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IAOM MEA Lebanon Regional Forum 
Chairman’s Message 

Dear Colleagues and Friends from IAOM MEA Region,

On behalf of the Lebanese fl our millers, entrepreneurs and allied professionals from the milling 
industry, I would like to dearly welcome you to our beloved Beirut.

It gives us great honor and pleasure to have such a group of delegates representing diff erent parts 
of the Middle East and Africa region. Through our dedication and commitment, we strive to repeat 
and possibly exceed the success of the IAOM MEA Conference that was held in Beirut in 1996.

As you are all aware, this is the fi rst of two IAOM MEA events held yearly. The forum is more 
technically oriented, whereas the other one taking place in Dubai between the 3rd and 6th of 
November will be gearing towards management, networking and trading. Towards the end of this 
forum, each one of you will have furthered your knowledge on the milling industry, and thus helping 
grow your respective mills.

The International Association of Operative Millers – Middle East and Africa Region was established 
in Jordan in 1988. At that time, we were not more than 25 members. It gives me great pleasure to 
say that we now consist of more than a thousand millers, grain traders and machine manufacturers, 
and will grow further. This is proof of the strong desire to learn and search for new techniques--a 
desire for growth and impact.

As Benjamin Franklin once said: “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me 
and I learn.” As is the case, we are here to interact and learn from each other.

We hope that this forum concretely aids our present and future generations in the further 
development of our respective industries.

As interaction and exchange of knowledge is an integral part for the success of this forum, please 
do not hesitate to ask any questions at any time.

Growth is the path of greatness.

Together we grow! 

Yours truly 
Bachar Boubess 
Chairman, IAOM MEA 2019 Lebanon Regional Forum 
Owner & CEO, Modern Mills of Lebanon
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800+
ATTENDEES 3-6 NOVEMBER DUBAI WORLD 

TRADE CENTER

10% off for 3 - 5 persons from the same company / group
15% off for 6 - 9 persons from the same company / group
20% off for 10 or more persons from the same company / group

Special discounts exclusively for Millers!

C O N T A C T  U S  A T  -  E V E N T S . C O O R D I N A T O R @ I A O M - M E A . C O M

WWW.IAOM-MEA.COM/IAOM-DUBAI-2019

Anniversary

th

“I sincerely wish that this conference be pivotal 
for the prosperity and longevity of our industry 

and future generations.”

H.E. ESSA AL GHURAIR 
WELCOMES YOU TO

Join us for MEA’s largest 
and longest running Grain 
Commodities, Flour and 

Feed Milling Event!
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THANK YOU TO OUR SPONSORS
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VISION

MISSION

WHO 
SHOULD 
ATTEND

Targeting technical millers from the Sub Saharan 
African, the Maghreb and the Middle East regions 
and providing them with a professional and business 
platform customized to cater to their market challenges.

Benefiting local millers from top quality papers dealing 
with technical and regional challenges.  Providing a 
networking space to discover the latest technologies 
and solutions presented by international suppliers.

The IAOM MEA Regional Forums are open to:

• Technical Staff,
• Head Millers,
• Production Managers,
• Machinery Suppliers,
• Laboratory equipment suppliers.

Terms & Conditions:

• Access for two (2) days Forum
• Simultaneous Translation English – Arabic
• Lunch and coffee breaks
• Conference Bag
• Conference Brochure (English and Arabic)
• Preferred rates at the Crowne Plaza Beirut
• Access to Forum papers (published online after the forum)
• One (1) copy of the “Future of Flour” Arabic Edition
• Registration closes on 16th August 2019
• No refunds after registration with payment. Change of participant is possible.

REGISTRATION TERMS AND CONDITIONS

Millers $150

Suppliers (In addition to 
sponsorship package) $450
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Crowne Plaza Hotel - Beirut, Lebanon

Crowne Plaza Beirut is in the heart of the capital in Hamra Main 
Street, a prime destination for business and leisure. With views of the 
Mediterranean Sea, this upscale high-rise hotel is 3 km from Mohammad 
Al-Amin Mosque and 4 km from the National Museum of Beirut.

Avail IAOM MEA’s preferred room rates (inclusive of breakfast and taxes): 

Single Standard Room $100

Double Standard Room $110
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MONDAY, 16 SEPTEMBER
08:00 - 09:00 Welcome coff ee, Registration and Badge Collection

09:00 - 09:05 Welcome Message Bachar Boubess
Owner & CEO, Modern Mills of Lebanon

09:05 - 09:10 IAOM MEA Regional Forum 
Mission & Vision

Martin Schlauri
IAOM MEA Education Committee Chairman

GRAIN HANDLING & SAFE STORAGE

09:10 - 09:40 Introduction (Safe Grain 
Storage)

Martin Schlauri
Managing Director, African Milling School 
(Kenya)

09:40 - 10:20 Establishment of a Cereal 
Storage System

Muzaff er Arslan
International Director of Sales & Marketing, 
Altinbilek Makina (Turkey)10:20 - 10:25 Q & A

10:25 - 11:05 Risk of Explosion in Silos Nariman Barakat
Sales Manager, STIF (France)11:05 - 11:10 Q & A

11:10 - 11:40                         COFFEE BREAK & NETWORKING 

MILLS OPERATION

11:40 - 12:20 Importance of Grain Cleaning Charbel Farhat
Regional Manager , XOL Automation 
(Lebanon)12:20 - 12:25 Q & A

12:25 - 13:05 Key Parameters for Milling 
Excellence Georg Schafl er

Head of WR Technology, Buhler (Switzerland)
13:05 - 13:10 Q & A

13:10 - 14:10 LUNCH BREAK & NETWORKING

FOOD SAFETY

14:10 - 14:50 Secure Closures in Bag Viviane Mpinga
Marketing Manager, Fishbein (Belgium)14:50 - 14:55 Q & A

14:55 - 15:25 Panel Discussion: Experts to 
Experts

All speakers
Moderated by: Martin Schlauri
IAOM MEA Education Committee Chairman

18:00 - 21:30 Dinner at Mounir Restaurant (Sponsored by Flour Millers of Lebanon)

PROGRAM
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PROGRAM
TUESDAY, 17 SEPTEMBER

08:00 - 09:00 Welcome coff ee, Registration and Badge Collection

09:00 - 09:10 IAOM MEA Welcome & Agenda 
of the Day

Anas Shaar
General Manager, National Flour Mills 
(Lebanon)

                                                                   BAKING     

09:10 - 09:50 Flour Properties that Infl uence 
the Quality of Bread Georg Schafl er

Head of WR Technology, Buhler (Switzerland)
09:50 - 09:55 Q & A

09:55 - 10:35 Innovative Enzymes Salim  Makhoul
Head of Crown Bake, Crown Flour Mills 
(Lebanon)10:35 - 10:40 Q & A

10:40 - 11:10                         COFFEE BREAK & NETWORKING 

HOW TO IMPROVE FINISHED PRODUCT QUALITY

11:10 - 11:50 Flour Quality Pinar Erdal 
R&D Manager, Mirpain (Turkey)11:50 - 11:55 Q & A

11:55 - 12:35 Farinograph Language Mouhammed Kassoumeh
Manager, Kassomeh & Co., LLC (United Arab 
Emirates)12:35 - 12:40 Q & A

12:40 - 13:00 Panel Discussion: Experts to 
Experts

All Speakers 
Moderated by: Priscilla Bakalian
Food Scientist/ Flour Miller, Bakalian Flour 
Mills (Lebanon)

13:00 - 14:00 LUNCH BREAK & NETWORKING

14:00 - 15:30 Drive to National Flour Mills in Tripoli
15:30 - 17:00 Visit and Techncial Demonstration at National Flour Mills
17:00 - 17:30 Drive to Byblos
17:30 - 18:00 Sundowners sponsored by Bakalian Flour Mills 
18:00 - 19:00 Free time in Byblos
19:00 - 20:30 Drive back to Crowne Plaza Beirut
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Mr. Martin Schlauri
Managing Director, African Milling School, 
Buhler MEA (Kenya)

Ms. Priscilla Bakalian
Research & Development
Bakalian Flour Mills (Lebanon)

Mr. Martin Schlauri joined Bühler in 1980 after graduating 
as a milling technologist. After completing assignments in 
process development and plant commissioning, he was made 
responsible for the fl our milling business in various countries and

Priscilla Bakalian is the Research and Development Offi  cer 
at Bakalian Flour Mills, a fourth-generation family run wheat 
fl our mill based in Beirut, Lebanon. Her work includes 
plant optimization, product development and innovation as 

gained widespread experience in the Italian market as general manager of Bühler’s fl our milling 
department in Milan. Back to the headquarter in Switzerland, Martin Schlauri took over the 
management of the grain milling training center off ering professional training to milling personnel
from all over the world. Since 2000 Martin Schlauri was heading Bühler’s worldwide grain 
milling activities. This position he held until October 2014. Starting from 2015 Martin 
Schlauri has been assumed the management of the African Milling School located in 
Nairobi, Kenya as well as special tasks in Key Account Management in the Bühler Group.

well as in-house education programs in cereal science and baking technology.
 Priscilla holds a BS in Food Science and Management from the American University 
of Beirut, and is the youngest female to graduate from the Swiss School of Milling.

FORUM LEADERS

Mr. Bachar Boubess 
Chairman, IAOM MEA 2019 Lebanon Regional Forum 
Owner & CEO, Modern Mills of Lebanon

Second Generation Owner of Flour Mills, Bachar Boubess 
holds a BBA Degree from the Schiller College of London 
from the year 1979. Bachar also underwent a Milling Course 

the co-founder and board member of IAOM in Jordan since 1988. Currently, Bachar is CEO of Modern 
Mills of Lebanon SAL and board of director in Crown Flour Mills and Bakaa Flour Mills. His background 
exhibits international work experience having worked in Saudi Arabia, Egypt, Jordan and Romania.
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Mr. Muzaff er Arslan
Dip. Mechanical Engineer
International Director of  Sales and Marketing of 
Altınbilek Group (Turkey)

Mr. Muzaff er Arslan joined Altınbilek  Group in 2011. Before 
he joined Altınbilek Group he worked  as a freelance in 
the fi eld of Grain Handling and Storage as well as wheat 

milling sector for almost 14 years.  During  this period he cooperated with  Westeel a Canadian 
based Company and sold several systems in the Middle East and North Africa. Meanwhile 
he was nominated as a Chairman of Turkish- Vietnam Business Council in 2004 for a three 
terms and also acted as a Vice Chairman for TABA AmCham (Turkish American Businessman 
Association & American Chameber of Commerce) ten years for fi ve terms.  During his mission 
he has travelled  worldwide by visiting more than 83 countires and participating several events.  

PRESENTATION TITLE -  What are the risks of explosions in silo environment and what 
solutions exist to prevent them and limit their eff ects?

ABSTRACT: 

Altınbilek Group of companies are involved mainly in Agriculture and food sector. The Group was
founded in 1974 and is involved to design, manufacture, supply, install and give after sales
services for below mentioned sectors.

•  Turn-Key Grain Handling & Storage Systems
•  Turn-Key Feed Mills
•  Turn-Key Flake Mills for  Animal  consumption 
•  Turn-Key Seed Cleaning and Processing Plants
•  Corn Drying Plants
•  Conveying equipment for Flour & Semolina mills, such as elevators, screw, chain, belt    
   conveyors and so on
•  Cylindrical Silos for fl our, semolina  & bran
•  Square silos  for grain & powdery material

SPEAKERS



IAOM MEA 2019
REGIONAL FORUM

16-17 September 2019

12

Company Profi le: ALTINBİLEK, one of the leading companies in Turkey about manufacturing 
of high capacity chain conveyors, belt conveyors, bucket elevators, screw conveyors, grain 
cleaning systems and various grain industry components and accessories. With it’s high 
technology machinery, Altınbilek is manufacturing high capacity chain conveyors, belt 
conveyors, bucket elevators, screw conveyors, grain cleaning systems and various grain 
industry components and accessories in Eskisehir factory. Today, Altinbilek exports products 
and technologies with the ALTINBILEK brand to nearly 40 diff erent countries including European 
countries. ALTINBİLEK competes with powerful brands World-wide in an industry that requires 
a great power and investment such as the grain handling and storage systems. In order to satisfy 
customer requirements fully, ALTINBILEK aims to improve it’s product and service quality, deliver 
in time with best quality mentality. Altınbilek has defi ned entire processes covering design, 
production, sale and after-sales services for total customer satisfaction. Today’s production 
requirements demand systems that excel in performance and are reliable after years.Altınbilek 
aims easy installation, maintenance, simple operation, durability, fl exibility, and operation 
effi  ciency are all carefully considered in the design and manufacturing steps of every product. 
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Mrs.Nariman Barakat
Sales Manager, STIF (France)

Nariman Barakat was Born in Africa and graduated in 
Marketing through three countries: Venezuela, Lebanon, and 
France. She is Responsible of Sales in Middle East and Africa 
since 2014 for STIF, a French Company which is specialized

in manufacturing Safety equipment & spare parts for bulk handling. She is the First Lebanese 
lady who worked in Agriculture Sector by developing the Market of the mentioned Area, she 
was assigned to fi nd the perfect distributors and to support them in each Sales & Marketing 
step in order to develop safety working areas by providing high performance safety system for 
each industrial needs. Her mission is to inform companies about the risks of Dust Explosions 
and present them the best suitable solution to protect their facilities which she considers as 
one of the most important points. She is commited to visit customer sites to check problems 
and to satisfy their needs about safety solutions. She is always available to suport and 
help customers about any information by providing documentations, technical advices and 
samples. STIF is the leader company in explosion protection fi eld by giving a total access of 
its European original certifi cations for their customers, agents, manufacturers and end-users. 
Her success is due to the fact that she is not just to selling products but she is providing 
effi  ciency solutions. During her free time she is Volunteer for public offi  cial and humanity 
associations. She’s able to speak four languages Arabic , English , French and Spanish

PRESENTATION TITLE -  What are the risks of explosions in silo environment and what 
solutions exist to prevent them and limit their eff ects?

