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  تطالح اٌّششٚعتطالح اٌّششٚع

 سِض اٌّششٚع 2011/027
ٔظُ ئٔراج ٚحذج اٌرظ١ُّ ٌر١ٌٛذ 

اٌطالح  اٌطالح اٌىٙشتائ١ح ِٓ

 اٌشّغ١ح

:ػٕٛاْ  اٌّششٚع  

 

:ٚطف اٌّششٚع  

اٌّششٚع اٌذخٛي فٟ ششاوح ِغ  غز ٠شغة اٌّغرثّش فٟ ٘زا. ِششٚع ٠ٙزٖ األ١ّ٘ح ٠رطٍة ٔمً سؤٚط األِٛاي ٚ اٌرىٌٕٛٛج١ا ئٔجاص

 .اٌّششٚع ِغرثّش أجٕثٟ ِٓ أجً ذٕف١ز ٚ ذجغ١ذ ٘زا

 

 

 

٪ٌٍرظذ٠ش   
 

٪ِح١ٍا   
 

 اٌّث١ؼاخ اٌغ٠ٕٛح     
(€)  

 

 لذسج اإلٔراج اٌّظٕؼح
 

 

:إٌّرٛجاخ اٌّظٕؼح  

اٌطالح - 1  و١ٍٛٚاؽ10 000   

.اٌىٙشتائ١ح  

    2  -  

  :اٌّجّٛع     

. ،ع١ذٞ تٍؼثاط160إٌّطمح اٌظٕاػ١ح ،ِىرة تش٠ذ سلُ : اٌّمش اإلجرّاػٟ    اٌّىاْ 
 

 ذمذ٠ش ِثٍغ اإلعرثّاس 

 
 ِششٚع جذ٠ذ                                     ذٛع١غ                                           ئػادج اٌرأ١ً٘

         X                                                                                              

 
:ذظ١ٕف اٌّششٚع  

 
اٌخثشج اإلداس٠ح-   
اٌخثشج اٌرم١ٕح-   
خثشج اٌرغ٠ٛك-   
ذٛف١ش اٌّؼذاخ         - 

ٚ غ١ش٘ا -   
 

(ٌٍششاوح)ِشاسوح  فٟ سأط اٌّاي -    x 

x لشع ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛعؾ

x  -  اٌحظٛي ػٍٝ عٛق  

:     إٌّاٌٚح            - 

:اٌّغاّ٘ح اٌّح١ٍح   
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І .اٌششوح اٌحا١ٌح/ ِؼٍِٛاخ ػٓ اٌّغرثّش  
 

 

 

 

ششوح راخ أعُٙ ،ِجّٛػح ش١اٌٟ ،ش١اٌٟ ذٛف١ك: ئعُ طاحة اٌششوح/ ئعُ اٌششوح. 1  

.جضائش٠ح :    اٌجٕغ١ـح. 2  

،ع١ذٞ تٍؼثاط160إٌّطمح اٌظٕاػ١ح ،ِىرة تش٠ذ سلُ : اٌؼٕٛاْ .  

 
-info@groupe :اٌثش٠ذ اإلٌىرشٟٚٔ. 6

chiali.com  
 48 213 + :: اٌفاوظ. 5

55 58 58 
 90 11 555 48 213+: اٌٙاذف. 4.

.سئ١ظ ِذ٠ش ػاَ :  إٌّٙح. 8 ش١اٌٟ ذٛف١ك:  اٌشخض اٌّّىٓ اإلذظاي تٗ. 7   

طٕاػح االٔات١ة: إٌشاؽ اٌحاٌٟ. 9  
:ػذد اٌّٛظف١ٓ. 11 500 1982  :عٕح اإلٔشاء. 10   

٪    0:       اٌرظذ٠ش. 13  أٚس100ٚ 000 000ِجّٛع اٌّث١ؼاخ اٌغ٠ٕٛح. 12 

ذٛص٠غ سأط اٌّاي اإلجرّاػٟ. 14  

: %                                                              األجٕثٟ ٪:                                 اٌؼاَ اٌّحٍٟ٪100:    اٌخاص اٌّحٍٟ  

: اٌثٕٛن. 15  
:ٍِخض ػٓ اٌخثشاخ ا١ٌّٕٙح اٌغاتمح ٌٍّغرثّش. 16  

 

 ...ذمَٛ اٌششوح تظٕاػح األٔات١ة اٌّرؼذدج األغشاع ٌٍغاص ١ٌٍّاٖ اٌظاٌحح ٌٍششب ،ٌٍثٕا٠اخ ،ٌٍظشف اٌظحٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌخثشج اإلداس٠ح-  x        

x اٌخثشج اٌرم١ٕح-   

خثشج اٌرغ٠ٛك-  x  

 x ٔمً اٌرىٌٕٛٛج١ا-    

ذٛف١ش اٌّؼذاخ    -   

ٚ غ١ش٘ا-   

x    (ٌٍششاوح)ِشاسوح  فٟ سأط اٌّاي - 

-x لشع ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ ) اٌر٠ًّٛ 

  (اٌّرٛعؾ

 x -اٌٛطٛي ئٌٝ اٌغٛق  

إٌّاٌٚح-   x 

  (ئػادج اٌششاء)ئذفاق اٌرؼ٠ٛغ - 

:اٌّغاّ٘ح األجٕث١ح اٌّشغٛتح   

 دساعح جذٜٚ 

x :          ٚطف اٌّششٚع   
 ٚ غ١ش٘ا  

 

:اٌذساعاخ اٌّراحح  

   

mailto:info@groupe-chiali.com
mailto:info@groupe-chiali.com
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:اٌٛثائك اإلػاف١ح  

 

 

1 

 

 

ІІ . ٚطف اٌّششٚع  
 

 

ٚطف إٌّرٛجاخ. 1  
(تقذين قائوت هن الونتىجاث و شزحها لفتزة وجيزة)  

  

إنتاج بدائل الطاقة إلى الطاقة التقلٌدٌة المنتجة من على  ٌجب أن ٌساعد المشروع بأكمله .

