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 برنامج المؤتمر

 2015أكتوبر  30الجمعة 

 الٌوم األول: التسجٌل

 مدخل قاعة الشٌخ مكتوم المشاركٌن تسجٌل 08:00 - 18:00

 2015أكتوبر  31األحد، 

 الٌوم الثانً: التسجٌل

 مدخل قاعة الشٌخ مكتوم ل المشاركٌنتسجً 08:00 - 18:00

22:00 - 19:00 

 حفل عشاء كوكتٌل ترحٌبا بالضٌوف

 سٌفار و بٌولر: برعاٌة

 على حمام السباحة، فندق جً دبلٌو مارٌوت ماركٌز دبً

 

 

 اٌىلد
 األوي اٌٍىَ

 وىفمثر 1 األحذ،

 

 اٌىلد
 اٌثاوً اٌٍىَ

 وىفمثر 2 االثىٍه،

 

 اٌىلد
 اٌثاٌث اٌٍىَ

 وىفمثر 3 اٌثالثاء،

 المعرض  09:00 - 16:00 المعرض  09:00 - 16:00 المعرض  09:00 - 16:00

09:05 - 09:00 

 االفرراحٍح اٌىٍمح

 اٌغرٌر عٍسى

 اٌمؤذمر  رئٍس

 اإلمارات للموارد، الغرٌر شركة إدارة مجلس رئٌس

 

09:25 - 09:00 

تطبٌقها  -سلسلة األحماض الدهنٌة المتوسطة
 الزراعٌةوفوائدها فً األعمال 
 بوي إبنج

 (هىٌٕذا) دافُشٓ ششوح اٌعاَ، واٌّذَش اٌرٕفُزٌ اٌشئُظ

09:30 - 09:00 

 اختبار جدٌد لتقٌٌم الطحٌن فً المنتجات اللٌنة
 إدوارد نافار

 ِذَش اٌرصذَش ٌٍششق األوعظ وأفشَمُا،

 (فشٔغا)ششوح َىسوخُشَ 
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09:10 - 09:05 

 تاٌضٍىف اٌررحٍة وٍمح

  اٌهثح عًٍ

 اٌششق ِٕطمح ٌٍّطاحٓ اٌذوٌُح اٌدّعُحٌ اإللٍُُ اٌّذَش

 وأفشَمُا األوعظ

 وششوح ٌالعرثّاس أطُاب ٌششوح اٌرٕفُزٌ اٌشئُظ

 اٌعّأُح اٌّطاحٓ

 (عّاْ)

09:50 - 09:25 

 قضاٌا مهمة وتحدٌات فً صناعة الدواجن
 الدكتور روٌل مولدر

 (هىٌٕذا) فٍ اٌذواخٓ ٌعٍىَ اٌعاٌُّح اٌدّعُح عاَ أُِٓ

10:00 - 09:30 

  -الحبوب المتعددة
 :فرصة جدٌدة للسوق

 ع األطعمة التقلٌدٌة من القمح المحلً تصن 
 رافاًٌ وروور 

  سئُظ خذِح اٌعّالء وذطشَض 

 (األِاساخ اٌعشتُح اٌّرحذج ) تُىٌش –األعّاي 

09:20 - 09:10 

 سٍسٍح أهمٍح – اٌحثىب ذدارج فً اٌعاٌمٍح اٌرىخهاخ

 اٌرىرٌذ

 تاٌمىىٌسد مارن

 وىسب خشآَ ششوح اٌرٕفُزٌ، واٌشئُظ اٌعاَ اٌّذَش

 (أعرشاٌُا)

10:15 - 09:50 

خفض تكلفة األعالف وتحسٌن األداء بتعدٌل حجم 
 جزٌئات األعالف

 البروفسور جون براٌك
 واٌرغزَح واٌفغُىٌىخُا اٌذواخٓ، عٍىَ فٍ ِرُّض أعرار

  سَٕىٌذص، ًُٔ تىٍَُاَ

 واسوٌُٕا والَح تداِعح اٌعٍُا اٌذساعاخ تشاِح ِذَش

 اٌشّاٌُح

10:30 - 10:00 

 محاضرة تقنٌة رئٌسٌة

 تحدد الحقا

10:05 – 09:20 

 اإلدارة عن رئٌسٌة محاضرة

 اٌردارٌح ٌٍعالمح اٌرمٍس ذحمٍك مفاذٍح

 ذشامثرز وٍث
 100 فىسذشىْ ٌذي ذغىَك خثُش

10:40 - 10:15 

 

 تكنولوجٌا المثبتات فً األغذٌة واألعالف
 الدكتور أجاي دٌوجار

 اٌّحذودج، أخشَىىسب تُىط ششوح األعّاي، ِذَش

 فٍٕٕذا

10:40 - 10:30 

  حوارٌة جلسة

 (وأجوبة أسئلة)

10:30 - 10:05 

  اٌمهىج اسرراحح

  ترعاٌح

 ذشامثرز وىتىهاخه

11:05 - 10:40 

استخداماته والفروقات بٌن المصادر  –إنزٌم الفٌتٌز 
 المختلفة

 رٌتشارد بدفوردالدكتور ماٌكل 
 األعالف ٌّىىٔاخ فغرا تٍ إَه تششوح األتحاز، ِذَش

 (تشَطأُا)

11:30 - 10:40 

 محاضرة رئٌسٌة فً التجارة
إدارة استراتٌجٌات ومخاطر األسعار لدى شركات 

 المطاحن
 الدكتور وٌلٌام وٌلسون

 أعرار ِرُّض

لغُ األعّاي اٌرداسَح اٌضساعُح وااللرصاد 

 اٌرطثُمٍ

 تداِعح والَح داوىذا اٌشّاٌُح، اٌىالَاخ اٌّرحذج 

11:20 - 10:30 

 اإلدارة عن رئٌسٌة محاضرة

 ومائذ هىٌره ذثىً وٍف

 والرن دوري
 خىخً ٌذي اٌرغىَك اعرشاذُدُاخ اعرشاسَح

 اٌذوٌٍ واٌثٕه وفُذٍَرٍ ًَُ، وخاِعح وُِىشوعىفد،

 

11:15 - 11:05 

 (أسئلة وأجوبة) جلسة حوارٌة
 رودرٌك برنس برئاسة
 الدولٌة األعمال مدٌر

 (برٌطانٌا) بً جً للتغذي تراو شركة

12:00 - 11:30 

 اٌمهىج اسرراحح

 ترعاٌح

 إذش تً سً مدمىعح
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11:50 - 11:20  

 تاسرخذاَ أصًٍ طحٍه إوراج -وىمثً مطاحه

 PesaMill ذىىىٌىخٍا

  سررٌدً تٍرر

  ٌٍمطاحه اٌصىاعٍح األعماي وحذج رئٍس

 (عىَغشا) خٍ إَه  تُىٌش

11:45 - 11:15 

 اٌمهىج اسرراحح

 ترعاٌح

 إَ ذً تً ذىىىٌىخٍا

12:15 - 12:00 

 الرؤٌة المستقبلٌة لسوق منطقة بحر البلطٌق
 إندرٌك أٌجرو

 ِششاْ وىتٕهاخٓوعُظ ذداسج حثىب، ششوح 

 (اٌذّٔاسن) 

12:20 - 11:50 

الحد من استخدام األزودٌكاربونامٌد فً الخبٌز أو 
 استبداله

 الدكتور لوتز بوبر
 أٌّأُا ِىهٍٕىٍُّ، تششوح واٌرطىَش اٌثحىز لغُ سئُظ

12:00 - 11:45 

 الرؤٌة المستقبلٌة للسوق األمرٌكً
 فٌنس بٌترسون

 نائب الرئٌس للعملٌات الخارجٌة، 
 مؤسسة القمح األمرٌكً

12:30 - 12:15 

 فً إٌرانمستقبل التجارة الزراعٌة 
 جنباريالدكتور علً 

 ٔائة وصَش اٌضساعح، 

ٌششوح وسئُظ ِدٍظ اإلداسج واٌشئُظ اٌرٕفُزٌ 

 (إَشاْ)  اٌرداسج اإلَشأُح

12:50 - 12:20 

 التبخٌر الذكً فً المطاحن والصوامع
 فاسٌلٌس سوتٌروداس

متخصص فً الغذاء أجروسبٌكوم  –خبٌر زراعً 
 (الٌونان)

12:15 - 12:00 

 البحر األسود منطقة الرؤٌة المستقبلٌة لسوق
 هانز ستولدت

 (عىَغشا) إَه إط أُِشوتا ششوح إداسج ِدٍظ عضى

12:45 - 12:30 

 مستجدات السوق األسترالً
 أندرو فورالند

 ِذَشاٌرغىَك، ششوح خٍُٕىىس ٌٍحثىب تٍ فٍ 

 (هىٌٕذا)

