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 المعرض السعودي الوحيد المتخصص في قطاع ا�غذية 

الملف الصحفي

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٥ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٢ الحدا االلكترونیة جدة محافظةرة منطقة مكة المكرمة اام صحیفة

 
 فودكس السعودیة  افتتاحیرعى  محافظ جدة األمیر مشعل بن ماجد

 

جد محافظ جدة، معرض فودكس یرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ما
دولة  ٢٩ھـ بمشاركة ٥/٢/١٤٣٧السعودیة، الذي سیفتتح الیوم الثالثاء الموافق 

بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات، ویتواجد عارضون یمثلون مختلف القطاعات من 
الداخل والخارج، كما صرح بذلك روني حداد مدیر المعرض، الذي تنظمھ رید سنیدى 

في ھذا الصدد إلى ضرورة تفعیل مبادرة الملك عبدهللا لدعم  للمعارض، داعیا
االستثمارات الزراعیة السعودیة بالخارج لضمان الحصول على المحاصیل بسعر 

أفضل خاصة في وقت األزمات. ونوه بالممیزات التي توفرھا المبادرة للمستثمرین 
اجھھم في توفیر السعودیین بالخارج على صعید دعمھم في إزالة المعوقات التي تو

في المائة من اإلنتاج منھم، وأشار إلى أھمیة  ٥٠األراضي والخدمات، واستالم 
دولة جرى  ٢٠مراعاة البعد الجغرافي وطبیعة األراضي الخصبة في أكثر من 

اختیارھا لھذا الغرض، وتوقع أن تسھم المبادرة في خفض فاتورة الغذاء بنسبة 
 .لو جرى تنفیذھا بصورة جیدةفي المائة  ٢٠إلى  ١٥تتراوح بین 

وقال: السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، منوھا بالشراكة 
االستراتیجیة التي تم اإلعالن عنھا مؤخرا، وتمنح الشركات العالمیة الفرصة إلقامة 

 .في المائة ١٠٠مشاریعھا في المملكة بنسبة تملك تصل إلى 
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االستثمارات الزراعیة السعودیة بالخارج لضمان الحصول على المحاصیل بسعر 

أفضل خاصة في وقت األزمات. ونوه بالممیزات التي توفرھا المبادرة للمستثمرین 
اجھھم في توفیر السعودیین بالخارج على صعید دعمھم في إزالة المعوقات التي تو

في المائة من اإلنتاج منھم، وأشار إلى أھمیة  ٥٠األراضي والخدمات، واستالم 
دولة جرى  ٢٠مراعاة البعد الجغرافي وطبیعة األراضي الخصبة في أكثر من 
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 .في المائة ١٠٠مشاریعھا في المملكة بنسبة تملك تصل إلى 
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تفعیل استراتیجیة االستثمار الزراعي یقلص ”.. فودكس السعودیة“

 الواردات

 

 

 الیوم ” السعودیة فودكس“ معرض افتتاح جدة، محافظ ماجد بن مشعل االمیر الملكي السمو صاحب یرعى
 مدیر حداد روني بذلك صرح والفعالیات، للمنتدیات جدة بمركز دولة ٢٩ بمشاركة وذلك نوفمبر، ١٧ الثالثاء

 القطاعات مختلف یمثلون عارضون فیھ یشارك المعرض ان وقال للمعارض، سنیدى رید تنظمھ الذى المعرض،
 الزراعیة االستثمارات لدعم هللا عبد الملك مبادرة تفعیل ضرورة الى الصدد ھذا في داعیا والخارج، الداخل من

 بالممیزات ونوه االزمات. وقت في خاصة افضل بسعر المحاصیل على الحصول ضمان اجل من خارجبال السعودیة
 يف تواجھھم التى المعوقات ازالة في دعمھم صعید على بالخارج السعودیین للمستثمرین المبادرة توفرھا التى

 وطبیعة الجغرافي البعد ةمراعا اھمیة الى واشار منھم، االنتاج من %٥٠ واستالم والخدمات، األراضي توفیر
 فاتورة خفض في المبادرة تسھم ان وتوقع ، الغرض لھذا اختیارھا جرى دولة ٢٠ من اكثر في الخصبة االراضى

 .جیدة بصورة تنفیذھا لوجرى %٢٠ -١٥ بین تتراوح بنسبة الغذاء

 ةبالشراك منوھا الغذاء، قطاع في واعدة بفرص یتمیز السعودي السوق ان وقال

 سبةبن المملكة في مشاریعھا إلقامة الفرصة العالمیة الشركات وتمنح مؤخرا، عنھا االعالن تم التي االستراتیجیة
 للمعرض المنظمة سنیدي رید ادارة مجلس رئیس السنیدي ھیا رحبت جھتھا من . %١٠٠ الى تصل تملك

 في ةالحدیث بالتوجھات للتعریف منصة یمثل ان في املھا عن معربھ للمعرض، الثالثة النسخة في النجاح بشركاء
 سوقا ٩٠ من اكثر اختراق في ونجحت عالیة بجودة تتمتع الوطنیة الصناعة ان وقالت العالم، عبر الغذاء صناعة

 تودع الوقت، نفس في المناسب السعر مع الجودة ضمان على العمل ضرورة الى داعیة دولیا

 ناعيالص المجالین في السیما االنتاجیة القاعدة لتنویع حالیا لدولةا تبدیھ الذى الزخم من االستفادة ضرورة الى
 . االن حتى اإلجمالي المحلى الناتج في مساھمتھا نسبة تواضع ظل في والزراعي
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 مشعل بن ماجد یرعى افتتاح "فودكس السعودیة" الیوم
 

 
 
 

یرعى صاحب السمو الملكي االمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة، معرض فودكس السعودیة، الذي 
دولة بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات، برعایة إعالمیة مؤسسة  ٢٩سیفتتح الیوم بمشاركة 

لون مختلف القطاعات من الداخل والخارج، كما صرح بذلك روني ویتواجد عارضون یمث» عكاظ«
حداد مدیر المعرض، الذي تنظمھ رید سنیدى للمعارض، داعیا في ھذا الصدد إلى ضرورة تفعیل 

مبادرة الملك عبدهللا لدعم االستثمارات الزراعیة السعودیة بالخارج لضمان الحصول على 
ات. ونوه بالممیزات التي توفرھا المبادرة للمستثمرین المحاصیل بسعر افضل خاصة في وقت األزم

السعودیین بالخارج على صعید دعمھم في ازالة المعوقات التي تواجھھم في توفیر األراضي 
في المائة من االنتاج منھم، وأشار إلى اھمیة مراعاة البعد الجغرافي  ٥٠والخدمات، واستالم 

لة جرى اختیارھا لھذا الغرض، وتوقع ان تسھم دو ٢٠وطبیعة األراضي الخصبة في اكثر من 
في المائة لو جرى تنفیذھا  ٢٠إلى  ١٥المبادرة في خفض فاتورة الغذاء بنسبة تتراوح بین 

 .بصورة جیدة
وقال: السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، منوھا بالشراكة االستراتیجیة التي تم 

ات العالمیة الفرصة إلقامة مشاریعھا في المملكة بنسبة تملك االعالن عنھا مؤخرا، وتمنح الشرك
 .في المائة ١٠٠تصل إلى 
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اجد محافظ جدة بعد غد الثالثاء افتتاح یرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن م
دولة ،  ٣٢شركة إقلیمیة ودولیة من  ١٩٠بمشاركة “، فودكس السعودیة ” معرض 

  .في مركز جدة للمعارض والفعالیات
وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة 
الفتتاح فعالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر قطاعي الصناعة 
والتجارة في المملكة، الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في 

  .مجال الغذاء

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٦ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٣ االثنین االلكترونیة تيعروض س صحیفة

 

 اء الثالث في جدة .. افتتاح معرض فودكس السعودیة

 
 

اجد محافظ جدة بعد غد الثالثاء افتتاح یرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن م
دولة ،  ٣٢شركة إقلیمیة ودولیة من  ١٩٠بمشاركة “، فودكس السعودیة ” معرض 

  .في مركز جدة للمعارض والفعالیات
وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة 

الفتتاح فعالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر قطاعي الصناعة 
والتجارة في المملكة، الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في 

  .مجال الغذاء



 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٦ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٣ االثنین االلكترونیة تيعروض س صحیفة

 

 اء الثالث في جدة .. افتتاح معرض فودكس السعودیة

 
 

اجد محافظ جدة بعد غد الثالثاء افتتاح یرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن م
دولة ،  ٣٢شركة إقلیمیة ودولیة من  ١٩٠بمشاركة “، فودكس السعودیة ” معرض 

  .في مركز جدة للمعارض والفعالیات
وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة 

الفتتاح فعالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر قطاعي الصناعة 
والتجارة في المملكة، الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في 

  .مجال الغذاء

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٦ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٣ االثنین االلكترونیة تيعروض س صحیفة

 

 اء الثالث في جدة .. افتتاح معرض فودكس السعودیة

 
 

اجد محافظ جدة بعد غد الثالثاء افتتاح یرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن م
دولة ،  ٣٢شركة إقلیمیة ودولیة من  ١٩٠بمشاركة “، فودكس السعودیة ” معرض 

  .في مركز جدة للمعارض والفعالیات
وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة 

الفتتاح فعالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر قطاعي الصناعة 
والتجارة في المملكة، الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في 

  .مجال الغذاء

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٦ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٣ االثنین االلكترونیة خاط صحیفة
 

 " ودولیة تتنافس على سوق الغذاء في" فودكس السعودیة شركة محلیة 190

 الجاري ١٧األمیر مشعل بن ماجد یرعى افتتاح المعرض 
 

 
 

 ضیرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة، افتتاح معر
دولة في مركز جدة للمعارض  ٣٢شركة إقلیمیة ودولیة من  ١٩٠نوفمبر الجاري، بمشاركة  ١٧فودكس السعودیة " في "

كات المشاركة في والفعالیات. صرح بذلك روني الحداد مدیر المعرض، الذي تنظمھ رید سنیدى للمعارض، وقال ان الشر
المعرض التكتفى فقط بعرض منتجاتھا، بل تعمل على تطبیق المعاییر الواجب توفرھا في منتجاتھا لتتوافق مع احتیاجات 

سوق األغذیة السعودي،وأشار إلى أن المعرض بات منصة عرض دولیة احترافیة لشركات األغذیة المحلیة والدولیة من أجل 
بینھا، مشیرا إلى ان رعایة صاحب السمو الملكي، األمیر مشعل بن ماجد لالفتتاح تعكس أھمیة التواصل وعقد الصفقات فیما 

المعرض ومساھمتھ في تطویر قطاعي الصناعة والتجارة في المملكة. وأعرب عن شكره لرعاة المعرض منوھا إلى الشراكة 
ستعراض مھاراتھم في مختلف المجاالت خالل مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبد العزیز من اجل تمكین الطالب من ا

المعرض، كما لفت إلى إقامة مسابقة صالون كولنیر بدعم من جمعیة الطھاة الدولیة وطاولة طھاة السعودیة برعایة عدد من 
دة الشركات السعودیة البارزة مما یساعد الطھاة على إبراز مواھبھم ومھاراتھم. وقال ان السوق السعودي یتمیز بفرص واع

ملیار لایر سنویا، من جھتھا رحبت السیدة ھیا السنیدي رئیس مجلس إدارة رید  ١٨٠في مجال الغذاء مقدرا حجمھ بحوالي 
سنیدي المنظمة للمعرض بشركاء النجاح في النسخة الثالثة للمعرض، معربھ عن أملھا في أن یمثل منصة للتعریف 

وقالت ان الصناعة الوطنیة تتمتع بجودة عالیة ونجحت في اختراق أكثر من  بالتوجھات الحدیثة في صناعة الغذاء عبر العالم،
سوقا دولیا داعیة إلى ضرورة العمل على ضمان الجودة مع السعر المناسب في نفس الوقت،ودعت إلى ضرورة االستفادة  ٩٠

 .اعي والتجاريمن الزخم الذي تبدیھ الدولة حالیا لتنویع القاعدة اإلنتاجیة السیما في المجالین الصن
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 لالمقب الثالثاء السعودیة فودكس معرض یرعى ماجد بن مشعل األمیر
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  .الغذاء مجال في واعدة بفرص یتمیز السعودي السوق أن إلى االنتباه الفتاً  المملكة،
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یرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة بعد غد الثالثاء افتتاح 
دولة ،  ٣٢شركة إقلیمیة ودولیة من  ١٩٠معرض " فودكس السعودیة "، بمشاركة 

  .في مركز جدة للمعارض والفعالیات
 

وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة 
عالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر قطاعي الصناعة الفتتاح ف

والتجارة في المملكة، الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في 
  .مجال الغذاء
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بعد غد الثالثاء افتتاح معرض "  محافظ جدة یرعى األمیر مشعل بن ماجد
دولة ،  ٣٢شركة إقلیمیة ودولیة من  ١٩٠فودكس السعودیة "، بمشاركة 

 في مركز جدة للمعارض والفعالیات .
وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة محافظ 
جدة الفتتاح فعالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر 

السوق  قطاعي الصناعة والتجارة في المملكة، الفتاً االنتباه إلى أن
 یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء السعودي
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فودكس" يطالب بزيادة الصادرات السعودية "
 االغذائیة لملیار لایر شھري

 
شركة اقلیمیة  ١٩٠انطلقت فعالیات معرض "فودكس السعودية" بمشاركة 

في مدينة جدة، وسط دعوات لرفع قیمة الصادرات  ودولیة مساء الیوم
 ٤٣٤السعودية من الصناعات الغذائیة والمشروبات الى ملیار لایر شھريا مقابل 

ملیون لایر وفقا إلحصاءات شھر سبتمبر الماضي. وحظى المعرض الذى نظمته 
ريد سنیدى للمعارض بدورته الثالثة في مركز جدة للمعارض والفعالیات، برعاية 

احب السمو الملكي االمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة تنافسا كبیرا من ص
جانب كبريات الشركات االقلیمیة والمحلیة للفوز بحصة في السوق السعودي 

منھا في موسمي رمضان والعمرة  % ٣٠ملیار لایر،  ١٨٠الذى يبلغ حجمه 
 . والحج فقط

المال واألعمال  وشھد المعرض الذي دشن فعالیاته عدد من القناصل ورجال
مشاركة واسعة من قبل المھتمین بھدف االستفادة   وقیادات من جھات حكومیة

 .من الفرص الواعدة في السوق السعودي

  

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٩ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٧ الخمیس االلكترونیة عین الریاض صحیفة

 

فودكس" يطالب بزيادة الصادرات السعودية "
 االغذائیة لملیار لایر شھري

 
شركة اقلیمیة  ١٩٠انطلقت فعالیات معرض "فودكس السعودية" بمشاركة 

في مدينة جدة، وسط دعوات لرفع قیمة الصادرات  ودولیة مساء الیوم
 ٤٣٤السعودية من الصناعات الغذائیة والمشروبات الى ملیار لایر شھريا مقابل 

ملیون لایر وفقا إلحصاءات شھر سبتمبر الماضي. وحظى المعرض الذى نظمته 
ريد سنیدى للمعارض بدورته الثالثة في مركز جدة للمعارض والفعالیات، برعاية 

احب السمو الملكي االمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة تنافسا كبیرا من ص
جانب كبريات الشركات االقلیمیة والمحلیة للفوز بحصة في السوق السعودي 

منھا في موسمي رمضان والعمرة  % ٣٠ملیار لایر،  ١٨٠الذى يبلغ حجمه 
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وأعرب روني حداد مدير المعرض عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
االمیر مشعل بن ماجد على رعايته المعرض، الذى أصبح محط أنظار كبريات 

ت الغذائیة العالمیة التي تسعى لتعزيز حضورھا في السوق السعودي الشركا
حالیا. وتوقع ان يشھد المعرض توقیع شراكات وتحالفات جديدة بین الشركاء 

االجانب ونظرائھم السعوديین بما يسھم في رفع قیمة الصادرات السعودية من 
    .ملیون ريا ٤٣٤الصناعات الغذائیة والمشروبات الى ملیار لایر شھريا بدال من 

ونوه إلى الشراكة مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبد العزيز من اجل 
تمكین الطالب من استعراض مھاراتھم في مختلف المجاالت خالل المعرض، كما 

لفت الى اقامة مسابقة صالون كولنبر بدعم من جمعیة الطھاة الدولیة وطاولة 
ت السعودية البارزة مما يساعد الطھاة طھاة السعودية برعاية عدد من الشركا

على ابراز مواھبھم ومھاراتھم، من جھتھا رحبت ھیا السنیدي رئیس مجلس 
ادارة ريد سنیدي المنظمة للمعرض بشركاء النجاح في النسخة الثالثة 

للمعرض، واشارت الى ان المعرض يتضمن اقسام متعددة ألبرز الصناعات 
 .منتجات العضوية والريجیم وغیرھاوالمنتجات الغذائیة ، واخرى لل

  
واشارت الى ان التحدي الرئیسي في ھذه الصناعة بات يكمن في التخصص 

الدقیق من اجل المنافسة، وھو ما يستدعى بذل المزيد من الجھد من أجل 
تعزيز الجودة وتقديم السلعة بالسعر التنافسي المناسب. ورأت اھمیة التوسع 

قامة صناعات غذائیة متطورة انسجاما مع توجیھات في الشراكات والتحالفات إل
القیادة الرشیدة، مشیرة الى ان الصناعة الوطنیة تتمتع بممیزات عديدة منھا 
انخفاض الجمارك على المواد الخام وتوفر العمالة والموقع الجید، مما يؤھلھا 
للمنافسة. وطالبت في السیاق ذاته بضرورة التصدي للغش التجاري واغراق 

لسوق بالسلع الرديئة باعتبار ذلك صمام امان للصناعة الوطنیة والشركات ا
 . االجنبیة التي تتجه لدخول السوق السعودي
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االمیر مشعل بن ماجد على رعايته المعرض، الذى أصبح محط أنظار كبريات 
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 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٨ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٥ لثالثاءا االلكترونیة المستقبل صحیفة

 
 ”فودكس السعودیة” جدة تحتضن معرض

شركة اقلیمیة ودولیة مساء الیوم في مدینة جدة،  ١٩٠بمشاركة ” فودكس السعودیة“انطلقت فعالیات معرض 
 ٤٣٤وسط دعوات لرفع قیمة الصادرات السعودیة من الصناعات الغذائیة والمشروبات الى ملیار لایر شھریا مقابل 

نظمتھ رید سنیدى للمعارض بدورتھ ملیون لایر وفقا إلحصاءات شھر سبتمبر الماضي. وحظى المعرض الذى 
الثالثة في مركز جدة للمعارض والفعالیات، برعایة صاحب السمو الملكي االمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة تنافسا 

ملیار  ١٨٠كبیرا من جانب كبریات الشركات االقلیمیة والمحلیة للفوز بحصة في السوق السعودي الذى یبلغ حجمھ 
 . مي رمضان والعمرة والحج فقطمنھا في موس % ٣٠لایر، 

وشھد المعرض الذي دشن فعالیاتھ عدد من القناصل ورجال المال واألعمال وقیادات من جھات حكومیة مشاركة 
 .واسعة من قبل المھتمین بھدف االستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودي

لكي االمیر مشعل بن ماجد على رعایتھ وأعرب روني حداد مدیر المعرض عن شكره وتقدیره لصاحب السمو الم
المعرض، الذى أصبح محط أنظار كبریات الشركات الغذائیة العالمیة التي تسعى لتعزیز حضورھا في السوق 

السعودي حالیا. وتوقع ان یشھد المعرض توقیع شراكات وتحالفات جدیدة بین الشركاء االجانب ونظرائھم 
ادرات السعودیة من الصناعات الغذائیة والمشروبات الى ملیار لایر شھریا السعودیین بما یسھم في رفع قیمة الص

 .ملیون ریا ٤٣٤بدال من 
ونوه إلى الشراكة مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبد العزیز من اجل تمكین الطالب من استعراض مھاراتھم 

بر بدعم من جمعیة الطھاة الدولیة في مختلف المجاالت خالل المعرض، كما لفت الى اقامة مسابقة صالون كولن
وطاولة طھاة السعودیة برعایة عدد من الشركات السعودیة البارزة مما یساعد الطھاة على ابراز مواھبھم 

ومھاراتھم، من جھتھا رحبت ھیا السنیدي رئیس مجلس ادارة رید سنیدي المنظمة للمعرض بشركاء النجاح في 
ان المعرض یتضمن اقسام متعددة ألبرز الصناعات والمنتجات الغذائیة ، النسخة الثالثة للمعرض، واشارت الى 
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واشارت الى ان التحدي الرئیسي في ھذه الصناعة بات یكمن في التخصص الدقیق من اجل المنافسة، وھو ما 

لعة بالسعر التنافسي المناسب. ورأت اھمیة التوسع یستدعى بذل المزید من الجھد من أجل تعزیز الجودة وتقدیم الس
في الشراكات والتحالفات إلقامة صناعات غذائیة متطورة انسجاما مع توجیھات القیادة الرشیدة، مشیرة الى ان 

الصناعة الوطنیة تتمتع بممیزات عدیدة منھا انخفاض الجمارك على المواد الخام وتوفر العمالة والموقع الجید، مما 
لھا للمنافسة. وطالبت في السیاق ذاتھ بضرورة التصدي للغش التجاري واغراق السوق بالسلع الردیئة باعتبار یؤھ
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شركة اقلیمیة ودولیة مساء الیوم في مدینة جدة،  ١٩٠بمشاركة ” فودكس السعودیة“انطلقت فعالیات معرض 
 ٤٣٤وسط دعوات لرفع قیمة الصادرات السعودیة من الصناعات الغذائیة والمشروبات الى ملیار لایر شھریا مقابل 

نظمتھ رید سنیدى للمعارض بدورتھ ملیون لایر وفقا إلحصاءات شھر سبتمبر الماضي. وحظى المعرض الذى 
الثالثة في مركز جدة للمعارض والفعالیات، برعایة صاحب السمو الملكي االمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة تنافسا 

ملیار  ١٨٠كبیرا من جانب كبریات الشركات االقلیمیة والمحلیة للفوز بحصة في السوق السعودي الذى یبلغ حجمھ 
 . مي رمضان والعمرة والحج فقطمنھا في موس % ٣٠لایر، 

وشھد المعرض الذي دشن فعالیاتھ عدد من القناصل ورجال المال واألعمال وقیادات من جھات حكومیة مشاركة 
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المعرض، الذى أصبح محط أنظار كبریات الشركات الغذائیة العالمیة التي تسعى لتعزیز حضورھا في السوق 
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بر بدعم من جمعیة الطھاة الدولیة في مختلف المجاالت خالل المعرض، كما لفت الى اقامة مسابقة صالون كولن
وطاولة طھاة السعودیة برعایة عدد من الشركات السعودیة البارزة مما یساعد الطھاة على ابراز مواھبھم 
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م یدعو رفع  ٢٠١٥” فودكس“دولي للمأكوالت المعرض السعودي ال

 الصادرات الى ملیار لایر شھریا
 

 
 

 في الیوم مساء ودولیة اقلیمیة شركة ١٩٠ بمشاركة ”السعودیة فودكس“ معرض فعالیات نطلقت
 الى والمشروبات الغذائیة الصناعات من السعودیة الصادرات قیمة لرفع دعوات وسط جدة، مدینة
 المعرض وحظى الماضي. سبتمبر شھر إلحصاءات وفقا لایر ملیون ٤٣٤ مقابل شھریا لایر ملیار

 برعایة والفعالیات، للمعارض جدة مركز في الثالثة بدورتھ للمعارض سنیدى رید نظمتھ الذى
 الشركات كبریات جانب من كبیرا تنافسا جدة محافظ ماجد بن مشعل االمیر الملكي السمو صاحب

