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احلمــد للــه، والصــالة والســالم عــى رســول اللــه، وعــى آلــة وصحبــه ومــن وااله، اىل يــوم الديــن 
....أمــا بعــد،،، 

تستمر مسـرية اجلمعيـة السعودية لالسزراع المايئ خالل العام 2021م، اسهاماتها وانجازاتها 
يف دعــم القطــاع االســزراع المــايئ، وذلــك بفضــل الدعــم المتواصــل الــذي تقدمــة الدولــة - أيدهــا 
اللــه – ويف مقدمتهــم وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ممثلــة ابإلدارة العامــة للــروة الســمكية 

لتطويــر هــذا القطــاع المهــم.

وإذ وضعـــت اجلمعية  رؤيـــة 2030 الراميـــة إلـــى تطويـــر قطـــاع االسزراع المايئ وتنميتـــه هدفـــاً 
اســـرتاتيجياً، األمــر الــذي شــكل عامــل مســاعد يف تطويــر القطــاع، مــــن خــالل الربامــــج والمبــــادرات 
ــاتها الفنيــة والتســويقية ، واالهتمــام  النوعيــــة وفــــق اســــرتاتيجيتها الهادفــــة إلــــى تقديــــم خدمــ
بتنميـــة المـــوارد ســـواء أكانـــت ماليـــة أو بشـــرية، وتفعيـــل دور الفـــرد فـــي المجتمـــع وإرشاكــه مـــع 
اجلمعيـــة فـــي تنفيـــذ برامجها ومبادراتها ، وقـــد اسـتمرت اجلمعيـة فـي رسـالتها ومهامهـا فـي تقديـم 

اخلدمـــات وشـــهدت برامجهـــا ومشـــاريعها نمـواً كميـــاً ونوعيـاً.

كمــا وتعمــل اجلمعيــة قدمــاً مــن أجــل اإلســهام يف تحقيــق االســرتاتيجية الوطنيــة لالســزراع 
المــايئ وتحقيــق األمــن الغــذايئ يف المملكــة، ابلتناغــم مــع رؤيــة المملكــة 2030، حيــث تمكنــت 
اجلمعيــة يف فــرتة وجــزة عــى تأسيســها مــن تحقيــق جملــة مــن األهــداف الكــربى الــي تصــب يف 

ــه. ــة الســعودية والنهــوض ب ــة قطــاع االســزراع المــايئ يف المملكــة العربي صــاحل تطويــر وتنمي

ويف اخلتــام أتقــدم ابلشــكر اجلزيــل نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع منســويب اجلمعيــة 
لمقــام خــادم احلرمــني الرشيفــني وســمو ويل عهــده األمــني عــى مــا يجــده القطــاع االســزراع المــايئ 
يف المملكــة مــن دعــم ال محــدود ورعايــة مــن قبــل حكومــة المملكــة رعاهــا اللــه، كمــا نشــكر ونثمــن 
الــدور الكبــري الــذي تقــوم بــه وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ممثلــة بوكالــة الزراعــة واإلدارة العامــة 
للــروة الســمكية والربنامــج الوطــي يف دعــم اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ عــى وجــه 

اخلصــوص وصناعــة االســزراع المــايئ بشــكل عــام راجــني مــن اللــه التوفيــق والســداد
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس اإلدارة 
المهندس أحمد بن رشيد البالع

رسالة
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بسم الله واحلمد لله، والصالة والسالم عى رسول الله،  وبعد: 
تســعد اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ تقديــم تقريــــرها لمخرجــــات العــام 2021م والــذي 
يتضمــن أبــرز وأهــم األنشــطة والربامــج الــي قامــت بهــا اجلمعيــة خــالل الفــرتة مــن 1 ينايــر إىل 30 

ديســمرب 2021م.
تســعى اجلمعيــة إىل تعزيــز األنشــطة والربامــج عــرب أهداف محــددة  ووضع اخلطط االســرتاتيجية 
والتنمويــة ، و إعــداد وتنفيــذ الربامــج الــي تخــدم القطــاع وتضمــن اســتمرار تطــور صناعــة االســزراع 
المــايئ ابلمملكــة، وتنظيــم لقــاءات وورش عمــل تدريبية وعلميــة، وفعاليات اقتصاديــة واجتماعية 
وثقافيــة وإعالميــة، للمســاعدة يف توجيــه المجتمــع نحــو نمــط اســتهاليك صــي، وعمــل االتفاقيات 
تشــغيل  عــى  اجلمعيــة  تعمــل  والمعرفــة، كمــا  اخلــربات  لتبــادل  األخــرى  اجلهــات  مــع  والتعــاون 
المعــرض اخلــاص ابلمنتجــات الوطنيــة المســزرعة وفــق أعــى المعايــري العالميــة وأبســلوب عصــري 
حقــق نتائــج ابهــرة تضمــن قيامــه أبداء الرســالة المنشــودة منــه، كمــا اســتمرت اجلمعيــة يف إدارة 
برنامــج األمــن احليــوي والــذي ســاهم بفضــل اللــه يف المحافظــة عــى ســالمة واســتدامة المشــاريع 
الوطنيــة وحمايتهــا رغــم مخاطــر األمــراض المنتــرشة يف كثــري مــن دول العالــم، واالســتمرار يف 
تشــغيل مــرشوع األصــول الوراثيــة للروبيــان االنديكــس والبلطــي البحــري، واحلفــاظ عــى مخــزون 

الســالالت النقيــة اخلاليــة مــن المســببات المرضيــة.
وإذ نســتعرض بهــذا التقريــر أبــرز اإلنجــازات خــالل العــام المــايض 2021، واألمــل يحذونــا لتعظيــم 

اإلنجــازات والمكتســبات خــالل العــام القــادم بــإذن اللــه تعــاىل.

تتقــدم األمانــة العامــة ابلشــكر اجلزـيـل اىل مقــام وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة  ويف اخلتــام 
ممثلــة بوكالــة الــوزارة للزراعــة ولــإدارة العامــة للــروة الســمكية عــى تعاونهــم الكبــري مــع اجلمعيــة 

ســائلني اللــه عــز وجــل التوفيــق والســداد ،،،

األمني العام 
األستاذ ماجد عبد الرحمن العسكر

كلمة
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تقرـيـر اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ للعــام 2021م والــذي يســتعرض أبــزر االنشــطة 
والربامــج والفعاليــات الــي قامــت بهــا اجلمعيــة خــالل الفــرتة 1 ينايــر 2021م وحــىت 31 ديســمرب 2021م

شــهد هذا العام توســع واســتمرار لألعمال واالنشــطة ابإلضافة ايل االستمرار يف إدارة الربامج 
الســابقة للجمعيــة كمــا توســعت انشــطة اجلمعيــة الســيما مــا يتعلــق منهــا ابلرتويــج للمنتجــات 
الســمكية المســزرعة وزايدة الوعــي ابســتهالك المأكــوالت البحريــة نحــو تحســني الصحــة العامــة 
للمجتمــع وتحقيــق األمــن الغــذايئ، حيــث شــملت األنشــطة والمشــاركات عــدد كبــري مــن مناطــق 
المملكــة وكمــا وتمكنــت اجلمعيــة مــن تنظيــم ورعايــة عــدد مــن الفعاليــات والمناســبات والــورش 

العمــل يف تلــك المناطــق.

كذلــك شــهد العــام 2021م تعزيــز جهــود الــرشاكات وتحســني وتطويــر جــودة اســواق المنتجــات 
الســمكية يف المملكــة ودعــم جهــود الرقابــة والتفتيش عى اســواق المأكــوالت البحرية  ومنتجاتها 
يف المملكــة والعمــل عــى عقــد عــدد مــن الــدورات وورش العمــل يف عــدد مــن مدن المملكــة لتحقيق 

هــذا الهدف.

