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الجلسة الرابعة :القواعد االرشادية التسويقية
للمنتجات المشتقة من الزعتر
• السوق المحلي
سوق الخضار الورقية
•
سوق االوراق واالزهار الجافة
•
الخلطات الجاهزة
•
الزهورات
•
المياه المقطرة والزيوت الطيارة
•
•
• السوق الخارجي
سوق االوراق واالزهار الجافة
•
الخلطات الجاهزة
•
الزهورات
•
الزيوت الطيارة
•
•
• اهمية ونقاط قوة السوق المحلي النمطي والتقليدي
صناعة بيتية
•
نشاط عائلي
•
خلطات تقليدية محلية
•
تنمية ريفية
•
اهمية التحضير المحلي وزيادة القيمة المضافة
•
اهمية اقتسام االرياح العادل محليا
•

ما نوع الطلب في السوق العالمي
• اوراق وطرود غضة
• اعشاب مجففة
• اوراق و /او ازهار بحسب النبتة والموسم

• زيوت طيارة بشكل عام

• مستحضرات الطبية
• مستحضرات تجميلية
• صناعات غذائية (سوق واسع وكبير)
• ماء الزيوت الطيارة (ماء الزعتر ،ماء القصعين ،الخ
• زهورات فلت او في كويسات جاهزة
• خلطات زعتر مناقيش

• للبنانيين في الخارج بشكل خاص
• بذور نباتات عطرية وطبية
• شتول نباتات عطرية وطبية
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سوق الخضار الورقية
• ممكن في بعض فصول السنة
• ال منافسة من البقلي والزعتر المزروع والروكا والحشائش االخرى
• محصور بالقرب من مراكز االستهالك
• ال يمكن اعتماده في المناطق البعيدة
• ممكن االستثمار الحقا في التفريز وتأمين سالسل لتزويد المطاعم ،الفنادق... ،
• يمكن استعماله مكبوسا بزيت زيتون ،خل ،حامض ،حر ،نكهات اخرى.
• يمكن استعماله في المطابخ التي تقدم وجبات جاهزة :سلطات لفترة صالحية
قصيرة ،طيران الشرق االوسط ،فنادق ،الخ

سوق الخضار الورقية
• ممكن في فطاير الزعتر االخضر مع بصل وبندورة وتوابل (فليفلة،
حر ،الخ)
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سوق االزهار واالوراق الجافة
• ممكن كامل فصول السنة
• ممكن في االماكن البعيدة عن السوق
• يمكن التحكم بالسوق
• ممكن االستثمار الحقا في الخلطات االبداعية؟
• يمكن استعماله مع الجبنة ،الشنكليش ،اللحوم ،الخ
• يمكن تجربة تسويق منتجات زعترية مع الخبز ،العسل ،الشوكوال،
التشيبس ،الكعك ،الخ.

سوق الزهورات
• ممكن كامل فصول السنة
• ممكن في االماكن البعيدة عن السوق
• يمكن التحكم بالسوق
• ممكن االستثمار الحقا في الخلطات االبداعية عبر الجمع بين خصائص
الزعتر مع خصائص نباتات اخرى؟
الزهورات التقليدية تحوي عدد من النباتات المحلية ،ممكن تصنيع عدة خلطات:
• مقشعة مع عسل مثال
• مهدئة مع نعنع ،بابونج ،مثال
• مقوية مع جنجر ،حامض ،الخ.
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سوق الخلطات الجاهزة
• ممكن في كامل فصول السنة
• ممكن في االماكن البعيدة عن السوق
• يمكن التحكم بالسوق
• ممكن االستثمار الحقا في الخلطات االبداعية عبر الجمع بين
خصائص الزعتر مع خصائص نباتات اخرى؟
• تبقى الخلطة الرئيسية مع السماق والسمسم والملح
• هناك العديد من الخلطات االخرى

منقوشة ،طلمة ،طلمية ،ترفوخة ،فطيرة ،مشروحة،
صاروخ ،الخ
• هذه وجبة شرق متوسطية
• دول الخليج ال يحبون خلطتنا كمنكه (عادة مع كميات قليلة من
الزعتر)
• دول اوروبا يفضلون الزعتر وحده لالستعمال كمنكه
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سوق التقطير :ماء الزعتر
• ماء الزعتر يستعمل طبيا كحماية من االمراض
• ال يدخل بشكل اساسي في منتوجات غذائية
• يتمتع ماء الزعتر بخواص طبيعية معقمة ومضادة للفطريات.
• يمكن استعماله مباشرة بدون الحاجة الى تخفيف التركيز
•

