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006/2013  رِش اٌّشزٚع 

 

 ئؽاراخ اطرزجاع ٚحذج ئٔشاء

 اٌّظرعٍّح اٌعجالخ

 

 

 

:عٕٛاْ  اٌّشزٚع  

 

:. ٚطف اٌّشزٚع

ٌنوي صاحب المشروع إنشاء وحدة إعادة تدوٌر إطارات العجالت . ٌدخل هذا المشروع فً إطار تنشئة جدٌدة

تبلغ . المستعملة لتحوٌلها إلى مواد أولٌة، بما فً ذلك مسحوق وحبٌبات المطاط، وكذالك الصوف والخٌط والبالستٌك

المواد األولٌة متوفرة محلٌا . ٪ منها موجه للتصدٌر80 طن سنوٌا، 4500القدرة اإلنتاجٌة المتوقعة لكل منتج حوالً 

هذا المقاول ٌمتلك الخبرة التقنٌة، ولكن ٌجب . بكمٌات كافٌة بٌنما سٌتم استٌراد معدات اإلنتاج من الصٌن أو أوروبا

ٌمتلك المقاول . البنٌة التحتٌة المحلٌة للنقل متاحة ومالئمة الحتٌاجات المشروع.  أٌام للموظفٌن10توفٌر تكوٌن لمدة 

 .العقار إلقامة المشروع و كذا إمكانٌات التموٌل

 

٪ٌٍرظذ٠ز   

 

٪ِح١ٍا   

 

  (€) اٌّث١عاخ اٌظ٠ٕٛح     

 

 لذرج اإلٔراج اٌّظٕعح
 

 

:إٌّرٛجاخ اٌّظٕعح  

.80 طن4500 20     ِظحٛق اٌّطاؽ– 1 900.000.00 

..80 طن4500 20    حث١ثاخ اٌّطاؽ  2 900.000.00 

طن9000 20 80   :اٌّجّٛع  1800.000.00 

. إٌّطمح اٌظٕاع١ح تٛٔٛرج :  اٌّمز االجرّاعٟ   اٌّىاْ
 

دج29.000.000.00  ذمذ٠ز ِثٍغ اإلطرثّار 

 ِشزٚع جذ٠ذ                                     ذٛط١ع                                           ئعادج اٌرأ١ً٘

                                                                                                                     
                                                                                                        x        

                                                                                                                  

                                                                                                                  

         

 
:ذظ١ٕف اٌّشزٚع  

 

x اٌخثزج اإلدار٠ح-   

x اٌخثزج اٌرم١ٕح-   

x خثزج اٌرظ٠ٛك-   
ذٛف١ز اٌّعذاخ         - 

ٚ غ١ز٘ا -   
 

  x (ٌٍشزاوح)ِشاروح  فٟ رأص اٌّاي -   

x لزع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛطؾ

 x اٌٛ طٛي عٍٝ طٛق -   

:     إٌّاٌٚح            - 

:اٌّظاّ٘ح اٌّح١ٍح   

       xاٌخثزج اإلدار٠ح

x اٌخثزج اٌرم١ٕح-   

x خثزج اٌرظ٠ٛك-    

ٔمً اٌرىٌٕٛٛج١ا-  x  

x ذٛف١ز اٌّعذاخ    -   

ٚ غ١ز٘ا-   

   (ٌٍشزاوح)ِشاروح  فٟ رأص اٌّاي - 

لزع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛطؾ

x- اٌٛطٛي ئٌٝ اٌظٛق

x  -إٌّاٌٚح 

  (ئعادج اٌشزاء) ئذفاق اٌرع٠ٛغ 

:اٌّظاّ٘ح األجٕث١ح اٌّزغٛتح   
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І .اٌشزوح اٌحا١ٌح/ ِعٍِٛاخ عٓ اٌّظرثّز  
 

 

 

 

 KOUTI EL-HOUARI  : :  ئطُ طاحة اٌشزوح / ئطُ اٌشزوح. 1.

