
 
 

 

 

 معهد التخطٌط المومً

 0202-0202 : موسمنار الثالثاء ٌمس

مصر: على طرٌك التنمٌة المستدامة  فًتوطٌن وتعمٌك التصنٌع 

0202 

 (جائحة كوروناظل التعاٌش مع  فً)
 

 التمرٌر العلمً

  "الصناعات الغذائٌة"الحلمة األولى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتحدثان

 الدكتور/ محمود الصادق

 غرفة الصناعات الغذائٌة –نائب مدٌر إدارة الشؤون الفنٌة 

 

 المهندس/ الشحات سلٌم 

 غرفة الصناعات الغذائٌة –نائب المدٌر التنفٌذي للعاللات الحكومٌة والتشرٌعٌة 

 

 0202أكتوبر  02الثالثاء 



 
 

 فرٌك عمل السمٌنار

 

 أ.د. مصطفى أحمد مصطفى 

 الدولٌة االقتصادٌةاألستاذ بمركز العالقات 

 المنسق والمشرف العلمً

  

 بسمة محرم الحداد  أ.د.

 مدٌر مركز األسالٌب التخطٌطٌة

 مساعد المنسق والمشرف العلمً

 

 صالح  أحمدأ.

 بمركز التخطٌط االجتماعً والثقافًٌد عم

  محرر التقرٌر

 

 أ.هبه الرفاعً 

 ة بمركز التخطٌط االجتماعً والثقافًدٌعم

محررة التقرٌر
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 –المعهد مٌنار نشاط س أولى حلقات 0202أكتوبر  02الٌوم الثالثاء الموافق عقد معهد التخطٌط القومً 

تااوطٌو وتعمٌااق التصاانٌص فااً مصاار  علااى طرٌااق التنمٌااة  - 0201-0202الثالثاااء  للعااام األكااادٌمً لقاااءات 

 الصناعات الغذائٌة. تحت عنواو  )فً ظل التعاٌش مص جائحة كورونا( 0202المستدامة 

غرفاة الصاناعات الغذائٌاة   –نائب مادٌر ددارة الشاإوو الينٌاة  – الدكتور/ محمود الصادقتحدث فٌها كل مو  

 غرفة الصناعات الغذائٌة. –نائب المدٌر التنيٌذي للعالقات الحكومٌة والتشرٌعٌة  – والمهندس/ الشحات سلٌم

 - على النحو التالً غرفة الصناعات الغذائٌةنبذة عن محمود الصادق تناول العرض األول للدكتور 

الممثللل الرسللمً للصللناعات تعتباار و  1591نشاائت عااام أ  منظمااة غٌاار ةادفااة للاارب  عات الغذائٌااة غرفااة الصاانا

ساوا  ألالعدٌد مو الخدمات التً تساةم فً تعزٌز القدرات التنافسٌة ألعضاائها فاً او تقدم  ، الغذائٌة المصرٌة

 الداخلٌة والخارجٌة.

ا فاً رئٌساٌ   اتلعاب دور  منظمة ذات كفاءة على المستوي العالمً و تصب  غرفة الصناعات الغذائٌة أ": الرؤٌة

مكانلة تعزٌز القدرة التنافسٌة لألغذٌة والمشروبات المصنعة فاً مصار واو ٌكاوو لألساماء التجارٌاة المصارٌة 

 .نحاء العالم"ألجودتها اليائقة لدي المستهلكٌو فً مصر وفً جمٌص متمٌزة 

. بتطللوٌر وتنمٌللة شلركات تصللنٌع األغذٌلة والمشللروبات المصللرٌةغذائٌاة "تلتاازم غرفاة الصااناعات الالرسلالة: 

فٌماا ٌخاتب بالسٌاساات التاً ماو شاؤنها ملع الحكوملة المصلرٌة ماو خاالل التيااو   أعضااءةاوتمثل مصال  

 ألعمال. امناخ تحسٌو 

الصااناعات وتكاارا الغرفااة جهودةااا لتعزٌااز صااورة فللرا اتسللتثمار والتصللدٌر تعماال الغرفااة علااى تهٌئااة " 

 الغذائٌة المصرٌة بالداخل والخارج".