ABSTRACT: 

The main and most important reason of this conference for Lebanese millers is to learn about 
the risks of a Dust explosion, to know what can be the consequences for them and their facilities. 
It is also important for them to be aware of how we can prevent those risks to happen and to 
limit also the consequences of a dust explosion in the worst case. Dust explosions are more 
commun that we can think : Indeed, there was 281 dust explosions occurred in US Industrial 
Facilities over the past 25 years! Resulting in 119 Fatalities and over 700 Injuries and it’s 
worldwide Most often such as dispersion of dust can form explosions and take place intentionally 
inside process equipment, for example, by handling & transportation in various process such 
as Mills, Dryers, Mixers, Buckets elevators and other conveyors, silos, fi lters, cyclones and 
connecting ducts. Furthermore, there are three reasons more why explosions can occur : 
-Ignition Source (heat) -Oxygen in air (oxidizer) -Combustible dust (fuel) The consequences 
can be very serious : Above all, lifes can be taken, protect your personnel must be the fi rst 
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(Continued) - thing to do. Installations can be totally destroyed, an entire factory can explode 
in few seconds. The cessation of the production can cost a lot of money and of course 
customers’needs could not be satisfi ed. STIF has developed an entire range of products named 
VIGILEX with the aim to prevent any ignitions sources and to limit the disastrous consequences 
of explosions. To resume: propose solutions for your facilities to be totally secured. What STIF 
can off er you : › Protect your most valuable resource : People › Protect expensive facilities & 
equipment › Protect valuable product › Prevent fi nancial losses › Ensure continuous operations 
› Ensure on-time delivery to customers We will explain in our presentation in details, the causes, 
the risks, the consequences and all the solutions proposed by STIF to secure your applications.

Company Profi le: STIF French Factory, which is specialized in manufacturing components for 
the bulk handling industry, and VIGILEX explosion vent panels, Since 1984 STIF has earned a 
solid international reputation by exporting to more than 60 countries worldwide. The production 
unit extends over 10 000 m2 and is based in the West of France near ANGERS, 80 km from 
NANTES – ST NAZAIRE port. STIF’s “constant investment” policy is maintaining its technological 
advance and enabling the company to be equipped with the most modern production. Thus a 
high performance is guaranteed through optimized methods and tools by our experienced and 
innovative engineering team. Thanks to its competitiveness and responsiveness, STIF has won 
many subcontracts to manufacture special series parts in addition to its catalogue products.
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Mr.Charbel Farhat
Regional Manager, XOL Automation (Lebanon)

Charbel Farhat brings a wealth of knowledge and expertise 
to the industrial fi eld. He joined XOL Automation- a diversifi ed 
Engineering Sales & Service Company covering the Middle 
East & North Africa Region- in 2011, and holds the position

of Regional Manager. Farhat mentors a team of engineers in the Levant and GCC and oversees 
sales and design activities in the region. Farhat has extensive engineering experience in the 
milling and agriculture industry and during the past 8 years, his work was focused upon 
improving process plants productivity and minimizing waste. In that capacity, his primary 
clients have been major food and feed milling plants in the Middle East and Eastern North 
Africa. In addition to the milling industry, Charbel Farhat has an extensive experience in the 
oil seed-crushing fi eld. He has overseen design and implementation of process upgrades in 
some of the biggest plants in the region. Beginning his career, Farhat held the position of Area 
Sales Manager Middle East & Africa from 2009 until 2011 at Maschinenbau Halberstadt GmbH 
(Power Generation) Division: MBH (Middle East), where he supervised and coached his team 
and supervised improvements in key products design and quality. He also held the position 
of Mechanical Engineer, at Khonaysser Motors SAL (Power Generation) from 2002 until 
2009 where he increased sales more than 300% by developing the and redesigning product 
profi le for international market and supervised the installation of products. Charbel holds a 
bachelor degree in Mechanical Engineering from Notre Dame University (NDU) of Beirut.

PRESENTATION TITLE -  Importance of Grain Cleaning

ABSTRACT: 

Dust control is one of the most important and likely ignored systems in your facility, and 
the fl our milling industry in general. Proper design and preventative maintenance programs 
support the critical path to a successful fl our mill or mixing operation by protecting employees 
from numerous risks created by fugitive dust discharge and accumulation. We will be 
discussing proper design and maintenance practices of a dust control system. Dust Collection 
starts from point of receiving raw material through the entire production process all the way 
to fi nished product is packed. This includes port terminal, truck unloading station, and all 
conveying equipment and storage facilities. Grain dust when removed the Lebanese miller 
can benefi t from; Reduced infestation within the storage facility which lead to longer storage 
period of the product. Elimination of fungal and bacterial contamination inside equipment to 
preserve fi nish product quality and enhance its shelf life. Improve workers productivity as 
they feel and work better in dust free healthy environment. Protecting ones most valuable 
investment against explosions risks. Zero emissions prevent the airborne hazards to spread 
in the surrounding area. Knowing the above facts and using a properly designed dedusting 
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(Continued) - system will directly aff ect the process throughput and minimize 
claims (e.g. absenteeism due  to illness, fatality losses, etc..). The output 
stability to meet the demand and product quality to compete are key factors in 
businesses’ profi t. In nowadays living standards ignoring such systems is not 
acceptable. We must all strive for the wellbeing of our families and communities.

Company Profile: XOL Automation is a diversified Engineering Sales & 
Service Company covering the Middle East & North Africa Region. A leading 
engineering company, XOL Automation is specialized in the agricultural 
industry to bring you the latest equipment from the world’s leading brands and 
serve your needs. This equipment, along with our best-of-class engineering 
practices, will help you improve productivity and maximize your profitability.
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Mr. Georg Schafl er
Head of WR Technology, Buhler (Switzerland)

Georg Schafl er is head of technology in the wheat and 
rye business unit at Bühler in Switzerland. In this role, he 
also forms the interface between the technology platforms 
in North and South America headquarter in Switzerland. 

Grain milling is in Georg’s blood. His family has been involved in this business for generations. 
After an apprenticeship in his parental business and a few years of practical experience, Georg 
was able to successfully complete the Swiss School of Milling in St. Gallen. Afterward he moved 
to Switzerland and began his career at Bühler as a milling technologist. The fi rst few years as a 
commissioning engineer and very soon after he became the senior process engineer. He later 
become the team leader up to the current function as the head of the grain milling technology 
department. He has in total 16 years of experience in the international environment of grain 
milling. Also, he is very successful in educational studies in business administration. He has 
applied technical management with federal diploma enables Georg to provide every customer 
with sustainable solutions, which are the basis for business success today and in the future.

PRESENTATION TITLE -  Educational Paper- Key Parameters for Operational Milling 
Excellence!

ABSTRACT: 

What does “operational milling excellence” mean to a miller? It refl ects the entire operation which 
can be structured into the following fi elds: -Making best use of raw material -Reliable operation 
– uptime of the plant -Constraint and high quality of fi nished product -Effi  cient operation – low 
cost in energy, manpower and maintenance. The raw material has the biggest impact on the 
overall cost. Grain is an organic material and subject to respiration. So it is essential to control 
the respiration loss as well as the deterioration of quality during storage. When it comes to fl our 
extraction the appropriate and state of the art technology in cleaning, conditioning and processing 
the grain impacts on the fi nancial bottom line. For millers, reliable operation further means to 
follow a scheduled maintenance and operation. Behind every machine and plant section there 
need to be measurable process parameters to recognize any drift from the ultimate. Such 
measures need to be implemented in the operation, such as break release for mill balancing, 
extraction and power measurement. Excellence means premium and consistent fl our quality. The 
full value chain from wheat to fl our is monitored either by online measurement or regular sampling 
procedures. Equally valid is pest control to assure a clean and safe fi nished product. Effi  ciency is 
found in the triangle of plant design, process and trained staff . Direct product fl ows to avoid waste 
of energy, proper production planning with scheduled downtime to assure best use of resources. 
Operational milling excellence means for a milling company the step from good to excellent.
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Company Profile: Billions of people come into contact with Bühler technologies to 
cover their basic needs for food and mobility every day. Two billion people each 
day enjoy foods produced on Bühler equipment; and one billion people travel in 
vehicles manufactured with parts produced with our machinery. Countless people 
wear eye glasses, use smart phones, and read newspapers and magazines, 
all of which depend on Bühler process technologies and solutions. Having this 
global relevance, we are in a unique position to turn today’s global challenges 
into sustainable business. We want every human being to have access to healthy 
food. We want to do our part to protect the climate with energy-efficient cars, 
buildings, and machinery. Our motto is creating “innovations for a better world.”
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Ms.Viviane Mpinga
Marketing Manager, Fischbein (Belgium)

Viviane Mpinga holds a degree in Languages and 
Linguistics from the Université Libre de Bruxelles – ULB 
and a postgraduate in Management of International Trade 
from the Haute Ecole Francisco Ferrer - Institut Cooremans 

(Brussels). She has worked in several international companies (European and American) 
and joined Fischbein SA in 2001. She is in charge of providing marketing tools inside the 
company and to a large network of distributors. As well as conducting marketing studies in 
the sector of activity of Fischbein, in terms of market segments and new customers Viviane 
Mpinga holds a degree in Languages and Linguistics from the Université Libre de Bruxelles 
– ULB and a postgraduate in Management of International Trade from the Haute Ecole 
Francisco Ferrer - InstitutCooremans (Brussels). She has worked in several international 
companies (European and American) and joined Fischbein SA in 2001. She is in charge 
ofproviding marketing tools inside the company and to a large network of distributors. 
As well as conducting marketing studies in the sector of activity of Fischbein, in terms of 
market segments and new customers. Viviane Mpinga holds a degree in Languages and 
Linguistics from the Université Libre de Bruxelles – ULB and a postgraduate in Management 
of International Trade from the Haute Ecole Francisco Ferrer - InstitutCooremans 
(Brussels). She has worked in several international companies (European and American) 
and joined Fischbein SA in 2001. She is in charge ofproviding marketing tools inside the 
company and to a large network of distributors. As well as conducting marketing studies 
in the sector of activity of Fischbein, in terms of market segments and new customers.

