
 

دولة.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "فوود أفريكا"  11شركات من  014مبشاركة 
 للصناعات الغذائية اليوم

يرافقه عدد كبير من الوزراء وسفراء الدول األجنبية بالقاهره  رئيس مجلس الوزراء يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى

ديسمبر  11إلى  9فوود أفريكا "، والذى يقام فى الفتره من  food Africa عرضاليوم اإلثنين، الدورة الخامسة لم

 . الحالى بمركز مصر للمعارض بمحور المشير بالتجمع الخامس

فى  صناع الغذاء وعالمية خالل الدورات األربع الماضية أكبر تجمع ل محلية واسعة و يعد المعرض الذى حقق شهرة

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى

ة تعاون إلبرام اتفاقي هيئة معارض دوسلدورف األلمانية دفعت النجاحات التى حققها فوود أفريكا فى دوراته السابقة

 األولى من معرضها العالمى المنظمتين لمعرض "فوود أفريكا " إلقامة النسخة " Ifp" ى "كونسبت "ومع شركت

" Pacprocessباك بروسيس " للتعبئة والتغليف داخل معرض فوود افريكا ليصبح هناك معرضان تحت سقف . 

 

فى  للمعرض أن عدد الشركات المشاركة " المنظمة وصرحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة "كونسبت

للغذاء  وأجنبية من كبريات الشركات المنتجة محلية شركات 014لمعرض "فوود أفريكا " وصل الى  الحالية الدورة

مشتر والتى تم  044من شتى أنحاء العالم ،باإلضافة الى بعثة المشتريين التى يصل قوامها الى  دولة 11تمثل 

 إلى التعرف على ارة المعرض وبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب ،باإلضافةدعوتها لزي

، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد  مناخ االستثمار والفرص االستثمارية المتاحة

 . األخير

 

فى  والغرف الصناعية ذى لعبته المجالس التصديريةوأشارت نائب المدير العام لـ"كونسبت " الى الدور الكبير ال

تنظيم هذا الحدث االقتصادى الكبير خاصة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، والتصدير للحاصالت الزراعية 

وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد  ،والتصديرى للصناعات الهندسية ،والتصديرى للكتب والمصنفات الفني

 الصناعات الكيماوية ومركز تكنولوجيا صناعة الغذاء الصناعات ، وغرفة

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.aspx


كما أشارت داليا قابيل الى أن المعرض سيكون مخصصا لرجال األعمال مؤكدة أن هناك وفدا كبيرا يمثل وزارة 

الكبرى مثل "الغورير " وداناتا  يصاحبه عدد كبير من رجال األعمال والشركات اإلماراتية االقتصاد اإلماراتية

.وأضافت أن المعرض سيشهد العديد من  "،وفالكون باك "،والف اليف " ستشارك فى المعرض ألول مرة لألغذيه

مار لنخيل التمور واالستث الدولية مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور بالتعاون مع جائزة خليفة الهامة الفعاليات

للتمور فى المنطقه  والمصدرة جةالزراعى كشريك إستراتيجى باعتبار أن مصر تعد من اكبر الدول المنت

 ،وتنظيم أكثر من مؤتمر بقاعة المؤتمرات التى تم تجهيزها لهذا الغرض العربية

وأكدت داليا قابيل على أن اختيار هيئة معارض دوسلدورف مصر إلقامة معرضها فيها يعكس مدى اهتمام الشركات  

ناعات الغذائية والتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالص العاملة األلمانية

شيره المحليين م مع نظرائهم من المستثمرين والبحث عن فرص استثمارية المصرية بالتواجد فى السوق المحلية

ألمانية تعمل فى مجال  شركة 04ونحو  مصرية شركة 104الى أن معرض "باك بروسيسس" سيشارك فيه أكثر

 . عدات التعبئة والتغليفالتصنيع الغذائى وم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شركة 044رئيس الوزراء يفتتح املعرض الدوىل لتقنيات التغليف مبشاركة   

 

 

 

 

 

 

بمركز مصر للمعارض الدولية،   افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم األثنين

لتقنيات التعبئة والتغليف بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى  فعاليات المعرض التجارى الدولى

قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور 

ة ة، باإلضافة إلى رئيس هيئعلى مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهر

معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة 

 .فى المعرضين
 

 



 

 

 

رئيس الوزراء يفتتح املعرض التجارى الدوىل لتقنيات التعبئة والتغليف مبشاركة 
دولة 11شركة متثل  044  

: استضافة مصر للمعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات املصرية.. مدبوىل 
 واملعرض يسهم فى زيادة حركة التجارة البينية

 

بمركز مصر للمعارض الدولية،   ، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم األثنينمصطفى مدبولى افتتح الدكتور

ى كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة ففعاليات المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف بمشاركة 

قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور 

على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة 

 دورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة معا"دوسل

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقدم 

ية، ات األجنبية، خاصة الشركات األلمانصناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشرك

 مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام.

https://www.youm7.com/story/2019/12/9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89/4537725
https://www.youm7.com/story/2019/12/9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89/4537725


وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق  

ة ارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركاألوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التج

 .بالمعرض

وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام تحت رعاية  

ديسمبر  11الى  9الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا، حيث تنظمه هيئة المعارض األلمانية،  الجارى، كما يعد ايضا

ويتزامن اقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته الخامسة، ويشارك 

مشترى  044الى جانب اكثر من  دولة، 11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044فى فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم لبحث عقد شراكات  04دولى يمثلون 

وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص اإلستثمارية المتاحة، 

دولة بأجنحة  11دث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن مشاركة والتطور الهائل الذى ح

 -البرازيل  -اسبانيا  -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –رسمية وهى )االمارات 

التجمعات الخاصة بصناعة  الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد من اكبر –اندونيسيا 

الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة واسعة محلية 

 وعالمية خالل الدورات األربع الماضية.

" والتى نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ديزاينر   ويشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك

بنانية "، ومؤسسة التغليف اللاليونيدوغرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "مع 

اب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابداعاتهم وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شب

 . امام المجتمع الصناعى المصرى

 

https://www.youm7.com/story/2019/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-30/4512311
https://www.youm7.com/story/2019/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-30/4512311


وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن ان 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً الي ان 

تجات نالسوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ الم

 االلمانية الي السوق األفريقية.

جدير بالذكر، انه من المقرر ان يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

سية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما والصناعات الهند

بإعتبار أن مصر تعد من اكبر  صناع التمورسيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع ل

الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

 .الزراعى كشريك استراتيجي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2019/6/17/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/4289966
https://www.youm7.com/story/2019/6/17/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/4289966


 

 رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي "باك بروسيس" و"فوود أفريكا"
 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم اإلثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، 

ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة  " باك بروسيس " فعاليات المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف

كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، 

مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد  صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على وكذلك

عبدالعال، محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، 

 .وعدد من سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة فى المعرضين

بجولة تفقدية فى أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقدم  رئيس الوزراء وعقب االفتتاح، قام

كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية،  صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من

 .مشيًرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

الوزراء: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول  سوقال رئي

ع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا، حيث يسهم في توسي

 .الدول المشاركة بالمعرض

ة والتغليف والتصنيع الغذائى، للتعبئ " باك بروسيس " وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى

 9يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ديسمبر الجارى، كما يعد أيضاً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض  11الى 

ع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة "دوسلدورف" األلمانية بالتعاون م

 .فى دورته الخامسة " وود افريكاف " والتجارة، ويتزامن اقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات
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دولة، الى جانب اكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم لبحث  04دولى يمثلون  مشتر 044

المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص  عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم

اإلستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن 

د الهن -نيا ألما -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )اإلمارات  11مشاركة 

يعد من اكبر التجمعات  " فوود افريكا " الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -

ء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة الخاصة بصناعة الغذا

 .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

نظمها مركز تحديث الصناعة  " والتى0419كما يشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة 

التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض 

 .صناعى المصرىوتنفيذ إبداعاتهم امام المجتمع ال

يشار إلى أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير 

من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

 ع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كماوالصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصني

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من اكبر 

الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

 .كشريك إستراتيجى الزراعى
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 «فوود أفريكا»و« باك بروسيس»رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

، بمشاركة «ود افريكافو»ومعرض « باك بروسيس»المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف 

المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف،  الشركات كبرى

وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

األلمانية، ومسؤولى وزارة الصناعة، وعدد من « دوسلدورف»ى رئيس هيئة معارض محافظ القاهرة، باإلضافة إل

 سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة في المعرضين.

بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى  وعقب االفتتاح، قام مدبولى

على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه 

ت طالق حقيقية للمنتجاالمعارض الدولية يحظى باالهتمام، مضيفا أن استضافة مصر لهذه المعارض يمثل نقطة ان

المصرية ألسواق دول منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة 

 البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض.

ئى، يقام الغذاللتعبئة والتغليف والتصنيع « باك بروسيس»وأشار مسؤولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى 

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض  ديسمبر الجارى، كما يعد أيضا

والغرفة األلمانية العربية للصناعة « أي إف بي»و«كونسبت»األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي« دوسلدورف»

 في دورته الخامسة.« فوود افريكا»والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات 

دولة، إلى جانب أكثر من  11عارضة محلية وعالمية تمثل  شركة 044ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04يمثلون  مشترى دولى 044

الفرص و االستثمار لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ

لعقد األخير، هذا فضالً عن االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء في مصر خالل ا

 -الهند -ألمانيا -بيالروسيا -السعودية –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )اإلمارات  11مشاركة 

 يعد من أكبر التجمعات« فوود افريكا»الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض  –إندونيسيا  -البرازيل -إسبانيا

، حيث حقق شهرة «جلفوود دبى»ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض الخاصة بصناعة الغذاء في منطق

 واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية.



والتى نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون « 0419باك ديزاينر »ويشارك في المعرض، الطلبة الفائزون بمسابقة 

، ومؤسسة التغليف «اليونيدو»مم المتحدة للتنمية الصناعية مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة اال

اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 ابداعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى .

للصناعة والتجارة، خالل افتتاح فعاليات المعرض، فيما أعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10عن أن جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

يراً ، مش«باك بروسيس»مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض 

سوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ إلى ان ال

المنتجات االلمانية إلى السوق االفريقية، الفتاً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة 

 «.االتحاد األلمانى للماكينات»و« دوسلدورف»معارض 

بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد جدير 

كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

ا الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كم والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر 

الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 

 كشريك إستراتيجى.الزراعى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

والتغليف التعبئة لتقنيات الدويل التجاري املعرض فعاليات يفتتح مدبويل  

مدبوىل: استضافة مصر هلذه املعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات املصرية 
 ألسواق دول منطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة 

ف، نيع الغذائي والتعبئة والتغليقطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتص المحلية والدولية العاملة في الشركات كبرى

 .وكذا صناعة الغذاء

مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،  الدكتور علي حضر االفتتاح

وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة  باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي

 .المعرضين واألجنبية المشاركة فيالعربية 

أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتقدم  وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .ثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتماممشيرا إلى أن إقامة م

وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

األوسط وقارة افريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة 

 .بالمعرض

 

مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، يقام وأشار 

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط و أفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

 .لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة الدولي والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري



دولة، إلى جانب أكثر من  11عارضة محلية وعالمية تمثل  شركة 044أكثر من  فعاليات المعرضين ويشارك في

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04يمثلون  دولي مشتري 044

الفرص و راالستثما لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ

مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن  صناعة الغذاء في حدث في االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –)االمارات  دولة بأجنحة رسمية وهي 11مشاركة 

ا تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد من اكبر التجمعات الصين(، كم –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -

الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة 

  .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون  " والتي0419نر ديزاي  المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ويشارك في

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .المصري مام المجتمع الصناعيإبداعاتهم أ

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن ان 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

عبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً الي ان التصنيع ومعدات الت

السوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

ً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض  االلمانية الي السوق االفريقية، الفتا

 ."للماكينات "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

ف ت الغذاء والتعبئة والتغليكبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاال

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور بإعتبار أن مصر تعد من اكبر 

ر فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الدول المنتجة والمصدرة للتمو

 .كشريك استراتيجي الزراعي

 



 

 

 

 مدبويل يفتتح فعاليات املعرض الدويل لتقنيات التعبئة: نقطة انطالق ملصر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة 

ف، نيع الغذائي والتعبئة والتغليقطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتص المحلية والدولية العاملة في الشركات كبرى

 .وكذا صناعة الغذاء

مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،  الدكتور علي حضر االفتتاح

وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة  باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي

 .المعرضين واألجنبية المشاركة فيالعربية 

أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتقدم  وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتماممشيرا إلى أن إقامة 

وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

األوسط وقارة افريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة 

 .بالمعرض

 

مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، يقام  وأشار

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط  وأفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

 .لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة الدولي والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري



دولة، إلى جانب أكثر من  11عارضة محلية وعالمية تمثل  شركة 044ن أكثر من فعاليات المعرضي ويشارك في

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04يمثلون  دولي مشتري 044

الفرص و اراالستثم لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ

مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن  صناعة الغذاء في حدث في االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –)االمارات  دولة بأجنحة رسمية وهي 11مشاركة 

ما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد من اكبر التجمعات الصين(، ك –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -

الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة 

  .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

 

نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون  " والتي0419اينر ديز  المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ويشارك في

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .المصري أمام المجتمع الصناعي إبداعاتهم

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن ان 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

لتعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً الي ان التصنيع ومعدات ا

السوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

ً الى أن المعرض سيشهد مشار كة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض االلمانية الي السوق االفريقية، الفتا

 ."للماكينات "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

 الت الغذاء والتعبئة والتغليفكبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجا

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور بإعتبار أن مصر تعد من اكبر 

مور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الدول المنتجة والمصدرة للت

 .كشريك استراتيجي الزراعي

 



 

فوود أفريكا»و« باك بروسيس»رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي  » 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، في مركز مصر للمعارض الدولية، 

فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا"، بمشاركة 

خاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات ال

وكذا صناعة الغذاء، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ 

القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من سفراء 

 .واألجنبية المشاركة في المعرضين الدولة العربية

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، كما 

أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، مشيرا إلى أن إقامة مثل 

 .ة يحظى باالهتمامهذه المعارض الدولي

وأضاف أن استضافة مصر لهذه المعارض تمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

الشرق األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كل الدول 

 .المشاركة بالمعرض

أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، يقام  وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

رض ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت" و"آي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة، 

دولة، إلى جانب أكثر من  11لية وعالمية تمثل شركة عارضة مح 044ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشتري دولي يمثلون  044

 .لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب



حة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص االستثمارية المتا

 -فرنسا  -دولة بأجنحة رسمية، وهي )اإلمارات  11الغذاء في مصر خالل العقد األخير، فضال عن مشاركة 

ارة الصين(، كما تمت اإلش -إندونيسيا  -البرازيل  -إسبانيا  -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  -بنجالديش 

د أفريكا" يعد من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إلى أن معرض "فوو

 .الماضية 0إفريقيا بعد معرض "جلفوود دبي"، حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خالل الدورات الـ

لصناعة بالتعاون "، والتي نظمها مركز تحديث ا0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري

يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن  وأعلن

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10أن جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

ومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحك

إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقى اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ 

المنتجات األلمانية إلى السوق اإلفريقية، الفتا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة 

 ."ارض "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني للماكيناتمع

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير 

من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

ات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما والصناع

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية، بالتعاون مع 

 .الزراعي كشريك استراتيجي
 

 

 

 

 

 



 

 

 "مدبوىل يفتتح معرضى "باك بروسيس" و"فوود أفريكا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا"، بمشاركة كبرى  المعرض التجارى الدولى

الشركات المحلية والدولية العاملة فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، وكذا 

 .صناعة الغذاء

عبدالعال، محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة حضر االفتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد 

معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة 

 .فى المعرضين

 موعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقد

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .مشيًرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية تحظى باالهتمام

لشرق قة اتمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منط»وأضاف: 

األوسط وقارة إفريقيا، حيث تسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كل الدول المشاركة 

 .بالمعرض

 

وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام 

 11إلى  9، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى

ديسمبر الجارى، كما يعد أيًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض 

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أى إف بى" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

التجارة، وتتزامن إقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته الخامسة، و



دولة، إلى جانب أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

رق األقصى والدول العربية، تمت دعوتهم دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والش 04مشترى دولى يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص 

االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير، هذا فضاًل عن 

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –ة رسمية وهى )اإلمارات دولة بأجنح 11مشاركة 

الصي(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أكبر التجمعات  –إندونيسيا  -البرازيل  -إسبانيا  -

فوود دبى"، حيث حقق شهرة الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد معرض "جل

 .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

" والتى نظمها مركز تحديث الصناعة، بالتعاون 0419ويشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مؤسسة التغليف مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، و

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرى

ن عوأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، خالل افتتاح فعاليات المعرض، 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10أن جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيًرا 

تمام الشركات األلمانية باعتبارها البوابة الرئيسية إلى أن السوق المصرية تمثل إحدى أهم األسواق التي تلقي اه

لنفاذ المنتجات األلمانية إلي السوق اإلفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين 

 ."بهيئة معارض "دوسلدورف" و"االتحاد األلمانى للماكينات

عديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ومن المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين ال

ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات 

الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما سيشهد 

لعديد من الفعاليات المهمة، مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور، باعتبار أن مصر تعد من أكبر الدول المعرض ا

المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى 

 .كشريك استراتيجى
 

 



 

 "رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي "باك بروسيس وفوود أفريكا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة كبرى 

حلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، و صناعة الشركات الم

 .الغذاء

جاء ذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، 

ية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمان

 .العربية واألجنبية المشاركة في المعرضين

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتقدم صناعة التعبئة 

ة الشركات األلمانية، مشيرا إلى والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاص

  .أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

وأضاف أنه يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

لدول أسواق كافة ا الشرق األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين

  .المشاركة بالمعرض

وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام 

 11الى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض ديسمبر الجاري، كما ي عد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

 .دورته الخامسة والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في



دولة، الى جانب اكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشترى دولي يمثلون  044

انب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألج

االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء بمصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن مشاركة 

انيا اسب -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )االمارات  11

الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أكبر التجمعات الخاصة  –اندونيسيا  -البرازيل  -

 بصناعة الغذاء في منطقة الشرق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رئيس الوزراء يفتتح معرضي "باك بروسيس" و فوود افريكا

 

 

 

 

، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات افتتح الدكتور مصطفى مدبولى

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة كبرى 

ف، وكذلك يالشركات المحلية والدولية العاملة فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغل

 .صناعة الغذاء

أرجاء المعرضين، وأشاد بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، كما  وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى

أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، مشيرا إلى أن إقامة مثل 

 هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

للمنتجات المصرية ألسواق دول  وأضاف مدبولي: "يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية

منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة 

 ."الدول المشاركة بالمعرض

 وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ديسمبر الجارى، كما يعد أيًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض 

والغرفة األلمانية العربية للصناعة "دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" 

 .والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الخامسة

دولة، إلى جانب أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 



ولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم د 04مشترى دولى يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ االستثمار والفرص 

 .اإلستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير

 -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى "اإلمارات  11هذا فضاًل عن مشاركة 

الصين"، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد  –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -الهند  -ألمانيا 

ق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشر

 .حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

" والتي نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ويشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

حدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المت

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرى

عن  لتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض،وأعلن "يان نوتر"، المدير التنفيذى للغرفة األلمانية العربية للصناعة وا

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10أن جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيًرا 

يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ إلى أن السوق المصري 

المنتجات االلمانية الي السوق األفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة 

 ."معارض "دوسلدورف" و "االتحاد األلمانى للماكينات

ه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد جدير بالذكر، أن

كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

 .تطورات صناعة التعبئة والتغليفوالصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي و

 

كما سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر 

الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 

 .راتيجيالزراعى كشريك إست

حضر االفتتاح الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 

باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة 

 .العربية واألجنبية المشاركة فى المعرضين



 

 

 مدبويل يف افتتاح معرضي "باك بروسيس" و "فوود أفريكا": نقطة انطالق حقيقية

 

 

 

 

 

 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، 

مشاركة يكا" بلتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفر الدولي فعاليات المعرض التجاري

كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، 

 .وكذا صناعة الغذاء

جاء ذلك بحضور الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، 

رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة باإلضافة إلى 

 .العربية واألجنبية المشاركة فى المعرضين

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقدم 

المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية،  صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على

  .مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة  األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم

  .بالمعرض



وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام  

 11الى  9مرة خالل الفترة من  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض  ديسمبر الجارى، كما يعد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

 .لتجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الخامسةوالتجارة، ويتزامن اقامته مع المعرض ا

دولة، إلى جانب أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

 دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم 04مشترى دولى يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص 

اإلستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن 

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –ديش بنجال –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )اإلمارات  11مشاركة 

الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أكبر التجمعات  –اندونيسيا  -البرازيل  -إسبانيا  -

الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة 

 .وعالمية خالل الدورات األربع الماضية واسعة محلية

" والتى نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ديزاينر  ويشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

ل رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ اللبنانية وحاضنة اعما

 . ابداعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن ان 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10رك بجناح يضم أكثر من جمهورية ألمانيا االتحادية تشا

التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً الي ان 

لمنتجات بة الرئيسية لنفاذ االسوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوا

ً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض  االلمانية الي السوق االفريقية، الفتا

  .""دوسلدورف" و "االتحاد األلمانى للماكينات

اشية بمشاركة عدد جدير بالذكر، انه من المقرر ان يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النق

كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

لهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور بإعتبار أن مصر تعد من اكبر سيشهد المعرض العديد من الفعاليات ا

الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 

 .الزراعى كشريك إستراتيجى



 

 

 "رئيس الوزراء يفتتح معرضي "باك بروسيس" و"فوود افريكا

 

 

 

 

 

 

 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة كبرى 

صنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، وكذا الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالت

 صناعة الغذاء.

حضر االفتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 

باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسؤولي وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة 

 بية واألجنبية المشاركة في المعرضين.العر

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتقدم 

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 مة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام.مشيرا إلى أن إقا

وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة 

 بالمعرض.

وأشار مسؤولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، يقام 

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

وسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا المعرض األول بمنطقة الشرق األ



"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت" و"إي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة، 

دولة، إلى جانب أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044معرضين أكثر من ويشارك في فعاليات ال

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشترى دولي يمثلون  044

رص ستثمار والفلبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ اال

االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء في مصر خالل العقد األخير، هذا فضاًل على 

 -الهند -ألمانيا -بيالروسيا -السعودية –بنجالديش –فرنسا –دولة بأجنحة رسمية وهي )اإلمارات 11مشاركة 

مت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد من اكبر التجمعات الصين(، كما ت –إندونيسيا -البرازيل -إسبانيا

الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد معرض "جلفوود دبي"، حيث حقق شهرة 

 واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية.

" والتي نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 لمجتمع الصناعي المصري.إبداعاتهم أمام ا

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن أن 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيًرا إلى أن التصنيع ومعدات التعبئة 

السوق المصري يمثل أحد اهم األسواق التي تلقى اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

ة من كبار المسؤولين بهيئة معارض األلمانية إلى السوق اإلفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعال

 "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني للماكينات".

جدير بالذكر، انه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

يف ذاء والتعبئة والتغلكبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغ

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من اكبر 

المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الدول المنتجة والمصدرة للتمور في 

 الزراعي كشريك استراتيجي.

 
 



 

"مدبويل" يفتتح فعاليات املعرض التجاري الدويل لتقنيات التعبئة والتغليف "باك 
 بروسيس"

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، 

فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة 

صة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخا

وصناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من 

 ة واألجنبية المشاركة في المعرضين.سفراء الدولة العربي

وأجرى رئيس الوزراء، عقب االفتتاح، جولة تفقدية في أرجاء المعرضين، مشيدًا بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، 

كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية خاصة الشركات األلمانية، مشيًرا إلى أن إقامة مثل 

 ولية يحظى باالهتمام.هذه المعارض الد

وأضاف مدبولي: "تمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول 

منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة 

 الدول المشاركة بالمعرض".

زارة الصناعة، إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي وأشار المسئولون بو

ديسمبر الجاري،  11إلى  9يٌقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

معارض "دوسلدورف" األلمانية كما يعد أيًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، حيث تنظمه هيئة 

بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت"و "أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، ويتزامن 

 إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة.

دولة، إلى جانب أكثر من  11محلية وعالمية تمثل  عارضة شركة 044ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشتري دولي يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص 

دولة  11متاحة، والتطور الهائل في صناعة الغذاء في مصر خالل العقد األخير، فضاًل عن مشاركة االستثمارية ال

لبرازيل ا -اسبانيا  -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –بأجنحة رسمية وهي )اإلمارات 

 الصين(. –اندونيسيا  -



أفريكا" يعد من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود 

األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبي"، حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع 

 الماضية. 

لصناعة بالتعاون " والتي نظمها مركز تحديث ا0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري.

يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، عن أن جمهورية ألمانيا االتحادية وأعلن 

من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  شركة 10تشارك بجناح يضم أكثر من 

مشيًرا إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم  والتغليف بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"،

األسواق التي تلقى اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات األلمانية إلى السوق 

األفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض "دوسلدورف" و 

 للماكينات". "االتحاد األلماني

ومن المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء 

ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات 

طورات صناعة التعبئة والتغليف، كما سيشهد الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وت

المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة 

والمصدرة للتمور في المنطقة العربية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كشريك 

 يجي.إسترات
 

 

 

 

 

 

 

 



 

فوود أفريكا»و« باك بروسيس»رئيس الوزراء يفتتح معرضي  » 

الوزراء، صباح اليوم فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة  افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس

 .بمركز مصر للمعارض الدولية ”فوود أفريكا“ومعرض ” باك بروسيس“والتغليف 

كبرى الشركات المحلية والدولية التي تعمل بقطاع آالت ومعدات التصنيع الغذائى  ركةوالمعرضان يعقدان بمشا

 .والتعبئة والتغليف، وصناعة الغذاء

رافق رئيس الوزراء في االفتتاح الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال 

األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وحضور عدد ” دوسلدورف“محافظ القاهرة، إضافة إلى رئيس هيئة معارض 

 .من سفراء الدولة العربية واألجنبية التي تشارك فى المعرضين

 أرجاء المعرضين، وأشاد بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، وأثنى وقام رئيس الوزراء عقب االفتتاح بجولة تفقدية فى

 . على مشاركة كبريات الشركات األجنبية الواسعة وخاصة الشركات األلمانية

وقال أن استضافة مصر لهذه المعارض يمثل  وأكد على أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باهتمام الدولة ،

 . نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية إلى أسواق دول منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا

 

  . وتابع بأن ذلك يساهم في توسيع وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق الدول التي تشارك في المعرض كافة
 

 

ك بروسيس للتعبئة والتغليف والتصنيع مصر تستضيف املعرض الدوىل با
 الغذائى ألول مرة

للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، تم إقامته ” باك بروسيس“وقال مسؤولو وزارة الصناعة أن المعرض الدولى 

ديسمبر  11الى  9تحت رعاية الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، ومصر تستضيفه ألول مرة في الفترة من 

 .الجارى



روا في عرضهم خالل افتتاح رئيس الوزراء إلى أن هذا المعرض يُعد هو المعرض األول في منطقة الشرق وأشا

إف  أي”و”كونسبت”األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي” دوسلدورف“األوسط وافريقيا، وتنظمه هيئة معارض 

 .ومع الغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة” بي

لى مع المعرض التجارى الدو للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى” باك بروسيس“ض الدولى المعر وتزامن إقامة

 .بدورته الخامسة” فوود أفريكا“لألغذية والمشروبات 

مشرت دوىل  044دولة، وأكثر من  11شركة عارضة حملية وعاملية من  044أكثر من 
دولة يشاركون باملعرضني 04من   

دولة، إضافة إلى أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية يمثلون  044فعاليات المعرضين أكثر من  يشارك فى

دولة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا ومن الشرق األقصى والدول العربية، وقد تم  04مشترى دولى يمثلون  044

 . دعوتهم للبحث في عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب

كتهم أيضا استهدفت التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص اإلستثمارية المتاحة، وحجم التطور الهائل الذى ومشار

 . شهدته صناعة الغذاء بمصر خالل العقد األخير

 دولة تشارك بأجنحة رمسية 11

 –الروسيا بي –السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهذه الدول هي )اإلمارات  11كما تشارك 

 . الصين( –اندونيسيا  –البرازيل  –أسبانيا  –الهند  –ألمانيا 

من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد ” فوود أفريكا“ويُعد معرض 

   .، وحقق شهرة واسعة محليا وعالميا خالل الدورات األربعة الماضية”جلفوود دبى“معرض 

 

كاأمري فوود معرض يف يشاركون 9412 ديزاينر  لبة الفائزون يف مسابقة باكالط ” 

نظمها مركز تحديث الصناعة  التى” 0419ديزاينر   باك“ويشارك أيضا بالمعرض الطلبة الفائزون في مسابقة 

سة ، ومع مؤس”اليونيدو“بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، بهدف تحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية 

 .أمام المجتمع الصناعىليقوموا بعرض وتنفيذ إبداعاتهم 



 

 

 

اليوم.. بروسيس وباك افريكا فوود معرضى فعاليات  رئيس الوزراء يفتتح  

افتتح منذ قليل د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه د. على المصيلحى وزير التموين و التجارة 

ألول الغذائى والذى تستضيفه مصر وللتعبئة والتغليف والتصنيع ” باك بروسيس”    فعاليات معرضي  الداخلية

ته فى دور” فوود افريكا ” مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات 

 .ديسمبر الجارى 11الى  9خالل الفترة من   الخامسة بمركز مصر للمعارض الدولية

مشترى  044دولة ، الى جانب اكثر من  00شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014فعاليات المعرضين  يشارك فى

دولة  11دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة  04دولى يمثلون 

ألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل بأجنحة رسمية وهى االمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا و

 .واندونيسيا والصين

يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات نقاشية بمشاركة عدد كبير من  

الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف ، فضالً والصناعات 

عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة 

دد من رؤساء الهيئات والجهات والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك ع

 .  التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية

 

 

 

 



 

 رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي "باك بروسيس" و" فوود أفريكا

 

 

 

 

، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولى

فعاليات المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة 

تغليف، ئة والكبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعب

وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من 

 .ي المعرضينسفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة ف

وعقب االفتتاح قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بتقدم 

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبرىات الشركات األجنبية، خاصةً الشركات األلمانية، 

 .ية يحظى باالهتماممشيًرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدول

وأضاف أن استضافة مصر لهذه المعارض يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

 .المشاركة بالمعرض

إلى أن المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى يقام  وأشار مسئولو وزارة الصناعة

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ئة معارض ديسمبر الجارى، كما يعد ايًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، حيث تنظمه هي

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 



والتجارة، ويتزامن اقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة، 

دولة، إلى جانب أكثر من  11ة محلية وعالمية تمثل شركة عارض 044ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشترى دولى يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص 

لمتاحة، والتطور الهائل الذى حدث في صناعة الغذاء في مصر خالل العقد األخير، هذا فضاًل عن االستثمارية ا

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )اإلمارات  11مشاركة 

عرض "فوود افريكا" يعد من أكبر التجمعات الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن م –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -

الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة 

 .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

ز تحديث الصناعة بالتعاون " والتى نظمها مرك0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .رىابداعاتهم امام المجتمع الصناعى المص

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، أن 

شركة من كبرىات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيًرا إلى أن  التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من

السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

 .االلمانية إلى السوق األفريقية

العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير  جدير بالذكر أنه من المقرر ان يُعقد على هامش فعاليات المعرضين

من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

والصناعات الهندسية والكيماوية؛ للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

ض العديد من الفعاليات المهمة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر سيشهد المعر

الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

 .الزراعى كشريك إستراتيجى

 



 

 

 
وباك بروسيس مدبويل يفتتح معرضيفوود أفريكا  

 

 

 

 

 

وضعت شركات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف آماال على زيادة صادراتها للسوق األفريقى من خالل 

 .ديسمبر الجاري 11إلى  9، في الفترة من ”باك بروسيس”و” فود أفريكا“مشاركتها بمعرضي 

ليف التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغوافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فعاليات المعرض 

، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ”فوود افريكا“ومعرض ” باك بروسيس“

 .مشتر أجنبي 044شركة محلية وعالمية، ونحو  044بمشاركة 

ارض تعد نقطة انطالق حقيقية قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استضافة مصر لهذه المع

 .للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا

أشار إلى أن إقامة مثل هذه المعارض يسهم في توسيع نطاق المنتج المصري باألسواق العالمية، فضالً عن وزيادة 

 .حركة التجارة البينية بين أسواق جميع الدول المشاركة بالمعرض

نبه قال يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، إن ألمانيا تشارك بجناح يضم من جا

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم  10أكثر من 

 .”باك بروسيس“من الحكومة األلمانية في معرض 



لى أن السوق المصرى يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية أشار إ

 .لنفاذ المنتجات االلمانية الي السوق األفريقي

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن معرض باك بروسيس فرصة جيدة للشركات 

 .ا خاللها الفترة المقبلةلزيادة صادراته

أوضح أن هناك فرصة جيدة أمام صادرات القطاع بالدول العربية واألفريقية، فضال عن إتاحة الفرصة للشركات 

 .غير المصدرة الخروج بمنتجها للسوق الخارجي

جروب، إن تنظيم المعرض والمساحة وكذلك نقل  قال هاني فؤاد، مدير تطوير أعمال األسواق الدولية بشركة آرما

 .مكانة أفضل من العام الماضي

أوضح أن المعرض فرصة جيدة للشركات لزيادة صادراتها والتعرف على عمالء جدد بالسوق األفريقي، الفتا إلى 

 أن الشركة تشارك بهذا المعرض سنويا

منصور وشركاه، إن الشركة تصدر ألكثر من  من جانبه قال ممدوح مصطفى مدير مبيعات شركة جيفركس روبير

 .دولة وحريصة على المشاركة في المعارض الدولية والمحلية 04

اوضح أن المعرض فرصة لزيادة صادراتها وترسيخ الثقة بينها وبين عمالئها في مختلف الدول، فضال عن فرصتها 

 .في فتح أسواق جديدة

يق في أورينت جروب، إن المعرض فرصة جيدة للشركات للتعرف على من جانبها قالت رانيا المغربي، مديرة التسو

 .خبرات جديدة في طرق التسويق، فضال عن مواكبة تطور احتياجات السوق

وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن السوق المصرى علي وجه 

بوابه للعالم األفريقي، بل وتتوسع في اتفاقات التجارة الحرة الخصوص، سوق ديناميكية وجذابة للغاية وليس فقط 

 .الواسعة النطاق مع الدول األخرى في المنطقة وتعد سوقاً مفتوحة للمستثمرين األجانب

أوضح أن قيام العديد من الشركات العالمية بضخ استثمارات وإنشاء تحالفات ضخمة لجاذبية السوق المحلى 

 .لنمو واالنفاق على قطاع األغذية والمشروبات في مصرالمصرى وارتفاع معدالت ا



أضاف أن وجود معرض تجاري عالمي بمصر ويحقق االستفادة لها كأحد المراكز االقتصادية الرئيسية في شمال 

 .أفريقيا، وبوابة لألسواق األفريقية واإلقليمية لإلعداد لتنسيق المعرض هذا العام

 04، مدير قطاع كبار العمالء بشركة فوديكا، إن الشركة تستهدف إبرام تعاقدات مع من جانبه قال محمد عبدالمالك

 .شركة أجنبية على هامش مشاركته بالمعرض للتصدير إليها خالل الفترة المقبلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

صورة ترصد افتتاح معرضي "باك بروسيس" و"فوود  94مبشاركة رئيس الوزراء.. 
 "أفريكا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، 

فعاليات المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة 

صة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخا

وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من 

 .عربية واألجنبية المشاركة في المعرضينسفراء الدولة ال

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقدم 

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبرى الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .مة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتماممشيرا إلى أن إقا

وأضاف، أن استضافة مصر لهذه المعارض يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

 .المشاركة بالمعرض



 

فوود افريكا»و« باك بروسيس»رئيس الوزراء يفتتح معرضي  » 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات 

، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة كبرى ”فوود افريكا“، ومعرض ”باك بروسيس“التعبئة والتغليف 

الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، وكذلك 

صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

، األلمانية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من ”دوسلدورف“افظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض مح

 .سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة في المعرضين

أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتقدم  وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .مشيًرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

قطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق يمثل استضافة مصر لهذه المعارض ن“وأضاف: 

األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة 

 .”بالمعرض

ي، يقام صنيع الغذائ، للتعبئة والتغليف والت”باك بروسيس“وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي 

 11الى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ديسمبر الجاري، كما يعد ايًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض 

، والغرفة األلمانية العربية ”أي إف بي”، و”كونسبت”، األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي”دوسلدورف“

ته ، في دور”فوود افريكا“للصناعة والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

دولة، إلى جانب  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044الخامسة، ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم  04مشتري دولي يمثلون  044أكثر من 

دعوتهم لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ اإلستثمار 

مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً  والفرص اإلستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء في

 –ألمانيا  –بيالروسيا  –السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )االمارات  11عن مشاركة 

 الصين(  –اندونيسيا  –البرازيل  –اسبانيا  –الهند 



اعة الغذاء فى منطقة الشرق ، يعد من اكبر التجمعات الخاصة بصن”فوود افريكا“كما تمت اإلشارة إلى أن معرض 

، حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع ”جلفوود دبي“األوسط وشمال إفريقيا بعد معرض 

  .الماضية

، والتي نظمها مركز تحديث الصناعة ″0419ديزاينر   باك“ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة 

 ، ومؤسسة”اليونيدو“والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة

التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض 

 .وتنفيذ إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري

لمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن أن وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األ

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

إلى أن  يًرا، مش”باك بروسيس“التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض 

السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

األلمانية إلى السوق االفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض 

 .”ماكيناتاالتحاد األلمانى لل”، و”دوسلدورف“

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما  والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر 

بتكار الدول المنتجه والمصدره للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإل

 .الزراعى كشريك استراتيجي

 
 

 

 

 

 



 

 "رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي "باك بروسيس" و"فوود أفريكا

 

 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة كبرى  المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس"

الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، وكذا 

صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

إلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من محافظ القاهرة، با

 .سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة في المعرضين

 

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتقدم 

كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، صناعة التعبئة والتغليف، 

 .مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام



وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

ا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة األوسط وقارة إفريقي

 .بالمعرض

وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام 

 11الى  9صر ألول مرة خالل الفترة من تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه م

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض  ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

لمعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة، والتجارة، ويتزامن إقامته مع ا

دولة، الى جانب اكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

دعوتهم  دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم 04مشترى دولي يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص 

االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء بمصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن مشاركة 

انيا اسب -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )االمارات  11

الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أكبر التجمعات الخاصة  –اندونيسيا  -البرازيل  -

بصناعة الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة واسعة 

 .محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

" والتي نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ اللبنانية وحاضنة 

 .إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري

وأعلن "يان نوتر"، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10ة تشارك بجناح يضم أكثر من أن جمهورية ألمانيا االتحادي

مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً 

نفاذ البوابة الرئيسية لإلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره 

المنتجات األلمانية إلى السوق اإلفريقية، الفتاً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة 

 ."معارض "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني للماكينات



النقاشية بمشاركة عدد  جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد، على هامش فعاليات المعرضين، العديد من الجلسات

كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

يات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر سيشهد المعرض العديد من الفعال

الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

 .الزراعي كشريك استراتيجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بروسيسمدبويل يفتتح فعاليات فود افريكا وباك  ” 

معرضي باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى و"فود افريكا" للصناعات الغذائية  فعاليات انطلقت

ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة  11الى  9خالل الفترة من 

معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة 

فى دورته الخامسة ، ومن وذلك بالتزامن مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات " فوود افريكا " 

المقرر ان يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو 

 . نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية

مشترى  044دولة ، الى جانب اكثر من  00ة تمثل شركة عارضة محلية وعالمي 014يشارك فى فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة  04دولى يمثلون 

بأجنحة رسمية وهى االمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل 

 .والصينواندونيسيا 

وفى هذا االطار اكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك 

" لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة بروسيس

الشرق األوسط وقارة افريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

ً الى ان الفترة الماضية شهدت تنسيق تام ب ين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة المشاركة بالمعرض، الفتا

الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة 

والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز 

 .االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرةوالشركة المنظمة للمعرض والغرفة 

 

https://www.elzmannews.com/section~0&find=keyword&keyword=%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA


 

 

 فوود" مبعرضي األفريقى خرباء يضعون خارطة طريق لتعزيز التكامل االقتصادي
بروسيس باك"و" افريكا " 

 

 

أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن دخول اتفاقية التجارة الحرة  أكد الوزير مفوض تجارى

 يمثل ركيزة اساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة القارية االفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي

الدول االفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية االفريقية في دول القارة، الفتاً الي ان االتفاقية تسعي لتحقيق التكامل 

ول ة ألسواق دالصناعي والتجاري بين دول القارة االمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسي

   .القارة السمراء

وقال إن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق الخارجية  

والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى الترويج 

  .لالستثمار بالسوق المصرى

 



تصريحات بديوى جاءت خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي  

لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" 

لقارية االفريقية"، ونظمها المجلس والتى عقدت تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة ا

التصديري للصناعات الغذائية، حيث أدارت الجلسة األستاذة مديحة نصر ، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب 

ود، زينب محم ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، والدكتورة األعمال، بمشاركة السفير

يا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة مديرة إدارة افريق

سيما للصناعات الغذائية، ومحمد عبد الصبور، رئيس الشركة المصرية لإلستثمارات الغذائية، وأحمد عبد الجواد، 

نعي نفيذي للرابطة األلمانية لمصرئيس شركة ينوى ترانس جلوبال لوجيستيكس، وريتشارد كليمنس، المدير الت

  .الماكينات

ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة علي تعزيز أطر  وقال السفير 

التعاون مع قارة افريقيا علي كافة االصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضالً عن تعزيز التعاون 

أن هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقوم بها مصر والتي كان  ودول القارة، مشيراً إلىالتجاري بين مصر 

أهمها الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، 

 حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديدوالسنغال العام الجاري بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة 

 .من االتفاقات التجارية واالستثمارية بين مصر وتلك الدول

وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة افريقيا خاصة وان 

مة في افريقيا ، مشيراً الي ضرورة المنافسة أصبحت قوية االن في القارة نظراً لضخ دول اجنبية استثمارات ضخ

تلبية احتياجات ومتطلبات اسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها 

   .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

 رة والصناعة الي انزينب محمود، مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجا واشارت الدكتورة 

اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية تعد استكمال لكافة االتفاقيات الموقعة بين الدول االفريقية والتي تتضمن 

اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة، الفتةً 

دف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق قارى يضم الي ان االتفاقية تسته

  .تريليون دوالر 3أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالى له عن 



حتاج ي ومن ناحيته أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية ان التصدير الي افريقيا 

الي بذل دور اكبر من وسائل االعالم لتعريف المستهلك االفريقي بالثقافة المصرية والتركيز علي القدرات الصناعية 

  .المصرية ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول االفريقية

 022أللمانية لمصنعي الماكينات إلى ان الرابطة تضم نحو وأشار ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة ا 

شركة متخصصة في تصنيع االغذية وماكينات التصنيع الزراعي اغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم انتاج يبلغ 

عاماً خطة طريق للنفاذ الي قارة افريقيا وقامت بنحو  51مليار يورو، مشيراً الي ان الرابطة وضعت منذ  00حوالي 

بعثة وجولة للقارة للتعرف علي الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب  12

 .العاملين في عدد من الدول االفريقية

كما شهدت فعاليات المعرضين عقد جلسة حول " قطاع التمور فى افريقيا" أدارها الدكتور أمجد القاضي المدير  

ئول عماد سعد مس يا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها الدكتورالتنفيذي لمركز تكنولوج

حاد عام االت الفار أمين  أشرف  الزراعى والدكتور لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار  المركز اإلعالمي 

 ة الزراعة المصرية ومنظمة األممشريف الشرباصى خبير النخيل بوزار العربى لمنتجى ومصنعى التمور والدكتور

الهجان جروب وعالء الطحان  خالد الهجان رئيس مجلس إدارة  المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو" والمهندس

عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس إنترناشيونال  رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان النتاج التمور والمهندس

 عة اورينت للتمور وعضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائيةومحمد القرش عضو مجلس إدارة مجمو

المنطقة  الزراعى إن  لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار  عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي  وقال الدكتور 

رؤية القيادة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس  أن  من التمور العالمية، مشيراً إلى  %02العربية تنتج 

 . اإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربى والعالمي

الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية،  نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم األمن  وأضاف أن 

التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على  أن  مشيراً إلى 

 .نخيل التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به

آخر  حيث أن  ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  

  .اللكترونية للجائزةديسمبر الجارى والتقدم من خالل البوابة ا 35موعد للتقدم للجائزة 



تحت مظلة  0250عام االتحاد العربى لمنتجى التمور ان االتحاد تم تأسيسه عام  اشرف الفار أمين  وقال الدكتور

االتحاد يستهدف ايضاً زيادة اإلنتاج العربى من  بجامعة الدول العربية، مشيراً الى أن  الوحدة اإلقتصادية  منظمة 

  .مليون طن 0من التمور العالمية باجمالى انتاج يصل الى  %02التمور والذى يصل الى 

سنوات،  1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة انتاجها الى  5.1وأضاف ان مصر تنتج سنوياً 

 01من  العامين الماضيين حيث ارتفعت  %522مشيراً الى أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 

من حجم تجارة التمور  %1حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة  ألف طن سنوياً  12سنوياً الى ألف طن 

 العالمية

االتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمى للتمور يطلق من محافظة الوادى الجديد، مشيراً الى  ولفت الفار الى أن  

  .خاصة بأسواق دول القارة االفريقيةأهمية فتح أسواق جديدة امام صادرات التمور المصرية 

شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  وقال الدكتور 

أصناف تمور جديدة  "الفاو" ان الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال 

لسوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية استغالل كافة الى مصر تفى باحتياجات ا

الفرص االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات السوق المصرى المتزايدة من 

كيلو للفرد  53ور بمعدل التمور خاصة وان مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة للتم

 ً   .سنويا

أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات  ولفت الشرباصى إلى 

لى أهمية العمل ع الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ركيزة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوى، مشيراً إلى 

مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين النهوض بقطاع التمور في 

وذلك لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوهاً الى ان منظمة 

 .صنف 17" الفاو" أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصرى حيث يضم 

مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور ويتم  خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن  المهندس وأشار 

لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة  تصدير الفائض 

وذلك بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلنتاج وتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف 

  .والتصنيع والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصرى باألسواق العالمية



محاور أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة الى  3أهمية العمل في إطار  ولفت الهجان إلى  

الى أهمية انتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة  مصر وتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيراً 

وتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة اقليمياً وعالمياً في 

 .مجال التمور

ومة تصنيع التمور التمور الى أهمية تفعيل منظ وأشار عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج  

العالم، مشيراً الى أهمية بناء  في السوق المصرى خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور فى 

 .صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية

المصرية ولفت المهندس/ عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس للتمور الى أهمية التوسع في تصدير التمور  

لمختلف األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيراداً للتمور والتي تشمل الهند واالمارات والمغرب 

ً المرتبة الـ  في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  52وفرنسا وألمانيا، مشيراً الى ان مصر تحتل حاليا

 .العالم

إدارة مجموعة اورينت للتمور الى أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات وأشار السيد/ محمد القرش عضو مجلس  

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي،  branding التمور المصرية

 .الفتاً الى أهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد ومابعد الحصاد

تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصرى باألسواق  أنه  إلى  ولفت 

العالمية، مشيراً الى أهمية تضافر جهود منتجى ومصدرى التمور للدخول السواق جديدة مثل السوق الهندى خاصة 

 .دولة حول العالم 20وان مصر تصدر لـ 

لمعرضين بجلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسالمة الغذاء فى تنظيم انتاج واختتم اليوم الثانى ل 

، وقد تحدث خالل الجلسة التى أدارها الدكتور/ أشرف  وتداول الغذاء وايجاد غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى 

ومية رئيس الهيئة الق السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من الدكتور/ حسين منصور

 .لسالمة الغذاء، والدكتور/ أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة

وقال الدكتور/ حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إنه أصبح هناك جهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء  

قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان قطاع  ألول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغذاء خاصةً وأن

، مشيراً إلى أن هذا األمر سيكون له 0251جهة مختلفة حتى عام  51متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

تأثير إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة 

  .والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على الصادرات



وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة  

الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات 

لقياسية في جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات ا

الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح 

إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سالمة الغذاء، ونظام  منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها،

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

  .مشروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة

أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة  وأضاف منصور 

للتصدير، مشيراً إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه األمر 

كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى  الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك

   .معايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناولها

ومن جانبه قال الدكتور/ أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الحجر الزراعي هو الجهة المعنية  

وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات وذلك  بالرقابة على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات

وفقاً التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، مشيراً الي ان هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة 

القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذى اصبح قاصراً على جهتين فقط هما 

اعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما يتركز اختصاص هيئة سالمة الغذاء فى ضمان صحة وسالمة الحجر الزر

 .االنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم
 

 
 
 
 
 
 

 



 

من حجم جتارة التمور عامليا %5االحتاد العربي ملنتجى التمور: مصر تستحوذ على   

من حجم تجارة  %1، إن مصر تستحوذ على التمور االتحاد العربي لمنتجيقال الدكتور أشرف الفار، أمين عام 

العامين الماضيين حيث  %522التمور عالميا، موضحا أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 

ً  12ألف طن سنوياً إلى  01ارتفعت من   .ألف طن سنويا

وجاء ذلك خالل جلسة حول "قطاع التمور في أفريقيا" التي عقدت في إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

 ."لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس

 .سنوات 1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة إنتاجها إلى  5.1وأضاف أن مصر تنتج سنوياً 

وأوضح أن االتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمي للتمور يطلق من محافظة الوادي الجديد، مشيراً إلى أهمية 

 .فتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة األفريقية

تحت مظلة منظمة الوحدة االقتصادية بجامعة الدول العربية،  0250ار إلى أن االتحاد تم تأسيسه عام وأشار الف

 .مشيراً إلى أن االتحاد يستهدف أيضاً زيادة اإلنتاج العربي من التمور خالل الفترة المقبلة

واالبتكار الزراعي إن المنطقة وقال الدكتور عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

من التمور العالمية، مشيراً إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة  %02العربية تنتج 

 .اإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربي والعالمي

ودعم األمن الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية،  وأضاف أن نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة

مشيراً إلى أن إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع نخيل 

 .التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به

ئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، حيث أن آخر ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في ف

 .ديسمبر الجاري والتقدم من خالل البوابة اإللكترونية للجائزة 35موعد للتقدم للجائزة 

https://www.youm7.com/story/2019/6/23/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9/4301124
https://www.youm7.com/story/2019/6/23/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9/4301124


وذكر الدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة إلى "الفاو" أن الفترة الماضية 

 .مصر تفي باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية

وأشار إلى أهمية استغالل كافة الفرص االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات 

المتزايدة من التمور خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة  السوق المصري

ً  53للتمور بمعدل   .كيلو للفرد سنويا

ولفت الشرباصى إلى أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات 

ركيزة أساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أهمية العمل على الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل 

النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين، 

أن منظمة "  لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوهاً إلى

 .صنف 17الفاو" أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصري حيث يضم 

وأكد المهندس خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور ويتم 

هدفة تحديد األسواق المستتصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية ل

وتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلنتاج والتصنيع 

 .والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصري باألسواق العالمية

صناف جديدة إلى مصر محاور أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أ 3وشدد على أهمية العمل في إطار 

وتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيراً إلى أهمية إنتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة 

وتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة إقليمياً وعالمياً في 

 .مجال التمور

رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور إلى أهمية تفعيل منظومة تصنيع التمور  وأشار عالء الطحان

في السوق المصري خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور في العالم، مشيراً إلى أهمية بناء 

 .صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية

 



عبادي مدير شركة جريس للتمور إلى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية  ولفت المهندس عبد الجواد

لمختلف األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيراداً للتمور والتي تشمل الهند واإلمارات والمغرب 

ً المرتبة الـ  رة للتمور على مستوى في قائمة الدول المصد 52وفرنسا وألمانيا، مشيراً إلى أن مصر تحتل حاليا

 .العالم

وأكد محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة أورينت للتمور أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات التمور 

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، الفتاً إلى  branding المصرية

 .المعنية لتقليل مشكالت الحصاد وما بعد الحصادأهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات 

وتابع أنه تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصري باألسواق العالمية، 

مشيراً إلى أهمية تضافر جهود منتجي ومصدري التمور للدخول ألسواق جديدة مثل السوق الهندي خاصة وأن 

 .دولة حول العالم 20ـ مصر تصدر ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 خرباء وساسة يضعون خارطة طريق لتعزيز التكامل االقتصادي األفريقي

 

 

أكد الوزير مفوض تجاري أحمد بديوي، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن دخول اتفاقية التجارة الحرة 

الماضي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة القارية األفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو 

الدول األفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية األفريقية في دول القارة، الفتا إلى أن االتفاقية تسعى لتحقيق التكامل 

ل لرئيسية ألسواق دوالصناعي والتجاري بين دول القارة، األمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة ا

 القارة السمراء.

وقال إن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق الخارجية 

والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى الترويج 

 لالستثمار بالسوق المصري.

تصريحات "بديوي" جاءت خالل مشاركته في الجلسة العمل التي عقدت في إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" 

القارية األفريقية"، ونظمها المجلس  والتي عقدت تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة

التصديري للصناعات الغذائية، حيث أدارت الجلسة مديحة نصر، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب األعمال، 

بمشاركة السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون األفريقية، والدكتورة زينب محمود، مديرة 

االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما  إدارة أفريقيا بقطاع



للصناعات الغذائية، محمد عبد الصبور رئيس الشركة المصرية لالستثمارات الغذائية، أحمد عبد الجواد رئيس 

 ماكينات.األلمانية لمصنعي الشركة ينوى ترانس جلوبال لوجيستيكس، ريتشارد كليمنس المدير التنفيذي للرابطة 

 ماهر العدوي: مصر حريصة على تعزيز أطر التعاون مع أفريقيا

وقال السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون األفريقية إن الحكومة حريصة على تعزيز أطر 

ن فضالً عن تعزيز التعاو التعاون مع قارة أفريقيا على كافة األصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي

التجاري بين مصر ودول القارة، مشيرا إلى أن هناك أنشطة ثنائية ومتعددة األطراف تقوم بها مصر والتي كان 

أهمها الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتي تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، 

ف التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد والسنغال العام الجاري بهدف تكثي

 من االتفاقات التجارية واالستثمارية بين مصر وتلك الدول.

وأكد "العدوي" ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة أفريقيا خاصة وأن 

القارة نظرا لضخ دول أجنبية استثمارات ضخمة فيها، مشيرا إلى ضرورة تلبية  المنافسة أصبحت قوية اآلن في

احتياجات ومتطلبات أسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها أثناء 

 تسويق المنتجات المصرية لها.

تفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن وأشارت الدكتورة زينب محمود، مديرة إدارة أفريقيا بقطاع اال

اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية تعد استكمال لكافة االتفاقيات الموقعة بين الدول األفريقية والتي تتضمن 

الفتةً  ،اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة

إلى أن االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق قاري يضم 

 تريليون دوالر. 3أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالي له عن 

 

 الفندي: التصدير ألفريقيا يحتاج لبذل دور أكبر من وسائل اإلعالم

وأكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية، أن التصدير ألفريقيا يحتاج لبذل دور أكبر 

من وسائل اإلعالم لتعريف المستهلك األفريقي بالثقافة المصرية والتركيز على القدرات الصناعية المصرية ورفع 

 اد وشروطه في الدول األفريقية.وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستير



شركة  022وأشار ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات، أن الرابطة تضم نحو 

متخصصة في تصنيع األغذية وماكينات التصنيع الزراعي أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم إنتاج يبلغ حوالي 

 12عاما خطة طريق للنفاذ إلى قارة أفريقيا وقامت بنحو  51ن الرابطة وضعت منذ مليار يورو، مشيرا إلى أ 00

بعثة وجولة للقارة للتعرف على الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب العاملين 

 في عدد من الدول األفريقية.

ر في أفريقيا" أدارها الدكتور أمجد القاضي المدير كما شهدت فعاليات المعرضين عقد جلسة حول "قطاع التمو

التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها الدكتور عماد سعد مسؤول 

المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والدكتور أشرف الفار أمين عام االتحاد 

ربي لمنتجي ومصنعي التمور والدكتور شريف الشرباصي خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم الع

المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو" والمهندس خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب وعالء الطحان 

بادي مدير شركة جريس إنترناشيونال رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور والمهندس عبد الجواد ع

 ومحمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة أورينت للتمور وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وقال الدكتور عماد سعد مسؤول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، إن المنطقة 

لعالمية، مشيرا إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة من التمور ا %02العربية تنتج 

 اإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربي والعالمي.

وأضاف أن نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم األمن الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية، 

إلى أن إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع نخيل  مشيراً 

 التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به.

ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر حيث أن آخر 

 ديسمبر الجاري والتقدم من خالل البوابة االلكترونية للجائزة. 35للجائزة  موعد للتقدم

 مليون طن 6.2االتحاد العربي لمنتجي التمور: مصر تستهدف زيادة إنتاجها إلى 

تحت مظلة  0250وقال الدكتور أشرف الفار أمين عام االتحاد العربي لمنتجي التمور، إن االتحاد تم تأسيسه عام 

ة االقتصادية بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن االتحاد يستهدف زيادة اإلنتاج العربي من التمور منظمة الوحد

 مليون طن. 0من التمور العالمية بإجمالي إنتاج يصل إلى  %02والذى يصل إلى 



، سنوات 1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة إنتاجها إلى  5.1وأضاف أن مصر تنتج سنويا 

 01العامين الماضيين حيث ارتفعت من  %522مشيرا الى أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 

من حجم تجارة التمور  %1ألف طن سنوياً حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة  12ألف طن سنوياً الى 

عالمي للتمور يطلق من محافظة الوادي الجديد، العالمية، ولفت "الفار" إلى أن االتحاد يعمل حاليا على توثيق يوم 

 مشيرا إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة األفريقية.

 شريف الشرباصي: جهود كبيرة إلدخال أصناف تمور جديدة إلى مصر

ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وقال الدكتور شريف الشرباصي خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية 

"الفاو"، إن الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة 

إلى مصر تفي باحتياجات السوق المحلي ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية استغالل كافة 

تاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات السوق المصري المتزايدة من الفرص االستثمارية الم

كيلو للفرد  53التمور خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة للتمور بمعدل 

 سنويا.

جهات تنفيذها بالتعاون بين ال ولفت "الشرباصي" إلى أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم

الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ركيزة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أهمية العمل على 

النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين 

وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوها إلى أن منظمة  وذلك لالرتقاء بمستوى جودة

 صنف. 17"الفاو" أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصري حيث يضم 

وأشار المهندس خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب، إلى أن مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور 

لفائض لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق ويتم تصدير ا

المستهدفة وتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف وذلك بهدف العمل وفق رؤية محددة 

 ية.لإلنتاج والتصنيع والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصري باألسواق العالم

محاور أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة الى  3ولفت "الهجان" إلى أهمية العمل في إطار 

مصر وتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيراً إلى أهمية إنتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة 

ومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة اقليمياً وعالمياً في وتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل منظ

 مجال التمور.



وأشار عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور، إلى أهمية تفعيل منظومة تصنيع التمور 

ناء أهمية بفي السوق المصري خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور في العالم، مشيرا إلى 

 صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية.

ولفت المهندس عبد الجواد عبادي مدير شركة جريس للتمور، إلى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية 

ب لمغرلمختلف األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيراداً للتمور والتي تشمل الهند واإلمارات وا

ً المرتبة الـ  في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  52وفرنسا وألمانيا، مشيراً إلى أن مصر تحتل حاليا

 العالم.

فيما أشار محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة أورينت للتمور إلى أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات 

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي،  branding  التمور المصرية 

 الفتا إلى أهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد وما بعد الحصاد.

واق باألسولفت إلى أنه تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصري 

العالمية، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود منتجي ومصدري التمور للدخول ألسواق جديدة مثل السوق الهندي خاصة 

 دولة حول العالم. 20وان مصر تصدر لـ 

واختتم اليوم الثاني للمعرضين بجلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسالمة الغذاء في تنظيم إنتاج 

ء وإيجاد غذاء صحي وآمن للمستهلك المصري، وقد تحدث خالل الجلسة التي أدارها الدكتور أشرف وتداول الغذا

السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية 

 لسالمة الغذاء، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة.

