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097/2011  رِش اٌّشزٚع 
رظ١ٕع لطع غ١بر اٌز١ذ٠ً ٌٍّزوجبد اٌثم١ٍخ 

 ٚ اٌٙٛائ١خ
:عٕٛاْ  اٌّشزٚع  

 

:ٚطف اٌّشزٚع  

. 

اٌثم١ٍخ ِٓ أجً رٍج١خ ِزطٍجبد طٛق  اٌّجّٛعخ رز٠ذ رحم١ك شزاوخ وّشزٚع ِشززن فٟ طٕبعخ لطع غ١بر اٌزجذ٠ً ٌٍّزوجبد ٘ذا

إٌجبح ِزٛفزح، ثّب ف١ٙب اٌج١ٕخ اٌزحز١خ اٌطزق، اٌظىه اٌحذ٠ذ٠خ ٚغ١ز٘ب ِٓ  ج١ّع شزٚؽ. اٌظ١براد اٌجشائز٠خ ثأ١ّ٘خ ِزشا٠ذح

رزغت االطزفبدح ِٓ ٔمً اٌّعزفخ  ٘ذٖ اٌّجّٛعخ. ٚخؾ ٌزج١ّع ٚاٌظ١طزح ( اٌّحالد اٌزجبر٠خ17شجىخ ِٓ )اٌزحز١خ اٌزجبر٠خ  اٌج١ٕخ

 ٚطبئً اٌز٠ًّٛ وّب أْ ٌذ٠ٙب. اٌف١ٕخ ٚاٌّظبعذح اٌزم١ٕخ ٚ اٌزظ٠ٛك

 

 

٪ٌٍزظذ٠ز   

 

٪ِح١ٍب   

 

 اٌّج١عبد اٌظ٠ٕٛخ     
(€)  

 

 لذرح اإلٔزبج اٌّظٕعخ
 

 

:إٌّزٛجبد اٌّظٕعخ  

 قطع الغيار  000 000 10  ٪100 

 100٪ اٌعجالد   000 000 5 

 المجمىع    

. ِخشْ ِٛسعخ عجز وبًِ اٌززاة اٌٛؽٕٟ: اٌّمز اإلجزّبعٟ    اٌّىبْ
 

 رمذ٠ز ِجٍغ اإلطزثّبر 000 000 1أورو 

 
 ِشزٚع جذ٠ذ                                     رٛط١ع                                           ئعبدح اٌزأ١ً٘

            x                                                                                        
                                            

 
:رظ١ٕف اٌّشزٚع  

 

x اٌخجزح اإلدار٠خ-   

x اٌخجزح اٌزم١ٕخ-   

x خجزح اٌزظ٠ٛك-   
رٛف١ز اٌّعذاد         - 

ٚ غ١ز٘ب -   
 

  x (ٌٍشزاوخ)ِشبروخ  فٟ رأص اٌّبي -   

x لزع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌز٠ًّٛ - 

  (اٌّزٛطؾ

اٌحظٛي عٍٝ طٛق -   x 

:     إٌّبٌٚخ     - 

:اٌّظبّ٘خ اٌّح١ٍخ   

        اٌخجزح اإلدار٠خ
اٌخجزح اٌزم١ٕخ-   
خجزح اٌزظ٠ٛك-    

x ٔمً اٌزىٌٕٛٛج١ب-    

x رٛف١ز اٌّعذاد    -   

ٚ غ١ز٘ب-   

 x  (ٌٍشزاوخ)ِشبروخ  فٟ رأص اٌّبي - 
لزع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌز٠ًّٛ - 

  (اٌّزٛطؾ

اٌٛطٛي ئٌٝ اٌظٛق-    

إٌّبٌٚخ-    
  (ئعبدح اٌشزاء) ئرفبق اٌزع٠ٛغ 

:اٌّظبّ٘خ األجٕج١خ اٌّزغٛثخ   

 دراطخ جذٜٚ 

x :          ٚطف اٌّشزٚع   
 ٚ غ١ز٘ب  

 

:اٌذراطبد اٌّزبحخ  
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І .اٌشزوخ اٌحب١ٌخ/ ِعٍِٛبد عٓ اٌّظزثّز  
 

 

 

 

 SNTRِجّٛعخ :ئطُ طبحت اٌشزوخ / ئطُ اٌشزوخ. 1.

 

جشائز٠خ:  اٌجٕظ١ـخ. 2  

 . شبرع اإلخٛح ثٛعذٚ ، ثئز ِزاد را٠ض ،اٌجشائز اٌعبطّخ27 :اٌعٕٛاْ.3 

            
:اٌجز٠ذ اإلٌىززٟٚٔ. 6   

a.benmaarouf@sntr-groupe.com 

21540814 00213 :اٌفبوض. 5

  

 21540504 00213  :: اٌٙبرف - 4

.رئ١ض ِذ٠ز عبَ : إٌّٙخ. 8 ثٓ ِعزٚف عجذ هللا : اٌشخض اٌّّىٓ اإلرظبي ثٗ. 7 

     عجالت والحراسةال/  والصيانة وتسويق قطع الغيار رظ١١ز ِجّٛعخ شزوبد ِزخظظخ فٟ إٌمً ، :إٌشبؽ اٌحبٌٟ. 9

 1967 :طٕخ اإلٔشبء. 10 2400: عذد اٌّٛظف١ٓ. 11 

٪     1:      اٌزظذ٠ز. 13 أٚرٚ 80 000 000:  ِجّٛع اٌّج١١عبد اٌظ٠ٕٛخ. 12 

رٛس٠ع رأص اٌّبي اإلجزّبعٟ. 14  

: %                                                            األجٕجٟ ٪  100:                               اٌعبَ اٌّحٍٟ٪:    اٌخبص اٌّحٍٟ