سوق التقطير :زيت الزعتر
ال يستعمل محليا بشكل مباشر.
• تدخل مركباته في عدة استعماالت صناعية
تيمول يستعمل طبيا كحماية من االمراض:
• مضاد حيوي طبيعي
• يدخل بشكل اساسي في منتوجات غذائية
• مضاد اكسدة
• مضاد للفطريات :فطريات جلدية ringworm
• مضاد للبكتريا
• معجون االسنان كمطهر او كمعقم  antispeticمع اوكاليبنول ،منتول
وميتيل سيليكات
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تيمول
مكمل غذائي:
• مضاد اكسدة
• حفظ الطعام :مرتديالا ولحوم

تيمول
• مضاد لعناكب الفاروا على النحل Varroa destructor
• لمكافحة الفطريات على النحل
• كمبيد حشرات بدون رواسب
• كمطهر عام
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سوق تيمول العالمي
• بلغ سوق التيمول حوالي  100مليون دوالر عام 2019
• أالف االطنان تنتج سنويا  %85من مصدر صناعي

كارفاكرول
للميكروبات)(Escherichia coli, Salmonella, Bacillus cereus, ...

• مضاد
• مضاد اكسدة
• مضاد للسرطان
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تربينين (الفا)
• الفا تربينين موجود في عدة نباتات عطرية (كمون ،زعتر،
مردكوش ،ليمون ،كينا ،لزاب... ،
• تركيبته قريبة من ليمونين
• طعمه حامض
• يتتعمل كمضاف غذائي
• مضاد اكسدة ومهديء ،الخ
• قد يتسبب بتحسس قس حال تأكسده في الجو.

سيمين
• سيمين موجود في عدة نباتات عطرية (حبق ،زعتر ،مردكوش،
شيح ،كينا... ،
• تركيبته قريبة من منتول
• يستعمل كمنكه ومضاف غذائي كمضاد اكسدة
• مهديء ،مضاد للسعال ومقشع للبلغم ،الخ
• مضاد للجراثيم ،مضاد لاللتهابات،
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اهمية ونقاط قوة السوق المحلي النمطي والتقليدي

اهمية ونقاط قوة السوق المحلي النمطي والتقليدي
•
•
•
•
•
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صناعة بيتية
نشاط عائلي
تنمية ريفية
اهمية التحضير المحلي وزيادة القيمة المضافة
اهمية اقتسام االرياح العادل محليا

اهمية ونقاط قوة السوق المحلي النمطي والتقليدي
•
•

يحفز اليد العاملة في الريف
فرص عمل مستدام ويتناسق مع النشاط البيتي اليومي

اهمية ونقاط قوة السوق المحلي النمطي والتقليدي
•
•
•
•
•
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خلطات تقليدية محلية
مستندة على مصادر محلية وطبيعية
بدون اية مواد حافظة
تعطي نقاط قوة في التسويق النمطي
تأثير على الذاكرة واالرث والحنين والعودة الى الطبيعة

اهمية ونقاط قوة السوق المحلي النمطي والتقليدي
• اهمية اقتسام االرياح العادل محليا
• التشارك العادل في االرباح:
• بيع مباشر في مراكز التعاونيةMSMSEs /
• تنظيم معارض وفعاليات موسمية لتسويق المنتجات
• االرتباط بسالسل تسويق تحترم التقاسم العادل :سوق الطيب ،سوق
جهاد البناء ،االسواق التعاونية ،الخ

التخزين
• يجب أن تحافظ ظروف التخزين على نفس جودة المنتج
• عدم التخزين في ظروف رطوبة عالية
• تخز ِين بشكل مرفوع عن األرض
أبقاء مسافة فراغ بالحد االدنى بين المنتج والجدران
• ِ
• وسم جميع الدفعات
• تخزيِن المنتجات الحساسة مثل الزيوت الطيّارة والماء المق ّ
طر في
ظروف باردة ومظلمة
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أوعیة التوضیب والتخزین
الزيوت الطيارة المركزة هي مواد قوية المفعول
بعض المواد تتفاعل مع الزيوت الطيارة والمكونات العطرية االخرى
يفضل استعمال الزجاج الغامق اللون او االلمنيوم
الحفظ يتم بعيدا عن مصادر الضوء والحرارة والهواء التي تقصر
الحياة على الرف.
cobalt blue glass bottles
amber glass bottles
المنيوم

