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099/2011 :عٕٛاْ  اٌّششٚع  خٚاٌشافعاذظ١ٕع اٌخشعأاخ اٌظغ١شج  سِض اٌّششٚع   

 

:ٚطف اٌّششٚع  

اٌع١ِّٛح، ٘زا اٌّغرثّش ٠خطؾ ٌرط٠ٛش  اٌّششٚع ٠ذخً فٟ ئؽاس ذ٠ٕٛع إٌشاؽ ئال أٔٗ ٠ثمٝ دائّا فٟ ِداي اٌثٕاء ٚ األشغاي ٘زا

فٙٛ ٠ثحث عٓ شش٠ه أخٕثٟ . ِثً اٌخشعأاخ اٌظغ١شج ٌشافعح ٍِّٛعح أٚ ثاترح اٌث١ٕح اٌرحر١ح ٌرشو١ة عالعً ٌرظ١ٕع ِعذاخ تٕاء

. ٌرظذ٠ش إٌّرداخ اٌّظٕعح ٔمً اٌّعشفح فٟ ٘زا اٌّداي، ِٓ أخً اٌٛطً ئٌٝ ِغرٜٛ ِٓ اٌدٛدج، ِٓ أخً اٌرأً٘ ٌٍحظٛي عٍٝ

تٛاعطح ع١ٍّاخ اٌرظ١ٕع ٌمطع ١ِىا١ٔى١ح ِع  (.اٌرشى١الخ اٌدأث١ح، اٌخ طفائح ،)اٌرىٌٕٛٛخ١ا اٌّغرخذِح ٟ٘ اٌرح٠ًٛ ِٓ اٌفٛالر 

 .٘زا اٌّششٚع ِرٛاخذ اٌث١ٕح اٌرحر١ح ٚاٌّشافك ٚاٌّٛاسد اٌثشش٠ح ، ٚاٌٛعائً ِرٛفشج ٚ وزا اٌر٠ًّٛ. سل١ّح أالخ ذم١ٍذ٠ح ٚ

 

 

 

 

٪ٌٍرظذ٠ش   

 

٪ِح١ٍا   

 

 اٌّث١عاخ اٌغ٠ٕٛح     
(€)  

 

 لذسج اإلٔراج اٌّظٕعح
 

 

:إٌّرٛخاخ اٌّظٕعح  

ِؼخح  .1    

اإلعّٕد 

    2.  

     

.تدا٠ح: اٌّمش اإلخرّاعٟ  اٌّىاْ 
 

 ذمذ٠ش ِثٍغ اإلعرثّاس 

 
 ِششٚع خذ٠ذ                                     ذٛع١ع                                           ئعادج اٌرأ١ً٘

                                                       x                                              
                                                                                 

 
:ذظ١ٕف اٌّششٚع  

 

اٌخثشج اإلداس٠ح-  x 
اٌخثشج اٌرم١ٕح-   
خثشج اٌرغ٠ٛك-   
ذٛف١ش اٌّعذاخ         - 

ٚ غ١ش٘ا -   
 

  x (ٌٍششاوح)ِشاسوح  فٟ سأط اٌّاي -   

x لشع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛعؾ

اٌحظٛي عٍٝ عٛق -   x 

:     إٌّاٌٚح     - 

:اٌّغاّ٘ح اٌّح١ٍح   

        اٌخثشج اإلداس٠ح
x اٌخثشج اٌرم١ٕح-   

خثشج اٌرغ٠ٛك-    

x ٔمً اٌرىٌٕٛٛخ١ا-    

x ذٛف١ش اٌّعذاخ    -   

ٚ غ١ش٘ا-   

x    (ٌٍششاوح)ِشاسوح  فٟ سأط اٌّاي - 
لشع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛعؾ

  x اٌٛطٛي ئٌٝ اٌغٛق-  

إٌّاٌٚح-    
  (ئعادج اٌششاء) ئذفاق اٌرع٠ٛغ 

:اٌّغاّ٘ح األخٕث١ح اٌّشغٛتح   

 دساعح خذٜٚ 

x :          ٚطف اٌّششٚع   
 

:اٌذساعاخ اٌّراحح  
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І .اٌششوح اٌحا١ٌح/ ِعٍِٛاخ عٓ اٌّغرثّش  
 

 

 

 

 SNC UFMATP AZIEZ et associés :ئعُ طاحة اٌششوح / ئعُ اٌششوح. 1.

 

خضائش٠ح:  اٌدٕغ١ـح. 2  

 . لش٠ح أفر١ظ ، تٍذ٠ح تٛخ١ًٍ ، ٚال٠ح تدا٠ح42:اٌعٕٛاْ  

:اٌثش٠ذ اإلٌىرشٟٚٔ. 6   

contact@ufmatp-dz.com 

 : اٌٙاذف - 4  :اٌفاوظ. 5

.ِغ١ش : إٌّٙح. 8 عض٠ضفش٠ذ : اٌشخض اٌّّىٓ اإلذظاي تٗ. 7 

 .طٕاعح ا٢الخ اٌفالح١ح ٚاألشغاي اٌع١ِّٛح :إٌشاؽ اٌحاٌٟ. 9

 1999 :عٕح اإلٔشاء. 10 213:عذد اٌّٛظف١ٓ. 11 

٪:          اٌرظذ٠ش. 13  أورو920 330 5:  ِدّٛع اٌّث١١عاخ اٌغ٠ٕٛح. 12 

ذٛص٠ع سأط اٌّاي اإلخرّاعٟ. 14  

: %                                                            األخٕثٟ ٪:                                 اٌعاَ اٌّحٍٟ٪100:    اٌخاص اٌّحٍٟ