االســتمرار يف المحافظــة عــى المســتوى المتمــز للربامــج الســابقة الــي تقــوم بهــا اجلمعيــة منــذ 
ــرب  ــوي يف مشــاريع االســزراع المــايئ ويعت ــة االمــن احلي ســنوات كربنامــج ســمك وبرنامــج مراقب
مــن االنشــطة المهمــة الــي عملــت اجلمعيــة عليهــا خــالل العــام 2021م حيــث ســاهم برنامــج االمــن 
احليــوي يف دورة المهــم يف مواجهــة التحــدايت الــي تشــكلها االمــراض لصناعــة االســزراع المــايئ 
والــي وللــه احلمــد اصبحــت مثــار اهتمــام وإشــادة مــن اجلهــات الدوليــة وعــى رأســها منظمــة االغذيــة 

والزراعــة الدوليــة لألمــم المتحــدة “الفــاو”.

ــرية  ــة المســزرعة” نجاحــات كب كمــا حقــق برنامــج ســمك “عالمــة اجلــودة للمنتجــات  الوطني
وحظيــت منتجــات ســمك ابهتمــام المســتهلكني واصحــاب المطاعــم عــى حــد ســواء وكمــا حقــق 
معــرض منتجــات ســمك “معــرض ســمك” يف مدينــة الــرايض نجاحــات كبــرية والــذي يعمــل وفــق 

معايــري ومواصفــات عاليــة يف عــرض وبيــع المأكــوالت البحريــة الوطنيــة المســزرعة.

المقدمة
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9

أنشـــــــــــــــــــــــــــطة
فعالــــــــــــــــــــــــيات 
اتفاقــــــــــــــــــــــيات 
حمالت تفيتشية
2021
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أنشـــــــــــــــــــــــــــطة
فعالــــــــــــــــــــــــيات 
اتفاقــــــــــــــــــــــيات 
حمالت تفيتشية ملخص

ورشة عمل األمن احليوي الثالثة والعرشون يف السعودية لالسزتراع المايئ.

الدورة التدريبية لسالمة األغذية لمشاريع االسزتراع المايئ.

احلملة التفتيشية عىل أسواق األسماك بمدينة الرايض اللجنة الوطنية لمراقبة األسماك 
ومنتجاتها.

احلملة التفتيشية بمدينة الرايض اللجنة الوطنية لمراقبة أسواق األسماك ومنتجاتها يف المملكة.

اجتماع اللجنة الُعليا لألمن احليوي ابلمملكة لمناقشة أبرز مستجدات حالة األمن احليوي.

مذكرة للتعاون المشرتك من أجل توحيد اجلهود وتكامل األدوار.

الرئيس التنفيذي للربنامج: السعودية يف مصاف الدول المتقدمة يف تطبيق معايري األمن احليوي 
وجودة المنتجات السمكية.

أكرب معرض متخصص ابلمأكوالت والمرشوابت والضيافة يف المملكة العربية السعودية هوريكا 
السعودية ٢٠٢١.

ابلتعاون مع اإلدارة العامة للرثوة السمكية تنعقد ورشة عمل تطبيقات األمن احليوي الرابعة 
والعرشون.

معرض سمك يف اليوم الوطين.

مهرجان المنتجات الموسمية برعاية كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تشارك اجلمعية والربنامج الوطين للرثوة السمكية األسبوع العالمي لمضادات الميكروابت.

بمشاركة سمك تدشني مهرجان األسماك يف أسواق لولو هايرب ماركت برعاية وزارة البيئة 
والمياه والزراعة.

الوزارة تستعرض خطتها االسرتاتيجية مع رشكائها المحليني واإلقليميني والعالميني للمركز 
اإلقليمي للتنمية المستدامة للرثوة السمكية.

مشاركة سمك يف الفعالية المصاحبة لـ العرض الدويل اخلامس جلمال اخليل العربية األصيلة.
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2021-02-17

ورشة عمل األمن احليوي الثالثة والعرشون

برعايــة ســعادة الدكتــور /عــي الشــييخ مديــر عــام اإلدارة العامــة للــروة الســمكية ورشــة عمــل األمــن 
احليــوي الثالثــة و العــرون والــي تعقدهــا وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ابلتنســيق مــع اجلمعيــة 

الســعودية لالســزراع المــايئ

مناقشة أبرز مستجدات 
مروع األمن احليوي 

يف المملكة

استعراض حالة األمن 
احليوي واحصائيات اإلنتاج 

السنوي للمشاريع

الوضع الصيح 
وإجراءات األمن احليوي 

لألسماك والروبيان

أهداف اللقاء:

123

كمــا تضمنــت عــرض مــريئ عــن البوابــة الوطنيــة لالســزراع المــايئ، يليهــا االجتمــاع الــدوري ل اللجنــة 
الفنيــة لألمــن احليــوي بقطــاع االســزراع المــايئ ابلمملكــة.

عقدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ابلتعاون مع اجلمعية السعودية 
لالسزراع المايئ
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2021-06-26

تحت إرشاف اإلدارة العامة للروة السمكية انعقدت الدورة التدريبية بعنوان المستوى الرابع يف 
سالمة األغذية لمشاريع االسزراع المايئ و الي استمرت حىت ١ يوليو ٢٠٢١ 

الدورة التدريبية لسالمة األغذية لمشاريع االسزراع المايئ
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ضبــط ومصــادرة أســماك غــر صاحلــة لالســتهالك تمكنــت فــرق التفتيــش المنبثــق عــن اللجنــة 
محملــة  األســماك  ونقــل  لتخزـيـن  مــن ضبــط شــاحنتني  ومنتجاتهــا  األســماك  لمراقبــة  الوطنيــة 
ــة المصــدر وأســماك مخالفــة ألنظمــة االســتراد وأخــرى غــر صاحلــة  ــات مــن األســماك مجهول بكمي
لالســتهالك اآلدمــي ســوق األســماك بمدينــة الــرايض، وضبــط عــدد مــن ثالجــات نقــل األســماك 

المخالفــة ومصــادرة محتوايتهــا

أسماك فاسدة 
غر صاحلة لالستهالك 

أسماك مهريةأسماك فاسدةمنتهية الصالحية 

مخالفة مصادرة 

احلملة التفتيشية عىل أسواق األسماك بمدينة الرايض

2021-08-11

اللجنة الوطنية لمراقبة األسماك ومنتجاتها

نتائج احلملة 

100 كيلو جرام100 كيلو جرام1400 كيلو جرام1600 كيلو جرام
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نفــذت اللجنــة المشــركة لمراقبــة أســواق األســماك 
للغــذاء  العامــة  الهيئــة  مــن  والمشــكلة  ابلمملكــة 
والــدواء وإدارة صحــة البيئــة أبمانــة منطقــة الــرايض 
ووزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ممثلــة بــإدارة الــروة 
المــايئ  لالســزراع  الســعودية  واجلمعيــة  الســمكية 
وبمشــاركة شــعبة الضبــط الميــداين برطــة منطقــة 
الــرايض حملــة ميدانيــة مشــركة للمراقبــة عــى أســواق 
األســماك بمدينــة الــرايض »ســوق التعمــر ابلبطحــاء«

وقدرت الكمية الي تم إتالفها ما يقارب 

كما تم إتالف األسماك الغري صاحلة ومنها أسماك :

 كنعد

 الشعور

احلملة التفتيشية بمدينة الرايض

2021-08-12

اللجنة الوطنية لمراقبة أسواق األسماك ومنتجاتها يف المملكة

حيث نتج عن احلملة ضبط عدد من المخالفات 
تمثلت يف:

2500 كيلو جرام

 روبيان

 مستورد معاد تذويبه

 بوري مصري

 بلطي مصري

 بياض حمام

 هامور

سوء نظافة 
آالت ومعدات 

التقطيع

ثلج غر صاحل 
لالستخدام

وجود حرات

أسماك مجمدة 
يتم تذويبها 

وإعادة بيعها كـ 
أسماك طازجة

عدم نظافة 
األرضيات ووجود 

كسور

استخدام أدوات 
عرض غر مخصصة

عدم تغطية 
فتحات الصرف

عدم وجود بيانات 
وبطاقة المنتج

اسماك وربيان من 
دول محظورة

انعدام النظافة 
الشخصية للعمالة.
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اجتمــاع اللجنــة الُعليــا لألمــن احليــوي ابلمملكــة برئاســة ســعادة المهنــدس أحمــد العيــادة وكيــل 
ــة األمــن احليــوي لمشــاريع االســزراع  ــرز مســتجدات حال ــاه والزراعــة لمناقشــة أب ــة والمي وزارة البيئ

ــة الفنيــة. المــايئ يف المملكــة وتوصيــات اللجن

عقــد اجتمــاع اللجنــة العليــا لألمــن احليــوي ابلمملكــة برئاســة ســعادة المهنــدس أحمــد العيــادة 
ـر عــام اإلدارة العامــة للــروة الســمكية وأعضــاء اللجنــة الــي  وكيــل الــوزارة للزراعــة وبحضــور مدـي
تتكــون مــن الرؤســاء التنفيذيــن للــركات العاملــة ابلقطــاع واجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ.