أوعیة التوضیب والتخزین
استعمال البالستيك ) (PETممكن للتركيبات القليلة التكثيف بالزيوت
الطيارة:
• مراهم
• مستحضرات
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النظافة والسالمة الشخصية
• التأكد من السالمة الشخصية وتفادي التعامل مع هذه المنتجات في حال التحسس
(حساسية).
• عدم التعامل مع المواد النباتية في حال االصابة بمرض مع ٍد أو جرحٍ مفتوح
• عدم البصق أو العطس أو السعال أثناء التعامل مع المواد النباتية
• عدم التدخين أو االكل أثناء التعامل مع المواد النباتية
• عدم رمي النفايات بالقرب من المواد النباتية
• غسل اليدين دائ ًما عند بداية أي نشاط ،وبعد استخدام المرحاض ،وبعد التعامل
ملوثة
مع المواد النباتية أو أي مادة ّ
• تجنب ارتداء كماليات شخصية مثل المجوهرات والحلى والساعات اثناء العمل
• ارتداء مالبس نظيفة واقية وقفازات مناسبة وغطا ًء للرأس وكمامات عند
التعامل مع المنتجات

مراكز التصنيع في إطار ممارسات النظافة الصحية
والتطبيقات التصنيعية الجيدة
• يجب أن تكون أرضيّة مراكز التجفيف والحفظ والتصنيع سهلة التنظيف ،وغير
زلقة .يجب أن يكون الملتقى بين الحائط واألرضيّة دائريًا من أجل سهولة التنظيف
والعاقة نمو الطفيليات
• تتض ّمن الخيارات :اإلسمنت المصقول ،السيراميك ،اإليبوكسي ،أرضيات الراتنج

• يجب أن تكون أرضيّة المركز منحدرة ب زاوية حوالي  ٠،١٢٥درجة (أي ما يعادل )% ٠،٢
نحو قناة الصرف المركزية بحيث يمكن غسلها بسهولة وتفادي تجمع المياه

• يجب أن تكون جدران المركز ناعمة ومصقولة جيدا ،مصنوعة من مواد قابلة
للغسل ال تتشرب السوائل وتجف بسهولة
• تتضمن الخيارات:اإلسمنت المطلي بطالء الالتكس ،السيراميك
• يجب أن يكون لنوافذ وأبواب المركز ستائر وشباك ناعمة وأن تغلق بشكل مح ّكم
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تجهيز مراكز التصنيع
• يجب أن يكون في المركز مستوعبات للنفايات مبيّنة بوضوح يتم تفريغها وتنظيفها
يوميًا ً
مدربين أو متعاقدين
• يجب تطبّيَق تدابير مالئمة لمكافحة اآلفات من قبل موظفين ّ
مؤهلين مهنيًا
ضارة بالبيئة
• تتميز بأنها آمنة غذائيا وغير
ّ

• ينبغي حماية جميع المصابيح الكهربائية للحيلولة دون وقوع الزجاج في المواد
النباتية إذا كسرت المصابيح
• من المهم أن يكون المركز جيد التهوئة ،وخاصة في حجرات الدرس والطحن
التلوث
• يجب فصل العمليات المختلفة عن بعضها للوقاية من ّ
• يجب أن يقسَّم المركز بحيث تدخل المواد الخام من طرف وتغادر السلع تامة الصنع
من الطرف اآلخر
• قاعدة :ما يدخل أوالً يخرج أوالً

