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شركة المطاحن األولى شركة سعودية رائدة في السوق، وتعمل في إنتاج الدقيق 
عالي الجودة واألعالف والنخالة ومشتقات الدقيق المتنوعة.

وُتشّغل شركة المطاحن األولى أربع مطاحن ذات قدرة استيعابية كبيرة. وتغطي 
المناطق الرئيسية في المملكة، حيث تقع هذه المطاحن في مواقع استراتيجية في 
جدة والقصيم وتبوك واألحساء. ويقع مصنع جدة -والذي يعتبر أكبرها- بالقرب من 
ميناء جدة اإلسالمي على طول ممر الشحن الدولي الرئيسي للبحر األحمر الذي يربط 

بين نصفي الكرة األرضية الشرقي والغربي.

الشريك األول في قطاعي األغذية واألعالف في جميع أرجاء المنطقة ومصدر 
موثوق به للمنتجات الحيوية للسوق والمجتمعات.

الرؤية

قدرة الطحن اليومية

4,200
Tons/Wheat

سعة تخزين الصوامع عدد العمالء

7,500220,000
Tons/Wheat
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السادة أعضاء الجمعية الدولية للمطاحن في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا

السادة منسوبي شركات المطاحن

السادة الحضور

نيابة عن صناعة الدقيق في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في مدينة جدة ونتشرف بحضوركم للمنتدى

الذي يعقد في المملكة للمرة األولى. ونتطلع لحضوركم وتشريفنا قريبا في معرض الجمعية الدولية للمطاحن في

الشرق األوسط وأفريقيا.

كما تعلمون أن الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق األوسط وأفريقيا تأسست عام 1989 م في األردن. وكانت

تضم آنذاك أربعة وعشرون طحانا من عدة دول مختلفة. ومع زيادة عدد الطحانين بعد ذلك واختالف جنسياتهم، تم

الشرق  في  للمطاحن  الدولية  »الجمعية  الحالي  باالسم  تسميتها  على  االتفاق  وتم  واحدة  مظلة  تحت  توحيدهم 

األوسط وأفريقيا.

وتهدف هذه الجمعية إلى تطوير وتعليم جميع الراغبين في تعلم صناعة الدقيق والتخزين والمناولة عن طريق إقامة

المنتج  وصوامع  والتشغيل،  الطحن  وتقنية  اآلمن،  والتخزين  القمح  تداول  كيفية  لتعليم  تسعى  التي  المنتديات 

النهائي ومراقبة الجودة ...الخ. وذلك على أيدي خبراء مختصين في هذا المجال والذين هم أعضاء في اللجنة التعليمية

التابعة للجمعية الدولية للمطاحن، كما تدعم الطحانين في جميع دول الشرق األوسط وأفريقيا إلكسابهم مهارات

وخبرات تساعدهم على تطوير صناعة الدقيق.

وأخيرًا وليس آخرًا، نرحب بكم على أرض المملكة العربية السعودية متمنين لكم النجاح والتوفيق في أعمال هذا 

الخبرات ونشكر  الحالية والمستقبلية، ولزيادة وتطوير صناعاتنا، ولتبادل  الملتقى. ونتطلع دوما لالرتقاء باألجيال 

لكم حضوركم.

المهندس عبدهللا أبابطين

رئيس مجلس إدارة المنتدى اإلقليمي، جدة 

الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق األوسط وأفريقيا

الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن األولى

 رسالة رئيس مجلس إدارة المنتدى اإلقليمي، جدة
الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق األوسط وأفريقيا
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أيها الحضور الكريم،

يشرفني أن أرحب بكم جميعا في المنتدى اإلقليمي للجمعية الدولية للمطاحن فـي الشرق األوسط وإفريقيا. ويسرنا 
هذه السنة أن نستضيف المنتدى اإلقليمي في جّدة، المملكة العربية السعودية.

تدرك الـجـمـعـيـة الـدولـيـة لـلـمـطـاحن فـى الشرق األوسط وأفريقيا أهمية رأس المال البشري، ولذا فإننا نحرص على 
تطوير مبادرات تعليمية لتعليم وتثقيف الطحانين العاملين في المنطقة، واألهم من ذلك تحفيزهم وتشجيعهم. 

كما تركز الجمعية بشدة على ضرورة تحديث التكنولوجيا وتعزيز االبتكار. ولذا، خصص المنتدى اإلقليمي هذا الملتقى 
الذي يستمر لمدة ثالث أيام إلتاحة الفرصة والوقت للطحانين المحليين والموردين العالميين للتواصل والتفاعل 

معَا.

على مدار األيام الثالثة، سيتطّرق منتدى جّدة إلى 3 مواضيع رئيسية على النحو الُمدرج أدناه:

تفريغ 	  الصوامع،  وإنشاء  تصميم  اآلمن،  التخزين  أساسيات  يغطي  الذي  للقمح  اآلمن  والتخزين  المناولة 
السفن، حفظ الحبوب، والخبرات.

تقنيات الطحن وعمليات التشغيل مبادئ سير عمل المطاحن، معدات الطحن األساسية، أفضل ممارسات 	 
الطحن، العناية بالغرابيل واللفائف، وحساب استخراج المطاحن.

صوامع المنتج النهائي ومراقبة الجودة التي تسلط الضوء على مخطط سير عمل صوامع المنتج النهائي، 	 
مفاهيم خلط الدقيق، محسنات الدقيق، تحليل الجودة ومستلزمات جودة الدقيق.

الكفاءة  لتحقيق  الطحن  لعمليات  الكامل  الدليل  يكون  وأن  المنتدى  هـذا  مـن  االسـتـفـادة  جـمـيـعـًا  لـكم  أتـمـنـى 
القصوى!

مارتن شلوري

الجمعية الدولية للمطاحن  في الشرق األوسط وأفريقيا

رئيس المجلس التعليمي

رسالة رئيس المجلس التعليمي
للجمعية الدولية للمطاحن في الشرق األوسط وأفريقيا
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رؤساء المطاحن

مدراء اإلنتاج

مدراء مراقبة الجودة

مدراء الصيانة

موردو اآلالت

مشرفو المطاحن

فريق العمل الفني

استهداف المطاحن الفنية في مناطق أفريقيا 
العربي  والمغرب  الكبرى  الصحراء  جنوب 
مهنية  بمنصة  تزويدها  و  األوسط،  والشرق 
التي  السوق  تحديات  لتلبية  وتجارية مخصصة 

تواجه تلــك المطاحن.

حضور المنتديات اإلقليمية للجمعية الدولية للمطاحن في الشرق األوسط وأفريقيا متاح لفريق 
العمل الفني والتشغيلي لكل من:

إفادة المطاحن المحلية بأفضل البحوث التي 
تتناول التحديات الفنية واإلقليمية.

وتوفير مساحة للتواصل والتعارف الكتشاف 
التي  والحلول  التكنولوجيا  تقنيات  أحدث 

يقدمها الموردون العالميون.

الرؤية

من ينبغي أن يحضر هذا المنتدى؟

الرسالة
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اليوم األول - االثنين 6 فبراير 2023

المناولة والتخزين اآلمن للقمح

التسجيل وتوزيع الشارات 9:00 - 08:00

   المهندس عبدهللا أبابطين
  الرئيس التنفيذي، شركة المطاحن ألولى

(المملكة العربية السعودية)
كلمة الترحيب 09:05 - 09:00

مارتن شالوري
 رئيس المجلس التعليمي للجمعية الدولية

للمطاحن في الشرق األوسط وأفريقيا
 رسالة ورؤية المنتدى اإلقليمي للجمعية الدولية للمطاحن في

الشرق األوسط وأفريقيا 09:10 - 09:05

مارتن شالوري
 رئيس المجلس التعليمي للجمعية الدولية

للمطاحن في الشرق األوسط وأفريقيا أساسيات التخزين اآلمن 10:00 - 09:10

مارتينو سيليجيني
 الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس، شركة

سيسكو - ألمانيا
تصميم وإنشاء صوامع التخزين 10:40 - 10:00

استراحة القهوة والتواصل والتعارف 16:00 - 15:50
توراج قودارزي

 المدير التنفيذي للمبيعات والمشاريع،
نيورواندستريتكنك - ألمانيا

تحميل السفن - إيجابيات وسلبيات المفاهيم المختلفة 12:00 - 11:10

بوفل هانسن
 مدير المنتج للحماية من االنفجار، شركة

ستيف - فرنسا
الحماية من االنفجار في الصوامع ومطاحن الدقيق 12:40 - 12:00

استراحة القهوة والتواصل والتعارف 14:00 - 12:40
طارق جاهي

 مساعد المدير الفني، مؤسسة القمح
األمريكي - المغرب

تحليل الحبوب 14:40 - 14:00

مارسيل بيرندسن
 مدير مبيعات منطقة الشرق األوسط

وأفريقيا، شركة فريجورتاك - ألمانيا
حماية الحبوب والحفاظ عليها 15:20 - 14:40

توبياس دينر
الرئيس التنفيذي، شركة أجروماتيك سويسرا مراقبة درجة الحرارة، الصيانة، الخبرة 15:50 - 15:20 

مارتن شالوري
 رئيس المجلس التعليمي للجمعية الدولية

للمطاحن في الشرق األوسط وأفريقيا الخالصة واالستنتاجات 16:00 - 15:50

برعاية شركة المطاحن األولى عشاء المضيف
مطعم القلزم للمأكوالت البحرية 22:00 - 19:30

البرنامج
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البرنامج

اليوم الثاني - الثالثاء 7 فبراير 2023

تقنيات الطحن وعمليات التشغيل
مارتن شالوري

 رئيس المجلس التعليمي للجمعية
 الدولية للمطاحن في الشرق األوسط

وأفريقيا
مبادئ سير عمل المطاحن 09:50 - 09:00

سرينيفاس بابانا
 خبير طحن منطقة الشرق األوسط،

شركة بوهلر
(اإلمارات العربية المتحدة)

 معدات الطحن الرئيسية وأفضل الممارسات في مجال
الطحن - الجزء 2/1 10:40 - 09:50

استراحة القهوة والتواصل والتعارف 11:10 - 10:40

سرينيفاس بابانا
 خبير طحن منطقة الشرق األوسط،

شركة بوهلر
(اإلمارات العربية المتحدة)

 معدات الطحن الرئيسية وأفضل الممارسات في مجال
الطحن - الجزء 2/2 11:40 - 11:10 

لويجي كاترينا
المدير اإلقليمي، شركة أوكريم

إيطاليا
األتمتة وتوفيرالطاقة في قطاع المطاحن 12:00 - 11:40 

أندرياس هاميل
 مدير، مجموعة وينجمان

سويسرا
المعالجة الحرارية لمكافحة اآلفات في مطاحن الدقيق 12:40 - 12:00

استراحة القهوة والتواصل والتعارف 14:00 - 12:40

ديفيد باالغوير
 مدير مبيعات، بالغوير رولز

إسبانيا
العناية بالطوامير 14:40 - 14:00

بيوس ستولز
 مدير التسويق اإلقليمي، سيفار

سويسرا
الكفاءة والصيانة المثلى للغرابيل 15:20 - 14:40

مارتن شالوري
 رئيس المجلس التعليمي للجمعية

 الدولية للمطاحن في الشرق األوسط
وأفريقيا

  حسابات استخراج المطاحن
الخالصة واالستنتاجات 16:00 - 15:20

برعاية شركة المطاحن األولى جولة في مدينة جدة
(نشاط اختياري) 17:30
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البرنامج