حيــث تــم مناقشــة خــالل االجتمــاع أبــرز التوصيــات الــي رفعهــا مــن قبــل اللجنــة الفنيــة بمشــاريع 
االســزراع المــايئ ابلمملكــة، نتــج عــن االجتمــاع اعتمــاد التوصيــات والرفــع بهــا لمعــايل الوزيــر 

اجتماع اللجنة الُعليا لألمن احليوي ابلمملكة 
لمناقشة أبرز مستجدات حالة األمن احليوي

2021-08-12
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إبــرام مذكــرة للتعــاون المشــرك مــا بــني اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ والمركــز الوطــي 
للنخيــل والتمــور واجلمعيــة الســعودية للزراعــة العضويــة مــن أجــل توحيــد اجلهــود وتكامــل األدوار بــني 
ــق أعــى مســتوايت اجلــودة  ــة، وســعيا لالرتقــاء ابألداء وفــق إطــار مؤســي لتحقي أطــراف االتفاقي

والكفــاءة يف تقديــم اخلدمــات للمســتفيدين

2021-08-12

اجلمعية السعودية لالسزراع المايئ - المركز الوطي للنخيل والتمور - اجلمعية السعودية للزراعة العضوية

مذكرة للتعاون المشرتك من أجل توحيد اجلهود وتكامل األدوار

رفع صادرات المملكة من المنتجات 
الزراعية والمأكوالت البحرية

زايدة استهالك منتجات » التمور 
واألسماك والمنتجات العضوية«

أبرز األهداف المشرتكة اليت تتمثل يف؛

من خالل العمل معا يف المجاالت التالية: 

12

االستشارات 
اإلدارية والمالية 
وتطوير األعمال 

واجلودة

احلمالت التوعوية 
والتسويقية 

والتثقيفية

الفعاليات اخلارجية 
والداخلية من 

معارض ومؤتمرات 
وورش عمل

مشاركة األفكار 
والمقرحات 

واخلطط التسويقية، 
والموازنات التقديرية

مشاركة ونقل 
اخلربات والتجارب 

التسويقية 
والتجارية يف 

مختلف المجاالت



Dec 2021 - Jan 2021  األمانة العامة – وحدة االعالم والنرش

تقرير اجلمعية السعودية لالسزتراع المايئ 2021

اإلنتقال

لألعـــــىل

17

تحــدث الرئيــس التنفيــذي للربنامــج الوطــي الدكتــور عــي الشــييخ عــن  تلفزـيـوين  خــالل لقــاء 
أهميــة برنامــج األمــن احليــوي لصناعــة االســزراع ابلمملكــة، حيــث يعتــرب هــذا الربنامــج صمــام أمــان 
لهــذا الصناعــة مــن المســببات المرضيــة، وتــأيت المملكــة يف مقدمــة الــدول الــي تطبــق أعــى معايــر 
وبروتوكــوالت األمــن احليــوي عــى الصعيــد العالمــي، يذكــر أن اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ 

تعمــل عــى تنفيــذ هــذا الربنامــج الــرايدي خــالل فــرة زمنيــة تمتــد األكــر مــن ســت ســنوات.

يف  المتقدمــة  الــدول  مصــاف  يف  الســعودية  للربنامــج:  التنفيــذي  الرئيــس 
المنتجــات الســمكية، ولدينــا فــرص  تطبيــق معايــر األمــن احليــوي وجــودة 

وواعــدة. جاذبــة  اســتثمارية 

2021-08-22
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يعــد معــرض هوريــكا مــن أكــرب المعــارض الســنوية للضيافــة، والــذي تــم إقامتــه عــى مــدى )26( 
ســنة يف لبنــان، 6 ســنوات يف األردن، و )8( ســنوات يف الكويــت، وللســنة العــارشة يف المملكــة 
العربيــة الســعودية بعــد النجــاح الــذي حققــه عــام 2019، وألول مــرة، تبــدأ هوريــكا نســختها األوىل يف 

المنطقــة الرقيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية يف الدمــام.

وتكمــن أهميــة هــذا المعــرض يف عمليــة تبــادل اخلــربات والتجــارب مــا بــني الــركات الكــربى 
المحليــة والدوليــة يف مجــال صناعــة األغذيــة والمــروابت والضيافــة ابإلضافــة إىل المســابقات الــي 
تكــون مــا بــني الطهــاة والــي تكــون بــإرشاف جلنــة تحكيــم دوليــة، كمــا ســيتضمن المعــرض ورش عمــل 
وعــروض لفنــون الطهــي، ابإلضافــة للعديــد مــن الفعاليــات األخــرى، كمــا ســيجذب المعــرض عارضــني 

وزائريــن وصانعــي القــرار يف المجــاالت المتعلقــة ابلمعــرض عــى المســتويني المحــي والــدويل

وقــد حقــق معــرض هوريــكا نجاحــاً ممــزاً يف الســنة التاســعة لــه يف المملكــة، حيــث تم اســتقطاب 
مــا يزيــد عــن 340 رشكــة محليــة ودوليــة وعالميــة يف شــى القطاعــات ومشــاركة أكــر مــن 150 طــاه

2021-08-23

مركز واجهة الرايض للمعارض والمؤتمرات

أكرب معرض متخصص ابلمأكوالت والمرشوابت والضيافة يف المملكة 
العربية السعودية هوريكا السعودية ٢٠٢١
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عقــدت بمدينــة جــدة ورشــة األمــن احليــوي الرابعــة والعــرون والــي نظمتهــا اجلمعيــة الســعودية 
لالســزراع المــايئ تحــت إرشاف اإلدارة العامــة للــروة الســمكية وناقشــت الورشــة الوضــع الراهــن 
لألمــن احليــوي ابلمملكــة بمشــاريع االســزراع المــايئ، كمــا شــارك ابلورشــة العديــد مــن المتحدثــني 
تناولــوا خــالل الورشــة أبــرز القضــااي بمجــال صناعــة االســزراع المــايئ، وأييت انعقــاد ورش األمــن 

احليــوي بشــكل دوري وتهــدف إىل:

استقطاب اخلربات والتجارب العالمية ابلمجال 
عن طريقة مشاركة خرباء ومستشارين من 

جميع انحاء العالم بشكل دوري.

اجتماع اللجنة الفنية لألمن احليوي ابلمملكة 
والي ترفع أبرز التوصيات اىل جلنة األمن 

احليوي العليا ابلمملكة.

1

3

2

4

استعراض حالة األمن احليوي خالل الربع سنة 
الماضية، ومناقشة اإلجراءات التشغيلية 

وتحديثها بشكل دوري.

تعترب الورشة نافذة لتبادل التجارب واخلربات 
المحلية بني مشاريع االسزراع المايئ 

ابلمملكة.

ابلتعاون مع اإلدارة العامة للرثوة السمكية تنعقد ورشة عمل تطبيقات األمن 
احليــوي الرابعــة والعــرشون يــوم االثنــني الموافق ١٣ ســبتمرب ٢٠٢١ بمدينة جدة.