:  الوقود األحفوري

كٌلوواط 10،000:  القدرة   

  استخدامات معزولة 

االستخدامات الداخلٌة والبنٌة التحتٌة والصناعات المتوسطة  

 

ِششٚعًٌ  ِٓجذٜٚايٚطف ٚدساعح . 2  
(هاهي أهذاف الوشزوع و أسباب نجاحه)  

 

 البٌئٌة الثقٌلة لمعطٌات ضوء اعلىلمستقبل اتظهر جمٌع المؤشرات أن هذا هو مشروع 
.  التجدٌدإلى |وٌحتاج الوقود األحفوري  

 
: بعٌدا جداب  هو فً المستقبل الذي لٌس وهذا النوع من المشارٌع ٌجد أدائه وربحٌته

2030 

 

اٌٛطٛي ئٌٝ األعٛاق. 3  
ِا ٘ٛ جضء اٌغٛق اٌّحٍٟ اٌزٞ ٠ٕٛٞ اٌّششٚع اٌحظٛي ػ١ٍٗ؟ ِاٟ٘ األعٛاق ؟ ً٘ ٕ٘ان عٛق ِٕشأج تاٌفؼً )

 اٌّغرٙذفح ٌٍرظذ٠ش؟ ً٘ ٕ٘ان  دساعاخ ِرؼٍمح تاٌغٛق؟

 

                                                           
 
 إستثوز في الجزائز 
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ذٛفش اٌّٛاد األ١ٌٚح. 4  
؟ ً٘ اٌجٛدج ٚ اٌغؼش ِث١ٕح ػٍٝ ئٔراج إٌّرجاخ إٌٙائ١ح؟ ً٘ ٕ٘ان  فٟ اٌغٛق اٌّح١ٍح واف١حاأل١ٌٚح حجُ اٌّٛاد يٖ)

(..أٞ حاجح ٌإلعر١شاد؟ ً٘ ٔؼُ ، ِا٘ٛإٌّرٛج؟ ِٓ أ٠ٓ؟ ً٘ اٌؼٍّح األجٕث١ح  فٟ ِرٕاٚي اٌج١ّغ؟ ئٌٝ اخشٖ  

 

.يتن استيزادها  
 

 

 

 

ذٛفش اٌرىٌٕٛٛج١ا ٚ اٌخثشج اٌرم١ٕح. 5  
ِا ٟ٘ اٌّذج اٌّرٛلؼح ٌرذس٠ة ؟ ً٘ اٌخثشج اٌرم١ٕح ِٛجٛدج تاٌفؼً؟ طف ػ١ٍّح اإلٔراج ِٓ دٚساخ اٌّمرشححٚ)  

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

 ال
   

 

 

   ٚجٛد خذِاخ اٌث١ٕح اٌرحر١ح اٌّح١ٍح. 6
  ٔٛاخ االذظاالخ اٌغٍى١ح ٚاٌالعٍى١ح؟ ً٘ ذٛص٠غ اٌطالح، اٌّاء ٚقحر١اجاخٌإلِالئّح ً٘ اٌّغاٌه  اٌثش٠ح ٚ اٌثحش٠ح  )

(ذىفٟ إلحر١اجد اٌّششٚع؟  

 

 نؼن
 

 

  ذٛفش ا١ٌذ اٌؼاٍِح اٌّح١ٍح. 7

(؟  فٟ ِجاي اإلداسج ٚاإلٔراج٠ٓدسبَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘ان )  

 
. اليذ الؼاهلت هىجىدة لكنها تحتاج إلى تكىين   

 

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

(؟ ٠حرًّ أْ ذىْٛ ِراحح أٚ ِرٛفشجاٌر٠ًّٛ اٌّحٍٟ ٚ األجٕث١ٟ اٌرٟ   

 

 .هساهوت الوستثوز بأهىاله الخاصت هغ إهكانيت اللجىء للقزوض الوحليت
 

 

 

 

اٌّغاػذاخ اٌّا١ٌح ٚاٌؼش٠ث١ح. 9  
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  ( اٚ ذغ١ٙالخ؟ ؤً٘ ٌٍحظٛي ػٍٝ ِغاػذاخ ِا١ٌحً٘ اٌّششٚع ِغرف١ذ ِٓ ئذفال١ح ذجاس٠ح أٚ ً٘ ٘ٛ  َ )

 

.اإلػفاءاث الجبائيت  

هذا الوشزوع هؤهل لإلستفادة هن  الوزايا الوونىحت  في إطار نظام تشجيغ اإلستثوار في 

 .الجزائز 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