توثيق عملية التصنيع
توثيق أنشطة التصنيع (التجفيف ،التنظيف ،الدرس ،إلخ) بانتظام وبشكل منهجي
• الرقم المرجعي للدفعة
• الوزن األصلي للدفعة والوزن بعد التجفيف
• موقع التجفيف
• تاريخ بداية ونهاية التجفيف
• ظروف التجفيف (الرطوبة والحرارة) ومدته
• اسم الشخص الذي يقوم بالتجفيف
• برنامج التنظيف
• طريقة التنظيف (يدويّة أم ميكانيكية) والمواد المستعملة
• اسم الشخص الذي يقوم بالتنظيف
• تاريخ كل نشاط تصنيع إضافي ت ّم القيام به
• اسم الشخص الذي يقوم بكل عملية تصنيع إضافي
• الوزن النهائي للدفعة
• أية مشاكل/تفاصيل/حقائق أو كوارث غير متوقعة أثناء عملية التجفيف
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المنتج القابل للتسويق
• تطوير منتجات ذات جودة عالية تجذب المستهلك
• تأكد من أن المنتجات تستوفي جميع المعايير الوطنية (مؤسسة المقاييس
المواصفات اللبنانية “ليبنور )”LIBNOR
• تأكد في حال التُصدير ،من أن المنتجات تستوفي جميع المتطلبات المطلوبة من
قبل البلد المتلقي
سن قابلية تسويق المنتج ،وبالتالي زيادة الفوائد االقتصادية عن
• يمكن أن تُح ِ ّ
طريق القيام بأي من األشياء التالية:
•
•
•
•

إجراء تصنيع متقدم للمنتجات ذات القيمة المضافة بدالً من بيع مواد نباتية خام طازجة/
مجففة :مثل تقطير الزيوت الطيارة ،تصنيع أكياس الزهورات ،الصابون ،مستحضرات
التجميل ،الخ
التركيز على المنتجات التقليدية والحرفية والمتخصصة
البيع بالتجزئة في مقابل البيع بالجملة
الحصول على شهادة للجودة ،الحصاد المستدام العضوي ،إلخ

نوعية مواد التغليف
اعتماد مادة تغلیف بمواصفات غذائیة ( ،)FOOD GRADEبحیث تقوم
بحمایة المادة النباتیة من أشعة الشمس المباشرة ،الرطوبة ،الح اررة ،ومصادر
التلوث طوال فترة الحفظ قبل البیع
• استخدام التغلیف القابل إلعادة االستخدام (عندما یكون ذلك ممكنا) ،والذي
یمكن للمستھلك أن یستخدمه ألغراض عملیة أخرى
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•
•

•

•
•

المنتج
تغلیف
َ

تصمیم غالف مالئم مع نمط السوق المستھدف (استخدام تصمیم بسیط مع رسوم
توضیحیة وألوان فاتحة للنمط التقلیدي مثال)
استخدام تصمیم عصري مع ألوان زاھیة وصور حقیقیة للنمط األكثر حداثة (نظ ار
ومدة الصالحیة القصیرة نسبیا ،من المستحسن
للطبیعة
الحساسة للمنتَجات النباتیة ّ
ّ
إن العبوة تستھلك بشكل أسرع بعد فتحھا
اعتماد تغلیف صغیر إلى متوسط الحجم؛ بحیث ّ
مما ُیقّلل فرص تدني الجودة)
ّ
تمیز المنتَج والفوائد الرئیسیة التي تعطیه قیمة
التي
ادة
ر
الف
خصائص
على
اإلضاءة
ّ
مضافة (عدم وجود إضافات ،عدم وجود صبغة ،صناعة یدویة ،وصفات تقلیدیة)...
سرد قصص تتضمن رسائل عن اإلنتاج التقلیدي والعادات المرتبطة تثیر الحنین وتخلق
روابط (اجتماعیة ،بیئیة ،ثقافیة )...مع المستھلك
ویفضل أن تكون وصفات
إضافة اقتراحات على العبوة حول طرق استخدام المنتَج،
ّ
تقلیدیة وفریدة تجذب المستھلك

صحيفة البيانات الغذائية
تركيز على المواد الفعالة التي يتميز بها المنتج:
• فيتامينات B & E :مثال في السمسم وزيت الزيتون في حال وجوده
• االلياف
• الزيوت الطيارة ومركباتها الفعالة المهمة
• االضافات االخرى المهمة
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المنتج
َوسم َ

َوسم المنتَجات وفقا للمعاییر المطلوبة في كل بلد:
▪ في لبنان ،االلتزام بمعاییر « لیبنور»
▪ في حال التصدیر ،االلتزام بمعاییر البلد المستورد ،لكن في
حال عدم وجودھا ،االلتزام بمعاییر « لیبنور» أیضا
إن
• تحدید تاریخ انتھاء الصالحیة على جمیع المنتَجات ( ّ
متوسط تاریخ انتھاء الصالحیة ھو عام للمواد النباتیة غیر
المعّقمة ،وقد یصل إلى عامین للمواد المعّقمة وفق طرق
مسموح بھا غذائیا وسلیمة بیئیأ)

