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 رمز المشروع 2011/075
إنتاج وتعبئة المنتجات الزراعية 

 للتصدير
:عنوان  المشروع  

 

:وصف المشروع  

 

 الزراعية مع مشتركة تتمثل مهمتها في ضمان النشاط الكامل والمستمر لتغليف المنتجات توسيع هذا المشروع يتعلق بإنشاء شركة

 .المعروض من المنتجات المسوقة للمتابعة واحدة من األوضاع التالية .(التصنيف، غرف التبريدالمخازن، ) توفر كل الموارد منها

توريد  -2على أساس توافر أسعار االنتاج،  هو لشراء المنتجات مباشرة من المزارعين: العرض الحر -1: الكشف والتوضيح 

محددة لكل  المزارعين إلنتاج الدقيق، وفقا لمواصفاتيتولى تنفيذ برنامج عقد إنتاج مع  المشروع المشترك سوف: العقود 

في تنفيذ مشاريع إنتاج أنظف، عن طريق الشراء أو  إن المشروع المشترك سوف يدخل: إنتاج التموين الخاصة  -3 مجموعة،

 .لضمان توريد المنتجات حسب طلب السوق المستهدف اإليجار أو إنشاء مزرعة

 

٪لتصدير ل  

 

٪محليا   

 

     يةالسنو اتمبيعلا 
(€)  

 

 قدرة اإلنتاج المصنعة
 

 

:المنتوجات المصنعة  

22%  52% طن  2000 2.800.000,00  الخضر    -1 

 الطازجة 

00%  00% طن 000 600.000,00  فواكه الطاولة   -2 

.الطازجة   

طن  0200 3.400.000,00     :المجموع  

الجزائر 10333جيجل  03ب رقم .مهيدي ، ص المركز التجاري ، نهج العربي بن 11 : المقر اإلجتماعي    

. 

 المكان
 

دج   تقدير مبلغ اإلستثمار 20.000.000,00

 
 مشروع جديد                                     توسيع                                           إعادة التأهيل

                                                                                           x       
                                                                                                   

 
:تصنيف المشروع  

 

الخبرة اإلدارية -  
x الخبرة التقنية -  

x خبرة التسويق -  
توفير المعدات          -

و غيرها -   
 

   

x (للشراكة)اركة  في رأس المال مش -  

قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

  x الحصول على سوق  -  

       x      المناولة   : - 

:المساهمة المحلية   

xالخبرة اإلدارية        

x الخبرة التقنية -  
خبرة التسويق -   

جياونقل التكنول -    

x     توفير المعدات  -

و غيرها -  

x    (للشراكة)اركة  في رأس المال مش -

x قرض على المدى الطويل و )التمويل  -

( المتوسط  

  x إلى السوق وصولال-  

المناولة  -  

( إعادة الشراء)إتفاق التعويض  -  

:مساهمة األجنبية المرغوبةال   

 دراسة جدوى 

x :         وصف المشروع   
 و غيرها  

 

:الدراسات المتاحة  
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І . الشركة الحالية/ مستثمرالمعلومات عن  
 

 

 

 

 .الجلجلين  شركة ذات مسؤولية محدودة :الشركة صاحبإسم / إسم الشركة .1.

جزائرية   :ةـجنسيال. 2  

  3 :العنوان .
 الجزائر 10333جيجل  03ب رقم .المركز التجاري ، نهج العربي بن مهيدي ، ص 11

:البريد اإللكتروني. 0   
djdjellienne.sarl@gmail.com 

 15 53 47 34(0) 213 :الهاتف .0. 68 30 47 34(0)213 :الفاكس. 2

.  اعد مديريةمس  :المهنة. 0 مصطفى كمال حسيني  :لشخص الممكن اإلتصال بها. 5   

.تعبئة وتصدير الخضر والفواكه الطازجة    :النشاط الحالي. 9  
:عدد الموظفين. 11  02 0330 :سنة اإلنشاء. 10   

٪  100        :التصدير. 10 أورو 00 000      :مجموع المبيعات السنوية.    

رأس المال اإلجتماعيتوزيع . 10  

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

        

: البنوك. 12  
:ن الخبرات المهنية السابقة للمستثمرملخص ع. 10  
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:الوثائق اإلضافية  

 

 

1 

 

 

ІІ . وصف المشروع  
 

 

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

  

الخضر والفواكه الطازجة ، حيث لدينا في منطقتين ، منطقة بسكرة في الفترة مابين نوفمبر 

 .قة جيجل في الفترة مابين أفريل وجويليةومارس ، ومنط

فاكهة المشمش توجد في نواحي والية المسيلة وباتنة أما فاكهة الخوخ فتوجد في نواحي 

 . وهي توجد بكميات معتبرة . واليات باتنة ،المسيلة وقسنطينة

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

.   