PRESENTATION TITLE -  Secure closures in bag closing technology

ABSTRACT: 

Fischbein developed several types of closures by sewing meeting the customers’ 
requirements to protect the product contained in the bag: sewing with crepe paper, sewing 
with folding the top of the bag (fl ap folding), sewing with twin needles, tape over sewing 
(TOS 3000-SW). All these closures provide high bag integrity, without breakage during 
the transport and reducing strongly thefts of product. More and more, some sectors 
require siftresistant closures i.e. without any single leakage to avoid external pollution by 
the product itself or even to avoid internal contamination by insects in the bag. Indeed, 
producers of fl our or cereals would not accept to loose a part of their production. This 
point relates to the “mechanical” performance of the bag closure. The various possibilities 
in the types of closures apply very well with “open mouth” bags whose fl exibility is well 
established. The packaging line and its spout will accept various sizes and weights of 
bags of diff erent materials (paper, woven propylene with an inner liner, polyethylene, 
laminated or coated bags…). The bag closing technology of sealing can also provide 
perfect closures which will enhance the “protection” of the food contained in the bag. 
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Company Profi le: Fischbein S.A. is an American company, belonging to Duravant group, 
world leader in open mouth bags closing technology. Its main manufacturing site is located 
in North Carolina. The Brussels Headquarters, created in 1956, are dealing with the 
assembling, distribution and marketing of a large range of machines for Europe, Africa and 
the Middle East. The pieces of equipment for the closing of open mouth bags are divided 
within the following ranges: sewing, sealing, gluing and combined means for manual, 
semi- and automatic processes. To complete the bagging lines, Fischbein developed other 
solutions like bag presenters, bag top formers (with bag stop or moving along), tag dispenser, 
conveyors (Fischbein multiway or belt technical conveyors or standard conveyors or inclined), 
bag kickers, bag pushers, conventional or robot palletizers and bag turner. Moreover, 
Fischbein provides its customers with a wide range of consumables: from genuine spare

(Continued) - Furthermore, the options that the sealing range propose can also fulfi ll the 
same objective of “food safety”. Crimp wheels (to end the sealing process and ensure an 
effi  cient closure of the bag), air evacuation and inert gas insertion (the Nitrogen allows 
to increase the level of protection of the product inside the bag and hence its life) .or full 
validatable versions (to ensure ‘high end’ products are safely protected in the bag).
. 
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Mr. Salim Makhoul
Head of Crown Bake, Crown Flour Mills (Lebanon)

I am Salim Makhoul, Head of Crown Bake. Crown Bake 
deals with trendy and innovative mixes, bread improvers 
& correctors that serve milling, baking, and extruder’s 
products. I am a teacher at the university of St. Joseph 

Beirut for the master classes of food technology and have been in the field since 
1997. Professional back ground: •Milling engineer. Diploma from SMS Diploma 
in milling course (November, 15th October 2001 to 15th March 2002) -Milling 
Engineering. -Milling Technology. -Mill product and Quality Control. -pneumatic 
and mechanical conveying -Aspiration •Master baking and enzymes technology. 
International Baking Academy (Weinheim / Germany) Diploma in professional 
baking (January 25- march 4,2010) Buhler Training Center (Switzerland) Certificate 
in Advanced milling course (14 -25 November 2005) -Milling Engineering -Plant 
technology -Lab and quality control -pneumatic and mechanical conveying -Aspiration 
•Advanced milling courses in Kansas state university. Flour Milling Course (May 
5- June 5, 2008) International grain program (June 9-20, 2008) Advanced Flour 
Milling Technical training Course (June 21- 27, 2008 1997-presentCrown Flour 
MillsBeirut, Corniche Du Fleuve Technical and development manger Responsible 
of the production department from the purchasing of raw material to the delivery 
of final product. Hiring and training new personnel.  Training head departments 
Good communicator. Good leadership skills. Analytical skills. Research and 
development of current and new products Technical services and customer support. 
Bread improvers, ready mixes and premixes (enzymes technology) Tailor made 
products. Planning flow sheets Developing wheat mixtures Follow up of wheat and 
flour analysis Engineering and reengineering processes Quality control Preventive 
maintenance procedures. Bakery innovation Europe Munich Germany. Health 
and market trends.( February,2014 ) Health oat and stability ( February, 2014 ) 
Novozymes Switzerland Enzymes application for the baking industry ( November, 
2013 ) Pavan Italy Dry pasta production (October,2013) AIB (American Institute of 
Baking) Manhattan, Kansas state University Baking ingredients: Formulating bread 
and sweet goods.( April 2013) Flour tortilla Production: (April 2013). Muhlenchemie 
(Ahrensburg Germany)  Enzymatic flour treatment for Pasta ( October, 2012).
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ABSTRACT: 

Lebanon import wheat from all over the world especially from the black see region via a small 
ships. millers face a signifi cant variation in wheat and diff erent rheology profi le as well as 
diff erent falling number, it varies for example from 200 to 500 FN. the challenge in Lebanese 
mills are to compensate all the variations and to give the bakeries a stable and a consistent 
fl our, where as we have a big competition with Turkish fl our, and European fl our. bakeries in 
Lebanon a wide variety of bread from the Lebanese bread the traditional one, to the frensh 
baguette and battard , and to soft bread sandwich like soft buns, fahittas, ...etc. the frozen 
bread and pastry market is signifi cantly increase, this request a high value fl our, tailored and 
treated with additives, in order to compensate the mechanical stress and the glutathione 
eff ect in thawing. nowadays the mills equipped mixing plants to produce convenient mixes 
to small bakery stores and as well as big bakeries that deal with health bread such as oat , 
fi ber and low carb bread. the main constituent is fl our – wheat and/or rye fl our, depending 
on the type of product, and including coarse and wholemeal fl ours. And “main constituent” 
applies to quality as well as quantity. The quality of most baked goods is determined very 
largely by the properties of the fl our used for making them. The smaller the range of end 
products to be baked from a particular fl our, the easier it is to make up a tailor-made fl our 
to achieve optimum quality. Complete mixes exploit this advantage to the full. Not only 
do they ensure high-quality end products; they also save the user the trouble of stocking 
special fl ours for certain applications or types of product. Turkish government support 
fl our exportation and year by year the quantity increase signifi cantly, there fore the mills in 
Lebanon request a cheap fl our and upgrade the quality by using enzymes inside of the mills.

Company Profi le: What began in 1952 as a modest mill capable of milling 40 tons of wheat per 
day is now one of the most modern and competitive mills in the Middle East with a capacity of 
more than 15,000 tons of wheat per month. We started out with the top-of-the-line equipment for 
the time, and focused on quality in every way. That approach has certainly fueled our success, 
but over the years it has been bolstered by a strong investment in securing the most advanced 
technologies, extending our facilities, and in continuous training of our highly qualifi ed personnel.

PRESENTATION TITLE -  Innovative enzymes technology for improving wheat fl our
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Ms.Pinar Erdal
R&D Manager, Mirpain Gida San.Ve Tic.A.S.
(Turkey)

I was born in Istanbul in 1985. I have graduated from Food 
Technology in Tekirdag Namik Kemal University in 2008 I 
was started to work with Mirpain in 2010. I have graduated 

from Istanbul Aydin University with a bachelor of science in Food Engineering in January 
2017. I am responsible for R&D works and technical sales in Mirpain. I have visited 35 
countries all around the world for business purpose. I visited close to 100 fl our mills. 90% 
of these are on the African continent. Apart from this, I am also responsible for providing 
on-site, in house technical training to the customers. I am studying for a master’s of science 
degree in the eff ects of enzymes in Istanbul Aydin University. I hope to continue it in 2020. I 
am working in Mirpain since 2009. My current role in Mirpain; working on industrial bakeries, 
industrial fl our mills, creating customized tailored bakery improvers, fl our improvers, pasta 
improvers, fl our correctors, after rheological & chemical analysis and baking tests. Tailored 
solutions of bread improvers (for all type of breads) and fl our correctors.Enzyme cocktails 
that are tailored to meet the customers’ needs and assist them as technical and sales. I 
lead an 18 person team and I love my job and i like to travel. I gave my fi rst presentation 
in Kenya Regional forum in 2015. I also study on new innovative products&services. 
I also performed as the creator and operator: E-FREE BREAD IMPROVER Project 
which is supported by Turkish government authority(COMPLETED SUCCESSFULLY).

PRESENTATION TITLE -  Flour Quality

ABSTRACT: 

The ingredients for fl our improving, especially ultra concentrated enzymes catalyze chemical 
reactions in the case of fl our/dough. As they are ultra concentrated, they are used at very 
low dosage (ppm) and yield big desired eff ects on the fl our quality. As an example; they 
enhance gas production by yeasts and can help control the strength of the dough. Wheat 
fl our quality depends on its compounds, which means depending on many varieties which 
are mentioned above…The below mentioned end product properties determine the quality 
of fl our ; Even crumb color Even crust color Even & smooth crumb texture Higher water 
absorption Even&uniform crumb structure Uniform loaf shape Better knife-opening Higher 
tolerance to various process Some of the fl our treatment enzymes used in eff ecting fl our 
quality are ; -- Alpha Amylases -- Hemycellulases -- Lipases -- Glucose Oxidases -- Proteases 
Amylases were the fi rst enzymes to be added to bread doughs. Interestingly they are also the 
topic of most current research on enzymes in the dough. While the initial use was maximizing 
the fermentation process to obtain an even crumb structure and a high loaf volume, current 
interest centers on their ability to retard crumb fi rming, the anti-staling eff ect… Alpha-amylases 
are also added to fl our to generate fermentable sugar for yeast activity Improves crust color 
Amylases action on damaged starch granules produces dextrins and oligosaccharides, 
reducing their ability to immobilize water. This increases dough mobility (lowers consistency)
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Company Profi le: Mirpain (Swiss - Turkish Joint Venture company) is an R&D centered 
company which has a respectable experience in the production of high-quality milling-baking 
and pastry ingredients. We are serving our products to international markets which contain 
around 40 countries all around the world... Some of our product ranges are as follows; *Milling 
enzymes (Alpha-amylase, Hemicellulase, Glucose Oxidase, Lipase, Protease, etc...) *Milling 
Ingredients (Ascorbic acid, Gluten) *Ready Flour Improvers & Flour Correctors (Customized 
-Tailor made) *Flour Fortifi cation (Vitamin - Mineral mixes) *Bread Improvers & Bread Correctors 
(Customized-Tailor made) *Instant Dry Yeast *Pasta& Noodle Improvers *Pastry Ingredients 
(Cold Glazes, Topping Sauces, Muffi  n cake premixes, Sponge cake premixes, Sugar paste, 
etc...) In addition, we off er, to our customers, A FULLY EQUIPPED LABORATORY SERVICE, 
TAILOR-MADE(CUSTOMISED)PRODUCT SOLUTIONS or AN AUTHENTIC ONSITE 
PRODUCTION PLANT SETTING UP. * For each customer, we study in our laboratory 
and demo baking unit on their current products then we formulate the better product. We 
do this tailoring our products, in respect of our clients’ needs, visions, and requirements.



IAOM MEA 2019
REGIONAL FORUM

16-17 September 2019

25

Eng. Mouhammed Kassoumeh
Manager, Kassomeh&Co L.L.C. (U.A.E)

Mouhammed has 20 years of experience in the grain and 
milling industry. Has M.Sc.Eng from Damascus University 
1997, Member of the fi rst ISO team In Syria in 1996 ,He has 
been the Manager of Kassomeh &Co L.L.C. Dubai UAE, since

2001. succeeded by continuous eff ort to develop the quality importance awareness in the 
region and give hand for more than 15 mills in 8 Countries in the region to convert their labs 
from a primitive one to an advanced a well equipped labs. Award a Certifi cate of Appreciation 
from the Arab Union for Food Industries in 2009 for our eff orts to develop the food quality 
awareness in the Arab region . one of the founders of the Syrian Milling union (Aleppo)in 2007 
Attending all IAOM conferences since 2010, supporting with annual training courses in Europe 
that concrete his experience in Planning , installation , and after sales service, so all devices 
installed by Kassomeh company still in a good condition many of them are running continuously 
since a long time, in addition to mills many universities and Agri Research Centers in the 
region depend on our wide experience to fi nd a Lab solution for their scientifi c researches. 
Kassomeh and Co is proud to be the sole agent for the well known Brabender Company in 
Germany responsible for the GCC area and Jordan and Lebanon, recently with the support 
of Principle company Brabender in Germany are looking to be the leader in the market for 
lab scale food extrusion which is now of great importance specially for animal and fi sh feed.

