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المميزات التنافسية

لطرق الموانئ ، ا)تكامل البنية التحتية االساسية 
(السريعة ،المطارات

وجود ظروف مناخية وبيئية مناسبة إلقامة 
مشاريع االستزراع المائي

دعم وزارة البيئة والمياه والزراعة : وأهمها
لمشاريع صناعة االستزراع المائي

اث،األبحمراكز)للصناعةالتحتيةالبنيةتكامل
انعمصالمتخصصة،المختبراتاألعالف،مصانع

(التدريبمراكزالمفارخ،التجهيز،

المميزات التنافسية

:مثلالعالميالمستوى علىتنافسيةمميزاتالمملكةفيهاتملكواعدة،لصناعةهائلةإمكاناتوجود
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الفرص االستثمارية في مجال المصايد البحرية

م2015فيسنة/فرد/كجم9منمحليا  السنوى الفرداستهالكمعدلورفعلتشجيعوطنيبرنامج
.م2030فيسنة/فرد/كجم20الحاليالعالميالمعدلإلى
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الفرص االستثمارية في مجال المصايد البحرية

نمتكلفةوأقلواعدةسوق بتوفيريعدمماالمملكةاحتياجاتيغطيالالمحلياإلنتاجمعدل
.األسماكللحومجودةوأعلىالمستورد
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الفرص االستثمارية في مجال المصايد البحرية

معدلورفعلألسماكاالستيرادمعدلخفضإلىالسمكيةالثروةقطاعلتطويرالوطنيالبرنامجيعكف
.والثانويةسيةالرئيالسمكيةللمنتجاتالتسويقفيالمضافةالقيمةورفعالمحليواإلنتاجالتصدير



االستزراع المائي

600إللل ل2015ألللطل لل لالل لىللة ل30ملل لزيللة الاتاجللة لالعمللعلى لل ل
.2030ألطل  لا لىة ل

سللللجزرا لجسللللوأعلتأجمجلللل لال اللللتصلى لللل لالجللللرايعلتلةملللل لتج لللل أعلم للللراي لاا
.المةئ 
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االستزراع المائي

 لل عمعلا لإا ةءلأكة يمي لمجااا لا لااسجزرا لالمةئ للجأهأعلكتا رلااي
.الق ة لالاةعلبةلجاسأقلم لتزارالالعمعلتال ؤت لااججمةىي 

 للالسجزرا لاااجوةءلم لمسحلجفاأ  لل ب رلاأل مرلااجيةرلالمتال لالماةسب
(.أ  سلب ريل)المةئ لأللفةعلالعةئم ل

.كي الب ءلا لج بأقلا  لج جي لالامطلااسجوالك لل ماججةتلالسم
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االستزراع السمكي

را لاسجكمةصلاتجراءاتلالاةا لبتض لآلي لل جأمأ لى  لم ةري لااسجزل
.السمك لل  اتصلى  لماججلجأمأا لاة رلتماةسبلل م ةري 

اسجكمةصل اتصلم ةري لااسجزرا لالمةئ لى  ل وة الأاضعلممةرسةت
%.100باسب ل BAPااسجزرا لالمةئ ل

م لماج يةتلتترشلىمعلمجااا لا لااسجزرا لالمةئ لتاأل( 13)ىق لى  ل
 لتالا مةتلال أتيلتج تيرلج ايعلأمراضلالربية لتالجفريخللأل يةءلالمةئي

.البي ري للألسمةكلبةلمم ك 
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االستزراع السمكي

جبرلج الاسجكمةصلالجتأم لم لماجبرلج التجةمع لتأريزتاةلاألمريكي لليابحلما
مجالزم لجترالالفأرتسي ،لمجالزم ل)أمراضلماوةل3مرج لىةلم لى  لاأللعل

(.المع يلل ج  لتمكتاةتلال  الجاارالبق لالبيضةءلالفأرتسي ،ل

طلا لا  لامسي للمراكزلأب ةثلالثرتالالسمكي لبما ق لجةزا لتج التالق أ
.ضتءلالجعةت لال ةل لم لالجةمعةتلتمراكزلاألب ةث

اجة لال قة ةت البي ري لااجيةرلمسج ةرل ريكلاا لم لاالصلمبة رالج تيرلتا 
قة ةتللألسمةكلالمرضي لبةلجعةت لم لتكةل لالثرتالال أتااي للج تيرلال ل عجرات

. ةلية لالمسجزرى 
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االستزراع السمكي

 تص،لاىجمة لال) تصلته لاأجاة لتبترمةلتالوا لتجسجأعلما آجوةل3اىجمة لى  ل
(.  جسجأعلال تص،لجسجأعلالما آت

.ا لم ةري لااسجزرا لالمةئ البأتا تكج جي لاسجا ا لجقاي ل
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االستزراع السمكي

 اا ي ا لم ةري لااسجزرا لالمةئ لل ميةهلالاألكتابتاكاسجا ا لجقاي ل

تصلالتراثي لجك أطلالجمعي لالسعت ي للالسجزرا لالمةئ لبم رت لج تيرلاألا
،لتتض ل(SPF)مقةتم لل ع تىلالمرضي لببراةمجل( اتأا تكس)لسالل لربية ل

