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إعالنإلبداء اھتمام
قصد تكوين شراكة "قطاع عام – قطاع خاص"
الستغالل و تسيير المزارع النموذجية
N°01/2019
في إطار " الشراكة قطاع عام – قطاع خاص " ،يعلن مجمع الصناعات الغذائية و اللوجيستيك
"أقرولوق" )(AGROLOGعن عرض إلبداء اھتمام وطني و دولي من أجل إنشاء شركة مشتركة ،بين
متعاملين خواص مواطنين أو أجانب ،و المؤسسات العمومية االقتصادية  -المزارع النموذجية التابعة
لحقيبتھا.
ستنجز ھذه الشراكة ،المفتوحة للمستثمرين المھنيين المواطنين و األجانب ،وفق األحكام التشريعية و
التنظيمية السارية ،و خاصة تلك المنصوص عليھا في األمر رقم  01-09المؤرخ في  22جولية 2009
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009و القانون رقم  18-15المؤرخ في  30ديسمبر 2015
المتضمن قانون المالية لسنة .2016
ليكن في العلم أن أراضي و بنايات ھذه المزارع النموذجية ھي اآلن و ستبقى ملكا للدولة .إنھا موضوعة
تحت تصرف المؤسسات العمومية االقتصادية  -المزارع النموذجية ،عن طريق االمتياز طبقا للمرسوم
التنفيذي رقم  06-11المؤرخ في  10جانفي  2011المحدد لكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة
لألمالك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالھيئات و المؤسسات العمومية.
تتم العملية في مرحلتين:
 المرحلة األولى  :تقديم اإلشعار باالھتمام. المرحلة الثانية  :تقديم العروض في حد ذاتھا.يمكن للمستثمرين الراغبين ،سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين ،أن يقدموا ،في أجل أقصاه
عشرون ) (20يوما من تاريخ ظھور ھذا اإلعالن في الصحافة الوطنية ،لمجمع "أقرولوق"
)(AGROLOGالكائن مقره بـ  22شارع المعدومين – العناصر -والية الجزائر -الجزائر ،ملفا يتكون
من :
 رسالة إشعار باالھتمام، وثيقة إشھاد عن المؤھالت و الكفاءات التقنية و المھنية و التسيير للمترشح، وثيقةتدل على القدرات المالية للمترشح إلنجاز مشروع الشراكة و/أو وثيقة من بنك المترشحيقر فيھا على مصاحبته لذلك.
بعد دراسة ملفات اإلشعار باالھتمام المقدمة،تتم دعوة المترشحين الذين تم اختيارھم ضمن قائمة مصغرة
) ،(short-listلسحب دفتر األعباء المحدد لإلطار العام إلجراءات " الشراكة قطاع عام – قطاع خاص "
للمزارع النموذجية.
بإمكان المستثمرين المھتمين أن يطلعوا على البطاقات المعلوماتية للمزارع النموذجية المقترحة للشراكة
على المواقع اإللكترونية لمجمع أقرولوق و وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري :
www.minagri.dzوwww.agrolog.dz