 يئة القومية لسالمة الغذاء: مستعدون لحل أي مشكالت تواجه المصدريناله

وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إنه أصبح هناك جهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء 

 كان قطاعألول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغذاء خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر 

، مشيراً إلى أن هذا األمر سيكون له 0251جهة مختلفة حتى عام  51متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

تأثير إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة 

 هات المعنية.على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الج



وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة 

الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات 

ذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات القياسية في جميع عمليات تداول األغ

الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح 

تضمن سالمة الغذاء، ونظام منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي 

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

 مشروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

واجه المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة وأضاف "منصور" أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت ت

للتصدير، مشيراً إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه األمر 

الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى 

 معايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التي يتناولها.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الحجر الزراعي هو الجهة المعنية بالرقابة 

على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات وذلك وفقاً 

التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة 

القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذي أصبح قاصرا على جهتين فقط هما 

تصاص هيئة سالمة الغذاء في ضمان صحة وسالمة الحجر الزراعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما يتركز اخ

 اإلنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خبري خنيل بـ"الزراعة": الوزارة جنحت يف إدخال أصناف متور جديدة

 "الفاو"، إنقال الدكتور شريف الشرباصي خبير النخيل بوزارة الزراعة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة إلى مصر تفي 

 باحتياجات السوق المحلي، ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية.

 لمعرض الدوليجاء ذلك خالل المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة وا

للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" والتي عقدت تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا.. اتفاقية التجارة الحرة القارية 

  األفريقية".

وأشار الشرباصي، إلى أهمية استغالل كل الفرص االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر؛ وذلك للوفاء 

لمتزايدة من التمور خاصة أن مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية باحتياجات السوق المصرية ا

 كيلو للفرد سنوياً. 53المستهلكة للتمور بمعدل 

ولفت الشرباصي، إلى أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يجرى تنفيذها بالتعاون بين الجهات 

 كيزة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي.الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ر

وأوضح أهمية العمل على النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت 

المنتجين والمصنعين المصريين وذلك لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير 

منظمة " الفاو" أصدرت كتاب "أطلس النخيل" لتوثيق النخيل المصري حيث يضم الجودة العالمية، منوهاً بأن 

 صنفًا. 17

 

 

 



 

 

 

 من اإلنتاج العاملي %08منتجو التمور: نسعى لزيادة اإلنتاج العربي إىل 

 ، تحت مظلة0250قال الدكتور أشرف الفار، أمين عام االتحاد العربي لمنتجي التمور، إن االتحاد تم تأسيسه عام 

منظمة الوحدة االقتصادية بجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن االتحاد يستهدف أيضاً زيادة اإلنتاج العربي من 

 ماليين طن. 0من التمور العالمية بإجمالى إنتاج يصل إلى  %02التمور، والذي يصل إلى 

يكا"، في دورته الخامسة وأضاف "الفار" خالل المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات، "فوود أفر

والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف، "باك بروسيس"، والتى عقدت تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية 

مليون  0.2مليون طن، وتستهدف زيادة إنتاجها إلى  5.1التجارة الحرة القارية األفريقية"، أن مصر تنتج سنوياً 

العامين  %522الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة  سنوات، مشيراً إلى أن 1طن في غضون 

ألف طن سنوياً، حيث تستحوذ الصادرات المصرية على  12ألف طن سنوياً إلى  01الماضيين، حيث ارتفعت من 

 من حجم تجارة التمور العالمية. %1نسبة 

ر يطلق من محافظة الوادى الجديد، مشيراً ولفت "الفار" إلى أن االتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمى للتمو

 إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة األفريقية.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 حسني منصور: "القومية للغذاء" الوحيدة املعنية بسالمة األغذية يف مصر

الغذاء، إنه أصبح هناك جهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة 

ألول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغذاء، خاصةً أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان قطاع 

 .0251جهة مختلفة حتى عام  51متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

غذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي جاء ذلك خالل المعرض التجاري الدولي لأل

للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" والتي عقدت تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا.. اتفاقية التجارة الحرة القارية 

  األفريقية".

ائية المتداولة في السوق وأشار إلى أن هذا األمر سيكون له تأثير إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات الغذ

 المحلية، وكذا عمليات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة 

، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها

القياسية في جميع عمليات تداول األغذية، إضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات 

الح منع تداول غير الصالصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية و

منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سالمة الغذاء، ونظام 

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

 الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة. مشروعات القوانين الخاصة بسالمة

وأضاف أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة للتصدير، 

 مشيراً إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه األمر الذي يستلزم

رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى معايير السالمة 

 بالنسبة لألغذية والمشروبات التي يتناولها.

 
 



 

 

 

 

خرباء: االتفاقية القارية تعزز معدالت التبادل التجاري واالستثماري بني الدول 
 االفريقية

 

عقدت في  التي  «الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية»في فعاليات جلسة  أكد المشاركون

في دورته الخامسة والمعرض الدولي ” فوود افريكا“اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

في تعزيز معدالت التبادل التجاري ، على اهمية االتفاقية التي ستساهم ”باك بروسيس“للتعبئة والتغليف 

 .واالستثماري بين الدول االفريقية

الوزير مفوض تجارى أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري إن دخول اتفاقية التجارة   وقال

التجاري  لتبادلالحرة القارية االفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة اساسية لتعزيز معدالت ا

 .بين كافة الدول االفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية االفريقية في دول القارة

ولفت إلى أن االتفاقية تسعي لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة االمر الذي سيصب في صالح مصر 

 .باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول القارة السمراء



وي أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق وذكر بد

الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى 

 .الترويج لالستثمار بالسوق المصري

زير الخارجية للشئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة علي تعزيز أطر وقال السفير ماهر العدوي، نائب مساعد و

التعاون مع قارة افريقيا علي كافة االصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضالً عن تعزيز التعاون 

 .التجاري بين مصر ودول القارة

ن أهمها الجولة التي قام بها الرئيس هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقوم بها مصر والتي كا وأشار إلى أن

عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام الجاري بهدف تكثيف 

التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات التجارية واالستثمارية 

 .الدولبين مصر وتلك 

وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة افريقيا خاصة وان 

المنافسة اصبحت قوية االن في القارة نظراً لضخ دول اجنبية استثمارات ضخمة في افريقيا ، مشيراً الي ضرورة 

ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها  تلبية احتياجات ومتطلبات اسواق القارة فكل دولة لها

 .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

د. زينب محمود، مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الي ان اتفاقية   وأشارت

ية موقعة بين الدول االفريقية والتي تتضمن اتفاقالتجارة الحرة القارية االفريقية تعد استكمال لكافة االتفاقيات ال

 .الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة

ولفتت إلى أن االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق  

 .تريليون دوالر 3من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالي له عن قاري يضم أكثر 

ومن ناحيته أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية ان التصدير الي افريقيا يحتاج  

لصناعية علي القدرات ا الي بذل دور اكبر من وسائل االعالم لتعريف المستهلك االفريقي بالثقافة المصرية والتركيز

 .المصرية ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول االفريقية

 



شركة  022ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات ان الرابطة تضم نحو  وأشار

متخصصة في تصنيع االغذية وماكينات التصنيع الزراعي اغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم انتاج يبلغ حوالي 

 12ق للنفاذ الي قارة افريقيا وقامت بنحو عاماً خطة طري 51مليار يورو، مشيراً الي ان الرابطة وضعت منذ  00

بعثة وجولة للقارة للتعرف علي الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب العاملين 

 في عدد من الدول االفريقية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

« املصدرين تواجه مشكالت أي حلل  تؤكد استعدادها« سالمة الغذاء  

 

 

د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين   أكد 

،طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة للتصدير، مشيرا إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة 

 .والقطاع الخاص والمستهلك نفسه 

خالل كلمته خالل حلقة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسالمة الغذاء فى تنظيم انتاج وتداول جاء ذلك 

باك ” و” فوود افريكا ” الغذاء وايجاد غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى على هامش فاعليات معرضي 

 .ديسمبر الحالى 55الى7المقام في مركز مصر للمعارض في الفترة من ” بروسيس 

دد منصور على ضرورة رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى وش

 .جودة وأعلى معايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناولها

ة لسالمة أصبحت الجهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء ألول في مصر ممثلة في الهيئة القومي  وأضاف ان الهيئة

جهة  51الغذاء خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان قطاع متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

، مشيراً إلى أن هذا األمر سيكون له تأثير إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات الغذائية 0251مختلفة حتى عام 

والرقابة على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المتداولة في السوق المحلي وعمليات الفحص 

 .المعنية



وأضاف أن قانون إنشاء الهيئة حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة  

ً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر  االشتراطات الغذاء ،وفقا

والمواصفات القياسية في جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها 

منح شهادات الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية ومنع 

منع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن تداول غير الصالح منها لالستهالك اآلدمي و

سالمة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، 

ت اواقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذ

 .الصلة

من جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الحجر الزراعي هو الجهة المعنية 

بالرقابة على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات وذلك 

ية، مشيراً الي ان هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة وفقاً التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النبات

القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذى اصبح قاصراً على جهتين فقط هما 

ة مالحجر الزراعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما يتركز اختصاص هيئة سالمة الغذاء فى ضمان صحة وسال

 االنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

« من حجم جتارة التمور  %5مصر تستحوذ على «: االحتاد العربي ملنتجي التمور
 عامليا  

  

من حجم تجارة  %1عام االتحاد العربي لمنتجي التمور، إن مصر تستحوذ على   قال د. اشرف الفار أمين 

العامين الماضيين حيث  %522الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة   موضحا ان التمور عالميا،

ً  12ألف طن سنوياً الى  01من   ارتفعت  .ألف طن سنويا

التي عقدت في اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي ” قطاع التمور فى افريقيا” جاء ذلك خالل جلسة حول 

 .”باك بروسيس“في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف ” كافوود افري“لألغذية والمشروبات 

 .سنوات 1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة انتاجها الى  5.1وأضاف ان مصر تنتج سنوياً 

ة لى أهمياالتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمي للتمور يطلق من محافظة الوادي الجديد، مشيراً ا  وأوضح أن

 .فتح أسواق جديدة امام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة االفريقية

بجامعة الدول العربية،   الوحدة االقتصادية  تحت مظلة منظمة 0250وأشار الفار إلى ان االتحاد تم تأسيسه عام 

 .خالل الفترة المقبلةاالتحاد يستهدف ايضاً زيادة اإلنتاج العربي من التمور   مشيراً الى أن



المنطقة   الزراعي إن  لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار  وقال د. عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة   أن  من التمور العالمية، مشيراً إلى %02العربية تنتج 

 . نخيل التمر على المستويين العربي والعالمياإلماراتية لدعم وتطوير قطاع 

الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية،   نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم األمن  وأضاف أن

إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع   أن  مشيراً إلى

 .ل التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة بهنخي

آخر   يث أنح  ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

 .ديسمبر الجاري والتقدم من خالل البوابة االلكترونية للجائزة 35موعد للتقدم للجائزة 

ى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة شريف الشرباص  وذكر د. 

أصناف تمور جديدة الى   ان الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال” الفاو“

 .مصر تفي باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية

مية استغالل كافة الفرص االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات الى أه  وأشار

السوق المصري المتزايدة من التمور خاصة وان مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة 

ً  53للتمور بمعدل   .كيلو للفرد سنويا

ية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات أن استراتيج  ولفت الشرباصى إلى

لى أهمية العمل ع  الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ركيزة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى

صريين نعين المالنهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمص

وذلك لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوهاً الى ان منظمة 

 .صنف 17أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصري حيث يضم ” الفاو” 

الكتفاء الذاتي من التمور ويتم مصر حققت ا  وأكد المهندس خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن 

لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة   تصدير الفائض

وتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف وذلك بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلنتاج 

 .تنافسية المنتج المصري باألسواق العالمية والتصنيع والتصدير لتعزيز



محاور أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة الى مصر وتحديد  3أهمية العمل في إطار   إلى ولفت

مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيراً الى أهمية انتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة وتوفير 

ن والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة اقليمياً وعالمياً في مجال محطات للتخزي

 .التمور

التمور الى أهمية تفعيل منظومة تصنيع التمور   وأشار عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج 

العالم، مشيراً الى أهمية بناء   مستقبل التمور فىفي السوق المصري خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل 

 .صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية

ولفت المهندس عبد الجواد عبادي مدير شركة جريس للتمور الى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية  

للتمور والتي تشمل الهند واالمارات والمغرب  لمختلف األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيراداً 

ً المرتبة الـ  في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  52وفرنسا وألمانيا، مشيراً الى ان مصر تحتل حاليا

 .العالم

وأكد محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة اورينت للتمور الى أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات التمور  

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، الفتاً الى  branding المصرية

 .أهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد ومابعد الحصاد

المنتج المصري باألسواق تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية   أنه  ولفت إلى

العالمية، مشيراً الى أهمية تضافر جهود منتجي ومصدري التمور للدخول ألسواق جديدة مثل السوق الهندي خاصة 

 .دولة حول العالم 20وان مصر تصدر لـ 

 

 

 

 

 



 

 

 دورهيئة سالمة الغذاء يف مصر جلسة ختام اليوم الثاني مبعرض فود أفريكا

لمعرضي فود أفريكا وباك بروسيس بجلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسالمة اختتم اليوم الثاني 

الغذاء في تنظيم إنتاج وتداول الغذاء وإيجاد غذاء صحي وآمن للمستهلك المصري، وتحدث خالل الجلسة التي 

 كتور حسين منصورأدارها الدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من الد

 .رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة

 

وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إنه أصبح هناك جهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء 

ذاء خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان قطاع ألول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغ

، مشيًرا إلى أن هذا األمر سيكون له 0251جهة مختلفة حتى عام  51متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

 تأثير إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة

 .على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة 

واصفات المالغذاء وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات و

القياسية في جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات 

الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح 

تدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سالمة الغذاء، ونظام منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش وال

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

 .مشروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة

ضاف منصور أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة وأ

للتصدير، مشيًرا إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه األمر 

المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى  الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة

 .معايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناولها



ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الحجر الزراعي هو الجهة المعنية 

النبات وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات وذلك بالرقابة على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة 

وفقًا التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، مشيًرا الي ان هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة 

القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذى اصبح قاصًرا على جهتين فقط هما 

ر الزراعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما يتركز اختصاص هيئة سالمة الغذاء فى ضمان صحة وسالمة الحج

 .االنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فود أفريكا وباك بروسيس يناقشان قطاع التمور يف أفريقيا.. تفاصيل

أفريكا بالقاهرة عقد جلسة حول " قطاع التمور فى افريقيا" أدارها شهدت فعاليات معرضي باك بروسيس وفود 

الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها 

ف والدكتور أشر الدكتور عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى

الفار أمين عام االتحاد العربى لمنتجى ومصنعى التمور والدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة 

 ."المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو

ة ر الزراعى إن المنطقوقال الدكتور عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكا

من التمور العالمية، مشيًرا إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة  %02العربية تنتج 

 . اإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربى والعالمي

ألمن الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية، وأضاف أن نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم ا

مشيًرا إلى أن إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع نخيل 

 .التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به

 زة خليفة الدولية لنخيل التمر حيث أن آخرووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائ

 .ديسمبر الجارى والتقدم من خالل البوابة االلكترونية للجائزة 35موعد للتقدم للجائزة 

تحت مظلة  0250وقال الدكتور اشرف الفار أمين عام االتحاد العربى لمنتجى التمور ان االتحاد تم تأسيسه عام 

دول العربية، مشيًرا الى أن االتحاد يستهدف ايًضا زيادة اإلنتاج العربى من منظمة الوحدة اإلقتصادية بجامعة ال

 .مليون طن 0من التمور العالمية باجمالى انتاج يصل الى  %02التمور والذى يصل الى 

سنوات،  1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة انتاجها الى  5.1وأضاف ان مصر تنتج سنويًا 

 01العامين الماضيين حيث ارتفعت من  %522ن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة مشيًرا الى أ

من حجم تجارة التمور  %1ألف طن سنويًا حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة  12ألف طن سنويًا الى 

 العالمية



لق من محافظة الوادى الجديد، مشيًرا الى ولفت الفار الى أن االتحاد يعمل حاليًا على توثيق يوم عالمى للتمور يط

 .أهمية فتح أسواق جديدة امام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة االفريقية

وقال الدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة الى "الفاو" ان الفترة الماضية شهدت 

مصر تفى باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيًرا الى أهمية استغالل كافة الفرص 

ور تزايدة من التماالستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات السوق المصرى الم

 .كيلو للفرد سنويًا 53خاصة وان مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة للتمور بمعدل 

ولفت الشرباصى إلى أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات 

ة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوى، مشيًرا إلى أهمية العمل على الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ركيز

النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين 

ظمة ان من وذلك لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوًها الى

 .صنف 17" الفاو" أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصرى حيث يضم 

وأشار المهندس خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور ويتم 

هدفة لتحديد األسواق المستتصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيًرا الى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية 

وتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف وذلك بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلنتاج 

 .والتصنيع والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصرى باألسواق العالمية

ارات وإدخال أصناف جديدة الى مصر محاور أساسية تشمل زيادة االستثم 3ولفت الهجان إلى أهمية العمل في إطار 

وتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيًرا الى أهمية انتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة 

وتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة اقليميًا وعالميًا في 

 .مجال التمور

ر عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور الى أهمية تفعيل منظومة تصنيع التمور وأشا

في السوق المصرى خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور فى العالم، مشيًرا الى أهمية بناء 

 .صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية

 



المهندس عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس للتمور الى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية ولفت 

لمختلف األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيرادًا للتمور والتي تشمل الهند واالمارات والمغرب 

قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  في 52وفرنسا وألمانيا، مشيًرا الى ان مصر تحتل حاليًا المرتبة الـ 

 .العالم

 

وأشار محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة اورينت للتمور الى أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات التمور 

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي، الفتًا الى  branding المصرية

 .الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد ومابعد الحصاد أهمية تفعيل

ولفت إلى أنه تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصرى باألسواق 

ة الهندى خاصالعالمية، مشيًرا الى أهمية تضافر جهود منتجى ومصدرى التمور للدخول السواق جديدة مثل السوق 

 .دولة حول العالم 20وان مصر تصدر لـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ماهر العدوي: احلكومة حريصة علي تعزيز أطر التعاون مع قارة افريقيا

قال السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة علي تعزيز أطر 

االصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضاًل عن تعزيز التعاون التعاون مع قارة افريقيا علي كافة 

 .التجاري بين مصر ودول القارة

وأشار الي ان هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقوم بها مصر والتي كان أهمها الجولة التي قام بها الرئيس 

ف وكوت ديفوار، والسنغال العام الجاري بهدف تكثيعبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، 

التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات التجارية واالستثمارية 

 .بين مصر وتلك الدول

ريقيا خاصة وان وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة اف

المنافسة اصبحت قوية االن في القارة نظًرا لضخ دول اجنبية استثمارات ضخمة في افريقيا ، مشيًرا الي ضرورة 

تلبية احتياجات ومتطلبات اسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها 

 .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

واشارت الدكتورة زينب محمود، مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الي ان 

اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية تعد استكمال لكافة االتفاقيات الموقعة بين الدول االفريقية والتي تتضمن 

 .تفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارةاتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد اال

ولفتت إلى أن االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق قارى 

 .تريليون دوالر 3يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالى له عن 

 

 

 



 

 

" من حجم جتارة التمور  %5االحتاد العربي ملنتجي التمور": مصر تستحوذ على 
 عامليا

من حجم تجارة  %1قال الدكتور أشرف الفار أمين عام االتحاد العربي لمنتجي التمور، إن مصر تستحوذ على 

اضيين حيث العامين الم %522التمور عالميا، موضحا أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 

 .ألف طن سنويًا 12ألف طن سنويًا إلى  01ارتفعت من 

جاء ذلك خالل جلسة حول " قطاع التمور في أفريقيا" التي عقدت في إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

 ."لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس

 .سنوات 1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة إنتاجها إلى  5.1أن مصر تنتج سنويًا  وأضاف

 

وأوضح أن االتحاد يعمل حاليًا على توثيق يوم عالمي للتمور يطلق من محافظة الوادي الجديد، مشيًرا إلى أهمية 

 .رة األفريقيةفتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القا

تحت مظلة منظمة الوحدة االقتصادية بجامعة الدول العربية،  0250وأشار الفار إلى أن االتحاد تم تأسيسه عام 

 .مشيًرا إلى أن االتحاد يستهدف أيًضا زيادة اإلنتاج العربي من التمور خالل الفترة المقبلة

فة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي إن المنطقة وقال الدكتور عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خلي

من التمور العالمية، مشيًرا إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة  %02العربية تنتج 

 .اإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربي والعالمي

آليات التنمية المستدامة ودعم األمن الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية، وأضاف أن نخيل التمر يمثل أحد أهم 

مشيًرا إلى أن إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع نخيل 

 .التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به



والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، حيث أن آخر ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين 

 .ديسمبر الجاري والتقدم من خالل البوابة اإللكترونية للجائزة 35موعد للتقدم للجائزة 

وذكر الدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

فاو" أن الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة إلى "ال

 .مصر تفي باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية

تياجات باح وأشار إلى أهمية استغالل كافة الفرص االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء

السوق المصري المتزايدة من التمور خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة 

 .كيلو للفرد سنويًا 53للتمور بمعدل 

ولفت الشرباصى إلى أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات 

ية وشركاء التنمية تمثل ركيزة أساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيًرا إلى أهمية العمل على الحكومية المعن

النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين، 

دة العالمية، منوًها إلى أن منظمة " لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجو

 .صنف 17الفاو" أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصري حيث يضم 

وأكد المهندس خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور ويتم 

مة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيًرا إلى أهمية تفعيل منظو

وتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلنتاج والتصنيع 

 .والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصري باألسواق العالمية

زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة إلى مصر محاور أساسية تشمل  3وشدد على أهمية العمل في إطار 

وتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيًرا إلى أهمية إنتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة 

وتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة إقليميًا وعالميًا في 

 .التمور مجال

وأشار عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور إلى أهمية تفعيل منظومة تصنيع التمور 

في السوق المصري خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور في العالم، مشيًرا إلى أهمية بناء 

 .صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية



ولفت المهندس عبد الجواد عبادي مدير شركة جريس للتمور إلى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية 

لمختلف األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيرادًا للتمور والتي تشمل الهند واإلمارات والمغرب 

في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  52ـ وفرنسا وألمانيا، مشيًرا إلى أن مصر تحتل حاليًا المرتبة ال

 .العالم

 

وأكد محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة أورينت للتمور أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات التمور 

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، الفتًا إلى  branding المصرية

 .يل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد وما بعد الحصادأهمية تفع

وتابع أنه تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصري باألسواق العالمية، 

الهندي خاصة وأن مشيًرا إلى أهمية تضافر جهود منتجي ومصدري التمور للدخول ألسواق جديدة مثل السوق 

 .دولة حول العالم 20مصر تصدر لـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

التمثيل التجاري: دخول اتفاقية التجارة احلرة األفريقية حيز النفاذ خالل يوليو 
 املاضي

أكد الوزير مفوض تجارى أحمد بديوي، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة 

القارية األفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين جميع 

الدول األفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية األفريقية في دول القارة، الفتًا إلى أن االتفاقية تسعى لتحقيق التكامل 

مر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول الصناعي والتجاري بين دول القارة، األ

 .القارة السمراء

أحمد بديوي إن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق   وقال

ة إلى المستوردين، باإلضافالخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين و

 .الترويج لالستثمار بالسوق المصرية

تصريحات بديوى جاءت خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس"، 

عقدت تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية"، ونظمها المجلس  والتى

 .التصديري للصناعات الغذائية

أدارت الجلسة مديحة نصر، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب األعمال، بمشاركة السفير ماهر العدوي، 

ريقية، والدكتورة زينب محمود، مديرة إدارة أفريقيا بقطاع االتفاقات نائب مساعد وزير الخارجية للشئون األف

التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية، ومحمد 

لوبال ج عبد الصبور، رئيس الشركة المصرية لالستثمارات الغذائية، وأحمد عبد الجواد، رئيس شركة ينوى ترانس

 .لوجيستيكس، وريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات

 

 



 

 

 

أمحد بديوي: دخول اتفاقية التجارة احلرة القارية حيز التنفيذ يعزز معدالت 
 التبادل التجاري

ة التجار ، إن دخول اتفاقية التمثيل التجاري قال الوزير مفوض تجارى أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز

القارية اإلفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري  الحرة

 .بين كافة الدول اإلفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية اإلفريقية في دول القارة

لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة، األمر الذي سيصب في صالح مصر  تسعى وأضاف أن االتفاقية

 .باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول القارة السمراء

يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق  التمثيل التجاري إلى أن جهاز وأشار

الخارجية، والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين، باإلضافة إلى 

 .الترويج لالستثمار بالسوق المصرية

ك فى جلسة العمل التى عقدت فى إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود جاء ذل

افريكا"، فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس"، والتى عقدت تحت عنوان 

 .القارية اإلفريقية"، ونظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية التجارة الحرة "الطريق إلى إفريقيا: اتفاقية

 

لى عومن جانبه، قال السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، إن الحكومة حريصة 

كافة األصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضالً عن تعزيز  تعزيز أطر التعاون مع قارة إفريقيا على

 .التعاون التجاري بين مصر ودول القارة

وأشار إلى أن هناك أنشطة ثنائية ومتعددة األطراف تقوم بها مصر والتي كان أهمها الجولة التي قام بها الرئيس 

سيسي، لمنطقة غرب إفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام الجاري بهدف تكثيف عبدالفتاح ال

التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات التجارية واالستثمارية 

 .بين مصر وتلك الدول

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9.aspx


اع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة افريقيا خاصة أن المنافسة وأكد ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القط

ية ضرورة تلب إلى لضخ دول اجنبية استثمارات ضخمة في إفريقيا، مشيرا أصبحت قوية اآلن في القارة؛ نظرا

 احتياجات ومتطلبات أسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها أثناء

 تسويق المنتجات المصرية لها.

أن  فيما أشارت الدكتورة زينب محمود، مديرة إدارة إفريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إلى

القارية اإلفريقية تعد استكماال لكافة االتفاقيات الموقعة بين الدول اإلفريقية والتي تتضمن  التجارة الحرة اتفاقية

 اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة.

القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية اإلفريقية ومن ثم خلق سوق ولفت إلى أن االتفاقية تستهدف إزالة 

 تريليون دوالر. 3يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالى له عن  قارية

حتاج إفريقيا ي ومن ناحيته، أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركة للصناعات الغذائية، أن التصدير إلى

ت الصناعية القدرا بذل دور اكبر من وسائل اإلعالم لتعريف المستهلك اإلفريقي بالثقافة المصرية، والتركيز على لىإ

 المصرية، ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول اإلفريقية.

 

شركة  022ة لمصنعي الماكينات، أن الرابطة تضم نحو وأوضح ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلماني

متخصصة في تصنيع االغذية وماكينات التصنيع الزراعي اغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم انتاج يبلغ حوالي 

 مليار يورو. 00

للقارة  بعثة وجولة 12عاماً خطة طريق للنفاذ إلى قارة إفريقيا وقامت بنحو  51أن الرابطة وضعت منذ  ولفت إلى

الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب العاملين في عدد من الدول  للتعرف على

 اإلفريقية.
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خرباء: االتفاقية القارية تعزز معدالت التبادل التجاري واالستثماري بني الدول 
 األفريقية

 

 

 

 

 

 

ي عقدت في والت« الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية»أكد المشاركون في فعاليات جلسة 

إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي 

ي لتبادل التجارللتعبئة والتغليف "باك بروسيس"، على أهمية االتفاقية التي ستساهم في تعزيز معدالت ا

 .واالستثماري بين الدول االفريقية

وقال الوزير مفوض تجاري أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري " إن دخول اتفاقية التجارة 

الحرة القارية األفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري 

 ."بين كافة الدول األفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية األفريقية في دول القارة

كما لفت إلى أن االتفاقية تسعى لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة، األمر الذي سيصب في صالح 

 .مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول القارة السمراء

التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق  وذكر بدوي أن جهاز

الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين ، باإلضافة إلى 

 .الترويج لالستثمار بالسوق المصري



رجية للشئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة على تعزيز أطر وقال السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخا

التعاون مع قارة أفريقيا على كافة األصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي ، فضالً عن تعزيز التعاون 

 .التجاري بين مصر ودول القارة

أهمها الجولة التي قام بها الرئيس  كما أشار إلى أن هناك أنشطة ثنائية ومتعددة األطراف تقوم بها مصر ، والتي كان

عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتي تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام الجاري ، بهدف 

تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات التجارية 

 .الدول واالستثمارية بين مصر وتلك

وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة أفريقيا، خاصة وأن 

المنافسة أصبحت قوية اآلن في القارة نظراً لضخ دول أجنبية استثمارات ضخمة في أفريقيا ، مشيراً إلى ضرورة 

لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها  تلبية احتياجات ومتطلبات أسواق القارة ، فكل دولة

 .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

وأشارت د. زينب محمود، مديرة إدارة أفريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إلى أن اتفاقية 

ية ت الموقعة بين الدول األفريقية والتي تتضمن اتفاقالتجارة الحرة القارية األفريقية تعد استكماال لكافة االتفاقيا

 .الكوميسا والسادك وغيرها ، حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة

ولفتت إلى أن االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق قاري 

 .تريليونات دوالر 3أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي اإلجمالي له عن يضم 

من ناحيته أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية أن التصدير إلى أفريقيا يحتاج لبذل 

مصرية يز علي القدرات الصناعية الدور أكبر من وسائل اإلعالم لتعريف المستهلك األفريقي بالثقافة المصرية والترك

 .ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول االفريقية

شركة  022وأشار ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات أن الرابطة تضم نحو 

نيع الزراعي أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم إنتاج يبلغ حوالي متخصصة في تصنيع األغذية وماكينات التص

بعثة  12عاماً خطة طريق للنفاذ لقارة أفريقيا وقامت بنحو  51مليار يورو، مشيراً إلى أن الرابطة وضعت منذ  00

عاملين ب الوجولة للقارة للتعرف على الفرص المتاحة بالقارة ، كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدري

 .في عدد من الدول األفريقية

 



 

 

 سالمة الغذاء": مستعدون حلل أي مشكالت تواجه املصدرين"

 

 

 

 

 

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه 

مشيرا إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة المصدرين، طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة للتصدير، 

 بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه.

جاء ذلك خالل كلمة رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء بالحلقة النقاشية الموسعة حول دور الهيئة في تنظيم إنتاج 

ليات معرضي " فوود أفريكا " و" وتداول الغذاء وإيجاد غذاء صحي وآمن للمستهلك المصري على هامش فاع

 ديسمبر الحالي. 55إلى  7باك بروسيس " المقام في مركز مصر للمعارض في الفترة من 

وشدد منصور على ضرورة رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى 

 وبات التي يتناولها.جودة وأعلى معايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشر

وأضاف أن الهيئة أصبحت الجهة الوحيدة المعنية بسالمة الغذاء في مصر، خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية 

، مشيراً إلى أن هذا األمر 0251جهة مختلفة حتى عام  51كان قطاعا متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

سالمة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وعمليات الفحص سيكون له تأثير إيجابي كبير على ضمان 

 والرقابة على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 



كما أضاف أن قانون إنشاء الهيئة حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة 

ً للمعايير الدو لية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات الغذاء، وفقا

والمواصفات القياسية في جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها 

مستوردة والمحلية ومنع منح شهادات الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذية ال

تداول غير الصالح منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن 

سالمة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، 

انين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القو

 الصلة.

من جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الحجر الزراعي هو الجهة المعنية 

لك يب النبات وذبالرقابة على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات تص

وفقاً التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا كامال بين الحجر الزراعي والهيئة 

القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذي أصبح قاصراً على جهتين فقط هما 

ت من اآلفات فيما يتركز اختصاص هيئة سالمة الغذاء في ضمان صحة وسالمة الحجر الزراعي لضمان سالمة النبا

 اإلنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

خرباء: االتفاقية القارية تعزز معدالت التبادل التجاري واالستثماري بني الدول 
 االفريقية

ي عقدت في والت« الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية»فعاليات جلسة  أكد المشاركون في

إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي 

تعزيز معدالت التبادل التجاري للتعبئة والتغليف "باك بروسيس"، على أهمية االتفاقية التي ستساهم في 

 .واالستثماري بين الدول االفريقية

وقال الوزير مفوض تجاري أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري " إن دخول اتفاقية التجارة 

ل التجاري بادالحرة القارية األفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدالت الت

 ."بين كافة الدول األفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية األفريقية في دول القارة

كما لفت إلى أن االتفاقية تسعى لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة، األمر الذي سيصب في صالح 

 .مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول القارة السمراء

بدوي أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق  وذكر

الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين ، باإلضافة إلى 

 .الترويج لالستثمار بالسوق المصري

اعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة على تعزيز أطر وقال السفير ماهر العدوي، نائب مس

التعاون مع قارة أفريقيا على كافة األصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي ، فضالً عن تعزيز التعاون 

 .التجاري بين مصر ودول القارة

ر ، والتي كان أهمها الجولة التي قام بها الرئيس كما أشار إلى أن هناك أنشطة ثنائية ومتعددة األطراف تقوم بها مص

عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتي تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام الجاري ، بهدف 

تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات التجارية 

 .بين مصر وتلك الدول واالستثمارية
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وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة أفريقيا، خاصة وأن 

المنافسة أصبحت قوية اآلن في القارة نظراً لضخ دول أجنبية استثمارات ضخمة في أفريقيا ، مشيراً إلى ضرورة 

رة ، فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها تلبية احتياجات ومتطلبات أسواق القا

 .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

وأشارت د. زينب محمود، مديرة إدارة أفريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إلى أن اتفاقية 

افة االتفاقيات الموقعة بين الدول األفريقية والتي تتضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية تعد استكماال لك

 .الكوميسا والسادك وغيرها ، حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة

وق قاري سولفتت إلى أن االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق 

 .تريليونات دوالر 3يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي اإلجمالي له عن 

من ناحيته أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية أن التصدير إلى أفريقيا يحتاج لبذل 

ية لمصرية والتركيز علي القدرات الصناعية المصردور أكبر من وسائل اإلعالم لتعريف المستهلك األفريقي بالثقافة ا

 .ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول االفريقية

شركة  022وأشار ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات أن الرابطة تضم نحو 

وماكينات التصنيع الزراعي أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم إنتاج يبلغ حوالي متخصصة في تصنيع األغذية 

بعثة  12عاماً خطة طريق للنفاذ لقارة أفريقيا وقامت بنحو  51مليار يورو، مشيراً إلى أن الرابطة وضعت منذ  00

ن يمي فني لتدريب العامليوجولة للقارة للتعرف على الفرص المتاحة بالقارة ، كما قامت الرابطة بوضع منهج تعل

 .في عدد من الدول األفريقية

 

 

 

 

 

 



 

 

 سالمة الغذاء": مستعدون حلل أي مشكالت تواجه املصدرين"

 وحيدة معنية بسالمة الغذاء قال الدكتور/ حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إنه أصبح هناك جهة 

ألول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغذاء خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان قطاع 

، مشيراً إلى أن هذا األمر سيكون له 0251جهة مختلفة حتى عام  51متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

مة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة تأثير إيجابي كبير على ضمان سال

  على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة  

الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات الغذاء وفقاً للمعايير 

القياسية في جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات 

ة المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذي

منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سالمة الغذاء، ونظام 

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

  القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.مشروعات 

وأضاف منصور أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة  

مر لمستهلك نفسه األللتصدير، مشيراً إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص وا

الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى 

   معايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناولها.

لحجر الزراعي هو الجهة المعنية ومن جانبه قال الدكتور/ أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن ا 

بالرقابة على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات وذلك 

وفقاً التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، مشيراً الي ان هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة 

فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذى اصبح قاصراً على جهتين فقط هما القومية لسالمة الغذاء 

الحجر الزراعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما يتركز اختصاص هيئة سالمة الغذاء فى ضمان صحة وسالمة 

 االنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم.
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« من حجم جتارة التمور  %5مصر تستحوذ على«: االحتاد العربي ملنتجي التمور
 عامليا

من حجم تجارة  %1قال الدكتور أشرف الفار أمين عام االتحاد العربي لمنتجي التمور، إن مصر تستحوذ على 

العامين الماضيين حيث  %522موضحا أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة التمور عالميا، 

 .ألف طن سنويًا 12ألف طن سنويًا إلى  01ارتفعت من 

جاء ذلك خالل جلسة حول " قطاع التمور في أفريقيا" التي عقدت في إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

 ."في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا"

 .سنوات 1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة إنتاجها إلى  5.1وأضاف أن مصر تنتج سنويًا 

 

ة أهميوأوضح أن االتحاد يعمل حاليًا على توثيق يوم عالمي للتمور يطلق من محافظة الوادي الجديد، مشيًرا إلى 

 .فتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة األفريقية

تحت مظلة منظمة الوحدة االقتصادية بجامعة الدول العربية،  0250وأشار الفار إلى أن االتحاد تم تأسيسه عام 

 .لفترة المقبلةمشيًرا إلى أن االتحاد يستهدف أيًضا زيادة اإلنتاج العربي من التمور خالل ا

وقال الدكتور عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي إن المنطقة 

من التمور العالمية، مشيًرا إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة  %02العربية تنتج 

 .لتمر على المستويين العربي والعالمياإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل ا

وأضاف أن نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم األمن الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية، 

مشيًرا إلى أن إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع نخيل 

 .مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة بهالتمر في 

ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، حيث أن آخر 

 .ديسمبر الجاري والتقدم من خالل البوابة اإللكترونية للجائزة 35موعد للتقدم للجائزة 

https://www.mena.org.eg/ar/section/TextEcoCommerce
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نخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وذكر الدكتور شريف الشرباصى خبير ال

"الفاو" أن الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة إلى 

 .مصر تفي باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية

كافة الفرص االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات  وأشار إلى أهمية استغالل

السوق المصري المتزايدة من التمور خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة 

 .كيلو للفرد سنويًا 53للتمور بمعدل 

عة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات ولفت الشرباصى إلى أن استراتيجية تطوير صنا

الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ركيزة أساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيًرا إلى أهمية العمل على 

 ،النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين

لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوًها إلى أن منظمة " 

 .صنف 17الفاو" أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصري حيث يضم 

لتمور ويتم وأكد المهندس خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن مصر حققت االكتفاء الذاتي من ا

تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيًرا إلى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة 

وتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلنتاج والتصنيع 

 .ألسواق العالميةوالتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصري با

محاور أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة إلى مصر  3وشدد على أهمية العمل في إطار 

وتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيًرا إلى أهمية إنتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة 

منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة إقليميًا وعالميًا في  وتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل

 .مجال التمور

وأشار عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور إلى أهمية تفعيل منظومة تصنيع التمور 

اء إلى أهمية بنفي السوق المصري خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور في العالم، مشيًرا 

 .صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية

ولفت المهندس عبد الجواد عبادي مدير شركة جريس للتمور إلى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية 

 والمغرب لمختلف األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيرادًا للتمور والتي تشمل الهند واإلمارات

في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  52وفرنسا وألمانيا، مشيًرا إلى أن مصر تحتل حاليًا المرتبة الـ 

 .العالم

 



وأكد محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة أورينت للتمور أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات التمور 

افسية للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، الفتًا إلى بهدف الحفاظ على الميزات التن branding المصرية

 .أهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد وما بعد الحصاد

وتابع أنه تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصري باألسواق العالمية، 

همية تضافر جهود منتجي ومصدري التمور للدخول ألسواق جديدة مثل السوق الهندي خاصة وأن مشيًرا إلى أ

 .دولة حول العالم 20مصر تصدر لـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

التمثيل التجارى": دخول اتفاقية التجارة احلرة حيز النفاذ خطوة هامة لتعزيز "
 معدالت التبادل التجاري

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارى أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن دخول اتفاقية التجارة الحرة أكد الوزير مفوض 

القارية االفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة اساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة 

كامل ل القارة، الفتاً الي ان االتفاقية تسعي لتحقيق التالدول االفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية االفريقية في دو

الصناعي والتجاري بين دول القارة االمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول 

   .القارة السمراء

اق الخارجية وقال ان جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسو 

والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى الترويج 

  .لالستثمار بالسوق المصرى

 



تصريحات بديوى جاءت خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي  

"فوود افريكا" فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" لألغذية والمشروبات 

والتى عقدت تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية"، ونظمها المجلس 

ة لشباب لجمعية المصريالتصديري للصناعات الغذائية، حيث أدارت الجلسة األستاذة مديحة نصر، المدير التنفيذى ل

األعمال، بمشاركة ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، وزينب محمود، مديرة ادارة 

افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، و أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما 

ئيس الشركة المصرية لإلستثمارات الغذائية، وأحمد عبد الجواد، رئيس للصناعات الغذائية، ومحمد عبد الصبور، ر

  .شركة ينوى ترانس جلوبال لوجيستيكس، وريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات

 أطر التعاونوقال ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة علي تعزيز  

مع قارة افريقيا علي كافة االصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضالً عن تعزيز التعاون التجاري بين 

مصر ودول القارة، مشيراً الي ان هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقوم بها مصر والتي كان أهمها الجولة 

طقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمن

الجاري بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات 

 .التجارية واالستثمارية بين مصر وتلك الدول

اع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة افريقيا خاصة وان وأكد "العدوي" ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القط

المنافسة اصبحت قوية االن في القارة نظراً لضخ دول اجنبية استثمارات ضخمة في افريقيا، مشيراً الي ضرورة 

تلبية احتياجات ومتطلبات اسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها 

   .اء تسويق المنتجات المصرية لهاأثن

واشارت زينب محمود، مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الي ان اتفاقية  

التجارة الحرة القارية االفريقية تعد استكمال لكافة االتفاقيات الموقعة بين الدول االفريقية والتي تتضمن اتفاقية 

السادك وغيرها حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة، الفتةً الي ان الكوميسا و

االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق قارى يضم أكثر 

  .ريليون دوالرت 3من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالى له عن 

 



ومن ناحيته أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية ان التصدير الي افريقيا يحتاج  

الي بذل دور اكبر من وسائل االعالم لتعريف المستهلك االفريقي بالثقافة المصرية والتركيز علي القدرات الصناعية 

  .ما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول االفريقيةالمصرية ورفع وعي المصدر المصري ب

شركة  022وأشار ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات ان الرابطة تضم نحو  

والي ح متخصصة في تصنيع االغذية وماكينات التصنيع الزراعي اغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم انتاج يبلغ

 12عاماً خطة طريق للنفاذ الي قارة افريقيا وقامت بنحو  51مليار يورو، مشيراً الي ان الرابطة وضعت منذ  00

بعثة وجولة للقارة للتعرف علي الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب العاملين 

 .في عدد من الدول االفريقية

ات المعرضين عقد جلسة حول " قطاع التمور فى افريقيا" أدارها الدكتور أمجد القاضي المدير كما شهدت فعالي 

التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها عماد سعد مسئول المركز 

 عام االتحاد العربى لمنتجى  لفار أمينا  الزراعى وأشرف  لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار  اإلعالمي

ومصنعى التمور وشريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية 

الهجان جروب وعالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة   والزراعة "الفاو" وخالد الهجان رئيس مجلس إدارة

د عبادى مدير شركة جريس إنترناشيونال ومحمد القرش عضو مجلس إدارة الطحان النتاج التمور وعبد الجوا

 مجموعة اورينت للتمور وعضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

ربية المنطقة الع  الزراعى إن  لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار  وقال عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة اإلماراتية   أن  لمية، مشيراً إلىمن التمور العا %02تنتج 

 . لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربى والعالمي

الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية،   نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم األمن  وأضاف أن 

إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع   أن  يراً إلىمش

 .نخيل التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به

آخر   حيث أن  ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

  .ديسمبر الجارى والتقدم من خالل البوابة االلكترونية للجائزة 35موعد للتقدم للجائزة 

 



تحت مظلة  0250عام االتحاد العربى لمنتجى التمور ان االتحاد تم تأسيسه عام   وقال اشرف الفار أمين

ايضاً زيادة اإلنتاج العربى من االتحاد يستهدف   بجامعة الدول العربية، مشيراً الى أن  الوحدة اإلقتصادية  منظمة

  .مليون طن 0من التمور العالمية باجمالى انتاج يصل الى  %02التمور والذى يصل الى 

سنوات،  1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة انتاجها الى  5.1وأضاف ان مصر تنتج سنوياً  

 01من   العامين الماضيين حيث ارتفعت %522بنسبة مشيراً الى أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة 

ً  12ألف طن سنوياً الى  من حجم تجارة التمور  %1حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة   ألف طن سنويا

 العالمية

 ىولفت الفار الى أن االتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمى للتمور يطلق من محافظة الوادى الجديد، مشيراً ال 

  .أهمية فتح أسواق جديدة امام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة االفريقية

وقال شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو"  

أصناف تمور جديدة الى مصر   لان الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخا

تفى باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية استغالل كافة الفرص 

االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات السوق المصرى المتزايدة من التمور 

ً  53خامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة للتمور بمعدل خاصة وان مصر تحتل المرتبة ال   .كيلو للفرد سنويا

ولفت "الشرباصى" إلى أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات 

لى أهمية العمل ع  إلىالحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ركيزة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوى، مشيراً 

النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين 

وذلك لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوهاً الى ان منظمة 

 .صنف 17لتوثيق النخيل المصرى حيث يضم  " الفاو" أصدرت كتاب أطلس النخيل

مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور ويتم تصدير   وأشار خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن 

لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة   الفائض

والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف وذلك بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلنتاج وتحديد األصناف 

  .والتصنيع والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصرى باألسواق العالمية

 



محاور أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة الى  3أهمية العمل في إطار   ولفت الهجان إلى 

يد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيراً الى أهمية انتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة مصر وتحد

وتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة اقليمياً وعالمياً في 

 .مجال التمور

التمور الى أهمية تفعيل منظومة تصنيع التمور   ة الطحان إلنتاجوأشار عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموع 

العالم، مشيراً الى أهمية بناء   في السوق المصرى خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور فى

 .صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية

الى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية لمختلف األسواق  ولفت عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس للتمور 

العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيراداً للتمور والتي تشمل الهند واالمارات والمغرب وفرنسا وألمانيا، 

 .في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم 52مشيراً الى ان مصر تحتل حالياً المرتبة الـ 

وأشار محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة اورينت للتمور الى أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات التمور  

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي، الفتاً الى  branding المصرية

 .الحصاد ومابعد الحصادأهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت 

تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصرى باألسواق   ولفت إلى أنه 

العالمية، مشيراً الى أهمية تضافر جهود منتجى ومصدرى التمور للدخول السواق جديدة مثل السوق الهندى خاصة 

 .لمدولة حول العا 20وان مصر تصدر لـ 

واختتم اليوم الثانى للمعرضين بجلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسالمة الغذاء فى تنظيم انتاج  

وتداول الغذاء وايجاد غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى، وقد تحدث خالل الجلسة التى أدارها أشرف السيد، 

منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء، و  نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من حسين

 .أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة

وقال حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إنه أصبح هناك جهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء ألول  

عات الغذائية في مصر كان قطاع متعدد في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغذاء خاصةً وأن قطاع الصنا

، مشيراً إلى أن هذا األمر سيكون له تأثير 0251جهة مختلفة حتى عام  51الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة على 

  .وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيةالصادرات والواردات 



وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة  

الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات 

جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات القياسية في 

الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح 

ضع النظم الملزمة التي تضمن سالمة الغذاء، ونظام منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب و

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

  .مشروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة

مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة وأضاف منصور أن الهيئة  

للتصدير، مشيراً إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه األمر 

لى إال بأعلى جودة وأع الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل

   .معايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناولها

ومن جانبه قال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الحجر الزراعي هو الجهة المعنية بالرقابة  

تصيب النبات وذلك وفقاً  على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات

التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، مشيراً الي ان هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة 

القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذى اصبح قاصراً على جهتين فقط هما 

ات من اآلفات فيما يتركز اختصاص هيئة سالمة الغذاء فى ضمان صحة وسالمة الحجر الزراعي لضمان سالمة النب

 .االنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التمثيل التجاري: اتفاقية التجارة احلرة القارية تعزز معدالت التبادل والتعاون
 

 

بجهاز التمثيل التجاري، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة  إدارة أفريقيا مدير أكد الوزير مفوض تجارى أحمد بديوي،

القارية األفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة 

تحقيق التكامل سعى لالدول األفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية األفريقية في دول القارة، الفتًا إلى أن االتفاقية ت

الصناعي والتجاري بين دول القارة األمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول 

  .القارة السمراء

وقال بديوي، إن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق 

ردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى الخارجية والتواصل مع المستو

 .الترويج لالستثمار بالسوق المصرية

جاء ذلك خالل جلسة العمل التى عقدت في إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود 

غليف "باك بروسيس"، والتى عقدت تحت عنوان افريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والت

 ."الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية"، ونظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية



 

 

 

 اخلارجية: احلكومة املصرية حريصة على تعزيز التعاون مع القارة السمراء

الخارجية للشئون األفريقية، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز  قال السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير

أطر التعاون مع قارة أفريقيا على األصعدة كافة، وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي، فضال عن تعزيز التعاون 

والتي كان التجاري بين مصر ودول القارة، مشيًرا إلى أن هناك أنشطة ثنائية ومتعددة األطراف تقوم بها مصر 

أهمها الجولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، 

والسنغال، العام الجاري، بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة، حيث تم خالل هذه الجولة عقد 

 .مصر وتلك الدول العديد من االتفاقات التجارية واالستثمارية بين

وأكد العدوي، خالل مشاركته في جلسة العمل التى ُعقدت في إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية 

والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" والتى ُعقدت 

جارة الحرة القارية األفريقية"، ونظمها المجلس التصديري للصناعات تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا.. اتفاقية الت

الغذائية، ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة أفريقيا، خاصة أن المنافسة 

ية ورة تلبضخمة في أفريقيا، مشيًرا إلى ضر استثمارات أصبحت قوية اآلن في القارة نظًرا لضخ دول أجنبية

احتياجات ومتطلبات أسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي تجب مراعاتها أثناء 

 .تسويق المنتجات المصرية لها

 

 

 

 

 



 

 

 

 

تريليونات دوالر إمجايل حجم الناتج احمللي األفريقي 3التجارة:   

 

بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن اتفاقية  قالت الدكتورة زينب محمود، مديرة إدارة أفريقيا

التجارة الحرة األفريقية تعد استكماال لكافة االتفاقيات الموقعة بين دول القارة والتي تتضمن اتفاقية "الكوميسا" 

 .و"السادك" وغيرها، مشيرة إلى أن االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي

وأضافت أن االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق قارية 

  .تريليونات دوالر 3تضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالى له عن 

ض التجاري الدولي لألغذية جاء ذلك خالل مشاركته في الجلسة العمل التى عقدت في إطار فعاليات المعر

والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس"، والتى 

عقدت تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية"، ونظمها المجلس التصديري 

حة نصر، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب األعمال، بمشاركة للصناعات الغذائية، وأدارت الجلسة مدي

  .السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية

ومن ناحيته أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية، أن التصدير إلى أفريقيا يحتاج 

إلعالم لتعريف المستهلك األفريقي بالثقافة المصرية والتركيز على القدرات الصناعية إلى بذل دور أكبر من وسائل ا

 .المصرية ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول األفريقية

 

 

 

 



 

 

 

 سالمة الغذاء": اهليئة مستعدة حلل أي مشكالت تواجه املصدرين"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء، إن الهيئة هي الوحيدة المهنية بسالمة الغذاء، قال 

خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان متعدد الجهات الرقابية، مشيًرا إلى أن هذا األمر سيكون له تأثير 

سوق المحلية وكذا عمليات الفحص والرقابة على إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات المتداولة في ال

  .الصادرات والواردات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة 

ل األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات الغذاء وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداو

القياسية في جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات 

الح صالصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير ال

منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سالمة الغذاء، ونظام 

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

  .داوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلةمشروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم ت



جاء ذلك خالل جلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسالمة الغذاء في تنظيم إنتاج وتداول الغذاء وإيجاد 

غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى، وقد تحدث خالل الجلسة التى أدارها الدكتور أشرف السيد، نائب رئيس 

ناعات الغذائية كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء، المجلس التصديري للص

 .والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة

وأضاف منصور أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة 

الغذاء تعد مسئولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه األمر للتصدير، مشيًرا إلى أن سالمة 

الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى 

 .معايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناولها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

" الزراعي": ننسق مع "سالمة الغذاء" لفحص املنتجات النباتيةاحلجر   

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الحجر هو الجهة المعنية بالرقابة على 

المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات، وذلك وفقًا التفاقية 

 .طبيق تدابير الصحة والصحة النباتيةت

وأضاف أن هناك تنسيقا كامال بين الحجر الزراعي والهيئة القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص 

للمنتجات النباتية، والذى أصبح قاصًرا على جهتين فقط هما الحجر الزراعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما 

 .سالمة الغذاء في ضمان صحة وسالمة اإلنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالميتركز اختصاص هيئة 

جاء ذلك خالل جلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسالمة الغذاء في تنظيم إنتاج وتداول الغذاء وإيجاد 

شرف السيد، نائب رئيس غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى، وقد تحدث خالل الجلسة التى أدارها الدكتور أ

المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء، 

 .والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة

 022و الرابطة تضم نحمن جانبه، قال ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات، إن 

شركة متخصصة في تصنيع األغذية وماكينات التصنيع الزراعي أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم إنتاج يبلغ 

عاًما خطة طريق للنفاذ إلى قارة أفريقيا وقامت بنحو  51مليار يورو، مشيًرا إلى أن الرابطة وضعت منذ  00نحو 

ص المتاحة بالقارة، كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب بعثة وجولة للقارة للتعرف على الفر 12

 .العاملين في عدد من الدول األفريقية

 

 

 



 

 

" خالل العامني املاضيني %088العربي ملنتجي التمور": زيادة الصادرات بنسبة   

 

المصرية من التمور حققت زيادة أعلن الدكتور أشرف الفار أمين عام االتحاد العربى لمنتجى التمور أن الصادرات 

ألف طن سنويًا حيث  12ألف طن سنويًا إلى  01العامين الماضيين، مشيرا إلى أنها ارتفعت من  %522بنسبة 

 .من حجم تجارة التمور العالمية %1تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة 

مليون طن وتستهدف زيادة إنتاجها إلى  5.1وأضاف أمين عام االتحاد العربى لمنتجى التمور أن مصر تنتج سنويًا 

 .سنوات 1مليون طن في غضون  0.2

، تحت مظلة منظمة الوحدة االقتصادية بجامعة الدول العربية، يستهدف 0250وأكد أن االتحاد الذي تم تأسيسه عام 

مليون  0ج يصل إلى من التمور العالمية بإجمالي إنتا %02ايًضا زيادة اإلنتاج العربي من التمور والذى يصل إلى 

 .طن

جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة 

 ."والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس

لمدير وخالل فعاليات المعرض تم عقد جلسة حول " قطاع التمور في أفريقيا" أدارها الدكتور أمجد القاضي ا

 .التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة

ولفت الفار إلى أن االتحاد يعمل حاليًا على توثيق يوم عالمي للتمور يطلق من محافظة الوادي الجديد، مؤكدا أهمية 

 .فتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة األفريقية



 

 

 

من إمجايل التمور العاملي %08جائزة خليفة: الدول العربية تنتج   

قال الدكتور عماد سعد، مسئول المركز اإلعالمي، لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى، إن المنطقة 

التمر تعكس رؤية القيادة من التمور العالمية، مشيًرا إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل  %02العربية تنتج 

 .اإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربى والعالمي

وأضاف أن نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم األمن الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية، 

ة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع نخيل مشيًرا إلى أن إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابع

 .التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به

جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة 

قطاع التمور في أفريقيا" أدارها والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" وتم عقد جلسة حول " 

الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها 

الدكتور عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى والدكتور أشرف 

التحاد العربى لمنتجى ومصنعى التمور والدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة الفار أمين عام ا

  ."المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو

ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، حيث إن آخر 

 .ديسمبر الجارى والتقدم من خالل البوابة اإللكترونية للجائزة 35للجائزة موعد للتقدم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

من حجم جتارة التمور عامليا   %5مصر تستحوذ على   

من حجم تجارة التمور  %1قال أشرف الفار أمين عام االتحاد العربي لمنتجي التمور، إن مصر تستحوذ على 

العامين الماضيين حيث ارتفعت من  %522من التمور حققت زيادة بنسبة عالميا، موضحاً أن الصادرات المصرية 

ً  12ألف طن سنوياً الى  01  .ألف طن سنويا

التي عقدت في إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية ” قطاع التمور فى افريقيا“جاء ذلك خالل جلسة حول 

 .”باك بروسيس“لدولي للتعبئة والتغليف في دورته الخامسة والمعرض ا” فوود افريكا“والمشروبات 

 .سنوات 1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة إنتاجها إلى  5.1وأضاف أن مصر تنتج سنوياً 

وأوضح أن االتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمي للتمور يطلق من محافظة الوادي الجديد، مشيراً إلى أهمية 

 .ادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة األفريقيةفتح أسواق جديدة أمام ص

تحت مظلة منظمة الوحدة االقتصادية بجامعة الدول العربية،  0250وأشار الفار إلى أن االتحاد تم تأسيسه عام 

 .مشيراً إلى أن االتحاد يستهدف أيضاً زيادة اإلنتاج العربي من التمور خالل الفترة المقبلة

مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، إن المنطقة العربية  وقال عماد سعد

من التمور العالمية، مشيراً إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة اإلماراتية لدعم  %02تنتج 

 .وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربي والعالمي

 ”الفاو“وذكر شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

أن الفترة الماضية شهدت جهوداً كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة الى مصر 

 .لميةتفي باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العا

وأشار إلى أهمية استغالل كافة الفرص االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات 

السوق المصري المتزايدة من التمور خاصة أن مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة 

ً  53للتمور بمعدل   .كيلو للفرد سنويا



خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور ويتم وأكد المهندس 

تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة 

ع وفق رؤية محددة لإلنتاج والتصنيوتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف بهدف العمل 

 .والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصري باألسواق العالمية

وأشار عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور إلى أهمية تفعيل منظومة تصنيع التمور 

لعالم، مشيراً إلى أهمية بناء في السوق المصري خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور فى ا

 .صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية

ولفت المهندس عبدالجواد عبادي مدير شركة جريس للتمور إلى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية لمختلف 

هند واإلمارات والمغرب وفرنسا األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيراداً للتمور والتي تشمل ال

 .في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم 52وألمانيا، مشيراً إلى أن مصر تحتل حالياً المرتبة الـ 

وأكد محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة أورينت للتمور أنه تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة 

تج المصري باألسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود منتجي ومصدري من شأنها زيادة تنافسية المن

 .دولة حول العالم 20التمور للدخول ألسواق جديدة مثل السوق الهندي خاصة أن مصر تصدر لـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اخلرباء ورجال السياسة واالقتصاد يضعون خارطة طريق لتعزيز التكامل االقتصادى 
 االفريقى

 

 

أكد الوزير مفوض تجارى/ أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن دخول اتفاقية التجارة الحرة 

القارية االفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة اساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة 

ة االفريقية في دول القارة، الفتاً الي ان االتفاقية تسعي لتحقيق التكامل الدول االفريقية وزيادة التدفقات االستثماري

الصناعي والتجاري بين دول القارة االمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول 

 .القارة السمراء

المصرية ودراسة األسواق الخارجية وقال ان جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات 

والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى الترويج 

 .لالستثمار بالسوق المصرى

تصريحات بديوى جاءت خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

” باك بروسيس“فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف ” فوود افريكا“ذية والمشروبات لألغ

، ونظمها المجلس ”الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية“والتى عقدت تحت عنوان 

باب لمدير التنفيذى للجمعية المصرية لشالتصديري للصناعات الغذائية، حيث أدارت الجلسة األستاذة مديحة نصر ، ا



األعمال، بمشاركة السفير/ ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، والدكتورة/ زينب محمود، 

مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة 

عات الغذائية، ومحمد عبد الصبور، رئيس الشركة المصرية لإلستثمارات الغذائية، وأحمد عبد الجواد، سيما للصنا

رئيس شركة ينوى ترانس جلوبال لوجيستيكس، وريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي 

 .الماكينات

قية إن الحكومة حريصة علي تعزيز أطر التعاون وقال ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفري

مع قارة افريقيا علي كافة االصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضالً عن تعزيز التعاون التجاري بين 

مصر ودول القارة، مشيراً الي ان هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقوم بها مصر والتي كان أهمها الجولة 

ها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام التي قام ب

الجاري بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات 

 .التجارية واالستثمارية بين مصر وتلك الدول

تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة افريقيا خاصة وان وأكد العدوي ضرورة 

المنافسة اصبحت قوية االن في القارة نظراً لضخ دول اجنبية استثمارات ضخمة في افريقيا ، مشيراً الي ضرورة 

لجغرافية التي يجب مراعاتها تلبية احتياجات ومتطلبات اسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها ا

 .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

واشارت الدكتورة زينب محمود، مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الي ان 

تي تتضمن ريقية والاتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية تعد استكمال لكافة االتفاقيات الموقعة بين الدول االف

اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة، الفتةً 

الي ان االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق قارى يضم 

 .تريليون دوالر 3حجم الناتج المحلى اإلجمالى له عن أكثر من مليار نسمة ويفوق 

ومن ناحيته أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية ان التصدير الي افريقيا يحتاج 