للمنتج
الترویج
َ

• استخدام ملصق خاص أو السماح آلخرین بوضع ملصقاتھم الخاصة:
• في حالة البیع بالتجزئة ،یمكن استخدام ملصق خاص بك أو ملصقات
خاصة بالمؤسسات األخرى
• یمكن استخدام الملصق الخاص بك فقط في حالة البیع المباشر (في
المحالت الشخصیة ،خالل النشاطات الموسمیة)...
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اساليب الترويج
یمكن استخدام واحدة أو أكثر من األسالیب الترویجیة الرئیسیة:

• البیع الشخصي (التواصل المباشر مع المستھلك)

▪ الترویج للمبیعات (مثال تخفیض األسعار ،الھدایا ،العینات ،التذوق)...

▪ اإلعالن والتغطیة اإلعالمیة المجانیة (مثال المواقع االلكترونیة ،النشرات،
اللوحات اإلعالنیة ،الملصقات ،التلفاز ،الرادیو)...
▪ التسویق المباشر (مثال الكتالوجات ،الخطابات الشخصیة ،الصفحات
العنكبوتیة ،رسائل البرید اإللكتروني ،الرسائل القصیرة ،فایسبوك ،واتساب)... ،

المبيعات وتحديد السوق المستهدف
• تحديد قطاع السوق المستهدف (العمر ،الجنس ،الحالة االجتماعية واالقتصادية،
الوضع الجغرافي ،الخ)
• تحديد الموقع الشرائي والطريقة الشرائية المفضلين للمستهلك المستهدف
• البيع بالتجزئة :المحالت المتخصصة ،السوق ،المتاجر الكبرى التي تؤمن عرضا
جيدًا ومناسبًا
• البيع بالجملة :تجار ،مطاحن ،وسطاء ،مخابز ،مطاعم ،فنادق ،عطارين ،الخ
• البيع الشخصي (من الباب إلى الباب)
• النشاطات الموسمية :المعارض والمهرجانات القروية
• وضع توقعات سنوية/موسمية لتأمين مطابقة بين كمية اإلنتاج والكميات المطلوبة
للتسويق
• تأكد من وجود الحد األدنى من المخزون في جميع األوقات لالستفادة من فرص
تسويقية مستجدة وتوزيع عينات الختبار السوق ،وجذب مشترين محتملين
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التسعير العادل
• ضمان مبيعات ناجحة يبدأ من تأمين بضاعة جيدة بأسعار تنافسية
• انجاز دراسة كلفة واقعية
حدد العملية األعلى تكلفة خالل تصنيع كل منتج من أجل تمييز منتجك وتبرير سعره
• أثناء المبيعات والترويج )مثال :النسبة االكبر من كلفة إنتاج الزعتر هي للعمالة :حصاد
يدوي ،درس يدوي ،توريق يدوي(
تأكد من أنك قمت بحساب جميع التكاليف المختلفة )المباشرة وغير المباشرة( والتي تشمل:
• نفقات الموظفين

• •الحصاد
• •التصنيع )الفرز ،الدرس ،التجفيف ،التعليب ،إلخ(
• •التسويق والمبيعات
• •مراقبة الجودة
• نفقات التسويق
• •المشاركة في نشاطات ،معارض ،الخ
• • مواد الترويج  /الدعاية

التسعير العادل
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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نفقات التشغيل )التصنيع ،التخزين ،والنقل(
•المواد الخام
•الخدمات القانونية
•الفحوص المخبرية
•الوسم
•التغليف
•التدقيق المالي
•لوازم مكتبية
•المرافق )المياه ،الهاتف ،الكهرباء(
•التأمين
•وقود )مولدات ،نقل ،الخ(
•معدات  /آالت الصيانة واإلصالح
•بدائل المعدات  /اآلالت

االستثمار األولي في األصول الثابتة
إشتراكات )هاتف ،مياه ،كهرباء ،بلدية إلخ(
•المعدات المكتبية )الهواتف ،جهاز الكمبيوتر ،الطابعة ،آلة النسخ إلخ(
•األثاث المكتبي
•معدات وآالت التصنيع
•معدات وآالت التعبئة ،التغليف ،والوسم
•المركبات
•األرض
•البنية التحتية للموقع