 % ٣٠ لایر، ملیار ١٨٠ حجمھ یبلغ الذى السعودي السوق في بحصة للفوز والمحلیة االقلیمیة
 . فقط والحج والعمرة رمضان موسمي في منھا
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 م ٢٠١٥ نوفمبر ٢٢ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٩ الحدا االلكترونیة دنیا الوطن صحیفة

 
قطاع الغذاء  العمل.طالبا لسوق  ٤٠فودكس يؤھل 

 ةالسعودي يتمیز بفرص واعد

 
 ٢٠١٥نوفمبر  ٢٠أبرز معرض فودكس السعودية في ختام اعماله يوم الجمعة الماضیة 

مدينة جدة دور االكاديمیة السعودية االولى في تذوق االغذية وتطوير الحواس، في 
ايام  ٤في اطار االھتمام الملموس بالقطاع السیاحي، وشارك في المعرض على مدار 

شركة محلیة وعالمیة قدموا أخر المستجدات في صناعة  ١٩٥في مركز جدة للمعارض، 
اتفاقیة وتحالف للتعاون في  ١٥لخارج الى الغذاء، كما توصل الشركاء من الداخل وا

، فیما يبلغ حجم %١٤مجال صناعة المواد الغذائیة التي تحظى بنمو سنوي يبلغ 
  . ملیار لایر سنويا ١٨٠السوق 

 
أن السوق السعودي يتمیز بفرص   ٢٠١٥وقال روني حداد مدير معرض فودكس 

عطش السوق لالستفادة من الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق الى ت  في قطاع  واعدة
الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في المملكة للحد من فاتورة االستیراد من 

  . الخارج وھذا ما نجح في تحقیقه المعرض
 

واكد بان فودكس ساھم في نشر الثقافة االستھالكیة لألغذية بمعايیر صحیة 
واقتصادية وذلك من خالل مشاركة خبراء أغذية وطھاة دولیین ومحلیین في الندوات 

 . المقامة على ھامش المعرض
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 التدريب على كیفیة التذوق
 

عة اھمیة دور ومن جھته اكد شاكر محمد بارك مستشار الخدمات الغذائیة في المجمو
االكاديمیة في رفع مستوى جودة وتطوير اداء العاملین للتمییز بین الطعم والنكھة 

  . واستخدام تقنیة علم الحواس في دعم صناعة الخدمات الغذائیة
 

ودعا الى ضرورة تدريب الطالب في المدارس على كیفیة التذوق مشیرا الى ان البنات 
والد ، ولفت في ھذا السیاق الى تأمین احدى اكثر قدرة على تذوق الطعام من اال

ملیون جنیه  ١٠الشركات العالمیة في مجال القھوة على لسان خبیر للتذوق بـ 
إسترلیني، وذلك في اطار المنافسة الشديدة التي تشھدھا ھذه الصناعة من اجل 

ن من الناس يعانو %٢الحفاظ على حصة اكبر من العمالء حول العالم. واشار الى ان 
من مشاكل في شم الروائح واختالالت حسیة، تؤثر في قدراتھم على شم الطعام، 

مشیرا الى ان متذوق الطعام يجب ان يخضع لدورات تدريب وورش عمل مستمرة حتى 
  .ينجح في مھامه

 
 استقطاب خريجي معھد السیاحة

 
 طالبا من معھد السیاحة بجامعة ٤٠من جھة أخرى ساھم معرض فودكس في تأھیل 

الملك عبد العزيز لسوق العمل من خالل مشاركتھم في جمیع انشطة المعرض لرفع 
مستوى مھاراتھم العملیة، وقال محمد الغامدي مدير التسويق والعالقات العامة في 

معھد السیاحة أن المشاركة السابقة ساھمت بشكل كبیر في تعريف صناع القرار 
ذا المعھد المتخصص بجامعة الملك المحلین والدولیین في دلك المجال بوجود ھ

عبدالعزيز، كما كانت سببا رئیسیا في تقدم عدد من رجال األعمال بطلب استقطاب 
خريجي المعھد بعد االنطباع الممیز الدي أظھره الطالب وساھم في تعزيز الصورة 
الذھنیة عن المعھد وبرنامجه الدراسي وكفاءة مخرجاته ، وتم تكوين عالقات جیدة 

 . عة كبیرة من قیادات القطاع العام والخاص ممن أبدوا اھتمامھم بالمعھدبمجمو
 

وقال ان معرض فودكس المتخصص في صناعة المأكوالت أضحى عالمة ممیزة في 
جمع صناع األغذية والمشروبات، الفتا الى حصول المعھد على شھادة االعتماد 

فة من مدرسة لوزان للضیافة األكاديمي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس إلدارة الضیا
 .م١٨٩٣بسويسرا " وھي أقدم مدرسة للفندقة في العالم تأسست عام 

 

واشار الى ان مشاركة طالب المعھد تركزت على استقبال الزوار وضیافة حفل االفتتاح  
واالرشاد والتنظیم طیلة أيام المعرض باإلضافة دعم المتسابقین بمسابقة الطھي 

بھذا المجال، الفتا الى تحول في ثقافة الشباب نحو مھن الضیافة بفريق طالبي مؤھل 
و الطھي وغیرھا في ظل رھان المملكة على رفع نسبة اسھام السیاحة في الدخل 

 . الوطني
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حضرت التطورات االقتصادیة األخیرة وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة اإلنتاجیة وتقلیل االعتماد 

على النفط في مداوالت ونقاشات الخبراء المحلیین والدولیین المشاركین في معرض فودكس 
دولة  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠األول بمشاركة  السعودیة الثالث الذى انطلق أمس

لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة والبحث عن شراكات جدیدة في السوق السعودي الذى یتمتع 
 .بقدرات شرائیة عالیة

وشھد المعرض الذى انطلق بحضور واسع من المختصین في مركز جدة للفعالیات تنافسا بین 
ة وأغذیة الرجیم التي احتلت مساحة جیدة في المعرض، في ظل شركات المواد الغذائیة والعضوی

، وقال نادر %٢٠شكاوى مستمرة من ارتفاع معدالت اإلصابة بالسمنة بین السعودیین إلى 
جوري المدیر العام للمؤسسة العربیة للمواد الغذائیة إن توجھ المملكة نحو تنویع اإلنتاج والتوسع 
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الشركات المشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح خطوط إنتاج لھا في المملكة، وذلك لعدة 
اعتبارات منھا الكثافة السكانیة العالیة وطبیعة التركیبة التي یغلب علیھا الشباب، فضال عن زیادة 

، مشیرا إلى أن المملكة تعتمد على الخارج في %١٤نویا بنسبة ال تقل عن معدالت االستھالك س
من احتیاجاتھا الغذائیة مما یستدعى االھتمام بإنشاء قاعدة صناعیة كبرى  %٨٥توفیر حوالي 

ملیون مواطن ومقیم حالیا. من جھتھ طالب سید محمد نورى مدیر تطویر  ٣١لتوفیر احتیاجات 
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السھم لتوزیع األغذیة بضرورة حل مشكالت المستوردین لدى ھیئة األعمال والتسویق بشركة 
الغذاء والدواء والتي یتعلق أغلبھا بالتسجیل والمواصفات، مشیرا إلى أھمیة حسم التأخیر في 
فسح البضائع في الجمارك وخاصة في المواسم، الفتا إلى أن ھذه األزمة التي تراجعت بعض 

 .ت تكبد المستثمرین خسائر كبیرةالشيء في المواسم األخیرة ال زال
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یدعو لبناء مخزون استراتیجي من السلع ” فودكس السعودیة 
 وحل أزمة فسح البضائع

 

 

المملكة نحو تنويع القاعدة االنتاجیة  خیمت التطورات االقتصادية االخیرة، وتوجه
وتقلیل االعتماد على النفط، على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض 

شركة محلیة  ١٣٠فودكس السعودية الثالث الذى انطلق امس االول بمشاركة 
دولة لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة والبحث عن شراكات جديدة  ٢٢ودولیة من 

لذى يتمتع بقدرات شرائیة عالیة وشھد المعرض الذى في السوق السعودي ا
انطلق بحضور واسع من المختصین مساء امس االول في مركز جدة للفعالیات، 

تنافسا بین شركات المواد الغذائیة والعضوية وأغذية الريجیم التي احتلت 
مساحة جیدة في المعرض، في ظل شكاوى مستمرة من ارتفاع معدالت 

 .%٢٠بین السعوديین الى االصابة بالسمنة 

وقال نادر جوري المدير العام للمؤسسة العربیة للمواد الغذائیة، ان توجه 
المملكة نحو تنويع االنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة يستحق التقدير 

والدعم على كافة المستويات، مشیرا الى ترحیب الكثیر من الشركات المشاركة 
وافتتاح خطوط انتاج لھا في المملكة، وذلك لعدة بالدخول في شراكات متنوعة 
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وتقلیل االعتماد على النفط، على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض 

شركة محلیة  ١٣٠فودكس السعودية الثالث الذى انطلق امس االول بمشاركة 
دولة لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة والبحث عن شراكات جديدة  ٢٢ودولیة من 

لذى يتمتع بقدرات شرائیة عالیة وشھد المعرض الذى في السوق السعودي ا
انطلق بحضور واسع من المختصین مساء امس االول في مركز جدة للفعالیات، 

تنافسا بین شركات المواد الغذائیة والعضوية وأغذية الريجیم التي احتلت 
مساحة جیدة في المعرض، في ظل شكاوى مستمرة من ارتفاع معدالت 

 .%٢٠بین السعوديین الى االصابة بالسمنة 

وقال نادر جوري المدير العام للمؤسسة العربیة للمواد الغذائیة، ان توجه 
المملكة نحو تنويع االنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة يستحق التقدير 

والدعم على كافة المستويات، مشیرا الى ترحیب الكثیر من الشركات المشاركة 
وافتتاح خطوط انتاج لھا في المملكة، وذلك لعدة بالدخول في شراكات متنوعة 

 

اعتبارات منھا الكثافة السكانیة العالیة وطبیعة التركیبة التي يغلب علیھا 
، %١٤الشباب، فضال عن زيادة معدالت االستھالك سنويا بنسبة ال تقل عن 

من احتیاجاتھا  %٨٥واشار الى ان المملكة تعتمد على الخارج في توفیر حوالى 
 ٣١ذائیة مما يستدعى االھتمام بإنشاء قاعدة صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات الغ

ملیون مواطن ومقیم حالیا. واقر بوجود ارتفاعات مبالغ بھا في اسعار بعض 
السلع، لكنه عاد لالستدراك بالقول بانخفاض اسعار بعض السلع االخرى، وان 

ورى مدير تطوير السوق يحكمه العرض والطلب، من جھته طالب سید محمد ن
االعمال والتسويق بشركة السھم لتوزيع االغذية بضرورة حل مشكالت 

المستوردين لدى ھیئة الغذاء والدواء والتي يتعلق اغلبھا بالتسجیل 
والمواصفات، مشیرا ايضا الى اھمیة حسم التأخیر في فسح البضائع في 

تراجعت بعض الجمارك وخاصة في المواسم، ولفت الى ان ھذه االزمة التي 
الشيء في المواسم االخیرة، الزالت تكبد المستثمرين خسائر كبیرة. ودعا الى 
اھمیة التوسع في بناء مخزون استراتیجي من السلع االستراتیجیة االساسیة 

يكفى لفترة من ستة شھور الى سنة، مشیرا الى ان ذلك يعزز استقرار االسعار 
ئة في ذات الوقت. واشار الى اھمیة في االسواق ويحد من االرتفاعات المفاج

فقط من االستھالك المحلى، مع دعم  %٤٠تطوير قطاع الدواجن الذى يوفر 
الزراعات قلیلة استخدام المیاه، من جھته اعرب روني حداد مدير المعرض عن 

سعادته لحجم المشاركة المحلیة والدولیة في المعرض، الذى يمثل منصة جیدة 
دات صناعة الغذاء في العالم، وتوقع ان يثمر المعرض للتعرف على احدث مستج

عن شراكات استراتیجیة في مجال صناعة الغذاء في ظل الدعم الكبیر الذى 
تحظى به الصناعة الوطنیة حالیا. وأشار إلى أن المعرض بات منصة عرض دولیة 

احترافیة لشركات األغذية المحلیة والدولیة من أجل التواصل وعقد الصفقات 
ما بینھا، منوھا إلى الشراكة مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبد العزيز فی

من اجل تمكین الطالب من استعراض مھاراتھم في مختلف المجاالت خالل 
المعرض، كما لفت إلى إقامة مسابقة صالون كولنیر بدعم من جمعیة الطھاة 

دية البارزة مما الدولیة وطاولة طھاة السعودية برعاية عدد من الشركات السعو
يساعد الطھاة على إبراز مواھبھم ومھاراتھم. وقال ان السوق السعودي يتمیز 

ملیار لایر سنويا، من  ١٨٠بفرص واعدة في مجال الغذاء مقدرا حجمه بحوالي 
جھتھا رحبت السیدة ھیا السنیدي رئیس مجلس إدارة ريد سنیدي المنظمة 

ة للمعرض، معربه عن أملھا في أن للمعرض بشركاء النجاح في النسخة الثالث
يمثل منصة للتعريف بالتوجھات الحديثة في صناعة الغذاء عبر العالم، وقالت ان 

سوقا دولیا  ٩٠الصناعة الوطنیة تتمتع بجودة عالیة ونجحت في اختراق أكثر من 
داعیة إلى ضرورة العمل على ضمان الجودة مع السعر المناسب في نفس 

ورة االستفادة من الزخم الذي تبديه الدولة حالیا لتنويع الوقت، ودعت إلى ضر
 .القاعدة اإلنتاجیة السیما في المجالین الصناعي والتجاري
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حضرت التطورات االقتصادیة األخیرة وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة اإلنتاجیة وتقلیل االعتماد على 
لیین المشاركین في معرض فودكس السعودیة الثالث النفط في مداوالت ونقاشات الخبراء المحلیین والدو

دولة لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠الذى انطلق أمس األول بمشاركة 
 .والبحث عن شراكات جدیدة في السوق السعودي الذى یتمتع بقدرات شرائیة عالیة

  
ي مركز جدة للفعالیات تنافسا بین شركات وشھد المعرض الذى انطلق بحضور واسع من المختصین ف

المواد الغذائیة والعضویة وأغذیة الرجیم التي احتلت مساحة جیدة في المعرض، في ظل شكاوى مستمرة 
، وقال نادر جوري المدیر العام للمؤسسة %٢٠من ارتفاع معدالت اإلصابة بالسمنة بین السعودیین إلى 

ملكة نحو تنویع اإلنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة یستحق التقدیر العربیة للمواد الغذائیة إن توجھ الم
والدعم على كافة المستویات، مشیرا إلى ترحیب الكثیر من الشركات المشاركة بالدخول في شراكات 

متنوعة وافتتاح خطوط إنتاج لھا في المملكة، وذلك لعدة اعتبارات منھا الكثافة السكانیة العالیة وطبیعة 
، %١٤كیبة التي یغلب علیھا الشباب، فضال عن زیادة معدالت االستھالك سنویا بنسبة ال تقل عن التر

من احتیاجاتھا الغذائیة مما یستدعى  %٨٥مشیرا إلى أن المملكة تعتمد على الخارج في توفیر حوالي 
 .ملیون مواطن ومقیم حالیا ٣١االھتمام بإنشاء قاعدة صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 

 
من جھتھ طالب سید محمد نورى مدیر تطویر األعمال والتسویق بشركة السھم لتوزیع األغذیة بضرورة 

حل مشكالت المستوردین لدى ھیئة الغذاء والدواء والتي یتعلق أغلبھا بالتسجیل والمواصفات، مشیرا 
لتي أن ھذه األزمة ا إلى أھمیة حسم التأخیر في فسح البضائع في الجمارك وخاصة في المواسم، الفتا إلى

 .تراجعت بعض الشيء في المواسم األخیرة ال زالت تكبد المستثمرین خسائر كبیرة
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خیمت التطورات االقتصادیة األخیرة، وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة االنتاجیة وتقلیل االعتماد 
على النفط على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودیة الثالث الذي انطلق 

دولة  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠أمس األول برعایة اعالمیة من مؤسسة عكاظ، بمشاركة 
 .عرض أحدث منتجاتھال

ودعا نادر جوري المدیر العام للمؤسسة العربیة للمواد الغذائیة، إلى ضرورة أھمیة التوسع في 
بناء مخزون استراتیجي من السلع االستراتیجیة االساسیة یكفي لفترة من ستة شھور إلى سنة، 

ة في ذات الوقت، مشددا وأن ذلك یعزز استقرار األسعار في األسواق ویحد من االرتفاعات المفاجئ
في المائة من االستھالك المحلى، مع دعم  ٤٠على ضرورة تطویر قطاع الدواجن الذي یوفر 

الزراعات قلیلة استخدام المیاه. وأضاف بقولھ: إن توجھ المملكة نحو تنویع االنتاج والتوسع في 
 إلى ترحیب الكثیر منالصناعات الغذائیة یستحق التقدیر والدعم على كافة المستویات، مشیرا 

الشركات المشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح خطوط انتاج لھا في المملكة، نظرا 
في المائة، وأشار إلى أن المملكة تعتمد  ١٤لزیادة معدالت االستھالك سنویا بنسبة ال تقل عن 

االھتمام بإنشاء قاعدة في المائة من احتیاجاتھا الغذائیة مما یستدعي  ٨٥على الخارج في توفیر 
ملیون مواطن ومقیم حالیا. من جھتھ اعرب روني حداد مدیر  ٣١صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 

المعرض عن سعادتھ لحجم المشاركة المحلیة والدولیة في المعرض، وقال ان السوق السعودي 
 .املیار لایر سنوی ١٨٠یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء مقدرا حجمھ بحوالي 
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في المائة، وأشار إلى أن المملكة تعتمد  ١٤لزیادة معدالت االستھالك سنویا بنسبة ال تقل عن 

االھتمام بإنشاء قاعدة في المائة من احتیاجاتھا الغذائیة مما یستدعي  ٨٥على الخارج في توفیر 
ملیون مواطن ومقیم حالیا. من جھتھ اعرب روني حداد مدیر  ٣١صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 

المعرض عن سعادتھ لحجم المشاركة المحلیة والدولیة في المعرض، وقال ان السوق السعودي 
 .املیار لایر سنوی ١٨٠یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء مقدرا حجمھ بحوالي 

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ٢٠ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٨ لجمعةا االلكترونیة On Z Newsصحیفة 

 

 یدعو لبناء مخزون استراتیجي من السلع فودكس 

 
 

خیمت التطورات االقتصادیة األخیرة، وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة االنتاجیة وتقلیل االعتماد 
على النفط على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودیة الثالث الذي انطلق 

دولة  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠أمس األول برعایة اعالمیة من مؤسسة عكاظ، بمشاركة 
 .عرض أحدث منتجاتھال

ودعا نادر جوري المدیر العام للمؤسسة العربیة للمواد الغذائیة، إلى ضرورة أھمیة التوسع في 
بناء مخزون استراتیجي من السلع االستراتیجیة االساسیة یكفي لفترة من ستة شھور إلى سنة، 

ة في ذات الوقت، مشددا وأن ذلك یعزز استقرار األسعار في األسواق ویحد من االرتفاعات المفاجئ
في المائة من االستھالك المحلى، مع دعم  ٤٠على ضرورة تطویر قطاع الدواجن الذي یوفر 

الزراعات قلیلة استخدام المیاه. وأضاف بقولھ: إن توجھ المملكة نحو تنویع االنتاج والتوسع في 
 إلى ترحیب الكثیر منالصناعات الغذائیة یستحق التقدیر والدعم على كافة المستویات، مشیرا 

الشركات المشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح خطوط انتاج لھا في المملكة، نظرا 
في المائة، وأشار إلى أن المملكة تعتمد  ١٤لزیادة معدالت االستھالك سنویا بنسبة ال تقل عن 

االھتمام بإنشاء قاعدة في المائة من احتیاجاتھا الغذائیة مما یستدعي  ٨٥على الخارج في توفیر 
ملیون مواطن ومقیم حالیا. من جھتھ اعرب روني حداد مدیر  ٣١صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 

المعرض عن سعادتھ لحجم المشاركة المحلیة والدولیة في المعرض، وقال ان السوق السعودي 
 .املیار لایر سنوی ١٨٠یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء مقدرا حجمھ بحوالي 
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 م ٢٠١٥ نوفمبر ٢٠ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٨ لجمعةا االلكترونیة االقتصادیة صحیفة

 
 مستثمرون یطالبون بمخزون استراتیجي من السلع وحل أزمة فسح البضائع

 ارتفاع معدالت استھالك الغذاء في السعودیة سنویا % 14

 
 .ملیار لایر سنويا ١٨٠السوق السعودية تتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء، بحجم يصل إلى نحو 

 
خیمت التطورات االقتصادیة األخیرة، وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة اإلنتاجیة وتقلیل االعتماد 

على النفط، على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودیة الثالث الذي انطلق 
دولة لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠أمس األول بمشاركة 

 .لبحث عن شراكات جدیدة في السوق السعودیةوا

وتوقع روني حداد؛ مدیر المعرض أن یثمر المعرض عن شراكات إستراتیجیة في مجال صناعة 
الغذاء في ظل الدعم الكبیر الذي تحظى بھ الصناعة الوطنیة حالیا، مشیرا إلى أن المعرض بات 

ولیة من أجل التواصل وعقد الصفقات منصة عرض دولیة احترافیة لشركات األغذیة المحلیة والد
 .فیما بینھا

ونوه إلى الشراكة مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبدالعزیز، من أجل تمكین الطالب من 
استعراض مھاراتھم في المجاالت المختلفة خالل المعرض، وقال، إن السوق السعودیة تتمیز 

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ٢٠ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٨ لجمعةا االلكترونیة االقتصادیة صحیفة

 
 مستثمرون یطالبون بمخزون استراتیجي من السلع وحل أزمة فسح البضائع

 ارتفاع معدالت استھالك الغذاء في السعودیة سنویا % 14

 
 .ملیار لایر سنويا ١٨٠السوق السعودية تتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء، بحجم يصل إلى نحو 

 
خیمت التطورات االقتصادیة األخیرة، وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة اإلنتاجیة وتقلیل االعتماد 

على النفط، على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودیة الثالث الذي انطلق 
دولة لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠أمس األول بمشاركة 

 .لبحث عن شراكات جدیدة في السوق السعودیةوا

وتوقع روني حداد؛ مدیر المعرض أن یثمر المعرض عن شراكات إستراتیجیة في مجال صناعة 
الغذاء في ظل الدعم الكبیر الذي تحظى بھ الصناعة الوطنیة حالیا، مشیرا إلى أن المعرض بات 

ولیة من أجل التواصل وعقد الصفقات منصة عرض دولیة احترافیة لشركات األغذیة المحلیة والد
 .فیما بینھا

ونوه إلى الشراكة مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبدالعزیز، من أجل تمكین الطالب من 
استعراض مھاراتھم في المجاالت المختلفة خالل المعرض، وقال، إن السوق السعودیة تتمیز 
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 .ملیار لایر سنويا ١٨٠السوق السعودية تتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء، بحجم يصل إلى نحو 

 
خیمت التطورات االقتصادیة األخیرة، وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة اإلنتاجیة وتقلیل االعتماد 

على النفط، على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودیة الثالث الذي انطلق 
دولة لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠أمس األول بمشاركة 

 .لبحث عن شراكات جدیدة في السوق السعودیةوا

وتوقع روني حداد؛ مدیر المعرض أن یثمر المعرض عن شراكات إستراتیجیة في مجال صناعة 
الغذاء في ظل الدعم الكبیر الذي تحظى بھ الصناعة الوطنیة حالیا، مشیرا إلى أن المعرض بات 