 الي بذل دور اكبر من وسائل االعالم لتعريف المستهلك االفريقي بالثقافة المصرية والتركيز علي القدرات الصناعية

 .المصرية ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول االفريقية

شركة  022واشار ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات ان الرابطة تضم نحو 

لي ت صغيرة ومتوسطة بحجم انتاج يبلغ حوامتخصصة في تصنيع االغذية وماكينات التصنيع الزراعي اغلبها شركا

 12عاماً خطة طريق للنفاذ الي قارة افريقيا وقامت بنحو  51مليار يورو، مشيراً الي ان الرابطة وضعت منذ  00

بعثة وجولة للقارة للتعرف علي الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب العاملين 

 .لدول االفريقيةفي عدد من ا



أدارها الدكتور أمجد القاضي المدير ” قطاع التمور فى افريقيا” كما شهدت فعاليات المعرضين عقد جلسة حول 

التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها الدكتور/ عماد سعد مسئول 

خيل التمر و اإلبتكار الزراعى والدكتور أشرف الفار أمين عام االتحاد المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لن

العربى لمنتجى ومصنعى التمور والدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم 

عالء والمهندس/ خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب والسيد/ ” الفاو“المتحدة لألغذية والزراعة 

الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان النتاج التمور والمهندس عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس 

إنترناشيونال محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة اورينت للتمور وعضو المجلس التصديرى للصناعات 

 الغذائية

ولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى إن المنطقة وقال الدكتور عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الد

من التمور العالمية، مشيراً إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة  %02العربية تنتج 

 . اإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربى والعالمي

التنمية المستدامة ودعم األمن الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية،  وأضاف أن نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات

مشيراً إلى أن إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع نخيل 

 .التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به

تجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر حيث أن آخر ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمن

 .ديسمبر الجارى والتقدم من خالل البوابة االلكترونية للجائزة 35موعد للتقدم للجائزة 

تحت مظلة  0250وقال الدكتور اشرف الفار أمين عام االتحاد العربى لمنتجى التمور ان االتحاد تم تأسيسه عام 

وحدة اإلقتصادية بجامعة الدول العربية، مشيراً الى أن االتحاد يستهدف ايضاً زيادة اإلنتاج العربى من منظمة ال

 .مليون طن 0من التمور العالمية باجمالى انتاج يصل الى  %02التمور والذى يصل الى 

سنوات،  1ضون مليون طن في غ 0.2مليون طن وتستهدف زيادة انتاجها الى  5.1وأضاف ان مصر تنتج سنوياً 

 01العامين الماضيين حيث ارتفعت من  %522مشيراً الى أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 

من حجم تجارة التمور  %1ألف طن سنوياً حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة  12ألف طن سنوياً الى 

 العالمية

 

 



ى توثيق يوم عالمى للتمور يطلق من محافظة الوادى الجديد، مشيراً الى ولفت الفار الى أن االتحاد يعمل حالياً عل

 .أهمية فتح أسواق جديدة امام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة االفريقية

وقال الدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

ان الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة الى  ”الفاو“

مصر تفى باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية استغالل كافة الفرص 

حتياجات السوق المصرى المتزايدة من التمور االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء با

ً  53خاصة وان مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة للتمور بمعدل   .كيلو للفرد سنويا

ولفت الشرباصى إلى أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات 

وشركاء التنمية تمثل ركيزة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوى، مشيراً إلى أهمية العمل على الحكومية المعنية 

النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين 

ودة العالمية، منوهاً الى ان منظمة وذلك لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الج

 .صنف 17أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصرى حيث يضم ” الفاو” 

وأشار المهندس خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور ويتم 

ظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية تفعيل من

وتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف وذلك بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلنتاج 

 .والتصنيع والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصرى باألسواق العالمية

أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة الى مصر محاور  3ولفت الهجان إلى أهمية العمل في إطار 

وتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيراً الى أهمية انتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة 

ياً في موتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة اقليمياً وعال

 .مجال التمور

وأشار السيد/ عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور الى أهمية تفعيل منظومة تصنيع 

التمور في السوق المصرى خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور فى العالم، مشيراً الى أهمية 

 .ع المعايير العالميةبناء صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة م

ولفت المهندس عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس للتمور الى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية 

لمختلف األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيراداً للتمور والتي تشمل الهند واالمارات والمغرب 

ً المرتبة الـ وفرنسا وألمانيا، مشيراً الى ان مصر  في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  52تحتل حاليا

 .العالم



وأشار السيد/ محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة اورينت للتمور الى أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات 

، لى والعالميبهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصرى بالسوقين المح branding التمور المصرية

 .الفتاً الى أهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد ومابعد الحصاد

ولفت إلى أنه تم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصرى باألسواق 

تمور للدخول السواق جديدة مثل السوق الهندى خاصة العالمية، مشيراً الى أهمية تضافر جهود منتجى ومصدرى ال

 .دولة حول العالم 20وان مصر تصدر لـ 

واختتم اليوم الثانى للمعرضين بجلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسالمة الغذاء فى تنظيم انتاج 

التى أدارها الدكتور أشرف  وتداول الغذاء وايجاد غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى ، وقد تحدث خالل الجلسة

السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية 

 .لسالمة الغذاء، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة

صبح هناك جهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إنه أ

ألول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغذاء خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان قطاع 

، مشيراً إلى أن هذا األمر سيكون له 0251جهة مختلفة حتى عام  51متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

على ضمان سالمة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة تأثير إيجابي كبير 

 .على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة 

معايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات الغذاء وفقاً لل

القياسية في جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات 

األغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح  الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على

منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سالمة الغذاء، ونظام 

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

 .شروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلةم

وأضاف منصور أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة 

 اص والمستهلك نفسه األمرللتصدير، مشيراً إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخ

الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى 

 .معايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناولها



الحجر الزراعي هو الجهة المعنية ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن 

بالرقابة على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات وذلك 

وفقاً التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، مشيراً الي ان هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة 

فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذى اصبح قاصراً على جهتين فقط هما  القومية لسالمة الغذاء

الحجر الزراعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما يتركز اختصاص هيئة سالمة الغذاء فى ضمان صحة وسالمة 

 .االنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اخلرباء ورجال «.. باك بروسيس»و« فوود افريكا»مكثف مبعرضي وسط حضور 

 السياسة واالقتصاد يضعون خارطة طريق لتعزيز التكامل االقتصادى األفريقى
 

 

أكد الوزير مفوض تجارى/ أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن دخول اتفاقية التجارة الحرة 

النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة اساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة القارية االفريقية حيز 

الدول االفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية االفريقية في دول القارة، الفتاً الي ان االتفاقية تسعي لتحقيق التكامل 

صر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول الصناعي والتجاري بين دول القارة االمر الذي سيصب في صالح م

 .القارة السمراء

وقال ان جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق الخارجية 

والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى الترويج 

 .ستثمار بالسوق المصرىلال

 



تصريحات بديوى جاءت خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

” باك بروسيس“فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف ” فوود افريكا“لألغذية والمشروبات 

، ونظمها المجلس ”اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقيةالطريق إلى أفريقيا: “والتى عقدت تحت عنوان 

التصديري للصناعات الغذائية، حيث أدارت الجلسة األستاذة مديحة نصر ، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب 

حمود، م األعمال، بمشاركة السفير/ ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، والدكتورة/ زينب

مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة 

سيما للصناعات الغذائية، ومحمد عبد الصبور، رئيس الشركة المصرية لإلستثمارات الغذائية، وأحمد عبد الجواد، 

يتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي رئيس شركة ينوى ترانس جلوبال لوجيستيكس، ور

 .الماكينات

وقال ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة علي تعزيز أطر التعاون 

لتجاري بين امع قارة افريقيا علي كافة االصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضالً عن تعزيز التعاون 

مصر ودول القارة، مشيراً الي ان هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقوم بها مصر والتي كان أهمها الجولة 

التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام 

شقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات الجاري بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أ

 .التجارية واالستثمارية بين مصر وتلك الدول

وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة افريقيا خاصة وان 

بية استثمارات ضخمة في افريقيا ، مشيراً الي ضرورة المنافسة اصبحت قوية االن في القارة نظراً لضخ دول اجن

تلبية احتياجات ومتطلبات اسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها 

 .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

بوزارة التجارة والصناعة الي ان  واشارت الدكتورة زينب محمود، مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية

اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية تعد استكمال لكافة االتفاقيات الموقعة بين الدول االفريقية والتي تتضمن 

اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة، الفتةً 

التفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق قارى يضم الي ان ا

 .تريليون دوالر 3أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالى له عن 

تاج الي افريقيا يحومن ناحيته أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية ان التصدير 

الي بذل دور اكبر من وسائل االعالم لتعريف المستهلك االفريقي بالثقافة المصرية والتركيز علي القدرات الصناعية 

 .المصرية ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول االفريقية



شركة  022للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات ان الرابطة تضم نحو واشار ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي 

متخصصة في تصنيع االغذية وماكينات التصنيع الزراعي اغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم انتاج يبلغ حوالي 

 12نحو عاماً خطة طريق للنفاذ الي قارة افريقيا وقامت ب 51مليار يورو، مشيراً الي ان الرابطة وضعت منذ  00

بعثة وجولة للقارة للتعرف علي الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب العاملين 

 .في عدد من الدول االفريقية

أدارها الدكتور أمجد القاضي المدير ” قطاع التمور فى افريقيا” كما شهدت فعاليات المعرضين عقد جلسة حول 

ولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها الدكتور/ عماد سعد مسئول التنفيذي لمركز تكن

المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى والدكتور أشرف الفار أمين عام االتحاد 

 رة الزراعة المصرية ومنظمة األممالعربى لمنتجى ومصنعى التمور والدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزا

والمهندس/ خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب والسيد/ عالء ” الفاو“المتحدة لألغذية والزراعة 

الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان النتاج التمور والمهندس عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس 

رة مجموعة اورينت للتمور وعضو المجلس التصديرى للصناعات إنترناشيونال محمد القرش عضو مجلس إدا

 الغذائية

وقال الدكتور عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى إن المنطقة 

رؤية القيادة  من التمور العالمية، مشيراً إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس %02العربية تنتج 

 . اإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربى والعالمي

وأضاف أن نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم األمن الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية، 

والي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع نخيل مشيراً إلى أن إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على الت

 .التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به

ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر حيث أن آخر 

 .ونية للجائزةديسمبر الجارى والتقدم من خالل البوابة االلكتر 35موعد للتقدم للجائزة 

تحت مظلة  0250وقال الدكتور اشرف الفار أمين عام االتحاد العربى لمنتجى التمور ان االتحاد تم تأسيسه عام 

منظمة الوحدة اإلقتصادية بجامعة الدول العربية، مشيراً الى أن االتحاد يستهدف ايضاً زيادة اإلنتاج العربى من 

 .مليون طن 0لعالمية باجمالى انتاج يصل الى من التمور ا %02التمور والذى يصل الى 

 



سنوات،  1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة انتاجها الى  5.1وأضاف ان مصر تنتج سنوياً 

 01العامين الماضيين حيث ارتفعت من  %522مشيراً الى أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 

من حجم تجارة التمور  %1لف طن سنوياً حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة أ 12ألف طن سنوياً الى 

 العالمية

ولفت الفار الى أن االتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمى للتمور يطلق من محافظة الوادى الجديد، مشيراً الى 

 .ارة االفريقيةأهمية فتح أسواق جديدة امام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول الق

وقال الدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

ان الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة الى ” الفاو“

الفائض لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية استغالل كافة الفرص  مصر تفى باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير

االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات السوق المصرى المتزايدة من التمور 

ً  كيلو للفرد 53خاصة وان مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة للتمور بمعدل   .سنويا

ولفت الشرباصى إلى أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات 

الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ركيزة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوى، مشيراً إلى أهمية العمل على 

ة والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسي

وذلك لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوهاً الى ان منظمة 

 .صنف 17أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصرى حيث يضم ” الفاو” 

مجلس إدارة الهجان جروب أن مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور ويتم وأشار المهندس خالد الهجان رئيس 

تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة 

 دة لإلنتاجوتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف وذلك بهدف العمل وفق رؤية محد

 .والتصنيع والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصرى باألسواق العالمية

محاور أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة الى مصر  3ولفت الهجان إلى أهمية العمل في إطار 

ة بأحجام اقتصادية كبيروتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيراً الى أهمية انتاج التمور في مصر 

وتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة اقليمياً وعالمياً في 

 .مجال التمور

وأشار السيد/ عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور الى أهمية تفعيل منظومة تصنيع 

المصرى خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور فى العالم، مشيراً الى أهمية التمور في السوق 

 .بناء صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية



ولفت المهندس عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس للتمور الى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية 

العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيراداً للتمور والتي تشمل الهند واالمارات والمغرب لمختلف األسواق 

ً المرتبة الـ  في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  52وفرنسا وألمانيا، مشيراً الى ان مصر تحتل حاليا

 .العالم

ور الى أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات وأشار السيد/ محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة اورينت للتم

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي،  branding التمور المصرية

 .الفتاً الى أهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد ومابعد الحصاد

لماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصرى باألسواق ولفت إلى أنه تم خالل الفترة ا

العالمية، مشيراً الى أهمية تضافر جهود منتجى ومصدرى التمور للدخول السواق جديدة مثل السوق الهندى خاصة 

 .دولة حول العالم 20وان مصر تصدر لـ 

ول دور الهيئة القومية لسالمة الغذاء فى تنظيم انتاج واختتم اليوم الثانى للمعرضين بجلسة نقاشية موسعة ح

وتداول الغذاء وايجاد غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى ، وقد تحدث خالل الجلسة التى أدارها الدكتور أشرف 

السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية 

 .ذاء، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعةلسالمة الغ

وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إنه أصبح هناك جهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء 

 قطاع ألول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغذاء خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان

، مشيراً إلى أن هذا األمر سيكون له 0251جهة مختلفة حتى عام  51متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

تأثير إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة 

 .المعنية على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات

وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة 

الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات 

، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات القياسية في جميع عمليات تداول األغذية

الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح 

م ن سالمة الغذاء، ونظامنها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضم

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

 .مشروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة



المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة وأضاف منصور أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه 

للتصدير، مشيراً إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه األمر 

الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى 

 .ر السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناولهامعايي

ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الحجر الزراعي هو الجهة المعنية 

بالرقابة على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات وذلك 

 ً التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، مشيراً الي ان هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة  وفقا

القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذى اصبح قاصراً على جهتين فقط هما 

ز اختصاص هيئة سالمة الغذاء فى ضمان صحة وسالمة الحجر الزراعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما يترك

 .االنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

التمثيل التجاري:اتفاقية التجارة احلرة القارية تسعي لتحقيق التكامل الصناعي 
 والتجاري بني دول القارة

إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري ، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة أكد الوزير مفوض تجارى أحمد بديوي، مدير إدارة 

القارية االفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة اساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة 

قيق التكامل تفاقية تسعي لتحالدول االفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية االفريقية في دول القارة، الفتاً الي ان اال

الصناعي والتجاري بين دول القارة االمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول 

 .القارة السمراء

وقال ان جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق الخارجية 

ردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى الترويج والتواصل مع المستو

 .لالستثمار بالسوق المصرى

تصريحات بديوى جاءت خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

” باك بروسيس“عرض الدولي للتعبئة والتغليف فى دورته الخامسة والم” فوود افريكا“لألغذية والمشروبات 

، ونظمها المجلس ”الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية“والتى عقدت تحت عنوان 

التصديري للصناعات الغذائية، حيث أدارت الجلسة األستاذة مديحة نصر ، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب 

ركة السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، والدكتورة زينب محمود، األعمال، بمشا

مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، و أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة 

ة لإلستثمارات الغذائية، و أحمد عبد الجواد، سيما للصناعات الغذائية، و محمد عبد الصبور، رئيس الشركة المصري

رئيس شركة ينوى ترانس جلوبال لوجيستيكس، و ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي 

 .الماكينات

 

 

 



 

 

 

 اخلارجية:تعزيز التعاون التجاري بني مصر ودول القارة األفريقية
 

 

مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية ، إن الحكومة المصرية حريصة علي قال السفير ماهر العدوي، نائب 

تعزيز  تعزيز أطر التعاون مع قارة افريقيا علي كافة االصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضالً عن

ي م بها مصر والتالتعاون التجاري بين مصر ودول القارة، مشيراً الي ان هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقو

كان أهمها الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت 

ديفوار، والسنغال العام الجاري بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد 

 .ارية بين مصر وتلك الدولالعديد من االتفاقات التجارية واالستثم

وأكد العدوي ، خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية 

ى عقدت والت” باك بروسيس“فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف ” فوود افريكا“والمشروبات 

عات ، ونظمها المجلس التصديري للصنا”اقية التجارة الحرة القارية االفريقيةالطريق إلى أفريقيا: اتف“تحت عنوان 

الغذائية، علي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة افريقيا خاصة وان 

رورة مشيراً الي ضالمنافسة اصبحت قوية االن في القارة نظراً لضخ دول اجنبية استثمارات ضخمة في افريقيا ، 

تلبية احتياجات ومتطلبات اسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها 

 .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها



 

 

 

 

مليون طن انتاج مصر من التمور سنويا 0.1العربي ملنتجي التمور:  

تحت مظلة  0250العربى لمنتجى التمور ، ان االتحاد تم تأسيسه عام  قال الدكتور اشرف الفار أمين عام االتحاد

منظمة الوحدة اإلقتصادية بجامعة الدول العربية، مشيراً الى أن االتحاد يستهدف ايضاً زيادة اإلنتاج العربى من 

 .مليون طن 0من التمور العالمية باجمالى انتاج يصل الى  %02التمور والذى يصل الى 

سنوات،  1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة انتاجها الى  5.1مصر تنتج سنوياً وأضاف ان 

 01العامين الماضيين حيث ارتفعت من  %522مشيراً الى أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 

من حجم تجارة التمور  %1ألف طن سنوياً حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة  12ألف طن سنوياً الى 

 العالمية

فى دورته الخامسة ” فوود افريكا“جاء ذلك علي هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

ارها أد” قطاع التمور فى افريقيا” وتم عقد جلسة حول ” باك بروسيس“والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف 

 التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعةالدكتور أمجد القاضي المدير 

ولفت الفار الى أن االتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمى للتمور يطلق من محافظة الوادى الجديد، مشيراً الى 

 .أهمية فتح أسواق جديدة امام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة االفريقية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجارى: دخول اتفاقية التجارة احلرة القارية 
 االفريقية حيز النفاذ خطوة هامة

 

أكد الوزير مفوض تجارى/ أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن دخول اتفاقية التجارة الحرة 

شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة اساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة القارية االفريقية حيز النفاذ خالل 

الدول االفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية االفريقية في دول القارة، الفتاً الي ان االتفاقية تسعي لتحقيق التكامل 

البوابة الرئيسية ألسواق دول  الصناعي والتجاري بين دول القارة االمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها

 .القارة السمراء

وقال ان جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق الخارجية 

والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى الترويج 

 .ق المصرىلالستثمار بالسو

 



تصريحات بديوى جاءت خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

” باك بروسيس“فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف ” فوود افريكا“لألغذية والمشروبات 

، ونظمها المجلس ”التجارة الحرة القارية االفريقيةالطريق إلى أفريقيا: اتفاقية “والتى عقدت تحت عنوان 

التصديري للصناعات الغذائية، حيث أدارت الجلسة األستاذة مديحة نصر ، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب 

األعمال، بمشاركة السفير/ ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، والدكتورة/ زينب محمود، 

مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة 

سيما للصناعات الغذائية، ومحمد عبد الصبور، رئيس الشركة المصرية لإلستثمارات الغذائية، وأحمد عبد الجواد، 

ليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي رئيس شركة ينوى ترانس جلوبال لوجيستيكس، وريتشارد ك

 .الماكينات

وقال ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة علي تعزيز أطر التعاون 

ين بمع قارة افريقيا علي كافة االصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضالً عن تعزيز التعاون التجاري 

مصر ودول القارة، مشيراً الي ان هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقوم بها مصر والتي كان أهمها الجولة 

التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام 

ألفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات الجاري بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها ا

 .التجارية واالستثمارية بين مصر وتلك الدول

وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة افريقيا خاصة وان 

مارات ضخمة في افريقيا ، مشيراً الي ضرورة المنافسة اصبحت قوية االن في القارة نظراً لضخ دول اجنبية استث

تلبية احتياجات ومتطلبات اسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها 

 .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

التجارة والصناعة الي ان واشارت الدكتورة زينب محمود، مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة 

اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية تعد استكمال لكافة االتفاقيات الموقعة بين الدول االفريقية والتي تتضمن 

اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة، الفتةً 

تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خلق سوق قارى يضم  الي ان االتفاقية

 .تريليون دوالر 3أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالى له عن 

حتاج قيا يومن ناحيته أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية ان التصدير الي افري

الي بذل دور اكبر من وسائل االعالم لتعريف المستهلك االفريقي بالثقافة المصرية والتركيز علي القدرات الصناعية 

 .المصرية ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول االفريقية



شركة  022األلمانية لمصنعي الماكينات ان الرابطة تضم نحو واشار ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة 

متخصصة في تصنيع االغذية وماكينات التصنيع الزراعي اغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم انتاج يبلغ حوالي 

 12عاماً خطة طريق للنفاذ الي قارة افريقيا وقامت بنحو  51مليار يورو، مشيراً الي ان الرابطة وضعت منذ  00

عثة وجولة للقارة للتعرف علي الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب العاملين ب

 .في عدد من الدول االفريقية

أدارها الدكتور أمجد القاضي المدير ” قطاع التمور فى افريقيا” كما شهدت فعاليات المعرضين عقد جلسة حول 

الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها الدكتور/ عماد سعد مسئول التنفيذي لمركز تكنولوجيا 

المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى والدكتور أشرف الفار أمين عام االتحاد 

مم اعة المصرية ومنظمة األالعربى لمنتجى ومصنعى التمور والدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزر

والمهندس/ خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب والسيد/ عالء ” الفاو“المتحدة لألغذية والزراعة 

الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان النتاج التمور والمهندس عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس 

عة اورينت للتمور وعضو المجلس التصديرى للصناعات إنترناشيونال محمد القرش عضو مجلس إدارة مجمو

 الغذائية

وقال الدكتور عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى إن المنطقة 

لقيادة من التمور العالمية، مشيراً إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية ا %02العربية تنتج 

 . اإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العربى والعالمي

وأضاف أن نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم األمن الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية، 

احة سيوة ساهم في تطوير قطاع نخيل مشيراً إلى أن إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بو

 .التمر في مصر وتنمية البنية التحتية الخاصة به

ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر حيث أن آخر 

 .جائزةديسمبر الجارى والتقدم من خالل البوابة االلكترونية لل 35موعد للتقدم للجائزة 

تحت مظلة  0250وقال الدكتور اشرف الفار أمين عام االتحاد العربى لمنتجى التمور ان االتحاد تم تأسيسه عام 

منظمة الوحدة اإلقتصادية بجامعة الدول العربية، مشيراً الى أن االتحاد يستهدف ايضاً زيادة اإلنتاج العربى من 

 .مليون طن 0باجمالى انتاج يصل الى  من التمور العالمية %02التمور والذى يصل الى 

 



سنوات،  1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة انتاجها الى  5.1وأضاف ان مصر تنتج سنوياً 

 01العامين الماضيين حيث ارتفعت من  %522مشيراً الى أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 

من حجم تجارة التمور  %1نوياً حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة ألف طن س 12ألف طن سنوياً الى 

 العالمية

ولفت الفار الى أن االتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمى للتمور يطلق من محافظة الوادى الجديد، مشيراً الى 

 .فريقيةأهمية فتح أسواق جديدة امام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة اال

وقال الدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

ان الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال أصناف تمور جديدة الى ” الفاو“

لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية استغالل كافة الفرص  مصر تفى باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض

االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات السوق المصرى المتزايدة من التمور 

ً  53خاصة وان مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة للتمور بمعدل   .كيلو للفرد سنويا

ولفت الشرباصى إلى أن استراتيجية تطوير صناعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات 

الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ركيزة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوى، مشيراً إلى أهمية العمل على 

ل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصريين النهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعم

وذلك لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوهاً الى ان منظمة 

 .صنف 17أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصرى حيث يضم ” الفاو” 

ارة الهجان جروب أن مصر حققت االكتفاء الذاتي من التمور ويتم وأشار المهندس خالد الهجان رئيس مجلس إد

تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة 

اج توتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف وذلك بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلن

 .والتصنيع والتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصرى باألسواق العالمية

محاور أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة الى مصر  3ولفت الهجان إلى أهمية العمل في إطار 

رة اقتصادية كبيوتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيراً الى أهمية انتاج التمور في مصر بأحجام 

وتوفير محطات للتخزين والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة اقليمياً وعالمياً في 

 .مجال التمور

وأشار السيد/ عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج التمور الى أهمية تفعيل منظومة تصنيع 

خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستقبل التمور فى العالم، مشيراً الى أهمية التمور في السوق المصرى 

 .بناء صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية



ولفت المهندس عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس للتمور الى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية 

لتركيز على الدول األكثر استيراداً للتمور والتي تشمل الهند واالمارات والمغرب لمختلف األسواق العالمية مع ا

ً المرتبة الـ  في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  52وفرنسا وألمانيا، مشيراً الى ان مصر تحتل حاليا

 .العالم

عمل عالمات تجارية لمنتجات وأشار السيد/ محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة اورينت للتمور الى أهمية 

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي،  branding التمور المصرية

 .الفتاً الى أهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد ومابعد الحصاد

أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصرى باألسواق ولفت إلى أنه تم خالل الفترة الماضية زراعة 

العالمية، مشيراً الى أهمية تضافر جهود منتجى ومصدرى التمور للدخول السواق جديدة مثل السوق الهندى خاصة 

 .دولة حول العالم 20وان مصر تصدر لـ 

القومية لسالمة الغذاء فى تنظيم انتاج  واختتم اليوم الثانى للمعرضين بجلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة

وتداول الغذاء وايجاد غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى ، وقد تحدث خالل الجلسة التى أدارها الدكتور أشرف 

السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية 

 .أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة لسالمة الغذاء، والدكتور

وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إنه أصبح هناك جهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء 

ألول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغذاء خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان قطاع 

، مشيراً إلى أن هذا األمر سيكون له 0251جهة مختلفة حتى عام  51لجهات الرقابية ويخضع للرقابة من متعدد ا

تأثير إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة 

 .على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة 

الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات 

إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات  القياسية في جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة

الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح 

نظام غذاء، ومنها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سالمة ال

التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في 

 .مشروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة



طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة وأضاف منصور أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين 

للتصدير، مشيراً إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه األمر 

الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى 

 .بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناولها معايير السالمة

ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الحجر الزراعي هو الجهة المعنية 

بالرقابة على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات وذلك 

ة تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، مشيراً الي ان هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة وفقاً التفاقي

القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذى اصبح قاصراً على جهتين فقط هما 

هيئة سالمة الغذاء فى ضمان صحة وسالمة الحجر الزراعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما يتركز اختصاص 

 .االنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 اقتصاديون يضعون روشتة لتحقيق التكامل االقتصادي بني الدول األفريقية 

فاقية مع دخول اتلتحقيق التكامل االقتصادي بين الدول األفريقية، بالتزامن  وضع عدد من االقتصاديين، روشتة

 .التجارة الحرة حيز التنفيذ، هو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري

توفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين، والترويج الجيد  وحددوا عدة عوامل لتحقيق التكامل، أبرزها

ث من تشريعات تخص االستيراد للفرص االستثمارية بدول القارة، ورفع وعي المصدر المصري بما يستحد

 .وشروطه في الدول األفريقية، وضرورة تحديد الفرص االستثمارية في كل دولة

 ."جاء ذلك خالل مشاركتهم في فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا

اذ رة الحرة القارية األفريقية حيز النفالمصري المفوض بجهاز التمثيل التجاري، أن دخول اتفاقية التجا وأكد الوزير

خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة الدول األفريقية، كما تمثل 

 في دول القارة، زيادة بالتدفقات االستثمارية

 ن دول القارة، األمر الذي سيصبأن االتفاقية تسعى لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بي وأوضح أحمد بديوي،

 .في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول القارة السمراء

وقال بديوي، إن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق 

 للمصدرين والمستوردين، باإلضافة إلى الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية

 .الترويج لالستثمار بالسوق المصري

بدوره، قال نائب مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية، إن الحكومة حريصة على تعزيز أطر التعاون مع قارة 

ين مصر جاري بأفريقيا على األصعدة كافة، خاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي، فضالً عن تعزيز التعاون الت

 .ودول القارة

وأشار ماهر العدوي، إلى أن هناك أنشطة ثنائية ومتعددة األطراف تقوم بها مصر والتي كان أهمها الجولة التي قام 

بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا، والتي تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام الجاري؛ 

تنسيق مع أشقائها األفارقة، حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد من االتفاقات التجارية بهدف تكثيف التواصل وال

 .واالستثمارية بين مصر وتلك الدول



وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة أفريقيا خاصة وأن 

 .لضخ دول أجنبية استثمارات ضخمة في أفريقياالمنافسة أصبحت قوية اآلن في القارة نظراً 

وشدد على ضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات أسواق القارة، فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية 

  .التي يجب مراعاتها أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

وزارة التجارة والصناعة المصرية، إلى أن اتفاقية من جهتها، أشارت مديرة إدارة إفريقيا بقطاع االتفاقات التجارية ب

التجارة الحرة القارية األفريقية تعد استكماالً لالتفاقيات كافة الموقعة بين الدول األفريقية والتي تتضمن اتفاقية 

 .الكوميسا والسادك

تة قتصادي في القارة، الفتعد عالمة فارقة في مسيرة التكامل اال زينب محمود، أن اتفاقية التجارة الحرة، وأوضحت

إلى أن االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية؛ ومن ثَمَّ خلق سوق قاري يضم 

 .دوالر تريليونات 3أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي اإلجمالي له عن 

ناعات الغذائية، أن التصدير إلى أفريقيا يحتاج لبذل دور أكبر ومن ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سيما للص

 .من وسائل اإلعالم لتعريف المستهلك اإلفريقي بالثقافة المصرية

ذلك يتطلب التركيز على القدرات الصناعية المصرية ورفع وعي المصدر المصري بما  وأوضح أحمد الفندي، أن

 .الدول األفريقية يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 " وسط حضور مكثف مبعرضى " فوود افريكا " و" باك بروسيس

اخلرباء ورجال السياسة واإلقتصاد يضعون خارطة طريق لتعزيز التكامل اإلقتصادى 
 األفريقى

جلسىت عمل لبحث مستقبل قطاع التمورفى افريقيا ... ودور هيئة سالمة الغذاء 
املنتجات الغذائية املصرية فى تنمية صادرات  

أكد الوزير مفوض تجارى أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن دخول اتفاقية التجارة الحرة 

القارية االفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة اساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة 

وزيادة التدفقات االستثمارية االفريقية في دول القارة، الفتاً الي ان االتفاقية تسعي لتحقيق التكامل الدول االفريقية 

الصناعي والتجاري بين دول القارة االمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول 

   .القارة السمراء

محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق الخارجية وقال ان جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور  

والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين باإلضافة إلى الترويج 

  .لالستثمار بالسوق المصرى

ت المعرض التجاري الدولي تصريحات بديوى جاءت خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى اطار فعاليا 

لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" 

والتى عقدت تحت عنوان "الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية"، ونظمها المجلس 

لجلسة األستاذة مديحة نصر ، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب التصديري للصناعات الغذائية، حيث أدارت ا

األعمال، بمشاركة السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، والدكتورة زينب محمود، 

ركة مجلس إدارة ش مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، و أحمد الفندي، رئيس

سيما للصناعات الغذائية، و محمد عبد الصبور، رئيس الشركة المصرية لإلستثمارات الغذائية، وأحمد عبد الجواد، 

رئيس شركة ينوى ترانس جلوبال لوجيستيكس، وريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي 

  .الماكينات



ائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة علي تعزيز أطر وقال السفير ماهر العدوي، ن 

التعاون مع قارة افريقيا علي كافة االصعدة وخاصة الصعيدين السياسي واالقتصادي فضالً عن تعزيز التعاون 

مصر والتي كان التجاري بين مصر ودول القارة، مشيراً الي ان هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقوم بها 

أهمها الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، 

والسنغال العام الجاري بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها األفارقة حيث تم خالل هذه الجولة عقد العديد 

 .ين مصر وتلك الدولمن االتفاقات التجارية واالستثمارية ب

وأكد العدوي ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ ألسواق قارة افريقيا خاصة وان 

المنافسة اصبحت قوية االن في القارة نظراً لضخ دول اجنبية استثمارات ضخمة في افريقيا ، مشيراً الي ضرورة 

فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها تلبية احتياجات ومتطلبات اسواق القارة 

   .أثناء تسويق المنتجات المصرية لها

واشارت الدكتورة زينب محمود، مديرة ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الي ان  

 لكافة االتفاقيات الموقعة بين الدول االفريقية والتي تتضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية تعد استكمال

اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مسيرة التكامل االقتصادي في القارة، الفتةً 

ى يضم ق سوق قارالي ان االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية األفريقية ومن ثم خل

  .تريليون دوالر 3أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالى له عن 

أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية ان التصدير الي افريقيا يحتاج  ومن ناحيته أكد  

ة ثقافة المصرية والتركيز علي القدرات الصناعيالي بذل دور اكبر من وسائل االعالم لتعريف المستهلك االفريقي بال

  .المصرية ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص االستيراد وشروطه في الدول االفريقية

 

شركة  022واشار ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات ان الرابطة تضم نحو  

ع االغذية وماكينات التصنيع الزراعي اغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم انتاج يبلغ حوالي متخصصة في تصني

 12عاماً خطة طريق للنفاذ الي قارة افريقيا وقامت بنحو  51مليار يورو، مشيراً الي ان الرابطة وضعت منذ  00

ين ضع منهج تعليمي فني لتدريب العاملبعثة وجولة للقارة للتعرف علي الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بو

 .في عدد من الدول االفريقية

كما شهدت فعاليات المعرضين عقد جلسة حول " قطاع التمور فى افريقيا" أدارها الدكتور أمجد القاضي المدير  

سئول م التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها الدكتور عماد سعد

حاد عام االت الفار أمين  الزراعى والدكتور أشرف  لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار  المركز اإلعالمي 

العربى لمنتجى ومصنعى التمور والدكتور شريف الشرباصى خبير النخيل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم 



الهجان جروب و عالء الطحان  خالد الهجان رئيس مجلس إدارة  المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو" والمهندس

رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان النتاج التمور والمهندس عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس إنترناشيونال 

 و محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة اورينت للتمور وعضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

 

لمنطقة ا الزراعى إن  لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار  عماد سعد مسئول المركز اإلعالمي وقال الدكتور 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكس رؤية القيادة  أن  من التمور العالمية، مشيراً إلى  %02العربية تنتج 

 بى والعالمياإلماراتية لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستويين العر

الغذائي باالقتصاديات العربية والعالمية،  نخيل التمر يمثل أحد أهم آليات التنمية المستدامة ودعم األمن  وأضاف أن  

إقامة مهرجان التمور المصرية للسنة الرابعة على التوالي بواحة سيوة ساهم في تطوير قطاع  أن  مشيراً إلى 

 .لتحتية الخاصة بهنخيل التمر في مصر وتنمية البنية ا

آخر  حيث أن  ووجه سعد الدعوة لمختلف الباحثين والمنتجين للمنافسة في فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  

  .ديسمبر الجارى والتقدم من خالل البوابة االلكترونية للجائزة 35موعد للتقدم للجائزة 

تحت مظلة  0250منتجى التمور ان االتحاد تم تأسيسه عام عام االتحاد العربى ل وقال الدكتور اشرف الفار أمين 

االتحاد يستهدف ايضاً زيادة اإلنتاج العربى من  بجامعة الدول العربية، مشيراً الى أن  الوحدة اإلقتصادية  منظمة 

  .مليون طن 0من التمور العالمية باجمالى انتاج يصل الى  %02التمور والذى يصل الى 

سنوات،  1مليون طن في غضون  0.2مليون طن وتستهدف زيادة انتاجها الى  5.1ج سنوياً وأضاف ان مصر تنت 

 01من  العامين الماضيين حيث ارتفعت  %522مشيراً الى أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 

جم تجارة التمور من ح %1حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة  ألف طن سنوياً  12ألف طن سنوياً الى 

 العالمية

 

االتحاد يعمل حالياً على توثيق يوم عالمى للتمور يطلق من محافظة الوادى الجديد، مشيراً الى  ولفت الفار الى أن  

  .أهمية فتح أسواق جديدة امام صادرات التمور المصرية خاصة بأسواق دول القارة االفريقية

ل بوزارة الزراعة المصرية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وقال الدكتور شريف الشرباصى خبير النخي 

أصناف تمور جديدة  "الفاو" ان الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من جانب وزارة الزراعة المصرية إلدخال 

افة كالى مصر تفى باحتياجات السوق المحلى ويتم تصدير الفائض لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية استغالل 

الفرص االستثمارية المتاحة بقطاع زراعة النخيل في مصر وذلك للوفاء باحتياجات السوق المصرى المتزايدة من 

كيلو للفرد  53التمور خاصة وان مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية المستهلكة للتمور بمعدل 

 ً   .سنويا



اعة التمور في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات أن استراتيجية تطوير صن ولفت الشرباصى إلى 

لى أهمية العمل ع الحكومية المعنية وشركاء التنمية تمثل ركيزة اساسية لتطوير هذا القطاع الحيوى، مشيراً إلى 

ن يالنهوض بقطاع التمور في مصر وزيادة قدرته التنافسية والعمل على حل مشكالت المنتجين والمصنعين المصري

وذلك لالرتقاء بمستوى جودة وسالمة التمور المصرية والوصول بها لمعايير الجودة العالمية، منوهاً الى ان منظمة 

 .صنف 17" الفاو" أصدرت كتاب أطلس النخيل لتوثيق النخيل المصرى حيث يضم 

لذاتي من التمور ويتم مصر حققت االكتفاء ا وأشار المهندس/ خالد الهجان رئيس مجلس إدارة الهجان جروب أن  

لألسواق العالمية، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة عمل للجهات المعنية لتحديد األسواق المستهدفة  تصدير الفائض 

وتحديد األصناف والمواصفات وتطوير عمليات التعبئة والتغليف وذلك بهدف العمل وفق رؤية محددة لإلنتاج 

  .المنتج المصرى باألسواق العالميةوالتصنيع والتصدير لتعزيز تنافسية 

محاور أساسية تشمل زيادة االستثمارات وإدخال أصناف جديدة الى  3أهمية العمل في إطار  ولفت الهجان إلى  

مصر وتحديد مواصفات اإلنتاج المستقبلي للتمور، مشيراً الى أهمية انتاج التمور في مصر بأحجام اقتصادية كبيرة 

ن والتعبئة المناسبة وتفعيل منظومة المكافحة بهدف التمكن من المنافسة اقليمياً وعالمياً في وتوفير محطات للتخزي

 .مجال التمور

التمور الى أهمية تفعيل منظومة تصنيع التمور  وأشار عالء الطحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان إلنتاج  

العالم، مشيراً الى أهمية بناء  بل التمور فى في السوق المصرى خاصة الصناعات التحويلية والتي تمثل مستق

 .صناعة تمور مصرية سليمة متوافقة مع المعايير العالمية

ولفت المهندس عبد الجواد عبادى مدير شركة جريس للتمور الى أهمية التوسع في تصدير التمور المصرية  

للتمور والتي تشمل الهند واالمارات والمغرب لمختلف األسواق العالمية مع التركيز على الدول األكثر استيراداً 

ً المرتبة الـ  في قائمة الدول المصدرة للتمور على مستوى  52وفرنسا وألمانيا، مشيراً الى ان مصر تحتل حاليا

 .العالم

 

وأشار محمد القرش عضو مجلس إدارة مجموعة اورينت للتمور الى أهمية عمل عالمات تجارية لمنتجات التمور  

بهدف الحفاظ على الميزات التنافسية للمنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي، الفتاً الى  branding ةالمصري

 .أهمية تفعيل الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقليل مشكالت الحصاد ومابعد الحصاد

 لمنتج المصرى باألسواقتم خالل الفترة الماضية زراعة أصناف جديدة من شأنها زيادة تنافسية ا أنه  ولفت إلى  

العالمية، مشيراً الى أهمية تضافر جهود منتجى ومصدرى التمور للدخول السواق جديدة مثل السوق الهندى خاصة 

 .دولة حول العالم 20وان مصر تصدر لـ 



ج اواختتم اليوم الثانى للمعرضين بجلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسالمة الغذاء فى تنظيم انت 

، وقد تحدث خالل الجلسة التى أدارها الدكتورأشرف،  وتداول الغذاء وايجاد غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى 

نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة 

 .زراعةالغذاء، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة ال

وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء إنه أصبح هناك جهة وحيدة معنية بسالمة الغذاء  

ألول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسالمة الغذاء خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان قطاع 

، مشيراً إلى أن هذا األمر سيكون له 0251ختلفة حتى عام جهة م 51متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 

تأثير إيجابي كبير على ضمان سالمة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة 

  .على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسالمة  وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة 

الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول األغذية، والتحقق من توافر االشتراطات والمواصفات 

شهادات  سها منحالقياسية في جميع عمليات تداول األغذية، باإلضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أسا

الصالحية الالزمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على األغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح 

منها لالستهالك اآلدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سالمة الغذاء، ونظام 

نعي األغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول األغذية، واقتراح وإبداء الرأي في التتبع وتطبيقها على منتجي ومص

  .مشروعات القوانين الخاصة بسالمة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة

وأضاف منصور أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكالت تواجه المصدرين طالما أنهم مستوفون لالشتراطات الالزمة  

تصدير، مشيراً إلى أن سالمة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه األمر لل

الذي يستلزم رفع الوعي خالل المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي ال يقبل إال بأعلى جودة وأعلى 

   .امعايير السالمة بالنسبة لألغذية والمشروبات التى يتناوله

ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن الحجر الزراعي هو الجهة المعنية  

بالرقابة على المنتجات الزراعية بغرض الحفاظ على سالمة النبات وضمان عدم تسرب آفات تصيب النبات وذلك 

مشيراً الي ان هناك تنسيق كامل بين الحجر الزراعي والهيئة  وفقاً التفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية،

القومية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بعمليات الفحص للمنتجات النباتية والذى اصبح قاصراً على جهتين فقط هما 

الحجر الزراعي لضمان سالمة النبات من اآلفات فيما يتركز اختصاص هيئة سالمة الغذاء فى ضمان صحة وسالمة 

 .االنسان وهو األسلوب المتبع في كافة دول العالم

 
 



 

مدير إدارة افريقيا: دخول اتفاقية التجارة احلرة أفريقيا خطوة هامة حنو تعزيز 
 معدالت التبادل التجاري

أكد الوزير مفوض تجارى أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن دخول اتفاقية التجارة الحرة 

القارية االفريقية حيز النفاذ خالل شهر يوليو الماضي يمثل ركيزة اساسية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة 

الدول االفريقية وزيادة التدفقات االستثمارية االفريقية في دول القارة، الفتاً الي ان االتفاقية تسعي لتحقيق التكامل 

مر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية ألسواق دول الصناعي والتجاري بين دول القارة اال

 .القارة السمراء

وقال ان جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة األسواق الخارجية 

رويج إلضافة إلى التوالتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين با

 .لالستثمار بالسوق المصرى

تصريحات بديوى جاءت خالل مشاركته فى الجلسة العمل التى عقدت فى اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي 

” باك بروسيس“فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف ” فوود افريكا“لألغذية والمشروبات 

، ونظمها المجلس ”الطريق إلى أفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية“والتى عقدت تحت عنوان 

التصديري للصناعات الغذائية، حيث أدارت الجلسة مديحة نصر ، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب األعمال، 

كتورة زينب محمود، مديرة بمشاركة السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اإلفريقية، والد

ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما 

للصناعات الغذائية، ومحمد عبد الصبور، رئيس الشركة المصرية لإلستثمارات الغذائية، وأحمد عبد الجواد، رئيس 

 .يستيكس، و ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكيناتشركة ينوى ترانس جلوبال لوج



  

 

 باك"و" افريكا فوود بـ جلسات عمل مكثفة لوضع رؤية شاملة ملستقبل الصناعة
(صور) بروسيس  

  

أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة حرص المركز على دعم االفكار االبتكارية للشباب ونشر 

فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية فى مجال تحديث الصناعة، مشيراً فى هذا االطار 

بإطالق برنامج "االبتكار وريادة األعمال" والذى استهدف الى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضى 

 .تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

 



وأشار الى أن أحد محاور هذا البرنامج تركزت فى دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وأفكارهم اإلبداعية، 

" وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم 9102 ديزاينر حيث نظم المركز مسابقة "باك 

المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل ، واستهدفت المسابقة 

 يدعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من أفكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المصر

جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

"فوود أفريكا" فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" وذلك تحت عنوان " نظرة 

ليف والتصميم واالبتكار"، أدار الجلسة القيمة المضافة للتغ -مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

جورج نوبار، األستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان بمشاركة جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت  الدكتور

، وفريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش  HP Graphicsوالعالمات التجارية بشركة

، ومنذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية  interpack 2020لشركة للتغليف، وعضو المجلس االستشاري

العربية للمشروبات بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث 

 .الصناعة، ومحمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل

طالبا  56"والتى تم إطالقها خالل شهر أبريل الماضى 9102ديزاينر  باك وأوضح باشا أنه قد تقدم لمسابقة "

تصميماً، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء  056 كليات فنية مصرية قدموا  01وطالبة من أكثر من 

التى تؤهلهم طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل، و 92فى مجال التصميم وريادة األعمال ، ليحصل 

طالبا  06إلى إنشاء شركات تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا اإلطار إلى قيام المركز أيضاً بالتشبيك بين أكثر من 

  . وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

 الطلبة الفائزين فى المسابقة قد شاركوا فى فعاليات المعرض ولفت نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة إلى أن

الدولى للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العارضة وكذا زوار 

 . المعرض من بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص

ً  91وأضاف أنه منذ نحو  جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية ،  عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاها

وعلى رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد، من خالل وضع سياسات جديدة 

في  9105لتشجيع صغار المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي، حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام 

مليار جنيه  56باب اإلنجليزي، فضالً عن تحقيق القطاع إجمالي قيمة مضافة بلغت توظيف عدد كبير من الش

 . إسترليني

ان هناك توجها  HP Graphics ومن جانبه أوضح جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

 وأن التجربة العملية، خاصةً عالميا في الوقت الحالي، للتركيز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل 

المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية وجودة المنتج والعالمة التجارية، دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد 

من فعاليتها، مشيراً إلى ضرورة تحكم العالمة التجارية في تصميم وشكل ومواصفات العبوة الحاملة للمنتج والعمل 



ية حديثة للعبوات مع الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية للمستهلك على توفير تجربة رقم

 .النهائي

 وأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

interpack 2020  ،مشيراً إلى أهمية تطبيق أن هناك فاقدا كبيرا يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية

أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام 

 .التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئة

بات بالمملكة العربية السعودية إلى أن ومن جانبه لفت منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشرو

الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها 

على مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيراً إلى أن قطاع 

سب أهمية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كبير للمشروبات التعبئة والتغليف يكت

  .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية

مركزي المصري وأضاف محمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل أن المبادرة ممولة من البنك ال

وتنفذها جامعة النيل وهي تركز في المقام األول على احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية 

التعبئة والتغليف حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصميم الصناعي، مشيراً إلى أن المبادرة تعاونت 

البنك المصري لتنمية الصادرات الحتضان صغار المبتكرين في مجال  مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها

 .التصميم ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات صناعية

 ."9102مصمم الفائزين في مسابقة "باك ديزاينر  92من قصص نجاح الـ 4وفي نهاية الجلسة تم استعراض 

لياتها حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "التغليف المستدام واالقتصاد الدائري" والتي وواصلت الجلسات فعا

تسلط الضوء على التحول نحو االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ودور ذلك في توجه قطاع 

د على مواد يدية التي تعتمالتغليف لتبني مبادئ االستدامة وابتكار أساليب جديدة للتغليف تختلف عن الطرق التقل

ضارة على صحة المستهلك مثل البالستيك واالعتماد بدالً من ذلك على البالستيك القابل للتحلل تمهيداً لتحويل عملية 

التغليف في المستقبل إلى التغليف المستدام الذي يراعي ظروف البيئة وصحة وسالمة المستهلك، أدار الجلسة 

مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، بمشاركة أشوك شاتورفيدي، رئيس مجلس  شريف الجبلي، رئيس الدكتور

مها مصباح، مدير جودة البحث والتطوير بشركة جهينة، ونديم الياس،  ، والدكتورةFlex Films إدارة شركة

 .رئيس مجلس إدارة شركة سحارا للطباعة

لسلع االستهالكية" والتي استعرضت الزيادة كما عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "دور التغليف في صناعة ا

ً في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية  المطردة التي تشهدها التجارة العالمية حاليا

واالقتصادات الصاعدة فضالً عن زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية التغليف، باإلضافة إلى استعراض دور الهيئة 



خالد عبد العظيم،  لسالمة الغذاء في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري، أدار الجلسة الدكتورالقومية 

المدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية، بمشاركة أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكوال، والسيدة/ 

ئيس لجنة المواد المالمسة للغذاء نائباً عن محمد عرفات، ر ، الدكتورMatters دينا علي، المدير العام لشركة

 .حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء الدكتور

منظمة الغذاء والزراعة  -واختتمت فعاليات اليوم األول من المعرضين بجلسة تحت عنوان "مبادرة إنقاذ الغذاء 

ليف والمواد الغذائية في إدارة المخلفات وميسي دوسلدورف"، التي استعرضت جهود القائمين على صناعة التغ

وإنقاذ الفاقد من الغذاء للتغلب على حجم الطعام الهائل الذي يتم إهداره سنوياً على مستوى العالم والذي يعزي في 

جزء كبير منه إلى سوء التغليف، أدار الجلسة السيد/ ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض 

رف بمشاركة السيد/ فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس دوسلدو

، وجنيفر سموالك، أخصائية في التجارة الزراعية وسالسل القيمة بمنظمة interpack 2020االستشاري لشركة

  .حوث السياسات الغذائيةاألغذية والزراعة، واألستاذة/ لينا عبد الفتاح، باحثة في المعهد الدولي لب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جلسات نقاشية يف اليوم األول ملعرضي "فوود أفريكا" و"باك بروسيس" 4

 

أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة، حرص المركز على دعم األفكار االبتكارية للشباب، 

المفاهيم واالتجاهات العالمية في مجال تحديث الصناعة، مشيراً إلى إطالق ونشر فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث 

، والذي يستهدف تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد 9105المركز لبرنامج "االبتكار وريادة األعمال" في نوفمبر 

 األعمال والمبتكرين.



التجاري الدولي لألغذية والمشروبات جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض 

"فوود افريكا" في دورته الخامسة، والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" وذلك تحت عنوان " 

 القيمة المضافة للتغليف والتصميم واالبتكار". -نظرة مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

ي دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وأفكارهم اإلبداعية، وأشار إلى أن أحد محاور البرنامج تركزت ف

" في إبريل الماضي، واستهدفت دعم المصممين الشباب من خالل 9102حيث نظم المركز مسابقة "باك ديزاينر 

 تسويق مخرجاتهم من أفكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المصري.

تصميماً،  056كليات فنية مصرية قدموا  01طالبة من أكثر من طالبا و 56أوضح "باشا" أن المسابقة تقدم لها 

طالبا وطالبة على منحة "حاضنة  92جرى تصفيتها من قبل خبراء فى مجال التصميم وريادة األعمال، ليحصل 

 أعمال رواد النيل" والتي تؤهلهم إلنشاء شركات تصميم متخصصة.

ى أن الطلبة الفائزين في المسابقة شاركوا في فعاليات المعرض ولفت نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة، إل

الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس"، وقاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العارضة وزوار المعرض من 

 بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص.

ً  91أضاف "باشا" أنه منذ نحو  جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية  عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاها

وعلى رأس هذه الدول انجلترا والهند، وأحرزتا نتائج مميزة من خالل وضع سياسات جديدة لتشجيع صغار 

 المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي.

 ".9102من قصص نجاح المصممين الفائزين في مسابقة "باك ديزاينر  4وفي نهاية الجلسة جرى استعراض 

وواصلت الجلسات فعالياتها حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "التغليف المستدام واالقتصاد الدائري" لتسليط 

الضوء على التحول نحو االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ودور ذلك في توجه قطاع التغليف 

 لف عن الطرق التقليدية التي تعتمد على مواد ضارة علىلتبني مبادئ االستدامة وابتكار أساليب جديدة للتغليف تخت

صحة المستهلك مثل البالستيك واالعتماد بدالً من ذلك على البالستيك القابل للتحلل تمهيداً لتحويل عملية التغليف 

 في المستقبل إلى التغليف المستدام الذي يراعي ظروف البيئة وصحة وسالمة المستهلك.

تحت عنوان "دور التغليف في صناعة السلع االستهالكية" والتي استعرضت الزيادة  كما عقدت جلسة نقاشية

ً في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية  المطردة التي تشهدها التجارة العالمية حاليا

ة فة إلى استعراض دور الهيئواالقتصادات الصاعدة فضالً عن زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية التغليف، باإلضا

 القومية لسالمة الغذاء في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري.

منظمة الغذاء والزراعة"،  -واختتمت فعاليات اليوم األول من المعرضين بجلسة تحت عنوان "مبادرة إنقاذ الغذاء 

ي إدارة المخلفات وإنقاذ الفاقد من الغذاء التي استعرضت جهود القائمين على صناعة التغليف والمواد الغذائية ف

ً على مستوى العالم والذي يعزي في جزء كبير منه إلى سوء  للتغلب على حجم الطعام الهائل الذي يُهدر سنويا

 التغليف.



 

 

 

 "ختام فعاليات اليوم األول ملعرضي "فوود أفريكا" و"باك بروسيس

 

تحديث الصناعة حرص المركز على دعم األفكار االبتكارية للشباب ونشر أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز 

فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية في مجال تحديث الصناعة، مشيراً في هذا اإلطار 

والذي استهدف إلى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضي بإطالق برنامج "االبتكار وريادة األعمال" 

 .تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

وأشار إلى أن احد محاور هذا البرنامج تركزت في دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وأفكارهم اإلبداعية 

مة األمم " وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظ9102حيث نظم المركز مسابقة "باك ديزاينر 

المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة إعمال رواد النيل ، واستهدفت المسابقة 

 .دعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من أفكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المصري

ليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعا

"فوود افريكا" في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" وذلك تحت عنوان " نظرة 

القيمة المضافة للتغليف والتصميم واالبتكار"، أدار الجلسة الدكتور  -مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

ار، األستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان بمشاركة جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات جورج نوب

، وفريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو HP Graphicsالتجارية بشركة

لجمعية العربية للمشروبات ،ومنذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة ا interpack 2020المجلس االستشاري لشركة



بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة، و محمد عباس، 

 .مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل

طالب  56ي "والتي تم إطالقها خالل شهر ابريل الماض9102وأوضح باشا انه قد تقدم لمسابقة "باك ديزاينر 

تصميماً ، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء  056كليات فنية مصرية قدموا  01وطالبة من اكثر من 

طالب وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتي تؤهلهم  92في مجال التصميم وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب  06طار إلى قيام المركز أيضا بالتشبيك بين أكثر من إلى إنشاء شركات تصميم متخصصة، مشيراً في هذا اإل

 .وعدد من الشركات في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ولفت نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة إلى أن الطلبة الفائزين في المسابقة قد شاركوا في فعاليات المعرض 

للتعبئة والتغليف " باك بروسيس " حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العارضة وكذا زوار  الدولي

 . المعرض من بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص

عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاهاً جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية  91وأضاف باشا أنه منذ نحو 

لدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة وعلى رأس هذه ا

في  9105لتشجيع صغار المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام 

مليار جنيه  56توظيف عدد كبير من الشباب االنجليزي فضالً عن تحقيق القطاع إجمالي قيمة مضافة بلغت 

 .إسترليني

 وأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

interpack 2020  أن هناك فاقد كبير يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أهمية تطبيق

ات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناع

 .التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئة

ومن جانبه لفت منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة العربية السعودية إلى أن 

ل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها الجمعية تقوم بدور حلقة الوص

على مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيراً إلى أن قطاع 

روبات ير للمشالتعبئة والتغليف يكتسب أهمية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كب

 .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية



وأضاف محمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل أن المبادرة ممولة من البنك المركزي المصري 

احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية وتنفذها جامعة النيل وهي تركز في المقام األول على 

التعبئة والتغليف حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصميم الصناعي، مشيراً إلى أن المبادرة تعاونت 

مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها البنك المصري لتنمية الصادرات الحتضان صغار المبتكرين في مجال 

 .لتصميم ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات صناعيةا

 ."9102مصمم الفائزين في مسابقة "باك ديزاينر  92من قصص نجاح الـ 4وفي نهاية الجلسة تم استعراض 

هذا وقد واصلت الجلسات فعالياتها حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "التغليف المستدام واالقتصاد الدائري" 

والتي تسلط الضوء على التحول نحو االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ودور ذلك في توجه 

لى غليف تختلف عن الطرق التقليدية التي تعتمد عقطاع التغليف لتبني مبادئ االستدامة وابتكار أساليب جديدة للت

مواد ضارة على صحة المستهلك مثل البالستيك واالعتماد بدالً من ذلك على البالستيك القابل للتحلل تمهيداً لتحويل 

عملية التغليف في المستقبل إلى التغليف المستدام الذي يراعي ظروف البيئة وصحة وسالمة المستهلك، أدار 

الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، بمشاركة أشوك شاتورفيدي، رئيس الجلسة 

، والدكتورة مها مصباح، مدير جودة البحث والتطوير بشركة جهينة، و نديم Flex Films مجلس إدارة شركة

 .الياس، رئيس مجلس إدارة شركة سحارا للطباعة

ان "دور التغليف في صناعة السلع االستهالكية" والتي استعرضت الزيادة كما عقدت جلسة نقاشية تحت عنو

ً في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية  المطردة التي تشهدها التجارة العالمية حاليا

ئة ستعراض دور الهيواالقتصادات الصاعدة فضالً عن زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية التغليف، باإلضافة إلى ا

القومية لسالمة الغذاء في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري، أدار الجلسة الدكتور خالد عبد العظيم، 

المدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية، بمشاركة أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكوال، و دينا 

دكتور محمد عرفات، رئيس لجنة المواد المالمسة للغذاء نائباً عن الدكتور ، الMatters علي، المدير العام لشركة

 .حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء

منظمة الغذاء  -هذا وقد اختتمت فعاليات اليوم األول من المعرضين بجلسة تحت عنوان "مبادرة إنقاذ الغذاء 

ود القائمين على صناعة التغليف والمواد الغذائية في إدارة والزراعة وميسي دوسلدورف"، التي استعرضت جه

المخلفات وإنقاذ الفاقد من الغذاء للتغلب على حجم الطعام الهائل الذي يتم إهداره سنوياً على مستوى العالم والذي 

هيئة ل يعزي في جزء كبير منه إلى سوء التغليف، أدار الجلسة ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي

معارض دوسلدورف بمشاركة فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس 

، وجنيفر سموالك، أخصائية في التجارة الزراعية وسالسل القيمة بمنظمة interpack 2020االستشاري لشركة

 .د الدولي لبحوث السياسات الغذائيةاألغذية والزراعة، واألستاذة لينا عبد الفتاح، باحثة في المعه



 

جلسات عمل مكثفة لوضع رؤية ملستقبل صناعة التعبئة والتغليف والتصنيع 
 الزراعي بـ"فوود أفريكا" و"باك بروسيس"

 

 

فوود  عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "التغليف المستدام واالقتصاد الدائري" خالل فعاليات معرضي "

الضوء على التحول نحو االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط  " والتي تسلط باك بروسيس "و" أفريكا

ن الطرق ليب جديدة للتغليف تختلف علتبني مبادئ االستدامة وابتكار أسا قطاع التغليف وأفريقيا ودور ذلك في توجه

التقليدية التي تعتمد على مواد ضارة على صحة المستهلك مثل البالستيك واالعتماد بدالً من ذلك على البالستيك 

القابل للتحلل تمهيدا لتحويل عملية التغليف في المستقبل إلى التغليف المستدام الذي يراعي ظروف البيئة وصحة 

 وسالمة المستهلك.