 األهداف  

  الفلرا  وزٌلادةالتاً ماو شاؤنها رفاص القادرة التنافساٌة الخدمات الفنٌة فلً كافلة المجلاتت تقدٌم

 ألعضاء الغرفة.والتصدٌرٌة  اتستثمارٌة

 والاادولٌٌو   تحسااٌو الصااورة الذةنٌااة للصااناعات الغذائٌااة المصاارٌة لاادي المسااتهلكٌو المحلٌااٌو

 .صحى وآمنوالتروٌج لغذاء 

 خللدمات متنوعللة و متمٌللزة مااو خااالل تقاادٌم سللتراتٌجٌات الالزمللة لتطللوٌر  المطللا  وضللع اإ

 ألعضاء الغرفة. 

 والشعب األعضاء

 شعبة السكر والحلوى و الشكوالتة. -1

 لباو ومنتجاتها.شعبة األ -0

 شعبة العصائر والمشروبات والمٌاه. -0

 واألسماك.شعبة اللحوم والطٌور  -4
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 الخضر والياكهة.شعبة  -9

 شعبة الزٌوت والدةوو النباتٌة. -6

 غذٌة الخاصة والخمٌرة واإلضافات الغذائٌة.شعبة األ -7

 .الغذائٌة المتنوعةشعبة المنتجات  -1

 .ر والدخاوئشعبة السجا -5

 مثلة لبعض األعضاء الفاعلٌن بالغرفة أ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

و تمثاال األشااكال التالٌااة نساابة مساااةمة الصااناعات الغذائٌااة فااً الناااتج الصااناعً )القٌمااة المضااافة (بمصاار ثاام 

 المقارنة ببع  الدول األخري  كذلك نسبة المساةمة فً عدد المنشآت الصناعٌة ثم نسبتها فً تشغٌل العمالة.  
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 المضافة(نسبة مساهمة الصناعات الغذائٌة فً الناتج الصناعً )المٌمة  -1

  

 

 

 مساهمة الصناعات الغذائٌة فً الناتج الصناعً )المٌمة المضافة( بمصر ودول الممارنة -0

 
 

 

 

 

 

 

 الصناعات الغذائٌة 
11% 

 الصناعات األخرى
89% 
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 نسبة مساهمة الصناعات الغذائٌة فً عدد المنشآت الصناعٌة -0

 

 
 

 

 

 نسبة مساهمة الصناعات الغذائٌة فً تشغٌل العمالة -4

 

 :0202 – 0222مؤشرات أخرى لمطا  الصناعات الغذائٌة 

 ملٌار جنٌه. 922حجم االستثمارات المباشرة فً قطاع الصناعات الغذائٌة  أكثر مو  -1

 حجم االستثمارات غٌر المباشرة  تصل ألكثر مو ترٌلٌوو جنٌه.     

 الصناعات الغذائٌة 
56% 

 الصناعات األخرى
44% 

 الصناعات الغذائٌة 
25% 

 الصناعات األخرى
75% 
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 ملٌار دوالر 0.6  0215حجم الصادرات الغذائٌة        -0

