
 

 

في بشريمصنعة من التفاح الجات ونتالم تسويق مبادرة لدعم  
  

تحاد األوروبي، تقوم لجنة من فعاليات ممول من اإلالأوكسفام والمدعوم من منظمة  "المشروع الشامل لتعزيز السياحة والزراعة في بشري" طارإضمن 
 مصنعة من التفاح.الجات منتواللدية بتنفيذ مبادرة لتسويق الب عنناشطة في بشري وممثلين 

المهرجانات.ماكن السياحية و الترويجية و األ تسويق منتوجاتهم فيالتفاح لجات محددة من اعدة مصنعين منتوتهدف هذه المبادرة الى مس
التالية: منتوجاتتركز المبادرة على دعم مصنعين ال

عصير التفاح -
مربى التفاح -
عسل التفاح -
نبيذ التفاح -
خل التفاح-

 

 ؟من قبل المصنعين هي الخطوات التى يجب ان تتبع ما
   .كثر حاجةاألالتفاح من المزارعين ي/تشتري المصنع/ة . 1
.خاصة في زجاجات و عبواتوج و يحفظ المنت يصنع. 2
(المسؤول عن استالم المنتوجات)ى شخص مسؤول في بلدية بشري ال عيناتمن ال 2عدد  ي/تقدم المصنع/ة. 3
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  العينات؟سيحدث بعد إرسال ماذا 
  . ترسل اللجنة العينات الى المختبر الرسمي للقيام بفحوصات مخبرية.1
  ت و تطابقها مع المعايير الرسمية.جودة العينا اركانسيلم اللجنة و خبراء من منظمة تقيّ  .2
 .مهرجاناتالترويجية و السياحية و الماكن في األ هاقيتسو يتم راء المنتوجات التى سوف. تختار اللجنة و الخب3

 

  سيحدث بعد اختيار المنتوجات؟ماذا 
  : ما يلي ديتحديتم من خاللها مع المصنع/ة المختار/ة تفاقية قانونية إوتوقيع  . تقوم اللجنة بتحضير1

  نة من المصنع/ة الذي/التى تم اختاره/ها.اللجالتي سوف تشتريها  المنتوجات كمية 1.1   
  .المنتوجات بعد التصنيع شراءسعر  1.2   
  .الدفع وطريقة أسلوب 1.3   
  .جدول تسليم المنتوجات 1.4   
  .واجبات اللجنةحقوق و 1.5   
  المصنع/ة الذي/التى تم اختاره/ها. حقوق وواجبات 1.6   
  للمصنع/ة المختار/ة.بشراء العبوات الزجاجية والغالفات المالئمة لتسليمها  . تقوم اللجنة2
  الموقعة. تفاقيةتسليمها الى اللجنة و استالم المبلغ المتفق عليه في اإل . ي/تقوم المصنع/ة بتعبئة الزجاجات و3
غابة االرز) و  -مغارة قاديشا –في المؤسسات السياحية  (متحف جبران خليل جبران  standو  kioskتعرض اللجنة و بعض المصنعين المنتوجات عبر . 4

 المهرجانات و غيرها من االماكن الترويجية.
 

  .وال يعكس بأي شكل من األشكال آراء االتحاد األوروبيمنظمة أوكسفام   هو حصراً من مسؤوليةتم تنفيذ هذه الوثيقة بدعم مالي من االتحاد األوروبي. محتوى هذه الوثيقة 

تنمية الشاملة والمستدامة في مجاالت لرفع صوت منظمات المجتمع المدني اللبناني  ل
 والبيئة في شمال لبنان الزراعة