أدار الجلسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، بمشاركة أشوك شاتورفيدي، 

 .والدكتورة مها مصباح ونديم إلياس

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%81%D9%88%D9%88%D8%AF%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%81%D9%88%D9%88%D8%AF%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%81%D9%88%D9%88%D8%AF%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A8%D8%A7%D9%83%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3.aspx
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كما عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "دور التغليف في صناعة السلع االستهالكية" والتي استعرضت الزيادة 

ً في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية المطردة التي تشهدها التجارة الع المية حاليا

واالقتصادات الصاعدة فضالً عن زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية التغليف، باإلضافة إلى استعراض دور الهيئة 

 .القومية لسالمة الغذاء في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري

كتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية، بمشاركة أحمد العفيفي، ودينا أدار الجلسة الد

علي، الدكتورمحمد عرفات، رئيس لجنة المواد المالمسة للغذاء نائباً عن الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة 

 .القومية لسالمة الغذاء

منظمة الغذاء والزراعة  - مبادرة إنقاذ الغذاء " سة تحت عنوانواختتمت فعاليات اليوم األول من المعرضين بجل

 ."وميسي دوسلدورف

جهود القائمين على صناعة التغليف والمواد الغذائية في إدارة المخلفات وإنقاذ الفاقد من الغذاء استعرضت الجلسة 

للتغلب على حجم الطعام الهائل الذي يتم إهداره سنوياً على مستوى العالم والذي يعزي في جزء كبير منه إلى سوء 

 .التغليف

 

يذي لهيئة معارض دوسلدورف بمشاركة فريدبرت كليفنز، أدار الجلسة ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنف

الرئيس التنفيذي السابق إلحدى شركات التغليف، وجنيفر سموالك، أخصائية في التجارة الزراعية وسالسل القيمة 

 .بمنظمة األغذية والزراعة، ولينا عبدالفتاح، باحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية
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 مبعرض"فود أفريكا" 9102مشاركة فعالة للطلبة الفائزين مبسابقة باك ديزاينر

 

  

 

 

 

 

، حرص المركز على دعم األفكار االبتكارية للشباب  الصناعةتحديث  أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز

، مشيراً فى هذا  تحديث الصناعة ونشر فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية فى مجال

"  االبتكار وريادة األعمال اإلطار إلى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضى بإطالق برنامج "

 استهدف تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين. والذي

أشار إلى أن أحد محاور هذا البرنامج تركزت فى دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وأفكارهم اإلبداعية؛ 

وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم  "2019 باك ديزاينر " حيث نظم المركز مسابقة

ابقة مال رواد النيل، واستهدفت المسالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية، وحاضنة أع

 .دعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من أفكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المصري

جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

رض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس"؛ وذلك تحت عنوان "نظرة "فوود أفريكا" فى دورته الخامسة والمع

القيمة المضافة للتغليف والتصميم واالبتكار"، أدار الجلسة الدكتور  -مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 
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ز، ومنذر نجورج نوبار، األستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان بمشاركة جيلرمو فونت، وفريدبرت كليف

الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى هشام باشا، 

 .، ومحمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل تحديث الصناعة نائب مدير االبتكار بمركز

طالب وطالبة  56قها خالل شهر أبريل الماضى والتى تم إطال"2019 باك ديزاينر " وأوضح باشا، أنه تقدم لمسابقة

تصميماً، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال  056كليات فنية مصرية قدموا  01من أكثر من 

طالب وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء  92التصميم وريادة األعمال، ليحصل 

طالب وعدد من  06تخصصة، مشيراً فى هذا اإلطار إلى قيام المركز أيضاً بالتشبيك بين اكثر من شركات تصميم م

  الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

، إلى أن الطلبة الفائزين فى المسابقة شاركوا فى فعاليات المعرض  تحديث الصناعة ولفت نائب مدير االبتكار بمركز

الدولى للتعبئة والتغليف "باك بروسيس"؛ حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العاضة، وكذا زوار 

 .لمشترين ورجال القطاع الخاصالمعرض من بعثات ا

عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاهاً جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية  91وأضاف باشا، أنه منذ نحو 

وعلى رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة 

في  9105ومبدعي التصميم الصناعي؛ حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام  لتشجيع صغار المبتكرين

مليار جنيه  56توظيف عدد كبير من الشباب االنجليزي فضالً عن تحقيق القطاع اجمالي قيمة مضافة بلغت 

 .استرليني

 

ي يز ثقة المستهلك فومن جانبه أوضح جيلرمو فونت، أن هناك توجها عالميا في الوقت الحالي للتركيز على تعز

جودة المنتج من خالل التجربة العملية خاصةً وأن المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية وجودة المنتج والعالمة 

التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد من فعاليتها، مشيراً إلى ضرورة تحكم العالمة التجارية في تصميم 

ملة للمنتج والعمل على توفير تجربة رقمية حديثة للعبوات مع الحرص على ربط وشكل ومواصفات العبوة الحا

 .العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية للمستهلك النهائي

وأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق إلحدى شركات التغليف، أن هناك فاقدا كبيرا يحدث في صناعة 

إلى أهمية تطبيق أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناعات الغذائية التي األغذية والمنتجات الزراعية، مشيراً 

تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة 

 .للبيئة
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لمملكة العربية السعودية إلى أن ومن جانبه لفت منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات با

الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها 

على مجرد تعبئة المشروبات؛ بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيراً إلى أن 

مية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كبير للمشروبات قطاع التعبئة والتغليف يكتسب أه

 .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية

المصري  وأضاف محمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل، أن المبادرة ممولة من البنك المركزي

وتنفذها جامعة النيل وهي تركز في المقام األول على احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية 

التعبئة والتغليف؛ حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصميم الصناعي، مشيراً إلى أن المبادرة تعاونت 

نك المصري لتنمية الصادرات الحتضان صغار المبتكرين في مجال مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها الب

 .التصميم، ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات صناعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

مباحثات مكثفة مبعرض فود افريكا لوضع رؤية ملستقبل صناعة التعبئة 
 والتغليف والتصنيع الزراعي

فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة ” فوود افريكا“التجاري الدولي لألغذية والمشروبات  شهد المعرض

نظرة مستقبلية على اتجاهات التعبئة ” العديد من الجلسات ومن جلسة تحت عنوان ” باك بروسيس“والتغليف 

 .”القيمة المضافة للتغليف والتصميم واالبتكار –والتغليف 

ئب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة حرص المركز على دعم االفكار االبتكارية للشباب ونشر أكد هشام باشا، نا

فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية فى مجال تحديث الصناعة، مشيراً فى هذا االطار 

والذى استهدف ” بتكار وريادة األعمالاال“الى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضى بإطالق برنامج 

 .تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

وأشار إلى أن احد محاور هذا البرنامج تركزت فى دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وافكارهم االبداعية 

ة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم وذلك بالتعاون مع غرفة صناع″ 9102باك ديزاينر “حيث نظم المركز مسابقة 

ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، واستهدفت المسابقة ” اليونيدو ” المتحدة للتنمية الصناعية 

 دعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من افكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المصري

طالب  56والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى ″9102باك ديزاينر “ة وأوضح باشا أنه قد تقدم لمسابق

تصميماً ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء  056كليات فنية مصرية قدموا  01وطالبة من اكثر من 

لتى تؤهلهم طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل وا 92فى مجال التصميم وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب  06الى انشاء شركات تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا االطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من 

 . وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

باك بروسيس  ”فعاليات المعرض الدولى للتعبئة والتغليف ولفت إلى أن الطلبة الفائزين فى المسابقة قد شاركوا فى 

حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العاضة وكذا زوار المعرض من بعثات المشترين ورجال القطاع ” 

 . الخاص



ة كاريعاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاهاً جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبت 91وأضاف باشا أنه منذ نحو 

وعلى رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة 

في  9105لتشجيع صغار المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام 

مليار جنيه  56لي قيمة مضافة بلغت توظيف عدد كبير من الشباب االنجليزي فضالً عن تحقيق القطاع اجما

 . استرليني

ان هناك توجه عالمي في  HP Graphics وأوضح جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

الوقت الحالي للتركيز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل التجربة العملية خاصةً وأن المستهلك 

ق في نوعية وجودة المنتج والعالمة التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد من النهائي أصبح ال يث

 .فعاليتها

وأشار إلى ضرورة تحكم العالمة التجارية في تصميم وشكل ومواصفات العبوة الحاملة للمنتج والعمل على توفير 

 .الشخصية للمستهلك النهائي تجربة رقمية حديثة للعبوات مع الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب

 وأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

interpack 2020  أن هناك فاقد كبير يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أهمية تطبيق

صناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في ال

 .التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئة

منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة العربية السعودية إلى أن   ومن جانبه لفت

الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها  الجمعية تقوم بدور حلقة

على مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيراً إلى أن قطاع 

بات كي كبير للمشروالتعبئة والتغليف يكتسب أهمية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهال

 .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية

محمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل أن المبادرة ممولة من البنك المركزي المصري   وأضاف

لى احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية وتنفذها جامعة النيل وهي تركز في المقام األول ع

 التعبئة والتغليف حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصميم الصناعي



وأشار إلى أن المبادرة تعاونت مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها البنك المصري لتنمية الصادرات 

التصميم ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات الحتضان صغار المبتكرين في مجال 

 .ومؤسسات صناعية

و والتي تسلط الضوء على التحول نح” التغليف المستدام واالقتصاد الدائري“كما عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان 

لتغليف لتبني مبادئ االستدامة االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ودور ذلك في توجه قطاع ا

وابتكار أساليب جديدة للتغليف تختلف عن الطرق التقليدية التي تعتمد على مواد ضارة على صحة المستهلك مثل 

البالستيك واالعتماد بدالً من ذلك على البالستيك القابل للتحلل تمهيداً لتحويل عملية التغليف في المستقبل إلى 

 .يراعي ظروف البيئة وصحة وسالمة المستهلك التغليف المستدام الذي

زيادة والتي استعرضت ال” دور التغليف في صناعة السلع االستهالكية“وتم أيضا عقد جلسة نقاشية تحت عنوان 

ً في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية  المطردة التي تشهدها التجارة العالمية حاليا

الصاعدة فضالً عن زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية التغليف، باإلضافة إلى استعراض دور الهيئة  واالقتصادات

 .القومية لسالمة الغذاء في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خرباء "فوود افريكا" و"باك بروسيس": املواد الصديقة للبيئة أفضل

 

 

 

 

 

أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة حرص المركز على دعم األفكار االبتكارية للشباب ونشر 

فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية فى مجال تحديث الصناعة، مشيًرا فى هذا اإلطار 

بإطالق برنامج "االبتكار وريادة األعمال" والذى استهدف إلى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضى 

 .تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

وأشار إلى أن أحد محاور هذا البرنامج تركزت في دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وافكارهم اإلبداعية 

" وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم 9102 حيث نظم المركز مسابقة "باك ديزاينر

المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، واستهدفت المسابقة 

 دعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من أفكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المصري

 

جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

"فوود افريكا" فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" وذلك تحت عنوان " نظرة 

ر ليف والتصميم واالبتكار"، أدار الجلسة الدكتوالقيمة المضافة للتغ -مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

جورج نوبار، األستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان بمشاركة جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات 



، وفريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو HP Graphicsالتجارية بشركة

، ومنذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات interpack 2020 لشركةالمجلس االستشاري 

بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة، والسيد محمد 

 .عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل

 56" والتى تم اطالقها خالل شهر أبريل الماضى بمشاركة 9102بقة "باك ديزاينر وأوضح باشا أنه قد تقدم لمسا

تصميًما، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل  056كليات فنية مصرية قدموا  01طالب وطالبة من اكثر من 

النيل والتى  طالب وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد 92خبراء فى مجال التصميم وريادة األعمال، ليحصل 

تؤهلهم الى إنشاء شركات تصميم متخصصة، مشيًرا فى هذا اإلطار الى قيام المركز ايًضا بالتشبيك بين أكثر من 

 .طالب وعدد من الشركات في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم 06

ى أن الطلبة الفائزين في المسابقة قد شاركوا فى فعاليات المعرض ولفت نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة إل

الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العارضة وكذا زوار 

 .المعرض من بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص

اتجاًها جديدًا بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية  عاًما اتخذت العديد من دول العالم 91وأضاف باشا أنه منذ نحو 

وعلى رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتين أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة 

في  9105لتشجيع صغار المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام 

مليار جنيه  56الشباب االنجليزي فضاًل عن تحقيق القطاع إجمالي قيمة مضافة بلغت  توظيف عدد كبير من

 .استرليني

 

ان هناك توجه  HP Graphics ومن جانبه أوضح جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

ن التجربة العملية خاصةً وأعالمي في الوقت الحالي للتركيز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل 

المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية وجودة المنتج والعالمة التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد 

من فعاليتها، مشيًرا إلى ضرورة تحكم العالمة التجارية في تصميم وشكل ومواصفات العبوة الحاملة للمنتج والعمل 

حديثة للعبوات مع الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية للمستهلك  على توفير تجربة رقمية

 .النهائي

 

 



 وأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

interpack 2020  ًا إلى أهمية تطبيق أن هناك فاقد كبير يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية، مشير

أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام 

 .التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئة

بالمملكة العربية السعودية إلى أن ومن جانبه لفت منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات 

الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها 

على مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيًرا إلى أن قطاع 

همية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كبير للمشروبات التعبئة والتغليف يكتسب أ

 .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنويًا كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية

المصري  وأضاف محمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل أن المبادرة ممولة من البنك المركزي

وتنفذها جامعة النيل وهي تركز في المقام األول على احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية 

التعبئة والتغليف حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصميم الصناعي، مشيًرا إلى أن المبادرة تعاونت 

ك المصري لتنمية الصادرات الحتضان صغار المبتكرين في مجال مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها البن

 .التصميم ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات صناعية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 مركز حتديث الصناعة:ندعم االفكار االبتكارية للشباب ونشر فكر ريادة األعمال

تحديث الصناعة حرص المركز على دعم االفكار االبتكارية للشباب ونشر  أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز

فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية فى مجال تحديث الصناعة، مشيراً فى هذا االطار 

والذى استهدف  ”االبتكار وريادة األعمال“الى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضى بإطالق برنامج 

 تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

وأشار إلى ان احد محاور هذا البرنامج تركزت فى دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وافكارهم االبداعية 

ظمة االمم وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومن″ 9102ديزاينر   باك“حيث نظم المركز مسابقة 

ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، واستهدفت المسابقة ” اليونيدو ” المتحدة للتنمية الصناعية 

 دعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من افكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المصري

ليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعا

نظرة  ”وذلك تحت عنوان ” باك بروسيس“فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف ” فوود افريكا“

ة الدكتور ، أدار الجلس”القيمة المضافة للتغليف والتصميم واالبتكار –مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات  ار، األستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان بمشاركة جورج نوب

، و فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو  HP Graphicsالتجارية بشركة

رة الجمعية العربية للمشروبات ، ومنذر الحارثي، رئيس مجلس إدا interpack 2020المجلس االستشاري لشركة

هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة، و محمد عباس،  بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى 

 .مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل

طالب  56والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى ″9102 ديزاينر  باك“واوضح باشا انه قد تقدم لمسابقة 

تصميماً ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء  056  كليات فنية مصرية قدموا 01وطالبة من اكثر من 

طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل والتى تؤهلهم  92فى مجال التصميم وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب  06ى انشاء شركات تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا االطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من ال

 . وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

https://www.mena.org.eg/ar/section/TextEcoCommerce


معرض فى المسابقة قد شاركوا فى فعاليات ال ولفت نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة الى ان الطلبة الفائزين

حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العاضة وكذا زوار ” باك بروسيس ” الدولى للتعبئة والتغليف 

 . المعرض من بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص

نمية وتشجيع القطاعات االبتكارية عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاهاً جديداً بت 91وأضاف باشا أنه منذ نحو 

وعلى رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة 

في  9105لتشجيع صغار المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام 

مليار جنيه  56فضالً عن تحقيق القطاع اجمالي قيمة مضافة بلغت توظيف عدد كبير من الشباب االنجليزي 

 . استرليني

ان هناك توجه  HP Graphics ومن جانبه أوضح جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

ةً وأن صعالمي في الوقت الحالي للتركيز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل التجربة العملية خا

المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية وجودة المنتج والعالمة التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد 

من فعاليتها، مشيراً إلى ضرورة تحكم العالمة التجارية في تصميم وشكل ومواصفات العبوة الحاملة للمنتج والعمل 

الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية للمستهلك على توفير تجربة رقمية حديثة للعبوات مع 

 .النهائي

 وأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

interpack 2020  أن هناك فاقد كبير يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أهمية تطبيق

هداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام أ

 .التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئة

لى أن عودية إومن جانبه لفت منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة العربية الس

الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها 

على مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيراً إلى أن قطاع 

العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كبير للمشروبات  التعبئة والتغليف يكتسب أهمية كبرى في المنطقة

 .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية

وأضاف محمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل أن المبادرة ممولة من البنك المركزي المصري 

ة النيل وهي تركز في المقام األول على احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية وتنفذها جامع

التعبئة والتغليف حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصميم الصناعي، مشيراً إلى أن المبادرة تعاونت 



درات الحتضان صغار المبتكرين في مجال مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها البنك المصري لتنمية الصا

 .التصميم ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات صناعية

 .”9102باك ديزاينر “مصمم الفائزين في مسابقة  92من قصص نجاح الـ 4وفي نهاية الجلسة تم استعراض 

 ”التغليف المستدام واالقتصاد الدائري“قاشية تحت عنوان وقد واصلت الجلسات فعالياتها حيث عقدت جلسة ن

والتي تسلط الضوء على التحول نحو االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ودور ذلك في توجه 

قطاع التغليف لتبني مبادئ االستدامة وابتكار أساليب جديدة للتغليف تختلف عن الطرق التقليدية التي تعتمد على 

اد ضارة على صحة المستهلك مثل البالستيك واالعتماد بدالً من ذلك على البالستيك القابل للتحلل تمهيداً لتحويل مو

عملية التغليف في المستقبل إلى التغليف المستدام الذي يراعي ظروف البيئة وصحة وسالمة المستهلك، أدار 

اعات الكيماوية، بمشاركة وأشوك شاتورفيدي، الجلسة الدكتور/ شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصن

، والدكتورة مها مصباح، مدير جودة البحث والتطوير بشركة Flex Films رئيس مجلس إدارة شركة

 .ونديم الياس، رئيس مجلس إدارة شركة سحارا للطباعة  جهينة،

التي استعرضت الزيادة و” دور التغليف في صناعة السلع االستهالكية“كما عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان 

ً في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية  المطردة التي تشهدها التجارة العالمية حاليا

واالقتصادات الصاعدة فضالً عن زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية التغليف، باإلضافة إلى استعراض دور الهيئة 

حفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري، أدار الجلسة الدكتور/ خالد عبد العظيم، القومية لسالمة الغذاء في ال

المدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية، بمشاركة وأحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكوال، والسيدة/ 

لمالمسة للغذاء نائباً عن ، الدكتور محمد عرفات، رئيس لجنة المواد اMatters دينا علي، المدير العام لشركة

 .الدكتور/ حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء

منظمة الغذاء  –مبادرة إنقاذ الغذاء “هذا وقد اختتمت فعاليات اليوم األول من المعرضين بجلسة تحت عنوان 

والمواد الغذائية في إدارة ، التي استعرضت جهود القائمين على صناعة التغليف ”والزراعة وميسي دوسلدورف

المخلفات وإنقاذ الفاقد من الغذاء للتغلب على حجم الطعام الهائل الذي يتم إهداره سنوياً على مستوى العالم والذي 

 يعزي في جزء كبير منه إلى سوء التغليف، أدار الجلسة

 فريدبرت كليفنز، الرئيسويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف بمشاركة 

، وجنيفر interpack 2020التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

ولينا عبد الفتاح، باحثة في   سموالك، أخصائية في التجارة الزراعية وسالسل القيمة بمنظمة األغذية والزراعة،

 .المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية



 

 

جلسات عمل مكثفة لوضع رؤية شاملة ملستقبل صناعة التعبئة والتغليف 
 والتصنيع الزراعى

أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة حرص المركز على دعم االفكار االبتكارية للشباب ونشر 

ث الصناعة، مشيًرا فى هذا االطار فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية فى مجال تحدي

الى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضى بإطالق برنامج "االبتكار وريادة األعمال" والذى استهدف 

 .تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وافكارهم االبداعية  وأشار الى ان احد محاور هذا البرنامج تركزت فى

" وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم 9102حيث نظم المركز مسابقة "باك ديزاينر 

بقة االمتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، واستهدفت المس

 دعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من افكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المصري

جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

 ك بروسيس" وذلك تحت عنوان " نظرة"فوود افريكا" فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "با

القيمة المضافة للتغليف والتصميم واالبتكار"، أدار الجلسة الدكتور/  -مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

جورج نوبار، األستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان بمشاركة جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات 

،والسيد/ فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف،  HP Graphicsالتجارية بشركة

منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية  interpack 2020وعضو المجلس االستشاري لشركة

ناعة، محمد الص للمشروبات بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث

 .عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل

طالب  56"والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى 9102واوضح باشا انه قد تقدم لمسابقة "باك ديزاينر 

اء تصميًما ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبر 056كليات فنية مصرية قدموا  01وطالبة من اكثر من 

طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل والتى تؤهلهم  92فى مجال التصميم وريادة األعمال ، ليحصل 



طالب  06الى انشاء شركات تصميم متخصصة ، مشيًرا فى هذا االطار الى قيام المركز ايًضا بالتشبيك بين اكثر من 

 . ية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهموعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائ

ولفت نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة الى ان الطلبة الفائزين فى المسابقة قد شاركوا فى فعاليات المعرض 

الدولى للتعبئة والتغليف " باك بروسيس " حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العاضة وكذا زوار 

  مشترين ورجال القطاع الخاصالمعرض من بعثات ال

عاًما اتخذت العديد من دول العالم اتجاًها جديدًا بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية  91وأضاف باشا أنه منذ نحو 

وعلى رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة 

في  9105مبدعي التصميم الصناعي حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام لتشجيع صغار المبتكرين و

مليار جنيه  56توظيف عدد كبير من الشباب االنجليزي فضاًل عن تحقيق القطاع اجمالي قيمة مضافة بلغت 

 . استرليني

 

هناك توجه ان  HP Graphics ومن جانبه أوضح جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

عالمي في الوقت الحالي للتركيز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل التجربة العملية خاصةً وأن 

المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية وجودة المنتج والعالمة التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد 

مة التجارية في تصميم وشكل ومواصفات العبوة الحاملة للمنتج والعمل من فعاليتها، مشيًرا إلى ضرورة تحكم العال

على توفير تجربة رقمية حديثة للعبوات مع الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية للمستهلك 

 .النهائي

 

 شركةلوأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري 

interpack 2020  أن هناك فاقد كبير يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية، مشيًرا إلى أهمية تطبيق

أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام 

 .لصديقة للبيئةالتكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد ا

ومن جانبه لفت منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة العربية السعودية إلى أن 

الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها 

ماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيًرا إلى أن قطاع على مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل ح

التعبئة والتغليف يكتسب أهمية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كبير للمشروبات 

 .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنويًا كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية



محمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل أن المبادرة ممولة من البنك المركزي المصري وأضاف 

وتنفذها جامعة النيل وهي تركز في المقام األول على احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية 

ت م الصناعي، مشيًرا إلى أن المبادرة تعاونالتعبئة والتغليف حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصمي

مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها البنك المصري لتنمية الصادرات الحتضان صغار المبتكرين في مجال 

 .التصميم ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات صناعية

 ."9102مصمم الفائزين في مسابقة "باك ديزاينر  92من قصص نجاح الـ 4وفي نهاية الجلسة تم استعراض 

 

هذا وقد واصلت الجلسات فعالياتها حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "التغليف المستدام واالقتصاد الدائري" 

جه ووالتي تسلط الضوء على التحول نحو االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ودور ذلك في ت

قطاع التغليف لتبني مبادئ االستدامة وابتكار أساليب جديدة للتغليف تختلف عن الطرق التقليدية التي تعتمد على 

مواد ضارة على صحة المستهلك مثل البالستيك واالعتماد بداًل من ذلك على البالستيك القابل للتحلل تمهيدًا لتحويل 

ستدام الذي يراعي ظروف البيئة وصحة وسالمة المستهلك، أدار عملية التغليف في المستقبل إلى التغليف الم

الجلسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، بمشاركة أشوك شاتورفيدي، رئيس 

، والدكتورة مها مصباح، مدير جودة البحث والتطوير بشركة جهينة، و نديم Flex Films مجلس إدارة شركة

 .ئيس مجلس إدارة شركة سحارا للطباعةالياس، ر

كما عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "دور التغليف في صناعة السلع االستهالكية" والتي استعرضت الزيادة 

المطردة التي تشهدها التجارة العالمية حاليًا في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية 

ضاًل عن زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية التغليف، باإلضافة إلى استعراض دور الهيئة واالقتصادات الصاعدة ف

القومية لسالمة الغذاء في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري، أدار الجلسة الدكتور خالد عبد العظيم، 

نا علي، فيذي لشركة كوكاكوال، ديالمدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية، بمشاركة أحمد العفيفي، الرئيس التن

، الدكتور محمد عرفات، رئيس لجنة المواد المالمسة للغذاء نائبًا عن الدكتور حسين Matters المدير العام لشركة

 .منصور، رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء

منظمة الغذاء  -غذاء هذا وقد اختتمت فعاليات اليوم األول من المعرضين بجلسة تحت عنوان "مبادرة إنقاذ ال

والزراعة وميسي دوسلدورف"، التي استعرضت جهود القائمين على صناعة التغليف والمواد الغذائية في إدارة 

المخلفات وإنقاذ الفاقد من الغذاء للتغلب على حجم الطعام الهائل الذي يتم إهداره سنويًا على مستوى العالم والذي 

تغليف، أدار الجلسة ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة يعزي في جزء كبير منه إلى سوء ال

معارض دوسلدورف بمشاركة فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس 

بمنظمة ، وجنيفر سموالك، أخصائية في التجارة الزراعية وسالسل القيمة interpack 2020االستشاري لشركة

 .األغذية والزراعة، لينا عبد الفتاح، باحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

 



 

 

 مركز حتديث الصناعة: ندعم األفكار االبتكارية للشباب ونشر فكر ريادة األعمال

 

 

 

 

 

 

ر البتكارية للشباب ونشأكد نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة هشام باشا حرص المركز على دعم األفكار ا

فكر ريادة األعمال؛ لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية في مجال تحديث الصناعة..مشيرا إلى قيام المركز 

خالل شهر نوفمبر من العام الماضي بإطالق برنامج )االبتكار وريادة األعمال( والذي استهدف تقديم الدعم الفني 

 المبتكرين.والتسويقي لرواد األعمال و

جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

)فوود أفريكا( في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف )باك بروسيس( تحت عنوان " نظرة 

 المضافة للتغليف والتصميم واالبتكار". القيمة -مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

وأشار هشام باشا إلى أن أحد محاور هذا البرنامج تركزت في دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وأفكارهم 

( بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة 9102اإلبداعية، حيث نظم المركز مسابقة )باك ديزاينر 

ة الصناعية )اليونيدو( ومؤسسة التغليف اللبنانية، وحاضنة أعمال رواد النيل، واستهدفت األمم المتحدة للتنمي

المسابقة دعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من أفكار وتصميمات على المجتمع الصناعي 

 المصري.

طالبا وطالبة من  56 -لماضيوالتي تم إطالقها خالل شهر أبريل ا-( 9102وأوضح أنه تقدم لمسابقة )باك ديزاينر 

تصميماً، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء في مجال  056كليات فنية مصرية قدموا  01أكثر من 

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل، والتي تؤهلهم إلى إنشاء  92التصميم وريادة األعمال، ليحصل 



طالبا وعدد من  06هذا اإلطار إلى قيام المركز أيضاً بالتشبيك بين أكثر من شركات تصميم متخصصة..مشيراً في 

 الشركات في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم.

وأشار نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة إلى أن الطلبة الفائزين في المسابقة شاركوا في فعاليات المعرض 

الدولي للتعبئة والتغليف )باك بروسيس( حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العارضة وزوار المعرض 

 من بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص.

عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاهاً جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية وعلى  91ونوه بأنه منذ نحو 

نجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة لتشجيع رأس هذه الدول إ

في توظيف عدد  9105صغار المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي، حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام 

 يار جنيه استرليني.مل 56كبير من الشباب اإلنجليزي، فضالً عن تحقيق القطاع إجمالي قيمة مضافة بلغت 

أن هناك توجها  HP Graphics من جانبه .. أوضح جيلرمو فونت رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

عالميا في الوقت الحالي للتركيز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل التجربة العملية، خاصةً وأن 

جودة المنتج والعالمة التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية و

من فعاليتها، مشيراً إلى ضرورة تحكم العالمة التجارية في تصميم وشكل ومواصفات العبوة الحاملة للمنتج والعمل 

هلك مستعلى توفير تجربة رقمية حديثة للعبوات مع الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية لل

 النهائي.

وفي نفس السياق ..أوضح فريدبرت كليفنز الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس 

أن هناك فاقدا كبيرا يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية ..  (interpack 2020) االستشاري لشركة

عبئة في الصناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد مشيراً إلى أهمية تطبيق أهداف التنمية المستدامة للت

 على البالستيك واستخدام التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئة.

من ناحيته .. أكد منذر الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة العربية السعودية أن 

ور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها الجمعية تقوم بد

على مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيراً إلى أن قطاع 

ت استهالكي كبير للمشروبا التعبئة والتغليف يكتسب أهمية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم

 والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية.

 

 

 



 

 

 

هشام باشا: دور بارز ملركز حتديث الصناعة فى دعم االفكار االبتكارية ونشر ريادة 
 األعمال

 

 

 

 

 

 

أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة حرص المركز على دعم االفكار االبتكارية للشباب ونشر 

فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية فى مجال تحديث الصناعة، مشيراً فى هذا االطار 

بإطالق برنامج "االبتكار وريادة األعمال" والذى استهدف الى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضى 

 .تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

وأشار الى ان احد محاور هذا البرنامج تركزت فى دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وافكارهم االبداعية 

" وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم 9102 ديزاينر  حيث نظم المركز مسابقة "باك

المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، واستهدفت المسابقة 

 صريدعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من افكار وتصميمات على المجتمع الصناعي الم

جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

"فوود افريكا" فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" وذلك تحت عنوان " نظرة 

تغليف والتصميم واالبتكار"، أدار الجلسة جورج القيمة المضافة لل -مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

نوبار، األستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان بمشاركة جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات التجارية 

، و فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس  HP Graphicsبشركة



، و منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات  interpack 2020ةاالستشاري لشرك

بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة، و محمد عباس، 

 .مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل

طالب  56"والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى 9102ديزاينر   واوضح باشا انه قد تقدم لمسابقة "باك

تصميماً ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء  056  كليات فنية مصرية قدموا 01وطالبة من اكثر من 

تؤهلهم طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل والتى  92فى مجال التصميم وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب  06الى انشاء شركات تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا االطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من 

  . وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ض ة الفائزين فى المسابقة قد شاركوا فى فعاليات المعرولفت نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة الى ان الطلب

الدولى للتعبئة والتغليف " باك بروسيس " حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العاضة وكذا زوار 

 .المعرض من بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص

جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاهاً  91وأضاف باشا أنه منذ نحو 

وعلى رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة 

في  9105لتشجيع صغار المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام 

مليار جنيه  56النجليزي فضالً عن تحقيق القطاع اجمالي قيمة مضافة بلغت توظيف عدد كبير من الشباب ا

 . استرليني

ان هناك توجه  HP Graphics ومن جانبه أوضح جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

ةً وأن لعملية خاصعالمي في الوقت الحالي للتركيز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل التجربة ا

المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية وجودة المنتج والعالمة التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد 

من فعاليتها، مشيراً إلى ضرورة تحكم العالمة التجارية في تصميم وشكل ومواصفات العبوة الحاملة للمنتج والعمل 

عبوات مع الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية للمستهلك على توفير تجربة رقمية حديثة لل

 .النهائي

 وأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة 

interpack 2020 ية تطبيق أن هناك فاقد كبير يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أهم

أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام 

 .التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئة

 



ن العربية السعودية إلى أومن جانبه لفت منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة 

الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها 

على مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيراً إلى أن قطاع 

في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كبير للمشروبات  التعبئة والتغليف يكتسب أهمية كبرى

  .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية

وأضاف محمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل أن المبادرة ممولة من البنك المركزي المصري 

وتنفذها جامعة النيل وهي تركز في المقام األول على احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية 

التعبئة والتغليف حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصميم الصناعي، مشيراً إلى أن المبادرة تعاونت 

لتنمية الصادرات الحتضان صغار المبتكرين في مجال  مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها البنك المصري

 .التصميم ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات صناعية

 ."9102مصمم الفائزين في مسابقة "باك ديزاينر  92من قصص نجاح الـ 4وفي نهاية الجلسة تم استعراض 

هذا وقد واصلت الجلسات فعالياتها حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "التغليف المستدام واالقتصاد الدائري" 

والتي تسلط الضوء على التحول نحو االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ودور ذلك في توجه 

لى غليف تختلف عن الطرق التقليدية التي تعتمد عقطاع التغليف لتبني مبادئ االستدامة وابتكار أساليب جديدة للت

مواد ضارة على صحة المستهلك مثل البالستيك واالعتماد بدالً من ذلك على البالستيك القابل للتحلل تمهيداً لتحويل 

عملية التغليف في المستقبل إلى التغليف المستدام الذي يراعي ظروف البيئة وصحة وسالمة المستهلك، أدار 

شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، بمشاركة أشوك شاتورفيدي، رئيس مجلس الجلسة 

، ومها مصباح، مدير جودة البحث والتطوير بشركة جهينة، ونديم الياس، رئيس مجلس Flex Films إدارة شركة

 .إدارة شركة سحارا للطباعة

صناعة السلع االستهالكية" والتي استعرضت الزيادة  كما عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "دور التغليف في

ً في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية  المطردة التي تشهدها التجارة العالمية حاليا

واالقتصادات الصاعدة فضالً عن زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية التغليف، باإلضافة إلى استعراض دور الهيئة 

خالد عبد العظيم، المدير   القومية لسالمة الغذاء في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري، أدار الجلسة

التنفيذي التحاد الصناعات المصرية، بمشاركة أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكوال، ودينا علي، المدير 

المالمسة للغذاء نائباً عن حسين منصور، رئيس الهيئة  ، محمد عرفات، رئيس لجنة الموادMatters العام لشركة

 .القومية لسالمة الغذاء

 



منظمة الغذاء والزراعة  -واختتمت فعاليات اليوم األول من المعرضين بجلسة تحت عنوان "مبادرة إنقاذ الغذاء  

 في إدارة المخلفاتوميسي دوسلدورف"، التي استعرضت جهود القائمين على صناعة التغليف والمواد الغذائية 

وإنقاذ الفاقد من الغذاء للتغلب على حجم الطعام الهائل الذي يتم إهداره سنوياً على مستوى العالم والذي يعزي في 

جزء كبير منه إلى سوء التغليف، أدار الجلسة ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض 

الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس فريدبرت كليفنز،   دوسلدورف بمشاركة

، وجنيفر سموالك، أخصائية في التجارة الزراعية وسالسل القيمة بمنظمة interpack 2020االستشاري لشركة

  .األغذية والزراعة، و لينا عبد الفتاح، باحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 حتديث الصناعة": ندعم األفكار االبتكارية للشباب ونشر فكر ريادة األعمال

أكد نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة هشام باشا حرص المركز على دعم األفكار االبتكارية للشباب ونشر 

الصناعة..مشيرا إلى قيام المركز فكر ريادة األعمال؛ لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية في مجال تحديث 

خالل شهر نوفمبر من العام الماضي بإطالق برنامج )االبتكار وريادة األعمال( والذي استهدف تقديم الدعم الفني 

 .والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

والمشروبات جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية 

)فوود أفريكا( في دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف )باك بروسيس( تحت عنوان " نظرة 

 ."القيمة المضافة للتغليف والتصميم واالبتكار -مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

ممين وتسويق تصميماتهم وأفكارهم وأشار هشام باشا إلى أن أحد محاور هذا البرنامج تركزت في دعم شباب المص

( بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة 9102اإلبداعية، حيث نظم المركز مسابقة )باك ديزاينر 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( ومؤسسة التغليف اللبنانية، وحاضنة أعمال رواد النيل، واستهدفت 

شباب من خالل تسويق مخرجاتهم من أفكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المسابقة دعم المصممين ال

 .المصري

طالبا وطالبة من  56 -والتي تم إطالقها خالل شهر أبريل الماضي-( 9102وأوضح أنه تقدم لمسابقة )باك ديزاينر 

قبل خبراء في مجال تصميماً، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من  056كليات فنية مصرية قدموا  01أكثر من 

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل، والتي تؤهلهم إلى إنشاء  92التصميم وريادة األعمال، ليحصل 

طالبا وعدد من  06شركات تصميم متخصصة..مشيراً في هذا اإلطار إلى قيام المركز أيضاً بالتشبيك بين أكثر من 

 .والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم الشركات في قطاعات الصناعات الغذائية

وأشار نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة إلى أن الطلبة الفائزين في المسابقة شاركوا في فعاليات المعرض 

الدولي للتعبئة والتغليف )باك بروسيس( حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العارضة وزوار المعرض 

 .مشترين ورجال القطاع الخاصمن بعثات ال

 



عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاهاً جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية وعلى  91ونوه بأنه منذ نحو 

رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة لتشجيع 

في توظيف عدد  9105ي التصميم الصناعي، حيث نجح قطاع التصميم الصناعي خالل عام صغار المبتكرين ومبدع

 .مليار جنيه استرليني 56كبير من الشباب اإلنجليزي، فضالً عن تحقيق القطاع إجمالي قيمة مضافة بلغت 

هناك توجها أن  HP Graphics من جانبه .. أوضح جيلرمو فونت رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

عالميا في الوقت الحالي للتركيز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل التجربة العملية، خاصةً وأن 

المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية وجودة المنتج والعالمة التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد 

لعالمة التجارية في تصميم وشكل ومواصفات العبوة الحاملة للمنتج والعمل من فعاليتها، مشيراً إلى ضرورة تحكم ا

على توفير تجربة رقمية حديثة للعبوات مع الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية للمستهلك 

 .النهائي

لمجلس اوفي نفس السياق ..أوضح فريدبرت كليفنز الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو 

أن هناك فاقدا كبيرا يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية ..  (interpack 2020) االستشاري لشركة

مشيراً إلى أهمية تطبيق أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد 

 .لتعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئةعلى البالستيك واستخدام التكنولوجيا المتطورة في ا

من ناحيته .. أكد منذر الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة العربية السعودية أن 

الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها 

وبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصنيع، مشيراً إلى أن قطاع على مجرد تعبئة المشر

التعبئة والتغليف يكتسب أهمية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كبير للمشروبات 

 .مواد الغذائيةوالصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات وال

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

جلسات عمل مكثفة مبشاركة خرباء رجال الصناعة لوضع رؤية شاملة ملستقبل 

 صناعة التعبئة والتغليف والتصنيع الزراعى

 

أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة حرص المركز على دعم االفكار االبتكارية للشباب ونشر 

فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية فى مجال تحديث الصناعة، مشيراً فى هذا االطار 

والذى استهدف ” االبتكار وريادة األعمال“بإطالق برنامج الى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضى 

 تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

وأشار إلى ان احد محاور هذا البرنامج تركزت فى دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وافكارهم االبداعية 

وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم ″ 9102 ديزاينر  باك“حيث نظم المركز مسابقة 

ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، واستهدفت المسابقة ” اليونيدو ” المتحدة للتنمية الصناعية 

 صريدعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من افكار وتصميمات على المجتمع الصناعي الم



جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

نظرة  ”وذلك تحت عنوان ” باك بروسيس“فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف ” فوود افريكا“

ة الدكتور ، أدار الجلس”تغليف والتصميم واالبتكارالقيمة المضافة لل –مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 

جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات  جورج نوبار، األستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان بمشاركة 

، و فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو  HP Graphicsالتجارية بشركة

، ومنذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات  interpack 2020شاري لشركةالمجلس االست

هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة، و محمد عباس،  بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى 

 .مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل

طالب  56والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى ″9102ديزاينر   باك“ابقة واوضح باشا انه قد تقدم لمس

تصميماً ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء  056  كليات فنية مصرية قدموا 01وطالبة من اكثر من 

يل والتى تؤهلهم طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد الن 92فى مجال التصميم وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب  06الى انشاء شركات تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا االطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من 

 . وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ولفت نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة الى ان الطلبة الفائزين فى المسابقة قد شاركوا فى فعاليات المعرض 

حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العاضة وكذا زوار ” باك بروسيس ” الدولى للتعبئة والتغليف 

 . المعرض من بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص

عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاهاً جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية  91أنه منذ نحو  وأضاف باشا

وعلى رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة 

في  9105تصميم الصناعي خالل عام لتشجيع صغار المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي حيث نجح قطاع ال

مليار جنيه  56توظيف عدد كبير من الشباب االنجليزي فضالً عن تحقيق القطاع اجمالي قيمة مضافة بلغت 

 . استرليني

ان هناك توجه  HP Graphics ومن جانبه أوضح جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

ز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل التجربة العملية خاصةً وأن عالمي في الوقت الحالي للتركي

المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية وجودة المنتج والعالمة التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد 

عمل عبوة الحاملة للمنتج والمن فعاليتها، مشيراً إلى ضرورة تحكم العالمة التجارية في تصميم وشكل ومواصفات ال

على توفير تجربة رقمية حديثة للعبوات مع الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية للمستهلك 

 .النهائي



 وأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

interpack 2020  يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أهمية تطبيق أن هناك فاقد كبير

أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام 

 .التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئة

ثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة العربية السعودية إلى أن ومن جانبه لفت منذر الحار

الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها 

ن قطاع ع، مشيراً إلى أعلى مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التعبئة والتصني

التعبئة والتغليف يكتسب أهمية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كبير للمشروبات 

 .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية

رواد النيل أن المبادرة ممولة من البنك المركزي المصري  وأضاف محمد عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة

وتنفذها جامعة النيل وهي تركز في المقام األول على احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية 

 تالتعبئة والتغليف حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصميم الصناعي، مشيراً إلى أن المبادرة تعاون

مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها البنك المصري لتنمية الصادرات الحتضان صغار المبتكرين في مجال 

 .التصميم ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات صناعية

 .”9102باك ديزاينر “قة مصمم الفائزين في مساب 92من قصص نجاح الـ 4وفي نهاية الجلسة تم استعراض 

 ”التغليف المستدام واالقتصاد الدائري“وقد واصلت الجلسات فعالياتها حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان 

والتي تسلط الضوء على التحول نحو االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ودور ذلك في توجه 

ار أساليب جديدة للتغليف تختلف عن الطرق التقليدية التي تعتمد على قطاع التغليف لتبني مبادئ االستدامة وابتك

مواد ضارة على صحة المستهلك مثل البالستيك واالعتماد بدالً من ذلك على البالستيك القابل للتحلل تمهيداً لتحويل 

دار ستهلك، أعملية التغليف في المستقبل إلى التغليف المستدام الذي يراعي ظروف البيئة وصحة وسالمة الم

الجلسة الدكتور/ شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، بمشاركة وأشوك شاتورفيدي، 

، والدكتورة مها مصباح، مدير جودة البحث والتطوير بشركة Flex Films رئيس مجلس إدارة شركة

 .ونديم الياس، رئيس مجلس إدارة شركة سحارا للطباعة  جهينة،

 



والتي استعرضت الزيادة ” دور التغليف في صناعة السلع االستهالكية“دت جلسة نقاشية تحت عنوان كما عق

ً في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية  المطردة التي تشهدها التجارة العالمية حاليا

لتغليف، باإلضافة إلى استعراض دور الهيئة واالقتصادات الصاعدة فضالً عن زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية ا

القومية لسالمة الغذاء في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري، أدار الجلسة الدكتور/ خالد عبد العظيم، 

المدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية، بمشاركة وأحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكوال، والسيدة/ 

، الدكتور محمد عرفات، رئيس لجنة المواد المالمسة للغذاء نائباً عن Matters المدير العام لشركة دينا علي،

 .الدكتور/ حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء

منظمة الغذاء  –مبادرة إنقاذ الغذاء “هذا وقد اختتمت فعاليات اليوم األول من المعرضين بجلسة تحت عنوان 

، التي استعرضت جهود القائمين على صناعة التغليف والمواد الغذائية في إدارة ”وميسي دوسلدورفوالزراعة 

المخلفات وإنقاذ الفاقد من الغذاء للتغلب على حجم الطعام الهائل الذي يتم إهداره سنوياً على مستوى العالم والذي 

 يعزي في جزء كبير منه إلى سوء التغليف، أدار الجلسة

ورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف بمشاركة فريدبرت كليفنز، الرئيس ويرنر م. د

، وجنيفر interpack 2020التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

ي د الفتاح، باحثة فولينا عب  سموالك، أخصائية في التجارة الزراعية وسالسل القيمة بمنظمة األغذية والزراعة،

 .المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هشام باشا : دور رئيسى وحمورى ملركز حتديث الصناعة فى دعم االفكار 
 االبتكارية للشباب

 

أكد هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة حرص المركز على دعم االفكار االبتكارية للشباب ونشر 

فكر ريادة األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات العالمية فى مجال تحديث الصناعة، مشيراً فى هذا االطار 

والذى استهدف ” االبتكار وريادة األعمال“بإطالق برنامج الى قيام المركز خالل شهر نوفمبر من العام الماضى 

 تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال والمبتكرين

وأشار إلى ان احد محاور هذا البرنامج تركزت فى دعم شباب المصممين وتسويق تصميماتهم وافكارهم االبداعية 

عاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم وذلك بالت″ 9102ديزاينر   باك“حيث نظم المركز مسابقة 

ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، واستهدفت المسابقة ” اليونيدو ” المتحدة للتنمية الصناعية 

 دعم المصممين الشباب من خالل تسويق مخرجاتهم من افكار وتصميمات على المجتمع الصناعي المصري

الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات  جاء ذلك خالل

نظرة  ”وذلك تحت عنوان ” باك بروسيس“فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف ” فوود افريكا“

ة الدكتور ، أدار الجلس”االبتكارالقيمة المضافة للتغليف والتصميم و –مستقبلية على اتجاهات التعبئة والتغليف 



جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات  جورج نوبار، األستاذ بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان بمشاركة 

، و فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو  HP Graphicsالتجارية بشركة

، ومنذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات  interpack 2020المجلس االستشاري لشركة

هشام باشا، نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة، و محمد عباس،  بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى 

 .مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد النيل

طالب  56والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى ″9102ديزاينر   باك“واوضح باشا انه قد تقدم لمسابقة 

تصميماً ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء  056  كليات فنية مصرية قدموا 01وطالبة من اكثر من 

ؤهلهم طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل والتى ت 92فى مجال التصميم وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب  06الى انشاء شركات تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا االطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من 

 . وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ض الفائزين فى المسابقة قد شاركوا فى فعاليات المعرولفت نائب مدير االبتكار بمركز تحديث الصناعة الى ان الطلبة 

حيث قاموا بعرض تصميماتهم على الشركات العاضة وكذا زوار ” باك بروسيس ” الدولى للتعبئة والتغليف 

 . المعرض من بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص

عاماً اتخذت العديد من دول العالم اتجاهاً جديداً بتنمية وتشجيع القطاعات االبتكارية  91وأضاف باشا أنه منذ نحو 

وعلى رأس هذه الدول إنجلترا والهند اللتان أحرزتا نتائج مميزة في هذا الصدد من خالل وضع سياسات جديدة 

في  9105جح قطاع التصميم الصناعي خالل عام لتشجيع صغار المبتكرين ومبدعي التصميم الصناعي حيث ن

مليار جنيه  56توظيف عدد كبير من الشباب االنجليزي فضالً عن تحقيق القطاع اجمالي قيمة مضافة بلغت 

 . استرليني

ان هناك توجه  HP Graphics ومن جانبه أوضح جيلرمو فونت، رئيس الوكاالت والعالمات التجارية بشركة

الي للتركيز على تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتج من خالل التجربة العملية خاصةً وأن عالمي في الوقت الح

المستهلك النهائي أصبح ال يثق في نوعية وجودة المنتج والعالمة التجارية دون أن يجرب المنتج أو السلعة ويتأكد 

 مواصفات العبوة الحاملة للمنتج والعملمن فعاليتها، مشيراً إلى ضرورة تحكم العالمة التجارية في تصميم وشكل و

على توفير تجربة رقمية حديثة للعبوات مع الحرص على ربط العبوة وشكلها بالجوانب الشخصية للمستهلك 

 .النهائي

 



 وأوضح فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

interpack 2020 فاقد كبير يحدث في صناعة األغذية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أهمية تطبيق  أن هناك

أهداف التنمية المستدامة للتعبئة في الصناعات الغذائية التي تتضمن الحد من االعتماد على البالستيك واستخدام 

 .التكنولوجيا المتطورة في التعبئة واللجوء للمواد الصديقة للبيئة

منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات بالمملكة العربية السعودية إلى أن  ومن جانبه لفت

الجمعية تقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص السعودي في قطاع المشروبات فال يقتصر دورها 

اع بئة والتصنيع، مشيراً إلى أن قطعلى مجرد تعبئة المشروبات بل يتطرق ليشمل حماية المشروبات من أضرار التع

التعبئة والتغليف يكتسب أهمية كبرى في المنطقة العربية لما تتمتع به من حجم استهالكي كبير للمشروبات 

 .والصناعات الغذائية، فالعالم العربي يستهلك سنوياً كميات هائلة من المشروبات والمواد الغذائية

كار بمبادرة رواد النيل أن المبادرة ممولة من البنك المركزي المصري وأضاف محمد عباس، مدير برنامج االبت

وتنفذها جامعة النيل وهي تركز في المقام األول على احتياجات الصناعة المحلية والتي تأتي على رأسها عملية 

رة تعاونت بادالتعبئة والتغليف حيث تم إنشاء حاضنة أعمال لتطوير مبتكري التصميم الصناعي، مشيراً إلى أن الم

مع عدد من الجهات التمويلية في مصر أهمها البنك المصري لتنمية الصادرات الحتضان صغار المبتكرين في مجال 

 .التصميم ومحاولة الخروج بتصميماتهم من طور الفكرة إلى التعاقد مع شركات ومؤسسات صناعية

 .”9102باك ديزاينر “زين في مسابقة مصمم الفائ 92من قصص نجاح الـ 4وفي نهاية الجلسة تم استعراض 

 ”التغليف المستدام واالقتصاد الدائري“وقد واصلت الجلسات فعالياتها حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان 

والتي تسلط الضوء على التحول نحو االقتصاد الدائري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ودور ذلك في توجه 

تدامة وابتكار أساليب جديدة للتغليف تختلف عن الطرق التقليدية التي تعتمد على قطاع التغليف لتبني مبادئ االس

مواد ضارة على صحة المستهلك مثل البالستيك واالعتماد بدالً من ذلك على البالستيك القابل للتحلل تمهيداً لتحويل 

 وسالمة المستهلك، أدار عملية التغليف في المستقبل إلى التغليف المستدام الذي يراعي ظروف البيئة وصحة

الجلسة الدكتور/ شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، بمشاركة وأشوك شاتورفيدي، 

، والدكتورة مها مصباح، مدير جودة البحث والتطوير بشركة Flex Films رئيس مجلس إدارة شركة

 .عةونديم الياس، رئيس مجلس إدارة شركة سحارا للطبا  جهينة،

 



والتي استعرضت الزيادة ” دور التغليف في صناعة السلع االستهالكية“كما عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان 

ً في االعتماد على السلع المعلبة والمغلفة خاصةً في الدول النامية  المطردة التي تشهدها التجارة العالمية حاليا

لك بأهمية التغليف، باإلضافة إلى استعراض دور الهيئة واالقتصادات الصاعدة فضالً عن زيادة الوعي لدى المسته

القومية لسالمة الغذاء في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك المصري، أدار الجلسة الدكتور/ خالد عبد العظيم، 

 /المدير التنفيذي التحاد الصناعات المصرية، بمشاركة وأحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكوال، والسيدة

، الدكتور محمد عرفات، رئيس لجنة المواد المالمسة للغذاء نائباً عن Matters دينا علي، المدير العام لشركة

 .الدكتور/ حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء

ء منظمة الغذا –مبادرة إنقاذ الغذاء “هذا وقد اختتمت فعاليات اليوم األول من المعرضين بجلسة تحت عنوان 

، التي استعرضت جهود القائمين على صناعة التغليف والمواد الغذائية في إدارة ”والزراعة وميسي دوسلدورف

المخلفات وإنقاذ الفاقد من الغذاء للتغلب على حجم الطعام الهائل الذي يتم إهداره سنوياً على مستوى العالم والذي 

 يعزي في جزء كبير منه إلى سوء التغليف، أدار الجلسة

ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف بمشاركة فريدبرت كليفنز، الرئيس 

، وجنيفر interpack 2020التنفيذي السابق لمجموعة بوش للتغليف، وعضو المجلس االستشاري لشركة

ولينا عبد الفتاح، باحثة في   ،سموالك، أخصائية في التجارة الزراعية وسالسل القيمة بمنظمة األغذية والزراعة

 .المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

جلسات نقاشية حول مستقبل صناعة التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى 
 "بـ"فوود أفريكا" و"باك بروسيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعلن الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديرى

 Food Africa دول وذلك للمشاركة بمعرض 01مشترى أجنبي يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

والتعرف على المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية 

إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول، مشيراً 

التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم 

 المعارض وايفاد البعثات التجارية الى مختلف دول العالم وكذا استقدام بعثات المشترين الى مصر



 الى أن معرض -على هامش فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس" في تصريحات صحفية  -وأشار 

فوود آفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى 

ف طراالقارة األفريقية. حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق المصري الكبير واأل

الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي ، مشيراً إلى أن المعرض يمثل بوابة مهمة تتيح 

 .للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا

المصرية  وقال الشريف إن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات 

لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا إلى 

للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك  أن استضافة مصر أيضاً 

اها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية بروسيس" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبن

إلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا 

ال محودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل ال

العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية 

 .وزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل من مصر محوًرا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي والقاري

لصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت االنتاج وتكنولوجيا وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً ل

التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق 

ية، القارة األفريق القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول

مشيراً الى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية 

 .بالسوق األفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد

والتعبئة  يع الغذائىومن ناحية اخرى انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصن

عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية بمشاركة ويرنر م.  والتغليف، حيث أدار الجلسة األولى الدكتور

أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة  دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف، والمهندس

شريف الجبلي،  يس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتورالصناعات الغذائية ، والمهندس أحمد جابر ، رئ

أشرف السيد، نائب رئيس  رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية والدكتور

 .المجلس التصديري لألغذية، ، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة

 



عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات  كتوروقال الد

المصرية لتسويق منتجاتها لنظيراتها االجنبية والتعاون مع الشركات االجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارية 

ة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة في التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيراً الي ان اقام

السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد 

 .االفريقي للعام الجاري

ئة يف والتعبوأوضح ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغل

تساهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج، 

ودورها  همية عملية التغليفالمشيراً إلى انه منذ دخول الهيئة في تحالف انترباك للتغليف فقد بدأ المستهلك ينتبه 

 .حيوى يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكية في تسويق المنتجات خاصةً وان التغليف قطاع

واضاف دورنشيدت ان معرضي فوود افريكا وباك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام 

في المرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيراً الي ان مصر تفسح المجال لكافة المستثمرين االجانب 

 .ي المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصادالراغبين ف

أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان هناك بعض التحديات التى تواجه  ومن جانبه أوضح المهندس

ر صقطاع الصناعات الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات االنتاج حيث ان شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في م

تباع غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيراً إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من 

المزايا االخري وبرواج كبير في مختلف االسواق العالمية حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون 

 .المحفوظ والفراولة والتمور على مستوي العالم

وهو ما يسهم فى اتاحة المزيد من فرص  % 05إلى  01ان القطاع يحقق سنوياً معدالت نمو تتراوح ما بين وقال 

 .العمل الجديدة

أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية ان القارة االفريقية غنية في مواردها ولكنها  وأضاف الدكتور

ة تخدم الصناعة في المنطقة، مشيرا الي ان المعرض يمثل منصة تحتاج الي توفر سلسلة قيمة اقليمية ودولية قوي

هامة للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول 

 .االفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية

 



أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة  ومن ناحيته أوضح المهندس

والتغليف هما كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن 

بئة والتغليف يعكس مدي اهتمام المستهلكين المنتج، الفتاً الي ان اقامة نسخة مصرية من أكبر معرض الماني للتع

والمصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن ان اقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على 

 .اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة

للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة ان هناك فرص كبيرة متاحة في مجال وأضاف يان نوتر، المدير التنفيذي 

التغليف في الفترة المقبلة، مشيراً الي ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع الهام 

 .وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

فعاليات "فوود أفريكا" و"باك بروسيس"استمرار   

 

 
 

 

 

 

عبدالعزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديرى أعلن الدكتور

والتعرف  Food Africa دول، للمشاركة بمعرض 01مشتريًا أجنبيًا، يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

المصرية، وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية إلى على المنتجات 

 .جانب الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول

وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من 

سواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض وإيفاد البعثات التجارية إلى مختلف دول العالم، الصناعات الغذائية لأل

 .وكذا استقدام بعثات المشترين إلى مصر

وود أن معرض ف -وأوضح في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس" 

لمتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة أفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية ا

اإلفريقية، حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق المصرية الكبيرة واألطراف الفاعلة 

في الصناعة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، مشيًرا إلى أن المعرض يمثل بوابة مهمة تتيح للشركات 

 .ة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وإفريقيافرص



وقال الشريف إن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية 

لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصرية، مشيًرا 

استضافة مصر أيًضا للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك إلى أن 

بروسيس" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليًا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية 

كل اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركًزا إقليميًا  إلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة، خاصة وأن مصر تمتلك

ودوليًا لصناعة المعارض والمؤتمرات، حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال 

العالمية إلقامة معارضهم بمصر، األمر الذى سينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية 

دة نفاذها لألسواق العالمية، وتجعل من مصر محوًرا تجاريًا وتسويقيًا رئيسيًا على المستويين اإلقليمي وزيا

 .والقاري

 

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعًا هائاًل للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت اإلنتاج وتكنولوجيا 

واق فريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإل

القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة اإلفريقية، 

ة ة والعالميمشيًرا إلى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصري

 .بالسوق اإلفريقية وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد

ومن ناحية أخرى انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائى والتعبئة 

اركة ويرنر م. والتغليف، حيث أدار الجلسة األولى الدكتور عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية بمش

دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة 

الصناعات الغذائية، والمهندس أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور شريف الجبلي، رئيس 

المصرية والدكتورأشرف السيد، نائب رئيس المجلس  مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات

 .التصديري لألغذية،، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة

وقال الدكتور عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكل الشركات 

ا لنظيراتها األجنبية والتعاون مع الشركات األجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارية المصرية لتسويق منتجاته

في التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيًرا الي أن إقامة المعرضين في مصر يعكسان مكانتها في قلب القارة 

تصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ من

 .اإلفريقي للعام الجاري



وأوضح ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغليف والتعبئة 

تسهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج، 

ا إلى أنه منذ دخول الهيئة في تحالف انترباك للتغليف، فقد بدأ المستهلك ينتبه ألهمية عملية التغليف ودورها مشيرً 

 .في تسويق المنتجات خاصةً وأن التغليف قطاع حيوى يخدم كل القطاعات الصناعية واالستهالكية

يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام في المرحلة  وأضاف أن معرضي فوود افريكا وباك بروسيس

المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيًرا إلى أن مصر تفسح المجال لكل المستثمرين األجانب الراغبين في 

 .المساهمة في تنمية وترويج السوق المصرية ودفع عجلة االقتصاد

لى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن هناك بعض التحديات التى ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف الجزاير

تواجه قطاع الصناعات الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات اإلنتاج، حيث إن شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في 

متع يتمصر تباع غير مغلفة، وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيًرا إلى أن المنتج الغذائي المصري 

بالعديد من المزايا األخرى، وبرواج كبير في مختلف األسواق العالمية حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال 

 .والزيتون المحفوظ والفراولة والتمور على مستوى العالم

ص ، وهو ما يسهم فى إتاحة المزيد من فر%05إلى  01وقال إن القطاع يحقق سنويًا معدالت نمو تتراوح ما بين 

 .العمل الجديدة

وأضاف الدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية، أن القارة اإلفريقية غنية في مواردها 

ولكنها تحتاج إلى توفر سلسلة قيمة إقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيًرا إلى أن المعرض يمثل 

ب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء، حيث يمكن تحقيق التكامل منصة هامة للمصنعين في مجال التعبئة ويج

 .بين الدول اإلفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية

ومن ناحيته، أوضح المهندس أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة 

لتغليف هما كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن وا

المنتج، الفتًا إلى أن إقامة نسخة مصرية من أكبر معرض ألماني للتعبئة والتغليف يعكس مدى اهتمام المستهلكين 

ت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى هو تأكيد على والمصنعين بهذا المجال الرائد، فضاًل عن أن إقامة المعرض تح

 .اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة



وأضاف يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة أن هناك فرًصا كبيرة متاحة في مجال 

المقبلة، مشيًرا إلى ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع الهام التغليف في الفترة 

 .وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« معرض »مشرتي أجنبي للمشاركة يف  051استقدمنا «: هيئة تنمية الصادرات
 فوود أفريكا

 

 

 

 

أعلن الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديرى 

 Food Africa دول وذلك للمشاركة بمعرض 01مشترى أجنبي يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

ة اد الغذائية المصدرة لألسواق العالميوالتعرف على المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المو

إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول، مشيراً إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة 

التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم 

 عثات التجارية الى مختلف دول العالم وكذا استقدام بعثات المشترين الى مصرالمعارض وايفاد الب

 الى أن معرض -في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس"  -وأشار 

ستوى مفوود آفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على 

القارة األفريقية. حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق المصري الكبير واألطراف 

الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي ، مشيراً إلى أن المعرض يمثل بوابة مهمة تتيح 

 .فريقياللشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأ

وقال الشريف إن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية  

لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا إلى 

وسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك للنسخة اإلفريقية والشرق أ أن استضافة مصر أيضاً 



بروسيس" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية 

ا يإلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليم

ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال 

العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية 

 .ارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي والقاريوزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل من مصر محوًرا تج

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت االنتاج وتكنولوجيا 

رية ألسواق صالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات الم

القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية، 

مشيراً الى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية 

 .السوق الواعد بالسوق األفريقي وحرصها على التواجد بهذا

ومن ناحية اخرى انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائى والتعبئة 

عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية بمشاركة ويرنر م.  والتغليف، حيث أدار الجلسة األولى الدكتور

أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة  ة معارض دوسلدورف، والمهندسدورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئ

شريف الجبلي،  الصناعات الغذائية ، والمهندس أحمد جابر ، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور

أشرف السيد، نائب رئيس  رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية والدكتور

 .صديري لألغذية، ، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعةالمجلس الت

عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات  وقال الدكتور

ية االجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارالمصرية لتسويق منتجاتها لنظيراتها االجنبية والتعاون مع الشركات 

في التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيراً الي ان اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة 

السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد 

 .ي للعام الجارياالفريق

وأوضح ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغليف والتعبئة 

تساهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج، 

ودورها  همية عملية التغليفالانترباك للتغليف فقد بدأ المستهلك ينتبه مشيراً إلى انه منذ دخول الهيئة في تحالف 

 .في تسويق المنتجات خاصةً وان التغليف قطاع حيوى يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكية



واضاف دورنشيدت ان معرضي فوود افريكا وباك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام 

مرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيراً الي ان مصر تفسح المجال لكافة المستثمرين االجانب في ال

 .الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصاد

واجه تى تأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان هناك بعض التحديات ال ومن جانبه أوضح المهندس

قطاع الصناعات الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات االنتاج حيث ان شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر 

تباع غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيراً إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من 

واق العالمية حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون المزايا االخري وبرواج كبير في مختلف االس

 .المحفوظ والفراولة والتمور على مستوي العالم

وهو ما يسهم فى اتاحة المزيد من فرص  % 05إلى  01وقال ان القطاع يحقق سنوياً معدالت نمو تتراوح ما بين 

 .العمل الجديدة

س التصديري لألغذية ان القارة االفريقية غنية في مواردها ولكنها أشرف السيد، نائب رئيس المجل وأضاف الدكتور

تحتاج الي توفر سلسلة قيمة اقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيرا الي ان المعرض يمثل منصة 

ين الدول ب هامة للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل

 .االفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية

أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة  ومن ناحيته أوضح المهندس

تج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن والتغليف هما كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المن

المنتج، الفتاً الي ان اقامة نسخة مصرية من أكبر معرض الماني للتعبئة والتغليف يعكس مدي اهتمام المستهلكين 

والمصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن ان اقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على 

 .سياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصةاهتمام القيادة ال

وأضاف يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة ان هناك فرص كبيرة متاحة في مجال 

اع الهام ذا القطالتغليف في الفترة المقبلة، مشيراً الي ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة له

 .وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 



 

 

 

 مشرتيا أجنبيا يشاركون يف فعاليات معرض "فوود أفريكا" 051

، إن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديرى  هيئة تنمية الصادرات قال الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس

 Food Africaدول وذلك للمشاركة بمعرض  01مشترى أجنبيا يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

والتعرف على المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية 

 إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول.

يجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية وأكد الشريف، حرص الهيئة على تنفيذ استرات

من الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض وإيفاد البعثات التجارية إلى مختلف دول العالم 

 .استقدام بعثات المشترين إلى مصر وكذلك

باك  "و " فوود أفريكا " ، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى هيئة تنمية الصادرات وأشار رئيس

يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات  " فوود أفريكا " إلى أن معرض - " بروسيس

الغذائية والزراعية على مستوى القارة اإلفريقية. حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق 

المحلي واإلقليمي والدولي ، مشيراً إلى أن المعرض  طراف الفاعلة في الصناعة على المستوىالمصرية الكبيرة واأل

 .يمثل بوابة مهمة تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وإفريقيا

الصادرات المصرية وقال الشريف، إن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز 

 .لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصرية

وأشار إلى أن استضافة مصر أيضاً للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف 

" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض  باك بروسيس "

صوصا وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا الدولية إلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خ

 إقليميا ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات.
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وأضاف أن خطة الوزارة تعتمد على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال العالمية إلقامة معارضهم بمصر 

لمنتجات المصرية وزيادة نفاذها لألسواق العالمية األمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج ل

 وتجعل من مصر محوًرا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي والقاري.

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت اإلنتاج وتكنولوجيا 

تغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق التصنيع الغذائي والتعبئة وال

القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة اإلفريقية، 

" للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية  فوود أفريكا مشيراً إلى أن إقامة معرض "

 السوق الواعدة. بالسوق اإلفريقية وحرصها على التواجد بهذه
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 معدل منو سنوى % 05إىل  01: قطاع الصناعات الغذائية حيقق أشرف اجلزايرىل

، إن هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات  غرفة الصناعات الغذائية قال أشرف الجزايرلى، رئيس

الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات اإلنتاج، حيث إن شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر تباع غير مغلفة، 

 وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها.

مستقبل التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، على هامش فعاليات وأضاف، خالل مشار كته بجلسة نقاشية حول 

 01معدالت نمو تتراوح بين  ، اليوم الثالثاء، أن القطاع يحقق سنويا" باك بروسيس و " فوود أفريكا "معرضي

 .وهو ما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة % 05إلى 

وبرواج كبير في مختلف األسواق العالمية، وأشار إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من المزايا األخرى 

 حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون المحفوظ والفراولة والتمور على مستوي العالم.

وأضاف أن القارة اإلفريقية غنية في مواردها ولكنها تحتاج إلي توفر سلسلة قيمة إقليمية ودولية قوية تخدم 

أن المعرض يمثل منصة هامة للمصنعين في مجال، التعبئة ويجب تكرار هذه  الصناعة في المنطقة، مشيرا إلي

التجربة في القارة السمراء، حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول اإلفريقية، بما يسهم في تعزيز منتجات القارة 

 وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية.

ة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن التعبئة من ناحيته أوضح المهندس أحمد جابر، رئيس غرف

والتغليف هما كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن 

 المنتج.

إلي أن إقامة نسخة مصرية من أكبر معرض ألماني للتعبئة والتغليف يعكس مدي اهتمام المستهلكين  الفتا

كيد تأ مصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن أن إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هىوال

 اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة.
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ي ناك فرصا كبيرة متاحة فوأضاف يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة، أن ه

إلي ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع الهام،  مجال التغليف في الفترة المقبلة، مشيرا

 خاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التغليف والتعبئة  قال ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف، إن عملية

 بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج. تسهم

وأشار إلى أنه منذ دخول الهيئة في تحالف "انترباك للتغليف" فقد بدأ المستهلك ينتبه ألهمية عملية التغليف 

 ف قطاع حيوى يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكية.ودورها في تسويق المنتجات خاصةً أن التغلي

 

 رض" يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعا باك بروسيس وأضاف دورنشيدت، أن معرضي "فوود افريكا" و"

التي ستقام في المرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيراًإلي أن مصر تفسح المجال لكافة المستثمرين 

 األجانب الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصاد.
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 أفريكا"مشرتيا أجنبيا يشاركون يف معرض "فوود  051"تنمية الصادرات": 

 

 

 

 

 

 

أعلن الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تعاونت مع المجلس التصديرى للصناعات 

والتعرف على  Food Africaدول وذلك للمشاركة بمعرض  01مشترى أجنبي يمثلون  051الغذائية باستقدام 

المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية إلى جانب 

 الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول.



الشريف، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس"، إلى حرص  وأشار

على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية الهيئة 

لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض وإيفاد البعثات التجارية الى مختلف دول العالم، وكذا استقدام بعثات 

 المشترين إلى مصر.

أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية ولفت إلى أن معرض فوود آفريكا يُعد أحد 

والزراعية على مستوى القارة األفريقية، حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق 

المصرية الكبيرة واألطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المعرض 

 مثل بوابة مهمة تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا.ي

وقال الشريف، إن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية 

ة بالسوق المصري، مشيًرا إلى لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداول

ً للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك  أن استضافة مصر أيضا

بروسيس" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية 

لة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا إلقامتها فى مصر خالل المرح

ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال 

رية ويج للمنتجات المصالعالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى التر

 وزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل من مصر محوًرا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي والقاري.

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت اإلنتاج وتكنولوجيا 

ة والتغليف في القارة األفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق التصنيع الغذائي والتعبئ

 القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية.

اهتمام الشركات المصرية والعالمية ولفت إلى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي يعكس 

 بالسوق األفريقية وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

ومن ناحية أخرى، انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائي والتعبئة 

الغرف التجارية بمشاركة ويرنر م.  والتغليف، وأدار الجلسة األولى الدكتور عالء عز، األمين العام التحاد

دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة 

الصناعات الغذائية، والمهندس أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور شريف الجبلي، رئيس 



، باتحاد الصناعات المصرية والدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية

 التصديري لألغذية، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة.

وقال عالء عز األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات المصرية 

يق منتجاتها لنظيراتها األجنبية والتعاون مع الشركات األجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارية في لتسو

التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيراً إلى أن اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة 

لنفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز ا

 األفريقي للعام الجاري.

وأوضح ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغليف والتعبئة 

ج، رتسهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا وتدعم ملف التصدير للخا

ليف همية عملية التغالمشيراً إلى أنه منذ دخول الهيئة في تحالف "إنترباك" للتغليف فقد بدأ المستهلك ينتبه 

 ودورها في تسويق المنتجات خاصةً وأن التغليف قطاع حيوى يخدم كل القطاعات الصناعية واالستهالكية.

طة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام وأضاف دورنشيدت، أن معرضي فوود أفريكا وباك بروسيس يمثالن نق

في المرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيراً إلى أن مصر تفسح المجال لكل المستثمرين األجانب 

 الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصرية ودفع عجلة االقتصاد.

ت الغذائية أن هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعا

الصناعات الغذائية؛ خاصة ما يتعلق بمخلفات اإلنتاج حيث أن شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر تباع 

غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيراً إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من 

يا األخرى وبرواج كبير في مختلف األسواق العالمية؛ حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون المزا

 المحفوظ والفراولة والتمور على مستوى العالم.

وهو ما يسهم في إتاحة المزيد من فرص  %05إلى  01وقال إن القطاع يحقق سنوياً معدالت نمو تتراوح ما بين 

 العمل الجديدة.

أشرف السيد نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية، أن القارة األفريقية غنية في مواردها ولكنها تحتاج وأضاف 

إلى توفر سلسلة قيمة إقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيرا إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة 

مراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرار هذه التجربة في القارة الس

 األفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية.



ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة 

يث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن والتغليف هما كلمة السر لتسويق المنتج ح

المنتج، الفتاً إلى أن إقامة نسخة مصرية من أكبر معرض الماني للتعبئة والتغليف يعكس مدى اهتمام المستهلكين 

يد كوالمصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن أن إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تأ

 اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة.

وأضاف يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة أن هناك فرص كبيرة متاحة في مجال 

سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع المهم التغليف في الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة توفير التمويل الذي 

 وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مشرتيا أجنبيا للمشاركة مبعرض فوود أفريكا 051تنمية الصادرات: استقدمنا   

 

كشف الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديرى 

والتعرف  Food Africa دول وذلك للمشاركة بمعرض 01مشتريا أجنبيا يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

واد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية إلى على المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات الم

 .جانب الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول

ولفت إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من 

ثات التجارية الى مختلف دول العالم البع وإيفاد الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض

 .مصر إلى وكذا استقدام بعثات المشترين

أن معرض  إلى - "وأشار في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس

وى تفوود آفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مس

القارة األفريقية. حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق المصري الكبير واألطراف 

الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي ، مشيًرا إلى أن المعرض يمثل بوابة مهمة تتيح 

 .يقياللشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفر



وقال الشريف أن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية 

لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا إلى 

لى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك أن استضافة مصر أيًضا للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األو

بروسيس" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية 

إلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا 

 .لصناعة المعارض والمؤتمراتودوليا 

حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر 

الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل 

 .ويقيًا رئيسيًا على المستويين اإلقليمي والقاريمن مصر محوًرا تجاريًا وتس

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعًا هائاًل للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت االنتاج وتكنولوجيا 

ق االتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسو

القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية، 

مشيًرا الى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية 

 .واعدبالسوق األفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق ال

ومن ناحية اخرى انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائى والتعبئة 

والتغليف، حيث أدار الجلسة األولى الدكتور عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية بمشاركة ويرنر م. 

وسلدورف، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض د

الصناعات الغذائية ، والمهندس أحمد جابر ، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور شريف الجبلي، 

رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية والدكتور أشرف السيد، نائب رئيس 

 .غذية، و يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعةالمجلس التصديري لأل

وقال الدكتور عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات 

بتكارية على أحدث السبل اال المصرية لتسويق منتجاتها لنظيراتها االجنبية والتعاون مع الشركات االجنبية للتعرف

في التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيًرا الي ان اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة 

السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد 

 .االفريقي للعام الجاري



وأوضح ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغليف والتعبئة 

تساهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج، 

ودورها  همية عملية التغليفالدأ المستهلك ينتبه مشيًرا إلى انه منذ دخول الهيئة في تحالف انترباك للتغليف فقد ب

 .في تسويق المنتجات خاصةً وان التغليف قطاع حيوى يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكية

واضاف دورنشيدت ان معرضي فوود افريكا وباك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام 

بالتعاون مع الهيئة، مشيًرا الي ان مصر تفسح المجال لكافة المستثمرين االجانب في المرحلة المقبلة في مصر 

 .الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصاد

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان هناك بعض التحديات التى تواجه 

ت الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات االنتاج حيث ان شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر قطاع الصناعا

تباع غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيًرا إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من 

مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون المزايا االخري وبرواج كبير في مختلف االسواق العالمية حيث تعد 

 .المحفوظ والفراولة والتمور على مستوي العالم

وهو ما يسهم فى اتاحة المزيد من فرص  % 05إلى  01وقال ان القطاع يحقق سنويًا معدالت نمو تتراوح ما بين 

 .العمل الجديدة

 القارة االفريقية غنية في مواردها ولكنها وأضاف الدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية ان

تحتاج الي توفر سلسلة قيمة اقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيرا الي ان المعرض يمثل منصة 

هامة للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول 

 .بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبيةاالفريقية 

ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة 

 المستهلك عن والتغليف هما كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن

المنتج، الفتًا الي ان اقامة نسخة مصرية من أكبر معرض الماني للتعبئة والتغليف يعكس مدي اهتمام المستهلكين 

والمصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن ان اقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على 

 .بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصةاهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة 

 

 



وأضاف يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة ان هناك فرص كبيرة متاحة في مجال 

ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع الهام  إلى التغليف في الفترة المقبلة، مشيًرا

 .صة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مشرتي أجنبي للمشاركة يف فعاليات معرض  051تنمية الصادرات" إستقدام  "
 فوود أفريكا

إن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديري  الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات اعلن

دول للمشاركة بمعرض )فوود أفريكا( والتعرف على  01مشتريا أجنبيا يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

الغذائية المصدرة لألسواق العالمية، إلى جانب المنتجات المصرية، وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد 

 .الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول

ولفت إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من 

التجارية الى مختلف دول العالم  البعثات وإيفاد الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض

 .مصر إلى وكذا استقدام بعثات المشترين

أن معرض  إلى - "وأشار في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس

 فوود آفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى

القارة األفريقية. حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق المصري الكبير واألطراف 

الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي ، مشيًرا إلى أن المعرض يمثل بوابة مهمة تتيح 

 .اللشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقي

وقال الشريف أن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية 

لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا إلى 

ألولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك أن استضافة مصر أيًضا للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية ا

بروسيس" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية 

إلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا 

 .يا لصناعة المعارض والمؤتمراتودول

https://www.mena.org.eg/ar/section/TextEcoCommerce
https://www.mena.org.eg/ar/section/TextEcoCommerce


حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر 

الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل 

 .وتسويقيًا رئيسيًا على المستويين اإلقليمي والقاريمن مصر محوًرا تجاريًا 

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعًا هائاًل للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت االنتاج وتكنولوجيا 

سواق التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية أل

القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية، 

مشيًرا الى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية 

 .الواعد بالسوق األفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق

ومن ناحية اخرى انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائى والتعبئة 

والتغليف، حيث أدار الجلسة األولى الدكتور عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية بمشاركة ويرنر م. 

ض دوسلدورف، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معار

الصناعات الغذائية ، والمهندس أحمد جابر ، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور شريف الجبلي، 

رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية والدكتور أشرف السيد، نائب رئيس 

 .لألغذية، و يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعةالمجلس التصديري 

وقال الدكتور عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات 

تكارية عرف على أحدث السبل االبالمصرية لتسويق منتجاتها لنظيراتها االجنبية والتعاون مع الشركات االجنبية للت

في التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيًرا الي ان اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة 

السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد 

 .رياالفريقي للعام الجا

وأوضح ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغليف والتعبئة 

تساهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج، 

ودورها  همية عملية التغليفالد بدأ المستهلك ينتبه مشيًرا إلى انه منذ دخول الهيئة في تحالف انترباك للتغليف فق

 .في تسويق المنتجات خاصةً وان التغليف قطاع حيوى يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكية



واضاف دورنشيدت ان معرضي فوود افريكا وباك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام 

صر بالتعاون مع الهيئة، مشيًرا الي ان مصر تفسح المجال لكافة المستثمرين االجانب في المرحلة المقبلة في م

 .الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصاد

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان هناك بعض التحديات التى تواجه 

اعات الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات االنتاج حيث ان شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر قطاع الصن

تباع غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيًرا إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من 

عد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون المزايا االخري وبرواج كبير في مختلف االسواق العالمية حيث ت

 .المحفوظ والفراولة والتمور على مستوي العالم

وهو ما يسهم فى اتاحة المزيد من فرص  % 05إلى  01وقال ان القطاع يحقق سنويًا معدالت نمو تتراوح ما بين 

 .العمل الجديدة

ان القارة االفريقية غنية في مواردها ولكنها  وأضاف الدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية

تحتاج الي توفر سلسلة قيمة اقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيرا الي ان المعرض يمثل منصة 

هامة للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول 

 .ية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبيةاالفريق

ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة 

والتغليف هما كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن 

بئة والتغليف يعكس مدي اهتمام المستهلكين المنتج، الفتًا الي ان اقامة نسخة مصرية من أكبر معرض الماني للتع

والمصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن ان اقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على 

 .اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة

للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة ان هناك فرص كبيرة متاحة في مجال وأضاف يان نوتر، المدير التنفيذي 

ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع الهام  إلى التغليف في الفترة المقبلة، مشيًرا

 .وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

 



 

« مشرتى أجنبي للمشاركة يف فعاليات معرض  051تستقدم « تنمية الصادرات
 فوود افريكا

أعلن د. عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديري  

 Food Africa دول وذلك للمشاركة بمعرض 01مشترى أجنبي يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

والتعرف على المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية 

 .إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول

زارة و وأشار في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض امس، إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية

التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم 

 المعارض وايفاد البعثات التجارية الى مختلف دول العالم وكذا استقدام بعثات المشترين الى مصر

تجارية الدولية المتخصصة في الصناعات ولفت الشريف الى أن معرض فوود افريكا يُعد أحد أكبر المعارض ال

الغذائية والزراعية على مستوى القارة األفريقية حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق 

المصري الكبير واألطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي ، مشيراً إلى أن المعرض 

 .يح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيايمثل بوابة مهمة تت

أن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية لألسواق   وذكر

إلى أن الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا 

 ً باك “للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف   استضافة مصر أيضا

تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية ” بروسيس

تمتلك كافة اإلمكانات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا  إلقامتها في مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر

 .ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات



و تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلي سالسل المحال العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر  

جعل يادة نفاذها لألسواق العالمية وتالذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية وز

 .من مصر محوًرا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي والقاري

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت االنتاج وتكنولوجيا 

واق فريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإل

القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية، 

ة ة والعالميللعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصري” فوود افريكا“مشيراً الى أن إقامة معرض 

 .بالسوق األفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رجال االعمال يؤكدون أهمية االهتمام بتطوير قطاع التعبئة والتغليف يف مصر 
 لزيادة الصادرات

 

الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائي على هامش  فعاليات  أكد عدد من رجال االعمال المشاركون في

معرضي فوود افريكا وباك بروسيس، على اهمية تطوير قطاع التعبئة والتغليف في مصر لزيادة الجودة وكذلك 

 .الصادرات

حتاج ت وقال د. أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية ان القارة االفريقية غنية في مواردها ولكنها

الي توفر سلسلة قيمة اقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيرا الي ان المعرض يمثل منصة هامة 

للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول 

 .عدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبيةاالفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين م

يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة ان هناك فرص كبيرة متاحة في   واضاف

مجال التغليف في الفترة المقبلة، مشيراً الي ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع الهام 

 ل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوخاصة التموي



د. عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات المصرية   وأكد

لتسويق منتجاتها لنظيراتها االجنبية والتعاون مع الشركات االجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارية في 

 .ي والتغليف حول العالمالتصنيع الغذائ

وأشار الي ان اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية  

 .التجارة الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد االفريقي للعام الجاري

تنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغليف والتعبئة ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير ال  وأوضح

تساهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج، 

ا همشيراً إلى انه منذ دخول الهيئة في تحالف انترباك للتغليف فقد بدأ المستهلك ينتبه ألهمية عملية التغليف ودور

 .في تسويق المنتجات خاصةً وان التغليف قطاع حيوي يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكية

ان معرضي فوود افريكا وباك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام في المرحلة   واضاف

لكافة المستثمرين االجانب الراغبين في المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيراً الي ان مصر تفسح المجال 

 .المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصاد

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان هناك بعض التحديات التي تواجه 

يحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر قطاع الصناعات الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات االنتاج حيث ان شر

 .تباع غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها

إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من المزايا األخرى وبرواج كبير في مختلف االسواق العالمية   وأشار

 .ولة والتمور على مستوي العالمحيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون المحفوظ والفرا

و أوضح المهندس أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة والتغليف هما 

 .كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن المنتج

كبر معرض الماني للتعبئة والتغليف يعكس مدي اهتمام المستهلكين ولفت الي ان اقامة نسخة مصرية من أ 

والمصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن ان اقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على 

 .اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة

 



 

 

 

« مشرتيا أجنبيا للمشاركة يف فعاليات معرض  051استقدام «: الصادراتتنمية 
فوود أفريكا» » 

قال رئيس هيئة تنمية الصادرات الدكتور عبد العزيز الشريف، إن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديري 

فريكا( والتعرف على دول للمشاركة بمعرض )فوود أ 01مشتريا أجنبيا يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

المنتجات المصرية، وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية، إلى جانب 

 .الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول

من  المصريةولفت إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات 

البعثات التجارية الى مختلف دول العالم  وإيفاد الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض

 .مصر إلى وكذا استقدام بعثات المشترين

أن معرض  إلى - "وأشار في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس

حد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى فوود آفريكا يُعد أ

القارة األفريقية. حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق المصري الكبير واألطراف 

يمثل بوابة مهمة تتيح  الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي ، مشيًرا إلى أن المعرض

 .للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا

وقال الشريف أن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية 

لة بالسوق المصري، مشيًرا إلى لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداو

أن استضافة مصر أيًضا للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك 

بروسيس" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية 

حلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا إلقامتها فى مصر خالل المر

 .ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات



حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر 

ترويج للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى ال

 .من مصر محوًرا تجاريًا وتسويقيًا رئيسيًا على المستويين اإلقليمي والقاري

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعًا هائاًل للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت االنتاج وتكنولوجيا 

بئة والتغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق التصنيع الغذائي والتع

القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية، 

عكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية مشيًرا الى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي ي

 .بالسوق األفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد

ومن ناحية اخرى انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائى والتعبئة 

تحاد الغرف التجارية بمشاركة ويرنر م. والتغليف، حيث أدار الجلسة األولى الدكتور عالء عز، األمين العام ال

دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة 

الصناعات الغذائية ، والمهندس أحمد جابر ، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور شريف الجبلي، 

الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية والدكتور أشرف السيد، نائب رئيس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات 

 .المجلس التصديري لألغذية، و يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة

ت لشركاوقال الدكتور عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة ا

المصرية لتسويق منتجاتها لنظيراتها االجنبية والتعاون مع الشركات االجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارية 

في التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيًرا الي ان اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة 

الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة 

 .االفريقي للعام الجاري

وأوضح ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغليف والتعبئة 

، دعم ملف التصدير للخارجتساهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا وت

ودورها  همية عملية التغليفالمشيًرا إلى انه منذ دخول الهيئة في تحالف انترباك للتغليف فقد بدأ المستهلك ينتبه 

 .في تسويق المنتجات خاصةً وان التغليف قطاع حيوى يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكية



اك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام واضاف دورنشيدت ان معرضي فوود افريكا وب

في المرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيًرا الي ان مصر تفسح المجال لكافة المستثمرين االجانب 

 .الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصاد

ف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان هناك بعض التحديات التى تواجه ومن جانبه أوضح المهندس أشر

قطاع الصناعات الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات االنتاج حيث ان شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر 

د من المصري يتمتع بالعديتباع غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيًرا إلى أن المنتج الغذائي 

المزايا االخري وبرواج كبير في مختلف االسواق العالمية حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون 

 .المحفوظ والفراولة والتمور على مستوي العالم

من فرص  وهو ما يسهم فى اتاحة المزيد % 05إلى  01وقال ان القطاع يحقق سنويًا معدالت نمو تتراوح ما بين 

 .العمل الجديدة

وأضاف الدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية ان القارة االفريقية غنية في مواردها ولكنها 

تحتاج الي توفر سلسلة قيمة اقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيرا الي ان المعرض يمثل منصة 

ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول  هامة للمصنعين في مجال التعبئة

 .االفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية

ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة 

والتغليف هما كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن 

المنتج، الفتًا الي ان اقامة نسخة مصرية من أكبر معرض الماني للتعبئة والتغليف يعكس مدي اهتمام المستهلكين 

حت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على والمصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن ان اقامة المعرض ت

 .اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة

وأضاف يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة ان هناك فرص كبيرة متاحة في مجال 

ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع الهام  إلى قبلة، مشيًراالتغليف في الفترة الم

 .وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

 



 

" معدل النمو سنوى قطاع الصناعات الغذائية %05اجلزايرىل":   

 

أعلن عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات 

والتعرف على  Food Africa دول وذلك للمشاركة بمعرض 01مشترى أجنبي يمثلون  051الغذائية باستقدام 

ئية المصدرة لألسواق العالمية إلى جانب المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذا

الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول ، مشيراً إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة 

والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض 

 .تجارية الى مختلف دول العالم وكذا استقدام بعثات المشترين الى مصروايفاد البعثات ال

 الى أن معرض -في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس"  -وأشار 

فوود آفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى 

القارة األفريقية. حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق المصري الكبير واألطراف 

الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي ، مشيراً إلى أن المعرض يمثل بوابة مهمة تتيح 

 .للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا

 



وقال الشريف أن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية  

لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا إلى 

 ً األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك  للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية  أن استضافة مصر أيضا

بروسيس" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية 

إلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا 

وليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال ود

العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية 

 ً  .وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي والقاري وزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل من مصر محوًرا تجاريا

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت االنتاج وتكنولوجيا 

سواق ألالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية 

القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية، 

مشيراً الى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية 

 .ق الواعدبالسوق األفريقي وحرصها على التواجد بهذا السو

ومن ناحية اخرى انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائى والتعبئة 

والتغليف، حيث أدار الجلسة األولى عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية بمشاركة ويرنر م. دورنشيدت، 

ورف، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلد

جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، وشريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، 

باتحاد الصناعات المصرية وأشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية، ، و يان نوتر، المدير التنفيذي 

 .غرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعةلل

وقال عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات المصرية 

لتسويق منتجاتها لنظيراتها االجنبية والتعاون مع الشركات االجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارية في 

ي والتغليف حول العالم، مشيراً الي ان اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة التصنيع الغذائ

السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد 

 .االفريقي للعام الجاري

 



، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغليف والتعبئة ويرنر م. دورنشيدت  وأوضح

تساهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج، 

ف ودورها عملية التغليهمية المشيراً إلى انه منذ دخول الهيئة في تحالف انترباك للتغليف فقد بدأ المستهلك ينتبه 

 .في تسويق المنتجات خاصةً وان التغليف قطاع حيوى يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكية

وأضاف "دورنشيدت" ان معرضي فوود افريكا وباك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي 

يراً الي ان مصر تفسح المجال لكافة المستثمرين ستقام في المرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مش

 .االجانب الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصاد

ومن جانبه أوضح أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان هناك بعض التحديات التى تواجه قطاع 

ات االنتاج حيث ان شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر تباع الصناعات الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلف

غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيراً إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من 

ن زيتوالمزايا االخري وبرواج كبير في مختلف األسواق العالمية حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال وال

 .المحفوظ والفراولة والتمور على مستوي العالم

وهو ما يسهم فى اتاحة المزيد من فرص  % 05إلى  01وقال ان القطاع يحقق سنوياً معدالت نمو تتراوح ما بين 

 .العمل الجديدة

ا تحتاج هوأضاف أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية ان القارة االفريقية غنية في مواردها ولكن

الي توفر سلسلة قيمة اقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيًرا إلى ان المعرض يمثل منصة هامة 

للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول 

 .ن معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبيةاالفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسي

ومن ناحيته أوضح أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة والتغليف هما 

كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن المنتج، الفتاً الي 

مصرية من أكبر معرض الماني للتعبئة والتغليف يعكس مدي اهتمام المستهلكين والمصنعين بهذا  ان اقامة نسخة

المجال الرائد، فضال عن ان اقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على اهتمام القيادة 

 .السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة



اضاف يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة ان هناك فرص كبيرة متاحة في مجال و

التغليف في الفترة المقبلة، مشيراً الي ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع الهام 

 .وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

" مشرتيا أجنبيا للمشاركة يف فعاليات معرض  051تنمية الصادرات": استقدام 
 ""فوود أفريكا

 

 قال رئيس هيئة تنمية الصادرات الدكتور عبد العزيز الشريف، إن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديري

دول للمشاركة بمعرض )فوود أفريكا( والتعرف على  01مشتريا أجنبيا يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

المنتجات المصرية، وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية، إلى جانب 

 الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول.

في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضي )فوود أفريكا( و)باك بروسيس(، المقام بمركز  -ريف وأكد الش

حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة  -ديسمبر الجاري  00إلى  9مصر للمعارض في الفترة من 

ارجية من خالل تنظيم المعارض والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لألسواق الخ

 وإيفاد البعثات التجارية إلى مختلف دول العالم واستقدام بعثات المشترين إلى مصر.

ونوه بأن معرض )فوود أفريكا( يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية 

رصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق والزراعية على مستوى القارة األفريقية..مشيرا إلى أنه ف

المصري الكبير واألطراف الفاعلة في الصناعة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، كما يمثل بوابة مهمة 

 تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا.



يعكس الحرص على تعزيز الصادرات المصرية لألسواق الخارجية  وقال إن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية

واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا إلى أن استضافة مصر 

للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف )باك بروسيس( تأتي في إطار 

الخطة الطموحة التي تتبناها مصر حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية إلقامتها في مصر خالل 

المرحلة المقبلة، خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا ودوليا لصناعة المعارض 

 والمؤتمرات.

تعتمد على دعوة كبار المشترين وممثلي سالسل المحال العالمية  وأوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الخطة

إلقامة معارضهم بمصر، األمر الذي سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية وزيادة 

 قاري.لنفاذها لألسواق العالمية، وتجعل من مصر محوًرا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي وا

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت االنتاج وتكنولوجيا 

التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق 

ع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية، القارة األفريقية، وهو ما يسهم في توسي

مشيراً إلى أن إقامة معرض )فوود أفريكا( للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية 

 بالسوق األفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

تصديري لألغذية الدكتور أشرف السيد، إن القارة األفريقية غنية في مواردها من جانبه، قال نائب رئيس المجلس ال

ولكنها تحتاج إلى توفر سلسلة قيمة إقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيرا إلى أن المعرض يمثل 

كامل يمكن تحقيق التمنصة مهمة للمصنعين في مجال التعبئة، ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء، حيث 

 بين الدول اإلفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية.

وفي نفس السياق، قال األمين العام التحاد الغرف التجارية المصرية واإلفريقية الدكتور عالء عز، إن المعرضين 

المصرية لتسويق منتجاتها لنظيراتها األجنبية والتعاون مع الشركات األجنبية يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات 

للتعرف على أحدث السبل االبتكارية في التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيراً إلى أن إقامة المعرضين في 

ف لقارية حيز النفاذ منتصمصر يعكس مكانتها في قلب القارة السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة ا

 هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد اإلفريقي للعام الجاري.

 



وأوضح الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض )دوسلدورف( ويرنر م. دورنشيدت، أن عملية التغليف والتعبئة 

ج، لف التصدير للخارتسهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا وتدعم م

مشيرا إلى أنه منذ دخول الهيئة في تحالف )انترباك( للتغليف، فقد بدأ المستهلك ينتبه ألهمية عملية التغليف ودورها 

 في تسويق المنتجات، خاصةً وأن التغليف قطاع حيوي يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكية.

)باك بروسيس( يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي وأضاف دورنشيدت أن معرضي )فوود افريكا( و

ستقام في المرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيراً إلى أن مصر تفسح المجال لكافة المستثمرين 

 األجانب الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصاد.

ن نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة، إلى أن هناك فرصا وفي ذات السياق، أشار يا

كبيرة متاحة في مجال التغليف في الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة 

 لهذا القطاع المهم وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انطالق جلسات العمل النقاشية حول مستقبل صناعة التعبئة والتغليف 
الغذائيوالتصنيع   

 
صناعات لل أعلن عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديرى

والتعرف على  Food Africa دول وذلك للمشاركة بمعرض 01مشترى أجنبي يمثلون  051الغذائية باستقدام 

المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية إلى جانب 

لى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول ، مشيراً إ

والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض 

 .وايفاد البعثات التجارية الى مختلف دول العالم وكذا استقدام بعثات المشترين الى مصر

 الى أن معرض -على هامش فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس" في تصريحات صحفية  -وأشار 

فوود آفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى 

ف طراالقارة األفريقية. حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق المصري الكبير واأل

الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي ، مشيراً إلى أن المعرض يمثل بوابة مهمة تتيح 

 .للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا

 



ت المصرية وقال الشريف أن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرا 

لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا إلى 

 ً للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك   أن استضافة مصر أيضا

ناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية بروسيس" تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتب

إلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا 

ال لمحودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل ا

العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية 

 .وزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل من مصر محوًرا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي والقاري

للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت االنتاج وتكنولوجيا وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً 

التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق 

ية، ل القارة األفريقالقارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دو

مشيراً الى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية 

 .بالسوق األفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد

التعبئة نيع الغذائى وومن ناحية اخرى انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التص

والتغليف، حيث أدار الجلسة األولى عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية بمشاركة ويرنر م. دورنشيدت، 

الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد 

تغليف، وشريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة وال

باتحاد الصناعات المصرية وأشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية، ، و يان نوتر، المدير التنفيذي 

 .للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة

إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات المصرية وقال عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية 

لتسويق منتجاتها لنظيراتها االجنبية والتعاون مع الشركات االجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارية في 

التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيراً الي ان اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة 

راء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد السم

 .االفريقي للعام الجاري

 



 أن عملية التغليف والتعبئة ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف  وأوضح

تساهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج، 

ودورها  همية عملية التغليفالمشيراً إلى انه منذ دخول الهيئة في تحالف انترباك للتغليف فقد بدأ المستهلك ينتبه 

 .ان التغليف قطاع حيوى يخدم كافة القطاعات الصناعية واالستهالكيةفي تسويق المنتجات خاصةً و

وأضاف "دورنشيدت" ان معرضي فوود افريكا وباك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي 

ستقام في المرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيراً الي ان مصر تفسح المجال لكافة المستثمرين 

 .الجانب الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصري ودفع عجلة االقتصادا

ومن جانبه أوضح أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان هناك بعض التحديات التى تواجه قطاع 

باع ائية في مصر تالصناعات الغذائية خاصة ما يتعلق بمخلفات االنتاج حيث ان شريحة كبيرة من المنتجات الغذ

غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيراً إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من 

المزايا االخري وبرواج كبير في مختلف األسواق العالمية حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون 

 .لمالمحفوظ والفراولة والتمور على مستوي العا

وهو ما يسهم فى اتاحة المزيد من فرص  % 05إلى  01وقال ان القطاع يحقق سنوياً معدالت نمو تتراوح ما بين 

 .العمل الجديدة

وأضاف أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية ان القارة االفريقية غنية في مواردها ولكنها تحتاج 

ية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيًرا إلى ان المعرض يمثل منصة هامة الي توفر سلسلة قيمة اقليمية ودولية قو

للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول 

 .االفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية

يته أوضح أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة والتغليف هما ومن ناح

كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن المنتج، الفتاً الي 

كس مدي اهتمام المستهلكين والمصنعين بهذا ان اقامة نسخة مصرية من أكبر معرض الماني للتعبئة والتغليف يع

المجال الرائد، فضال عن ان اقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على اهتمام القيادة 

 .السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة



األلمانية العربية للتجارة والصناعة ان هناك فرص كبيرة متاحة في مجال واضاف يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة 

التغليف في الفترة المقبلة، مشيراً الي ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع الهام 

 .وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 مشرتيًا أجنبيًا يشاركون مبعرض فوود أفريكا يف مصر 150

 

أعلن الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تعاونت مع المجلس التصديرى للصناعات 

والتعرف على  Food Africa دول وذلك للمشاركة بمعرض 01مشترى أجنبي يمثلون  051الغذائية باستقدام 

مصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية إلى جانب المنتجات ال

 .الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول

حرص  ، إلى”باك بروسيس”و” فوود أفريكا“وأشار الشريف، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى 

رة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزا

لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض وإيفاد البعثات التجارية الى مختلف دول العالم، وكذا استقدام بعثات 

 .المشترين إلى مصر

دولية المتخصصة في الصناعات الغذائية ولفت إلى أن معرض فوود آفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية ال

والزراعية على مستوى القارة األفريقية، حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق 

المصرية الكبيرة واألطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المعرض 

 .كات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيايمثل بوابة مهمة تتيح للشر



وقال الشريف، إن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية 

لى إلألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا 

ً للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف  باك “أن استضافة مصر أيضا

تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية ” بروسيس

تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا إلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر 

ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال 

العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية 

 .ادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل من مصر محوًرا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي والقاريوزي

وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت اإلنتاج وتكنولوجيا 

واق فريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة األ

 .القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية

ة العالميللعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية و” فوود أفريكا“ولفت إلى أن إقامة معرض 

 .بالسوق األفريقية وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد

ومن ناحية أخرى، انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائي والتعبئة 

ويرنر م. والتغليف، وأدار الجلسة األولى الدكتور عالء عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية بمشاركة 

دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة 

الصناعات الغذائية، والمهندس أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور شريف الجبلي، رئيس 

ة والدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصري

 .التصديري لألغذية، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة

وقال عالء عز األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لكافة الشركات المصرية 

جنبية والتعاون مع الشركات األجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارية في لتسويق منتجاتها لنظيراتها األ

التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيراً إلى أن اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة 

 رأس مصر قمة االتحادالسمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وت

 .األفريقي للعام الجاري



أن عملية التغليف والتعبئة  وأوضح ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف

تسهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا وتدعم ملف التصدير للخارج، 

يف ودورها همية عملية التغلالللتغليف فقد بدأ المستهلك ينتبه ” إنترباك“مشيراً إلى أنه منذ دخول الهيئة في تحالف 

 .وأن التغليف قطاع حيوى يخدم كل القطاعات الصناعية واالستهالكيةفي تسويق المنتجات خاصةً 

وأضاف دورنشيدت، أن معرضي فوود أفريكا وباك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام 

ب نفي المرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيراً إلى أن مصر تفسح المجال لكل المستثمرين األجا

 .الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصرية ودفع عجلة االقتصاد

وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع 

ر تباع في مص الصناعات الغذائية؛ خاصة ما يتعلق بمخلفات اإلنتاج حيث أن شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية

غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيراً إلى أن المنتج الغذائي المصري يتمتع بالعديد من 

المزايا األخرى وبرواج كبير في مختلف األسواق العالمية؛ حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون 

 .المحفوظ والفراولة والتمور على مستوى العالم

وهو ما يسهم في إتاحة المزيد من فرص  %05إلى  01وقال إن القطاع يحقق سنوياً معدالت نمو تتراوح ما بين 

 .العمل الجديدة

وأضاف أشرف السيد نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية، أن القارة األفريقية غنية في مواردها ولكنها تحتاج 

خدم الصناعة في المنطقة، مشيرا إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة إلى توفر سلسلة قيمة إقليمية ودولية قوية ت

للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرار هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول 

 .األفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية

وضح المهندس أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة ومن ناحيته أ

والتغليف هما كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن 

ن يعكس مدى اهتمام المستهلكيالمنتج، الفتاً إلى أن إقامة نسخة مصرية من أكبر معرض الماني للتعبئة والتغليف 

والمصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن أن إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تأكيد 

 .اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة



عربية للتجارة والصناعة أن هناك فرص كبيرة متاحة في مجال وأضاف يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة األلمانية ال

التغليف في الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع المهم 

 .وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

مشرتى أجنىب  051العزيز الشريف: هيئة تنمية الصادرات إستقدمت  د.عبد

 للمشاركة يف فعاليات معرض فوود أفريكا

 

أعلن الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تعاونت مع المجلس التصديرى للصناعات 

والتعرف على  Food Africa مشاركة بمعرضدول وذلك لل 01مشترى أجنبي يمثلون  051الغذائية باستقدام 

المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق العالمية إلى جانب 

 .الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول

حرص  ، إلى”بروسيسباك ”و” فوود أفريكا“وأشار الشريف، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضى 

الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية 

لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض وإيفاد البعثات التجارية الى مختلف دول العالم، وكذا استقدام بعثات 

 .المشترين إلى مصر

رض فوود آفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية ولفت إلى أن مع

والزراعية على مستوى القارة األفريقية، حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق 

 ، مشيراً إلى أن المعرضالمصرية الكبيرة واألطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي واإلقليمي والدولي

 .يمثل بوابة مهمة تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا



وقال الشريف، إن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية 

حلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيًرا إلى لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات الم

ً للنسخة اإلفريقية والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف  باك “أن استضافة مصر أيضا

تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية ” بروسيس

قامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا إل

ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل المحال 

ى قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر الذى سينعكس إيجابيا عل

 .وزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل من مصر محوًرا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي والقاري

 وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت اإلنتاج وتكنولوجيا

التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة األفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق 

 .القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية

الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية للعام ” فوود أفريكا“ولفت إلى أن إقامة معرض 

 .بالسوق األفريقية وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد

ومن ناحية أخرى، انطلقت على هامش فعاليات المعرضين الجلسات النقاشية حول مستقبل التصنيع الغذائي والتعبئة 

عز، األمين العام التحاد الغرف التجارية بمشاركة ويرنر م.  والتغليف، وأدار الجلسة األولى الدكتور عالء

دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة 

الصناعات الغذائية، والمهندس أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور شريف الجبلي، رئيس 

غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية والدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس  مجلس إدارة

 .التصديري لألغذية، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة

افة الشركات المصرية وقال عالء عز األمين العام التحاد الغرف التجارية إن المعرضين يمثالن فرصة كبيرة لك

لتسويق منتجاتها لنظيراتها األجنبية والتعاون مع الشركات األجنبية للتعرف على أحدث السبل االبتكارية في 

التصنيع الغذائي والتغليف حول العالم، مشيراً إلى أن اقامة المعرضين في مصر يعكس مكانتها في قلب القارة 

جارة الحرة القارية حيز النفاذ منتصف هذا العام وترأس مصر قمة االتحاد السمراء خاصةً في ظل دخول اتفاقية الت

 .األفريقي للعام الجاري



وأوضح ويرنر م. دورنشيدت، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة معارض دوسلدورف أن عملية التغليف والتعبئة 

 ا وتدعم ملف التصدير للخارج،تسهم بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة في منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقي

يف ودورها همية عملية التغلالللتغليف فقد بدأ المستهلك ينتبه ” إنترباك“مشيراً إلى أنه منذ دخول الهيئة في تحالف 

 .في تسويق المنتجات خاصةً وأن التغليف قطاع حيوى يخدم كل القطاعات الصناعية واالستهالكية

كا وباك بروسيس يمثالن نقطة االنطالق لمزيد من المعارض التي ستقام وأضاف دورنشيدت، أن معرضي فوود أفري

في المرحلة المقبلة في مصر بالتعاون مع الهيئة، مشيراً إلى أن مصر تفسح المجال لكل المستثمرين األجانب 

 .الراغبين في المساهمة في تنمية وترويج السوق المصرية ودفع عجلة االقتصاد

الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع وأوضح المهندس أشرف 

الصناعات الغذائية؛ خاصة ما يتعلق بمخلفات اإلنتاج حيث أن شريحة كبيرة من المنتجات الغذائية في مصر تباع 

مصري يتمتع بالعديد من غير مغلفة وهو ما يزيد من نسب الفقد والهالك فيها، مشيراً إلى أن المنتج الغذائي ال

المزايا األخرى وبرواج كبير في مختلف األسواق العالمية؛ حيث تعد مصر من أكبر منتجي البرتقال والزيتون 

 .المحفوظ والفراولة والتمور على مستوى العالم

ن فرص وهو ما يسهم في إتاحة المزيد م %05إلى  01وقال إن القطاع يحقق سنوياً معدالت نمو تتراوح ما بين 

 .العمل الجديدة

وأضاف أشرف السيد نائب رئيس المجلس التصديري لألغذية، أن القارة األفريقية غنية في مواردها ولكنها تحتاج 

إلى توفر سلسلة قيمة إقليمية ودولية قوية تخدم الصناعة في المنطقة، مشيرا إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة 

ر هذه التجربة في القارة السمراء حيث يمكن تحقيق التكامل بين الدول للمصنعين في مجال التعبئة ويجب تكرا

 .األفريقية بما يسهم في تعزيز منتجات القارة وتحسين معدل تنافسيتها مع المنتجات األجنبية

ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن التعبئة 

ا كلمة السر لتسويق المنتج حيث تعد العبوة أو غالف المنتج أول ما يعلق في ذهن المستهلك عن والتغليف هم

المنتج، الفتاً إلى أن إقامة نسخة مصرية من أكبر معرض الماني للتعبئة والتغليف يعكس مدى اهتمام المستهلكين 

رئيس عبدالفتاح السيسي هو تأكيد والمصنعين بهذا المجال الرائد، فضال عن أن إقامة المعرض تحت رعاية ال

 .اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة



وأضاف يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للتجارة والصناعة أن هناك فرص كبيرة متاحة في مجال 

ضرورة توفير التمويل الذي سيسهم في تحقيق دفعة لهذا القطاع المهم التغليف في الفترة المقبلة، مشيراً إلى 

 .وخاصة التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« فوود افريكا»مشاركا أجنبيا يف معرض  051اهليئة استقدمت «: تنمية الصادرات » 

أعلن الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديري 

 Food دول وذلك للمشاركة بمعرض 01مشتري أجنبي يمثلون  051للصناعات الغذائية باستقدام 

Africa واد الغذائية المصدرة والتعرف على المنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية مع كبريات شركات الم

 . لألسواق العالمية إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول

وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية من 

البعثات التجارية إلى مختلف دول العالم الصناعات الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض وإيفاد 

 وكذا استقدام بعثات المشترين إلى مصر.

 إلى أن معرض -في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضي "فوود أفريكا" و"باك بروسيس"  -وأشار 

توى على مسفوود آفريكا يُعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية 

القارة األفريقية، حيث يمثل فرصة مهمة للتعرف على المنتجات المصرية والسوق المصرية الكبيرة واألطراف 

الفاعلة في الصناعة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المعرض يمثل بوابة مهمة تتيح 

 .صر وأفريقياللشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في م

وقال الشريف إن االهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية  

 لألسواق الخارجية واالرتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصرية.

رق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف وأشار إلى أن استضافة مصر أيضاً للنسخة األفريقية والش

"باك بروسيس" تأتي في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض 

الدولية إلقامتها فى مصر خالل المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا 

قليميا ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سالسل إ

المحال العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات 

ا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين اإلقليمي المصرية وزيادة نفاذها لألسواق العالمية وتجعل من مصر محورً 

 .والقاري



وأضاف أن المعرضين يمثالن تجمعاً هائالً للصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية ومدخالت اإلنتاج وتكنولوجيا 

لمصرية ألسواق ا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة اإلفريقية، كما يمثالن نقطة انطالق حقيقية للمنتجات

القارة األفريقية وهو ما يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة األفريقية، 

مشيراً الى أن إقامة معرض "فوود أفريكا" للعام الخامس على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية 

 .بهذا السوق الواعدة بالسوق األفريقية وحرصها على التواجد

 



 

دولة.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "فوود أفريكا"  11شركات من  014مبشاركة 
 للصناعات الغذائية اليوم

يرافقه عدد كبير من الوزراء وسفراء الدول األجنبية بالقاهره  رئيس مجلس الوزراء يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى

ديسمبر  11إلى  9فوود أفريكا "، والذى يقام فى الفتره من  food Africa عرضاليوم اإلثنين، الدورة الخامسة لم

 . الحالى بمركز مصر للمعارض بمحور المشير بالتجمع الخامس

فى  صناع الغذاء وعالمية خالل الدورات األربع الماضية أكبر تجمع ل محلية واسعة و يعد المعرض الذى حقق شهرة

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى

ة تعاون إلبرام اتفاقي هيئة معارض دوسلدورف األلمانية دفعت النجاحات التى حققها فوود أفريكا فى دوراته السابقة

 األولى من معرضها العالمى المنظمتين لمعرض "فوود أفريكا " إلقامة النسخة " Ifp" ى "كونسبت "ومع شركت

" Pacprocessباك بروسيس " للتعبئة والتغليف داخل معرض فوود افريكا ليصبح هناك معرضان تحت سقف . 

 

فى  للمعرض أن عدد الشركات المشاركة " المنظمة وصرحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة "كونسبت

للغذاء  وأجنبية من كبريات الشركات المنتجة محلية شركات 014لمعرض "فوود أفريكا " وصل الى  الحالية الدورة

مشتر والتى تم  044من شتى أنحاء العالم ،باإلضافة الى بعثة المشتريين التى يصل قوامها الى  دولة 11تمثل 

 إلى التعرف على ارة المعرض وبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب ،باإلضافةدعوتها لزي

، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد  مناخ االستثمار والفرص االستثمارية المتاحة

 . األخير

 

فى  والغرف الصناعية ذى لعبته المجالس التصديريةوأشارت نائب المدير العام لـ"كونسبت " الى الدور الكبير ال

تنظيم هذا الحدث االقتصادى الكبير خاصة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، والتصدير للحاصالت الزراعية 

وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد  ،والتصديرى للصناعات الهندسية ،والتصديرى للكتب والمصنفات الفني

 الصناعات الكيماوية ومركز تكنولوجيا صناعة الغذاء الصناعات ، وغرفة

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.aspx


كما أشارت داليا قابيل الى أن المعرض سيكون مخصصا لرجال األعمال مؤكدة أن هناك وفدا كبيرا يمثل وزارة 

الكبرى مثل "الغورير " وداناتا  يصاحبه عدد كبير من رجال األعمال والشركات اإلماراتية االقتصاد اإلماراتية

.وأضافت أن المعرض سيشهد العديد من  "،وفالكون باك "،والف اليف " ستشارك فى المعرض ألول مرة لألغذيه

مار لنخيل التمور واالستث الدولية مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور بالتعاون مع جائزة خليفة الهامة الفعاليات

للتمور فى المنطقه  والمصدرة جةالزراعى كشريك إستراتيجى باعتبار أن مصر تعد من اكبر الدول المنت

 ،وتنظيم أكثر من مؤتمر بقاعة المؤتمرات التى تم تجهيزها لهذا الغرض العربية

وأكدت داليا قابيل على أن اختيار هيئة معارض دوسلدورف مصر إلقامة معرضها فيها يعكس مدى اهتمام الشركات  

ناعات الغذائية والتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالص العاملة األلمانية

شيره المحليين م مع نظرائهم من المستثمرين والبحث عن فرص استثمارية المصرية بالتواجد فى السوق المحلية

ألمانية تعمل فى مجال  شركة 04ونحو  مصرية شركة 104الى أن معرض "باك بروسيسس" سيشارك فيه أكثر

 . عدات التعبئة والتغليفالتصنيع الغذائى وم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شركة 044رئيس الوزراء يفتتح املعرض الدوىل لتقنيات التغليف مبشاركة   

 

 

 

 

 

 

بمركز مصر للمعارض الدولية،   افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم األثنين

لتقنيات التعبئة والتغليف بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى  فعاليات المعرض التجارى الدولى

قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور 

ة ة، باإلضافة إلى رئيس هيئعلى مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهر

معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة 

 .فى المعرضين
 

 



 

 

 

رئيس الوزراء يفتتح املعرض التجارى الدوىل لتقنيات التعبئة والتغليف مبشاركة 
دولة 11شركة متثل  044  

: استضافة مصر للمعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات املصرية.. مدبوىل 
 واملعرض يسهم فى زيادة حركة التجارة البينية

 

بمركز مصر للمعارض الدولية،   ، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم األثنينمصطفى مدبولى افتتح الدكتور

ى كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة ففعاليات المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف بمشاركة 

قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور 

على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة 

 دورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة معا"دوسل

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقدم 

ية، ات األجنبية، خاصة الشركات األلمانصناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشرك

 مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام.

https://www.youm7.com/story/2019/12/9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89/4537725
https://www.youm7.com/story/2019/12/9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89/4537725


وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق  

ة ارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركاألوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التج

 .بالمعرض

وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام تحت رعاية  

ديسمبر  11الى  9الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا، حيث تنظمه هيئة المعارض األلمانية،  الجارى، كما يعد ايضا

ويتزامن اقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته الخامسة، ويشارك 

مشترى  044الى جانب اكثر من  دولة، 11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044فى فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم لبحث عقد شراكات  04دولى يمثلون 

وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص اإلستثمارية المتاحة، 

دولة بأجنحة  11دث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن مشاركة والتطور الهائل الذى ح

 -البرازيل  -اسبانيا  -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –رسمية وهى )االمارات 

التجمعات الخاصة بصناعة  الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد من اكبر –اندونيسيا 

الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة واسعة محلية 

 وعالمية خالل الدورات األربع الماضية.

" والتى نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ديزاينر   ويشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك

بنانية "، ومؤسسة التغليف اللاليونيدوغرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "مع 

اب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابداعاتهم وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شب

 . امام المجتمع الصناعى المصرى

 

https://www.youm7.com/story/2019/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-30/4512311
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وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن ان 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً الي ان 

تجات نالسوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ الم

 االلمانية الي السوق األفريقية.

جدير بالذكر، انه من المقرر ان يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

سية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما والصناعات الهند

بإعتبار أن مصر تعد من اكبر  صناع التمورسيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع ل

الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

 .الزراعى كشريك استراتيجي
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 رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي "باك بروسيس" و"فوود أفريكا"
 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم اإلثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، 

ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة  " باك بروسيس " فعاليات المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف

كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، 

مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد  صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على وكذلك

عبدالعال، محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، 

 .وعدد من سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة فى المعرضين

بجولة تفقدية فى أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقدم  رئيس الوزراء وعقب االفتتاح، قام

كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية،  صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من

 .مشيًرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

الوزراء: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول  سوقال رئي

ع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا، حيث يسهم في توسي

 .الدول المشاركة بالمعرض

ة والتغليف والتصنيع الغذائى، للتعبئ " باك بروسيس " وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى

 9يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ديسمبر الجارى، كما يعد أيضاً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض  11الى 

ع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة "دوسلدورف" األلمانية بالتعاون م

 .فى دورته الخامسة " وود افريكاف " والتجارة، ويتزامن اقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات
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دولة، الى جانب اكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم لبحث  04دولى يمثلون  مشتر 044

المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص  عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم

اإلستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن 

د الهن -نيا ألما -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )اإلمارات  11مشاركة 

يعد من اكبر التجمعات  " فوود افريكا " الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -

ء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة الخاصة بصناعة الغذا

 .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

نظمها مركز تحديث الصناعة  " والتى0419كما يشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة 

التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض 

 .صناعى المصرىوتنفيذ إبداعاتهم امام المجتمع ال

يشار إلى أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير 

من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

 ع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كماوالصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصني

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من اكبر 

الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

 .كشريك إستراتيجى الزراعى
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 «فوود أفريكا»و« باك بروسيس»رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

، بمشاركة «ود افريكافو»ومعرض « باك بروسيس»المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف 

المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف،  الشركات كبرى

وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

األلمانية، ومسؤولى وزارة الصناعة، وعدد من « دوسلدورف»ى رئيس هيئة معارض محافظ القاهرة، باإلضافة إل

 سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة في المعرضين.

بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى  وعقب االفتتاح، قام مدبولى

على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه 

ت طالق حقيقية للمنتجاالمعارض الدولية يحظى باالهتمام، مضيفا أن استضافة مصر لهذه المعارض يمثل نقطة ان

المصرية ألسواق دول منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة 

 البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض.

ئى، يقام الغذاللتعبئة والتغليف والتصنيع « باك بروسيس»وأشار مسؤولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى 

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض  ديسمبر الجارى، كما يعد أيضا

والغرفة األلمانية العربية للصناعة « أي إف بي»و«كونسبت»األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي« دوسلدورف»

 في دورته الخامسة.« فوود افريكا»والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات 

دولة، إلى جانب أكثر من  11عارضة محلية وعالمية تمثل  شركة 044ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04يمثلون  مشترى دولى 044

الفرص و االستثمار لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ

لعقد األخير، هذا فضالً عن االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء في مصر خالل ا

 -الهند -ألمانيا -بيالروسيا -السعودية –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )اإلمارات  11مشاركة 

 يعد من أكبر التجمعات« فوود افريكا»الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض  –إندونيسيا  -البرازيل -إسبانيا

، حيث حقق شهرة «جلفوود دبى»ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض الخاصة بصناعة الغذاء في منطق

 واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية.



والتى نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون « 0419باك ديزاينر »ويشارك في المعرض، الطلبة الفائزون بمسابقة 

، ومؤسسة التغليف «اليونيدو»مم المتحدة للتنمية الصناعية مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة اال

اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 ابداعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى .

