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التعارف



االسم و اللقب

النشاط المهني

هوايتك

انتظاراتك من الدورة



مدونة السلوك



تمريـــــن مجموعات

تحديد المفاهيم



التغليف هو مجموع األنشطة التي تهتم

بتصميم وانتاج عبوة المنتج وغالفه 

ة الخارجي وعليه يضم عمليتي التعبئ

واعداد الغالف

تقديـــم عــــــــــام



هذا باإلضافة إلى أن صناعة العبوة المناسبة الجيدة 

يتطلب معرفة واسعة بطبيعة الخامات الداخلة في 

صناعتها، خصائصها، مدى ثباتها أمام المؤثرات 

مدى والتداول والحرارة، مدى تحملها للنقل وكالضوء 

تقبل المستهلك للعبوة 



لها مهمة تسويقية تتمثل في جذب 

المستهلك والتأثير في قراره الشرائي

. باعتباره رجل بيع صامت 

والعبوة ليست أمرا شكليا  فقط 

لكنها تمثل نصيبا 

هاما من مواصفات السلعة 

في التغليف عنصر أساسيوتعتبر منظومة التعبئة 

وتمكين المنتج من المنافسة في األسواق الداخلية 

العالمية، باعتبار أن التعبئة السليمة هي الواجهة 

األولى للسلعة التي يتلقاها المستهلك ألول وهلة 



التغليفومفهوم التعبئة 

I



مفهوم التعبئة

عرفت أكاديمية العلوم التجارية التعبئة على 

الذي يشكل وحدة وغالف مادي أو حاوي المنتج :"أنها

بمعنى اخر فهي تمثل المظهر الخارجي. بيع بالتجزئة

.للسلعة بحيث تكون في اتصال مباشر مع المشتري



تعريف ثاني

ز التعبئة هي العملية التي يتم بمقتضاها تجهي

ي تقديمه وفق رغبات المتلقي ووضعه فوالمنتج 

يحافظ عليه بكامل قواه األدائية وحيز يحويه 

.اإلفتراضيطوال عمره 



المنتج،وأول اتصال بين المستهلك 

ناقل هذا االتصال، على هذا األساس 

يجب أن تكون مصممة بطريقة 

راء تجلب انتباه المستهلك و دفعه للش



وضمان حماية المنتج :"يعرف التغليف على أنه

رهان بيئي، بلووسيلة نقل، وحلية التسويق، 

هو أكثر من ذلك حيث أصبح يرفع من قيمة 

المنتج، وصار هو الجزء األساسي في عملية 

"التدوير

مفهوم التغليف



تعريف ثاني

الحاوية ووسيلة إعالم في نفس الوقت، :"غالف المنتج هو

توصيل خصائصه، وحيث يساهم في نقل المنتج، 

و هويته الفردية باعتبار أن الغالف النهائي هو الرسالة 

النهائية 

المستهلكيجب أن يصمم بطريقة تلبي حاجيات 



ف، التغليوالسابقة للتعبئة التعاريفمن خالل 

فإننا نالحظ أنه ال يمكن التفرقة بينهما 

الكبير بين هذه المفاهيملإلرتباطنظرا 

مالتغليف تتمحور حول مفهووو كل من التعبئة 

هووشامل أال وواحد 

PACKAGING



