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بسم ا� الرحمن الرحيم
 

باسم أعضاء مجلس ا�دارة للجمعية العربية للمشروبات وجميع منسوبيها أتشرف وأرحب 
بمشاركتكم في المؤتمر التاسع للمشروبات الذي يقام بمدينة دبي في دولة االمارات 

العربية المتحدة، تحت عنوان "لنتحدى المستقبل".
 

يتم انعقاد هذا المؤتمر في ظروف مليئة بتحديات الكثيره تواجه قطاع المشروبات بجميع 
متفرعاته: ا»لبان، والعصائر، والمشروبات الغازية وحتى المياه المعبأة. و من هذا التحديات:

- التشريعات والمواصفات المتعددة .
- الضرائب الحكومية .

- الحالة السياسية واالقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية التي تؤثر على صناعة 
المشروبات.

- التنافس الغير شريف بين المصّنعين في غياب المواصفات والمقاييس الملزمة.
 

ففي ظل هذا الظروف المتعددة ا»وجه والمصادر،  ال بد ان تتظافر الجهود فيما بيننا كي نتخطى هذه الصعاب، لنتحدى المستقبل، 
في ا»مور المرتبطة بصناعتنا.

 
أيها السيدات والسادة،

 
يسعدني ان الجمعية كانت لها نشاطات متعددة خالل العام المنصرم و منها:

- مخاطبة الجهات الحكومية والتشريعية لمراجعة ما تم طرحه.
- القيام بعدد من ورش العمل للنهوض بصناعة المشروبات.

- بذل المزيد من العمل لتوحيد المواصفات والمقاييس بين الدول العربية.
- أعادة تفعيل جائزة قطرة للمنتجات المتميزة بالتعاون مع الجامعة ا»مريكية في بيروت.

 
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر �تاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين المختصين في مجاالت االغذية وصناعة المشروبات 

وأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا صناعة المشروبات، وكذلك ما يستجد من تشريعات وأنظمة تتعلق بقطاع المشروبات.
 

ونأمل ان تتاح الفرص للمشاركين لالطالع واالستفادة من العديد من االوراق التي سيتم طرحها من قبل مختصين وخبراء في 
مجاالت االغذية وصناعة المشروبات، با�ضافة الى االتجاهات االستهالكية، ووفرة المواد االولية وآخر التطورات االنتاجية وقضايا 

الصحة والمجتمع وكذلك الحالة االقتصادية في الوطن العربي.
 

وال يسعني إال أن أتقدم بشكري الخالص وامتناني لجميع الشركات والمؤسسات الراعية للمؤتمر ولجميع المتحدثين والحضور 
والشركة المنظمة للمؤتمر.
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رئيس الجمعية العربية للمشروبات
 ورئيس المؤتمر

الشريف منذر طراد الحارثي
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جدول أعمال المؤتمر

لنتحدى المستقبل!

التسجيل (استقبال وقهوة)

إستراحة الغداء

الجلسة االفتتاحية:
ترحيب من الشريف منذر الحارثي، رئيس مجلس ادارة

توقيع اتفاقية التعاون بين شركة SGF وجمعية المشروبات العربية

10:15 – 10:00

12:45 – 10:1٥

14:00 – 13:00
13:00 – 12:45

15:30 – 14:00

الجلسة االولى: صناعة المشروبات: التقدم نحو مستقبل مبتكر ومستدام 
· السيدة ناديا فريجي، مديرة خدمات التسويق وا بتكار لمنطقة الشرق ا وسط الكبير وأفريقيا في شركة تتارباك  

االبتكار والتعبئة والتغليف الذكي  

· السيد نيلز أوستيربرج، المدير العام، أورارنا  
االبتكار وا ستدامة في عصير الفاكهة  

· الدكتور عماد فرحات، نائب رئيس الشركة، فيرمينيش  
طعم ألذ، دور المنكهات في الحد من السكر  

· د. جراح الجراح، مدير عام العمليات، شركة الربيع السعودية للغذية  
إعادة اختارع التميز التشغيلي لتحقيق ا بتكار  

الجلسة الثانية: ماذا يحمل المستقبل لهذه الصناعة؟ االبتكارات الجديدة للمنتجات والتعبئة والتغليف
· السيد مراد أورهان، نائب الرئيس ا»ول والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق ا»وسط وأفريقيا، تايت واليل  

تحسين حياة ا»جيال  

· السيد تومي ليكه هوسوم، مدير أول منتجات للمحليات، لمنطقة أوروبا والشرق ا»وسط وأفريقيا، تايت واليل  
ا»لياف المبتكرة وحلول التحلية للحد من السعرات الحرارية والسكر  

· الدكتورة سالي آن كرزيزانياك ، رئيسة الشؤون العلمية  والتنظيمية في أوروبا والشرق ا»وسط وأفريقيا،  بيور سيركل  
قيادة االبتكار في خفض السكر والطاقة: دور ستيفيا كمحلي مكثف للجيل القادم  

· السيد أنطوان حداد، مدير عام تكنيكا الدولية - لبنان  
االبتكارات في حلول التغليف  

10:00 – 09:30
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االثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩

16:00 – 16:30 استراحة قهوة
17:30 – 16:30

12:00 – 9:30

الجلسة الثالثة: ا»نظمة المتعلقة بالصحة والعافية
· السيدة روال عرب ، مديرة ر.ع. لالستشارات  

سياسات الصحة والتغذية في دول مجلس التعاون الخليجي: الفرص والتحديات  

· الدكتور عمر عبيد، أستاذ مشارك، الجامعة ا»مريكية في بيروت - لبنان  
سكر أم بدون سكر؟ هذا هو السؤال  

· السيد أندرياس كادي ، نائب رئيس ا�تحاد ا»وروبي للمشروبات الغازية   
ا�تحاد ا»وروبي للمشروبات الغازية والتزام الحد من السكر - قصة نجاح  

الجلسة الرابعة: تجربة صناعة المشروبات
· السيد دنيس ن. ج. ، مدير إدارة التصنيع الرقمي، منطقة الشرق ا»وسط الكبير وأفريقيا، تترا باك  

ربط صناعة ا»غذية: التحديات والفرص المستقبلية في صناعة المواد الغذائية

· السيد أحمد الشموري، مدير قسم ا»غذية والمشروبات، رضا للنظافة - السعودية  
أحدث التوجهات في التنظيف والتعقيم

· السيد ألكساندر باشاي، مدير التكنولوجيا، مصنع سابروي، جونسون كونترولز - الدنمارك  
المضخات الحرارية في بيئة معالجة المشروبات الحديثة

· السيد شايليندرا سينغ ، نائب رئيس التسويق في تاي بيروكسايدز - مجموعة آديتا بيرال - تايالند - مجموعة - تايالند  
أحدث توجهات تعقيم التغليف في صناعة المشروبات وا»لبان

· د. محمد أبيض، أستاذ مشارك، الجامعة ا»مريكية في بيروت - لبنان  
خلطات مبتكرة لتلبية اتجاهات االستدامة في صناعة المشروبات

جدول أعمال المؤتمر

لنتحدى المستقبل!

