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104/2102 :عنوان  المشروع شركة خدمات في المعلوماتية رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

هو يبحث عن شريك . المعلومات والبرمجيات المقاول من جنسية جزائرية فرنسية اختصاصي في الخدمات و االستشارة في أنظمة

المقاول يملك التكنولوجيا الالزمة  .Cloud Computing هندسةالمعلوماتية و  جزائري محلي إلنشاء شركة استشارات في

جيدة مع وجود  و من أجل ضمان حسن سير المشروع، يتعين توفر وسائل اتصاالت إنترنت من نوعية. المشروع لتحقيق هذا

لحصول على المساعدات يرغب صاحب المشروع في ا. العمالء يمكن تكوين يد عاملة وفقا الحتياجات. توزيع جيد للطاقة الكهربائية

 .و بإنجاز هذا المشروع والتسهيالت المتعلقة بالتمويل

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

  .  0.  

    2. 

  :المجموع     

 المكان . KEOS-IT 63, rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret المقر اإلجتماعي   
 

أورو 20 000  تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
 مشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة التأهيل

                                                                                                      

                                                                                        X  

 
:تصنيف المشروع  

 

الخبرة اإلدارية -  
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -  
توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

  x (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -  

X ض على المدى الطويل و قر)التمويل  -

( المتوسط  

الحصول على سوق  -  x 

:   المناولة       - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

جياونقل التكنول -   

    توفير المعدات  -

و غيرها -  

X    (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -

X ى الطويل و قرض على المد)التمويل  -

( المتوسط  

X- إلى السوق وصولال  

المناولة  - X 

X ( إعادة الشراء)إتفاق التعويض    

:مساهمة األجنبية المرغوبةال   

 دراسة جدوى 

x :         وصف المشروع    
 و غيرها  

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 هشام طالب بن دياب: الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .0.

 

جزائرية وفرنسية  :ةـجنسيال. 2  

 Rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret - FRANCE ,63 :العنوان.3 

            
:البريد اإللكتروني. 6   

: hichem.taleb-bendiab@keos-

it.com ou dbendiab@gmail.com 

0147398202  :الفاكس. 5

  

 0147398202 :: الهاتف  -4

.مسير :المهنة. 8  طالب بن دياب :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

 اإلعالم اآللينظام خدمة واستشارة في   :النشاط الحالي. 9

 2000 :سنة اإلنشاء. 01 0:عدد الموظفين. 00 

٪:          التصدير. 03  أورو021 111  :عات السنويةيوع المبيمجم. 02 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 04  

                          : %األجنبي                                   ٪  011:          العام المحلي                     ٪  : الخاص المحلي 

   

 HSBC France :البنوك. 05

 

لمهنية السابقة للمستثمرملخص عن الخبرات ا. 06  

 cac40مجموعة.بر الحسابات األوربية:ويب ل.مجلس نظام اإلعالم و هندسة البنى التحتية لإلتصاالت

 تطوير خدمات جديدة في الحوسبة

 .بوابة الموبايل واألرضية ،هندسة خدمات التوجيه

) 

 .والحاسوب النقال، الروبوت IOS على المحمولة المدمجة الحلول وتطوير تصميم -

 mytwipper.com  خدمة الطباعة أول إطالق -

 

 

 

 

 
 

:الوثائق اإلضافية  

 صور للمشاريع 

 

 

   

mailto:hichem.taleb-bendiab@keos-it.com
mailto:hichem.taleb-bendiab@keos-it.com
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ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

كل أكثر بش على االستجابة الحوسبة السحابية ونظام معلومات نظام ال ةشركة استشار إنشاء
 .خدمات الهاتف النقالو  لمعلوماتل العاليةتكنولوجيا  في مجالزبائننا  لمتطلبات فعالية

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

 

  محتمال يمثل استثمارا في العالم المدمجة / المتنقلة خدمات اإلنترنت حول األفكار التوسع في
لديها  يمكن أن تكون التي الناشئة خاصة بالنسبة للبلدان، الهامة العالمية قفي األسوا

 التكنولوجية اإلمكانات البشرية و
 في السوق المحلية لهذه المنتجات االستعانة بمصادر خارجية في رصيدا هاما ينتج عنه

  .في هذا الشأن جديدة رتطومع 
  مركز البيانات في خدمات لدينا األجانبزبائن لل السحابة خدمات حول

 ..لدينا الفرق الفنية محليا من قبل تشغيلالو تصميمال
 

 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   

 امكانات كبيرة اولديه ةغير مستغل سوقا التي ال تزال السوق الجزائرية لدى  فكرةالإن 
 التوسع والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا هي التي، التقنيات المستقبلية فيتطور لل

شاللسوق  في لمنتجات التكنولوجيا االستعانة بمصادر خارجية مع  لدينا، االستراتيجي 
.سوق العالميةالو األوروبية  

   األوليةتوفر المواد. 4
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 ؟من أين ؟هل نعم ، ماهوالمنتوج ؟أي حاجة لإلستيراد  

 

حالتنا ينطبق علىال  هذا القسم عتقد أنن .  

 
 

 

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

(؟الموظفين  

 

 .في هذا المجال التي لدينا  نقل التكنولوجيا 
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 6. وجود خدمات البنية التحتية المحلية  
  نوات االتصاالت السلكية والالسلكية، الماء وقهل توزيع الطاقة ؟حتياجاتلإلمالئمة ل المسالك  البرية و البحرية ه) 

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

  

، مع جيدة من الخدمات مع نوعية االنترنت البنية التحتية لالتصاالت، لدينا الواقعفي 
الكهربائية جيد للطاقة توزيعوجود   

 

 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 
  ،متوفرة، الموارد البشرية نعم

 

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

( ؟يحتمل أن تكون متاحة أو متوفرةالمحلي و األجنبيي التي  التمويل  

 

.تمويل مشترك للمعدات والبنى التحية والتكوين   
 

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

 

 .ق الشراكة بعد تحقي اإلعفاءات الجبائية

 

 

 

 

  

  

 

 


