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601/1066  رمز المشروع 
إنشاء وحدة تصنيع خزانات ومصفيات 

 المياه
:عنوان  المشروع  

 

:وصف المشروع  

من أجل تجسيد هذا المشروع، . الجزائر هذا المستثمر من جنسية إسبانية إنشاء وحدة تصنيع الخزانات و مصفيات المياه في يرغب

في مقابل مساهمة الشريك الجزائري في . كيان جديد من خالل مشروع مشترك جزائري إلنشاءيريد المستثمر االشتراك مع مقاول 

نظرا لعدم وجود هذا النوع ) الشركة، سيوفر هذا المقاول التمويل الضروري للمشروع، الخبرة الفنية وتكوين الموظفين رأس مال

 .(من اإلنتاج في الجزائر

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةوالسن اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

خزانات ومصفيات     

 المياه

     

  :المجموع     

:  .المقر اإلجتماعي     المكان 
 

أورو 066666   تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
إعادة التأهيل             مشروع جديد                                     توسيع                                

                                                                                          X 

 
:تصنيف المشروع  

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

و غيرها -   
 

  x (ةللشراك)مشاركة  في رأس المال  -  
قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

الحصول على سوق  -   
:   المناولة       - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

جياونقل التكنول -   

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

 x  (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -
قرض على المدى الطويل و ) التمويل -

( المتوسط  

  x إلى السوق وصولال-  

المناولة  -  
( إعادة الشراء)إتفاق التعويض    

:مساهمة األجنبية المرغوبةال   

 دراسة جدوى 

x :         وصف المشروع    
 و غيرها  

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 SUNSUN WATER ENERGIAS RENOVABLES: الشركة  صاحبإسم / كةإسم الشر .6.

 

 

إسبانية  :ةـجنسيال. 1  

 Medico Juan Bellot N°05 .العنوان.3 

 

           
:البريد اإللكتروني. 1   

antonio@sunsunwater.com 

 00346000344355: الهاتف  -4  :الفاكس. 5

.رئيس مشروع:المهنة. 8  Antonio Abad : :إلتصال بهلشخص الممكن اا. 7 

Navarro 

.صناعة خزانات وصهاريج التنقية :النشاط الحالي. 9  
 5662 :سنة اإلنشاء. 60 80:عدد الموظفين. 66 

٪:           التصدير. 63    :عات السنويةيمجموع المبي. 61 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 64  

                            %49: األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪  : الخاص المحلي 

: البنوك. 65  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 61  

 

 

 
 

:الوثائق اإلضافية  
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ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

األنابيب ومعالجة المياهخزانات المياه و  

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

 

 حاليا هذا المنتوج موجود في السوق الجزائرية

 3. الوصول إلى األسواق
ماهي األسواق زء السوق المحلي الذي ينوي المشروع الحصول عليه؟ ما هو ج ؟بالفعلمنشأة  هل هناك سوق) 

مكالمات لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 موجودة

 

 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  

 

.مرحلة إلتصال   
 

 

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

(؟الموظفين  

 

 .يضمنها الشريك االجنبي

 

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

  

 
 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

.( ؟في مجال اإلدارة واإلنتاج يندربمين مؤهلين أو موظفهل هناك )  

 

.اليد العاملة يكونها الشريك االجنبي  

 



 5 

 8. الموارد المحلية لالستثمار
، ماهي مصادر ..(األموال المتدوالة ، األراضي، المعدات، اخرى)  رأس المال  فيمساهمات المستثمر الوطني أنواع )

( ؟ل أن تكون متاحة أو متوفرةيحتمالتمويل المحلي و األجنبيي التي   

 

 
 

 مساهمة الشريك الجزائري والقروض البنكية 
 

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

 

  اإلعفاءات الجبائية

 

 

 

 

  

  

 

 