ا�حد - ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
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استراحة قهوة 12:30 – 12:00

ا¥عالن الختامي للمؤتمر  14:15 – 14:00

الغداء 14:15

الجلسة الخامسة: االقتصاد الدائري12:30 – 13:30
· السيد رودني ريندرز، مدير االستدامة لمنطقة الشرق ا»وسط الكبير وشمال أفريقيا، تترا باك  

نهج تترا باك نحو االستدامة  

· السيد هاني طعمة، رئيس إدارة النفايات واالستدامة، روالند بيرجر الشرق ا»وسط  
· السيد ماريو سانشيز، مدير مشروع، منطقة الشرق ا»وسط وأفريقيا - روالند بيرجر الشرق ا»وسط  

االقتصاد الدائري كبديل للبالستيك القابل للتحلل با»كسدة  

الجلسة السادسة: االقتصاد ا�قليمي13:30 – 14:00
· السيد محمد بالل أكرم، مدير أول تنفيذ الضرائب غير المباشرة، إرنست ويونغ، الرياض  

ضريبة االستهالك على المشروبات  

جدول أعمال المؤتمر

لنتحدى المستقبل!
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متحدث االفتتاح

الشريف منذر طراد الحارثي

الرئيس التنفيذي لشركة "الربيع السعودية لÏغذية"
 

منذر الحارثي هو الرئيس التنفيذي لشركة "الربيع السعودية لÏغذية" منذ عام 1997، حيث 
استطاع خالل 32 عامًا أن يحقق نجاحات كثيرة تجّلت بوضوح في ازدهار الشركة. كان الحارثي قد 

انضم إلى فريق عمل الشركة في عام 1984، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة 
ا»عمال من جامعة بورتالند الحكومية، والية أوريغون، الواليات المتحدة ا»مريكية في عام 
1980، وشهادة الماجستير في إدارة ا»عمال الدولية من جامعة ساوث ويسترن واشنطن، 

الواليات المتحدة ا»مريكية في عام 1983.

يتميز منذر الحارثي بحرفية عالية في العمل وهو يحظى باحترام وتقدير وثقة جميع من حوله، 
مما سمح له أن يشغل العديد من المناصب أبرزها رئيس الجمعية العربية للمشروبات، والعضو 

التنفيذي في االتحاد الدولي لمنتجي عصير الفاكهة (IFU)، وعضو مجلس إدارة المجلس 
االستشاري في الجامعة ا»مريكية في بيروت وشركة سيال للشحن.
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المشرفون

انطوان حداد

مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "الجمعية العربية للمشروبات"
 

تخّرج انطوان حداد من "الجامعة ا»ميركية في بيروت" عام 1975، حامًال درجة البكالوريوس في 
 ،(Unipack) "الهندسة الكهربائية. وبدأ حداد حياته المهنية كمهندس صيانة في "يوني باك

التابعة لـ "إندفكو جروب" (Indevco Group)، ثم انتقل بعدها ليشغل منصب مهندس مشاريع.
وفي العام 1982، تابع حداد دراساته ليحصل على درجة الماجستير في إدارة ا»عمال من 

"الجامعة ا»مريكية في بيروت". ومن ثم غادر "إندفكو جروب" لمتابعة حلمه في بناء ناقالت 
ومعدات ا»تمتة في لبنان، لينتقل الحقًا إلى مرحلة بيعها على نطاق واسع في ا»سواق 

العالمية.
وأسس حداد "تكنيكا الدولية" (Technica International) في العام 1982 كشركة عائلية، وبدأ رحلته 

مع فريق من أربعة مهندسين وفنيين في ورشة عمل ممتدة على مساحة 76 متراً مربعًا. 
وتوظف "تكنيكا الدولية" اليوم حوالي 200 مهندس وفني في مصنع مبني على مساحة 

6500 متر مربع في المنطقة الصناعية في بكفيا.
وتقوم الشركة حالًيا بتصنيع ناقالت ومعدات ا»تمتة »كثر من 300 عميل في 34 دولة، وتم 

اختيارها كمورد معتمد لعدد من أبرز الشركات الدولية مثل "بيبسي كوال" و"كوكا كوال" 
و"نستله" و"دانون" و"هينيكن" و"مراعي" و"صافوال" و"بروكتر أند غامبل" و"يونيليفر" و"آرال 

فود" و"مارس".
وتقوم "تكنيكا الدولية" بتجهيز مصانع المشروبات بشكل متكامل، من خالل دمج ناقالتها 

الخاصة مع معدات مستوردة من الشركاء في أوروبا. ويُعرف عن انطوان حداد بأنه أحد 
مؤسسي "الجمعية العربية للمشروبات"، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس ا�دارة.

الدكتور جّراح الجّراح

الرئيس التنفيذي للعمليات شركة الربيع السعودية لÏغذية المحدودة 

يشغل الدكتور جّراح الجّراح حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "شركة الربيع 
السعودية لÏغذية المحدودة"، إلى جانب كونه عضواً في لجنة خبراء أغذية ا»طفال في دول 

مجلس التعاون الخليجي والشرق ا»وسط.
 

ويتمتع الدكتور جّراح بخبرة واسعة واحترافية عالية تظهر بوضوح في أدائه القوي ومسيرته 
المهنية الممتدة على مدى أكثر من ثالثة عقود في مجال أغذية ا»طفال الرضع والتغذية 

الطبية، با�ضافة الى تخصصه بصورة رئيسية في صناعة ا»غذية والمشروبات في منطقة 
الشرق ا»وسط وشمال أفريقيا.

 
كما برز الجّراح كونه متحدثًا رئيسًا في "الملتقى العالمي لتقنية المياه والمشروبات غير 

الكحولية" (GWBT). ويحمل شهادة الدكتوراه في إدارة ا»عمال، إلى جانب العديد من الشهادات 
االحترافية التي حاز عليها عقب حضوره سلسلة من الورش التفاعلية والبرامج التدريبية في مجال 

الصناعة الدوائية والتغذية.
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مدير قسم المأكوالت والمشروبات "رضا »نظمة النظافة"

يشغل أحمد شموري منصب مدير قسم المأكوالت والمشروبات في شركة "رضا »نظمة 
النظافة". وضمن مسؤولياته يترأس فريقًا من الخبراء الذين يعملون على تقديم حلول مناسبة 

وفّعالة في مختلف المجاالت كا»من الغذائي والتعقيم والنظافة.
 

ويقوم شموري وفريقه بالتركيز على توفير خدمات عديدة مثل: التدقيق على النظافة؛ تدقيق 
أمن الغذائي؛ االستشارات »نظمة ا»من الغذائي؛ ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، تحليل 

المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، أيزو 22000؛ إنشاء كتيبات التنظيف والصرف الصحي 
وجداول التنظيف الرئيسية. كما يقومون بورشات عمل تدريبية في مجاالت النظافة وتحليل 

المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، أيزو 22000؛ وإدارة ا×فات المتكاملة والموضوعات 
المتعلقة بسالمة ا»غذية.

 
وانضم شموري إلى "رضا »نظمة النظافة" منذ 15 عامًا، حيث شغل منصب مدير تطوير ا»عمال 

قبل اختياره مديراً لقسم المأكوالت والمشروبات. كما عمل سابقًا بكل من "شتورة كونسيرف 
مودرن" و"دجاج تنمية" و"أجبان وألبان المرج" في لبنان با�ضافة إلى شركة "أسترا الغذاء 

المحدودة" في المملكة العربية السعودية.
 

كما وهو متخصص في مجال إجراء فحوصات الجودة والبحث والتطوير وا�نتاج والعمليات. 
ويمتلك خبرة واسعة في مجاالت انتاج ا»لبان، التعليب، ا»طعمة المجمدة، معجون الطماطم، 

المربيات، الوجبات الخفيفة، البطاطس المقلية، المخلالت، معالجة اللحوم، وغيرها من خطوط 
العمليات مثل الطحينة، الوجبات الجاهزة، والسلطات.

 وحصل شموري على بكالوريوس في علوم ا»غذية والماجستير في نظم إدارة الجودة.

