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  بطاقة المشروعبطاقة المشروع

 

 

 

111/1111 :عنوان  المشروع توسيع وحدة صناعة الثالجات رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

 اتمبيعلا 

  (€)     يةالسنو

 

قدرة اإلنتاج 

 المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

    024 BCD ثالجات .1     

االا االاالستهالك  المنخفض           044BCD ثالجات . 2  

  :المجموع     

والية سطيف40قطعة  رقم   40منطقة المستودعات والنشاطات الحرفيةجزء : المقر اإلجتماعي  المكان 
أورو= دج     تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
لتأهيلمشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة ا  

 
:تصنيف المشروع  

 
اريةالخبرة اإلد -  
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -  
و غيرها -  

(للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -   

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

سوق  على صوللحا -    

يالثانوالتعامل     - 

:المساهمة المحلية   

 الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

نقل التكنولجيا -  

توفير المعدات   -  

و غيرها -  

(للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -  

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

المنفذات إلى السوق-  

التعامل الثنوي  -  

( إعادة الشراء) إتفاق المعاوضة -  

:المرغوبةمساهمة األجنبية ال   

 دراسة جدوى 

المشروعوصف    

  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

قيدو معمر   :السيد   محدودة           شركة فردية ذات مسؤلية  :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة. 1  

جزائــــرية   :ةـجنسيال. 2   
والية سطيف40قطعة  رقم   40جزء منطقة المستودعات والنشاطات الحرفية :وانـالعن. 3  

 
:البريد اإللكتروني. 0  

: lrissat-@ yahoo.fr  

الفاكس  .5  303 935 36 213+  +213 36 938 388 :الهاتف    

دير عامم : المهنة. 8 قيدو معمر  :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7   

لكهرومنزليةصناعة اآلالت ا : النشاط الحالي. 0  
:عدد الموظفين. 11  370 2440 :سنة اإلنشاء. 14   

٪:           التصدير. 13 دج 12   2 357 029 337 :مجموع المبيعات السنوية.   

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 10  

٪:             األجنبي                               ٪:            العام المحلي                     ٪    144:     الخاص المحلي      

: البنوك. 15  

:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 10  

 
:مسير الوحدةالمتخصصة  حاليا في صناعة مجموعة متنوعة من المنتوجات   

84 444: الغساالت    

04 444:الثالجات   

 54 444: مشغل دي في دي  

 04444: جهاز استقبال البث الفضائي 

 30544:المكيفات الهوائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :الوثائق اإلضافية

http://yahoo.fr/
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:     الموقع االلكتروني    

1                                                                                                                                                                       lrissat-@ yahoo.fr 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

 1. وصف المنتوجات
(تقديم قائمة من المنتوجات و شرحها لفترة وجيزة)  
األدوية غليفصناعة وت   
 السعر واألهداف: المميزات الرئيسية للمشروع واالطار الذي يعمل فيه  

 والية سطيف " عتوسي"المنطقة الصناعية : الموقع 

 .توسيع وحدة لصناعة الثالجات:األهداف 

 :اآلفاق 

 مع شريك أجنبي من أجل تطوير الشركة ،في النوعية ومنح شهادة للمنتوجات الشراكة  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإدماج و المساعدة المحددةاستخدام و الموارد البشرية تكوين -

 

 2. وصف ودراسة جدوى قبلية للمشروع
(هماهي أهداف المشروع و أسباب نجاح)  
.  

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

لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 

 السوق الخارجية
 

 0. توفر المواد األولية
هل هناك  مبنية على إنتاج المنتجات النهائية؟؟ هل الجودة و السعر في السوق المحلية كافية األوليةالمواد  حجم له)

..(إلى اخره ؟هل العملة األجنبية  في متناول الجميع ؟من أين ؟هل نعم ، ماهوالمنتوج ؟أي حاجة لإلستيراد  

 

 هيكل الت

 5. توفر التكنولوجيا و الخبرة التقنية
ما هي المدة المتوقعة لتدريب  ؟الخبرة التقنية موجودة بالفعلهل  ؟لية اإلنتاج من دورات المقترحةصف عمو)  

(؟الموظفين  

 

البنية تحديد المسؤوليات اإلنتاج، و وحداتتلبية احتياجات منظم لتنظيم وعملية و رسميةإجراءات  و إدارة لديها نظام

  والتسويق والمبيعات التموين :تجاريالهيكل ال  ML تركيب SMT + CKD  +SKD: التقنية

 .من األ + المحاسبة+إدارة الموظفين   + +الوسائل العامة: اإلدارة العامة

 

 

 

                                                           
 
 إستثمر في الجزائر 

http://yahoo.fr/
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 0. وجود خدمات البنية التحتية المحلية  
  كيةنوات االتصاالت السلكية والالسل، الماء وقهل توزيع الطاقة ؟حتياجاتلإلمالئمة هل المسالك  البرية و البحرية ) 

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

..(من نوع التلفزيون،جهاز استقبال البث الفضائي ،دي في دي) وحدة تركيب المنتجات االلكترونية-  

م1002مساحة تقدر بـ 
 2

....(الماء ، الكهرباء ، الغاز ،  الهاتف) بها كل الوسائل     

م1344حدة تحويل البالستيك عل مساحة تقدر ب و-
2
م1444نتاج ب منها ورشة لال 

2 

- 
وحدة لصناعة 41

 
م0444الثالجات عل مساحة تقدر ب 

2
 مغطاة  2م0844منها  

 .2411وحدة لصناعة الغساالت جاري انجازها وستستغل  نهاية عام -

 
 

 

 

 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 

.عامل  370: 2411ة مارس التشكيلة إلى غاي  

10:االطارات الفنيين   

10:االطارات االدارية   

88:المعلمين   

 

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

( ؟كون متاحة أو متوفرةيحتمل أن تالتمويل المحلي و األجنبيي التي   

 

.في المشروع من األموال الخاصة ،القروض البنكية  ٪54المساهمة بـ  

  
 0. المساعدات المالية والضريبية

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

 
.لجبائية المتعلقة بتشجيع االستثمارهذا المشروع يستطيع االستفادة من اإلعفاءات ا  
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