 رملٌار دوال 14  0215حجم الواردات الغذائٌة        -0

 ملٌار دوالر. 6.0  0215حجم واردات مكونات ومستلزمات انتاج غذائٌة  -4

 %.09.9ٌساةم القطاع الغذائً بالناتج القومً اإلجمالً حوالً  -9

 الشركاء التنفٌذٌن للغرفة

 الصناعة و التجارة وزارة  

 والجودة المواصيات ةٌئة  

 والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهٌئة 

 الجمارك مصلحة 

 والسكاو الصحة وزارة  

  األراضً واستصالح الزراعة وزارة   

 الصناعٌة التنمٌة ةٌئة 

  منظمة األغذٌة والزراعةFAO  

  منظمة الصحة العالمٌة 

   ًالبنك الدول 

 الكودكا 

 الهٌئة القومٌة لسالمة الغذاء 

 عضوٌة الغرفة فً اتتحادات الدولٌة واإللٌمٌة 

 IDFاالتحاد الدولً لأللباو   -

 IFUاالتحاد الدولً للعصائر  -

 Arab Beverages Associationالجمعٌة العربٌة للمشروبات    -

 AMITOMمجلا الطماطم العالمً  -

 Arab-EU Business Facilitation Networkشبكة تسهٌل التجارة العربٌة األوروبٌة  -

 اللجاو الدولٌة لهٌئة الدستور الغذائً )الكودكا(  -

 عضوٌة الغرفة فً الجهات المعنٌة بالصناعات الغذائٌة:

 .الغذاء لسالمة القومٌة بالهٌئة العلمٌة اللجاو -1

 .والجودة للمواصيات العامة المصرٌة بالهٌئة الينٌة اللجاو -0

 .الغذاء لسالمة القومٌة بالهٌئة التظلمات لجنة -0

 .المصرٌة الصناعات باتحاد والضرائب الجمارك لجنة -4
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 .الداخلٌة والتجارة التموٌو بوزارة السكر تداول تنظٌم لجنة -9

  المثال سبٌل وعلى الزراعة  بوزارة االستراتٌجٌة السلص لجاو -6

 بؤرقام الوزراء مجلا رئٌا دولة بقرار والصادرٌو والسمكٌة الحٌوانٌة الثروة لشئوو المشكلة الدائمة اللجاو
0212 – 0000 /0202. 

 واستصالح الزراعة وزٌر/ السٌد بقرار الصادرة األلباو تجمٌص لمراكز القومً المشروع إلدارة التنسٌقٌة اللجنة
 .الغذائٌة الصناعات غرفة تمثٌل والمتضمو 0202/ 411 رقم األراضً

 دصدارات غرفة الصناعات الغذائٌة

 

 مصر فًالصناعات  الغذائٌة  مجال فً تعمٌك الصناعة تناول العر  الثانً للمهندا الشحات سلٌم موضوع 

 على النحو التالً 

 اساتيادة توفر حٌث مصر فً التنمٌة قاطرة تعتبر و  مصر فً الصناعات اةم مو المصرٌة الغذائٌة الصناعات
 خاماات و محلٌاة خامات على وتعتمد  مباشرة غٌر و مباشرة عمل فرب وتوفٌر  الزراعٌة للمحاصٌل مناسبة

 ال المساتوردة الخاماات معظام و المحققاة المضاافة القٌماة مو االستيادة و مستوردة انتاج مستلزمات و مستوردة
 تتٌ  التً التجارٌة االتياقٌات مو بالعدٌد مصر وتتمتص  إلنتاجها كاف غٌر االنتاج او حالٌا محلى بدٌل لها ٌوجد

 .الخارجٌة لألسوا  للنياذ اليرصة

 جنٌه ملٌار 922  المباشرة االستثمارات دجمالً

 دوالر ملٌار 0.6   الغذائٌة الصناعات صادرات دجمالً

 دوالر ملٌار 14   الغذائٌة الواردات  دجمالً
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 الغذائٌة للصناعات المنظمة التشرٌعات

 التنظاٌم و الرقاباة فاً اآلو حتاى ساارٌة الزالات و االربعٌناات مناذ التشارٌعات ماو للعدٌد الصناعة ةذه تخضص

 .الموحد الغذاء قانوو ةمهاأو التشرٌعات ةذه تحدٌث الى ماسة حاجة فً صبحتأ

 تطور الصادرات المصرٌة والتولعات المستمبلٌة
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 الخامات المستوردة

 ملٌاوو 122 نحاو بزٌاادة   0215 عاام فاً الغذائٌاة المكوناات ماو دوالر ملٌاار 6.0 قٌمته ما مصر ستوردتأ
 . 0211 فً بالواردات مقارنة دوالر