أحمد م. شموري
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الرئيس التنفيذي لشركة "الربيع السعودية لÏغذية"
 

منذر الحارثي هو الرئيس التنفيذي لشركة "الربيع السعودية لÏغذية" منذ عام 1997، حيث 
استطاع خالل 32 عامًا أن يحقق نجاحات كثيرة تجّلت بوضوح في ازدهار الشركة. كان الحارثي قد 

انضم إلى فريق عمل الشركة في عام 1984، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة 
ا»عمال من جامعة بورتالند الحكومية، والية أوريغون، الواليات المتحدة ا»مريكية في عام 
1980، وشهادة الماجستير في إدارة ا»عمال الدولية من جامعة ساوث ويسترن واشنطن، 

الواليات المتحدة ا»مريكية في عام 1983.

يتميز منذر الحارثي بحرفية عالية في العمل وهو يحظى باحترام وتقدير وثقة جميع من حوله، 
مما سمح له أن يشغل العديد من المناصب أبرزها رئيس الجمعية العربية للمشروبات، والعضو 

التنفيذي في االتحاد الدولي لمنتجي عصير الفاكهة (IFU)، وعضو مجلس إدارة المجلس 
االستشاري في الجامعة ا»مريكية في بيروت وشركة سيال للشحن.

نادية فريجي

مدير خدمات التسويق / تتراباك الشرق ا»وسط الكبير وأفريقيا

تشغل نادية فريجي منصب مديرة االتصاالت والتسويق في الشرق ا»وسط وأفريقيا في شركة 
تترا باك وهي مسؤولة عن أنشطة خدمات التسويق واالبتكار في المنطقة. قبل تولّيها المنصب 

الحالي، شغلت منصب مدير التسويق لعمليات الشركة في شمال إفريقيا لمدة ست سنوات 
استمرت بين أعوام 2011 و2017.

حازت على درجة بكالوريوس في تسويق إدارة ا»عمال من جامعة تونس قرطاج عام 1998 
وتابعت تعاليمها الجامعية في جامعة كيبيك مونتريال بين أعوام 1998 و2001، حيث حصلت 

على شهادة الماجستير في بحوث التسويق، لتبدأ فيما بعد مسيرتها المهنية الناجحة في 
كندا عام 2002 كمديرة للبحوث في شركة ليجير ماركيتينغ لÏبحاث واالستطالع، لتنتقل في 
عام 2009 إلى شركة كروب حيث تولت منصب مديرة للبحوث ايضًا قبل انضمامها إلى تتراباك 

في عام 2011.
وشملت مسؤولياتها منذ عام 2011 حتى اليوم، ا�شراف على ا»نشطة التسويقية في 

منطقة المغرب وإدارة االتصاالت والتسويق االستراتيجي لحلول المعالجة في منطقة الشرق 
ا»وسط الكبير وإفريقيا.
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نيلز أوستيربيرغ

الدكتور عماد فرحات

نائب رئيس الشركة لشؤون مذاق المأكوالت والمشروبات - شركة "فيرمينيش"

شغل الدكتور عماد فرحات حاليًا منصب نائب رئيس الشركة لشؤون مذاق المأكوالت 
والمشروبات، حيث يتولى مسؤولية ا�شراف على االستراتيجية المؤسسية الرامية إلى تسويق 
مذاق المنتجات، با�ضافة إلى التركيز بشكل خاص على تخفيض نسبة السكر باعتبارها تصب في 

جوهر الرؤية الحالية لـ "فيرمينيش".
 

ومنذ انضمامه إلى "فيرمينيش" في شهر يونيو 2006، شغل فرحات عدداً من المناصب في 
مجال تعزيز المسؤولية العالمية في إدارة المنتج والتقنيات وتطوير ا»عمال التقنية. وعمل في 

فروع الشركة بكل من أوروبا وشمال أمريكا وعدد من المناطق في آسيا.
 

وشغل عماد قبل انضمامه إلى "فيرمينيش"، منصب بروفيسور مشارك في الكيمياء الفيزيائية 
الغذائية في "جامعة نوتينغهام" في المملكة المتحدة، حيث قام بنشر أكثر من 70 مقاًال 

علميًا في مجال العلوم الغذائية، والتحق في عدد من اللجان ا»كاديمية الدولية وأقسام التحرير 
في المجالت العلمية. كما عمل كبروفسور زائر في قسم علوم ا»غذية في "جامعة 

كوبنهاغن" في الدنمارك.
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رئيس المجموعة أورانا

يتولى نيلز أوستيربيرغ حاليًا منصب رئيس المجموعة في "مجموعة أورانا"، واحدة من أكبر 
الشركات الدنماركية والتي تتوزع فروعها في 10 دول مختلفة في العالم بما فيهم الدنمارك 

ومصر والهند وفيتنام. وبدأ أوستيربيرغ مسيرته المهنية كمدير البحث والتطوير في شركة 
"رانكبي موستر"، أكبر مزود للمشروبات والعصائر في اسكندنافيا، حيث تدرج إلى مدير قسم 

الوحدة الجديدة في "أورونا" خالل 3 سنوات.
 

ويشرف على تطوير وإنتاج وبيع المواد الخام القائمة على الفاكهة لصناعات ا»لبان والعصائر. 
وقام خالل فترة عمله في "مجموعة أورانا" التي تمتد »كثر من 15 عامًا بالعمل في العديد 

من الشركات التي تحتضها المجموعة بما فيها شركة "كارسبرغ وآرال"، حيث حافظ على منصبه 
كمدير "أورانا" طوال فترة عمله.

 
وتعتبر "أورانا" شركة مستقلة منذ عام 1999 والتي تتخذ مقراً رئيسي لها في مدينة رينكبي 

بالدنمارك، حيث توسعت في مجال الخدمات الغذائية في عام 2006 وفي إنتاج وبيع ا×يس 
كريم في عام 2014.
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الدكتور جّراح الجّراح

(Tate & Lyle) نائب الرئيس والمدير العام »وروبا والشرق ا»وسط وإفريقيا تيت أند ليل

يشغل مورات أورهون منصب نائب الرئيس والمدير العام »وروبا والشرق ا»وسط وأفريقيا 
(EMEA) في "تيت أند ليل" (Tate & Lyle)، التي تتخذ من لندن في المملكة المتحدة مقراً لها. 

ويتمتع أورهون بخبرة تمتد »كثر من 20 عامًا في مجال الكيماويات، حيث سبق وأن تقلد مناصب 
قيادية في العديد من الشركات في سويسرا والواليات المتحدة وتركيا. وقبل انضمامه إلى 
"تيت أند ليل" في العام 2015، عمل أورهون لمدة 17 عامًا في "شركة داو كيميكال"، حيث 

مّثل الشركة في مجلس إدارة "روم أند هاس كيمياسال جيه فيه" مع "بوليسان القابضة".
 

وبدأ أورهون مسيرته المهنية في شركة "دو بونت" في تركيا في العام 1994 بعد حصوله 
على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة البسفور. كما حصل أورهون 

على ماجستير إدارة ا»عمال من جامعة هارتفورد في الواليات المتحدة ا»مريكية في العام 
نفسه، واختتم برنامج التطوير التنفيذي في المعهد الدولي للتطوير ا�داري في لوزان في 

سويسرا عام 2014. 

مورات أورهون
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الرئيس التنفيذي للعمليات شركة الربيع السعودية لÏغذية المحدودة 

يشغل الدكتور جّراح الجّراح حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "شركة الربيع 
السعودية لÏغذية المحدودة"، إلى جانب كونه عضواً في لجنة خبراء أغذية ا»طفال في دول 

مجلس التعاون الخليجي والشرق ا»وسط.
 

ويتمتع الدكتور جّراح بخبرة واسعة واحترافية عالية تظهر بوضوح في أدائه القوي ومسيرته 
المهنية الممتدة على مدى أكثر من ثالثة عقود في مجال أغذية ا»طفال الرضع والتغذية 

الطبية، با�ضافة الى تخصصه بصورة رئيسية في صناعة ا»غذية والمشروبات في منطقة 
الشرق ا»وسط وشمال أفريقيا.