PACKAGING

و لتوضيح الترابط الموجود بين التعبئة 

و التغليف ال بد من معرفة وظيفة كل منهما

CONDITIONNEMENTEMBALLAGE

مصطلح ظهر بالواليات المتحدة األمريكية 

ليس له أي مرادف بالنسبة لبقية اللغات 

و هو يجمع بين

التعبئة  

أول حاوي للسلعةو التي تمثل 

التغليف

الحاوي و الذي يمثل 

الخارجي للسلعة 



مستويات الغالف
يتمثل في الغالف : المستوى األول

هو العبوة واألولي 

و التي تكون على اتصال مباشر 

تلعب دورا أساسيا في وبالمنتج 

عرض المنتج

هو الغالف الثانوي: المستوى الثاني

يعمل على تجميع الوحدات و

يرمى عادة ولتسهيل عملية النقل 

المنتوجمباشرة حتى قبل استهالك 



التغليفووظائف التعبئة 

II



تمريـــــن مجموعات

التغليفووظائف التعبئة 



وظائف الغالف

الغالفوالوظائف المشتركة بين العبوة 

وظائف العبوة

التغليفوالعالقة بين التعبئة 



أداة لحماية المنتج 

أداة بيع

أداة دعم إعالمي 

تموقعأداة 

أداة اتصال 

أداة تقسيم 

أداة لحماية 

المستهلك 



خصائص الغــــالف

مكوناتهواإلستراتيجية 

III



والتغليفخصائص جودة التعبئة 

( م السعرفي استخدام الموارد لتخفيض التكلفة ومن ث)االقتصاد -أ

حماية السلعة من التلف أو الكسر أثناء النقل أو )الحماية -ب

(أو االستعمالالتخزين 

الترويج للسلعة -ج

سهولة استعمال السلعة-د

(الحفاظ على البيئة)حماية الصالح االجتماعي -ه



ة الدور االستراتيجي للعبو

للمنتجةالتنافسيالقدرةزيادةفيأساسيعاملبأنهالدورهذايتميز

:خاللمن

–تخداماالسسهولة–األمان)والتغليفالتعبئةفياالبتكارية-أ

(السلعةحماية

(أخرىأغراضفي)االستخداماتمتعددةالعبوة-ب

(المبيعاتلزيادة)الغالفأوالعبوةنفسداخلالوحداتتعدد-ج



اللصيقة أو التبيين

LABELING



تعريف اللصيقة
ل فيمن العبوة أو الغالف تتمثالجزءذلك بهايقصد اللصيقة

المعدن، أو أي مادة أخرى تثبت أوالقماشأوالورققطعة من

على حاوية أو بضاعة ما

ً تلعب اللصيقة دوراً  ً وإخباريا لها تزويد ، حيث يمكنترويجيا

اعدته المستهلك بمعلومات عن السلعة وخصائصها ، وبالتالي مس

وتشجيعه على اتخاذ قرار الشراء



ماذا تعلمنا في الحصة    

؟الفارطة



تمريـــــن

الماسح الضوئي





مكونات اللصيقة
:من أهم المعلومات التي تتضمنها اللصيقة•

اسم المنتج وعنوانه-
اسم السلعة -
بلد الصنع-
الخصائص األساسية للمنتج-
المحتويات -
الوزن-
تاريخ الصنع-
تاريخ انتهاء الصالحية-
السعر-
طريقة االستخدام-
(code a barre)الرمز الشريطي -



