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“The wealth of the nation is its air, water, 
soil, forests, minerals, rivers, lakes, 
oceans, scenic beauty, wildlife habitats 
and biodiversity... that’s all there is. That’s 
the whole economy. That’s where all the 
economic activity and jobs come from. 
These biological systems are the sustaining 
wealth of the world.” 
(Gaylord Nelson, Founder of Earth Day)

)جيرولد نيسلون، مؤّسس يوم األرض(

»إن ثراء األمم يكمن في هوائها ومائها وتربتها وغاباتها ومعادنها 
وأنهارها وبحيراتها ومحيطاتها وجمالها الخّلب وموائلها البّرية وتنّوعها 

األحيائي... هذا كل ما في األمر. هذا هو جوهر االقتصاد بأكمله. من 
ظم البيولوجية  هنا منبع النشاط االقتصادي وفرص العمل. فهذه النُّ

تمّثل الثراء المستدام للعالم.«
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The Value of Socio Economic 
Genetic Resources

قيمة الموارد الوراثية
االجتماعية واالقتصادية

One of the most important resources on 
Earth, our fantastic web of biodiversity 
- from fungus and ferns to amoebas 
and molluscs - provides a wide range 
of services and resources that directly 
support human health, societies and 
economies; bringing immense, and in 
some cases incalculable, value and 
benefits for humanity. 

The enormous cultural and historical 
value of local genetic resources teaches 
us how our forefathers lived and 
progressed. Indeed, the conservation and 
use of genetic resources is an ancient 
practice begun by the generations that 
came before us. Since time immemorial, 
farmers have chosen seed for future 
planting, domesticated wild animals 
and plants, and selected and bred them 
to meet their needs. As a result, over 
the years hundreds of different species 
have been domesticated and within each 
species, human and natural selection 
have combined to produce innumerable 
varieties. 

Every link in the genetic chain is 
indispensable from the microscopic 
bacteria that help us digest food, protect 
us from infections and turn milk to yogurt 
to the livestock that work the fields, feed, 
clothe and transport us. 

We must accept it as our collective 
shared obligation and responsibility to 
protect and conserve it. 

Preserving biodiversity is not an end 
in itself - the organized preservation of 
genetic resources, ensuring that we leave 
a planet that is productive and plentiful, 
is a prerequisite for future generations 
to be able to meet the challenges of 
new and ever-changing diseases, pests 
and environmental conditions. This will 
enable humankind to achieve nutritional 
diversity and allow producers to adapt to 
the demands of changing markets. 

Oman, thanks to its diverse climatic 
conditions, size and geography, has been 
blessed with a treasure trove of vibrant 
biodiversity, an abundance of which 
is reflected at the genetic level. This 
unique pool of genetic resources spans 
the entire animal and plant worlds, both 
domesticated and wild, the marine world, 
and the world of micro-organisms.
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علــى  المــوارد  أهــم  أحــد  األحيائــي  التنــّوع  يعتبــر 
السرخســيات  إلــى  الفطريــات  مــن  األرض-  كوكــب 
واألميبــات والرخويــات – فــكل هــذه الكائنــات توّفــر 
تعــّزز  التــي  والمــوارد  الخدمــات  مــن  واســع  نطــاق 
صّحــة اإلنســان، والمجتمعــات واالقتصاديات بشــكٍل 
مباشــر؛ وتجلــب قيمــة وفوائــد عظيمــة وفــي بعــض 

الحــاالت قيمــة ال تحصــى لإلنســانية.

الهائلــة  والتاريخيــة  الثقافيــة  للقيمــة  إدراكنــا  إن 
لفهــم  آفاقــًا  لنــا  يفتــح  المحّليــة  الوراثيــة  للمــوارد 
الكيفيــة التــي عــاش بهــا أســافنا واألســاليب التــي 
اســتخدام  ُيعتبــر  الواقــع،  فــي  للتقــدم.  نهجوهــا 
المــوارد الوراثيــة وصونهــا ممارســة ضاربــة فــي القدم 
بدأتهــا األجيــال الســابقة لنــا؛ فمنــذ قديــم الزمــان، 
البــذور لزراعتهــا  دأب المزارعــون علــى اختيــار أجــود 
والنباتــات  الحيوانــات  واستأنســوا  المســتقبل،  فــي 
البّريــة وقامــوا بانتقائهــا وتربيتهــا لتلبيــة احتياجاتهــم. 
ونتيجــة لذلــك؛ وعلــى مــدى الســنوات تــم اســتئناس 
المئــات مــن مختلــف األنــواع، وضمــن كل نــوع تضافر 
االنتقــاء البشــري مــع االنتقــاء الطبيعــي  إلنتــاج أنــواع 

ال حصــر لهــا.