ولیة من أجل التواصل وعقد الصفقات منصة عرض دولیة احترافیة لشركات األغذیة المحلیة والد
 .فیما بینھا

ونوه إلى الشراكة مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبدالعزیز، من أجل تمكین الطالب من 
استعراض مھاراتھم في المجاالت المختلفة خالل المعرض، وقال، إن السوق السعودیة تتمیز 
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 مستثمرون یطالبون بمخزون استراتیجي من السلع وحل أزمة فسح البضائع

 ارتفاع معدالت استھالك الغذاء في السعودیة سنویا % 14

 
 .ملیار لایر سنويا ١٨٠السوق السعودية تتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء، بحجم يصل إلى نحو 

 
خیمت التطورات االقتصادیة األخیرة، وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة اإلنتاجیة وتقلیل االعتماد 

على النفط، على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودیة الثالث الذي انطلق 
دولة لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠أمس األول بمشاركة 

 .لبحث عن شراكات جدیدة في السوق السعودیةوا

وتوقع روني حداد؛ مدیر المعرض أن یثمر المعرض عن شراكات إستراتیجیة في مجال صناعة 
الغذاء في ظل الدعم الكبیر الذي تحظى بھ الصناعة الوطنیة حالیا، مشیرا إلى أن المعرض بات 

ولیة من أجل التواصل وعقد الصفقات منصة عرض دولیة احترافیة لشركات األغذیة المحلیة والد
 .فیما بینھا

ونوه إلى الشراكة مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبدالعزیز، من أجل تمكین الطالب من 
استعراض مھاراتھم في المجاالت المختلفة خالل المعرض، وقال، إن السوق السعودیة تتمیز 

 

لیار لایر سنویا، الفتا إلى أن معدالت م ١٨٠بفرص واعدة في مجال الغذاء، مقدرا حجمھ بنحو 
 .في المائة ١٤االستھالك تشھد زیادة سنویا بنسبة ال تقل عن 

من جھتھ، قال نادر جوري؛ المدیر العام إلحدى مؤسسات المواد الغذائیة، إن توجھ المملكة نحو 
یات، مستوتنویع اإلنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة یستحق التقدیر والدعم على جمیع ال

مشیرا إلى ترحیب الكثیر من الشركات المشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح خطوط 
إنتاج لھا في المملكة، وذلك لعدة اعتبارات منھا الكثافة السكانیة العالیة وطبیعة التركیبة التي 

 .یغلب علیھا الشباب

ي المائة من احتیاجاتھا الغذائیة، ف ٨٥وأشار إلى أن المملكة تعتمد على الخارج في توفیر نحو 
ملیون مواطن ومقیم  ٣١ما یستدعى االھتمام بإنشاء قاعدة صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 

 .حالیا

من جھتھ، طالب سید محمد نوري مدیر تطویر األعمال والتسویق في إحدى شركات توزیع 
سجیل والمواصفات، مشیرا األغذیة، بضرورة حل مشكالت المستوردین التي تتعلق أغلبھا بالت
 .إلى اھمیة حسم التأخیر في فسح البضائع وخصوصا في المواسم

ولفت إلى أن ھذه األزمة التي تراجعت بعض الشيء في المواسم األخیرة، ما زالت تكبد 
المستثمرین خسائر كبیرة، ودعا إلى أھمیة التوسع في بناء مخزون استراتیجي من السلع 

ة یكفى لفترة من ستة أشھر إلى سنة، مشیرا إلى أن ذلك یعزز استقرار االستراتیجیة األساسی
األسعار في األسواق ویحد من االرتفاعات المفاجئة في ذات الوقت. وأشار إلى أھمیة تطویر 

في المائة فقط من االستھالك المحلى، مع دعم الزراعات قلیلة  ٤٠قطاع الدواجن الذي یوفر 
الت ھیا السنیدي؛ رئیس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، إن استخدام المیاه. من جھتھا ق

 .سوقا دولیة ٩٠الصناعة الوطنیة تتمتع بجودة عالیة ونجحت في اختراق أكثر من 

فیما دعت إلى ضرورة العمل على ضمان الجودة مع السعر المناسب في الوقت نفسھ، وضرورة 
تنویع القاعدة اإلنتاجیة ال سیما في المجالین االستفادة من الزخم الذي تبدیھ الدولة حالیا ل

 .الصناعي والتجاري

وشھد المعرض الذي انطلق بحضور واسع من المختصین البارحة األولى في مركز جدة 
للفعالیات، تنافسا بین شركات المواد الغذائیة والعضویة وأغذیة الریجیم التي احتلت مساحة جیدة 

 .في المعرض

 

 

لیار لایر سنویا، الفتا إلى أن معدالت م ١٨٠بفرص واعدة في مجال الغذاء، مقدرا حجمھ بنحو 
 .في المائة ١٤االستھالك تشھد زیادة سنویا بنسبة ال تقل عن 

من جھتھ، قال نادر جوري؛ المدیر العام إلحدى مؤسسات المواد الغذائیة، إن توجھ المملكة نحو 
یات، مستوتنویع اإلنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة یستحق التقدیر والدعم على جمیع ال

مشیرا إلى ترحیب الكثیر من الشركات المشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح خطوط 
إنتاج لھا في المملكة، وذلك لعدة اعتبارات منھا الكثافة السكانیة العالیة وطبیعة التركیبة التي 

 .یغلب علیھا الشباب

ي المائة من احتیاجاتھا الغذائیة، ف ٨٥وأشار إلى أن المملكة تعتمد على الخارج في توفیر نحو 
ملیون مواطن ومقیم  ٣١ما یستدعى االھتمام بإنشاء قاعدة صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 

 .حالیا

من جھتھ، طالب سید محمد نوري مدیر تطویر األعمال والتسویق في إحدى شركات توزیع 
سجیل والمواصفات، مشیرا األغذیة، بضرورة حل مشكالت المستوردین التي تتعلق أغلبھا بالت
 .إلى اھمیة حسم التأخیر في فسح البضائع وخصوصا في المواسم

ولفت إلى أن ھذه األزمة التي تراجعت بعض الشيء في المواسم األخیرة، ما زالت تكبد 
المستثمرین خسائر كبیرة، ودعا إلى أھمیة التوسع في بناء مخزون استراتیجي من السلع 

ة یكفى لفترة من ستة أشھر إلى سنة، مشیرا إلى أن ذلك یعزز استقرار االستراتیجیة األساسی
األسعار في األسواق ویحد من االرتفاعات المفاجئة في ذات الوقت. وأشار إلى أھمیة تطویر 

في المائة فقط من االستھالك المحلى، مع دعم الزراعات قلیلة  ٤٠قطاع الدواجن الذي یوفر 
الت ھیا السنیدي؛ رئیس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، إن استخدام المیاه. من جھتھا ق

 .سوقا دولیة ٩٠الصناعة الوطنیة تتمتع بجودة عالیة ونجحت في اختراق أكثر من 

فیما دعت إلى ضرورة العمل على ضمان الجودة مع السعر المناسب في الوقت نفسھ، وضرورة 
تنویع القاعدة اإلنتاجیة ال سیما في المجالین االستفادة من الزخم الذي تبدیھ الدولة حالیا ل

 .الصناعي والتجاري

وشھد المعرض الذي انطلق بحضور واسع من المختصین البارحة األولى في مركز جدة 
للفعالیات، تنافسا بین شركات المواد الغذائیة والعضویة وأغذیة الریجیم التي احتلت مساحة جیدة 

 .في المعرض
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 .في المائة ١٤االستھالك تشھد زیادة سنویا بنسبة ال تقل عن 

من جھتھ، قال نادر جوري؛ المدیر العام إلحدى مؤسسات المواد الغذائیة، إن توجھ المملكة نحو 
یات، مستوتنویع اإلنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة یستحق التقدیر والدعم على جمیع ال

مشیرا إلى ترحیب الكثیر من الشركات المشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح خطوط 
إنتاج لھا في المملكة، وذلك لعدة اعتبارات منھا الكثافة السكانیة العالیة وطبیعة التركیبة التي 

 .یغلب علیھا الشباب

ي المائة من احتیاجاتھا الغذائیة، ف ٨٥وأشار إلى أن المملكة تعتمد على الخارج في توفیر نحو 
ملیون مواطن ومقیم  ٣١ما یستدعى االھتمام بإنشاء قاعدة صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 

 .حالیا

من جھتھ، طالب سید محمد نوري مدیر تطویر األعمال والتسویق في إحدى شركات توزیع 
سجیل والمواصفات، مشیرا األغذیة، بضرورة حل مشكالت المستوردین التي تتعلق أغلبھا بالت
 .إلى اھمیة حسم التأخیر في فسح البضائع وخصوصا في المواسم

ولفت إلى أن ھذه األزمة التي تراجعت بعض الشيء في المواسم األخیرة، ما زالت تكبد 
المستثمرین خسائر كبیرة، ودعا إلى أھمیة التوسع في بناء مخزون استراتیجي من السلع 

ة یكفى لفترة من ستة أشھر إلى سنة، مشیرا إلى أن ذلك یعزز استقرار االستراتیجیة األساسی
األسعار في األسواق ویحد من االرتفاعات المفاجئة في ذات الوقت. وأشار إلى أھمیة تطویر 

في المائة فقط من االستھالك المحلى، مع دعم الزراعات قلیلة  ٤٠قطاع الدواجن الذي یوفر 
الت ھیا السنیدي؛ رئیس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، إن استخدام المیاه. من جھتھا ق

 .سوقا دولیة ٩٠الصناعة الوطنیة تتمتع بجودة عالیة ونجحت في اختراق أكثر من 

فیما دعت إلى ضرورة العمل على ضمان الجودة مع السعر المناسب في الوقت نفسھ، وضرورة 
تنویع القاعدة اإلنتاجیة ال سیما في المجالین االستفادة من الزخم الذي تبدیھ الدولة حالیا ل

 .الصناعي والتجاري

وشھد المعرض الذي انطلق بحضور واسع من المختصین البارحة األولى في مركز جدة 
للفعالیات، تنافسا بین شركات المواد الغذائیة والعضویة وأغذیة الریجیم التي احتلت مساحة جیدة 

 .في المعرض
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 م ٢٠١٥ نوفمبر ٢٠ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٨ لجمعةا االلكترونیة عكاظصحیفة 

 

 یدعو لبناء مخزون استراتیجي من السلع ” فودكس السعودیة 
 

خیمت التطورات االقتصادیة األخیرة، وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة االنتاجیة وتقلیل االعتماد 
على النفط على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودیة الثالث الذي انطلق 

دولة  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠أمس األول برعایة اعالمیة من مؤسسة عكاظ، بمشاركة 
 .عرض أحدث منتجاتھال

ودعا نادر جوري المدیر العام للمؤسسة العربیة للمواد الغذائیة، إلى ضرورة أھمیة التوسع في 
بناء مخزون استراتیجي من السلع االستراتیجیة االساسیة یكفي لفترة من ستة شھور إلى سنة، 

ة في ذات الوقت، مشددا وأن ذلك یعزز استقرار األسعار في األسواق ویحد من االرتفاعات المفاجئ
في المائة من االستھالك المحلى، مع دعم  ٤٠على ضرورة تطویر قطاع الدواجن الذي یوفر 

الزراعات قلیلة استخدام المیاه. وأضاف بقولھ: إن توجھ المملكة نحو تنویع االنتاج والتوسع في 
 إلى ترحیب الكثیر منالصناعات الغذائیة یستحق التقدیر والدعم على كافة المستویات، مشیرا 

الشركات المشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح خطوط انتاج لھا في المملكة، نظرا 
في المائة، وأشار إلى أن المملكة تعتمد  ١٤لزیادة معدالت االستھالك سنویا بنسبة ال تقل عن 

االھتمام بإنشاء قاعدة في المائة من احتیاجاتھا الغذائیة مما یستدعي  ٨٥على الخارج في توفیر 
ملیون مواطن ومقیم حالیا. من جھتھ اعرب روني حداد مدیر  ٣١صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 

المعرض عن سعادتھ لحجم المشاركة المحلیة والدولیة في المعرض، وقال ان السوق السعودي 
 .املیار لایر سنوی ١٨٠یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء مقدرا حجمھ بحوالي 
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أن المعرض يمثل فرصة جیدة  مشیرا إلىوتنوع قاعدة المشاركین منكافة القارات، 
 .شركات محلیة وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء مع تشراكات واستثماراإلقامة 

ارة التسويق في مجموعة محمد باوزير لتجارة من جھته أشار السید سعد غانم مدير إد
األغذية إلى أن مسابقة الطھاة الدولیة التي تنظمھا شركة ريد سنیدى المنظمة 

واحدة من أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما  للمعرض تعد
لدولیة تقام تحت إشراف السید توماس جاجلر المدير اإلقلیمي لجمعیة الطھاة ا وأنھا

طاھي من أكبر الفنادق في المملكة ، ودعا إلى ضرورة التوسع في  ٢٥٠وبمشاركة 
 سنوياً  %١٨والذى يرتفع بمعدل  صناعة األغذية محلیاً لمواجھة الطلب المتزايد

من جھته قال محمد الغامدي مدير التسويق والعالقات العامة بمعھد السیاحة بجامعة 
عتبر أول معھد متخصص في السیاحة والضیافة في جدة الملك عبد العزيز، أن المعھد ي

لمعرض فودكس السعودية حیث يشارك طالب المعھد في  تیجيااستر، وھو شريك 
المعرض ككوادر سعودية واعدة في قطاع الفندقة والضیافة كما يحتك طالب معھد 

 مالسیاحة داخل المعرض بالخبراء العالمیین والرواد في صناعة األغذية في العال
وأضاف قائالً أن السوق السعودي يتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، الفتاً في ھذا 

مصانع غذائیة  من الخبرات العالمیة في إقامة لالستفادةالسیاق الى تعطش السوق 
 جفي المملكة للحد من فاتورة االستیراد من الخار
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" المتخصص ٢٠١٥دولة في فعالیات معرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودیة ٢٩تشارك 
 ٢٠ – ١٧في صناعة األغذیة والمشروبات،في نسختھ الثالثة خالل الفترة من 

 .المقبل بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات والذى تنظمھ شركة رید سنیدى للمعارض٢٠١٥نوفمبر
، إن المعرض یشارك بھ عارضون یمثلون مختلف القطاعات من وقال روني الحداد مدیر المعرض

الداخل والخارج، مشیراً إلى أن االستعداداتللمعرض بدأت منذ وقت مبكر بإقامة عدد من ورش 
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یمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات واستثمارات معشركات محلیة وأخرى دولیة رائدة في صناعة 
  .الغذاء

م مدیر إدارة التسویق في مجموعة محمد باوزیر لتجارة األغذیة من جھتھ أشار السید سعد غان
إلى أن مسابقة الطھاة الدولیة التي تنظمھا شركة رید سنیدى المنظمة للمعرض تعد واحدة من 
أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف السید 

طاھي من أكبر الفنادق في  ٢٥٠یة الطھاة الدولیة وبمشاركة توماس جاجلر المدیر اإلقلیمي لجمع
المملكة ، ودعا إلى ضرورة التوسع في صناعة األغذیة محلیاً لمواجھة الطلب المتزاید والذى 

سنویاً من جھتھ قال محمد الغامدي مدیر التسویق والعالقات العامة بمعھد  %١٨یرتفع بمعدل 
معھد متخصص في السیاحة والضیافة  أن المعھد یعتبر أول  السیاحة بجامعة الملك عبد العزیز،
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ككوادر سعودیة واعدة في قطاع الفندقة والضیافة كما یحتك طالب معھد السیاحة داخل المعرض 

  ذیة في العالمبالخبراء العالمیین والرواد في صناعة األغ
الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق  في قطاع  أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة   وأضاف قائالً 
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المتخصص ″ ٢٠١٥ةفودكس السعودی“دولة في فعالیات معرض المأكوالت الدولي  ٢٩تشارك 
 ٢٠١٥نوفمبر ٢٠ – ١٧في صناعة األغذیة والمشروبات، في نسختھ الثالثة خالل الفترة من 

 .المقبل بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات والذى تنظمھ شركة رید سنیدى للمعارض
وقال روني الحداد مدیر المعرض، إن المعرض یشارك بھ عارضون یمثلون مختلف القطاعات من 

والخارج، مشیراً إلى أن االستعدادات للمعرض بدأت منذ وقت مبكر بإقامة عدد من ورش  الداخل
العمل التى تھدف إلى تحدید األولویات وتقییم النتائج التي تحققت خالل الدورتین الماضیتین 

والبناء على النجاحات السابقة. وقدر قیمة استھالك األغذیة بالسوق السعودي سنویاً بحوالى 
 .یار لایر سنویاً مل ٢٢٤

ودعا خالد درویش الرئیس التنفیذي لمانویل سوبر ماركت الشریك االستراتیجي للمعرض في 
فودكس ” االجتماع الدوري للجنة التوصیات إلى أھمیة مشاركة شركات األغذیة المحلیة في 

ط، باعتباره معرض دولي محلي، وعدم التركیز على المشاركات خارج المملكة فق” السعودیة 
من حجم السوق الخلیجي، في ظل ارتفاع  %٦٤وأشار إلى أن السوق السعودي یمثل أكثر من 
 . القدرة الشرائیة الكبیرة لغالبیة المستھلكین بھ

من جھتھ أشار مازن إلیاس مدیر عالمة تجاریة في مجموعة شركات أرو لألغذیة إلى أن 
االستعدادات السنویة لھ وتنوع  المعرض أصبح منصة شرق أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة لحجم

قاعدة المشاركین من كافة القارات، مشیراً إلى أن المعرض یمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات 
 .واستثمارات معشركات محلیة وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء

 من جھتھ أشار السید سعد غانم مدیر إدارة التسویق في مجموعة محمد باوزیر لتجارة األغذیة
إلى أن مسابقة الطھاة الدولیة التي تنظمھا شركة رید سنیدى المنظمة للمعرض تعد واحدة من 
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 من جھتھ أشار السید سعد غانم مدیر إدارة التسویق في مجموعة محمد باوزیر لتجارة األغذیة
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أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف السید 
طاھي من أكبر الفنادق في  ٢٥٠توماس جاجلر المدیر اإلقلیمي لجمعیة الطھاة الدولیة وبمشاركة 

مملكة ، ودعا إلى ضرورة التوسع في صناعة األغذیة محلیاً لمواجھة الطلب المتزاید والذى ال
 سنویاً  %١٨یرتفع بمعدل 

من جھتھ قال محمد الغامدي مدیر التسویق والعالقات العامة بمعھد السیاحة بجامعة الملك عبد 
ة ، وھو شریك العزیز، أن المعھد یعتبر أول معھد متخصص في السیاحة والضیافة في جد

إسترتیجي لمعرض فودكسالسعودیة حیث یشارك طالب المعھد في المعرض ككوادر سعودیة 
واعدة في قطاع الفندقة والضیافة كما یحتك طالب معھد السیاحة داخل المعرض بالخبراء 

 مالعالمیین والرواد في صناعة األغذیة في العال
دة في قطاع الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق الى وأضاف قائالً أن السوق السعودي یتمیز بفرص واع

تعطش السوق لإلستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في المملكة للحد من 
 جفاتورة االستیراد من الخار

 توفي حدیث مع ھیا السنیدي الرئیس التنفیذي لشركة رید سنیدي للمعارض قال
في نشر الثقافة اإلستھالكیة ” ٢٠١٥السعودیة  فودكس“یساھم معرض المأكوالت الدولي 

لألغذیة بمعاییر صحیة واقتصادیة وذلك من خالل مشاركة خبراء أغذیة وطھاة دولیین ومحلیین 
 .  في الندوات المقامة على ھامش المعرض

 

 
 

 

 

أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف السید 
طاھي من أكبر الفنادق في  ٢٥٠توماس جاجلر المدیر اإلقلیمي لجمعیة الطھاة الدولیة وبمشاركة 

مملكة ، ودعا إلى ضرورة التوسع في صناعة األغذیة محلیاً لمواجھة الطلب المتزاید والذى ال
 سنویاً  %١٨یرتفع بمعدل 

من جھتھ قال محمد الغامدي مدیر التسویق والعالقات العامة بمعھد السیاحة بجامعة الملك عبد 
ة ، وھو شریك العزیز، أن المعھد یعتبر أول معھد متخصص في السیاحة والضیافة في جد

إسترتیجي لمعرض فودكسالسعودیة حیث یشارك طالب المعھد في المعرض ككوادر سعودیة 
واعدة في قطاع الفندقة والضیافة كما یحتك طالب معھد السیاحة داخل المعرض بالخبراء 

 مالعالمیین والرواد في صناعة األغذیة في العال
دة في قطاع الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق الى وأضاف قائالً أن السوق السعودي یتمیز بفرص واع

تعطش السوق لإلستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في المملكة للحد من 
 جفاتورة االستیراد من الخار

 توفي حدیث مع ھیا السنیدي الرئیس التنفیذي لشركة رید سنیدي للمعارض قال
في نشر الثقافة اإلستھالكیة ” ٢٠١٥السعودیة  فودكس“یساھم معرض المأكوالت الدولي 

لألغذیة بمعاییر صحیة واقتصادیة وذلك من خالل مشاركة خبراء أغذیة وطھاة دولیین ومحلیین 
 .  في الندوات المقامة على ھامش المعرض

 

 
 

 



 

أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف السید 
طاھي من أكبر الفنادق في  ٢٥٠توماس جاجلر المدیر اإلقلیمي لجمعیة الطھاة الدولیة وبمشاركة 

مملكة ، ودعا إلى ضرورة التوسع في صناعة األغذیة محلیاً لمواجھة الطلب المتزاید والذى ال
 سنویاً  %١٨یرتفع بمعدل 

من جھتھ قال محمد الغامدي مدیر التسویق والعالقات العامة بمعھد السیاحة بجامعة الملك عبد 
ة ، وھو شریك العزیز، أن المعھد یعتبر أول معھد متخصص في السیاحة والضیافة في جد

إسترتیجي لمعرض فودكسالسعودیة حیث یشارك طالب المعھد في المعرض ككوادر سعودیة 
واعدة في قطاع الفندقة والضیافة كما یحتك طالب معھد السیاحة داخل المعرض بالخبراء 

 مالعالمیین والرواد في صناعة األغذیة في العال
دة في قطاع الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق الى وأضاف قائالً أن السوق السعودي یتمیز بفرص واع

تعطش السوق لإلستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في المملكة للحد من 
 جفاتورة االستیراد من الخار

 توفي حدیث مع ھیا السنیدي الرئیس التنفیذي لشركة رید سنیدي للمعارض قال
في نشر الثقافة اإلستھالكیة ” ٢٠١٥السعودیة  فودكس“یساھم معرض المأكوالت الدولي 

لألغذیة بمعاییر صحیة واقتصادیة وذلك من خالل مشاركة خبراء أغذیة وطھاة دولیین ومحلیین 
 .  في الندوات المقامة على ھامش المعرض

 

 
 

 

 

أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف السید 
طاھي من أكبر الفنادق في  ٢٥٠توماس جاجلر المدیر اإلقلیمي لجمعیة الطھاة الدولیة وبمشاركة 

مملكة ، ودعا إلى ضرورة التوسع في صناعة األغذیة محلیاً لمواجھة الطلب المتزاید والذى ال
 سنویاً  %١٨یرتفع بمعدل 

من جھتھ قال محمد الغامدي مدیر التسویق والعالقات العامة بمعھد السیاحة بجامعة الملك عبد 
ة ، وھو شریك العزیز، أن المعھد یعتبر أول معھد متخصص في السیاحة والضیافة في جد