 .هو مشروع مشترك  هذا المشروع

 0. 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   

 

السوق األجنبية من  إثبات تواجدنا في هدف ستون السوق الوطنيةلدينا حصص كبيرة في 

 .خالل الشراكة مع شريك أجنبي

. 

 

 0. توفر المواد األولية
هل هناك  مبنية على إنتاج المنتجات النهائية؟؟ هل الجودة و السعر في السوق المحلية كافية األوليةحجم المواد  له)

..(إلى اخره ؟ول الجميعهل العملة األجنبية  في متنا ؟من أين ؟هل نعم ، ماهوالمنتوج ؟أي حاجة لإلستيراد  

 

 . متوفرة
 

 2. توفر التكنولوجيا و الخبرة التقنية

                                                           
 
 إستثمر في الجزائر 
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ما هي المدة المتوقعة لتدريب  ؟الخبرة التقنية موجودة بالفعلهل  ؟صف عملية اإلنتاج من دورات المقترحةو)  

(؟الموظفين  

.هذا المستثمر يريد كسب المزيد من الخبرة المهنية في هذا المجال  

   

 

 

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

(؟تكفي إلحتياجت المشروع  

 

كلم شرق عاصمة والية  11محطة تعبئة بالجلجلين وتبعد بـ، هذا المستثمر لديه موجودة

،كما أنها تبعد عن ميناء جن جن متصلة بالسكك الحديدية المخصصة للشحنجيجل ،وهي 

م فقط والتي بدأت هذه االخيرة بوضع  033الدولي الذي تسيره مؤسسة دبي العالمية بـ

كما أن  .الحاويات كما أن تتوفر على أفضل البنى التحتية والهياكل والمرفق بمقاييس دولية

( 30ورق  77كالطريق الوطني رقم ) طرقات واسعة  هذا المشروع الشترك يستخدم شبكة

واللتي تربط الشرق بالغرب  و الشمال بالجنوب على التوالي ،كما أن يوجد طريق سريع 

.0313يربط الشرق بالغرب والذي تم اإلنتهاء من إنجازه سنة   

از التراب الوطني مع الغ% 59تمتلك الجزائر على شبكة كهرباء واسعة إذ توفر أكثر من  

المحاصيل ، السلسلة )و البترول ، احتياجات الطاقة بالنسبة لمشاريع اإلنتاج الفالحي

 .يجب أن تكون كافية تماما( اللوجستيكية للتجميع ، و التوزيع 

 

 

 5. توفر اليد العاملة المحلية 

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

 
لدينا بعض .من اليد العاملة التي تنشط في المجال الزراعي%00ي متوفرة ، إذ يوجد حوال

ماهو .الدراية وهي تحتاج أن كسب المزيد من الخبرة والتقنية والتأهيل  في هذا المجال

  .منتظر من الشراكة األجنبية

 

 0. الموارد المحلية لالستثمار
، ماهي مصادر ..(دوالة ، األراضي، المعدات، اخرىاألموال المت)  رأس المال  فيمساهمات المستثمر الوطني أنواع )

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

 

.هكتار 1.0قطعة أرض : وعاء عقاري للمشروع به محطة تعبئة  -  

.0م 1933بناية مساحتها : مستودع للتعبئة  -  

 Caustier)المة التجارية للع Calindaأرض تم استصالحها وتجهيزها لفواكه  -

France )الفرنسية. 
مقرر الحصول على قطعة أرض من لجنة المساعدة على تحديد الموقع والضبط   -

 (لإلنتاج البستاني ) هكتار  011العقاري وترقية اإلستثمار لوالية بسكرة  مساحتها 
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. جنبية كلل  كما أن القطاع الزراعي يستفيد من موارد التمويل والمزايا المحلية  واأل
 .وكلا من قروض اإلستثمار المباشرة في الجزائر بالنسبة لبعض الدول األوربية 

هو تمويل جديد للمشاريع الزراعية اإلنتاجية، للبقوليات ، الفواكه ،  RFIGقرض 
والبستنة ، حيث أنه تقدم لهم مزائا بدون فوائد وتسهيالت لعمليات التأمين من طرف 

 ..CRMAشركة التأمين 
 

.  

 9. المساعدات المالية والضريبية

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

  

 .اإلعفاءات الجبائية

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