 

 

 

 
 

جشائز٠ح :  اٌجٕظ١ـح. 2  

  ط١ذٞ عثاس348ِىرة تز٠ذ .: .اٌعٕٛاْ.3 

:اٌثز٠ذ اإلٌىرزٟٚٔ. 6   

hhouari13@yahoo.fr 

  029.82.1100اٌفاوض. 5

  

  :اٌٙاذف- 4

.اٌّاٌه:إٌّٙح. 8 وٛذ١ً ٘ٛارٞ  :.اٌشخض اٌّّىٓ اإلذظاي تٗ. 7 

. األشغاي اٌع١ِّٛح ٚاٌثٕاء :.إٌشاؽ اٌحاٌٟ . 9

. 
:عذد اٌّٛظف١ٓ. 11  10 2013: طٕح اإلٔشاء. 10   

٪  80:         اٌرظذ٠ز. 13  أٚر180.000.00ٚ: ِجّٛع اٌّث١عاخ اٌظ٠ٕٛح. 12 

ذٛس٠ع رأص اٌّاي اإلجرّاعٟ. 14  

%                   49:                                   األجٕثٟ ٪      31:                           اٌعاَ اٌّحٍٟ٪  20:  اٌخاص اٌّحٍٟ

          

:  اٌثٕٛن. 15  
:ٍِخض عٓ اٌخثزاخ ا١ٌّٕٙح اٌظاتمح ٌٍّظرثّز. 16  

 

. ADE ))رئ١ض لظُ اٌّٛارد اٌثشز٠ح 

 .ADE )رئ١ض لظُ اإلدارج  -

- ٟ  ADE )س الخذهت اللىجضخٍكٍترئ

  .إداري أصىاق األشغال العوىهٍت -

 .1998رئٍش هؤصضت األشغال العوىهٍت هنذ  -

 (هزكز الخكىٌن غزداٌت )دٌبلىم ههنً فً الوانجونج  -

 
 .

: اٌٛثائك اإلػاف١ح  

 

 

 

 

ІІ . ٚطف اٌّشزٚع  
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ٚطف إٌّرٛجاخ. 1  
(حقذٌن قائوت هن الونخىجاث و شزحها لفخزة وجٍزة)  

 

  الوطاطهضحىق 

  الوطاط حبٍباث -

  هضخخزج صىف العجالث  -

  الخٍىط الوضخخزجت هن   -

 . هن العجالث الوضخخزج البالصخٍك

 

ِشزٚعًٌ  ِٓجذٜٚايٚطف ٚدراطح . 2  
(هاهً أهذاف الوشزوع و أصباب نجاحه)  

.اصخزجاع العجالث الوضخعولت وإعادة حذوٌزها إلى هادة أولٍت   

.هشزوع هبخكز فً الجزائز -  
-  

 

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؟

 

. لٍش بعذ 

.الضىق لصناعت هادة الوطاط  

 

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  

 

.هخىفزة هن الضىق الصٍنٍت واألوربٍت ٔعُ    

 .

  

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

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

 هخىفزة 

. 

   ٚجٛد خذِاخ اٌث١ٕح اٌرحر١ح اٌّح١ٍح. 6



 5 

  ٔٛاخ االذظاالخ اٌظٍى١ح ٚاٌالطٍى١ح؟ ً٘ ذٛس٠ع اٌطالح، اٌّاء ٚقحر١اجاخٌإلِالئّح ً٘ اٌّظاٌه  اٌثز٠ح ٚ اٌثحز٠ح  )

(ذىفٟ إلحر١اجد اٌّشزٚع؟  

.هخىفزة    

 

  ذٛفز ا١ٌذ اٌعاٍِح اٌّح١ٍح. 7

(؟  فٟ ِجاي اإلدارج ٚاإلٔراج٠ٓدربَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘ان )  

 
.لٍش بعذ   

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   

 

 قطعت أض 

 جزاٌز اصخثوار 

.الصنذوق الىالئً لإلصخثوار   

اٌّظاعذاخ اٌّا١ٌح ٚاٌؼز٠ث١ح. 9  

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

  

  .اإلعفاءاث الجبائٍت 

 

 

 

  

  

 

 


