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 يذٌز يزكش تكُىنىجٍب انصُبػبث انغذائٍت وانتصٍُغ انشراػً

FAITC 
 يجهس انصُبػت نهتكُىنىجٍب واالبتكبر

 وسارة انتجبرة وانصُبػت 

 

 جًهىرٌت يصز انؼزبٍت

 

بًجهس انصُبػت نهتكُىنىجٍب واالبتكبر  – FAITCيذٌز يزكش تكُىنىجٍب انصُبػبث انغذائٍت وانتصٍُغ انشراػً  -

 .ٌحتى اَ 2011يُذ جًهىرٌت يصز انؼزبٍت  – بىسارة انتجبرة وانصُبػت

، وػعى 2012، 2012، 2012ذوراته انخالحت يُسك يهزجبٌ انتًىر انًصزٌت وػعى انهجُت انتُظًٍٍت نهًهزجبٌ ب -

 .انهجُت انؼهًٍت نىرش انؼًم وانًسببمبث

 .2012( نسُت 22نهُهىض بمطبع انتًىر انًشكهت بمزار يؼبنً وسٌز انتجبرة وانصُبػت رلى )ػعى انهجُت انمىيٍت  -

 .2012 ػبو "انتًىر فى يصز"استزاتٍجٍت تطىٌز لطبع انُخٍم وػذاد شبرن فً ا -

نتمذٌى انذػى انفًُ نًصُؼً انتًىر يٍ خالل اػذاد  "وسارة انتجبرة وانصُبػت"تُفٍذ خطت  وشبرن فً أشزف ػهً -

انذراسبث انتشخٍصٍت، وتمذٌى االستشبراث انفٍُت ببالستؼبَت بخبزاء دونٍٍٍ، وتُفٍذ ورش انؼًم، وتأهٍم يصبَغ 

 .ة، ورفغ كفبءة انًىارد انبشزٌتانتًىر ألَظًت انجىد

 .2012-2012شبرن فً ػًهٍت تأهٍم يصُغ تًىر سٍىة انحكىيً ػبو  -

انىادي انجذٌذ، بىل تًىٌم يشزوع تأهٍم يجًغ تًىرػذاد انذراسبث انالسيت وانتُسٍك يغ انجبَب االيبراتً نملبو بب -

-2012وإَشبء يخبسٌ يبزدة نهتًىر ببنىاحبث انبحزٌت، واستمذاو خبزاء ػهً يذار سهسهت انمًٍت نمطبع انتًىر خالل 

2012. 

 2012 – 2012 "تُفٍذ يشزوع "تطىٌز سهسهت انمًٍت نهتًىر بًصزػذاد وفً اخم وسارة انتجبرة وانصُبػت ًٌ -

  كأول يشزوػبث استزاتٍجٍت تطىٌز لطبع انتًىر. انشراػت ناليى انًتحذة )انفبو(يُظًت االغذٌت وانًًىل بًؼزفت 

بًشزوع "االستفبدة يٍ انتًىر يُخفعت انجىدة فً اَتبد بؼط  بحىث تكُىنىجٍب األغذٌت"يغ "يؼهذ  داػى يشبرن -

   .2012-2012( نسُت 1223انًًىل يٍ "اكبدًٌٍت انبحج انؼهًً وانتكُىنىجٍب"  بزلى )األغذٌت انىظٍفٍت" 

أهى  لبو ببنتُسٍك يغ أجهشة وسارة انتجبرة وانصُبػت نتىفٍز دراسبث ألسىاق انتًىر انذونٍت انًستهذفت وتىفٍز بٍبَبث -

 انًستىردٌٍ وانفزص انتصذٌزٌت نهمطبع ببنتُسٍك يغ "انتًخٍم انتجبري" و"انًجهس انتصذٌزي نهصُبػبث انغذائٍت".

لبو ببنتُسٍك يغ أجهشة "وسارة انشراػت واستصالح األاراظً" و"أكبدًٌٍت انبحج انؼهًً وانتكُىنىجٍب" و"انجهبث  -

 ُهىض بمطبع انتًىر بًصز.انًبَحت انذونٍت" نتُفٍذ خطط ػًم استزاتٍجٍت ان

شبرن يغ "يُظًت األيى انًتحذة نهتًٍُت انصُبػٍت" )انٍىٍَذو( فً اَشبء انتحبنف انتصذٌزي نًُتجً ويصُؼً انتًىر  -

 بسٍىة، بُبء ػهً يمتزح انًزكش.

 .سبهى فً تمذٌى انذػى انالسو نتشجٍغ انًستخًزٌٍ ػهً االستخًبر فً لطبع انتًىر واَشبء انكٍبَبث انجذٌذة -

 يخم "وسارة انتجبرة وانصُبػت" فً اَشبء يزكش انصُبػبث انبٍئٍت وانٍذوٌت بسٍىة. -

 


