
لمدة 50 عامًا، تتمتع بالعائد السنوي الذي تقدمه الشركة من العام الرابع للشراكة (كما تم التوضيح 

بدراسة الجدوى المالية) الشركة مسؤولة بشكل كامل عن إدارة المشروع فنيًا وإداريًا مقابل 50 % 
من عائد المحصول ويحصل المشارك على باقى العائد، وذلك بدءًا من السنة الرابعة وحتى انتهاء 

العقد، والذى مدته 50 عامًا.
تلتزم الشركة أمام شركائها بضمان سالمة الفسائل ورعاية النخيل على أكمل وجه وفي حال وقوع 

أي ضرر لفسيلة أو نخلة، تتكفل الشركة باستبدالها كحق أصيل من حقوق المشاركين.
يكفــل عقــد بالميــرا لــك حــق بيــع العقــد فــي أي وقــت وتحــت أي ظــرف أو ســبب، كمــا يحــق لــه توريثــه، 

ما يعني أنك  ستمتلك عقًدا يرتفع سعره مع الوقت.
وألن الشــفافية هــي األســاس لدينــا فــي شــركة بالميــرا لالســتثمار الزراعــى ش.م.م، فتقــوم الشــركة 
بتوفيــر كل هــذه الضمانــات لشــركائها فــي النجــاح، كمــا تهــدف الشــركة لتطويــر قطــاع االســتثمار الزراعــي 
فــي مصــر مــن خــالل هــذا المشــروع ومشــروعاتها القادمــة، ولــن يحــدث ذلــك إال بمشــاركاتكم وثقتــكم 

بنا.

عقد بالميرا



ضمانات بالميرا

تضمــن لــك بالميــرا جــودة النخيــل حيــث تقــوم بالحفــاظ عليــه ومتابعــة 
بالميــرا بشــكل دائم  بــأول، حيــث يتواجــد فريــق عمــل  اإلنتاجيــة أوًال 

ومستمر بموقع الزراعة وذلك طوال فترة التعاقد (50 عامًا)
كمــا أن الشــركة وقعــت عقــدًا مــع المعمــل المركــزى لزراعــة النخيــل 
الزراعيــة طــوال فتــرة  العمليــة  الزراعــة لإلشــراف علــى  لــوزارة  التابــع 

الزراعة.

ضمان الجودة العالمية
3

من خالل شراكة بالميرا مع شركة سيوة بالم صاحبة اإلنجازات على مدار 
تاريخها الممتد ألكثر من 20 عامًا في هذا القطاع، ولديها العديد من 

المشروعات القائمة بالفعل على أرض الواقع.

ضمان خبراتنا السابقة
2

عقــد بالميــرا يضمــن لــك نجــاح زراعــة الفســائل ورعايتهــا الرعايــة 
التامــة وتوفيــر كل اإلمكانيــات الالزمــة، واســتبدالها فــي حــالة 

عدم نموها أو عدم كفائتها.

ضمان عقد بالميرا
1



األسئلة الشائعة

ما هي شركة بالميرا لالستثمار الزراعي؟ 

شــركة بالميــرا لالســتثمار الزراعــي ش.م.م هــي شــركة مســاهمة مصريــة تهــدف إلــى أن 
تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجالها على مستوى مصر والشرق األوسط.

كمــا أن لــدى شــركة بالميــرا خبــرة كبيــرة فــي مجــال اســتصالح وتطويــر األراضــي مــن خــالل 
بالــم صاحبــة اإلنجــازات علــى مــدار تاريخهــا  التعــاون القائــم بينهــا وبيــن شــركة ســيوة 
الممتــد لـــ 20 عامــًا فــي هــذا القطــاع، ولديهــا العديــد مــن المشــروعات القائمــة بالفعــل 

على أرض الواقع.

ما هو مشروع بالميرا؟ وما الهدف منه؟ 

مشــروع بالميــرا هــو إحــدى مشــروعات شــركة بالميــرا لالســتثمار الزراعــي ش.م.م والتــي 
تمتلــك حصــة %26 مــن شــركة ســيوة بالــم (شــركة مســاهمة مصريــة) صاحبــة الخبــرة التــي 

تمتد إلى 20 عاًما في االستثمار الزراعي واستصالح األراضي.
وهــدف المشــروع إطــالق صــرح اســتثماري بأيــدي وســواعد مصريــة متخصــص فــي إنتــاج 
التمــور، وذلــك بمــا نملكــه مــن مــوارد ماديــة وبشــرية خبيــرة ومتخصصــة فــي مجــال زراعــة 
النخيــل، لالســتفادة مــن اقتصاديــات الحجــم الكبيــر وذلــك بزراعــة مســاحات كبيــرة مــن 

األراضي في وقت قياسي، وذلك باالستعانة بمشاركة األفراد.

