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010/1011 :عنوان  المشروع عيادة طبية جراحية خاصة رمز المشروع   

 

:وصف المشروع  

تعزيز قدرات االستقبال وتقديم الرعاية  سريرا، من شأنها 64المشروع عبارة عن إنشاء مؤسسة استشفائية خاصة تتكون من  .

الفعال بالمرضى، ستقدم المؤسسة كشوفا متخصصة، استقبال حاالت السريع و  باإلضافة إلى التكفل. الطبية في هيئة مناسبة

العقار الالزم . والرعاية الطبية الفحوصات الطبية، استكشافات اإلشعاعية، الوالدة، العمليات الجراحية، االستشفاء الطوارئ،

ينشط في مجال الطب، الموارد  يمتلك هذا المقاول، الذي. المدينة الحتضان هذا المرفق متوفر ويقع في منطقة حضرية بوسط

على المساندة من حيث  لتمويل هذا المشروع ولكن نظرا ألهمية المشروع، يرغب في إيجاد شريك من أجل الحصول المالية الخاصة

 .التمويل و توفير المعدات

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:ةالمنتوجات المصنع  

    1-  

    1-   

  :المجموع     

.برج بوعريريج: المقر اإلجتماعي    المكان 
 

دج   تقدير مبلغ اإلستثمار 000 460 294

 
 مشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة التأهيل

                                                                                          X 

 
:تصنيف المشروع  

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

و غيرها -   
 

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

( المتوسط  

سوق  على صوللحا -   

:   المناولة              - 

:المساهمة المحلية   

        الخبرة اإلدارية
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

جياونقل التكنول -   

    توفير المعدات  -

x و غيرها -  

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

( المتوسط  

السوقإلى  وصولال-    

مناولةال  -  
( إعادة الشراء) تعويضإتفاق ال   

:المرغوبةمساهمة األجنبية ال   

 دراسة جدوى 

x    :        وصف المشروع 
  و غيرها 

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 .عماري اليامين :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .1.

 

.جزائرية   :ةـجنسيال. 1  

 .شاع عيسات إيدير برج بوعريريج 00.العنوان.3 

            
:البريد اإللكتروني. 4   

l.ammari@hotmail.com 

 0661751150 :: الهاتف  -6 035605163: :الفاكس. 5

 

.طبيب متخصص:المهنة. 8   :لشخص الممكن اإلتصال بها. 7 

.خاص:النشاط الحالي. 0  
:عدد الموظفين. 11    :سنة اإلنشاء. 10 

٪:           التصدير. 13    :مجموع المبيعات السنوية. 11 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 16  

                         : %األجنبي                                   ٪:            العام المحلي                     ٪100  : الخاص المحلي 

    

: نوكالب. 15  
:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 14  

 

 طبيب متخصص في التخذير واإلنعاش 

 (عامين في الخاص.عامين في القطاع العمومي )سنوات خبرة 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:الوثائق اإلضافية  
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ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

سرير ، تهدف إلى إنعاش وتقوية طاقة اإلستيعاب، تقدم  64خاصة  إنشاء مؤسسة استشفائية .

.مرفق مالئم  فيالعالج الطبي  

.سرير 81: مصلحة الجراحة -  

.سرير 86مصلحة األمومة ، التوليد ، -  

. ، التشخيص باألشعة الضوئية مصلحة األشعة -  

.لعاجلقاعات للتدخل ا 3جناح خاص بالعمليات من  -  

.أسرة  6مصلحة االنعاش  -  

.االستقبال والعالج المستعجل -  

.ارة ، المصالح التقنية ، مخبر التحاليل الطبية }الصيدلة ، ال   -  

وأخرى لألستقبال الجيد وقاعات اإلنتظار والتكفل التام والفعال العاجل ، التحاليل الطبية ، 

.االشعة ، التدخالت الجراحية والعالج  

 ²م 0322: اإلجمالية الالزمة  المساحة -

 ²م002: المساحة المغطاة  -

 ²م022:حظيرة السيارات  -

 ²م322:مساحات خضراء  -

دج 030302222: تكلفة المشروع  -  

  

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

الية برج بوعريريج المستثمر في مجال الطب مدعم من طرف والده وهو طبيب في األشعة في و

سنة02منذ .  

 

 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  

نسمة 022222سكان البرج  

سرير 062ب. فى مستش  

عيادين خاصتين   
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 6. توفر المواد األولية
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  

 

 .قتناؤهايتم ا
 

 

 

 

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

(؟الموظفين  

 

.يتم اكتسابها  

 

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

  

 موجودة 

 

 7. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 
.انفي الميد تحتاج إلى تكوين خاص متوفرةاليد العاملة   

 

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

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

 

 .دج000 960 149المساهمة الشخصية 
 

 

 

 

 0. المساعدات المالية والضريبية

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

 

 .ستثماراإلستفادة من نظام تشجيع اإل
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