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يدا 

بيد مع السيد شحاذة صالح الدين 

 رئيس مجلس إدارة الشركة



 السادة أعضاء المجلس التأسيسي للشركة

 السيد عمر صالح الدين عضوا•

 السيد غسان صالح الدين عضوا•

 السيد صالح صالح الدين عضوا•

 السيد شحاذة صالح الدين رئيسا•

 السيد محمد حسني المجذوب نائبا للرئيس•

 السيد أحسان صالح الدين عضوا•

 



 2016السادة أعضاء مجلس اإلدارة دورة 

 السيد شحاذة صالح الدين رئيس مجلس اإلدارة•

 السيد نبيه سعد صبح نائب رئيس مجلس اإلدارة•

 السيد صالح صالح الدين عضو مجلس اإلدارة المفوض•

 عضو مجلس اإلدارة وأمينا للسر البكفاني معضادالسيد •

 عضو مجلس اإلدارة محمد حمزةالسيد •

 دكتور تيسير المصري عضو مجلس االدارةال•

 عضو مجلس اإلدارةبهيج الطويل السيد •

 



 السادة أعضاء مجلس الشورى

 سمارةالسيد سليمان •

 حاطومالسيد رياض •

 السيد نزيه الشحاذة•

 أجود أبو عسلي•

 ذيبالسيد أحمد •

 الحلحالسيد فهد •

 السيد منير نصر•

 السيد محمد حمزة•

 البكفانيالسيد حمود •

 السيد رياض حرب•

 السيد فؤاد أبو سعده•

 السيد صابر أبو سعده•

 السيد حمد عمر•

 حديفةالسيد كمال •

 راسالسيد حاتم أبو •

 السيد حسين أبو عسلي•

 السيد نجيب البحري•



 السادة محامي الشركة

 األستاذ عادل الهادي•

 األستاذ ناصر الدهني•

 األستاذ وسيم أبو عسلي•

 األستاذ حسن الحلبي•

 األستاذ حكمت كرباج•

 



 

 :لـمـحـة عـامـة •
•  
في مدينة السويداء بموجب القرار رقم  1991لعام  10تأسست شركة عصير الجبل الطبيعي المساهمة المغفلة على قانون االستثمار رقم •

صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المجلس األعلى لالستثمار، برأسمال قدره أربعمائة مليون ليرة سورية  30/01/1993تاريخ / 14/
 .مدفوع بالكامل، موزع على ثمانمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد االسمية خمسمائة ليرة سورية أو عشرة دوالرات أمريكية

 :مـن أهـداف الـشـركـة •
 .وعصائر طازجة لالستهالك المحلي( كونسنتريد)تأسيس مصنع إنتاجي حديث لتصنيع الفواكه الطبيعية وتحويلها إلى عصائر مكثفة •
توجيه اإلخوة المواطنين لالستثمار في الشركات المساهمة المغفلة، وخلق شراكة صناعية جديدة ذات ديمومة، وهذه أول شركة في •

 .المحافظة
 .المساهمة في دعم االقتصاد الوطني، ودعوة اإلخوة المغتربين للعودة واستثمار أموالهم في وطنهم األم•
 .إعطاء مئات فرص العمل في شتى المجاالت اإلدارية والفنية والتقنية والعمالة بشكل عام•
 .مساعدة اإلخوة الفالحين على تسويق الفائض من إنتاجهم من الفواكه الطبيعية من خالل هذه الشركة•
 :اإلنـشـاءات والـمـبـانـي •
 .حيث تمت تسوية األرض وتهيئتها للبناء 15/11/1993وضع حجر األساس للمشروع بتاريخ •
 .أنشئت المباني الصناعية واإلدارية والخدمية والساحات والحدائق والطرقات على مساحة من األرض قدرها ثالثون ألف متر مربع•
 .تم تهيئة البني التحتية من مياه وكهرباء وهاتف وخطوط المياه الحلوة وحفر اآلبار وخطوط البخار والصرف الصحي ومياه المطر•
 :شـراء خـطـوط اإلنـتـاج •
خط إنتاج عصير العنب، بطاقة إنتاجية قدرها عشرة آالف طن سنوياً، من أحدث التقنيات الفرنسية المتخصصة في إنتاج هكذا تجهيزات •

 .  لصناعة العصير المكثف والطبيعي
خط إنتاج عصير التفاح، بطاقة إنتاجية قدرها اثنا عشرة ألف طن سنوياً، من أحدث التقنيات األلمانية المتخصصة في هكذا تجهيزات •

 .لصناعة العصير المكثف والطبيعي
خط إنتاج عصير المشمش، بطاقة إنتاجية قدرها خمسة آالف طن سنوياً، من أحدث التقنيات اإليطالية المتخصصة في مثل هذه التجهيزات •

