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010/2013  رِش اٌّشزٚع 
ئٔزبج اٌؼشت اٌطج١ؼٟ ٚر١ٙئخ اٌّظبحبد 

اٌخؼزاء 
:ػٕٛاْ  اٌّشزٚع  

 

:ٚطف اٌّشزٚع  

لعديد من ا زقام بإنجا. ليبي الجنسية، ونشط في مجال تطوير وتنفيذ المساحات الخضراء وإنتاج العشب الطبيعيهذا المستثمر 

المستثمرين احد مع . يرغب في االستقرار في الجزائر من خالل خلق شراكة تجارية في هذه المنطقة. المشاريع المهمة في ليبيا

 قاحلةٚمن لديه أرض جرداء إنتاج العشب الطبيعي المتخصصين في غرس و 

 

٪ٌٍزظذ٠ز   

 

٪ِح١ٍب   

 

 اٌّج١ؼبد اٌظ٠ٕٛخ     
(€)  

 

 لذرح اإلٔزبج اٌّظٕؼخ
 

 

:إٌّزٛجبد اٌّظٕؼخ  

  000 500 اٌؼشت  .1  هكتاراخ3 

اٌطج١ؼٟ 

    2 .

  :اٌّجّٛع     

.وً اٌززاة اٌجشائزٞ: اٌّمز اإلجزّبػٟ    اٌّىبْ 
 

 رمذ٠ز ِجٍغ اإلطزثّبر  أورو60 000

 
 ِشزٚع جذ٠ذ                                     رٛط١غ                                           ئػبدح اٌزأ١ً٘

                                                                                                      

                                                                                        X  

 
:رظ١ٕف اٌّشزٚع  

 

اٌخجزح اإلدار٠خ-   
اٌخجزح اٌزم١ٕخ-   

x خجزح اٌزظ٠ٛك-   
رٛف١ز اٌّؼذاد         - 

ٚ غ١ز٘ب -   
 

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

  (اٌّزٛطؾ

اٌحظٛي ػٍٝ طٛق -   x 

:     إٌّبٌٚخ     - 

:اٌّظبّ٘خ اٌّح١ٍخ   

        اٌخجزح اإلدار٠خ
اٌخجزح اٌزم١ٕخ-   
خجزح اٌزظ٠ٛك-    

ٔمً اٌزىٌٕٛٛج١ب-    

x رٛف١ز اٌّؼذاد    -   

ٚ غ١ز٘ب-   

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

  (اٌّزٛطؾ

اٌٛطٛي ئٌٝ اٌظٛق-    

إٌّبٌٚخ-   X 

  (ئػبدح اٌشزاء) ئرفبق اٌزؼ٠ٛغ 

:اٌّظبّ٘خ األجٕج١خ اٌّزغٛثخ   

 دراطخ جذٜٚ 

x :          ٚطف اٌّشزٚع   
 ٚ غ١ز٘ب  

 

:اٌذراطبد اٌّزبحخ  
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І .اٌشزوخ اٌحب١ٌخ/ ِؼٍِٛبد ػٓ اٌّظزثّز  
 

 

 

 

 اٌشزوخ ا١ٌٍج١خ ٌٍحظبئز ٚاٌّالػت  :ئطُ طبحت اٌشزوخ / ئطُ اٌشزوخ. 1.

 

١ٌج١خ:  اٌجٕظ١ـخ. 2  

 . اٌظزاج ، ؽزاثٍض، ١ٌج١ب:اٌؼٕٛاْ.3 

            
:اٌجز٠ذ اإلٌىززٟٚٔ. 6   

greenshop.ly@gmail.com 

 00218917141630 :: اٌٙبرف - 4  اٌفبوض. 5

.ِظ١ز: إٌّٙخ. 8 ٔجبح ِحّذ : اٌشخض اٌّّىٓ اإلرظبي ثٗ. 7 

 إوتاج العشة للمساحاخ الخضزاء وفضاءاخ اللعة  :إٌشبؽ اٌحبٌٟ. 9

 2013 :طٕخ اإلٔشبء. 10 25: ػذد اٌّٛظف١ٓ. 11 

٪:          اٌزظذ٠ز. 13  أٚرٚ 200 000:  ِجّٛع اٌّج١١ؼبد اٌظ٠ٕٛخ. 12 

رٛس٠غ رأص اٌّبي اإلجزّبػٟ. 14  

: %                                                            األجٕجٟ ٪  100:                               اٌؼبَ اٌّحٍٟ٪:    اٌخبص اٌّحٍٟ

   

 ثٕه ػّبْ: اٌجٕٛن. 15

 