PRESENTATION TITLE - Farinograph Language              

ABSTRACT: 

During many visits to the mills in Lebanon the common question after knowing that we 
represent Brabender in Lebanon is : can you tell us more about Farinograph. So we found 
it a good chance to give a brief about this device to the millers in this country in a simplifi ed 
and deep in the same time , so they can be ware all the fi elds related to this device. Since 
the fi rst Farinograph saw light in 1923 , this very reliable device becomes a very dependable 
tool to study the dough rheological properties for two reasons, fi rst one is that the factors that 
can be measured from the Farinograph curve (Farinogram) have been of great importance 
of predicting baking quality, second the mixing action imparted to dough is reproducible so 
this will provide us that certain precautions are taken. Accordingly Farinograph now is the 
most widely accepted device around the world for testing the rheological properties of fl our, 
and it has a wide presence in many national and international standards. In this topic we 
will give a brief about this device and its applications so expressions like “ this fl our is not 
a strong one”, “the stability of this fl our is too short”,” the water absorption of this fl our is 
57%””will be very clear to you, and you can speak and understand “Farinograph Language” 
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(Continued) - First the topic will show the latest model Farinograph TS device which 
concludes of the main driving and torque rheometer unit in addition to the (300 g) 
mixing bowl, water circulation thermostat, and the automatic dosing unit aqua-inject 
Then give a full view about the flour-water curve ( Farinogram) which is the principle 
test use today by cereal chemists, the main test procedure according to ICC and AACC, 
and other well known methods like “As Is” and “Constant Dough weight” Full physical 
and rheological description of the three phases that form the full curve(development , 
stability , break down)Phase, a deep definition of the factors obtained from the graph 
( Water absorption, development time , stability time , Mixing Tolerance Index , degree 
of softening ) How to classified flours according to the Farinograph factors (weak, 
medium,strong , very strong). occasionally we will talk about the the physical factors 
that influence (mixing bowl, temperature, mixing speed)and finally a very important 
chapter about the new application that helps millers like( use it for baking tests, 
inspect bug damage in flour, online dough testing, testing rye and gluten free mas

Company Profile: In 1923 the Foundation of Brabender® Elektromaschinen GmbH by 
Carl Wilhelm Brabender The Brabender® group today consist from: Brabender GmbH 
& Co. KG Duisburg, Germany: Laboratory equipment for the food and plastic industry 
Brabender GmbH & Co. KG Moscow, Russia Brabender® Instruments Inc. (New Jersey, 
USA): Brabender Brabender Technologie KG, Duisburg: Feeders, discharge aids 
and flow meters for bulk solids Brabender Messtechnik® GmbH & Co. KG Duisburg: 
Instruments for the plastic Brabender develops, produces and supplies instruments and 
equipment for the determination of material quality and physical properties Incoming and 
outgoing goods control, Production control and simulation Research and optimization 
of processing characteristics, Development of new recipes and products, Product 
manufacturing on a laboratory scale As a technological market leader for laboratory 
equipment of exceptional quality in the food processing and chemicals industry, we 
come up with optimal solutions for all of our clients‘ needs. Our instruments for the 
food industry Laboratory mills for sample preparation Instruments for grain reception 
tests (e. g. moisture testing) Instruments for flour quality tests Rheological equipment 
for dough quality testing Starch quality testing instruments Laboratory extruders
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االساسية والعزم  القيادة  بوحدة  ينتهي  والذي  أس  تي  الفارينوجراف  لجهاز  موديل  أحدث  أوًلا  الموضوع   سيتناول 
انجيكت". "اكوا  ا4لية  الجرعات  تحديد  ووحدة  المياه  لدورة  حرارة  ومنظم  جرام)   300) سعته  للخلط  وعاء  إلى   باGضافة 
الذي اHساسي  االختبار  يمثل  الذي  (الفارينوجرام)  الماء   - الدقيق  منحنى  حول  كامل  رأي  الى  الموضوع  ينتقل  ثم   ومن 
ولالتحاد الحبوب  لكيمياء  العالمي  لالتحاد  وفًقا  اHساسية  االختبار  إجراءات  وتمثل  القمح،  كيمياء  علماء   يستخدمه 
على الكامل  واالنسيابي  الفيزيائي  الوصف  مثل  المعروفة  اHساليب  من  غيره  إلى  باGضافة  الحبوب  لكيميائيى   اHمريكى 
التكسر) االستقرار،  (التطور،  بالكامل  المنحنى  تشكل  التي  الثالث  للمراحل  للعجين"  الثابت  و"الوزن  هو"  "كما   أسلوب 
االستقرار، وقت  التطور،  وقت  المياه،  (امتصاص  البيان  مع  عليها  المتحصل  لعوامل  مفصل  تعريف  تقديم  ذلك  بعد   ومن 
متوسط، (ضعيف،  الفارينوجراف  لعوامل  وفًقا  الدقيق  تصنيف  كيفية  وتقديم  النعومة)  ودرجة  المزج  تحمل  قدرة   مؤشر 
سرعة الحرارة،  درجة  الخلط،  (وعاء  مثل  المؤثرة  المادية  العوامل  حول  اHحيان  بعض  في  وسنتكلم  القوة)  شديد   قوي، 
الفحص الخبز،  الختبار  (استخدامه  مثل  المطاحن  يساعد  جديد  تطبيق  حول  للغاية  هاًما  جزًءا  سنتناول  وأخيًرا   الخلط) 
والغلوتين الجاودار  من  الخلو  اختبار  اHونالين،  العجين  اختبار  اللدقيق،  تفسد  حشرات  عن 

في والتحكم  المادية  وخواصها  المادة  جودة  تحديد  وأدوات  معدات  وتورد  وتنتج  برابندر  شركة  تصمم   البالستيك. 
ومنتجات وصفات  وتطوير  المعالجة،  خصائص  من  واالستفادة  المحاكاة  وبااحث  اGنتاج  ومراقبة  والخارجة  الواردة   البضائع 
في المتخصصة  التكنولوجية  السوق  قادة  من  شركتنا  وباعتبار  المختبر.  مستوى  على  المنتجات  وتصنيع   جديدة، 
الحلول نصمم  فإننا  الكيميائية،  والمواد  اHغذية  معالجة  قطاع  في  االستثنائية  الجودة  ذات  المختبرات  معدات   صناعة 
أدوات Gعداد  الغذائية  المواد  لصناعة  المعملية  المطاحن  في  المستخدمة  بأدواتنا  ونتميز  عمالئنا.  الحتياجات   اHمثل 
والمعدات الدقيق  جودة  اختبارات  أدوات  الرطوبة)  اختبار  المثال،  سبيل  (على  الحبوب  على  الحصول  اختبارات   عينات 
المختبرية الطرد  وأجهزة  النشا  جودة  اختبار  وأدوات  العجين  جودة  الختبار  .الريولوجية 

الشركة عن   معلومات 

اليوم برابندر  مجموعة  وتضم  برابندر،  وليم  كارل  سد  على   1923 عام  المحدودة  اHلمانية  برابندر  شركة  تأسست 

22

:

وشركة والبالستيك،  اHغذية  بصناعة  الخاصة  المعمل  معدات     Brabender GmbH & Co. KG Duisburg بألمانيا: 
المتحدة الواليات  جيرسي،  بنيو  للمعدات  المحدودة  برابندر  وشركة  روسيا،   Brabender GmbH & Co. KG موسكو، 

شركة المواد Brabender KGاHمريكية،  تدفق  وعدادات  التفريغ  ووسائل  التغذية  وحدات  دويسبورغ:    للتكنولجيا، 
شركة السائبة.  البالستيكBrabender Messtechnikالصلبة  معدات  Gنتاج  المحدودة 

.

.
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حصل وقد  والطحن،  الحبوب  نشاط  في  عاًما   20 خبرة  محمد  المهندس  لدي   يوجد 
في عضًوا  وكان   1997 عام  دمشق  جامعة  من  الهندسة  في  الماجيستير  درجة   على 
قسومة شركة  مدير  منصب  شغل  أنه  كما   1996 عام  سوريا  في  ل}يزو  فريق   أول 
200 1 عام  منذ  المتحدة  العربية  اHمارات  في  دبي  في   المحدودة 

15 من  أكثر  وشجع  المنطقة  في  الجودة  بأهمية  الوعي  لتنمية  المستمرة  جهوده  خالل  من  محمد  السيد  نجح   وقد 
كما ومتقدمة  جيًدا  مجهزة  معامل  إلى  بدائية  معامل  من  معاملهم  تحويل  على  المنطقة  في  بلدان   8 في   طاحونة 
الوعي تنمية  في  لجهوده   2009 عام  في  الغذائية  للصناعات  العربي  االتحاد  من  تقدير  شهادة  على  الشركة   حازت 
حرص وقد   .2007 في  (حلب)  السورية  المطاحن  اتحاد  مؤسسي  أحد  وكان  العربية  المنطقة  في  الغذائية   بالجودة 
في ذلك  ساهم  وقد   ،2010 عام  منذ  وأفريقيا  اHوسط  الشرق  في  للمطاحن  الدولية  الجمعية  مؤتمرات  كل  حضور   على 
واظب التي  السنوية  التدريبية  الدورات  بفضل  سيما  وال  البيع  بعد  ما  وخدمات  والتركيب  التخطيط  في  خبراته   دعم 
جيدة بحالة  زالت  ما  بتركيبها  قسومة  شركة  قامت  التي  اHجهزة  جميع  أن  بالذكر  والجدير  أوروبا.  في  حضورها   على 
الجامعات من  العديد  فإن  المطاحن  إلى  وباGضافة  طويل،  وقت  منذ  مستمر  بشكل  يعمل  منها  العديد  زال   وما 
إلى تضيف  معملية  حلول  تصميم  في  الواسعة  الشركة  خبرة  على  تعتمد  المنطقة  في  لزراعي  ا البحث   ومراكز 
واHردن العربي  الخليج  منطقة  عن  المسؤول  الوحيد  العميل  بكونها  قسومة  شركة  وتفخر  العلمية.   أبحاثهم 
لتكون قسومة  شركة  تسعى  برابندر،  شركة  تقدمه  الذي  الدعم  وبفضل  الشهيرة،  اHلمانية  برابندر  لشركة   ولبنان 
خاصة بالغة  أهمية  ا4ن  تشكل  والتي  المعامل  بمعايير  بالبثق  اHغذية  تشكيل  في  السوق  في  لرائدة  ا  الشركة 

واHسماك الحيوانات  لتغذية 

التقديمي العرض  :عنوان 
الفارينوجراف لغة 

لموضوع  :ا
الصنع  تام  المنتج  جودة  تحسين   كيفية 

والدقيق  الحبوب  تحليل  مبادئ 

لبنان؟ في  للمطاحن  المقترح  الموضوع  أهمية  سبب  ما  ملخص: 
 

لبنان في  برابندر  شركة  ستمثل  شركتنا  أن  معرفة  بعد  الشائع  السؤال  كان  لبنان  في  للمطاحن  العديدة  الزيارات   خالل 
المطاحن إلى  الجهاز  هذا  حول  ملخص  لتقديم  جيدة  فرصة  وجدناها  وقد  الفارينوجراف،  عن  المزيد  إخبارنا  يمكن  هل   هو: 
بالجهاز، تتصل  التي  المجاالت  بجميع  دراية  على  يكونوا  حتى  الوقت  نفس  في  ومفصلة  مبسطة  بصورة  البلد  هذه   في 
اعتماًدا عليها  يعتمد  أداة  العالية  الموثوقية  ذو  الجهاز  أصبح هذا  عام 1923، وقد  مرة في  أول  الفارينوجراف  أن ظهر   ومنذ 
منحنى طريق  عن  قياسها  الممكن  العوامل  أن  أولهما  لسببين،  للعجين  االنسيابية  الخصائص  دراسة  في   شديًدا 
يمكن العجين  خلط  عملية  أن  الثاني  والسبب  الخبز،  جودة  توقع  في  بالغة  أهمية  تشكل  (الفارينوجرام)   الفارينوجراف 
نطاق على  قبوًلا  اHكثر  يعد  الذي  الجهاز  ا4ن  هو  الفارينوجراف  جهاز  فإن  وعليه،  اHولية.  التوقعات  يمنحنا  مما   تكرارها 
اGقليمية المعايير  من  العديد  في  واسع  وجود  وله  للدقيق  االنسيابية  الخصائص  باختبار  يتعلق  فيما  العالم  حول   واسع 
ال الدقيق  "هذا  مثل  تعبيرات  فنجد  وتطبيقاته  الجهاز  بشأن  ملخص  بتقديم  سنقوم  الموضوع،  هذا  وفي   والعالمية. 
أصبحت قد   "57% نسبته  الدقيق  لهذا  المياه  امتصاص  و"أن  كافي"  باستقرار  يتمتع  ال  الدقيق  و"أن  الكافية"  بالقوة   يتمتع 

وفهمها "الفارينوجراف"  بلغة  التحدث  بإمكانكم  ويصبح  لكم   .واضحة 
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الشركة عن  معلومات 