كيف يمكنني االستفادة من مشروع بالميرا؟ 

مشــروع بالميــرا قائــم علــى فكــرة االســتثمار الزراعــي فــي نخيــل المجــدول، بالمشــاركة بيــن 
الشــركة واألفــراد لتحقيــق أعلــى عائــد. حيــث تقــوم الشــركه بجميــع االعمــال االداريه 
والزراعيــه فــى المشــروع ويحصــل المشــارك علــى ربــح ســنوي يبــدأ مــن %25 علــى رأس 

المال من نهاية السنة الرابعة ويستمر في الزيادة.

كم هي قيمه المشاركه في المشروع؟ وأقل مساحة للمشاركه؟

أقــل مســاحة للمشــاركة هــى مســاحة نصــف فــدان مــزروع عليــه (25 نخلــة) وتبلــغ قيمــة 
المشــاركة 195 ألــف جنيــه فقــط طــوال مــدة العقــد وبــدون أي مصروفــات أو رســوم 
إضافيــة. ويســدد المبلــغ بالتقســيط علــى عــدد 3 ســنوات كمــا تبلــغ قيمــة المشــاركة فــي 
أي  بــدون  جنيــه،  ألــف   380 المشــاركة  قيمــة  وتبلــغ  نخلــة)   50) عليــه  مــزروع  الفــدان 

مصروفات أو رسوم إضافية، ويسدد المبلغ بالتقسيط على عدد 3 سنوات 



األسئلة الشائعة

هل األرض مزروعة في الوقت الحالي؟ 

قامــت شــركة بالميــرا لالســتثمار الزراعــي بزراعــه إجمالــي مســاحة 317 فــدان مقســمة علــى 5 
مواسم كالتالي :

- الموسم األول ابريل 2020 بمساحة 101 فدان .
- الموسم الثاني اكتوبر2020  بمساحة 62 فدان.
- الموسم الثالث ابريل 2021 بمساحة 72 فدان.
- الموسم الرابع اكتوبر 2021 بمساحة 37 فدان.

- الموسم الخامس ابريل 2022 بمساحة 45 فدان.
- الموسم السادس اكتوبر 2022 بمساحة 14.5 فدان.

 وستبدأ بالمساحة المخصصة للموسم السابع ابريل 2023.

كيف يتم حساب العوائد؟ 

للمشــارك الحــق  فــى اســتالم نصيبــه مــن االنتــاج عينــا فــي مــكان المشــروع وقــت الحصــاد وفي 
ــه رغبتــه فــي اســتالم حصتــه نقــدا تقــوم الشــركه ســنويا ببيــع المحصــول ( تمــور وفســايل )  حال
ويكــون الناتــج بنــاءًا علــى العقــد عبــارة عــن مشــاركة لمــدة 50 ســنة مــع اقتســام اإلنتــاج بنســبة 

%60 للمشارك و %40 للشركة خالل أول 3 سنوات لالنتاج,
ابتــداء مــن الســنة الرابعــة لالنتــاج (الســابعة للمشــروع) يحصــل المشــارك علــى %50 والشــركة 

%50 من العوائد.

يبــدأ إنتــاج النخلــة مــن الســنة الرابعــة ويــزداد متوســط إنتــاج النخلــة كل عــام، إلــى أن يصــل متوســط 
إنتاج النخلة 60 إلى 90 كيلو في العام. 

