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البرنامج العلمي
وورش العمل

الراعي الذهبي الراعي الرئيسي الراعي البالتيني

تنظيم بالتزامن مع بإشراف

٣٠ يــنــايــر إلــى ٠١ فــبــرايـــر ٢٠٢٢
فـــنـــدق هـــيـــلـــتـــون الـــريـــاض - غـــرنـــاطــة



جلسات المؤتمر / القاعة الرئيسيةاليوم األول: األحد  3٠  يناير  01٢٠٢٢

اإلفتتاح
االفتتاح الرئيسي- جولة في المعرض 10:30 ص - 11:00 ص

توقيع االتفاقيات الدولية والمحلية 11:00ص - 11:05ص 

برنامج المؤتمر
الجلسات الوزارية رفيعة المستوى

الموضوع المتحدث  الوقت

عرض عن الثروة السمكية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030  11:05 ص  - 11:10 ص

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة  •
MEWA minister Opening Speech 

معالي مدير عام منظمة اإلغذية والزراعة لالمم المتحدة  •
FAO VP speech (Manuel)

11:10ص - 11:40ص

مدير الجلسة: عبداهلل الشهري

األمن الغذائي العالمي واالقليمي •
تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة في  •

المنطقة  
تشجيع االستثمار المسؤول   •
استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز االستدامة البيئية وزيادة  •

تنافسية السوق
إدارة المصايد السمكية وأثرها االجتماعي  •

وزير البيئة والمياه والزراعة - السعودية •
مدير عام األسماك واالستزراع المائي بمنظمة األغذية والزارعة باألمم المتحدة •
وزير التغير المناخي والبيئة بدولة االمارات العربية المتحدة •
وزير االقتصاد البحري بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية •
وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية •

11:40 ص - 12:15 م

استراحة الصالة  12:15م - 12:30م

جلسة نقاش 
مدير الجلسة : أ. وئام عبدالعزيز الدخيل

ضمان جودة المنتج واعتماده وتحقيق االستدامة البيئة  •
بوصفها المحركات الرئيسية للسوق 

دور المصايد السمكية في توفير احتياج سوق المأكوالت  •
البحرية للحفاظ على عادات وتقاليد المناطق الساحلية 

وتالحمها المجتمعي 
تحسين ادارة الثروة السمكية ومكافحة صيد االسماك غير  •

المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنتظم 
إمكانات االستزراع المائي في المياه العذبة في المنطقة  •
دور االعالف في تحقيق االستدامة في قطاع االستزراع المائي  •
معايير المأكوالت البحرية وقواعد االستيراد  •

وزير البلدية والبيئة بدولة قطر  •
وزير الزراعة بجمهورية العراق  •
وزير الثروة السمكية والموارد البحرية بجمهورية الصومال الفيدرالية  •
وزير الزراعة واستصالح األراضي بجمهورية مصر العربية  •
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء  - المملكة العربية السعودية  •

12:30 م - 01:10م 

تكريم الرعاة •
صورة جماعية لرؤساء الوفود •

الغداء 02:00 م - 03:00 م

 الجلسة الثانية
عنوان الجلسة : رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وقطاع االستزراع المائي 

الموضوع المتحدث  الوقت

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وقطاع االستزراع المائي • د. علي بن محمد الشيخي 
)الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية( 04:00 م - 04:20م

التحول األزرق لتوفير الغذاء للعالم من األغذية المائية  • مانويل برانش
مدير عام األسماك واالستزراع المائي بمنظمة األغذية والزارعة باألمم المتحدة 04:20م - 04:40 م

طبيعة  االستزراع المائي في مشروع نيوم  • خوان كارلوس موثمايور
المدير التنفيذي لقطاع الغذاء 04:40م - 05:00 م

السنة الدولية للمصايد الحرفية واالستزراع المائي • كارولينا كارانزا
ممثل رئيس اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للمصائد  05:00م - 05:20م

إستراحة  05:20م - 05:35م

جلسة نقاش 
مدير الجلسة : فيليبوس باباجورجيو

المواضيع : •
التنمية المستدامة لالستزراع المائي لتحقيق االمن الغذائي  •
إدارة مصايد األسماك الساحلية والصغيرة •
االستزراع المائي ونهج البيئة •

د. علي بن محمد الشيخي  •
مانويل برانش   •
بالمي بالماسون )نيوم ( •
كارولينا كارانزا •

05:35م - 06:15م

برنامج زيارة وعشاء كبار الضيوف 07:00 م



جلسات المؤتمر / القاعة الرئيسيةاليوم الثاني: االثنين  31  يناير  02٢٠٢٢
 الجلسة األولى