 (أسئلة وأجوبة)جلسة حوارٌة  12:50 - 13:00

12:30 - 12:15 

 الكنديالرؤٌة المستقبلٌة للسوق 
 جان بنوا جوثٌر

 األوعظ واٌششق ألوسوتا) واٌّثُعاخ اٌرداسج ِذَش،

 ،(وأفشَمُا

 اٌىٕذٌ اٌمّح ِدٍظ

13:00 - 12:45 

 الرؤٌة المستقبلٌة للسوق الفرنسً
 جان بٌٌر برتٌللوه

ساتطح )سئُظ ساتطح فشأظ إوغثىس عُشَاي 

 (اٌحثىب اٌفشٔغُح

12:40 - 12:30 

 المطاحن بالنسبةما الذي ٌعنٌه هذا 
 سٌمون أرنولد

 ِذَش عاَ اٌحثىب،

 (عىَغشا)ششوح وىادسا ٌٍغٍع 

13:10 - 13:00 

 المطاحن بالنسبةما الذي ٌعنٌه هذا 
 سٌمون أرنولد

 ِذَش عاَ اٌحثىب،

 (عىَغشا)ششوح وىادسا ٌٍغٍع 

14:00 - 13:00 

 غداء
  برعاٌة

 الكندي القمح مجلس
 

12:50 - 12:40 
 (أسئلة وأجوبة) جلسة حوارٌة

 الدكتور وٌلٌام وٌلسون برئاسة
 (أسئلة وأجوبة) جلسة حوارٌة 13:10 - 13:20

 الدكتور وٌلٌام وٌلسون برئاسة

14:15 - 14:00 

 لٌوناردو رولرمٌل
 بٌٌرتو بارباالرجا

 (إٌطالٌا)المدٌر التجاري لشركة أوماس 

13:50 - 12:50 

 غداء
  برعاٌة
 أالباال

13:25 - 13:20 

 كلمة رئٌس الجمعٌة الدولٌة للمطاحن
 روي لٌوب

 -ِذَش اٌدىدج سئُظ اٌدّعُح اٌذوٌُح ٌٍّطاحٓ،

اٌىالَاخ  –ِدّىعح عُثىسد أوفشعُض آٔذ ذشادٔح 

 اٌّرحذج
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14:30 - 14:15 

 خطوة إلى األمام فً كفاءة الطحن وسالمة الغذاء
 أرس دٌوبٌندروفر 

 ( سوٌسرا) رٌن لطحن الحبوب بٌولركبٌر المستشا

14:05 - 13:50 

 أداة تسوٌق الطحٌن الغنً بالفٌتامٌن
 الدكتورة أنا زنشوك

مدٌر التسوٌق التقنً، شركة بٌوأنالٌت، جً إم بً 

 (ألمانٌا ) إتش

13:30 - 13:25 
اإلعالن عه مؤذمر اٌدمعٍح اٌذوٌٍح ٌٍمطاحه 

 2016ٌٍشرق األوسظ وأفرٌمٍا ٌعاَ 

14:45 - 14:30 
 طرٌقة جدٌدة لتحدٌد قٌم هاجبرج بسرعة –أنٌالب 

 ستٌفان كوشٌه
 مدٌرالتصدٌر، شوبان للتكنولوجٌا، فرنسا

14:20 - 14:05 

 
 محلل الحبوب المتعدد الوظائف عبر اإلنترنت

 كرستٌان توري
 ِذَش إٌّطمح، ششوح أووشَُ، إَطاٌُا

 

 غداء 13:30 - 14:30

15:15 - 14:45 

 

  اٌمهىج اسرراحح

  ترعاٌح

 مرشان وىتىهاخه

14:25 - 14:20 

 ما هو الجدٌد
 

 َشخً ذمذَُ اٌىسلح

 حرةمسائٌة فترة 

14:40 - 14:25 

 

  اٌمهىج اسرراحح

  ترعاٌح

 للتكنولوجٌا إم تً بً

23:30 - 20:00 23:00 - 20:00 

 التجار عشاء حفل
 برعاٌة

  كوادرا، أجري، نوبل جلٌنكور، كارجٌل، بنج،
 أمٌروبا أوالم،

 الصحراء مخٌم عشاء حفل
 برعاٌة

 للموارد الغرٌر شركة

 

وال تقبل المنظمة المضٌفة وال منظمً المؤتمر المسؤولٌة عن . حسب تقدٌرهم الخاص وبدون إخطار وتنفٌذهمؤتمر الزمنً لل جدولالأو حذف أو تعدٌل أي جانب من  من برنامج المؤتمر ٌحتفظ المنظمون بحقهم فً حذف أو تغٌٌر بنود: إبراء

 .أي خسارة أو إزعاج ٌلحق بأي طرف نتنٌجة لهذه التغٌٌرات
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 المتحدثون

 

 اإلدارة حفل االفتتاح وجلسة
 

 

 مقدمة الحفل
 

 رانٌا علً
 

 (اإلمارات) مباشرةمذٌعة تلفزٌونٌة، ومضٌفة فعالٌات 
 

وقد تدربت كمقدمة . مباشرةتتحدث رانٌا علً اللغتٌن اإلنجلٌزٌة والعربٌة بطالقة، وهً مذٌعة تلفزٌونٌة ومضٌفة فعالٌات 

برامج إخبارٌة بتلفزٌون العربٌة، كما أنها تقدم الفعالٌات التً ٌشرفها صاحب السمو الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة 

وقد قدمت رانٌا مؤخرا العدٌد من الفعالٌات . مشارك 7000من وزراء الخارجٌة العرب واألجانب وأكثر من  70أكثر من 

عدٌدة مثل تلفزٌون أبو ظبً، وقناة دبً الرٌاضٌة، فضال عن استضافة العدٌد من المشاهٌر على تلفزٌون  لقنوات تلفزٌونٌة

 .  روتانا

 
 الكلمة االفتتاحٌة لرئٌس المؤتمر

 
 سعادة عٌسى الغرٌر

 
 شركة الغرٌر للموارد، اإلمارات مجلس إدارة رئٌس

 

تخرج عٌسى الغرٌر فً قسم إدارة األعمال بجامعة سان دٌٌجو بوالٌة كالٌفورنٌا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وٌشغل حالٌا 

ومن أكبر األطراف الفاعلة  التورٌدشركة الغرٌر للموارد، التً تعد واحدة من أكبر موفري سلسلة مجلس إدارة منصب رئٌس 

على العدٌد من أنشطة الشركة بما فً ذلك تصنٌع زٌوت الطعام والبقولٌات  سى الغرٌرعً وٌشرف. فً مجال السلع الزراعٌة

وفً ضوء تخصصه فً الصناعات التحوٌلٌة وفً تجارة السلع فً األسواق . وتسوٌقها، وتجارة الحبوب والزٌوت والوجبات

وقد تم . رائدة فً دوائر هذه الصناعةالدولٌة، باإلضافة إلى خبرته الواسعة فً هذا المضمار أصبح عٌسى الغرٌر شخصٌة 

وهً اآلن شركة قابضة تتكون من أربع وحدات أساسٌة هً األغذٌة  2000تأسٌس شركة عٌسى الغرٌر لالستثمار فً عام 

وٌشغل حالٌا منصب مدٌر جامعة الغرٌر، والشركة الوطنٌة . وتطوٌر األعمال المغامروالعقارات واالستثمار ورأس المال 

ثروات، ومنتدى األعمال بشركة ثروات العائلٌة كما أنه عضو مجلس إدارة شركة ئٌس المجلس االستشاري للألسمنت ور

 . غرفة تجارة وصناعة دبً
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 ن للشرق األوسط وأفرٌقٌامطاحالمدٌر اإلقلٌمً للجمعٌة الدولٌة لل –الكلمة االفتتاحٌة 

  الهبجعلً 
 

 (سلطنة عمان)وشركة المطاحن العمانٌة، ار ئٌس التنفٌذي لشركة أطٌاب لالستثمالر

وهو حاصل . ع.ع.م.حالٌا منصب الرئٌس التنفٌذي لشركة أطٌاب لالستثمار وشركة المطاحن العمانٌة ش  الهبجٌشغل علً 

ن على درجة الماجستٌر فً التسوٌق من جامعة برٌستول بالوالٌات المتحدة، كما أكمل برنامج اإلدارة العامة لكبار التنفٌذًٌ

عاما  22ج فً العدٌد من المناصب اإلدارٌة فً سلطنة عمان ألكثر من خدم علً الهب. بجامعة هارفرد بالوالٌات المتحدة

نحو تحقٌق الكثٌر  ع وشركة أطٌاب لالستثمار.ع.م.ش وٌمتلك خبرة واسعة استطاع من خاللها قٌادة شركة المطاحن العمانٌة

واستطاع عقب تولٌه منصب الرئٌس التنفٌذي، تطوٌر شركة الدقٌق واألعالف إلى شركة . 2000من النجاحات منذ عام 

وحققت الشركة تحت قٌادته نموا كبٌرا ٌزٌد . للصناعات الغذائٌة ذات قٌمة مضافة كبٌرة تشمل المخبز الصناعً والدواجن

كما  .وللشركة حضور كبٌر فً قطاع الحبوب والمواد الغذائٌة فً منطقة الخلٌج. فً السابق عن ثالثة أضعاف ما كانت علٌه

ج منصب رئٌس مجلس إدارة كل من شركة مزارع الدواجن الحدٌثة وشركة صحار للدواجن ضمن شركة ٌشغل علً الهب

-2014م خالل  الفترة من عام وهو عضو نشط فً منظمة الرؤساء الشباب وشغل منصب مسؤول  التعلً. أطٌاب لالستثمار

 .2016-2015، وٌشغل منصب الرئٌس للفترة من 2015

 

 التورٌدأهمٌة سلسلة  –التوجهات العالمٌة فً تجارة الحبوب 

 
 مارك بالمكوٌست

 
 (أسترالٌا)المدٌر العام والرئٌس التنفٌذي، شركة جراٌن كورب 

وكان قبل ذلك ٌشغل  .2014كمدٌر عام ورئٌس تنفٌذي فً عام التحق مارك بالمكوٌست بمجلس إدارة شركة جراٌن كورب 

التً تعد واحدة من الشركات .منصب نائب الرئٌس التنفٌذي ومدٌر التشغٌل بقطاع األعمال الزراعٌة بشركة سً إتش أس إنك

كما أنه تولى . الغذائٌةالرائدة على مستوى العالم فً األعمال الزراعٌة وتتنوع أعمالها فً مجاالت الطاقة والحبوب والمواد 

العدٌد من المناصب القٌادٌة فً مجموعة واسعة من الشركات الزراعٌة والتسوٌق وشركات التجزئة والكثٌر من العملٌات فً 

عالوة على ذلك، عمل بالمكوٌست سابقا كمدٌر لشركة . مجاالت المواد الغذائٌة التً تعتمد على الحبوب والعناصر الغذائٌة

 . كما أنه مدٌر تحالف مطاحن إسترالٌا بً تً واي المحدودة. وهً شركة أمرٌكٌة رائدة راهر  للشعٌر
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 مدٌر الجلسة

 مارتن شلوري
 

 (سوٌسرا)إٌه جً حدة التجارٌة لطحن الحبوب، بٌولر مدٌر عام الو
 

تطوٌر العملٌات وبعد إكمال مهامة فً . عقب تخرجه كتقنً طحن 1980التحق مارتن شلوري بشركة بوهلر فً عام 

وتشغٌل المصانع، تولى مسؤولٌة قطاع المطاحن فً العدٌد من الدول واكتسب خبرة واسعة فً السوق اإلٌطالً كمدٌر عام 

وعقب عودته إلى المقر الرئٌسً للشركة فً سوٌسرا، تولى مارتن شلوري . لقسم مطاحن الطحٌن بشركة بوهلر فً مٌالنو

كما أنه تولى . قدم تدرٌبا متخصصا للعاملٌن فً مجال الطحن من كل أنحاء العالمإدارة مركز تدرٌب طحن الحبوب و

وٌشغل منصبه الحالً كمدٌر عام الوحدة . 2000المسؤولٌة عن أنشطة بوهلر فً طحن الحبوب فً كل أنحاء العالم منذ عام 

ٌة فً نٌروبً، بكٌنٌا فضال عن العدٌد وتولى مؤخرا إدارة مدرسة الطحن اإلفرٌق 2014التجارٌة لطحن الحبوب منذ أكتوبر 

