
 

 :منيوموالمؤتمر والمعرض العربي الدولي لألل- عربال-نبذه عن مؤتمر 

بهدف  الناقيبمبادرة فردية من السيد محمد  الكويت،في  1983( في عام عربالمنيوم )وم إطالق المؤتمر العربي الدولي لأللت

ي ومعالجة التحديات الرئيسية في اإلطار المؤسستعزيز الروابط ل العربية،منيوم وإقامة تعاون أكبر بين القادة في صناعة األل

 على المستويين اإلقليمي والدولي.

ى يتم استضافته عل، منيوم في الوطن العربيوناعة األللص ( هو المنصة المتميزةعربال)الدولى  العربى والمعرضالمؤتمر  

عام  البحرين ةسنويا وأخر نسخة أقيمت باستضافة دول منيوم األساسيين في المنطقةواأللخام  أساس التناوب من قبل مصنعي 

2019. 

تعزيز و العربية،منيوم في المنطقة وإنشاء منصة للتعاون بين الشركات والهيئات العاملة في صناعة األل عرباللهدف من ا

 الشبكات الدولية في هذه الصناعة.

منيوم وأللا ىوالمؤتمر الوحيد في العالم الذي يحضره كل مصنعمنيوم في الشرق األوسط وهو الحدث الرئيسي لصناعة األل عربال

 العربية.فالمنطقة منيوم وصناعة األلب المؤتمر المفضل ألي شخص مهتم ه، مما يجعلفي المنطقة

 . لمؤتمر عربال نسخة الرابعة والعشرونهو المضيف لل منيومومصر لأللشركة 

حول العالم لمناقشة  الدولي، وجمع بين قادة الصناعة من له صيت على الصعيد أصبح عربال حدثًا ،1983 منذ افتتاحه في

 منيوم مع استكشاف فرص االستثمار في المنطقة.والقضايا الحالية في قطاع األل

المهندس محمود عصمت وزير الدكتور  مصر تحت رعاية -القاهرةفي  2022ديسمبر  1من نوفمبر إلى 29يوم  الفاعليةام تق

عاليات وف عمل،وورش  دوليًا،ومعرًضا  الحالية،مؤتمًرا استراتيجيًا يركز على آفاق وتحديات الصناعة سيشمل عمال، وقطاع األ

  للتواصل.

  :(2022ديسمبر  1-نوفمبر 29والمعرض العربى الدولى لأللومنيوم ) تفاصيل المؤتمر

 -العام: لهذا  تشمل موضوعات المؤتمر

  التحديات الحالية والفرص المستقبلية. -جلسات نقاشية حول المصاهر العربية 
  عن الحرب في أوكرانيا. األزمة الناتجةتلبية الطلب المتزايد بعد كوفيد مع 
 منيوم كعامل تمكين رئيسي القتصاد أكثر استدامة وانتعاش "صديق للبيئة".واألل 
  واللوجستيات ومواد اإلدخال.التكاليف  -األلومنيوم خاصة بجلسات نقاشية 
  تحليل وتوقعاتSWOT منيوم.ولألل 

 مصافي األلوميناوتحديث  فى كل القطاعاتمنيوم وفهم طلب السوق على األل. 
 هل المنتجات ذات القيمة المضافة هي الطريق إلى هوامش ربح أفضل؟ 
  منيوم.وعلى صناعة األل الحوكمة، الرعاية االجتماعية والبيئةتأثير بنود 
  منيوم.وصناعة األل فيالخطط تغير قواعد 
  في قطاع األلمنيوم مع الصناعة  التحدياتمواجهة 
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