
 

 

 بطاقـــــت نمشــــروع فـــالحــــي 
 3                                -األرانب تربيت                                 -

                                                    
 2014ٍصادق عيٍه سْح                                                     

 
 

 :انباعث
 

  شخض ٍادي  : االجتَاعٍحاالسٌ و اىيقة أو اىغاٌح 
 تىّسٍح : اىجْسٍح

 ستغاله فشديإ : اىصٍغح اىقاّىٍّح
   -: قٍَح سأس اىَاه

 

 :انىضعيت انحانيت نهمستغهت
 

 ـ( : ²ً)اىَساحح اىَغطاج                                            1 : (هل)اىَساحح اىجَيٍح 
 ٍيل: وجهح اىتصشف                                          1( : هل)اىَساحح اىَستغيح 
 ـ: اىَىاسد اىَائٍح                        ـ                    ( : هل)اىَساحح اىسقىٌح 

 
                                                                                                                                                                              

 

  :انمشروع
 

 إحذاث:   طثٍعح اىعَيٍح    جاىفالح : اىْشاط األساسً

 دٌْاسا 200000:  ميفح اىَششوع                        " ب" : اىصْف 

 :االستثَاسّظاً              اىشاتح: اىَعتَذٌح 
  *  سىق محهيت         تصدير جسئي           تصدير كهي   اىَهذٌح: اىىالٌح 

 

 :مكىناث انمشروع 
 

 :ّزمش االستثَاسوٍِ أهٌ ٍنىّاخ  ٍشّثح وتجهٍز  إحذاث ٌتَثو اىَششوع فً

 ،²ً 522عيى ٍساحح  ٍشّثح إحذاث -

 ،(ً 210) إحذاث سٍاج تاألسالك اىشائنح ىيَشّثح  -

 تجهٍز اىثْاءاخ تاىَاء واىنهشتاء، -

 ،( ²ً 60) ٍخزُ أعالفو (  ²ً 20) ٍسنِ سٌفً إحذاث -

 ، ( 3ً 3) وحفش ىيجثج  ( 3ً 100)إحذاث فسقٍح  -

 ، فحىه 32أٍهاخ أساّة و  260قتْاء إ -

 ،  (تجهٍزاخ وأقفاص )  قتْاء تجهٍزاخ ىتشتٍح األساّةإ -

 .إقتْاء شاحْح  -

 

  

 2 : مىاطن انشغم
 

 

 ي تَىٌو راخ:  مصادر انتمىيم  
 



 

 و انمنح اإلستثمارجدول 
 

 (دينار)انمنح  (دينار)اإلستثمار 

 انكميت انمكىنت
 انقيمت

 انمقترحت

انقيمت 

 انمحتسبت
 اننسبت

منح 

 االستثمار
 اننسبت  أخري منح  اننسبت

منحت 

 دراست

     1160  4640 5900  ةانتهيئ

     735 %  25 2940 4200 ً 210  سٍاج

     200 %  25 800 800  ٍعذاخ مهشتائٍح 

     225 %  25 900 900  شثنح جية اىَاء

     23097  92385 93420  انبناءاث

     2944 %  25 11775 11775 100ً3 فسقٍح

     1200 %  25 4800 5320 40ً² ٍخزُ

     18270 %  25 73080 73455 522ً² ٍشّثح

     650 %  25 2600 2600 20ً² ٍسنِ سٌفً

     33 %  25 130 270 3ً3 حفش ىيجثج

     6847  27386 30260  انتجهيساث

     2925 %  25 11700 11700 260 أقفاص ىألٍهاخ

     80 %  25 320 320  تجهٍزاخ ىتشتٍح األساّة

     3549 %  25 14196 16800 338 أقفاص ىيتسٍَِ

     293 %  25 1170 1440 26 أقفاص ىيفحىه 

     2145  8580 10380  انمىاشي

     1950 %  25 7800 9100 260 أّثى األساّة 

     195 %  25 780 1280 26 رمش األساّة 

     8750  35000 42000  انمعداث انمتنقهت

     8750 %  25 35000 42000 1 شاحْح

     12  60 5895  غير ذنك من انمصاريف

     12 %  20 60 5895  غٍش رىل ٍِ اىَصاسٌف

 0      0 0  مصاريف اندراست

 0 %  0     0 0  ٍصاسٌف اىذساسح

     1790  8949 12145  انمال انمتداول

     1790 %  20 8949 12145  اىَاه اىَتذاوه

 0  0  43801  177000 200000  انمجمىع
  %  0  %  0  %  25    ( من انقيمت انمحتسبت)اننسبت 

           

                       

 

 

                                                           جدول انتمىيم                   

                   (د ث) انمنحجدول                                          

 

 

 

 

 

                             

 (د ث) متيازاث انممنىحت نهباعث انجديداإل                   

                                                

 

 

 

 

 

 اننسبت انمصدر

(%) 

 انقيمت

 (ثد )

 156199 78 تمىيم ذاتي

 0 0 واجب ارجاعه داعتما

 43801 22 منح استثمار

 0 0 أخري منح 

 0 0 منحت دراست

 0 0 قروض قصيرة انمدي 

 0 0 قروض متىسطت انمدي

 0 0 قروض طىيهت انمدي

 0 0 مىارد أخري

 200000 100 مجمىعال

 19544 انمنح انمتىسطت انمدي

 24257 انمنح انطىيهت انمدي

 0 منحت اندراست

 43801 مجمىع انمنح

 8851 منحت انباعث انجديد 

 0 إعتماد واجب إرجاعه 

 د ث 177000 : من انقيمت انجمهيت انمحتسبت نإلستثمار انمقدرة بــ %25د ث أي ما يعادل  43801: مجمىع انمنح



 

 

  سنىاث 4 :نجاز انمشروعإمدة 

 

 

 :روةذاإلنتاج انمتىقع في سنت ال

 (د ث)  انقيمت (د ث) انثمن انفردي انكميت انىحدة انمنتىج

 7.5 12000 انسنت/أرنب أرانب

 

90000 

 

 

 

 2 : عدد مىاطن انشغم انمسمع إحداثها في إطار انمشروع

 

 :مىزعت كما يهي 

 

 :انعمهت * 

                                                            

 انرتبت

  

 انعدد اإلضافي انعدد انمىجىد

 1  عامم قار

 1  حارش

 2  انجمهت

 

 

 

 

 

 

 

 انمىافقت: رأي انهجنت انجهىيت إلسناد اإلمتيازاث 

 