 .  لمحاسبٌة الكبٌرة فً مجموعة بٌولر من المهام الخاصة فً اإلدارات ا

 

 مفاتٌح تحقٌق التمٌز للعالمة التجارٌة

 , كٌث تشامبرز
 

 100فورتشون شركة خبٌر تسوٌق لدى 
 

ولكً ٌبقى بال منافس، . 100شركة فورتشون عاما كاستشاري تسوٌق مبدع لدى  25عمل كٌث تشامبرز على مدى أكثر من 

وٌتحدث . أعاد كٌث ابتكار عملٌة التسوٌق التقلٌدٌة، وهو معروف اآلن بما ٌحققه لعمالئه من معدالت مبٌعات تحوٌلٌة مرتفعه

ٌث هذا االتجاه وٌعزي ك. خالل كلمته الرئٌسٌة عن هذه العملٌة االستثنائٌة والعدٌد من الرؤى التسوٌقٌة الجدٌدة التً ابتكرها

من لوس أنجلوس مقرا له إال أنه ٌقبل  وعلى الرغم من أنه ٌتخذ. القوي إلى سجله الحافل من النجاحات فً مجال التسوٌق

 .العمل فً العدٌد من المهام فً كل أنحاء العالم
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 كٌف تبنً هوٌتك كقائد
 

, دوري كالرك
 

 والبنك الدولًوفٌدٌلتً استشارٌة استراتٌجٌات التسوٌق لدى جوجل ومٌكروسوفت، وجامعة ٌٌل، 
 

 ةمحاضر وا لألعمال بجامعة دٌوك، كما أنهاإدارة األعمال بكلٌة فوكدوري كالرك أستاذة مساعدة فً 

دوري  تكتبنتخابات الرئاسٌة، وبصفتها متحدثة سابقة بحملة اال. كٌنٌدي بجامعة هارفرد ومدرسةبكلٌة التجارة  ةزائر

ونظرا لما تتمتع به من خبرة . باستمرار فً مجلة بزنس رٌفٌو التً تصدرها جامعة هارفرد وفً مجلتً فوربس وانتربرٌنٌر

استشارٌة فً دوري كالرك كل من شركة أسوشٌتد برس وفورتشون، تعمل  ناء الهوٌة التجارٌة بشهادةواسعة فً ب

العمالء بما فٌهم  جوجل والبنك الدولً ومٌكروسوفت، ومورجان ستانلً، ومتحدثة لدى العدٌد من استراتٌجٌات التسوٌق 

واختارتها . ومؤسسة فورد، ومؤسسة بٌل آند مالٌندا جٌتس، وجامعة ٌٌل، ومركز جبل سٌناء الطبً، وهٌئة المتنزهات الوطنٌة

 50وقائمة أهم . 2014و  2013لعامً " تها على توٌترالشخصٌات المائة التً ٌنبغً متابع"مؤسسة هافنجتون بوست ضمن 

" متحدث فً مجال القٌادة لمؤتمرك المقبل 100أعظم "ضمن . واختارتها مجلة إنك. على توٌتر 50امرأة فً هاشتاج نٌفتً 

مجال شبكات التواصل فً  2015عام  خاللٌنبغً متابعتهم ممن خبٌرة  25وأشادت بها مجلة فوربس كواحدة من أهم 

 ".المتخصصة 
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 الجلسة الفنٌة

إنتاج طحٌن أصلً باستخدام تكنولوجٌا  -مطاحن كومبً  PesaMill 

  بٌتر سترٌجل

  بٌولر سوٌسرارئٌس وحدة األعمال الصناعٌة للمطاحن 

سَىيب إًٌ عرشَدً تُرش /اٌفاضً ٔضُ  فٍ ِهاِه اعرىّاي تعذ .ٌٍّطاحٓ ورمٍٕ ذخشخه تعذ 1998 عاَ فٍ 

 تُرش عىَغشا، فٍ اٌشئُغٍ اٌّمش إًٌ وتاٌعىدج .أوسوتا شّاي فٍ اٌطحٓ ذىٕىٌىخُا عٓ ِغؤوال واْ وٌمذ إٌثاخ، ذىٍُف

 ذىٕىٌىخُا عٓ ِغؤوال ووأد 2014-2012 ِٓ .عىَغشا فٍ اٌحثىب طحٓ فٍ اٌرىٕىٌىخُا لغُ َرشأط واْ عرشَدً

 .عىَغشا أوصوتًُ، ٌٍّطاحٓ، اٌصٕاعُح األعّاي وحذج سئُظ هى عرشَدً تُرش 2014 ِٕز اٌعاٌُ أٔحاء خُّع فٍ اٌطحٓ

 

 الحد من استخدام األزودٌكاربونامٌد فً الخبٌز أو استبداله

 الدكتور لوتز بوبر
 

 لنكٌمً، ألمانٌاهرئٌس قسم البحوث والتطوٌر بشركة مو
 

درس الدكتور لوتز بوبر تكنولوجٌا الغذاء فً جامعة برلٌن للتكنولوجٌا، ثم أنخرط فً أنشطة التدرٌس فً معهد تكنولوجٌا 

والتحق الدكتور لوتز بوبر . وقد ركز فً أطروحة الدكتوراه على استخراج اإلنزٌمات المضادة للمٌكروبات وتطبٌقاتها. الغذاء

. وٌول-منصب مدٌر مجموعة سترن 2009وٌشغل منذ عام . ٌس للبحوث والتطوٌركرئ 1993بشركة موهلنكٌمً فً عام 

مقالة  135وقد ساهم بأكثر من . 1997كما أنه محاضر خارجً فً تكنولوجٌا الغذاء بجامعة كٌٌل للتكنولوجٌا منذ عام 

 . ومحاضرة فً مجال علوم الغذاء

 

 التبخٌر الذكً فً المطاحن والصوامع

 فاسٌلٌس سوتٌروداس

 (الٌونان) وأجروسبٌكوم و تومدٌر عام شركة إي سً أ
 

ن فً تقدٌم حلول إدارة الٌونان وأجروسبٌكوم المتخصصتً -وٌشغل فاسٌلٌس سوتٌروداس منصب مدٌر عام شركتً إي سً ت

واستطاع من خالل هذه . كما أنه ٌعمل كمدقق خارجً لشركات األغذٌة. تدرٌبالالحشرات وتصمٌم أنظمة ضمان الجودة و

العدٌد من المشاكل المتعلقة بالحشرات  تعامل معالخبرة الطوٌلة دخول أكبر شركات الغذاء الٌونانٌة والمتعددة الجنسٌات وقد 

كما . عملٌة تدقٌق 350ارك فً أكثر من وهو مدقق مسجل فً كافة بروتوكوالت شهادات الغذاء وش. والصحة العامة والجودة

وقد انخرط فاسٌلٌس . ندوة وحاضر فٌها 100نظم حوالً ة الٌونانٌة للتفتٌش على الغذاء فضال عن أنه أنه مدرب لوكالء الهٌئ

 . عفً عملٌات التبخٌر بالمعالجة الحرارٌة لمنشئات الغذاء واألجواء منخفضة األوكسجٌن فً الغرف والصوام 2008منذ عام 
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 اللٌنةاختبار جدٌد لتقٌٌم الطحٌن فً المنتجات 
 

 إدوارد نافار
 

 (فرنسا)مدٌر التصدٌر للشرق األوسط وأفرٌقٌا، بشركة ٌوروجٌرم 
 

والتحق فً البداٌة بأكبر مجموعة . عاما فً قطاع المطاحن والمخابز خمسة وعشرٌنٌتمتع إدوارد نافار بخبرة تزٌد عن 

وٌر مبٌعات الطحٌن الفرنسً وخالئط المخابز فً السوق البرٌطانً، ثم انتقل طلت" جران موالن دي باري"مطاحن فً فرنسا 

أسبانٌا، والبرتغال )أوروبا  فً دول جنوب" دٌلٌفرانس"إلى قسم المخبوزات المجمدة بشركة جً إم بً لٌتولى تطوٌر مبٌعات 

 ". دلٌفرانس إبٌرٌكا"وكان ٌشغل فً ذلك الوقت منصب مدٌر عام (. والٌونان

 

 فرصة جدٌدة للسوق تصنع األطعمة التقلٌدٌة من القمح المحلً الحبوب المتعددة 

 رافاٌل كروكر 

 (األمارات العربٌة المتحدة ) بٌولر –ألعمال رئٌس خدمة العمالء وتطرٌز  

 

تُىٌش فٍ ٌٍّطاحٓ وّهٕذط تعذاٌرخشج  اٌرعٍُُ وشووش سافائًُ واصً غآٌ، عأد فٍ اٌُّىأُىُح اٌهٕذعح فٍ واٌرخشج 

 WITS ِذسعح ِٓ 2013 فٍ ذخشج حُس ، 2010 عاَ خالي عىَغشا ٌىصاْ، فٍ ٌألعّاي IMD ِذسعح فٍ اٌرٕفُزٌ

 تّا اٌّخرٍفح، اٌّشاسَع إداسج وظائف فٍ َعًّ واْ ،2001 ِٕزعاَ .اإلداسج إٌهىض تشٔاِح عٓ أفشَمُا خٕىب فٍ ٌألعّاي

 وشئُظ اٌّغؤوٌُح وَرحًّ األفشَمُح اٌثٍذاْ فٍ 2006 عاَ فٍ إٌّطمح فٍ اٌّثُعاخ وّذَش اٌعًّ تذأ .وأوسوتا آعُا رٌه فٍ

 فٍ األعّاي وذطىَش اٌعّالء ٌخذِح وشئُغا ِغؤوي هى ،2014 ِٕز .أفشَمُا وخٕىب ششق ٌّٕطمح 2010 عاَ فٍ ٌٍّثُعاخ

 وأفشَمُا األوعظ اٌششق
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 جلسة الجدٌد فً عالم الطحن والحبوب
 

 

 لٌوناردو رولرمٌل

 
 بٌٌرتو بارباالرجا

 
 (إٌطالٌا)مطاحن الحبوب أوماس شركة المدٌر التجاري ل

 
وبعد التخرج كتقنً طحن من تورٌنو، واصل العمل . ٌنحدر بٌٌرتو من أسرة إٌطالٌة معروفة فً صناعة المطاحن بدأها جده

وتم تعٌٌنه مدٌر المبٌعات اإلقلٌمً لمنطقة شمال . فً مهام كثٌرة فً تصمٌم العملٌات وتشغٌل المصانع فً كل أنحاء العالم