إنتاج في  جيدة  بخبرة  وتتمتع  والتطوير  البحث  في  مشتركة)  تركية  سويسرية  (شركة  ميربين  شركة   تتخصص 
ما تضم  التي  العالمية  اHسواق  في  منتجاتها  الشركة  تطرح  العالية.  الجودة  ذات  والمعجنات  الطحن   مكونات 
أميليز (اHلفا  الطحن  إنزيمات   @ منتجاتنا:  مجموعات  أمثلة  بعض  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  دولة   40 من   يقرب 
اHسكوربيك (حمض  الطحن  مكونات   @  ( . . . وغيرها والبروتياز  لليباز  وا الجلوكوز  وأوكسيديز   والهيميسيالز 
الجافة الخميرة   @ والمخصصة)   - الطلب  (حسب  الجاهزة  الدقيق  معالجة  وإنزيمات  الدقيق  محسنات   @  والغلوتين) 
الطبقة والصلصات  لباردة  ا المصقولة  (اHسطح  المعجنات  مكونات   @ المعكرونة  ومحسنات  المعكرونة   @  الفورية 
لعمالئنا نقدم  ذلك،  إلى  باGضافة   .( . . . وغيرها السكر،  وعجينة  اGسفنج  كعكة  وخلطات  الكعك  وخلطات   العلوية 
مصنع إنشاء  أو  (مخصصة)  الطلب  حسب  مصنوعة  منتجات  إنتاج  حلول  أو  كامًال  ا  تجهيًز مجهزة  مختبرات   خدمة 
أفضل. منتج  بصياغة  نقوم  ثم  العرض،  وتجارب  المختبر  وحدة  في  الحالية  منتجاتهم  ندرس  عميل،  لكل   @  إنتاج. 
العمالء ومتطلبات  ورؤى  احتياجات  تناسب  مخصصة  منتجات  بصناعة  نقوم  نحن 
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التقديمي العرض  عنوان 
القمح دقيق  نوعية  لتحسين  اGبتكارية  اGنزيمات  تقنية 

الموضوع
الدقيق  اGنزيمات واGضافات على جودة  تأثير  – د.  المنتج تام الصنع  كيف يمكن تحسين جودة 

لبنان؟ للمطاحن في  المقترح  الموضوع  أهمية  ما سبب  ملخص: 

 يستورد لبنان القمح من جميع أنحاء العالم، وال سيما من منطقة الجبل اHسود عن طريق سفن صغيرة. يتمثل التحدي الذي
في أننا  حيث  للخبازين،  ومستقر  متماسك  دقيق  وتقديم  االختالفات  جميع  عن  التعويض  في  اللبنانية  المطاحن   تواجهه 
الخبز من  بدًءا  الخبز،  من  كثيرة  أصناًفا  تصنع  اللبنانية  فالمخابز  اHوروبي.  والدقيق  التركي  الدقيق  مع  شديدة   منافسة 
ذلك. إلى  وما  الفاهيتا  وخبز  الناعمة  الكعكات  مثل  الناعم  النقانق  وخبز  الطازج،  الباجيت  إلى  التقليدي،  الخبز  وهو   اللبناني 
 وتتسع أسواق الخبز المجمد والمعجنات بشكل ملحوظ في لبنان، وهو ما يتطلب دقيق عالي القيمة معالج ومصنوع بالمواد
مختلطة بمعدات  الزودة  المطاحن  تتمكن  التذويب.  عند  الغلوتين  وتأثير  الميكانيكي  اGجهاد  تعويض  يمكن   المضافة حتى 
الشوفان الصحي مثل  الخبز  تبيع  التي  أيًضا  والكبيرة  الصغيرة  الخبيز  لمتاجر  تقليدية وتقدمها  إنتاج مخاليط  اHيام من   هذه 
الجاودار، أو دقيق  القمح  الدقيق، سواء دقيق  الخبز هو  النشويات. والمكون اHساسي في صناعة  باHلياف قليل  الغني   والخبز 
بالجودة الرئيسي  المكون  ويرتبط  الكامل.  والدقيق  الخشن  بالدقيق  الخبز  عمل  كذلك  الممكن  ومن  المنتج،  نوع   حسب 
المستخدم في صناعتها. وكلما قلت الدقيق  إلى حد كبير بخصائص  المخبوزات  تتحدد جودة معظم  بالكمية، حيث   وكذلك 
أعلى إلى  للوصول  مخصص  دقيق  إنتاج  اHسهل  من  كان  كلما  الدقيق،  من  معين  بنوع  المخبوزة  النهائية  المنتجات   أنواع 
للمنتجات العالية  الجودة  فقط  الخلطات  تلك  تضمن  وال  وجه.  أكمل  على  الميزة  هذه  الكاملة  الخلطات  تستغل   جودة. 
من معينة  أنواع  خبز  أو  معينة  الستخدامات  الدقيق  من  خاصة  أنواع  تخزين  متاعب  من  المستخدم  تقي  إنها  بل   النهائية، 
 المنتجات. تدعم الحكومة التركية تصدير الدقيق وتزداد كمية الدقيق سنة تلو اHخرى بشكل ملحوظ، لهذا، تطلب المطاحن

المطاحن اGنزيمات داخل  باستخدام  بزيادة جودته  الدقيق وتقوم  أنواع رخيصة من  لبنان   .في 

الشركة عن  معلومات 

أصبحت فقد  ا4ن  أما  الواحد،  اليوم  في  القمح  من  طن   40 تطحن  بسيطة  كمطحنة   1952 عام  نشاطها  المطحنة  هذه   بدأت 
 واحدة من أكبر المطاحن الحديثة التي تتنافس بقوة على مستوى مطاحن الشرق اHوسط، حيث تقوم بطحن ما يزيد عن 15
تأكيد اHول، وبكل  المقام  الجودة في  آنذاك وركزنا على  المعدات وا4الت  بأفضل  العمل  بدأنا  الشهر.  القمح في   ألف طن من 
التقنيات أحدث  تأمين  في  قوي  باستثمار  النهج  هذا  دعمنا  السنوات،  مرور  مع  ولكن  نجاحنا،  زيادة  في  النهج  هذا   ساهم 

عال مستوى  على  تأهيال  المؤهلين  لموظفينا  المستمر  التدريب  وتقديم  مرافقنا  وتوسيع 
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للخلطات المنتجة  الشركات  إحدى  وهي  بيك،  كراون  شركة  رئيس  مخول  سالم   أنا 
إنتاج في  المستخدمة  معالجته  وإنزيمات  الخبز  ومحسنات  والمبتكرة   العصرية 
في محاضر  بوظيفة  أعمل  والطرد.  البثق  بأجهزة  واGنتاج  والخبز  الطحن   منتجات 
اHغذية لتكنولوجيا  الماجستير  بصفوف  ببيروت  يوسف  القديس   ،جامعة 

الطحن كلية  من  دبلومة  على  حاصل  طحن.  مهندس   • مهنية:  خلفية   .1997 عام  منذ  المجال  هذا  في   وأعمل 
تكنولوجيا الطحن.  هندسة   -  (2002 مارس   15 إلى   200 1 أكتوبر   15 (نوفمبر،  الطحن  دورة  ودبلومة   السويسرية، 
في ماجستير   • الشفط    – الميكانيكي  والنقل  الهوائي  النقل   - الجودة.  ومراقبة  المطاحن  منتجات   الطحن. 
4  - يناير   25) المهني  الخبز  في  دبلومة  ألمانيا)   / (وينهايم  الدولية  الخبز  أكاديمية  واHنزيمات.  الخبز   تكنولوجيا 
هندسة  -  (2005 نوفمبر   14-25 ) المتقدمة  الطحن  دورة  في  شهادة  (سويسرا)  للتدريب  بوهلر  مركز   (2010  مارس 
الطحن دورات   • الشفط.   – والميكانيكي  الهوائي  النقل   - الجودة  ومراقبة  المعامل   – المصانع  تكنولوجيا   -  الطحن 
9-20) للحبوب  الدولي  البرنامج   (2008 يونيو   5  - مايو   5) الدقيق  طحن  دورة  كانساس.  والية  جامعة  من   المتقدمة 
الدقيق لطحن  كراون  شركة  ا4ن)  حتى   -  2008  ، يونيو   27  -  21 ) الدقيق  طحن  في  متقدمة  تدريبية  دورة   (2008  يونيو 
تسليم إلى  الخام  المواد  شراء  من  بدًءا  اGنتاج  إدارة  عن  المسؤول  التطوير  مدير  فليوف،  دو  كورنيش   ببيروت، 
والقيادة التواصل  في  جيدة  مهارات  يمتلك  التدريب.  إدارات  رئيس  جدد.  موظفين  وتدريب  توظيف  النهائي.   المنتج 
لديه العمالء.  دعم  وخدمات  الفنية  الخدمات  يقدم  والجديدة.  الحالية  المنتجات  وتطوير  أبحاث  في  يعمل   والتحليل. 
وتخطيط الطلب،  حسب  مصممة  منتجات  اGنزيمات)  (تقنية  الجاهزة  والخلطات  والمخاليط  الخبز،  محسنات  في   خبرة 
ومراقبة الهندسة  وإعادة  الهندسة  عمليات  والدقيق  القمح  تحليل  متابعة  القمح،  مخاليط  تطوير  التدفق،   أوراق 
بألمانيا. ميونيخ  في  المنعقد  أوروبا  في  المخابز  في  االبتكار  مؤتمر  في  شارك  الوقائية.  الصيانة  إجراء  واتباع   الجودة 
النوفوزيم إنزيمات  استخدام   2014 فبراير،  ر  واالستقرا الصحي  الشوفان   (2014 (فبراير،  والسوق.  الصحة   اتجاهات 
2013 أكتوبر،  اGيطالية  بفان  مجموعة  بمنتجات  الجافة  المعكرونة  إنتاج   (2013 (نوفمبر،  الخبز  صناعة  في   السويسرية 

الحلوة والمنتجات  الخبز  تشكيل  الخبز:  مكونات  كانساس.  والية  جامعة  مانهاتن،  للخبز  اHمريكي  (المعهد 
 (2013 (أبريل  التورتيا:  دقيق  إنتاج   (2013 (أبريل 

 (2012 (أكتوبر،  المعجنات  لعمل  باHنزيمات  الدقيق  لمعالجة  ألمانيا)  (ارنسبرغ،   Muhlenchemie  شركة
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الشركة عن  معلومات 

تقنية في  عالمي�  لرائدة  ا الشركة  ديورافانت،  لمجموعة  تابعة  أمريكية،  شركة  هي  المحدودة  فيشيبان   شركة 
الشمالية، كارولينا  والية  في  بالشركة  الخاص  الرئيسي  التصنيع  مقر  يقع  اHعلى.  من  المفتوحة  اHكياس   إغالق 
وتسويق وتوزيع  تجميع  في  ويتخصص   ،1956 عام  المقر  هذا  وتأسس  بروكسل،  في  للشركة  الرئيسي  المقر   ويقع 
اHكياس بإغالق  الخاصة  المعدات  أجزاء  تقسيم  يتم  اHوسط.  والشرق  وإفريقيا  Hوروبا  ا4الت  من  كبيرة   مجموعة 
للعمليات المدمجة  والوسائل  واللصق  المحكم  واGغالق  الخياطة  لتالية:  ا المجموعات  ضمن  اHعلى  من   المفتوحة 
اHكياس مقدمي/عارضي  مثل  أخرى  حلوًلا  فيشيبان  شركة  وقدمت  التعبئة،  خطوط  Gكمال  ا4لية  وشبه   اليدوية 
سيور أو  العالمات  توزيع  جهاز  أو  متوقف)  أو  يتحرك  سير  على  وجودها  مع  (سواء  اHكياس  تشكيل  ماكينات   أو 
ا4لية أو  التقليدية  والناقالت  اHكياس  ودفع  قذف  وأجهزة  المائلة)  أو  العادية  أو  الفنية  النقل   سيور  أو   النقل 
بدء المستهلكة:  اللوازم  من  كبيرة  مجموعة  لعمالئها  فيشيبان  شركة  تقدم  ذلك،  على  عالوة  اHكياس.   وخراط 

اHصلية الغيار  قطع  من 
.

:
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إجراء إلى  باGضافة  الموزعين،  من  كبيرة  ولشبكة  الشركة  داخل  التسويق  أدوات  توفير  بمسؤولية   واضطلعت 
الجدد والعمالء  السوق  قطاعات  حيث  من  فيتشيبان،  أعمال  قطاع  في  التسويقية  الدراسات 

التقديمي العرض  عنوان 

القماش المصنوعة من  اHكياس  اHمن في تكنولوجيا غلق  اGغالق 
 

الموضوع

سالمة اHغذية – (أ) فهم تعقد سالمة اHغذية  

لبنان؟ للمطاحن في  المقترح  الموضوع  أهمية  ما سبب  ملخص: 

بروكسل جامعة  من  واللغويات  اللغات  في  جامعية  شهادة  على  مينغا  فيفيان   حصلت 
كووريمانز معهد  من  الدولية  التجارة  إدارة  في  عليا  الدراسات  شهادة  وعلى   الحرة 
الشركات من  العديد  لدى  وعملت  فيرير(بروكسل).  فرانسيسكو  لجامعة   التابع 
2001 في  المحدودة  فيتشيبان  بشركة  للعمل  وانضمت  واHمريكية)  (اHوروبية   العالمية 

15

 
 
 

 

مدير تسويق
بلجيكاشركة فيتشيبان  ))

.