توثيق المبيعات
• توثيق جميع أنشطة المبيعات بانتظام وبشكل منهجي
• اسم المنتج المصنّع
• كمية المنتج المصنعّة
• رقم السلعة
• الرقم المرجعي للدفعة او للدفعات المستخدمة لكل ارسالية
• سنة اإلنتاج
• تاريخ انتهاء الصالحية
• نوع/شكل الحاوية وسعتها (غرام ،كيلوغرام ،ليتر)
• الكمية المباعة
• اسم المشتري
• كمية المخزون
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•
•
•

•

المنتج
تتبع
َ
مقومات ّ
ّ

للتتبع والتدقیق ،وضبط المنتّج عبر
السجالت
تأمین
ّ
المفصلة والواضحة ّ
ّ
جمیع مراحل اإلنتاج:
سجالت الجني
سجالت ما بعد الجني :التجفیف ،التصنیع ،التوزیع ،حتى وصوله إلى
المستھلك.
تتبع المنتَج في حال وجود عیوب او شوائب او مشاكل
توفیر إمكانیة ّ
وتحدید الثغرات أو العیوب أینما وجدت لمعالجتھا)

كيفية التعاطي مع المغالطات واساليب الغش
• تطوير القوانين الراعية لكافة المراحل
• تنظيم الجني
• تنظيم التصنيع
• تنظيم التسويق

• تدريب على حسن التنفيذ خالل كافة مراحل السلسلة
• على االرض قبل وخالل الجني
• فترة ما بعد الجني واضافة القيمة

• متابعة ومراقبة على االرض
• في مراكز القيمة المضافة
• في مراكز االستهالك

• ضبط المخارج والمداخل كممرات اجبارية
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حركة التجارة العالمية للنباتات العطرية والطبية
• العديد من النباتات العطرية تشهد تبادال تجاريا عابرا للدول بعدة اشكال
(خاصة مع قصر المسافات ومع توسع االنتشار اللبناني في الخارج)
• بعض الدول تشكل اسواقا هامة وناهضة (المانيا ،كندا ،الخ)
• المنافسة موجودة بين المواد نفسها (صنوبر صيني ولبناني زعتر لبناني
وتركي)
• او بين مواد متشابهة تستعمل كبديل (زعتر رفيع او عريض او اردني
او حلبي او مغربي وزعتر البيتزا ،الخ)
• المستخلصات الطيارة والفعالة الطبيعية تعاني منافسة المواد المستخرجة
كيميائيا ،من هنا اهمية السوق النمطي المحلي ..niche market

المشاكل والمعوقات
• التجارة:االسواق المفتوحة تدخل الى لبنان الكثير من االصناف
التي تمر بدون تحديد ماهيتها
• غياب الترميز المفصل ال يسمح بتتبع الكميات وحركة االستيراد
والتصدير
• الغش  :كثرة الطلب وغياب القوانين المناسبة ومراقبة تنفيذها
تؤدي الى تطور انواع غش:
• استعمال مواد كيميائية ممنوعة
• او استعمالها على انها طبيعية
• ادخال مواد مالئة غير صحية او غير ذي فائدة النها خالية من المواد
الفعالة
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الحاجة الى التشريع المناسب لتنظيم التجارة
• لمعرفة ما يدخل وما يخرج من البلد
• اين ومن اية مصادر
• باية اشكال
• الية اغراض (استهالك مباشر ،اعادة تصنيع ،مادة اولية ،الخ

الممارسات الفضلى بعد الحصاد
• متطلبات السوق :هل السعر األرخص هو المعيار الوحيد؟
• يحتاج السوق جودة قياسية تتبع ممارسات النظافة الصحية
والتطبيقات التصنيعية الجيدة من الحقل إلى المستهلك بسعر معقول
()PHG / PMG
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خالصة
• تركيز على تعزيز التراث االستعماالتي التقليدي
• دعم التسعير العادل وتقاسم المنافع العادل
• زيادة الدخل عبر اعتماد التصنيع والتسويق محليا قدر االمكان
• البقاء في االطار التقليدي للمحافظة على حصرية السوق وعدم
تعويمها بمنتجات صناعية رخيصة تغرق صغار المنتجين

2021
50

الجلسة الخامسة :واقع السوق الخارجي
لالستيراد والتصدير
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رموز جمركية HS codes
مواصفات دول التصدير
اليات التصدير ،الخ