إسترتیجي لمعرض فودكسالسعودیة حیث یشارك طالب المعھد في المعرض ككوادر سعودیة 
واعدة في قطاع الفندقة والضیافة كما یحتك طالب معھد السیاحة داخل المعرض بالخبراء 

 مالعالمیین والرواد في صناعة األغذیة في العال
دة في قطاع الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق الى وأضاف قائالً أن السوق السعودي یتمیز بفرص واع

تعطش السوق لإلستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في المملكة للحد من 
 جفاتورة االستیراد من الخار

 توفي حدیث مع ھیا السنیدي الرئیس التنفیذي لشركة رید سنیدي للمعارض قال
في نشر الثقافة اإلستھالكیة ” ٢٠١٥السعودیة  فودكس“یساھم معرض المأكوالت الدولي 

لألغذیة بمعاییر صحیة واقتصادیة وذلك من خالل مشاركة خبراء أغذیة وطھاة دولیین ومحلیین 
 .  في الندوات المقامة على ھامش المعرض

 

 
 

 

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٦ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٣ الثنینا االلكترونیة طنمصر الو صحیفة
 
 
 
 
 

 بجدة ٢٠١٥انطالق معرض فودكس 
 
 
 
 

الیوم بمحافظة جدة وسط زخم  ٢٠١٥ انطلق معرض فودكس السعودية
 .قلیمیة والدولیةإلسواق األمشاركات صناع الغذاء من ا

ديسمبر الجاري ويشھد عددا من  ٢٠ حتى ١٧ ويواصل المعرض فعالیاته بدءا من
سالمة  :غذية تشملألالندوات تناقش موضوعات ھامة مع خبراء فى قطاع ا

 .رة األغذيةاألغذية، أحدث التقنیات فى قطاع خدمات األغذية، تجا
يرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ 

شركة إقلیمیة ودولیة  ١٩٠ بمشاركة )،فودكس السعودية(معرض  جدة
وأوضح مدير المعرض روني  .في مركز جدة للمعارض والفعالیات،دولة ٣٢ من

الحداد في تصريح صحفي أن رعاية سمو محافظ جدة الفتتاح فعالیات المعرض 
س أھمیة المعرض وإسھامه في تطوير قطاعي الصناعة والتجارة في تعك

الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي يتمیز بفرص واعدة في مجال  ،المملكة
 .الغذاء
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حافظة جدة وسط زخم مشاركات صناع الغذاء من الیوم بم ٢٠١٥ انطلق معرض فودكس السعودیة
 .قلیمیة والدولیةإلسواق األا
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وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة  .والفعالیات
الفتتاح فعالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر قطاعي الصناعة والتجارة في 

 .الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء ،المملكة
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وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة  .والفعالیات
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 .الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء ،المملكة
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 بجدة ٢٠١٥انطالق معرض فودكس 
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س أھمیة المعرض وإسھامه في تطوير قطاعي الصناعة والتجارة في تعك

الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي يتمیز بفرص واعدة في مجال  ،المملكة
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 م ٢٠١٥یونیو  ١٧ھـ الموافق  ١٤٣٦شعبان  ٢٩ االربعاء االلكترونیة المستقبلصحیفة 

 

 ملیار لایر قیمة استھالك األغذیة بالمملكة سنویا ٢٢٤
 

 

 

" المتخصص ٢٠١٥الدولي "فودكس السعودیة دولة في فعالیات معرض المأكوالت ٢٩تشارك 
 ٢٠ – ١٧في صناعة األغذیة والمشروبات،في نسختھ الثالثة خالل الفترة من 

 .المقبل بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات والذى تنظمھ شركة رید سنیدى للمعارض٢٠١٥نوفمبر
وقال روني الحداد مدیر المعرض، إن المعرض یشارك بھ عارضون یمثلون مختلف القطاعات من 

الداخل والخارج، مشیراً إلى أن االستعداداتللمعرض بدأت منذ وقت مبكر بإقامة عدد من ورش 
العمل التى تھدف إلى تحدید األولویات وتقییم النتائج التي تحققت خالل الدورتین الماضیتین 

اء على النجاحات السابقة. وقدر قیمة استھالك األغذیة بالسوق السعودي سنویاً بحوالى والبن
 .ملیار لایر سنویاً  ٢٢٤

ودعا خالد درویش الرئیس التنفیذي لمانویل سوبر ماركت الشریك االستراتیجي للمعرض في 
" فودكس االجتماع الدوري للجنة التوصیات إلى أھمیة مشاركة شركات األغذیة المحلیة في 

السعودیة " باعتباره معرض دولي محلي، وعدم التركیز على المشاركات خارج المملكة فقط، 
من حجم السوق الخلیجي، في ظل ارتفاع  %٦٤وأشار إلى أن السوق السعودي یمثل أكثر من 

القدرة الشرائیة الكبیرة لغالبیة المستھلكین بھ من جھتھ أشار مازن إلیاس مدیر عالمة تجاریة 
في مجموعة شركات أرو لألغذیة إلى أن المعرض أصبح منصة شرق أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة 
لحجم االستعدادات السنویة لھ وتنوع قاعدة المشاركین من كافة القارات، مشیراً إلى أن المعرض 
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 ٢٢٤قدر خبراء محلیون ودولیون في صناعة األغذیة، حجم استھالك األغذیة في السوق السعودیة بـ
ملیار لایر سنویا، مطالبین بضرورة التوسع في ھذه الصناعة لمواجھة الطلب المتزاید محلیا، في ظل 

 .تصاعد النمو السكاني للمملكة
 

اقشة فعالیات النسخة الثالثة لمعرض المأكوالت أتى ذلك خالل ورشة عمل تحضیریة أقیمت أمس بجدة لمن
دولة، حیث  ٢٩"، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بجدة، بمشاركة ٢٠١٥الدولي "فودكس السعودیة 

طالب مدیر إدارة التسویق في إحدى مجموعة األغذیة المحلیة سعد غانم بضرورة التوسع في صناعة 
سنویا، مبینا أن المملكة تتمیز بفرص واعدة  %١٨فع بمعدل األغذیة لمواجھة الطلب المتزاید الذي یرت

في قطاع الغذاء، الفتا في الوقت ذاتھ إلى تعطش السوق لالستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع 
  .غذائیة في المملكة للحد من فاتورة االستیراد الخارجي

 
إن المعرض سیشھد مشاركة عارضین  من جھتھ، قال روني الحداد مدیر معرض المأكوالت الدولي،

یمثلون مختلف القطاعات من الداخل والخارج، الفتا إلى بدء االستعدادات منذ وقت مبكر، بإقامة عدد من 
ورش العمل التي تھدف إلى تحدید األولویات وتقییم النتائج التي تحققت خالل الدورتین الماضیتین والبناء 

  .على النجاحات السابقة
 

الرئیس التنفیذي إلحدى مجموعات األغذیة خالد درویش، دعا إلى أھمیة مشاركة شركات األغذیة المحلیة 
في "فودكس السعودیة" باعتباره معرضا دولیا محلیا، وعدم التركیز على المشاركات خارج المملكة فقط، 

ظل ارتفاع القدرة  من حجم السوق الخلیجیة، في %٦٤وأشار إلى أن السوق السعودیة تمثل أكثر من 
  .الشرائیة الكبیرة لغالبیة المستھلكین بھا

 
طاھیا من أكبر الفنادق  ٢٥٠وبحسب البیان الصحافي الذي تسلمت "الوطن" نسخة منھ، سیشارك 

المملكة، وتعد واحدة من أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما وأنھا تقام تحت 
  .لمدیر اإلقلیمي لجمعیة الطھاة الدولیةإشراف توماس جاجلر ا

 
وأضاف البیان أن المعرض أصبح منصة شرق أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة لحجم االستعدادات السنویة لھ 

وتنوع قاعدة المشاركین من كل القارات، ویمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات واستثمارات مع شركات 
 .محلیة وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء
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ملیار لایر سنویا، مطالبین بضرورة التوسع في ھذه الصناعة لمواجھة الطلب المتزاید محلیا، في ظل 

 .تصاعد النمو السكاني للمملكة
 

اقشة فعالیات النسخة الثالثة لمعرض المأكوالت أتى ذلك خالل ورشة عمل تحضیریة أقیمت أمس بجدة لمن
دولة، حیث  ٢٩"، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بجدة، بمشاركة ٢٠١٥الدولي "فودكس السعودیة 

طالب مدیر إدارة التسویق في إحدى مجموعة األغذیة المحلیة سعد غانم بضرورة التوسع في صناعة 
سنویا، مبینا أن المملكة تتمیز بفرص واعدة  %١٨فع بمعدل األغذیة لمواجھة الطلب المتزاید الذي یرت

في قطاع الغذاء، الفتا في الوقت ذاتھ إلى تعطش السوق لالستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع 
  .غذائیة في المملكة للحد من فاتورة االستیراد الخارجي

 
إن المعرض سیشھد مشاركة عارضین  من جھتھ، قال روني الحداد مدیر معرض المأكوالت الدولي،

یمثلون مختلف القطاعات من الداخل والخارج، الفتا إلى بدء االستعدادات منذ وقت مبكر، بإقامة عدد من 
ورش العمل التي تھدف إلى تحدید األولویات وتقییم النتائج التي تحققت خالل الدورتین الماضیتین والبناء 

  .على النجاحات السابقة
 

الرئیس التنفیذي إلحدى مجموعات األغذیة خالد درویش، دعا إلى أھمیة مشاركة شركات األغذیة المحلیة 
في "فودكس السعودیة" باعتباره معرضا دولیا محلیا، وعدم التركیز على المشاركات خارج المملكة فقط، 

ظل ارتفاع القدرة  من حجم السوق الخلیجیة، في %٦٤وأشار إلى أن السوق السعودیة تمثل أكثر من 
  .الشرائیة الكبیرة لغالبیة المستھلكین بھا

 
طاھیا من أكبر الفنادق  ٢٥٠وبحسب البیان الصحافي الذي تسلمت "الوطن" نسخة منھ، سیشارك 

المملكة، وتعد واحدة من أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما وأنھا تقام تحت 
  .لمدیر اإلقلیمي لجمعیة الطھاة الدولیةإشراف توماس جاجلر ا

 
وأضاف البیان أن المعرض أصبح منصة شرق أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة لحجم االستعدادات السنویة لھ 

وتنوع قاعدة المشاركین من كل القارات، ویمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات واستثمارات مع شركات 
 .محلیة وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء

 

 

 م ٢٠١٥ یونیو١٧ھـ الموافق  ١٤٣٦ شعبان ٢٨ لثالثاءا االلكترونیة الوطن صحیفة
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 م ٢٠١٥یونیو  ١٧ھـ الموافق  ١٤٣٦شعبان  ٢٩ الربعاءا االلكترونیة عین الریاضصحیفة 

 

 نوفمبر المقبل ١٧ "السعودیة دولة في "فودكس ٢٩

 
دولة في فعالیات معرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودية  ٢٩تشارك 

" المتخصص في صناعة األغذية والمشروبات، في نسخته الثالثة خالل ٢٠١٥
المقبل بمركز جدة للمنتديات والفعالیات والذى  ٢٠١٥وفمبرن ٢٠ – ١٧الفترة من 

 .تنظمه شركة ريد سنیدى للمعارض
 

وقال روني الحداد مدير المعرض، إن المعرض يشارك به عارضون يمثلون 
مختلف القطاعات من الداخل والخارج، مشیراً إلى أن االستعدادات للمعرض 

التى تھدف إلى تحديد األولويات  بدأت منذ وقت مبكر بإقامة عدد من ورش العمل
وتقییم النتائج التي تحققت خالل الدورتین الماضیتین والبناء على النجاحات 

 ٢٢٤السابقة. وقدر قیمة استھالك األغذية بالسوق السعودي سنوياً بحوالى 
 .ملیار لایر سنوياً 

 
جي یودعا خالد درويش الرئیس التنفیذي لمانويل سوبر ماركت الشريك االسترات

للمعرض في االجتماع الدوري للجنة التوصیات إلى أھمیة مشاركة شركات 
األغذية المحلیة في " فودكس السعودية " باعتباره معرض دولي محلي، وعدم 

التركیز على المشاركات خارج المملكة فقط، وأشار إلى أن السوق السعودي 
لقدرة الشرائیة من حجم السوق الخلیجي، في ظل ارتفاع ا %٦٤يمثل أكثر من 

  الكبیرة لغالبیة المستھلكین به
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من جھته أشار مازن إلیاس مدير عالمة تجارية في مجموعة شركات أرو لألغذية 
إلى أن المعرض أصبح منصة شرق أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة لحجم 

االستعدادات السنوية له وتنوع قاعدة المشاركین من كافة القارات، مشیراً إلى 
يمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات واستثمارات مع شركات محلیة  أن المعرض

 . وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء
 

من جھته أشار السید سعد غانم مدير إدارة التسويق في مجموعة محمد باوزير 
لتجارة األغذية إلى أن مسابقة الطھاة الدولیة التي تنظمھا شركة ريد سنیدى 

ة من أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المنظمة للمعرض تعد واحد
المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف السید توماس جاجلر المدير اإلقلیمي 

طاھي من أكبر الفنادق في المملكة ،  ٢٥٠لجمعیة الطھاة الدولیة وبمشاركة 
ودعا إلى ضرورة التوسع في صناعة األغذية محلیاً لمواجھة الطلب المتزايد 

  سنوياً  %١٨ذى يرتفع بمعدل وال
من جھته قال محمد الغامدي مدير التسويق والعالقات العامة بمعھد السیاحة 

معھد متخصص في السیاحة   بجامعة الملك عبد العزيز، أن المعھد يعتبر أول
والضیافة في جدة ، وھو شريك إسترتیجي لمعرض فودكس السعودية حیث 

ادر سعودية واعدة في قطاع الفندقة يشارك طالب المعھد في المعرض ككو
والضیافة كما يحتك طالب معھد السیاحة داخل المعرض بالخبراء العالمیین 

  والرواد في صناعة األغذية في العالم
 

الغذاء، الفتاً   في قطاع  أن السوق السعودي يتمیز بفرص واعدة  وأضاف قائالً 
برات العالمیة في إقامة في ھذا السیاق الى تعطش السوق لإلستفادة من الخ

  مصانع غذائیة في المملكة للحد من فاتورة االستیراد من الخارج
وفي حديث مع ھیا السنیدي الرئیس التنفیذي لشركة ريد سنیدي للمعارض 

  قالت
" في نشر الثقافة ٢٠١٥يساھم معرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودية 

ادية وذلك من خالل مشاركة خبراء اإلستھالكیة لألغذية بمعايیر صحیة واقتص
 .أغذية وطھاة دولیین ومحلیین في الندوات المقامة على ھامش المعرض

 

من جھته أشار مازن إلیاس مدير عالمة تجارية في مجموعة شركات أرو لألغذية 
إلى أن المعرض أصبح منصة شرق أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة لحجم 

االستعدادات السنوية له وتنوع قاعدة المشاركین من كافة القارات، مشیراً إلى 
يمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات واستثمارات مع شركات محلیة  أن المعرض

 . وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء
 

من جھته أشار السید سعد غانم مدير إدارة التسويق في مجموعة محمد باوزير 
لتجارة األغذية إلى أن مسابقة الطھاة الدولیة التي تنظمھا شركة ريد سنیدى 

ة من أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المنظمة للمعرض تعد واحد
المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف السید توماس جاجلر المدير اإلقلیمي 

طاھي من أكبر الفنادق في المملكة ،  ٢٥٠لجمعیة الطھاة الدولیة وبمشاركة 
ودعا إلى ضرورة التوسع في صناعة األغذية محلیاً لمواجھة الطلب المتزايد 

  سنوياً  %١٨ذى يرتفع بمعدل وال
من جھته قال محمد الغامدي مدير التسويق والعالقات العامة بمعھد السیاحة 

معھد متخصص في السیاحة   بجامعة الملك عبد العزيز، أن المعھد يعتبر أول
والضیافة في جدة ، وھو شريك إسترتیجي لمعرض فودكس السعودية حیث 

ادر سعودية واعدة في قطاع الفندقة يشارك طالب المعھد في المعرض ككو
والضیافة كما يحتك طالب معھد السیاحة داخل المعرض بالخبراء العالمیین 

  والرواد في صناعة األغذية في العالم
 

الغذاء، الفتاً   في قطاع  أن السوق السعودي يتمیز بفرص واعدة  وأضاف قائالً 
برات العالمیة في إقامة في ھذا السیاق الى تعطش السوق لإلستفادة من الخ

  مصانع غذائیة في المملكة للحد من فاتورة االستیراد من الخارج
وفي حديث مع ھیا السنیدي الرئیس التنفیذي لشركة ريد سنیدي للمعارض 

  قالت
" في نشر الثقافة ٢٠١٥يساھم معرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودية 

ادية وذلك من خالل مشاركة خبراء اإلستھالكیة لألغذية بمعايیر صحیة واقتص
 .أغذية وطھاة دولیین ومحلیین في الندوات المقامة على ھامش المعرض



 

من جھته أشار مازن إلیاس مدير عالمة تجارية في مجموعة شركات أرو لألغذية 
إلى أن المعرض أصبح منصة شرق أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة لحجم 

االستعدادات السنوية له وتنوع قاعدة المشاركین من كافة القارات، مشیراً إلى 
يمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات واستثمارات مع شركات محلیة  أن المعرض

 . وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء
 

من جھته أشار السید سعد غانم مدير إدارة التسويق في مجموعة محمد باوزير 
لتجارة األغذية إلى أن مسابقة الطھاة الدولیة التي تنظمھا شركة ريد سنیدى 

ة من أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المنظمة للمعرض تعد واحد
المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف السید توماس جاجلر المدير اإلقلیمي 

طاھي من أكبر الفنادق في المملكة ،  ٢٥٠لجمعیة الطھاة الدولیة وبمشاركة 
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  سنوياً  %١٨ذى يرتفع بمعدل وال
من جھته قال محمد الغامدي مدير التسويق والعالقات العامة بمعھد السیاحة 

معھد متخصص في السیاحة   بجامعة الملك عبد العزيز، أن المعھد يعتبر أول
والضیافة في جدة ، وھو شريك إسترتیجي لمعرض فودكس السعودية حیث 
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" في نشر الثقافة ٢٠١٥يساھم معرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودية 

ادية وذلك من خالل مشاركة خبراء اإلستھالكیة لألغذية بمعايیر صحیة واقتص
 .أغذية وطھاة دولیین ومحلیین في الندوات المقامة على ھامش المعرض
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الغذاء، الفتاً   في قطاع  أن السوق السعودي يتمیز بفرص واعدة  وأضاف قائالً 
برات العالمیة في إقامة في ھذا السیاق الى تعطش السوق لإلستفادة من الخ

  مصانع غذائیة في المملكة للحد من فاتورة االستیراد من الخارج
وفي حديث مع ھیا السنیدي الرئیس التنفیذي لشركة ريد سنیدي للمعارض 

  قالت
" في نشر الثقافة ٢٠١٥يساھم معرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودية 

ادية وذلك من خالل مشاركة خبراء اإلستھالكیة لألغذية بمعايیر صحیة واقتص
 .أغذية وطھاة دولیین ومحلیین في الندوات المقامة على ھامش المعرض

 

 م ٢٠١٥یونیو  ١٧ھـ الموافق  ١٤٣٦شعبان  ٢٩ الربعاءا االلكترونیة اخبار المملكةصحیفة 

 

 سنویا غذیةلأل المحلي ستھالكالاملیار لایر  ٢٢٤

 

قدر خبراء محلیون ودولیون في صناعة األغذية، حجم استھالك األغذية في السوق 

ملیار لایر سنويا، مطالبین بضرورة التوسع في ھذه الصناعة لمواجھة  ٢٢٤السعودية بـ

 الطلب

قدر خبراء محلیون ودولیون في صناعة األغذية، حجم  مصطفى سلیمان-رصد الحدث 

ملیار لایر سنويا، مطالبین بضرورة التوسع  ٢٢٤ودية بـاستھالك األغذية في السوق السع

 .في ھذه الصناعة لمواجھة الطلب المتزايد محلیا، في ظل تصاعد النمو السكاني للمملكة

أتى ذلك خالل ورشة عمل تحضیرية أقیمت أمس بجدة لمناقشة فعالیات النسخة الثالثة 

قرر عقده في نوفمبر المقبل "، الم٢٠١٥لمعرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودية 

دولة، حیث طالب مدير إدارة التسويق في إحدى مجموعة األغذية  ٢٩بجدة، بمشاركة 

المحلیة سعد غانم بضرورة التوسع في صناعة األغذية لمواجھة الطلب المتزايد الذي يرتفع 

ت ي الوقسنويا، مبینا أن المملكة تتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، الفتا ف %١٨بمعدل 

ذاته إلى تعطش السوق لالستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في 

 .المملكة للحد من فاتورة االستیراد الخارجي

 

 م ٢٠١٥یونیو  ١٧ھـ الموافق  ١٤٣٦شعبان  ٢٩ الربعاءا االلكترونیة اخبار المملكةصحیفة 

 

 سنویا غذیةلأل المحلي ستھالكالاملیار لایر  ٢٢٤

 

قدر خبراء محلیون ودولیون في صناعة األغذية، حجم استھالك األغذية في السوق 

ملیار لایر سنويا، مطالبین بضرورة التوسع في ھذه الصناعة لمواجھة  ٢٢٤السعودية بـ

 الطلب

قدر خبراء محلیون ودولیون في صناعة األغذية، حجم  مصطفى سلیمان-رصد الحدث 
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أتى ذلك خالل ورشة عمل تحضیرية أقیمت أمس بجدة لمناقشة فعالیات النسخة الثالثة 

قرر عقده في نوفمبر المقبل "، الم٢٠١٥لمعرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودية 

دولة، حیث طالب مدير إدارة التسويق في إحدى مجموعة األغذية  ٢٩بجدة، بمشاركة 

المحلیة سعد غانم بضرورة التوسع في صناعة األغذية لمواجھة الطلب المتزايد الذي يرتفع 

ت ي الوقسنويا، مبینا أن المملكة تتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، الفتا ف %١٨بمعدل 

ذاته إلى تعطش السوق لالستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في 

 .المملكة للحد من فاتورة االستیراد الخارجي



 

 م ٢٠١٥یونیو  ١٧ھـ الموافق  ١٤٣٦شعبان  ٢٩ الربعاءا االلكترونیة اخبار المملكةصحیفة 

 

 سنویا غذیةلأل المحلي ستھالكالاملیار لایر  ٢٢٤

 

قدر خبراء محلیون ودولیون في صناعة األغذية، حجم استھالك األغذية في السوق 

ملیار لایر سنويا، مطالبین بضرورة التوسع في ھذه الصناعة لمواجھة  ٢٢٤السعودية بـ

 الطلب

قدر خبراء محلیون ودولیون في صناعة األغذية، حجم  مصطفى سلیمان-رصد الحدث 

ملیار لایر سنويا، مطالبین بضرورة التوسع  ٢٢٤ودية بـاستھالك األغذية في السوق السع

 .في ھذه الصناعة لمواجھة الطلب المتزايد محلیا، في ظل تصاعد النمو السكاني للمملكة

أتى ذلك خالل ورشة عمل تحضیرية أقیمت أمس بجدة لمناقشة فعالیات النسخة الثالثة 

قرر عقده في نوفمبر المقبل "، الم٢٠١٥لمعرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودية 

دولة، حیث طالب مدير إدارة التسويق في إحدى مجموعة األغذية  ٢٩بجدة، بمشاركة 

المحلیة سعد غانم بضرورة التوسع في صناعة األغذية لمواجھة الطلب المتزايد الذي يرتفع 