2021-09-13
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معرض سمك يف اليوم الوطين 

2021-09-23

فعاليات التذوق و عروض اليوم الوطي يف معرض سمك بمناسبة 
اليوم الوطي السعودي ٩١
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مشــاركة اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ وعالمــة اجلــودة ســمك يف مهرجــان المنتجــات 
الُمقــام يف  والزراعــة  والميــاه  البيئــة  وزارة  لــكأس  المصاحــب  التحويليــة  والصناعــات  الموســمية 
ميــدان الملــك عبدالعزيــز بمدينــة الــرايض »نــادي الفروســية« لمــدة يومــني اجلمعــة و الســبت الموافــق 
تــأيت المشــاركة  12-13اكتوبــر 2021 مــن الســاعة الرابعــة عصــًرا و حــى الســاعة التاســعة مســاًء، و 
ابلتنســيق مــع وزارة البيئــة و الميــاه و الزراعــة والربنامــج الوطــي لتطويــر قطــاع الــروة الســمكية. 

حظــت المشــاركة بثنــاء العديــد مــن الــزّوار عــى المنتجــات الســمكية الطازجــة و احلاصلــة عــى 
شــهادة اجلــودة ســمك و ذلــك مــن خــالل زايرتهــم جلنــاح ســمك المشــارك لتــذّوق المنتجــات الوطنيــة 

»SAMAQ« و التعريــف ابلعالمــة الوطنيــة للمنتجــات المســزرعة

2021-10-12

ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية ١٢-١٣ أكتوبر ٢٠٢١

مهرجان المنتجات الموسمية برعاية كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة
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2021-11-18

تشارك اجلمعية والربنامج الوطي للروة السمكية  

برنامــج  عــن  تعريفيــة  بحملــة  األســبوع_العالمي_لمضادات_الميكروابت 
المضــادات الميكروبيــة ابلمملكــة والــذي تنفذه اجلمعية الســعودية لالســزراع 

المــايئ 
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بمشــاركة ســمك دشــنت وزارة البيئــة و الميــاه والزراعــة ممثلــة بســعادة الدكتــور عــي الشــييخ 
مديــر عــام اإلدارة العامــة للــروة الســمكية مهرجــان األســماك المقــام يف   أســواق لولــو هايــرب ماركــت 
لمــدة 3 أايم متتاليــه و بفــروع مختلفــة يف انحــاء مدينــة الــرايض و شــاركت بــه عالمــة اجلــودة للمنتجات 
الوطنيــة المســزرعة ســمك بجنــاح يتــم مــن خاللــه تعريــف الــزّوار و المتســوقني ابلعالمــة الوطنيــة 
ســمك و المنتجــات احلاصلــة عــى الشــهادة و قيمتهــا الغذائيــة الــي تســاعد برفــع الوعــي الصــيح 
للمجتمــع و زايدة معــدالت االســتهالك لــدى الفــرد ابإلضافــة اىل إمكانيــة تــذّوق المنتجــات الســمكية 
الطازجــة قبــل رشاءهــا واثــى الكثــر مــن رّواد اجلنــاح عــى المنتجــات الســمكية مــن ناحيــة المــذاق و 

جــودة المنتــج و األســعار الــي تعتــرب يف متنــاول اجلميــع.

2021-11-29

من ٢٩ نوفمرب حىت ١ ديسمرب 

بمشاركة سمك تدشني مهرجان األسماك يف أسواق لولو هايرب ماركت 
برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة
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2021-12-09

الوزارة تســـتعرض خطتها االســـرتاتيجية مع رشكائها المحليني واإلقليميني 
والعالميني للمركز اإلقليمي للتنمية المســـتدامة للرثوة الســـمكية.
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مشــاركة جنــاح ســمك يف الفعاليــة المصاحبــة للعــرض الــدويل اخلامــس جلمــال اخليــل العربيــة 
األصيلــة لعــام 2021 والــذي أقامتــه وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة يف ديــراب - مركــز الملــك عبدالعزيــز 

للخيــل العربيــة األصيلــة لمــدة 3 أايم متتاليــة مــن 15-18 ديســمرب 2021

حظــى اجلنــاح أبقبــال واســع مــن الــزّوار و المتذوقــني الذـيـن اثــى الكثــر منهــم عــى المنتجــات 
الســمكية الطازجــة احلاصلــة عــى شــهادة اجلــودة ســمك، و قــام ســفراء ســمك بدورهــم يف نــر 
التوعيــة و رفــع الوعــي الصــيح أبهميــة المنتجــات الســمكية للحــث عــى نمــط حيــاة صحيــة مليئــة 

ابلقيمــة الغذائيــة الــي يحصــل عليهــا الفــرد عنــد تنــاول المنتجــات البحريــة الطازجــة.

2021-12-15

مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة بديراب
من ١5-١8 ديسمرب ٢٠٢١

مشاركة سمك يف الفعالية المصاحبة لـ العرض الدويل اخلامس جلمال اخليل 
العربية األصيلة
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برامج اجلمعية
2021
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ملخص
الربنامج الوطين لمراقبة األمن احليوي لمشاريع االسزتراع المايئ

برنامج تطوير األصول الوراثية لسالالت األحياء المائية المسزترعة 

الربنامج الوطين إلصدار شهادة المنتجات الوطنية لالسزتراع المايئ

برنامج المختربات 

التدريب والتطوير

برنامج شهادات اآليزو

   

  

  

  

  

برامـــج اجلمعية
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األمــن  لمراقبــة  الوطــين  الربنامــج 
احليــوي لمشــاريع االســزراع المايئ

BIOSECURITY
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الربنامج الوطي لمراقبة األمن احليوي لمشاريع االسزراع المايئ

برنامج المراقبة والمتابعة لتطبيقات ضوابط األمن احليوي بمشاريع 
االسزراع المايئ ابلمملكة 

عقد ورشة عمل تطبيقات األمن احليوي وإجتماع اللجنة الفنية لألمن احليوي 
ابلمملكة

BIOSECURITY

اســتمرت اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ يف إدارة وتشــغيل برنامــج المراقبــة والمتابعــة 
لتطبيقــات ضوابــط األمــن احليــوي بمشــاريع االســزراع المــايئ وأســواق األســماك، حيث تــم االنتظام 
يف ســحب عينــات األســماك والربيــان مــن مشــاريع االســزراع المــايئ اخلاضعــة لنطاق العمــل الدوري، 
كمــا تــم ســحب العينــات مــن مناطــق الطبيعــة للميــاه البحريــة المحيطــة بتلــك المشــاريع، وكذلــك 
اســتمرت عمليــات الســحب مــن أســواق األســماك عــى طــول امتــداد الريــط الســاحي للمملكــة 

جنــوابً وغــرابً وشــمااًل ورشقــاً.

كمــا تــم إرســال هــذه العينــات إىل كاًل مــن مختــربات صحــة وســالمة األســماك بجــدة والقطيــف، 
ــر التشــغيلية  للعمــل عــى فحصهــا وتحليلهــا شــهرايً خــالل الفــرة ينايــر ديســمرب وفــق أعــى المعاي

القياســية، تــم اســتنفاذ مــا مجموعــة 267 يــوم عمــل ميــداين يف جميــع مناطــق المملكــة. 

خــالل العــام 2021 تــم عقــد ورش عمــل دوريــة لألمــن احليــوي، وتــايت هــذه الورشــة إســتمراراً 
للربنامــج الوطــي للمراقبــة والمتابعــة لتطبيقــات ضوابــط األمــن احليــوي والــي تعقــد ابســتمرار كل 
3 أشــهر يف العــام، وذلــك بهــدف اســتعراض احلالــة العامــة لألمــن احليــوي يف مشــاريع االســزراع 
المــايئ ومواكبــة التطــورات اجلديــدة، كمــا تــم عقــد االجتماعــات الدوريــة للجنــة الفنيــة لألمــن احليــوي 
ابلمملكــة حيــث تــم خــالل هــذه االجتماعــات مناقشــة ابــرز القضــااي الــي تخــص تطبيقــات وضوابــط 

األمــن احليــوي يف المملكــة. 