التعليب                   والتغليف 

اإليكولوجي



تمريـــــن

تحديد المفاهيم



التنمية"واالجتماعيةالمسؤوليةبمفهومالمصطلحهذاارتبط

ذيالّ التنميةمنالنوعذلك:تعنيوالّتي،"المستدامة

بقدرةاإلضراردونالحاضرحاجاتتلبيةيضمن

بهاالخاصةالحاجاتإشباععلىالقادمةاألجيال



مبررات التوجه نحو المعايير 

البيئية للتعبئة والتغليف

I



تطور مفهوم التغليف 1-

و التعليب



تطوربالمنتجاتتغليفوتعبئةعمليةارتبطتالقديمالزمنمنذ

والمستهلكينأذواقمعتتعاملفهيحضارتهارتقاءواإلنسان

ىإلالبسيطةالطبيعةعبواتمنمراحلبعدةمرتحيثاحتياجاتهم

حاليانعرفهاالتيالعبوات

ورتتطثمالسالل،ثمالقماشوالشجرأوراقاستعملاإلنسانبدأ

اإلنسانليهاعيعتمدالتيالوسائلمنالفخاريةاألوانيلتصبحاستعماالته

فيعملتاستالتيالزجاجيةالعبواتإلىالتنوعهذاووصلغذائهلتعبئة

مختلفةالاالستهالكيةللمواداستعملتبقليلبعدهاثمالعطور،تعبئة



الواقع الصناعي الملوث2-

و يهدد صحة اإلنسان



ناعةصفيتستخدمالتيالكيميائيةالموادمنكبيرعدداآلنيوجد

فيساعدةمكعواملأوالجودةلتحسينبعضهايدخلوالتغليف،التعبئةمواد

سلبياراتأثيالموادهذهلبعضأنعلمياثبتوقد.ملونةكموادأوالتصنيع

عدةسببفتفيهاالمعبأةالموادمعاألغذيةتتفاعلحيثاإلنسانصحةعلى

.السرطانأوكالتسممصحيةمشاكل



ظلة،وفيالبيئعلىجسيمةأثاروالتغليفالتعبئةموادصناعةتخلف

عدةظهرتالطبيعيةوالبيئةالمستهلكصحةحمايةنحوالعالميالتوجه

المصنعةموادالعلىشروطاوتفرضوالتغليفالتعبئةعمليةتضبطمعايير

الغذائيللتغليفالموجهةخاصةاألغلفةهذهمنها

(%30)لمكوناتهامئويةكنسبتشملالمتقدمةالدولفيالبيوتفضالت

زجاج،(%9)أوراق،(%10)ومجالت،صحف(%20)الطبخ،بقايا

أخرىمواد(%13)بالستيك،(6.5)،معادن(8%)

تلوثفيسببافتكونبسهولة،تتحللالموادمنمصنوعالموادهذهمعظم

.التربة

سنة4000حواليتستغرقالزجاجمنالمصنوعةالموادأننجدحيث

يستغرقالورقنجدحينفيسنة،100بفاقلالبالستيكأماللتحلل،

:التاليالجدوليوضحهماوهذا.أشهرثالثةللتحلل



المدة الالزمة لتحلل نفايات مواد التعبئة والتغليف في التربة



عنهينتجمنهاالتخلصبغيةوالتغليفالتعبئةموادحرقعملية

واتالعبمنالتخلصعنديحدثذلك،ماوكمثالملوثةوغازاتكيماويات

البالستيكمنطنحرقعنينتجحيث.الفينيلعديدكلوريدالبالستيكية

فييدخلالتياألخرىالعضويةالمركباتلبعضباإلضافةعديدةمخلفات

210ناآلحتىمنها،والمعروفالدايوكسينمركباتهاوأهم،الكلورتركيبها

افةكتلويثعلىقادرةبيئيةدورةالسمية،ولهاشديدةجميعهامركبات

ببتتسالتيالغازاتاخطرومن.تربة–ماء-غذاء-هواءالبيئةعناصر

الكربونأكسيدثانيغازنجدالحرارياالحتباسظاهرةفي

الناتجة عن مواد التعبئة والتغليف  Co 2انبعاث 



آليات التقليل من اآلثار ماهي

البيئية للتعبئة والتغليف؟

تمرين مجموعات



آليات التقليل من اآلثار 

البيئية للتعبئة والتغليف
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مفهوم اإلنتاج األنظف1-