لٌشغل منصب المدٌر  2004والتحق بٌٌرتو بشركة أوماس فً عام . آسٌا وأوقٌانٌاأوروبا ثم انتقل الحقا إلى جنوب شرق 

وال شك أن خبرة بٌٌرتو التقنٌة والتجارٌة تعد من . 2012وأصبح من مساهمً الشركة فً عام . التجاري بعد أربع سنوات

 . العناصر الرئٌسٌة فً الدور الذي ٌؤدٌه فً أنشطة شركة أوماس فً كل أرجاء العالم

 

 خطوة إلى األمام فً كفاءة الطحن وسالمة الغذاء

  أرس دٌوبٌندروفر

(سوٌسرا) كبٌر المستشارٌن لطحن الحبوب بٌولر  

 

لرٌوب دوبٌندورفٌر أورس إنضم  ،1992 عام فً .SMS للمطاحن كتكنولوجً تخرجه بعد مبتدئ كمهندس 1991 عام فً 

رٌولب مكتب فً للمطاحن تكنولوجً تعٌٌنه تم  عام حتى محددة ومشارٌع القاسً القمح طحن على أساسا ركز حٌث إٌطالٌا فً 

 عام حتى بنجاخ تم الذي العمالء، خدمة تدرٌب مركز مدٌر منصب وتولى سوٌسرا، ،Uzwil إلى عاد ذلك وبعد .1998

 عام فً .غالن سانت فً للطحن السوٌسرٌة المدرسة فً مختلفة تعلٌمٌة أنشطة أٌضا اعتمد انه الفترة تلك وخالل .2006

ٌولرب فً األعمال تطوٌر فً تخصٌص تم 2006  الخاصة المهام مع اإلنتاج وكمدٌر المبتكرة الحلول فً اإلسراع أجل من 

 ،2012 عام منذ بوهلر مستشاري كبٌر وكونه .الحبوب تصنٌع مجال فً كسرالمسارات التطوراتفً مختلف فً ساهمت التً

 .وأفرٌقٌا الصٌن مثل العالم، أنحاء جمٌع فً األسواق إلى الحبوب مطاحن فً الخبرة من عاما 30 من بأكثر ٌأتً أنه
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 طرٌقة جدٌدة لتحدٌد قٌم هاجبرج بسرعة –أنٌالب 

 
 ستٌفان كوشٌه

 
 مدٌرالتصدٌر، شوبان للتكنولوجٌا، فرنسا

 

ٌر بشركة دوٌشغل منصب مدٌر التص. ٌتمتع ستٌفان كوشٌه بخبرة تزٌد على عشرٌن عاما فً صناعة الحبوب والمطاحن

وحاصل على بكالورٌوس تكنولوجٌا الطحن من . شوبان للتكنولوجٌا منذ عشر سنوات، كما أنه عضو مجلس إدارة الشركة

 .سنغافورة –ألعمال بارٌس دارة اإسٌكس إلكلٌة كلٌة الطحن الفرنسٌة كما أنه حاصل على الماجستٌر فً اإلدارة الدولٌة من 

 

 تسوٌق الطحٌن الغنً بالفٌتامٌنأداة 
 

 الدكتورة أنا زنشوك
 

 مدٌر التسوٌق التقنً، شركة بٌوأنالٌت، جً إم بً إتش
 

حٌث تعمل فً مجاالت الدعم الفنً  2012تشغل الدكتورة أنا زنشوك منصب المدٌر التقنً بشركة بٌوأنالٌت منذ عام 

كما أنها تلقً محاضرات فً موضوع أنظمة ضبط الجودة فً . وتطوٌر المنتجات والتسوٌق التقنً ألدوات االختبار المبتكرة

دكتورة أنا زنشوك حاصلة على درجة الدكتوراه فً علم المناعة والتغذٌة من وال. حلقات عمل تقوٌة الطحٌن فً أفرٌقٌا وآسٌا

كما تدربت فً جامعات تقنٌة فً أوكرانٌا والوالٌات المتحدة والسوٌد حٌث ركزت بوجه خاص على . جامعة التقنٌة فً مٌونٌخ

 . األعمال والتكنولوجٌا الحٌوٌة

 

 الوظائف عبر اإلنترنت  محلل الحبوب المتعدد
 

 كرستٌان توري
 

 شركة أوكرٌم، إٌطالٌا، المنطقةمدٌر 
 

وٌعمل . ودرس فً جامعة بولونٌا ولدٌه شهادة فً اإلحصاء. إٌطالٌا. فً رٌمٌنً 1976ٌولٌو  11كرستٌان توري من موالٌد 

 . ، وٌشغل حالٌا منصب مدٌر المنطقة لدول الخلٌج2014فً القسم التجاري بشركة أوكرٌم منذ عام 
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 التكنولوجٌا والتوجهات الجدٌدة فً طحن األعالف
 
 
 

 تطبٌقها وفوائدها فً األعمال الزراعٌة -سلسلة األحماض الدهنٌة المتوسطة
 

 بوي إبنج
 

 (هولندا)الرئٌس التنفٌذي والمدٌر العام، شركة دافٌشن 
 

عاما فً  15ولدٌه خبرة تزٌد عن . الهولندٌةكان بوي إبنج وال ٌزال من المتخصصٌن الناجحٌن قبل إنشاء شركة دافٌشن 

وهو ٌدٌر حالٌا شؤون الشركة كرئٌس تنفٌذي ومدٌر إداري ولعب دورا محورٌا فً توسٌع أعمال . مجال األحماض العضوٌة

وتعد دافٌشن من شركات الجٌل األول التً أنشأها . ملٌون ٌورو 11دولة برأس مال ٌزٌد عن  33شركة دافٌشن فً أكثر من 

عرف شركة دافٌشن اآلن بأنها وتًت . 2003ل من بوي إبنج وإٌجال هٌجمان فً واجننجن عاصمة هولندا الزراعٌة فً عام ك

-2013وتم ترشٌحها لسنتٌن متتالٌتٌن لجائزة االبتكار عامً . واحدة من الشركات الرائدة المتخصصة فً األحماض العضوٌة

2014. 

 
 قضاٌا مهمة وتحدٌات فً صناعة الدواجن

 
 الدكتور روٌل مولدر

 
 (هولندا)علوم الدواجن فً العالمٌة لجمعٌة الأمٌن عام 

 

وحصل على درجة الدكتوراه فً العلوم  1969تخرج الدكتور روٌل مولدر فً كلٌة الكٌمٌاء بجامعة دٌلفت فً هولندا عام 

سبلدرهولت لبحوث الدواجن فً عاما بمركز  30وعمل ألكثر من . 1982عة واجنٌنجن الهولندٌة عام مالزراعٌة بجا

على  الهوٌركز فً أعم. بٌكبرجن فً هولندا حٌث تولى العدٌد من المناصب بدءا من عالم مرورا برئٌس قسم ثم مدٌر بالوكالة

العدٌد من الموضوعات مثل تكنولوجٌا إنتاج الدواجن ومنتجات البٌض، الصحة العامة، سالمة الغذاء، مراقبة الجودة، إعادة 

وروبٌة فً بروكسٌل، بلجٌكا، وبعد قضاء ثالث سنوات بدائرة البحوث فً المفوضٌة األ. ام مخلفات الدواجن والتغذٌةاستخد

وٌشغل حالٌا منصب أمٌن عام . 2002الدكتور بولدر شركة سبلدرهولت الستشارات وبحوث الدواجن فً هولندا عام  أنشأ

 .العالمٌة لعلوم الدواجنجمعٌة ال
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 األعالف وتحسٌن األداء بتعدٌل حجم جزٌئات األعالفخفض تكلفة 

 
 البروفسور جون براٌك

 
وٌلٌام نٌل رٌنولدز ، مدٌر برامج الدراسات العلٌا بوالتغذٌة  أستاذ متمٌز فً علوم الدواجن، والفسٌولوجٌا

 كارولٌنا الشمالٌةبجامعة والٌة 

تربى الدكتورجون براٌك فً مزرعة صغٌرة فً كارولٌنا الشمالٌة الشرقٌة وتخرج فً جامعة والٌة كارولٌنا الشمالٌة عام 

بتخصص مزدوج فً علوم الدواجن وعلوم الحٌوان وأكمل متطلبات درجة الماجستٌر فً علم وظائف األعضاء  1974

وٌعمل حالٌا بوظٌفة أستاذ متمٌز لعلوم الدواجن والفسٌولوجٌا  .1977بتركٌز خاص على الكٌمٌاء الحٌوٌة والتغذٌة عام 

كما أنه ٌشغل منصب مدٌر برامج الدراسات العلٌا بقسم علوم الدواجن بجامعة والٌة . والتغذٌة لدى وٌلٌام نٌل رٌنولدز

اجن من جمعٌة علوم وحصل على جائزة بروٌلر للبحوث وجائزة مٌرك لإلنجاز المتمٌز فً علوم الدو. كارولٌنا الشمالٌة

 . وهذه أرفع الجوائز التً تقدمها جمعٌة علوم الدواجن. 2006وتم اختٌاره كزمٌل فً جمعٌة علوم الدواجن عام . الدواجن

 

 

 تكنولوجٌا المثبتات فً األغذٌة واألعالف
 

 الدكتور أجاي دٌوجار
 

 مدٌر األعمال، شركة بٌوس أجرٌكورب المحدودة، فنلندا
 

ٌعمل الدكتور أجاي دٌوجار حالٌا كمدٌر األعمال بشركة بٌوس أجرٌكورب التً تتخذ من فنلندا مقرا لها وهً شركة عالمٌة 

وتتمثل مهمة شركة بٌوس أجرٌكورب فً حماٌة . تعمل فً مجاالت تكنولوجٌا الزراعة وصحة الحٌوان وقطاعات الغذاء

وٌعد الدكتور أجاي من أصحاب الخبرة الفنٌة فً قطاع األعمال  . والتطوٌرالحٌاة وتحسٌنها وتركز على االبتكار واألبحاث 

وكان ٌعمل لدى . وهو حاصل على درجة الدكتوراه فً العلوم البٌطرٌة والماجستٌر فً إدارة األعمال. التجارٌة الزراعٌة

 . شركتً روش وباسف قبل التحاقه بالعمل لدى شركة بٌوس أجرٌكورب المحدودة
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 والفروقات بٌن المصادر المختلفة  استخداماته – الفٌتٌزإنزٌم 

