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  ثطبلخ اٌّششٚعثطبلخ اٌّششٚع

96/2011  سِض اٌّششٚع 

 

تصنٌع قطع غٌار التٌدٌل 
 للمركبات الثقٌلة و الهوائٌة

 

 

:عٕٛاْ  اٌّششٚع  

 

:. ٚطف اٌّششٚع

الهدف من هذا المشروع هو إنشاء وحدة لتجمٌع السٌارات الثقٌلة فً شراكة مع مستثمر الذي ٌملك التكنولوجٌا 
هذه المجموعة لدٌها بالفعل خبرة كبٌرة جدا فً إعادة التأهٌل للمركبات الثقٌلة لتجعلها جدٌدة على غرار . المتصلة بها

 لدٌه قطعة أرض ، البنٌة التحتٌة والتموٌل لتحقٌق هذا المشروع. عملٌة التجمٌع

 

٪ٌٍزظذ٠ش   
 

٪ِح١ٍب   
 

  (€) اٌّج١عبد اٌغ٠ٕٛخ     
 

 لذسح اإلٔزبج اٌّظٕعخ
 

 

:إٌّزٛجبد اٌّظٕعخ  

اٌغٕخ/ ٚحذح  000 000 20 أٚسٚ  100 .  شبحٕخ جشاس  – 1  250

اٌغٕخ/ٚحذح 000 000 10 أٚسٚ  100 ..  اٌجشاساد   2 250

  :اٌّجّٛع     

اٌجضائش :  اٌّمش اإلجزّبعٟ   اٌّىبْ
 

 رمذ٠ش ِجٍغ اإلعزثّبس € 000 000 4

 
 ِششٚع جذ٠ذ                                     رٛع١ع                                           ئعبدح اٌزأ١ً٘ 

  x 

 
:رظ١ٕف اٌّششٚع  

 
اٌخجشح اإلداس٠خ-   
اٌخجشح اٌزم١ٕخ-   
خجشح اٌزغ٠ٛك-   
رٛف١ش اٌّعذاد         - 

ٚ غ١ش٘ب -   
 

  x (ٌٍششاوخ)ِشبسوخ  فٟ سأط اٌّبي -   
لشع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌز٠ًّٛ - 

 x (اٌّزٛعؾ

 x اٌٛ طٛي عٍٝ عٛق -   

:     إٌّبٌٚخ            - 

:اٌّغبّ٘خ اٌّح١ٍخ   

       اٌخجشح اإلداس٠خ

x اٌخجشح اٌزم١ٕخ-   
 x  (ٌٍششاوخ)ِشبسوخ  فٟ سأط اٌّبي - 

لشع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌز٠ًّٛ - 

:اٌّغبّ٘خ األجٕج١خ اٌّشغٛثخ   
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І .اٌششوخ اٌحب١ٌخ/ ِعٍِٛبد عٓ اٌّغزثّش  
 

 

 

 
 

 

 

خجشح اٌزغ٠ٛك-    

ٔمً اٌزىٌٕٛٛج١ب -  x  

رٛف١ش اٌّعذاد -  x    

ٚ غ١ش٘ب-   

  (اٌّزٛعؾ

اٌٛطٛي ئٌٝ اٌغٛق -

 إٌّبٌٚخ-  

  (ئعبدح اٌششاء) ئرفبق اٌزع٠ٛغ 

x  ٜٚدساعخ جذ 

 ٚطف اٌّششٚع         
 ٚ غ١ش٘ب  

 

:اٌذساعبد اٌّزبحخ  

 

 SNTRِجّٛعخ     :ئعُ طبحت اٌششوخ / ئعُ اٌششوخ. 1.

 
 

جضائش٠خ :  اٌجٕغ١ـخ. 2  

  شم١ك، ثئش ِشاد سا٠ظ ثبٌجضائش اٌعبطّخثبدٚ، شبسع لظش رشٚا 27   : .اٌعٕٛاْ.3 

:اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ. 6   

a.benmaarouf@sntr-

groupe.com 

 00213 اٌفبوظ. 5

21540814   

  

 21540504 00213:اٌٙبرف- 4

اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ٌٍّجّٛعخ :  إٌّٙخ. 8 ثٓ ِعشٚف عجذهللا  :اٌشخض اٌّّىٓ اإلرظبي ثٗ. 7 

 االؽبساد ٚاٌحشط/  إٌمً ٚاٌظ١بٔخ ٚرغ٠ٛك لطع اٌغ١بس ِٚجّٛعخ ِٓ اٌششوبد اٌعبٍِخ فٟ ِجبي ئداسح إٌمً  :  إٌشبؽ اٌحبٌٟ . 9

. 
:عذد اٌّٛظف١ٓ. 11   400 2 1967: عٕخ اإلٔشبء. 10   

٪:           اٌزظذ٠ش. 13   أٚس000ٚ 000 80 : ِجّٛع اٌّج١عبد اٌغ٠ٕٛخ. 12 

رٛص٠ع سأط اٌّبي اإلجزّبعٟ. 14  

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

 bdl -SOFINANCE:  اٌجٕٛن. 15

:ٍِخض عٓ اٌخجشاد ا١ٌّٕٙخ اٌغبثمخ ٌٍّغزثّش. 16  

 

SNTRٌذ٠ٗ اٌّجّٛعخ خجشح وج١شح جذا فٟ ئعبدح رأ١ً٘ اٌذٌٚخ اٌجذ٠ذح ِّبثٍخ ٌزشغ١ً اٌّشوجبد اٌثم١ٍخ اٌّزظبعذح  . 