 
كما برز الجّراح كونه متحدثًا رئيسًا في "الملتقى العالمي لتقنية المياه والمشروبات غير 

الكحولية" (GWBT). ويحمل شهادة الدكتوراه في إدارة ا»عمال، إلى جانب العديد من الشهادات 
االحترافية التي حاز عليها عقب حضوره سلسلة من الورش التفاعلية والبرامج التدريبية في مجال 

الصناعة الدوائية والتغذية.
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تومي ليكه هوسوم

مدير أول قسم المنتجات (أوروبا والشرق ا»وسط وإفريقيا) تيت أند ليل لحلول ا»غذية 
(Tate & Lyle) والمشروبات

يشغل تومي ليكه هوسوم حاليًا منصب مدير أول قسم منتجات المحليات (ستيفيا وفاكهة 
الراهب وفركتوز) لدى "تيت أند ليل لحلول ا»غذية والمشروبات" (Tate & Lyle) في كل من أفريقيا 

وأوروبا والشرق ا»وسط. ويركز تومي من خالل منصبه الحالي على تقديم حلول مبتكرة في 
مجال السكر والسعرات الحرارية، با�ضافة إلى العمل على تعزيز صورة العالمة التجارية لـ "تيت 

أند ليل" باعتبارها المزود الحصري لمنتجات "ستيفيا"، التي تضم مجموعة متكاملة من ا»طعمة 
والمشروبات في هذه الصناعة.

 
وبعد انضمامه إلى "تيت أند ليل" في أكتوبر 2011، شغل هوسوم منصب مدير المبيعات 

ا�قليمي في مناطق أوروبا والشرق ا»وسط وإفريقيا حتى ديسمبر 2017 قبل أن يتولى 
منصب مدير أول قسم منتجات الُمحّليات.

 
ويحمل هوسوم درجة الماجستير في الكيمياء العضوية من الجامعة التقنية الدنماركية 

(1997)، كما شغل العديد من المناصب القيادية الفنية وفي مجال المبيعات ضمن قطاع 
التكنولوجيا الحيوية قبل انضمامه إلى "تيت أند ليل".

الدكتورة سالي آن كرزيزانياك

الرئيس ا�قليمي للشؤون العلمية والتنظيمية  / أوروبا والشرق ا»وسط وإفريقيا - بيور سيركل  

تشغل الدكتورة سالي آن كرزيزانياك حالًيا منصب الرئيس ا�قليمي للشؤون العلمية 
والتنظيمية في شركة بيور سيركل في أوروبا والشرق ا»وسط وإفريقيا، وتُعد الشركة الُمصّنع 
والمبتكر لمكونات ستيفيا لصناعة ا»غذية والمشروبات. تتحلى بخبرة واسعة تفوق الـ 20 عامًا 

من العمل كمتخصصة في علوم التغذية والشؤون التنظيمية مع كبرى شركات ا»غذية 
والمكمالت الغذائية.

 وتتمحور خبرة الدكتورة كرزيزانياك حول مجاالت المشروبات الغازية والمكمالت الغذائية 
وا»طعمة (بما في ذلك أطعمة التخسيس وا»طعمة الخاصة بالرياضيين) والمواد المضافة 
لÏغذية والمنكهات، كما تعمل على تطوير التغذية واالستراتيجية التنظيمية وتعزيز الرقابة، 
ودعم المطالب المتعلقة بالمنتجات، بما يشمل مطالبات التغذية والصحة. وتقوم الدكتورة 

بالمساهمة في؛ تطوير وتقديم مواد التدريب والتثقيف الخاصة بشؤون التغذية والصحة 
والموضوعات التنظيمية، إضافة إلى قيادة فريق العمل وإدارة برنامج البحث والتطوير.

 
وفضًال عن حيازتها في عام 2018 على شهادة الدكتوراه برسالة حول " الحواجز التي تحول دون 

إدارة سالمة ا»غذية في الصناعة الغذائية" من جامعة بورتسموث، فهي تتمتع بخبرة 
أكاديمية شاملة في مختلف المجاالت أبرزها الرقابة ا�دارية، والبحث في سالسل إمدادات 

ا»غذية، وتعقب المنتجات، وسالمة ا»غذية، والغش في الغذاء، وعوائد منتجات التجزئة، وجرائم 
البيع بالتجزئة.
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روال عرب
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انطوان حداد

مؤسس ومدير  - "أر إيه االستشارية"

روال عرب هي مؤسس ومدير شركة "أر إيه االستشارية" التي تختص بتقديم الخدمات االستشارية 
في مجاالت الصحة والتغذية وسالمة ا»غذية والتجارة الدولية. كما تقدم "أر إيه االستشارية" 

استشارات متخصصة فيما يتعلق بالفرص والتحديات في منطقة أوروبا والشرق ا»وسط وأفريقيا 
من حيث لوائح المنتجات الغذائية وإزالة الحواجز التجارية والوصول إلى ا»سواق وغيرها.

 وتشتهر "أر إيه االستشارية" بمعرفتها المتعمقة بالسياسات الغذائية الدولية والتزامها 
المطلق بمطابقة المعايير الواردة في "دستور ا»غذية الدولي"، والتي وضعتها "منظمة التجارة 

العالمية" و"منظمة الصحة العالمية" وغيرها من المنظمات الدولية.
 وعلى مر السنوات، أنشأت "آر إيه االستشارية" شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الرائدة، 

بما فيها هيئات الصحة العامة في منطقة الخليج العربي و"هيئة التقييس لدول مجلس 
التعاون الخليج العربية"، "الهيئة العامة للغذاء والدواء" في السعودية، و"هيئة ا�مارات 

للمواصفات والمقاييس". وعالوة على ذلك، تنظم الشركة بانتظام ورش عمل تفاعلية وبرامج 
تدريبية حول اللوائح الغذائية لجهات تابعة للقطاعين العام والخاص.

مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "الجمعية العربية للمشروبات"
 

تخّرج انطوان حداد من "الجامعة ا»ميركية في بيروت" عام 1975، حامًال درجة البكالوريوس في 
 ،(Unipack) "الهندسة الكهربائية. وبدأ حداد حياته المهنية كمهندس صيانة في "يوني باك

التابعة لـ "إندفكو جروب" (Indevco Group)، ثم انتقل بعدها ليشغل منصب مهندس مشاريع.
وفي العام 1982، تابع حداد دراساته ليحصل على درجة الماجستير في إدارة ا»عمال من 

"الجامعة ا»مريكية في بيروت". ومن ثم غادر "إندفكو جروب" لمتابعة حلمه في بناء ناقالت 
ومعدات ا»تمتة في لبنان، لينتقل الحقًا إلى مرحلة بيعها على نطاق واسع في ا»سواق 

العالمية.
وأسس حداد "تكنيكا الدولية" (Technica International) في العام 1982 كشركة عائلية، وبدأ رحلته 

مع فريق من أربعة مهندسين وفنيين في ورشة عمل ممتدة على مساحة 76 متراً مربعًا. 
وتوظف "تكنيكا الدولية" اليوم حوالي 200 مهندس وفني في مصنع مبني على مساحة 

6500 متر مربع في المنطقة الصناعية في بكفيا.
وتقوم الشركة حالًيا بتصنيع ناقالت ومعدات ا»تمتة »كثر من 300 عميل في 34 دولة، وتم 

اختيارها كمورد معتمد لعدد من أبرز الشركات الدولية مثل "بيبسي كوال" و"كوكا كوال" 
و"نستله" و"دانون" و"هينيكن" و"مراعي" و"صافوال" و"بروكتر أند غامبل" و"يونيليفر" و"آرال 

فود" و"مارس".
وتقوم "تكنيكا الدولية" بتجهيز مصانع المشروبات بشكل متكامل، من خالل دمج ناقالتها 

الخاصة مع معدات مستوردة من الشركاء في أوروبا. ويُعرف عن انطوان حداد بأنه أحد 
مؤسسي "الجمعية العربية للمشروبات"، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس ا�دارة.