 الدكتور ماٌكل رٌتشارد بدفورد

 ، بشركة إٌه بً فستا لمكونات األعالفمدٌر األبحاث

نوتنجهام خالل ٌوان والتغذٌة واإلنتاج من جامعة درجة بكالورٌوس فً فسٌولوجٌا الحعلى حصل الدكتور ماٌكل رٌتشارد 

وٌعمل منذ عام . كما حصل على ماجسٌر فً تغذٌة الدواجن باألحماض األمٌنٌة من جامعة جوٌلف. 1982-1978الفترة 

ت األعالف ومنتجات فً وظٌفة مدٌر األبحاث بشركة إٌه بً فستا لمكونات األعالف حٌث ٌركز على تطوٌر أنزٌما 2007

 150مؤلفا منها ما ٌزٌد على  250أكثر من  رٌتشاردماكٌل  كما نشر الدكتور. الحٌوانات أحادٌة المعدةالخمائر لتطبٌقها على 

ونشر كتابا بعنوان . كتبصحفٌة وثالث فصول فً  ةمقال 30فً مجال اإلنزٌمات وأكثر من  علمٌةمقال فً دورٌات 

 .  2010اإلنزٌمات فً تغذٌة حٌوانات المزارع ونشر الطبعة الثانٌة منه فً دٌسمبر 
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 جلسة التجارة وحفل الختام
 
 

 مدٌر الجلسة ومتحدث رئٌسً
 إدارة استراتٌجٌات ومخاطر األسعار لدى شركات المطاحن

 
 الدكتور وٌلٌام وٌلسون

 
بجامعة والٌة داكوتا الشمالٌة، الوالٌات  ل التجارٌة الزراعٌة واالقتصاد التطبٌقًأستاذ متمٌز بقسم األعما

 المتحدة

، وٌعمل منذ ذلك 1980حصل الدكتور وٌلٌام وٌلسون على درجة الدكتوراه فً االقتصاد الزراعً من جامعة مانٌتوبا عام 

الوقت أستاذا بجامعة داكوتا الشمالٌة فً األعمال التجارٌة الزراعٌة واالقتصاد التطبٌقً وٌحصل على إجازات دورٌة 

اذ متمٌز بجامعة والٌة داكوتا الشمالٌة وهذا منصب فخري فضال عن أنه واختٌر مؤخرا كأست. للتدرٌس بجامعة ستانفورد

وٌركز فً أعماله على المخاطر واالستراتٌجٌة وتطبٌقهما على الزراعة واألعمال التجارٌة الزراعٌة مع . إنجاز بحد ذاته

كواحد من أكبر عشرة علماء فً تم اختٌاره . تركٌز خاص على المشترٌات والنقل واللوجستٌات والتسوٌق الدولً والمنافسة

 . وأختارته مجلة أوراق بحثٌة فً االقتصاد مؤخرا كواحد من قمم االقتصاد الزراعً 1995االقتصاد الزراعً فً عام 

 
 الرؤٌة المستقبلٌة للسوق األمرٌكً

 
 فٌنس بٌترسون

 
 نائب الرئٌس للعملٌات الخارجٌة، مؤسسة القمح األمرٌكً

 

وبدأ العمل فً . 2004ٌشغل فنس بٌترسون منصب نائب رئٌس مؤسسة القمح األمرٌكً للعملٌات الخارجٌة منذ عام 

سنة فً إدارة العملٌات فً أوروبا واالتحاد السوفٌٌتً السابق، كما عمل لثالث  11وخدم لمدة  1985المؤسسة منذ عام 

وشغل منصب نائب الرئٌس للتسوٌق فً . األوسط وشرق أفرٌقٌاسنوات فً إدارة برنامج تطوٌر سوق الصادرات فً الشرق 

وعمل قبل انضمامه لمؤسسة القمح األمرٌكً مدٌرا تنفٌذٌا لصادرات . 1993حتى  1988واشنطن دي سً خالل الفترة من 

لمطاحن ومدٌرا لمشترٌات الحبوب المحلٌة والتسوٌق لدى ا( أندري، لوزان، سوٌسرا)الحبوب لدى شركة جراناك للحبوب 

وباإلضافة إلى ذلك، تولى فٌنس عددا . العامة لٌستخدم خبرته الطوٌلة فً التجارة العملٌة فً تطوٌر مؤسسة القمح األمرٌكً

من المناصب القٌادٌة فً هذا القطاع حٌث تم انتخابه رئٌسا وعضو مجلس إدارة فً كل من بورصة تجار بورتالند وجمعٌة 

 . مصدري الحبوب فً الباسٌفٌك
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 البحر األسودمنطقة الرؤٌة المستقبلٌة لسوق 

 هانز ستولدت

 (سوٌسرا)عضو مجلس إدارة شركة أمٌروبا إس إٌه 
 

وهو مسؤول عن قطاع الحبوب والزٌوت لمنطقة البحر األسود  إس بًٌشغل هانز ستولدت منصب مدٌر شركة أمٌروبا 

بدأ . ملٌون طن من الحبوب واألسمدة 24وأمٌروبا شركة سوٌسرٌة خاصة تعمل فً تجارة وإنتاج حوالً . واالتحاد األوروبً

تون ثم أمٌروبا كمتدرب لدى شركة إٌه سً توٌبفر قبل االلتحاق بشركة كارجٌل اس 1986هانز ستولدت حٌاته العملٌة عام 

 . وعمل فً ست دول تشمل ألمانٌا والبرازٌل وأسبانٌا والمجر والفلبٌن وسوٌسرا. لٌشغل عدة مناصب إدارٌة

 

 الرؤٌة المستقبلٌة للسوق الكندي

 جان بنوا جوثٌر

 (كندا)بشركة سً دبلٌو بً ( ألوروبا وأفرٌقٌا والشرق األوسط)مدٌر، التجارة والمبٌعات 
 

وانتقل فً عام . 1985كمحلل للسوق لمنطقة أفرٌقٌا والشرق األوسط عام  بًبدأ جان بنوا جوثٌر العمل لدى شركة سً دبلٌو 

للعمل فً الوالٌات المتحدة كمدٌر تسوٌق للمنطقة المطلة على المحٌط الهادئ واألمرٌكتٌن، وأصبح مدٌر أول  1987

وٌعمل حالٌا مدٌر التجارة والمبٌعات لمنطقة أوروبا والشرق األوسط . 1992ألوروبا وأفرٌقٌا والشرق األوسط فً عام 

 . بشركة سً دبلٌو بً
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 الرؤٌة المستقبلٌة لسوق منطقة بحر البلطٌق
 

 إندرٌك أٌجرو
 

 (الدنمارك)وسٌط تجارة حبوب، شركة تجار كوبنهاجن 
 

وٌعمل لدى شركة تجار كوبنهاجن كواحد من أكبر وسطاء الحبوب . 2007ٌعمل إندرٌك إٌجرو وسٌطا للحبوب منذ عام 

وقبل انضمامه إلى شركة تجار كوبنهاجن، كان إندرٌك ٌعمل وسٌطا فً تجارة الحبوب لدى شركة . والزٌوت فً أوروبا

وشهد خالل العقد . تً تعد مصدرا جدٌدا للقمح عالً الجودةوهو متخصص فً صادرات منطقة بحر البلطٌق ال. كٌسكو أجرو

وٌقدم لنا خالل . الماضً عملٌة التحول السرٌعة التً شهدها سوق البلطٌق من دول مستوردة إلى أكبر الدول المصدرة

 . محاضرته رؤٌته بشأن الجودة والتورٌد من هذه البقعة من العالم

 

 مستقبل التجارة الزراعٌة فً إٌران
 

 الدكتور علً جنباري
 

 نائب وزٌر الزراعة، ورئٌس مجلس اإلدارة والرئٌس التنفٌذي لشركة التجارة اإلٌرانٌة، 
 

من ( التنمٌة)وحصل على درجة الدكتوراه فً االقتصاد . فً كوهرانج، إٌران 1955ٌونٌو  24جنباري فً  ولد الدكتور علً

محافظ فارسان خالل الفترة : وتولى العدٌد من المناصب منها. ثم عمل أستاذا بالجامعة 1993جامعة تربٌة مدرس فً عام 

محافظة كهكٌلوٌه وبوٌر ، محافظ 1982-1981لفترة خالل ا تشهارمحال وبختٌاري، مستشار محافظ والٌة 1980-1981

، نائب وزٌر جهاد خالل الفترة 1988-1986، مستشار رئٌس الوزراء خالل الفترة 1986-1982خالل الفترة  أحمد

، 2011-1993، مدرس بجامعة تربٌة مدرس خالل الفترة 2004-1996، عضو البرلمان خالل الفترة 1988-1919

والدكتور علً جنباري ٌشغل حالٌا منصب نائب وزٌر الزراعة . 2011التجارة اإلٌرانٌة منذ عام عضو مجلس إدارة شركة 

وقد ألف وترجم العدٌد من الكتب وكتب مقاالت عدٌدة فً المجال االقتصادي وٌجري فً . ومدٌر عام شركة التجارة اإلٌرانٌة

 . طروحات فً مجال دراستهالوقت نفسه العدٌد من مشارٌع األبحاث وٌشرف على العدٌد من األ
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 مستجدات السوق األسترالً
 

 أندرو فورالند
 

 (هولندا)مدٌرالتسوٌق، شركة جلٌنكور للحبوب بً فً 
 

 بدأ أندرو حٌاته الوظٌفٌة فً قطاع الحبوب بالعمل لدى مجلس القمح االسترالً منذ حوالً عشرٌن عاما ولدٌه خبرة طوٌلة فً

وتولى خالل فترة عمله فً مجلس القمح األسترالً العدٌد من الوظائف المرموقة فً مجال التجارة والتسوٌق فضال . الزراعة

وجاءت عملٌة تحرٌر قطاع القمح فً أسترالٌا . عن الكثٌر من المناصب القٌادٌة فً كل أنحاء أسترالٌا وآسٌا والشرق األوسط

كة إٌه بً بً للحبوب كمدٌر للتسوٌق الدولً حٌث تولى عملٌة بناء وإدارة أعمال تصدٌر لتدفع أندرو إلى االنتقال إلى شر

واصل . فً. ولدى حٌازة شركة إٌه بً بً للحبوب لشركة فٌتٌرا إنك وشركة جلٌنكور للحبوب بً. 2007القمح فً عام 

لٌد وملبورن قبل أن ٌنتقل هو وعائلته إلى أندرو التقدم فً حٌاته الوظٌفٌة لٌشغل مؤخرا منصب مدٌر األعمال للقمح فً أدي

كعضو فً مجلس تصنٌف القمح  2014حتى  2011ولعب أندرو دورا نشطا خالل الفترة من . 2014هولندا فً ٌناٌر 