 

 .

: اٌٛثبئك اإلػبف١خ  
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ІІ . ٚطف اٌّششٚع  
 

 

ٚطف إٌّزٛجبد. 1  
(تقذٌم قائمح من المنتىجاخ و شزحها لفتزج وجٍزج)  

 

تفزٌغ  للالشاحناخ الكثٍزجشاحنح الجزاراخ و تزكٍة   

 

ِششٚعًٌ  ِٓجذٜٚايٚطف ٚدساعخ . 2  
(ماهً أهذاف المشزوع و أسثاب نجاحه)  

 

هذا المشزوع هى تىسٍع لىحذج مىجىدج حٍث لم تصل تعذ إلى تلثٍح طلثاخ السىق الىطنٍح 

.وتهذف وحذتنا لزٌادج الطاقح االنتاجٍح  تاقتناء المزٌذ من العتاد لذلك   
.   

.  .

اٌٛطٛي ئٌٝ األعٛاق. . 3  
ِب ٘ٛ جضء اٌغٛق اٌّحٍٟ اٌزٞ ٠ٕٛٞ اٌّششٚع اٌحظٛي ع١ٍٗ؟ ِبٟ٘ األعٛاق ؟ ً٘ ٕ٘بن عٛق ِٕشأح ثبٌفعً )

 اٌّغزٙذفخ ٌٍزظذ٠ش؟ ً٘ ٕ٘بن  دساعبد ِزعٍمخ ثبٌغٛق؟

 

 .

 السىق المحلً

 

رٛفش اٌّٛاد األ١ٌٚخ. 4  
؟ ً٘ اٌجٛدح ٚ اٌغعش ِج١ٕخ عٍٝ ئٔزبج إٌّزجبد إٌٙبئ١خ؟ ً٘ ٕ٘بن  فٟ اٌغٛق اٌّح١ٍخ وبف١خاأل١ٌٚخ حجُ اٌّٛاد يٖ)

(..أٞ حبجخ ٌإلعز١شاد؟ ً٘ ٔعُ ، ِب٘ٛإٌّزٛج؟ ِٓ أ٠ٓ؟ ً٘ اٌعٍّخ األجٕج١خ  فٟ ِزٕبٚي اٌج١ّع؟ ئٌٝ اخشٖ  

 

 .ٌتم استٍزاد المذخالخ 

  

رٛفش اٌزىٌٕٛٛج١ب ٚ اٌخجشح اٌزم١ٕخ. 5  
ِب ٟ٘ اٌّذح اٌّزٛلعخ ٌزذس٠ت ؟ ً٘ اٌخجشح اٌزم١ٕخ ِٛجٛدح ثبٌفعً؟ طف ع١ٍّخ اإلٔزبج ِٓ دٚساد اٌّمزشحخٚ)  

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

 .الخثزج التقنٍح هً تثساطح لتىفٍز التزقٍح
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   ٚجٛد خذِبد اٌج١ٕخ اٌزحز١خ اٌّح١ٍخ. 6
 

  ٔٛاد االرظبالد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ؟ ً٘ رٛص٠ع اٌطبلخ، اٌّبء ٚقحز١بجبدٌإلِالئّخ ً٘ اٌّغبٌه  اٌجش٠خ ٚ اٌجحش٠خ  )

(رىفٟ إلحز١بجذ اٌّششٚع؟  

 

 .رزٛفش ج١ّع اٌّشافك
 

  رٛفش ا١ٌذ اٌعبٍِخ اٌّح١ٍخ. 7

(؟  فٟ ِجبي اإلداسح ٚاإلٔزبج٠ٓدسةَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘بن )  

 
 .اٌعًّ اٌّحٍٟ ِٛجٛد ٕ٘بن ثذال ِٓ إٌّٛرج ٚفمب ٌّعب١٠ش اٌششوخ اٌّظٕعخ

 

اٌّٛاسد اٌّح١ٍخ ٌالعزثّبس. 8  
، ِبٟ٘ ِظبدس (..األِٛاي اٌّزذٚاٌخ ، األساػٟ، اٌّعذاد، اخشٜ )  سأط اٌّبيِغبّ٘بد اٌّغزثّش اٌٛؽٕٟ فٟ أٔٛاع )

(؟ ٠حزًّ أْ رىْٛ ِزبحخ أٚ ِزٛفشحاٌز٠ًّٛ اٌّحٍٟ ٚ األجٕج١ٟ اٌزٟ   

 

  :المجمىعح هً كما ٌلً SNTR مساهماخ

  وعاء عقاري •

 الثنٍح التحتٍح،  •

 .تمىٌل •

 

 اٌّغبعذاد اٌّب١ٌخ ٚاٌؼش٠ج١خ. 9

( اٚ رغ١ٙالد؟ ؤً٘ ٌٍحظٛي عٍٝ ِغبعذاد ِب١ٌخً٘ اٌّششٚع ِغزف١ذ ِٓ ئرفبل١خ رجبس٠خ أٚ ً٘ ٘ٛ  َ )  

  

 ال شًء

 

 

 

  

  

 

 
 


