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0000/4000 :عنوان  المشروع تعبئة وتغليف المواد الغذائية رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

 

 تعبئة وتغليف المواد الغذائية .

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

 ضاألرز األبي  -1 800 124  70  00

التمور  -2 800 124  30  00  

  :المجموع   408,00 673 122 100  000

.، وهران  ( 62مكتب بريد رقم ) شارع قورين رشيد ، بطيوة، 60:المقر اإلجتماعي    المكان 
 

 تقدير مبلغ اإلستثمار 384,51 387 19

 
إعادة التأهيل                              مشروع جديد                                     توسيع               

                                                                                           x       
                                                                                                   

 
:تصنيف المشروع  

 

x الخبرة اإلدارية -  

x الخبرة التقنية -  

x خبرة التسويق -  
توفير المعدات          -

  و غيرها - 
 

   

x (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -  

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

  x الحصول على سوق  -  

         x :   المناولة     - 

:المساهمة المحلية   

x اريةالخبرة اإلد         

x الخبرة التقنية -  

x خبرة التسويق -   

 x جياونقل التكنول -   

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

x    (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -

x قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

  x إلى السوق وصولال-  

x المناولة  -  

x ( إعادة الشراء)إتفاق التعويض  -  

:األجنبية المرغوبةمساهمة ال   

 دراسة جدوى 

x :         وصف المشروع   
 و غيرها  

 

:الدراسات المتاحة  



 3 

 

 

 

І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

  أبختي مصطفى  :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .1.

جزائرية   :ةـجنسيال. 2  

ن، وهرا( 62رقم مكتب بريد ) شارع قورين رشيد ، بطيوة، 60 :العنوان .  

 
:البريد اإللكتروني. 0   

entph.abekhti@hotmail.fr 

  :الهاتف .4.  الفاكس. 5

.  مسير  :المهنة. 8 أبختي مصطفى  :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7   

  .  تعبئة وتغليف المواد الغذائية  :النشاط الحالي. 9
  :سنة اإلنشاء. 16 18 :عدد الموظفين. 11
٪:           رالتصدي. 13   408,00 673 122     :مجموع المبيعات السنوية.  

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 14  

                           : %األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪166  : الخاص المحلي 

  

: البنوك. 15  
:ص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمرملخ. 10  

 

 

 
  التعبئة والتغليف في مجال مدروسة تصورات اكتساب

  . مجال الممارسة  اإلدارية قاعدة بيانات في الحصول على

  القانونية الشروط الجبائية وهما مختلفة ووأركان  إدارية   ركائز الحصول على

  المجاميع االقتصادية معظم فضال عن الشركة، لتطوير 

 .(للهيئات المؤهلة السياسة االقتصادية)

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 4 

 

:الوثائق اإلضافية  

 
 دراسة تقنية واقتصادية 

1 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

  

 :تعبئة وتغليف المواد الغذائية 

  األرز األبيض

 يالهندسيكي والمك الحمص

  الفاصوليا البيضاء

 العدس

 .التمور

 

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

 

على  التنمية المستدامة المساهمة في واالستثمار و الوطني االنتاج عملية لدعم هو مشروع

  .عيفي القطاع الصنا المستدام التوظيف قيمة وخلق القدرة التنافسية

الجزائري  االستراتيجية لالقتصاد سلسلة من األهداف مع العمل على تحقيق التكامل مع

 بين القطاعات الصناعية .والتكامل التنمية الصناعيةتنفيذ استراتيجية و
  

 

 3. 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   

 

 . بعد السوق المحلية والوطنية نهدف إلى التطلع إلى السوق الدولية

. 

 

                                                           
 
 إستثمر في الجزائر 
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 4. توفر المواد األولية
هناك  هل 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  

 

  األرز األبيض

 يالهندالمكسيكي و الحمص

  الفاصوليا البيضاء

 العدس

 .التمور

 

 .متوفرةكلها
 

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

(؟الموظفين  

  

 .للعمل مع المساعدة المتخصصة في هذا المجال  

 

 

 0. وجود خدمات البنية التحتية المحلية  
  الت السلكية والالسلكيةنوات االتصا، الماء وقهل توزيع الطاقة ؟حتياجاتلإلمالئمة هل المسالك  البرية و البحرية ) 

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

 

حتياجاتلإلمالئمة   
 

 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 
.متوفرة  

 

 8. الموارد المحلية لالستثمار
، ماهي مصادر ..(متدوالة ، األراضي، المعدات، اخرىاألموال ال)  رأس المال  فيمساهمات المستثمر الوطني أنواع )

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

 

 .(قرض على المدى الطويل و المتوسط)التمويل 

 خبرة التسويق

 نقل التكنولوجيا
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 9. المساعدات المالية والضريبية

( ؟تسهيالت او ؤهل للحصول على مساعدات ماليةة أو هل هو  مهل المشروع مستفيد من إتفاقية تجاري)   

  

 .مؤهل

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


