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:عنوان  المشروع هندسية الصناعة الغذائية رمز المشروع          000/3002  

 

:وصف المشروع  

 

 التي تلبي الصناعات بهدف خلق صناعة األغذية في تصميم المتخصصة الخدمات الهندسية يتمثل هذا المشروع في توفير

من قبل من  صممت الزراعية والغذائية المنشآت أن العديد من، الحظنا السنواتهذه  طوال .لزبائننا وعمالئنا االحتياجات الوظيفية

الشركة  تلبي احتياجات المصانع التي ينطوي على أنه في بعض الحاالتماكينات، حتى الشركات المصنعة لآلالت وال طرف نفس

الصناعات  في ثمرين الذي ينشطون الدخول في شراكة مع مست نفضل نحن الصدد، في هذا .المطور احتياجات وليس المصنعة

 .زيادة القدرة اإلنتاجية والزيادة في األموال الذين يريدون الغذائية

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

 إنجاز المشروع  .1 غير منطبق 300.000,00 90 10

     

  :المجموع   300.000,00 90 10

.(برشلونة) إسبانيا :المقر اإلجتماعي    المكان 
 

 تقدير مبلغ اإلستثمار أورو 00 000 00

 
 مشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة التأهيل

                                                                                           x       
                                                                                                   

 
:تصنيف المشروع  

 

الخبرة اإلدارية -  
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -  
توفير المعدات          -

  و غيرها - 
 

   

x (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -  

x قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

 x الحصول على سوق  -  

:   المناولة              -x 

:المساهمة المحلية   

xالخبرة اإلدارية        

x الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

 x جياونقل التكنول -   

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

x    (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -

x قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

إلى السوق وصولال-    

المناولة  -  

( إعادة الشراء)إتفاق التعويض  -  

:مساهمة األجنبية المرغوبةال   

 دراسة جدوى 

x :         وصف المشروع   
 و غيرها  

 

:الدراسات المتاحة  



 3 

 

 

 

І .الشركة الحالية/ مستثمرت عن المعلوما  
 

 

 

 

 CUNOVESA, S.L :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .1.

   

 

  إسبانية  :ةـجنسيال. 2

 C/ARQUEBISBE ALEMANY 38 A - D4 :العنوان .3

 
:البريد اإللكتروني. 6   

    info@cunovesa.com 

34938897077+ :الفاكس. 5

  

 34938897077+ :الهاتف .4.

.  ديرم  :مهنةال. 8  Josep Novellas :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

  .خدمات هندسية متخصصة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية :النشاط الحالي. 9
3002 :سنة اإلنشاء. 10  :عدد الموظفين. 11  
٪     10:     التصدير. 10  300.000,00     :مجموع المبيعات السنوية.  

المال اإلجتماعيرأس توزيع . 14  

                           : %األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪100  : الخاص المحلي 

  

 Banc de Sabadell: البنوك. 15

:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 16  

 
 

 سالخمشاريع الم

 اللحوم البيضاء والحمراء  و تحويلصناعات يع مشار

 ...( زبادي والجبن والحليب المعقم )مشاريع األلبان ومنتجات األلبان 

 ( لخاالمس عن طريق للتوزيع الحيوانات من تربية )مشاريع إنتاج اللحوم في جميع مراحلها 

 . الخضروات والفواكه حويلمشاريع مصنع لت

 . البسكويت مصنع  مشاريع

 مشاريع مصنع إلنتاج نكهات الطعام 

 .والمطاعم  مخازن الغذاء السوق الممتازةتصاميم لمحالت 

 والصناعة الغذائيةالصناعية الحظائر والمجمعات تصميم 

 جاهزةالوجبات لل مشاريع مصانع منتجة
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:الوثائق اإلضافية  

 

1 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

 1. وصف المنتوجات
(المنتوجات و شرحها لفترة وجيزةتقديم قائمة من )  

  

 المنتجات الزراعية والغذائية

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

ومن  الهندسية للصناعة الغذائية  الخدمات تقديمهو  البالد أنشئت في الشركة التي هدف

 "المهنية  المعرفة" المتزايد على الطلب بالنظر إلىأن تكون هناك نتائج جيدة  المتوقع

  .والمواشي الزراعيةمنتجات للالتحويلية ة الصناع  بشأن

 

 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   

 

 التخصص من درجة لديه أن ال أحد، ولكننا نعتقد في البالد بالفعل الهندسة، يتم إعداد الياح

 مصنع لتتحويل األغذية لنا  في تصميم

عطاءات هناك  أن بالتجربة وجدنا، وإال أننا لحصة السوق مراجعة ودراسة  شاملة لدينا

 .الشركات األجنبي لكسب صناعة الغذائيةبناء الوعروض  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  

 

 

 .مهذا القس، ال ينطبق في حالتنا
 

 5. توفر التكنولوجيا و الخبرة التقنية

                                                           
 
 إستثمر في الجزائر 
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ما هي المدة المتوقعة لتدريب  ؟الخبرة التقنية موجودة بالفعلهل  ؟صف عملية اإلنتاج من دورات المقترحةو)  

(؟الموظفين  

  

مقر  حيث في البالد إقامة مع، جنبا إلى جنب في البالد لعمالا تكوين وينبغي أن يتم

 .الشركة

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

 

 .كافيةو متوفرة
 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

( ؟إلنتاجفي مجال اإلدارة وا يندربمموظفين مؤهلين أو هل هناك )  

 
.ومؤهلة  متوفرة  

 

 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   

 

 خاضعا يكون أي شيء، يمكن أن يكونرأس المال األجنبي االستثمار، فإن  لهذا النوع من

.مثلما هو منصوص عليه الواجب التطبيق للقانون  
 

 

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

  

 لهذا النوع من وجودةم الضريبية المواتية الترتيبات ما إذا كانت، فمن غير الواضح حاليا

 .النشاط
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