رموز جمركية HS codes

Harmonized Commodity Description and Coding System

• نظام تسمية وترميز عالمي طورته المنظمة العاملية للجمارك .بدأ
العمل به منذ 1988
• نظام مهم النه معترف به من اكثر من  200دولة
• اعتماده يساعد في تامين المعطيات التجارية االحصائية لالستيراد
والتصدير ،قوانين المنشأ ،متابعة المنتجات المتبادلة... ،
• يغطي اكثر من  5300مجموعة منتجات ( commodity
.)groups
• النظام االساسي مؤلف من ستة ارقام ()digits
• كل بلد بامكانه اضافة ارقام لزيادة التوضيح والتفصيل بين المنتجات
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رموز جمركية HS codes

Harmonized Commodity Description and Coding System

• مكونة من  21قسم  sectionsوفي كل منها ابواب chapters
مجموعها 99-97
• اول رقمين هما للباب  chapterيليها رقمان للعناوين heading
ويليها رقمان لتحت العناوين subheading
• يمكن لكل دولة اضافة ارقام اضافية لزيادة التفصيل ليصبح المجموع
 10ارقام
• مثال:

HS Code list of
sections

الزعتر يقع في:
قسم  02باب 09
قسم  04باب 21
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ترميز الزعتر
:الزعتر يقع في
) (منتجات نباتية02 section • قسم
) متي وتوابل، شاي، (قهوة09 Chapter • باب
، كاري، زعتر، قرقم، زعفران، (جنجر10 Heading • عنوان
) الخ،غار
subheading •
21  باب04 قسم

Chapter 9 9 باب رقم
• Chapter 9: Coffee, Tea, Mate and Spices ITC HS
Code Classification.

the chapter selected is 09, for “Coffee, tea, maté and spices”.
The heading 01 refers to coffee.
Sub heading 21 of instant coffee would fall under a totally different heading – 21
4. Extra digits:
Countries can use an additional 2-4 digits for country-specific categorizations. For
example, the US HS code relies on ten digit codes called Schedule B numbers.
The 0050 in the above example is used for non-organic coffee. Since these digits are
unique, non-organic caffeinated coffee in another country would begin with the same 6
digits but the last four digits would likely be different.
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0910
• Harmonised Codes of Ginger, Saffron, Turmeric (curcuma), Thyme,
Bay Leaves, Curry And Other Spices - Ginger:

• 091040 thyme leaves اوراق زعتر

21  الباب4 خلطات الزعتر تقع في قسم
Chapter 21
HS Codes of Chapter 21: Miscellaneous edible preparations
2103
HS Codes of Sauces and preparations thereof; mixed
condiments and mixed seasonings; mustard flour and
meal and prepared mustard

مثال
21039090
SUMAK ZATAR COOKING POWDER
[1KG X 1] ZATAR POWDER SEASONING MOM: JAN 2013
BB: DEC 2014
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مثل عن الترميز المعتمد

اهمية نظام االترميز العالمي
• في حال االستيراد والتصدير ،يساعد النظام على تحديد وتصنيف
التعرفة الجمركية
• ويظهر الرمز على الفواتير وبوليصة ومستندات الشحن .
• في حال عدم وجود ترميز واضح ودقيق يجب توصيف المنتج
واعتماد بعض االنظمة البديلة في حال وجدت
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تسهيل التجارة والمعامالت الجمركية
• مهمة للتسويق الخارجي
• لمطابقة المنتج لقوانين التجارة العالمية
• يساعد الدول في مضع تعرفة جمركية
• ضبط حركة التجارة (استيراد وتصدير)
• تسهيل القيام بدراسات احصائية ورسم سياسات اقتصادية

كيفية تبويب منتجات النباتات العطرية والطبية حاليا
• منتجات الزعتر األساسية المتوفرة
• كيف يتم تسجيل هذه المنتجات (رموز)
• إمكانية  /الحاجة الى رموز محددة لمنتجات الزعتر
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HS Code search engine HTS tariff
)classification hs codes (findhs.codes

خالصة
• في حال التسويق الخارجي ،يجب االطالع ايضا على
قوانين االستيراد والتصدير في بلد الوجهة
• يجب التأكد من الترميز المناسب للمنتج ،خاصة في حال
وجود ترميز اضافي لتحديد المنتج بكل واضح.
• تاكد من وكيل الشحن حول امكانية وجود موانع او قيود في
بلد الوجهة.
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