اليوم الثالث - األربعاء 8 فبراير 2023

 صوامع المنتج النهائي ومراقبة الجودة
سرينيفاس بابانا

 خبير طحن منطقة الشرق األوسط،
شركة بوهلر

(اإلمارات العربية المتحدة)

 مخطط التدفق الخاص بصوامع المنتج النهائي
ومفهوم الخلط 09:50 - 09:00

ماركوس لونز
 مدير تطوير األعمال، برابندر

ألمانيا تحليل الجودة 10:40 - 09:50

استراحة القهوة والتواصل والتعارف 11:10 - 10:40

سفين ماتوتات
 رئيس إدارة المنتجات، شركة مولنشمي

ألمانيا 11:10 - 12:00 تحسين جودة الدقيق

سليم مخول
 رئيس شركة كراون بيك، مطاحن التاج

لبنان
أساسيات الطحين 12:40 - 12:00

استراحة القهوة والتواصل والتعارف 14:00 - 12:40

نيكوالس سولبل
 مسؤول البحث والتطوير، أيه اي تي

انجريدينتس
فرنسا

الحلول لتحسين تناسق جودة الدقيق والمحافظة عليه 14:40 - 14:00

مارتن شالوري
 رئيس المجلس التعليمي للجمعية

 الدولية للمطاحن في الشرق األوسط
وأفريقيا

أساسيات جودة الدقيق"
"الخالصة واالستنتاجات 15:30 - 14:40

برعاية شركة المطاحن األولى زيارة العمرة
(نشاط اختياري) 17:00
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المتحدثون
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مارتن شلوري
في  للمطاحن  الدولية  للجمعية  التعليمي  المجلس  رئيس 

الشرق األوسط وأفريقيا

 السيرة الذاتية: انضم السيد مارتن شلوري في عام 1980 للعمل في 
وبعد  طحن.  أخصائي  شهادة  على  وحصوله  تخرجه  بعد  بوهلر  شركة 
استكماله المهام المكلف بها في عملية التنمية وتشغيل المصنع، تم 
تعيينه مسؤواًل عن أعمال طحن الدقيق في بلدان مختلفة. وإثر ذلك 
انتقل السيد مارتن شلوري إلى المقر الرئيسي في سويسرا ليتولى إدارة 

عنوان العرض التقديمي: أساسيات التخزين اآلمن

عنوان العرض التقديمي: مبادئ سير عمل المطاحن

 عنوان العرض التقديمي: حسابات استخراج المطاحن

عنوان العرض التقديمي: أساسيات جودة الدقيق

مركز تدريب مطاحن الحبوب، ومنها ترأس أنشطة بوهلر لمطاحن الحبوب في جميع أنحاء العالم. 
المدرسة  في  ومعلم  إداري  مدير  منصب  شلوري  مارتن  شغل   ،2020 و   2015 سنة  بين  الفترة  وخالل 

األفريقية للطحن في نيروبي، كينيا. 

منذ سنة 2022، أي بعد تقاعده من شركة بوهلر، عمل مارتن إستشارًيا في مجال المطاحن، كما اهتم 
بالبعثة التعليمية للجمعية الدولية للمطاحن في الشرق األوسط وأفريقيا.
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مارتينو سيليجيني
الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس، سيسكو )ألمانيا( 

واسعة  مهنية  خبرة  مارتينو سيليجيني  الدكتور  اكتسب  الذاتية:  السيرة 
الحبوب  مناولة  مجال  في  حيث عمل  الكبيرة،  الدولية  المشاريع  إدارة  في 
في سيسكو ألكثر من عامين، وأمضى أكثر من 15 عاًما في صناعة السكك 
الحديدية في سويسرا وألمانيا. وهو حاصل على ماجستير في إدارة األعمال 
التنفيذية من جامعة سانت غالن ودكتوراه في هندسة التصنيع من جامعة 

إرالنجن نورمبرج.

عنوان العرض التقديمي: تصميم وإنشاء صوامع التخزين

األعالف،  ومطاحن  الدقيق،  مطاحن  غرار  على  واألرز  الحبوب  معالجة  مصانع  تشتمل  البحث:  ملخص 
ومصانع البذور، ومطاحن األرز، ومصانع التخمير ومصانع الجعة، على العناصر التالية:

صوامع االستخدام اليومي	 
صوامع تحديد الجرعات	 
الهياكل الخاصة بعملية المعالجة	 
صوامع المنتج النهائي	 
صوامع المنتجات الثانوية	 

وتصمم مصانع المعالجة المذكورة ومنشآت التخزين الخاصة بها شركات غير ملمة بتصميم الهياكل 
والصوامع المخصصة لها والمواصفات الخاصة والشروط المسبقة لتصميمها، وبالتالي تكون غير قادرة 
على إنشاء مصانع معالجة بتصميم مثالي ومتكامل. كما يجب أن تكون عمليات توسيع مصانع لمعالجة 

القائمة مقيدة بمساحات محددة لضمان االستفادة المثلى من الحجم والمساحات المتوفرة.

يتم تبني مواصفات األحمال الزلزالية الثقيلة من قبل بلدان جديدة حول العالم كل سنة. ويجب خالل عملية 
الصلة  الزائدة ذات  األحمال  لها مراعاة  التابعة  التخزين  المعالجة ومنشآت  لمباني  المعماري  التصميم 

لتجنب اتباع الحلول المكلفة أو المحفوفة بالمخاطر.

تشتمل معدات التخزين الخاصة بشركة سيسكو اي بي سي على كل من الصوامع المنشورية واألسطوانية 
بجدران مموجة ومستوية مصممة خصيًصا لمصانع المعالجة، وبأبعاد يمكن التحكم فيها لتكون مناسبة 

لعملية المعالجة والمساحة المتاحة لتثبيتها فيها.

المتكاملة  المعالجة  مباني  إلنشاء  التوجيهية  والمبادئ  األساسية  المفاهيم  التقديمي  العرض  يوضح 
و  المعالجة  مصانع  إنشاء  في  الماضية  بالتجارب  باالستعانة  وذلك  بها،  الخاصة  والهياكل  والصوامع 
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باالعتماد على المفاهيم التالية:

تعزيز مستوى التنسيق بين صوامع المعالجة ومباني المعالجة.	 
اختيار التصنيف الهيكلي لضمان االستفادة القصوى من الغرفة المخصصة.	 
تبسيط تصاميم األساسات.	 
توحيد الشبكة.	 
الجمع بين أفضل المواصفات اإلنشائية للخرسانة المسلحة والصلب.	 
تجنب الغرف عديمة الفائدة وغير المستخدمة، بما في ذلك أي توسعات مستقبلية محتملة قد يتم 	 

إدخالها على التصميم األول.
تعزيز سالمة العمال أثناء عمليات التشغيل والصيانة.	 
تجنب المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي قد تتجمع فيها األتربة والشوائب مما يتسبب في 	 

حدوث التلوث عن طريق الحشرات أو الطفيليات.
تركيب صوامع بجدران مستوية 	 
تركيب الكالدينج و األسقف المستوية دون إمدادات.	 

نبذة عن الشركة: شركة سيسكو اي بي سي )بيتكوس الهندسية سابًقا( هي شركة دولية، مقرها الرئيسي 
وعمليات  الحبوب  لوجستيات  في  الخاصة  الصناعية  المنشآت  تصميم  في  متخصصة  كونستانز،  في 

معالجتها بأنظمة المناولة والتخزين والطحن.

تنقسم المنتجات والخدمات المقدمة من سيسكو إلى أربعة مجاالت رئيسية: محطات الحبوب الداخلية، 
الجاف.  الطحن  ومحطات  المفتاح(  تسليم  )بنظام  المتكاملة  المحطات  المينائية،  الحبوب  محطات 
بالدلو(  الناقلة  والمصاعد  الناقلة  واألحزمة  الناقلة  السالسل  )وخاصة  الناقالت  المنتجات:  وتشمل 
والصوامع )وخاصة الصوامع األسطوانية والصوامع منشورية الشكل والصوامع مسطحة وقادوسية 
القاع والصوامع ذات السعة الكبيرة( مع جميع الملحقات ومعدات المعالجة )على غرار أجهزة التنظيف 
األولي والمرشحات والمجففات ومعدات الطحن من مجموعة أم أم دبليو( والهياكل الفوالذية الخاصة 
بالمنشآت الصناعية عموًما )على غرار األبراج والجسور والممرات(.  الخاصة  المعالجة والهياكل  بمباني 
والمشتريات  والتفصيلية  المفاهيمية  الهندسة  الخدمات تشمل  من  متكاملة  تقدم سيسكو مجموعة 

والتصنيع وتشييد المصانع والمحطات الجديدة وتشغيلها أو تجديد المصانع القائمة وتحديثها.

وقد قامت سيسكو مؤخًرا بنقل مقرها الرئيسي إلى مدينة كونستانز الواقعة على ضفاف بحيرة كونستانز 
على الحدود مع سويسرا، حيث افتتحت أيًضا صالة جديدة للتجميع واللوجستيات.
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توراج قودارزي
المدير التنفيذي للمبيعات والمشاريع، نيورو اندستريتكنك 

)ألمانيا(

السيرة الذاتية: توراج قودارزي هو المدير التنفيذي للمبيعات والمشاريع 
في  والتصميم  العمليات  هندسة  درس  اندستريتكنك.  نويرو  شركة  في 
السفن  وتفريغ  الحبوب  مناولة  ألمانيا، وقد عمل في مجال  براونشفايغ، 
والتحميل منذ سنة 1998. وقد تركز عمله خالل آخر 25 سنة على تزويد عمالئه 

بأنجح الحلول التقنية واالقتصادية المستدامة والصديقة للبيئة.

عنوان العرض التقديمي: تحميل السفن - إيجابيات وسلبيات المفاهيم المختلفة

ملخص البحث: تحميل السفن - إيجابيات وسلبيات المفاهيم المختلفة ويسلط بحثه الضوء على الجوانب 
المختلفة في اختيار معدات تفريغ السفن، كما يتناول عدة نقاط ستخضع للتحليل والدراسة، والذي من 

شأنه أن يفتح المجال لتقديم األفكار والحلول، والتحقق منها قبل اتخاذ أي قرار بشأن المعدات.

المفاهيم - اإليجابيات والسلبيات

تعتبر لوجستية المواد الخام قضية مهمة في مجال طحن الدقيق، حيث تعطي ميزة تنافسية تتمثل في 
القدرة على تحديد أفضل الحلول لتفريغ القمح وتخزينه.

على  بناًء  التحليل  إجراء  بعد  األنسب  الطريقة  تحديد  ويمكن  السفن،  حمولة  لتفريغ  طرق  عدة  وهناك 
المعطيات. ولكل طريقة مزايا وعيوب، إال أنه موضوع ال تغطيه هذه الدراسة، فالمفاهيم عامة ويجب 

أخذها في االعتبار التخاذ القرار األنسب.

ومن المهم فهم طاقة االستيعاب أثناء التفريغ والتحميل.

المثالية.  التشغيل  توفر ظروف  إليه في حال  الوصول  يمكن  القصوى هي أقصى حد  طاقة االستيعاب 
أجهزة  خلف  الموجودة  والمنظفات  الموازين  مثل  والمعدات  الناقالت  استيعاب  طاقة  تحديد  ويجب 
 ٪10 بزيادة طاقة االستيعاب بنسبة  التفريغ لتحميل السعة القصوى دون أي مشكالت. ولذلك، يوصى 

لتجنب التسريب.

