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:عنوان  المشروع جزارة وتحويل اللحوم رمز المشروع 2011/801  

 

:وصف المشروع  

 

 لذا فهو يريد(. جزارة)أن هذا المستثمر لديه بعض الخبرة في مجال تحويل اللحم هذا المشروع يدخل في إطار إنشاء جديد، غير

توفر المعدات . الخبرات في مجال اإلدارة والتسويق نبي لالستفادة منأيضا إنشاء وحدة تحويل اللحم كمشروع مشترك مع شريك أج

 .الخام ستسهل إنجاز هذا المشروع ، البنية التحتية والمواد

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

00%  00% منتجات ومواد  -8   

 جزارةال

00%  00 % تحويل اللحوم    -2     

  :المجموع     

.80000المنطقة الصناعية ،تيارت :المقر اإلجتماعي    المكان 
 

دج 850 000 000  تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
 مشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة التأهيل

                                                                      x                                    

                                                                                                  
                               

 
:تصنيف المشروع  

 

ريةاالخبرة اإلد -  
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -  
توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

   

x (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -  

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

x ( المتوسط  

  x سوق  على صوللحا -  

:   المناولة              - 

:المساهمة المحلية   

xالخبرة اإلدارية        

x التقنيةالخبرة  -  

x خبرة التسويق -   

 x جياونقل التكنول -   

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

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

( المتوسط  

  x إلى السوق وصولال-  

مناولةال  -  

( إعادة الشراء) تعويضإتفاق ال -  

:المرغوبةمساهمة األجنبية ال   

ة جدوىدراس   

x    :        وصف المشروع
  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 .متيجي أحمد/تانيس شركة ذات مسؤولية محدودة :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .8.

جزائرية   :ةـجنسيال. 2  

. 80000طريق السوقر ،تيارت  :العنوان . 3  
 

:بريد اإللكترونيال. 6   

groupemaghreb5@yahoo.fr 

 667.230.071 :الهاتف .0.  046427702 :الفاكس. 5

. مدير عام :المهنة. 1 متيجي أحمد :لشخص الممكن اإلتصال بها. 0   

.:النشاط الحالي. 9  
:عدد الموظفين. 88       :سنة اإلنشاء. 80 

٪:           التصدير. 80        :السنويةمجموع المبيعات . 82 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 80  

                             : %األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪800  : الخاص المحلي 

: البنوك. 85  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 86  
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:الوثائق اإلضافية  

 

 

1 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

 

 

.الطماطم ضعف مركزة وثالثة أضعاف مركزة  

 
 

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

 

ومعلوم  ب   المتقنة   والرريية المماسسة من  ددة سنواتتولدت الفكرة من خبرة وتجربة األ

يلدينا المهنية . لتنفي  ووضع جزء من الخبرة المهنية هي  والمهاسات التقنيةقوادد اللعبة ان

بعض  من خالل ددم والمادية النفسية تقديم المساددة شريكيمكن ل   التي هي مفتاح النجاح

 المهام

.  

 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   

 

 .وك ا أسواق بعض الدول كالمغرب وتونس والبلدان األيريقية السوق الوطنيةنستهدف 

 

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

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

 

 .  متويرة

                                                           
 
 إستثمر يي الجزائر 
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 5. توفر التكنولوجيا و الخبرة التقنية
ما هي المدة المتوقعة لتدريب  ؟الخبرة التقنية موجودة بالفعلهل  ؟ة اإلنتاج من دورات المقترحةصف عمليو)  

(؟الموظفين  

..يوما 03متويرة كما أن مدة تكوين العمال والموظفين يي ه ا المجال ال تتجاوز   

   

 

 

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

 

..موجودة  
 

 

 0. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 
.ومؤهلة متويرة  

 

 1. الموارد المحلية لالستثمار
، ماهي مصادر ..(األموال المتدوالة ، األراضي، المعدات، اخرى)  رأس المال  فياهمات المستثمر الوطني مسأنواع )

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

 

 (أسض  بنايات   معدات) دج  053 333 333
 

 

 

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

  

 .اإلدفاءات الجبائية
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