للصناعة والتجارة، خالل افتتاح فعاليات المعرض، فيما أعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10عن أن جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

يراً ، مش«باك بروسيس»مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض 

سوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ إلى ان ال

المنتجات االلمانية إلى السوق االفريقية، الفتاً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة 

 «.االتحاد األلمانى للماكينات»و« دوسلدورف»معارض 

بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد جدير 

كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

ا الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كم والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر 

الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 

 كشريك إستراتيجى.الزراعى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

والتغليف التعبئة لتقنيات الدويل التجاري املعرض فعاليات يفتتح مدبويل  

مدبوىل: استضافة مصر هلذه املعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات املصرية 
 ألسواق دول منطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة 

ف، نيع الغذائي والتعبئة والتغليقطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتص المحلية والدولية العاملة في الشركات كبرى

 .وكذا صناعة الغذاء

مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،  الدكتور علي حضر االفتتاح

وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة  باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي

 .المعرضين واألجنبية المشاركة فيالعربية 

أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتقدم  وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .ثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتماممشيرا إلى أن إقامة م

وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

األوسط وقارة افريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة 

 .بالمعرض

 

مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، يقام وأشار 

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط و أفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

 .لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة الدولي والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري



دولة، إلى جانب أكثر من  11عارضة محلية وعالمية تمثل  شركة 044أكثر من  فعاليات المعرضين ويشارك في

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04يمثلون  دولي مشتري 044

الفرص و راالستثما لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ

مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن  صناعة الغذاء في حدث في االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –)االمارات  دولة بأجنحة رسمية وهي 11مشاركة 

ا تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد من اكبر التجمعات الصين(، كم –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -

الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة 

  .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون  " والتي0419نر ديزاي  المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ويشارك في

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .المصري مام المجتمع الصناعيإبداعاتهم أ

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن ان 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

عبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً الي ان التصنيع ومعدات الت

السوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

ً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض  االلمانية الي السوق االفريقية، الفتا

 ."للماكينات "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

ف ت الغذاء والتعبئة والتغليكبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاال

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور بإعتبار أن مصر تعد من اكبر 

ر فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الدول المنتجة والمصدرة للتمو

 .كشريك استراتيجي الزراعي

 



 

 

 

 مدبويل يفتتح فعاليات املعرض الدويل لتقنيات التعبئة: نقطة انطالق ملصر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة 

ف، نيع الغذائي والتعبئة والتغليقطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتص المحلية والدولية العاملة في الشركات كبرى

 .وكذا صناعة الغذاء

مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،  الدكتور علي حضر االفتتاح

وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة  باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي

 .المعرضين واألجنبية المشاركة فيالعربية 

أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتقدم  وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتماممشيرا إلى أن إقامة 

وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

األوسط وقارة افريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة 

 .بالمعرض

 

مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، يقام  وأشار

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط  وأفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

 .لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة الدولي والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري



دولة، إلى جانب أكثر من  11عارضة محلية وعالمية تمثل  شركة 044ن أكثر من فعاليات المعرضي ويشارك في

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04يمثلون  دولي مشتري 044

الفرص و اراالستثم لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ

مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن  صناعة الغذاء في حدث في االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –)االمارات  دولة بأجنحة رسمية وهي 11مشاركة 

ما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد من اكبر التجمعات الصين(، ك –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -

الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة 

  .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

 

نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون  " والتي0419اينر ديز  المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ويشارك في

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .المصري أمام المجتمع الصناعي إبداعاتهم

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن ان 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

لتعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً الي ان التصنيع ومعدات ا

السوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

ً الى أن المعرض سيشهد مشار كة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض االلمانية الي السوق االفريقية، الفتا

 ."للماكينات "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

 الت الغذاء والتعبئة والتغليفكبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجا

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور بإعتبار أن مصر تعد من اكبر 

مور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الدول المنتجة والمصدرة للت

 .كشريك استراتيجي الزراعي

 



 

فوود أفريكا»و« باك بروسيس»رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي  » 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، في مركز مصر للمعارض الدولية، 

فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا"، بمشاركة 

خاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات ال

وكذا صناعة الغذاء، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ 

القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من سفراء 

 .واألجنبية المشاركة في المعرضين الدولة العربية

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، كما 

أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، مشيرا إلى أن إقامة مثل 

 .ة يحظى باالهتمامهذه المعارض الدولي

وأضاف أن استضافة مصر لهذه المعارض تمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

الشرق األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كل الدول 

 .المشاركة بالمعرض

أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، يقام  وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

رض ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت" و"آي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة، 

دولة، إلى جانب أكثر من  11لية وعالمية تمثل شركة عارضة مح 044ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشتري دولي يمثلون  044

 .لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب



حة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص االستثمارية المتا

 -فرنسا  -دولة بأجنحة رسمية، وهي )اإلمارات  11الغذاء في مصر خالل العقد األخير، فضال عن مشاركة 

ارة الصين(، كما تمت اإلش -إندونيسيا  -البرازيل  -إسبانيا  -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  -بنجالديش 

د أفريكا" يعد من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إلى أن معرض "فوو

 .الماضية 0إفريقيا بعد معرض "جلفوود دبي"، حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خالل الدورات الـ

لصناعة بالتعاون "، والتي نظمها مركز تحديث ا0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري

يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن  وأعلن

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10أن جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

ومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحك

إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقى اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ 

المنتجات األلمانية إلى السوق اإلفريقية، الفتا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة 

 ."ارض "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني للماكيناتمع

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير 

من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

ات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما والصناع

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية، بالتعاون مع 

 .الزراعي كشريك استراتيجي
 

 

 

 

 

 



 

 

 "مدبوىل يفتتح معرضى "باك بروسيس" و"فوود أفريكا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا"، بمشاركة كبرى  المعرض التجارى الدولى

الشركات المحلية والدولية العاملة فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، وكذا 

 .صناعة الغذاء

عبدالعال، محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة حضر االفتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد 

معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة 

 .فى المعرضين

 موعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقد

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .مشيًرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية تحظى باالهتمام

لشرق قة اتمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منط»وأضاف: 

األوسط وقارة إفريقيا، حيث تسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كل الدول المشاركة 

 .بالمعرض

 

وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام 

 11إلى  9، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى

ديسمبر الجارى، كما يعد أيًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض 

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أى إف بى" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

التجارة، وتتزامن إقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته الخامسة، و



دولة، إلى جانب أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

رق األقصى والدول العربية، تمت دعوتهم دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والش 04مشترى دولى يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص 

االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير، هذا فضاًل عن 

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –ة رسمية وهى )اإلمارات دولة بأجنح 11مشاركة 

الصي(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أكبر التجمعات  –إندونيسيا  -البرازيل  -إسبانيا  -

فوود دبى"، حيث حقق شهرة الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد معرض "جل

 .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

" والتى نظمها مركز تحديث الصناعة، بالتعاون 0419ويشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مؤسسة التغليف مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، و

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرى

ن عوأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، خالل افتتاح فعاليات المعرض، 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10أن جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيًرا 

تمام الشركات األلمانية باعتبارها البوابة الرئيسية إلى أن السوق المصرية تمثل إحدى أهم األسواق التي تلقي اه

لنفاذ المنتجات األلمانية إلي السوق اإلفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين 

 ."بهيئة معارض "دوسلدورف" و"االتحاد األلمانى للماكينات

عديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ومن المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين ال

ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات 

الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما سيشهد 

لعديد من الفعاليات المهمة، مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور، باعتبار أن مصر تعد من أكبر الدول المعرض ا

المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى 

 .كشريك استراتيجى
 

 



 

 "رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي "باك بروسيس وفوود أفريكا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة كبرى 

حلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، و صناعة الشركات الم

 .الغذاء

جاء ذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، 

ية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمان

 .العربية واألجنبية المشاركة في المعرضين

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتقدم صناعة التعبئة 

ة الشركات األلمانية، مشيرا إلى والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاص

  .أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

وأضاف أنه يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

لدول أسواق كافة ا الشرق األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين

  .المشاركة بالمعرض

وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام 

 11الى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض ديسمبر الجاري، كما ي عد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

 .دورته الخامسة والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في



دولة، الى جانب اكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشترى دولي يمثلون  044

انب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألج

االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء بمصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن مشاركة 

انيا اسب -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )االمارات  11

الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أكبر التجمعات الخاصة  –اندونيسيا  -البرازيل  -

 بصناعة الغذاء في منطقة الشرق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رئيس الوزراء يفتتح معرضي "باك بروسيس" و فوود افريكا

 

 

 

 

، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات افتتح الدكتور مصطفى مدبولى

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة كبرى 

ف، وكذلك يالشركات المحلية والدولية العاملة فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغل

 .صناعة الغذاء

أرجاء المعرضين، وأشاد بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، كما  وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى

أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، مشيرا إلى أن إقامة مثل 

 هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

للمنتجات المصرية ألسواق دول  وأضاف مدبولي: "يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية

منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة 

 ."الدول المشاركة بالمعرض

 وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ديسمبر الجارى، كما يعد أيًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض 

والغرفة األلمانية العربية للصناعة "دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" 

 .والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الخامسة

دولة، إلى جانب أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 



ولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم د 04مشترى دولى يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ االستثمار والفرص 

 .اإلستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير

 -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى "اإلمارات  11هذا فضاًل عن مشاركة 

الصين"، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد  –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -الهند  -ألمانيا 

ق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشر

 .حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

" والتي نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ويشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

حدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المت

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرى

عن  لتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض،وأعلن "يان نوتر"، المدير التنفيذى للغرفة األلمانية العربية للصناعة وا

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10أن جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيًرا 

يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ إلى أن السوق المصري 

المنتجات االلمانية الي السوق األفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة 

 ."معارض "دوسلدورف" و "االتحاد األلمانى للماكينات

ه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد جدير بالذكر، أن

كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

 .تطورات صناعة التعبئة والتغليفوالصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي و

 

كما سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر 

الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 

 .راتيجيالزراعى كشريك إست

حضر االفتتاح الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 

باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة 

 .العربية واألجنبية المشاركة فى المعرضين



 

 

 مدبويل يف افتتاح معرضي "باك بروسيس" و "فوود أفريكا": نقطة انطالق حقيقية

 

 

 

 

 

 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، 

مشاركة يكا" بلتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفر الدولي فعاليات المعرض التجاري

كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، 

 .وكذا صناعة الغذاء

جاء ذلك بحضور الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، 

رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة باإلضافة إلى 

 .العربية واألجنبية المشاركة فى المعرضين

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقدم 

المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية،  صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على

  .مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة  األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم

  .بالمعرض



وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام  

 11الى  9مرة خالل الفترة من  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض  ديسمبر الجارى، كما يعد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

 .لتجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الخامسةوالتجارة، ويتزامن اقامته مع المعرض ا

دولة، إلى جانب أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

 دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم 04مشترى دولى يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص 

اإلستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذى حدث فى صناعة الغذاء فى مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن 

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –ديش بنجال –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )اإلمارات  11مشاركة 

الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أكبر التجمعات  –اندونيسيا  -البرازيل  -إسبانيا  -

الخاصة بصناعة الغذاء فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة 

 .وعالمية خالل الدورات األربع الماضية واسعة محلية

" والتى نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ديزاينر  ويشارك فى المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

ل رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ اللبنانية وحاضنة اعما

 . ابداعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن ان 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10رك بجناح يضم أكثر من جمهورية ألمانيا االتحادية تشا

التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً الي ان 

لمنتجات بة الرئيسية لنفاذ االسوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوا

ً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض  االلمانية الي السوق االفريقية، الفتا

  .""دوسلدورف" و "االتحاد األلمانى للماكينات

اشية بمشاركة عدد جدير بالذكر، انه من المقرر ان يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النق

كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

لهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور بإعتبار أن مصر تعد من اكبر سيشهد المعرض العديد من الفعاليات ا

الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 

 .الزراعى كشريك إستراتيجى



 

 

 "رئيس الوزراء يفتتح معرضي "باك بروسيس" و"فوود افريكا

 

 

 

 

 

 

 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة كبرى 

صنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، وكذا الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالت

 صناعة الغذاء.

حضر االفتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 

باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسؤولي وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة 

 بية واألجنبية المشاركة في المعرضين.العر

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتقدم 

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 مة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام.مشيرا إلى أن إقا

وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة 

 بالمعرض.

وأشار مسؤولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، يقام 

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

وسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا المعرض األول بمنطقة الشرق األ



"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت" و"إي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة، 

دولة، إلى جانب أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044معرضين أكثر من ويشارك في فعاليات ال

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشترى دولي يمثلون  044

رص ستثمار والفلبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ اال

االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء في مصر خالل العقد األخير، هذا فضاًل على 

 -الهند -ألمانيا -بيالروسيا -السعودية –بنجالديش –فرنسا –دولة بأجنحة رسمية وهي )اإلمارات 11مشاركة 

مت اإلشارة إلى أن معرض "فوود افريكا" يعد من اكبر التجمعات الصين(، كما ت –إندونيسيا -البرازيل -إسبانيا

الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد معرض "جلفوود دبي"، حيث حقق شهرة 

 واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية.

" والتي نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 لمجتمع الصناعي المصري.إبداعاتهم أمام ا

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن أن 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيًرا إلى أن التصنيع ومعدات التعبئة 

السوق المصري يمثل أحد اهم األسواق التي تلقى اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

ة من كبار المسؤولين بهيئة معارض األلمانية إلى السوق اإلفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعال

 "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني للماكينات".

جدير بالذكر، انه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

يف ذاء والتعبئة والتغلكبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغ

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من اكبر 

المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الدول المنتجة والمصدرة للتمور في 

 الزراعي كشريك استراتيجي.

 
 



 

"مدبويل" يفتتح فعاليات املعرض التجاري الدويل لتقنيات التعبئة والتغليف "باك 
 بروسيس"

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، 

فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة 

صة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخا

وصناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من 

 ة واألجنبية المشاركة في المعرضين.سفراء الدولة العربي

وأجرى رئيس الوزراء، عقب االفتتاح، جولة تفقدية في أرجاء المعرضين، مشيدًا بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، 

كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية خاصة الشركات األلمانية، مشيًرا إلى أن إقامة مثل 

 ولية يحظى باالهتمام.هذه المعارض الد

وأضاف مدبولي: "تمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول 

منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة 

 الدول المشاركة بالمعرض".

زارة الصناعة، إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي وأشار المسئولون بو

ديسمبر الجاري،  11إلى  9يٌقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

معارض "دوسلدورف" األلمانية كما يعد أيًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، حيث تنظمه هيئة 

بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت"و "أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، ويتزامن 

 إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة.

دولة، إلى جانب أكثر من  11محلية وعالمية تمثل  عارضة شركة 044ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشتري دولي يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة الى التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص 

دولة  11متاحة، والتطور الهائل في صناعة الغذاء في مصر خالل العقد األخير، فضاًل عن مشاركة االستثمارية ال

لبرازيل ا -اسبانيا  -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –بأجنحة رسمية وهي )اإلمارات 

 الصين(. –اندونيسيا  -



أفريكا" يعد من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود 

األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبي"، حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع 

 الماضية. 

لصناعة بالتعاون " والتي نظمها مركز تحديث ا0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري.

يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، عن أن جمهورية ألمانيا االتحادية وأعلن 

من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  شركة 10تشارك بجناح يضم أكثر من 

مشيًرا إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم  والتغليف بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"،

األسواق التي تلقى اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات األلمانية إلى السوق 

األفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض "دوسلدورف" و 

 للماكينات". "االتحاد األلماني

ومن المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء 

ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات 

طورات صناعة التعبئة والتغليف، كما سيشهد الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وت

المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة 

والمصدرة للتمور في المنطقة العربية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كشريك 

 يجي.إسترات
 

 

 

 

 

 

 

 



 

فوود أفريكا»و« باك بروسيس»رئيس الوزراء يفتتح معرضي  » 

الوزراء، صباح اليوم فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة  افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس

 .بمركز مصر للمعارض الدولية ”فوود أفريكا“ومعرض ” باك بروسيس“والتغليف 

كبرى الشركات المحلية والدولية التي تعمل بقطاع آالت ومعدات التصنيع الغذائى  ركةوالمعرضان يعقدان بمشا

 .والتعبئة والتغليف، وصناعة الغذاء

رافق رئيس الوزراء في االفتتاح الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال 

األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وحضور عدد ” دوسلدورف“محافظ القاهرة، إضافة إلى رئيس هيئة معارض 

 .من سفراء الدولة العربية واألجنبية التي تشارك فى المعرضين

 أرجاء المعرضين، وأشاد بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، وأثنى وقام رئيس الوزراء عقب االفتتاح بجولة تفقدية فى

 . على مشاركة كبريات الشركات األجنبية الواسعة وخاصة الشركات األلمانية

وقال أن استضافة مصر لهذه المعارض يمثل  وأكد على أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باهتمام الدولة ،

 . نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية إلى أسواق دول منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا

 

  . وتابع بأن ذلك يساهم في توسيع وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق الدول التي تشارك في المعرض كافة
 

 

ك بروسيس للتعبئة والتغليف والتصنيع مصر تستضيف املعرض الدوىل با
 الغذائى ألول مرة

للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، تم إقامته ” باك بروسيس“وقال مسؤولو وزارة الصناعة أن المعرض الدولى 

ديسمبر  11الى  9تحت رعاية الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، ومصر تستضيفه ألول مرة في الفترة من 

 .الجارى



روا في عرضهم خالل افتتاح رئيس الوزراء إلى أن هذا المعرض يُعد هو المعرض األول في منطقة الشرق وأشا

إف  أي”و”كونسبت”األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي” دوسلدورف“األوسط وافريقيا، وتنظمه هيئة معارض 

 .ومع الغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة” بي

لى مع المعرض التجارى الدو للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى” باك بروسيس“ض الدولى المعر وتزامن إقامة

 .بدورته الخامسة” فوود أفريكا“لألغذية والمشروبات 

مشرت دوىل  044دولة، وأكثر من  11شركة عارضة حملية وعاملية من  044أكثر من 
دولة يشاركون باملعرضني 04من   

دولة، إضافة إلى أكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية يمثلون  044فعاليات المعرضين أكثر من  يشارك فى

دولة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا ومن الشرق األقصى والدول العربية، وقد تم  04مشترى دولى يمثلون  044

 . دعوتهم للبحث في عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب

كتهم أيضا استهدفت التعرف على مناخ اإلستثمار والفرص اإلستثمارية المتاحة، وحجم التطور الهائل الذى ومشار

 . شهدته صناعة الغذاء بمصر خالل العقد األخير

 دولة تشارك بأجنحة رمسية 11

 –الروسيا بي –السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهذه الدول هي )اإلمارات  11كما تشارك 

 . الصين( –اندونيسيا  –البرازيل  –أسبانيا  –الهند  –ألمانيا 

من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد ” فوود أفريكا“ويُعد معرض 

   .، وحقق شهرة واسعة محليا وعالميا خالل الدورات األربعة الماضية”جلفوود دبى“معرض 

 

كاأمري فوود معرض يف يشاركون 9412 ديزاينر  لبة الفائزون يف مسابقة باكالط ” 

نظمها مركز تحديث الصناعة  التى” 0419ديزاينر   باك“ويشارك أيضا بالمعرض الطلبة الفائزون في مسابقة 

سة ، ومع مؤس”اليونيدو“بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، بهدف تحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية 

 .أمام المجتمع الصناعىليقوموا بعرض وتنفيذ إبداعاتهم 



 

 

 

اليوم.. بروسيس وباك افريكا فوود معرضى فعاليات  رئيس الوزراء يفتتح  

افتتح منذ قليل د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه د. على المصيلحى وزير التموين و التجارة 

ألول الغذائى والذى تستضيفه مصر وللتعبئة والتغليف والتصنيع ” باك بروسيس”    فعاليات معرضي  الداخلية

ته فى دور” فوود افريكا ” مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات 

 .ديسمبر الجارى 11الى  9خالل الفترة من   الخامسة بمركز مصر للمعارض الدولية

مشترى  044دولة ، الى جانب اكثر من  00شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014فعاليات المعرضين  يشارك فى

دولة  11دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة  04دولى يمثلون 

ألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل بأجنحة رسمية وهى االمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا و

 .واندونيسيا والصين

يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات نقاشية بمشاركة عدد كبير من  

الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف ، فضالً والصناعات 

عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة 

دد من رؤساء الهيئات والجهات والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك ع

 .  التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية

 

 

 

 



 

 رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي "باك بروسيس" و" فوود أفريكا

 

 

 

 

، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولى

فعاليات المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود افريكا" بمشاركة 

تغليف، ئة والكبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعب

وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من 

 .ي المعرضينسفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة ف

وعقب االفتتاح قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بتقدم 

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبرىات الشركات األجنبية، خاصةً الشركات األلمانية، 

 .ية يحظى باالهتماممشيًرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدول

وأضاف أن استضافة مصر لهذه المعارض يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

 .المشاركة بالمعرض

إلى أن المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى يقام  وأشار مسئولو وزارة الصناعة

 11إلى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ئة معارض ديسمبر الجارى، كما يعد ايًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، حيث تنظمه هي

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 



والتجارة، ويتزامن اقامته مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة، 

دولة، إلى جانب أكثر من  11ة محلية وعالمية تمثل شركة عارض 044ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم دعوتهم  04مشترى دولى يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص 

لمتاحة، والتطور الهائل الذى حدث في صناعة الغذاء في مصر خالل العقد األخير، هذا فضاًل عن االستثمارية ا

د الهن -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )اإلمارات  11مشاركة 

عرض "فوود افريكا" يعد من أكبر التجمعات الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن م –اندونيسيا  -البرازيل  -اسبانيا  -

الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة 

 .واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

ز تحديث الصناعة بالتعاون " والتى نظمها مرك0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ 

 .رىابداعاتهم امام المجتمع الصناعى المص

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، أن 

شركة من كبرىات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيًرا إلى أن  التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من

السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

 .االلمانية إلى السوق األفريقية

العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير  جدير بالذكر أنه من المقرر ان يُعقد على هامش فعاليات المعرضين

من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

والصناعات الهندسية والكيماوية؛ للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

ض العديد من الفعاليات المهمة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر سيشهد المعر

الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

 .الزراعى كشريك إستراتيجى

 



 

 

 
وباك بروسيس مدبويل يفتتح معرضيفوود أفريكا  

 

 

 

 

 

وضعت شركات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف آماال على زيادة صادراتها للسوق األفريقى من خالل 

 .ديسمبر الجاري 11إلى  9، في الفترة من ”باك بروسيس”و” فود أفريكا“مشاركتها بمعرضي 

ليف التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغوافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فعاليات المعرض 

، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ”فوود افريكا“ومعرض ” باك بروسيس“

 .مشتر أجنبي 044شركة محلية وعالمية، ونحو  044بمشاركة 

ارض تعد نقطة انطالق حقيقية قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استضافة مصر لهذه المع

 .للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا

أشار إلى أن إقامة مثل هذه المعارض يسهم في توسيع نطاق المنتج المصري باألسواق العالمية، فضالً عن وزيادة 

 .حركة التجارة البينية بين أسواق جميع الدول المشاركة بالمعرض

نبه قال يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، إن ألمانيا تشارك بجناح يضم من جا

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم  10أكثر من 

 .”باك بروسيس“من الحكومة األلمانية في معرض 



لى أن السوق المصرى يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية أشار إ

 .لنفاذ المنتجات االلمانية الي السوق األفريقي

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن معرض باك بروسيس فرصة جيدة للشركات 

 .ا خاللها الفترة المقبلةلزيادة صادراته

أوضح أن هناك فرصة جيدة أمام صادرات القطاع بالدول العربية واألفريقية، فضال عن إتاحة الفرصة للشركات 

 .غير المصدرة الخروج بمنتجها للسوق الخارجي

جروب، إن تنظيم المعرض والمساحة وكذلك نقل  قال هاني فؤاد، مدير تطوير أعمال األسواق الدولية بشركة آرما

 .مكانة أفضل من العام الماضي

أوضح أن المعرض فرصة جيدة للشركات لزيادة صادراتها والتعرف على عمالء جدد بالسوق األفريقي، الفتا إلى 

 أن الشركة تشارك بهذا المعرض سنويا

منصور وشركاه، إن الشركة تصدر ألكثر من  من جانبه قال ممدوح مصطفى مدير مبيعات شركة جيفركس روبير

 .دولة وحريصة على المشاركة في المعارض الدولية والمحلية 04

اوضح أن المعرض فرصة لزيادة صادراتها وترسيخ الثقة بينها وبين عمالئها في مختلف الدول، فضال عن فرصتها 

 .في فتح أسواق جديدة

يق في أورينت جروب، إن المعرض فرصة جيدة للشركات للتعرف على من جانبها قالت رانيا المغربي، مديرة التسو

 .خبرات جديدة في طرق التسويق، فضال عن مواكبة تطور احتياجات السوق

وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن السوق المصرى علي وجه 

بوابه للعالم األفريقي، بل وتتوسع في اتفاقات التجارة الحرة الخصوص، سوق ديناميكية وجذابة للغاية وليس فقط 

 .الواسعة النطاق مع الدول األخرى في المنطقة وتعد سوقاً مفتوحة للمستثمرين األجانب

أوضح أن قيام العديد من الشركات العالمية بضخ استثمارات وإنشاء تحالفات ضخمة لجاذبية السوق المحلى 

 .لنمو واالنفاق على قطاع األغذية والمشروبات في مصرالمصرى وارتفاع معدالت ا



أضاف أن وجود معرض تجاري عالمي بمصر ويحقق االستفادة لها كأحد المراكز االقتصادية الرئيسية في شمال 

 .أفريقيا، وبوابة لألسواق األفريقية واإلقليمية لإلعداد لتنسيق المعرض هذا العام

 04، مدير قطاع كبار العمالء بشركة فوديكا، إن الشركة تستهدف إبرام تعاقدات مع من جانبه قال محمد عبدالمالك

 .شركة أجنبية على هامش مشاركته بالمعرض للتصدير إليها خالل الفترة المقبلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

صورة ترصد افتتاح معرضي "باك بروسيس" و"فوود  94مبشاركة رئيس الوزراء.. 
 "أفريكا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، 

فعاليات المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة 

صة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخا

وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

محافظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولى وزارة الصناعة، وعدد من 

 .عربية واألجنبية المشاركة في المعرضينسفراء الدولة ال

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بتقدم 

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبرى الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .مة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتماممشيرا إلى أن إقا

وأضاف، أن استضافة مصر لهذه المعارض يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

 .المشاركة بالمعرض



 

فوود افريكا»و« باك بروسيس»رئيس الوزراء يفتتح معرضي  » 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات 

، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة كبرى ”فوود افريكا“، ومعرض ”باك بروسيس“التعبئة والتغليف 

الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، وكذلك 

صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

، األلمانية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من ”دوسلدورف“افظ القاهرة، باإلضافة إلى رئيس هيئة معارض مح

 .سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة في المعرضين

أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتقدم  وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى

صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، 

 .مشيًرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام

قطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق يمثل استضافة مصر لهذه المعارض ن“وأضاف: 

األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة 

 .”بالمعرض

ي، يقام صنيع الغذائ، للتعبئة والتغليف والت”باك بروسيس“وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي 

 11الى  9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر ألول مرة خالل الفترة من 

ديسمبر الجاري، كما يعد ايًضا المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض 

، والغرفة األلمانية العربية ”أي إف بي”، و”كونسبت”، األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي”دوسلدورف“

ته ، في دور”فوود افريكا“للصناعة والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

دولة، إلى جانب  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044الخامسة، ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم  04مشتري دولي يمثلون  044أكثر من 

دعوتهم لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ اإلستثمار 

مصر خالل العقد األخير، هذا فضالً  والفرص اإلستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء في

 –ألمانيا  –بيالروسيا  –السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )االمارات  11عن مشاركة 

 الصين(  –اندونيسيا  –البرازيل  –اسبانيا  –الهند 



اعة الغذاء فى منطقة الشرق ، يعد من اكبر التجمعات الخاصة بصن”فوود افريكا“كما تمت اإلشارة إلى أن معرض 

، حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خالل الدورات األربع ”جلفوود دبي“األوسط وشمال إفريقيا بعد معرض 

  .الماضية

، والتي نظمها مركز تحديث الصناعة ″0419ديزاينر   باك“ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة 

 ، ومؤسسة”اليونيدو“والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة

التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض 

 .وتنفيذ إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري

لمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن أن وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة األ

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال  10جمهورية ألمانيا االتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 

إلى أن  يًرا، مش”باك بروسيس“التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض 

السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات 

األلمانية إلى السوق االفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض 

 .”ماكيناتاالتحاد األلمانى لل”، و”دوسلدورف“

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد 

كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما  والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم اول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر 

بتكار الدول المنتجه والمصدره للتمور فى المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإل

 .الزراعى كشريك استراتيجي

 
 

 

 

 

 



 

 "رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي "باك بروسيس" و"فوود أفريكا

 

 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات 

ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة كبرى  المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس"

الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، وكذا 

صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، 

إلضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" األلمانية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من محافظ القاهرة، با

 .سفراء الدولة العربية واألجنبية المشاركة في المعرضين

 

وعقب االفتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتقدم 

كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات األجنبية، خاصة الشركات األلمانية، صناعة التعبئة والتغليف، 

 .مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى باالهتمام



وأضاف: يمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

ا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة األوسط وقارة إفريقي

 .بالمعرض

وأشار مسئولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام 

 11الى  9صر ألول مرة خالل الفترة من تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه م

ً المعرض األول بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض  ديسمبر الجاري، كما يعد أيضا

"دوسلدورف" األلمانية بالتعاون مع كل من شركتي"كونسبت"و"أي إف بي" والغرفة األلمانية العربية للصناعة 

لمعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة، والتجارة، ويتزامن إقامته مع ا

دولة، الى جانب اكثر من  11شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  044ويشارك فى فعاليات المعرضين أكثر من 

دعوتهم  دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، تم 04مشترى دولي يمثلون  044

لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التعرف على مناخ االستثمار والفرص 

االستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء بمصر خالل العقد األخير، هذا فضالً عن مشاركة 

انيا اسب -الهند  -ألمانيا  -بيالروسيا  -السعودية  –بنجالديش  –فرنسا  –دولة بأجنحة رسمية وهى )االمارات  11

الصين(، كما تمت اإلشارة إلى أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أكبر التجمعات الخاصة  –اندونيسيا  -البرازيل  -

بصناعة الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبى"، حيث حقق شهرة واسعة 

 .محلية وعالمية خالل الدورات األربع الماضية

" والتي نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون 0419ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف 

اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ اللبنانية وحاضنة 

 .إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري

وأعلن "يان نوتر"، المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة خالل افتتاح فعاليات المعرض، عن 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في  10ة تشارك بجناح يضم أكثر من أن جمهورية ألمانيا االتحادي

مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيراً 

نفاذ البوابة الرئيسية لإلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره 

المنتجات األلمانية إلى السوق اإلفريقية، الفتاً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة 

 ."معارض "دوسلدورف" و"االتحاد األلماني للماكينات



النقاشية بمشاركة عدد  جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد، على هامش فعاليات المعرضين، العديد من الجلسات

كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما 

يات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر سيشهد المعرض العديد من الفعال

الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

 .الزراعي كشريك استراتيجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بروسيسمدبويل يفتتح فعاليات فود افريكا وباك  ” 

معرضي باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى و"فود افريكا" للصناعات الغذائية  فعاليات انطلقت

ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة  11الى  9خالل الفترة من 

معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة 

فى دورته الخامسة ، ومن وذلك بالتزامن مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات " فوود افريكا " 

المقرر ان يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو 

 . نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية

مشترى  044دولة ، الى جانب اكثر من  00ة تمثل شركة عارضة محلية وعالمي 014يشارك فى فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة  04دولى يمثلون 

بأجنحة رسمية وهى االمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل 

 .والصينواندونيسيا 

وفى هذا االطار اكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك 

" لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة بروسيس

الشرق األوسط وقارة افريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

ً الى ان الفترة الماضية شهدت تنسيق تام ب ين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة المشاركة بالمعرض، الفتا

الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة 

والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز 

 .االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرةوالشركة المنظمة للمعرض والغرفة 

 

https://www.elzmannews.com/section~0&find=keyword&keyword=%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA


 

غدا.. انطالق فعاليات معرضى فوود أفريكا وباك بروسيس مبشاركة كربى الشركات 
 احمللية والدولية

 

بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف  -االثنين  –تنطلق غداً 

 11الى  9والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا خالل الفترة من  والتصنيع الغذائى

ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف 

 .بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة

وذلك بالتزامن مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الخامسة، ومن المقرر  

أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو نصار 

 . التجارة الداخليةوزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين و

 244دولة، إلى جانب اكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014ويشارك فى فعاليات المعرضين  

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04مشترى دولى يمثلون 

ديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا دولة بأجنحة رسمية وهى اإلمارات وفرنسا وبنجال 11

 .والبرازيل واندونيسيا والصين

وفى هذا اإلطار أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك  

نطقة صرية ألسواق دول مبروسيس" لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات الم

الشرق األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

ً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة  المشاركة بالمعرض، الفتا

الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة  الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا

والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز 

 .والشركة المنظمة للمعرض والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

  



ديزاينر   ركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باكوأشار المدير التنفيذى لم

" والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 5419

باب المسابقة استهدفت تحفيز ش "اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، الفتاً إلى أن

 . المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرى

طالب وطالبة من اكثر  102ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم اطالقها خالل شهر إبريل الماضى  

تصميماً ، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14من 

طالب وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء شركات  59وريادة األعمال، ليحصل 

دد من الشركات طالبا وع 12تصميم متخصصة، مشيراً فى هذا اإلطار إلى قيام المركز أيضاً بالتشبيك بين أكثر من 

   . فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة أن جمهورية ألمانيا األتحادية  

مانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة شركة من كبريات الشركات االل 12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

والتغليف وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس "، مشيراً إلى أن هيئة معارض دوسلدورف 

تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع األختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة 

  .أفريقيا

ار إلي أن السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتماما الشركات األلمانية باعتباره البوابة وأش 

ً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار  الرئيسية لنفاذ المنتجات األلمانية إلي السوق األفريقية، الفتا

ات والمعدات وكذا السفير األلماني بالقاهرة، إلي المسئولين بهيئة معارض دوسلدورف واألتحاد األلمانى للماكين

  .جانب العديد من السفراء العرب واألفارقة

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات  

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

اعة ور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صنالغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحا

التعبئة والتغليف، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر 

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر أن يشارك عدد من 

 .ت التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشيةرؤساء الهيئات والجها

 



 

 

مبشاركة كربى « باك بروسيس»و« فوود أفريكا»انطالق فعاليات معرضي 
ا الشركات

ً
 غد

غليف للتعبئة والت« باك بروسيس»تنطلق، غدًا االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات المعرض الدولى 

 11إلى  9والتصنيع الغذائي، والذي تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة من 

ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف، 

غرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك بالتزامن مع بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي وال

 في دورته الخامسة.« فوود أفريكا»المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من المهندس 

 ناعة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.عمرو نصار، وزير التجارة والص

مشترى  244دولة، إلى جانب أكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك في فعاليات المعرضين 

ة دول 11دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04دولي، يمثلون 

بأجنحة رسمية، وهي اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند وإسبانيا والبرازيل 

 وإندونيسيا والصين.

باك »وفي هذا اإلطار، أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن استضافة مصر لمعرض 

فريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة لمنطقة الشرق األوسط وقارة أ« بروسيس

الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

ً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى وااللمانى ابعة لمت المشاركة بالمعرض، الفتا

الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام، ومنها لقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة 

والصناعة، برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضي، فضال عن التواصل الدائم بين المركز 

 ة والتجارة بالقاهرة.والشركة المنظمة للمعرض والغرفة األلمانية العربية للصناع

اك ديزاينر ب»وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة 

، والتي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية «5419



بنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، الفتاً إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب ومؤسسة التغليف الل« اليونيدو»

 المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري.

ة من أكثر من طالب وطالب 102ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتي تم اطالقها خالل شهر أبريل الماضي 

تصميًما، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء في مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالب وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتي تؤهلهم إلى إنشاء شركات  59وريادة األعمال، ليحصل 

طالب وعدد من الشركات  12ركز أيًضا بالتشبيك بين أكثر من تصميم متخصصة، مشيًرا في هذا االطار إلى قيام الم

 في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم.

ومن جانبه، أعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة، أن جمهورية ألمانيا 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات  12م أكثر من االتحادية ستشارك بجناح يض

، مشيًرا إلى أن هيئة معارض «باك بروسيس»التعبئة والتغليف وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض 

ن البوابة دوسلدورف تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض في مصر والتى وقع االختيار عليها لتكو

 األساسية لقارة أفريقيا.

وأشار إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية 

ً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين  لنفاذ المنتجات االلمانية إلى السوق األفريقية، الفتا

ض دوسلدورف واألتحاد األلمانى للماكينات والمعدات وكذا السفير األلماني بالقاهرة، إلى جانب العديد بهيئة معار

 من السفراء العرب واالفارقة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات 

ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت  نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء

الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

مصر  يالتعبئة والتغليف، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة األسماك ف

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من 

 رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين في الجلسات النقاشية.

 

 



 

 غدا.. انطالق فعاليات معرضي فوود أفريكا وباك بروسيس
 

ليف " للتعبئة والتغ يسباك بروس الدولى " معرض اإلثنين بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات التنطلق غداً 

 11إلى  9والتصنيع الغذائى، والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا خالل الفترة من 

 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ف بي والغرفة األلمانية وتقوم هيئة معارض دوسلدورف بتنظيمه بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إ

التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى  معرض العربية للصناعة والتجارة، وذلك بالتزامن مع ال

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه  معرض دورته الخامسة، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات ال

 .كل من وزير التجارة والصناعة ووزير التموين والتجارة الداخلية

 244دولة، إلى جانب أكثر من  52عارضة محلية وعالمية تمثل  شركات 014ين  معرض يشارك فى فعاليات ال

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضالً عن مشاركة  04دولى يمثلون  مشتر

عودية، وبيالروسيا، وألمانيا، والهند، وإسبانيا، دولة بأجنحة رسمية وهى اإلمارات، وفرنسا، وبنجالديش، والس 11

 .والبرازيل، وإندونيسيا، والصين

باك  " معرض وفى هذا اإلطار، أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر ل

لمنطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة  " بروسيس

ع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول الشرق األوسط وقارة افريقيا حيث يسهم في توسي

 . معرض المشاركة بال

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الجانبين المصري واأللماني لمتابعة الترتيبات الخاصة 

باستضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام ومنها لقاء وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف 

والغرفة االلمانية  معرض لشركة المنظمة للخالل شهر فبراير الماضي فضالً عن التواصل الدائم بين المركز وا

 .العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة
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نر الطلبة الفائزين بمسابقة "باك ديزاي معرض وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الى أنه سيشارك بال

" والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 5419

باب المسابقة استهدفت تحفيز ش"اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، الفتاً إلى أن 

 .المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ إبدعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري

 

طالب وطالبة من أكثر من  102ولفت طه الى انه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم اطالقها خالل شهر إبريل الماضى 

ميماً ، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم تص 192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى انشاء شركات  59وريادة األعمال ، ليحصل 

دد من الشركات طالب وع 12تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا اإلطار إلى قيام المركز أيضاً بالتشبيك بين اكثر من 

 فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة ان جمهورية المانيا األتحادية 

العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  شركة من كبريات الشركات االلمانية 12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

، مشيراً إلى أن هيئة معارض  " باك بروسيس " معرض والتغليف و ذلك بدعم من الحكومة األلمانية في

فى مصر والتى وقع االختيار عليها لتكون البوابة  معرض دوسلدورف تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم

 .يااألساسية لقارة إفريق

أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية  واشار الي ان السوق المصرية تمثل

سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين  عرضم لنفاذ المنتجات األلمانية إلي السوق اإلفريقية ، الفتاً الى أن ال

السفير األلماني بالقاهرة، الي جانب العديد  بهيئة معارض دوسلدورف و االتحاد األلمانى للماكينات و المعدات وكذلك

 .من السفراء العرب واالفارقة

ين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات  معرض جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات ال

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

اعة اور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صنالغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتح

التعبئة والتغليف ، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر 

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر أن يشارك عدد من 

 . هات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشيةرؤساء الهيئات والج
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 مبشاركة كربى الشركات.. انطالق فعاليات معرضى فوود افريكا وباك بروسيس غدا

 

 

 

 

 

 

لتغليف " للتعبئة وابمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات المعرض الدولى " باك بروسيس -االثنين  –تنطلق غدًا 

 11الى  9والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا خالل الفترة من 

ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف 

االلمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بالتزامن مع  بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة

المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته الخامسة ، ومن المقرر ان يفتتح 

فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو نصار وزير 

  و الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليةالتجارة والصناعة 

 244دولة ، الى جانب اكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014ويشارك فى فعاليات المعرضين 

دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا والشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة  04مشترى دولى يمثلون 

جنحة رسمية وهى االمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا دولة بأ 11

 .والبرازيل واندونيسيا والصين

 



 "وأكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس

لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

األوسط وقارة افريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة 

ة ين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة الترتيبات الخاصبالمعرض، الفتًا الى ان الفترة الماضية شهدت تنسيق تام ب

باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة 

معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض 

 .االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرةوالغرفة 

وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باك ديزاينر 

" والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 5419

نيدو " ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، الفتًا الى ان المسابقة استهدفت تحفيز شباب " اليو

 . المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى

طالب وطالبة من اكثر من  102يل الماضى ولفت طه إلى أنه تقدم لهذه المسابقة والتى تم اطالقها خالل شهر أبر

تصميًما ، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل والتى تؤهلهم الى انشاء شركات  59وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب وعدد من الشركات  12فى هذا االطار الى قيام المركز ايًضا بالتشبيك بين اكثر من  تصميم متخصصة ، مشيًرا

  فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

تحادية المن جانبه، أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة أن جمهورية ألمانيا ا

شركة من كبريات الشركات االلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

والتغليف و ذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس " ، مشيًرا الى ان هيئة معارض دوسلدورف 

لتى وقع األختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر وا

 .أفريقيا

 

وأشار إلى أن السوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية 

ولين من كبار المسئ لنفاذ المنتجات االلمانية الي السوق األفريقية ، الفتًا الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة

بهيئة معارض دوسلدورف و األتحاد األلماني للماكينات والمعدات وكذا السفير االلماني بالقاهرة، الي جانب العديد 

 .من السفراء العرب واالفارقة



ومن المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات، حيث سيتم عقد جلسات نقاشية بمشاركة 

كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة  عدد

والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة 

ل صناعة االسماك في مصر ودور والتغليف ، فضاًل عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقب

الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من رؤساء 

 . الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انطالق فعاليات معرضي "فود إفريقيا" و"باك بروسيس غدا.. " 

تنطلق غدًا االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف 

 11إلى  9والتصنيع الغذائى، والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، خالل الفترة من 

 .الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةديسمبر 

ينظم المؤتمر هيئة معارض "دوسلدورف"، بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت وأي إف بي" والغرفة األلمانية 

 العربية للصناعة والتجارة، وذلك بالتزامن مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فود افريكا" فى

دورته الخامسة، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه 

 .وزراء التجارة والصناعة، والتموين، والتجارة الداخلية

مشتري  244دولة، إلى جانب أكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك فى فعاليات المعرضين، 

دولة  11دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04ون دولي يمثل

بأجنحة رسمية وهى اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند وإسبانيا والبرازيل 

 .وإندونيسيا والصين

نفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن استضافة مصر لمعرض "باك وفى هذا اإلطار، أكد الدكتور عمرو طه، المدير الت

بروسيس" لمنطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا، يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

الشرق األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

مشاركة بالمعرض، الفتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى واأللمانى لمتابعة ال

الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام، ومنها لقاء وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة 

م بين المركز والشركة المنظمة للمعرض معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى، فضال عن التواصل الدائ

 .والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى أنه سيشارك بالمعرض، الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 

نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  "، والتى5419

"اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، الفتا إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب 

 .أمام المجتمع الصناعي المصري المصممين المصريين من طالب الكليات الفنية لعرض وتنفيذ إبداعاتهم



 

طالبا وطالبة من أكثر  102ولفت طه، إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم إطالقها خالل شهر أبريل الماضى، 

تصميًما، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14من 

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء شركات  59ل وريادة األعمال، ليحص

طالبا وعدد من الشركات  12تصميم متخصصة، مشيرا فى هذا اإلطار إلى قيام المركز أيضا بالتشبيك بين أكثر من 

 .فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين، العديد من الفعاليات، حيث سيتم عقد جلسات نقاشية  يذكر

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

ستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول م

التعبئة والتغليف، فضال عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر 

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر أن يشارك عدد من 

 .لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية رؤساء الهيئات والجهات التابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 غدا.. انطالق فعاليات "فوود أفريكا" و"باك بروسيس" يف مركز مصر للمعارض

 

" للتعبئة والتغليف تنطلق في مركز مصر للمعارض الدولية، غدا، فعاليات المعرض الدولي "باك بروسيس

 11 - 9والتصنيع الغذائي والذي تستضيفه مصر وللمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة من 

ديسمبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع شركتي 

 للصناعة والتجارة.كونسبت وآي إف بي والغرفة األلمانية العربية 

يأتي ذلك بالتزامن مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة، ومن 

المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس عمرو نصار 

 وزير التموين والتجارة الداخلية.وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي 

مشتٍر  244دولة، إلى جانب أكثر من  52شركات عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك في فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04دولي يمثلون 

فرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند وإسبانيا والبرازيل بأجنحة رسمية وهي اإلمارات و

 وإندونيسيا والصين.

وفي هذا االطار، أكد الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك 

قة لمنتجات المصرية ألسواق دول منطبروسيس" لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية ل

الشرق األوسط وقارة أفريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كل الدول 

المشاركة بالمعرض، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيٍق تام بين الجانبين المصري واأللماني؛ لمتابعة 

مصر لهذا الحدث الدولي المهم ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة  الترتيبات الخاصة باستضافة

والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف، خالل فبراير الماضي، فضال عن التواصل الدائم بين المركز والشركة 

 المنظمة للمعرض والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة في القاهرة.



ديزاينر   فيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك في المعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باكوأشار المدير التن

"، والتي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 5419

 إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب "يونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، مشيرا

 المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية؛ لعرض وتنفيذ إبدعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري.

طالبا وطالبة من أكثر  102وأوضح طه أنه جرى تقدم لهذه المسابقة التي جرى إطالقها خالل شهر أبريل الماضي 

تصميما، حيث جرى تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء في مجال  192 كليات فنية مصرية قدموا 14من 

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتي تؤهلهم إلى إنشاء  59التصميم وريادة األعمال، ليحصل 

ا وعدد من طالبً  12شركات تصميم متخصصة، مشيًرا في هذا اإلطار إلى قيام المركز أيضا بالتشبيك بين أكثر من 

   الشركات في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم.

ومن جانبه، أعلن المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة يان نوتر، أن جمهورية ألمانيا 

األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات  شركة من كبريات الشركات 12االتحادية ستشارك بجناح يضم أكثر من 

التعبئة والتغليف، بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيرا إلى أن هيئة معارض 

دوسلدورف تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض في مصر، والتي وقع االختيار عليها؛ لتكون البوابة 

  األساسية لقارة أفريقيا.

ار إلى أن السوق المصرية تمثل أحد أهم األسواق التي تلقى اهتمام الشركات األلمانية باعتبارها البوابة وأش

الرئيسية لنفاذ المنتجات األلمانية إلى السوق األفريقية، مشيرا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار 

ات والمعدات، وكذا السفير األلماني بالقاهرة، إلى المسؤولين بهيئة معارض دوسلدورف واالتحاد األلماني للماكين

 جانب العديد من السفراء العرب واألفارقة.

 

 

 

 

 



 

 

غدا: انطالق فعاليات معرضى فوود افريكا وباك بروسيس مبشاركة كربى الشركات 
 احمللية والدولية

دا االثنين، فعاليات المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، والذي تنطلق، غ

ديسمبر الجاري، في مركز  11إلى  9خالل الفترة من  -وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا-تستضيفه مصر 

ة، وذلك بالتزامن مع المعرض مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوري

 .التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من عمرو نصار وزير 

 .التجارة والصناعة، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

 244دولة، إلى جانب أكثر من  52شركات عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك في فعاليات المعرضين 

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04مشتري دولي يمثلون 

وبيالروسيا، وألمانيا، والهند،  دولة بأجنحة رسمية، وهي: )اإلمارات، وفرنسا، وبنجالديش، والسعودية، 11

 .وإسبانيا، والبرازيل، وإندونيسيا، والصين(

وفي هذا اإلطار، أكد عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن استضافة مصر لمعرض "باك 

منطقة  لبروسيس" لمنطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دو

الشرق األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كل الدول 

 .المشاركة بالمعرض

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الجانبين المصري واأللماني؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة 

لهام، ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولي ا

معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضي، فضال عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض 

 .والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

https://www.mena.org.eg/ar/section/TextEcoCommerce
https://www.mena.org.eg/ar/section/TextEcoCommerce


عة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باك ديزاينر وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصنا

"، والتي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 5419

يز شباب فت تحف"اليونيدو"، ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، الفتا إلى أن المسابقة استهد

 .المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري

طالبا وطالبة من أكثر من  102 -والتي تم إطالقها خالل شهر أبريل الماضي-وأضاف أنه قد تقدم لهذه المسابقة 

ة األعمال المتقدمة من قبل خبراء في مجال التصميم تصميما، حيث تم تصفي 192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل، والتي تؤهلهم إلنشاء شركات  59وريادة األعمال، ليحصل 

طالبا وعدد من الشركات  12تصميم متخصصة، مشيرا في هذا اإلطار إلى قيام المركز أيضا بالتشبيك بين أكثر من 

 .الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهمفي قطاعات 

ومن جانبه، أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، أن جمهورية ألمانيا 

نيع ومعدات شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التص 12االتحادية ستشارك بجناح يضم أكثر من 

التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيرا إلى أن هيئة معارض 

"دوسلدورف" تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرضا في مصر، والتي وقع االختيار عليها لتكون البوابة 

 .األساسية لقارة إفريقيا

ثل أحد أهم األسواق التي تلقى اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية وأشار إلى أن السوق المصري يم

لنفاذ المنتجات األلمانية إلى السوق اإلفريقية، الفتا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين 

لماني بالقاهرة، إلى جانب العديد بهيئة معارض دوسلدورف واالتحاد األلماني للماكينات والمعدات، وكذا السفير األ

 .من السفراء العرب واألفارقة

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات 

 نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت

الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية؛ للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات 

صناعة التعبئة والتغليف، فضال عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في 

صنيع الغذائي، ومن المقرر أن يشارك عدد مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع الت

 .من رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين في الجلسات النقاشية

 



 

 

 
 انطالق فعاليات معرضي فوود افريكا وباك بروسيس.. غدا

ف بروسيس" للتعبئة والتغليفعاليات المعرض الدولى " باك  بمركز مصر للمعارض الدولية  االثنين  تنطلق غداً 

 11الى  9والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا خالل الفترة من 

وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من  ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

ة العربية للصناعة والتجارة وذلك بالتزامن مع المعرض التجارى شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلماني

 . الدولى لألغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته الخامسة

ومن المقرر ان يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس 

 . على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور

 244دولة ، إلى جانب أكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك فى فعاليات المعرضين  

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة  04مشترى دولى يمثلون 

سمية وهى اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند وإسبانيا دولة بأجنحة ر 11

 .والبرازيل واندونيسيا والصين

وفى هذا االطار أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك  

نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة بروسيس" لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل 

الشرق األوسط وقارة أفريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

 .المشاركة بالمعرض

اصة رتيبات الخولفت الى ان الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الجانبين المصرى واأللمانى لمتابعة الت 

باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة 

معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض 

 .هرةوالغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقا



ديزاينر  وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باك  

" والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 5419

أعمال رواد النيل ، الفتاً إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب  " اليونيدو " ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة

 . المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ إبدعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرى

طالبا وطالبة من أكثر  102 ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم إطالقها خالل شهر أبريل الماضى 

تصميماً ، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14من 

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء شركات  59وريادة األعمال ، ليحصل 

طالبا وعدد من الشركات  12اإلطار إلى قيام المركز أيضاً بالتشبيك بين أكثر من  تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا

  . فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ادية حومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة ان جمهورية المانيا األت 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

والتغليف و ذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس " ، مشيراً الى ان هيئة معارض دوسلدورف 

وقع األختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة  تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى

 .أفريقيا

وأشار الي ان السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية  

ولين كبار المسئ لنفاذ المنتجات األلمانية الي السوق األفريقية ، الفتاً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من

وكذا السفير األلماني بالقاهرة، إلي جانب العديد  بهيئة معارض دوسلدورف واالتحاد األلمانى للماكينات و المعدات 

 .من السفراء العرب واألفارقة

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات  

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

اعة ور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صنالغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحا

التعبئة والتغليف ، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في أفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر 

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من 

 .  ات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشيةرؤساء الهيئات والجه

 



 

 

 

باك بروسيس»و« فوود أفريكا»غدا.. انطالق فعاليات معرضي  » 

" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، والذي تنطلق، غدا االثنين، فعاليات المعرض الدولي "باك بروسيس

ديسمبر الجاري، في مركز  11إلى  9خالل الفترة من  -وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا-تستضيفه مصر 

مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع المعرض 

 .غذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسةالتجاري الدولي لأل

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من عمرو نصار وزير 

 .التجارة والصناعة، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

 244دولة، إلى جانب أكثر من  52عالمية تمثل شركات عارضة محلية و 014يشارك في فعاليات المعرضين 

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04مشتري دولي يمثلون 

دولة بأجنحة رسمية، وهي: )اإلمارات، وفرنسا، وبنجالديش، والسعودية، وبيالروسيا، وألمانيا، والهند،  11

 .ل، وإندونيسيا، والصين(وإسبانيا، والبرازي

وفي هذا اإلطار، أكد عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن استضافة مصر لمعرض "باك 

بروسيس" لمنطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

وسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كل الدول الشرق األوسط وقارة إفريقيا، حيث يسهم في ت

 .المشاركة بالمعرض

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الجانبين المصري واأللماني؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة 

الصناعة برئيس هيئة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام، ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة و

معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضي، فضال عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض 

 .والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة



اك ديزاينر "ب وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة

"، والتي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 5419

"اليونيدو"، ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، الفتا إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب 

 .لفنية لعرض وتنفيذ إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصريالمصممين المصريين من طلبة الكليات ا

طالبا وطالبة من أكثر من  102 -والتي تم إطالقها خالل شهر أبريل الماضي-وأضاف أنه قد تقدم لهذه المسابقة 

تصميما، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء في مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل، والتي تؤهلهم إلنشاء شركات  59وريادة األعمال، ليحصل 

طالبا وعدد من الشركات  12قيام المركز أيضا بالتشبيك بين أكثر من  تصميم متخصصة، مشيرا في هذا اإلطار إلى

 .في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ومن جانبه، أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، أن جمهورية ألمانيا 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات  12بجناح يضم أكثر من االتحادية ستشارك 

التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيرا إلى أن هيئة معارض 

 ر عليها لتكون البوابة"دوسلدورف" تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرضا في مصر، والتي وقع االختيا

 .األساسية لقارة إفريقيا

وأشار إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقى اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية 

 لنفاذ المنتجات األلمانية إلى السوق اإلفريقية، الفتا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين

بهيئة معارض دوسلدورف واالتحاد األلماني للماكينات والمعدات، وكذا السفير األلماني بالقاهرة، إلى جانب العديد 

 .من السفراء العرب واألفارقة

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات 

ر من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت نقاشية بمشاركة عدد كبي

الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية؛ للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات 

سماك في عة األصناعة التعبئة والتغليف، فضال عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في إفريقيا ومستقبل صنا

مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر أن يشارك عدد 

 .من رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين في الجلسات النقاشية

 



 

 

 

غدا.. بروسيس وباك افريكا فوود معرضى فعاليات  رئيس الوزراء يفتتح  

د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة  يفتتح غدا

تعبئة لل” باك بروسيس” المعرض الدولى  فعاليات  و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية

 9ول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا خالل الفترة من والتغليف والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر وأل

وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي   ديسمبر الجارى 11الى 

 ”والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بالتزامن مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات 

  فعاليات  بمركز مصر للمعارض الدولية فى دورته الخامسة” كا فوود افري

مشترى  244دولة ، الى جانب اكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك فى فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة  04يمثلون  دولى

بأجنحة رسمية وهى االمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل 

 .واندونيسيا والصين

ة لمنطق” باك بروسيس“وأكد د. عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض 

الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق األوسط 

 .بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض وقارة افريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية

إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة الترتيبات الخاصة   ولفت 

باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة 

ل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض معارض دوسلدورف خال

 .والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

والتى نظمها المركز بالتعاون ″ 5419ديزاينر   باك“وأشار طه إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة 

ومؤسسة التغليف ” اليونيدو ” والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية مع غرفة صناعة الطباعة 



اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، الفتاً الى ان المسابقة استهدفت تحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة 

 . الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى

طالب وطالبة من اكثر من  102أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى  ولفت طه إلى

تصميماً ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14

النيل والتى تؤهلهم الى انشاء شركات طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد  59وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب وعدد من الشركات  12تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا االطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من 

 . فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ة االلمانية العربية للصناعة والتجارة ان جمهورية المانيا األتحادية ومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرف

شركة من كبريات الشركات االلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

رف دوسلدو، مشيراً الى ان هيئة معارض ” باك بروسيس “والتغليف و ذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض 

تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع األختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة 

 .أفريقيا

وأشار إلى أن السوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية 

لسوق االفريقية ، الفتاً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين لنفاذ المنتجات االلمانية الي ا

وكذا السفير االلماني بالقاهرة، الي جانب العديد   بهيئة معارض دوسلدورف و األتحاد األلمانى للماكينات و المعدات

 .من السفراء العرب واالفارقة

اليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات جدير بالذكر انه من المقرر ان يعقد على هامش فع

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

لتعبئة والتغليف ، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ا

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من 

 .  ى الجلسات النقاشيةرؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين ف

 

 



 

 

 

 "غدًا.. انطالق فعاليات معرضى "فوود افريكا" و"باك بروسيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليات المعرض الدولى " باك بروسيس" للتعبئة والتغليف   بمركز مصر للمعارض الدولية -االثنين  –تنطلق غداً 

 11الى  9والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا خالل الفترة من  والتصنيع الغذائى

ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف 

مع  وذلك بالتزامنبالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة 

المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته الخامسة ، ومن المقرر ان يفتتح 

فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو نصار وزير 

 . و التجارة الداخليةالتجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين 

مشترى  244دولة ، الى جانب اكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك فى فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة  04يمثلون  دولى

بأجنحة رسمية وهى االمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل 

 .واندونيسيا والصين

 



دير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك وفى هذا االطار اكد الدكتور عمرو طه، الم

بروسيس" لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

 لالشرق األوسط وقارة افريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدو

ً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة  المشاركة بالمعرض، الفتا

الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة 

فضال عن التواصل الدائم بين المركز والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى 

 .والشركة المنظمة للمعرض والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

ديزاينر   وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باك

ناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية " والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة ص5419

" اليونيدو " ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، الفتاً الى ان المسابقة استهدفت تحفيز شباب 

 . المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى

طالب وطالبة من اكثر من  102ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى 

تصميماً ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14

ة اعمال رواد النيل والتى تؤهلهم الى انشاء شركات طالب وطالبة على منحة حاضن 59وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب وعدد من الشركات  12تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا االطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من 

  . فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

التنفيذي للغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة ان جمهورية المانيا األتحادية ومن جانبه أعلن يان نوتر المدير 

شركة من كبريات الشركات االلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

ان هيئة معارض دوسلدورف والتغليف و ذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس " ، مشيراً الى 

تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع األختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة 

 .أفريقيا

واشار إلي أن السوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية 

اللمانية إلي السوق االفريقية ، الفتاً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين لنفاذ المنتجات ا

وكذا السفير االلماني بالقاهرة، الي جانب العديد   بهيئة معارض دوسلدورف و األتحاد األلمانى للماكينات و المعدات

 .من السفراء العرب واالفارقة



قد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات جدير بالذكر أنه من المقرر أن يع

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

طورات صناعة تالغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي و

التعبئة والتغليف ، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر 

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من 

   اعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشيةرؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ا.. انطالق فعاليات معرضي "فوود أفريكا وباك بروسيس" حبضور رئيس الوزراء
ً
 غد

 

تنطلق غدًا االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف 

 11إلى  9تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة من  والتصنيع الغذائى والذى

ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف، 

ن مع ك بالتزامبالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، وذل

  .المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس 

 .رة الداخليةعمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجا

مشترى  244دولة، إلى جانب أكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك في فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04يمثلون  دولى

بأجنحة رسمية وهي اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند وإسبانيا والبرازيل 

 .وإندونيسيا والصين

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ق متتاات مصر فأفريقيا والشرق افأوس عمرو طه: "باك بروسيس" نقطة انطال  

أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" 

لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة األوسط والقارة، حيث يسهم في 

 .بالمعرض

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم األحد، أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الجانبين المصرى واأللمانى 

ة ندس عمرو نصار وزير التجارلمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى المهم ومنها لقاء المه

والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى، فضال عن التواصل الدائم بين المركز 

 .والشركة المنظمة للمعرض والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

 معرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باك ديزاينروأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بال

"، والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 5419

"اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل، الفتًا إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب 

 .ن المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرىالمصممي

طالبا وطالبة من أكثر من  102ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم إطالقها خالل شهر أبريل الماضى 

مة من قبل خبراء في مجال التصميم تصميًما، حيث تم تصفية األعمال المتقد 192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء شركات  59وريادة األعمال، ليحصل 

طالب وعدد من الشركات  12تصميم متخصصة، مشيًرا في هذا اإلطار إلى قيام المركز أيًضا بالتشبيك بين أكثر من 

 .ائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهمفي قطاعات الصناعات الغذ

 

 

 



 

 انطالق معرض "فوود أفريكا" مبشاركة كربى الشركات احمللية والدولية

تنطلق غدًا االثنين بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف 

 11إلى  9تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة من  والتصنيع الغذائى والذى

 .ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية 

معرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته للصناعة والتجارة وذلك بالتزامن مع ال

الخامسة، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من 

 .المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

مشترى  244دولة، الى جانب اكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014ك فى فعاليات المعرضين يشار

دولة  11دولة من أوروبا وافريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04دولى يمثلون 

وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل بأجنحة رسمية وهي اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا 

 .وإندونيسيا والصين

وفى هذا االطار أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك 

بروسيس" لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة 

ق األوسط وقارة أفريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول الشر

المشاركة بالمعرض، الفتًا الى ان الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى واأللمانى لمتابعة 

