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بي هيئة عربية دولية تعنى بكل الصناعات الغذائية قي الوطن العربي تأسس االتحاد العر

بعد قرار المجلس االقتصادي العربي  جامعة الدول العربية7/10/1976للصناعات الغذائية في 

.من اجل النهوض بالصناعات الغذائية في الوطن العربي 

عزيز يهدف االتحاد إلى توفير الخدمات األساسية ألعضائه من خالل جهود التنسيق والتكامل لت

تطوير الواردات  وتسهيل الصادرات ، وتشجيع العالقات التجارية العربية البينية ، وتسهيل و

اع الصناعات وتنسيق العالقات الصناعية واإلدارية والفنية وكذلك مشاريع التكامل اإلقليمي في قط

اجز التي والتسويق ، والعمل على إزالة العقبات والحو. اإلنتاج. الغذائية الذي يشمل المادة االولية

إلقليمية تعيق تطور الصناعات الغذائية في الوطن العربي، ووضع معايير ومبادئ للتخصصات ا

االستفادة واإلنتاجية في الصناعات الغذائية ، وتطوير المؤسسات والشركات القائمة ، والعمل على

قدم كما تهدف إلى مراقبة الت. من جميع موارد اإلنتاج للحد من تكاليف اإلنتاج وزيادة الربحية

اء في التكنولوجي المستمر في مجال الصناعات الغذائية على المستوى الدولي ، لمساعدة األعض

غذية ، تبادل المعرفة لغرض تحسين وتحديث صناعة األغذية العربية واالمن الغذائي وسالمة األ

صناعة لتوفير والتوجيه بشأن أفضل أشكال االستفادة من الموارد البشرية العاملة في قطاعات

ه األغذية في جميع البلدان العربية على أسس اقتصادية سليمة ، وإتاحة المعلومات حول هذ

د اإلمكانيات ألعضاء االتحاد، وتعزيز التواصل بين األعضاء ، تطوير القوى العاملة وتحدي

