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الفكرة

ــج  ــام البرنام ــمكية ق ــروة الس ــاص بالث ــرض خ ــة مع ــرورة إقام ــة بض ــاه والزراع ــة والمي ــر البيئ ــي وزي ــه معال ــى توجي ــاَء عل بن
الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية باإلعداد إلقامة حـــدث متميـــز للتركيـــز علـــى أهميـــة الثـــروة الســـمكية واستدامتها 
وكيـف يمكـن االسـتفادة منهـا واسـتغاللها بشـكل جيـد للنهـوض بالقطاعـات االقتصادية المرتبطــة بهــا، وإلبــراز المزايــا 
العديــــدة للموقــــع االســــتراتيجي للمملكــــة العربيــــة الســــعودية، مـــن خـــالل إقامة معـــرض يضـم القطاعـــات واالنشـطة 
المختلفـــة تحـــت ســـقف واحـــد باإلضافــة الـــى إقامــة مؤتمـــر يســـتقطب التجـــارب الدوليـــة والخبـــرات العالميــة لمناقشـــة 
المواضيـــع والقضايـــا المســـتجدة علــــى الســــاحة الدوليــــة وخاصــــة فــــي مجــــال االســــتزراع المائــــي ومصائــــد األســــماك 

وغيرهــــا مــــن المواضيــع الهامــة

عـدم وجـود حدث أو فعاليـة تجمـع كافـة القطاعـات واألنشـطة 

ــي تحـــت ســـقف  ــتزراع المائـ ــماك واالسـ ــة بمصائــد األسـ المرتبطـ

واحــد.

الريــادة والتميــز فــي إقامــة فعاليــة دوليــة تتيــح تبــادل الخبــرات 

النمــو  لتعزيــز  االســتثمارية  الفــرص  واســتعراض  العلميــة 

أهــداف  وتحقيــق  الســمكية  الثــروة  قطــاع  فــي  االقتصــادي 

وعالميــً. واقليميــً  محليــً  المســتدامة  التنميــة 

- توفير منصة ســـنوية للنقـــاش العلمـــي والعملـــي بيـــن إدارة الثـــروة الســـمكية  وشركائها.

- تشـــجيع االستثمار المحلـــي واألجنبي فـــي مجال االستزراع المائـــي. 

- التواصل مع صناع القرار الرئيسين في المملكة فيما يخص الثروة السمكية ومستلزماتها.

- االطالع وعرض آخر مستجدات المنتجات الــبــحــريــة واحــدث التقنيات المتطورة في مجال االستزراع المائي.

لماذا مؤتمر ومعرض الثروة 
السمكية؟

الرؤية

األهداف



معالي المهندس

عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة 

برعاية

بإشراف



المؤتمر
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فهــم دور قطــاع الثــروة الســمكية فــي تحقيــق االمــن الغذائــي 
البيئــة  وزارة  واســتراتيجية  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 

والميــاه والزراعــة؟

الســعودي؟  البحريــة  يريــده مســتهلك األطعمــة  الــذي  مــا 
ــد والــدروس المســتفادة مــن األبحــاث الوطنيــة  تقديــم الفوائ

فــي مجــال تســويق األطعمــة البحريــة 

انتــاج  لتحقيــق  الخاصــة  االســتثمارات  تحفيــز  يمكــن  كيــف 
المائــي؟   االســتزراع  لقطــاع  مســتدام 

كيــف يمكــن لصنــدوق التنميــة الزراعيــة دعــم قطــاع االســتزراع 
المائــي؟

كيف يبدو مستقبل االستزراع المائي العالمي؟

مــا دور ســامة األطعمــة البحريــة وضمــان جودتهــا فــي كســب 
ثقــة المســتهلك؟

اإلنتاجيــة  للوحــدات  مســتدامة  مشــاريع  انشــاء  يمكــن  كيــف 
RAS فــي المملكــة  الســمكية التــي تعمــل بالنظــام المغلــق 
العربيــة الســعودية؟ تقديــم دراســة حالــة لتطويــر مشــروع انتــاج 

الهامــور ؟

الشركاءمواضيع المؤتمر



المعرض



ــة  ــي المملك ــمكي ف ــتزراع الس ــة اإلس ــول بصناع ــى الوص ــج  إل ــدف البرنام  يه

ــدول المتقدمــة والتــي ســبقت المملكــة  ــى مصــاف ال ــة الســعودية إل العربي

فــي هــذا المجــال، ولعــل تركيــز الجهــود وفــق رؤيــة 2030 والتــي حظــي قطــاع 

