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49/1122  رمز المشروع 
تتبع نظام  رييةاألإدارةو ركيبتصنيع وت

 المواقع وتحديد الموقع الجغرافي تحديد
:عنوان  المشروع  

 

:وصف المشروع  

. 

رة بالفعل منبرا لتحديد المواقع إلدا وقد نفذت هذه المجموعة الهامة. المشروع يدخل في إطار إنجاز توسيع لوحدة قائمة هذا

المراجعة ، تتبع )من أجل هدف توطيد خدماتها مع غيرها من المنتجات  صندوق لتحديد المواقع و 011أسطولها المؤلف من 

والدراية الفنية المتقدمة و  هذه المجموعة ترغب في شريك يشاركها في هذا التوسع و الذي يجلب معه التكنولوجيا ،( وتعقب السلع

. في هذه المجموعة و كذا األرايي والبنية التحتية إلنجاز هذا لمشروع  السوق متوفر بالفعل. لمجالكذا المعدات المرتبطة بهذا ا

 التمويل المحلي متوفر المساهمة و

 

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

 ٪100  1 000 000 3 000 2-  

 ٪100 700 000 500 1-   

  :المجموع  3500 000 700 1  

 المكان .SNTR :المقر اإلجتماعي  مجموعة 
 

 تقدير مبلغ اإلستثمار 

 
 مشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة التأهيل

                                                        X                                           
    

 
:تصنيف المشروع  

 

x الخبرة اإلدارية -  
الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -  
توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

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

x ( المتوسط   

لحصول على سوق ا -  x 

:   المناولة       - 

:المساهمة المحلية   

Xالخبرة اإلدارية        
الخبرة التقنية -  

X خبرة التسويق -   

جياونقل التكنول - x  

x     توفير المعدات  -

و غيرها -  

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

( المتوسط  

لى السوقإ وصولال-   x 

المناولة  -  
( إعادة الشراء)إتفاق التعويض    

:مساهمة األجنبية المرغوبةال   

 دراسة جدوى 

x :         وصف المشروع    
 و غيرها  

 

:الدراسات المتاحة  
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І .الشركة الحالية/ مستثمرمعلومات عن ال  
 

 

 

 

 SNTRمجموعة :الشركة  صاحبإسم / إسم الشركة .2.

 

جزائرية  :ةـجنسيال. 1  

 .شارع اإلخوة بوعدو ، بئر مراد رايس ،الجزائر العاصمة 12 :العنوان.0 

            
:البريد اإللكتروني. 6   

a.benmaarouf@sntr-groupe.com 

21540814 00213 :الفاكس. 5

  

 21540504 00213  :: الهاتف  -9

.رئيس مدير عام  :لمهنةا. 8  بن معروف عبد هللا :لشخص الممكن اإلتصال بها. 2 

     عجالت والحراسةال / قطع الغيارتسويق والصيانة و تسيير مجموعة شركات متخصصة في النقل ، :النشاط الحالي. 4

 7691 :سنة اإلنشاء. 21 1911 :عدد الموظفين. 22 

٪     2:      التصدير. 20  أورو81 111 111  :عات السنويةيوع المبيمجم. 21 

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 29  

                         : %األجنبي                                   ٪  211:          العام المحلي                     ٪  : الخاص المحلي 

    

 SOFINANCE بنك التنمية المحلية و: البنوك. 25

 

:ملخص عن الخبرات المهنية السابقة للمستثمر. 26  

 

 

 .GPS علبة 033 أسطولها من إلدارة لتحديد المواقع منصة ابالفعل نفذت  SNTRمجموعة   

 

 .(في هذه الحالة ATS) الخطأ الحصري الشريكت  امتوهج عيوب بعض المشروع تنفيذ ثروقد ا

 

 

 

 

 

 

 
 

:الوثائق اإليافية  

 

 

   

mailto:a.benmaarouf@sntr-groupe.com
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ІІ .روع وصف المش  
 

 

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

 

 . SNTR مجموعة من( منظمةو الخاصة) أسطول إلدارة منصة إنشاء
 . لجزائرا علب في في جي بي آر إس نظام تحديد المواقع وبيع تصنيع
... GMAO ائعالبض وتعقب تتبعالمراجع، ) المنتجات األخرى من قبل SNTR فوائد تعزيز

 (إلخ

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

 

 :هي أهداف المشروع
 ضائعللب الموقع الجغرافي إدارة •

 ،للعمالء خدمات إضافية توفير• 
 .للمجموعة الحالي السوق السوق في جميع أنحاء إنشاء •
 

 0. الوصول إلى األسواق
ماهي األسواق ما هو جزء السوق المحلي الذي ينوي المشروع الحصول عليه؟  ؟بالفعلأة منش هل هناك سوق) 

مكالمات لتصدير؟ هل هناك  دراسات متعلقة بالسوق؟لالمستهدفة   

 ى مست

 جرارا 044الحالية بها  لسوقا SNTR مجموعة على مستوى  موجود بالفعل سوقال
 .سنويا

 

 9. توفر المواد األولية
هل هناك  مبنية على إنتاج المنتجات النهائية؟؟ هل الجودة و السعر في السوق المحلية كافية األوليةد حجم الموا له)

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

 

.دة٪ مستور04( اافتراضية المنصة  وكتروني لإالاإلستهالك ) المدخالت  
 

 

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

(؟الموظفين  

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

  

: نجاح المشروعالظروف ل كلاجتمعت   
  األرض -
البنية التحتية -  
 

 2. توفر اليد العاملة المحلية 

( ؟إلنتاجفي مجال اإلدارة وا يندربمموظفين مؤهلين أو هل هناك )  

 

.سوق العمل المتاحة في اليد العاملة  
 

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

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

 

متوفرة المحلي مستثمرال مساهمات  
 

 4. المساعدات المالية والضريبية

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

 

 .اإلعفاءات الجبائية

 

 

 

 

  

  

 

 