إن متوسط طاقة االستيعاب هو إجمالي الحمولة التي تم تفريغها مقسوًما على الوقت المستغرق إلكمال 
التفريغ بما في ذلك عملية التنظيف. وعند الدفع للسفن، تحتسب التكلفة حسب الوقت المستغرق من 

بداية التفريغ وحتى التنظيف النهائي للسفينة في نهاية العملية. 

فإن  غير ممكن،  هذا  أن  وبما  المراحل.  الثابتة في جميع  االستيعاب  المثالي هو طاقة  النظام  يميز  وما 
الهدف هو الوصول ألعلى متوسط طاقة استيعابية.
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النفقات الرأسمالية )CAPEX( - النفقات التشغيلية )OPEX( - المخاطر

النفقات الرأسمالية )CAPEX( - أدنى تكلفة استثمار تعني تحقيَق نفس متوسط سعة التفريغ ولكن بتكلفة 
أقل. وفي حال عدم توفر المقومات األساسية، يجب أخذ األحمال التي يمكن أن تتحملها بعين االعتبار. 

النفقات التشغيلية )OPEX( - تتضمن النفقات التشغيلية تكلفة الصيانة مع قطع الغيار الضرورية وتكلفة 
التشغيل مع المشغلين والمساعدين وفريق الطاقة ونظام السالمة اآللي والتنظيف.

وتتطلب المعدات المثالية وجود أقل من شخصين للتشغيل العادي، والتحقق من أحجام السفن، ومعرفة 
 Capesize أي نوع يتم تفريغه. أي إن كان نوًعا واحًدا فقط من السفن أو كل األنواع من السفن كبيرة الحجم
الساحلية والصنادل/ السفن  Handymax وحتى  Panamax وهانديماكس  باناماكس  نوع  السفن من  إلى 

العبارات. 

وتشغيل  وتصنيع  تصميم  في  متخصصة  الصيت،  ذائعة  ألمانية  شركة  هي  نويرو  الشركة:  عن  نبذة 
معدات النقل الهوائية والميكانيكية الفعالة للسلع التي تكون بكميات ضخمة )الحبوب، بذور الزيت، علف 
الحيوانات، الكتلة الحيوية، األلومينا، األسمدة، وغيرها من المنتجات المماثلة( خالل تحميل وتفريغ السفن 

في جميع أنحاء العالم. 

إن سعة التفريغ تصل إلى 1600 طن / ساعة، بينما تصل سعة التحميل إلى 3000 طن / ساعة.

باستمرار على دمج  الحديثة والمخصصة، وتعمل  الهندسية  نويرو بسمعة طيبة لحلولها  تتمتع شركة 
الصيانة  متطلبات  ذات  واآلالت  الضوضاء  وتقليل  الغبار  في  للتحكم  للبيئة  الصديقة  التقنيات  أحدث 

المنخفضة واآلالت سهلة التشغيل.

األماكن حول  الكثير من  الضخمة في  البضائع  النجاح في مجال مناولة  100 عام من  أكثر من  نويرو  حققت 
العالم. وقد اتحدت الخبرات السابقة مع الخطط الحالية لتوفير أفضل وأجدد اآلت تفريغ/تحميل السفن 

لكل عميل.
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بوفل هانسن
مدير المنتج للحماية من االنفجار، شركة ستيف )فرنسا(

السيرة الذاتية: مدير المنتج في شركة ستيف خبير أمن وسالمة – أخصائي 
انفجارات،  مع خبرة تفوق الـ30 عاًما في مجال انفجارات الغبار والغاز.

يلتزم بمعايير الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق NFPA واللجنة األوروبية 
للتوحيد القياسي CEN ومعاييرISO وDS، ويتمتع بخبرة واسعة في تطوير 

وتصميم منتجات الحماية من االنفجارات.

عنوان العرض التقديمي: الحماية من االنفجار في الصوامع ومطاحن الدقيق

في  وتبعاتها  الغبار  انفجارات  مخاطر  معرفة  هو  المؤتمر  هذا  من  الرئيسي  الهدف  البحث:  ملخص 
لضمان  الممكنة  الحلول  تستعرض  وعليه  والبضائع.  اآلالت  أو  البشرية  الموارد  على  سواء  المنشآت 

سالمة منشآتكم.

هناك نوعان من أنظمة الحماية في السوق وهما باألساس أنظمة الحماية النشطة وأنظمة الحماية 
السلبية، وسنسلط الضوء على االختالفات بينهما.

لقد طورت شركة ستيف STIF مجموعة كاملة من أنظمة الحماية السلبية من االنفجار لجميع المنشآت 
من أجل الحفاظ التام على أمنها وسالمتها.

سيمكنكم هذا العرض من فهم كيفية حدوث االنفجار الغباري، والتعرف على مخاطر االنفجارات الغبارية، 
والحلول للحد من مخاطر هذه االنفجارات.



19

نبذة عن الشركة: ستيف STIF متخصصة في صناعة أنظمة وتقنيات الحماية من االنفجارات وفي مجال 
مناولة الشحنات الكبيرة، وألواح التهوية للحماية من االنفجارات VIGILEX وصمامات العزل عديمة اللهب 

واالنفجار.

تم إنشاء شركة ستيف في سنة 1984، وقد اشتهرت عالميا بالتصدير إلى أكثر من 80 دولة حول العالم. تمتد 
وحدة اإلنتاج على مساحة 10000 متر مربع، ويقع مقرها في غرب فرنسا بالقرب من أنجيه، على بعد 80 كم من 

ميناء نانت سان نازير.

تحافظ سياسة شركة ستيف المتمثلة في »االستثمار المستمر« على تطورها التكنولوجي وتمكين الشركة 
من خالل تجهيزها بأحدث وسائل وتقنيات اإلنتاج. وبالتالي تتمكن الشركة من ضمان مستوى آدائها العالي 
من خالل األساليب واألدوات، والتي تم تحسينها وتطويرها من قبل فريقها الهندسي المتمرس والخبير. 
التنافسية واستجابتها، تمكنت شركة ستيف من الحصول على العديد من العقود من  وبفضل قدرتها 

الباطن لتصنيع قطع مجموعات خاصة باإلضافة إلى المنتجات الُمدرجة في قائمتها.
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طارق جاهي
مساعد المدير الفني، مؤسسة القمح األمريكي )المغرب(

السيرة الذاتية: انضم طارق جاهي إلى مؤسسة القمح األمريكي في الدار 
البيضاء، المغرب، في 1 يناير 2015 كخبير فني في الطحن والخبز، حيث شارك 
في تطوير وخدمة وتوسيع الجانب الفني لسوق القمح األمريكي ومنتجاته. 
االستخدام  لتعزيز خصائص  داخلًيا  خبز   / أنشطة طحن  أجرى طارق  وقد 

النهائي المتفوقة لفئات القمح األمريكي مقارنة بالمنتجات المنافسة.

عنوان العرض التقديمي: تحليل الحبوب

ملخص البحث: ُيتداول القمح بشكل عام في جميع أنحاء العالم على أساس محتوى البروتين، مع بيانات 
محدودة حول جودة هذا البروتين.

وفي هذا الملتقى، تقدم مؤسسة القمح األمريكي في الدار البيضاء بعض األدوات التي يمكن أن تساعد 
في التعامل مع هذا األمر، والتي تتمثل باألساس في ما يلي؛

المطحون  الكامل  للقمح    LA الالكتيك  SDS/ حمض  الصوديوم  دوديسيل  كبريتات  ترسيب  اختبار  أواًل،  
ترتبط  الدقيق، والتي  - اختبار سريع وسهل باستخدام المعدات الموجودة في معظم مطاحن  والدقيق 

ارتباًطا وثيًقا باألداء في المخابز.

وأهميته  ووظيفته  وتاريخه  بالمذيبات(  االحتفاظ  )قدرة   SRC اختبار  على  عامة  نظرة  العرض  يقدم  ثانًيا، 
لتطبيقات  للدقيق  الغلوتين  تكوين  وإمكانية  الماء  واحتباس  الماء  كمقياس سريع ومباشر المتصاص 
منزوع  الماء  في  المذيبات  احتباس  قياس  خالل  من  والصلب  الطري  القمح  دقيق  من  كل  في  مختلفة 
الغلوتينين،   HMWلـ المقابلة  والسكروز  الصوديوم  كربونات  محاليل  الالكتيك،  حمض  محلول  األيونات، 

النشا التالف ومحتوى األرابينوكسيالن في الدقيق.

الخليط  القائمة على  الجيالت المؤكسد )Oxygel( للمنتجات  التقديمي في اختبار  وأخيًرا، سينظر العرض 
في  الحجم  لمعرفة  واستخدامها  المنتجات،  هذه  في  المناسبة  اللزوجة  خصائص  تحديد  في  ووظيفته 

منتجات الكعك.
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نبذة عن الشركة: ُتعّد مؤسسة القمح األمريكي )USW( منظمة رائدة في تطوير سوق التصدير لصناعة 
القمح األمريكي، وتعمل USW على تعزيز ضمان وجودة وقيمة القمح األمريكي لمشتري القمح والمطاحن 

والخبازين ومصنعي األغذية والمسؤولين الحكوميين في أكثر من 100 دولة حول العالم.

رسالتنا في مؤسسة القمح األمريكي هي تطوير األسواق الدولية والحفاظ عليها وتوسيعها لتعزيز ربحية 
مع  مباشر  بشكل  المؤسسة  وتعمل  لعمالئهم.  جودته  وضمان  المتحدة  الواليات  في  لمنتجيه  القمح 
مشتري القمح في الخارج من خالل 17 مكتًبا إقليمًيا في مختلف أنحاء العالم، وتقدم الخدمات التجارية، 
ليقدم  المغرب  في  المكتب  يعمل  بينما  العمل،  وورش  والمؤتمرات،  والندوات،  الفنية،  والمساعدات 

خدماته لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

إن مؤسسة القمح األمريكي USW ال تشتري أو تبيع أو تعالج القمح؛ وإنما تساعد في تيسير األمر على من 
يقومون بذلك.
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مارسيل بيرندسن
مدير مبيعات منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، شركة 

فريجورتاك )ألمانيا(

عن  فريجورتاك  شركة  في  مسؤول  بيرندسن،  مارسيل  الذاتية:  السيرة 
مبيعات وحدات تبريد الحبوب ™GRANIFRIGOR في أسواق منطقة الشرق 
األوسط وإفريقيا. درس مارسيل الهندسة الكيميائية في جامعة خرونينغن 
بهولندا ENTEG، وشغل العديد من المناصب اإلدارية الدولية في المبيعات 
الكيماوية  للصناعات  العالميين  الخدمات  مقدمي  من  للعديد  والتسويق 

واألغذية والمشروبات. 

عنوان العرض التقديمي: حماية الحبوب والحفاظ عليها

ملخص البحث: تفادي إتالف الحبوب الثمينة - الطريقة الطبيعية والفعالة!

غالًبا ما يتسبب التسخين التلقائي للحبوب والبذور الزيتية خالل التخزين في أضرار جسيمة، وفي هذا الصدد 
تدعو اللوائح العديدة إلى المعالجة الطبيعية للحبوب التي يتم إنتاجها. 

أن  الجوية، من شأنه  الظروف  النظر عن  عليها، بغض  للحفاظ  المكيف  البارد  بالهواء  الحبوب  تبريد  إن 
يقلل من انتشار الحشرات والفطريات والميكروبات ويقلل من فقدان المواد الجافة، وكذلك التلف بسبب 

الرطوبة، ويسمح بتخزين الحبوب على المدى الطويل دون المخاطرة بسالمة المحصول وجودته.

