
دراسة
الفرص االستثمارية



مسئولية ذات  مصرية  شركة  هي  مشروعك   شركة 
مجموعة شركات  إحدى  وهي   لتطوير BSS محدودة 
الدراسات بعمل  معنية  مشروعك  وشركة   األعمال، 
والخدمات الحلول  وتقديم  والفنية   االقتصادية 
واإلدارية والفنية  المالية  المجاالت  في   االستشارية 
البناء أن  مفادها  محورية  رؤية  الشركة  وتنتهج   وغيرها. 
يقام على أسس علمية ومعايير  الحقيقي لالستثمارات 
في باالستثمار  مشروعك  شركة  وتقوم   عالمية، 
أحدث على  وتدريبهم  هم  إعداد  خالل  من   منسوبيها 
تمكنت وقد  األعمال،  تنفيذ  في  العالمية   األساليب 
 شركة مشروعك - بفضل الله – من كسب ثقة الكثير من
الـعـمـالء في الـقـطـاعـات الـعـامـة والخـاصـة بجميع بلدان

 الوطن العربي، ما قاد إلى شراكات ونجاحات مستمرة.

نظرة عامة

والحلول االستشارات  لتقديم  الرائدة  الشركة  تكون   أن 
 الـتــطــويــريــة في تــأســيــس وتــنـميـة االستثمارات بمعايير

عالمية.

رؤية مشروعك

 تقديم خدمات نوعية في مجاالت االستشارات وتطوير
 األعمال مما يمكنها إحداث تأثيرات إيجابية على الـبـيـئـات

االستثمارية.

رسالة مشروعك
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Online

website: www.mashroo3k.com

Email : info@mashroo3k.com

Address

9 Abo Bakr، ELsedek st

Beni Suef, Egypt.

Phone numbers

phone 2: +2011010004081

phone 1: +2011010004021

CONTACT



 دراسة حجم الواردات (أهم الواردات) بالكمية والقيمة لألسواق المستهدف دراستها
للوقوف على أتجاه الواردات.

تحديد اهم الواردات التي تزداد خالل فترة زمنية تاريخية.
 

 دراسة اهم أسباب اتجاه الدولة نحو عدم دعم اقتصادها بمثل نوعية المشروعات
التي يتم استيراد منتجاتها.

 دراسة مدي إمكانية انتاج هذه المنتجات في األسواق المحلية للدولة المستهدفة
وتكلفة طرح هذه المنتجات.

 دراسة الفرص االستثمارية التي تقوم الهيئات والمنظمات االقتصادية المتخصصة
داخل الدولة بالطرح عنها.

 دراسة األفكار التي تتراءي للمستثمرين ودراسة مدي إمكانية تطبيقها علي ارض
الواقع.

تقييم األوضاع االقتصادية باألسواق وتقدير اهم المخاطر في هذه األسواق.

 تحليل عوامل النجاح الحرجة في األسواق المستهدف دراستها
( تحديد العوامل الحرجة على مستوي السوق ككل وليس على مستوي المنتجات ).

 
تحليل نموذج بورتر للسوق المستهدف ككل.

توصيات الدراسة.

 تقوم شركة مشروعك بإعداد ملفات الفرص االستثمارية المتنوعة التي يتم عرضها تفصيليًا
  لالختيار فيما بين الفرصة والفرصة البديلة

دراسة الفرص االستثمارية
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