:

:

:

بل كبير.  حد  إلى  المنتج  سرقة  احتماالت  من  والحد  النقل  أثناء  تلفيات  حدوث  دون  القماش،  من   المصنوعة 
نهائًيا التسرب  منع  أي  المحفوظ،  المنتج  لتسرب  مانعة  إغالق  طرق  القطاعات  بعض  تتطلب  ذلك،  من   واHكثر 
في الكيس.  داخل  حشرات  بظهور  الداخلي  التلوث  لتجنب  حتى  أو  نفسه  للمنتج  خارجي  تلوث  أي  حدوث   لتجنب 
باHداء النقطة  هذه  تتعلق  إنتاجهم.  من  قدر  أي  بخسارة  الحبوب  أو  الدقيق  منتجو  يرضى  لن   الواقع، 
اHكياس على  للغاية  جيد  بشكل  اGغالق  أنواع  احتماالت  مختلف  وتنطبق  اHكياس،  Gغالق   "الميكانيكي" 
وأوزان أحجام  به  الخاصة  والفوهة  التعبئة  خط  يستوعب  الكافية.  بالمرونة  تتسم  التي  اHعلى  من   المفتوحة 
والبولي داخلية،  ببطانة  المنسوج  البروبيلين  الورق،  (مثل  مختلفة  مواد  من  المصنوعة  اHكياس  من   مختلفة 
نحو على  مثالية  إغالق  طرق  اHكياس  إغالق  تقنية  توفر  أن  يمكن  كما   .( . . . المطلية  أو  المغلفة  واHكياس   إيثيلين، 
تتيحها التي  اHخرى  الخيارات  تساعد  أن  يمكن  ذلك،  على  عالًوة  الكيس.  في  المحفوظ  الطعام  "حماية"   يعزز 
الخيارات هذه  ومن  اHغذية"،  "سالمة  في  المتمثل  الهدف  نفس  تحقيق  على  المحكم  اGغالق  طرق   مختلف 
الهواء وتفريغ  بإحكام)،  اHكياس  إغالق  وضمان  اGغالق  عملية  في   اHخيرة  (الخطوة  الكبس  عجالت   استخدام 
فترة زيادة  على  يحافظ  ثم  ومن  الكيس،  داخل  المنتج  حماية  بزيادة  النيتروجين  (يسمح  الخامل  الغاز   وإدخال 
اHكياس داخل  بأمان  النهائية  المنتجات  حماية  لضمان  وسليمة  معتمدة  طرق  استخدام  أو  صالحيته) 

 طورت شركة فيتشيبان عدة أنواع من طرق اGغالق عن طريق الخياطة التي تفي بمتطلبات العمالء لحماية المنتج المحفوظ
الخياطة الغطاء)،  (طي  الكيس  من  العلوي  الجزء  بطي  الخياطة  الكريب،  بورق  الخياطة  القماش:  من  المصنوع  الكيس   في 

الخياطة إبرتين، وضع شريط فوق  ل}كياس(TOS 3000-SW) باستخدام  عالية  المذكورة سالمة  اGغالق   تضمن جميع طرق 
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معلومات عن الشركة
 يتواصــل مليــارات اHشــخاص مــع شــركة بوهلــر لتغطيــة احتياجاتهــم اHساســية مــن الغــذاء والتنقــل كل
 يــوم. ويســتمتع مليــاري شــخص يومًيــا بالمــواد الغذائيــة التــي يتــم إنتاجهــا باســتخدام معــدات بوهلــر؛
 ويســافر مليــار شــخص فــي ســيارات ٌصنعــت أجزائهــا بأجهــزة بوهلــر. وهنــاك عــدد ال يحصــى مــن البشــر
 يرتــدون نظــارات العيــن ويســتخدمون الهواتــف الذكيــة ويقــرأون الصحــف والمجــالت وكلهــا تعتمــد علــى
ــر. ومــع هــذه اHهميــة العالميــة، فــإن شــركتنا تعــد فــي  تقنيــات وحلــول عمليــة ابتكرتهــا شــركة بوهل
ــات العالميــة الحاليــة إلــى أعمــال مســتدامة. نريــد أن يحصــل كل  وضــع فريــد مــن نوعــه لتحويــل التحدي
 إنســان علــى طعــام صحــي. نريــد القيــام بدورنــا لحمايــة المنــاخ باســتخدام الســيارات والمبانــي وا4الت

".الموفرة للطاقة. شعارنا هو خلق "ابتكارات لعالم أفضل
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شركة في  والجاودار  القمح  أعمال  وحدة  في  التكنولوجيا  قسم  رئيس  هو  شافلر   جورج 
منصات بين  الواجهة  بدور  يقوم  فإنه  الوظيفة  هذه  وبتقلده  السويسرية.   بوهلر 
ويحظى سويسرا.  وفي  والجنوبية  الشمالية  أمريكا  الشركة  مقرات  في   التكنولوجيا 

جورج من  كبير  باهتمام  الحبوب    طحن 

التقديمي العرض  عنوان 
الطحن لعملية  التشغيلي  التميز  الرئيسية  المعايير   – تعليمي  بحث 

لموضوع ا
الطحن  لعملية  التشغيلي  للتميز  الرئيسية  المعايير  ج.   – الطحن  عملية 

لبنان؟ في  للمطاحن  المقترح  الموضوع  أهمية  سبب  ما  ملخص: 

العملية، الخبرة  من  سنوات  بضع  وبعد  اسرته  شركة  في  تدربه  وبعد  العمل.  هذا  في  عائلته  من  أجيال  شاركت   وقد 
حياته وبدأ  سويسرا  إلى  ذلك  بعد  وانتقل  غالن،  سانت  في  للطحن  السويسرية  الكلية  من  التخرج  من  جورج   تمكن 
مهندس بوظيفة  اHولى  القليلة  السنوات  خالل  وعمل  الطحن.  أخصائي  بوظيفة  وعمل  بوهلر  شركة  في   المهنية 
وظيفته تقلد  حتى  الفريق  قائد  بعد  فيما  وأصبح  عمليات.  أول  مهندس  أصبح  وجيزة  فترة  وبعد  للعمل   اGعداد 
نجح كما  الحبوب.  لطحن  العالمية  البيئة  في  عاًما   16 خبرة  ولديه  الحبوب.  طحن  تكنولوجيا  لقسم  كرئيس   الحالية 
جامعة من  دبلومة  على  حصل  أن  بعد  الفنية  اGدارة  بتطبيق  وقام  اHعمال،  إدارة  في  تعليمية  دراسات  إجراء   في 
المستقبل وفي  اليوم  اHعمال  نجاح  أساس  هي  والتي  مستدامة،  بحلول  عميل  كل  تزويد  من  مكنه  ما  وهو  اتحادية، 

المجاالت في  هيكلتها  يمكن  التي  العملية  كامل  تعكس  إنها  للطحان؟  الطحن  لعملية  التشغيلي  التميز  عبارة  تعني   ماذا 
العالية الجودة   – المصنع  تشغيل  مدة   – فيه  الموثوق  التشغيل   – الخام  المادة  من  نحو  أفضل  على  االستفادة   -  التالية: 
 للمنتجات تامة الصنع - التشغيل الفعال – تقليل تكاليف استخدام الطاقة والقوة العاملة وأعمال الصيانة. كما أن المادة الخام
ال حتى  التنفس  عملية  مراقبة  الضروري،  من  لذا  تتنفس.  عضوية  مادة  الحبوب  وتعتبر  الكلية،  التكلفة  على  اHكبر  التأثير   لها 
تؤثر الدقيق،  باستخراج  اHمر  يتعلق  وعندما  تخزينها.  فترة  أثناء  الخام  المادة  جودة  تدهور  جانب  إلى  المادة،   تفقدها 
العملية المالي. وتعني  الدخل  الحبوب وتكييفها ومعالجتها على صافي  المتبعة في تنظيف  والحديثة  المناسبة   التكنولوجيا 
 الموثوق فيها للطحانين الحرص على أعمال الصيانة والتشغيل وفًقا لجدول زمني، حيث يحتاج كل قسم به معدات وآالت الى
في المقاييس  بعض  تنفيذ  ينبغي  مطلوب.  هو  ما  عن  انحراف  حالة  أي  الكتشاف  وذلك  قياسها،  يمكن  للعملية  معايير   وجود 
هنا بالتميز  والمقصود  الطاقة.  وقياس  واالستخراج  المطحنة  في  التوازن  على  للحفاظ  الجرش  نواتج  مثل   التشغيل،   عملية 
بالقياس سواء  الدقيق،  إلى  ووصوال  القمح  من  بدًءا  بأكملها  القيمة  سلسلة  مراقبة  تتم  والمتماسكة.  الممتازة  الدقيق   نوعية 
وسالمة نظافة  لضمان  والحشرات  ا4فات  مراقبة  من  كذلك  بد  وال  العادية.  أخذالعينات  إجراءات  أو  التشغيل  أثناء   اGلكتروني 
المباشر المنتج  يتدفق  المدربين.  والعاملين  والعملية  المصنع  تصميم  محاور،  ثالثة  في  الفعالية  تكمن  الصنع.  تام   المنتج 
وبالنسبة للموارد.  اHمثل  االستخدام  لضمان  التوقف  أوقات  وجدولة  مناسب  بشكل  اGنتاج  وتخطيط  للطاقة  إهدار  أي   لتجنب 
متميز هو  ما  إلى  جيد  هو  مما  اGنتقال  الطحن،  لعملية  التشغيلي  بالتميز  ُيقصد  الطحن،        .لشركات 
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الشركة عن   معلومات 

اHوسط الشرق  منطقة  في  نشاطها  وتمارس  الهندسية  والخدمات  المبيعات  في  متخصصة  شركة  هي  ل}تمتة   شركة 
التجارية العالمات  أهم  من  المعدات  أحدث  تجلب  حيث  الزراعي  المجال  في  متخصصة  رائدة  شركة  وهي  أفريقيا.   وشمال 
على اHفضل،  الهندسية  ممارستنا  إلى  باGضافة  المعدات،  هذه  الشركات.وتساعد  احتياجات  تلبي  والتي   العالمية 

اHرباح وزيادة  اGنتاجية     تحسين 

:

.
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شركة إلى  انضم  الصناعي.  المجال  في  والخبرة  المعرفة  من  ثروة  فرحات  شربل   يمتلك 

التقديمي العرض  عنوان 
الحبوب تنظيف  أهمية 

 
 الموضوع

الغباري  اGنفجار   – بأمان  وتخزينها  الحبوب   مناولة 
لبنان؟ للمطاحن في  المقترح  الموضوع  أهمية  ما سبب   ملخص: 

بها ا4ن  ويشغل  أفريقيا،  وشمال  اHوسط  الشرق  منطقة  في  خدماتها  وتقدم   المتنوعة، 

الخليجي التعاون  مجلس  ودول  الشام  بالد  في  المبيعات  مهندسي  من  فريق  على  فرحات  يشرف  اGقليمي.  المدير   منصب 
والزراعة، الطحن  قطاع  في  طويلة  هندسية  بخبرة  فرحات  يتمتع  كما  المنطقة.  في  التصميم  وأنشطة  البحار  أعالي   وفي 
من به  يتمتع  لما  ونظًرا  الهادر.  وتقليل  المنشآت  إنتاجية  تحسين  على  عمله  في  ركز  الماضية،  الثمانية  السنوات   وخالل 
أفريقيا. وشمال  اHوسط  الشرق  منطقة  في  والعلف  الغذاء  طحن  منشآت  كبرى  اHساسية  عمالئه  قائمة  تضمنت   خبرات، 
الزيتية، حيث أشرف البذور  يمتلك شربل فرحات كذلك خبرة واسعة في مجال طحن  الطحن،  إلى عمله في مجال   وباGضافة 
فرحات تقلد  المهنية،  حياته  بداية  وفي  المنطقة.  في  الكبيرة  المنشآت  بعض  في  العملية  تحديثات  وتنفيذ  تصميم   على 

2011 في شركة الفترة من 2009 حتى   منصب مدير مبيعات منطقة الشرق اHوسط وأفريقيا خالل 

