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  تطالح اٌّشزٚعتطالح اٌّشزٚع

70/2011  رِش اٌّشزٚع 

 

إنشاء وحدة لتصنيع أثاث 
 المكاتب و المستشفيات

 

 

 

:عٕٛاْ  اٌّشزٚع  

 

:. ٚطف اٌّشزٚع

. صاحب شركة لتصنيع أثاث المدارس ، هذا المستثمر يخطط لتنويع منتجاته عن طريق صناعة أثاث المستشفيات
لديه معرفةلمتوسطة، يريد هذا المستثمر الدخول مع شريك أجنبي لالستفادة من نقل التكنولوجيا وتطوير مشترك لهذه 

 .فيما يخص المباني والتمويل سيتكفل بها المستثمر الوطني. المنتجات وتسويقها سواء في الجزائر أو في الخارج

 

٪ٌٍرظذ٠ز   
 

٪ِح١ٍا   
 

  (€) اٌّث١عاخ اٌظ٠ٕٛح     
 

 لذرج اإلٔراج اٌّظٕعح
 

 

:إٌّرٛجاخ اٌّظٕعح  

سىح/ َحذج     األثاز اٌّذرطٟ.1   000 10

سىح/ َحذج5000     ثاز اٌّظرشفٝ. 2 

  :اٌّجّٛع     

ٚ٘زاْ :  اٌّمز االجرّاعٟ   اٌّىاْ
 

 ذمذ٠ز ِثٍغ اإلطرثّار 

 ِشزٚع جذ٠ذ                                     ذٛط١ع                                           ئعادج اٌرأ١ً٘

 X 
 

:ذظ١ٕف اٌّشزٚع  
 

اٌخثزج اإلدار٠ح-   
اٌخثزج اٌرم١ٕح-   

 خثزج اٌرظ٠ٛك
ذٛف١ز اٌّعذاخ        - 

ٚ غ١ز٘ا  -   
 

X   - (ٌٍشزاوح)ِشاروح  فٟ رأص اٌّاي  

x لزع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛطؾ

 x اٌٛ طٛي عٍٝ طٛق -   

:اٌّظاّ٘ح اٌّح١ٍح   
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І .اٌشزوح اٌحا١ٌح/ ِعٍِٛاخ عٓ اٌّظرثّز  
 

 

 

 

تٍّحٟ فاذح فخزاٌذ٠ٓ  :  ئطُ طاحة اٌشزوح / ئطُ اٌشزوح. 1.

 

 

 

 
 

جشائز٠ح :  اٌجٕظ١ـح. 2  

  ٘ٛت١ز طأد ٘زا4ْإٌّشي ف١ال اٌرعاٟٚٔ رلُ :  .اٌعٕٛاْ.3 

:اٌثز٠ذ اإلٌىرزٟٚٔ. 6   

a_belmahi@yahoo.fr 

  اٌفاوض. 5

 041 34 47 10 

 اٌٙاذف- 4

05 60 31 33 66 

.ِظ١ز :إٌّٙح. 8 تٍّحٟ عثذ :  اٌشخض اٌّّىٓ اإلذظاي تٗ. 7 

اٌىز٠ُ 

ذٛس٠ع ِٕرجاخ اإلذظاالخ ٚاإلعالَ ا٢ٌٟ :.إٌشاؽ اٌحاٌٟ . 9

. 
:عذد اٌّٛظف١ٓ. 11   10 2004: طٕح اإلٔشاء. 10   

٪:        اٌرظذ٠ز. 13   أٚر21ٚ 000 000: ِجّٛع اٌّث١عاخ اٌظ٠ٕٛح. 12 

ذٛس٠ع رأص اٌّاي اإلجرّاعٟ. 14  

: %                                                              األجٕثٟ ٪:                                 اٌعاَ اٌّحٍٟ٪ 100:  اٌخاص اٌّحٍٟ  

:    اٌثٕٛن15.   

:ٍِخض عٓ اٌخثزاخ ا١ٌّٕٙح اٌظاتمح ٌٍّظرثّز. 16  

 

-  

 .

: اٌٛثائك اإلػاف١ح  

 

:     إٌّاٌٚح            - 

       اٌخثزج اإلدار٠ح

x اٌخثزج اٌرم١ٕح-   

x خثزج اٌرظ٠ٛك-    

X ٔمً اٌرىٌٕٛٛج١ا-    

ذٛف١ز اٌّعذاخ    -   
ٚ غ١ز٘ا-   

   (ٌٍشزاوح)ِشاروح  فٟ رأص اٌّاي - 

لزع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛطؾ

اٌٛطٛي ئٌٝ اٌظٛق -

 Xإٌّاٌٚح -  

  (ئعادج اٌشزاء) ئذفاق اٌرع٠ٛغ 

:اٌّظاّ٘ح األجٕث١ح اٌّزغٛتح   

 دراطح جذٜٚ 

x :          ٚطف اٌّشزٚع   
 ٚ غ١ز٘ا  

 

:اٌذراطاخ اٌّراحح  
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ІІ . ٚطف اٌّشزٚع  
 