Dec 2021 - Jan 2021  األمانة العامة – وحدة االعالم والنرش

تقرير اجلمعية السعودية لالسزتراع المايئ 2021

اإلنتقال

لألعـــــىل

30

الربنامج الوطي لمراقبة األمن احليوي لمشاريع االسزراع المايئ

نطاق عمل مرشوع المراقبة والمتابعة لتطبيقات ضوابط األمن احليوي 
بمشاريع االسزراع المايئ ابلمملكة

BIOSECURITY

يغطــي برنامــج المراقبــة والمتابعــة لتطبيقــات ضوابــط األمــن احليــوي بمشــاريع االســزراع المــايئ 
ابلمملكــة خــالل العــام 2021جغرافيــاً كاًل مــن منطقــة

مكة المكرمة

منطقة المدينة المنورة

منطقة جازان

منطقة تبوك

المنطقة الرشقية

منطقة الرايض

منطقة القصيم

حيث يشهد الربنامج خالل العام2021 توسع الرقعة اجلغرافية عن السنوات الماضية.

ومــن حيــث مناطــق اإلنتــاج يغطــي برنامــج المراقبــة جميــع المراحــل اإلنتاجيــة، وذلــك لضمــان 
خلــو الكائنــات المســزرعة ومنتاجاتهــا مــن أي مســببات مرضيــة، وتطبيــق األجــراءات حســب معايــر 

التشــغيل القياســية يف حــال ال ســمح اللــه ظهــور أي إصــاابت مرضيــة.

يتــم جمــع العينــات مــن مشــاريع الروبيــان ومشــاريع األســماك وعينــات مــن ميــاه البحــر القريبــة 
مــن المشــاريع، وعينــات مــن األســواق الســمكية ســواء للمنتجــات المســتوردة أو المحليــة.
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إحصائيات برنامج المراقبة والمتابعة لتطبيقات ضوابط االمن احليوي 2021م

BIOSECURITY

 14455 143  2991837  1367 26

حيــث مثلــت هــذه الكائنــات إجمــايل عــدد عينــات 1547 عينــة واييت تفصيلهــا كالتــايل عــدد 430 
عينــة روبيــان عــدد  710عينــة  أســماك  عــدد 264 رسطــان البحــر   عــدد 143 هائمــات وعوالــق بحريــة. 

تــم إجــراء عــدد  2216تحليــل خــالل العــام 2021 ،وعــدد 1547 إختبــار بتقنيــة  PCR وعــدد 654 اختبــار 
بتقنيــة تحليــل األنســجة، وعــدد 11 اختبــار تحليــل الطفيليــات، و 4 اختبــار االحيــاء المجهريــة.

اســتمر مــروع األمــن احليــوي بعمــل دراســة وتحليــل مقاومــة المضــادات الميكروبيــة حيــث تــم 
خــالل العــام 2021م جمــع  225عينــة مــن مشــاريع االســزراع المــايئ واألســواق عــى طــول الريــط 

الســاحي وأســواق األســماك ابلمملكــة.

خــالل العــام 2021 م قــام مــروع األمــن احليــوي بتنســيق توزيــع يرقــات الروبيــان عــى مشــاريع 
ــع للتأكــد مــن خلوهــا مــن األمــراض،  ــات التوزي ــل عملي ــة قب ــل عــدد 28 عين االســزراع المــايئ وتحلي
كمــا قــام ايضــاً مــروع األمــن احليــوي بتنســيق توزيــع أصبعيــات األســماك عــى مشــاريع االســزراع 
المــايئ وتحليــل عــدد 40 عينــة  قبــل عمليــات التوزيــع  عــى المشــاريع للتأكــد مــن خلوهــا مــن األمراض.

العوالق الروبيان 
البحرية  

األسماك 
وبيض 

السمك 

عينات
المياه 

رسطان
 البحر 

عينات 
الرتبة

خالل العام 2021م تم جمع ما مجموعة 45946 كائن من مختلف مناطق المملكة 

تفصيلها 
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برنامج تطوير األصول الوراثية 
لسالالت األحياء المائية المسزرعة

SPF
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برنامج تطوير األصول الوراثية لسالالت األحياء المائية المسزرعة

للــروة  العامــة  ابإلدارة  ممثلــة  والزراعــة  والميــاه  البيئــة  وزارة  مــع  ابلتعــاون  اجلمعيــة  تعمــل 
ــاء  ــة لســالالت األحي الســمكية عــى إدارة وتشــغيل برنامــج خاصــاً لدراســة وتطويــر األصــول الوراثي

.)SPF( المائيــة المســزرعة اخلاليــة مــن المســببات المرضيــة

تعــرف الكائنــات اخلاليــة مــن مســببات األمــراض )SPF( أبنهــا تلــك الكائنــات الــي يتــم تربيتهــا يف 
مرافــق محميــة حيــوايً وتحــت مراقبــة مســتمرة لمســببات األمــراض الرئيســية يف إطــار برنامــج مراقبــة 
مكثــف، بحيــث يتــم إنتــاج هــذه المخزونــات مــن قطعــان التفريــخ المطــورة ابســتخدام بروتوكــوالت 

وتطبيقــات التكاثــر.

ــة مــن  ــان واألســماك خالي ــاج ســالالت مــن الروبي ويتمثــل الهــدف األســايس لربنامــج )SPF( إنت
ــي  ــال ال ــا، بحيــث يمكــن اســتخدام األجي ــم تحســينها وراثيً ــي ت ــة، وال األمــراض والمســببات المرضي
تــم إنتاجهــا وتطويرهــا يف هــذا الربنامــج لبــدء برامــج الربيــة ابلمشــاريع عــى نطــاق تجــاري يف حــال 
اعتمادهــا مــن قبــل اإلدارة العامــة للــروة الســمكية بعــد انتهــاء مرحلــة التجــارب والدراســات عليهــا.

تقليــل مســببات  تكمــن أهميــة ومــزة اســتخدام مخــزون )SPF( بصناعــة االســزراع المــايئ   
األمــراض يف أنظمــة االســزراع، حيــث يتــم توفــر يرقــات خاليــة مــن المســببات المرضيــة تســهم 
يف زايدة اإلنتــاج وتحقيــق أفضــل معــدالت النمــو وتقليــل المخاطــر امــام المســتثمرين لالســتثمار 
ابلقطــاع وذلــك بتوفــر لهــم ســالالت نقيــة خاليــة مــن المســببات المرضيــة تحــت إرشاف مبــارش مــن 

قبــل اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ واإلدارة العامــة للــروة الســمكية.

   Penaeus indicusOreochromis spilurus
البلطي البحريالروبيان الهندي األبيض 

ويشمل الربنامج كاًل من:

حيث تعترب هذه األنواع ضمن أكر األنواع المنترة بصناعة االسزراع المايئ.

برنامج تطوير األصول الوراثية لسالالت األحياء المائية المسزرعة SPF
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   Penaeus indicus
الروبيان الهندي األبيض 

يتواجــد Penaeus indicus المعــروف ابســم الروبيــان الهنــدي األبيــض بشــكل رئيــي عــى طــول 
الســواحل مــن الهنــد وغــرب المحيــط الهــادئ ورشق وجنــوب رشق إفريقيــا إىل جنــوب الصــني واببــوا 

غينيــا اجلديــدة وشــمال أســراليا والبحــر األحمــر.

يعيــش روبيــان االنديكــس عــى عمــق يــراوح مــن 2 إىل 90 مــًرا، ويعيــش يف الطــني أو القــاع 
الرمــي، كمــا يــرى بكــرة ابلميــاه الضحلــة عــى عمــق أقــل مــن 30 مــًرا، وتــراوح درجــات احلــرارة بــني 18 

و 34.5 درجــة مئويــة ومــدى ملوحــة مــن 5 إىل 50 جــزء مــن األلــف. 

