
 مشروع تحسین سلسلة القیمة لإلعتماد في المنطقة العر�یة

« والتصدیرتراك لتعز�ز التنافسیة في مجاالت الجودة  جبرنام » 

 استمارة مشار�ة الشر�ات الصغیرة والمتوسطة �قطاع الصناعات الغذائیة

(الیونیدو الصناعیة  للتنمیة  المتحدة  األمم  منظمة  مع  - UNIDOتقدم  �التعاون  لتعز�ز  وزارة  )  تراك  برنامج  الصناعة 
التنافسیة في مجاالت الجودة والتصدیر للشر�ات الصغیرة والمتوسطة �قطاع الصناعات الغذائیة وذلك في إطار مشروع  
إقلیمي لتحسین سلسلة القیمة لإلعتماد في المنطقة العر�یة. �قوم المشروع، في مرحلته الحالیة، بتوسیع نطاق المساعدة  

د لیشمل  امتثالها  الفنیة  تحسین  عن طر�ق  والدولیة  اإلقلیمیة  الصادرات  تنمیة  في  األغذ�ة  قطاع  في  الصناعات  عم 
خدمات تقییم المطا�قة المعتمدة. وفي هذا السیاق،  یتم تنفیذ البرنامج    والحصول علىاألسواق المحلیة والدولیة  لمتطلبات  

الصناعة. و�ناًء على دراسات قامت بها منظمة الیونیدو   وزارة�المشار�ة مع لبنان في أكثر من دولة عر�یة من ضمنها 
 :التالیة �ستهدف البرنامج شر�ات من قطاع الصناعات الغذائیة العاملة في إحدى القطاعات الفرعیة 

 الز�تون وز�ت الز�تون   .1
 المخبوزات والحلو�ات   .2
 والمعلبات.والمربیّات العصائر  .3

مراحل:  5یتم تنفیذ أنشطة البرنامج على  

الز�تون :العاملة في إحدى القطاعات الفرعیة التالیة على الشر�ات في قطاع الصناعات الغذائیة  :إختیار الشر�ات .1
المهتمة �االنضمام إلى البرنامج ملء استمارة   ، والمعلبات  والمربیّاتالعصائر    ،المخبوزات والحلو�ات  ،وز�ت الز�تون 

سیتم فحص استمارات طلبات المشار�ة    .2023  شباط  24�موعد أقصاه    على الرا�ط المذ�ورطلب المشار�ة  
 وسیتم االتصال �المؤسسات التي تستوفي معاییر األهلیة إلعالمها �انضمامها إلى البرنامج .



متعمق   / تقییم   .2 لمساعدتهم :  تشخیص  المختارة  الشر�ات  مع  العمل  فر�ق  تقییم وضعهم  سیتعاون  و�ختیار   على 

  .المجاالت الفنیة ذات األولو�ة

التدر�بات العملیة    : تدر�بات .3  ادائهم  لتعز�ز  �المعرفة والمهارات الالزمةلتزو�د الشر�ات  �قدم البرنامج سلسلة من 

للقوانین   لتحسینو  من والمعاییرالمطا�قة  الشر�ات  تمكین  و�ذلك  والدولیة  المحلیة  األسواق  ومتطلبات   المعتمدة 

یتیح البرنامج الفرصة الختیار  . دخول أسواق جدیدة والتوسع عالمیاً و   الحصول على خدمات تقییم المطا�قة المعتمدة

البرنامج والتي تضم مواضیع مختلفة �ما في  الت المرغو�ة �اإلضافة إلى فرصة االشتراك في جمیع مجاالت  االمج

   ذلك:

 اإلعتماد والمطا�قة للقوانین المرعیة والمعاییر المعتمدة  ○

   الجودة والسالمة الغذائیة ○

 التعبئة والتغلیف اإلبداعیة  ○

 خطط التسو�ق الرقمي ○

 أ�حاث السوق واستراتیجیات التسو�ق للتصدیر  ○

 عملیة التصدیر �ما في ذلك اإلجراءات والتوثیق والتكلفة والتسعیر  ○

  الشحن والخدمات اللوجستیة ○

استشار�ة   جلسات   من  والمتوسطة  الصغیرة  الشر�ات  ستستفید ،    التدر�بي   البرنامج   من  االنتهاء  �عد:  جلسات استشار�ة .4

