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ٔانزٙ رًُؼ  0202نؼبو ػٍ اعشاء يغبثمخ نُذٌ انذٔنٛخ نهؼغم  Confexpo Global Ltd رؼهٍ ششكخ -1

 :انغٕائض انزبنٛخ

 %(122 % ؽزٗ 5959نهًؼذالد يٍ  عٕائض انؼغم انجالرُٛٗ ) -

  (%59% ؽزٗ  5259عٕائض انؼغم انضْجٗ )نهًؼذالد يٍ  -

 %(525% ؽزٗ 59)نهًؼذالد يٍ  0202عٕائض انؼغم انفؼٛخ نهغٕدح  -

 

 :انغشع يٍ انًغبثمخ -0

رؾًم  إثالؽ انُؾبنٍٛ ٔيُزغٙ انؼغم ٔرغبس انزغضئخ انزٍٚ ٕٚصػٌٕ يُزغبرٓى ثشكم لبََٕٙ ٔانزٙ  - أ

نؾفبظ ػهٗ عٕدح يُزغبرٓى  نزذػٛى اثأَٓب يُزغبد ػبنٛخ انغٕدح ٔيطبثمخ نهًٕاطفبد  ػاليزٓى انزغبسٚخ

 .يٍ خالل انزشٔٚظ نهؼغم ػبنٙ انغٕدح فٙ كم عبَت يٍ عٕاَت اعزخذايّ ٔاعزٓالكّ

ٛغ طُبع انًُزغبد انغزائٛخ انزٗ انًغزٓهكٍٛ انغذد ٔانشجبة )انًذاسط( ٔعًخ انؾمٛمٛخ رؼضٚض انًؼشف - ة

 انؾمٛمخ5 ؽٕل انخظبئض انظؾٛخ ٔانغزائٛخ نهؼغم غمذخم ثٓب انؼٚ

 انزشٔٚظ نهؼغم ػبنٙ انغٕدح ثٓذف رطٕٚشح ٔيؼشفخ انًغزٓهكٍٛ ثغًٛغ األػغبل انًخزهفخ5 - د

 

انًؤْهٍٛ نهًشبسكخ يٍ أ٘ دٔنخ يُزغخ نهؼغم فٙ انؼبنى ْى انششكبد ٔانًؤعغبد انزٗ ال ٚمم اَزبعٓب ػٍ  -2

انؼغم انًخزهفخ ْٔزِ انششكبد ْٗ انًغًٕػ نٓب ثبنًشبسكخ فٙ يغبثمخ  كٛهٕ عشاو نكم َٕع يٍ إَٔاع 922

ٔانًؼهٍ يٍ لجم نغُخ  انٕلذ انًؾذدخالل اعزٛفبء عًٛغ انششٔؽ ٔانًزطهجبد ثششؽ  ٠٢٠٢نُذٌ نؼبو 

 5انًغبثمخ

 إَٔاعٚغت ػهٗ انششكبد ٔانُؾبنٍٛ ٔرغبس انؼغم انزٍٚ ٚشغجٌٕ فٙ انًشبسكخ فٙ انًغبثمخ أٌ ٚشعهٕا  -4

كًب ٚمغ ػهٗ 5 و 0202اثشٚم  22ْٕٔ  اَزٓبء انًٕػذ انًؼهٍانًخزهفخ يغ رؼجئخ اعزًبساد انًشبسكخ لجم  انؼغم

داسح انًغبثمخ ٔانؼُبٍٔٚ انًؾذدح خالل انٕلذ إرٕطٛم انؼُٛبد ٔاسعبنٓب انٗ يمش يغئٕنٛخ شؾٍ ٔ انًشبسكٍٛ

يٍ اسفبق  الثذ كم َٕع ػغم عٛشبسن ثبنًغبثمخٔيغ  ثبنًغبثمخ انًؼهٍ ػُّ العزالو انؼُٛبد نهًشبسكخ

 :انًغزُذاد انزبنٛخ



ًَٕرط انًشبسكخ يؼجأ ثشكم كبيم ٔطؾٛؼ )أ٘ ًَٕرط غٛش يمشٔء أٔ ثّ يؼهٕيبد خبؽئخ نٍ ٚؼزذ  - أ