قاء وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام ومنها ل

معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض 

 .والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

طالب وطالبة من اكثر من  102لماضى ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتي تم اطالقها خالل شهر ابريل ا

تصميًما، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالب وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء شركات  59وريادة األعمال، ليحصل 

طالب وعدد من الشركات  12االطار الى قيام المركز ايًضا بالتشبيك بين اكثر من  تصميم متخصصة، مشيًرا فى هذا

 .فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم



 ةومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذى للغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة ان جمهورية ألمانيا االتحادي

شركة من كبريات الشركات االلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

والتغليف وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيًرا إلى أن هيئة معارض دوسلدورف 

ختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع اال

 .أفريقيا

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات 

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

لتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة الغذاء وا

 .التعبئة والتغليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رئيس الوزراء يفتتح غدا فعاليات معرضى فوود افريكا وباك بروسيس مبشاركة كربى 
 الشركات احمللية والدولية

 

صنيع للتعبئة والتغليف والت” باك بروسيس” مركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى  سيتم إفتتاح

ديسمبر  11الى  9الغذائى غدا ، والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا خالل الفترة من 

ئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه هي

كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بالتزامن مع المعرض 

فى دورته الخامسة ، ومن المقرر ان يفتتح فعاليات المعرض ” فوود افريكا ” التجارى الدولى لألغذية والمشروبات 

مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس 

 . الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية

مشترى  244دولة ، الى جانب اكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك فى فعاليات المعرضين 

دولة  11يا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة دولة من أوروبا وافريق 04دولى يمثلون 

بأجنحة رسمية وهى االمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل 

 .واندونيسيا والصين



اك ب“أن استضافة مصر لمعرض وفى هذا االطار اكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة 

لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة ” بروسيس

الشرق األوسط وقارة افريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

ً الى ان الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة  المشاركة بالمعرض، الفتا

الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة 

 والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز

 .والشركة المنظمة للمعرض والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

اك ديزاينر ب“وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة الى انه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة 

المتحدة للتنمية الصناعية  والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم″ 5419

ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل ، الفتاً الى ان المسابقة استهدفت تحفيز شباب ” اليونيدو ” 

 . المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى

طالب وطالبة من اكثر من  102سابقة والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى ولفت طه الى انه قد تقدم لهذه الم

تصميماً ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14

ى انشاء شركات طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل والتى تؤهلهم ال 59وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب وعدد من الشركات  12تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا االطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من 

 . فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ة لصناعة والتجارة ان جمهورية المانيا األتحاديومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة االلمانية العربية ل

شركة من كبريات الشركات االلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

، مشيراً الى ان هيئة معارض دوسلدورف ” باك بروسيس “والتغليف و ذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض 

ئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع األختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة تعتبر أول هي

 .أفريقيا

واشار إلي ان السوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية 

الفتاً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين  لنفاذ المنتجات االلمانية الي السوق االفريقية ،

بهيئة معارض دوسلدورف و األتحاد األلمانى للماكينات و المعدات وكذا السفير االلماني بالقاهرة، الي جانب العديد 

 .من السفراء العرب واالفارقة



عديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات جدير بالذكر انه من المقرر ان يعقد على هامش فعاليات المعرضين ال

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر  التعبئة والتغليف ،

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من 

 . ةرؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حبضور رئيس الوزراء ووزيرى التاارة والتموين.. انطالق فعاليات معرضى فوود 

ا
ً
 أفريكا وباك بروسيس..غد

غليف للتعبئة والت” باك بروسيس“بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى  –غداً اإلثنين -تنطلق 

 11إلى  9، الذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة من والتصنيع الغذائى

ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف 

مع  وذلك بالتزامن بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة

فى دورته الخامسة، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات ” فوود افريكا ” المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات 

المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو نصار وزير التجارة 

 . و التجارة الداخليةوالصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين 

 244دولة، الى جانب اكثر من  52شركات عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك فى فعاليات المعرضين 

فضال عن مشاركة  دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، 04مشترى دولى يمثلون 

دولة بأجنحة رسمية وهى اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند وأسبانيا  11

 .والبرازيل واندونيسيا والصين

اك ب“وفى هذا اإلطار أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض 

لشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة لمنطقة ا” بروسيس

الشرق األوسط وقارة أفريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كل الدول 

ً إلى إن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الجانبي  ن المصرى واأللمانى لمتابعةالمشاركة بالمعرض، الفتا

الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة 

والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز 

 .العربية للصناعة والتجارة بالقاهرةوالشركة المنظمة للمعرض والغرفة األلمانية 



ديزاينر   اكب“وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى إنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة 

والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ″ 5419

ؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل ، الفتاً إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب وم” اليونيدو ” 

 .المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ إبدعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرى

طالبا وطالبة من أكثر من  102الماضى ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل 

تصميماً ، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالبا وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء شركات  59وريادة األعمال ، ليحصل 

طالبا وعددا من الشركات  12ى هذا اإلطار الى قيام المركز ايضاً بالتشبيك بين اكثر من تصميم متخصصة، مشيراً ف

 .فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

تحادية الومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة ان جمهورية المانيا ا

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

، مشيراً إلى أن هيئة معارض دوسلدورف ” باك بروسيس “والتغليف و ذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض 

لتى وقع االختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر وا

 .أفريقيا

وأشار إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية 

ً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة م لين ن كبار المسئولنفاذ المنتجات األلمانية إلى السوق األفريقية، الفتا

بهيئة معارض دوسلدورف واالتحاد األلمانى للماكينات و المعدات وكذا السفير األلماني بالقاهرة، إلى جانب العديد 

 .من السفراء العرب واألفارقة

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات 

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت  نقاشية

الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

يقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر التعبئة والتغليف، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في أفر

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر أن يشارك عدد من 

 . رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية

 



 

 

 

" و"باك بروسيس" مبشاركة كربى الشركات غدا.. انطالق معرضى "فوود أفريكا
 احمللية والدولية

تنطلق غدا االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف  

 11إلى  9والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة من 

 .الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ديسمبر

تنظم تامعرض هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية 

 هللصناعة والتجارة وذلك بالتزامن مع المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورت

الخامسة، ومن المقرر ان يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من 

 .المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

مشترى  244ولة، الى جانب اكثر من د 52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك فى فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04دولى يمثلون 

بأجنحة رسمية وهى اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل 

 واندونيسيا والصين

دكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" وأكد ال

لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة الشرق 

كة ين أسواق كافة الدول المشاراألوسط وقارة افريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية ب

بالمعرض، الفتًا الى ان الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة الترتيبات الخاصة 

باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة برئيس هيئة 

شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض معارض دوسلدورف خالل 

 .والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة



وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة الى انه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باك ديزاينر 

التعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية " والتى نظمها المركز ب5419

" اليونيدو " ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، الفتًا الى ان المسابقة استهدفت تحفيز شباب 

 .الصناعى المصرى المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم امام المجتمع

طالبا وطالبة من أكثر من  102ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم إطالقها خالل شهر أبريل الماضى 

مجال التصميم  تصميًما، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء فى 192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل والتى تؤهلهم الى انشاء شركات  59وريادة األعمال، ليحصل 

طالب وعدد من الشركات  12تصميم متخصصة، مشيًرا فى هذا االطار الى قيام المركز ايًضا بالتشبيك بين اكثر من 

 .حضرات التجميل لتنفيذ أعمالهمفى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومست

ومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة ان جمهورية المانيا األتحادية 

شركة من كبريات الشركات االلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

دعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس "، مشيًرا الى ان هيئة معارض دوسلدورف والتغليف وذلك ب

تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع األختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة 

 .أفريقيا

 

الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية وأشار إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام 

لنفاذ المنتجات االلمانية الي السوق االفريقية، الفتًا الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين 

بهيئة معارض دوسلدورف واألتحاد األلمانى للماكينات والمعدات وكذا السفير االلماني بالقاهرة، الي جانب العديد 

 .السفراء العرب واالفارقةمن 

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات 

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

اعة ور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صنالغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحا

التعبئة والتغليف، فضاًل عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر 

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من 

 .ت التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشيةرؤساء الهيئات والجها

 



 

 مبشاركة كربى الشركات.. انطالق فعاليات معرضي فوود أفريكا وباك بروسيس غدا

فعاليات المعرض الدولي " باك بروسيس" للتعبئة والتغليف  تنطلق غدًا االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية 

 11الى  9والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا خالل الفترة من والتصنيع الغذائى 

 .ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

بي والغرفة األلمانية  وتنظم المعرض هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف

العربية للصناعة والتجارة وذلك بالتزامن مع المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات " فوود افريكا " في 

 .دورته الخامسة

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس عمرو  

 .الصناعة، و الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخليةنصار، وزير التجارة و

 244دولة، إلى جانب أكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014ويشارك فى فعاليات المعرضين  

 11دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضاًل عن مشاركة 04مشتري دولى يمثلون

دولة بأجنحة رسمية وهى اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند وإسبانيا والبرازيل 

 .وإندونيسيا والصين

من جانبه قال الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن استضافة مصر لمعرض "باك  

قيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة بروسيس" لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفري

الشرق األوسط وقارة أفريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

 .المشاركة بالمعرض

ة ابعة الترتيبات الخاصوأضاف طه، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى واأللمانى لمت 

باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء وزير والصناعة، برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل 

شهر فبراير الماضي، فضاًل عن التواصل الدائم بين المركز والشركة المنظمة للمعرض والغرفة األلمانية العربية 

 .للصناعة والتجارة بالقاهرة



" والتى نظمها المركز بالتعاون 5419ديزاينر  أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة "باك  وأشار إلى 

مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومؤسسة التغليف اللبنانية 

 .وحاضنة أعمال رواد النيل

يز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ وأوضح طه، أن المسابقة استهدفت تحف 

 .ابدعاتهم أمام المجتمع الصناعى المصرى

كليات  14طالب وطالبة من أكثر من  102وتابع أنه تقدم لهذه المسابقة والتى تم إطالقها خالل شهر أبريل الماضى  

لمتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم وريادة تصميًما، حيث تم تصفية األعمال ا 192فنية مصرية قدموا 

طالب وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتى تؤهلهم إلى إنشاء شركات تصميم  59األعمال، ليحصل 

 .متخصصة

طالب وعدد من الشركات فى قطاعات الصناعات  12وأكد طه، على قيام المركز أيًضا بالتشبيك بين أكثر من  

   .لدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهمالغذائية وا

ومن جانبه أعلن "يان نوتر" المدير التنفيذي للغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة أن جمهورية ألمانيا  

شركة من كبريات الشركات االلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

 ."و ذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض "باك بروسيس والتغليف

وأضاف نوتز، أن هيئة معارض دوسلدورف تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع  

  .األختيار عليها لتكون البوابة األساسية لقارة أفريقيا

قي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البوابة الرئيسية وأشار إلي أن السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تل 

لنفاذ المنتجات االلمانية إلى السوق االفريقية، الفتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين 

عديد البهيئة معارض دوسلدورف واالتحاد األلمانى للماكينات والمعدات وكذا السفير األلماني بالقاهرة، إلى جانب 

  .من السفراء العرب واالفارقة

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات  

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

غليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة الغذاء والتعبئة والت

التعبئة والتغليف، فضاًل عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في أفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر 

قرر أن يشارك عدد من ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن الم

  .رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية



 

 

 

 

غدا.. انطالق فعاليات معرضى فوود أفريكا وباك بروسيس مبشاركة كربى الشركات 
 احمللية والدولية

مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف  بمركز -االثنين  –تنطلق غداً 

 11الى  9والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا خالل الفترة من 

 .ديسمبر الجارى

 

 

مبشاركة كربى « باك بروسيس»و« فوود أفريكا»انطالق فعاليات معرضي 
ا الشركات

ً
غد  

غليف للتعبئة والت« باك بروسيس»تنطلق، غدًا االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات المعرض الدولى 

 11إلى  9والتصنيع الغذائي، والذي تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة من 

سيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف، ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ال

بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك بالتزامن مع 

 .في دورته الخامسة« فوود أفريكا»المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من المهندس 

 .عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية



مشترى  244لى جانب أكثر من دولة، إ 52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك في فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04دولي، يمثلون 

بأجنحة رسمية، وهي اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند وإسبانيا والبرازيل 

 .وإندونيسيا والصين

باك »طار، أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن استضافة مصر لمعرض وفي هذا اإل

لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة « بروسيس

جارة البينية بين أسواق كافة الدول الشرق األوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة الت

ً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة  المشاركة بالمعرض، الفتا

الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام، ومنها لقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة 

رض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضي، فضال عن التواصل الدائم بين المركز والصناعة، برئيس هيئة معا

 .والشركة المنظمة للمعرض والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة

اك ديزاينر ب»وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أنه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة 

التي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ، و«5419

ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، الفتاً إلى أن المسابقة استهدفت تحفيز شباب « اليونيدو»

 .اتهم أمام المجتمع الصناعي المصريالمصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدع

طالب وطالبة من أكثر من  102ولفت طه إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة والتي تم اطالقها خالل شهر أبريل الماضي 

تصميًما، حيث تم تصفية األعمال المتقدمة من قبل خبراء في مجال التصميم  192كليات فنية مصرية قدموا  14

طالب وطالبة على منحة حاضنة أعمال رواد النيل والتي تؤهلهم إلى إنشاء شركات  59ل وريادة األعمال، ليحص

طالب وعدد من الشركات  12تصميم متخصصة، مشيًرا في هذا االطار إلى قيام المركز أيًضا بالتشبيك بين أكثر من 

 .في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

جانبه، أعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة، أن جمهورية ألمانيا ومن 

شركة من كبريات الشركات األلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات  12االتحادية ستشارك بجناح يضم أكثر من 

، مشيًرا إلى أن هيئة معارض «باك بروسيس»ض التعبئة والتغليف وذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معر

دوسلدورف تعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض في مصر والتى وقع االختيار عليها لتكون البوابة 

 .األساسية لقارة أفريقيا



رئيسية ة الوأشار إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم األسواق التي تلقي اهتمام الشركات األلمانية باعتباره البواب

ً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين  لنفاذ المنتجات االلمانية إلى السوق األفريقية، الفتا

بهيئة معارض دوسلدورف واألتحاد األلمانى للماكينات والمعدات وكذا السفير األلماني بالقاهرة، إلى جانب العديد 

 .من السفراء العرب واالفارقة

ذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات جدير بال

نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت 

ناعة ستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صالغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول م

التعبئة والتغليف، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر 

ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من 

 .ة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين في الجلسات النقاشيةرؤساء الهيئات والجهات التابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ا وباك بروسيس مبشاركة كربى افريك فوود معرضى فعاليات انطالق. …غدًا 
 الشركات احمللية والدولية

 التغليفوللتعبئة ” باك بروسيس” بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى  –االثنين  –تنطلق غداً 

 11الى  9والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا خالل الفترة من 

ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف 

العربية للصناعة والتجارة وذلك بالتزامن مع  بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية

فى دورته الخامسة ، ومن المقرر ان يفتتح فعاليات ” فوود افريكا ” المعرض التجارى الدولى لألغذية والمشروبات 

المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس عمرو نصار وزير التجارة 

  على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخليةوالصناعة و الدكتور 

مشترى  244دولة ، الى جانب اكثر من  52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك فى فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، فضال عن مشاركة  04دولى يمثلون 

ة وهى االمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا والبرازيل بأجنحة رسمي

 .واندونيسيا والصين

اك ب“وفى هذا االطار اكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن استضافة مصر لمعرض 

انطالق حقيقية للمنتجات المصرية ألسواق دول منطقة  لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة” بروسيس

الشرق األوسط وقارة افريقيا حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول 

ً الى ان الفترة الماضية شهدت تنسيق تام بين الجانبين المصرى وااللمانى لمتابعة  المشاركة بالمعرض، الفتا

ت الخاصة باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام ومنها لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة الترتيبا

والصناعة برئيس هيئة معارض دوسلدورف خالل شهر فبراير الماضى فضال عن التواصل الدائم بين المركز 

 .والشركة المنظمة للمعرض والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة



اك ديزاينر ب“وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة الى انه سيشارك بالمعرض الطلبة الفائزين بمسابقة 

والتى نظمها المركز بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية ″ 5419

رواد النيل ، الفتاً الى ان المسابقة استهدفت تحفيز شباب ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال ” اليونيدو ” 

 . المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابدعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى

طالب وطالبة من اكثر من  102ولفت طه الى انه قد تقدم لهذه المسابقة والتى تم اطالقها خالل شهر ابريل الماضى 

تصميماً ، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة من قبل خبراء فى مجال التصميم  192يات فنية مصرية قدموا كل 14

طالب وطالبة على منحة حاضنة اعمال رواد النيل والتى تؤهلهم الى انشاء شركات  59وريادة األعمال ، ليحصل 

طالب وعدد من الشركات  12بيك بين اكثر من تصميم متخصصة ، مشيراً فى هذا االطار الى قيام المركز ايضاً بالتش

  فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل لتنفيذ أعمالهم

ومن جانبه أعلن يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة ان جمهورية المانيا األتحادية 

من كبريات الشركات االلمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة شركة  12ستشارك بجناح يضم أكثر من 

، مشيراً الى ان هيئة معارض دوسلدورف ” باك بروسيس “والتغليف و ذلك بدعم من الحكومة األلمانية في معرض 

لقارة  سيةتعتبر أول هيئة معارض ألمانية تنظم معرض فى مصر والتى وقع األختيار عليها لتكون البوابة األسا

 .أفريقيا

واشار الي ان السوق المصري يمثل أحد اهم االسواق التي تلقي اهتمام الشركات االلمانية باعتباره البوابة الرئيسية 

لنفاذ المنتجات االلمانية الي السوق االفريقية ، الفتاً الى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين 

ألتحاد األلمانى للماكينات و المعدات وكذا السفير االلماني بالقاهرة، الي جانب العديد بهيئة معارض دوسلدورف و ا

 .من السفراء العرب واالفارقة

جدير بالذكر انه من المقرر ان يعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الفعاليات حيث سيتم عقد جلسات 

ال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعم

الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

التعبئة والتغليف ، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر 

الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومن المقرر ان يشارك عدد من ودور 

 . رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كمتحدثين فى الجلسات النقاشية

 



 

 

 

ا.. انطالق فعاليات معرضي "فوود أفريكا وباك بروسيس" حبضور رئيس الوزراء
ً
 غد

تنطلق غدًا االثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف 

 11إلى  9والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة من 

رية وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف، ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهو

بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك بالتزامن مع 

  .المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته الخامسة

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه كل من المهندس 

 .عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

مشترى  244نب أكثر من دولة، إلى جا 52شركة عارضة محلية وعالمية تمثل  014يشارك في فعاليات المعرضين 

دولة  11دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، فضال عن مشاركة  04دولى يمثلون 

بأجنحة رسمية وهي اإلمارات وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند وإسبانيا والبرازيل 

 .وإندونيسيا والصين

 



 

 اإلثنني«.. فوود أفريكا»افتتاح الدورة اخلامسة ملعرض 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة اإلفريقية، وهو المعرض 

مصطفى  الخامس لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي من المقرر أن يفتتحه الدكتورالتجاري الدولي 

 أيام. 3" يوم اإلثنين المقبل" بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة  رئيس مجلس الوزراء مدبولي

فعاليات هامة تشمل معرض  3والشراكة مع ديسمبر الجاري بالتزامن  11إلى  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذي يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا برعاية كريمة من فخامة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض أحدث 

ات الغذائية ، باإلضافة إلى معرض " تمور إفريقيا " و المتخصص فى قطاع التمور االبتكارات و مدخالت الصناع

و الذي ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعي كشريك إستراتيجي وبمشاركة أكثر 

الشركات المصرية  شركة من السعودية، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، واألردن، إلى جانب 04من 

محافظات تشمل مطروح، والوادي الجديد، والجيزة، وأسوان، واألقصر، وشرق  6المنتجة والمصدرة للتمور من 

 .العوينات

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.aspx


وفي هذا اإلطار أوضحت داليا قابيل نائب المدير العام للشركة المنظمة للمعرض ، أن معرض "فوود أفريكا" في 

من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل إلى حوالي  يشهد مشاركة دولية 9419دورته لعام 

دولة من أوروبا وإفريقيا  64مشترى دولي يمثلون  244دولة، إلى جانب دعوة أكثر من  92شركات تمثل  014

ل وأمريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات الدولية في مجا

التصنيع الغذائي الذي تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول 

 .اإلفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

ة للمشارك وأشارت إلى أن ترأس مصر لالتحاد اإلفريقي خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واإلمارات وألمانيا وإسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 .والبرازيل والصين وإندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنسا

شية جلسة نقا 11وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي 

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

ايات وإدارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النف

التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع 

التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية وأثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية 

  لزراعيةوالحاصالت ا

لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل نافذة هامة و

للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض في كافة 

 . أنشطته

 

ع إدارة معرض " فوود إفريكا" بدعوة أهم مستوردي الصناعات وأشار إلى أن المجلس التصديري قام بالتنسيق م

الغذائية من الدول اإلفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا 

ريقيا جارية إلى إف، الفتاً في هذا اإلطار إلى أن المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات الت

 .والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا

 



ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية أن المجلس يدعم كافة 

مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض " الفعاليات واألنشطة التي من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية 

فوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة 

للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر 

 اذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقيةعن الفرص المتاحة لنف

وأشار أيضا إلى أهمية معرض " باك بروسيس " والذي يعقد ألول مرة في مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث 

يمثل قطاع التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية 

ة للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق التصديري

 .جديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ا 014ملعرض فوود أفريكا مبشاركة  5مدبويل يفتتح الدورة 
ً
عارض  

واحدة من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة االفريقية، وسط مشاركة تشهد مصر 

محلية ودولية كبيرة من كبرى شركات التصنيع الغذائي وهو المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية 

 يس مجلس الوزراء يرافقهوالمشروبات "فوود افريكا" والذي من المقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئ

وزير التجارة والصناعة ووزير التموين والتجارة الداخلية وذلك يوم اإلثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية 

 .ايام 3ويستمر لمدة 

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11إلى  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

سيس" للتعبئة والتغليف والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة من فخامة "باك برو

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى جانب معرض "انجريديانز أفريكا" المعني بعرض أحدث 

والمتخصص فى قطاع التمور االبتكارات ومدخالت الصناعات الغذائية، باإلضافة إلى معرض "تمور افريقيا" 

والذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى كشريك إستراتيجي وبمشاركة أكثر 

شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة  04من 

 .مطروح والوادى الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات محافظات تشمل 6والمصدرة للتمور من 

 

أن معرض  -الشركة المنظمة للمعرض  -وفي هذا اإلطار أوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت 

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات  9419"فوود أفريكا" في دورته لعام 

دولة  64مشترى دولى يمثلون  244دولة، إلى جانب دعوة أكثر من  92شركة تمثل  014ئية تصل الى حوالى الغذا

من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، حيث أصبح هذا المعرض واحدًا من أهم المنصات 

فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذي تسعى كبرى الشركات للمشاركة 

 .تحظى به الدول االفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

 



وأشارت إلى أن ترأس مصر لالتحاد اإلفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة 

نحة رسمية وهي السعودية واإلمارات وألمانيا واسبانيا والهند دولة بأج 11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا وبنجالديش وفرنسا

جلسة نقاشية  11وأضافت قابيل أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي 

راء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخب

والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وإدارتها، فضاًل عن جلسات خاصة حول صناعة 

في افريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع  التمور

التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية وأثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية 

 .والحاصالت الزراعية

التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل وفى هذا اإلطار لفت هانى برزى رئيس المجلس 

نافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكدًا دعم المجلس لهذا المعرض 

 .في كافة أنشطته

ستوردي الصناعات وأشار الى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض "فوود إفريكا" بدعوة أهم م

الغذائية من الدول األفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا، 

الفتًا في هذا اإلطار إلى أن المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا 

 .ة شملت كل من كينيا وغانا والسنغال وكوت ديفوار وزامبياوالتي حققت نجاحات كبير

ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن المجلس يدعم كافة 

الفعاليات واألنشطة التي من شأنها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية، مشيًرا إلى أن معرض " 

ود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لاللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة فو

للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر 

 .ريقيةعن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلف

وأشار أيضا الى أهمية معرض "باك بروسيس" والذى يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط حيث يمثل 

قطاع التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية التصديرية 

ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق جديدة لم للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز 

 .تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير



 

 

 

 

 

 افتتاح الدورة اخلامسة ملعرض "فوود أفريكا".. اإلثنني املقبل

 

افريكا" وذلك يوم اإلثنين المقبل تنطلق فعاليات المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود 

أيام، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة  3بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 

والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبري شركات 

هم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة التصنيع الغذائي تشهد مصر واحدة من أ

 .األفريقية

 

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11إلى  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

يس عبد برعاية من الرئ"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذي يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا 

الفتاح السيسي إلى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض احدث االبتكارات ومدخالت الصناعات 

الغذائية، باإلضافة إلى معرض "تمور أفريقيا" والمتخصص في قطاع التمور والذي ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة 

شركة من السعودية والسودان  04ريك إستراتيجي وبمشاركة أكثر من الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى كش

محافظات تشمل  6وتونس والجزائر والمغرب واألردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 

 .مطروح والوادى الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات



يشهد مشاركة  9419أن معرض "فوود أفريكا" في دورته لعام  -كونسبت  وأوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لـ

دولة، إلى  92شركة تمثل  014دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل إلى نحو 

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول  64مشترى دولى يمثلون  244جانب دعوة أكثر من 

عربية، الفتة إلى أنه هذا المعرض أصبح واحدًا من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذي تسعي ال

كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول األفريقية كأحد أهم األسواق 

 الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

ر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة وأشارت إلى أن ترأس مص

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واإلمارات وألمانيا وإسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 .والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا وبنجالديش وفرنسا

جلسة نقاشية بمشاركة  11م تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد نحو وأضافت قابيل أنه سيت

عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة 

ئة ورات صناعة التعبوالتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتط

والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وإدارتها، فضاًل عن جلسات خاصة حول صناعة التمور 

في أفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع 

لمساندة التصديرية وأثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية والحاصالت الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة ل

 .الزراعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
التصديرى للحاصالت الزراعية": معرض"فود أفريقيا" فرصة للقاء مستوردي 

 احملاصيل
 

الفعاليات أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية، أن المجلس يدعم كافة 

 .واألنشطة التي من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة األفريقية

وأشار إلى أن المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات " فوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لإللتقاء 

بادل عية لبحث سبل التعاون وتببعض مسئولي القارة األفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة للمحاصيل الزرا

الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية 

 .المصرية إلى األسواق األفريقية

ولفت إلى أهمية معرض " باك بروسيس " والذي يعقد ألول مرة في مصر ومنطقة الشرق األوسط ، حيث يمثل 

لتعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية التصديرية قطاع ا

للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق جديدة لم 

 .التصدير تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلثنني.. مدبويل يفتتح الدورة اخلامسة لـ"فوود أفريكا"
 

تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة اإلفريقية، وهو المعرض 

يفتتحه الدكتور مصطفى التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي من المقرر أن 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحى 

 أيام. 3وزير التموين و التجارة الداخلية، اإلثنين المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 

فعاليات هامة تشمل معرض  3ر الجاري بالتزامن والشراكة مع ديسمب 11إلى  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذي يعقد ألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا برعاية الرئيس عبد الفتاح 

السيسي، إلى جانب معرض "إنجريديانز أفريكا" المعني بعرض أحدث االبتكارات ومدخالت الصناعات الغذائية، 

باإلضافة لمعرض "تمور إفريقيا" والمتخصص في قطاع التمور والذي ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية 

شركة من السعودية والسودان وتونس  04لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كشريك استراتيجي وبمشاركة أكثر من 

محافظات تشمل مطروح  6مصدرة للتمور من والجزائر والمغرب واألردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة وال

 والوادي الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات.

وأوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت، الشركة المنظمة للمعرض، أن معرض "فوود أفريكا" في 

 014لصناعات الغذائية تصل لنحو يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال ا 9419دورته لعام 

دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا  64مشترى دولي يمثلون  244دولة، إلى جانب دعوة أكثر من  92شركات تمثل 

والشرق األقصى والدول العربية، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع 

للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظى به الدول اإلفريقية الغذائي الذي تسعى كبرى الشركات 

 كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي.



وأشارت إلى أن ترأس مصر لالتحاد اإلفريقي خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة 

دولة بأجنحة رسمية وهي السعودية واإلمارات وألمانيا وإسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 والبرازيل والصين وإندونيسيا وبيالروسيا وبنجالديش وفرنسا.

جلسة نقاشية بمشاركة  11وأضافت قابيل أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد نحو 

ل والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة عدد كبير من الوزراء ورجال األعما

والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة 

مور الت والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وإدارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة

في إفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع 

الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية وأثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية والحاصالت 

 الزراعية.

للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود أفريكا يمثل نافذة هامة  ولفت هاني برزي رئيس المجلس التصديري

للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي، مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض في كافة 

 أنشطته.

ت الصناعاوأشار إلى أن المجلس التصديري قام بالتنسيق مع إدارة معرض "فوود أفريكا" بدعوة أهم مستوردي 

الغذائية من الدول اإلفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا، 

ً إلى أن المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا والتي حققت  الفتا

 انا والسنغال وكوت ديفوار وزامبيا.نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا وغ

وأكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية، أن المجلس يدعم كافة الفعاليات 

واألنشطة التي من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية، مشيراً إلى أن معرض "فوود 

تقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة للمحاصيل أفريكا" يمثل فرصة جيدة لالل

الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر عن الفرص 

 المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية.

اك بروسيس" الذي يعقد ألول مرة في مصر ومنطقة الشرق األوسط، حيث يمثل قطاع وأشار إلى أهمية معرض "ب

التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية التصديرية 



ها ألسواق جديدة لم للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصول

 تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير.
 

 

 

 

عارضني.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة اخلامسة ملعرض فوود أفريكا..  014مبشاركة 
 اإلثنني

 

ات أكبر الفعالي وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبري شركات التصنيع الغذائي تشهد مصر واحدة من أهم و

الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة األفريقية، وهو المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية 

والمشروبات "فوود افريكا" والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه 

على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور 

 .أيام 3يوم األثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11إلى  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة من فخامة "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذى يعقد 



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض أحدث 

االبتكارات و مدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض " تمور أفريقيا " والمتخصص فى قطاع التمور 

ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى كشريك استراتيجى وبمشاركة أكثر  والذى

شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة  04من 

 .وأسوان واألقصر وشرق العوينات محافظات تشمل مطروح والوادى الجديد والجيزة 6والمصدرة للتمور من 

ان معرض  -الشركة المنظمة للمعرض  -وفي هذا اإلطار أوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت 

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات  9419"فوود أفريكا" في دورته لعام 

 64مشترى دولى يمثلون  244دولة، إلى جانب دعوة أكثر من  92ثل شركات تم 014الغذائية تصل إلى حوالى 

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحدًا من أهم 

ر يالمنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعى كبرى الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكب

 .الذي تحظى به الدول االفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

وأشارت إلى أن ترأس مصر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة 

رات وألمانيا واسبانيا والهند دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالما 11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 .والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنسا

جلسة نقاشية  11وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي 

المتخصصين في مجاالت الغذاء بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين 

والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضاًل عن جلسات خاصة حول صناعة 

عة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التمور في افريقيا ومستقبل صنا

التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية 

  والحاصالت الزراعية

ية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل وفى هذا االطار لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائ

نافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكدًا دعم المجلس لهذا المعرض 

  في كافة انشطته



وأشار الى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض " فوود إفريكا" بدعوة أهم مستوردي الصناعات 

ة من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا الغذائي

، الفتًا في هذا االطار الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا 

 .انا و السنغال و كوت ديفوار وزامبياوالتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غ

 

ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن المجلس يدعم كافة 

الفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيًرا إلى أن معرض " 

رصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة فوود إفريكا" يمثل ف

للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر 

 عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية

الى اهمية معرض " باك بروسيس " والذى يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث واشار ايضا 

يمثل قطاع التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية 

صادرات الزراعية ووصولها ألسواق التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو ال

 .جديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

عارض حملى  014مبشاركة « فوود افريكا»االثنني.. افتتاح الدورة اخلامسة ملعرض 
 ودويل

مجال المعارض المتخصصة بالقارة اإلفريقية، وهو المعرض تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات الدولية في 

التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحي 

 .أيام 3التجارة الداخلية وذلك يوم االثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة  وزير التموين و

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجاري بالتزامن والشراكة مع  11إلى  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

األوسط وإفريقيا برعاية كريمة من "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذي يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جانب معرض "انجريديانز أفريكا" المعني بعرض احدث 

االبتكارات ومدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض " تمور إفريقيا " و المتخصص فى قطاع التمور 

الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كشريك إستراتيجي وبمشاركة اكثر  والذي ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة

شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة  04من 

 .محافظات تشمل مطروح والوادي الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات 6والمصدرة للتمور من 

ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية أن المجلس يدعم كافة 

الفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض " 



ة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة فوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القار

للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر 

 . عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية

يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث  وأشار أيضا إلى أهمية معرض "باك بروسيس" والذي

يمثل قطاع التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية 

التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق 

 .ة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصديرجديد

 

 

 

 رئيس الوزراء يفتتح الدورة اخلامسة ملعرض " فوود افريكا" االثنني املقبل

يفتتح رئيس الوزراء اإلثنين المقبل، المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود افريكا"، 

 التجارة والصناعة والتموين.بحضور وزيري 

 3التصنيع الغذائي محليا ودوليا، بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة  شركات ويشارك بالمعرض كبري

 أيام.

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11الي  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

ليف والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا برعاية الرئيس عبد "باك بروسيس" للتعبئة والتغ

 الفتاح السيسي.

إن معرض "فوود أفريكا" في  -المنظمة للمعرض  الشركة -وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت 

 64مشترى دولى يمثلون  244دولة، ودعوة أكثر من  92تمثل  شركة 014يشارك به حوالى  9419دورته لعام 

 دولة من أوروبا وافريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية.

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واإلمارات وألمانيا وأسبانيا والهند والبرازيل والصين واندونيسيا  11تشارك 

 وبيالروسيا وبنجالديش وفرنسا، بحسب قابيل.



التصديرى للصناعات الغذائية إن معرض فوود إفريكا يمثل نافذة هامة للصادرات  وقال هانى برزى رئيس المجلس

 الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض في كافة انشطته .

 توردي الصناعاتوأشار الى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض " فوود إفريكا" بدعوة أهم مس

 الغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا.

 

 

 

 

 
 األثنني املقبل«.. فوود افريكا»عارض يشاركون بالدورة اخلامسة ملعرض  410

اركة بمش” فوود افريكا“الخامس لألغذية والمشروبات المعرض التجاري الدولي  تنطلق األثنين المقبل فعاليات

 ايام. 3دولة بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة  92عارض محلي ودولي تمثل  014

للتعبئة والتغليف والذى يعقد ” باك بروسيس“فعاليات هامة تشمل معرض  3يعقد المعرض بالتزامن والشراكة مع 

وافريقيا برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط 

المعني بعرض احدث االبتكارات و مدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة ” انجريديانز افريكا“الى جانب معرض 

نخيل ة الدولية لو المتخصص فى قطاع التمور و الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليف” تمور افريقيا ” الي معرض 

شركة من السعودية والسودان وتونس  04التمر و اإلبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة اكثر من 

محافظات تشمل مطروح  6والجزائر والمغرب واألردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 

 ات.والوادى الجديد والجيزة واسوان واالقصر وشرق العوين

” افوود أفريك“أن معرض  –الشركة المنظمة للمعرض  –وأوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت 

دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و  64مشترى دولى يمثلون  244يشهد دعوة اكثر من  9419في دورته لعام 

ن أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الشرق األقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً م



الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول االفريقية 

 كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي.

أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة وأشارت إلى أن ترأس مصر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد  

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالمارات وألمانيا واسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنسا.

جلسة نقاشية  11معرض حيث ستعقد حوالي وأضافت قابيل أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة لل

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

جهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التعبئة والتغليف وتعزيز ال

التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع 

ة ات الصناعات الغذائيالتصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادر

 والحاصالت الزراعية .

ولفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل نافذة هامة 

للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض في كافة 

 انشطته .

بدعوة أهم مستوردي الصناعات ” فوود إفريكا” ن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض وأشار الى أ

الغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا 

ضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا ، الفتاً في هذا االطار الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الما

 والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا.

يدعم كافة   ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن المجلس

 ”تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض  الفعاليات واألنشطة التى من شانها

يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة ” فوود إفريكا

ل أكبر ة بشكللمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصور

 عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية .



والذى يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث يمثل قطاع ” باك بروسيس ” وأوضح أهمية معرض 

صديرية حد مكونات العملية التأحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أ  التعبئة والتغليف

فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق جديدة   للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك

 لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير.

 

 

 

 

 

 

األثنني« د أفريكافوو»شركات حملية ودولية.. رئيس الوزراء يفتتح  014مبشاركة   

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض فوود أفريكا، األثنين المقبل، بمركز مصر للمعارض 

 .أيام 3الدولية ويستمر لمدة 

ويرافق رئيس الوزراء خالل االفتتاح، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي 

 .والتجارة الداخليةوزير التموين 

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11إلى  9ويعقد فوود أفريكا خالل الفترة من 

للتعبئة والتغليف والذي يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا برعاية كريمة من فخامة ” باك بروسيس“

المعني بعرض أحدث االبتكارات ومدخالت ” انجريديانز أفريكا“معرض  الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جانب

والمتخصص في قطاع التمور والذي ينظم بالتعاون مع ” تمور أفريقيا“الصناعات الغذائية، إضافة إلى معرض 

ودية شركة من السع 04جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كشريك استراتيجي وبمشاركة أكثر من 

والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن فضال عن جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 

 .محافظات تشمل مطروح والوادي الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات 6



يشهد مشاركة  9419لعام في دورته ” فوود أفريكا“أوضحت داليا قابيل، نائب مدير الشركة المنظمة للمعرض، إن 

 .دولة 92شركات تمثل  014دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل إلى نحو 

دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق األقصى  64مشتري دولي يمثلون  244وأشارت إلى دعوة أكثر من 

من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذي تسعى  والدول العربية، الفتة إلى أن المعرض أصبح واحداً 

كبرى الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظى به الدول األفريقية كأحد أهم األسواق 

 .الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

د أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول ، إن ترأس مصر لالتحاد األفريقى خالل العام الحالي ق”قابيل“وقالت 

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واإلمارات وألمانيا وأسبانيا  11للمشاركة في فعاليات المعرض، وتشارك 

  .والهند والبرازيل والصين وأندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنسا

جلسة نقاشية بمشاركة عدد  11ستعقد نحو  وأضافت: سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث

كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة والتغليف 

والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف وتعزيز 

ل الغذاء والحد من النفايات وإدارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في أفريقيا الجهود من أج

ومستقبل صناعة األسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، 

  ت الغذائية والحاصالت الزراعيةفضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية وأثرها على نمو صادرات الصناعا

 نافذة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم

وفي هذا اإلطار، لفت هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن معرض فوود أفريكا يمثل 

 عم المجلس لهذا المعرضنافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق األفريقي، مؤكداً د

 .في كافة أنشطته

وأشار إلى أن المجلس التصديري قام بالتنسيق مع إدارة المعرض بدعوة أهم مستوردي الصناعات الغذائية من 

 .الدول األفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى أفريقيا

م خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى أفريقيا والتي حققت ولفت إلى أن المجلس قد قا

  .نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا وغانا والسنغال وكوت ديفوار وزامبيا



يدعم كافة  ومن جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية، أن المجلس 

 .ألنشطة التى من شأنها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة األفريقيةالفعاليات وا

يمثل فرصة جيدة لاللتقاء ببعض مسئولي القارة األفريقية وكذلك بعض الشركات ” فوود أفريكا“وأشار إلى أن 

ورة توضيح الص المستوردة للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في

 .بشكل أكبر عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق األفريقية

والذي يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط، حيث يمثل ” باك بروسيس“ولفت كذلك إلى أهمية معرض 

تصديرية اعية فالتعبئة أحد مكونات العملية القطاع التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزر

للنشاط الزراعي، وكلما تطور هذا القطاع تعززت فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق جديدة لم تكن 

 .تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير

 

 

 

 

 544عارض حملى ودوىل و 014انطالق الدورة اخلامسة ملعرض "فوود أفريكا" مبشاركة 
 مشرتى عاملى األثنني املقبل

 

وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، تبدأ فعاليات الدورة الخامسة لمعرض )فوود افريكا( بحضور 

ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اإلثنين المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر 

 .أيام، وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبرى شركات التصنيع الغذائي 3لمدة 

ديسمبر الجاري  11إلى  9أن المعرض يعقد خالل الفترة من  -/الجمعة/  في بيان اليوم -وأوضحت الشركة المنظمة 

فعاليات مهمة تشمل معرض )باك بروسيس( للتعبئة والتغليف، والذي يعقد وألول مرة  3بالتزامن والشراكة مع 

دخالت مبمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، إلى جانب معرض )انجريديانز افريكا( المعني بعرض أحدث االبتكارات و

الصناعات الغذائية، باإلضافة إلى معرض )تمور إفريقيا( والمتخصص في قطاع التمور، والذي ينظم بالتعاون مع 
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شركة من السعودية  04جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كشريك استراتيجي، وبمشاركة أكثر من 

 6جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن، إلى 

 .محافظات تشمل مطروح والوادي الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات

داليا قابيل، أن معرض )فوود  -الشركة المنظمة للمعرض -من جانبها، أوضحت نائب المدير العام لشركة )كونسبت(

شاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل يشهد م 9419أفريكا( في دورته لعام 

دولة من أوروبا  64مشترى دولي يمثلون  244دولة، إلى جانب دعوة أكثر من  92شركات تمثل  014إلى حوالي 

 ية فيوإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات الدول

مجال التصنيع الغذائي الذي تسعي كبرى الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول 

 .اإلفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

من الدول للمشاركة  وأشارت إلى أن ترأس مصر لالتحاد اإلفريقي خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد

دولة بأجنحة رسمية وهي )السعودية واإلمارات وألمانيا وإسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض، حيث تشارك 

 .والبرازيل والصين وإندونيسيا وبيالروسيا وبنجالديش وفرنسا(

سة نقاشية بمشاركة جل 11وأضافت أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث ستعقد حوالي 

عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة 

والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة 

من النفايات وإدارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة  والتغليف وتعزيز الجهود، من أجل الغذاء، والحد

التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع 

التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية وأثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية 

 .حاصالت الزراعيةوال

من جانبه، لفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي، إلى أن معرض )فوود إفريكا( يمثل نافذة 

مهمة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي، مؤكدا دعم المجلس لهذا المعرض في 

 .كافة أنشطته

يري قام بالتنسيق مع إدارة معرض )فوود إفريكا( بدعوة أهم مستوردي الصناعات وأشار إلى أن المجلس التصد

الغذائية من الدول اإلفريقية المختلفة، وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى 



التي حققت ارية إلى إفريقيا، وإفريقيا، الفتا إلى أن المجلس قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التج

 .نجاحات كبيرة شملت كال من كينيا وغانا والسنغال وكوت ديفوار وزامبيا

بدوره، رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية أكد عبد الحميد الدمرداش، أن المجلس يدعم كافة الفعاليات 

قارة اإلفريقية، مشيراً إلى أن معرض )فوود إفريكا( واألنشطة التي من شأنها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع ال

يمثل فرصة جيدة لاللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وبعض الشركات المستوردة للمحاصيل الزراعية؛ لبحث 

سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر عن الفرص المتاحة لنفاذ 

 .ت الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقيةالصادرا

وأشار إلى أهمية معرض )باك بروسيس( والذي يعقد ألول مرة في مصر ومنطقة الشرق األوسط، حيث يمثل قطاع 

التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية، فالتعبئة أحد مكونات العملية التصديرية 

وكلما تطور هذا القطاع، كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق جديدة  للنشاط الزراعي

 .لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة، ومن ثم زيادة معدالت التصدير

 

 افتتاح الدورة اخلامسة ملعرض " فوود افريكا " اإلثنني املقبل
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تفتتح فعاليات المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي من المقرر أن يفتتحه 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور 

لمقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية يوم األثنين ا

 .أيام 3

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11إلي  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة من فخامة 

لرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض احدث ا

االبتكارات و مدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض " تمور افريقيا " و المتخصص فى قطاع التمور 

 الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة اكثر و الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار

شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة  04من 

 .محافظات تشمل مطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان واالقصر وشرق العوينات 6والمصدرة للتمور من 

ان معرض  -الشركة المنظمة للمعرض  -ابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت وفي هذا االطار اوضحت داليا ق

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات  9419"فوود أفريكا" في دورته لعام 

ولة د 64مشترى دولى يمثلون  244دولة، الى جانب دعوة اكثر من  92شركة تمثل  014الغذائية تصل الى حوالى 

من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات 

الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي 

 .منظومة االقتصاد العالمي تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في

وأشارت إلى ان ترأس مصر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة 

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالمارات وألمانيا واسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

  .يالروسيا و بنجالديش وفرنساوالبرازيل والصين واندونيسيا وب

جلسة نقاشية  11وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي 

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

ة والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسي

التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة 



ر قطاع ويالتمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تط

التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية 

 . والحاصالت الزراعية

وفى هذا االطار لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل 

المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض نافذة هامة للصادرات الغذائية 

 . في كافة انشطته

وأشار إلى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض " فوود إفريكا" بدعوة أهم مستوردي الصناعات 

قيا صرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريالغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات الم

، الفتاً في هذا االطار الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا 

  .والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا

 

يدعم كافة   الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن المجلسومن جانبه أكد عبد 

الفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض " 

عض الشركات المستوردة فوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك ب

للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر 

 . عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية

ومنطقة الشرق األوسط , حيث يمثل وتشار إلى اهمية معرض " باك بروسيس " والذى يعقد ألول مرة فى مصر 

أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية التصديرية   قطاع التعبئة والتغليف

فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق جديدة   للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك

 .ول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصديرلم تكن تستطيع الوص
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عارضني 014االثنني.. افتتاح الدورة اخلامسة ملعرض "فوود أفريكا" مبشاركة   

 

 

تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة األفريقية، وهو المعرض 

الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي من المقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفى التجاري 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي 

 .أيام 3الدولية ويستمر لمدة  وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك يوم االثنين المقبل بمركز مصر للمعارض



فعاليات هاّمة تشمل معرض  3ديسمبر الجاري بالتزامن والشراكة مع  11إلى  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذي يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا برعاية كريمة من 

 الرئيس

الجمهورية إلى جانب معرض "إنجريديانز أفريكا" المعني بعرض أحدث االبتكارات عبدالفتاح السيسي رئيس 

ومدخالت الصناعات الغذائية، باإلضافة إلى معرض "تمور أفريقيا" والمتخصص فى قطاع التمور والذي ينظم 

شركة  04ثر من بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كشريك استراتيجي وبمشاركة أك

من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة 

 .محافظات تشمل مطروح والوادي الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات 6للتمور من 

المجلس يدعم كافة  الزراعية أنومن جانبه أكد عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصالت  

الفعاليات واألنشطة التى من شأنها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة األفريقية , مشيراً إلى أن معرض 

"فوود أفريكا" يمثل فرصة جيدة لاللتقاء ببعض مسئولي القارة األفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة 

التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر للمحاصيل الزراعية لبحث سبل 

 . عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق األفريقية

وأشار أيًضا إلى أهمية معرض "باك بروسيس" والذي يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط، حيث  

والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية يمثل قطاع التعبئة 

التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزّز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق 

 .يرجديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتتاح الدورة اخلامسة ملعرض " فوود افريكا " اإلثنني املقبل

 

 

 

 

 

 

تفتتح فعاليات المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي من المقرر أن يفتتحه 

وزير التجارة والصناعة و الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس عمرو نصار 

على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية يوم األثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 

 .أيام 3



فعاليات هامة تشمل  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11إلي  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من  

للتعبئة والتغليف والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة  معرض "باك بروسيس"

من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض 

و المتخصص فى قطاع احدث االبتكارات و مدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض " تمور افريقيا " 

التمور و الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة 

شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن الى جانب الشركات المصرية  04اكثر من 

شمل مطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان واالقصر وشرق محافظات ت 6المنتجة والمصدرة للتمور من 

 .العوينات

ان معرض  -الشركة المنظمة للمعرض  -وفي هذا االطار اوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت  

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات  9419"فوود أفريكا" في دورته لعام 

دولة  64مشترى دولى يمثلون  244دولة، الى جانب دعوة اكثر من  92شركة تمثل  014غذائية تصل الى حوالى ال

من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات 

اركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمش

 .تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

وأشارت إلى ان ترأس مصر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة  

ة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالمارات وألمانيا واسبانيا والهند دول 11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

  .والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنسا

جلسة نقاشية  11وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي 

ال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعم

والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

 ةالتعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناع

التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع 

التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية 

 . والحاصالت الزراعية



المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل  وفى هذا االطار لفت هانى برزى رئيس

نافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض 

 . في كافة انشطته

بدعوة أهم مستوردي الصناعات وأشار إلى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض " فوود إفريكا"  

الغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا 

، الفتاً في هذا االطار الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا 

  .نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا والتي حققت

  

يدعم كافة   ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن المجلس

رض " راً إلى أن معالفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشي

فوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة 

للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر 

 . رية إلى األسواق اإلفريقيةعن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المص

وتشار إلى اهمية معرض " باك بروسيس " والذى يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث يمثل  

أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية التصديرية   قطاع التعبئة والتغليف

فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق جديدة   ر هذا القطاع كلما عزز ذلكللنشاط الزراعي وكلما تطو

 .لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

عارضني  014اإلثنني املقبل.. بدء الدورة اخلامسة ملعرض "فوود أفريكا" مبشاركة 
 حمليني ودوليني

فعاليات الدورة الخامسة لمعرض )فوود افريكا( بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، تبدأ 

ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اإلثنين المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر 

 .يع الغذائيأيام، وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبرى شركات التصن 3لمدة 

ديسمبر الجاري  11إلى  9أن المعرض يعقد خالل الفترة من  -في بيان اليوم /الجمعة/  -وأوضحت الشركة المنظمة 

فعاليات مهمة تشمل معرض )باك بروسيس( للتعبئة والتغليف، والذي يعقد وألول مرة  3بالتزامن والشراكة مع 

)انجريديانز افريكا( المعني بعرض أحدث االبتكارات ومدخالت بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا، إلى جانب معرض 

الصناعات الغذائية، باإلضافة إلى معرض )تمور إفريقيا( والمتخصص في قطاع التمور، والذي ينظم بالتعاون مع 

دية شركة من السعو 04جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كشريك استراتيجي، وبمشاركة أكثر من 

 6والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن، إلى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 

 .محافظات تشمل مطروح والوادي الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات

ود ، أن معرض )فوداليا قابيل -الشركة المنظمة للمعرض -من جانبها، أوضحت نائب المدير العام لشركة )كونسبت(

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل  9419أفريكا( في دورته لعام 

دولة من أوروبا  64مشترى دولي يمثلون  244دولة، إلى جانب دعوة أكثر من  92شركات تمثل  014إلى حوالي 



، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات الدولية في وإفريقيا وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية

مجال التصنيع الغذائي الذي تسعي كبرى الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول 

 .اإلفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

ريقي خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة وأشارت إلى أن ترأس مصر لالتحاد اإلف

دولة بأجنحة رسمية وهي )السعودية واإلمارات وألمانيا وإسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض، حيث تشارك 

 .والبرازيل والصين وإندونيسيا وبيالروسيا وبنجالديش وفرنسا(

جلسة نقاشية بمشاركة  11الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث ستعقد حوالي  وأضافت أنه سيتم تنظيم العديد من

عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة 

بئة عوالتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة الت

والتغليف وتعزيز الجهود، من أجل الغذاء، والحد من النفايات وإدارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة 

التمور في إفريقيا ومستقبل صناعة األسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع 

ديرية وأثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التص

 .والحاصالت الزراعية

من جانبه، لفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي، إلى أن معرض )فوود إفريكا( يمثل نافذة 

ي المعرض ف مهمة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي، مؤكدا دعم المجلس لهذا

 .كافة أنشطته

وأشار إلى أن المجلس التصديري قام بالتنسيق مع إدارة معرض )فوود إفريكا( بدعوة أهم مستوردي الصناعات 

الغذائية من الدول اإلفريقية المختلفة، وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى 

الل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا، والتي حققت إفريقيا، الفتا إلى أن المجلس قام خ

 .نجاحات كبيرة شملت كال من كينيا وغانا والسنغال وكوت ديفوار وزامبيا

بدوره، رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية أكد عبد الحميد الدمرداش، أن المجلس يدعم كافة الفعاليات 

التي من شأنها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية، مشيراً إلى أن معرض )فوود إفريكا( واألنشطة 

يمثل فرصة جيدة لاللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وبعض الشركات المستوردة للمحاصيل الزراعية؛ لبحث 

يح الصورة بشكل أكبر عن الفرص المتاحة لنفاذ سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، وهو ما يسهم في توض

 .الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية



وأشار إلى أهمية معرض )باك بروسيس( والذي يعقد ألول مرة في مصر ومنطقة الشرق األوسط، حيث يمثل قطاع 

ديرية لتعبئة أحد مكونات العملية التصالتعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية، فا

للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع، كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق جديدة 

 .لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة، ومن ثم زيادة معدالت التصدير
 

 

 

 

األثنني املقبل الدورة حبضور وزيرى الصناعة والتموين رئيس الوزراء يفتتح 

مشرتى  544عارض حملى ودوىل و 014اخلامسة ملعرض " فوود افريكا " مبشاركة 

 عاملى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبري شركات التصنيع الغذائي تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات 

الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة االفريقية، وهو المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية 



مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه  والمشروبات "فوود افريكا" والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية وذلك 

 ايام.  3يوم األثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 

فعاليات هامة تشمل معرض  3لتزامن والشراكة مع ديسمبر الجارى با 11الي  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة من فخامة 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض احدث 

الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض " تمور افريقيا " و المتخصص فى قطاع التمور  االبتكارات و مدخالت

و الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة اكثر 

ب الشركات المصرية المنتجة شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن الى جان 04من 

 محافظات تشمل مطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان واالقصر وشرق العوينات.  6والمصدرة للتمور من 

ان معرض  -الشركة المنظمة للمعرض  -وفي هذا االطار اوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت 

مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات يشهد  9419"فوود أفريكا" في دورته لعام 

دولة  64مشترى دولى يمثلون  244دولة، الى جانب دعوة اكثر من  92شركة تمثل  014الغذائية تصل الى حوالى 

من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات 

ولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي الد

 تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي. 

زيد من الدول للمشاركة وأشارت الى ان ترأس مصر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب الم

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالمارات وألمانيا واسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

   والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنسا.

جلسة نقاشية  11لي وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوا

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

والحد من النفايات وادارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة  التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء

التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع 

ة يالتصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائ

 والحاصالت الزراعية .



وفى هذا االطار لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل  

نافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض 

لمجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض " فوود إفريكا" بدعوة أهم في كافة انشطته . وأشار الى أن ا

مستوردي الصناعات الغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية 

ثات بإيفاد العديد من البع صادراتهم إلى إفريقيا ، الفتاً في هذا االطار الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الماضية

   التجارية إلى إفريقيا والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا.

يدعم كافة  ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن المجلس 

تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض " الفعاليات واألنشطة التى من شانها 

فوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة 

ل أكبر بشك للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة

 عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية . 