 المنخيضة الجمركٌة الرسوم مو ستيادةلإل الغذائٌة االنتاج مستلزمات و الخامات لواردات األولوٌة مصر تعطً
  فً تتمثل و  النهائٌة بالمنتجات مقارنة

 -السااكر - الشاااي - والاادةوو والزباادة المجييااة والقشاادة الحلٌااب  - الطعااام زٌااوت – المجماادة األسااماك - الااذرة
 .الغذائٌة المحضرات – الغذائٌة االضافات

 ، وكٌفٌة تعمٌك التصنٌع فٌها:أهم الخامات المستوردة

 

 

 التحدٌات والحلول..  تعمٌك وتوطٌن الصناعة

  الهدف

 المثٌاال محاال  المحلااً المكااوو احااالل طرٌااق عااو للااواردات االسااتٌرادٌة الياااتورة مااو جاازء خياا  -1
 .الغذائٌة الصناعات قطاع فً المستورد

 .الياقد تقلٌل و المصري المنتج مو االستيادة تعظٌم -0
 .مصر فً كلٌا انتاجها ٌمكو ال التً للصناعات المضافة القٌمة زٌادة -0
 الواردات. وترشٌد المصرٌة الصادرات زٌادة خالل مو التجاري المٌزاو فً اليجوة تقلٌل -4
 .االقتصادٌة للتنمٌة داعمة الواردات تكوو أو -9

 :لباناألو  الزراعٌة الخامات مجال فً التحدٌات

 تكيل نظم وضص المعنٌة الجهات على و الصادرات رف  الى ٌإدى بما المبٌدات استخدام فً العشوائٌة 
 .الدولٌة التشرٌعات بها المصرح للمبٌدات االمثل االستخدام

 او حٌاث الصلصاات لصاناعة الطمااطم مثال) الصاناعة احتٌاجاات ماص تتناساب  التاً االصناف زراعة 
 .( للطماطم المنتجة الدول اكبر مو مصر
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 تيتٌاات نتٌجااة المزروعااة المساااحات انخيااا  الياقااد نساابة ارتياااع و االنتاااج اماااكو عااو الزراعااات بعااد 
 .الملكٌات

 و الطماااطم و التمااور مثاال نساابٌة مٌاازة ذات محاصااٌل مااو االسااتيادة زٌااادة و بتنمٌااة االةتمااام عاادم 
 .الخ......الزٌتوو

 التقاوي. و اسمدة مثل الزراعً االستثمار تكلية ارتياع 
 لالستثمار. التموٌل تكلية ارتياع و  االعالف توافر 
 االنتاج اماكو عو بعٌدة المزارع وجود. 

  الممترحة الحلول

 بااوزارة المختصااة الجهااات قباال مااو الرقابااة و الزراعااً االرشاااد باارامج وتيعٌاال الماازارع تسااجٌل 
 الزراعة.

 االساماك ومازارع الداجناة والمازارع الحٌوانٌاة الثاروة ومازارع البساتانٌة المازارع اعتماد فً البدء 
 باليعاال وتقااوم مسااتوي اعلااً علااً الماازارع مااو العدٌااد ٌوجااد) التصاادٌر مااو تااتمكو حتااً المإةلااة

 اوضاااعها لتوفٌااق للماازارع سااماح فتاارة اعطاااء مااص  ( واالمرٌكٌااة االوروبٌااة الاادول بالتصاادٌر دلااً
 .   التصدٌر متطلبات مص والتوافق واعتمادةا

 الصناعٌة الزراعٌة بالتجمعات االةتمام. 
 مناساابته وماادي المسااتخدم المبٌااد نااوع ٌشاامل سااجل اعااداد ٌااتم المبٌاادات تطبٌااق نظااام ٌخااب فٌمااا 

  الاوزارة وقٌاام المعنٌاة الجهاات ماو علٌاه الرقاباة وٌاتم والحصااد الارش مواعٌاد وتسجٌل للمحصول
 . التتبص منظومة تيعٌل بسرعة