كم يبلغ إنتاج محصول النخلة سنويًا؟ 

يمكــن للمشــارك متابعــة تطــور المشــروع فــي المســاحات التــي تــم التعاقــد عليــه ســواء فــدان 
التواصــل  الشــركة http://palmeraegypt.com/ ومواقــع  عــن طريــق موقــع  أكثــر  أو  واحــد 

االجتماعي الخاصة بها:
https://www.facebook.com/palmera.siwa - فيسبوك

https://instagram.com/palmerainvestment - إنستجرام

كيف يمكنني متابعة تطور المشروع؟ 



ضمــن الدراســة الماليــة لمشــروع بالميــرا، نقــدم عائــد اســتثمار يبــدأ مــن %25 علــى رأس 
المــال مــن نهايــة الســنة الرابعــة ويســتمر فــي الزيــادة ، مــا يعنــي زيــادة العائــد بشــكل مســتمر 
مــن عــام آلخــر. ولكــن عائــد البنــك الثابــت والمرتبــط بعــدة عوامــل ال تضمــن مــن خاللــه زيــادة 

قيمة االستثمار أو حتى ثبات قيمته حيث أنه مرتبط بالعملة المحلية وقيمتها.
ــة بقيمــة المشــاركة فــي  ــا بحســاب العوائــد علــى مــدى ســنوات المشــروع مقارن وإذا قمن
الفــدان فســتصل إلــى مــا بيــن 27 إلــى 30 قيمتــه علــى أقــل تقديــر، فالفــارق كبيــر جــدًا بيــن 

المشاركة في بالميرا واالستثمار في البنك.

األسئلة الشائعة

لماذا اخترتم سيوة للزراعة؟ 

هل يمكنني بيع العقد في حالة الحاجة للمال؟ وكيف ذلك وهو عقد مشاركة؟ 

هو بالفعل عقد مشاركة مع الشركة، ولكن من حقك أن تبيع العقد بالرجوع للشركة في 
أي وقت أو توريثه أيضًا، وهو ما تم النص عليه في العقد المكتوب.

باإلضافة إلى أن قيمة العقد نفسها تزداد مع الوقت، وخصوصًا بعد اإلنتاج ونمو النخيل.
وأغلب الظن أنه لن يقوم المشارك ببيعه نظرًا الزدياد قيمته الهائلة خاصًة مع التضخم، 

ألن التمر المجدول سعره مرتبط بالعملة الصعبة وسلعة تصديرية متميزة.

واحــة ســيوة لديهــا كل المقومــات األساســية للزراعــة حيــث تمتلــك ســيوة مخــزون وافــر مــن 
الميــاه الجوفيــة وتتميــز هــذه الميــاه بأنهــا ذات نســبة ملوحــة منخفضــة تجعلهــا مناســبة 

للزراعة.
هــذا باإلضافــة إلــي أن ســيوة ال تتأثــر بارتفــاع وانخفــاض منســوب النيــل والتوابــع لــذلك 
االرتفــاع واالنخفــاض مثــل مــا يحــدث فــي الدلتــا، كمــا أن األرض فــي ســيوة رمليــة مما 

يجعلها سهلة االستصالح.
ليــس هــذا فقــط، بــل إن المنــاخ فــي ســيوة يســاعد علــى زيــادة نمــو النخــل حيــث تجــد الحــرارة 
المرتفعــة الرطوبــة القليلــة وهــذا يســاعد علــى إنتــاج أصنــاف التمــر نصــف الجــاف بجــودة 

عالية.

بالطبــع يمكنكــم التعاقــد مــع شــركة بالميــرا لالســتثمار الزراعــي ش.م.م والمشــاركة معنــا 
مــن أي مــكان. فنحــن نقــوم فــي بالميــرا بالتعامــل خــارج مصــر والتواصــل بــأي طريقــة 
ممكنــة، ويمكننــا شــحن مــا قــد يلــزم مــن أوراق رســمية عبــر خدمــات الشــحن الســريع، 

وقبول الحواالت البنكية.
.info@palmeraegypt.com ويمكنكم التواصل معنا لالستفسار عبر البريد اإللكتروني

لماذا أشارك في بالميرا وال أقوم باستثمارها في البنك ألحصل على نفس العوائد؟ 

لو كنت خارج مصر.. هل يمكنني التعاقد معكم؟ 



األسئلة الشائعة

لماذا تبدأ العوائد في السنة الرابعة؟ لماذا ال تبدأ في السنة األولى من المشروع؟ 

الن زراعــة النخيــل تســتغرق 4 اعــوام حتــى تبــدأ فــى االنتــاج ليبــدأ النخيــل فــى االنتــاج ابــتدآ 
من العام الرابع للزراعة.

عمر النخلة االفتراضى من ناحية االنتاج بيصل للذروة فى 50 سنه.

لماذا تم تحديد خمسين عامًا فقط كفترة للتعاقد؟ 



0225039841 - 0225039842 - 0225039843
01020680328 - 01098615004

www.palmeraegypt.com
info@palmeraegypt.com