الروبيــان الهنــدي األبيــض هــو أحــد المأكــوالت البحريــة الرئيســية ويتــم صيــده مــن البحــر بشــكل 
رئيــي، خاصــة يف الصــني والهنــد وإندونيســيا وفيتنــام وتايالنــد، ويعتــرب إحدى أفضل األنــواع التجارية 
وهــو مرشــح أيًضــا لصناعــة االســزراع المــايئ، ومــن ضمــن الــدول الرئيســية الــي تمتلــك تجــارب يف 

اســزراعه هــي المملكــة العربيــة الســعودية وفيتنــام وإيــران والهنــد.

ــه  ــة وقدرت ــذي يتحمــل الملوحــة العالي ــوع، وال ــا لهــذا الن ــة الســعودية موطنً تعــد المملكــة العربي
عــى النمــو والتكاثــر يف الميــاه عاليــة الملوحــة يف البحــر األحمــر، ممــا يجعــل هــذا النــوع مرشــحًا جيــًدا 

لالســزراع المــايئ يف المملكــة.

برنامج تطوير األصول الوراثية لسالالت األحياء المائية المسزرعة
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نظــًرا لعــدم توفــر أي مخــزون خــاٍل مــن مســببات األمــراض مــن Penaeus indicus، األمــر الــذي 
بســببه تــم جمــع الروبيــان مــن المناطــق الربيــة يف بيئــة البحــر األحمــر حيــث تــم اختيــار موقــع اجلمــع 
بمنطقــة المنشــبة بجــازان جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية. ســببان رئيســيان الختيار هــذا الموقع، 
تحــت المراقبــة والرصــد  أواًل، كان المخــزون وفــًرا يف هــذه المنطقــة، وثانيًــا، كان هــذا المخــزون 
المســتمر لربنامــج مراقبــة تطبيقــات وضوابــط األمــن احليــوي لمــدة زمنيــة تقــارب 5 ســنوات متواصلــة، 
ولــم يبلــغ عــن وجــود أي مــن مســببات األمــراض المدرجــة يف المملكــة العربيــة الســعودية عــى مــدى 
الســنوات اخلمــس الماضيــة. يف شــهر مــارس 2021م، تــم جمــع حــوايل 4 اآلالف كائــن مــن الروبيــان 
ونقلهــا إىل منشــأة المــروع يف خزانــات مــزودة ابألكســجني ضمــن أعــى معايــر وبروتوكــوالت 

األمــن احليــوي.

ــة خاصــة لمــروع األصــول  ــة خــالل العــام 2021 عــى تطويــر وإنشــاء وحــدة بحثي ــت اجلمعي عمل
ــع األقســام والوحــدات الالزمــة لتشــغيل هــذا المــروع الهــام. ــان تتكــون مــن جمي ــة للروبي الوراثي

برنامج تطوير األصول الوراثية لسالالت األحياء المائية المسزرعة
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منشأة مفرخه الروبيان تتكون من:

قسم
األمهات

وحدة انتاج 
الغذاء احلي 

الطحالب

قسم
التفريخ

وحدة إنتاج 
الغذاء احلي 

أرتيميا

قسم 
التفقيس

وحدة تحدي 
الربودة 

قسم 
الريقات

المكاتب 
والوحدات 
المساندة 

برنامج تطوير األصول الوراثية لسالالت األحياء المائية المسزرعة
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Oreochromis spilurus
البلطي البحري

المملكــة  يف  األســماك  تربيــة  تاريــخ  يعــود 
العربيــة الســعودية إىل ثمانينيــات القــرن المــايض 
الميــاه  أنــواع  مــن  البلطــي  اســزراع  بــدأ  حيــث   ،
Oreochromis niloticus ،Oreochro-  العذبــة،
mis aureus ،Oreochromis mossambicus و 
Oreochromis spilurus. نظــًرا لكونــه نوًعــا مــن 
ــم إدخــال  ــة مــن البلطــي، فقــد ت ــاه العذب ــواع المي أن
O.spilurus إىل المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــف مــع مــدى  ــه عــى التكي ــا، وقــد اشــتهر بقدرت كيني
والنمــو  والتكاثــر  احلــرارة  ودرجــة  واســع  ملــويح 
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ــة  ــًدا للمملكــة العربي ــا جدي ــح هــذا طريًق ــة الملوحة،وقــد فت ــاه البحــر األحمــر عالي بشــكل أرسع يف مي
الســعودية، للحصــول عــى نــوع جديــد يمكــن أن ينمــو يف مياِهَهــا عاليــة الملوحــة.

ويعتــرب البلطــي البحــري Marine Tilapia Oreochromis spilurus   أحــد أنــواع أســماك البلطي 
النــادرة الــي تمكــن المركــز مــن تطويرهــا خــالل مســرة اســتمرت قرابــة األربعــني عامــاُ، حيــث تعــد هــذه 
الفصيلــة مــن األنــواع القليلــة جــداً عــى مســتوى العالــم تســتطع العيــش والتكيــف يف بيئــة ميــاه البحــر 

األحمــر العاليــة الملوحة.

تــم إدخــال أمهــات البلطــي البحــري مــن المخــزون المتوفــر يف جامعــة الملــك عبــد العزـيـز بجــدة، 
إىل منشــأة المــروع  يف أحــواض مــزودة ابألكســجني. تــم إحضــار مــا مجموعــه 2300 ســمكة إىل 
ــم فــرز المخــزون  ــاره المخــزون األســاس، حيــث ت ــم تكييــف هــذا المخــزون وســيتم اعتب المنشــأة، وت

حســب اجلنــس واحلجــم.

كمــا عملــت أيضــا اجلمعيــة خــالل العــام 2021 عــى تطويــر وإنشــاء وحــدة بحثيــة خاصــة لمــروع 
األصــول الوراثيــة الســماك البلطــي تتكــون مــن جميــع األقســام والوحــدات الالزمــة لتشــغيل هــذا 

المــروع الهــام.
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منشأه مفرخة البلطي  تتكون من:

قسم
األمهات

وحدة احلضانة 

قسم 
االصبعيات

وحدة 
التسمني 

والرتبية

قسم الزاوج 
والتكاثر

اخلدمات 
المساندة 
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الربنامج الوطين إلصدار شهادة 
المنتجات الوطنية لالسزراع المايئ
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 كمــا يمكــن أن تكــون المأكــوالت البحريــة بمثابــة وســيلة للحصــول عــى نمــط حيــاة صــيح، ولذلــك 
تتغــر يف العديــد مــن البلــدان المتقدمــة والمتوســطة الدخــل نحــو زايدة  فــإن األنمــاط الغذائيــة 
اســتهالك المأكــوالت البحريــة، وتلعــب المأكــوالت البحريــة دوراً رئيســياً يف األمــن الغــذايئ العالمــي 

ومكافحــة ســوء التغذيــة.

جيــد  مصــدر  أيضــاً  وهــي  الصحيــة،  والزـيـوت  للربوتينــات  مصــدراً  البحريــة  المأكــوالت  تعتــرب 
ــود، فيتامــني د، والكالســيوم،  ــة أوميغــا 3، الي ــك األحمــاض الدهني للمغــذايت األساســية بمــا يف ذل
كمــا تتمــز األســماك الدهنيــة بنســبة عاليــة مــن أوميغــا 3-، وكذلــك تحتــوي عــى فوائــد غذائيــة يف 

اجللــد والعظــام فهــي ذات قيمــة غذائيــة ال يمكــن االســتغناء عنهــا.

