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مهام الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية

صناعـــة غذائيــة متنوعــــة 

الصناعات الغذائية باألرقام 

اإلمكانــات والفــرص التي يزخر بها قطــاع

 الصناعـــــات الغذائيــــة

لجان الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية

 -  FENAGRI  - الغذائية  للصناعات  الوطنية  الفيدرالية 
لتمثيل   1998 سنة  تأسست  مهنية  جمعية  هي 

الصناعات الغذائية المغربية.

وهي عضو فاعل في االتحاد العام لمقاوالت المغرب 
باإلضافة  قطاعية  جمعية  عشرين  حوالي  مع  وتنسق 

إلى المقاوالت بصفة مباشرة. 

المصالح  عن  والمدافع  الممثل  بدور  الغذائية  للصناعات  الوطنية  الفيدرالية  تضطلع 
المشتركة لقطاع الصناعات الغذائية بهدف تعزيز تنمية هذا القطاع، بحيث:

أنها المحاور الرئيسي لمختلف القضايا والملفات األفقية الخاصة بالقطاع.
السلطات  امام  الغذائية  الصناعات  مجموع  باسم  الرسمي  الناطق  أنها 

العمومية والمؤسسات وصناع القرار.
مناخ  حول  بانتظام،  القطاعية،  والجمعيات  الشركات  باطالع  تقوم 

األعمال.
تتولى تسيير المركز التقني للصناعات الغذائية باعتباره مركزا للبحث 

والتطوير واالبتكار في مجال الصناعات الغذائية، وذلك بشراكة 
مع وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

قطاع  قدرات  لدعم  مهنية  البين  المجموعة  مع  شراكة  تقيم 
.(GIAC AGRO) الصناعات الغذائية

هناك ست لجان دائمة تضم مهنيين يمثلون مختلف القطاعات المعنية وتعمل 
األولوية  ذات  القضايا  على  الغذائية  للصناعات  الوطنية  الفيدرالية  داخل  من 

لتحسين قدرات القطاع:

لجنة التغذية الصحية واآلمنة
لجنة تنمية الموارد البشرية

لجنة عالية سلسلة اإلنتاج - التحويل
لجنة البحث والتطوير واالبتكار

لجنة التجارة الخارجية
لجنة البيئة والتنمية المستدامة و تمويالت المناخ

صناعة تثمين وتحويل منتجات الصيد البحري
صناعة تثمين الحمضيات والفواكه والخضر الطرية؛

صناعة اللحوم؛
صناعة طحن الحبوب ومنتجاتها 

صناعة المشروبات
صناعة المعجنات الغذائية والكسكس

صناعة مشتقات الحليب؛
صناعة التوابل والصلصات والبهارات

صناعة السكر
صناعة زيت الزيتون؛

صناعة المواد الذهنية الغذائية
صناعة البسكويت-الشوكوالتة-الحلويات؛ 

صناعة الشاي والقهوة

انتاج فالحي ديناميكي
قطاعات صناعية متنوعة

سياسات عمومية استباقية لتطوير قطاع الصناعات الغذائية :
- مخطط المغرب األخضر والجيل األخضر 2030-2020

- خطة تسريع التنمية الصناعية
- مخطط اإلقالع الصناعي 2023-2021

اتفاقيات التبادل الحر الموقعة
إمكانات هائلة لالستثمار والتصدير 

قطاع استراتيجي لالقتصاد المغربي من حيث المساهمة في األمن الغذائي والنمو
والتشغيل والتجارة الخارجية.

150.000
عاملة وعامل

 (22 ٪ من إجمالي
 اليد العاملة الصناعية)

٪27 من الناتج المحلي اإلجمالي الصناعي

2000 شركة

17 مليار درهم
 من الصادرات

115 مليار درهم كرقم معامالت 

30 مليار درهم  قيمة مضافة

(12 ٪ من إجمالي
الصادرات الصناعية)

(22 ٪ من إجمالي 
الشركات الصناعية)

العقدة البرنامج


