
 1 

 
 

  بطاقة المشروعبطاقة المشروع



 2 

450/1422 :عنوان  المشروع منتجع صحي رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

موجود، يتمثل ذلك في إعادة تأطير فندق فاخم من أربع طوابق، ذو  هذا المشروع يندرج في إطار إعادة تأهيل منتجع صحي

الزبائن الوطنيين وكذا  قاهي، حديقة مائية إلرضاء، بيوت من طابق، مسابح، مالعب، م(للنساء واألخر للرجال  أحدهما)حمامين 

إلنشاء منتجع صحي يديره وفق معايير ومقاييس دولية بفضل  يود هذا المستثمر أن يدخل في شراكة مع شريك أجنبي. األجانب

  .المشروع هذا هذا المستثمر األجنبي خبراته في مجال التسويق واإلدارة هي ضرورية أيضا إلنجاز المعرفة التي سيجلبها معه

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

منتجع صحي  -2      

    1-   

  :المجموع     

.البليدة  : المقر اإلجتماعي    المكان 
 

 تقدير مبلغ اإلستثمار  

 
توسيع                                           إعادة التأهيل        مشروع جديد                               

                                                                                                      

   X                                                                        

 
:لمشروعتصنيف ا  

 

اريةالخبرة اإلد -  
x الخبرة التقنية -  

خبرة التسويق -  
توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

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

( المتوسط  

 x سوق  على صوللحا -  

:   المناولة              - 

:المساهمة المحلية   

x اريةالخبرة اإلد         

x الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

x جياونقل التكنول -   

x     توفير المعدات  -

x و غيرها -  

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

( المتوسط  

إلى السوق وصولال-    

مناولةال  -  
( إعادة الشراء) تعويضإتفاق ال   

:المرغوبةية مساهمة األجنبال   

 دراسة جدوى 

x    :        وصف المشروع 
  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 المنتجع الصحي حمام ملوان :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .2.
 

.جزائرية   :ةـجنسيال. 1  

 .لبليدة مركز حمام ملوان ، بوقرة والية ا.العنوان.3 

          
:البريد اإللكتروني. 6   

hammammelouane@yahoo.fr 

 11 10 39 025: الهاتف  -0 10 10 39 025 :الفاكس. 5

 

.سير مالكم:المهنة. 8  زعيم محمد  :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

..الصناعة الغذائية :النشاط الحالي. 9  
:عدد الموظفين. 22   0220 :سنة اإلنشاء. 24   

٪:           التصدير. 23    :مجموع المبيعات السنوية. 21 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 20  

                         : %األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪244  : 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)  

 

مخيمات، مسابح ، فضاءات ( واحد للنساء واآلخر للرجال )طوابق فخم ، به حمامين  4فندق من 

..رفيه ، مقهى للعب والت  

 

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

 

 0222تم شراؤها عام والتي كانت في حالة اهمال ف هي محطة موجودة منذ الحقبة اإلستعمارية ،

وفق المعايير الدولية التي  وسائل الراحة جميعب هاسيتم تزويدفي مرحلة إعادة البناء  كما 
 . معترف بهاال

 

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

لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 

.التقرب من كل الزبائن الوطنيين وكذا األجانب  

 

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

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

 

 .جلب المعدات الخاصة بهذا المجال منتظر من هذه الشراكة .
 

 

 

 

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

(؟الموظفين  

 

 متوفرة

 

 6. وجود خدمات البنية التحتية المحلية  
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  نوات االتصاالت السلكية والالسلكية، الماء وقزيع الطاقةهل تو ؟حتياجاتلإلمالئمة هل المسالك  البرية و البحرية ) 

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

  

 موجودة 

 

 7. 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  فيالوطني  مساهمات المستثمرأنواع )

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

 

 .باألموال الخاصة نقدا المساهمة 
 

 

 

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

  ( ؟تسهيالت او ؤهل للحصول على مساعدات ماليةل هو  مهل المشروع مستفيد من إتفاقية تجارية أو ه) 

 

 .اإلعفاءات الجبائية

 

 

 

 

  

  

 

 