 . المسؤول عن المحافظة على نظام تصنٌف القمح األسترالً ضمن شركة جودة القمح أسترالٌا

 

 الرؤٌة المستقبلٌة للسوق الفرنسً

 بٌٌر برتٌللوه جان

 ( رابطة الحبوب الفرنسٌة)فرانس إكسبور سٌلاير رابطة رئٌس 
 

رابطة ) رابطة فرانس اكسبور سٌلايرل وتم انتخابه كرئٌس. جان بٌٌر برتٌللوه عضو مجلس الرابطة الفرنسٌة لمنتجً القمح

الفنً للمحاصٌل الزراعٌة المعروف وهو أٌضا عضو مجلس إدارة المجلس العلمً للمعهد  2007فً عام ( الحبوب الفرنسٌة

وهذا المعهد الفنً، الذي ٌدٌره وٌموله المزارعون الفرنسٌون، مسؤول عن إجراء البحوث التطبٌقٌة فً " )أرفالٌس"باسم 

حصل جان بٌٌر برتٌللوه أٌضا على دبلوم الدراسات العلٌا فً العلوم الزراعٌة من معهد أجرونومٌك ناسٌونال دي (. الزراعة

وبصفته عضو فً جمعٌة  المنتجٌن الزراعٌٌن لعب برتٌللوه دورا مهما فً زراعة العدٌد من المحاصٌل مثل الحبوب . ٌسبار

بالقرب من كاٌن، )هكتار فً نورماندي  120والبذور الزٌتٌة والمحاصٌل البروتٌنٌة والكتان والبنجر على مساحة 

 (.كالفادوس
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 ما الذي ٌعنٌه هذا بالنسبة المطاحن

 سٌمون أرنولد

  سوٌسرا)مدٌر عام الحبوب، شركة كوادرا للسلع 

 

 عدة شغل حٌث 1987 عام فً Tradigrain لالنضمام وغادر 1978 عام فً J Soufflet مع المهنٌة حٌاته بدأ ساٌمون

 / األعمال وتطوٌر العالم أنحاء جمٌع فً الشعٌر تجارة مجموعة عن مسؤوال ٌصبح أن قبل األوروبٌة التداول مناصب

 سبتمبر حتى واستمرت ٌملكه كان الذي Seagrain SA لخلق Tradigrain غادر ،2001 عام فً .للمجموعة التسوٌق

 سرٌعة مقرا سوٌسرا من تتخذ هو السلع كوادرا .SA السلع لكوادرا الحبوب لشركة اإلداري المدٌر تعٌٌنه تم عندما 2013

  وبكٌن أودٌسا أستراخان، فولغوغراد، روستوف، ملبورن جنٌف، فً مكاتب ولها الدولٌة التجارة بٌت النمو

 

 

 نمطاحكلمة رئٌس الجمعٌة الدولٌة لل

 روي لٌوب
 

 الوالٌات المتحدة –مجموعة سٌبورد أوفرسٌز آند ترادنج  -ن، مدٌر الجودةاحطمرئٌس الجمعٌة الدولٌة لل
 

ترادنج، فً كانساس، الرئٌس الحادي عشر بعد المائة للجمعٌة أصبح روي لٌوب، مدٌر الجودة بمجموعة سٌبورد أوفرسٌز آند 

، وخدم فً عضوٌة اللجنة التعلٌمٌة للجمعٌة الدولٌة 1990وكان لٌوب عضوا نشطا فً الجمعٌة منذ عام . احنطمالدولٌة لل

، وهً شرٌك 2015-2014وتولى رئاسة المؤسسة الدولٌة لتعلٌم الطحن خالل الفترة من عام . 2000ن منذ عام مطاحلل

تخرج لٌوب من . حٌث تمول العدٌد من البرامج التعلٌمٌة المتعلقة بصناعة طحن الحبوب للمطاحنخٌري للجمعٌة الدولٌة 

وفً . والتحق لدى تخرجه بشركة كارجٌل إنك. وحاصل على شهادة فً علوم الطحن واإلدارة 1989جامعة كانساس فً عام 

وهو حاصل على . ا الطحن فً شركة سٌبورد فً شاونً مٌشن، بوالٌة كانساس، تولى منصب مسؤول تكنولوج1959ًعام 

 . درجة الماجستٌر من جامعة كانساس
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اجتماعات الشركات 

 

 ةمباشر ممثلً الشركاتوٌمكن ترتٌب المواعٌد بٌن  .فقط المسجلٌن للمشاركٌن المواعٌد ترتٌب أداة تتوفر

.  خالل عملٌة التسجٌل عبر اإلنترنت

 

.  فقط 2015نوفمبر  3أكتوبر حتى  31ٌرجى اإلحاطة علما بأنه ٌمكن ترتٌب المواعٌد خالل الفترة من و

 

 توفر هذه األداة واجهة بسٌطة للبحث عن اآلخرٌن والتقدم بطلبات االجتماعات والرد على الطلبات 

 .الواردة

 

 ٌمكن البحث عن المشاركٌن باالسم والشركة. 

 

  االجتماع، ووصفه وموقعه والمذكرة الداخلٌةتحدٌد عنوان وٌمكن. 

 

  مشاهدة جدول المواعٌد وطباعته وإرساله بالبرٌد اإللكترونًوٌمكن أٌضا. 

 

  مشاهدة المواعٌد الشخصٌة المجمعة وكافة المواعٌد التً تم ترتٌبها وجلسات جدول كما ٌمكن

 .األعمال المختارة

 

  لمكتبإضافة المواعٌد إلى تقوٌم سطح اوٌمكن أٌضا . 

 

.  لالستفادة من هذه الخاصٌة النقر هنا إذا لم تكن قد سجلت حتى اآلن، ٌرجى 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvent.com/d/lrqp09/4W
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 :ترتٌب المواعٌد فً ثالث خطوات سهلة

 

، صفحة دفع رسوم التسجٌل بمجرد اإلنتهاء من عملٌة التسجٌل العادٌة، وبعد االنتهاء من: الخطوة األولى

النقر على  حٌث ٌرجى My Registrationسٌتم توجٌهك إلى الصفحة التالٌة حٌث تجد صفحة تبوٌب بعنوان 

Schedule Appointments تحتها. 

 

 
 

 

وٌرجى العلم أنه ال ٌمكن تحدٌد إال مواعٌد بٌن  Add Attendeesٌرجى النقر على زر : الخطوة الثانٌة

. وبناء على ذلك، إذا أضفت أكثر من شخص لحضور االجتماع، لن ٌسمح لك النظام باالستمرار. اثنٌن فقط

 .ٌمكنك أٌضا اختٌار الوقت والتارٌخ الذي ترٌده من القائمة المنسدلة
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ستظهر لك نافذة صغٌرة مثل ما هو مبٌن فً الصورة  Add Attendeeبمجرد النقر على  :الخطوة الثالثة

لكن، إذا كنت ترغب . التفاصٌل كتابةإذا كنت تعرف اسم الشخص الذي تود دعوته لالجتماع، ٌمكنك . أدناه

حٌنها  Search" بحث"مشاهدة كافة المشاركٌن المسجلٌن، ٌمكنك ترك كافة الحقول فارغة والنقر على 

 . مكنك إضافة الشخص الذي ترٌدهستظهر لك قائمة الحضور وي
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ٌُطلب منك تعبئة بعض التفاصٌل عن الموعد وإكمال عملٌة  بمجرد االنتهاء من الخطوة المذكورة أعاله، س

 :إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة فٌما ٌتعلق باستخدام هذه الخاصٌة، ٌرجى االتصال بـ. ترتٌب االجتماع
info@iaom-mea.com 

 

 

 . هنالترتٌب المواعٌد، ٌرجى التسجٌل فً الفعالٌة 

 

 . لترتٌب المواعٌد  هناإذا كنت قد سجلت بالفعل لحضور هذه الفعالٌة، ٌرجى النقر 
 

  

mailto:valentine@iaom-mea.com
http://www.cvent.com/d/lrqp09/4W
https://www.cvent.com/Events/Register/RegNumConfirmation.aspx?e=06185ec2-69c8-4825-91e8-c82912dfcf46
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 وشروط التسجٌلبنود 

 :رسوم التسجٌل فً المؤتمر

المؤتمر والمعرض وتناول ٌرجى العلم أن رسوم التسجٌل فً المؤتمر تغطً حضور كافة جلسات 

كما تشتمل الرسوم على . المرطبات والغداء والعشاء والحصول على وثائق المؤتمر التً ٌوفرها المتحدثون

 و ١ محطة) واالنتقال من مطار دبً الدولً عند الوصول 2016عضوٌة الجمعٌة الدولٌة للمطاحن لعام 

وهذه الرسوم ال تغطً . فقط 2015نوفمبر  4والمغادرة ٌوم  2015نوفمبر  1أكتوبر و 31ٌومً  (٣

 . اإلقامة والجوالت والفعالٌات االختٌارٌة

 

 .هناك خصم خاص لشركات المطاحن فقط

 :لالستفادة من الخصومات المذكورة أدناه، ٌرجى اتخاذ اإلجراءات التالٌة

فً صفحة الملخص إلضافة " إضافة شخص"التأكد من التسجٌل كشركة، ٌرجى النقر على  .1

 . مالئكز

إذا اخترت : مثال. ٌنبغً علٌك اختٌار نفس نوعٌة القطاع أو الصناعة للحصول على الخصم .2

 .أٌضا" مطاحن الدقٌق"ي على كافة األشخاص الذٌن سٌتم إضافتهم اختٌار ٌنبغ" مطاحن الدقٌق "

  من نفس الشركة أعضاء 5-3من رسوم التسجٌل لعدد % 10خصم. 

  من نفس الشركة أعضاء 9-6من رسوم التسجٌل لعدد % 15خصم. 

  أو أكثر من نفس الشركة أعضاء 10من رسوم التسجٌل لعدد % 20خصم . 

