برنامج املؤمتر

الحضور والتسجيل

 10:00 - 9:00صباحاً

اسرتاحة صالة الظهر

افتتاح املعرض املصاحب

 10:15 - 10:00صباحاً

الجلسة األوىل :

افتتاحيّة املؤمتر :

 10:50 - 10:20صباحاً

 السالم املليك القرآن الكريم عرض الفيلم الرئييس كلمة ترحيبية من معايل وزير البيئة واملياهوالزراعة م.عبد الرحمن بن عبد املحسن الفضيل
 تدشني املبادرات الوطنيّة لقطاع النخيل والتمور كلمة الرشيك اإلسرتاتيجي ( سابك ) توقيع اإلتفاقيات تكريم الرعاةالجلسة الحكوميّة :

 11:40 - 11:00صباحاً

دور الحكومات واملنظّامت العامل ّية يف التكامل
االقتصادي و املعريف لتطوير قطاع النخيل والتمور

مبشاركة أصحاب املعايل وزراء البيئة واملياه والزراعة
لكل من :
ّ
 اململكة العرب ّية السعوديّة سلطنة عامنو رئيس املنظّمة العرب ّية للتنمية الزراع ّية

 12:30 - 12:00ظهرا ً
 1:10 - 12:30ظهرا ً

• النمو الشامل وسبل تحقيقه

بروفيسور روبرت كابلن  -كلّيّة هارفرد لألعامل

الجلسة الثانية :

ورش العمل :
ورشة العمل األوىل  :القاعة أ
 معايري املامرسات الزراع ّية الج ّيدة :( منظّمة القلوبل قاب ،رشكة أوقاف صالح الراجحي )

 4:30 - 4:00عرصا ً

 1:55 - 1:15ظهرا ً

ورشة العمل الرابعة  :القاعة ب

• فرص االستثامر يف البنى التحتيّة لقطاع النخيل
والتمور

املشاركون :

وزارة البيئة واملياه والزراعة  -صندوق التنمية

الزراع ّية  -الهيئة العامة للمنشئات الصغرية
واملتوسطة  -هيئة تنمية الصادرات السعوديّة و

 5:40 - 4:40عرصا ً

ورشة العمل الثانية  :القاعة أ
 صندوق التنمية الزراع ّية :دراسة الجدوى االقتصاديّة ملصانع التمور التحويل ّية يف اململكة

مجلس الجمعيات التعاون ّية

اسرتاحة غداء

 5:50 - 5:10عرصا ً

التقنيات الزراعيّة : السفارة الهولنديّة Acacia Water Holland Agri MachineryGMBS Business Support -

 2:40 - 2:00عرصا ً

الحلقة التشاوريّ ة لدراسة اإلطار اإلسرتاتيجي لتطوير

قطاع التمور يف املنطقة العرب يّ ة  3:25 - 2:45ظهرا ً

األوراق العلم ّية :

 7:00 - 6:00مساءا ً

عرض مللخص األوراق العلميّة املتقدّمة

املن ظّمة العرب يّ ة للتنمية الزراع يّ ة

اسرتاحة صالة العرص

ورشة العمل الثالثة  :القاعة ب
 تقنيات ترشيد استهالك املياه :رشكة الوطنية الزراعية
املؤسسة العامة للري

 5:00 - 4:00عرصا ً

 4:00 - 3:30عرصا ً

19

برنامج املؤمتر

كلمة ترحيبية واستعراض لربنامج اليوم الثاين
 9:05 - 9:00صباحاً
الجلسة األوىل :

 9:45 - 9:10صباحاً

• السيد  :جون هارتنت  -مجموعة وادي السيلكون
الجلسة الثانية :

• فهم حاجات املستهلكني محل ّياً وعامل ّياً للوصول
إىل أسواق جديدة

املشاركون :
الربوفيسور عبيد العبديل ،رشكة TNS

اسرتاحة صالة الظهر

املشاركون :
الوزارات املعن ّية لكل من اململكة العرب ّية
السعوديّة ،الجمهوريّة التونس ّية  ،الهيئة العامة
للغذاء والدواء السعوديّة

 11:05 - 10:35صباحاً

• حلقة نقاش ّية بني مصدري ومستوردي التمور
يف العامل

الجلسة الخامسة :

 1:10 - 12:35ظهرا ً

• اقتصاديّات النخيل والتمور.

املشاركون :
مركز التم ّيز البحثي يف النخيل والتمور (جامعة
امللك فيصل) ،رشكة الوطن ّية الزراع ّية ،الرشكة
السعوديّة للتنمية واالستثامر التقني (تقنية)

الجلسة السادسة :

عرض مللخص األوراق العلميّة املتقدّمة

اسرتاحة صالة العرص

 3:50 - 2:45عرصا ً

 12:30 - 12:00ظهرا ً

 10:30 - 9:50صباحاً

• آل ّيات تصدير التمور يف الدول العربية

الجلسة الثالثة :

الجلسة الرابعة :

 12:00 - 11:10ظهرا ً

األوراق العلميّة :

 2:40 - 2:00مساءا ً

 2:00 - 1:15ظهرا ً

• تجارب خليج ّية ناجحة يف إنتاج وتسويق التمور
عامليّاً

املشاركون :
رشكة الخطوط السعوديّة للتموين ،متور سيافا،
رشكة الفوعة للتمور – محسن أبو جبل

ورش العمل :
ورشة العمل األوىل  :القاعة أ
 التجارب اإلبتكاريّة : رشكة ترتا باك جائزة خليفة الدوليّة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي االبتكار يف مجال زراعة وصناعة النخيل والتمور(ادخــال التقنيــة يف مجــال وحــدات املعالجــة ،التصنيــع،
الصناعــات التحويليّــة)

 4:40 - 4:00عرصا ً

 5:45 - 4:45عرصا ً
ورشة العمل الثانية  :القاعة أ
 -آليات تصدير التمور (هيئة تنمية الصادرات السعوديّة )
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