
 
 

 خبر صحفي 

يدعم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه نظام الغذاء  2022معرض جلفود للتصنيع 

 العالمي

الفعالية الرائدة ترسم مالمح جديدة لمستقبل إنتاج األغذية من خالل إطالق مكونات جديدة  -

 متقدمة وتقديم حلول متكاملة وتطورات مبتكرة على امتداد سلسلة التوريد وتقنيات

جلفود للتصنيع  معرض تنظيم واستضافةأعلن مركز ديب التجاري العالمي عن : 2022سبتمبر  21 -ديب 

نوفمبر القادم، لتسليط الضوء على أحدث المنتجات والحلول  10و 8 خالل الفترة ما بين، 2022

  .قيمة يف قطاع األغذية والمشروباتالعالمية على امتداد سلسلة الوالتقنيات 

% من الجهات العارضة المشاركة ألوىل مرة، لتكون 25دورة هذا العام مشاركة أعلى بنسبة وستشهد 

كبر من  يعكس هذا النمو الكبير المكانة الرائدة التي تحتلها ، إذ %40سابقاتها بواقع نسخة هذا العام أ

ديب بين األسواق العالمية وتنافسية القطاع الصناعي لدولة اإلمارات ومنظومتها التجارية بشكل عام، 

 ". مليار 300مشروع " بما ينسجم مع االستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 

لفاعلة يف مجال تصنيع األغذية والمشروبات من مختلف قطاعات وتجمع الفعالية أبرز الجهات ا

المعالجة والتغليف وتوريد المكونات وحلول سلسلة التوريد والتحكم واألتمتة تحت مظلة منظومة 

وتهدف أجندة المعرض إىل رسم مالمح مستقبل قطاع التصنيع وتعزيز الفرص التي . غذائية موحدة

واالستفادة من تحو�ل القطاع الصناعي يف الدولة إىل مركز تصنيع عالمي  بعةُتتيحها الثورة الصناعية الرا

 ".اصنع يف اإلمارات"ودعم هذه المساعي بما ينسجم مع رؤية منتدى 

على مدى ثالثة أيام مواضيع االستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة  2022ويتناول جلفود للتصنيع 

تكار، من أجل مساعدة المؤسسات على الحّد من التكاليف وتعزيز والتغذية وتعزيز الكفاءة وتحفيز االب

كما تتطرق أجندة المعرض إىل أبرز التحديات الماثلة أمام اإلنتاج الغذايئ العالمي، . النمو وإحداث التحّول

وُتركّز الجلسات الحوارية لهذا العام على مسألة التضخم االقتصادي . وعلى رأسها ارتفاع أسعار الغذاء



 

يف األسواق % 14وتداعياته الكارثية على الدول الفقيرة، ال سيما يف ضوء ارتفاع أسعار األغذية بحوايل 

 . 1يف االقتصادات المتقدمة% 7الناشئة وما يزيد عن 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي إلدارة الفعاليات 

معرض جلفود للتصنيع استضافة وتنظيم من خالل  نعمل: "التجاري العالميوالمعارض لدى مركز ديب 

يتمثل هدفنا األساسي يف إحداث  ، إذالمالمح المستقبلية لقطاع تصنيع األغذية والمشروباتعلى رسم 

أثر إيجايب مستدام يف جميع أقسام القطاع واالرتقاء به نحو آفاق جديدة، بما ُيعزز مكانة دولة اإلمارات 

من خالل التصدي للتحديات الغذائية العالمية  ، وذلكجهة عالمية للقطاعات المستقبلية الرائدةكو

والتباحث حول االتجاه الحايل للمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة ودورها يف تحول األنظمة الغذائية، 

 ".ا على وجه التحديدفضالً عن استكشاف الفرص الهائلة التي يوفرها االبتكار يف قطاع التكنولوجي

 قيادة مستقبل إنتاج األغذية

كثر استدامةً  يف المستقبل من  وكفاءةً  ومرونةً  يهدف معرض جلفود للتصنيع إىل رسم مالمح قطاع أ