حلقــة  الجينيــة  السلســلة  ضمــن  حلقــة  كل  وُتعــد 
محوريــة ال يمكــن االســتغناء عنهــا، بــدءا مــن البكتريــا 
الدقيقــة التــي تســاعدنا علــى هضــم الطعــام وتعمــل 
إلــى  الحليــب  العــدوى وتحويــل  مــن  علــى حمايتنــا 
روب، وصــواًل للماشــية التــي تخدمنــا فــي الحقــول، 

وتوّفــر لنــا الغــذاء والكســاء والنقــل.

وينبغــي علينــا اليقيــن بواجبنــا تجــاه حمايتهــا وصونهــا 
كالتــزام ومســؤولية جماعيــة مشــتركة.

فــي  غايــة  ليــس  األحيائــي  التنــّوع  علــى  فالحفــاظ 
التنــّوع  علــى  المنّظــم  الحفــاظ  أّن  إذ   – ذاتــه  حــد 
األحيائــي وضمــان حفاظنــا علــى وفــرة المــوارد فــي 
كوكبنــا ُيعــد مطلبــًا أساســيًا لكــي يكــون فــي وســع 
األمــراض  لتحّديــات  التصــّدي  المســتقبلية  األجيــال 
المســتجدة ودائمــة  المناخيــة  واآلفــات واألوضــاع 
التغّيــر. وهــذا مــا يمّكــن الجنــس البشــري مــن تحقيــق 
التنــّوع الغذائــي والســماح للمنتجيــن مــن التأقلــم مــع 

متطلبــات الســوق المتّغيــر.

تتمتــع ُعمــان بفضــل مناخاتهــا المتنّوعــة ومســاحتها 
األحيائــي  التنــّوع  مــن  دفينــة  بكنــوز  وجغرافيتهــا 
النابــض، ووفــرة انعكســت علــى المســتوى الوراثــي. 
فهــذا المخــزون المتفــّرد مــن المــوارد الوراثيــة يمتــد 
المستأنســة  والنباتــات  الحيوانــات  عوالــم  ليشــمل 
منهــا والبّريــة فضــًا عــن عالــم الحيوانــات والنباتــات 

البحريــة وعالــم الكائنــات الحيــة الدقيقــة.
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Introduction 

2020 has been an extraordinary year - a year of new challenges, new determination, a 
new sense of community, new approaches to daily life, education and work, new and 
increased interest in the part our genetic resources can play in securing food supplies, 
delivering new medicines, treatments and therapies and their applications to play a 
part in the post-pandemic economic environment. 
 
GenoBusiness 2020 is therefore proud to give young Omani talent a platform from 
which to showcase their ideas for using our genetic wealth to build responsible 
biodiversity-based businesses - future-focused, innovative, sustainable and impactful 
businesses.

Indeed some of these enterprises are already making a name for themselves in 
local markets, preparing to export, generating employment opportunities, attracting 
investment - and changing perceptions of the natural world and approaches to 
conservation. 

Because COVID-19 means you can’t come to us for our 
GenoBusiness 2020, we’re making arrangements to bring 
our discussions to you! Watch this space for details of 
GenoBusiness 2020 @ Home, a livestream for us to continue 
our conversation with you on all things of genetic resources.

وألّن جائحة كوفيد-19 تعني عدم تمّكنكم من حضوركم شخصيا لمنتدى 
المنافع االقتصادية للتنّوع األحيائي 2020، نقوم من جانبنا بإجراء الترتيبات 
الّلزمة إلشراككم في مناقشتنا! ترقبوا هذه المساحة لمزيد من التفاصيل 

عن منتدى المنافع االقتصادية للتنّوع األحيائي، والذي سيكون عبر بث 
مباشر لمواصلة حوارنا معكم حول كاّفة المحاور المتعّلقة بالموارد الوراثية.
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مقّدمة

باالنتمــاء  المتجــدد  والحــس  الجديــدة،  والتوجهــات  بالتحّديــات  حافــًا   – اســتثنائيًا  عامــًا   2020 عــام  كان 
المجتمعــي، والنهــج الجديــدة للحيــاة اليوميــة، والتعليــم والعمــل، واالهتمــام الجديــد والمتزايــد بالــّدور الــذي 
يمكــن أن تلعبــه مواردنــا الوراثيــة فــي تأميــن المــؤن الغذائيــة، وتوفيــر عقاقيــر وعاجــات جديــدة، ودورهــا 

الــذي تلعبــه فــي البيئــة االقتصاديــة بعــد انحســار الجائحــة.

