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13/1011  رمز المشروع 
محاور  إنشاء وحدة لتصنيع

 للري و الصوبات الزراعية
:عنوان  المشروع  

 

:وصف المشروع  

. مشروع جديد محاور للري و الثاني للبنايات الزجاجية لكل أصناف المنتجات الزراعية، هو هذا المشروع يتكون من وحدتين، واحدة لتصنيع

 إنه يريد خلق شراكة من خالل هذه. للوصول إلى األسواق( طوابق إدارية) األراضي التي سيكون عليها المشروع، والمبانيالمستثمر يمتلك 

 .شأنه أن يوفر الخبرة و المعرفة الحديثة في هذا المجال الوسائل و أيضا على المشاركة في رأس المال مع المستثمر األجنبي الذي من

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

 اتمبيعلا 

  (€)     يةالسنو

 

قدرة اإلنتاج 

 المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

محاور للري   .1 .     

االا االاالستهالك  المنخفض      الصوبات الزراعية .2       

     3.  

المخادمة سيدي عمران ورقلة  : المقر اإلجتماعي  المكان 
 تقدير مبلغ اإلستثمار   

 
 توسيع                                           إعادة التأهيل                           مشروع جديد          

         x         

 
:تصنيف المشروع  

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

       x  -  مشاركة  في رأس المال

(للشراكة)  

طويل و قرض على المدى ال)التمويل  -

( المتوسط  

   x   - سوق  على صولحلا  

يالثانوالتعامل     - 

:المساهمة المحلية   

 الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

  x - نقل التكنولجيا  

توفير المعدات   -  

و غيرها -  

           (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -
x   
ويل و قرض على المدى الط)التمويل  -

( المتوسط  

المنفذات إلى السوق-  

التعامل الثنوي  -  

( إعادة الشراء) إتفاق المعاوضة -  

:المرغوبةمساهمة األجنبية ال   

    x دراسة جدوى   

وصف المشروع   

  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

AGRO-FAR ركة إسم صاحب الش/الشركة  سم  إ 

.   

جزائــــرية   :ةـجنسيال. 2   
المخادمة سيدي عمران ورقلة  :وانـالعن. 3  

 

 
:البريد اإللكتروني. 6  

: crmaouargla@yahoo.fr 

 

الفاكس  .5   59 94 76 29 213+  +213 6 61 31 08 98   الهاتف 

رئيس المشروع: المهنة. 8   فارسي محمد :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

: النشاط الحالي. 9  
:عدد الموظفين. 11      :سنة اإلنشاء. 11 

٪:           التصدير. 13 :مجموع المبيعات السنوية. 11   

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 14  

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

بنك بدر : البنوك. 15  

:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :الوثائق اإلضافية

:     الموقع االلكتروني    

 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 



 4 

 

 1. وصف المنتوجات
(ترة وجيزةتقديم قائمة من المنتوجات و شرحها لف)  
 

 الصوب انواع وجميع الري صناعة محاور           

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

 برنامج مدته خمس سنوات جسيدتالمطلوبة ل التنمية الزراعية احتياجات المساعدة في تلبية

 االقتصاديلتحقيق االنتعاش  التي اعتمدتها الحكومة 2010/2014

 
 

 

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

لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 للتصدير أخيرا اإلقليمية وثماالحتياجات المحلية و تلبيةإعطاء األولوية ل

 4. توفر المواد األولية
هل هناك  مبنية على إنتاج المنتجات النهائية؟؟ 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  

.ستيك  متوفرةالمواد األولية من المعادن والبال  

 

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

(؟الموظفين  

موجودة.  

 

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

(بناية االدارة ) البنايات متوفرة    

 
 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 

.متوفرة بخبرة متوسطة  
 

 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   
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.المساهمة باألموال الخاصة   

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

 
 اإلعفاء الجبائي PNDA إطار مدعم من طرف الدولة هذا المشروع 

 

 

 

  

  

 

 