خالل الجمع بين الخبراء العالميين وُصّناع القرار وقادة الفكر يف سلسلة من الجلسات الُملهمة والمعمقة 

وتضم أجندة المعرض لهذا العام قمة تكنولوجيا الغذاء التي تستضيف . لتبادل اآلراء بشأن تطور القطاع

ليط الضوء على أجندة حافلة بالمواضيع يف القطاع للتباحث وتس متحدث وخبير 100ما يزيد عن 

يف قطاع األغذية  3.0بتكارات الهندسة الغذائية ومصانع المستقبل وتطبيقات الويب االالمحورية، مثل 

واألسواق الناشئة والسالمة الغذائية ومنظومات االقتصاد الدائري ونماذج التمويل المستدامة وغيرها 

 . الكثير

 عالميين نخبة من أبرز المتحدثين ال

يحظى ضيوف المعرض بفرصة االستماع مباشرة ألهم قادة القطاع وصناع القرار ورؤساء المؤسسات 

وتضم  ،البحث والتطوير ية والمخاطر والمستثمرين وأخصايئالشؤون الجيوسياس واستشاريالمالية 

نصل العام للهند يف قائمة أبرز المتحدثين المشاركين يف قمة تكنولوجيا الغذاء الدكتور أمان بوري الق

                                            
1 https://www.voanews.com/a/day-by-day-trade-bans-inflation-send-food-prices-soaring-/6670781.html 



 

الرئيس التنفيذي للعمليات يف المجّمعات والمناطق الحرة، موا� ديب  وأحمد سلطان الحّداد ،ديب

يف  الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال جلوبال فورواردينج وأمادو ديالو، إقليم اإلمارات –العالمية 

 . المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة األفريقية وكبور غنة ،منطقة الشرق األوسط وأفريقيا

 منصة رائدة للتواصل ومزاولة األعمال

ُيواصل معرض جلفود للتصنيع استقطاب أبرز األطراف الفاعلة يف قطاع إنتاج األغذية العالمي، علماً أنّه 

كّدت . تم حجز كامل مساحة األجنحة المتوفرة يف قسم المكّونات  من أبرز العالمات العالمية% 95وأ

الراعي البالتيني لمعرض جلفود (، بما فيها ويلمار 2022الغذائية مشاركتها يف دورة المعرض لعام 

وتنضم إىل قسم المعالجة . وجيفودان وكارجيل وإنترناشيونال فليفورز آند فراغرانسز) 2022للتصنيع 

. يمنز وجي إي إيه وإس آي جي وكرونزوالتغليف يف المعرض عالمات رائدة، مثل ريكرمان وتيتراباك وس

كبر نسبة تمثيل للقارة األوروبية على مدى األعوام الماضية، مع  وتشهد الدورة الحالية من المعرض أ

 .عودة دول مثل سويسرا والبرتغال للمشاركة يف الفعالية

: ألوسط وأفريقياومن جانبه، قال عبدالغني األديب، الرئيس والمدير العام لشركة إس آي جي يف الشرق ا

ً ريادياً يف مجال االستدامة بفضل فريقنا المبدع ومنتجاتنا وحلولنا المبتكرة، ما " تحتل عالمتنا موقعا

ونتطلع للمشاركة يف معرض جلفود للتصنيع ُمجدداً . ُيعزز دورنا يف وضع معايير جديدة يف قطاع التغليف

وُيعد معرض . ة وحلولها ذات القيمة الُمضافةهذا العام، حيث يستعرض جناحنا أحدث ابتكارات الشرك

جلفود للتصنيع أحد أهم المنتديات التي تجمع قادة القطاع من أجل التباحث حول أحدث االتجاهات 

سرنا المشاركة يف هذا الحوار حول يو . والتطورات يف قطاع األغذية والمشروبات وتأثيرها على القطاع

 ".مالمحهمستقبل قطاع التغليف ودورنا يف رسم 

كبر الشركات يف قطاع األغذية الستعراض منتجاتها وخدماتها وحلولها أمام أهم  وتستقطب الفعالية أ