الثــروة الســمكية بتخصيــص طمــوح لكــي تصبــح رافــدًا اقتصاديــً تنمويــً 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف ــن الغذائ ــق األم يحق

تعزيــز القيمــة المضافــة للمــوارد 

خــالل  مــن  الطبيعيــة  الوطنيــة 

عبــر  الخــاص  القطــاع  تمكيــن 

والـتــســهــيــــالت  الـتـشـريـعــــات 

بالقطــاع  للنهــوض  والتوصيــات 

المرســومة. األهــداف  وتحقيــق 

ــذا  ــي ه ــتثمار ف ــم االس ــادة حج زي

التعريــف  طريــق  عــن  المجــال 

واســتقطاب  المتاحــة  بالفــرص 

المتخصــص  األجنبــي  المســتثمر 

لعمــل إضافــة فــي نمــو صناعــة 

الســمكي. االســتزراع 

حـــول  الـــوعي  مـسـتـــوى  رفـــع 

المنتجــات الســمكية اآلمنــة وذلــك 

عبــر تشــجيع النمــط االســتهالكي.

1٢٣

اإلشراف

ينبثــق عمــل البرنامــج مــن مظلــة وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة وبالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة المباشــرة وذات االختصــاص )الهيئــة العامــة للغــذاء 

والــدواء - وزارة الصحــة - وزارة التعليــم–- وزارة التجــارة(، ويتمثــل عمــل البرنامــج فــي ثالثــة مجــاالت رئيســية هــي:



باألرقام
سوق الثروة البحرية واإلستزراع المائي

حجم الطلب الداخلي 
من المنتجات السمكية 

في المملكة.

إنتاج الروبيان

إنتاج أسماك المياه الداخلية

إنتاج أسماك المياه البحرية

الحجم التقديري لالستثمارات 
في القطاع الخاص حتى عام 
2030 في مجال االستزراع المائي.

حجم اإلنتاج لقطاع 
االستزراع المائي حتى 

عام 2030. 

نسبة حجم المستورد 
من الثروة السمكية 

عدد قوارب الصيد 
في المملكة 

عدد العاملين في 
قطاع الصيد البحري 

إنتاج مشاريع االستزراع المائي لعام ٢0٢0 واإلنتاجية المستهدفة لعام ٢0٣0.

45,000 طن

١5,000 طن

40,000 طن

2030

2030

2030

2020

2020

2020

80,000 طن

٧0,000 طن

450,000 طن

١٧
مليار ريال 

٦00
ألف طن 

١4,8٦530,3٧0  %٦5282
ألف طن 



أول معرض بحري متخصص 
في المملكة.

نقطة التقاء هامة بين البرنامج الوطني 
لتطوير الثروة السمكية وشركائها من 

القطاع الخاص.

التواصل مع صناع القرار الرئيسين في 
المملـكـة فيما يـخـص الثروة البحرية 

ومستلزماتها.

فرصـة لعمل شراكات مع الشركات 
والجـهـات وتـكـوين عـالقـات مع خبراء 

ومـخـتــصــيــن ومـهـتـمـيـن.

منصة علمية مهمة حيث يصاحب 
المـعـرض مـؤتـمر عـلـمـي وورش عـمـل 

متخصصة.

إبراز العالمات التجارية الجديدة
والترويج لها ضمن المعرض.

الــتـقــاء الـشـركات الـمـصـدرة 
والمستوردة للمأكوالت البحرية 

والمبردة والمجمدة.

االطالع وعرض آخر مستجدات المنتجات 
البحرية واحدث التقنيات المتطورة في 

مجال االستزراع المائي.

لماذا تشترك في 
المعرض؟



الصناعة البحريةالسياحة البحرية

المأكوالت البحرية
االستزراع المائي

مصائد األسماك

العارضون

١الــزوار
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منسوبي شركات 
األغذية البحرية

منسوبي شركات 
التخزين واإلمداد

أخصائيي التغذية
منسوبي الجهات 

الحكومية المختصة

رجال االعمال والمستثمرين 
المحليين و االجانب

منسوبي شركات 
النقل البحري

منسوبي معاهد 
الدراسات البحرية

منسوبي شركات 
الخدمات المساندة

منسوبي الجامعات 
والكليات

هواة الصيد 
والرياضات البحرية



• يرافق المعرض أكثر من منصة تفاعلية تناقش اكثر من موضوع ومحتوى علمي.

• يرافق المعرض مؤتمر  يضم العديد من الجلسات في مجال مصائد األسماك واإلستزراع المائي وصناعة القوارب والسياحة البحرية، 
يتحدث فيها أكثر من ١00 متحدث محلي ودولي.