عنوان الجلسة : منظمة األغذية والزراعة - السنة الدولية للمصايد 2022

الموضوع المتحدث  الوقت

لقاءات ثنائية لضيوف المؤتمر ، صفقات متوقعة على هامش المعرض 10:00ص - 12:00م

التعاون اإلقليمي لتأسيس هيئة تربية األحياء المائية وادارة 

المصايد السمكية في البحر االحمر وخليج عدن

د. احمد المزروعي

أمين عام الهيئة اإلقليمية للمصايد

منظمة األغذية والزراعة )الفاو( المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األدنى وشمال افريقيا 

12:00 م - 12:20 م

التنمية المستدامة لالستزراع المائي في المناطق الصحراوية : 

مثااًل على ذلك دول مجلي التعاون الخليجي وجمهورية اليمن 

ليونيل دبادي 

كبير خبراء مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 

منظمة األغذية والزراعة ) الفاو (  المكتب شبه االقليمي لدول مجلس التعاون وجمهورية اليمن

12:20م - 12:40م

إدارة المصايد الصغيرة واالستزراع المائي في المملكة العربية 

السعودية : التنمية المستدامة والتحديات 

 بيدرو جوميز 

مستشار فني )خبير إدارة مصايد األسماك ( الفاو ، المملكة العربية السعودية  
12:40م - 01:00م

استراحة 01:00 م - 01:15 م 

جلسة نقاش  
مدير الجلسة: د.يوسف الحافظ

السنة الدولية للمصايد الحرفية وتربية األحياء المائية •

• GFCMو RECOFI دور المملكة العربية السعودية في

أهداف التنمية المستدامة •

توجيه انتباه العالم على دور صغار الصيادين •

دور مزارعي األسماك والعاملين في صيد األسماك في  •

تحقيق األمن الغذائي

القضاء على الفقر واالستخدام المستدام للموارد  •

الطبيعية

فقرة األسئلة واالجابات •

د.احمد المزروعي  •

ليونيل دبادي •

 بيدرو جوميز  •

01:15م - 02:00 م 

الغداء 02:00 - 03:00 م

 الجلسة الثانية
عنوان الجلسة : بناء اقتصاد ازرق في المملكة العربية السعودية 

الموضوع المتحدث  الوقت

دور االستزراع المائي في بناء االقتصاد األزرق في المملكة العربية 

السعودية 

فيليبوس باباجورجيو

مدير إدارة  االستزراع المائي -البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية 
4:00م - 4:20م

طبيعة المشهد البحثي في االستزراع البحري في المملكة 

العربية السعودية 

د. عبد العزيز السويلم 

)الرئيس التنفيذي لشركة المنارة للتطوير المحدودة(
04:20م - 04:40م

التطورات التقنية الحيوية المهمة في االستزراع المائي 

البروفيسور باري أنطونيو كوستا بيرس

هنري الثام وجريس دوهرتي - أستاذ نظم أغذية المحيطات  ، جامعة نيو إنجالند ، الواليات 

المتحدة األمريكية

04:40م - 05:00م

برنامج تنمية التقنية الحيوية للطحالب في المملكة 
د.كالوديو فوينتس جرونوالد

جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية )كاوست(
05:00م - 05:20م

استراحة 05:20م - 05:35م

جلسة نقاش 
مدير الجلسة: بير كايلز 

المواضيع :  •

ربط أبحاث االستزراع المائي باحتياجات السوق  •

السياحة المستدامة ودورها في بناء االقتصاد األزرق  •

مبادئ االستثمار المستدام في االستزراع المائي •

د. عبد العزيز السويلم  •

البروفيسور باري أنطونيو كوستا بيرس  •

د.كالوديو فوينتس جرونوالد •

د. رستي برينارد ) شركة تطوير البحر األحمر ( •

فيليبوس باباجورجيو •

05:35م - 06:20 م



القاعة الرئيسيةاليوم الثالث: الثالثاء  ٠1  فبراير  03٢٠٢٢
 الجلسة األولى

عنوان الجلسة : الفرص االستثمارية في قطاع االستزراع المائي 

الموضوع المتحدث  الوقت

لقاءات ثنائية لضيوف المؤتمر ، صفقات متوقعة على هامش المعرض 10:00ص - 12:00م

دعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 

لقطاع االستزراع المائي

م. سليمان بن خالد المزروع

الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية )ندلب(
12:00م - 12:20م

صندوق التنمية الزراعية والدور القيادي في تنمية قطاع الثروة 

السمكية

أ. منير بن فهد السهلي

مدير عام صندوق التنمية الزراعية
12:20 م - 12:40 م

متطلبات القطاع الخاص لالستثمار وتحديات المستثمر 

السعودي

أ. خلود بنت عبدالعزيز الدخيل

عضو مجلس إدارة غرفة الرياض  ورئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي و التأمين بإتحاد الغرف السعودية
12:40م - 01:00م