 .لصناعة العصير المكثف والطبيعي
 

 شركة عصير الجبل الطبيعي



، بطاقة إنتاجية قدرها خمسة آالف طن سنوياً، من أحدث التقنيات األلمانية والسورية المتخصصة بصناعة البندورةخط إنتاج عصير •
 .العصائر المكثفة والطبيعية

ضمن براميل معدنية، بطاقة إنتاجية قدرها عشرون ألف طن سنوياً، من أحدث  األسبتيكالعصير المكثف للتعبئة في أكياس  تعبأةخط •
 .التقنيات اإليطالية المتخصصة في مثل هذه الصناعات

باك سعة لتر وربع لتر، بطاقة إنتاجية قدرها مائة وعشرون طن يوميا، من  تيتراخط تعبئة العصير الطبيعي في عبوات كرتون نظام •
 .أحدث التقنيات السويدية المتخصصة بتعبئة العصير الطازج بدون مواد كيميائية حافظة

 .فرنسي ـلتر في الساعة نظام أميركي  2000استطاعة  فاريوباكخط لتعبئة العصير في عبوات كرتونية نظام •
 .تركية –عبوة في الساعة صناعة سورية  2000ملل وواحد لتر استطاعة  250خط تعبئة العصير في عبوات زجاجية سعة •
 .أوتوماتيكفي عبوات معدنية أو زجاجية، بطاقة إنتاجية قدرها ثالثة أطنان يومياً، صناعة فرنسية وسورية نصف  الكونسروةخط تعبئة •
 :تـركـيـب خـطـوط اإلنـتـاج  •
خالل فترة زمنية قياسية قدرها تسعة أشهر منذ وضع حجر  27/8/1994تم تركيب كافة خطوط اإلنتاج وتجربتها وتشغيلها بتاريخ •

 .األساس
وذلك خالل سنة  16/11/1994تم تدشين المصنع رسمياً تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث مثله السيد وزير الصناعة، بتاريخ •

 .واحدة منذ بداية وضع حجر األساس
 :إنـتـاج الـشـركـة •
الغير مروية سوى من المطر المزروعة في األماكن البركانية، ويمكننا  البعليةشركة عصير الجبل الطبيعي، متخصصة بتصنيع الفواكه •

 األسبتيك، وتعبئها حسب نظام والبندورة، وبذلك تنتج أفخر أنواع العصائر المكثفة من العنب والتفاح والمشمش أورغانيكالقول بأنها 
 .العالمي بدون مواد كيميائية حافظة

الجبلي الممتاز، والحمص بالطحينة والفول  البندورةوالتين والتفاح والبرتقال، ورب  والفريزكذلك تنتج الشركة مربى المشمش والكرز •
 .، وخشاف الكرز، وخل التفاح الممتاز والبازيالءالمدمس 

 :األسـواق الـتـي تـتـعـامـل مـعـهـا الـشـركـة•
ذات اللون والنكهة والطعم اللذيذ، إلى أمريكا الشمالية، أستراليا، جنوب (  كونسنتريد) الشركة تصدر إنتاجها من العصائر المكثفة •

علماً بأن الشركة حصلت على شهادة . وترغب بفتح أسواق جديدة بشكل مباشر أو عن طريق وكالء. أفريقيا، هولندا، والدول العربية
  FDAال و 22000األيزو

 :الـشـركـة بـهـااألسـعـار الـتـي تـتـعـامـل •
إن أسعار الشركة حسب الجودة والنوعية والمواصفات العالمية، تعتبر من أفضل وأرخص األسعار العالمية، وإننا ندعو زبائننا الكرام •

 .بطلب منتجاتنا وطلب عرض السعر والمقارنة مع البضائع المماثلة بالجودة، والخدمة السريعة في تلبية الطلبات
 www.freshmountainjuice.com:التالي األنترنيتلمزيد من المعلومات يمكناكم زيارة الموقع على شبكة •
• fmj.scs@net.sy/   fmj.scs@hotmail.commail: -E 
   16ب  ص+  963 16 232756: فاكس +   963 16 233818 – 233616:+هاتف•
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وسائل النقل وشحن 

 المنتجات وتوزيعها



 التفاح

 اشتهر الذي العرب جبل تفاح•

 الزكية ورائحته ونكهته بمذاقه

 . المتميز وطعمه



 الخزانات المساعدة  و التوصيالت الداخلية

 

التوصيالت الداخلية بين •

 .خطوط اإلنتاج والتعبئة 

 .و كذلك الخزانات المساعدة •



  العنب األبيض والعنب األحمر        

 

 

 البعل العنب استالم يتم

 يوما الطازج الجبلي

 كروم فالحي من بيوم

 المعمل إلى العرب جبل

 بأفضل ، مباشرة

 . وأنظفها الطرق



 التعبئة بطريقة األسيبتك

 مركزات تعبئة يتم 

 الفواكه عصير

 اسبتك أكياس في

 وبشكل خاصة

 . أوتوماتيكي



  تيتراباكماكينة 

لتعبئة العصائر 

عبوات كرتون 

واحد لترو ( 1)