   

 SOFINANCE ثٕه اٌز١ّٕخ اٌّح١ٍخ ٚ: اٌجٕٛن. 15

 

:ٍِخض عٓ اٌخجزاد ا١ٌّٕٙخ اٌظبثمخ ٌٍّظزثّز. 16  

 

 

  ٌذ٠ٙب خجزح وج١زح فٟ ط١بٔخ اٌّزوجبد اٌثم١ٍخ  SNTRِجّٛعخ   

إلى تحتاج فإنها  ، QHSE ومعاييرمتطلبات مع و (حقن الوقود)ولكن مع االبتكارات التكنولوجية 

. . عمليات جديدةعن طريق صيانة تحيث ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:a.benmaarouf@sntr-groupe.com
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:اٌٛثبئك اإلػبف١خ  

 

 

 

 

ІІ . ٚطف اٌّشزٚع  
 

 

ٚطف إٌّزٛجبد. 1  
(تقديم قائمت من المنتىجاث و شرحها لفترة وجيزة)  

 

  .صيانة المركبات الثقيلة
 .الكمبيوتربمساعدة صيانة تتم إدارة ال

ِشزٚعًٌ  ِٓجذٜٚايٚطف ٚدراطخ . 2  
(ماهي أهداف المشروع و أسباب نجاحه)  

 

 SNTRة مخطط أعمال مجموع
 

اٌٛطٛي ئٌٝ األطٛاق. 3  
ِب ٘ٛ جشء اٌظٛق اٌّحٍٟ اٌذٞ ٠ٕٛٞ اٌّشزٚع اٌحظٛي ع١ٍٗ؟ ِبٟ٘ األطٛاق ؟ ً٘ ٕ٘بن طٛق ِٕشأح ثبٌفعً )

 اٌّظزٙذفخ ٌٍزظذ٠ز؟ ً٘ ٕ٘بن  دراطبد ِزعٍمخ ثبٌظٛق؟ ِىبٌّبد

 

منتظمة ضمن المجموعة هناك بالفعل سوقا تتألف من المركبات النظيفة والسيارات ال

 رٛفز اٌّٛاداأل١ٌٚخ  . 4
؟ ً٘ اٌجٛدح ٚ اٌظعز ِج١ٕخ عٍٝ ئٔزبج إٌّزجبد إٌٙبئ١خ؟ ً٘ ٕ٘بن  فٟ اٌظٛق اٌّح١ٍخ وبف١خاأل١ٌٚخ حجُ اٌّٛاد يٖ)

(..أٞ حبجخ ٌإلطز١زاد؟ ً٘ ٔعُ ، ِب٘ٛإٌّزٛج؟ ِٓ أ٠ٓ؟ ً٘ اٌعٍّخ األجٕج١خ  فٟ ِزٕبٚي اٌج١ّع؟ ئٌٝ اخزٖ  

 

.لإلنتاج المحليمهمة سيتم استيراد قطع غيار مع   
 

 

رٛفز اٌزىٌٕٛٛج١ب ٚ اٌخجزح اٌزم١ٕخ. 5  
ِب ٟ٘ اٌّذح اٌّزٛلعخ ٌزذر٠ت ؟ ً٘ اٌخجزح اٌزم١ٕخ ِٛجٛدح ثبٌفعً؟ طف ع١ٍّخ اإلٔزبج ِٓ دٚراد اٌّمززحخٚ)  

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

جلب التكنولوجيا هو الهدف من هذه الشراكة 

 

   ٚجٛد خذِبد اٌج١ٕخ اٌزحز١خ اٌّح١ٍخ. 6
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  ٔٛاد االرظبالد اٌظٍى١خ ٚاٌالطٍى١خ؟ ً٘ رٛس٠ع اٌطبلخ، اٌّبء ٚقحز١بجبدٌإلِالئّخ ً٘ اٌّظبٌه  اٌجز٠خ ٚ اٌجحز٠خ  )

(رىفٟ إلحز١بجذ اٌّشزٚع؟  

  

 متوفرة
 

 

  رٛفز ا١ٌذ اٌعبٍِخ اٌّح١ٍخ. 7

(؟  فٟ ِجبي اإلدارح ٚاإلٔزبج٠ٓدرةَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘بن )  

 
 متىفرة ومؤهلت 

 

اٌّٛارد اٌّح١ٍخ ٌالطزثّبر. 8  
، ِبٟ٘ ِظبدر (..األِٛاي اٌّزذٚاٌخ ، األراػٟ، اٌّعذاد، اخزٜ )  رأص اٌّبيِظبّ٘بد اٌّظزثّز اٌٛؽٕٟ فٟ أٔٛاع )

(؟ ٠حزًّ أْ رىْٛ ِزبحخ أٚ ِزٛفزحاٌز٠ًّٛ اٌّحٍٟ ٚ األجٕج١ٟ اٌزٟ   

 

األراضي، والبنية التحتية الخ  من  هي مصادر تمويل متعددة، SNTRمساهمات 

 
 

 

اٌّظبعذاد اٌّب١ٌخ ٚاٌؼز٠ج١خ. 9  

  ( اٚ رظ١ٙالد؟ ؤً٘ ٌٍحظٛي عٍٝ ِظبعذاد ِب١ٌخً٘ اٌّشزٚع ِظزف١ذ ِٓ ئرفبل١خ رجبر٠خ أٚ ً٘ ٘ٛ  َ )

 

 .اإلعفاءاث الجبائيت

 

 

 

 

  

  

 

 


