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:عنوان  المشروع وحدة تصنيع مواد من المطاط رمز المشروع 2012/002  

 

:وصف المشروع  

هذا المشروع عبارة عن إنشاء وحدة إنتاج مواد من المطاط، بما في ذلك الكرات الرياضية من جميع األنواع، نظرا إلمكانية تنويع هذا 

الوحدة . هذا المشروع دخل في مرحلة اإلنتاج و جميع المعدات مركبة .عالجة الحراريةالمنتوج عن طريق إضافة قوالب في طور الم

قوالب )الجزء األول متمثل في إنتاج المطاط الخام و الجزء الثاني مخصص للمعالجة الحرارية للمطاط . متكونة من مرحلتين للتصنيع

. أيضا بسخان بخاري، ضاغط الهواء، مجفف ومولد كهربائي جميع هياكل الوحدة مركبة وجاهزة لإلنتاج و هي مجهزة(. وضاغطات

أما بالنسبة للمواد (. الطرق، والنقل البحري، الطاقة والمياه)يقع هذا المشروع في منطقة نشاط تتوفر على كل البنية التحتية الالزمة 

تتواجد حاليا سوق فعلية لتلبية (. لحراريةالمطاط و مسرعات المعالجة ا)الخام، بعضها متوفرة في السوق المحلية و أخرى مستوردة 

والية جزائرية بفضل المنتجات المستوردة من الخارج و التي يهدف المقاول إلى استبدالها  84متطلبات األندية الرياضية على مستوى 

يستفيد هذا  ..أجنبي كما يرغب من االستفادة من تحويل التكنولوجيا والمعرفة من خالل شراكة مع مستثمر. بالكرات التي ينتجها

 .المشروع من برنامج لمساعدة المستثمرين

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

كرات  .1    

 الرياضة

     

  :المجموع     

..منطقة النشاطات توجة ، والية بجاية :  المقر اإلجتماعي     المكان 
 

دج 53 000 000   تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
 مشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة التأهيل

                                                                                         x           
                                                                                                    

 
:تصنيف المشروع  

 

الخبرة اإلدارية - x 

x الخبرة التقنية -  

x خبرة التسويق -  
توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

  x (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -  

x المدى الطويل و  قرض على)التمويل  -

( المتوسط  

 x الحصول على سوق  -  

:   المناولة       - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

جياونقل التكنول -   

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

   (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -
ل و قرض على المدى الطوي)التمويل  -

( المتوسط  

إلى السوق وصولال-    

المناولة  -  
( إعادة الشراء)إتفاق التعويض    

:مساهمة األجنبية المرغوبةال   

 دراسة جدوى 

x :         وصف المشروع    
 و غيرها  

 

:الدراسات المتاحة  



 3 

 

 

 

І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

  بلحوسين نسيم: للمستثمرTCHIPALO ركةش:الشركة  صاحبإسم / إسم الشركة .1.

 

 

جزائرية :ةـجنسيال. 2  

 منطقة النشاطات توجة والية بجاية.العنوان.3 

 

           
:البريد اإللكتروني. 6   

n-asimbel@hotmail.com 

 0772297450 :الهاتف  -4  :الفاكس. 5

.مالك:المهنة. 8  بلحوسين نسيم  :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

(كرة القدم ، السلة ، كرة الطائرة ،) كرات الرياضة  :النشاط الحالي. 9  
 1022 :سنة اإلنشاء. 11 15:عدد الموظفين. 11 

٪:           التصدير. 13    :عات السنويةيمجموع المبي. 12 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 14  

                       : %األجنبي                                   ٪     51      : العام المحلي                     ٪51  : الخاص المحلي 

     

البنك الوطني الجزائري: البنوك. 15  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 16  

 
  .الفقرة في والنظافة الصحية في مجال الصرف الصحي كبير فنيتكوين  :1994-1997

  .لعب لألطفالالسلع الرياضية و األعمال التجارية من بيع في المدير التجاري :1997-2007

  .الصينمن  الرياضي استيراد العتاد  :2007-2010

 .الكرات الرياضية تصنيع وحدة إنجاز 2010-2012

 
 

:الوثائق اإلضافية  
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ІІ . وصف المشروع  
 

 

 1. وصف المنتوجات
(وجات و شرحها لفترة وجيزةتقديم قائمة من المنت)  

 

 عن طريق إضافة مختلفة على نطاق واسعمجموعة منتجاتالرياضية، و الكرة أنواع نيع جميع

.من الفلكنة  جزءعلى  قالب  

 

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

.تلبية الطلب المحليهذا المشروع هو في مرحلة اإلنتاج لكل المعدات  والهدف هو   

 السلع الرياضية سوق أصحاب مع تبعا للخبرة التي لدي في هذا المجال إقمت العديد من العالقات

. االنتاج كل ما عندي من لشراء الذين هم على استعداد  

 

 

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

مكالمات لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 الجزائرفي   والية 48في للنوادي الرياضية  الطلب تلبي قائمة  التي سوقا بالفعل اكهن

رغبة   أيضا لدينا للتصديرهاتحل محل نود أن من الخارج المستوردة المنتجات بفضل

 وليبيا المغرب تونسإلى   نتوجوالقدرة على تصدير الم

 

 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  

 

 البعض منها توفرالتي ي، العديد من المنتجات خلط يجب الرياضية الكرة المطاط لصناعة

يتم استيرادها من مسرعات الفلكنة و  مطاطمثل البعض اآلخر في السوق المحلية ولكن

  الخارج
 

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

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

  

الطرق، )الوسائل  وحدة في منطقة النشاطاتجميع التي تتوفر على جميع سيتم إقامة هذه ال

 (والمياهالبحرية، والطاقة 
 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 

 .الصين في  الكرات الرياضية تصنيع في مجال دورة تدريبية قمنا بإجراء

 

 8. الموارد المحلية لالستثمار
، ماهي مصادر ..(أخرى، األراضي، المعدات،  المتداولةاألموال )  رأس المال  فيمساهمات المستثمر الوطني أنواع )

( ؟يحتمل أن تكون متاحة أو متوفرةالتمويل المحلي و األجنبيي التي   

 

 وهي مثبتة  ضيةالكرات الريا وتصنيع المطاط ممحاة ا تصنيع تكمن في وحدة مساهمتنا

 نتاجوجاهزة لإل مسبقا

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

 

 .هذا المشروع استفاد من المزايا التي تمنحها وكالة دعم تشغيل الشباب

 

 

 

 

  

  

 

 