 أو علاى%   9 بيائادة اإلنشااء تحت والمزارع القائمة المزارع لتموٌل المركزي البنك مبادرة تيعٌل 
  المعدات. شراء و التحتٌة البنٌة القرو  تشمل

 األبقار. تغذٌة فً المستخدمة المركزة و الخضراء لألعالف المتاحة الزراعٌة الرقعة زٌادة  
 الصحراوي للظهٌر الزراعٌة الرقعة داخل المتواجدة المزارع لنقل جدٌدة وأراضً تسهٌالت تقدٌم. 
 بٌاناات قاعدة انشاء .المصرٌة الغذاء سالمة ةٌئة فً  األلباو تجمٌص مراكز و األلباو مزارع تسجٌل 

 احاللها المطلوب بالمنتجات
 المستخدمٌو و المحلٌٌو للموردٌو ضرٌبٌة حوافز تقدٌم. 
 ًمثاال نقدٌااة  الغٌاار الحااوافز مااو بمجموعااة الااواردات اسااتبدال أو الصااادرات دعاام ٌاارتبط أو ٌنبغاا 

 .وضرٌبٌة جمركٌة وحوافز العمالة  وتدرٌب وترفٌقها  األراضً تخصٌب

 السكرصناعة 

 ساكر طاو ملٌاوو حاوالى اساتٌراد ٌاتم و سانوٌا طاو ملٌاوو 0.4 بكمٌاة البنجار و القصاب ماو ساكر تنتج مصر
 االستهالك احتٌاجات الستكمال

  المقترح

 مااو افضاال السااكر انتاااج اقتصااادٌات او باعتبااار علٌااة القائمااة الصااناعات و البنجاار بزراعااة االةتمااام -
 آخر. محصول زراعة فً االر  مو االستيادة دلى باإلضافة القصب

 و السكر لتصدٌر مركزا مصر لتكوو الحالٌة السكر مصانص فً التكرٌر طاقات فائ  مو االستيادة -
 المنخيضة العالمٌة االسعار مو االستيادة
 .افقٌا و رأسٌا االنتاجٌة لزٌادة السالالت تحسٌو و بالمزارع تهتم الحٌوٌة السلعة لهذه استراتٌجٌة وضص

 اتنتاج مستلزمات و الخامات عن الجمركً فراجاإ

  الجمركً االفراج تؤخٌر نتٌجة المالحٌة للوكاالت طائلة مبالغ مصر تسدد
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  المقترح

 المخاطر تحلٌل أسا تطبٌق -
 االنتاج مستلزمات و للخامات المستوردة للشركات بٌضاء قوائم اعداد -
 الصاادرة الوزارٌاة والقارارات للقاوانٌو طبقا الجمركٌة الدوائر داخل المعامل فً التحلٌل على االعتماد -

 .الشؤو ةذا فً
 باذلك رئاساً بتوجٌاه االتجااه ةذا فً اللوائ  مو عدد مإخرا الغذاء لسالمة القومٌة الهٌئة اصدرت وقد -

 .الجمركً االفراج فً الدولٌة المعدالت الى للوصول

 المرفمة الصناعٌة األراضً

 المجمعااات اقامااة علااى الموافقااة عاادم الغذائٌااة للصااناعات المخصصااة و المرفقااة الصااناعٌة األراضااً نقااب
  الصناعٌة – الزراعٌة

 الممترحة الحلول

o المضااربات ٌمناص و االساتثمار احتٌاجاات ٌغطاى بماا المرفقة الصناعٌة األراضً مو المعرو  زٌادة 
 .األراضً على

o بماا الزراعاً االنتاج بجوار التصنٌص اماكو تكوو بحٌث الصناعٌة – الزراعٌة المجمعات اقامة تشجٌص 
 .االنتاج تكالٌف و الياقد ٌقلل

o التراخٌب اجراءات تبسٌط قانوو تيعٌل. 