السيرة الذاتية للمحاضرين
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الدكتور عمر أحمد عبيد

بروفيسور مساعد - التغذية البشرية "الجامعة ا»مريكية في بيروت"

يعمل الدكتور عمر أحمد عبيد بروفيسور مساعد في التغذية البشرية في "الجامعة ا»مريكية 
في بيروت" (AUB) في لبنان. وعمل أيضًا كباحث مساعد في نفس القسم ومحاضر في " كلية 

سانت بارثولوميو" و"كلية لندن الملكية للطب وطب ا»سنان". وشغل عبيد منصب مستشار 
للتغذية في مكتب "اليونيسف" في بغداد، وقدم عدة استشارات قصيرة ا»جل إلى عدد من 

المنظمات التابعة لـ "ا»مم المتحدة"، بما فيها "منظمة الصحة العالمية" و"اليونيسيف" 
ومنظمة ا»غذية والزراعة لÏمم المتحدة "الفاو" و"برنامج ا»غذية العالمي"، إلى جانب العديد 

من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات العلمية ا�قليمية.
 

ويتمحور النشاط البحثي للدكتور عبيد بشكل أساسي في مجال ا»مراض غير المعدية، مع 
التركيز على تأثير الوجبات الغذائية على عملية التمثيل الغذائي، مظهراً اهتمامًا كبيراً بدور 
المغذيات الدقيقة في الصحة والمرض. وقام عبيد بتأليف العديد من المنشورات العلمية 

المعترف بها من قبل نخبة الهيئات المحلية والدولية. واستطاع تأمين صندوق لدعم أعماله 
البحثية، كما حضر العديد من الحلقات النقاشية وحاضر في كبرى المنظمات الرائدة محليًا 

وعالميًا.

أندرياس كادي

(UNESDA) نائب الرئيس - جمعية المشروبات الغازية ا»وروبية

يشغل أندرياس كادي منصب نائب رئيس جمعية المشروبات الغازية ا»وروبية (UNESDA)، ورئيس 
لجنة الشؤون العلمية والتنظيمية. ويعد قاضي خبير غذائي مؤهل يتمتع بخبرة تزيد عن 25 

عامًا في صناعة المأكوالت والمشروبات، كما أنه صاحب ومؤسس شركة سراكونسالتينغ 
االستشارية العالمية المتخصصة في الشؤون العلمية والتنظيمية لÏغذية؛ ولقد تميزت حياته 

المهنية بالنجاح في العديد من المناصب، والتي شملت رئيس المكتب العلمي في شركة "ريد 
بُل"، ومدير الشؤون العلمية والتنظيمية لمجموعة "كوكاكوال" في االتحاد ا»وروبي.

 
ويُعتبر أندرياس زميل الجمعية الملكية للكيمياء، وزميل في معهد علوم وتكنولوجيا ا»غذية 

(FIFST)، وهو محاضر دائم في سلسلة من الموضوعات المتعلقة بقانون الغذاء ا»وروبي 
والدولي، ويدرّس قانون ا»غذية واالبتكار في الجامعات النمساوية.
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دينيس نغ 

رئيس التحول الرقمي / شركة تترا باك - الشرق ا»وسط وإفريقيا

يشغل دينيس حالًيا منصب مدير التحول الرقمي في شركة تترا باك الشرق ا»وسط وإفريقيا. 
ويتولى جميع المهام المتعلقة بالجوانب الرقمية لعمليات الشركة في المنطقة، والتي 

تشمل تشغيل مشاريع العمالء والمبادرات الداخلية.

ويتمتع بخبرة مهنية متألقة تزيد عن 15 عاًما في مجاالت الموصالت والخدمات المالية 
والبرمجيات والمشروبات الغذائية. كما وعمل في مجاالت أخرى مثل الهندسة والتنمية 

واالستراتيجية واالستشارات. وقد عمل في الواليات المتحدة وشرق آسيا والشرق ا»وسط.

وقد حصل دينيس على درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة الكهربائية، وعلى درجة 
الماجستير في إدارة ا»عمال وماجستير العلوم في الرياضيات المالية.

مدير قسم المأكوالت والمشروبات  - "رضا »نظمة النظافة"

يشغل أحمد شموري منصب مدير قسم المأكوالت والمشروبات في شركة "رضا »نظمة 
النظافة". وضمن مسؤولياته يترأس فريقًا من الخبراء الذين يعملون على تقديم حلول مناسبة 

وفّعالة في مختلف المجاالت كا»من الغذائي والتعقيم والنظافة.
 

ويقوم شموري وفريقه بالتركيز على توفير خدمات عديدة مثل: التدقيق على النظافة؛ تدقيق 
أمن الغذائي؛ االستشارات »نظمة ا»من الغذائي؛ ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، تحليل 

المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، أيزو 22000؛ إنشاء كتيبات التنظيف والصرف الصحي 
وجداول التنظيف الرئيسية. كما يقومون بورشات عمل تدريبية في مجاالت النظافة وتحليل 

المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، أيزو 22000؛ وإدارة ا×فات المتكاملة والموضوعات 
المتعلقة بسالمة ا»غذية.

 
وانضم شموري إلى "رضا »نظمة النظافة" منذ 15 عامًا، حيث شغل منصب مدير تطوير ا»عمال 

قبل اختياره مديراً لقسم المأكوالت والمشروبات. كما عمل سابقًا بكل من "شتورة كونسيرف 
مودرن" و"دجاج تنمية" و"أجبان وألبان المرج" في لبنان با�ضافة إلى شركة "أسترا الغذاء 

المحدودة" في المملكة العربية السعودية.
 

كما وهو متخصص في مجال إجراء فحوصات الجودة والبحث والتطوير وا�نتاج والعمليات. 
ويمتلك خبرة واسعة في مجاالت انتاج ا»لبان، التعليب، ا»طعمة المجمدة، معجون الطماطم، 

المربيات، الوجبات الخفيفة، البطاطس المقلية، المخلالت، معالجة اللحوم، وغيرها من خطوط 
العمليات مثل الطحينة، الوجبات الجاهزة، والسلطات.

 وحصل شموري على بكالوريوس في علوم ا»غذية والماجستير في نظم إدارة الجودة.

أحمد م. شموري
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ألكساندر كور باتشاي

مدير التكنولوجيا / مصنع سابرو (الدنمارك)  – "جونسون كونترولز"
 

يشغل ألكساندر كور باتشاي حاليًا منصب كبير المهندسين ومدير التكنولوجيا في "مصنع 
سابرو" في الدنمارك، مدعومًا بخبرة عالية ومسيرة طويلة تعود بداياتها إلى العام 1978، حيث 

بدأ مشواره العملي كفني تبريد متدرّب. وحقق باتشاي، خالل حياته المهنية الناجحة، بصمة 
إيجابية ضمن مختلف التخصصات والقطاعات الحيوية، مثل التعليم والمبيعات والتسويق 

وا�نتاج والتصميم واالبتكار والتواصل.

