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80/2802 :عنوان  المشروع وحدة للصناعة الميكانيكية رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

 

المقاول  تنتج الشركة حاليا آالت صناعية ولكن ، عبارة عن توسيع نشاط 2800 شهر جانفيهذا المشروع الذي انطلق في اإلنتاج 

ينوي إنتاج أعمدة معدنية و لكنه ال يمتلك الموارد المالية  ناعة الميكانيكية،عاما من الخبرة المهنية في مجال الص 02الذي لديه 

تقع الوحدة على أرضية مساحتها . التمويل يريد أن يقيم شراكة مع مقاول يساعده في في هذا الصدد،. هذا النشاط الكافية إلنجاز

. سنويا طن 028 888لها بتحقيق توقعاته إلنتاج  متر مربع للمكاتب، مما ال يسمح 28و متر مربع مخصصة لورشات العمل 088

 .وهذا ما جعله يفكر في االستقرار في منطقة صناعية

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

طن سنويا  08 888    أعمدة األسالك -0   

سنويا  08 888    عدنية االعمدة الم  -2   

  :المجموع     

.سطيف :المقر اإلجتماعي    المكان 
 

 تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
 مشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة التأهيل

                     x                                                                          
                               

 
:تصنيف المشروع  

 

اريةالخبرة اإلد -  
x الخبرة التقنية -  

خبرة التسويق -  
x و غيرها -  

x  -  (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

x  - سوق  على صوللحا  

:   ناولة  الم            - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

جياونقل التكنول -    

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

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

x ( المتوسط  

إلى السوق وصولال-    

مناولةال  -  

( إعادة الشراء) تعويضفاق الإت -  

:المرغوبةمساهمة األجنبية ال   

 دراسة جدوى 

   :        وصف المشروع 
  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

.   خرشي للتصميم الميكانيكي  :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .0.  

  جزائرية  :ةـجنسيال. 2

.، سطيف 00تعاونية الشروق ،حي برارمة رقم      :العنوان .   
 

:البريد اإللكتروني. 6   

mecanium@gmail.com 

  :الفاكس. 0

036838095/036841228 

 0550898139 :الهاتف .4.

.:المهنة. 0   شريف خير الدين   :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

.  يةالصناعة الميكانيك   :النشاط الحالي. 0  
:عدد الموظفين. 00 06   1122 :سنة اإلنشاء. 08 

٪:           التصدير. 00        :مجموع المبيعات السنوية. 02 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 04  

                             : %األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪  : الخاص المحلي 

: البنوك. 00  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 06  
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:الوثائق اإلضافية  

 

 

1 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

  

 .الغلفنة  اط ونش أخرى  صناعة األعمدة المعدنية ومعدات وآالت

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

 ²م 011مؤجرة ، منها  ²م 011، يقع على مساحة  هو مشروع صناعة اآلالت الميكانيكية

 هو مشروع.  شرع المستثمر في صناعة األعمدة المعدنية . للمكاتب  ²م 11للورشات و

هو مشرع يلبي طلب .CREDEC موافقةو لب الكثير من التمويل يتط ، ولكنه غير املوثة

 ا السوق الوطنية ،كما أن المواد األولية سيتم اقتناؤها محلي

 

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

دراسات متعلقة بالسوق؟  لتصدير؟ هل هناكلالمستهدفة   

 

 .السوق الوطنية يستهدف هذا المستثمر أوال السوق الجهوية و 

 

 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 ؟ن أينم ؟هل نعم ، ماهوالمنتوج ؟أي حاجة لإلستيراد  

 

 . كل العتاد سيتم اقتناؤه من السوق الوطنية 
 

 

 

 

                                                           
 
 إستثمر في الجزائر 



 5 

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

(؟الموظفين  

 

 .توفرةم

 

 

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

 

 ²م 011إلى للمكاتب   ²م20موزعة على النحو التالي م 520 شكل إيجار نوع الحيازة في

 .رشة عملو
 

 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 
.متوفرة   

 

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

( ؟يحتمل أن تكون متاحة أو متوفرةمويل المحلي و األجنبيي التي الت  

 

 . غياب التمويل
 

 

 

 

 0. المساعدات المالية والضريبية

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

 
 .ANDIالمشروع مؤهل لإلستفادة من المزايا التي تمنحها 
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