 

ٚطف إٌّرٛجاخ. 1  
(ذقذٌم قائمح مه اىمىرُجاخ َ شزحٍا ىفرزج َجٍزج)  

 

مع . خطط ىرىٌُع مىرجاذٍا مه خاله اىخُض فً ذصىٍع األثاز اىمسرشفىيٌذا اىمزَج         

اىذراٌح ذعىً أن اىمزَج ٌعرمذ عيى شزامح مع شزٌل أجىثً ىالسرفادج مه وقو اىرنىُىُجٍا 

 اىمثاوً َ اىرمٌُو َ فً اىخارج.َذطٌُز تاالشرزاك ٌذي اىمىرجاخ َذسٌُقٍا فً مو مه اىجزائز 

 حمو مه قثو اىنفٍو اىُطىًٌدس

 

ِشزٚعًٌ  ِٓجذٜٚايٚطف ٚدراطح . 2  
(ماًٌ أٌذاف اىمشزَع َ أسثاب وجاحً)  

 

 أثاز اىمناذة َاىمسرشفٍاخ

 

اٌٛطٛي ئٌٝ األطٛاق. . 3   
ِا ٘ٛ جشء اٌظٛق اٌّحٍٟ اٌذٞ ٠ٕٛٞ اٌّشزٚع اٌحظٛي ع١ٍٗ؟ ِاٟ٘ األطٛاق ؟ ً٘ ٕ٘ان طٛق ِٕشأج تاٌفعً )

 اٌّظرٙذفح ٌٍرظذ٠ز؟ ً٘ ٕ٘ان  دراطاخ ِرعٍمح تاٌظٛق؟

  ٘ذا اٌّظرثّز

. 
 فً اىمزذثح األَىى ىريثٍح اىطية فً اىسُق     

 

ذٛفز اٌّٛاد األ١ٌٚح. 4  
؟ ً٘ اٌجٛدج ٚ اٌظعز ِث١ٕح عٍٝ ئٔراج إٌّرجاخ إٌٙائ١ح؟ ً٘ ٕ٘ان  فٟ اٌظٛق اٌّح١ٍح واف١حاأل١ٌٚح حجُ اٌّٛاد يٖ)

(..أٞ حاجح ٌإلطر١زاد؟ ً٘ ٔعُ ، ِا٘ٛإٌّرٛج؟ ِٓ أ٠ٓ؟ ً٘ اٌعٍّح األجٕث١ح  فٟ ِرٕاٚي اٌج١ّع؟ ئٌٝ اخزٖ  

 

مرُفزج محيٍا 

 

ذٛفز اٌرىٌٕٛٛج١ا ٚ اٌخثزج اٌرم١ٕح. 5  
ِا ٟ٘ اٌّذج اٌّرٛلعح ٌرذر٠ة ؟ ً٘ اٌخثزج اٌرم١ٕح ِٛجٛدج تاٌفعً؟ طف ع١ٍّح اإلٔراج ِٓ دٚراخ اٌّمرزححٚ)  

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

 مرُسطح 

 

. 
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   ٚجٛد خذِاخ اٌث١ٕح اٌرحر١ح اٌّح١ٍح. 6
  ٔٛاخ االذظاالخ اٌظٍى١ح ٚاٌالطٍى١ح؟ ً٘ ذٛس٠ع اٌطالح، اٌّاء ٚقحر١اجاخٌإلِالئّح ً٘ اٌّظاٌه  اٌثز٠ح ٚ اٌثحز٠ح  )

(ذىفٟ إلحر١اجد اٌّشزٚع؟  

 

       ِٛجٛدج  
 

  ا١ٌذ اٌعاٍِح اٌّح١ٍح

(؟  فٟ ِجاي اإلدارج ٚاإلٔراج٠ٓدربَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘ان )  

 

ا١ٌذ اٌعاٍِح ِٛجٛدج ٚ ِا٘زج   
 

اٌّٛارد اٌّح١ٍح ٌالطرثّار. 8  
، ِاٟ٘ ِظادر (..األِٛاي اٌّرذٚاٌح ، األراػٟ، اٌّعذاخ، اخزٜ )  رأص اٌّايِظاّ٘اخ اٌّظرثّز اٌٛؽٕٟ فٟ أٔٛاع )

(؟ ٠حرًّ أْ ذىْٛ ِراحح أٚ ِرٛفزجاٌر٠ًّٛ اٌّحٍٟ ٚ األجٕث١ٟ اٌرٟ   

 

اىمساٌمح تاألمُاه اىخاصح وقذا  

  
. 

اٌّظاعذاخ اٌّا١ٌح ٚاٌؼز٠ث١ح. 9  

( اٚ ذظ١ٙالخ؟ ؤً٘ ٌٍحظٛي عٍٝ ِظاعذاخ ِا١ٌحً٘ اٌّشزٚع ِظرف١ذ ِٓ ئذفال١ح ذجار٠ح أٚ ً٘ ٘ٛ  َ )  

  

  .اإلعفاءاخ اىجثائٍح 

 

 

 

  

  

 

 
 