 CO2 Cascade) "وشارك باتشاي بفعالية في إنجاح حملة مبيعات "سي. أو2 كاسكيد سيستمز
Systems) التي تعتبر ا»ولى من نوعها في كل من الدنمارك ونيوزيلندا. ويعد باتشاي عضواً في 

 ،(RTOC) "لجنة الخيارات التقنية المعنية بالتبريد وأجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية"
التابعة لـ "لجنة التقييم التكنولوجي واالقتصادي" (TEAP)، ويُعرف بأنه المؤلف الرئيسي للفصل 
الخامس من إرشادات أنظمة التبريد الصناعي والمضخات الحرارية، إلى جانب مساهماته أيضًا في 

تأليف وإعداد فصول أخرى. ويعتبر باتشاي مؤلفًا بارزاً ومقدمًا نشطًا شارك في العديد من 
الفعاليات المتخصصة، بما فيها كبرى المؤتمرات وورش العمل التفاعلية.

شاليندرا سينغ

نائب رئيس إدارة (ا»رباح والخسائر) - شركة تاي بيروكسايد المحدودة

يتولى شاليندرا سينغ حاليًا منصب نائب رئيس إدارة (ا»رباح والخسائر) في شركة "تاي 
بيروكسايد" المحدودة والمتعددة الجنسيات، وهي (شركة المحاصة) بين مجموعة شركات 
"آديتيا بيرال" (Aditya Birla Group) الهندية التي تبلغ قيمتها 48.3 مليار دوالر أمريكي وشركة 

تصنيع الكيماويات ا»مريكية "بيروكسايد كم" (PeroxyChem LLC) التي تقوم بتصنيع المعقمات 
بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين (H202) وحمض البيراسيتيك (Peracetic Acid) المعتمدة من 

جميع شركات تصنيع المعدات ا»صلية في جميع أنحاء العالم.
 

ويتمتع سينغ، الحاصل على شهادتي الهندسة وإدارة ا»عمال، بخبرة واسعة تزيد عن 16 عاًما 
في المجاالت التجارية في العديد من المنظمات المتعددة الجنسيات، ويسعى حاليًا للحصول 

على درجة الدكتوراه من المعهد الوطني �دارة التنمية (NIDA) في تايالند.
 

وبدأ سينغ مسيرته المهنية كمهندس مبيعات وخدمة في شركة "بالزر سويس لوب" بالهند 
في الفترة من 2003 وحتى 2005.  وقبل توليه منصبه الحالي، شغل شايلندرا منصب مدير 

التسويق في شركة "إكسون موبيل كيميكلز أوتوموتيف" في فرع جنوب آسيا خالل الفترة من 
 M) "2010 وحتى 2013. وشغل مناصب إدارية أخرى كمدير مبيعات في شركة "أم إنديا ليميتد

India Limited) في الفترة من 2005 وحتى 2007 ومدير المبيعات وتطوير ا»عمال لمنطقة 

جنوب آسيا في شركة "داو كورنينج" في الهند في الفترة من 2007 وحتى 2010.
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د. محمد أبيض

بروفيسور مساعد/ قسم تصنيع وتغليف ا»غذية في كلية العلوم الزراعية والغذائية - 
الجامعة ا»مريكية في بيروت

 
يعمل الدكتور محمد أبيض كبروفيسور مساعد في قسم تصنيع وتغليف ا»غذية في كلية 

العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة ا»مريكية في بيروت، كما يشغل أيضًا منصب عضو 
مساعد لهيئة التدريس في كلية التغليف بجامعة والية ميشيغان (MSU). ويحمل الدكتور أبيض 
درجة البكالوريوس في الهندسة وماجستير في إدارة ا»عمال وماجستير العلوم في الهندسة، 

با�ضافة إلى شهادة الدكتوراه في هندسة تصنيع ا»غذية.

ويعد الدكتور أبيض خبير تغليف معتمد من معهد خبراء التغليف؛  وخبير معتمد في معايير 
سيغما الستة؛ كما تم اعتماده من قبل كلية تحسين الرقابة على العمليات  (إدارة الغذاء 
والدواء) في مجال ا»طعمة المعلبة ومبادئ التحكم في العمليات الحرارية والحموضة 

وتقييم إغالق الحاويات ؛ ومراقب معتمد لتنفيذ الضوابط الوقائية الغذائية من قبل اتحاد الرقابة 
الوقائية لسالمة ا»غذية.

كما يعد الدكتور أبيض عضواً في العديد من المنظمات المهنية مثل معهد مختصي التغليف، 
ومعهد تقنيي ا»غذية، والجمعية الدولية للهندسة الغذائية، وتحالف سالمة ا»غذية للتغليف 

وكذلك نقابة المهندسين –- بيروت.

وتشمل اهتمامات الدكتور أبيض البحثية التحقيق في القضايا المتعلقة بإعادة تدوير النفايات 
الغذائية؛ وتصميم وتطوير واختبار تغليف ا»غذية. كما يعمل الدكتور أبيض على تقديم خبراته 

وخدماته االستشارية لقطاع صناعات ا»غذية الزراعية  في لبنان والشرق ا»وسط وشمال أفريقيا 
وعلى مختلف المستويات. وللدكتور أبيض الكثير من ا»بحاث المنشورة، حيث قام بنشر أكثر من 

40 بحث في المجالت العلمية الدولية المعتمدة.
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رودني رينديرز

هاني طعمة

رئيس قسم النفط والغاز والطاقة المتجددة وإدارة النفايات - روالند بيرجر منطقة الشرق ا»وسط 
وشمال أفريقيا

يعتبر هاني طعمة أحد أبرز الخبراء المختصين في ممارسات الطاقة الرئيسية، ويشغل حاليًا منصب 
رئيس قسم النفط والغاز والطاقة المتجددة وإدارة النفايات في "روالند بيرجر الشرق ا»وسط وشمال 
إفريقيا"، التي تتخذ حاليًا من دولة ا�مارات ولبنان مقراً لها. ويتمتع هاني بأكثر من 12 عامًا من الخبرة 
في المجال الصناعي واالستشاري، تولى خاللها العديد من المهام المتعلقة بتنفيذ االستراتيجيات 
الوطنية �دارة النفايات وسياسات االستدامة في منطقة الشرق ا»وسط وجنوب شرق آسيا. وخالل 
عمله في "روالند بيرجر الشرق ا»وسط وشمال إفريقيا"، يشغل هاني أيضًا منصب مستشار قطاع 

الطاقة، ويرأس فرق عمل متنوعة. كما يقوم با�شراف على خدمة عمالء القطاعين العام والخاص، 
مع العمل بشكل مكثف لتسريع أجندة التحول نحو نموذج االقتصاد الدائري في المنطقة.

 وتشمل المناصب التي شغلها سابقًا مدير أول لممارسات الطاقة في "آرثر دي ليتل" (يونيو 2014 
- سبتمبر 2016)، وكبير المستشارين في شركة "روالند بيرجر لالستشارات االستراتيجية" (مايو 

2011 - يونيو 2014)، ومالك لـ "ويب دي & دي" (سبتمبر 2009 - أغسطس 2012) - الشركة 
المعروفة في تصميم وتطوير مواقع إلكترونية ومتخصصة في تخطيط وإنشاء وإطالق مواقع 

إلكترونية ناجحة لعدد من الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم؛ وكبير المهندسين الميدانيين 
للخطوط السلكية في "شلمبرجير" (يوليو 2007 - مايو 2011).

 وقبل أن يبدأ حياته المهنية، حصل هاني على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وهندسة 
الكمبيوتر، مع تخصص ثانوي في ا�دارة وا»خالقيات الهندسية من "الجامعة ا»مريكية في بيروت" 

في لبنان.

مدير عام االستدامة / تترا باك الشرق ا»وسط الكبير & أفريقيا  

يشغل رودني رينديرز حاليًا منصب مدير عام قسم االستدامة في تترا باك في الشرق ا»وسط 
الكبير وإفريقيا. وقد انضم إلى الشركة منذ تسع سنوات حيث تولى منصب مدير شؤون البيئة 

في سوق جنوب إفريقيا وسرعان ما أصبح قائد التجمعات البيئة في إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، حيث استمر في منصبه لمدة ثالث سنوات قبل أن تتم ترقيته ليصبح مدير إقليمي 

للشرق ا»وسط الكبير وإفريقيا ا»مر الذي طور من خبرته في المنطقة.
 

