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شركة  عسيلة جيباكو إلنتاج الطحينة و احلالوة الطحينية 





من نكون؟

Who are we? 

تعمل مؤسسة عسيلة جيباكو الجزائر في صناعة المواد 
الغذائية وبالتحديد صناعة الحلويات الطحينية. تم 

انشاء وحدة صناعية بالجزائر لتشجيع الصناعة 
المحلية، والتحكم في قنوات التوزيع، تحسين 

جودة المنتجات لتحقيق رضا الزبائن. 

Sarl Acila Gepaco Algeria operates in the 
food industry and specifically the production 
of halva. The company has been established 
in Algeria to encourage the local production, 
to control the distribution canals, to improve 
the quality of the products in order to satisfy 
its clients.
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مهمتهم األساسية متابعة ومراقبة جودة المنتجات 
وكذلك العمل على تطوير منتجات جديدة.  

تتكون من فريق متعدد التخصصات يسهر على السير 
الحسن للمؤسسة والوصول الى المستوى األمثل 

لإلنتاج.

Their main mission is to follow and control 
the products quality and to work on 
developing new products.  

The company’s stuff is a multidisciplinary 
team that ensures a proper functioning 
of the company and works to reach the 
optimal degree of production.

THE STUFF

LABORATORIES

اليد العاملة

المخابر
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Colored with almonds
ملونة مع اللوز
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PLAIN HALVA
The best quality of sesame seeds is used to make natural 
halva.  Plain halva is made up of the following: Sesame, 
Sucrose, Glucose syrup, Mono glyceride (Emulsifier E 471), 
Saponar root extract, Citric acid (E 330), Vanillin.

حالوة طحينية طبيعية
الحالوة الطحينية الطبيعية مصنوعة من المكونات التالية: 
سمسم، سكروز، شراب الغلوكوز، شراب المالتيتول، مونو 

غليسيريد )مستحلب E 471(، مستخرج جدر الفواقع، حامض 
الستريك )E 330(، فنيليا.
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CHOCOLATE HALVA
Made with the finest type of cacao, chocolate lovers 
would enjoy each bite of it. Chocolate halva is made by 
adding cacao and chocolate to the 
ingredients of the plain halva.

حالوة طحينية بالشوكوالطة
صنعت بأجود أنواع الكاكاو، هذه الحالوة هي متعة لعشاق 

الشوكوالطة. الحالوة الطحينة بالشوكوالطة تصنع من نفس 
مكونات الحالوة الطحينة الطبيعية ويضاف اليها الكاكاو 

والشوكوالطة السوداء.
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HALVA WITH ALMONDS
Consumers would enjoy the delicious taste of almonds 
mixed with halva. This product is made of the ingredients 

of plain halva in addition to almonds.

حالوة طحينية باللوز
يمكن لمتذوقي الطحينة باللوز االستمتاع بطعم اللوز الذي 

يمزج مع الحالوة الطحينية الطبيعية.
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halva with pistachio nuts
Pistachio nuts brings to the halva a delicious 
taste and an original color. Pistachio nuts 
are added to plain halva to give this 
delicious product.

حالوة طحينية بالفستق
يمكن لجميع المستهلكين االستمتاع بطعم الفستق الذي 

يمزج مع الحالوة الطحينية الطبيعية.
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light halva
A sweet taste without calories and a dietary product that can be 
consumed by those who want to keep their weight in balance. 
This product is sugar free, therefore, it is made with the following: 
Sesame, Maltitol syrup, Sorbitol syrup, Mono glyceride (Emulsifier E 
471), Saponar root extract, Citric acid (E 330), Vanillin.

حالوة طحينية دون سكر )اليت)
طعم حلو دون سعرات حرارية، يعتبر منتج غدائي يمكن استهالكه من قبل 

من يفضلون الحفاظ على توازن غذائهم.
هذا المنتوج خالي من السكر بالتالي يتكون من: سمسم، شراب المالتيتول، 
مونو غليسيريد )مستحلبE 471(، مستخرج جدر الفواقع، حامض الستريك 

)E 330(، فنيليا.
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قريبا...
اكتشفوا المنتجات الجديدة التي نعمل على 

تطويرها...
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Zone Industrielle Lot 51 Partie 09 
Berrahal Annaba, Algérie

Tel: +213 38 807 208 / 210
Fax: +213 38 807 209

émail:  sarl.aci@hotmail.fr
site web: www.acilagroupe.com
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