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080/1022  رمز المشروع 
مجموعة من مخازن  جازإن

 للحبوب
:عنوان  المشروع  

 

:وصف المشروع  

وتخزين  مجموعة من المخازن الحتياطيات الحبوب ، مع تقديم جميع التسهيالت لتنظيف ذا المشروع الجديد هو عبارة عن تحقيقه

بتوزيع  و كذا العمارة المتعلقة العملية الكلية لسلسلة يشمل السيطرة على المستثمر يبحث عن شريك الذي. وشحن وفصل البذور

تقديم  هو األجنبي المنتظر ايضا من الشريك .البنية التحتية الستيعاب هذا المشروع وشبكة التوزيع متوفرة. الخسائر الهواء لتجنب

 .التقنية الخبرة المساهمة المالية وكذا

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتعمبيلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

صوامع   -1      

    2-  

  :المجموع     

.سكيكدة:المقر اإلجتماعي    المكان 
 

 تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
إعادة التأهيل    مشروع جديد                                     توسيع                                         

                                                                                                   x                                 

 
:تصنيف المشروع  

 

X اريةالخبرة اإلد -  
 X - الخبرة التقنية  
 X خبرة التسويق -  

و غيرها -  

(للشراكة)المال مشاركة  في رأس  -    

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

x ( المتوسط  

 X سوق ال لىإ صول ولا -   

:   المناولة              - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

X  - جياونقل التكنول   

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

x    (للشراكة)س المال مشاركة  في رأ -
قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

إلى السوق وصولال-    

مناولةال  -  

( إعادة الشراء) تعويضإتفاق ال -  

:المرغوبةمساهمة األجنبية ال   

 دراسة جدوى 

 x    :        وصف المشروع
  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .شركة الحاليةال/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 Mizou World Trading Invest  شركة ذات مسؤولية محدودة :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة. .1

جزائرية   :ةـجنسيال. 2  

. شارع اإليداع ، حمروش حمودي  ، سكيكدة 11 :العنوان .3     
 

:البريد اإللكتروني. 6  

eurlmizou2000@yahoo.fr  

 

 15 93 038  :الفاكس. 1

37 

 70 14 93 038 :الهاتف . 4.

.مسير :المهنة. 8 مداني عمور   :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7   

.نقل / استيراد / تصدير  :النشاط الحالي. 9  
:عدد الموظفين. 11 11 1001 :سنة اإلنشاء. 11   

٪:           التصدير. 13  16 337 639          :مجموع المبيعات السنوية. 12

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 14  

٪:             األجنبي                               ٪:            العام المحلي                     ٪     111:    الخاص المحلي      

: البنوك. 11  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 16  
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:الوثائق اإلضافية  

 

 

1 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

 1. وصف المنتوجات
(تقديم قائمة من المنتوجات و شرحها لفترة وجيزة)  

  

 سنويا / طن  200 000سنويا غلى / من  طن  0000الصوامع بطاقة إنتاجية  
des silos d'une capacité de 60 000 t/an à 100 000 t/an 

 

 

 

 2. وصف ودراسة الجدوى من للمشروع
(هالمشروع و أسباب نجاح ماهي أهداف)  

طن  00 000إنجاز مجموعة من الصوامع التي تشكل احتياطا للحبوب بطاقة من  

 . طن سنويا مع كل معدات التخزين 200 000سنويا إلى 

 

 3. الوصول إلى األسواق
واق ماهي األسما هو جزء السوق المحلي الذي ينوي المشروع الحصول عليه؟  ؟بالفعلمنشأة  هل هناك سوق) 

لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 
.السوق الوطنية   

 

 4. توفر المواد األولية
هل هناك  مبنية على إنتاج المنتجات النهائية؟؟ هل الجودة و السعر في السوق المحلية كافية األوليةحجم المواد  له)

..(إلى اخره ؟لعملة األجنبية  في متناول الجميعهل ا ؟من أين ؟هل نعم ، ماهوالمنتوج ؟أي حاجة لإلستيراد  

 

.محليا  متوفرة  
 

 1. توفر التكنولوجيا و الخبرة التقنية

                                                           
 
 إستثمر في الجزائر 
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ما هي المدة المتوقعة لتدريب  ؟الخبرة التقنية موجودة بالفعلهل  ؟صف عملية اإلنتاج من دورات المقترحةو)  

(؟الموظفين  

.متوسطة  
 

 

 6. وجود خدمات البنية التحتية المحلية  
  نوات االتصاالت السلكية والالسلكية، الماء وقهل توزيع الطاقة ؟حتياجاتلإلمالئمة هل المسالك  البرية و البحرية ) 

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

 

. البنايات إلستقبال هذا المشروع موجودة     

 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

( ؟دارة واإلنتاجفي مجال اإل يندربمموظفين مؤهلين أو هل هناك )  

 

 .متوفرة 

 

 8. الموارد المحلية لالستثمار
، ماهي مصادر ..(األموال المتدوالة ، األراضي، المعدات، اخرى)  رأس المال  فيمساهمات المستثمر الوطني أنواع )

( ؟يحتمل أن تكون متاحة أو متوفرةالتمويل المحلي و األجنبيي التي   

 

.الحصول على القروض المحلية   
 

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

  ( ؟تسهيالت او ؤهل للحصول على مساعدات ماليةهل المشروع مستفيد من إتفاقية تجارية أو هل هو  م) 

 
.اإلعفاءات الجبائية   

 

 

 

 

 

  

  

 

 


