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28/8122 :عنوان  المشروع إنشاء مكتب إقليمي لتكنولوجيا المياه رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

معرفة تقنيات إنتاج الطاقة من  :المكتب سوف يهدف إلى جمع، تدريب وتطوير المهارات الالزمة لتسيير أفضل للمياه، مثل هذا .

جميع الشروط الالزمة . مختلف المياه ، إسترداد وإستخدام مياه األمطار تيجيات مكافحةخالل الطاقة الكهرومائية، معرفة إسترا

أما ما ينتظر من الشريك . التمويل المشروع المشترك متاحة ، سواء ما تعلق بالبنية التحتية الستيعاب هذا المشروع و إلنشاء هذا

  .عم التقنيوالتسويق والد األجنبي هو نقل المعرفة، المساعدة في اإلدارة

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

    2-  

    8-   

  :المجموع     

. عنابة  : المقر اإلجتماعي    المكان 
 

 تقدير مبلغ اإلستثمار  

 
إعادة التأهيل                                           مشروع جديد                                     توسيع  

                                                                                          X 

 
:تصنيف المشروع  

 
X اريةالخبرة اإلد -  
X الخبرة التقنية -  
X خبرة التسويق -  

توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

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

( المتوسط  

سوق  على صوللحا -  x 

:   المناولة       - 

:المساهمة المحلية   

Xالخبرة اإلدارية        
x الخبرة التقنية -  
X خبرة التسويق -   

جياونقل التكنول - x  

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

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

( المتوسط  

إلى السوق وصولال-    

x مناولةال  -  

( إعادة الشراء) تعويضإتفاق ال  x 

:المرغوبةمساهمة األجنبية ال   

 دراسة جدوى 

x    :        وصف المشروع 
  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرلمعلومات عن ا  
 

 

 

 

 الشركة الجزائرية لمعالجة مياه الهيدروزيد: الشركة  صاحبإسم / إسم الشركة .2.

 

جزائرية  :ةـجنسيال. 8  

 .برج األعمال ، الشعيبة ، والية عنابة :العنوان.3 

            
:البريد اإللكتروني. 6   

contact@hydrosid.com 

 87 038 :الفاكس. 5

14 52/030 82 24 00 

 07 32 0661 /74 15 87 038: الهاتف  -4

54 

.عام ديرم رئيس :المهنة. 2  تومي عبد الكريم  :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

.معالجة المياه:النشاط الحالي. 9  
 4991 :سنة اإلنشاء. 21 61 :عدد الموظفين. 22 

٪:           التصدير. 23  000,00 000 140  :يةعات السنويمجموع المبي. 28 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 24  

                         : %األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪211  : الخاص المحلي 

    

: البنوك. 25  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:الوثائق اإلضافية  
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ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

 

 مدرسة التكوين 

 

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

المهارات الالزمة تطوير وتدريب و لتلبية وسوف تكون مصممةمياه للديوان جهوي  إنشاء
في هذا  الخبرة على ميد اليورو معلومات نظام االندماج في، بشكل أفضل المياه إلدارة

 توحيد على قاعدة بياناتتشكل للمياه و الوطنية البوابة المعلومات وا أن تكون المجال و
 .تنميةال واتخاذ قرار بشأن أفضل إلدارة بوابةالمراجع و البيانات

 

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

مكالمات لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 

 الوطنية 

 

 4. توفر المواد األولية
هل هناك  مبنية على إنتاج المنتجات النهائية؟و السعر  ؟ هل الجودةفي السوق المحلية كافية األوليةحجم المواد  له)

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

 

 متوفرة 

. 
 

 

 

 

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

(؟الموظفين  

 

.نقل الخبرة المهنية منتظرة من الشراكة   

 

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

(؟حتياجت المشروعتكفي إل  

  

 البناية لهذا المشروع 
 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 
.المكون منتظر من هذه الشراكة   

 

 2. الموارد المحلية لالستثمار
، ماهي مصادر ..(لة ، األراضي، المعدات، اخرىاألموال المتدوا)  رأس المال  فيمساهمات المستثمر الوطني أنواع )

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

 

 .القروض المحليةالمساهمة باألموال  الخاصة مع إمكانية اللجوء إلى 
 

 

 

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

 

 .اإلعفاءات الجبائية

 

 

 

 

  

  

 

 