هذه أن  إال  عام،  بوجه  الطحن  قطاع  وفي  بل  منشآتك،  في  اHنظمة  أهم  من  عليه  والسيطرة  الغبار  في  التحكم   يعتبر 
طحن نجاح  نحو  الحرج  المسار  الوقائية  والصيانة  المناسب  التصميم  برامج  وتدعم  المطلوب.  باالهتمام  تحظى  ال   العملية 
نناقش وسوف  الغبار.  وتراكم  انتشار  عن  تنتج  مخاطر  عدة  من  الموظفين  حماية  خالل  من  وذلك  الخلط،  عملية  أو   الدقيق 
الخام طوال المادة  الغبار منذ لحظة الحصول على  الغبار يبدأ جمع  التحكم في   الممارسات السليمة لتصميم وصيانة نظام 
الشاحنات تفريغ  ومحطة  الميناء  رصيف  ذلك  ويشمل  الصنع.  تام  المنتج  تعبئة  حتى  المراحل  بجميع  ومروًرا  اGنتاج   عملية 
تقليل  (1) التالي:  النحو  على  اللبنانية  المطاحن  ُيفيد  الحبوب  غبار  من  التخلص  إن  التخزين.  ومنشآت  النقل  معدات   وجميع 
التلوث على  القضاء   (2) المنتج،  تخزين  فترة  إطالة  على  يعمل  ما  وهو  التخزين،  منشأة  في  والطفيليات  الحشرات   تفشي 
البيع، قبل  حفظه  فترة  خالل  وحمايته  النهائي  المنتج  جودة  على  للحفاظ  المعدات  داخل  والطفيليات  البكتيريا  عن   الناتج 
حماية  (3) الغبار،  من  خالية  صحية  بيئة  في  أفضل  بشكل  ويعملون  يشعرون  أنهم  حيث  العاملين  إنتاجية  تحسين   (3) 
 االستثمارات القيمة من مخاطر اGنفجارات، (4) تمنع اGنبعاثات الصفرية انتشار المخاطر المحمولة جو� في المنطقة المحيطة.
اGنتاجية على  مباشًرا  تأثًيرا  صحيح  بشكل  المصمم  الغبار  إزالة  نظام  واستخدام  أعاله  المذكورة  الحقائق  لمعرفة   سيكون 
وجودة الطلب  لتلبية  اGنتاج  استقرار  يعد  ذلك).  إلى  وما  اHرواح  وخسائر  المرض  بسبب  التغيب  (مثل  المطالبات   وتقليل 
مثل تتجاهل  التي  المعيشة  مستويات  أن  حالي�  ونجد  الشركات.  أرباح  تحقيق  في  الرئيسية  العوامل  من  للمنافسة   المنتج 

أسرنا ومجتمعاتنا رفاهية  أجل  أن نسعى جاهدين من  علينا جميعا  يجب  غير مقبولة.  تعتبر  اHنظمة    هذه 

موتورز خنيصر  شركة  في  ميكانيكي  مهندس  منصب  تقلد  كما  اHساسية.  المنتجات  وجودة  تصميم  تحسين   عمليات 
%300 عن طريق تتجاوز  بنسبة  المبيعات  زيادة  نجح هناك في  2009، وقد  2002 حتى  الفترة من  الطاقة) خالل  (جيل   المحدودة 
درجة على  حاصل  شربل  المنتجات.  تثبيت  على  أشرف  كما  العالمية،  السوق  ليناسب  المنتج  ملف  تصميم  وإعادة   تطوير 

ببيروت نوتردام  جامعة  من  الميكانيكية  الهندسة  في   .البكالوريوس 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

)لبنانل}تمتةXLO شركةالمدير اGقليمي (

المتنوعة الهندسية  المبيعات والخدمات  2011، وهي شركة تعمل في نشاط  XOL ل}تمتة في عام 

Maschinenbau Halberstadt

المحدودة بقسم (توليد الطاقة): فرع شركة MBH  بالشرق اHوسط، وكان مسؤوال عن تدريب وتوجيه فريقه واGشراف على  
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الشركة عن  معلومات 

ستيف:› شركة  لك  توفره  أن  يمكن  الذي  ما  منشآتك.  وسالمة  أمن  لتضمن  حلوال  الشركة  تقترح  الجهود:  لهذه   واستكماال 
المالية› الخسائر  منع  الثمين›  المنتج  حماية  الثمن›  باهظة  والمعدات  المنشآت  حماية  اHفراد›  وهو  قيمة:  اHكثر  المورد   حماية 
بالتفصيل التقديمي  عرضنا  في  سنشرح  للعمالء.  المحدد  الوقت  في  التسليم  ضمان  المستمرة›  العمليات  استمرار   ضمان 

بك الخاصة  التطبيقات  لتأمين  ستيف  شركة  اقترحتها  التي  الحلول  وجميع  والعواقب  والمخاطر  اHسباب 

االنفجارات للحماية من  التهوية  وألواح  الكبيرة  الشحنات  الفرنسي في تصنيع مكونات صناعة مناولة   يتخصص مصنع ستيف 

نانت ميناء  من  كم   80 بعد  وعلى  أنجية،  من  بالقرب  فرنسا  غرب  في  مقرها  ويقع  مربع،  متر   10000 من  أكثر  على  اGنتاج  وحدة 
بأحدث الشركة  وتجهيز  التكنولوجي  تقدمها  على  الدائم"  "باالستثمار  الخاصة  ستيف  شركة  سياسة  تحافظ  نزير.   سانت 
الهندسي فريقنا  ِقَبل  من  الُمحّسنة  واHدوات  اHساليب  خالل  من  العالي  اHداء  الشركة  تضمن  وبالتالي،  اGنتاج.   وسائل 
ستيف شركة  على  الباطن  من  العقود  من  العديد  ترسية  وتمت  واستجابتها،  التنافسية  قدرتها  بفضل  والمبتكر   المتمرس 

منتجاتها قائمة  إلى  باGضافة  خاصة  سلسلة  أجزاء  لتصنيع 

تمتد العالم  حول  دولة   60 من  أكثر  إلى  التصدير  بفضل  قوية  دولية  سمعة  ستيف  شركة  اكتسبت   1984 عام   منذ 
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 شركة ستيف ( فرنسا
(مدير مبيعات

التسويق من ثالث دول: إفريقيا وحصلت على شهادات جامعية في  بركات في  ناريمان   ولدت 
صناعة في  متخصصة  فرنسية  شركة  ستيف،  بشركة  وتعمل  وفرنسا  ولبنان  فنزويال 
في المبيعات  مسئولية  وتتولى  الكبيرة،  الشحنات  مناولة  غيار  وقطع  السالمة   معدات 

الشرق اHوسط وإفريقيا منذ عام 2014 منطقة 

إيجاد بمهمة  وُكلفت  المذكورة،  المنطقة  سوق  تطوير  خالل  من  الزراعة  قطاع  في  تعمل  لبنانية  سيدة  أول   وهي 
خالل من  آمنة  عمل  مناطق  خلق  بهدف  والتسويق  المبيعات  خطوات  من  خطوة  كل  في  ودعمهم  الموزعين   أفضل 
االنفجارات مخاطر  على  الشركات  إطالع  في  مهمتها  وتتمثل  الصناعية.  االحتياجات  لكل  عالي  بأداء  أمان  نظام   توفير 
على ناريمان  تحرص  النقاط.  أهم  من  واحدة  تعتبرها  التي  منشآتها  لحماية  المناسبة  الحلول  أفضل  وتقديم   الغبارية 
على إنها  كما  السالمة،  لحلول  بالتوصل  المتلقة  احتياجاتهم  وتلبية  المشاكل  من  للتحقق  العمالء  مواقع   زيارة 
الفنية والنصائح  بالوثائق  بتزويدهم  معلومات  أي  بشأن  للعمالء  والمساعدة  الدعم  لتقديم  دائم   استعداد 
الكامل الوصول  حق  منح  خالل  من  االنفجار  من  الحماية  مجال  في  الرائدة  الشركة  ستيف  شركة  تعتبر   والعينات. 
ناريمان نجاح  سبب  ويرجع  النهائيين.  ومستخدميها  ومصنعيها  ووكالئها  لعمالئها  اHصلية  اHوروبية   لشهاداتها 
الجمعيات في  للعمل  فراغها  وقت  خالل  تتطوع  كما  فعالة،  حلوًلا  توفر  إنها  بل  فحسب،  المنتجات  تبيع  ال  أنها   إلى 
واGسبانية والفرنسية  واGنجليزية  العربية  بالغات  التحدث  ناريمان  تجيد  كما  اGنسانية.  والجمعيات  العامة  الرسمية 

مختلفة مراحل  في  والنقل  المناولة  عمليات  خالل  من  المثال،  سبيل  على  العمليات،  معدات  داخل  عمد  عن  وتحدث   انفجارات 
 مثل المطاحن والمجففات والخالطات ورافعات الدالء والناقالت اHخرى والصوامع والمرشحات وأجهزة اHعاصير وأنابيب التوصيل.
الهواء في  الموجود  اHكسجين  (الحرارة)،  اGشعال  مصدر  االنفجارات:  حدوث  وراء  أخرى  أسباب  ثالثة  هناك  ذلك،  على   عالًوة 
وفاة، حاالت  حدوث  يمكن  أعاله،  ذكرنا  كما  للغاية:  خطيرة  العواقب  تكون  قد  (الوقود).  لالحتراق  القابل  الغبار   (المؤكسد)، 
وانفجار بالكامل،  ُمَعّدات  تدمير  إلى  االنفجارات  هذه  تؤدي  أن  كذلك  يمكن  قصوى.  أولوية  العاملين  حماية  تكون  أن   فينبغي 
تلبية يمكن  ال  وبالطبع  طائلة  أموال  خسارة  إلى  اGنتاج  وقف  يؤدي  قد  أخرى،  ناحية  ومن  ثواٍن.  بضع  في  بالكامل   المصنع 
 احتياجات العمالء. لذا، قامت شركة ستيف بتطوير مجموعة كاملة من المنتجات باسم                لمنع أي مصادر اشتعال والحد

لالنفجارات الوخيمة  العواقب    من 

.

.

التقديمي العرض  عنوان 
آثارها؟ المتاحة لمنعها والحد من  الحلول  الصومعة وما هي  بيئة  االنفجارات في  ما هي مخاطر 

الغباري   االنفجار   - بأمان  الحبوب وتخزينها  مناولة 

:

:
-1

الموضوع

لبنان؟ للمطاحن في  المقترح  الموضوع  أهمية  ما سبب   ملخص: 

VIGILEX
.
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 نبذة عن الشركة - ألتنبيليك هي إحدى الشركات الرائدة في تركيا التي تعمل في مجال تصنيع أنظمة
وأنظمة اللولبية  النقل  وسيور  الدالء  ورافعات  النقل  وسيور  العالية  السعة  ذات  السالسل  نقل   سيور 
التي وا4الت  المعدات  وبفضل  الحبوب.  صناعة  وملحقات  مكونات  مختلف  إلى  باGضافة  الحبوب،   تنظيف 
وتقوم اسكيسهير.  مصنع  في  السابقة  والمكونات  اHنظمة  الشركة  تصنع  العالية،  التقنيات   تستخدم 
دولة  40 من  يقرب  ما  إلى  ألتنبيليك  عالمة  تحمل  التي  والتكنولوجيات  المنتجات  بتصدير  حالًيا   الشركة 
العالم مستوى  على  بقوة  الشركة  وتتنافس  اHوروبية.  الدول  بينها  من  العالم،  أنحاء  جميع   في 
مناولة أنظمة  مجال  مثل  ضخمة  واستثمارات  كبيرة  طاقات  إلى  يحتاج  الذي  المجال  في   بمنتجاتها 
تحسين جودة الشركة  وجه، تستهدف  أكمل  على  العمالء  تلبية متطلبات  وراء  الحبوب. وسعًيا   وتخزين 
المثلى الجودة  تحقيق  بغرض  المحددة  المواعيد  في  والتسليم  وخدماتها  منتجاتها 
بعد  وما  والبيع  واGنتاج  التصميم  خدمات  تغطي  التي  العمليات  جميع  ألتنبيليك  شركة  حددت   كما 
متميز أداء  ذات  أنظمة  اليوم  اGنتاج  مستلزمات  تتطلب  للعمالء.  الكامل  الرضا  تحقيق  وراء  سعًيا   البيع 
والصيانة التركيب  عمليات  تسهيل  الشركة  تستهدف  كما  طويلة.  لسنوات  عليها  االعتماد   يمكن 
تصميم عند  االعتبار  في  العوامل  هذه  جميع  وتضع  التشغيل  وكفاءة  والمتانة  والمرونة   والتشغيل 

منتجاتها كافة  وتصنيع 

.

