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:عنوان  المشروع صناعة العتاد الفالحي  رمز المشروع 109/2011  

 

:وصف المشروع  

لكن عملية االنتاج تتطلب معدات إضافية  والمساعدة في التسيير ،ولهذا  011يتضمن  هذا المشروع صناعة العتاد الفالحي  حيث أنجز بنسبة 

، اليد  المواد األولية متوفرة وكافية في السوق المحلية . ائري  أو أجنبي  للدخول معه في الشراكة الغرض  يبحث هذا المستثمر عن  مستثمر جز

. العاملة المؤهلة متوفرة كذلك   

. 

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

 اتمبيعلا 

  (€)     يةالسنو

 

قدرة اإلنتاج 

 المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

  جشجارالمحاريث، األقراص ، األ. 0  .  02 02

المخازن ،قطع اآلالت  .2   022       

:المجموع    002 02  

منطقة االنشاط السوقر والية تيارت   : المقر اإلجتماعي  المكان 
أورو5 222 222 22    تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
إعادة التأهيل   مشروع جديد                                  توسيع                                          

        X      

 
:تصنيف المشروع  

 
اريةالخبرة اإلد -  
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -  
و غيرها -  

     x  -  مشاركة  في رأس المال

(للشراكة)  

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

سوق  على صوللحا -    

يالثانوالتعامل     - 

:المساهمة المحلية   

  x الخبرة اإلدارية    - 
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

نقل التكنولجيا -  

توفير المعدات   -  

و غيرها -  

(للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -  

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

المنفذات إلى السوق-  

التعامل الثنوي  -  

( إعادة الشراء) إتفاق المعاوضة -  

:المرغوبةهمة األجنبية مساال   

 دراسة جدوى 

x :        وصف المشروع   

  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

السيدي متيجي أحمد جشركة ذات مسؤولية محدودة   :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة. 0  

جزائــــرية   :ةـجنسيال. 2   
   تيارت 00111ريق السوقر ط:وانـالعن. 3

 
:البريد اإللكتروني. 6  

groupemaghreb5@yahoo.fr 

 

الفاكس  .5   046427702  0661.230.0671: :الهاتف    

مسير : المهنة. 8   متيجي أحمد :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

: النشاط الحالي. 9  
:عدد الموظفين. 00      :سنة اإلنشاء. 01 

٪       :    التصدير. 03 :مجموع المبيعات السنوية. 00   

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 00  

٪:             األجنبي                               ٪:           العام المحلي                     ٪:   الخاص المحلي      

  : البنوك. 05

:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :الوثائق اإلضافية

     

 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

....صناعة العتاد الفالحي ،المحايث ، أقراص المحاريث ،المخازن   

 2. وصف ودراسة جدوى قبلية للمشروع
(هماهي أهداف المشروع و أسباب نجاح.  

 .المنافسة مفتوحة أمام السوق الدوليةال المشروع أن ذا يستهدف ه

 بها يد عاملة  الماهرة المحتملين على مقربة من الزبائن السوقر منطقة النشاطات  في ويقع المشروع

           

 

 3. الحصول إلى األسواق
ماهي األسواق ليه؟ ما هو جزء السوق المحلي الذي ينوي المشروع الحصول ع ؟بالفعلمنشأة  هل هناك سوق) 

لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 إلى البلدان ٪ 21 مع امكانية تصدير اإلنتاج ٪ من80ب أوال السوق المحلية المبيعات وستجرى. 

 .األخرى

 

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

..(إلى اخره ؟هل العملة األجنبية  في متناول الجميع ؟من أين ؟هل نعم ، ماهوالمنتوج ؟أي حاجة لإلستيراد  

.حجم المواد األولية كاف في السوق المحلية    

 

 5. توفر التكنولوجيا و الخبرة التقنية
ما هي المدة المتوقعة لتدريب  ؟الخبرة التقنية موجودة بالفعلهل  ؟ةصف عملية اإلنتاج من دورات المقترحو)  

(؟الموظفين  

 الدراسة التقنية متوفرة

 

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

(؟تياجت المشروعتكفي إلح  

 

٪ 011المشروع أنجز بنسبة   
 7. توفر اليد العاملة المحلية 

( ؟في مجال اإلدارة واإلنتاج يندربمموظفين مؤهلين أو هل هناك )  

 

.ومؤهلةاليد العاملة متوفرة   
 

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

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

 

 ، باإلضافة إلىالوسائل بها جميع  مغطاة²م0222منها  متر مربع 8300 على مساحة تتربع هذه الوحدة

 .0222منذ عام  تعمل  مطحنة
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 9. المساعدات المالية والضريبية

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

 
(قطعة أرض ،بنايات ،معدات) دج 522 222 222  

 

 

  

  

 

 