بدأ رينديرز منصب مدير إقليمي لالستدامة في يوليو 2018، حيث تركزت مهمته في العمل عن 
كثب مع مختلف العمالء في مبادرات االستدامة المشتركة.

 
كما عمل رينديرز الذي يحمل شهادة بكالوريوس في التسويق التجاري من "جامعة 

كوازولو-ناتال"، في السابق كمستشار أعمال حيث قام بتطوير استراتيجيات التسويق 
والمبيعات وا»عمال لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقبل انضمامه إلى تترا باك 

كمدير للتسويق والمبيعات، كان رينديرز قد عمل كمستشار أعمال في الشركة الوطنية لÝدارة 
وإعادة التدوير.
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ماريو سانشيز

مدير مشروع "روالند بيرجر لالستشارات االستراتيجية – الشرق ا»وسط"

عمل ماريو سانشيز في شركة "روالند بيرجر لالستشارات االستراتيجية – الشرق ا»وسط" منذ 
عام 2015 ويتولى منصب مدير مشاريع. ويتمتع تمتد »كثر من 8 سنوات في مجال التصنيع 
وتقديم االستشارات بما في ذلك إجراء دراسة التأثير االقتصادي لمادة البالستيك القابل للتحلل 

العضوي في المملكة العربية السعودية. كما يتمتع سانشيز بخبرة كبيرة في مجال وضع 
استراتيجيات إدارة النفايات والتمويل وسياسات االستدامة في الشرق ا»وسط.

 
وقبل انضمامه إلى شركة "روالند بيرجر لالستشارات االستراتيجية – الشرق ا»وسط"، شغل 

سانشيز منصب مدير رقمي في شركة "بروكتر آند جامبل أوروبا" ومن ثم تولى منصب مدير 
منتج لمدة ثالث سنوات في شركة "جيليت إيبيريا"، وهي شركة تابعة لـ "بي آند جي".

 وحصل سانشيز على شهادة عليا في الهندسة الصناعية من جامعة "العلوم التطبيقية في 
مدريد بوليتيكنكودي – مدريد" في عام 2011.

محمد بالل أكرم

مدير أول – قسم تنفيذ الضريبة غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة والضريبة غير المباشرة 
على االستهالك) - إرنست ويونغ

يشغل محمد بالل أكرم منصب مدير أول في إرنست ويونغ - مكتب المملكة العربية السعودية، 
حيث يعمل على مساعدة العمالء في تنفيذ وتقييم ضريبة القيمة المضافة (VAT) وا×ثار المترتبة 

عليها. كما يساعد من خالل منصبه دافعي الضرائب في السعودية على االمتثال بشكل صحيح 
لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي تفرضه الحكومة.

قبل انضمامه إلى إرنست ويونغ في المملكة العربية السعودية عام 2017، اكتسب أكرم أكثر 
من 10 سنوات من الخبرة الضريبية والقانونية في كبرى شركات المحاسبة والشركات القانونية 

في المملكة المتحدة. ونظراً لقدرته على الجمع بين الخبرة الضريبية والقانونية، استطاع أن يقّدم 
العديد من الخدمات االستشارية حول المسائل الضريبية غير المباشرة للمعامالت المحلية والدولية 

لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات.
كما يعمل أكرم كمستشار ضرائب معتمد (CTA) متخصص في الضرائب غير المباشرة، ويساعد في إعداد مختلف طلبات الطعون في 

محكمة الضرائب في إنجلترا وويلز وقدم قضايا إلى محكمة العدل لÝتحاد ا»وروبي CJEU (محكمة العدل ا»وروبية سابقًا) بشأن القضايا 
المتعلقة بالضريبة غير المباشرة. وأثناء العمل في المملكة المتحدة، كّون خبرة واسعة في مختلف فئات وأنواع الضرائب غير المباشرة، 

بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة تغير المناخ وضريبة أقساط التأمين وضريبة المكّب وضريبة القيم ا�جمالية.
 كما شارك في إدارة ا�يرادات والجمارك التابعة لصاحبة الجاللة في كافة المراحل، بما فيها تلك التي شهدت تغييرات سياسية في منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي، عمل بشكل واسع النطاق وساعد في تطبيق الضريبة غير المباشرة على االستهالك �حدى كبرى شركات 
تصنيع المشروبات في المملكة العربية السعودية، كما ساعد العمالء المتأثرين بنظام التوسع الضريبي ا»خير الذي شهدته المملكة.

ويواصل اليوم عمله لضمان تطبيق المعامالت الضريبية غير المباشرة بصورة صحيحة على كافة المعامالت المحلية والخارجية. كما يتمتع 
بخبرة في العمل المباشر مع العمالء واستثماراتهم، ويعمل مستشاراً قانونيًا للمشاريع الجديدة وعمليات االستحواذ ومبيعات ا»عمال.
وتابع بالل دراساته القانونية في جامعة برونل في لندن، حيث حصل على بكالوريوس في الحقوق (بمرتبة الشرف) تابع من بعدها شهادة 

الدراسات العليا في القانون في كلية الحقوق.
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تتراباك

بدأت شركة تترا باك (Tetra Pak®) الرائدة عالميًا في توفير حلول التغليف والتعبئة ومعالجة ا»غذية، عملياتها في المملكة 
العربية السعودية في سبعينيات القرن الماضي لتقديم منتجات آمنة ونظيفة ومبتكرة وصديقة للبيئة بالتعاون مع عمالئها 

ومورديها في المنطقة عندما تعاونت الشركة مع شركة بن زقر كورو وشركة سدافكو لتأسيس منشآتهم الرئيسية في 
المملكة. وفي عام 1983 ، أصبحت تتراباك السعودية شركة متكاملة مع شريك محلي. لحق ذلك تأسيس مكتب الشركة 

في الرياض عام 1989.

في ذلك العام أيضًا افتتح محافظ جدة سمو ا»مير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مصنع تتراباك للكرتون في جنوب جدة، 
والذي توسع بعدها بشكل كبير عام 2000 لتلبية المتطلبات المتزايدة للمنطقة. ثم أضيف لذلك مصنع تتراباك للمصاصات  

في عام 2002.

ولطالما اعتبرت تتراباك المملكة واحدة من أهم ا»سواق ا�قليمية با�ضافة إلى إمكاناتها التصنيعية، ولذا مضت قدمًا في 
حملتها الوطنية لتطوير الكفاءات السعودية، حيث يشكل السعوديون اليوم ما يقرب من 40 في المائة من القوى العاملة 

في تتراباك هنا.

ومن خالل ثروة الخبرات التي استمدتها تتراباك في المملكة ومن العديد من أسواق العالم فإنها تعمل بشكل وثيق مع 
عمالئها ومورديها ، لتقديم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيا تلبي احتياجات الماليين من الناس في المنطقة كل يوم.

كما تؤمن الشركة بالريادة المسؤولة ونهج استدامة ا»عمال، حيث يعبر شعارها "تحمي ما هو جيد"، عن رؤيتها بضرورة توفير 
الغذاء ا×من في كل مكان.

www.tetrapak.com/sa لمزيد من المعلومات حول تتراباك، يرجى زيارة الموقع

شركة تتراباك العربية

حضور محلي..خبرات عالمية

الرعاة
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تأسست شركة الربيع السعودية لÏغذية في العام 1980 لتصبح واحدة من أبرز الشركات المصنعة لمنتجات ا»لبان والعصائر 
في المملكة العربية السعودية. فمنذ تأسيسها، حققت الشركة تنواً مطرداً في حجم مبيعاتها تحت عالمة الربيع التجارية 

التي صارت تعرف كواحدة من أكثر العالمات التجارية شهرة في الشرق ا»وسط.
 