.أولويات الصناعات الغذائية من اجل الديمومة والتطوير 

االتحاد العربي للصناعات الغذائية



2019سكان الريف 41%

1990سكان الريف % 50

مليون نسمة الوطن العربي420

نسبة االناث العالم% 48

مليون نسمة سكان الريف172

ممليار رغيف خبز يو

كغم زيوت الفرد سنوي18

نسبة انفاق االسر الريفية على غذائها% 60

مليون طن انتاج الخضر57

249الف عدد العاملين في الزراعة االردنمليون طن فواكه35

من الطعام المنتج اليأكل% 50

مليون شخص يصابون بتسمم  40

هدر في الحصاد% 30

الف وحدة انتاجية150

مليون عدد العاملين2

كلفة كهرباء % 25-35

مليون عدد سكان األردن10

اكتوبر15



الغذائية الريفية الصناعات 
على التعامل مع المنتجات الزراعية الفائضة عن المعتمدة 

االستهالك المباشر من قبل المزارعين والموجهة اما لخزنها 

ها الستعمالها من قبلهم في مواسم الشحة او لتسويقها بشكل

الطبيعي لالستفادة من عائداتها وهذه غير خاضعة الي اشراف

ثال حكومي أو معايير انتاجية ثابتة ومحددة منها على سبيل الم

ت صناعة الزيو( اللبن،دهونالجبن ، القشطة، ) صناعة األلبان 

معتمدة الحلويات ال( زيت الزيتون ، زيت بذور السمسم) النباتية 

يثاً وبعض الحبوب ، وحد( التمور ) على توفير المادة السكرية 

راء وفي بعض الدول العربية تقوم تلك الصناعات احياناً بش

.موادها األولية من األسواق الخارجية عبر وسطاء



تدامة  اهداف التنمية المسالريفية لتحقيق المرأة العربية تمكين 



غذاء عضوي

فوائد الصناعة الغذائية الريفية

التغذية السليمة

القضاء على الجوع والفقر-1

المساواة-2

الريادة واالبتكار-3

المساعدة على تقليص -4

البطالة

المحافضة على التراث  -5

نباتية او حيوانية المصدر

مصنعة او نصف مصنعة 

مادة اولية

تشمل كل مراحل التوضيب واالنتاج والتعبئة والتغليف 

تصنيع 

تشمل  المكان المناسب والنقل المتخصص

خزن

وتشمل كل المراحل تعاقد ترويج توزيع عرض

تسويق

متطلبات
الصناعة

طاقة 

الريفيةالصناعات الغذائية 
الصناعات الغذائية الحرفية البيتية -1

صناعات الغذائية القروية التقليدية -2

الصناعات الغذائية البسيطة -3

الصناعات الغذائية النصف ممكننة -4

الصناعات الغذائية الصغيرة-5
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الموقع المجهز

المعرفة العلم 

العمالة

التصنيعتحديات 

التكاليف
الطاقة

معدات

السالمة

النقل

القوانين

االستدامة

11
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تحديات الخزن

مادة اولوية مادة نصف 
مصنعة

مادة جاهزة

المزرعة عبوة خزن مأهل مخزن مجهز بطاقة بيان عبوات عبوة  مخزن ذو كفائة  النقل

الطاقة



تحديات التسويق

أنظمة النقل غير المطورة

عدم كفاية خدمات الكهرباء

خدمات االتصاالت 

عدم توفر البنية التحتية المناسبة

انخفاض مستوى معرفة القراءة والكتابة

عدم المعرفة في نوعية وذوق المستهلكين 

عدم توفر الموزعين المناسبين ومنافذ البيع

عدم توفر الشركاء لدعم تحديد االحتياجات

(األحصاءات) 



نوفمبر14



الطموح

75%

40%

إعداد مجتمع المؤهل والمدرب في شتى العلوم 

ومنها علوم األرض والجو ، علوم الطب والصحة ، 

ئية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ، العلوم الفيزيا

اة ، والكيميائية والهندسية والصناعية ، علوم الحي

م علوم البيئة وتفاعلها مع اإلنسان وإدارتها ، علو

ية الغذاء والزراعة ، علوم الموارد اإلنسانية والطبيع

وإدارتها ، علوم الموارد الصناعية والمعلوماتية 

وإدارة النظم فجميعها لها عالقة بعالم الزراعة 

.  والتصنيع الغذائي



ية التصنيع في المناطق الريف

ة يعمل على استقرار الدخل وزياد

.  سرالقدرة الشرائية المعيشية لأل

ات هناك زيادة في أسعار المشتري

أن المزارعين يحصلون على 

رواتب عالية مقابل السوق 

. الريفية من قبل الحكومة

المحاصيل ذات النوعية الجيدة 

نتيجة للتكنولوجيا الحديثة ،

د والطقس المناسب تسهيل حصا

ة جيد ؛ كما أنه يسهل زيادة العمال

الريفية في قطاع الزراعة 

.والقطاعات المرتبطة به



التوصيات

الطاقة المستدامة الرخيصة✓

العمالة المؤهلة الماهرة✓

يف ابتكار في التعبئة وتغل✓

رالتدريب على التصنيع الغذائي المطو✓

االنتاج النظيف األمن✓

ريفية النساء الالتدريب لتسويق المنتجات ✓

شركاء اقليمين ودوليين ✓

حاظنات اعمال زراعية غذائية✓

األسريتعزيز االعتراف القانوني بمهنة المزارع ✓

المجتمعوالرفاهالتراثية في تعزيز السياحة وتعزيز القدرات الثقافية غذيه لالدور دعم ✓



االيام االتحادية

يوم 
االلبان 
ابريل26العرب   

تموز16
؟؟

يوم الرغيف 
العرب   

يات وهي تمثل اولى المؤتمرات المتخصصة التي عقدها االتحاد من ثمان

ت القرن الماضي على مستوى الوطن العربي حيث يمنح جوائز وشهادا

تقديرية للمبدعين كل في مجاله وهي

يوم النخيل 
العرب   

ايلول15

يوم الصناعة 
الغذائية 
ةالريفة العربي



اتمنى ان تكون خفيفة 