مناقشتها  تمت   التي   تلك  بین   من  الجلسات   موضوع   اختیار  في   المرونة  لدیها  وستكون   الحتیاجاتها   ا خصیًص   مصممة

 .التدر�بي  البرنامج خالل

 مشار�ة   دعم   خالل  من  والدولیة  اإلقلیمیة  األسواق   إلى   والمتوسطة  الصغیرة   الشر�ات  وصول  تسهیل  :التشبیك .5

وتوفیر   اإلقلیمیة  الفنیة  التبادالت  وتسهیل،    الصلة  ذات  إقلیمیة  ونشاطات   فعالیات  في  والمتوسطة  الصغیرة  الشر�ات

 .المعلومات  وتبادل  التكامل  لتحقیق والمتوسطة الصغیرة  الشر�ات  بین  الر�ط وأ�ضاً .  الصلة ذات   السوق  معلومات



 معاییر االختیار واألهلیة للمشار�ة

   البرنامج لبنان�ستهدف  والصغیرة  في  المتوسطة  إحدى    الشر�ات  الغذائیة من  الصناعات  قطاع  العاملة في 
 :التالیةالقطاعات الفرعیة 

o   الز�تون وز�ت الز�تون 
o  المخبوزات والحلو�ات  
o  والمعلبات والمربیّات العصائر 
 .للحصول على مجموعة متوازنة من المرشحین من القطاعات الفرعیة للمشار�ة في المشروع  ونسعى

 :على الشر�ات المقدمة أن   
  المخبوزات والحلو�ات   - الز�تون وز�ت الز�تون  : التالیةمن إحدى القطاعات الفرعیة   عاملة تكون -

 والمعلبات والمربیّات لعصائرا
  الصناعة أو تستوفي شروط الترخیصمرخصة من قبل وزارة   تكون  
   50و  6عدد العمال بدوام �امل یتراوح بین  (تندرج تحت فئة الشر�ات الصغیرة والمتوسطة( 

 :ستعطى األولو�ة الشر�ات التي تستوفي المعاییر اإلضافیة التالیة  

 تصدر �كمیات قلیلة الشر�ات التي لم تصدر مسبقًا، أو في المراحل المبكرة من التصدیر أو التي  •

 حالیًا للعمل على تحسین ادائها وامتثالها للقوانین المرعیة والمعاییر المعتمدة تسعىالشر�ات التي  •

 الشر�ات التي یتم فیها اشراك المرأة في العمل•



 الطلبات  تقد�م  عملیة

  https://survs.com/survey/73xgghkxgk   التسجیل على الرا�ط .1

 .وتعبئة �افة االسئلة نموذج الطلب إكمال .2

. )2023شباط   (24إرسال نموذج الطلب المكتمل قبل الموعد النهائي  .3

 الشر�ات الصغیرة والمتوسطة المشار�ةالتزامات 
 

 تعیین نقطة اتصال لتنسیق أنشطة الدعم المقدمة، وتوفیر الموظفین المعنیین لألنشطة الفنیة المقترحة.  •

 االلتزام �المشار�ة في األنشطة المتفق علیها، ومشار�ة التقدم وقصص النجاح.  •

 األخرى المشار�ة.االلتزام �مشار�ة المعرفة والخبرة مع المؤسسات  •

  المشار�ة في اللقاءات واالجتماعات الفنیة مع فر�ق الخبراء. •

 مالحظات إضافیة 

عملیة االختیار معاییر األهلیة �خطوة أولى، تلیها معاییر تفضیلیة    تتبعإكمال التطبیق لیس ضمانًا لالختیار.   ●
   .إضافیة سُینظر فیها �جزء من التقییم المتعمق الذي �جر�ه خبراء المشروع من منظمة الیونیدو

سیتم التعامل مع المعلومات التي تقدمها الشر�ات الصغیرة والمتوسطة �سر�ة تامة. یتم الكشف عن البیانات   ●
، ما لم تكن مجهولة المصدر �حیث  للعلن الیونیدو فقط ولن ُتستخدم في أي تقار�ر أو منشورات متاحة    منظمةل

 ال �مكن ر�طها مباشرة �المؤسسة المحددة.
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