ت ي الوقسنويا، مبینا أن المملكة تتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، الفتا ف %١٨بمعدل 

ذاته إلى تعطش السوق لالستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في 

 .المملكة للحد من فاتورة االستیراد الخارجي

 

 م ٢٠١٥یونیو  ١٧ھـ الموافق  ١٤٣٦شعبان  ٢٩ الربعاءا االلكترونیة اخبار المملكةصحیفة 

 

 سنویا غذیةلأل المحلي ستھالكالاملیار لایر  ٢٢٤
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ذاته إلى تعطش السوق لالستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في 

 .المملكة للحد من فاتورة االستیراد الخارجي

 

من جھته، قال روني الحداد مدير معرض المأكوالت الدولي، إن المعرض سیشھد مشاركة 

لى بدء االستعدادات منذ وقت عارضین يمثلون مختلف القطاعات من الداخل والخارج، الفتا إ

مبكر، بإقامة عدد من ورش العمل التي تھدف إلى تحديد األولويات وتقییم النتائج التي 

 .تحققت خالل الدورتین الماضیتین والبناء على النجاحات السابقة

الرئیس التنفیذي إلحدى مجموعات األغذية خالد درويش، دعا إلى أھمیة مشاركة شركات 

لیة في "فودكس السعودية" باعتباره معرضا دولیا محلیا، وعدم التركیز على األغذية المح

من  %٦٤المشاركات خارج المملكة فقط، وأشار إلى أن السوق السعودية تمثل أكثر من 

 .حجم السوق الخلیجیة، في ظل ارتفاع القدرة الشرائیة الكبیرة لغالبیة المستھلكین بھا

طاھیا من أكبر الفنادق المملكة، وتعد واحدة من  ٢٥٠وبحسب البیان الصحافي سیشارك 

أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف 

 .توماس جاجلر المدير اإلقلیمي لجمعیة الطھاة الدولیة

وأضاف البیان أن المعرض أصبح منصة شرق أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة لحجم االستعدادات 

وية له وتنوع قاعدة المشاركین من كل القارات، ويمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات السن

 .واستثمارات مع شركات محلیة وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء
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لیة في "فودكس السعودية" باعتباره معرضا دولیا محلیا، وعدم التركیز على األغذية المح

من  %٦٤المشاركات خارج المملكة فقط، وأشار إلى أن السوق السعودية تمثل أكثر من 

 .حجم السوق الخلیجیة، في ظل ارتفاع القدرة الشرائیة الكبیرة لغالبیة المستھلكین بھا

طاھیا من أكبر الفنادق المملكة، وتعد واحدة من  ٢٥٠وبحسب البیان الصحافي سیشارك 

أبرز الفعالیات التي تمثل عنصر جذب لجمھور المعرض السیما وأنھا تقام تحت إشراف 

 .توماس جاجلر المدير اإلقلیمي لجمعیة الطھاة الدولیة

وأضاف البیان أن المعرض أصبح منصة شرق أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة لحجم االستعدادات 

وية له وتنوع قاعدة المشاركین من كل القارات، ويمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات السن

 .واستثمارات مع شركات محلیة وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء

 

 

 

 

من جھته، قال روني الحداد مدير معرض المأكوالت الدولي، إن المعرض سیشھد مشاركة 
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 م ٢٠١٥ یونیو ٨ ھـ الموافق ١٤٣٦ شعبان ٢٠ االربعاء ٢٠صفحة  الوطن صحیفة
 

 
 
 

 

 

 م ٢٠١٥ یونیو ٨ ھـ الموافق ١٤٣٦ شعبان ٢٠ االربعاء ٢٠صفحة  الوطن صحیفة
 

 
 
 

 



 

 م ٢٠١٥یونیو  ١٧ھـ الموافق  ١٤٣٦شعبان  ٢٩ الربعاءا االلكترونیة الشرقصحیفة 

 

 ملیار لایر قیمة استھالك األغذیة بالمملكة سنویا ٢٢٤
 

 
 

) المتخصص في صناعة األغذیة ٢٠١٥قّدر روني الحداد مدیر معرض المأكوالت الدولي (فودكس السعودیة 
 ٢٩ملیار لایر سنویاً. وتشارك  ٢٢٤والمشروبات قیمة استھالك األغذیة في السوق السعودي سنویاً بحوالي 

نوفمبر المقبل في مركز جدة  ٢٠ – ١٧المعرض في نسختھ الثالثة، المقرر إقامتھ في الفترة من دولة في فعالیات 
الشریك االستراتیجي » مانویل سوبر ماركت«للمنتدیات والفعالیات. وأشار خالد درویش الرئیس التنفیذي لـ 

ارتفاع القدرة  من حجم السوق الخلیجي، في ظل ٦٤للمعرض، إلى أن السوق السعودي یمثل أكثر من %
 .الشرائیة الكبیرة لغالبیة المستھلكین بھ

من جھتھ أشار مازن إلیاس مدیر عالمة تجاریة في إحدى الشركات الغذائیة إلى أن المعرض أصبح منصة شرق 
أوسطیة تتمتع بثقة كبیرة لحجم االستعدادات السنویة لھ، وتنوع قاعدة المشاركین من كافة القارات، مشیراً إلى 

المعرض یمثل فرصة جیدة إلقامة شراكات واستثمارات مع شركات محلیة وأخرى دولیة رائدة في صناعة أن 
 .الغذاء
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 .الغذاء



 

ودعا إلى ضرورة التوسع في صناعة األغذیة محلیاً لمواجھة الطلب المتزاید والذى یرتفع بمعدل 
  سنویاً  %١٨

مدیر التسویق والعالقات العامة بمعھد السیاحة بجامعة الملك عبد  من جھتھ قال محمد الغامدي 
تخصص في السیاحة والضیافة في جدة ، وھو شریك إسترتیجي معھد م العزیز، أن المعھد یعتبر أول 

لمعرض فودكس السعودیة حیث یشارك طالب المعھد في المعرض ككوادر سعودیة واعدة في قطاع 
الفندقة والضیافة كما یحتك طالب معھد السیاحة داخل المعرض بالخبراء العالمیین والرواد في 

  صناعة األغذیة في العالم
الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق الى  في قطاع  أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة    وأضاف قائالً 

تعطش السوق لإلستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في المملكة للحد من فاتورة 
  االستیراد من الخارج

  لتوفي حدیث مع ھیا السنیدي الرئیس التنفیذي لشركة رید سنیدي للمعارض قا
" في نشر الثقافة اإلستھالكیة لألغذیة ٢٠١٥یساھم معرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودیة 

وذلك من خالل مشاركة خبراء أغذیة وطھاة دولیین ومحلیین في الندوات  بمعاییر صحیة واقتصادیة 
  .المقامة على ھامش المعرض

 

 

ودعا إلى ضرورة التوسع في صناعة األغذیة محلیاً لمواجھة الطلب المتزاید والذى یرتفع بمعدل 
  سنویاً  %١٨

مدیر التسویق والعالقات العامة بمعھد السیاحة بجامعة الملك عبد  من جھتھ قال محمد الغامدي 
تخصص في السیاحة والضیافة في جدة ، وھو شریك إسترتیجي معھد م العزیز، أن المعھد یعتبر أول 

لمعرض فودكس السعودیة حیث یشارك طالب المعھد في المعرض ككوادر سعودیة واعدة في قطاع 
الفندقة والضیافة كما یحتك طالب معھد السیاحة داخل المعرض بالخبراء العالمیین والرواد في 

  صناعة األغذیة في العالم
الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق الى  في قطاع  أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة    وأضاف قائالً 

تعطش السوق لإلستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في المملكة للحد من فاتورة 
  االستیراد من الخارج

  لتوفي حدیث مع ھیا السنیدي الرئیس التنفیذي لشركة رید سنیدي للمعارض قا
" في نشر الثقافة اإلستھالكیة لألغذیة ٢٠١٥یساھم معرض المأكوالت الدولي "فودكس السعودیة 

وذلك من خالل مشاركة خبراء أغذیة وطھاة دولیین ومحلیین في الندوات  بمعاییر صحیة واقتصادیة 
  .المقامة على ھامش المعرض
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  .المقامة على ھامش المعرض
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 م ٢٠١٥ یونیو ١٧ ھـ الموافق ١٤٣٦ شعبان ٢٩ الربعاءا االلكترونیة دنیا الوطن صحیفة
 
 
 

فودكس السعودیة".. تفعیل استراتیجیة االستثمار الزراعي یقلص "
 تالواردا

 

 
 

 ١٧یرعى صاحب السمو الملكي االمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة، افتتاح معرض "فودكس السعودیة " الیوم الثالثاء 
لمعرض، الذى تنظمھ رید دولة بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات، صرح بذلك روني حداد مدیر ا ٢٩نوفمبر، وذلك بمشاركة 

سنیدى للمعارض، وقال ان المعرض یشارك فیھ عارضون یمثلون مختلف القطاعات من الداخل والخارج، داعیا في ھذا 
الصدد الى ضرورة تفعیل مبادرة الملك عبد هللا لدعم االستثمارات الزراعیة السعودیة بالخارج من اجل ضمان الحصول على 

 .في وقت االزمات المحاصیل بسعر افضل خاصة

ونوه بالممیزات التى توفرھا المبادرة للمستثمرین السعودیین بالخارج على صعید دعمھم في ازالة المعوقات التى تواجھھم 
من االنتاج منھم، واشار الى اھمیة مراعاة البعد الجغرافي وطبیعة االراضى  %٥٠في توفیر األراضي والخدمات، واستالم 

دولة جرى اختیارھا لھذا الغرض ، وتوقع ان تسھم المبادرة في خفض فاتورة الغذاء بنسبة  ٢٠ن الخصبة في اكثر م
  .لوجرى تنفیذھا بصورة جیدة %٢٠ -١٥تتراوح بین 

 
االستراتیجیة التي تم االعالن عنھا مؤخرا،  وقال ان السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، منوھا بالشراكة

 . %١٠٠ت العالمیة الفرصة إلقامة مشاریعھا في المملكة بنسبة تملك تصل الى وتمنح الشركا

 

 

 

 م ٢٠١٥ یونیو ١٧ ھـ الموافق ١٤٣٦ شعبان ٢٩ الربعاءا االلكترونیة دنیا الوطن صحیفة
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 ١٧یرعى صاحب السمو الملكي االمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة، افتتاح معرض "فودكس السعودیة " الیوم الثالثاء 
لمعرض، الذى تنظمھ رید دولة بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات، صرح بذلك روني حداد مدیر ا ٢٩نوفمبر، وذلك بمشاركة 
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 . %١٠٠ت العالمیة الفرصة إلقامة مشاریعھا في المملكة بنسبة تملك تصل الى وتمنح الشركا
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سنیدى للمعارض، وقال ان المعرض یشارك فیھ عارضون یمثلون مختلف القطاعات من الداخل والخارج، داعیا في ھذا 
الصدد الى ضرورة تفعیل مبادرة الملك عبد هللا لدعم االستثمارات الزراعیة السعودیة بالخارج من اجل ضمان الحصول على 

 .في وقت االزمات المحاصیل بسعر افضل خاصة

ونوه بالممیزات التى توفرھا المبادرة للمستثمرین السعودیین بالخارج على صعید دعمھم في ازالة المعوقات التى تواجھھم 
من االنتاج منھم، واشار الى اھمیة مراعاة البعد الجغرافي وطبیعة االراضى  %٥٠في توفیر األراضي والخدمات، واستالم 

دولة جرى اختیارھا لھذا الغرض ، وتوقع ان تسھم المبادرة في خفض فاتورة الغذاء بنسبة  ٢٠ن الخصبة في اكثر م
  .لوجرى تنفیذھا بصورة جیدة %٢٠ -١٥تتراوح بین 

 
االستراتیجیة التي تم االعالن عنھا مؤخرا،  وقال ان السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، منوھا بالشراكة

 . %١٠٠ت العالمیة الفرصة إلقامة مشاریعھا في المملكة بنسبة تملك تصل الى وتمنح الشركا

 

 

 

 م ٢٠١٥ یونیو ١٧ ھـ الموافق ١٤٣٦ شعبان ٢٩ الربعاءا االلكترونیة دنیا الوطن صحیفة
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من جھتھا رحبت ھیا السنیدي رئیس مجلس ادارة رید سنیدي المنظمة للمعرض بشركاء النجاح في النسخة الثالثة 
ر العالم، وقالت ان الصناعة للمعرض، معربھ عن املھا في ان یمثل منصة للتعریف بالتوجھات الحدیثة في صناعة الغذاء عب

سوقا دولیا داعیة الى ضرورة العمل على ضمان الجودة مع  ٩٠الوطنیة تتمتع بجودة عالیة ونجحت في اختراق اكثر من 
 .السعر المناسب في نفس الوقت

 

المجالین الصناعي الى ضرورة االستفادة من الزخم الذى تبدیھ الدولة حالیا لتنویع القاعدة االنتاجیة السیما في  ودعت
 . والزراعي في ظل تواضع نسبة مساھمتھا في الناتج المحلى اإلجمالي حتى االن
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 م ٢٠١٥ اكتوبر ٢٥ھـ الموافق  ١٤٣٧ محرم ١١ االحد االلكترونیة باب صحیفة

 
 مشاركة دولیة كبیرة في معرض "فودكس السعودیة"

 

 

"فودكس السعودیة"، في نسختھ الثالثة، والتي ستقام  دولة عن مشاركتھا في معرض ٢٩جدة / أعلنت 
نوفمبر المقبل بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات والذي تنظمھ شركة رید  ٢٠إلى  ١٧خالل الفترة من 

 .سنیدى للمعارض
 

وحول ھذه النسخة من المعرض المتخصص في صناعة األغذیة والمشروبات، یقول روني حداد مدیر 
 .معرض ھذا العام عارضون یمثلون مختلف القطاعات من الداخل والخارجالمعرض: یشارك في 

 
ولفت حداد إلى تعطش السوق السعودي لالستفادة من الخبرات العالمیة في إقامة مصانع غذائیة في 

المملكة للحد من فاتورة االستیراد من الخارج، وأشار إلى أن معدالت النمو في السوق تعد مرتفعة للغایة 
بأسواق الكثیر من الدول المجاورة، في ظل ارتفاع القدرة الشرائیة وزیادة النمو السكاني والطفرة مقارنة 

 .االستھالكیة غیر المسبوقة
 

من جھتھا رحبت ھیا السنیدي رئیس مجلس إدارة رید سنیدي المنظمة للمعرض بشركاء النجاح في 
ض قناة قویة للتعریف بالتوجھات الحدیثة النسخة الثالثة للمعرض، معربة عن أملھا في أن یمثل المعر

في صناعة الغذاء عبر العالم، ومشیرة إلى أن ھذه الصناعة ذات الطبیعة االستھالكیة تشھد متغیرات 
 .عدیدة یومیا

 
ملیار لایر،  ١٧٠تجدر اإلشارة ھنا إلى أن قیمة استھالك األغذیة بالسوق السعودي تقدر سنویا بحوالي 

 .ي یتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاءكما أن السوق السعود
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 م ٢٠١٥ اكتوبر ٢٥ھـ الموافق  ١٤٣٧ محرم ١١ لثالثاءا االلكترونیة اضواء صحیفة

 
 ة"فودكس السعودیة" بجد دولة تشارك في معرض  29

 
دولة في فعالیات معرض "فودكس السعودیة" المتخصص في صناعة االغذیة  ٢٩تشارك 

نوفمبر المقبل بمركز جدةللمنتدیات  ٢٠ – ١٧في نسختھ الثالثة في الفترة من  والمشروبات،
داد مدیرالمعرض، وقال صرح بذلك روني ح. للمعارضتنظمھ شركة رید سنیدى  والذيوالفعالیات 

ان المعرض یشارك بھ عارضون یمثلون مختلف القطاعات من الداخل والخارج،وقدر قیمة 
ملیار لایر سنویا، وقاالن السوق  ١٧٠استھالك االغذیة بالسوق السعودي سنویاً بحوالى 

فادة تالسعودي یتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، الفتا في ھذا السیاق الى تعطشالسوق لالس
من الخبرات العالمیة في اقامة مصانع غذائیة في المملكة للحد منفاتورة االستیراد من الخارج، 

وأشار إلى أن معدالت النمو في السوق تعد مرتفعة للغایةمقارنة بأسواق الكثیر من الدول 
یر المجاورة، في ظل ارتفاع القدرة الشرائیة وزیادةالنمو السكاني والطفرة االستھالكیة غ

 . المسبوقة
رئیس مجلس ادارة رید سنیدي المنظمة للمعرض بشركاء ء  من جھتھا رحبت ھیا السنیدي

عن املھا في ان یمثل المعرض قناة قویة للتعریف  للمعرض معربھالنجاح في النسخة الثالثة 
صناعة الغذاء عبر العالم، واشارت الى ان ھذه الصناعة ذات الطبیعة  بالتوجھات الحدیثة في

 .تغیرات عدیدة یومیام الستھالكیة تشھدا
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 ة"فودكس السعودیة" بجد دولة تشارك في معرض  29

 
دولة في فعالیات معرض "فودكس السعودیة" المتخصص في صناعة االغذیة  ٢٩تشارك 

نوفمبر المقبل بمركز جدةللمنتدیات  ٢٠ – ١٧في نسختھ الثالثة في الفترة من  والمشروبات،
داد مدیرالمعرض، وقال صرح بذلك روني ح. للمعارضتنظمھ شركة رید سنیدى  والذيوالفعالیات 

ان المعرض یشارك بھ عارضون یمثلون مختلف القطاعات من الداخل والخارج،وقدر قیمة 
ملیار لایر سنویا، وقاالن السوق  ١٧٠استھالك االغذیة بالسوق السعودي سنویاً بحوالى 

فادة تالسعودي یتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، الفتا في ھذا السیاق الى تعطشالسوق لالس
من الخبرات العالمیة في اقامة مصانع غذائیة في المملكة للحد منفاتورة االستیراد من الخارج، 

وأشار إلى أن معدالت النمو في السوق تعد مرتفعة للغایةمقارنة بأسواق الكثیر من الدول 
یر المجاورة، في ظل ارتفاع القدرة الشرائیة وزیادةالنمو السكاني والطفرة االستھالكیة غ

 . المسبوقة
رئیس مجلس ادارة رید سنیدي المنظمة للمعرض بشركاء ء  من جھتھا رحبت ھیا السنیدي

عن املھا في ان یمثل المعرض قناة قویة للتعریف  للمعرض معربھالنجاح في النسخة الثالثة 
صناعة الغذاء عبر العالم، واشارت الى ان ھذه الصناعة ذات الطبیعة  بالتوجھات الحدیثة في

 .تغیرات عدیدة یومیام الستھالكیة تشھدا
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 بجدة” فودكس السعودیة“في معرض دولة تشارك  29

 
المتخصص في ” سعوديةفودكس ال“دولة في فعالیات معرض  ٢٩تشارك 

نوفمبر  ٢٠ – ١٧المشروبات، في نسخته الثالثة في الفترة من  و األغذيةصناعة 
 للمنتديات والفعالیات والذى تنظمه شركة ريد سنیدى المقبل بمركز جدة

المعرض، وقال ان المعرض يشارك به  .صرح بذلك روني حداد مدير للمعارض
،وقدر قیمة استھالك  لخارجعارضون يمثلون مختلف القطاعات من الداخل وا

ملیار لایر سنويا، وقاالن السوق  ١٧٠ بحوالياالغذية بالسوق السعودي سنويا 
السعودي يتمیز بفرص واعدة في قطاع الغذاء، الفتا في ھذا السیاق الى 

السوق لالستفادة من الخبرات العالمیة في اقامة مصانع غذائیة في  تعطش
من الخارج، وأشار إلى أن معدالت النمو في  فاتورة االستیراد المملكة للحد من

مقارنة بأسواق الكثیر من الدول المجاورة، في ظل  السوق تعد مرتفعة للغاية
النمو السكاني والطفرة االستھالكیة غیر  ارتفاع القدرة الشرائیة وزيادة

 .المسبوقة
رئیس مجلس ادارة ريد سنیدي المنظمة  من جھتھا رحبت ھیا السنیدي

،معربه عن املھا في ان  للمعرض للمعرض بشركاء ء النجاح في النسخة الثالثة
صناعة الغذاء عبر  يمثل المعرض قناة قوية للتعريف بالتوجھات الحديثة في

متغیرات  العالم، واشارت الى ان ھذه الصناعة ذات الطبیعة االستھالكیة تشھد
 .عديدة يومیا
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 ةلألغذی السعودیة فودكس بمعرض تشارك دولة29 
 

نوفمبر  ٢٠ – ١٧لألغذیة والمشروبات من  السعودیة دولة في فعالیات معرض فودكس ٢٩تشارك 
للمنتدیات والفعالیات. وقدر روني حداد مدیر المعرض الذي تنظمھ شركة رید  جدة المقبل، بمركز

ملیار لایر ، منوھا إلى أن  ١٧٠سنیدي قیمة استھالك األغذیة بالسوق السعودي سنویا بحوالى 
 .ز بفرص واعدة في قطاع الغذاءالسوق السعودي یتمی
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 في المملكة سنویا األغذیةملیار لایر قیمة استھالك  ٢٢٤
 

 

 

 
″ ٢٠١٥فودكس السعودیة “قال روني الحداد مدیر معرض المأكوالت الدولي 

المتخصص في صناعة األغذیة والمشروبات: إن قیمة استھالك األغذیة في السوق 
ا قُدرت بحوالي  ا، وفقاً لـ ٢٢٤المحلي سنوّیً  .”الشرق”ملیار لایر سنوّیً
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 .شراكات واستثمارات مع شركات محلیة وأخرى دولیة رائدة في صناعة الغذاء
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 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٦ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٣ الثنینا االلكترونیة عیون االخبار صحیفة
 
 
 
 

 بجدة ٢٠١٥انطالق معرض فودكس 
 

 
 

الیوم بمحافظة جدة وسط زخم  ٢٠١٥ انطلق معرض فودكس السعودية
 .قلیمیة والدولیةإلسواق األمشاركات صناع الغذاء من ا

ديسمبر الجاري ويشھد عددا من  ٢٠ حتى ١٧ ويواصل المعرض فعالیاته بدءا من
سالمة  :غذية تشملألالندوات تناقش موضوعات ھامة مع خبراء فى قطاع ا

 .رة األغذيةاألغذية، أحدث التقنیات فى قطاع خدمات األغذية، تجا
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الحداد في تصريح صحفي أن رعاية سمو محافظ جدة الفتتاح فعالیات المعرض 
س أھمیة المعرض وإسھامه في تطوير قطاعي الصناعة والتجارة في تعك

الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي يتمیز بفرص واعدة في مجال  ،المملكة
 .الغذاء
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دیسمبر الجاري ویشھد عددا من الندوات تناقش  ٢٠ حتى ١٧ ءا منویواصل المعرض فعالیاتھ بد

سالمة األغذیة، أحدث التقنیات فى قطاع خدمات  :غذیة تشملألقطاع ا فيموضوعات ھامة مع خبراء 
 .األغذیة، تجارة األغذیة

فودكس ( معرض جدةیرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ 
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وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة  .والفعالیات
الفتتاح فعالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر قطاعي الصناعة والتجارة في 

 .سعودي یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاءالفتاً االنتباه إلى أن السوق ال ،المملكة
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سالمة األغذیة، أحدث التقنیات فى قطاع خدمات  :غذیة تشملألقطاع ا فيموضوعات ھامة مع خبراء 
 .األغذیة، تجارة األغذیة

فودكس ( معرض جدةیرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ 
في مركز جدة للمعارض  ،دولة ٣٢ شركة إقلیمیة ودولیة من ١٩٠ بمشاركة )،السعودیة

وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة  .والفعالیات
الفتتاح فعالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر قطاعي الصناعة والتجارة في 

 .سعودي یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاءالفتاً االنتباه إلى أن السوق ال ،المملكة

 



 

 م ٢٠١٥ اكتوبر ٢٥ھـ الموافق  ١٤٣٧ محرم ١١ الحدا االلكترونیةمصدرك نیوز  صحیفة

 
 بجدة ٢٠١٥انطالق معرض فودكس 

 
الیوم بمحافظة جدة وسط زخم مشاركات صناع الغذاء من  ٢٠١٥ انطلق معرض فودكس السعودیة

 .قلیمیة والدولیةإلسواق األا
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 م ٢٠١٥ نوفمبر ٢٠ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٧ الجمعة االلكترونیة Born 2 INVEST صحیفة

 
 ارتفاع معدالت استھالك الغذاء في السعودیة سنویا % 14

 
 

 البضائع فسح أزمة وحل السلع من استراتیجي بمخزون یطالبون مستثمرون

 
خیمت التطورات االقتصادیة األخیرة، وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة اإلنتاجیة وتقلیل االعتماد على 

النفط، على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودیة الثالث الذي انطلق أمس األول 
دولة لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة والبحث عن  ٢٢شركة محلیة ودولیة من  ١٣٠كة بمشار

 .شراكات جدیدة في السوق السعودیة
وتوقع روني حداد؛ مدیر المعرض أن یثمر المعرض عن شراكات إستراتیجیة في مجال صناعة الغذاء 

أن المعرض بات منصة عرض  في ظل الدعم الكبیر الذي تحظى بھ الصناعة الوطنیة حالیا، مشیرا إلى
 .دولیة احترافیة لشركات األغذیة المحلیة والدولیة من أجل التواصل وعقد الصفقات فیما بینھا

ونوه إلى الشراكة مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبدالعزیز، من أجل تمكین الطالب من استعراض 
مھاراتھم في المجاالت المختلفة خالل المعرض، وقال، إن السوق السعودیة تتمیز بفرص واعدة في 

ك تشھد زیادة ملیار لایر سنویا، الفتا إلى أن معدالت االستھال ١٨٠مجال الغذاء، مقدرا حجمھ بنحو 
 .في المائة ١٤سنویا بنسبة ال تقل عن 

من جھتھ، قال نادر جوري؛ المدیر العام إلحدى مؤسسات المواد الغذائیة، إن توجھ المملكة نحو تنویع 
اإلنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة یستحق التقدیر والدعم على جمیع المستویات، مشیرا إلى 

مشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح خطوط إنتاج لھا في ترحیب الكثیر من الشركات ال
 .المملكة، وذلك لعدة اعتبارات منھا الكثافة السكانیة العالیة وطبیعة التركیبة التي یغلب علیھا الشباب

في المائة من احتیاجاتھا الغذائیة، ما  ٨٥وأشار إلى أن المملكة تعتمد على الخارج في توفیر نحو 
 .ملیون مواطن ومقیم حالیا ٣١ھتمام بإنشاء قاعدة صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات یستدعى اال
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من جھتھ، قال نادر جوري؛ المدیر العام إلحدى مؤسسات المواد الغذائیة، إن توجھ المملكة نحو تنویع 
اإلنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة یستحق التقدیر والدعم على جمیع المستویات، مشیرا إلى 

مشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح خطوط إنتاج لھا في ترحیب الكثیر من الشركات ال
 .المملكة، وذلك لعدة اعتبارات منھا الكثافة السكانیة العالیة وطبیعة التركیبة التي یغلب علیھا الشباب
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 .ملیون مواطن ومقیم حالیا ٣١ھتمام بإنشاء قاعدة صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات یستدعى اال
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من جھتھ، طالب سید محمد نوري مدیر تطویر األعمال والتسویق في إحدى شركات توزیع األغذیة، 
بضرورة حل مشكالت المستوردین التي تتعلق أغلبھا بالتسجیل والمواصفات، مشیرا إلى اھمیة حسم 

 .في فسح البضائع وخصوصا في المواسمالتأخیر 

ولفت إلى أن ھذه األزمة التي تراجعت بعض الشيء في المواسم األخیرة، ما زالت تكبد المستثمرین 
خسائر كبیرة، ودعا إلى أھمیة التوسع في بناء مخزون استراتیجي من السلع االستراتیجیة األساسیة 

ن ذلك یعزز استقرار األسعار في األسواق ویحد من یكفى لفترة من ستة أشھر إلى سنة، مشیرا إلى أ
في المائة  ٤٠االرتفاعات المفاجئة في ذات الوقت. وأشار إلى أھمیة تطویر قطاع الدواجن الذي یوفر 

فقط من االستھالك المحلى، مع دعم الزراعات قلیلة استخدام المیاه. من جھتھا قالت ھیا السنیدي؛ 
مة للمعرض، إن الصناعة الوطنیة تتمتع بجودة عالیة ونجحت في رئیس مجلس إدارة الشركة المنظ

 .سوقا دولیة ٩٠اختراق أكثر من 

فیما دعت إلى ضرورة العمل على ضمان الجودة مع السعر المناسب في الوقت نفسھ، وضرورة 
ناعي لصاالستفادة من الزخم الذي تبدیھ الدولة حالیا لتنویع القاعدة اإلنتاجیة ال سیما في المجالین ا

 .والتجاري

وشھد المعرض الذي انطلق بحضور واسع من المختصین البارحة األولى في مركز جدة للفعالیات، 
 .تنافسا بین شركات المواد الغذائیة والعضویة وأغذیة الریجیم التي احتلت مساحة جیدة في المعرض
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مة للمعرض، إن الصناعة الوطنیة تتمتع بجودة عالیة ونجحت في رئیس مجلس إدارة الشركة المنظ

 .سوقا دولیة ٩٠اختراق أكثر من 

فیما دعت إلى ضرورة العمل على ضمان الجودة مع السعر المناسب في الوقت نفسھ، وضرورة 
ناعي لصاالستفادة من الزخم الذي تبدیھ الدولة حالیا لتنویع القاعدة اإلنتاجیة ال سیما في المجالین ا

 .والتجاري

وشھد المعرض الذي انطلق بحضور واسع من المختصین البارحة األولى في مركز جدة للفعالیات، 
 .تنافسا بین شركات المواد الغذائیة والعضویة وأغذیة الریجیم التي احتلت مساحة جیدة في المعرض

 



 

من جھتھ، طالب سید محمد نوري مدیر تطویر األعمال والتسویق في إحدى شركات توزیع األغذیة، 
بضرورة حل مشكالت المستوردین التي تتعلق أغلبھا بالتسجیل والمواصفات، مشیرا إلى اھمیة حسم 

 .في فسح البضائع وخصوصا في المواسمالتأخیر 
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خسائر كبیرة، ودعا إلى أھمیة التوسع في بناء مخزون استراتیجي من السلع االستراتیجیة األساسیة 

ن ذلك یعزز استقرار األسعار في األسواق ویحد من یكفى لفترة من ستة أشھر إلى سنة، مشیرا إلى أ
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خیمت التطورات االقتصادیة األخیرة، وتوجھ المملكة نحو تنویع القاعدة اإلنتاجیة وتقلیل االعتماد 
على النفط، على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودیة الثالث الذي انطلق 
أمس األول بمشاركة ١٣٠ شركة محلیة ودولیة من ٢٢ دولة لعرض أحدث منتجاتھا الغذائیة 

 .والبحث عن شراكات جدیدة في السوق السعودیة
وتوقع روني حداد؛ مدیر المعرض أن یثمر المعرض عن شراكات إستراتیجیة في مجال صناعة 
الغذاء في ظل الدعم الكبیر الذي تحظى بھ الصناعة الوطنیة حالیا، مشیرا إلى أن المعرض بات 

منصة عرض دولیة احترافیة لشركات األغذیة المحلیة والدولیة من أجل التواصل وعقد الصفقات 
 .فیما بینھا

ونوه إلى الشراكة مع معھد السیاحة في جامعة الملك عبدالعزیز، من أجل تمكین الطالب من 
استعراض مھاراتھم في المجاالت المختلفة خالل المعرض، وقال، إن السوق السعودیة تتمیز 

بفرص واعدة في مجال الغذاء، مقدرا حجمھ بنحو ١٨٠ ملیار لایر سنویا، الفتا إلى أن معدالت 
 .االستھالك تشھد زیادة سنویا بنسبة ال تقل عن ١٤ في المائة
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من جھتھ، قال نادر جوري؛ المدیر العام إلحدى مؤسسات المواد الغذائیة، وفقاً  لـ”االقتصادیة”، إن 
توجھ المملكة نحو تنویع اإلنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة یستحق التقدیر والدعم على جمیع 
المستویات، مشیرا إلى ترحیب الكثیر من الشركات المشاركة بالدخول في شراكات متنوعة وافتتاح 

خطوط إنتاج لھا في المملكة، وذلك لعدة اعتبارات منھا الكثافة السكانیة العالیة وطبیعة التركیبة 
 .التي یغلب علیھا الشباب

وأشار إلى أن المملكة تعتمد على الخارج في توفیر نحو ٨٥ في المائة من احتیاجاتھا الغذائیة، ما 
 .یستدعى االھتمام بإنشاء قاعدة صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات ٣١ ملیون مواطن ومقیم حالیا
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 یتوقع زیادة الصادرات السعودیة لملیار شھریا» فودكس»
 

شركة  ١٩٠في دورتھ الثالثة بمشاركة » فودكس السعودیة«انطلقت فعالیات معرض 
مدینة جدة، وسط دعوات لرفع قیمة الصادرات السعودیة من  اقلیمیة ودولیة أمس في

ملیون لایر وفقا  ٤٣٤الصناعات الغذائیة والمشروبات إلى ملیار لایر شھریا مقابل 
 .إلحصاءات شھر سبتمبر الماضي

وحظي المعرض الذي رعاه صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة 
وتنظیم رید سنیدي ورعایة اعالمیة من مؤسسة عكاظ والمقام في مركز جدة 

للمعارض والفعالیات، بتنافس كبیر من جانب كبریات الشركات االقلیمیة والمحلیة 
منھا  % ٣٠ملیار لایر،  ١٨٠للفوز بحصة في السوق السعودي الذي یبلغ حجمھ 

في موسمي رمضان والعمرة والحج فقط. وشھد المعرض الذي دشن فعالیاتھ عدد من 
القناصل ورجال األعمال وقیادات من جھات حكومیة، مشاركة واسعة من قبل 

المھتمین بھدف االستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودي. وأعرب مدیر 
أصبح محط أنظار كبریات الشركات الغذائیة  المعرض روني حداد أن المعرض

العالمیة التي تسعى لتعزیز حضورھا في السوق السعودي حالیا، وتوقع ان یشھد 
المعرض توقیع شراكات وتحالفات جدیدة بین الشركاء االجانب ونظرائھم السعودیین 

لى إبما یسھم في رفع قیمة الصادرات السعودیة من الصناعات الغذائیة والمشروبات 
ملیون لایر، منوھا بالشراكة مع معھد السیاحة في  ٤٣٤ملیار لایر شھریا بدال من 

جامعة الملك عبد العزیز من أجل تمكین الطالب من استعراض مھاراتھم في مختلف 
 .المجاالت خالل المعرض

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٩ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٧ لخمیسا االلكترونیة عكاظ صحیفة

 

 یتوقع زیادة الصادرات السعودیة لملیار شھریا» فودكس»
 

شركة  ١٩٠في دورتھ الثالثة بمشاركة » فودكس السعودیة«انطلقت فعالیات معرض 
مدینة جدة، وسط دعوات لرفع قیمة الصادرات السعودیة من  اقلیمیة ودولیة أمس في

ملیون لایر وفقا  ٤٣٤الصناعات الغذائیة والمشروبات إلى ملیار لایر شھریا مقابل 
 .إلحصاءات شھر سبتمبر الماضي

وحظي المعرض الذي رعاه صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة 
وتنظیم رید سنیدي ورعایة اعالمیة من مؤسسة عكاظ والمقام في مركز جدة 

للمعارض والفعالیات، بتنافس كبیر من جانب كبریات الشركات االقلیمیة والمحلیة 
منھا  % ٣٠ملیار لایر،  ١٨٠للفوز بحصة في السوق السعودي الذي یبلغ حجمھ 

في موسمي رمضان والعمرة والحج فقط. وشھد المعرض الذي دشن فعالیاتھ عدد من 
القناصل ورجال األعمال وقیادات من جھات حكومیة، مشاركة واسعة من قبل 

المھتمین بھدف االستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودي. وأعرب مدیر 
أصبح محط أنظار كبریات الشركات الغذائیة  المعرض روني حداد أن المعرض

العالمیة التي تسعى لتعزیز حضورھا في السوق السعودي حالیا، وتوقع ان یشھد 
المعرض توقیع شراكات وتحالفات جدیدة بین الشركاء االجانب ونظرائھم السعودیین 

لى إبما یسھم في رفع قیمة الصادرات السعودیة من الصناعات الغذائیة والمشروبات 
ملیون لایر، منوھا بالشراكة مع معھد السیاحة في  ٤٣٤ملیار لایر شھریا بدال من 

جامعة الملك عبد العزیز من أجل تمكین الطالب من استعراض مھاراتھم في مختلف 
 .المجاالت خالل المعرض



 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٩ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٧ لخمیسا االلكترونیة عكاظ صحیفة

 

 یتوقع زیادة الصادرات السعودیة لملیار شھریا» فودكس»
 

شركة  ١٩٠في دورتھ الثالثة بمشاركة » فودكس السعودیة«انطلقت فعالیات معرض 
مدینة جدة، وسط دعوات لرفع قیمة الصادرات السعودیة من  اقلیمیة ودولیة أمس في

ملیون لایر وفقا  ٤٣٤الصناعات الغذائیة والمشروبات إلى ملیار لایر شھریا مقابل 
 .إلحصاءات شھر سبتمبر الماضي

وحظي المعرض الذي رعاه صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة 
وتنظیم رید سنیدي ورعایة اعالمیة من مؤسسة عكاظ والمقام في مركز جدة 

للمعارض والفعالیات، بتنافس كبیر من جانب كبریات الشركات االقلیمیة والمحلیة 
منھا  % ٣٠ملیار لایر،  ١٨٠للفوز بحصة في السوق السعودي الذي یبلغ حجمھ 

في موسمي رمضان والعمرة والحج فقط. وشھد المعرض الذي دشن فعالیاتھ عدد من 
القناصل ورجال األعمال وقیادات من جھات حكومیة، مشاركة واسعة من قبل 

المھتمین بھدف االستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودي. وأعرب مدیر 
أصبح محط أنظار كبریات الشركات الغذائیة  المعرض روني حداد أن المعرض

العالمیة التي تسعى لتعزیز حضورھا في السوق السعودي حالیا، وتوقع ان یشھد 
المعرض توقیع شراكات وتحالفات جدیدة بین الشركاء االجانب ونظرائھم السعودیین 

لى إبما یسھم في رفع قیمة الصادرات السعودیة من الصناعات الغذائیة والمشروبات 
ملیون لایر، منوھا بالشراكة مع معھد السیاحة في  ٤٣٤ملیار لایر شھریا بدال من 

جامعة الملك عبد العزیز من أجل تمكین الطالب من استعراض مھاراتھم في مختلف 
 .المجاالت خالل المعرض

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٩ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٧ لخمیسا االلكترونیة عكاظ صحیفة

 

 یتوقع زیادة الصادرات السعودیة لملیار شھریا» فودكس»
 

شركة  ١٩٠في دورتھ الثالثة بمشاركة » فودكس السعودیة«انطلقت فعالیات معرض 
مدینة جدة، وسط دعوات لرفع قیمة الصادرات السعودیة من  اقلیمیة ودولیة أمس في

ملیون لایر وفقا  ٤٣٤الصناعات الغذائیة والمشروبات إلى ملیار لایر شھریا مقابل 
 .إلحصاءات شھر سبتمبر الماضي

وحظي المعرض الذي رعاه صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة 
وتنظیم رید سنیدي ورعایة اعالمیة من مؤسسة عكاظ والمقام في مركز جدة 

للمعارض والفعالیات، بتنافس كبیر من جانب كبریات الشركات االقلیمیة والمحلیة 
منھا  % ٣٠ملیار لایر،  ١٨٠للفوز بحصة في السوق السعودي الذي یبلغ حجمھ 

في موسمي رمضان والعمرة والحج فقط. وشھد المعرض الذي دشن فعالیاتھ عدد من 
القناصل ورجال األعمال وقیادات من جھات حكومیة، مشاركة واسعة من قبل 

المھتمین بھدف االستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودي. وأعرب مدیر 
أصبح محط أنظار كبریات الشركات الغذائیة  المعرض روني حداد أن المعرض

العالمیة التي تسعى لتعزیز حضورھا في السوق السعودي حالیا، وتوقع ان یشھد 
المعرض توقیع شراكات وتحالفات جدیدة بین الشركاء االجانب ونظرائھم السعودیین 

لى إبما یسھم في رفع قیمة الصادرات السعودیة من الصناعات الغذائیة والمشروبات 
ملیون لایر، منوھا بالشراكة مع معھد السیاحة في  ٤٣٤ملیار لایر شھریا بدال من 

جامعة الملك عبد العزیز من أجل تمكین الطالب من استعراض مھاراتھم في مختلف 
 .المجاالت خالل المعرض

 

 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٧ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٤ لثالثاءا االلكترونیة شبكة االعالم العربیة صحیفة

 
 بجدة ٢٠١٥انطالق معرض فودكس 

 
 

الیوم بمحافظة جدة وسط زخم مشاركات صناع الغذاء من  ٢٠١٥ لق معرض فودكس السعودیةانط
 .قلیمیة والدولیةإلسواق األا

دیسمبر الجاري ویشھد عددا من الندوات تناقش  ٢٠ حتى ١٧ ویواصل المعرض فعالیاتھ بدءا من
سالمة األغذیة، أحدث التقنیات فى قطاع خدمات  :غذیة تشملألموضوعات ھامة مع خبراء فى قطاع ا

 .األغذیة، تجارة األغذیة

فودكس ( معرض  یرعى صاحب السمو الملكي األمیر مشعل بن ماجد محافظ جدة
في مركز جدة للمعارض  ،دولة ٣٢ شركة إقلیمیة ودولیة من١٩٠ بمشاركة )،السعودیة

وأوضح مدیر المعرض روني الحداد في تصریح صحفي أن رعایة سمو محافظ جدة الفتتاح  .والفعالیات
فعالیات المعرض تعكس أھمیة المعرض وإسھامھ في تطویر قطاعي الصناعة والتجارة في 

 .الفتاً االنتباه إلى أن السوق السعودي یتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء ،المملكة
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 م ٢٠١٥ نوفمبر ١٦ھـ الموافق  ١٤٣٧ صفر ٣ الثنینا االلكترونیةقاري  صحیفة
 
 
 
 

 "فودكس" یدعو لبناء مخزون استراتیجي من السلع
 

خیمت التطورات االقتصادية األخیرة، وتوجه المملكة نحو تنويع القاعدة االنتاجیة وتقلیل 
االعتماد على النفط على الخبراء المحلیین والدولیین في معرض فودكس السعودية 

 ١٣٠الثالث الذي انطلق أمس األول برعاية اعالمیة من مؤسسة عكاظ، بمشاركة 
دولة لعرض أحدث منتجاتھا.ودعا نادر جوري المدير العام  ٢٢لیة ودولیة من شركة مح

للمؤسسة العربیة للمواد الغذائیة، إلى ضرورة أھمیة التوسع في بناء مخزون 
استراتیجي من السلع االستراتیجیة االساسیة يكفي لفترة من ستة شھور إلى سنة، 

من االرتفاعات المفاجئة في ذات  وأن ذلك يعزز استقرار األسعار في األسواق ويحد
في المائة من  ٤٠الوقت، مشددا على ضرورة تطوير قطاع الدواجن الذي يوفر 

االستھالك المحلى، مع دعم الزراعات قلیلة استخدام المیاه. وأضاف بقوله: إن توجه 
المملكة نحو تنويع االنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة يستحق التقدير والدعم على 

كافة المستويات، مشیرا إلى ترحیب الكثیر من الشركات المشاركة بالدخول في 
شراكات متنوعة وافتتاح خطوط انتاج لھا في المملكة، نظرا لزيادة معدالت االستھالك 

في المائة، وأشار إلى أن المملكة تعتمد على الخارج في  ١٤سنويا بنسبة ال تقل عن 
ا الغذائیة مما يستدعي االھتمام بإنشاء قاعدة في المائة من احتیاجاتھ ٨٥توفیر 

ملیون مواطن ومقیم حالیا. من جھته اعرب روني  ٣١صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 
حداد مدير المعرض عن سعادته لحجم المشاركة المحلیة والدولیة في المعرض، وقال 

 ١٨٠لي ان السوق السعودي يتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء مقدرا حجمه بحوا
 .ملیار لایر سنويا
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االستھالك المحلى، مع دعم الزراعات قلیلة استخدام المیاه. وأضاف بقوله: إن توجه 
المملكة نحو تنويع االنتاج والتوسع في الصناعات الغذائیة يستحق التقدير والدعم على 

كافة المستويات، مشیرا إلى ترحیب الكثیر من الشركات المشاركة بالدخول في 
شراكات متنوعة وافتتاح خطوط انتاج لھا في المملكة، نظرا لزيادة معدالت االستھالك 
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ملیون مواطن ومقیم حالیا. من جھته اعرب روني  ٣١صناعیة كبرى لتوفیر احتیاجات 
حداد مدير المعرض عن سعادته لحجم المشاركة المحلیة والدولیة في المعرض، وقال 

 ١٨٠لي ان السوق السعودي يتمیز بفرص واعدة في مجال الغذاء مقدرا حجمه بحوا
 .ملیار لایر سنويا
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دول خارطة طریق لالرتقاء بصناعة األغذیة في المملكة خالل المعرض قدم مستثمرون وخبراء زراعیون من مختلف ال
 ٤٥٠الذي اختتم أعمالھ أمس، وسط توقعات بارتفاع حجم الصفقات الموقعة إلى ” فودكس”الدولي الثاني لألغذیة السعودي

 .ملیون لایر
ملیون لایر نتیجة لتنوع  ٤٥٠ أن یحقق المعرض صفقات تصل إلى” مكة”وتوقع مدیر المعرض روني حداد خالل حدیثھ لـ

الخیارات أمام المستثمرین، مشیرا إلى أن كبریات الشركات العالمیة حرصت على التواجد في المعرض لتكوین شراكات 
 .سنویا %١٠ودخول السوق السعودي الذي یتمیز بقوة شرائیة عالیة وطفرة في االستھالك تصل إلى حوالي 

للتجارة خالد بعاصیري على أھمیة دخول مستثمرین جدد إلى السوق السعودي من أجل  وأكد مدیر عام شركة توكیالت الفا
إحداث توازن بین العرض والطلب، بما ینعكس في المحصلة النھائیة على المستھلك، مشیرا إلى أن سوق األجبان على وجھ 

 .الخصوص یواجھ زیادة في المعروض على حجم الطلب
من كبریات الشركات العالمیة تستھدف السوق  %٧٠لفواكھ والخضراوات فأوضح أن أما ركنى توما من شركة رابیة ل

السعودي، مشیرا إلى أن المعرض في دورتھ الثانیة حقق طفرة نوعیة، سواء فیما یتعلق بنوعیة المشاركات أو التنظیم، 
المحلي، مع ضمان الحفاظ على داعیا إلى ضرورة التوسع في قطاع الزراعة المحلیة بوسائل مختلفة لسد حاجة اإلنتاج 

ملیار متر  ١٧من المیاه الجوفیة سنویا بمعدل  % ٨٢مخزون المملكة من المیاه الجوفیة، مشیرا إلى أن الزراعة تستھلك 
 .ملیارات متر مكعب ٧مكعب، آمال في نجاح خطط الوزارة بتقلیص االستھالك إلى
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الحدث الدولي الوحید والمتخّصص في قطاع  -" 2014 لسعودیةاستقطبت الدورة الثانیة من معرض "فودكس ا

مجموعة نخبویة من المشاركین والُمھتّمین سواء من الزّوار والشركات. وجذب  -األغذیة والمشروبات بالمملكة 
نوفمبر الماضي بتنظیم من  20 و 17 المعرض الذي استضافھ مركز جدة للمنتدیات والفعالیات في الفترة ما بین

شركة رید سنیدي للمعارض، حشوداً من الزّوار والمشترین من المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون 
بلداً، وقّدم منتجات جدیدة إلى  30 عالمة تجاریة من أكثر من 200 الخلیجي، حیث احتضن تحت سقفھ أكثر من
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أسترالیا، ونیوزیلندا، والیونان، والنمسا، وسویسرا، وتایالند، المنطقة من وجھات دولیة مختلفة، منھا: 
 والمكسیك، ومالیزیا.