استراحة 01:00م - 01:15م

دور »سالك« في تمكين القطاع الخاص بمجال االستزراع المائي
م . عبدالرحمن العويس

الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة بالشركة السعودية لالستثمار الزراعي و اإلنتاج الحيواني )سالك(
01:15 م - 01:35 م

الحاجة لالستزراع المائي والميز النسبية للمملكة
م. أحمد بن رشيد البالع

رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية لالستزراع المائي
01:35 م - 01:55م

تدشين منصة مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد األسماك تحت رعاية سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزررعة للزراعة المهندس: أحمد بن صالح عيادة الخمشي 01:55 م - 02:00م

استراحة 02:00 م - 02:10م

جلسة نقاش
مدير الجلسة: م. حيدر السحتوت

المواضيع  •

الفرص االستثمارية في االستزراع المائي في المملكة  •

العربية السعودية 

تحديات سلسلة قيمة المأكوالت البحرية  •

ضمان االمن الحيوي للعمليات  •

أ. عادل عبداهلل الجمعه  •

م. جميل الغامدي •

أ. خلود بنت عبدالعزيز الدخيل •

م . عبدالرحمن العويس •

م .أحمد بن رشيد البالع •

02:10م - 03:00

الغداء 03:15 م  -  04:00 م



ورش العمل /  قاعة اشبيليهاليوم الثاني: االثنين  31  يناير  01٢٠٢٢

ورش العمل /  قاعة اشبيليه

برنامج ورش العمل )الفترة األولى( 

الموضوع المتحدث  )الجهة (  الوقت

دور صندوق التنمية الزراعية في تمويل مشاريع الثروة 

السمكية
م. مشبب علي القحطاني  -  )صندوق التنمية الزراعية( ٠٢:٠٠ م - ٠٢:15م

تسويق المنتجات السمكية د. خالد البالع  - ) المجموعة الوطنية لالستزراع المائي( ٠٢:15 م - ٠٢:3٠م

)RAS( التقدم التكنولوجي  في نظام االستزراع المائي المغلق د. مايكل تيمونز - مركز المبدعون )جامعة الملك عبدالعزيز( ٠٢:3٠م - ٠٢:45م

استراحة ٠٢:45م - ٠3:٠٠م

تطوير الصناعة الغذائية في المنتجات السمكية
د. أماني الجهني  -  )جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن(

د. أمل الخريف - -  )جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن(
٠3:٠٠م - ٠3:15م

منتجات »مدن« المبتكرة لخدمة القطاع الصناعي

م. عبدالرحمن الرميزان 

مدير ادارة تطوير االستثمار بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 

»مدن«

٠3:15 م - ٠3:3٠ م

برنامج ورش العمل )الفترة الثانية( 

الموضوع المتحدث  )الجهة (  الوقت

دور المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في للمحافظة 

على البيئة البحرية والساحلية واستدامة الموارد الطبيعية
د. إبراهيم الحارثي  )المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية( ٠6:٠٠م - ٠6:15م

تطور تقنية البيوفلوك في المزارع الداخلية في المملكة  د. محمد باروم - مركز المبدعون )جامعة الملك عبدالعزيز( ٠6:15 م - ٠6:3٠ م

Food Grade Gases in Aquaculture د.ميلوس كوستيس ) جالف كرايو(  - ٠6:3٠ م - ٠6:45 م

استراحة ٠6:45 م - ٠7:٠٠ م

تأثير التغيرات المناخية على قطاع االستزراع المائي أ.منيرة عزيز - ) البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية( ٠7:٠٠ م - ٠7:15 م

قصة نجاح لألبحاث في االستزارع المائي بالمياه المالحة د.أسعد محمد - ) شركة المنارة للتطوير المحدودة ( ٠7:15م - ٠7:45 م

معايير الجودة العالمية لإلستزراع المائي والمأكوالت البحرية 

وأنظمة سالمة األغذية واالستدامة.
د.ناصر حميد - ) المجموعة الوطنية لالستزراع المائي( ٠7:45 م - ٠8:٠٠م