 مل لتر(250)



 ساعة/عبوة2500لتر ذات طاقة إنتاجية تصل إلى تعبئة ( 1)ماكينة التعبئة 

 ساعة/عبوة4500مل ذات طاقة إنتاجية تصل إلى تعبئة ( 250)ماكينة التعبئة 

 ساعة/عبوة1250 انتاجيةمل ذات طاقة (250)ماكينة تعبئة الزجاج والبالستك 



 

 :أنظمة التعبئة 
 :المكثفات

 . اسيبتك 

 :العصائر

 .كارتون  تيتراباك-1

 .زجاج -2

 .بالستيك -3

   الكونسروة

 .عبوات زجاج -1

 .عبوات بالستيك -2

 .عبوات معدنية -3

 

 

من أحدث  االسيبتيكيعتبر نظام التعبئة بأكياس 

 وأفضل وسائل تعبئة وحفظ المركزات 



 مخبر اإلنتاج
حيث يقوم بالمعايرة واالختبارات اللحظية الدائمة 

خالل مراحل عمليات اإلنتاج وكذلك يقوم باالختبارات 

 .  الدورية للمنتجات التامة الموجودة في المستودع



 الطبيعي الجبل عصير شركة

:  السويداء

016233616 



 نماذج من إنتاج الشركة
 طبيعي

100% 



 آلة اللف والتغليف في نهاية خطوط التعبئة



عرض لبعض منتجات شركة عصير الجبل لدى 

 وكالئها وموزعيها



التوقيع على اتفاقية 

إطار عمل مع هيئة 

 التشغيل 
 

 بين عمل إطار اتفاقية على التوقيع المشروعات وتنمية للتشغيل العامة الهيئة في  م01/09/2010اليوم تم•
 ضمن الشركة لدى المتوفرة الشواغر في العمل عن باحث 20 نحو لتشغيل الجبل عصير وشركة الهيئة

  .عامل محاسب، خازن، ،ميكانيك فني كهرباء، فني بين موزعة االختصاصات من مجموعة

 الباحثين الشباب وتشغيل تدريب في المتمثلة المضمون التشغيل أجل من التدريب برنامج ألهداف تحقيقا   وذلك•
 .لهم حقيقية عمل فرص وتأمين العمل سوق يحتاجها مهن على المطلوبة المهارات إلكسابهم العمل عن

 ووقع وظيفة، /20/ الطبيعي الجبل عصير شركة في المتوفرة الشاغرة العمل فرص عدد إجمالي يبلغ حيث•
 .الطبيعي الجبل عصير شركة إدارة مجلس رئيس الدين صالح وشحادة الهيئة مدير هللا عبد مجاهد االتفاقية

 الباحثين للشباب عمل فرص لتأمين الخاص القطاع وشركات الهيئة بين اقتصادية شراكة البرنامج هذا ويعتبر•
 في تدريبهم طريق عن وذلك فردية مشروعات إقامة مخاطر تحمل على القدرة يملكون ال الذين العمل عن

 الخاص القطاع في وتشغيلهم العمل سوق احتياجات وفق الالزمة الفنية المهارات إلكسابهم العمل مكان
 .االجتماعية التأمينات مؤسسة لدى عنهم واالشتراك عمل عقود بموجب

 



 واللواصقبعض اللوحات 

 الطريقة الدعائية



بروتوكوالت استالم بعض 

الشهادات والجوائز الكثيرة التي 

 حصلت عليها شركة عصير الجبل



زيارات اطالع وشروح كافية من 

السيد رئيس مجلس اإلدارة للوفود 

وعلى رأس الزوار السيد محمد 

ألعمادي مستشار وموجه االقتصاد 

 السوري



كبير الزوار العماد 

 طالسمصطفى 

يتذوق عصير 

 الجبل الطبيعي

 نعتز بزيارتكم



بعض زوار الشركة 

واإلعجاب الواضح 

في إمكانيتها وطاقتها 

 اإلنتاجية



بعض زوار الشركة 

واإلعجاب الواضح في 

إمكانيتها وطاقتها 

 اإلنتاجية

 :السيد 

 صالح صالح الدين  

عضو مجلس اإلدارة  

 المنتدب



 خزانات المكثفات 

 

يتم تخزين المكثفات •

في خزانات خاصة من 

الغذائي  ستيل الستانلس

ضمن مستودع مبرد 

 .تبريدا مركزيا 



 مستودعات اإلنتاج التام مثال في الترتيب والنظافة



 كبار العمالء

 :من أهم عمالئنا•

 المؤسسة االجتماعية العسكرية•

 مؤسسة الخزن والتسويق•

 المؤسسة االستهالكية•

 مؤسسة الطيران السوري•

 المراكز التسويقية وتجار الجملة•

 الشركات المحلية المنتجة للعصائر•