  مداخالتأهم ال

مو أعضاء الهٌئة العلمٌة بمعهد التخطٌط القومً وضٌوف والتعلٌقات وبعد انتهاء العر  بدأت المداخالت 

 - سمٌنار الثالثاء مو خارج المعهد والتً ركزت على النقاط التالٌة

الصااناعات بغرفااه تحاااد دضاارورة التكاماال والتنسااٌق بااٌو األجهاازة والمإسسااات التنيٌذٌااة والمهنٌااة فااً  -

أبارز المشاكالت   للوقاوف علاى كمعهد التخطٌط القاومً المختلية  وبٌو المإسسات األكادٌمٌة والبحثٌة

 القرار. يقتراح حلول وبدائل سٌاسات وتقدٌمها لمتخذدوالتحدٌات التً تواجهها ةذه الصناعات  و

ساتراتٌجٌة عتبارةا صناعة حٌوٌاة دمهما كانت التكلية بإستثمار فً مجال الصناعات الغذائٌة تشجٌص اإل -

ا  –تظهاار قٌمتهااا وقاات األزمااات  سااتثمار فااً ةااذه الصااناعات كمااا أو اإل –مثاال جائحااة كورونااا مااإخر 

 دمكانٌة عالٌة للرب . وآمو  وال ٌواجه مخاطر كبٌرة  مص توقصمضموو 

مااو تااوفٌر  رغاام الجهااود المبذولااة والتسااهٌالت المتااوفرة للمسااتثمرٌو فااً مجااال الصااناعات الغذائٌااة -

األراضااً المرفقااة  والحااوافز الضاارٌبٌة  والعمالااة المدربااة  دال أو ذلااك لاام ٌاانعكا علااى أسااعار الساالص 

ةااذه الساالص آخااذة فااً االرتياااع  ممااا ٌتطلااب تشاادٌد الرقابااة علااى أسااعار الغذائٌااة باإلٌجاااب  والزالاات 

 .جهة جشص التجار وتالعبهم باألسعاراألسوا  لموا

 د التكنولوجً فً تعمٌق التصنٌص المحلً فً مجال الصناعات الغذائٌة.ةتمام بإدخال الب عاإل -

تعانً الصناعات الغذائٌة مو غٌاب الرإٌة االساتراتٌجٌة  والتخطاٌط بعٌاد المادى  وةاو ماا ٌتضا  فاً  -

تعدد وتنوع اللجاو اليرعٌة  وغٌاب التكامال والتنساٌق بٌنهاا علاى المساتوى الكلاً  وانياراد كال وزارة 

 تراتٌجٌة.بخطتها االس

دغيال البعد االستراتٌجً فً التخطٌط للصناعات الغذائٌة أدى دلاى عادم مراعااة ظهاور تحادٌات جدٌادة  -

ومستحدثة تواجه ةذه الصاناعات مثال أزماة المٌااه التاً تاإثر علاى قطااع الزراعاة الاذي ٌاإثر بدرجاة 
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فتراضاٌة  وارتيااع بٌرة على قطااع الصاناعات الغذائٌاة  خصوصاا ماص تناامً أةمٌاة قضاٌة المٌااه االك

 نتاجٌة.لمناخً وتؤثٌره على المحاصٌل واإلتكلية تحلٌة مٌاه البحر  وكذلك قضٌة التغٌر ا

قطااع  مشكالت قطاعات أخرى مثل ٌكمو حل أغلب مشاكل قطاع الصناعات الغذائٌة فً حل مشكالت -

عتماااد دورات زراعٌااة مشااتركة  ومشااكالت قطاااع الحٌااازات  وعاادم دالتااً تتمثاال فااً تيتاات ة الزراعاا

رتيااع ودرتيااع أساعار الطاقاة  التكنولوجً واآلالت والمعادات  ود ضعف الجانبالصناعة المتمثلة فً 

 الضرٌبة العقارٌة على المنشآت الصناعٌة.

