
 
 

  بطاقة المشروعبطاقة المشروع

48/1122  رمز المشروع 
تصنيع مصابيح انخفاض 

 إلستهالك الطاقة
:عنوان  المشروع  

 

:وصف المشروع  

تأسست هذه الشركة في عام 6002 ، شرعت في إنتاج المصابيح الكهربائية المسماة مصابيح إنخفاض االستهالك. صاحب 
هذا المشروع يريد زيادة الطاقة اإلنتاجية ألعماله وتنويع منتجاته من خالل عمل توسيع في مشروع مشترك مع شريك 

أجنبي الذي سيقدم له المعرفة والمساعدة فضال عن إدارة التسويق. مساحة مبنية كبيرة متوفرة وسيتم كذلك الوصول إلى 
 .التمويل المحلي يسهل نضج هذا المشروع

 

 

 للتصدير ٪
 

 محليا ٪
 

المبيعات  
  (€)السنوية     

 

اإلنتاج المصنعة قدرة  

 

 

:المنتوجات المصنعة  

تصنيع مصابيح إنخفاض إلستهالك .  2 000 4   

 الطاقة
االا االاالستهالك  المنخفض       

    1 

  :المجموع     

والية بجاية:  المقر اإلجتماعي   المكان 
 تقدير مبلغ اإلستثمار  

 
وسيع                                        إعادة التأهيلمشروع جديد                                     ت  

                                                                            X                                                                       

 
:تصنيف المشروع  

   
الخبرة اإلدارية -  
قنيةالخبرة الت -  
خبرة التسويق -  
و غيرها -  

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

( المتوسط X 

 X الحصول على سوق  -   

التعامل الثانوي    - 

:المساهمة المحلية   

 Xالخبرة اإلدارية    

الخبرة التقنية - X 
خبرة التسويق -   

نقل التكنولجيا - X 

دات توفير المع  -  

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

( المتوسط  

المنفذات إلى السوق-  

التعامل الثنوي  -  

( إعادة الشراء)إتفاق المعاوضة  -  

:المساهمة األجنبية المرغوبة   



 

 

 

 

І .الشركة الحالية/ معلومات عن المستثمر  
 

 

 

   Sarl ELECTROMEL:       إسم صاحب الشركة/ إسم الشركة. 2

جزائرية :الجنسيـة. 1  
  12211وادي غير، والية بجاية  21الطريق السريع الوطنى رقم .  :العنـوان. 3

:البريد اإللكتروني. 2  

contact@electromel.net 

الفاكس.  5 95 35 43 30 (0) 213+  : +213 (0) 30 41 57 14 – 15 / +213 (0) 550 

 :الهاتف   93 98 98

مدير عام  :  المهنة. 4 مرادي مصباح : السيد : الشخص الممكن اإلتصال به. 7   
إنتاج المصابيح منخفضة استهالك الطاقة:  النشاط الحالي. 9  

15:عدد الموظفين. 22  1112سنة اإلنشاء. 21   
٪     11:      التصدير. 23 : مجموع المبيعات السنوية. 21   

توزيع رأس المال اإلجتماعي. 28  
٪:             ٪                               األجنبي:            ٪                     العام المحلي    211:     الخاص المحلي      
القرض الشعبي الجزائري:  البنوك. 25  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر .22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و غيرها -  

 دراسة جدوى 
وصف المشروع      X 

 و غيرها  

 
:الدراسات المتاحة  

   



: الوثائق اإلضافية  

:     الموقع االلكتروني    

soremep@yahoo.fr 
 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

 2. وصف المنتوجات
(تقديم قائمة من المنتوجات و شرحها لفترة وجيزة)  

 
 المصابيح منخفضة استهالك الطاقة

 

 1. وصف ودراسة جدوى قبلية للمشروع
(ماهي أهداف المشروع و أسباب نجاحه)  

لقد كانت تجربة الملف وطويلة من والد في مجال الكهرباء منن خنالل تدريبنه األساسني والنشناط المهنني، إلنى حند كبينر 

  .مسؤولة عن فكرة المشروع

 

  .توافر مساحات واسعة المبنية، والملكية، يسر نضوج هذا المشروع

 

ولدت فكنرة المشنروع منن مالح نات وتحلنيالت، يقنوم تجريبينا كخطنوة أولنى، ومنن ثنم تؤكندال الدراسنات االستقصنائية، 

  .والمعدات الكهربائية السوق، وتكاليف استهالك الطاقة

 

فني الضغوط على القدرة الشرائية لألسر تنمو بالضرورة إلى انعكاسنات وأانار إلنى التنزام متزايند للبحنف عنن وفنورات 

  .نفقات الميزانيات

 

  .فاتورة استهالك الكهرباء احتياطي كبير، حيف أن حصة الطاقة لإلضاءة تستأثر سوى ثلف االستهالك

 المصابيح المتوهجة، وعادة يستخدم في األصل من قبل عدد والقوى المتاحة وحاجة

 

 3. الحصول إلى األسواق
محلي الذي ينوي المشروع الحصول عليه؟ ماهي ما هو جزء السوق ال؟ هل هناك سوق منشأة بالفعل) 

 األسواق المستهدفة للتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟

 

  .ا تلبى احتياجات السوق اليوم، قوتها يتحقق عن طريق االستيراد من الدول اآلسيوية وتركيا .

ELECTROMEL  أكبنر منن هنذال بواسنطة منتجاتهنا وجنودة منتجاتهنا وأسنعارها يمكنن اسنتخراج حصنة

 .السوق

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

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

..(اخرال  
 



..االولية متوفرة  المواد  
 

 

 5. توفر التكنولوجيا و الخبرة التقنية
وصف عملية اإلنتاج من دورات المقترحة؟ هل الخبرة التقنية موجودة بالفعل؟ ما هي المدة المتوقعة لتدريب )  

(الموظفين؟  

 

 .متواجدة
 

 

 2. وجود خدمات البنية التحتية المحلية  
مة لإلحتياجات؟ هل توزيع الطاقة، الماء وقنوات االتصاالت السلكية هل المسالك  البرية و البحرية مالئ) 

(والالسلكية  تكفي إلحتياجت المشروع؟  

 

 .وفر مساحات واسعة مبنية والملكية، يسر نضوج هذا المشروعت
 

 

 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

(هل هناك موظفين مؤهلين أو مدربين في مجال اإلدارة واإلنتاج؟ )  

 

.  و متأهلة العاملة متوفرةاليد   

 

 4. الموارد المحلية لالستثمار
، ماهي ..(األموال المتدوالة ، األراضي، المعدات، اخرى) أنواع مساهمات المستثمر الوطني في  رأس المال )

(مصادر التمويل المحلي و األجنبيي التي يحتمل أن تكون متاحة أو متوفرة؟   

 

 أمول متواجدة نقدا
 

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

( هل المشروع مستفيد من إتفاقية تجارية أو هل هو  مؤهل للحصول على مساعدات مالية او تسهيالت؟ )   

 

.اإلعفاءات الجبائية المتعلقة بتشجيع االستثمار  

 

 

 

 

  

  

 

 



 