يف جميــع الــدول المتقدمــة يصبــح النــاس أكــر وعيــاً أبهميــة العــادات الغذائيــة وانعكاســها 
ــة  ــوازن ومغــذي وممارســة التماريــن الرايضي ــاع نظــام غــذايئ مت ــذا فــإن اتب ــارش عــى الصحــة، ل المب
ابنتظــام عوامــل حيويــة يف أســلوب حيــاة صــيح واســتهالك المأكــوالت البحريــة  هــو أمــر أســايس 
يف هــذا النظــام الغــذايئ الصــيح، ونتيجــة لذلــك زاد متوســط االســتهالك العالمــي مــن المأكــوالت 
ــاً، بينمــا  ــام 1961 إىل حــوايل 20 كيلوجرام/ابلســنة حالي ــة للفــرد الواحــد مــن 9 كيلوجــرام يف ع البحري
يعتــرب معــدل اســتهالك المأكــوالت البحريــة يف المملكــة العربيــة الســعودية منخفًضــا للغايــة مقارنــًة 
ابلمعــدل العالمــي، وعــى الرغــم مــن أن المتوســط الســنوي لنصيــب الفــرد مــن المأكــوالت البحريــة 
يبلــغ حــوايل 20 كجم/ســنوايً ، فــإن المتوســط الســنوي للفــرد يف المملكــة أقــل مــن نصــف هــذا 

المعــدل العالمــي، ويقــدر بنحــو 9 كجــم / ســنواًي.

يعتمد أكرث من 

3.1 مليار شـــخص

20% من إجمايل استهالك الربوتني احليواين

 عــى مســتوى العالــم عى المأكــوالت البحرية 

)األغذيــة البحريــة( الســتهالك مــا ال يقــل عــن
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مبادرة تشجيع النمط االستهاليك 

ويمكن تخليص أبرز أهداف احلملة:

تعمــل وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة متمثلــة ابإلدارة العامــة للــروة الســمكية والربنامــج الوطــي 
لتطويــر قطــاع الــروة الســمكية ابلراكــة مــع اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ، عــى تطويــر 
قطــاع الــروة الســمكية واالســزراع المــايئ وتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات والمشــاريع بهــذا القطــاع، 
احــدى تلــك المبــادرات هــي مبــادرة تشــجيع النمــط االســتهاليك للمأكــوالت البحريــة والــي تهــدف إىل 

التوعيــة أبهميــة وفوائــد المأكــوالت البحريــة ورفــع اســتهالك متوســط الفــرد منهــا.

البيئــة  وزارة  مبــادرات  احــدى  هــي  البحريــة  للمأكــوالت  االســتهاليك  النمــط  تشــجيع  مبــادرة 
والميــاه والزراعــة يف برنامــج التحــول الوطي)ضمــن مبــادرات الربنامــج الوطــي لتطويــر قطــاع الــروة 
الســمكية( والــي تســتهدف رفــع معــدل االســتهالك للفــرد مــن المأكــوالت البحريــة يف المملكــة 
ــذي ال يتجــاوز 9 كجم/ابلســنة إىل المعــدل العالمــي أكــر  ــة الســعودية مــن المعــدل احلــايل ال العربي
مــن 20كجم/ابلســنة، مــن خــالل عــدد مــن الربامــج منهــا توفــر منتجــات وطنيــة بجــودة عاليــة واســعار 
تنافســية وايضــاً تصحيــح وضــع األســواق للمنتجــات المســتوردة وطــرح معايــر واشــراطات تحــث 
ــة  ــة والقيمــة الغذائي ــة الصحي ــة ابألهمي ــق افضــل ممارســات االســزراع المــايئ  والتوعي عــى تطبي

للمنتجــات الســمكية.

تحسني صحة أفراد المجتمع من 
خالل استهالك المأكوالت البحرية.

توعية المستهلك أبهمية 
وفوائد المأكوالت البحرية.

دعم القطاعات الوطنية 
للمصائد واالسزراع المايئ.

رفع معدل استهالك الفرد 
من المأكوالت البحرية.

تثقيف المستهلك إىل كيفية 
اختيار األسماك وطرق طبخها.
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مراكز تشجيع النمط االستهاليك لمنتجات االسزراع المايئ الوطنية 
)سمك(

) مــن خــالل تقديــم منتجــات ســمكية تتمتــع أبعــىل معايــر الطزاجــة واجلــودة 
الغذائيــة وتنتــج وفقــاً ألفضــل الممارســات العالميــة لالســزراع المــايئ ووضــع 
توجيــه المســتهلكني نحــو االختيــارات األفضــل  تســاهم يف  عالمــة وطنيــة 
وتدشــني مرحلــة جديــدة ابفتتــاح أول مركــز لتشــجيع النمــط االســتهاليك خاص 
بعالمــة ســمك وفــق معايــر عاليــة مــن الفخامــة واجلــودة ايذانــاً بدشــني عــدد 

مــن المراكــز المماثلــة مســتقباًل يف جميــع مناطــق المملكــة(.

افتتــاح وتدشــني المركــز األول لمنتجــات ســمك للمنتجــات الوطنيــة المســزرعة ابلــرايض ـيـوم 
اخلميــس 7 مــارس 2019م بحضــور ورعايــة ســعادة وكيــل وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة للزراعــة 
المهنــدس أحمــد بــن صــاحل العيــادة و بحضــور عــدد مــن المســؤولني وممثلــني لبعــض اجلهــات ذات 
العالقــة ويف مقدمتهــم ســعادة نائــب الرئيــس التنفيــذي ابلهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء لقطــاع 
الغــذاء الدكتــور  صــاحل بــن عبداللــه الــدورسي وســعادة الرئيــس التنفيــذي للربنامــج الوطــي لتطويــر 
قطــاع الــروة الســمكية الدكتــور عــي بــن محمــد الشــييخ وســعادة رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة 
الســعودية لالســزراع المــايئ ونائــب واعضــاء مجلــس إدارة اجلمعيــة وأمــني عــام اجلمعيــة وعــدد مــن 

ســفراء الــدول الصديقــة. 

يذكــر أن هــذا المعــرض يعــد مــن أنشــطة مبــادرة تشــجيع النمط االســتهاليك الي اطلقهــا الربنامج 
الوطــي لتطويــر قطــاع الــروة الســمكية ضمــن مبــادرات برنامــج دعــم الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات 
اللوجســتية والــي تــرف عليهــا اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ بهــدف زايدة اســتهالك الفــرد 
يف المملكــة مــن االســماك المنتجــة محليــاً والتوعيــة والتعريــف أبهميــة المأكــوالت البحريــة وقيمتهــا 
الغذائيــة والصحيــة وتتمــى ايضــاً مــع اهــداف مبــادرة الربنامــج الوطــي اخلاصــة بتشــجيع النمــط 
االســتهاليك للمنتجــات الســمكية، حيــث يعتــرب  معــدل اســتهالك الفــرد يف المملكــة مــن المأكــوالت 
البحريــة مــن المعــدالت القليلــة ويســعى الربنامــج الوطــي لتطويــر قطــاع الــروة الســمكية ابلتعــاون 
مــع اجلمعيــة اىل رفــع معــدل االســتهالك للمعــدل العالمــي والــذي يتجــاوز 20 كيلوجــرام يف العــام 

بحلــول العــام 2030. 
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الربنامج الوطي إلصدار شهادة المنتجات الوطنية لالسزراع المايئ

تستند شهادة سمك  إىل دليل أفضل 

ممارسات االسزراع المايئ ابلمملكة العربية

عدد 8 مشاريع تم تقيمها 
و اعتمادها من اجلمعية 

السعودية لالسزراع 
المايئ

مرشوعني روبيان

3 مشاريع بحرية لالسزتراع األسماك

3 مشاريع ألسماك المياه العذبة
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الربنامج الوطي إلصدار شهادة المنتجات الوطنية لالسزراع المايئ
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برامج المختربات 
التطوير والتدريب 

شهادات االيزو
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برامج المختربات - التطوير والتدريب - شهادات االيزو

تعمــل اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ بشــكل مســتمر لتنويــع المشــاريع الــي تهــدف إىل 
خلق االســتدامة يف نشــاط اجلمعية ، وتتوافق مع مســتهدفات القطاع ابلمملكة العربية الســعودية، 
حيــث كانــت ســنة 2021 إحــدى أفضــل الســنوات مــن حيــث اإلنجــازات يف مســرة اجلمعيــة تمثلــت يف 
فــوز اجلمعيــة بعقــد تشــغيل مختــربات صحــة وســالمة األســماك بجــدة والقطيــف هــي مختــربات تتبــع 
وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة تعمــل تحــت إرشاف مبــارش مــن قبــل اإلدارة العامــة للــروة الســمكية 

ممثلــة بــإدارة صحــة وخدمــات الــروة الســمكية.