واشار ايضا الى اهمية معرض " باك بروسيس " والذى يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث 

العملية  التعبئة أحد مكوناتأحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية ف يمثل قطاع التعبئة والتغليف 

فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها  التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك 

 .ألسواق جديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

فوود افريكا” الدورة اخلامسة ملعرض رئيس الوزراء يفتتح األثنني املقبل   “ 

 
 

 

 

 

وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبري شركات التصنيع الغذائي تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات 

الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة االفريقية، وهو المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية 

والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه ” افريكافوود “والمشروبات 

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية وذلك 

 .ايام 3يوم األثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 



فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11الي  9لمعرض خالل الفترة من ويعقد هذا ا

للتعبئة والتغليف والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة من فخامة ” باك بروسيس“

المعني بعرض احدث ” ز افريكاانجريديان“الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى جانب معرض 

و المتخصص فى قطاع التمور ” تمور افريقيا ” االبتكارات و مدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض 

و الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة اكثر 

السودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة شركة من السعودية و 04من 

 .محافظات تشمل مطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان واالقصر وشرق العوينات 6والمصدرة للتمور من 

ن معرض ا –الشركة المنظمة للمعرض  –وفي هذا االطار اوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت 

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية  9419في دورته لعام ” فوود أفريكا“

دولة من  64مشترى دولى يمثلون  244دولة، الى جانب دعوة اكثر من  92شركة تمثل  014تصل الى حوالى 

حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، 

الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي 

 .تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

قى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة وأشارت الى ان ترأس مصر لالتحاد االفري

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالمارات وألمانيا واسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 .والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنسا

جلسة نقاشية  11من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد 

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة 

تعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة ال

التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع 

يرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصد

 . والحاصالت الزراعية

وفى هذا االطار لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل 

ض لهذا المعرنافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً دعم المجلس 

 . في كافة انشطته



بدعوة أهم مستوردي الصناعات ” فوود إفريكا” وأشار الى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض 

الغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا 

ر الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا ، الفتاً في هذا االطا

 .والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا

 

عم كافة ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن المجلس يد

 ”الفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض 

يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة ” فوود إفريكا

ات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبر

 . عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية

والذى يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث ” باك بروسيس ” واشار ايضا الى اهمية معرض 

ر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية يمثل قطاع التعبئة والتغليف أحد العناص

التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق 

 .جديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
رئيس الوزراء يفتتح األثنني املقبل الدورة اخلامسة ملعرض " فوود افريكا " مبشاركة 

عارض حملى ودوىل 014  
 

 

 

 

 

 

وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبري شركات التصنيع الغذائي تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات 

وهو المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية  الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة االفريقية،

والمشروبات "فوود افريكا" والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه 

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية وذلك 

 .ايام 3ل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة يوم األثنين المقب



فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11الي  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة من فخامة 

س عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض احدث الرئي

االبتكارات و مدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض " تمور افريقيا " و المتخصص فى قطاع التمور 

ر راعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة اكثو الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الز

شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة  04من 

 .محافظات تشمل مطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان واالقصر وشرق العوينات 6والمصدرة للتمور من 

ان معرض  -الشركة المنظمة للمعرض  -نائب المدير العام لشركة كونسبت  وفي هذا االطار اوضحت داليا قابيل

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات  9419"فوود أفريكا" في دورته لعام 

دولة  64مشترى دولى يمثلون  244دولة، الى جانب دعوة اكثر من  92شركة تمثل  014الغذائية تصل الى حوالى 

من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات 

الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي 

 .ومة االقتصاد العالميتحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظ

وأشارت الى ان ترأس مصر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة 

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالمارات وألمانيا واسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

  .وسيا و بنجالديش وفرنساوالبرازيل والصين واندونيسيا وبيالر

جلسة نقاشية  11وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي 

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية 

التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة 

قطاع  رالتمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوي

التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية 

 . والحاصالت الزراعية

وفى هذا االطار لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل 

مصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض نافذة هامة للصادرات الغذائية ال

 . في كافة انشطته



 

  

وأشار الى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض " فوود إفريكا" بدعوة أهم مستوردي الصناعات 

قيا مصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريالغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات ال

، الفتاً في هذا االطار الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا 

  .والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا

يدعم كافة   يد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن المجلسومن جانبه أكد عبد الحم

الفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض " 

ة لشركات المستوردفوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض ا

للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر 

 . عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية

ومنطقة الشرق األوسط , حيث  واشار ايضا الى اهمية معرض " باك بروسيس " والذى يعقد ألول مرة فى مصر

أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية   يمثل قطاع التعبئة والتغليف

فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها   التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك

 .صول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصديرألسواق جديدة لم تكن تستطيع الو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

” فوود افريكا ” ئيس الوزراء يفتتح االثنني املقبل الدورة اخلامسة ملعرض ر
مشرتى عاملى 544عارض حملى ودوىل و 014مبشاركة   

 

 

 

 

 

 

واحدة من أهم و أكبر الفعاليات  وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبري شركات التصنيع الغذائي تشهد مصر

الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة االفريقية، وهو المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية 

والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه ” فوود افريكا“والمشروبات 

ناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية وذلك المهندس عمرو نصار وزير التجارة والص

 .ايام 3يوم األثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 

ور مت” و ” باك بروسيس“داليا قابيل : املعرض يعقد بالتزامن والشراكة مع معرض 
 ”اجنريديانز افريكا”و” افريقيا 



نقاشية يف كافة جماالت الغذاء والتعبئة والتغليف املعرض يتضمن جلسات 
والصناعات اهلندسية والكيماوية مبشاركة وزراء ورجال اعمال وخرباء حمليني 

 ودوليني

 

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11الي  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة من فخامة  للتعبئة والتغليف” باك بروسيس“

المعني بعرض احدث ” انجريديانز افريكا“الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى جانب معرض 

تمور ال و المتخصص فى قطاع” تمور افريقيا ” االبتكارات و مدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض 

و الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة اكثر 

شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة  04من 

 .الجديد والجيزة واسوان واالقصر وشرق العوينات محافظات تشمل مطروح والوادى 6والمصدرة للتمور من 

 

 دولة تشارك بأجنحة رمسية 11و …مشاركة دولية كبرية يف كافة فعاليات املعرض 

هانى برزى : تنسيق تام بني اجمللس التصديرى للصناعات الغذائية ومسئوىل 
 املعرض لدعوة كبار مستوردي الصناعات الغذائية من الدول االفريقية

احلميد الدمرداش : املعرض ميثل فرصة كبرية لإللتقاء مبستوردى احملاصيل عبد 
الزراعية الطازجة للخضر والفاكهة األفارقة لبحث فرص نفاذ الصادرات الزراعية 

 املصرية إىل أسواق دول القارة السمراء

ان معرض  –مة للمعرض الشركة المنظ –وفي هذا االطار اوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت 

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية  9419في دورته لعام ” فوود أفريكا“

دولة من  64مشترى دولى يمثلون  244دولة، الى جانب دعوة اكثر من  92شركة تمثل  014تصل الى حوالى 



ول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والد

الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي 

 .تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

التحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة وأشارت الى ان ترأس مصر ل

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالمارات وألمانيا واسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 .والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنسا

جلسة نقاشية  11تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي وأضافت قابيل انه سيتم 

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

ناعة ورات صوالتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتط

التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة 

التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع 

لمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة ل

 . والحاصالت الزراعية

وفى هذا االطار لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل 

دعم المجلس لهذا المعرض نافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً 

 . في كافة انشطته

بدعوة أهم مستوردي الصناعات ” فوود إفريكا” وأشار الى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض 

الغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا 

ي هذا االطار الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا ، الفتاً ف

 .والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا

المجلس يدعم كافة  ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن

 ”الفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض 

يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة ” فوود إفريكا

بادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وت

 . عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية



والذى يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث ” باك بروسيس ” واشار ايضا الى اهمية معرض 

أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية يمثل قطاع التعبئة والتغليف 

التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق 

 .جديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير

 

 

 

 

فوود افريكا»رئيس الوزراء يفتتح األثنني املقبل الدورة اخلامسة ملعرض  » 

وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبري شركات التصنيع الغذائي تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات 

لألغذية الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة االفريقية، وهو المعرض التجاري الدولي الخامس 

والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه ” فوود افريكا“والمشروبات 

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية وذلك 

 .ايام 3لمدة  يوم األثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11الي  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

للتعبئة والتغليف والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة من فخامة ” باك بروسيس“

المعني بعرض احدث ” انجريديانز افريكا“الى جانب معرض  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

و المتخصص فى قطاع التمور ” تمور افريقيا ” االبتكارات و مدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض 

 و الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة اكثر

شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة  04من 

 .محافظات تشمل مطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان واالقصر وشرق العوينات 6والمصدرة للتمور من 

ان معرض  –الشركة المنظمة للمعرض  –وفي هذا االطار اوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت 

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية  9419في دورته لعام ” فوود أفريكا“



دولة من  64مشترى دولى يمثلون  244دولة، الى جانب دعوة اكثر من  92شركة تمثل  014تصل الى حوالى 

األقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات  أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق

الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي 

 .تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

ن ترأس مصر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة وأشارت الى ا

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالمارات وألمانيا واسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

  .والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنسا

جلسة نقاشية  11بيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي وأضافت قا

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

اعة ع الغذائي وتطورات صنوالتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصني

التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة 

التمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع 

اعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية التصنيع الغذائي، فضال عن القو

 . والحاصالت الزراعية

وفى هذا االطار لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل 

فريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض نافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإل

 . في كافة انشطته

بدعوة أهم مستوردي الصناعات ” فوود إفريكا” وأشار الى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض 

ا يالغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريق

، الفتاً في هذا االطار الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا 

  .والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا

يدعم كافة  ت الزراعية أن المجلس ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصال

 ”الفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض 

يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة ” فوود إفريكا



سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر  للمحاصيل الزراعية لبحث

 . عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية

والذى يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث ” باك بروسيس ” واشار ايضا الى اهمية معرض 

أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية  تعبئة والتغليف يمثل قطاع ال

فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها  التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك 

 .ت التصديرألسواق جديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدال

 

 

 

 

 

 عارض حملى ودويل 014مبشاركة « فوود افريكا»افتتاح الدورة اخلامسة ملعرض 
 

تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة اإلفريقية، وهو المعرض 

المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي من 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحي 

 .أيام 3وزير التموين و التجارة الداخلية وذلك يوم االثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 

 

 

 

 



عارض حملى  014مبشاركة « فوود افريكا»اخلامسة ملعرض  االثنني.. افتتاح الدورة
 ودويل

 

تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة اإلفريقية، وهو المعرض 

التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى 

دبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحي م

 .أيام 3وزير التموين و التجارة الداخلية وذلك يوم االثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 

 

 

 

 

 

املقبلافتتاح الدورة اخلامسة ملعرض "فوود أفريكا".. اإلثنني   

 

 

 

 

 

نطلق فعاليات المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود افريكا" وذلك يوم اإلثنين المقبل 

أيام، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة  3بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 



الداخلية،وسط مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبري شركات والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة 

التصنيع الغذائي تشهد مصر واحدة من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة 

 .األفريقية

 

معرض فعاليات هامة تشمل  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11إلى  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذي يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا برعاية من الرئيس عبد 

الفتاح السيسي إلى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض احدث االبتكارات ومدخالت الصناعات 

 اع التمور والذي ينظم بالتعاون مع جائزة خليفةالغذائية، باإلضافة إلى معرض "تمور أفريقيا" والمتخصص في قط

شركة من السعودية والسودان  04الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى كشريك إستراتيجي وبمشاركة أكثر من 

محافظات تشمل  6وتونس والجزائر والمغرب واألردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 

 .الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات مطروح والوادى

 أن معرض "فوود أفريكا" -الشركة المنظمة للمعرض –واوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لـلـشركة كونسبت 

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل إلى نحو  9419في دورته لعام 

دولة من أوروبا وأفريقيا  64مشترى دولى يمثلون  244دولة، إلى جانب دعوة أكثر من  92ثل شركة تم 014

وأمريكا والشرق األقصى والدول العربية، الفتة إلى أنه هذا المعرض اصبح واحدًا من أهم المنصات الدولية في 

دول تمام الكبير الذي تحظي به المجال التصنيع الغذائي الذي تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االه

 .األفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

وأشارت إلى أن ترأس مصر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة 

ية واإلمارات وألمانيا وإسبانيا والهند دولة بأجنحة رسمية وهى السعود 11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 .والبرازيل والصين واندونيسيا وبيالروسيا وبنجالديش وفرنسا

جلسة نقاشية بمشاركة  11وأضافت قابيل أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد نحو 

والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء والتعبئة عدد كبير من الوزراء ورجال األعمال والخبراء المحليين 

والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة 

والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضاًل عن جلسات خاصة حول صناعة التمور 

مستقبل صناعة األسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع في أفريقيا و



الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية والحاصالت 

 .الزراعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوود افريكا” اخلامسة ملعرض رئيس الوزراء يفتتح األثنني املقبل الدورة   

  

 

 

 

 

 

 



مشاركة محلية ودولية كبيرة من كبري شركات التصنيع الغذائي تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات  وسط

قارة االفريقية، وهو المعرض التجاري الدولي الخامس لألغذية الدولية في مجال المعارض المتخصصة بال

والمشروبات "فوود افريكا" والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه 

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية وذلك 

 .ايام 3م األثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة يو

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع  11الي  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

ن فخامة م "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذى يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا برعاية كريمة

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض احدث 

االبتكارات و مدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض " تمور افريقيا " و المتخصص فى قطاع التمور 

و اإلبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة اكثر  و الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة  04من 

 .محافظات تشمل مطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان واالقصر وشرق العوينات 6والمصدرة للتمور من 

ان معرض  -الشركة المنظمة للمعرض  -ضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت وفي هذا االطار او

يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات  9419"فوود أفريكا" في دورته لعام 

دولة  64يمثلون مشترى دولى  244دولة، الى جانب دعوة اكثر من  92شركة تمثل  014الغذائية تصل الى حوالى 

من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق األقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات 

الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي 

 .الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق

وأشارت الى ان ترأس مصر لالتحاد االفريقى خالل العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة 

دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية واالمارات وألمانيا واسبانيا والهند  11في فعاليات المعرض حيث تشارك 

 .ندونيسيا وبيالروسيا و بنجالديش وفرنساوالبرازيل والصين وا

جلسة نقاشية  11وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي 

بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال االعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجاالت الغذاء 

ات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة والتعبئة والتغليف والصناع

التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضالً عن جلسات خاصة حول صناعة 

طاع قنية في تطوير قالتمور في افريقيا ومستقبل صناعة االسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات الت
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التصنيع الغذائي، فضال عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية 

  والحاصالت الزراعية

وفى هذا االطار لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل 

الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق اإلفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض نافذة هامة للصادرات 

  في كافة انشطته

وأشار الى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض " فوود إفريكا" بدعوة أهم مستوردي الصناعات 

ا ركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيالغذائية من الدول االفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للش

، الفتاً في هذا االطار الى ان المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا 

 .والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا

 

 

عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية أن المجلس يدعم كافة ومن جانبه أكد 

الفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض " 

ك بعض الشركات المستوردة فوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذل

للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر 

 عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية

فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث واشار ايضا الى اهمية معرض " باك بروسيس " والذى يعقد ألول مرة  

يمثل قطاع التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية 

التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق 

 .الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدالت التصدير جديدة لم تكن تستطيع

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عارض حملى  014مبشاركة « فوود افريكا»االثنني.. افتتاح الدورة اخلامسة ملعرض 
 ودويل

تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة اإلفريقية، وهو المعرض 

التجاري الدولي الخامس لألغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي من المقرر ان يفتتحه الدكتور مصطفى 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحي 

 .أيام 3للمعارض الدولية ويستمر لمدة وزير التموين و التجارة الداخلية وذلك يوم االثنين المقبل بمركز مصر 

فعاليات هامة تشمل معرض  3ديسمبر الجاري بالتزامن والشراكة مع  11إلى  9ويعقد هذا المعرض خالل الفترة من 

"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذي يعقد وألول مرة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا برعاية كريمة من 

ي رئيس الجمهورية إلى جانب معرض "انجريديانز أفريكا" المعني بعرض احدث الرئيس عبد الفتاح السيس

االبتكارات ومدخالت الصناعات الغذائية ، باإلضافة الي معرض " تمور إفريقيا " و المتخصص فى قطاع التمور 

كة اكثر وبمشاروالذي ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كشريك إستراتيجي 



شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب واألردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة  04من 

 .محافظات تشمل مطروح والوادي الجديد والجيزة وأسوان واألقصر وشرق العوينات 6والمصدرة للتمور من 

ي للحاصالت الزراعية أن المجلس يدعم كافة ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصدير

الفعاليات واألنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العالقات التجارية مع القارة اإلفريقية , مشيراً إلى أن معرض " 

فوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة لإللتقاء ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة 

ية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر للمحاصيل الزراع

 . عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق اإلفريقية

وأشار أيضا إلى أهمية معرض "باك بروسيس" والذي يعقد ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط , حيث 

اع التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية يمثل قط

التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها ألسواق 

 .دالت التصديرجديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة مع

 

 

 

تصديرى الصناعات الغذائية "فود افريكا" نافذة هامة لصادرات مصر من الغذاء اىل 
 العامل

كشف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن انطالق فعاليات المعرض التجاري الدولي 

المقبل بمركز مصر للمعارض الدولي يمثل نافذة هامة الخامس لألغذية والمشروبات " فوود إفريكا "، يوم اإلثنين 

للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق األفريقي، مؤكدا دعم المجلس لهذا المعرض في كافة 

 .أنشطته

وأكد برزى، أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض "فوود إفريكا" بدعوة أهم مستوردي الصناعات 

غذائية من الدول األفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى أفريقيا، ال

مشيرا إلى أن المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى أفريقيا والتي حققت 

 .ل وكوت ديفوار وزامبيانجاحات كبيرة شملت كال من كينيا وغانا والسنغا



أشهر األولى من العام الحالى، بنسبة  14وأشار برزى، إلى ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية خالل الـ 

مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لبيانات  9.636مليار دوالر، مقابل  9.899، لتصل إلى 8.8%

 .للصناعات الغذائيةصادرة عن المجلس التصديرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصديرى الصناعات الغذائية "فود افريكا" نافذة هامة لصادرات مصر من الغذاء اىل 
 العامل

كشف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن انطالق فعاليات المعرض التجاري الدولي 

اإلثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولي يمثل نافذة هامة الخامس لألغذية والمشروبات " فوود إفريكا "، يوم 

للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق األفريقي، مؤكدا دعم المجلس لهذا المعرض في كافة 

 .أنشطته

اعات نوأكد برزى، أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض "فوود إفريكا" بدعوة أهم مستوردي الص

الغذائية من الدول األفريقية المختلفة وذلك إلتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى أفريقيا، 

مشيرا إلى أن المجلس قد قام خالل السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى أفريقيا والتي حققت 

 .والسنغال وكوت ديفوار وزامبيا نجاحات كبيرة شملت كال من كينيا وغانا



أشهر األولى من العام الحالى، بنسبة  14وأشار برزى، إلى ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية خالل الـ 

مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لبيانات  9.636مليار دوالر، مقابل  9.899، لتصل إلى 8.8%

 .تصديرى للصناعات الغذائيةصادرة عن المجلس ال
 

 



 
 

 

 «فوود أفريكا»افتتاح املعرض الدوىل للتعبئة والتغليف بالتزامن مع معرض 
 األسبوع املقبل

بمنطقة الشرق  ديسمبر المقبل، معرض "انترباك" في نسخته األولى 11 -9تستضيف القاهرة خالل الفترة من 

دوسلدورف بالتعاون مع معرض "باك بروسيس" وتنظمه هيئة معارض  األوسط وإفريقيا والذي يعقد تحت مسمى

مركز مصر للمعارض  كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة؛ وذلك ب

 . الرئيس السيسي ، تحت رعاية الدولية

كة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة في مجال التصنيع ويأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشرا

به الدول  المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظى كبرى حيث تسعى الغذائي؛

 .اإلفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

ن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس قوة ومكانة مصر على وقالت داليا قابيل نائب المدير العام، إ

التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر من حيث توافر البيئة  خريطة المعارض الدولية ومدى

 األساسية واإلمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضالً عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة السياسية

 ً ً ودوليا ً لصناعة المعارض اقليميا  .والحكومة المصرية، وهو األمر الذي يجعل من مصر مركزاً محوريا

 

اهتماما كبيرا من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات  أن معرض هذا العام يلقى وأشارت إلى

 لمصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخولالخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق ا

"باك بروسيس" و"فوود أفريكا" سيشهدان مشاركة  أن معرضي أسواق إفريقيا والشرق األوسط، الفتةً إلى إلى

 055عارضا محليا ودوليا في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف إلى جانب حوالى  555أكثر من 

 .دولي مشتر

هذا اإلطار، أكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن نجاح مصر في  وفى

استضافة معرض "باك بروسيس" يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق 

نحو عام للموافقة على إقامة هذه العالمية، مشيراً إلى أن المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت 

 .الدورة من المعرض بمصر

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A.aspx


 
 

دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة  يعطي وأشار إلى أن إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

الذى تشهده مصر حاليا والعالقات  عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة، مؤكداً أن االستقرار السياسي

دية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد االقتصا

 .المعرض بمصر

ومن جانبه أوضح نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، 

تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس  أن تنظيم معرض "باك بروسيس" ألول مرة فى مصر يعطى قوة

 .قناعة القائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقيا

 

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

لزيارة المعرض، مشيرا إلى أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات وإفريقيا 

 .األجنبية والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور

 

أمامه فرصة جيدة لمضاعفة  وأشار إلى أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف

فقط فإن هذا معناه رفع  % 15صادراته للسوق االوروبى, مشددا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو 

 %55الصادررات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

معرض "باك بروسيس" وبدوره أشار خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن إقامة  

بالتزامن مع معرض "فوود إفريكا" دليل على نظرة العالم للسوق المصرية على أنه نافذة للسوق اإلفريقي، من 

خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة، كما 

الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من بنية  أنه يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة

تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات 

 .ةياالقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالم

 

ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد 

 .ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

 



 
 

 

األسبوع املقبل افتتاح املعرض الدوىل للتعبئة والتغليف باك بروسيس  

 

 :والء عبد الكريم 

ديسمبر المقبل أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض "  11 -9تستضيف القاهرة خالل الفترة من 

انترباك" في نسخته األولي بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا والذي يعقد تحت مسمي معرض " باك بروسيس" 

بالتعاون مع الغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بمركز مصر  وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف

 للمعارض الدولية.

يأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح واحدًا 

لدولية للتعاون معه خاصة في من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي حيث تسعى كبري المعارض ا

 ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي.

وقالت داليا قابيل نائب المدير اإلقليمى للشركة المنظمة إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي يعكس قوة ومكانة 

ولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر من حيث توافر مصر على خريطة المعارض الد

البيئة األساسية واإلمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضاًل عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة السياسية 

 .ميًا ودوليًاوالحكومة المصرية وهو األمر الذي يجعل من مصر مركًزا محوريًا لصناعة المعارض اقلي



 
 

وأشارت إلى أن معرض هذا العام يلقي اهتماما كبيرا من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات 

الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول إلى 

ن معرضى " باك بروسيس" و " فوود افريكا " سيشهدان مشاركة أسواق أفريقيا والشرق األوسط، منوهةً بأ

 055عارضا محليا ودوليا في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف إلى جانب حوالى 555أكثر من 

 .مشترى دولى

ضافة است وفى هذا اإلطار أكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن نجاح مصر في

معرض " باك بروسيس " يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية، 

مشيًرا إلى أن المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من 

 .المعرض بمصر

س عبد الفتاح السيسى يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة وأشار إلى أن إقامة المعرض تحت رعاية الرئي

عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة، مؤكدًا أن االستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا والعالقات 

 االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد

 .المعرض بمصر

من جانبه أوضح نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن 

تنظيم معرض " باك بروسيس" ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس 

 .صرى والموقع الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقياقناعة القائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق الم

 

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

وإفريقيا لزيارة المعرض، مشيرا إلى أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات 

 .والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطوراألجنبية 

 

وأوضح أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وقطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة صادراته 

قط فإن هذا معناه رفع الصادررات ف % 15للسوق االوروبى، مشددا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو 

 %55بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

  

 



 
 

بدوره أشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى ان إقامة معرض " باك بروسيس" 

ن لسوق اإلفريقي، مبالتزامن مع معرض " فوود افريكا " دليل على نظرة العالم للسوق المصري بوصفه نافذة ل

 .خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة

 

وأضاف أن المعرض يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه 

عارض دولية بهذا الحجم ، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط الصناعة من بنية تحتية واستعدادات الستضافة م

والعالقات االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية 

 .والعالمية

 

جاالت مواد ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى م

 .ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ديسمرب 11لـ 9القاهرة تستضيف معرض "انرتباك" الدويل من   

 ص 11:55 - 9519ديسمبر  50الثالثاء، 

" أحد أهم المعارض الدولية في العالم في نسخته األولي بمنطقة الشرق األوسط تستضيف القاهرة معرض " انترباك

ديسمبر الجاري، مما يعكس قوة ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولية  11 -9وأفريقيا خالل الفترة من 

ركزا محورياً ومدي التطور الذي تشهده، فضالً عن دعم ورعاية القيادة السياسية والحكومة المصرية مما جعلها م

 ً  .لصناعة المعارض إقليمياً ودوليا

وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة "كونسبت" فى تصريح اليوم إن معرض هذا العام الذي يعقد تحت مسمي 

" يلقي اهتماما كبيرا من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت " باك بروسيس" وبالشركة مع" فوود أفريكا

والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية 

شهدان " سيللدخول إلي أسواق أفريقيا والشرق األوسط، الفتةً إلي أن معرضي " باك بروسيس" و " فوود أفريكا 

عارضا محليا ودوليا في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف إلى جانب  555مشاركة أكثر من 

 .مشترى دولي 055حوالى

من جهته، قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات "إن نجاح مصر في استضافة 

ة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية، معرض " باك بروسيس " يمثل فرصة كبير

 .مشيرا إلى ان إقامة المعرض يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة

أن تنظيم  ةبدوره، أوضح نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفني

معرض " باك بروسيس" ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس قناعة 

 .القائمين على تنظيم المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقيا

ئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهي

وإفريقيا لزيارة المعرض ، مشيرا إلى أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات 

 .األجنبية والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور



 
 

لشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة وأكد الياس أن أوروبا هى ا

فقط فإن هذا يعني رفع  % 15صادراته للسوق االوروبى ، مشددا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو 

 .%55الصادرات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

م رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى أن اقامة معرض " باك من جانبه، أشار خالد أبو المكار

بروسيس" بالتزامن مع معرض " فوود افريكا " دليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق 

الرئيسية  ةاإلفريقي، من خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادي

بالقارة، ويبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من 

بنية تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم ، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات 

 .التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء

ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد 

 .ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

ي أن المعرض تنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة يشار إل

األلمانية العربية للصناعة والتجارة بمركز مصر للمعارض الدولية، ويأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة 

المنصات الدولية في مجال التصنيع مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح واحداً من أهم 

الغذائي ، حيث تسعى كبرى المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول 

 .األفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 شركة 555مبشاركة األسبوع املقبل.. القاهرة تستضيف معرض "باك بروسيس" 

ديسمبر المقبل، أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض  11إلى 9تستضيف القاهرة خالل الفترة من 

"انترباك" في نسخته األولى بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، والذي يعقد تحت مسمى "باك بروسيس" وتنظمه 

نية العربية للصناعة والتجارة وشركتي "كونسبت" و"أي هيئة معارض "دوسلدورف" بالتعاون مع الغرفة األلما

 إف بي".

يأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي يعد من أهم 

 المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي.

"، إن استضافة مصر لهذا الحدث يعكس قوتها من جانبها، قالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة "كونسبت

 ومكانتها على خريطة المعارض الدولية ومدى التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر.

وأشارت إلي أن معرض هذا العام يلقى اهتماما كبيرا من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات 

عبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول إلى الخاصة بالتصنيع الغذائي والت

 أسواق أفريقيا والشرق األوسط.

في   عارضا محليا ودوليا 555وأضافت أن معرضي "باك بروسيس" و "فوود أفريكا" سيشهدان مشاركة أكثر من 

 مشتري دولي. 055لى مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف إلى جانب حوا

وأكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن نجاح مصر في استضافة معرض "باك 

بروسيس"، والذي يمثل فرصة كبيرة إلنطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية، مشيراً 

استمرت نحو عاما كامال للموافقة على إقامة هذه الدورة من إلى أن المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف 

 المعرض بمصر.

وأوضح نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن تنظيم 

معرض "باك بروسيس" ألول مرة في مصر يعطي قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس قناعة 

 القائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصري والموقع الذي يتواجد به كنافذة وبوابة ألفريقيا.



 
 

وكشف إلياس عن تعاون المجلس مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات على جلب مشترين من أوروبا 

نب الشركات األجنبية والعمالء وأفريقيا لزيارة المعرض، مشيرا إلى أن المعرض سيحظى بمشاركة كبرى من جا

 والمشترين، وأنه سيوفر فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 القاهرة تستضيف معرض "باك بروسيس".. األسبوع املقبل

ديسمبر المقبل، أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض  11 -9تستضيف القاهرة خالل الفترة من 

"انترباك" في نسخته األولى بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا والذي يعقد تحت مسمى معرض "باك بروسيس" 

وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية 

 .لتجارة، بمركز مصر للمعارض الدوليةللصناعة وا

ويأتي إنعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح واحدًا 

من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي حيث تسعى كبري المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في 

 .تحظى به الدول االفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالميظل االهتمام الكبير الذي 

 

وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة "كونسبت"، إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس قوة 

رض في مصر من حيث ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولية ومدى التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعا

توفر البيئة األساسية واإلمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضاًل عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة 

 .السياسية والحكومة المصرية وهو األمر الذي يجعل من مصر مركًزا محوريًا لصناعة المعارض إقليميا ودوليا

 

اهتماما كبيرا من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات وأشارت إلى أن معرض هذا العام يلقى 

الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول إلى 

كثر اركة أأسواق أفريقيا والشرق األوسط، الفتةً إلى أن معرض "باك بروسيس" و"فوود افريكا" سيشهدان مش

مشترى  055عارض محلي ودولي في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف الى جانب حوالي  555من 

 .دولي

وفي هذا اإلطار أكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن نجاح مصر في استضافة 

نتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية، معرض "باك بروسيس" يمثل فرصة كبيرة النطالق م

مشيًرا إلى أن المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من 

 .المعرض بمصر



 
 

ناعة لصوأشار إلى أن إقامة المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي دفعة إيجابية لقطاع ا

بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة، مؤكدًا أن االستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا والعالقات 

االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسي لموافقة الجانب األلماني على عقد 

 .المعرض بمصر

ومن جانبه أوضح نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن 

تنظيم معرض "باك بروسيس" ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس قناعة 

 .ذي يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقياالقائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع ال

 

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

وإفريقيا لزيارة المعرض، مشيرا إلى أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات 

 .ترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطوراألجنبية والعمالء والمش

 

وأشار الى أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة 

هذا معناه رفع فقط فإن  % 15صادراته للسوق األوروبي، مشددا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو 

 %55الصادرات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

وبدوره أشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان إقامة معرض "باك بروسيس"  

من  ،بالتزامن مع معرض " فوود افريكا" دليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق اإلفريقي

خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة، كما 

أنه يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من بنية 

حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات  تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم،

 .االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية

 

ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض في مجاالت مواد ووسائل 

 .لتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئةالتغليف وا
 



 
 

 

عارض  555مبشاركة « باك بروسيس» و« فوود أفريكا» القاهرة تستضيف معرضي 
 .. األثنني املقبل

ترة خالل الف« باك بروسيس» والدورة األولى لمعرض « فوود أفريكا» تستضيف القاهرة الدورة الخامسة لمعرض 

في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة   عارض محلي ودولي 555ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من  11-9من 

 مشترى دولى .  055والتغليف الى جانب حوالى

في نسخته االولي بمنطقة ” انترباك” أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض « باك بروسيس» ويعد 

الوسط وافريقيا وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي الشرق ا

 والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

 إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس قوة” كونسبت“وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة 

ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر من حيث 

توافر البيئة االساسية واالمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضالً عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة 

 ركزاً محورياً لصناعة المعارض اقليمياً ودولياً.السياسية والحكومة المصرية وهو االمر الذي يجعل من مصر م

وأشارت إلى أن معرض هذا العام يلقي اهتمام كبير من الشركات االلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات الخاصة 

بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول الي اسواق 

 فريقيا والشرق االوسط.ا

” باك بروسيس” وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن إقامة معرض 

دليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق اإلفريقي، من   ”فوود افريكا ” بالتزامن مع معرض 

ر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة، كما خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مص

انه يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من بنية 

تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم ، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات 

 قتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية.اال



 
 

ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد 

 دة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعا

وذكر نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن تنظيم معرض 

قائمين ويعكس قناعة ال  ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف” باك بروسيس” 

 الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقيا.  ض بأهمية السوق المصرى والموقععلى تنظيم هذا المعر

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

الشركات  وإفريقيا لزيارة المعرض، مشيرا إلى أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب

 األجنبية والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور.

ولفت إلياس الى أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة 

فقط فإن هذا  %15فى زيادة الصادرات بنحو لمضاعفة صادراته للسوق االوروبى, مشددا على أنه حال النجاح 

 .% 55معناه رفع الصادررات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

 ”وأكد احمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن نجاح مصر في استضافة معرض 

ى ف المصرية نحو األسواق العالمية ، مشيراً إليمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغلي” باك بروسيس 

أن المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من المعرض 

 بمصر

ونوه بأن إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة عامة 

والتغليف بصفة خاصة ، مؤكداً أن االستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا والعالقات االقتصادية وقطاع التعبئة 

 المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد المعرض بمصر 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

األسبوع املقبل افتتاح املعرض الدوىل للتعبئة والتغليف "باك بروسيس" بالتزامن 
 "مع معرض "فوود أفريكا

أهم المعارض الدولية في العالم في نسخته األولي بمنطقة الشرق األوسط تستضيف القاهرة معرض " انترباك" أحد 

ديسمبر الجاري، مما يعكس قوة ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولية  11 -9وأفريقيا خالل الفترة من 

حورياً ومدي التطور الذي تشهده، فضالً عن دعم ورعاية القيادة السياسية والحكومة المصرية مما جعلها مركزا م

 ً  .لصناعة المعارض إقليمياً ودوليا

وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة "كونسبت" فى تصريح اليوم إن معرض هذا العام الذي يعقد تحت مسمي 

" باك بروسيس" وبالشركة مع" فوود أفريكا" يلقي اهتماما كبيرا من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت 

لخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية والمعدات ا

للدخول إلي أسواق أفريقيا والشرق األوسط، الفتةً إلي أن معرضي " باك بروسيس" و " فوود أفريكا " سيشهدان 

دات التعبئة والتغليف إلى جانب عارضا محليا ودوليا في مجال التصنيع الغذائي ومع 555مشاركة أكثر من 

 .مشترى دولي 055حوالى

من جهته، قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات "إن نجاح مصر في استضافة 

معرض " باك بروسيس " يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية، 

 .ن إقامة المعرض يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصةمشيرا إلى ا

بدوره، أوضح نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن تنظيم 

التعبئة والتغليف ويعكس قناعة معرض " باك بروسيس" ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع 

 .القائمين على تنظيم المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقيا

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات وإفريقيا لزيارة المعرض ، مشيرا إلى 

 .األجنبية والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور
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وأكد الياس أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة 

فقط فإن هذا يعني رفع  % 15صادراته للسوق االوروبى ، مشددا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو 

 .%55الصادرات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

من جانبه، أشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى أن اقامة معرض " باك 

التزامن مع معرض " فوود افريكا " دليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق بروسيس" ب

اإلفريقي، من خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية 

الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من بالقارة، ويبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور 

بنية تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم ، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات 

 .االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية

ديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد ولفت إلى أن هناك الع

 .ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

 بي والغرفة يشار إلي أن المعرض تنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف

األلمانية العربية للصناعة والتجارة بمركز مصر للمعارض الدولية، ويأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة 

مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح واحداً من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع 

عاون معه خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول الغذائي ، حيث تسعى كبرى المعارض الدولية للت

 .األفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 افتتاح معرض "باك بروسيس" بالتزامن مع "فوود أفريكا".. اإلثنني

" في نسخته األولى بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة تنطلق فعاليات الدورة األولى لمعرض "إنترباك

ديسمبر المقبل، والذي يعد أحد أهم المعارض الدولية في العالم، يعقد تحت مسمي معرض " باك  11 -9من اإلثنين 

 بروسيس" وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية

للصناعة والتجارة وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر 

 العربية

 

ويأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح واحدًا 

يث تسعي كبري المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي ح

 ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول األفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

 

وأكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن نجاح مصر في استضافة معرض " 

" يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية، مشيًرا إلى باك بروسيس 

أن المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من المعرض 

 بمصر

 

دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة ولفت إلى أن إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى 

عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة، مؤكدا أن االستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا والعالقات 

االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد 

 .المعرض بمصر

 

 



 
 

ا قابيل نائب المدير العام لـ "كونسبت" أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس قوة ومكانة وقالت دالي

مصر على خريطة المعارض الدولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر من حيث توافر 

دعم والرعاية من القيادة السياسية البيئة األساسية واإلمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية فضاًل عن ال

 .والحكومة المصرية وهو األمر الذي يجعل من مصر مركًزا محوريًا لصناعة المعارض اقليميًا ودوليًا

واشارت إلى أن معرض هذا العام يلقي اهتمام كبير من الشركات االلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات الخاصة 

بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول إلى أسواق 

بروسيس" و" فوود افريكا " سيشهدان مشاركة أكثر من  أفريقيا والشرق األوسط، الفتةً إلى أن معرضى " باك

 .مشتر دولي 055عارضا محليا ودوليا في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف إلى جانب حوالى 555

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 نديم إلياس: قطاع "التعبئة والتغليف" لديه فرصة ملضاعفة صادراته ألوروبا
 

م 30:19 - 9302/ديسمبر/30الثالثاء   

كشف نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، إن أوروبا هي 

الشريك التجارى األول لمصر، الفتا إلى أن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة صادراته للسوق 

 .األوروبي

 

فقط، فذلك يعني رفع الصادرات بنحو نصف مليار  % 15إنه حال النجاح في زيادة الصادرات بنحو وقال إلياس 

 .%55دوالر أي زيادتها بنسبة 

وأوضح أن تنظيم معرض "باك بروسيس" ألول مرة في مصر والمتخصص في قطاع التعبئة والتغليف خالل الفترة 

لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس قناعة القائمين على تنظيم ديسمبر المقبل، يعطى قوة تسويقية كبيرة  11 -9من 

 .هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع الذي يتواجد به كنافذة وبوابة ألفريقيا

وكشف رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة 

ين من أوروبا وأفريقيا لزيارة المعرض، مشيرا إلى أن وجود المعرض وما وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشتر

سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات األجنبية والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات 

 .المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور

 

 

 



 
 

 

 

 

ا األسبوع املقبلافتتاح معرض باك بروسيس بالتزامن مع فوود أفريك   

 مشرتٍ دويل فى املعرضني 066مشاركًا و 550

 جابر: فرصة لزيادة الصادرات ووضع مصر على خريطة املعارض الدولية

باك “في نسخته األولى بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا والذي يعقد تحت مسمى معرض ” إنترباك“ينطلق معرض 

، بالتعاون مع شركتي شركتي كونسبت، وأي إف بي، والغرفة وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف” بروسيس

فوود “ديسمبر الجارى ، والذي يتزامن مع معرض  11إلى  9األلمانية العربية للصناعة والتجارة، خالل الفترة من 

 .”أفريكا

من  في دورته الخامسة، الذي يعد” فوود أفريكا“ويأتى انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض 

المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي، في ظل االهتمام الذي تحظي به الدول األفريقية كأحد أهم األسواق 

 .الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

إن استضافة المعرض يضع مصر على خريطة المعارض ” كونسبت“وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة 

ً الدولية، ويجعل من م  .صر مركزاً محورياً لصناعة المعارض اقليمياً ودوليا

أوضحت أن المعرض يلقى اهتماما من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات الخاصة بالتصنيع 

الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول إلى أسواق أفريقيا 

 .األوسط والشرق

عارضا محليا ودوليا  555يشهدان مشاركة أكثر من ” فوود أفريكا “و ” باك بروسيس“أشارت إلى أن معرضى 

 .مشتر دولى 055فى مجال التصنيع الغذائى ومعدات التعبئة والتغليف إلى جانب نحو 

ئة جيدة أمام شركات التعبتوجد فرصة “وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، 

 .والتغليف لزيادة صادراتها وإبرام عقود تصديرية خالل المعرض ووضع مصر على خريطة المعارض الدولية



 
 

أن المعرض سيستقبل مجموعة من الشركات العالمية من أوروبا ومن الدول العربية ” البورصة“لـ ” جابر“أوضح 

 .التي ترغب في االستيراد من مصر

إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، إلى أن أوروبا أشار نديم 

 .هى الشريك التجارى األول لمصر وقطاع التعبئة والتغليف لديه فرصة جيدة لمضاعفة صادراته للسوق األوروبي

ع الصادرات بنحو نصف مليار دوالر فقط فإن هذا معناه رف % 15ذكر أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو 

 .% 55أى زيادتها بنسبة 

أشار خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى أن السوق المصرية نافذة ألفريقيا ، 

 .ةرمدعومة باتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقا

أوضح أن المعرض سيسهم في تعزيز الروابط والعالقات االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء 

 .التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية

ولفت إلى إن العديد من الشركات الكيماوية المصرية ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد ووسائل التغليف 

 .والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 "االثنني املقبل.. افتتاح املعرض الدويل للتعبئة والتغليف "باك بروسيس

 

ديسمبر المقبل أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض "  11 -9تستضيف القاهرة خالل الفترة من 

انترباك" في نسخته األولى بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا والذي يعقد تحت مسمى معرض " باك بروسيس" 

وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية 

 .التجارة وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسيللصناعة و

ويأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح واحدًا 

للتعاون معه خاصة في  من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي حيث تسعى كبرى المعارض الدولية

 .ظل االهتمام الكبير الذي تحظى به الدول األفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة "كونسبت" ان استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس قوة 

ة ومدى التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر من حيث ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولي

توفر البيئة األساسية واإلمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضاًل عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة 

 .ودوليًا السياسية والحكومة المصرية وهو األمر الذي يجعل من مصر مركًزا محوريًا لصناعة المعارض اقليميًا

وأشارت إلى أن معرض هذا العام يلقى اهتمام كبير من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات الخاصة 

بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول إلى أسواق 

عرضي " باك بروسيس" و" فوود افريكا " سيشهدان مشاركة أكثر من أفريقيا والشرق األوسط، الفتةً إلى أن م

مشترى  055عارضا محليا ودوليا في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف إلى جانب حوالي  555

 .دولى

 كأكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ان نجاح مصر في استضافة معرض " با

بروسيس " يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية، مشيًرا إلى ان 

 .المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من المعرض بمصر



 
 

سيسي يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة وأشار إلى ان إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ال

عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة، مؤكدًا أن االستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا والعالقات 

االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد 

 .المعرض بمصر

من جانبه أوضح نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن و

تنظيم معرض " باك بروسيس" ألول مرة في مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس 

 .ذي يتواجد به كنافذة وبوابة ألفريقياقناعة القائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع ال

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

وأفريقيا لزيارة المعرض، مشيرا إلى أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات 

 .رين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطوراألجنبية والعمالء والمشت

وأشار إلى أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة 

ا معناه رفع فقط فإن هذ % 15صادراته للسوق األوروبي، مشددا على أنه حال النجاح في زيادة الصادرات بنحو 

 .% 55الصادرات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

وبدوره أشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان إقامة معرض " باك بروسيس" 

، من يبالتزامن مع معرض " فوود افريكا " دليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق األفريق

خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة، كما 

أنه يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من بنية 

، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم

 .االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية

ولفت إلى ان هناك العديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك في المعرض وذلك في مجاالت مواد 

 .يف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئةووسائل التغل

 

 

 



 
 

 

 

 

 ..حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

 لتزامنبا" بروسيس باك" والتغليف للتعبئة الدويل املعرض األسبوع املقبل.. افتتاح 
 "أفريكا فوود" معرض مع

 ومكانة قوة يعكس داليا قابيل: استضافة مصر هلذا احلدث الدويل ألول مرة 
 الدولية املعارض خريطة على مصر

 

 

 

 

 

برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تستضيف القاهرة خالل 

ديسمبر المقبل، أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض "انترباك"، في نسخته األولى  11 -9الفترة من 

وأفريقيا والذي يعقد تحت مسمي معرض "باك بروسيس"، وتنظمه هيئة معارض  بمنطقة الشرق األوسط 

ك والتجارة وذل دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة األلمانية العربية للصناعة

 .بمركز مصر للمعارض الدولية

ويأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح واحداً 

من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي حيث تسعي كبري المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في 

 .الكبير الذي تحظي به الدول األفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالميظل االهتمام 



 
 

وقالت داليا قابيل، نائب المدير العام لشركة "كونسبت"، إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس قوة 

صناعة المعارض في مصر من حيث  ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته

توافر البيئة االساسية واالمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضالً عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة 

 ً  .السياسية والحكومة المصرية وهو االمر الذي يجعل من مصر مركزاً محورياً لصناعة المعارض اقليمياً ودوليا

هذا العام يلقي اهتمام كبير من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات وأشارت إلى، أن معرض 

الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول الي 

يكا"، سيشهدان مشاركة أسواق أفريقيا والشرق األوسط، الفتةً إلى أن معرضي "باك بروسيس" و "فوود افر

في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف الى جانب  عارض محلي ودولي  555أكثر من 

 .مشترى دولى  055حوالى

وفى هذا اإلطار أكد أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن نجاح مصر في 

رصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق استضافة معرض "باك بروسيس" يمثل ف

العالمية ، مشيراً إلى أن المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه 

 .الدورة من المعرض بمصر

وأشار إلى، أن إقامة المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة 

بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة، مؤكداً أن االستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليًا والعالقات 

نت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كا

 .المعرض بمصر

ومن جانبه أوضح نديم الياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، 

ويعكس  أن تنظيم معرض "باك بروسيس" ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف 

 .الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقيا قناعة القائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع 

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

ا سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات وإفريقيا لزيارة المعرض , مشيًرا إلى أن وجود المعرض وم

 .األجنبية والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور

وأشار إلى، أن أوروبا هي الشريك التجاري األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة 

فقط فإن هذا معناه رفع  % 15وروبي مشددًا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو صادراته للسوق األ

 .%55الصادررات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 



 
 

وبدوره أشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان إقامة معرض " باك بروسيس" 

دليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق اإلفريقي، من  افريكا " بالتزامن مع معرض " فوود 

خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة، كما 

ده هذه الصناعة من بنية انه يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشه

تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم ، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات 

 .االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية

 

الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد  ولفت الى ان هناك العديد من الشركات

 ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 افتتاح املعرض الدوىل للتعبئة والتغليف باك بروسيس األسبوع املقبل

 

 

 

 

 

 

 

ديسمبر المقبل أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض "  11 -9تستضيف القاهرة خالل الفترة من 

انترباك" في نسخته األولي بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا والذي يعقد تحت مسمي معرض " باك بروسيس" 

اعة والتجارة وذلك بمركز مصر وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع الغرفة األلمانية العربية للصن

 .للمعارض الدولية

يأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح واحدًا 

من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي حيث تسعى كبري المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في 

 .بير الذي تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالميظل االهتمام الك

 

وقالت داليا قابيل نائب المدير اإلقليمى للشركة المنظمة إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي يعكس قوة ومكانة 

المعارض في مصر من حيث توافر مصر على خريطة المعارض الدولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته صناعة 

البيئة األساسية واإلمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضاًل عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة السياسية 

 .والحكومة المصرية وهو األمر الذي يجعل من مصر مركًزا محوريًا لصناعة المعارض اقليميًا ودوليًا



 
 

وأشارت إلى أن معرض هذا العام يلقي اهتماما كبيرا من الشركات األلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات 

الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول إلى 

بروسيس" و " فوود افريكا " سيشهدان مشاركة أسواق أفريقيا والشرق األوسط، منوهةً بأن معرضى " باك 

 055عارضا محليا ودوليا في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف إلى جانب حوالى 555أكثر من 

 .مشترى دولى

وفى هذا اإلطار أكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن نجاح مصر في استضافة 

" باك بروسيس " يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية، معرض 

مشيًرا إلى أن المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من 

 .المعرض بمصر

لسيسى يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة وأشار إلى أن إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ا

عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة، مؤكدًا أن االستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا والعالقات 

االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد 

 .المعرض بمصر

من جانبه أوضح نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن 

تنظيم معرض " باك بروسيس" ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس 

 .ذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقياقناعة القائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع ال

 

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

وإفريقيا لزيارة المعرض، مشيرا إلى أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات 

 .ترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطوراألجنبية والعمالء والمش

 

وأوضح أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وقطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة صادراته 

اه رفع الصادررات فقط فإن هذا معن % 15للسوق االوروبى، مشددا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو 

 %55بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

 



 
 

بدوره أشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى ان إقامة معرض " باك  

" دليل على نظرة العالم للسوق المصري بوصفه نافذة للسوق  بروسيس" بالتزامن مع معرض " فوود افريكا

اإلفريقي، من خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية 

 .بالقارة

 

ده هذه وأضاف أن المعرض يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشه

الصناعة من بنية تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم ، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط 

والعالقات االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية 

 .والعالمية

 

الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد  ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات

 .ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

بروسيس باك» والتغليف للتعبئة الدوىل املعرض األسبوع املقبل ..افتتاح  

 11 -9برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تستضيف القاهرة خالل الفترة من 

في نسخته االولي بمنطقة الشرق ” انترباك” ديسمبر المقبل أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض 

معارض دوسلدورف بالتعاون  وتنظمه هيئة” باك بروسيس” االوسط وافريقيا والذي يعقد تحت مسمي معرض 

مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بمركز مصر للمعارض 

 .الدولية

في دورته الخامسة والذي أصبح واحداً ” فوود أفريكا“ويأتي إنعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض 

ي مجال التصنيع الغذائي حيث تسعي كبري المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في من أهم المنصات الدولية ف

 ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

 الهام يعكس قوة ان استضافة مصر لهذا الحدث الدولي” كونسبت“وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة 

ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر من حيث 

توافر البيئة االساسية واالمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضالً عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة 

ً السياسية والحكومة المصرية وهو االمر الذ  .ي يجعل من مصر مركزاً محورياً لصناعة المعارض اقليمياً ودوليا

واشارت الي ان معرض هذا العام يلقي اهتمام كبير من الشركات االلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات الخاصة 

ول الي اسواق خبالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للد

سيشهدان مشاركة أكثر من ” فوود افريكا ” و ” باك بروسيس” افريقيا والشرق االوسط، الفتةً الي ان معرضى 

مشترى   055في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف الى جانب حوالى  عارض محلي ودولي 555

 . دولى

 



 
 

عة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ان نجاح مصر في استضافة وفى هذا االطار أكد احمد جابر رئيس غرفة صنا

يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية ، ” باك بروسيس ” معرض 

مشيراً الى ان المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من 

 المعرض بمصر

الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة  وأشار الى ان إقامة المعرض تحت رعاية 

عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة ، مؤكداً أن االستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا والعالقات 

سية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السيا

 . المعرض بمصر

ومن جانبه أوضح نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن 

ويعكس   ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف” باك بروسيس” تنظيم معرض 

 .الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقيا  قناعة القائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

رض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات وإفريقيا لزيارة المعرض , مشيرا إلى أن وجود المع

 .األجنبية والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور

وأشار الى أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة 

فقط فإن هذا معناه رفع  % 15االوروبى, مشددا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو  صادراته للسوق

 .% 55الصادررات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

 ”باك بروسيس” وبدوره أشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان إقامة معرض 

دليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق اإلفريقي، من   ”فوود افريكا ” بالتزامن مع معرض 

خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة، كما 

ي تشهده هذه الصناعة من بنية انه يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذ

تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم ، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات 

 .االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية

ركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد ولفت الى ان هناك العديد من الش

 ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة



 
 

 

 

 

 افتتاح معرض باك بروسيس بالتزامن مع فوود أفريكا.. اإلثنني

في نسخته األولى بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا خالل الفترة ” إنترباك“لمعرض تنطلق فعاليات الدورة األولى 

اك ب” ديسمبر المقبل، والذي يعد أحد أهم المعارض الدولية في العالم، يعقد تحت مسمي معرض  11 -9من اإلثنين 

ة لمانية العربيوتنظمه هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع كل من كونسبت وأي إف بي والغرفة اال” بروسيس

للصناعة والتجارة وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر 

 العربية

في دورته الخامسة والذي أصبح واحدًا ” فوود أفريكا“ويأتي انعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض 

نيع الغذائي حيث تسعي كبري المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في من أهم المنصات الدولية في مجال التص

 ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول األفريقية كأحد أهم األسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

 ”وأكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن نجاح مصر في استضافة معرض 

يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية، مشيًرا إلى ” باك بروسيس 

أن المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من المعرض 

 بمصر

لسيسي يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة بصفة ولفت إلى أن إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ا

عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة، مؤكدا أن االستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا والعالقات 

االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد 

 .المعرض بمصر

أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس قوة ومكانة ” كونسبت“قالت داليا قابيل نائب المدير العام لـ و

مصر على خريطة المعارض الدولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر من حيث توافر 

اًل عن الدعم والرعاية من القيادة السياسية البيئة األساسية واإلمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية فض

 .والحكومة المصرية وهو األمر الذي يجعل من مصر مركًزا محوريًا لصناعة المعارض اقليميًا ودوليًا



 
 

واشارت إلى أن معرض هذا العام يلقي اهتمام كبير من الشركات االلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات الخاصة 

والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول إلى أسواق  بالتصنيع الغذائي

سيشهدان مشاركة أكثر من ” فوود افريكا ” و” باك بروسيس” أفريقيا والشرق األوسط، الفتةً إلى أن معرضى 

 .مشتر دولي 055ى جانب حوالىعارضا محليا ودوليا في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف إل 555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

خالد أبو املكارم يكشف حجم شركات الكيماويات املشاركة يف معرض "باك 
 "بروسيس

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، مشاركة العديد من الشركات الكيماوية 

بروسيس" والذي يعقد ألول مرة في مصر والمتخصص في قطاع التعبئة المصرية التي ستشارك في معرض " باك 

ديسمبر، وذلك في مجاالت مواد ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات  11 -9والتغليف خالل الفترة من 

 .الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

امن مع معرض " فوود افريكا " دليل على نظرة العالم للسوق وقال: إن إقامة معرض " باك بروسيس" بالتز

المصري على أنه نافذة للسوق األفريقي، من خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول 

التطور و والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة، الفتا إلى هذا يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض

 .الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من بنية تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم

وأضاف أن المعرض يساهم في تعزيز الروابط والعالقات االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء 

 .التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 التصديرى للطباعة : القطاع لديه فرصة جيدة ملضاعفة صادراته للسوق االوروبى

 

هى  وروباأ كشف نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، أن

 الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة صادراته للسوق االوروبى

 

فقط، فإن هذا معناه رفع الصادررات بنحو نصف  % 15ى أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو واشار ال

 % 55أى زيادتها بنسبة  دوالر مليار

والمتخصص فى قطاع التعبئة والتغليف خالل الفترة  مصر ل أن تنظيم معرض " باك بروسيس" ألول مرة فىوقا

ا لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس قناعة القائمين على تنظيم هذديسمبر المقبل يعطى قوة تسويقية كبيرة  11 -9من 

 .المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقيا

مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين  والتنسيق وكشف عن قيام المجلس بالتعاون

وإفريقيا لزيارة المعرض ، مشيرا إلى أن وجود المعرض وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من  أوروبا من

جانب الشركات األجنبية والعمالء والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها 

 من تطور
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 «فوود افريكا»بالتزامن مع « باك بروسيس»ديسمرب.. افتتاح  9
ديسمبر الجاري أحد أهم  11 – 9تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستضيف القاهرة خالل الفترة من 

 .في نسخته االولي بمنطقة الشرق االوسط وافريقيا” انترباك“المعارض الدولية في العالم، وهو معرض 

دوسلدورف بالتعاون مع كل من شركتي وتنظمه هيئة معارض ” باك بروسيس“والمعرض يعقد تحت مسمي 

 .كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية

في دورته الخامسة والذي أصبح واحداً ” فوود أفريكا“ويأتي إنعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض 

التصنيع الغذائي حيث تسعي كبري المعارض الدولية للتعاون معه خاصة في  من أهم المنصات الدولية في مجال

 . ظل االهتمام الكبير الذي تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي

وة لهام يعكس ق، ان استضافة مصر لهذا الحدث الدولي ا”كونسبت“وقالت داليا قابيل، نائب المدير العام لشركة 

ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته صناعة المعارض في مصر من حيث 

توافر البيئة االساسية واالمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضالً عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة 

ً السياسية والحكومة المصرية وهو االمر الذي   .يجعل من مصر مركزاً محورياً لصناعة المعارض اقليمياً ودوليا

واشارت الى ان معرض هذا العام يلقي اهتمام كبير من الشركات االلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات الخاصة 

الى اسواق  لبالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخو

 .افريقيا والشرق االوسط

عارض محلي ودولي  555سيشهدان مشاركة أكثر من ” فوود افريكا”و” باك بروسيس“كما لفتت الى ان معرضى 

 .مشترى دولى 055في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف الى جانب حوالى 



 
 

طباعة والتغليف باتحاد الصناعات، ان نجاح مصر في وفى هذا االطار، أكد احمد جابر، رئيس غرفة صناعة ال

يمثل فرصة كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق ” باك بروسيس“استضافة معرض 

 .العالمية

وكشف ان المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من 

 . المعرض بمصر

وأشار الى ان إقامة المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى دفعة إيجابية لقطاع الصناعة 

بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة، مؤكداً أن االستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا والعالقات 

ت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كان

 .المعرض بمصر

ومن جانبه، أوضح نديم الياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، 

ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف ويعكس ” باك بروسيس“أن تنظيم معرض 

 .ناعة القائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع الذى يتواجد به كنافذة وبوابة إلفريقياق

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا 

 .وإفريقيا لزيارة المعرض

حظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات األجنبية والعمالء وأشار إلى أن وجود المعرض وما سي

 .والمشترين يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور

وأوضح أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة 

فقط فإن هذا معناه رفع  %15ددا على أنه حال النجاح فى زيادة الصادرات بنحو صادراته للسوق االوروبى, مش

 .%55الصادررات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

” باك بروسيس“وبدوره، أشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ان إقامة معرض 

ليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق اإلفريقي، عير د” فوود افريكا“بالتزامن مع معرض 

 .اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة



 
 

ة من بنيكما انه يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة 

تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم ، حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات 

 .االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية

ولفت الى ان هناك العديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى مجاالت مواد 

 .ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 السوق املصري كبوابة ألفريقيا يعكس أهمية« باك بروسيس»نديم إلياس: معرض 
 

قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية: إن قطاع التعبئة 

والتغليف أمامه فرصة جيدة لمضاعفة صادراته للسوق األوروبي، كونها الشريك التجاري األول لمصر، مضيفًا أنه 

فقط، فذلك يعني رفع الصادرات بنحو نصف مليار دوالر أي زيادتها  % 15صادرات بنحو حال النجاح في زيادة ال

 .%55بنسبة 

وأضاف إلياس، أن تنظيم معرض "باك بروسيس" ألول مرة في مصر، والمتخصص في قطاع التعبئة والتغليف  

ديسمبر المقبل، يعطي قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف، ويعكس قناعة القائمين  11 -9خالل الفترة من 

 على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصري، والموقع الذي يتواجد به كنافذة وبوابة ألفريقيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

مصر اآلن على اخلريطة الدولية «: باك بروسيس»عن « الصناعات الكيماوية»
 للمعارض

تشارك العديد من الشركات الكيماوية المصرية في معرض "باك بروسيس"، والذي يعقد ألول مرة في مصر، 

 ديسمبر. 11 -9والمتخصص في قطاع التعبئة والتغليف خالل الفترة من 

" وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية،: إن إقامة معرض " باك بروسيس 

 بالتزامن مع معرض " فوود افريكا " دليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق األفريقي.

وأضاف أن هذا يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة  

 من بنية تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم.

وتابع أن المعرض يساهم في تعزيز الروابط والعالقات االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء  

 التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى
"  بروسيس باك"  والتغليف للتعبئة الدوىل املعرض األسبوع املقبل ....افتتاح 

 " افريكا فوود"  معرض مع بالتزامن

 صرم ومكانة قوة يعكس داليا قابيل : استضافة مصر هلذا احلدث الدويل ألول مرة 
 الدولية املعارض خريطة على

 الصناعات جمال يف  دوىل مشرتى 066و  عارض 556املعرضني يشهدا مشاركة 
 التعبئة والتغليف غذائية و التصنيع الغذائي ومعداتال

أمحد جابر : املعرض ميثل فرصة كبرية النطالق منتجات التعبئة والتغليف 
 املصرية حنو األسواق العاملية

 التعبئة قطاع صادرات مضاعفة فى للمساهمة هامة أداة املعرض  نديم الياس :
 االوروبى للسوق والتغليف

الروابط والعالقات االقتصادية  خالد أبو املكارم : املعرض ميثل نافذة هامة لتعزيز
 والتجارية بني مصر والشركاء التجاريني على املستويات اإلقليمية والقارية والعاملية

 

برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تستضيف القاهرة خالل الفترة 

ديسمبر المقبل أحد أهم المعارض الدولية في العالم وهو معرض " انترباك" في نسخته االولي بمنطقة  11 -9من 

الشرق االوسط وافريقيا والذي يعقد تحت مسمي معرض " باك بروسيس" وتنظمه هيئة معارض دوسلدورف 

 التجارة وذلك بمركز مصربالتعاون مع كل من شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية العربية للصناعة و

 للمعارض الدولية.

http://arabdream.net/Main/Main.aspx


 
 

ويأتي إنعقاد هذه النسخة من المعرض بالشراكة مع معرض "فوود أفريكا" في دورته الخامسة والذي أصبح  

واحداً من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي حيث تسعي كبري المعارض الدولية للتعاون معه خاصة 

 الذي تحظي به الدول االفريقية كأحد أهم االسواق الواعدة في منظومة االقتصاد العالمي في ظل االهتمام الكبير

وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة "كونسبت" ان استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس قوة  

لمعارض في مصر من حيث ومكانة مصر على خريطة المعارض الدولية ومدي التطور الكبير الذي شهدته صناعة ا

توافر البيئة االساسية واالمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية فضالً عن الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة 

 السياسية والحكومة المصرية وهو االمر الذي يجعل من مصر مركزاً محورياً لصناعة المعارض اقليمياً ودولياً.

م يلقي اهتمام كبير من الشركات االلمانية العاملة في مجال اآلالت والمعدات واشارت الي ان معرض هذا العا 

الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف للتواجد في السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية للدخول الي 

 سيشهدان مشاركةاسواق افريقيا والشرق االوسط، الفتةً الي ان معرضى " باك بروسيس" و " فوود افريكا " 

في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف الى جانب   عارض محلي ودولي 555أكثر من 

 . مشترى دولى  055حوالى

وفى هذا االطار أكد احمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ان نجاح مصر في استضافة  

كبيرة النطالق منتجات التعبئة والتغليف المصرية نحو األسواق العالمية ، معرض " باك بروسيس " يمثل فرصة 

مشيراً الى ان المفاوضات مع هيئة معارض دوسلدورف قد استمرت نحو عام للموافقة على إقامة هذه الدورة من 

 المعرض بمصر

ة إيجابية لقطاع الصناع وأشار الى ان إقامة المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى دفعة 

بصفة عامة وقطاع التعبئة والتغليف بصفة خاصة ، مؤكداً أن االستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا والعالقات 

االقتصادية المتميزة والتي رسختها القيادة السياسية كانت العامل الرئيسى لموافقة الجانب األلماني على عقد 

 . المعرض بمصر

ضح نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أن ومن جانبه أو 

ويعكس  تنظيم معرض " باك بروسيس" ألول مرة فى مصر يعطى قوة تسويقية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف 

 ا.به كنافذة وبوابة إلفريقي الذى يتواجد قناعة القائمين على تنظيم هذا المعرض بأهمية السوق المصرى والموقع 



 
 

وكشف عن قيام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الشركة المنظمة وهيئة تنمية الصادرات بجلب مشترين من أوروبا  

وما سيحظى خالله من مشاركة كبرى من جانب الشركات  وإفريقيا لزيارة المعرض , مشيرا إلى أن وجود المعرض

 ل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وما لحق بها من تطور.األجنبية والعمالء والمشترين يمث

جيدة لمضاعفة  وأشار الى أن أوروبا هى الشريك التجارى األول لمصر وأن قطاع التعبئة والتغليف أمامه فرصة 

ه رفع فقط فإن هذا معنا % 15النجاح فى زيادة الصادرات بنحو  صادراته للسوق االوروبى, مشددا على أنه حال

 .% 55الصادررات بنحو نصف مليار دوالر أى زيادتها بنسبة 

وبدوره أشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان إقامة معرض " باك بروسيس"  

ن مدليل على نظرة العالم للسوق المصري على أنه نافذة للسوق اإلفريقي،  بالتزامن مع معرض " فوود افريكا " 

خالل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية بالقارة، كما 

انه يبرز وضع مصر اآلن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من بنية 

حيث يسهم المعرض في تعزيز الروابط والعالقات تحتية واستعدادات الستضافة معارض دولية بهذا الحجم ، 

 االقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات اإلقليمية والقارية والعالمية.

مجاالت مواد  ولفت الى ان هناك العديد من الشركات الكيماوية المصرية التى ستشارك فى المعرض وذلك فى 

 ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجاالت إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

 