   

 : اٌثٕٛن. 15

 

:ٍِخض عٓ اٌخثشاخ ا١ٌّٕٙح اٌغاتمح ٌٍّغرثّش. 16  

 

 

 

 

 
 

:اٌٛثائك اإلػاف١ح  

 
 اٌرمش٠ش اٌد١ٌٛٛخٟ ٚٔرائح اٌرحا١ًٌ
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ІІ . ٚطف اٌّششٚع  
 

 

ٚطف إٌّرٛخاخ. 1  
(تقديم قائمت من المنتىجاث و شرحها لفترة وجيزة)  

 

.الخرساناث والرافعاث الثابتت  

 

ِششٚعًٌ  ِٓخذٜٚايٚطف ٚدساعح . 2  
(ماهي أهداف المشروع و أسباب نجاحه)  

 

 ةفعالوإصالحات كاملة مع التدخل في القيام ب زبائننا وضمان خدمة مابعد البيع  إلرضاء 
 عدة مالحق ثانوية التي تغطي UFMATPلهذه األهداف، أنشئت .  قطع الغياروتوفير

في تطوير نظام إدارة الجودة  وفي النهاية، تلتزم شركتنا لتنفيذ نهج نوعي. التراب الوطني
ISOوعلينا واجب على التكيف بشكل مستمر . 2008، 9001.  مطابقة للمعايير الدولية

.  عن طريق تحسين أدائنازبائننالتوقعات 
 

اٌٛطٛي ئٌٝ األعٛاق. 3  
ِا ٘ٛ خضء اٌغٛق اٌّحٍٟ اٌزٞ ٠ٕٛٞ اٌّششٚع اٌحظٛي ع١ٍٗ؟ ِاٟ٘ األعٛاق ؟ ً٘ ٕ٘ان عٛق ِٕشأج تاٌفعً )

 اٌّغرٙذفح ٌٍرظذ٠ش؟ ً٘ ٕ٘ان  دساعاخ ِرعٍمح تاٌغٛق؟ ِىاٌّاخ

 

تلبية السوق الوطنية للرافعة والخرسانة لقطاع البناء وتحقيق مستوى من الجودة لتصدير 
 المنتجات المصنعة

 ذٛفش اٌّٛاداأل١ٌٚح  . 4
؟ ً٘ اٌدٛدج ٚ اٌغعش ِث١ٕح عٍٝ ئٔراج إٌّرداخ إٌٙائ١ح؟ ً٘ ٕ٘ان  فٟ اٌغٛق اٌّح١ٍح واف١حاأل١ٌٚح حدُ اٌّٛاد يٖ)

(..أٞ حاخح ٌإلعر١شاد؟ ً٘ ٔعُ ، ِا٘ٛإٌّرٛج؟ ِٓ أ٠ٓ؟ ً٘ اٌعٍّح األخٕث١ح  فٟ ِرٕاٚي اٌد١ّع؟ ئٌٝ اخشٖ  

 

 متىفرة
 

ذٛفش اٌرىٌٕٛٛخ١ا ٚ اٌخثشج اٌرم١ٕح. 5  
ِا ٟ٘ اٌّذج اٌّرٛلعح ٌرذس٠ة ؟ ً٘ اٌخثشج اٌرم١ٕح ِٛخٛدج تاٌفعً؟ طف ع١ٍّح اإلٔراج ِٓ دٚساخ اٌّمرشححٚ)  

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

 لصناعةالقطع (ورقة، ومالمح، الخ)التكنولوجيا المستخدمة هي التحول من الصلب 
المقصلة، واالنحناء، واللف والقص والبرج، )الميكانيكية مع اآلالت التقليدية والرقمية 

 والطحن، الخ
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   ٚخٛد خذِاخ اٌث١ٕح اٌرحر١ح اٌّح١ٍح .6. 
  ٔٛاخ االذظاالخ اٌغٍى١ح ٚاٌالعٍى١ح؟ ً٘ ذٛص٠ع اٌطالح، اٌّاء ٚقحر١اخاخٌإلِالئّح ً٘ اٌّغاٌه  اٌثش٠ح ٚ اٌثحش٠ح  )

(ذىفٟ إلحر١اخد اٌّششٚع؟  

  

 متوفرة 
 

 

  ذٛفش ا١ٌذ اٌعاٍِح اٌّح١ٍح. 7

(؟  فٟ ِداي اإلداسج ٚاإلٔراج٠ٓدسبَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘ان )  

 
 متىفرة 

 

اٌّٛاسد اٌّح١ٍح ٌالعرثّاس. 8  
، ِاٟ٘ ِظادس (..األِٛاي اٌّرذٚاٌح ، األساػٟ، اٌّعذاخ، اخشٜ )  سأط اٌّايِغاّ٘اخ اٌّغرثّش اٌٛؽٕٟ فٟ أٔٛاع )

(؟ ٠حرًّ أْ ذىْٛ ِراحح أٚ ِرٛفشجاٌر٠ًّٛ اٌّحٍٟ ٚ األخٕث١ٟ اٌرٟ   

 

.لمساهمة باألموال الخاصة نقدا واللجوء للقروض البنكيةا  
 

اٌّغاعذاخ اٌّا١ٌح ٚاٌؼش٠ث١ح. 9  

  ( اٚ ذغ١ٙالخ؟ ؤً٘ ٌٍحظٛي عٍٝ ِغاعذاخ ِا١ٌحً٘ اٌّششٚع ِغرف١ذ ِٓ ئذفال١ح ذداس٠ح أٚ ً٘ ٘ٛ  َ )

 

 .اإلعفاءاث الجبائيت 

 

 

 

 

  

  

 

 


