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يوم االحد - 4 تشرين الثاني، 2018

يوم االثنين - 5 تشرين الثاني، 2018

التسجيل   ٠٩:٣٠ -١٠:٠٠
جلسة االفتتاح   ١٠:٠٠- ١٠:٣٠

كلمة ترحيبية: الرشيف منذر طراد الحار  - رئيس املؤ�ر ورئيس الجمعية العربيه للمرشوبات والرئيس التنفيذي لرشكة الربيع السعوديه لالغذيه املحدوده   ١٠:٠٠- ١٠:١٥
تكريم السيد فادي انطونيوس عىل إنجازاته      ١٠:١٥- ١٠:٣٠

الجلسة األوىل: "صناعة املرشوبات: أثر التغات عىل االستدامة، وسالسل التوريد، واالتجاهات التسويقية"  ١٠:٣٠- ١٣:٠٠
رئيس الجلسة: السيد. أنطوان  حداد، املدير العام: تكنيكا الدولية- لبنان   

• السيد رود¢ رايندرز، مدير االستدامة، رشكة تيرتاباك، منطقة أفريقيا والرشق األوسط   
االستدامة واالقتصاد  الدائري (الراعي البالتيني للمؤ�ر)   

• السيد تولغا سيزير، املدير التنفيذي، مسايف – د¤   
استدامة املياه يف الرشق األوسط عرب األزمنة املتغة    

• السيد نيلز اوسرتب»غ، املدير التنفيذي : رشكة اورانا - دين©رك    
أك¨ أوأقل – اتجاهات املرشوبات (الراعي الربونزي للمؤ�ر)   

• السيد شاشانك فينغساركار، املدير العام لرشكة دوهلر الرشق االوسط   
اتجاهات السوق العاملية، املنظور املحيل    

اسرتاحة  الغذاء   ١٣:٠٠ – ١٤:٠٠
الجلسة الثانية: " االنتاج واالبتكار يف عمليات التعبئة والتغليف وموجات التغ"  ١٤:٠٠ – ١٦:٠٠

رئيس الجلسة: السيد جراح الجراح، رئيس العمليات التنفيذي، رشكة الربيع السعودية لالغذية– اململكة العربية السعودية (الراعي الذهبي للمؤ�ر)     
• السيد توماتاكا برينكفوشيمي، مدير محفظة املجموعة، تيرتاك باك- منطقة الرشق االوسط وأفريقيا   

االبتكار والرتكيز عىل العرص األلفي      
• الدكتور كامل عبد الله، رئيس، رشكة املرشوبات الوطنية – د¤    

ابتكار املنتجات وموجات التغ: احتياجات املستهلك    
• السيد أندرس أندرين، مدير انتاج، نظام التكامل وأ�تة املصنع، تيرتاباك   

• السيد ماتياس جونسون، مدير اال�تة والخدمات الرقمية، تيرتاباك    
تحقيق التميز يف التصنيع من خالل التقنيات الذكية   

• السيد انطوان حداد، املدير العام، التقنية الدولية- لبنان     
تأث األ�تة عىل الوظائف   

اسرتاحة   ١٦:٠٠ – ١٦:٣٠
الجلسة الثالثة: " الصحة والسالمة العامة"  ١٦:٣٠ – ١٧:٣٠

رئيس الجلسة: االستاذ وائل اسÄعيل، مدير االول للسياسه العامه والشؤون الحكوميه  يف رشق االوسط وشÄل افريقيا (مينا)   
 Éبيبيس كوال–د -   

• السيد فيصل بو سند، منسق برنامج الغذاء الصحي ، الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء– اململكة العربية السعودية.    
 Éاسرتاتيجية الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء للغذاء الصحي: التحديث املستمر ونظام املكافاة اإليجا   

• السيد ع©د عويضه، اخصاÅ سالمة األغذية، الهيئة السعودية العامة لألغذية والدواء – اململكة العربية السعودية   
التداب الخاضعة للرقابة عىل األغذية واملرشوبات املستوردة   

• السيدة كريستÉ غريفيز، مدير شؤون الرشكة، رشكة مارس غلف (بالنيابة عن مجموعة صناعة  األغذية واملرشوبات) – د¤    
التحديت الدويل واالقليمي للتحالف الدويل للمرشوبات واألغذية ملعالجة االمراض الغ معدية    

الجلسة الرابعة : "خربات صناعة املرشوبات "  ٩:٣٠ – ١٢:٠٠
Éرئيس الجلسة: الدكتور حسن بقدار، املدير العام، رشكة رقم لالستشارات، د   

• السيد ديفيد ب»Íان، املدير العام، رشكة ديفيد ب»Íان املتحدة – انجلرتا    
هل صحيح ما يقولونه عن العصائر؟ االمور الجيدة والسيئة    

• السيد ديفيد هاموند، نائب الرئيس، الجمعية الدولية لعصائر الفواكه والخرضوات - انجلرتا    
ضÄن جودة عصائر الفواكه يف العاÕ الحديث    

• الدكتور عصمت قاسم، استاذ مساعد، الجامعة األمريكية يف ب»وت – لبنان    
عاÕ جديد جريء: التحديات والوعود يف سالمة صناعة االغذية الحديثة    

• السيد ربيع كامله، نائب مدير شؤون البحث والتطوير، ض©ن الجودة، والصحة، والسالمة، والبيئة، مجموعة أغذية، د¤    
املراقبة البيئة امليكروبيولوجية يف صناعة األغذية وفوائدها    

• السيدة أنا الرسون، مدير إدارة  األع©ل، تيرتاباك - السويد    
تقرير ترندبيديا    

اسرتاحة    ١٢:٠٠ -١٢:٣٠

الجلسة الخامسة " االقتصاد العاملي"  ١٢:٣٠ – ١٣:٠٠
السيد خالد الحار ، الرئيس التنفيذي، مكتب جسور لالستشارات- اململكة العربية السعودية    

االقتصادالعاملي ٢٠١٨: استعادة النمو القائم عىل التغيات    
الجلسة السادسة "التسويق  والعالمة التجارية"     ١٣:٠٠ – ١٤:٠٠

رئيس الجلسة : السيد جراح الجراح، مدير العمليات، رشكة الربيع السعودية لألغذية – اململكة العربية السعودية  (الراعي الذهبي للمؤ�ر)   
• السيد رشبل زوين، مدير التسويق، لينكس لالتصاالت – اململكةالعربية السعودية   

حمالت التسويق الناجحة    
• السيدة كريستيل موريفال، املدير العام، رشكة المارك- د¤    

قوة عمليات  التعبئة والتغليف الجيدة    
ختام فعاليات املؤ�ر    ١٤:٠٠ – ١٤:٣٠

١٤:٣٠    اسرتاحة  الغذاء 