.
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مظفر أرسالن
دبلومة في الهندسة الميكانيكية

مدير إدارة المبيعات الدولية والتسويق في مجموعة شركات التينبيلك – تركيا

،2011 التينبيلك عام   التحق السيد مظفر أرسالن بالعمل في مجموعة شركات 
وتخزينها، الحبوب  مناولة  مجال  في  مستقل  بشكل  يعمل  كان  ذلك،   وقبل 
عاًما  14 لنحو  القمح  طحن  قطاع  في  عمله  إلى  باGضافة 

 خالل هذه الفترة، تعاون مع شركة ويستل الكائنة في كندا وباع العديد من اHنظمة في منطقة الشرق
التركي اHعمال  مجلس  رئيس  لمنصب  ترشيحه  تم  نفسه،  الوقت  وفي  إفريقيا.  وشمال   اHوسط 
اHعمال رجال  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  شغل  كما  فترات،  ثالث  لمدة   2004 عام   الفيتنامي 
 اHتراك واHمريكيين وغرفة التجارة اHمريكية لخمس فترات متتالية بمجموع عشر سنوات. ونظًرا لطبيعة
الفعاليات من  العديد  في  وشارك  دولة   83 من  أكثر  بزيارة  وقام  العالم  حول  أرسالن  سافر  عمله 

خالصة

المجموعة تأسست  والزراعة.  اHغذية  قطاعي  أنشطة  في  باHساس  التينبيلك  شركات  مجموعة   تشارك 
للقطاعين البيع  بعد  ما  خدمات  وتقديم  وتركيب  وتوريد  وتصنيع  تصميم  في  وتشارك   1974  عام 

المذكورين
الحبوب  وتخزين  لمناولة  كاملة  أنظمة 
بالكامل  المجهزة  اHعالف   مطاحن 
الحيوان  علف  لرقائق  بالكامل  مجهزة  مطاحن 
الحبوب  وتنظيف  لمعالجة  بالكامل  مجهزة  منشآت 

الذرة تجفيف  منشآت 
والسالسل  والبراغي  المصاعد  مثل  والسميد،  الدقيق  مطاحن  في  المستخدمة  النقل   معدات 

 والسيور
والنخالة  والسميد  للدقيق  أسطوانية  صوامع 
المسحوقية  والمواد  للحبوب  مربعة  صوامع 

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.
.

.

.
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قادة المنتدى

بشار بوبيس
 رئيس مجلس إدارة المنتدى اGقليمي اللبناني للجمعية الدولية للمطاحن، منطقة الشرق اHوسط

وأفريقيا لعام 2019، المنتدى اGقليمي اللبناني
صاحب شركة مطاحن لبنان الحديثة ورئيس مجلس إدارتها

 يمثل بشار بوبس الجيل الثاني من مالكي شركات مطاحن لبنان الحديثة، وهو حاصل على درجة
1979 عام  لندن  في  شيلر  جامعة  من  اHعمال  إدارة  في  البكالوريوس 

.

الدولية الجمعية  إدارة  رئاسة مجلس  1991. وتقلد من قبل  الطحن في جامعة والية كنساس عام  بدورة في  أيًضا   والتحق بشار 
1988 عام  منذ  إدارتها  مجلس  أعضاء  من  وهو  اHردن  في  الجمعية  تأسيس  في  شارك  كما   ،1996 عام  بيروت  في  للمطاحن 
 ويعمل بشار حالًيا رئيًسا لمجلس إدارة شركة مطاحن لبنان الحديثة المحدودة وهو أحد أعضاء مجلس إدارة شركتي مطاحن
ورومانيا واHردن  ومصر  السعودية  العربية  المملكة  في  عمل  حيث  دولية  عملية  بخبرة  ويتمتع  البقاع  ومطاحن  التاج 

.

.

.

مارتن شلوري
مدير عام مدرسة الطحن اHفريقية

شركة بوهلر في منطقة الشرق اHوسط وأفريقيا (كينيا 

 انضم السيد مارتن شلوري في عام ١٩٨٠ للعمل في شركة بوهلر بعد تخرجه وحصوله على شهادة
 أخصائي الطحن، وبعد استكماله المهام المكلف بها في عملية التنمية وتشغيل المصنع، ُعين
   مسؤوًلا عن أعمال طحن الدقيق في الدول المختلفة واكتسب خبرة واسعة في السوق اGيطالية

المقر  إلى  انتقل السيد مارتن شلوري  الدقيق في مركز بوهلر في ميالن. ومن ثم   حيث شغل منصب مدير عام لقسم طحن 
أنحاء جميع  من  المطاحن  لموظفي  مهني  تدريب  ويقدم  الحبوب  مطاحن  تدريب  مركز  إدارة  ليتولى  سويسرا  في   الرئيسي 
 العالم. وترأس منذ عام 2000 أنشطة طحن الحبوب بالشركة على مستوى العالم وظل في هذا المنصب حتى أكتوبر عام 2014
إدارة الخاصة في  المهام  جانب بعض  إلى  نيروبي، كينيا  ومقرها  اHفريقية  الطحن  إدارة مدرسة  2015 مهام  بعدها في   ليتولى 

بوهلر الرئيسية في مجموعة  .الحسابات 

(

.

 بريسيال بقالين
مسؤول البحث والتطوير

شركة مطاحن بقالين للطحين (لبنان 

 تشغل السيدة بريسيال بقاليان منصب مسؤول البحث والتطوير في شركة مطاحن بقاليان للطحين
لبنان في  بيروت  ومقرها  القمح  دقيق  مطاحن  تدير  عائلة  من  الرابع  الجيل  وتمثل 

الحبوب برامج تعلم داخلية في علوم  إعداد  المنتجات وكذلك  وابتكار  للمعدات وتطوير  اHمثل  االستخدام  أعمالها   ومن ضمن 
أصغر وتعد  بيروت  في  اHمريكية  الجامعة  من  اHغذية  وإدارة  علوم  بكالوريوس  على  بريسيال  حصلت  وقد  الخبز،   وتكنولوجيا 

السويسيرية الطحن  مدرسة  من  تخرجت  .سيدة 

)
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فندق كراون بالزا – بيروت، لبنان

أسعار الغرف المفضلة المتاحة للجمعية الدولية للمطاحن
منطقة الشرق اJوسط وأفريقيا اJسعار شاملة اHفطار والضرائب 

غرفة قياسية مفردة

غرفة قياسية مزدوجة

١٠٠ دوالر

١١٠ دوالر

 يقع فندق كراون بالزا في قلب العاصمة في شارع الحمرا الرئيسي، إحدى الوجهات اHساسية للعمل
واالستمتاع يطل هذا الفندق الشاهق الفاره على البحر المتوسط ويبعد عن مسجد محمد اHمين

مسافة ٣ كم، كما يبعد عن متحف بيروت الوطني مسافة ٤ كم 
    

7
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المطاحن ١٥٠ دوالر

الموردون باGضافة إلى حزمة الرعاية٤٥٠ دوالر

 اســتهداف المطاحــن الفنيــة فــي مناطــق أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى
اHوســط وتزويدهــا بمنصــة مهنيــة وتجاريــة العربــي والشــرق   والمغــرب 
المطاحــن تلــك  تواجــه  التــي  الســوق  تحديــات  لتلبيــة  مخصصــة 

 إفــادة المطاحــن المحليــة مــن أفضــل اHبحــاث التــي تتنــاول التحديــات الفنيــة
أحــدث الكتشــاف  والتعــارف  للتواصــل  مســاحة  وتوفيــر   واGقليميــة. 
العالميــون المــوردون  يقدمهــا  التــي  والحلــول  التكنولوجيــات 

 حضور المنتديات اGقليمية للجمعية الدولية للمطاحن، منطقة الشرق اHوسط
 وأفريقيا متاح لكل من

 فريق العمل الفني 
 رؤساء المطاحن 
 مدراء اGنتاج 
موردو ا4الت 
 موردو معدات المعامل 

أحكام وشروط التسجيل

 الشروط وا$حكام

 إمكانية الوصول إلى المنتدى الذي يستمر ليومين 
ترجمة فورية من اللغة اGنجليزية إلى العربية 
 استراحات تناول الغذاء والقهوة 

حقيبة المؤتمر
كتيب المؤتمر باللغتين اGنجليزية والعربية 
 اHسعار المفضلة في كراون بالزا بيروت 
إمكانية الحصول على أوراق المنتدى (تنشر على شبكة اGنترنت بعد المنتدى 
 "نسخة من الطبعة العربية من كتاب "مستقبل الدقيق 
ينتهي التسجيل في 16 أغسطس 2019 
ال يمكن استرداد رسوم التسجيل 

يمكن تغير المشارك

:
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خصم 10 ٪على 3 - 5 أشخاص من نفس الشركة / المجموعة
خصم 15 ٪ على  6 - 9 أشخاص من نفس الشركة / المجموعة
خصم ٪20 على 10 أشخاص أو أكثر من نفس الشركة / المجموعة

C O N T A C T  U S  A T  -  E V E N T S . C O O R D I N A T O R @ I A O M - M E A . C O M

WWW.IAOM-MEA.COM/IAOM-DUBAI-2019

Anniversary

th

يرحب بكم في

أتمنى بكل بإخالص ان يكون هذا المؤتمر محور� "
"من أجل ازدهار واستدامة صناعتنا ل}جيال القادمة 

٣-٦ نوفمبر ٢٠١٩
االمارات العربية المتحدة ،  دبي انضموا إلينا Hكبر مؤتمر

للسلع اHساسية في مجال 
الحبوب ، طحن الدقيق و اHعالف 

 خصـــومـات خاصـــة حصريــة للمطاحـن

٨٠٠+
الحضور ٣-٦ نوفمبر

 مركز دبي
التجاري العالمي

مركـز دبـي التجـاري العالمـي

سعادة عيسى الغرير
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 رسالة رئيس مجلس إدارة المنتدى اHقليمي اللبناني
 للجمعية الدولية للمطاحن، منطقة الشرق اJوسط وأفريقيا

أعزائي الزمالء واJصدقاء في للجمعية الدولية للمطاحن، منطقة الشرق اJوسط وأفريقيا

 بالنيابة عن مطاحن الدقيق اللبنانية ورواد اJعمال وغيرهم من اJخصائيين المعنيين في قطاع الطحن، يشرفني أن أرحب
بكم في بيروت الحبيبة

وأفريقيا اJوسط  الشرق  منطقة  أنحاء  مختلف  تمثل  التي  الوفود  من  مجموعة  نستضيف  أن  ويشرفنا  يسعدنا 

 وبالتفاني وااللتزام نسعى لتكرار التجربة الناجحة لمؤتمر الجمعية الدولية للمطاحن بمنطقة الشرق اJوسط وأفريقيا الذي
انعقد في بيروت عام 1996 بل ونأمل أن نفوقه نجاًحا

 وكما تعرفون جميًعا، هذه الفعالية هي اJولى من الفعاليتين التي تقيمهما الجمعية سنوًيا، يتناول هذا المنتدى الناحية
 الفنية، أما الفعالية اJخرى التي تقام في دبي بين الثالث والسادس من نوفمبر الحالي، فإنها تتمحور حول اHدارة والتواصل

والتجارة

وبنهاية هذا المنتدى، سيكون كًلا منكم قد أثرى معرفته بقطاع الطحن، وبالتالي ستتمكنون جميًعا من تطوير مطاحنكم

 ونود أن نذكر بأن الجمعية الدولية للمطاحن في منطقة الشرق اJوسط وأفريقيا قد تأسست في اJردن عام 1988، ولم نكن
 وقتها نتعدى 28 عضًوا ولكن يسعدني أن أخبركم اqن أننا نضم أكثر من ألف مطحنة وتجار حبوب ومصنعي آالت وأننا ما
زلنا على درب النمو، وهو ما يؤكد رغبتنا العميقة في التعلم والبحث عن اqليات الجديدة ورغبتنا في النمو وإحداث فرق

للتفاعل اليوم  هنا  فإننا  ولهذا،  وسأتعلم"  أشركني  أتذكر،  وقد  أرني  وسأنسى،  "أخبرني  فرانكلن:  بنجامين  قال   وكما 
والتعلم واالستفادة من بعضنا البعض

والمستقبل الحاضر  أجيال  لصالح  قطاعاتنا  تطوير  في  ملموسة  مساعدة  المنتدى  هذا  يساعدنا  أن  نأمل  فإننا  وكذلك 

وJن تبادل المعرفة والتفاعل يشكل جزء ال يتجزأ من نجاح هذا المنتدى، فُيرجى عدم التردد في طرح أي سؤال في أي وقت

 إن النمو هو الطريق نحو التميز

مًعا سنحقق النمو

بشار بوبيس
 رئيس مجلس إدارة المنتدى اGقليمي اللبناني للجمعية الدولية للمطاحن،

منطقة الشرق اHوسط وأفريقيا لعام 2019، المنتدى اGقليمي اللبناني

صاحب شركة مطاحن لبنان الحديثة ورئيس مجلس إدارتها

!

خالص تحياتي وتقديري
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المنتـــدي االقليمــــــــي

١٦-١٧ سبتمـبـــــر ٢٠١٩
كـــــروان بـــــالزا ،بيروت ،لبنان