ولن تختلف دورة . المشترين من جميع أنحاء العالم، وتقديم العديد من فرص التواصل ومزاولة األعمال

للمشاركين لبناء عالقاٍت مهنية جديدة العام الحايل من المعرض عن سابقاتها، ال سيما مع تقديم فرص 

كات رفيعة المستوى  .وتعزيز العالقات القائمة وإقامة شرا



 

 توسيع المحفظة العالمية

ً عن  أعلنت كون العالمية، شركة تنظيم الفعاليات الدولية التابعة لمركز ديب التجاري العالمي، مؤخرا

طوير محفظة عالمية من الفعاليات يف التعاون مع دي إم جي إيفنتس يف إطالق مشروع مشترك لت

وتتمثل الرؤية المشتركة لكال الطرفين يف تطوير أسواق . قطاعي األغذية والضيافة خارج دولة اإلمارات

 .جديدة وتزويد مجتمع األغذية والمشروبات العالمي بفرصة الوصول إىل أسواق النمو الناشئة

 وأعلن الطرفان مؤخراً، 

كون العالمية أعلنت باالنسجام مع أول خططها للتوّسع نحو السوق العالمية، وا التعاون، بموجب هذو

المعرض و المعرض السعودي لألغذية والمشروباتعن انطالق فعاليات مؤخراً  "دي إم جي إيفنتسو"

وتشكل الفعاليتان جزءاً من معرض . 2023يونيو  22و 20يف الرياض بين  السعودي لتصنيع األغذية

 .العالمي، الفعالية الرائدة واألكبر من نوعها يف قطاع األغذية والمشروبات العالمي جلفود

 .جلفود للتصنيع: لمزيٍد من المعلومات والتسجيل، ُيرجى زيارة

 -انتهى-

 

 مالحظات للمحررين

يف خمس فعاليات رائدة يف قطاع األغذية  2022نوفمبر  10و 8يستقبل مركز ديب التجاري العالمية الزوار بين 

جلفود للتصنيع وجلف هوست ومهرجان المأكوالت المتخصصة ومعرض الشرق األوسط للحلويات : والمشروبات، هي

ض العالمات التجارية الخاصة والترخيص يف ومعر  )المعروف سابقاً باسم يامكس الشرق األوسط(والوجبات الخفيفة 

 .الشرق األوسط

لمزيٍد من المعلومات والتسجيل، ُيرجى . ُيمكن للمسجلين حضور الفعاليات الخمس مجاناً باستخدام تصريح واحد

جلف و معرض الشرق األوسط للحلويات والوجبات الخفيفةو مهرجان المأكوالت المتخصصةو جلفود للتصنيعزيارة 

 . معرض العالمات التجارية الخاصة والترخيص يف الشرق األوسطو هوست

 لمحة حول جلفود للتصنيع
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للتصنيع منصًة مثالية تُتيح ألبرز الجهات العالمية الفاعلة على امتداد سلسلة توريد األغذية  يوفر معرض جلفود

والمشروبات والشركات الُمصّنعة إيجاد الحلول الكفيلة بتحسين عمليات اإلنتاج والزراعة والمعالجة وتعزيز األرباح، ما 

ويشكّل المعرض المنصة األبرز يف القطاع، ال . مح القطاعيجعل الفعالية الوجهة األفضل لجميع الجهات الرائدة لرسم مال

سيما يف ضوء دوره يف تحسين الكفاءة التشغيلية، والتشجيع على التوريد المسؤول على امتداد سالسل اإلمداد القابلة 

ت المستدامة للتتبع، فضالً عن التعرف على المعوقات التي تحول دون الدخول إىل األسواق الجديدة، واعتماد الممارسا

كثر من  1,600ويوفر جلفود للتصنيع لـ . وإيجاد مصادر جديدة للتمويل دولة بيئة مواتية الغتنام  60جهة عارضة من أ

  .ألف خبيراً يف القطاع 36الفرص ورسم آفاق جديدة، كما يطرح باقة شاملة من فرص التواصل مع ما يزيد عن 