المؤتمر

ورش عمل

المنصة التفاعلية

• يرافق المعرض إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة في مجال مصائد األسماك واإلستزراع المائي والمأكوالت البحرية.

هــو البوابــة الــى عقــد لقــاءات بيــن العارضيــن والــزوار فــي 
المؤتمــر والمعــرض الدولــي للثــروة الســمكية فــي المــكان 
المعــرض  زوار  وربــط  المعــرض  ضمــن  لذلــك  المخصــص 

ــد. ــكان واح ــي م ــن ف والعارضي
المســبق  والترتيــب  التواصــل  البرنامــج  هــذا  يتيــح 
القــرار  وصانعــي  التنفيذيــن  الرؤســاء  مــع  لالجتماعــات 
والمســتثمرين لمقابلــة العارضيــن لخلــق فــرص جديــدة 

تجاريــة. بأعمــال  والقيــام 

ــى عقــد لقــاءات العارضيــن  يهــدف هــذا البرنامــج الهــام إل
الوطنــي  البرنامــج  مســؤولي  مــع  والدولييــن  المحلييــن 
أســئلتهم  علــى  للــرد  الســمكية  الثــروة  لتطويــر قطــاع 
و  المؤتمــر  إقامــة  أيــام  خــالل  وذلــك  واستفســاراتهم 
المعــرض، يوجــد مــكان مخصــص لعقــد هــذه اللقــاءات. 

برنامج تواصل رجال األعمال 
B2B

برنامج التواصل الحكومي
B2G

ليس مجرد معرض...

وسائل إعالنية مطبوعة

المخرجات
لقاءات مع المسؤولين.

لقاءات مع العارضين.

فيلم قصيرلعرض المؤتمر والمعرض.

تغطية الفيديو للمؤتمرات والمعارض.

من الصحافة 

جريدة الرياض
جريدة الجزيرة

مجلة عالم التجارة 
والصناعة

قنوات تليفزيون 
وسائل التواصل

اجتماعي  

إم بي سي 
السعودية ١  
السعودية ٢

سي إن بي سي

مشهورين سناب شات
حجز تريند على تويتر 

 إعالنات مدفوعة على تويتر 
تغطيه حيه على يو تيوب
نشرة إخبارية يومية على 

البريد ا�لكتروني

نشرات إخبارية 

٢٠٠,٠٠٠ نشرة 
المحتوى: دعوة, 
معلومات وتقارير

Invitation

26-28  J anuary  2021

Riyadh International Convention & Exhibitio
n Center

FISHERIES IN
VESTMENT 

SAUDI ARABIA

ي للثروة السمكية
ض الدول

المؤتمر والمعر

Sau
di Intl. M

arin
e Exhibitio

n & Conference

Organ
ized by:

Supervis
ed by

Sponsored by

The first specialized marine exhibition in KSA.

An opportunity to create partnerships with companies
and entities and to build relationships with experts,
specialists and interested parties.

Viewing and presenting the latest advanced technologies
in the field of aquaculture.

An important meeting point with the Decision
Makers in fisheries industry. 

Meeting with exporting and importing companies
of chilled and frozen seafood.

An important scientific platform where in conference and workshops will be held during the exhibition.

Why Participate in
Exhibition 2021?

* Source: The Annual Report of the National Fisheries Development Program

Production of aquaculture projects for 2020
and targeted productivity for 2030.

600,000
Tons

An important meeting point between the National
Fisheries Development Program and its private
sector partners.

Why Saudi Arabia?

Production volume for
the aquaculture sector

up to 2030.

5
Billion
US$

Estimated volume of investments
in aquaculture-private

sector-up to 2030.

65%

The ratio of total
imports of fisheries.

282,000
Tons

The volume of internal
demand of fish products

in KSA.

Marine water
fish production

(Ton)

2020

2030

40,000 Tons

450,000 Tons

Inland water
fish production

(Ton)

2020

2030

15,000 Tons

70,000 Tons

Shripm production
(Ton)

2020

2030

45,000 Tons

80,000 Tons

المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية
Saudi Intl. Marine Exhibition & Conference

26-28  J a nua ry  2021
Riyadh International Convention & Exhibition Center

دعوات مطبوعة

الهدف: رجال ا�عمال، 
والحكومة، والمعارض 

المحلية و الدولية و الشركات

وسائل دعائية خارجية وسائل التواصل اجتماعي

ميجا كوم 

رسائل نصية 
الهدف: مليون رسالة

المحتوى: دعوة لزيارة 
المعرض

مؤتمر صحفي يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠

عالقات عامة

         تويتر 

         فيس بوك 

         إنستجرام

         لينكد إن 

         قوقل آد

ديجيتال 

تغطية
إعالمية



الخطة التسويقية

وسائل إعالنية مطبوعة

المخرجات
لقاءات مع المسؤولين.