يوفر تبريد الحبوب باستخدام نظام ™GRANIFRIGOR الطريقة الطبيعية األفضل لتبريد الحبوب وحمايتها 
مع توفير مزايا عديدة، نذكر منها ما يلي:

عدم التأثر باألحوال الجوية	 

التخزين لمدة طويلة دون فقدان الجودة )فترة تصل إلى عام واحد(	 

الحماية من األضرار والحشرات	 

الحماية من الميكروبات وعفن الفطريات	 

عدم الحاجة للتبخير أو المعالجة الكيميائية	 

تفادي الخسائر الناجمة عن تكون الفطريات في المحاصيل المخزنة	 

ال حاجة لتحريك الحبوب	 

الحفاظ على رائحة المحصول الطازج	 

تقليل تكاليف التجفيف	 
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المحافظة على اإلنبات )تخمير الشعير( وجودة البذور	 

عدم تأكسد البذور الزيتية )اللفت، عباد الشمس، فول الصويا، الذرة(	 

تكسرات أقل في الحبوب )ذرة، أرز(	 

عائد استثمار )ROI( مرتفع بشكل عام من سنة إلى سنتين.	 

يتوفر اآلن إصدار جديد من مبردات الحبوب لدرجات الحرارة المحيطة المرتفعة، والمبردات الصديقة للبيئة، 
بما في ذلك أجهزة اإلدارة، مثل تقييم تحليل الطاقة وأرشفة البيانات للتقييم والتحكم عن بعد )التطبيقات، 

LAN ، WLAN، GSM(، ومودم اإلنذار )الرسائل القصيرة والبريد اإللكتروني( والتشخيص عن بعد.

نبذة عن الشركة: يقع مقر شركة فريجورتاك في ألمانيا، وتقوم بتطوير وإنتاج وبيع وحدات تبريد الحبوب 
المتنقلة ™GRANIFRIGOR )صنع في ألمانيا( لتبريد الحبوب والبذور الزيتية المخزنة في جميع أنحاء العالم 

ألكثر من 50 عاًما! 

التبريد للحفاظ على الحبوب عن طريق الهواء البارد المكيف، بغض النظر عن الظروف الجوية، من شأنه 
أن يقلل من انتشار الحشرات والفطريات والميكروبات، كما يمنع فقدان المواد الجافة بسبب التنفس 
وكذلك التلف بسبب الرطوبة، مما يسمح بتخزين الحبوب على المدى الطويل دون مخاطر أو خسائر تمس 

بجودة المحصول.

والجاودار  اللفت  وبذور  والذرة  والشعير  القمح  تبريد  على    GRANIFRIGOR™ التبريد  وحدات  مئات  تعمل 
والدخن  واألرز  العشب  وبذور  والبطاطس  والبازالء  الصويا  وفول  واألرز  والشوفان  المختلطة  واألعالف 

والكاكاو/ حبوب البن، إلخ.

الحبوب  لتبريد  األفضل  الطبيعية   الطريقة   GRANIFRIGOR™ تبريد  نظام  باستخدام  الحبوب  تبريد  يمثل 
والحفاظ عليها مع تحقيق عائد استثمار )ROI( مرتفع.

يستخدم تبريد الحبوب في العديد من أنشطة تبريد الحبوب في جميع أنحاء العالم، حيث تتاح العديد من 
لمناطق مناخية مختلفة مثل أوروبا، الشمال، المناطق )شبه(   GRANIFRIGOR™ التبريد  موديالت وحدات 

االستوائية والصحراء.
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توبياس دينر
الرئيس التنفيذي، شركة أجروماتيك )سويسرا( 

كفني  مهني  تدريب  على  البداية  في  دينر  توبياس  حصل  الذاتية:  السيرة 
 .TS الفني  الجامعة للحصول على االمتياز  تابع تعليمه في  إلكترونيات، ثم 
انضم إلى أجروماتيك سنة 1992 كموظف فني، ثم شغل مناصب مختلفة 
في الشركة حتى انتهى به المطاف في المبيعات. في سنة 2005 تولى إدارة 

الشركة، وأصبح المدير اإلداري لشركة أجروماتيك أيه جي.

عنوان العرض التقديمي: مراقبة درجة الحرارة، الصيانة، الخبرة

ملخص البحث: شركة أجروماتيك لها الخبرة في قياس درجة الحرارة في صوامع الحبوب ألكثر من 43 عام. 
ويسلط هذا العرض الضوء على قياس درجة الحرارة، وكيفية الحفاظ عليها والتحكم فيها. باإلضافة إلى 

ذلك، سنعرض بعض الشهادات المتعلقة بالحوادث التي تعود أسبابها إلى درجات الحرارة.

نبذة عن الشركة: باعتبار خبرتها الواسعة التي تفوق الـ43 عاًما، فإن أجروماتيك تمثل المنتجات السويسرية 
ذات الجودة العالية ومعدات المراقبة الحديثة المتطورة والمستخدمة في صناعة الحبوب واألغذية.

تم وضع حجر أساس الشركة في عام 1979 من قبل خبراء في صناعة الحبوب والكهرباء كانوا قد قاموا 
بتطوير وتصنيع أول جهاز لمراقبة درجة حرارة صوامع التخزين وأنظمة قياس المستوى.

 وتلتزم أجروماتيك منذ نشأتها بضمان جودة منتجاتها منذ مرحلة التطوير حتى آخر مراحل اإلنتاج، كما تهتم 
بجودة المنتجات في مرحلة التجميع واإلنتاج. 

وتلتزم الشركة باستخدام مواد بناء جديدة متوافقة بيئيًا، متى ما أمكن ذلك.

وبمرور الوقت، توسع نطاق المنتجات تدريجًيا بإضافة عدد من منتجات الحماية في مجال تخزين وطحن 
الحبوب.

تقدم الشركة اليوم منتجات مبتكرة تتصدر السوق من الناحية التكنولوجية، تكملها منتجات طرف ثالث 
تلبي المستوى العالي لمعايير الجودة لدينا، والتي يمكننا ضمان صيانتها وإصالحها.
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سرينيفاس بابانا
خبير طحن منطقة الشرق األوسط، شركة بوهلر 

)اإلمارات العربية المتحدة(

السيرة الذاتية: انطلقت مسيرة سرينيفاس بابانا في مجال أعمال 
الطحن منذ عام 2005، حيث عمل في العديد من مطاحن الدقيق في الهند 
وأفريقيا في مستويات وظيفية مختلفة بعد تخرجه من مدرسة الطحن 
السويسرية في سنة 2010. انضم سرينيفاس لشركة المطاحن العمانية 
بمسقط حيث تقلد منصب مدير المطاحن وأشرف على كامل عمليات 

عنوان العرض التقديمي: أفضل الممارسات في مجال الطحن

الغرض  ويتمثل  وانتقائية،  تدريجية  عملية  دقيق  إلى  لتحويله  القمح  طحن  عملية  تعد  البحث:  ملخص 
النهائي منها في فصل السويداء )االندوسبرم( عن النخالة. ويتم ذلك عن طريق نظام درافيل الدش على 
مراحل مختلفة. وتنتج كل عملية دش )ممر الدش( كمية محددة من السميد والدقيق. وبعد المرور عبر 
درافيل الدش، يتجه الناتج إلى الغرابيل، ثم ينقى السميد بعد ذلك باستخدام آلة التنقية لتحويله إلى دقيق 
بواسطة درافيل التنعيم. وتعد كمية السميد في حبيبات معينة عامًلا أساسًيا في أداء المطحنة، حيث 
يكون لها دور مهم في موازنة األحمال في اآلالت المستخدمة الحًقا )آالت التنقية ودرافيل التنعيم( - فصل 
السميد بمستوى عالي من النقاوة وبكمية رماد منخفضة – مما يساهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة 

الستخالص الدقيق.

ويمكن تحقيق هذه النتيجة باستخدام درافيل الدش المسننة والغرابيل عالية الكفاءة. أما فيما يخص 
المطحنة، فيجب مراقبة معدات الطحن باستمرار، ومتابعة حالة الدرافيل المسننة والملساء وأغطية 
المناخيل والغرابيل وآالت التنقية وفواصل الصدمات وغيرها من المعدات واآلالت للحصول على النتائج 

المرجوة وضمان جودة المنتج النهائي.

عنوان العرض التقديمي: مخطط التدفق الخاص بصوامع المنتج النهائي ومفهوم الخلط

 ملخص البحث: في معظم الحاالت، تنتج المطاحن بعض أنواع الدقيق بالمعايير القياسية. ومع ذلك،
 يوجد طلب على أنواع خاصة من الدقيق المميز والمتفرد في السوق. تتيح صوامع تخزين الدقيق إمكانية
 التحقق من جودة كل نوع من أنواع الدقيق المنتجة ومزج مختلف أنواع الدقيق للحصول على أنواع خاصة
 ومميزة، وذلك لتلبية الطلب في السوق. عادة ما يكون سعر الدقيق المميز بأنواعه مرتفًعا، وبالتالي توفر

 هذه األنواع هامش ربح أعلى لشركة المطاحن. ولكن يتطلب إنتاج أنواع الدقيق الخاصة توفر المصانع
 والمنشآت المناسبة لمناولة ومزج وخلط الدقيق. وتفرق المطاحن بين مزج الدقيق وخلط الدقيق، ويتم

وأنشطة المطاحن. وفي سنة 2016، انضم سرينيفاس لمدرسة الطحن االفريقية بكينيا كمدرس فني 
ومهندس عمليات، حيث قّدم برامج ونظريات وأنشطة تطبيقية مختلفة حول عمليات الطحن في هذه 
المدرسة، وبدء بتشغيل المصانع والمطاحن. ثم انتقل في سنة 2021 إلى شركة بوهلر-دبي للعمل كخبير 

طحن حبوب، وهو حالًيا المسؤول عن تقنيات الطحن على مستوى منطقة الشرق األوسط. 
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 تطبيق عملية مزج الدقيق عند إنتاج أنواع مختلفة من الدقيق بمكونات قليلة وبسيطة. كما تتم عملية
 مزج الدقيق عن طريق المزج المستمر )الحجمي أو الوزني(، وعادة ما ُتطبَّق في حالة التعامل مع كميات
 كبيرة من نفس النوع من الدقيق.  أما بالنسبة لعملية خلط الدقيق، فيتم وزن الدقيق وكافة المكونات

 مثل محسنات الدقيق ومختلف اإلضافات )الفيتامينات والحديد ودقيق الصويا والمنكهات وما إلى ذلك(
 بدقة عالية بواسطة موازين الدفعات )الباتش(، ثم خلطها بشكل متجانس في خالطات الدفعات.

 يوصى باعتماد عملية خلط الدفعات في إنتاج الدقيق الخاص مثل مزيج الكعك )خلطات الدقيق الجاهزة
 .لالستخدام( والخبز متعدد الحبوب والخلطات الجاهزة عالية النسبة

يجب تحقيق التجانس بين مختلف المكونات في أسرع وقت ممكن. كما يجب التعامل مع المواد التي يتم 
الغذاء  إلخ.(. وتعد معايير سالمة  الحجم،  تقليل  االحتكاك، بدون عجن، عدم  )تجنب  تامة  خلطها بعناية 
عامًلا رئيسًيا هنا، وهو ما يستوجب تثبيت غرابيل أو أجهزة للكشف عن المعادن ومراقبة البقع في مختلف 

مناطق الخلط الجاهز أو الدقيق الجاهز.

نبذة عن الشركة: كيف تمس بوهلر الحياة اليومية؟

بوهلر جزء من حياتكم اليومية!

