مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
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اليوم األول:

األربعاء

حفل االفتتاح

 23يناير 2019م

التوقيت

فقرات الفعالية

9:00-8:00

التسجيل

9:05 – 9:00

السالم السلطاني

9:10- 9:05

القرآن الكريم

9:30-9:10

الورقة الرئيسية لمعالي الدكتور  /فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
(إنتاج الغذاء ومنظومة األمن الغذائي بالسلطنة :اإلنجازات المتحققة والخطط المستقبلية)

9:50 -9:30

كلمة معالي الدكتور  /جوزيه غرازيانو دا سيلفا
مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)

9:55 -9:50

فيلم حول مقومات القطاعين الزراعي والسمكي في سلطنة عمان

10:15-9:55

تكريم الرعاة

10:45-10:15

افتتاح المعرض المصاحب واستراحة
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الجلسة األولى
التوقيت

آفاق وفرص االستثمار الزراعي والسمكي والغذائي
المتحدث

عنوان الورقة

11:00-10:45

جهود الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء
الزراعي في تشجيع االستثمار الزراعي
والسمكي بالوطن العربي
»الواقع والرؤى المستقبلية«

سعادة األستاذ  /محمد بن عبيد المزروعي
رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي

11:15-11:00

فرص االستثمار في القطاع السمكي
ومخرجات مختبرات الثروة السمكية

سعادة الدكتور /حمد بن سعيد العوفي
وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية
للثروة السمكية

11:30-11:15

اسهامات القطاع الزراعي في زيادة إنتاج
الغذاء والنتائج المتوقعة

سعادة الدكتور  /أحمد بن ناصر البكري
وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة

11:45-11:30

دور الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي
القابضة في ترويج مشاريع االمن الغذائي

المهندس /صالح بن محمد الشنفري
الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لالستثمار
الغذائي القابضة

الجلسة الحوارية األولى

إدارة الجلسة :الفاضل /يوسف بن عبد الكريم الهوتي
12:15-11:45
رئيس مكتب التخطيط والتطوير بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
المشاركون بالجلسة:
• مقدمو أوراق العمل
•الشيخ مصطفى بن محمد الهنائي – الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران
•الدكتور /محمد رضا بن حسن بن سليمـ ـ ــان  -المستشار الزراع ـ ــي بوزارة الزراعة والثروة
السمكية
12:45-12:15

مناقشة عامة

2:00-12:45

استراحة الغداء
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الجلسة الثانية

تمويل مشاريع األمن الغذائي
المتحدث

التوقيت

عنوان الورقة

2:15- 2:00

استثمارات الصناديق الحكومية في االمن
الغذائي

سعادة /عبد السالم بن محمد المرشــدي
الرئيس التنفيذي للصندوق االحتياطي العام
للدولة

2:30- 2:15

التمويل المستدام لإلنتاج الزراعي والغذائي

الدكتور جوليان المبيتي
مدير الممارسات الزراعية العالمية
بالبنك الدولي

2:45– 2:30

تجربة بنك التنمية العماني في تمويل
مشاريع األمن الغذائي

الدكتور  /عبدالعزيز بن محمد الهنائي
الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العمان ـ ـ ــي

3:00 – 2:45

تمويل مشاريع األمن الغذائي

الفاضل /سليمان بن حمد الحارثي
رئيس مجموعة األعمال المصرفية لألفراد ببنك
مسقط

الجلسة الحوارية الثانية
إدارة الجلسة :الدكتور /أحمد بن سعيد كشوب
رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لألوراق المالية

3:30 – 3:00

المشاركون بالجلسة:
•مقدمو أوراق العمل
•الفاضل /طارق بن سليمان الفارسي  -الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد
•المهندس /عاصم بن طالب بن مال هللا الزدجالي – المدير التنفيذي لصندوق التنمية
الزراعية والسمكية

4:00 – 3:30

مناقشة عامة
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الجلسة الثالثة
التوقيت

االبتكار والتقنيات في النظم الغذائية
المتحدث

عنوان الورقة

9:15-9:00

مستقبل الزراعة 2050
هل يمكن تطبيق الزراعة الذكية ،والزراعة
 ، 4.0والزراعة الحافظة للموارد؟

األستاذ الدكتور /عادل البلتاجي
رئيس اللجنة الدولية لألراضي الجافة

9:30-9:15

قوة االبتكار في تنمية القطاعات الصناعية في
عمان

الدكتور  /عبدهللا بن محمد المحروقي
الرئيس التنفيذي لمرك ــز االبتكار الصناعي

مشروع زراعة المليون نخلة
قصة نجاح

الدكتور  /سيف بن راشد الشقصي
مدير عام المديرية العامة لمشــروع زراعة
الملي ـ ــون نخل ــة  /ديوان البالط السلطاني

9:45-9:30

الجلسة الحوارية
إدارة الجلسة :الدكتورة  /رحمة بنت ابراهيم المحروقية
نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي
المشاركون بالجلسة:
10:15-09:45
•سعادة الدكتور هالل بن علي الهنائي  -أمين عام مجلس البحث العلمي
•مقدمو أوراق العمل
•الدكتور نوفل حميد رشيد  -مستشار السياسات واالستثمار بوزارة الزراعة والثروة السمكية
10:45-10:15

مناقشة عامة

11:15-10:45

استراحة
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الجلسة الرابعة
التوقيت

الشراكة بين القطاعين العام والخاص (التنويع االقتصادي)
عنوان الورقة

11:30-11:15

رؤية المنظمة العربية للتنمية الزراعية
لتعزيز دور الشرا كة بين القطاعين العام
والخاص في تحقيق األمن الغذائي والعربي

11:45-11:30

الشرا كة بين القطاعين العام والخاص:
تطوير ميناء الصيد بوالية بركاء

12:00-11:45

التحول في القطاع الزراعي والسمكي
والغذائي المبني على التعاون واالندماج
الدولي من خالل جذب االستثمار األجنبي
المباشر

المتحدث
معالي األستاذ الدكتور  /إبراهيم آدم أحمد الدخيري
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية
الشيخ /سالم بن علي السيابي
رئيس مجلس إدارة شركة فالكون لالستثمارات
السياحية
الدكتور /يوسف بن حمد البلوشي
خبير اقتصادي بمكتب رؤية عمان 2040
الدكتور /إبراهيم عكاوي
خبير شرا كة وتخصيص وزارة المالية

 12:15-12:00مفهوم الشرا كة بين القطاعين العام والخاص
الجلسة الحوارية

إدارة الجلسة :الدكتورة  /عائشة بنت سعيد الغابشية
إعالمية

المشاركون بالجلسة:
•مقدمو أوراق العمل
12:45-12:15
•الدكتور طارق بن موسى الزدجالي  -مستشار وزارة الزراعة والثروة السمكية لالستثمار
الزراعي والسمكي
•الدكتور /خالد بن منصور الزدجالي  -الرئيس التنفيذي لشركة األسماك العمانية
•الفاضل  /ساعد بن عبد هللا الخروصي  -رئيس الجمعية الزراعية العمانية
1:15-12:45

مناقشة عامة

2:30-1:15

استراحة الغداء
الجلسة الختامية

3:00-2:30

أحمد بن عبد الكريم الهوتي
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

3:30 – 3:00

توقيع اتفاقيات المشاريع االستثمارية

4:00 – 3:30

تكريم مديري الجلسات ومقدمي أوراق العمل وختام الملتقى