لقاءات مع العارضين.

فيلم قصيرلعرض المؤتمر والمعرض.

تغطية الفيديو للمؤتمرات والمعارض.

من الصحافة 

جريدة الرياض
جريدة الجزيرة

مجلة عالم التجارة 
والصناعة

قنوات تليفزيون 
وسائل التواصل

اجتماعي  

إم بي سي 
السعودية ١  
السعودية ٢

سي إن بي سي

مشهورين سناب شات
حجز تريند على تويتر 

 إعالنات مدفوعة على تويتر 
تغطيه حيه على يو تيوب
نشرة إخبارية يومية على 

البريد ا�لكتروني

نشرات إخبارية 

٢٠٠,٠٠٠ نشرة 
المحتوى: دعوة, 
معلومات وتقارير

Invitation

26-28  J anuary  2021

Riyadh International Convention & Exhibitio
n Center

FISHERIES IN
VESTMENT 

SAUDI ARABIA

ي للثروة السمكية
ض الدول

المؤتمر والمعر

Sau
di Intl. M

arin
e Exhibitio

n & Conference

Organ
ized by:

Supervis
ed by

Sponsored by

The first specialized marine exhibition in KSA.

An opportunity to create partnerships with companies
and entities and to build relationships with experts,
specialists and interested parties.

Viewing and presenting the latest advanced technologies
in the field of aquaculture.

An important meeting point with the Decision
Makers in fisheries industry. 

Meeting with exporting and importing companies
of chilled and frozen seafood.

An important scientific platform where in conference and workshops will be held during the exhibition.

Why Participate in
Exhibition 2021?

* Source: The Annual Report of the National Fisheries Development Program

Production of aquaculture projects for 2020
and targeted productivity for 2030.

600,000
Tons

An important meeting point between the National
Fisheries Development Program and its private
sector partners.

Why Saudi Arabia?

Production volume for
the aquaculture sector

up to 2030.

5
Billion
US$

Estimated volume of investments
in aquaculture-private

sector-up to 2030.

65%

The ratio of total
imports of fisheries.

282,000
Tons

The volume of internal
demand of fish products

in KSA.

Marine water
fish production

(Ton)

2020

2030

40,000 Tons

450,000 Tons

Inland water
fish production

(Ton)

2020

2030

15,000 Tons

70,000 Tons

Shripm production
(Ton)

2020

2030

45,000 Tons

80,000 Tons

المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية
Saudi Intl. Marine Exhibition & Conference

26-28  J a nua ry  2021
Riyadh International Convention & Exhibition Center

دعوات مطبوعة

الهدف: رجال ا�عمال، 
والحكومة، والمعارض 

المحلية و الدولية و الشركات

وسائل دعائية خارجية وسائل التواصل اجتماعي

ميجا كوم 

رسائل نصية 
الهدف: مليون رسالة

المحتوى: دعوة لزيارة 
المعرض

مؤتمر صحفي يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠

عالقات عامة

         تويتر 

         فيس بوك 

         إنستجرام

         لينكد إن 

         قوقل آد

ديجيتال 

تغطية
إعالمية

قبل الحدث

بعد الحدث



مخطط المعرض
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CONFERENCE

HALL

G01 G02 G03

Main Diamond Gold Silver

Hilton Riyadh Hotel & Residences
فندق هيلتون الرياض والشقق الفندقية

13 -15  Sep .  2021

Supervised by

Sponsoring by:

Organized by:

Licensed by:

Regular
Custom

Made

Regular
Octanorm

Stand

المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية
Saudi Intl. Marine Exhibition & Conference

License Number: 20/2462

Association Member

National Fisheries Development Program

Stage



الرعاة اإلستراتيجيين



كيف تشارك؟

www.simec-exop.com :عبر الموقع اإللكتروني

أنقر على صفحة المعرض

قم بتعبئة )أحجز جناحك(

exhibition@cityevents.com.sa :أو أرسل بريد إلكتروني إلى

أو إتصل:

المملكة العربية السعودية - هاتف: 4٦4032١ ١١ 9٦٦+ تحويلة )35(

الجوال: 5052١8399 9٦٦+

اإلمارات العربية المتحدة - الجوال: 50833٧٧٧0 9٧١+

١

2
3

المنـظم