شركة بوهلر القابضة هي شركة سويسرية متخصصة في تصنيع معدات المصانع، ويقع مقرها الرئيسي 
في أوزويل، سويسرا. وتشتهر شركة بوهلر بتصنيع اآلالت والمعدات الخاصة بمعالجة األغذية وتصنيع 

المواد المتطورة وتقديم الخدمات المتعلقة بذلك.

الغذاء  من  األساسية  احتياجاتهم  لتغطية  بوهلر  شركة  تقنيات  يوم  كل  األشخاص  مليارات  يستخدم 
والتنقل وغيره. وتوجد تقنيات بوهلر في الهواتف الذكية واأللواح الشمسية والحفاضات وأحمر الشفاه 
واألوراق النقدية واألطعمة التي نتناولها والمركبات التي نقودها. وتسعى بوهلر دائًما لخلق ابتكارات جديدة 

من أجل عالم أفضل، مع التركيز على الحلول الصحية واآلمنة والمستدامة.
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لويجي كاترينا
المدير اإلقليمي، شركة أوكريم )إيطاليا(

السيرة الذاتية: لويجي كاترينا، إيطالي من مواليد سنة 1966. بعد حصوله 
على بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال الدولية من الكلية األمريكية 

بسويسرا في سنة 1990، انضم إلى أوكريم كمساعد مدير مبيعات إقليمي 
للسوق اإليطالي. وفي السنوات التالية، شغل منصب مدير مبيعات 
إقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، ومدير إقليمي مقيم لمكتب 

أوكريم في جاكرتا في إندونيسيا، ثم عّين مسؤوال عن المبيعات لدول غرب 
أوروبا وأمريكا الوسطى. 

يشغل حالًيا منصب مدير مبيعات التصدير في آسيا وغرب إفريقيا بشكل 
أساسي.

عنوان العرض التقديمي: األتمتة وتوفير الطاقة في قطاع المطاحن
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نبذة عن الشركة: تأسست شركة أوكريم سنة 1945، وتنتج أنظمة طحن عالية األداء منذ أكثر من 70 عاًما. 

أوكريم شركة إيطالية لها نظرة تطلعية وعازمة لتعزيز أنشطتها في البحث والهندسة والتصنيع ومشاريع 
الحبوب ومشاريع  مناولة  وأنظمة  األعالف  الذرة ومطاحن  السميد ومطاحن  الدقيق ومطاحن  مطاحن 

تسليم المفتاح. وتعمل الشركة في إطار السوق العالمية، حيث تتمركز في 147 دولة.

وتتمثل القيم األساسية ألوكريم في: المسؤولية، والكفاءة والتركيز على العمالء والجودة وحلول وتكنولوجيا 
الطحن المتطورة.

وقد طورت أوكريم استراتيجية عمل لتلبية أي متطلبات لسوق المطاحن عبر القارات، حتى تكون قادرة على 
كسب الثقة وتعزيز حصتها في السوق مع الحفاظ على إرثها اإليطالي. ويتمثل التحدي الذي يواجه الشركة 
في تحسين وتعزيز المنتجات المصنوعة في إيطاليا من خالل القيمة المضافة لمنتجات أوكريم في العالم.

»ُصِنع في إيطاليا« مصطلح له وقعه في جميع أنحاء العالم ويصادق عليه اإلنتاج اإليطالي، وهو مرادف 
للجودة والتميز. وسعيا وراء التفرد وجودة المنتجات التي تصنع بكل عناية، بلورت أوكريم مصطلح »إيطالي 
الصنع« ITALIAN MADE، هادفة بذلك إلى ضمان األصل اإليطالي للمنتج والتأكد، في الوقت ذاته، من أن كل 

مرحلة من عملية اإلنتاج تتم حصرًيا في أوكريم، إيطاليا.
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أندرياس هاميل
مدير، مجموعة وينجمان )سويسرا(

السيرة الذاتية: شريك مؤسس لمجموعة وينجمان، تخرج من مدرسة 
سويس ميلينج عام 2008، الدفعة 51 - الخبرات والمهارات العالمية في 
صناعة المطاحن، تخصص استشارات الطاقة والصحة وإدارة اآلفات 

والرقمنة.

عنوان العرض التقديمي: المعالجة الحرارية لمكافحة اآلفات في مطاحن الدقيق

ملخص البحث: األهمية المتزايدة إلدارة اآلفات وسالمة الغذاء في مطاحن الدقيق في منطقة الشرق 
األوسط.

من خالل عرضنا التقديمي، يتعلم الجمهور كيفية استخدام المعالجة الحرارية كأداة فعالة لمكافحة اآلفات 
داخل المطاحن وصوامع الدقيق من خالل أمثلة عملية.

يمكن أن تكون المعالجة الحرارية أداة فعالة للغاية مقارنة بالتبخير التقليدي، حيث تضمن سالمة جميع 
الموظفين وتقلل من وقت تعطل اإلنتاج اإلجمالي خالل إدارة اآلفات. 

خالل العرض التقديمي، سنشارككم النتائج العملية وأمثلة من مطاحن الدقيق حول العالم التي تستخدم 
لجميع  الشخصية  والسالمة  العامة  الصحة  لتحسين   TERMICO الحرارية  المعالجة  وخدمات  تقنيات 

الموظفين ومستوى سالمة األغذية في مصانعهم.
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نبذة عن الشركة: تأسست مجموعة وينجمان سنة 2018، كمشروع مشترك بين المتخصصين والخبراء 
مطاحن  في  والرقمنة  اآلفات  وإدارة  النظافة  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  الدقيق،  مطاحن  صناعة  في 

الدقيق. 
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ديفيد باالغوير
مدير مبيعات، باالغوير رولز )إسبانيا(

السيرة الذاتية: عمل ديفيد باالغوير مديًرا للمبيعات في طوامير 
باالغوير رولز منذ 25 عاًما حتى اآلن. تلقى تعليمه في االقتصاد والتسويق، 
)متخصص في التجارة الدولية( ولديه معرفة واسعة بصناعة المطاحن. 
ويرأس مبيعات مجموعة باالغوير بجميع أفرعها في تركيا وشرق أوروبا 

والصين. ويقيم ديفيد في أونيل، إسبانيا، حيث المقر الرئيسي للشركة. 

عنوان العرض التقديمي: حماية الطوامير

المبردة  الحديد  لفائف/طوامير  تصنيع  مجال  في  عالمًيا  رائدة  شركة  باالغوير  تعد  الشركة:  عن  نبذة 
لصناعات مطاحن الدقيق واألعالف المركبة وفول الصويا والقهوة والشوكوالتة واللوحات والبسكويت 
المملح والمواد الكيميائية، بخبرة أكثر من 100 عام. وتصدر 99٪ من لفائف وآالت باالغوير مباشرة إلى 130 دولة 

في 5 قارات.
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بيوس ستولز
مدير التسويق اإلقليمي، سيفار )سويسرا(

السيرة الذاتية: يعمل بيوس ستولز منذ سنة 1997 في شركة سيفار 
السويسرية، في قسم المبيعات بمنصب مدير تسويق إقليمي لمناطق 

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الالتينية فيما يخص التطبيقات 
الصناعية في مجاالت المطاحن واألغذية واألدوية والكيماويات.

عنوان العرض التقديمي: الكفاءة والصيانة المثلى للغرابيل

ملخص البحث: تساعد منتجات شركة سيفار نيتال المطاحن على تعزيز كفاءة عمليات الغربلة واإلنتاج. 
نحرص من خالل دوراتنا التثقيفية، على مشاركة خبراتنا ومختلف األمثلة العملية مع المطاحن لمساعدتهم 

في تسيير أعمالهم اليومية. وسيتطرق العرض إلى المواضيع التالية:

اختيار الغربال المناسب يعتمد على نوعية القمح.	 

النوع الذي يجب استخدامه 	  أنواع غرابيل الدقيق )ميلينج فورت، ميلينج(، وتحديد  الفرق بين مختلف 
وتفسير ذلك. متى تستخدم سلسلة بي ايه جي جي؟

معرفة الفرق بين البوليستر والبولي أميد؟	 

متى يجب تغيير غرابيل الدقيق حسب إرشادات شركة سيفار ولماذا؟	 

طريقة التنظيف المناسبة لإلطار لزيادة عمره اإلنتاجي.	 

أهمية شد الغرابيل وكيفية التحضير واللصق.	 

ما هو مقدار الشد المناسب )نيوتن/سم( للغربال حسب حجم الشبكة؟	 
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نبذة عن الشركة: سيفار – تقنيات التصفية

شركة سيفار رائدة في مجال األقمشة التقنية، حيث تأسست منذ حوالي 190 عاما. وهي الشركة التي تحدد 
المعايير العالمية في هذا المجال لتمكنها من حل المشاكل مع التركيز المطلق على العميل. وتعتبر شركة 
متخصصة في إنتاج األقمشة الدقيقة ومكونات المرشح ومنتجات الترشيح/ الفصل الجاهزة وأقمشة 
الطباعة بالشاشة الحريرية عالية الدقة، فضال عن األقمشة المبتكرة المصممة لخدمة مجموعة متنوعة 

من التطبيقات.

ِسفار نيتال هو االسم التجاري لجميع المنتجات التي تنتجها شركة سيفار وتبيعها للشركات العاملة في 
قطاع المطاحن. تتوفر منتجاتنا على شكل مواد جاهزة لالستخدام ولفائف قماش مناسبة لجميع أنواع 
آالت الغربلة. تتيح شركتنا للمطاحن فرصة الحصول على جميع المنتجات الالزمة للغربلة والتسوية وإزالة 
الغبار من مصدر واحد، فضًلا عن حلقات الوصل ومنظفات الغرابيل ومعدات الشد الخاصة بجميع اآلالت 
الرئيسية المستخدمة في قطاع المطاحن مثل آالت الغربلة وأجهزة التنقية والغرابيل المشتغلة بنظام 

الطرد المركزي وحجرات المرشحات الكيسية. 
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ماركوس لونز
مدير تطوير األعمال، برابندر )ألمانيا(

السيرة الذاتية: تخرج ماركوس لونز كمهندس في مجال تقنية الغذاء 
– تخصص تقنية الحبوب والدقيق والخبز. وشغل منصب رئيس مختبر 

البحث والتطوير في جامعة هانوفر لمدة 6 سنوات قبل أن ينضم في 
سنة 2002 إلى شركة برابيندر. ويعمل ماركوس حالًيا مديًرا لتطوير األعمال، 
وهو المسؤول األول عن محفظة المنتجات الغذائية، كما يملك عضوية 
في العديد من لجان المنظمات مثل المنظمة الدولية للمعايير واللجنة 

األوروبية للمعايرة وغرفة التجارة الدولية.

عنوان العرض التقديمي: تحليل الجودة

ملخص البحث: تعد جودة المواد الخام أمرا أساسيا في مختلف مراحل سلسلة القيمة في إنتاج الغذاء. 
لذلك، من الضروري أن ترتبط تجارة ومعالجة الحبوب والدقيق بتنفيذ ضوابط الجودة في مختلف المجاالت. 
الحبوب  منتجات  تفحص  كما  الحبوب.  مطاحن  إلى  ونقلها  التاجر  إلى  الحبوب  بتسليم  العملية  وتبدأ 
والدقيق  الحبوب  مواصفات  تشكل  ما  غالبا  النهائي.  المنتج  جودة  مراقبة  عملية  من  كجزء  المطحونة 

المحددة بشكل واضح األساس التجاري للتسعير والجودة المرجوة. 

