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521/2155 :عنوان  المشروع زراعة األسنان رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

. 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

زراعة األسنان  -5      

    2-   

  :المجموع     

.: المقر اإلجتماعي    المكان 
 

دج   تقدير مبلغ اإلستثمار 000,00 000 300

 
 مشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة التأهيل

                                                                                          X 

 
:وعتصنيف المشر  

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

و غيرها -   
 

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

( المتوسط  

سوق  على صوللحا -   

       x      المناولة   : - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

جياونقل التكنول -   

    توفير المعدات  -

x و غيرها -  

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

( المتوسط  

 x -إلى السوق وصولال  

x مناولةال  -  
( إعادة الشراء) تعويضإتفاق ال   

:رغوبةالممساهمة األجنبية ال   

 دراسة جدوى 

x    :        وصف المشروع 
  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 Robert Fromental .:الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .5.

 

فرنسية  :ةـجنسيال. 2  

 .Place Jules Ferry / Lyon - France ,14 :العنوان .3 

            
:البريد اإللكتروني. 6   

robert.fromental@wanadoo.fr 

 00.33.4.72.74.00.25: الهاتف  -4  :الفاكس. 1

 

.ديرم  :المهنة. 8  Robert Fromental :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

.في زراعة األسنان.عضو في اللجنة، مدير:النشاط الحالي. 9  
:عدد الموظفين. 55    :اءسنة اإلنش. 51 

٪:           التصدير. 53    :مجموع المبيعات السنوية. 52 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 54  

                         : %األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪511  : الخاص المحلي 

    

: البنوك. 51  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:الوثائق اإلضافية  
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ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

 

 زرع األسنان

 

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

 

 

 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   

.الطرف الجزائري هو الذي يضمن ذلك  

 

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

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

 

 .يتم استورادها
 

 

 

 

 1. توفر التكنولوجيا و الخبرة التقنية
ما هي المدة المتوقعة لتدريب  ؟الخبرة التقنية موجودة بالفعلهل  ؟ترحةصف عملية اإلنتاج من دورات المقو)  

(؟الموظفين  

 

.يتكفل بذلك المستثمر األجنبي  

 

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

  

 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

( ؟في مجال اإلدارة واإلنتاج يندربمموظفين مؤهلين أو هل هناك )  
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.تحتاج إلى تكوين خاص متوفرةاليد العاملة   

 

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

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

 

 .إجماال على الجانب الجزائري
 

 

 

 

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

 

 .ستثماراإلستفادة من نظام تشجيع اإل

 

 

 

 

  

  

 

 