.ا  لىمعللامسلساتاتللة م 

جراءاتلالج  أعلالقيةسي  .ج  أثل لأعلاألم لال أتيللألسمةكلتا 
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االستزراع السمكي

ا ةءللةى البيةاةتللبراةمجلاألم لال أتيلا لم  ةري لاااجوةءلم لجامي لتا 
.ااسجزرا لالمةئ 

. ةري اسجكمةصلجركأبلأاظم لالمعةلج لتالجعقي لبةألتزت للجمي لمفةرخلالم

جأج لم لاااجوةءلم لال راسةتلتالجاةمي لتا ةءلمركزل فظلالمازت لااسجرا
.أموةتلاألسمةكلتالربية لبجةزا 
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االستزراع السمكي

ي لبج الاأل يةءلالمةئي لبمركزلأب ةثلالثرتالالسمكمفراةتج  أعلتايةا ل
.بةلجعةت لم لالجمعي لالسعت ي للالسجزرا لالمةئ 

لألب ةثلاألسمةكلبج امفرا اسجكمةصلإا ةءلالاظة لالم  قللمعةلج لالميةهلا ل
ضةا لأاتا لج أ الالجاة ي للم ةري لااسجزرا لالمةئ  .لج تيرلتا 

م لأىمةصلمبة رال ى لاألب ةثلالج بيقي للجعزيزل% 20إاجةزلمةليقةربل
(.كةتست)اتاجةجي لم لجةمع لالم كلىب هللال
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االستزراع السمكي

لجقاي لإاجة ل( Pilot Project)إأجة لاآلليةتلالجافأذي لت القلالامتذ لالججريب ل
.ال  ةلبلبجمتيعلم للالق ة لالاةع

ا ارلالجراايع بع لالويك  لج  أثللجة ل  بةتلالبتلا لالم ةري للجقأي لتا 
.الج أ الل تزارا

أللفةعلالعةئم لإلرارلالمعةأأرلتاا جرا ةتلالبأئي للم ةري لااسجزرا لالسمك لل
تتض لمعةأأرلاةا للوةلبةلجاسأقلم لتكةل لالتزارالل بأئ ل
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االستزراع السمكي

ال تاءلتض لضتابطلجت الأستاقلاألسمةكلبةلجعةت لم لالوأئ لالعةم لل  ذاءلتل
.تضبطلجت الالمسجتر لتمكةا  لاتغراقلتالجالىب

اججةتلالعمعلم لأمةا لالريةضللج تيرلأم لاألستاقلتتض لضتابطللعرضلالم
.السمكي 

ماججةتلج تيرل راجةتلاألسمةكلتجس يموةلل رك لمجااا لا لجستيقلال
زال لالتسيطلبأ لالماجج .أ لتالم جري السمكي للضمة لالجت الت فةاي لالعرضلتا 
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االستثمـــار



االستثمار

لفةعل قةئبلاسجثمةري للم ةري لااسجزرا لالمةئ لباظة لاأل( 10) رحلى  ل
.  العةئم لى  لالب رلاأل مر

ألطل45علجأسيسل رك لىمالل لج أ اللالسجزرا لالمةئ لب ةل لإاجةجي لجا
  .
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االستثمار

مةئي لال ي لا لج  أثلالالئ  لالجافأذي للاظة لاأ لتاسجثمةرلت مةي لالثرتاتلال
.الميةهلاتل يمي 

تالم ةريةتل( Jelly Fish)ج جي لااسجثمةرلا لمجةصلاأ لتجم للاة أعلالب رل
.بةلجاسأقلم لالمؤسس لالعةم للج  ي لالميةه
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االستثمار

.زية الااسجثمةرلا لماةأ لالبةغ لبةلب رلاأل مر

(  ترالزل, ارسة ،لالمضةية،لالعزيزي ،لالرايس،لالق ب)مراائل( 6)جرسيهلى  ل
ت ىتالالق ة لالاةعللج  أعلتاسجثمةر

المراائلجك أطلمكجبلاسج ةريلل رحل قةئبلاسجثمةري للج تيرلتججوأز
.األارىل
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االستثمار

  للرارلجكتي للجا للج تيرلموا لالاأ لبةلجعةت لم لالق ة لالاةعلباةءلى
.مج سلإ ارالالبراةمجلالت ا للج تيرلل ة لالثرتالالسمكي 

مةىي لترا لااجججتاأرللتاربلاأ لمج ترالبةلجعةت لم لتزارالالعمعلتال ؤت ل
لةربل ةلية ل2061ى  للتاربلالاأ لتالازه لم ل

المراائلجك أطلمكجبلاسج ةريلل رحل قةئبلاسجثمةري للج تيرلتججوأز
.األارىل
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:البري الجانبفياالستثماريةلفرصا
الصيدقواربمصانع
الصيدقواربصيانةورش
الثلجمصانع.
الصيدوسائلمعداتمصانع
الصيدبعداألسماكمعالجةمصانع
التونةتعليبمثلالتعليبمصانع.

:البحري الجانبفياالستثماريةلفرصا
البحرقنديلومعالجةجمع(Jellfish)  بيئيا.
االقتصاديةلألعماق(وأكثرمتر200)أعماقاألحمرالبحرمنالعميقةالمياهفيالصيد

.عالميا  
(أعماق)للمملكةالدوليةالمياهفيالتونةمصايد.



وشكرا  