وبتدشینھ من قبل صاحب السمو الملكي األمیر خالد بن سعود بن خالد بن تركي آل سعود، وبرعایة وزارة الزراعة 
دیر یاً وھاماً لالستیراد والتصالسعودیة، أقیم المعرض في مدینة جدة ألسباب استراتیجیة؛ فھي تعتبر مركزاً رئیس

بفضل موقعھا الجغرافي الممیز في المملكة. ونظراً ألن البالد ھي أكبر مستھلك في المنطقة، حیث تلبي 
فقط من احتیاجاتھا الغذائیة محلیاً، قّدم معرض "فودكس السعودیة" منصة تفاعلیة للشركات المحلیة  %35 حالیاً 

ل معاً، مما یمنح المستثمرین األجانب فرصة ذھبیة للمشاركة في تطویر قطاع والعالمیة من أجل التواصل والعم
 األغذیة والمشروبات في المملكة العربیة السعودیة.

وقال روني حداد، مدیر المعرض في شركة رید سنیدي للمعارض: "جاءت االنطباعات إیجابیة للغایة من العارضین 
الدعم الحكومي المستمر من وزارة الزراعة السعودیة، وأیضاً من والزّوار على حد سواء، ونحن سعداء جداً ب

الشركاء الرئیسیین. إن نجاح الدورة الثانیة من معرض "فودكس السعودیة" یؤكد على اإلمكانات الھائلة التي 
یزخر بھا قطاع األغذیة والمشروبات في السعودیة. وبالرغم من أن المملكة تعد أكبر منتج في المنطقة لبعض 
الفئات الغذائیة كاأللبان واللحوم والخضراوات، إال أنھا ما زالت تعتمد على االستیراد في أغلب الفئات الغذائیة 

األخرى. فعلى سبیل المثال، سیواصل الطلب على الفئات الغذائیة كاللحوم والقمح في النمو خالل السنوات المقبلة، 
 تازت بإمكانیات واعدة حقاً".في المعرض ام 19 ومع ذلك فإن كافة القطاعات الـ

وبالتزامن مع معرض "فودكس السعودیة"، تم تنظیم المنتدى السعودي لألغذیة على مدار ثالثة أیام، حیث رّكز 
على "الجھود التنمویة المبذولة لتطویر صناعة األغذیة والمشروبات في المملكة العربیة السعودیة، والتي تقّدر 

كي". وحضر جلسات المنتدى مجموعة من الوفود رفیعة المستوى، وتناول عدداً من ملیار دوالر أمیر 70 بحوالي
المواضیع الھامة تضّمنت األمن الغذائي وصحة وسالمة الغذاء، واالستیراد والتصدیر، وسلسلة التورید 

واسع من واللوجیستیات، ومعاییر األطعمة الحالل، وأیضاً تسویق المنتجات الغذائیة. وحظي المنتدى باھتمام 
 الشركات البارزة على الصعیدین المحلي والدولي، باإلضافة إلى الدوائر والمؤسسات الحكومیة.
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في مدينه جده دور  الماضیة الجمعةفي ختام اعماله يوم  السعوديةابرز معرض فودكس 

ذوق االغذيه وتطوير الحواس، في إطار االھشبكة نسیم االولى في ت السعودية األكاديمیة
ايام في مركز جده  ٤ام الملموس بالقطاع السیاحي، وشارك في المعرض على مدار  اإلخبارية

شركه محلیه وعالمیه قدموا اخر المستجدات في صناعه الغذاء، كما توصل  ١٩٥للمعارض، 
 الغذائیةللتعاون في مجال صناعه المواد اتفاقیه وتحالف  ١٥الشركاء من الداخل والخارج إلى 

 . ملیار لایر سنويا ١٨٠، فیما يبلغ حجم السوق %١٤التي تحظى بنمو سنوي يبلغ 
نسیم االخباريةيز  يشبكهان السوق السعودي  ٢٠١٥وقال روني حداد مدير معرض فودكس 

اده من بفرص واعده في قطاع الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق إلى تعطش السوق لالستف
الخبرات العالمیه في إقامه مصانع غذائیه في المملكه للحد من فاتوره االستیراد من الخارج 

 .وھذا ما نجح في تحقیقه المعرض
واكد بان فودكس ساھم في نشر الثقافه االستھالكیه لالغذيه بمعايیر صحیه واقتصاديه وذلك 

الندوات المقامه على ھامش من خالل مشاركه خبراء اغذيه وطھاه دولیین ومحلیین في 
 .المعرض
 التذوق كیفیه على التدريب

ومن جھته اكد شاكر محمد بارك مستشار الخدمات الغذائیه في المجموعه اھمیه دور 
االكاديمیه في رفع مستوى جوده وتطوير اداء العاملین للشبكة نسیم االخباريةيیز بین الطعم 

 . م صناعه الخدمات الغذائیهوالنكھه واستخدام تقنیه علم الحواس في دع
ودعا إلى ضروره تدريب الطالب في المدارس على كیفیه التذوق مشیرا إلى ان البنات اكثر قدره 

على تذوق الطعام من االوالد ، ولفت في ھذا السیاق إلى تامین إحدى الشركات العالمیه في 
وذلك في إطار المنافسه ملیون جنیه إسترلیني،  ١٠مجال القھوه على لسان خبیر للتذوق بـ 

الشديده التي تشھدھا ھذه الصناعه من اجل الحفاظ على حصه اكبر من العمالء حول العالم. 
من الناس يعانون من مشاكل في شم الروائح واختالالت حسیه، تؤثر في  %٢واعرب إلى ان 

وورش  قدراتھم على شم الطعام، مشیرا إلى ان متذوق الطعام يجب ان يخضع لدورات تدريب
 . عمل مسشبكة نسیم االخباريةره حتى ينجح في مھامه

 السیاحه معھد خريجي استقطاب
طالبا من معھد السیاحه بجامعه الملك عبد  ٤٠من جھه اخرى ساھم معرض فودكس في تاھیل 

العزيز لسوق العمل من خالل مشاركتھم في جمیع انشطه المعرض لرفع مستوى مھاراتھم 
 .العملیه

لغامدي مدير التسويق والعالقات العامه في معھد السیاحه ان المشاركه المسابقه وقال محمد ا
ساھمت بشكل كبیر في تعريف صناع القرار المحلین والدولیین في ذلك المجال بوجود ھذا 
المعھد المتخصص بجامعه الملك عبدالعزيز، كما كانت سببا رئیسیا في تقدم عدد من رجال 

يجي المعھد بعد االنطباع الممیز الدي إحتوىه الطالب وساھم في االعمال بطلب استقطاب خر
تعزيز الصوره الذھنیه عن المعھد وبرنامجه الدراسي وكفاءه مخرجاته ، وشبكة نسیم االخبارية 

تكوين عالقات جیده بمجموعه كبیره من قیادات القطاع العام والخاص ممن ابدوا اھشبكة نسیم 
إن معرض فودكس المتخصص في صناعه الماكوالت اضحى عالمه  االخباريةامھم بالمعھد. وقال

ممیزه في جمع صناع االغذيه والمشروبات، الفتا إلى حصول المعھد على شھاده االعشبكة 
نسیم االخباريةاد االكاديمي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس إلداره الضیافه من مدرسه لوزان 

م. واعرب إلى ١٨٩٣ه في العالم تاسست عام وھي اقدم مدرسه للفندق” للضیافه بسويسرا 
ان مشاركه طالب المعھد تركزت على استقبال الزوار وضیافه حفل االفتتاح واإلرشاد والتنظیم 

طیله ايام المعرض باإلضافه دعم المتسابقین بمسابقه الطھي بفريق طالبي مؤھل بھذا 
والطھي وغیرھا في ظل رھان المجال، الفتا إلى تحول في ثقافه الشباب نحو مھن الضیافه 
 . المملكه على رفع نسبه إسھام السیاحه في الدخل الوطني
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في مدينه جده دور  الماضیة الجمعةفي ختام اعماله يوم  السعوديةابرز معرض فودكس 

ذوق االغذيه وتطوير الحواس، في إطار االھشبكة نسیم االولى في ت السعودية األكاديمیة
ايام في مركز جده  ٤ام الملموس بالقطاع السیاحي، وشارك في المعرض على مدار  اإلخبارية

شركه محلیه وعالمیه قدموا اخر المستجدات في صناعه الغذاء، كما توصل  ١٩٥للمعارض، 
 الغذائیةللتعاون في مجال صناعه المواد اتفاقیه وتحالف  ١٥الشركاء من الداخل والخارج إلى 

 . ملیار لایر سنويا ١٨٠، فیما يبلغ حجم السوق %١٤التي تحظى بنمو سنوي يبلغ 
نسیم االخباريةيز  يشبكهان السوق السعودي  ٢٠١٥وقال روني حداد مدير معرض فودكس 

اده من بفرص واعده في قطاع الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق إلى تعطش السوق لالستف
الخبرات العالمیه في إقامه مصانع غذائیه في المملكه للحد من فاتوره االستیراد من الخارج 

 .وھذا ما نجح في تحقیقه المعرض
واكد بان فودكس ساھم في نشر الثقافه االستھالكیه لالغذيه بمعايیر صحیه واقتصاديه وذلك 

الندوات المقامه على ھامش من خالل مشاركه خبراء اغذيه وطھاه دولیین ومحلیین في 
 .المعرض
 التذوق كیفیه على التدريب

ومن جھته اكد شاكر محمد بارك مستشار الخدمات الغذائیه في المجموعه اھمیه دور 
االكاديمیه في رفع مستوى جوده وتطوير اداء العاملین للشبكة نسیم االخباريةيیز بین الطعم 

 . م صناعه الخدمات الغذائیهوالنكھه واستخدام تقنیه علم الحواس في دع
ودعا إلى ضروره تدريب الطالب في المدارس على كیفیه التذوق مشیرا إلى ان البنات اكثر قدره 

على تذوق الطعام من االوالد ، ولفت في ھذا السیاق إلى تامین إحدى الشركات العالمیه في 
وذلك في إطار المنافسه ملیون جنیه إسترلیني،  ١٠مجال القھوه على لسان خبیر للتذوق بـ 

الشديده التي تشھدھا ھذه الصناعه من اجل الحفاظ على حصه اكبر من العمالء حول العالم. 
من الناس يعانون من مشاكل في شم الروائح واختالالت حسیه، تؤثر في  %٢واعرب إلى ان 

وورش  قدراتھم على شم الطعام، مشیرا إلى ان متذوق الطعام يجب ان يخضع لدورات تدريب
 . عمل مسشبكة نسیم االخباريةره حتى ينجح في مھامه

 السیاحه معھد خريجي استقطاب
طالبا من معھد السیاحه بجامعه الملك عبد  ٤٠من جھه اخرى ساھم معرض فودكس في تاھیل 

العزيز لسوق العمل من خالل مشاركتھم في جمیع انشطه المعرض لرفع مستوى مھاراتھم 
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لغامدي مدير التسويق والعالقات العامه في معھد السیاحه ان المشاركه المسابقه وقال محمد ا
ساھمت بشكل كبیر في تعريف صناع القرار المحلین والدولیین في ذلك المجال بوجود ھذا 
المعھد المتخصص بجامعه الملك عبدالعزيز، كما كانت سببا رئیسیا في تقدم عدد من رجال 

يجي المعھد بعد االنطباع الممیز الدي إحتوىه الطالب وساھم في االعمال بطلب استقطاب خر
تعزيز الصوره الذھنیه عن المعھد وبرنامجه الدراسي وكفاءه مخرجاته ، وشبكة نسیم االخبارية 

تكوين عالقات جیده بمجموعه كبیره من قیادات القطاع العام والخاص ممن ابدوا اھشبكة نسیم 
إن معرض فودكس المتخصص في صناعه الماكوالت اضحى عالمه  االخباريةامھم بالمعھد. وقال

ممیزه في جمع صناع االغذيه والمشروبات، الفتا إلى حصول المعھد على شھاده االعشبكة 
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ان مشاركه طالب المعھد تركزت على استقبال الزوار وضیافه حفل االفتتاح واإلرشاد والتنظیم 

طیله ايام المعرض باإلضافه دعم المتسابقین بمسابقه الطھي بفريق طالبي مؤھل بھذا 
والطھي وغیرھا في ظل رھان المجال، الفتا إلى تحول في ثقافه الشباب نحو مھن الضیافه 
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الشديده التي تشھدھا ھذه الصناعه من اجل الحفاظ على حصه اكبر من العمالء حول العالم. 
من الناس يعانون من مشاكل في شم الروائح واختالالت حسیه، تؤثر في  %٢واعرب إلى ان 
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نسیم االخباريةاد االكاديمي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس إلداره الضیافه من مدرسه لوزان 

م. واعرب إلى ١٨٩٣ه في العالم تاسست عام وھي اقدم مدرسه للفندق” للضیافه بسويسرا 
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طیله ايام المعرض باإلضافه دعم المتسابقین بمسابقه الطھي بفريق طالبي مؤھل بھذا 
والطھي وغیرھا في ظل رھان المجال، الفتا إلى تحول في ثقافه الشباب نحو مھن الضیافه 
 . المملكه على رفع نسبه إسھام السیاحه في الدخل الوطني
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شركة طرحت خبراتھا في معرض فودكس  ١٩٥من ھنا وھناك 

 السعودیة
ابرز معرض فودكس السعوديه في ختام اعماله يوم الجمعه الماضیه في مدينه جده دور 

االكاديمیه السعوديه االولى في تذوق االغذيه وتطوير الحواس، في إطار االھشبكة نسیم 
ايام في مركز جده  ٤ك في المعرض على مدار االخباريةام الملموس بالقطاع السیاحي، وشار

شركه محلیه وعالمیه قدموا اخر المستجدات في صناعه الغذاء، كما توصل  ١٩٥للمعارض، 
اتفاقیه وتحالف للتعاون في مجال صناعه المواد الغذائیه  ١٥الشركاء من الداخل والخارج إلى 

 . ملیار لایر سنويا ١٨٠، فیما يبلغ حجم السوق %١٤التي تحظى بنمو سنوي يبلغ 
ان السوق السعودي يشبكة نسیم االخباريةيز  ٢٠١٥وقال روني حداد مدير معرض فودكس 

بفرص واعده في قطاع الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق إلى تعطش السوق لالستفاده من 
 جالخبرات العالمیه في إقامه مصانع غذائیه في المملكه للحد من فاتوره االستیراد من الخار

 .وھذا ما نجح في تحقیقه المعرض
واكد بان فودكس ساھم في نشر الثقافه االستھالكیه لالغذيه بمعايیر صحیه واقتصاديه وذلك 

من خالل مشاركه خبراء اغذيه وطھاه دولیین ومحلیین في الندوات المقامه على ھامش 
 .المعرض
 التذوق كیفیه على التدريب

ار الخدمات الغذائیه في المجموعه اھمیه دور ومن جھته اكد شاكر محمد بارك مستش
االكاديمیه في رفع مستوى جوده وتطوير اداء العاملین للشبكة نسیم االخباريةيیز بین الطعم 

 . والنكھه واستخدام تقنیه علم الحواس في دعم صناعه الخدمات الغذائیه
لى ان البنات اكثر قدره ودعا إلى ضروره تدريب الطالب في المدارس على كیفیه التذوق مشیرا إ

على تذوق الطعام من االوالد ، ولفت في ھذا السیاق إلى تامین إحدى الشركات العالمیه في 
ملیون جنیه إسترلیني، وذلك في إطار المنافسه  ١٠مجال القھوه على لسان خبیر للتذوق بـ 

ء حول العالم. الشديده التي تشھدھا ھذه الصناعه من اجل الحفاظ على حصه اكبر من العمال
من الناس يعانون من مشاكل في شم الروائح واختالالت حسیه، تؤثر في  %٢واعرب إلى ان 

قدراتھم على شم الطعام، مشیرا إلى ان متذوق الطعام يجب ان يخضع لدورات تدريب وورش 
 . عمل مسشبكة نسیم االخباريةره حتى ينجح في مھامه

 السیاحه معھد خريجي استقطاب
طالبا من معھد السیاحه بجامعه الملك عبد  ٤٠رى ساھم معرض فودكس في تاھیل من جھه اخ

العزيز لسوق العمل من خالل مشاركتھم في جمیع انشطه المعرض لرفع مستوى مھاراتھم 
 .العملیه

وقال محمد الغامدي مدير التسويق والعالقات العامه في معھد السیاحه ان المشاركه المسابقه 
في تعريف صناع القرار المحلین والدولیین في ذلك المجال بوجود ھذا ساھمت بشكل كبیر 

المعھد المتخصص بجامعه الملك عبدالعزيز، كما كانت سببا رئیسیا في تقدم عدد من رجال 
االعمال بطلب استقطاب خريجي المعھد بعد االنطباع الممیز الدي إحتوىه الطالب وساھم في 

وبرنامجه الدراسي وكفاءه مخرجاته ، وشبكة نسیم االخبارية تعزيز الصوره الذھنیه عن المعھد 
تكوين عالقات جیده بمجموعه كبیره من قیادات القطاع العام والخاص ممن ابدوا اھشبكة نسیم 
االخباريةامھم بالمعھد. وقال إن معرض فودكس المتخصص في صناعه الماكوالت اضحى عالمه 

الفتا إلى حصول المعھد على شھاده االعشبكة  ممیزه في جمع صناع االغذيه والمشروبات،
نسیم االخباريةاد االكاديمي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس إلداره الضیافه من مدرسه لوزان 

م. واعرب إلى ١٨٩٣وھي اقدم مدرسه للفندقه في العالم تاسست عام ” للضیافه بسويسرا 
فه حفل االفتتاح واإلرشاد والتنظیم ان مشاركه طالب المعھد تركزت على استقبال الزوار وضیا

طیله ايام المعرض باإلضافه دعم المتسابقین بمسابقه الطھي بفريق طالبي مؤھل بھذا 
المجال، الفتا إلى تحول في ثقافه الشباب نحو مھن الضیافه والطھي وغیرھا في ظل رھان 

  .المملكه على رفع نسبه إسھام السیاحه في الدخل الوطني
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 . ملیار لایر سنويا ١٨٠، فیما يبلغ حجم السوق %١٤التي تحظى بنمو سنوي يبلغ 
ان السوق السعودي يشبكة نسیم االخباريةيز  ٢٠١٥وقال روني حداد مدير معرض فودكس 

بفرص واعده في قطاع الغذاء، الفتاً في ھذا السیاق إلى تعطش السوق لالستفاده من 
 جالخبرات العالمیه في إقامه مصانع غذائیه في المملكه للحد من فاتوره االستیراد من الخار

 .وھذا ما نجح في تحقیقه المعرض
واكد بان فودكس ساھم في نشر الثقافه االستھالكیه لالغذيه بمعايیر صحیه واقتصاديه وذلك 

من خالل مشاركه خبراء اغذيه وطھاه دولیین ومحلیین في الندوات المقامه على ھامش 
 .المعرض
 التذوق كیفیه على التدريب

ار الخدمات الغذائیه في المجموعه اھمیه دور ومن جھته اكد شاكر محمد بارك مستش
االكاديمیه في رفع مستوى جوده وتطوير اداء العاملین للشبكة نسیم االخباريةيیز بین الطعم 

 . والنكھه واستخدام تقنیه علم الحواس في دعم صناعه الخدمات الغذائیه
لى ان البنات اكثر قدره ودعا إلى ضروره تدريب الطالب في المدارس على كیفیه التذوق مشیرا إ

على تذوق الطعام من االوالد ، ولفت في ھذا السیاق إلى تامین إحدى الشركات العالمیه في 
ملیون جنیه إسترلیني، وذلك في إطار المنافسه  ١٠مجال القھوه على لسان خبیر للتذوق بـ 

ء حول العالم. الشديده التي تشھدھا ھذه الصناعه من اجل الحفاظ على حصه اكبر من العمال
من الناس يعانون من مشاكل في شم الروائح واختالالت حسیه، تؤثر في  %٢واعرب إلى ان 

قدراتھم على شم الطعام، مشیرا إلى ان متذوق الطعام يجب ان يخضع لدورات تدريب وورش 
 . عمل مسشبكة نسیم االخباريةره حتى ينجح في مھامه

 السیاحه معھد خريجي استقطاب
طالبا من معھد السیاحه بجامعه الملك عبد  ٤٠رى ساھم معرض فودكس في تاھیل من جھه اخ

العزيز لسوق العمل من خالل مشاركتھم في جمیع انشطه المعرض لرفع مستوى مھاراتھم 
 .العملیه

وقال محمد الغامدي مدير التسويق والعالقات العامه في معھد السیاحه ان المشاركه المسابقه 
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المعھد المتخصص بجامعه الملك عبدالعزيز، كما كانت سببا رئیسیا في تقدم عدد من رجال 
االعمال بطلب استقطاب خريجي المعھد بعد االنطباع الممیز الدي إحتوىه الطالب وساھم في 

وبرنامجه الدراسي وكفاءه مخرجاته ، وشبكة نسیم االخبارية تعزيز الصوره الذھنیه عن المعھد 
تكوين عالقات جیده بمجموعه كبیره من قیادات القطاع العام والخاص ممن ابدوا اھشبكة نسیم 
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الفتا إلى حصول المعھد على شھاده االعشبكة  ممیزه في جمع صناع االغذيه والمشروبات،
نسیم االخباريةاد االكاديمي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس إلداره الضیافه من مدرسه لوزان 

م. واعرب إلى ١٨٩٣وھي اقدم مدرسه للفندقه في العالم تاسست عام ” للضیافه بسويسرا 
فه حفل االفتتاح واإلرشاد والتنظیم ان مشاركه طالب المعھد تركزت على استقبال الزوار وضیا

طیله ايام المعرض باإلضافه دعم المتسابقین بمسابقه الطھي بفريق طالبي مؤھل بھذا 
المجال، الفتا إلى تحول في ثقافه الشباب نحو مھن الضیافه والطھي وغیرھا في ظل رھان 

  .المملكه على رفع نسبه إسھام السیاحه في الدخل الوطني
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ء حول العالم. الشديده التي تشھدھا ھذه الصناعه من اجل الحفاظ على حصه اكبر من العمال
من الناس يعانون من مشاكل في شم الروائح واختالالت حسیه، تؤثر في  %٢واعرب إلى ان 

قدراتھم على شم الطعام، مشیرا إلى ان متذوق الطعام يجب ان يخضع لدورات تدريب وورش 
 . عمل مسشبكة نسیم االخباريةره حتى ينجح في مھامه