  

 :العارضون

كل جناح إضافً، ٌحصل بالنسبة لبحد أقصى شخصٌن لكل شركة ولكل جناح، و)ٌحق للعارضٌن المسجلٌن 

بغض النظر عن كونهم أعضاء فً الجمعٌة الدولٌة ( مشاركة إضافٌة مجانٌة فً المؤتمرالعارض على 

االستفادة من كافة المزاٌا التً ٌوفرها المؤتمر  أو غٌر أعضاء فٌها.شرق األوسط وأفرٌقٌاال منطقةللمطاحن 

مثل حضور كافة جلسات المؤتمر وحضور حفالت الغداء وحفالت العشاء والحصول على وثائق المؤتمر 

   مطار دبً الدولًكما ٌحق لهم التمتع بخدمة االنتقال من المطار لدى وصولهم إلى . التً ٌوفرها المتحدثون
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وسٌتم اعتبار الشركات . فقط 2015نوفمبر  4والمغادرة ٌوم  2015أكتوبر واألول من نوفمبر  31ٌوم  (٣ و ١ محطة)

 وفً حالة دخول أي شخص إضافً إلى المعرض، فٌتم محاسبته وفقا للرسوم المعمول بها فً. المشتركة شركة واحدة

 . المؤتمر بشرط الحصول على موافقة الجهة المنظمة

 

 :رسوم العضوٌة

بمجرد التسجٌل فً المؤتمر ودفع  2016لعام  للمطاحنكل مشارك ٌصبح عضوا فً الجمعٌة الدولٌة 

دٌسمبر  31حتى  2016األول من ٌناٌر وهذه العضوٌة سارٌة لمدة سنة اعتبارا من . رسوم المشاركة

2016 . 

 

 :الضٌف/رسوم مشاركة الزوجة

له االستمتاع بفترات / المؤتمر والمعرض كما ٌحق لهادخول مقر الضٌف المسجل / ٌحق للزوجة المسجلة

له التمتع بخدمة االنتقال من المطار لدى / االستراحة وتناول الغداء وحضور حفالت العشاء كما ٌحق لها

 2015 أكتوبر واألول من نوفمبر 31فً   (٣ و ١ محطة)  وصوله إلى مطار دبً الدولً/ وصولها

وهذه الرسوم ال تشمل اإلقامة والجوالت والفعالٌات االختٌارٌة . فقط 2015نوفمبر  4والمغادرة فً 

وثائق  الضٌف الحصول على حقٌبة المؤتمر و/ كما ال ٌحق للزوجة. وعضوٌة الجمعٌة الدولٌة للمطاحن

 . والهداٌا المؤتمر

 

 1/10/2015 بعد التارٌخ هذا قبل أو 1/10/2015 فً التسجٌل رسوم

 دوالر أمرٌكً 750.00 دوالر أمرٌكً 650.00 التسجٌل فً المؤتمر

 دوالر أمرٌكً 600.00 يدوالر أمرٌك 500.00  تسجٌل الزوجة

 

  تشتمل هذه الرسوم على حضور كافة الجلسات وتناول المرطبات والغداء وحضور حفالت العشاء

 . والحصول على وثائق المؤتمر التً ٌوفرها المتحدثون
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 وٌتم دفع رسوم الجوالت االختٌارٌة . ال تشتمل هذه الرسوم على اإلقامة والجوالت السٌاحٌة

 . المخصصة للزوجات إلى منظمً الرحالت مباشرة

 عاما فٌتم  12أما األطفال الذٌن تزٌد أعمارهم عن . التسجٌل مجانً لألطفال دون سن الثانٌة عشرة

 . الزوجةاعتبارهم بالغٌن وتطبق علٌهم رسوم عضوٌة 

 :النقل

  ًإلى فندق جً دبلٌو مارٌوت ماركٌز   (٣ و ١ محطة)تتوفر خدمة االنتقال من مطار دبً الدول

أكتوبر واألول  31الذي ٌستضٌف المؤتمر لدى الوصول ٌومً  JW Marriott (Marquis)دبً

والمغادرة من فندق جً دبلٌو مارٌوت ماركٌز دبً إلى مطار دبً الدولً  2015من نوفمبر 

 . 2015نوفمبر  4ٌوم    (٣ و ١ محطة)

  إلى ومن مركز التجارة العالمً بدبً وإلى ومن فندق جً دبلٌو مارٌوت  ٌومٌةكما تتوفر رحالت

 . ماركٌز دبً فقط

 

وإذا لم ٌتم تقدٌم التفاصٌل، . 2015سبتمبر  15ٌرجى العلم إنه ٌنبغً تقدٌم تفاصٌل الرحلة فً موعد أقصاه 

الشرق األوسط  منطقة طاحنسوف ٌتعذر االستفادة من االنتقاالت المجانٌة التً توفرها الجمعٌة الدولٌة للم

 .وأفرٌقٌا

 

 :سٌاسة رد المبالغ وإلغاء الحجز

 للمطاحنٌنبغً تقدٌم طلب إلغاء الحجز كتابٌا بالبرٌد اإللكترونً إلى موقع الجمعٌة الدولٌة 

 info@iaom-mea.com  . دوالر ال  100زم خصم مبلغ وقدره كافة اإللغاءات تستلوٌرجى العلم أن

أما . لضمان أحقٌة استرداد المبلغ 2015أكتوبر  1اإللغاء قبل  تم إرسال طلبرد كرسوم تجهٌز الطلب إذا ي

رد  ٌرجى العلم أنه سٌتم. طلبات إلغاء الحجز التً ترد بعد هذا التارٌخ فال ٌحق لصاحبها استرداد المبلغ

.  أو ٌمكن قبول بدٌل ٌحل محلك إن لم تتمكن من الحضور. المبالغ خالل أسبوعٌن

 

 

file:///C:/Users/Manal/Documents/info@iaom-mea.com
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 :إبراء

وٌرجى . اإلحاطة علما بأن ال ٌجوز الحجز فً الفندق إال من خالل عملٌة التسجٌل عبر اإلنترنتٌرجى 

وال . إلى االحتٌالاالمتناع عن تقدٌم تفاصٌل بطاقة االئتمان ألي مصدر أو أطراف ثالثة تحسبا للتعرض 

منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا المسؤولٌة عن أي تعامالت تجري مع  تتحمل الجمعٌة الدولٌة للمطاحن

 .أطراف ثالثة

 :الخسائر الشخصٌة / إبراء بشأن اإلصابات

بما فً )ال تتحمل الجمعٌة الدولٌة للمطاحن للشرق األوسط وأفرٌقٌا المسؤولٌة عن أي إصابات شخصٌة 

التً قد ٌتعرض لها المشاركون بشكل مباشر ( الجروح الخطٌرة أو الوفاة على سبٌل المثال ال الحصرذلك 

منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا  أو غٌر مباشر نتٌجة لحضورهم مؤتمر ومعرض الجمعٌة الدولٌة للمطاحن

ة للمطاحن المسؤولٌة عن أي كما ال تتحمل الجمعٌة الدولً.  أو الفعالٌات المسائٌة وكافة األنشطة ذات الصلة

 . خسائر تنجم عن تلك اإلصابات الشخصٌة

منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا أي مسؤولٌة عن فقدان أو سرقة أو  كما ال تتحمل الجمعٌة الدولٌة للمطاحن

تلف أي ممتلكات شخصٌة التً قد تحدث قبل مؤتمر ومعرض الجمعٌة الدولٌة للمطاحن والفعالٌات المسائٌة 

 . نشطة ذات الصلة أو أثنائها أو بعدهاواأل

منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا أي مسؤولٌة عن أي خسائر نتجم عن  وال تتحمل الجمعٌة الدولٌة للمطاحن

كما أن الجمعٌة ال تتحمل أي مسؤولٌة عن أي خسائر تتعرض . خارج نطاق سٌطرتنا أي فعالٌة أو فعالٌات

ر فً األرباح أو الدخل او اإلٌرادات أو االستخدام أو االنتاج أو لها للشركات مثل أي خسائر أو أضرا

 .المدخرات المتوقعة أو األعمال أو العقود أو الفرص التجارٌة أو السمعة

منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا المسؤولٌة أمامكم عن أي خسائر خاصة  وال تتحمل الجمعٌة الدولٌة للمطاحن

 . أو غٌر مباشرة أو أضرار مباشرة

 

للشرق األوسط وأفرٌقٌا أي مسؤولٌة عن أي أضرار أو خسائر  للمطاحنكما ال تتحمل الجمعٌة الدولٌة 

 . مباشرة أو غٌر مباشرة تسببها الوفود أو العارضون فً ممتلكات المقر أو مقدمً الخدمات



  www. iaom-mea.com/IAOM-DUBAI/ 

29 of 40 
 

 

 مخطط ساحة العرض

 

 

 قائمة العارضٌن

 

 

 

 

  

http://iaom-mea.com/IAOM-DUBAI/exhibition/floor_plan
http://iaom-mea.com/IAOM-DUBAI/exhibition/floor_plan
http://iaom-mea.com/IAOM-DUBAI/exhibition/exhibition_list
http://iaom-mea.com/IAOM-DUBAI/exhibition/exhibition_list
http://iaom-mea.com/IAOM-DUBAI/exhibition/exhibition_list
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 اإلقامة

  - JW Marriott Marquis Hotel Dubai  فندق جً دبلٌو مارٌوت ماركٌز دبً
 

منطقة الشرق األوسط  للمطاحناستمتع بخصم خاص جدا على أسعار الغرف لمجموعات الجمعٌة الدولٌة 

وأفرٌقٌا فً فندق دي دبلٌو مارٌوت ماركٌز دبً الجدٌد ذي الخمس نجوم الذي ٌعد أطول فندق فً العالم 

بمناظر بانورامٌة خالبة  استمتع أٌضا. طابقا 72من الغرف واألجنحة على برجٌن و 1608وٌتألف من 

نوعة من الرخام والتً تحتوي على تلفزٌونات إل سً لمدٌنة دبً من الغرف الفارهة المجهزة بحمامات مص

وٌحتوي الفندق على مجموعة مذهلة من وسائل الراحة . بوصة فضال عن األسرة الوثٌرة 46دي 

 .  واالستجمام منها سراي سبا باإلضافة إلى مركز صحً ومركز للٌاقة على أعلى المستوٌات العالمٌة

 

   

من وإلى مركز التجارة العالمً دبً، مطار دبً الدولً، مقار الفعالٌات ومن وإلى  رحالت ٌومٌةوستتوفر 

 . فندق جً دبلٌو مارٌوت ماركٌز دبً فقط

 

 :أسعار الغرف فً اللٌلة

 

 (بالدرهم اإلماراتً)مزدوجة / منفردة نوع الغرفة

 750 دٌلوكس

 

 درهم عن كل لٌلة كرسوم سٌاحٌة 20رسوم خدمة باإلضافة إلى % 10ضرٌبة البلدٌة، % 10ٌضاف 
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 :وفً حالة ترقٌة الغرف إلى

  درهم فً اللٌلة لكل غرفة 300ٌضاف  –جناح على الزاوٌة 

  درهم فً اللٌلة مع دخول القاعة التنفٌذٌة 450ٌضاف  –غرفة تنفٌذٌة 

  درهم فً اللٌلة مع دخول القاعة التنفٌذٌة 650ٌضاف  –الجناح التنفٌذي 

 10باإلضافة إلى رسوم خدمة بنسبة % 10بنسبة  ٌضاف رسوم بلدٌة% 
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 البنود والشروط

 

 تدفع أسعار الغرف بالدرهم اإلماراتً وحسب الغرفة المحددة وفً اللٌلة. 