فيالمفهومهذايدخل

التنميةمسارإطار

المستدامة

بيولوجي

طبيعي

محليةخامات

التجارة العادلة

والتقليل، التدوير 

إعادة االستعمال



تحديالتمثالتيالجديدةالمفاهيمأحدالبيئةأجلمنالتصميممفهوميعد

تقللبيئياالمتوافقةواألغلفةفالسلعاإلنتاج،هندسةمجاالتفيللعاملين

واستعمالهاغلفةاألهذهتصنيعنتيجةالبيئةلهاتتعرضالتيالسلبيةاآلثار

فيعتوضالتيالبيئيةاالعتباراتتساعدأنويمكنمنها،والتخلص

الصناعاتوتطويروتصميمه،التغليفتخطيطعمليةأثناءالحسبان

الحفاظالوقتنفسوفيالبيئةعلىاألغلفةهذهأثرمنالتقليلفيالمختلفة

األمرالعالمواجهالكبيرالخضمهذاوفي.ووظيفتهااألغلفةنوعيةعلى

متوازيينرئيسيينبنهجين

المستخدمةالموادوحجموزنتخفيض

والتغليفالتعبئةموادمخلفاتإدارة



تخفيض وزن وحجم المواد المستخدمة

الحجملةقليالوزنخفيفةتعبئةموادإيجادهوالمستحدثةاآللياتأهممن

ددةومتعرقيقةزجاجيةعبواتإنتاجتمالمثالسبيلفعلى.ومتاحة

تغليفالتقنياتتعتبركما.الواحدةللعبوةالسماكةومتعددةالطبقات

تغليفوالالتعبئةصناعةمجالفيثورةالبالستيكيةللموادالحيوي

2010-1994أمثلة عن تطور وزن العبوات في فترة ما بين



أمثلة عن توحيد الخامات المستعملة لصناعة العبوات

علبة بالستيكية خالصة مع نظام غلق ال

األليمينيوميستعمل فيه مادة 
مغلف بالبالستيك قابل للتدويرجامبون

دون فلمكرافتطباعة مباشرة على ورق 

بالستيكي



إدارة مخلفات مواد التعبئة والتغليف

والتغليفةالتعبئموادمعالتعاملفيعالمياالرئيسيالثانيالنهج

إعادةأو/والتعبئةفضالتجمعنهجهوالبيئةعلىحفاظا

.منهاواالستفادةاستخدامها

:رئيسيةقواعدعدةعلىالمخلفاتإدارةعمليةوتقوم

(Réduction)

استخدامإعادة(Reuse)التقليل

العبوات
(Recycling)إعادة

التدوير
البيئةبصديقةالتقنياتوالخاماتاستعمال



(Réduction)التقليل·

منليلالتقوبالتاليالمستخدمة،الخامالموادتقليلهناوالمقصود

مواداستخداماقل،خاممواداستخدامطريقعنذلكويتمالمخلفات

اقل،مخلفاتتنتجخام

وزن العبوة كينكوقهوة فورية من 

بالمئة97خفض 



(Reuse)العبواتاستخدامإعادة·

غلبالتمشاكلتواجهلكن.كلفةالمتداولةالحلولأقلهيالطريقةهذه

روائحمنبهايعلقمماوتخليصهاالعبواتتنظيفعملياتعلى

.شابهوماوعطوروزيوتومواد

عبوة صديقة للبيئة يعاد

تعبئتها مرات عديدة من  

82تستخدم نيستليشركة 

أقل من المواد الخام بالمئة

-اليابان–أخف وزنا 



(Recycling)التدويرإعادة·

نتجالممنجودةاقلأخرىمنتجاتإلنتاجالمخلفاتاستخدامإعادةبهايقصد

كانتثحيوالثانية،األولىالعالميةالحربإلىالتدويرفكرةوتعود.األصلي

مامالمطاط،مثلاألساسيةالموادبعضفيالشديدالنقصمنتعانيالدول

سنواتوبعد.استخدامهاإلعادةالمخلفاتمنالموادتلكتجميعإلىدفعها

وذلكالمخلفات؛منالتخلصإدارةأساليبأهممنالتدويرعمليةأصبحت

.العمليةلهذهالعديدةالبيئيةللفوائد



التقنيات صديقة بالبيئةواستعمال الخامات 

Long grain rice, Uncle Ben's. 

Packaging conçu à partir de

l’énergie du vent. USA

Organic Free Range Eggs. 

Carton

biodégradable, conçu à partir 

de