ضارورة العماال علااى ترجمااة المٌاازة النساابٌة والتنافسااٌة لاابع  المحاصااٌل التااً تتمٌااز بهااا مصاار مثاال  -

ستراتٌجٌة مشتركة اقتصادٌ ا مو خالل صٌاغة توجهات دطماطم  والزٌتوو  والتمور دلى قٌمة مضافة ال

  ومتناسقة بٌو وزارتً الزراعة والصناعة.

طلااق لوضااص خطااة سااتيادة مااو خباارة التنيٌااذٌٌو فااً تحلٌاال الوضااص الااراةو للصااناعات الغذائٌااة كمناإل -

 ة بٌو القطاعٌو العام والخاب.استراتٌجٌة متكاملة  وخرٌطة استثمارٌة تشاركٌ

ى أسوا  جدٌدة فً أفرٌقٌا  وجاذب ستثمار فً مجال الصناعات الغذائٌة مو خالل التوجه دلتعزٌز اإل   -

 ستثمارات أجنبٌة مباشرة لتعمٌق التصنٌص فً صناعة الغذاء.د

 .0202التوسص فً مشروعات الزراعة التعاقدٌة  كما ورد فً قطاع الزراعة فً رإٌة مصر  -

 ستثمارٌة.الغش التجاري  لتهٌئة البٌئة اإل تحدٌث وتطوٌر التشرٌعات مثل قانوو -

 التعمٌب

فً الرقابة علاى ساو  جهود ا كبٌرة  0217 ٌناٌر ها فً شائندالتً تم  الغذاء لسالمة القومٌة الهٌئةتبذل  -

مسارات السلص الغذائٌة وضص معاٌٌر ومواصيات لجودة المنتجات  وتتبص   مو خالل الصناعات الغذائٌة

 لتلبٌة حاجات المجتمص.وتصنيٌها وفق ا لدرجة جودتها 

 المنظمااات مااصبالتعاااوو  الغذائٌااة الصااناعات غرفااة فااً التكنولوجٌااة  المراكااز ودعاام تطااوٌر ضاارورة -

لتقاادٌم الاادعم الينااً والمااالً  "المنظمااات مااو وغٌرةااا الاادولً النقااد صااندو  -الاادولً البنااك"  الدولٌااة

 .الصغر ومتناةٌة والمتوسطة الصغٌرة للمشروعات

االةتمااام برفااص وعااً المسااتهلكٌو  وزٌااادة ثقااافتهم الغذائٌااة مااو حٌااث أولوٌااات االسااتهالك والشااراء   -

 ومراعاة توافر العناصر الغذائٌة الضرورٌة وخصوصا فً وقت األزمات.

 مرحلاة فاً الاوزراء مجلاا فاً عملٌاات غرفاة لهاا التاً الوحٌادة الغرفة ةً الغذائٌة الصناعات غرفة -

 .الٌومً العمل سٌر ومتابعة واالستثمارات الصناعة  مشاكل ومناقشة لتداول  كورونا

 ماارا  شاهر خاالل والصاناعة التجاارة وزٌارة أعلنتاه التاً البقولٌاات تصادٌر وقاف قارارفٌما ٌتعلق ب -

 الياول المعلاب  والحماب البٌضااء الياصاولٌا   ماو كاال   اساتثناء وتام الغذائٌة  الصناعات غرفة تدخلت

 .المجمد األخضر

 ظهار وةاذا -السالص ماو الزائاد المخزوو – ستهالكٌةاإل بالطبٌعة أساسً بشكل الغذائٌة المنتجات ترتبط -

 .الغذائٌة المنتجات ٌخب فٌما المحلٌة األسوا  على كبٌر بشكل أثر مما كورونا  فترة بداٌة فً جلٌ ا

 الخاارج  ماو ارادةٌستد ٌتم فٌها  ستثماراإل ٌمكو والتً مصر فً الغائبة الضرورٌة السلص بع  ةناك -

 .محلٌة وامكانات بمواصيات محلٌ ا المصانص ةذه انشاء دراسة مو فالبد األطيال  ألباو صناعة  منها


