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  تطالح اٌّششٚعتطالح اٌّششٚع

 سِض اٌّششٚع 2011/056
ئٔشاء ٚزذج ٌرظ١ٕغ اٌالفراخ 

اٌشّغ١ح ٚ  اٌشّغ١ح، اٌغخٕاخ

 ذشو١ة ِخرٍف األٔظّح

:ػٕٛاْ  اٌّششٚع  

 

:ٚطف اٌّششٚع  

اٌٛزذج، ٔظشا ألٔٗ فٟ عٛق ػخُ اٌرٟ  اٌّغرثّش ٠ش٠ذ ذ٠ٕٛغ أٔشطرٗ فٟ ِداي اٌرىٌٕٛٛخ١اخ اٌسذ٠ثح خاطحِٓ خالي ئٔشاء ٘زٖ ٘زا

 ِرش ² َ 800 ، ا ػّاساخ 2800َ²األسع )٠ّىٓ أْ ٠ؼض٠ض اٌّٛاسد اٌّرازح  ٘زا اٌّغرثّش ٘ٛ ٠ثسث ػٓ شش٠ه أخٕثٟ. ٟ٘ اٌدضائش

ؽٟ اٌردغ١ذ ِٚٓ   ف²ٟ 1000َ +² 800َ ، ػّاساخ² 2800َفٟ ؽٛساإلٔداص، شثىح اٌرٛص٠غ ٚاٌمذساخ اٌّا١ٌح  (² 800َ+ِشتغ

  .اٌّغاػذج اٌرم١ٕح اٌّرٛلغ أْ اٌّغرثّش األخٕثٟ ع١ٕمً اٌرىٌٕٛٛخ١ا ٚاٌّؼذاخ ٚأخ١شا

 

 

٪ٌٍرظذ٠ش   
 

٪ِس١ٍا   
 

 اٌّث١ؼاخ اٌغ٠ٕٛح     
(€)  

 

 لذسج اإلٔراج اٌّظٕؼح
 

 

:إٌّرٛخاخ اٌّظٕؼح  

أٌٛاذ اٌطالح  - 1    

.اٌشّغ١ح  

    2  -  

  :اٌّدّٛع     

. ٔٙح اٌضػاؽشح، ٚال٠ح تغىشج  33: اٌّمش اإلخرّاػٟ    اٌّىاْ 
 

 ذمذ٠ش ِثٍغ اإلعرثّاس 

 
 ِششٚع خذ٠ذ                                     ذٛع١غ                                           ئػادج اٌرأ١ً٘

                                                                                            x     
                                                                                                      

 
:ذظ١ٕف اٌّششٚع  

 

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

ٚ غ١ش٘ا -   
 

(ٌٍششاوح)ِشاسوح  فٟ سأط اٌّاي -     

لشع ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

x   (اٌّرٛعؾ

x  -  اٌسظٛي ػٍٝ عٛق  

:     إٌّاٌٚح            - 

:اٌّغاّ٘ح اٌّس١ٍح   
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І .اٌششوح اٌسا١ٌح/ ِؼٍِٛاخ ػٓ اٌّغرثّش  
 

 

 

 

.ِض٠أٟ " اٌد١ً اٌدذ٠ذ ٌٍرىٌٕٛٛخ١ا "ششوح فشد٠ح راخ ِغإ١ٌٚح ِسذٚدج : ئعُ طازة اٌششوح/ ئعُ اٌششوح. 1    

.خضائش٠ح :    اٌدٕغ١ـح. 2  

  ٔٙح اٌضػاؽشح ٚال٠ح تغىشج33: اٌؼٕٛاْ .

 
:اٌثش٠ذ اإلٌىرشٟٚٔ. 6  

ngt.meziani@gmail.com  

57 38 74 033 :: اٌفاوظ. 5

  

 38 55 73 033: اٌٙاذف. 4.

:   .إٌّٙح. 8 ِض٠أٟ طاٌر:   اٌشخض اٌّّىٓ اإلذظاي تٗ. 7   

اعر١شاد ػراد اإلػالَ ا٢ٌٟ ،ٚف١ذ٠ٛ اٌّشالثح:.إٌشاؽ اٌساٌٟ. 9  
:ػذد اٌّٛظف١ٓ. 11 17 2000   :عٕح اإلٔشاء. 10   

٪    0:       اٌرظذ٠ش. 13  أورو000 900 1ِدّٛع اٌّث١ؼاخ اٌغ٠ٕٛح. 12 

ذٛص٠غ سأط اٌّاي اإلخرّاػٟ. 14  

: %                                                           األخٕثٟ ٪:                                 اٌؼاَ اٌّسٍٟ٪100:    اٌخاص اٌّسٍٟ

    

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

اٌخثشج اإلداس٠ح-          
x اٌخثشج اٌرم١ٕح-   

خثشج اٌرغ٠ٛك-    

 x ٔمً اٌرىٌٕٛٛخ١ا-    

ذٛف١ش اٌّؼذاخ    -   

ٚ غ١ش٘ا-   

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

  (اٌّرٛعؾ

 x -اٌٛطٛي ئٌٝ اٌغٛق  

إٌّاٌٚح-    

  (ئػادج اٌششاء)ئذفاق اٌرؼ٠ٛغ - 

:اٌّغاّ٘ح األخٕث١ح اٌّشغٛتح   

 دساعح خذٜٚ 

x :          ٚطف اٌّششٚع   
 ٚ غ١ش٘ا  

 