 ثّ(5

كم َٕع يٍ انؼغم انزٖ عٕف ٚشبسن ٚغت أٌ ٚكٌٕ ػجبسح ػٍ أسثغ ػجٕاد أٔ أسثغ ثطشيبَبد يٍ  - ة

 نكم َٕع ػغم5 عى يغهمخ ٔيخزٕيخ ثشكم أيٍ ٥٢٢ٔ عى أ ٠٥٢فئخ 

ٚغت إسفبق كم نكم َٕع ػغم5 كًب  (ٕٚسٔ 092َغخخ يٍ إصجبد دفغ  سعٕو انًشبسكخ فٙ انًغبثمخ ) - د

 م انًشبسكخ ٔنزغُت أ٘ رأخٛشيغ ثبلٙ رفبطٛم انًشزشن5 يٍ أعم رغٓٛ يب عجك فٙ يهف يغهك

ُُٚظؼ ثئسعبل َغخ يٍ انًغزُذاد انًطهٕثخ يغجمًب ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ 

info@LondonHoneyAwards.com  ػهًب ثأَّ عٛزى اعزجؼبد أ٘ يشبسكخ ال رزٕافك يغ نٕائؼ

 انًغبثمخ5

 -انفشكزٕص  ٕٚػؼ ثّ َغجخٚؾزٕٖ ػهٗ  ؽبطم ػهٗ اإلػزًبدنهؼغم يٍ يخزجش  ٛخشٓبدح رؾهٛم كًٛٛبئ - س

َشبؽ اَضٚى انذٚبعزبص  -انشؽٕثخ  -يغًٕع انفشكزٕص ٔانغهٕكٕص  -انغكشٔص َغجخ  -انغهٕكٕص َغجخ 

يؾزٕٖ ْٛذٔكغٙ  -ؽٛف ؽجٕة انهمبػ  -( mS/cm) ٛخانكٓشثبئ ٛخانزٕطٛه -( Schade / g)يمٛبط 

 ( )يهغى / كغى(HMF5) يٛضٛم فٕسفٕسال

نغُخ انًغبثمخ نٛغذ يغئٕنخ ػٍ أ٘ يشبسكخ ٚزى رمذًٚٓب ثؼذ انًٕػذ انُٓبئٙ ٔاغالق يٕػذ اعزالو  -9

فمذ كهٙ أٔ عضئٙ نهؼغم انًشبسن أٔ أٖ كغش سكخ كًب أَٓب نٛغذ يغئٕنخ ػٍ ًشباألػغبل ٔاعزًبساد ان

ؽغٙ نهؼُٛبد ثغجت رغٛش كًٛٛبئٙ ٔؽجٛؼٙ ٔأ٘ ثبنًغبثمخ خالل ػًهٛخ انشؾٍ كًب أَٓب نٛغذ يغئٕنخ ػٍ 

د رغٛشاد دسعخ انؾشاسح أٔ اَكغبس انؼجٕاد )أٔ أ٘ يشكهخ أخشٖ( أصُبء انُمم كًب ٚزؾًم انًشزشن أٔ انششكب

غبل  إنٗ عكشربسٚخ انًغبثمخ يٍ نؾظخ ٔطٕل األػػهًب ثأٌ  ركبنٛف انشؾٍ  أ٘ َفمبد أخشٖ رزؼهك ثبنُمم

انزبيخ ٛخ انؾفبظ ػهٗ انؼُٛبد ٔانُضاْخ ػهٗ نغُخ انًغبثمخ رمغ ػهٗ ػبرك انهغُخ انًُظًخ يغؤٔن ٓبػشػ ٔثؼذ

 ثبنًغبثمخ5

(5 0202-0200ػهٗ أعبط فزشح انؾظبد )فزشح إَزبط انؼغم ٚغت اخزٛبسح نًشبسكخ فٙ انًغبثمخ اانؼغم  -5

 0202 اثشٚم 22ٔانًٕػذ انُٓبئٙ نؼُٛبد انؼغم  0202 اثشٚم 22انًٕػذ انُٓبئٙ نزمذٚى ًَبرط انًشبسكخ ٔ