 السیاحه معھد خريجي استقطاب
طالبا من معھد السیاحه بجامعه الملك عبد  ٤٠رى ساھم معرض فودكس في تاھیل من جھه اخ

العزيز لسوق العمل من خالل مشاركتھم في جمیع انشطه المعرض لرفع مستوى مھاراتھم 
 .العملیه

وقال محمد الغامدي مدير التسويق والعالقات العامه في معھد السیاحه ان المشاركه المسابقه 
في تعريف صناع القرار المحلین والدولیین في ذلك المجال بوجود ھذا ساھمت بشكل كبیر 

المعھد المتخصص بجامعه الملك عبدالعزيز، كما كانت سببا رئیسیا في تقدم عدد من رجال 
االعمال بطلب استقطاب خريجي المعھد بعد االنطباع الممیز الدي إحتوىه الطالب وساھم في 

وبرنامجه الدراسي وكفاءه مخرجاته ، وشبكة نسیم االخبارية تعزيز الصوره الذھنیه عن المعھد 
تكوين عالقات جیده بمجموعه كبیره من قیادات القطاع العام والخاص ممن ابدوا اھشبكة نسیم 
االخباريةامھم بالمعھد. وقال إن معرض فودكس المتخصص في صناعه الماكوالت اضحى عالمه 

الفتا إلى حصول المعھد على شھاده االعشبكة  ممیزه في جمع صناع االغذيه والمشروبات،
نسیم االخباريةاد االكاديمي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس إلداره الضیافه من مدرسه لوزان 

م. واعرب إلى ١٨٩٣وھي اقدم مدرسه للفندقه في العالم تاسست عام ” للضیافه بسويسرا 
فه حفل االفتتاح واإلرشاد والتنظیم ان مشاركه طالب المعھد تركزت على استقبال الزوار وضیا

طیله ايام المعرض باإلضافه دعم المتسابقین بمسابقه الطھي بفريق طالبي مؤھل بھذا 
المجال، الفتا إلى تحول في ثقافه الشباب نحو مھن الضیافه والطھي وغیرھا في ظل رھان 

  .المملكه على رفع نسبه إسھام السیاحه في الدخل الوطني
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 المبیعات تطویر مدیر الریس محمد بحمدي التقت المعرض داخل التحلیة لصحیفة جولة وفي
 السعودي معرضبال المشاركین أحد المحدودة التجارة و للتموین شركاه و قباني عصام بشركة
 لمنتجات المأكوالت معرض في الثانیة المشاركة ھذه تعد : قائال تحدث الذي للمأكوالت الدولي
 الكثیر وغیرھا االرز و اللیمون و الزیتون زیت و العنب ورق و الخمیرة من المتنوعة فكتوریا
 على یطرةمس اصبحت التي و فكتوریا كخمیرة خاصة میزة لھ فكتوریا من منتج كل ان واوضح

 بمنتجات واحد الرقم ھي لذلك العالیة وجودتھا تخمرھا بسرعة معروفة فھي العام السوق
  .الخمیرة

 یتم و الراھن بالوقت علیھ ھي مما أقوى الزیارات تكون ان الى المعرض خالل من الریس ویطمح
 الناس مةلعا تواجد ھناك فلیس قولھ حد على االختصاصیة بالدعوات واشاد ، الدعوات تكثیف

  .المعارض من النوع ھذا بمثل یھتم من كل و االعمال لقطاع وإنما

 

 
 

 السیاحة معھد داخل دراستھم ان عبدالعزیز الملك بجامعة  السیاحة معھد من البورنو عبدهللا وذكر
  .نظریا %٣٠ و %٧٠ بنسبة التدریب على تعتمد وھي الضیافة و الفندقة تخصص على ترتكز

 موت بسویسرا لوزان جامعة وھي العالم مستوى على فندقة جامعة أقدم مع قدینمتعا انھم واوضح
  .البكالوریوس و الدبلومات في منھا اعتماد أخذ

 

 
 

 المبیعات تطویر مدیر الریس محمد بحمدي التقت المعرض داخل التحلیة لصحیفة جولة وفي
 السعودي معرضبال المشاركین أحد المحدودة التجارة و للتموین شركاه و قباني عصام بشركة
 لمنتجات المأكوالت معرض في الثانیة المشاركة ھذه تعد : قائال تحدث الذي للمأكوالت الدولي
 الكثیر وغیرھا االرز و اللیمون و الزیتون زیت و العنب ورق و الخمیرة من المتنوعة فكتوریا
 على یطرةمس اصبحت التي و فكتوریا كخمیرة خاصة میزة لھ فكتوریا من منتج كل ان واوضح

 بمنتجات واحد الرقم ھي لذلك العالیة وجودتھا تخمرھا بسرعة معروفة فھي العام السوق
  .الخمیرة

 یتم و الراھن بالوقت علیھ ھي مما أقوى الزیارات تكون ان الى المعرض خالل من الریس ویطمح
 الناس مةلعا تواجد ھناك فلیس قولھ حد على االختصاصیة بالدعوات واشاد ، الدعوات تكثیف

  .المعارض من النوع ھذا بمثل یھتم من كل و االعمال لقطاع وإنما

 

 
 

 السیاحة معھد داخل دراستھم ان عبدالعزیز الملك بجامعة  السیاحة معھد من البورنو عبدهللا وذكر
  .نظریا %٣٠ و %٧٠ بنسبة التدریب على تعتمد وھي الضیافة و الفندقة تخصص على ترتكز

 موت بسویسرا لوزان جامعة وھي العالم مستوى على فندقة جامعة أقدم مع قدینمتعا انھم واوضح
  .البكالوریوس و الدبلومات في منھا اعتماد أخذ



 

 
 

 المبیعات تطویر مدیر الریس محمد بحمدي التقت المعرض داخل التحلیة لصحیفة جولة وفي
 السعودي معرضبال المشاركین أحد المحدودة التجارة و للتموین شركاه و قباني عصام بشركة
 لمنتجات المأكوالت معرض في الثانیة المشاركة ھذه تعد : قائال تحدث الذي للمأكوالت الدولي
 الكثیر وغیرھا االرز و اللیمون و الزیتون زیت و العنب ورق و الخمیرة من المتنوعة فكتوریا
 على یطرةمس اصبحت التي و فكتوریا كخمیرة خاصة میزة لھ فكتوریا من منتج كل ان واوضح

 بمنتجات واحد الرقم ھي لذلك العالیة وجودتھا تخمرھا بسرعة معروفة فھي العام السوق
  .الخمیرة

 یتم و الراھن بالوقت علیھ ھي مما أقوى الزیارات تكون ان الى المعرض خالل من الریس ویطمح
 الناس مةلعا تواجد ھناك فلیس قولھ حد على االختصاصیة بالدعوات واشاد ، الدعوات تكثیف

  .المعارض من النوع ھذا بمثل یھتم من كل و االعمال لقطاع وإنما

 

 
 

 السیاحة معھد داخل دراستھم ان عبدالعزیز الملك بجامعة  السیاحة معھد من البورنو عبدهللا وذكر
  .نظریا %٣٠ و %٧٠ بنسبة التدریب على تعتمد وھي الضیافة و الفندقة تخصص على ترتكز

 موت بسویسرا لوزان جامعة وھي العالم مستوى على فندقة جامعة أقدم مع قدینمتعا انھم واوضح
  .البكالوریوس و الدبلومات في منھا اعتماد أخذ

 

 
 

 المبیعات تطویر مدیر الریس محمد بحمدي التقت المعرض داخل التحلیة لصحیفة جولة وفي
 السعودي معرضبال المشاركین أحد المحدودة التجارة و للتموین شركاه و قباني عصام بشركة
 لمنتجات المأكوالت معرض في الثانیة المشاركة ھذه تعد : قائال تحدث الذي للمأكوالت الدولي
 الكثیر وغیرھا االرز و اللیمون و الزیتون زیت و العنب ورق و الخمیرة من المتنوعة فكتوریا
 على یطرةمس اصبحت التي و فكتوریا كخمیرة خاصة میزة لھ فكتوریا من منتج كل ان واوضح

 بمنتجات واحد الرقم ھي لذلك العالیة وجودتھا تخمرھا بسرعة معروفة فھي العام السوق
  .الخمیرة

 یتم و الراھن بالوقت علیھ ھي مما أقوى الزیارات تكون ان الى المعرض خالل من الریس ویطمح
 الناس مةلعا تواجد ھناك فلیس قولھ حد على االختصاصیة بالدعوات واشاد ، الدعوات تكثیف

  .المعارض من النوع ھذا بمثل یھتم من كل و االعمال لقطاع وإنما

 

 
 

 السیاحة معھد داخل دراستھم ان عبدالعزیز الملك بجامعة  السیاحة معھد من البورنو عبدهللا وذكر
  .نظریا %٣٠ و %٧٠ بنسبة التدریب على تعتمد وھي الضیافة و الفندقة تخصص على ترتكز

 موت بسویسرا لوزان جامعة وھي العالم مستوى على فندقة جامعة أقدم مع قدینمتعا انھم واوضح
  .البكالوریوس و الدبلومات في منھا اعتماد أخذ

 

 معھد طالب إبراز الى خاللھا من ھدفوا وقد مشاركة ثانیة انھا قال بالمعرض مشاركتھم وعن
 دجدی تخصص تعد كونھا لقادمةا للسنوات العام ومفھومھا  الفندقة وتطویر ومشاریعھم السیاحة

  .السعودیة العربیة بالمملكة

 المأكوالت لمعرض االكادیمي الراعي یعد عبدالعزیز الملك بجامعھ السیاحة معھد ان بالذكر الجدیر
 والجلسات الطبخ مسابقة على المشرفین و المعرض زوار تسجیل بقسم متواجد انھ كما

  .الندوات و محاضراتال قسم الى باالضافة vip بالـ المخصصة

 

 
 

 البضائع وكالء المحدودة المالحة و للتجارة الفا توكیالت عام مدیر بعاصیري عدنان خالد وقال
 كانت بدایتھا وعند عام ٥٠ منذ تأسیسھا تم الفا شركة ان المصنعة الشركات وممثلین التموینیة
 قومت كانت كما التوزیع، لشركات توفر ھناك یكن ولم للدولة التموینیة البضائع بجل وظیفتھا

  .الغذائي المجال في بالدخول الراغبة السعودیة الشركات على االجانب الموردین بتعریف

 على تقتصر كانت ان فبعد الشركة تخصص تنوع المملكة داخل المستھلك و السوق تطور ومع
 و اتالمجمد و كاالرز البضائع في كبیر تنوع ھناك اصبح الدقیق و سكركال التموینیة البضائع

  .الغذائي بالمجال السوق متطلبات كافة شغل وتم المعلبات

 و االطالع ویتم للمعرض اكثر زوار لوجود یطمحوا انھم الى اشار العام لھذا طموحھم وعن
 وتبادل توفرت ما اذا العمل صفقات وعقد العربیة و االجنبیة المشاركة الشركات على التعرف

  .الخبرة و الفائدة

 ان وجدوا و سنوات ٣ مدى على للمعرض الذھبي الراعي تعد الفا شركة ان بالذكر الجدیر
 یشمل لكونھ وخدماتھا شركتھم لعرض مناسب معرض اكثر یعتبر المملكة مستوى على المعرض

  .ذاتھ بالوقت مستھلكین و العمل قطاع من زوار
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 والجلسات الطبخ مسابقة على المشرفین و المعرض زوار تسجیل بقسم متواجد انھ كما

  .الندوات و محاضراتال قسم الى باالضافة vip بالـ المخصصة

 

 
 

 البضائع وكالء المحدودة المالحة و للتجارة الفا توكیالت عام مدیر بعاصیري عدنان خالد وقال
 كانت بدایتھا وعند عام ٥٠ منذ تأسیسھا تم الفا شركة ان المصنعة الشركات وممثلین التموینیة
 قومت كانت كما التوزیع، لشركات توفر ھناك یكن ولم للدولة التموینیة البضائع بجل وظیفتھا

  .الغذائي المجال في بالدخول الراغبة السعودیة الشركات على االجانب الموردین بتعریف

 على تقتصر كانت ان فبعد الشركة تخصص تنوع المملكة داخل المستھلك و السوق تطور ومع
 و اتالمجمد و كاالرز البضائع في كبیر تنوع ھناك اصبح الدقیق و سكركال التموینیة البضائع

  .الغذائي بالمجال السوق متطلبات كافة شغل وتم المعلبات

 و االطالع ویتم للمعرض اكثر زوار لوجود یطمحوا انھم الى اشار العام لھذا طموحھم وعن
 وتبادل توفرت ما اذا العمل صفقات وعقد العربیة و االجنبیة المشاركة الشركات على التعرف

  .الخبرة و الفائدة

 ان وجدوا و سنوات ٣ مدى على للمعرض الذھبي الراعي تعد الفا شركة ان بالذكر الجدیر
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 ھب الثانیة المشاركة عن تحدث للمعرض الرعاة أحد مانویل لشركة التنفیذي المدیر الدرویش خالد
 یرهتطو ویتم بالمعرض تحسن وھناك وطني واجب ونعتبره بالمعرض الثاني للعام نشارك : قائال

  .العمالء نطاق لتوسیع محاولة ھناك ان كما باستمرار

 وھناك الشرائح جمیع خدمة وتتم االصناف جمیع بھ تتواجد انھ ذكر مانویل ماركت سوبر عن و
 وطغى العالم دول مختلف من تتوفر المنتجات ان واضاف مختلفة بمنتجات للتمیز دائمة محاولة

  .اسبان مصممیھ ان بحكم مانویل على االسباني الطابع

 التي المناخیة الظروف بسبب وتفاعل حركة بھ تتواجد لم المعرض من االول الیوم ان الى نوهو
  .بالخیر یبشر وحضورممتاز اقبال شھد الثاني الیوم و جدة مدینة على طرأت

  .الدولیة و المحلیة المعارض في المشاركات من العدید لھا مانویل شركة ان بالذكر الجدیر

 

 
 

 بانوراما مشاركة عن سلیمان سامي إم إف بانوراما مذیع و الفنان و المتألق االعالمي وتحدث
 اعالمي كراعي المعرض في التوالي على الثالث للعام بانوراما تشارك : قائال المأكوالت بمعرض

  .للمأكوالت الدولي السعودي للمعرض كاملة بتغطیة وتقوم

 محلیة جدیدة شركات مع االلتقاء خالل من الفرص من العدید یوفر المعرض ان الى اشار و
 امابانور تھتم كما ، جمیل اقبال تشھد التي بالطھي الخاصة المسابقة وجود الى باالضافة ودولیة
 صخا لقسم وجود ھناك و ، االجنبیة ركاتالش وكذلك بالمعرض المشارك السعودي الشباب بجمیع

  .المعرض داخل ممیزة بطریقة مشارك عبدالعزیز الملك بجامعھ الفندقة و السیاحة بمعھد
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 طموح وشباب سعودین طھاه من االذاعیة التغطیات توفیر على نحرص للمعرض راعیة وكإذاعة
  .بھ المشاركة و للمعرض للتوجھ بانوراما لمستمعین دعوة وكذلك

 يالمنزل الطبخ بتعلیم یقمن والالتي البیوت لربات خاصة عمل ورش بوجود المعرض تمیز وقال
  .العالمیة المطابخ بأسلوب المنزل داخل تقدیمة وطرق

 عن مسجلة مادة لعمل المنظمة الجھات مع التنسیق یتم قال المعرض قبل االعالنات یخص وفیما
  .متفاوتھ بأوقات ومیای مرات خمس لمدة االعالن عرض ویتم المعرض

 

 
 

 الشركة ان االغذیة لتوزیع السھم بشركة التسویق و االعمال تطویر مدیر نوري محمد سید وذكر
 معامل لھا ان كما المستوردة الغذائیة بالمواد ومختصة السعودیة بالمملكة عام ٢٠ قبل تواجدت

  .عالمیة وبمنتجات عالمیا التسویق ویتم الممكة داخل

 زادو المنتجات و العروض وتوسع جدا ممتازة نتائج حملت مشاركة سبقتھا الثانیة المشاركة وتعد
 دیةالسعو المنتجات بھ تمیز ما الجمیع على یخفى وال عالیة جودة من بھ تمیزت لما علیھا االقبال

  .المستورد و المحلي االنتاج بین ما تكامل ھناك فأصبح

 وتأخیر الدواء و الغذاء ھیئة قبل من تكون المشاكل معظم قال واستیرادھا المنتجات معوقات وعن
  .البضائع

  .أوروبیة بمواصفات ماركة انھا بالذكر الجدیر

 

 

 

 

 

 

 طموح وشباب سعودین طھاه من االذاعیة التغطیات توفیر على نحرص للمعرض راعیة وكإذاعة
  .بھ المشاركة و للمعرض للتوجھ بانوراما لمستمعین دعوة وكذلك

 يالمنزل الطبخ بتعلیم یقمن والالتي البیوت لربات خاصة عمل ورش بوجود المعرض تمیز وقال
  .العالمیة المطابخ بأسلوب المنزل داخل تقدیمة وطرق

 عن مسجلة مادة لعمل المنظمة الجھات مع التنسیق یتم قال المعرض قبل االعالنات یخص وفیما
  .متفاوتھ بأوقات ومیای مرات خمس لمدة االعالن عرض ویتم المعرض

 

 
 

 الشركة ان االغذیة لتوزیع السھم بشركة التسویق و االعمال تطویر مدیر نوري محمد سید وذكر
 معامل لھا ان كما المستوردة الغذائیة بالمواد ومختصة السعودیة بالمملكة عام ٢٠ قبل تواجدت

  .عالمیة وبمنتجات عالمیا التسویق ویتم الممكة داخل

 زادو المنتجات و العروض وتوسع جدا ممتازة نتائج حملت مشاركة سبقتھا الثانیة المشاركة وتعد
 دیةالسعو المنتجات بھ تمیز ما الجمیع على یخفى وال عالیة جودة من بھ تمیزت لما علیھا االقبال

  .المستورد و المحلي االنتاج بین ما تكامل ھناك فأصبح

 وتأخیر الدواء و الغذاء ھیئة قبل من تكون المشاكل معظم قال واستیرادھا المنتجات معوقات وعن
  .البضائع

  .أوروبیة بمواصفات ماركة انھا بالذكر الجدیر

 

 

 

 

 



 

 طموح وشباب سعودین طھاه من االذاعیة التغطیات توفیر على نحرص للمعرض راعیة وكإذاعة
  .بھ المشاركة و للمعرض للتوجھ بانوراما لمستمعین دعوة وكذلك

 يالمنزل الطبخ بتعلیم یقمن والالتي البیوت لربات خاصة عمل ورش بوجود المعرض تمیز وقال
  .العالمیة المطابخ بأسلوب المنزل داخل تقدیمة وطرق

 عن مسجلة مادة لعمل المنظمة الجھات مع التنسیق یتم قال المعرض قبل االعالنات یخص وفیما
  .متفاوتھ بأوقات ومیای مرات خمس لمدة االعالن عرض ویتم المعرض

 

 
 

 الشركة ان االغذیة لتوزیع السھم بشركة التسویق و االعمال تطویر مدیر نوري محمد سید وذكر
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 مولدیھ الشركة منتجات بعرض مشاركین باك الفا بشركة المبیعات مدیر كحیل ھشام والتقینا
 ومشاركتھم الورق و الكرتون و البالستك منتجات من الفنادق و بالمطاعم تختص عروض

  .عام كل مستمره بالمعرض

 المملكة داخل مصانع یملكون ال انھم موضحا ، للجمیع مناسبة االسعار قال الشركة اسعار نوع
  .تقریبا سنوات سبع منذ بالسوق تواجد ولھم خارجیا تصنع المنتجات وجمیع

 

 
 

 نذم أنشئت قائال المؤسسة عن الغذائیة للمواد العربیة للمؤسسة العام المدیر حوري نادر وتحدث
 الغذائیة المواد استیراد و بتصدیر مختصة وھي أبوزنادة عبدالرؤوف الشیخ لصاحبھا عام ٢٥

 ومطاعم لفنادق منتجات وتوفر السوشي بمطاعم خاصة واصناف المجمدة و المبردة كاللحوم
  .الماكوالت معرض مع لھم الثانیة السنة وتعد ومنج خمس

 منتجات ھناك ان ذكر السعودیة العربیة المملكة باستثاء عالمیا االسعار انخفاض یخص وفیما
 السوق وبحسب الطلب و العرض عملیة على ذلك ویعتمد تماما العكس وھناك اسعارھا انخفضت

  .خارجیة ظروف انھاء اي العالمي
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 المعتمد الوكیل التجاریة العمري حسین أحمد مؤسسة ادارة مجلس رئیس العمري أحمد ذكر و
 العامة المؤسسة ان للحبوب) العامة (المؤسسة المنزلیة العبوات الدقیق ومطاحن الغالل لصوامع

 التجاریة العمري حسین أحمد مؤسسة عن وتحدث لھ كراعي المعرض داخل مشاركة للحبوب
 كیلو ١٠ الى ویصل كیلو ٥ – الى لوكی١( من المنزلیة المنتجات جمیع توفر المؤسسة ان قائال

 من تكون المعرض مع الدائمة المشاركة و كمؤسسة لھم االولى المشاركة وتعد بودر) و فاخر بر
 ( .للحبوب العامة (المؤسسة قبل

 یھوعل بالسوق جدید كونھ ”فوم“ المنتج البراز المشاركة اتت قال بالمعرض مشاركتھ سبب وعن
  .الكویتي الدقیق قبل من ومنافسة كبیر جدا اقبال

 كیلو ٤٥ فسعر االخرى الدول بعكس اسعارھا ترتفع لم المملكة داخل الدقیق اسعار ان الى ونوه
  .فقط سعودي لایر ٢٧

 يا یستطیع وال تستقر االسعار بدات قد ما ونوعا الحكومة من لتدخل حتاجت االسعار ثبات وقال
  .التجارة وزارة من تصریح على الحصول بعد اال االسعار رفع تاجر

 على الرسوم فرض ولكن ممتاز المعرض ان یرى االولى للمرة بھ كمشارك للمعرض وكتقییمھ
 بالمعرض االھتمام ضرورة الى نوه كما ، العام المستھلك وتواجد الزوار من قلل المعرض زوار

 ماالھتما من فالبد محلیة منتجات عرض فیھ یتم و أجنبیة دول یستضیف كونھ للمملكة كواجھة
  .الداخلي شكلھ و بالدیكور

 ضالمعر یتطور ان مستقبال وتمنى النواحي مختلف في وتجاوبھم المعرض الدارة بالشكر وتوجھ
  .لالفضل ویرتقي
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  .لالفضل ویرتقي

 

 

 

 

 

 

 
 

 و المعارض ھذه مثل في مره ألول یشارك والذي الكوري الركن في أحمد عبدهللا أحمد وتحدث
 المعروفة الكوریة الطبیعة ومن االنواع مختلفة وعصائر طبیعیة غذائیة بمنتجات بالمملكة

 الركن یضم كما ، القوة و الطاقة اعشاب و كالجنسن المشھورة االعشاب ببعض وكذلك ، بالصحة
  .كوریة طبیعیة مواد وجمیعھا بالجسم العنایة و لتجمیلا منتجات

 

 

 

 
 

 و المعارض ھذه مثل في مره ألول یشارك والذي الكوري الركن في أحمد عبدهللا أحمد وتحدث
 المعروفة الكوریة الطبیعة ومن االنواع مختلفة وعصائر طبیعیة غذائیة بمنتجات بالمملكة

 الركن یضم كما ، القوة و الطاقة اعشاب و كالجنسن المشھورة االعشاب ببعض وكذلك ، بالصحة
  .كوریة طبیعیة مواد وجمیعھا بالجسم العنایة و لتجمیلا منتجات

 

 