:اٌذساعاخ اٌّرازح  
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:اٌٛثائك اإلػاف١ح  

 

 

1 

 

 

ІІ . ٚطف اٌّششٚع  
 

 

ٚطف إٌّرٛخاخ. 1  
(تقذين قائوت هن الونتىجاث و شزحها لفتزة وجيشة)  

  

. ألىاح الطاقت الشوسيت الواء الساخن بالطاقت الشوسيت

 

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

 

صناعة األلواح الشمسية لالستخدام في مناطق مختلفة من البالد، وخاصة المناطق وحدة لإنشاء 
إلضاءة لالنائية في المرتفعات والجنوب، وذلك لتوفير المياه الساخنة والطاقة الالزمة 

.العامة والمنازل ونظام الحفر في المناطق الزراعية  

 

اٌٛطٛي ئٌٝ األعٛاق. 3  
ِا ٘ٛ خضء اٌغٛق اٌّسٍٟ اٌزٞ ٠ٕٛٞ اٌّششٚع اٌسظٛي ػ١ٍٗ؟ ِاٟ٘ األعٛاق ؟ ً٘ ٕ٘ان عٛق ِٕشأج تاٌفؼً )

 اٌّغرٙذفح ٌٍرظذ٠ش؟ ً٘ ٕ٘ان  دساعاخ ِرؼٍمح تاٌغٛق؟

 

 .هذا الوستثوز لذيه حصص كبيزة في السىق الىطنيت والؼذيذ هن الشبائن
 

 

 

 

                                                           
 
 إستثوز في الجشائز 
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ذٛفش اٌّٛاد األ١ٌٚح. 4  
؟ ً٘ اٌدٛدج ٚ اٌغؼش ِث١ٕح ػٍٝ ئٔراج إٌّرداخ إٌٙائ١ح؟ ً٘ ٕ٘ان  فٟ اٌغٛق اٌّس١ٍح واف١حاأل١ٌٚح زدُ اٌّٛاد يٖ)

(..أٞ زاخح ٌإلعر١شاد؟ ً٘ ٔؼُ ، ِا٘ٛإٌّرٛج؟ ِٓ أ٠ٓ؟ ً٘ اٌؼٍّح األخٕث١ح  فٟ ِرٕاٚي اٌد١ّغ؟ ئٌٝ اخشٖ  

 

.  الوىاد األوليت هتىفزة  
 

 

 

 

ذٛفش اٌرىٌٕٛٛخ١ا ٚ اٌخثشج اٌرم١ٕح. 5  
ِا ٟ٘ اٌّذج اٌّرٛلؼح ٌرذس٠ة ؟ ً٘ اٌخثشج اٌرم١ٕح ِٛخٛدج تاٌفؼً؟ طف ػ١ٍّح اإلٔراج ِٓ دٚساخ اٌّمرشزحٚ)  

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

 نقل التكنىلىجيا والوساػذة التقنيت هنتظزة هن الشزاكت األجنبيت
   

 

 

   ٚخٛد خذِاخ اٌث١ٕح اٌرسر١ح اٌّس١ٍح. 6
  ٔٛاخ االذظاالخ اٌغٍى١ح ٚاٌالعٍى١ح؟ ً٘ ذٛص٠غ اٌطالح، اٌّاء ٚقزر١اخاخٌإلِالئّح ً٘ اٌّغاٌه  اٌثش٠ح ٚ اٌثسش٠ح  )

(ذىفٟ إلزر١اخد اٌّششٚع؟  

 

 2 م2700البنى التحتيت الالسهت للسيز الحسن لهذاالوشزوع هىجىدة بأرض هساحتها 

 . غيز هنجشة كوا تىجذ البنى التحتيت الالسهت2 م1000هغطاة و
 

 

  ذٛفش ا١ٌذ اٌؼاٍِح اٌّس١ٍح. 7

(؟  فٟ ِداي اإلداسج ٚاإلٔراج٠ٓدسبَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘ان )  

 
. اليذ الؼاهلت هىجىدة لكنها تحتاج إلى تكىين   

 

اٌّٛاسد اٌّس١ٍح ٌالعرثّاس. 8  
، ِاٟ٘ ِظادس (..األِٛاي اٌّرذٚاٌح ، األساػٟ، اٌّؼذاخ، اخشٜ )  سأط اٌّايِغاّ٘اخ اٌّغرثّش اٌٛؽٕٟ فٟ أٔٛاع )

(؟ ٠سرًّ أْ ذىْٛ ِرازح أٚ ِرٛفشجاٌر٠ًّٛ اٌّسٍٟ ٚ األخٕث١ٟ اٌرٟ   

 

 .هساهوت الوستثوز بأهىاله الخاصت هغ إهكانيت اللجىء للقزوض الوحليت
 

 

 

 

اٌّغاػذاخ اٌّا١ٌح ٚاٌؼش٠ث١ح. 9  

  ( اٚ ذغ١ٙالخ؟ ؤً٘ ٌٍسظٛي ػٍٝ ِغاػذاخ ِا١ٌحً٘ اٌّششٚع ِغرف١ذ ِٓ ئذفال١ح ذداس٠ح أٚ ً٘ ٘ٛ  َ )

 

.اإلػفاءاث الجبائيت  
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هذا الوشزوع هؤهل لإلستفادة هن  الوشايا الوونىحت  في إطار نظام تشجيغ اإلستثوار في 

 .الجشائز 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