 5يغبءً  9522انغبػخ 

يٍ لجم نغُخ ؾغٙ اننززٔق ن فٙ انًغبثمخ ثشكم يغٕٓل ٔيشفشح ػُٛبد انؼغم انزٙ عزشبسرؾكٛى عٛزى  -7

كم ن بعزًبسح رمٛٛى يُبعجخٔٚزى رمٛٛى انؼغم ث ٔأػؼبء يٍ انهغُخ انؾغٛخانهغُخ رزأنف يٍ سئٛظ  انزٙانزؾكٛى 

 5 122إنٗ  2ػهٗ يمٛبط يٍ ػُٛخ ثزمذٚش إعًبنٙ يُفظم 

خ ٚمٕدْب انشئٛظ أٔ انًًضم انز٘ عٛؼٍٛ سئٛظ انهغُبثمخ يٍ يغًٕػبد رُظى انًغ انزُغٛكرزكٌٕ نغُخ  -5

 مشاساد َٓبئٛخ ٔغٛش لبثهخ نهُمغانػهًب ثأٌ  ٔانز٘ ثذٔسِ عٛخزبس ٔٚزؼبٌٔ يغ أػؼبء انهغُخ انؾغٛخ انؾغٛخ

 يغ انششكبد انًشبسكخ فٙ انًغبثمخ5نّ ػاللخ  )يٕظف( أ٘ ػؼٕكًب عٛغزجؼذ 

عٛششف يًضم ػٍ ٔ أػؼبء نغُخ االخزٛبس عٛمذيخزظُٛف انشلًٙ انز٘ ان عٛزى رمٛٛى األػغبل يؼزًذا ػهٗ -5

يٍ أعم 5ٔ ٔطؾٛؾخٛؼًٍ رُفٛز اإلعشاءاد ثطشٚمخ عهغخ ناألػًبل انشعًٛخ نهغُخ انؾغٛخ  ػهٗنغُخ انزُظٛى 



ٚغٕص نهًشبسكٍٛ  كًبٛغ انؼُٛبد5 نغً انزمٛٛىنٍ ٚزى َشش  ٔانًزغبثمٍٛانششكبد انًشبسكخ  خظٕطٛبدانؾفبظ 

 5ّانًغبثم فٙانًمذيخ  ثؼُٛبرٓىانخبص  انزمٛٛى ػهٗ ؾظٕلنه ثزمذٚى ؽهتفٙ انًغبثمخ 

  5انًخزهفخ اإلػالو عبئمثٕ ػٍ فٕصْى ثبنًغبثمخ اإلػالٌٚؾك نهششكبد ٔانًزغبثمٌٕ انفبئضٌٔ ثبنًغبثمخ  -12

 نًغبثمخ ثًٕػذ ؽفم رٕصٚغ انغٕائض5ا اداسحعًٛغ انًشبسكٍٛ فٙ انٕلذ انًُبعت يٍ  اػالوعٛزى  -11

كًب  اإلخجبسٚخ ٔاإلػالَبد اإلػاليٛخعٛزى َشش َزبئظ انغٕائض فٙ انظؾف ٔانزشٔٚظ نٓب ػجش انُششاد  -10

لُٕاد انجش " ػجش London IHA 2023اإلػالو نُزبئظ " ٔعبئم فٙخ ثبنُشش ٔانزشٔٚظ انًغبثم اداسحعزمٕو 

 5ثٓذف اإلػالٌ ػٍ انششكبد انؾبئضح ػهٗ عٕائض ٔانزشٔٚظ نٓب اإلراػٙ ٔانزهفضَٕٚٙ 

 نهؼغم انؼشثٙ ػهٗ انؼُٕاٌ انزبنٗ: اسعبل انؼُٛبد يٍ انذٔل انؼشثٛخ -12

 مختبز مقاييس الجودة للمواد الغذائيت

 حى البحيزاث  -المذينت الصناعيت 31مع شارع  8تقاطع شارع 

 العزبيت السعوديتالمملكت  –المكزمت مكت  

+966565838777 