إلى معايير معترف  السنين تحولت الحقا  تم تطوير طرق نموذجية على مر  الجودة،  لتلبية معايير  سعًيا 
المختبرية  والمعدات  الدقيقة  اإلجرائية  الخطوات  وتتيح  البلدان.  عبر  النتائج  مقارنة  سهلت  دولًيا  بها 
المستخدمة والمدرجة في هذه المعايير فرصة الحصول على نتائج دقيقة وقابلة للتكرار، وبالتالي تضمن 
التجارة  غرفة  مثل  الدولية  المنظمات  معايير  وتأسست  والمنتج.  التاجر  من  كل  بين  التواصل  سهولة 
كمعايير  القياسي  للتوحيد  الدولية  المنظمة  أو  الدولية  التجارة  غرفة  أو  اآلسيوية  األسترالية  والصناعة 

دولية، إال أن هذا ال يمنع وجود العديد من المعايير الوطنية الجيدة.

تعتبر مزايا المواصفات الدقيقة للجودة واضحة للغاية في جميع مجاالت سلسلة القيمة. وتمّكن المواد 
الخام المثالية التي يتم شراؤها بخصائص الجودة المناسبة من الحصول على منتجات نهائية جيدة يمكن 
إعادة بيعها بأسعار معقولة. ونذكر من هذه الميزات تقليل الرفض بسبب عيوب في اإلنتاج، مما يتسبب 
في تكاليف إضافية لتعطل اإلنتاج والتخلص منها. هناك بالتأكيد المزيد من األسباب والمزايا التي تجعل 

من معايير مراقبة الجودة الجيدة استثماًرا مربًحا للغاية ألي شركة.

للغاية على مدى  المطاحن والمخابز تطوير طرق وإجراءات قياس مختلفة  ويترتب عن متطلبات قطاع 
العقود الماضية، ونذكر منها على سبيل المثال طرق قياس المحتوى المطلق للماء أو البروتين. ويمكن 
أن تلعب هذه القيم دورا أساسًيا في فترة صالحية أو عمر تخزين الحبوب وخصائص معالجة الدقيق. تعتبر 
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نبذة عن الشركة: تعتبر برابندر شركة عالمية رائدة، وقد تأسست في دويسبورج سنة 1923. وهي مختصة 
في مجال حلول القياس والهندسة العملية الختبار جودة المواد الخام المختلفة وكذلك لتطوير وتحسين 
المعيارية  الحلول  من  واسعة  مجموعة  برابندر  وتقدم  والعمليات.  واألساليب  والتركيبات  المنتجات 
والمدمجة لعلم الريولوجيا على نطاق المختبر باإلضافة إلى استشارات وخبرات تكنولوجيا التطبيق. وهي 
الجمعية  أو  للمطاحن  الدولية  الرابطة  أو  الدولية  التجارة  غرفة  مثل  الدولية  المنظمات  في  عضو  أيًضا 

األمريكية للحبوب.

يعتبر نظام فارينوجراف واكستنسوجراف واميلوجراف ثالثي األطوار معياًرا مخبريا معتمًدا في العديد من 
المختبرات. ويعتبر أيضا التحسين المستمر للمنتجات الحالية أحد الركائز التي تقوم عليها فلسفة الشركة. 
الخالي من  الدقيق  آد-300 أس لقياس  وفي نقطة أساسية هامة، تم تمديد فارينوجراف بواسطة فارينو 
اللزوجة أو  آليا بدقة عالية بفضل الجرعات. ولقياس  الجلوتين. يمكن تحقيق منحنيات معايرة حقن أكوا 
واألداء، حيث يستغرق  الكفاءة  يقدم فسكوكويك مستوى جديًدا في  والدقيق،  للنشأ  الجلتنة  خصائص 
بتحديد مواصفات  10 درجات مئوية مما يسمح  الباردة حتى  الوقت واللزوجة  10 دقائق ويوفر  القياس مدة 

إضافية للمنتج. 

باإلضافة إلى ذلك، تحّضر العينات عن طريق المطاحن المخبرية الموجهة بالممارسة أو قياس محتوى 
الرطوبة من األعمال اليومية لشركة برابندر.

المعكرونة  أو  اللحوم  نظائر  )مثل  والتطوير  للبحث  األمثل  الحّل  أف   40/20 الب  توين  برابندر  مختبر  يعتبر 
يخص  فيما  العمالء  متطلبات  مع  التعامل  وسرعة  مرونة  ضمان  أجل  من  وذلك  الخفيفة(  الوجبات  أو 

تكنولوجيا المعالجة. 

الذي يعكس  األمر  المطحونة،  الحبوب  لتحديد مواصفات منتجات  الريولوجية وحدة أساسية  االختبارات 
سلسلة اإلنتاج الكاملة إلنتاج المخبوزات. وبذلك تتمكن المطحنة من إنتاج نوعية معينة من الدقيق يمكن 
أن يستخدمها الخباز الحقا في إعداد مخبوزات خاصة. كما تجدر اإلشارة إلى أنه يتم التمييز في التحليالت 

بين األساليب السريعة والطرق العملية.
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سفين ماتوتات
رئيس إدارة المنتجات، شركة مولنشمي ) ألمانيا(

السيرة الذاتية: انضم سفين إلى قسم البحث والتطوير في شركة 
مولنشمي عام 2010، وتولى الحًقا مسؤولية إدارة القسم كرئيس 

للتطبيقات العالمية للدقيق والخبز. تتيح له خبرته الواسعة في تحليل 
الدقيق وتطبيقات الخبز، جنًبا إلى جنب مع إلمامه بأعمال مجتمع 

المطاحن العالمي، تقديم المساعدة والمشورة عبر مختلف مراحل 
سلسلة القيمة من المطحنة إلى المخبز.

عنوان العرض التقديمي: تحسين جودة الدقيق

ملخص البحث: من خالل هذا العرض التقديمي يمكن اإلطالع على كامل المسار بدءا من الدقيق المنتج 
بعد عملية الطحن ووصوال إلى المنتجات النهائية.

أهم  إلى  بإيجاز  ننظر  بذلك، سوف  للقيام  الريولوجيا.  التحليلية من منظور  البيانات  بدراسة  أواًل، سنقوم 
األجهزة ومؤشراتها عن جودة الدقيق. وفي إطار تحديد مفهوم الدقيق، نتساءل مثال كيف يؤثر تصحيح 
الرقم على المواصفات وكذلك على عملية الخبز؟ لماذا ال يوفر امتصاص الماء ثباًتا آليا أفضل أثناء التخمير؟ 
لتحقيق  المؤكسدة(  والعوامل  )اإلنزيمات  المكونات  واستخدام  الدقيق  إنتاج  عملية  بتوحيد  أقوم  كيف 
األسئلة  هذه  عن  اإلجابات  تجدون  القمح؟  جودة  تغيرت  لو  حتى  أسابيع،  مدار  على  الدقيق  جودة  نفس 

ومناقشات لمسائل أخرى في هذا البحث. 

سنواصل في مرحلة الحقة رحلة اإلنتاج من الدقيق وصوال إلى المنتج النهائي وننتقل إلى مجال تطبيق 
تركيزنا هنا على السندويتشات والخبز المسطح. سنتحدث عن اآلتي: كيف  المخابز. وسينصب  منتجات 
يمكنني تحسين الدقيق المستخدم إلعداد خبز الساندويتش؟ ماذا يمكنني أن أفعل كمطحنة لتحسين خبز 
الساندويتش؟ خاصة فيما يتعلق بتقليل الفاقد الغذائي. كما سنتطرق أيًضا إلى األسئلة المعتادة مثل: 
كيف يمكنني زيادة حجم الخبز الذي أقوم بإعداده؟ كيف أحصل على كسرة رقيقة ومستوية من المخبوزات؟

سيتم تقديم محاضرة مختصرة حول أهم المواضيع المتعلقة بطرق تحسين الدقيق.
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لقطاع  المخصصة  الدقيق  معالجة  مفاهيم  تطوير  على  مولنشمي  شركة  تعمل  الشركة:  عن  نبذة 
الطحن، وتقدم خدمات واستشارات شاملة. وقد اكتسبت الشركة ثقة أكثر من 2000 مطحنة حول العالم 
لتصبح شريًكا موثوًقا لها. وتسعى شركة مولنشمي إلى توحيد معايير وإثراء قيمة أكثر من 100 مليون طن 
من الدقيق سنوًيا. وقد أصبحت العالمة التجارية ألفا ملت مرادًفا عالمًيا لألنظمة الوظيفية المصممة 

خصيًصا حسب الطلب. 

الكفاءة واإلبداع في معالجة الدقيق:

والبسكويت  واللفائف  الخبز  يخص  فيما  والحوافز  األفكار  توليد  في  حيوًيا  دوًرا  مولنشمي  شركة  تلعب 
والكراكرز والرقائق والمعكرونة. وتهدف الشركة إلى تطوير المفهوم المثالي بالتعاون معكم، حيث تعّد 

من بين أشهر المتخصصين في العالم في مجال معالجة الدقيق القائمة على اإلنزيم.

تكمن خبراتها على وجه الخصوص في نظم اإلنزيم المبتكرة التي تكمل مكوناتها الفردية بعضها البعض. 
يعتبر األداء الوظيفي لهذه المركبات أعلى بكثير من تلك الخاصة بالمكونات الفردية. ولذلك، يعمل مركز 
ستيرن للتكنولوجيا ومختبراتهم المنتشرة في جميع أنحاء العالم على التطوير المستمر لهذه النظم عالية 

الدقة.
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سليم مخول
رئيس شركة كراون بيك، مطاحن التاج )لبنان(

السيرة الذاتية: يتمتع سليم بخبرة أكثر من  23 عاًما في قطاع المطاحن، 
بصفته مدير األعمال الفنية وأعمال التطوير. ويشرف على قسم البحث 

والتطوير ومحسنات الخبز والخلطات الجاهزة. حصل على دبلوم مهندس 
طحن من مدرسة الطحن السويسرية وشارك في دورات طحن متقدمة 
في جامعة والية كانساس. كما حصل على دبلوم أخصائي خبز في ألمانيا، 

ويعمل أيضا محاضًرا في جامعة القديس يوسف - بيروت.

عنوان العرض التقديمي: مستلزمات الدقيق

ملخص البحث: 

- كيفية تقليل تباين الدقيق بمساعدة اإلنزيمات أثناء التشغيل العادي وتغيير خليط القمح؟

األميلوجراف  وتلف  السقوط  ورقم  المالتوز  غاز  إنتاج  مراعاة  يجب  األساسي،  للدقيق  التحليل  إجراء  عند 
والنشأ الذي سينتج مع احتباس الغاز: الغلوتين والترسيب وجهاز االكستنسوغراف وااللفيوغراف.

- كيف يمكن لإلنزيمات أن تساعد على تحسين الدقيق في المخابز: من ميزة هذه اإلنزيمات هي قدرتها على 
امتصاص الماء وتشغيل اآلالت وتحمل التخمير وثباته وانتفاخ الخبز:

مختلفة  إنتاج  وخطوات  وعمليات  النسبية،  والرطوبة  الحرارة  درجة  في  كبيًرا  تبايًنا  المخابز  في  نالحظ 
ومستويات امتصاص ماء مختلفة من نوع مخبوزات إلى آخر، وبالتالي فإن استخدام اإلنزيمات يلعب دوًرا 

حاسًما في حل المشكالت والضبط الدقيق.

- كيف يمكننا التخلص من المستحلبات في المخابز جزئًيا وكلًيا؟
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نبذة عن الشركة: في سنة 1952، بدأت شركة مطاحن كراون في العمل بطاقة إنتاجية يومية بسيطة بلغت 
40 طًنا من القمح. واليوم، أصبحت مطاحن كراون من بين المطاحن الرائدة في منطقة الشرق األوسط 

بطاقة إنتاجية تزيد عن 15000 طن من القمح شهرًيا.   

