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000/2002 :عنوان  المشروع استغالل محجرة من كربونات الكالسيوم رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

الحصى لألشغال العمومية حتى اكتشف،  شركته تشتغل منذ فترة طويلة في إنتاج. المقاول يملك سندا منجميا الستغالل محجر هذا

لهذا قررت الشركة تحويل نشاطها إلى استخراج هذا  .CaCO3 الكالسيوم كربونات بعد تحاليل، أن محجره متكون بالكامل من

مجال الكربونات، وكذا  يعتقد صاحب المشروع أن مشاركة مستثمر يتقن التكنولوجية في. ٪000يستورد حاليا بنسبة  المنتج الذي

 .ويل متوفرةوسائل التم .اقتناء المعدات الالزمة لإلنتاج أمر ضروري لتطوير هذا النشاط

. 

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

طن سنويا 06 666                                  7 000 3.557 06 00 كربونات  .0                                  

 الكالسيوم

منتوجات  .2    

أخرى من 

 الكاكاو

طن سنويا 06 666 000 3.557 06 00   :المجموع  

.عين البيضاء ،والية ام البواقي ، الجزائر:المقر اإلجتماعي     المكان 
 

دينار جزائري 066 666 666  تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
إعادة التأهيلمشروع جديد                                     توسيع                                             

                                                                                      X               
                                                                                 

 
:تصنيف المشروع  

 

الخبرة اإلدارية -  
x الخبرة التقنية -  

x رة التسويقخب -  
توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

  x (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -  

x قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

الحصول على سوق  -  x 

:   المناولة       - 

:المساهمة المحلية   

xالخبرة اإلدارية        

x الخبرة التقنية -  

خبرة التسويق - x  

x جياوتكنولنقل ال -   

x     توفير المعدات  -

و غيرها -  

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

( المتوسط  

إلى السوق وصولال-    

المناولة  -  
( إعادة الشراء)إتفاق التعويض    

:مساهمة األجنبية المرغوبةال   

 دراسة جدوى 

x :         وصف المشروع    
رها  و غي  

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 بوزيد العربي isferشركة فردية ذات مسؤولية محدودة :الشركة  صاحبإسم / إسم الشركة .0.

 

جزائرية  :ةـجنسيال. 2  

 .،عين البيضاء ،والية أم البواقي 320مكتب بريد رقم  :العنوان.3 

            
:البريد اإللكتروني. 6   

eurlisfer@gmail.com 

 45 03 24 72 07: الهاتف  -0  :الفاكس. 5

. مالك ومسير:المهنة. 8  بوزيد العربي :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

  :النشاط الحالي. 9

 6890 :سنة اإلنشاء. 00 00:عدد الموظفين. 00 

٪:          التصدير. 03  طن  25000  :السنويةعات يمجموع المبي. 02 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 00  

                          : %األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪000  : الخاص المحلي 

   

 : البنوك. 05

 

:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 06  

كربونات  كليا من كان يتألف الودائع بعد تحليل هذا االكتشاف حتى البناء ركام نتاجعلى إستغالل ا طويال عملت وكانت الشركة قد

  والكاكاوالكالسيوم 

 تستورد من الخارج٪ 011 ذا الشأنهفي  جميع أنشطتها توجه أن قررت الشركة لهذا

 

 

 

 

 

 

 
 

:الوثائق اإلضافية  

 
ونتائج التحاليل التقرير الجيولوجي  

 

 

ІІ . وصف المشروع  
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 0. وصف المنتوجات
(تقديم قائمة من المنتوجات و شرحها لفترة وجيزة)  

 

.كاربونات الكالسيوم موجهة لصناعة مواد الشحن  

.صناعة طالء الزجاج المطاط والصناعة الغذائية  

.بالنسبة للكاكاو يستعمل للمواد الصيدالنية والتجميل  
 

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

 شهادة قد قدم مثل هذه النتائج التي نتجت عنالبيانات الفائدة، و بعض هذا االستثمار ويعرض
 ثقةمن ال مرضية
  سودرالمعلى المدى و ةملموس ايجابية صافية نتيجة
  للمشروع مرضية عوائد معايير

 .كبيرة  ارشادية مع الجيولوجية االحتياطيات
  التعدين ةضريب ميزة الذي سنته القانون

  .مهمأمر نتا  الالزمة إلاقتناء المعدات و ، كربوناتتكنولوجيا الالمستثمر يتقن 
 

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

مكالمات لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لفة المستهد  

 

 .وطنيةالسوق ال المنتوجات موجودة في

   األوليةتوفر المواد. 0
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 ؟وجهل نعم ، ماهوالمنت ؟أي حاجة لإلستيراد  

 

  .واد األولية غنية في المنطقة موجودة في الصخورالم
 

 

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

(؟وظفينالم  

 

 ةاكشرهدف من هذه الو الهفي مادة الكاكاو جلب التكنولوجيا 

 

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

  

 متوفرة
 

 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

( ؟في مجال اإلدارة واإلنتاج يندربمموظفين مؤهلين أو هل هناك )  

 
  متوفرة

 

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

( ؟يحتمل أن تكون متاحة أو متوفرةلتي التمويل المحلي و األجنبيي ا  

 

مؤسسة مالية اتفاقية مع  
 

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

 

ب قانون اإلعفاء من دفع الضريبة على القيمة المضافة هو اكثر المزايا الجبائية حس

 .التعدين

 

 

 

 

  

  

 

 