تقع مكاتب ومصنع شركة الربيع في الرياض.
 

شركة الربيع هي شركة سعودية برأس مال سعودي ٪100، ويديرها فريق يضم شبابًا سعوديين تلقوا تدريبًا شامًال على مر 
السنين. االستثمارات الرئيسية تتركز على تطوير الموارد البشرية واعتماد أحدث التقنيات لمساعدة الربيع في توفير منتجات 

عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.
 

تعتمد شركة الربيع على المبادئ ا»ساسية حيث تؤمن بااللتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة كمفتاح لنجاحها على مر 
السنين. وتشمل هذه الركائز ضمان الجودة في ا�نتاج، خدمة العمالء، أداء الموظفين، والحصول على أفضل المواد الخام 

ومواد التعبئة والتغليف والمعدات وا×الت.
 

تفخر شركة الربيع بمكانتها البارزة كأكبر منتج للعصير في الشرق ا»وسط، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي 
أذواق المستهلكين المتنوعة.

 
عالوة على ذلك، وانسجامًا مع شعارنا "الصحة للجميع" وفلسفتنا التي تركز على االلتزام الدائم بأعلى المعايير 

والمواصفات العالمية، قدمت شركة الربيع السعودية لÏغذية المحدودة أحدث منتجاتها "أول قطفة"، باستخدام طرق 
التعبئة ا»كثر تقدمًا من الشركة العالمية تترا باك. يتم تعبئة هذه المنتجات باستخدام تقنية "تترا ريكارت" والتي تعد أول نظام 

معالجة وتغليف يمكن إعادة تصنيعه من الكرتون المعاد تدويره. تشمل منتوجات أول قطفة: الفول المدمس بخلطات 
متنوعة، الفاصولياء الحمراء، البازالء، الذرة، ومعجون الطماطم، حيث تضمن تعقيم المحتويات داخل الكرتون. دخلت منتجات 

الربيع إلى أسواق جديدة خارج المملكة العربية السعودية، في كل من الشرق ا»وسط وأوروبا، حيث شهدت نمواً ونجاحًا 
ممتازين.
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المواد الخام القائمة على الفاكهة
تعتبر أورانا أحد أكبر الموردين الدنماركيين للمواد الخام المنتجة من الفاكهة والمستخلصات الطبيعية، عبر شبكٍة عالمية. 
اعتماداً على خبرة تزيد عن 80 عاًما من الخبرة، برعت أورانا في إعادة تشكيل أذواق مناطق أوروبا الشمالية في المنتجات، 
بطريقة تذكر عمالء بلدان الشمال ا»وروبي با»وقات التي كانت ربات البيوت تقوم بصنع عصائر الفاكهة في المنازل. في 

الوقت نفسه، تفخر أورانا بتطوير التقنيات والنكهات للتنافس في سوق عالمي التوجه.
من خالل فروعها في كل من فيتنام والهند ومصر، بما في ذلك مكاتب المبيعات ومواقع ا�نتاج، نقلت أورانا فهمها 

العميق لÏذواق إلى أسواق الشرق ا»وسط وآسيا وأفريقيا. با�ضافة إلى ذلك، تعمل أورانا من خالل مكاتب مبيعات في كندا 
وماليزيا وكينيا وهونغ كونغ ودبي. عن طريق تعيين خبراء في جميع أنحاء المعمورة يمكن »ورانا تقديم منتجات أصيلة 

تعتمد على الفاكهة في جميع ا»سواق المحلية.
يمكنك العثور على مكونات أورانا في العديد من العالمات التجارية العالمية والمحلية الرائدة في مجال المشروبات 

ومنتجات ا»لبان والمخابز في جميع أنحاء العالم، ويبذل خبراؤنا جهوًدا كبيرة لضمان الحصول على منتجات عالية الجودة كما 
يطلبها عمالؤنا.

نحن منفتحون في أورانا على االستماع إلى آراء العمالء البتكار منتجات جديدة. يسعد خبراؤنا بتقديم منتجات جديدة 
بالتعاون الوثيق مع العمالء، ويتم التعامل مع جميع الطلبات بنفس القدر من ا»همية.

يتيح خط التعبئة الجديد في موقع إنتاج أورانا في الدنمارك الفرصة لنقل منتجك بالكامل من الفكرة إلى المنتج النهائي، 
دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث. يمكن للخط تعبئة قناني الزجاج والبالستيك الشفاف سعة 250 مل إلى 1000 مل. بالنسبة 

للزجاجات ا»صغر حجًما، أنشأت أورانا أيًضا خط تعبئة جديد للقناني الزجاجية سعة 50 مل إلى 150 مل.
خدمة ا°غذية

تُباع منتجات ا»غذية تحت العالمة التجارية "أوستيربرج". يمكننا أيضا تقديم حلول للعالمات التجارية الخاصة. يتم توفير منتجات 
أوستيربرج

للعديد من المقاهي والمخابز والفنادق ومحالت السوبر ماركت في عدد متزايد من البلدان في الشرق ا»وسط وآسيا وأفريقيا 
وأوروبا. وا×ن مع إنتاج أوستيربرج في فيتنام والهند ومصر، يمكن التوزيع بسهولة على معظم البلدان. 

آيس كريم أوستيربرج
شركة آيس كريم أوستيربرج، بما في ذلك ثالثة محالت لبيع ا×يس كريم: اثنان في الدنمارك وواحد في فيتنام هي جزء من 

مجموعة أورانا. تُستخدم المعرفة العميقة مع خصائص الفواكه المحلية المثيرة لصنع ا×يس كريم اللذيذ الذي يتناسب مع 
ا»ذواق في جميع أنحاء العالم. يوفر آيس كريم أوستيربرج

فرصة للتعرف على فاكهة العالم من خالل ا×يس كريم. 

CHALLENGING 
THE FUTURE

ABCE 2019

The Beverage Industry 

الرعاة

أورانا

٢٣



CHALLENGING 
THE FUTURE

ABCE 2019

The Beverage Industry 

الرعاة

الشركة السعودية لمنتجات ا°لبان والمواد الغذائية
تعد سادافكو شركة رائدة عالمية المستوى مقرها المملكة العربية السعودية وتشمل أنشطتها ا�نتاج المحلي واستيراد 

وتوزيع وتسويق مجموعة واسعة من منتجات ا»لبان وغيرها من المنتجات الغذائية.
تشمل خطوط إنتاج المجموعة منتجات ا»لبان وا×يس كريم ومعجون الطماطم والوجبات الخفيفة والمشروبات في الشرق 

ا»وسط وشمال إفريقيا. المنتجات ا»ساسية للشركة هي تحت عالمتها التجارية الرائدة "السعودية". ا»سماء التجارية ا»خرى 
في محفظتها هي "كريسبي" و"بامبو" و"ماجستيك". يقدم خط االنتاج حالًيا حوالي 100 صنف مختلف.

لدى سدافكو ثالثة مصانع حاصلة على شهادات آيزو 22000:2005 في جدة (اثنان) والدمام وثالثة مراكز توزيع إقليمية 
في كل من الرياض وجدة والدمام و21 مستودًعا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية با�ضافة إلى تلك الموجودة 

في البحرين وقطر والكويت وا»ردن.
تتوافر المنتجات أيًضا »سواق الشرق ا»وسط وشمال إفريقيا ا»خرى من خالل التصدير بالتعاون مع وكالئنا وموزعينا 

المعتمدين.
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