وتوسعنا وسر إشعاع شركة مطاحن  نجاحنا  الواسعة مفتاح  وخبراتنا  المتطورة  كانت معداتنا  لطالما 
كراون. ولم نركز على إنتاج منتج واحد مناسب للجميع، بل سعينا جاهدين إلى تطوير حلول داخلية  آخذين 

بعين االعتبار الذوق واللون والرائحة واالتساق والتركيبة ومدة الصالحية وغير ذلك.

إلى  العادية  المتاجر  من  بدًءا  العمالء  أنواع  مختلف  خدمة  على  قادرون  نحن  قوية،  توزيع  شبكة  بفضل 
سالسل المتاجر في سوقنا المحلي بلبنان وعبر الشرق األوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال 

أفريقيا.

والنظافة  واالتساق  الجودة  ا،  وتكراًر مراًرا  معنا  التعامل  على  العميل  تشجع  التي  الميزات  أهم  ومن 
والشفافية والدعم الشخصي والمرونة واالبتكار. 

يمكننا مًعا أن نؤسس شراكات ترتقي دائًما لمستوى رضاكم وتطلعاتكم. 
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نيكوالس سولبل
مسؤول البحث والتطوير، أيه اي تي انجريدينتس )فرنسا(

السيرة الذاتية: نيكوالس، عضو في فريق خبراء المكونات في باريس.  
عمل نيكوالس في قسم البحث والتطوير لمدة 3 سنوات وشغل منصب 
مسؤول عن سوق الشرق األوسط ودعم القارة اإلفريقية. وهو مهندس 

أغذية مؤهل في صناعة األغذية الزراعية وله خبرة في مخبر الريولوجيا 
والخبز. تنقل نيكوالس بين العديد من األسواق بهدف تحسين المكونات 

وتقديم التدريب لموظفي وعمال المطاحن.

عنوان العرض التقديمي: حلول لتحسين تناسق جودة الدقيق والمحافظة عليها

ملخص البحث: بغض النظر عن جودة القمح المزود للمطاحن، يجب أن يكون الدقيق مناسًبا الحتياجات 
العميل وأن يرتقي لمتطلباته. ولذلك، فإن توريد نوعية قمح بجودة غير معروفة )مثال، استالم قمح قديم( 
أو اختالف مصادر القمح المزود، يتطلب من المطاحن تحسين جودة الدقيق من خالل إضافة المكونات أو 

ضبط المعلومات واإلجراءات الخاصة بعملية الطحن.

عملنا في شركة أيه اي تي انجريدينتس على تطوير مجموعة متنوعة من الحلول لدعم أنواع القمح منخفض 
الجودة لمعالجة مشاكل توريد القمح الصلب. ويمكن لهذه الحلول أن تعوض الخصائص المفقودة عند 
القمح  لمصادر  المتكرر  التغيير  مع  التعامل  على  المطاحن  تساعد  وأن  الغلوتين  عالي  وجود قمح  عدم 

وتعديل معايير الجودة، بهدف توفير منتج نهائي بجودة ثابتة للمستهلكين.

وتشمل حلول تحسين الجودة مجموعة من الخصائص على غرار ريولوجيا العجين )الحفاظ على مرونة / 
قابلية تمدد العجين، وقابلية التشغيل اآللي، وامتصاص الماء، واالستقرار( وخصائص المخبوزات بما في 

ذلك الحجم واالنتفاخ ودرجة التحمل.
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نبذة عن الشركة: أصبحت مجموعة انفيفو بعد ضم مجموعة سوفلي إليها مؤخًرا واحدة من المجموعات 
الزراعية الرائدة في أوروبا، حيث تقدر مبيعاتها بحوالي 10 مليار يورو، أكثر من نصفها في فرنسا. وتشّغل أكثر 

من 13000 موظًفا من بينهم 10000 موظف في فرنسا.

هذه  تعد  فرنسا.  في  منها   63 صناعًيا،  موقًعا   90 من  أكثر  وتملك  دولة   38 في  انفيفو  مجموعة  تتمركز 
المجموعة مساهًما رئيسًيا في تحقيق السيادة الغذائية حيث تعمل عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة 
)من المزرعة إلى المستهلك( في كل أعمالها االستراتيجية: الزراعة والتخمير والطحن والمكونات والمخابز 
والمعجنات والحلويات باإلضافة إلى البستنة وتوزيع المواد الغذائية وتجارة الحبوب الدولية والخمور. تعد 
المجموعة مركزا عالميا متعدد الوظائف للحلول المبتكرة والرقمية ومحرًكا أساسًيا للوصول إلى الثورة 

الزراعية الثالثة.

يتيح هذا النموذج لشركة أيه اي تي انجريدينتس )وحدة أعمال الطحن ومكونات الخبز( الحصول على فهم 
شامل للمواد الخام والعملية اإلنتاجية والمنتجات النهائية على الصعيد الدولي.

بصفتها القسم المعني بالطحن ومكونات الخبز بالمجموعة، تعمل شركة أيه اي تي انجريدينتس باستمرار 
على إيجاد الحلول واألدوات لتسريع عملياتنا وتحسينها بما يحقق الفائدة لعمالئنا.
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األعالف،  آالت  وتصنيع  والتخزين  المناولة  أنظمة  قطاع  في  رائدة  شركة  ألتنبيليك  الشركة:  عن  نبذة 
 BBCA ستوريكس  أسس  قد  كان  والذي   ،1974 سنة  في  شهير  اسكي  في  بيليك   قادر  يد  على  تأسست 
في   BILEKTECH تيك  وبيليك   2011 سنة  في  بتشورلو  األوروبية  الحرة  االقتصادية  المنطقة  في   STOREX

المنطقة الصناعية المنظمة في اسكي شهير في سنة 2014.

تمتد أنشطة ألتنبيليك اإلنتاجية على مساحة 40.000 متر مربع في الداخل و80.000 متر مربع من المصانع الخارجية 
الموجودة في اسكي شهير. 

التكنولوجية  التطورات  في  الواسعة  خبراتها  خالل  من  عالمي  صيت  ذات  شركة  ألتنبيليك  أصبحت  وقد 
والبحث والتطوير على مدار 45 عاًما. 

وتصدر ألتنبيليك إلى أكثر من 110 دولة، مع مراعاة المعايير الدولية والتطوير المستمر في جميع المجاالت، 
وقد قامت بمئات المشاريع الناجحة في القطاعات التي تعمل فيها.

أنشطتنا:

صوامع الحبوب الفوالذية	 

أنظمة مناولة الحبوب	 

آالت ومعدات األعالف	 

أنظمة نخل وترشيح البذور	 

أنظمة التحكم في درجة الحرارة والتهوية	 

أنظمة الكهرباء واألتمتة	 

إنشاءات فوالذية	 
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نبذة عن الشركة: تأسست باستاك لآلالت في سنة 1999 في أنقرة، تركيا، وهي شركة عمرها 24 عاًما تابعة 
هذا  في  منتجات  مجموعة  أكبر  تمتلك  التي  العالم  في  الوحيدة  الشركة  هي  شركتنا  باستاك.  لمجموعة 
المجال، حيث تنتج 52 نوًعا من أجهزة مراقبة الجودة و35 نوًعا من محسنات الدقيق، بما في ذلك أنظمة 
تتصدر  أجهزتنا  إن  والبقوليات.  الزيتية  والبذور  الحبوب  مجاالت  في  العالم  في  تقدًما  األكثر  العينات  أخذ 
إنتاجها في مركز  ويتم  البيع.  بعد  ما  الجودة وخدمات  األجانب من حيث  وتتفوق على منافسيها  السوق 
البحث والتطوير األول والوحيد في البالد والمعتمد من قبل وزارة الصناعة في جمهورية تركيا، ونستمر في 

االبتكار دون هوادة! 

قيد  جهاز   20000 من  أكثر  حالًيا  ولديها  دولة   150 من  أكثر  إلى  بنشاط  بالتصدير  لآلالت  باستاك  شركة  تقوم 
الجودة  ومراقبي  والفنيين  المهندسين  من  ثلة  أجهزتنا  إنتاج  عملية  على  يشرف  العالم.  حول  التشغيل 
حسب خطوط إنتاج على أحدث طراز في مجمع اآلالت األكثر تقدًما في العالم. باإلضافة إلى مركزنا الخاص 
بالبحث والتطوير والذي يمتد على مساحة تبلغ 7000 متر مربع. فضال عن ذلك، تتحكم شركتنا في مراقبة 
جودة األجهزة التي تنتجها من خالل اختبارات األداء )اختبارات الحلقة( التي يتم إجراؤها في 80 دولة كل شهر. 

تضم شركتنا 265 موظًفا، 195 منهم من المهندسين. 

مختبر باستاك:

إن مختبرنا في تركيا هو األول والوحيد المعتمد في مجاله، وهو أيًضا أكبر مختبر معتمد من نوعه في تركيا. 
الـ83 وثلة  من المهندسين األكفاء يبلغ عددهم 175، ُتجري مختبرات باستاك  وبفضل مختبرات باستاك 
250 ألف اختبار سنوًيا في جميع أنحاء البالد. وشركتنا بطاقم مهندسيها الخبراء تنتج 2.5 مليون طن من 

الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات نيابة عن جمهورية تركيا.

جودة عالمية معتمدة:

تمتلك شركتنا وآالتنا معايير وشهادات الجودة  والعضويات الُمدرجة أدناه:

- معيار ICC رقم CE ، Bipea ، FSSC ، 9001 EN ISO ،189 22000 عضوية في IAOM، براءات االختراع األمريكية، نموذج 
براءات االختراع والفاعلية في االتحاد األوروبي، وكالة االعتماد التركية، شهادة تأهيل من معهد المعايير 

التركية.
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نبذة عن الشركة: شركةشركة المطاحن األولى هي أهم روافد األمن الغذائي في المملكة تم انشائها بعد 
أن حدد قرار مجلس الوزراء قطاع الصوامع والمطاحن ضمن القطاعات المستهدفة للتخصيص وذلك 
من أجل التنافسية واإلنتاجية باإلضافة إلى تحفيز االستثمار واإلبقاء على دور الهيئة العامة لألمن الغذائي 
)المؤسسة العامة للحبوب سابقا( كمنظم لقطاع القمح والدقيق وذلك لضمان التزام القطاع الخاص  

بمعايير جودة الطحن ومن أجل ضمان المنافسة العادلة ضمن القطاع .

و بدأت الشركة أعمالها في عام 2017م حيث تقوم على تأمين مادة الدقيق ومشتقات القمح من خالل أربعة 
فروع موزعة على مناطق المملكة يأتي في مقدمتها فرع منطقة مكة المكرمة والموجود في محافظة جدة 
حيث يخدم المعتمرين والحجاج وقاصدي بيت هللا الحرام إضافًة إلى ساكني منطقة مكة المكرمة وبعض 

المناطق األخرى وكذلك السياح القادمين لتلك المناطق ويتميز الفرع بطاقة إنتاجية عالية .

وقد تم تحديث بعض خطوط إنتاج الدقيق مثل المطحنة الخامسة بطاقة 600 طن/يوم وتحديث خطوط 
240طن/يوم  بطاقة   )Mixing Plant( المتنوعة  المخاليط  مصنع  تدشين  وجاري  المنزلية  العبوات  تعبئة 
 Pesa( حجرية  مطحنة  تشغيل  سيتم  وقريبًا  300طن/يوم  بطاقة   )Durum Mill( سميد  مطحنة  وإنشاء 

MILL( بطاقة 150 طن/يوم .

