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21/1021 :عنوان  المشروع استغالل مزرعة رمز المشروع   

 

 لتغطية وحدة إنتاج البيضو  السنة صوص في   0011111وحدة تفريخ   ساعة ، /طن 01وحدة تغذية الماشية   :وصف المشروع

   بناءات 5

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

نعةقدرة اإلنتاج المص  
 

 

:المنتوجات المصنعة  

مليون  00 011  طن 01111  أعالف الماشية  -0    

 011 0011111 0011111 0-  

  :المجموع     

.أم البواقي: المقر اإلجتماعي    المكان 
 

 تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
إعادة التأهيل               مشروع جديد                                     توسيع                              

                                                                                                   x                                 

 
:تصنيف المشروع  

 
      اريةالخبرة اإلد -

x 

x - الخبرة التقنية     
        خبرة التسويق -

x 
غيرهاو  -  

x  -  (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

x ( المتوسط  

سوق ال لىإ صول ولا -    

:   المناولة              - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  

x خبرة التسويق -   

X  - جياونقل التكنول   

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

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

( المتوسط  

إلى السوق وصولال-    

مناولةال  -  

( إعادة الشراء) تعويضإتفاق ال -  

:المرغوبةمساهمة األجنبية ال   

 دراسة جدوى ممتازة   

مشروع مربح جدا و موجود في من نمطقة  :  وصف المشروع 

         فارغة
  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
   



 3 

 

І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

أالل مرادبن   :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة. 0  
جزائرية   :ةـجنسيال. 0  

. شارع الحرية بني صاف الجزائر 00  :العنوان .0     
 

:البريد اإللكتروني. 6   

sofavic@gmail.com 

  1551506000 :الهاتف . 0. 100300001  :الفاكس. 5

 

المدير: المهنة. 0 بن أالل مراد :لشخص الممكن اإلتصال بها. 3   

مصنع لألعالف الماشية/ مرخم / طبيب حيوانات :النشاط الحالي. 9  
01سيوفر    :عدد الموظفين. 00   1022   :سنة اإلنشاء. 01   

٪31:   التصدير. 00       أورو 06011111   :بيعات السنويةمجموع الم. 00 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 00  

٪:             األجنبي                               ٪:            العام المحلي                     ٪   011:      الخاص المحلي      

ية و ذلك للمزايا المقدمة بنك الفالحة و التنمية الريفالبنك المستهدف هو : البنوك. 05  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 06  

 عاما وأنا  05 و انا مرخم منذ سنوات،  00 ذالدواجن التي اكتسبت خبرة كبيرة من تربية  فيبن أالل مراد طبيب بيطري متخصص 

.ةسن 05 و هذا منذ  صناعة علف الماشيةأيضا أقوم ب  

.ا أفهم جيدا في تغذية الحيوناتأنا مربي دواجهن و كذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:الوثائق اإلضافية  

 

 

1 

 

 

                                                           
 
 إستثمر في الجزائر 
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ІІ . وصف المشروع  
 

 

 0. وصف المنتوجات
(تقديم قائمة من المنتوجات و شرحها لفترة وجيزة)  
ساعة/طن 01مصنع لألعالف    

السنة صوص في   0011111وحدة تفريخ    

بناءات  للتربية 5لتغطية  وحدة إنتاج البيض   

 مخبر بيطري 

 صيدلية بيطرية

 

 

 0. وصف ودراسة الجدوى من للمشروع
(هماهي أهداف المشروع و أسباب نجاح)  

الالزمة مثل الكهرباء و  و لدي كل الوسائلتموشنت  بني صاف بعين الذي يربط  00رقم  المشروع على الطريقهذا يتموقع 

إنتاج الن ت اعتقادي أن هذا المشروع مربح جدا يتثبلع ٪ من المشرو31لقد بنيت  المياه و كذا األلياف البصرية، 

في األسواق، إن رخص هذه اللحوم هي األ ٪ في الجزائر ألن01٪ في العالم و  5سنوي ايد زهي في تاللحوم البيضاء 

مربي  0111ثل  تمو والية عين تموشنت . ي هي تقنية الجودة العالية لألعالف و الصوص و الثمننجاحموارد 

.فهو متدرب جيدا العاملينمازال خالي في الجزائر أما فيما يخص  طاعن إذ أن هذا القللدواج  

  

 

 0. الوصول 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   

 

.من  السوق  ٪ 011د لسوق حالية و سأكتسب ال وجو  

 

 

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

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

 

األولية يتم إستيرادها و تتمثل في الذرة و فول الصوجا و المستوردة من قيل مستوردين من والية وهران إال إن المواد 

كيلومتر لهذا من أجل الحصول على جودة عالية لهذا قررت أن أستورد  31أن هذه األخيرة تبعد عن مشروعي بمسافة 

شحنات صغيرة و أجلبها على ميناء الغزوات و الذي يبعد على  ي، سأستهدف هذه المواد بنفسي  بدفتر سروط

  .كيلومتر و هذا هو سبب نجاح مشروعي 31مشروعي ب 
 

 

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

(؟موظفينال  
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.تم تكوين العمال لكن يلزمهم تكوين على المعدات الجديدة  
 

 

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

 

و ألياف  -كهرباء -ماء –متوفرة على كل الشروط الالزمة   00ى حافة الطريق الوطني  رقم ممتازة متوفرة عل 

.البصرية  

 

 
 

 3. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 

 نعم 

 

  

 0. 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   

 
.أورو 911111من المشروع فد جهز و كذا تحصلت على قطعة أرض  بقيمة  ٪ 31  

 

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

 

. يستفيد المشروع من كل المزايا الموفرة في إطار األنظمة المعمول بها  
 

 

 

 

  

  

 

 