تلعــب هــذه المختــربات دور ابرز يف مجــال ســالمة وصحــة األســماك، مــن خــالل تقديــم الدعــم 
ــروة  ــق ابل ــي تتعل ــد مــن المجــاالت ال ــك العدي واخلدمــات لقطــاع االســزراع المــايئ ابلمملكــة وكذل

الســمكية.

كمــا تطبــق هــذه المختــربات أفضــل المعايــر العالميــة المتبعــة، ممــا يعمــل عــى تعزيــز دقــة نتائــج 
االختبــارات والتقاريــر الــي تصــدر مــن قبــل هــذه المختــربات، وتعتــرب هــذه المختــربات مرجعيــة عــى 

المســتوى المحــي فيمــا يتعلــق بمجــال صحــة وســالمة الكائنــات المائيــة احليــة. 

وتعتــرب هــذه المختــربات مــن نوعهــا عــى المســتوى اإلقليمــي لمــا تلعبــه مــن دور يف ســبيل صحــة 
األحيــاء المائيــة وتعزيــز صناعــة االســزراع المــايئ وتحقيــق التكامــل مــع مــروع األمــن احليــوي الــذي 

تقــوم اجلمعيــة بتشــغيله منــذ 6 ســنوات .

عملية تشغيل وصيانة مختربي صحة وسالمة األسماك بجدة والقطيف

بجــده  األســماك  وســالمة  صحــة  بمختــربي  اخلاصــة  والصيانــة  التشــغيل  أبعمــال  القيــام  هــي 
والقطيــف والــي تقــع تحــت وزارة البيئيــة والميــاه والزراعــة تحــت إرشاف مبــارش مــن إدارة صحــة 
وخدمــات الــروة الســمكية، تشــمل عمليــات التشــغيل والصيانــة توفــر الكــوادر البريــة المؤهلــة، 
توفــر وتوريــد المــواد واألدوات حســب القائمــة الــي يتــم الرفــع بهــا مــن قبــل المختــرب بنــاء عــى 
تشــمل عمليــات التشــغيل والصيانــة أعمــال النظافــة  االحتيــاج الفعــي لــكال المختربـيـن، كذلــك 
أعمــال صيانــة أجهــزة ومعــدات المختــرب،  تشــمل ايضــاً  الدوريــة للمختــربات واألجهــزة واألدوات، 
وبنــاء وتطويــر قــدرات الــكادر البــري، كذلــك توفــر نظــام )LIMS(إلدارة المختــربات وتطويــر قواعــد 
البيانــات واألرشــفة اإللكرونيــة جلميــع الوثائــق والمســتندات الدوريــة، وإرســالها آليــاً إىل اإلدارات 
العليــا المرفــة، إتبــاع المعايــر الفنيــة الموجــودة بنظــام األيــزو  17025ISO  : 2017  والــي تهــدف 

إىل رفــع جــودة المخرجــات بمــا يتناســب مــع أعــى المعايــر العالميــة. 
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برامج المختربات - التطوير والتدريب - شهادات االيزو

أقسام مخترب صحة وسالمة األسماك بجدة

وحدة استالم العينات، 
والسجالت المخربية

وحدة استالم العينات 
والسجالت

مخترب الطفيليات 

مخترب الكيمياء 
)عامة - سموم(

مخترب تحليل األغذية وفحص 
اجلودة

قسم المستودعات

مخترب الفريوسات

مخترب تحليل األغذية وفحص 
اجلودة

مخترب تحليل األنسجة 
وتحاليل إكلينيكية

مخترب تحليل المياه والرتبة

مخترب الكيمياء
)عامة - سموم(

مخترب الفريوسات

مخترب الميكروبيولويج

مخترب أمراض 
األسماك

مخترب تحليل المياه 
والرتبة

قسم المستودعات 
والصيانة

وحدة احلجر البيطري

أقسام مخترب صحة وسالمة األسماك ابلقطيف
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برامج المختربات - التطوير والتدريب - شهادات االيزو

بنـــــــــــــــــــاء 
القــــــدرات 
ونقـــــــــــــل 
المعـــــرفة 
والتقيـــيم 
والتطــوير

عــى   2021 العــام  خــالل  اجلمعيــة  عملــت   
خطــة بنــاء القــدرات لالعتنــاء بتدريــب الكــوادر  
وتطويرهــم يف مجــال قطــاع االســزراع المــايئ 
واالختبــارات اخلاصــة أبمــراض األســماك وخاصــة 
صحــة  بمجــال  قدراتهــم  ـز  لتعزـي الفروســية، 
مــع  يتناســب  بمــا  المائيــة  األحيــاء  وســالمة 
أهــداف وتطلعــات المملكــة، لتبقــى إحــدى أفضــل 
الــدول عــى مســتوى العالــم بمجــال األمــن احليوي 

المائيــة.  للكائنــات 
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برامج المختربات - التطوير والتدريب - شهادات االيزو

بناء القدرات ونقل المعرفة والتقييم والتطوير

مسببات األمراض اليت 
تصيب األحياء المائية 

ووابئيتها .

طرق انتشار العدوى .

التوزيع اجلغرايف لمسببات 
األمراض واألوبئة يف 

المملكة .

أنواع األحياء المائية األكرث 
حساسية لهذه األمراض . 

التشخيص الميداين 
ألمراض أسماك المياه 

الداخلية والبحرية.

التشخيص المخربي 
ألمراض وأساليب 

التشخيص الميداين 
ألمراض الروبيان.

التشخيص المخربي 
ألمراض الروبيان 

وطرق أخذ العينات.
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برامج المختربات - التطوير والتدريب - شهادات االيزو

عىل شهادة األيزو بنظام إدارة 
ISO 45001  السالمة المهنية 45001:2018

عملت اجلمعية عى التأهيل والتطوير  خالل العام 2021 للحصول عى:



Dec 2021 - Jan 2021  األمانة العامة – وحدة االعالم والنرش

تقرير اجلمعية السعودية لالسزتراع المايئ 2021

اإلنتقال

لألعـــــىل

52

برامج المختربات - التطوير والتدريب - شهادات االيزو

شهادة األيزو بنظام إدارة 
ISO 9001 اجلودة اإلدارية 9001:2015
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برامج المختربات - التطوير والتدريب - شهادات االيزو

شهادة األيزو بنظام إدارة 
ISO 14001 البيئة 14001:2015

وذلــك إنطالقــاً مــن الــزام اجلمعيــة ابلتطويــر المســتمر عــى كافــة األصعــدة.
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مــع نهايــة العــام 2021 تفخــر اجلمعيــة الســعودية لالســزراع المــايئ بمــا تــم تحقيقــة مــن إنجازات 
تصــب يف صــاحل تطــور وتنميــة قطــاع االســزراع المــايئ يف المملكــة، لقــد تمكنــا خــالل فــرته هــذه 
التقريــر الممتــدة مــن 1 ينايــر 2021 وحــىت 31 ديســمرب 2021 مــن العمــل عــى تأهيل قطاع االســزراع 

المــايئ يف المملكــة نحــو تطبيــق أفضــل ممارســات االســزراع..

وإن رشكاء اجلمعيــة هــم الداعــم الرئيــي لنــا يف النجــاح ويف مقدمتهــم وزارة البيئــة والميــاه 
والزراعــة ممثلــة بوكالــة الزراعــة واالدارة العامــة للــروة الســمكية والــي تعمــل بــكل تناغــم وتكامل 
مــع اجلمعيــة لتحقيــق االهــداف الكــربى مــن أجــل تحويــل القطــاع إىل صناعــة تســهم يف االقتصــاد 

والتنميــة الوطنيــة وفقــاً لرويــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030.

الخاتمة
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