في  وسيتم  االحساء(  )محافظة  الشرقية  منطقة  وفرع  تبوك  منطقة  وفرع  القصيم  منطقة  وفرع 
المستقبل القريب إضافة مطحنه لفرع القصيم بطاقة 600طن/يوم .

وتبلغ الطاقة االستيعابية للصوامع في الفروع األربعة 210 ألف طن متري وطاقة الطحن 4200 طن/يوم .

وتحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030 بزيادة عدد المعتمرين لتصل عام 2030 إلى 30 مليون معتمر  وزيادة 
إلى  إضافة  100مليون سائح  إلى  والسياح  حاج  ألف  وأربعمائة  يزيد عن خمسة ماليين  ما  إلى  الحجاج  عدد 
الزيادة المتنامية في عدد السكان فإن الشركة ومنذ انطالقتها تعمل وفق خطط استراتيجية من شأنها 
تحقيق اكتفاء ووفرة في مادة الدقيق ومشتقات القمح للسوق المحلي وكذلك تحقيق رؤية الشركة بأن 
تكون االختيار األول للشراكة في قطاعي األغذية واألعالف والمصدر الموثوق للمنتجات الحيوية للمجتمع 
والسوق وذلك من خالل فريق عمل طموح يمتلك الخبرة الطويلة والمهارة العالية حيث يزيد عددهم عن 
750 عضو ومن الشواهد على االحترافية العالية في الصيانة والتشغيل وجود بعض المعدات التي تجاوز 

عمرها اإلنتاجي 43 سنة وال زالت تعمل بكفاءة عالية .

أنواعه من خالل فرعي جدة والقصيم وذلك  بإنتاج األعالف بمختلف  الشركة تقوم  آخر فإن  وعلى صعيد 
في  الحيوانية  الثروة  تنمية  في  والمساهمة  األعالف  من  المواشي  أصحاب  احتياج  لسد  منها  مساهمة 

المملكة .
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والجدير بالذكر أن كافة منتجات الشركة تخضع للعديد من نظم مراقبة الجودة حيث تتم اعتماد أعلى معايير 
الجودة لتطبيقها على المنتجات ويتم تحقيق ومراقبة ذلك من خالل مختبرات تم تطويرها وتحديثها بأحدث 

التكنولوجيا والوسائل العلمية الحديثة مما جعل شركتنا تحصل على الكثير من شهادات الجودة ومنها 

(  ISO 22000 نظام إدارة سالمة الغذاء( و )ISO 9001 نظام إدارة الجودة (

 و )ISO 14001لسالمة النظم البيئية لمنتجات الدقيق واألعالف ( و )ISO 45001  نظام الصحة والسالمة المهنية( 
كما يوجد اتفاقية تعاون بين الشركة وكاًل من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة سليمان الراجحي في 
البكيرية لتدريب الطالب في المراحل النهائية للتخرج من التخصصات الهندسية والكيميائية ونؤكد على أن 
عملية التطوير والتحديث في مختلف قطاعات الشركة هي عملية مستمرة والهدف تحقيق رسالة الشركة 
بأن تكون المصدر الذي يعتمد عليه لتوفير منتجات رائدة بجودة عالية في قطاعي األغذية واألعالف حيث 

تساهم بشكل فعال في توفير مصادر الغذاء واستدامتها .
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نبذة عن الشركة: شركة ميربين متخصصة في البحث والتطوير، وتتمتع بخبرة واسعة في إنتاج وتوريد 
مكونات الطحن والمعجنات عالية الجودة. وتطرح ميربين منتجاتها في األسواق الدولية التي تضم حوالي 

50 دولة في جميع أنحاء العالم، ونذكر بعًضا من منتجاتنا:

إنزيمات )ألفا أميليز، هيميسيلوالز، أوكسيديز جلوكوز، ليباز، بروتياز، إلخ ...(	 

حمض االسكوربيك والجلوتين	 

محسنات الدقيق	 

محسنات التغذية/ إثراء األغذية )فيتامين - خلطات معدنية(	 

ونحن أحد الموردين المعتمدين لـلتحالف العالمي لتحسين التغذية، وبرنامج األغذية العالمي، واليونيسيف، 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وغيرها، وذلك في سبيل التعاون من أجل إثراء األغذية من خالل تصنيع 

منتجات التالية:

حبوب الرضع	 

حبوب سوبر	 

دقيق القمح / الذرة	 

طحين العصيدة	 

ألواح التمر	 

بسكويت عالي الطاقة	 

 	RUTF / RUSF

 	LNS-MQ

MNP )أكياس مسحوق المغذيات الدقيقة(	 

زيت قابل لألكل	 

حبوب اإلفطار، إلخ	 

محسنات الخبز	 

 محسنات المعكرونة	 
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نبذة عن الشركة: تأسست مدستار في عام 2006 ، وهي شركة عالمية لتجارة السلع الزراعية موجودة في 
دبي، سنغافورة ومصر. تواصل مدستار، بصفتها رواد الصناعة العالمية في مجال األعمال الزراعية، ترك 
بصماتها من خالل تطبيق المعايير الفعالة التي تضمن توصيل منتجات عالية الجودة إلى السوق العالمية. 
صعدت مدستار في رحلة طموح من أجل استمرار النجاح. وتفتخر الشركة بإنجازاتها ومتفائلة بشأن النمو 
المستقبلي. إن السمعة هي أكثر األصول قيمة، لذلك قامت مدستار ببناء أسسها مع االلتزام واالبتكار 

في األعمال وتحقيق التميز.

رؤية مدستار أن يتم االعتراف بها كشريك موثوق في الصناعة، واالندماج في أسواق جديدة توفر حلوًلا 
تجارية ولوجستية من خالل تأمين إمدادات غذائية وأعالف عالية الجودة لشركائنا.

تتفانى مدستار في معاييرها العالية باإلضافة إلى تركيزها على توفير منتجات عالية الجودة لعمالئها. نحن 
بأعمال  للقيام  ذا مصداقية  نظيًرا  يعتبروننا  والذين  العالم  أنحاء  النظراء في جميع  أفضل  نتشارك مع 

تجارية ويعرفون نزاهتنا وشفافيتنا ومسؤوليتنا األخالقية في جميع األسواق.

السكر والحبوب. نحن نقدم  األرز،  المنصات، بما في ذلك  العديد من  ببناء عالقات جيدة مع  قام فريقنا 
المكونات والمعرفة الفنية لبعض أكبر مصنعي األطعمة والعالمات التجارية لخدمات الطعام في العالم. 
المنتجات  معالجات  الحيوانية،  األعالف  مصانع  والمشروبات،  األغذية  مصانع  عمالئنا  قائمة  تشمل 

االستهالكية، المستوردين والموزعين المحليين، وجهات الشراء الحكومية.
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نبذة عن الشركة: ميلميكس شركة إيطالية رائدة متخصصة في هندسة مصانع تخزين الحبوب ووحدات 
مطاحن العلف واختيار البذور.  

ساهمت خبرات الشركة الواسعة التي تقدر بـ60 عاًما من الخبرة في المجال الزراعي والصناعي في إنشاء 
وإنتاج سلسلة مكسيما MAXIMA HD الثورية.

الزيتية والمطاحن  وقد صممت هذه اآلالت، التي يتم تركيبها عادة في الموانئ ومصانع استخراج البذور 
والمنصات متعددة الوسائط ، لتقديم »أداء عالي« من حيث اإلنتاج والمدة وطاقة االستيعاب.

وذلك  مخصصة،  حلول  القتراح  والميكنة  الصوامع  من  ميلميكس  مجموعات  جميع  مواءمة  ويمكن 
بشهادة أكثر من 2000 عميل راٍض في 70 دولة حول العالم.

تولي ميلميكس اهتماما شديدا لكل مشروع، من التصميم إلى خدمة ما بعد البيع، حيث تكون قريبة من 
العميل أثناء مراحل التجميع مع الفنيين والمشرفين المختصين.
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نبذة عن الشركة: شركة تأسست شركة أورتاس للمطاحن في سنة 1996 بهدف إنتاج معدات آالت طحن 
عالية الجودة. حققت الشركة نسبة عالية من رضا العمالء عن خدماتها وخدمات الصيانة. تشرف أورتاس 
للمطاحن على مشاريع مطاحن الدقيق ومشاريع مطاحن األعالف في أكثر من 35 دولة في العالم حتى اآلن، 
وقد قامت الشركة بتوسيع رؤيتها مع عمالئها في مطاحن الدقيق البالغ عددهم 250، وحققت حضورها في 

األسواق بأكثر من 15000 آلة.

تكنولوجيا  وتصنع  واألعالف  الدقيق  طحن  قطاع  في  والتطوير  البحث  للمطاحن  أورتاس  شركة  ُتجري 
المستقبل. تبلغ مساحة منشأة اإلنتاج التابعة للشركة 30.000 متر مربع مع مساحة مغلقة تبلغ 20.000 متر 
مربع. تتوافق آالت الشركة مع معايير وشروط االتحاد األوروبي وتحمل عالمة »CE«، ناهيك عن حصولها 

 .»2015 :9001 ISO« على شهادة

آالت أورتاس لطحن الدقيق 

قسم التنظيف: فواصل الحبوب، غربال أسطواني، قناة تهوية، الحجارة الجافة، أجهزة التنظيف األفقية، 
الموحد، الفاصل الشعاعي، الفارز، آلة ترطيب مكثف، المغناطيس، آالت تنظيف وغسل القمح.

قسم الطحن: مطاحن األسطوانة الهوائية، الرافعات المربعة، منقي السميد، آلة إنهاء النخالة، آلة التغذية 
االهتزازية، آلة فصل السميد، آلة الفيتامين، منخل، كسارة اليرقات.

وسائل النقل: المصاعد، الناقالت، المراوح الهوائية، الشفاطات والمرشحات فوق الصوتية، مجمع الغبار 
اإلعصاري، غرف معادلة الضغط، مضخات النفخ، األقفال الدوارة، جهاز الخلط، قواطع الغبار، المقسم، 

روتوفلو، محوالت االتجاه.

التغليف األوتوماتيكي/ التعبئة األوتوماتيكية: موازين االستخالص، مقياس التغليف األوتوماتيكي، مقياس 
التدفق، أنظمة الترطيب األوتوماتيكية.

معدات وآالت طحن األعالف من أورتاس: مكبس الحبيبات، كسارة الحبيبات، خالط، وحدة تغذية الدبس، 
مفتت، مبرد الحبيبات، غربال طبل، غربال الحبيبات، آلة قياس الجرعات، بريمكس، مضخات الدبس، مرشح 
دبس،  خزان  الضغط،  غرفة معادلة  اإلعصاري، مقسم، شفاطة،  الغبار  وناقالت، مجمع  نفاث، مصاعد 

موازن التعبئة األوتوماتيكية
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نبذة عن الشركة: أثبتت شركة أوغور بروميلينج جدارتها وحضورها في السوق العالمية من خالل خبرتها 
الواسعة التي تناهز الـ67 سنة، وقد ذاع صيت جودة منتجاتها في صناعة الدقيق، والسميد، واألعالف، واألرز، 
والملح، والمعكرونة )بأنواعها(، كما اشتهرت الشركة بإنشاء مشروع مصفاة السكر، وإنشاءات الصلب، 
التجاري  إنجازها  بارزة من خالل  تجارية  المفتاح، وصار اسمها عالمة  الصلب ومشاريع تسليم  وصوامع 

وحجم اإلنتاج وخدمة العمالء في جميع أنحاء العالم.