  درهم للغرفة 20رسوم خدمة باإلضافة إلى % 10رسوم بلدٌة، % 10ٌضاف إلى كافة األسعار /

 .فً اللٌلة كرسوم سٌاحة

  شاملة لبوفٌه إفطاراألسعار. 

  (تطبق االستثناءات وٌنبغً الحجز مسبقا)فً سراي سبا % 20خصم 

  تطبق االستثناءات وٌنبغً )على األطعمة والمشروبات فً بعض المطاعم المنتقاة % 20خصم

 (الحجز مسبقا

  الغرف داخلأسعار اإلنترنت: 

   درهم فً األسبوع 300، (ساعة 24)درهم إماراتً فً الٌوم  60 –االنترنت السرٌع. 

   درهم فً  500، (ساعة 24)درهم إماراتً فً الٌوم  100 –اإلنترنت فائق السرعة

 .األسبوع

 وقت المغادرة قبل الساعة الثانٌة عشرة  -وقت التسجٌل فً الفندق من الساعة الثالثة مساء فصاعدا

 .ظهرا

 لذلك ننصح بحجز الغرف فً اللٌلة . على توفر الغرف لكنه غٌر مضمون ٌعتمد التسجٌل المبكر

 .السابقة إذا كان الوصول فً الصباح الباكر وذلك لضمان توفر الغرف عند الوصول

 ًالمغادرة المتأخرة تخضع لتوفر الغرف، وتطبق الرسوم كالتال: 

 .لغرفةمن سعر ا% 50ٌدفع  –المغادرة المتأخرة حتى الساعة السادسة مساء  -1

 . ٌدفع سعر الغرفة بالكامل –المغادرة المتأخرة بعد الساعة السادسة مساء  -2

 تتوفر مواقف مجانٌة للسٌارات لنزالء الفندق طوال فترة اإلقامة. 

 ٌمكن للفندق تقدٌم المساعدة فً خدمة الحصول على التأشٌرة والهجرة عند الطلب. 
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  ًٌنبغً تقدٌم تفاصٌل بطاقة االئتمان من خالل عملٌة التسجٌل فCvent . وٌنبغً تقدٌم تفاصٌل

 .البطاقة لضمان حجز الغرف

 ًٌمكن تسدٌد قٌمة أسعار الغرف عن طرٌق بطاقة االئتمان أو التحوٌل المصرف . 

 وروكارد، أمرٌكان اكسبرس، داٌنرز كلوب، فٌزا، ي: ٌقبل الفندق بطاقات االئتمان التالٌة

 . ماستركارد

 ًالدفع عن طرٌق التحوٌل المصرفً ٌتطلب ما ٌل: 

 .لضمان توفر الغرفة Cventضرورة الحجز عن طرٌق  -1

 :الدفع عن طرٌق التحوٌل المصرفً إلى البنك التالً -2

 

 J W MARRIOTT MARQUIS HOTEL الحساب المصرفً

 1014595575401 رقم الحساب بالدرهم اإلماراتً

بالدرهم  –رقم الحساب البنكً الدولً 

 اإلماراتً 
AE650260001014595575401 

 Emirates NBD اسم البنك

 602620145 رمز الفرع

 EBILAEAD سوٌفت

 عنوان الفرع
دٌرة، دبً، اإلمارات العربٌة  777. ب.الفرع الرئٌسً، ص

 المتحدة

 

 ًوسٌتحمل . فً حالة الدفع بالدوالر األمرٌكً، ٌرجى االتصال بالفندق قبل عمل أي تحوٌل بنك

 . الضٌف أي رسوم إضافٌة أو تغٌٌرات فً سعر الصرف

 فً حالة الدفع بعملة أجنبٌة، ٌتم تطبٌق سعر الصرف السائد الذي ٌحدده الفندق وقت الدفع . 

 ٌتم خصم رسوم اإلقامة بالكامل فً حالة عدم حضور الضٌف أو إلغاء الحجز فً وقت متأخر . 
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  ٌتم خصم رسم إلغاء الحجز بقٌمة لٌلة واحدة بالنسبة لطلبات اإللغاء التً ترد إلى الفندق قبل ثالثٌن

 .ٌوما من تارٌخ الوصول

 خصم رسوم اإلقامة الكاملة فً حالة إلغاء الحجز قبل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ الوصول، ٌتم . 

 

 : مالحظة

أي تغٌٌرات تجري خالل ثالثٌن ٌوما قبل تارٌخ الوصول تخضع لخصم رسوم تعدٌل بقٌمة لٌلة واحدة على 

 . بطاقة االئتمان المقدمة من المشارك

 

 :إبراء

االمتناع عن  ٌرجى. من خالل عملٌة التسجٌل فقطٌرجى العلم أن كافة حجوزات الفندق ستتم عبر اإلنترنت 

وال تتحمل . تقدٌم تفاصٌل بطاقة االئتمان الخاصة بك ألي مصدر أو أطراف ثالثة تحسب لحدوث احتٌال

  .منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا المسؤولٌة عن أي تعامالت تتم مع  أطراف ثالثة الجمعٌة الدولٌة للمطاحن
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 الفعالٌات المسائٌة

 حفل عشاء كوكتٌل ترحٌبا بالضٌوف

 10.00حتى  7.00من الساعة  2015أكتوبر  31السبت، : التارٌخ

 مساء

 على حمام السباحة : فندق جً دي دبلٌو مارٌوت ماركٌز: المكان

 الزي العملً األنٌق: اللباس

فً العالم، جً دبلٌو مرحبا بكم إلى دبً حٌث أطول فندق : الوصف

على حمام   Buhler and Sefarسفار و راستمتع بلٌلتك األولى برعاٌة بوهل. مارٌوت ماركٌز دبً

ومعرض الجمعٌة  السباحة بفندق جً دبلٌو مارٌوت ماركٌز دبً وتواصل مع المشاركٌن فً مؤتمر

وهذه دعوة لتذوق أطباق متنوعة من إعداد أمهر الطهاة بفندق . الدولٌة للمطاحن للشرق األوسط وأفرٌقٌا

 . جً دبلٌو مارٌوت دبً

 

  :برعاٌة
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 عشاء التجارحفل 

 11.00إلى  8.00من الساعة  2015نوفمبر  1األحد، : التارٌخ

 مساء

 Music Hall Dubai ( مٌوزٌك هول)قاعة الموسٌقى : المكان

 بسراي زعبٌل الجمٌرة

 الزي العملً األنٌق: اللباس

العالم ستأخذك قاعة مٌوزٌك هول فً رحلة حول " هذا هو المكان الذي ٌدق فٌه قلب العالم: "الوصف

. بستة عروض دولٌة بٌنما تسمتع فً الوقت نفسه بوجبة عشاء رائعة تتكون من ثالث أطباق رئٌسٌة

منطقة الشرق األوسط  ولضمان استمتاع كافة الضٌوف بهذه األمسٌة، ستتولى الجمعٌة الدولٌة للمطاحن

 . ل إلى القاعةوصولذلك، ٌرجى التنسٌق مع أصدقائك وزمالئك قبل ال. ترتٌب المقاعد وأفرٌقٌا

 

 :برعاٌة
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 حفل عشاء بمخٌم الصحراء

 11.30إلى  8من الساعة  2015نوفمبر  2االثنٌن، : التارٌخ

 مساء

 عادي: اللباس

هٌا نلتقً فً آخر فعالٌة مسائٌة ضمن مؤتمر ومعرض : الوصف

لنكتشف  منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا الجمعٌة الدولٌة للمطاحن

الثقافة البدوٌة العربٌة واالستمتاع فً الوقت نفسه ببوفٌه عالمً فً مخٌم فً الصحراء برعاٌة شركة 

هذا إلى جانب العدٌد من الفقرات الترفٌهٌة لك وألفراد عائلتك مثل ركوب الجمال . الغرٌر للموارد

 . ة الساحر وغٌرهاوالشٌشة وقراءة الطالع وفقر( للنساء)والرقص الشرقً والرسم بالحناء 

 

 برعاٌة

 

 

 

 

 

 

 : مالحظة

الجمعٌة الدولٌة فقط الذي ٌستضٌف وفود  ٌتم ترتٌب االنتقاالت من فندق جً دبلٌو مارٌوت ماركٌز دبً

 . الصحراء إلى حفلً العشاء فً مٌوزٌك هول ومخٌم منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا للمطاحن
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 الجهات الراعٌة

 

 الراعً البالتٌنً
 

 

 

 حفل عشاء كوكتٌل
 

 

       

 

 حفل عشاء مخٌم الصحراء
 

 

  

 

 الجهات الراعٌة لحفل عشاء التجار
 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quadra.com/
http://www.graincorp.com.au/
http://www.buhlergroup.com/global/en/home.htm
http://www.sefar.com/
http://www.al-ghurair.com/en/
http://www.bunge.com/
http://www.cargill.com/
http://www.glencore.com/
http://www.nobleagri.com/en/
http://www.ameropa.com/en/home
http://www.quadra.com/
http://olamgroup.com/
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 الجهات الراعٌة للغداء
 
 

 نوفمبر  1
 

 

 

 

 

 نوفمبر 2
 

 

 

 نوفمبر 3
 

 

: االتصال ب, لفرصة الرعاٌة 
meriem@iaom-mea.com  

  

 

 الشرٌك التعلٌمً
 

  

 

 

 قرطاسٌة المؤتمر
 

 

 

 الهدٌة المحلٌة
 

 

mailto:meriem@iaom-mea.com
http://www.cwb.ca/
http://www.alapala.com/
http://www.uswheat.org/
http://www.franceexportcereales.org/
http://neuero.de/
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 الجهات الراعٌة لفترات االستراحة خالل المؤتمر
 

 
 نوفمبر 1

 

 

 

 نوفمبر 2
 

 

 

 نوفمبر 3
 

 

 

 الشركاء اإلعالمٌون الرسمٌون
 

 
  

 

 الجهة الراعٌة لشبكة الواي فاي
 

 

 

http://www.copmer.dk/
http://www.ptmtechnology.com/
https://www.cbh.com.au/
http://www.world-grain.com/
http://www.ugurmakina.com/