:ٍِخض ػٓ اٌخجزاد ا١ٌّٕٙخ اٌظبثمخ ٌٍّظزثّز. 16  

.ر١ٙئخ اٌّظبحبد اٌخؼزاء ثمظٛر اٌؼ١بفخ ، ؽزاثٍض-   

.ر١ٙئخ ِظبحبد خؼزاء فٟ ثىٕخ طالح د٠ٓ ٔطزاثٍض-   

.أزبج ٚث١غ اٌؼشت اٌطج١ؼٟ -  

.أجبس أرػ١خ وزح اٌمذَ ثبٌّذرطخ األِز٠ى١خ فٟ ؽزاثٍض  

.أجبس أرػ١خ ٌٍؼت ثّذ٠ٕخ ا٠فزاْ-  

.أجبس حذ٠مخ ػ١ِّٛخ -   

. حذ٠مخ خبطخ ،ٚاٌف١الد ، ٚإٌّبسي150أجبس ألوثز ِٓ -  
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:اٌٛثبئك اإلػبف١خ  

 طٛر ٌٍّشبر٠غ 

 

 

ІІ . ٚطف اٌّشزٚع  
 

 

ٚطف إٌّزٛجبد. 1  
(تمذيم لائمح مه المىتىجاخ و شزحها لفتزج وجيزج)  

  إنتاج العشب الطبيعي
 استيراد النباتات واألشجار 

احات الخضراء انجاز المس  
 وغيرها من الخدمات

 

ِشزٚعًٌ  ِٓجذٜٚايٚطف ٚدراطخ . 2  
(ماهي أهذاف المشزوع و أسثاب وجاحه)  

 

 ال وجود لها في التي  يوما بعد زرع مجموعة جديدة من العشب الطبيعي 45 بعد إنتاج وبيع 
.  تماما مع التربة القاحلة كيفتت أنها  وخاصة هجاحنالسوق الجزائري وأثبت قيمته 

. في السوق أضعاف ما لدينا حاليا 2 منمع خبرة ال نستطيع ان نقدم أرخص 
 

اٌٛطٛي ئٌٝ األطٛاق. 3  
ِب ٘ٛ جشء اٌظٛق اٌّحٍٟ اٌذٞ ٠ٕٛٞ اٌّشزٚع اٌحظٛي ػ١ٍٗ؟ ِبٟ٘ األطٛاق ؟ ً٘ ٕ٘بن طٛق ِٕشأح ثبٌفؼً )

 اٌّظزٙذفخ ٌٍزظذ٠ز؟ ً٘ ٕ٘بن  دراطبد ِزؼٍمخ ثبٌظٛق؟ ِىبٌّبد

 

 السىق المحليح تحتاج لمىتىجاتىا

 

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

(..أٞ حبجخ ٌإلطز١زاد؟ ً٘ ٔؼُ ، ِب٘ٛإٌّزٛج؟ ِٓ أ٠ٓ؟ ً٘ اٌؼٍّخ األجٕج١خ  فٟ ِزٕبٚي اٌج١ّغ؟ ئٌٝ اخزٖ  

 

:وحه مستعذون لتمذيم   

.عتاد الزي  

 العشة األولي ،تذور العشة 

.تمىي مؤهل في إوتاج العشة  
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رٛفز اٌزىٌٕٛٛج١ب ٚ اٌخجزح اٌزم١ٕخ. 5  
ِب ٟ٘ اٌّذح اٌّزٛلؼخ ٌزذر٠ت ؟ ً٘ اٌخجزح اٌزم١ٕخ ِٛجٛدح ثبٌفؼً؟ طف ػ١ٍّخ اإلٔزبج ِٓ دٚراد اٌّمززحخٚ)  

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

 

   ٚجٛد خذِبد اٌج١ٕخ اٌزحز١خ اٌّح١ٍخ. 6
  ٔٛاد االرظبالد اٌظٍى١خ ٚاٌالطٍى١خ؟ ً٘ رٛس٠غ اٌطبلخ، اٌّبء ٚقحز١بجبدٌإلِالئّخ ً٘ اٌّظبٌه  اٌجز٠خ ٚ اٌجحز٠خ  )

(رىفٟ إلحز١بجذ اٌّشزٚع؟  

  

 
 

 

  رٛفز ا١ٌذ اٌؼبٍِخ اٌّح١ٍخ. 7

(؟  فٟ ِجبي اإلدارح ٚاإلٔزبج٠ٓدرةَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘بن )  

 
 

 

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

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

 

  معبد الطريقمن األراضي الزراعية مع وصول 
إعداد الموقع ومصدر مياه الري -   
تسويق المنتجاتبالعالقات والمعرفة -   

 

اٌّظبػذاد اٌّب١ٌخ ٚاٌؼز٠ج١خ. 9  

  ( اٚ رظ١ٙالد؟ ؤً٘ ٌٍحظٛي ػٍٝ ِظبػذاد ِب١ٌخً٘ اٌّشزٚع ِظزف١ذ ِٓ ئرفبل١خ رجبر٠خ أٚ ً٘ ٘ٛ  َ )

 

 .اإلعفاءاخ الجثائيح تعذ تحميك الشزاكح 

 

 

 

 

  

  

 

 


