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800/1822 :عنوان  المشروع و معالجة المياه الصرفتسررااع الوحدة  رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

ريد المسرثمر من خالل هذا المشروع إنشاء شركة مرخصصة في إتسررداد ومعالجة المياه الصرف، والري تهدف لرعزيز االكرفاء ي

ولرحقيق ذلك ، المسرثمر يسعى للحصول على الشريك األانبي لكي يسرفيد . خدام الخاصالذاتي بالنسبة للقطاع الزراعي أو لإلتسر

الموارد والبنية الرحرية مروفرة و الري تسمح لإلنطالق السريع لهذا المشروع  .من نقل الركنولوايا والخبرة الرقنية في هذا المجال

 .دون تأخير و هذا لرقليل الركاليف

 

٪لرصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنراج المصنعة
 

 

:المنرواات المصنعة  

المياه الصالحة  .2    

 للشرب

     

  :المجموع     

.تسطيف : المقر اإلارماعي     المكان 
 

 تقدير مبلغ اإلتسرثمار  

 
إعادة الرأهيل                 مشروع اديد                                     توتسيع                            

                                                                                         x      

                                                                                                 
        

 
:تصنيف المشروع  

 

رة اإلداريةالخب -  
الخبرة الرقنية -  

x خبرة الرسويق -  
توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

  x (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -  

x قرض على المدى الطويل و )الرمويل  -

( المروتسط  

 x الحصول على تسوق  -  

:   المناولة       - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
x لرقنيةالخبرة ا -  

خبرة الرسويق -   

اياونقل الركنول - x  

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

X    (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -
قرض على المدى الطويل و )الرمويل  -

( المروتسط  

إلى السوق وصولال-   x 

المناولة  -  
( إعادة الشراء)إتفاق الرعويض    

:مساهمة األانبية المرغوبةال   

وىدراتسة اد   

x :         وصف المشروع    
 و غيرها  

 

:الدراتسات المراحة  
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І .الشركة الحالية/ مسرثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 LIMONADERIE ORIENTALE شركة ذات مسؤولية محدودة :الشركة  صاحبإتسم / إتسم الشركة .2.

SARMOUK& FILS 

 

 

 

ازائرية :ةـجنسيال. 1  

 .ية تسطيفمنطقة النشاطات ، وال:العنوان.3 

 

           
:البريد اإللكرروني. 6   

zsarmouk@gmail.com 

 86 76 93 036 :الهاتف  -4 64 44 83 036 :الفاكس. 5

.رئيس مدير عام  :المهنة. 0  تسرموك شرهابيل قويدر :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

عصير الليمون :النشاط الحالي. 9  
 1122 :نشاءتسنة اإل. 28 388 :عدد الموظفين. 22 

٪:           الرصدير. 23  837.00 000 359  :عات السنويةيمجموع المبي. 21 

رأس المال اإلارماعيتوزيع . 24  

                            : %األانبي                                   ٪:      العام المحلي                     ٪288  : الخاص المحلي 

البنك الوطني الجزائري: البنوك. 25  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمسرثمر. 26  

 
 

 

:الوثائق اإلضافية  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 4 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

 

 المياه الصالحة للشرب

 

 1. وصف ودراتسة الجدوى من للمشروع
(هماهي أهداف المشروع و أسباب نجاح)  

 

 الصالحة للشرب واستخدام المياه مياه الصرف الصحيل وتنقية  استصالح أول يتم بناءسوف و

من قبل  مؤخرا تكنولوجيا طورتهاهذه ال  .الليمون أمام معصرة  موقع موجود على

سيتم  .للبدء على األقل دجمليون  80 ميزانية سيتطلب، الباحثين الدوليين مجموعة من

 .الجزائرية المياه إعادة توزيع من خالليمكن و أغطية موجودة تطهير في المياه تخزين

 3. الوصول إلى األتسواق
ماهي األتسواق ما هو ازء السوق المحلي الذي ينوي المشروع الحصول عليه؟  ؟بالفعلمنشأة  هل هناك تسوق) 

مكالمات ؟لرصدير؟ هل هناك  دراتسات مرعلقة بالسوقلالمسرهدفة   

 

 4. توفر المواد األولية
هل هناك  مبنية على إنراج المنرجات النهائية؟؟ هل الجودة و السعر في السوق المحلية كافية األوليةحجم المواد  له)

..(إلى اخره ؟هل العملة األانبية  في مرناول الجميع ؟من أين ؟هل نعم ، ماهوالمنروج ؟أي حااة لإلتسريراد  

 

 

 5. توفر الركنولوايا و الخبرة الرقنية
ما هي المدة المروقعة لردريب  ؟الخبرة الرقنية مواودة بالفعلهل  ؟صف عملية اإلنراج من دورات المقررحةو)  

(؟الموظفين  

 

 متوسطة

 

 6. واود خدمات البنية الرحرية المحلية  
  نوات االتصاالت السلكية والالتسلكيةوق ، الماءهل توزيع الطاقة ؟حرياااتلإلمالئمة هل المسالك  البرية و البحرية ) 

(؟تكفي إلحرياات المشروع  

  

 موجودة
 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

.( ؟في مجال اإلدارة واإلنراج يندربمموظفين مؤهلين أو هل هناك )  

 



 5 

 متوغرة لكنها تحتاج إلى تكوين

 

 0. الموارد المحلية لالتسرثمار
، ماهي مصادر ..(أخرى، األراضي، المعدات،  المرداولةاألموال )  رأس المال  يفمساهمات المسرثمر الوطني أنواع )

( ؟يحرمل أن تكون مراحة أو مروفرةالرمويل المحلي و األانبيي الري   

 

 . في األموال الخاصة نقدا مع إمكانية اللجوء إلى القروض البنكيةتكمن  مساهمتنا

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

  ( ؟تسهيالت او ؤهل للحصول على مساعدات ماليةوع مسرفيد من إتفاقية تجارية أو هل هو  مهل المشر) 

 

 .اإلعفاءات الجبائية

 

 

 

 

  

  

 

 


