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 رمز المشروع 4102/110
مركبين سياحيين في بشار إنجاز 

 (تيوت)والنعامة 
:عنوان  المشروع  

 

:وصف المشروع  

يريد . في منطقة الجنوب  ²م00111واألخرى  ²م 21111هذا المستثمر من جنسية جزائرية  لديه قطعتي أرض ،إحداها مساحتها 

ر ، مطاعم ، فنادق ، مسابح ، مساحات خضراء ووكاالت سياحية ، هدفه هو إنعاش السياحة في إنجاز مركبين سياحيين ،بها  حظائ

،اإلبل ، الغزالن ، أعالي الجبال الثلجية ،البركان ، النقوش ،الجزائر و اكتشاف الثروات السياحية للصحراء الجزائرية ، اآلثار 

، كل البنى التحتية الالزمة للسير الحسن لهذا  جدة في أماكن مختلفةالحمامات الساخنة ، القصور القديمة ، والحيوانات المتوا

و الدراية يسعى هذا المستثمر إلى الدخول في شراكة مع مستثمر أجنبي من أجل اإلستفادة من نقل التكنولوجيا . المشروع موجودة 

ادة من المزايا الممنوحة في إطار نظام تشجيع هذا المشروع بإمكانه اإلستف. في هذا المجال و كذا جلب المعدات لهذين المركبين 

 .أما في ما يخص التمويل فسيلجأ هذا المستثمر إلى القروض البنكية . اإلستثمار 

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

ياحة الس  -0 على االقل / نعم              الوكالة  

السياحة   -4 على األقل / نعم  الوكالة  

  :المجموع     

.بشار ، تيوت :المقر اإلجتماعي    المكان 
 

485 090 716.15 : بشار   

485 090 716.15 :تيوت   

 تقدير مبلغ اإلستثمار

 
إعادة التأهيل        مشروع جديد                                     توسيع                                     

                                                                                            x      
                                                                                           

 
:تصنيف المشروع  

 

اريةالخبرة اإلد -  
التقنية الخبرة -  
خبرة التسويق -  
توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

(للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -    

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

x ( المتوسط  

x  - سوق  على صوللحا  

:   المناولة              - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
لتسويقخبرة ا -   

x جياونقل التكنول -   

x     توفير المعدات  -

و غيرها -  

x    (للشراكة)مشاركة  في رأس المال  -

x قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

  x إلى السوق وصولال-  

مناولةال  -  

( إعادة الشراء) تعويضإتفاق ال -  

:المرغوبةمساهمة األجنبية ال   

 دراسة جدوى 

x    :        شروعوصف الم 
  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

عاللي عالل         :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .0.   

جزائرية   :ةـجنسيال. 4  

.الهضبة ،بشار 01مسكن رقم  21حي   -10:العنوان .  

.ن الصفراء ، والية النعامة عي 0690أكتوبر  01حي  -14               
:البريد اإللكتروني. 9   

amine.elkhaima@gmail.com 

:الفاكس. 0

 049761750 

0791953144 : الهاتف  -2  

0799941356 

.رمستثم   :المهنة. 8 عاللي عالل   :لشخص الممكن اإلتصال بها. 1   

.دليل سياحي   :النشاط الحالي. 6  
:عدد الموظفين. 00 481    جديد:نة اإلنشاءس. 01 

٪:           التصدير. 01   معتبر     :مجموع المبيعات السنوية. 04 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 02  

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

    

أجل: البنوك. 00  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 09  

جهات من الجزائر  12زار + النعامة ،البيض ، بشار ، تندوف ، أدرار ) باحث في الثروات السياحية في واليات الجنوب الغربي 

 .حراء و الجنوب الغربي للجزائردليل سياحي في الص+ أمريكا +أوروبا + أفريقيا .بلد 42زار + شرق،غرب، شمال ، جنوب 

 .خبرة مهنية في االسفار في القارات بطل رياضي في ألعاب القوى ،أستاذ في الرياضة 
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:الوثائق اإلضافية  

 
 amine.elkhaima@gmail.com :بالمكان اإلطالع على عنوان البريد اإللكتروني

1 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

 0. وصف المنتوجات
(يم قائمة من المنتوجات و شرحها لفترة وجيزةتقد)  

 

باإلطالع على  –مخطط الوضعية مع المساحة + التطوير + الدراسة التقنية واإلقتصادية 

 .العنوان اإللكتروني 

 

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

 

. ف الثروات السياحية للصحراء الجزائرية ، الهدف هو إنعاش السياحة في الجزائر و اكتشا 

اآلثار ،النقوش ،اإلبل ، الغزالن ، أعالي الجبال الثلجية ،البركان ، الحمامات الساخنة ، 

باإلطالع دائما على العنوان .القصور القديمة ، والحيوانات المتواجدة في أماكن مختلفة

.اإللكتروني  

 

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

لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 

.ال شيئ  

 

 2. توفر المواد األولية
هل هناك  ائية؟مبنية على إنتاج المنتجات النه؟ 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  

 

اآلثار ،النقوش ،اإلبل ، الغزالن ، ،البركان ، الحمامات الساخنة ، القصور ك متوفرةجد 

 . القديمة
 

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

(؟الموظفين  
 

 .الدراسة التقنية موجودة  -1

 .تكوين الموظفين و المناقشة  -2

 

 

 

 9. وجود خدمات البنية التحتية المحلية  
  نوات االتصاالت السلكية والالسلكية، الماء وقع الطاقةهل توزي ؟حتياجاتلإلمالئمة هل المسالك  البرية و البحرية ) 

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

  

.تقريبا كلها موجودة   
 

 1. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 
. متوفرةاليد العاملة   

 

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

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

 

 .  أكثر منه من حيث االرضالقروض توفير
 

 

 

 

 6. المساعدات المالية والضريبية

  ( ؟تسهيالت او ؤهل للحصول على مساعدات ماليةفاقية تجارية أو هل هو  مهل المشروع مستفيد من إت) 

 

 .المشروع مؤهل لإلستفادة من التمويل والتسهيالت
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