وبالتالــي يفخــر منتــدى المنافــع االقتصاديــة للتنــّوع األحيائــي 2020 بــأن يوّفــر منّصــة للمواهــب الُعمانيــة 
التنــّوع  الشــاّبة لعــرض أفكارهــم مــن  أجــل اســتخدام ثروتنــا الجينيــة لبنــاء أعمــال مســؤولة قائمــة علــى 

أثــر ملمــوس مســتدام.   توّجــه مســتقبلي وذات  األحيائــي، ومشــاريع مبتكــرة ذات 

فــي الواقــع، لقــد نجحــت بعــض هــذه الشــركات ســلفًا فــي توطيــد ســمعتها فــي األســواق المحّليــة ودخلــت 
فــي مرحلــة االســتعداد للتصديــر وخلــق فــرص وظيفيــة وجــذب االســتثمارات – وتغييــر المفاهيــم عــن العالــم 

الطبيعــي والتوّجهــات نحــو صــون هــذه المــوارد.   
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What is the GenoBusiness Forum? ما هو منتدى المنافع االقتصادية 
للتنّوع األحيائي؟

The GenoBusiness Forum is a two-day forum organized by the Oman Animal & Plant 
Genetic Resources Center (OAPGRC), in partnership with public and private sector 
stakeholders. It aims at:

منتدى المنافع االقتصادية للتنّوع األحيائي منتدى يستمر لمّدة يومين ينظمه مركز ُعمان للموارد الوراثية 
الحيوانية والنباتية (OAPGRC) بالشراكة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. ويهدف  إلى:   

Showcasing business 
ideas of Manafa’a 
teams and other 
entrepreneurs with 
original genetic 
resource related 
ideas, products and 
prototypes to potential 
investors

تشجيع استخدام الموارد 
الوراثية وصونها بشكٍل 

مستدام ومربح من أجل 
تنويع االقتصاد الُعماني.

Raising awareness 
among Oman Public 
sector, private sector 
and Omani growing 
entrepreneurial 
community on the 
importance of the 
sultanate‘s diversified 
genetic resources

رفع مستوى الوعي لدى 
القطاع العام الُعماني 
ومجتمع رّواد األعمال 

الُعمانيين المتنامي عن 
أهّمية الموارد الوراثية 

المتنّوعة بالسلطنة.

Promoting the use 
and conservation of 
genetic resources 
in a sustainable and 
profitable way for the 
diversification of the 
Omani economy

عرض أفكار األعمال التجارية 
للفرق المشاركة في منافع 

ورّواد األعمال اآلخرين الذين 
يحملون أفكارًا ومنتجاٍت 

ونماذج أّولية أصلية 
مستمدة من الموارد 

الوراثية قابلة لاستثمار.

The two-day Forum will provide participants with access 
to local and international scientists, entrepreneurs, 
agribusiness experts, agricultural producers, policymakers, 
marketing, packaging, branding and technology 
professionals, investors and industry thought leaders.

سيتيح المنتدى للمشاركين على مدى يومين فرصة االلتقاء بالعلماء ورّواد 
األعمال وخبراء األعمال الزراعية والمنتجين الزراعيين وصانعي السياسات 

والمختصين في التسويق والتعبئة والتغليف وتشكيل وبناء الهّوية 
المؤّسسية والتقنيين والمستثمرين وقادة الصناعة.

1 ٣2 23 ١
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Who Should Attend?  الفئات المستهدفة والمستفيدة من
المنتدى؟

Entrepreneurs Innovators

Investors Funding institutions 

Government 
organizations in the 
business/commerce 

arena

Organisations 
offering support to 

entrepreneurs 

R&D centres General public 

المبتكرونّرواد األعمال

مؤّسسات التمويل المستثمرون

 المؤّسسات الحكومية في
مجال األعمال/التجارة

 المؤّسسات الداعمة
لرّواد األعمال

مراكز البحث 
والتطوير

عاّمة الجمهور
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Day 1 / 9 December 2020 اليوم األّول/ 09 ديسمبر 2020
Getting Quality Food from Oman’s Genetic Resources: 
Food and Nutritional Security

استخلص أغذية ذات جودة عالية من الموارد الوراثية العمانية: 
األمن الغذائي والتغذوي 

In 2019 Oman was the most 
self-sufficient country in 
the GCC in terms of food 
production, meeting 25%, 
70% and 80% of its respective 
dairy, fruit and vegetable 
demand with local sources.

في 2019 كانت ُعمان البلد األكثر 
اكتفاًء ذاتيًا في دول مجلس التعاون 

الخليجي على صعيد إنتاج الغذاء، حيث 
أصبحت تلبي احتياجاتها ذاتيًا بنسبة 

25%، 70% و 80% )على التوالي( من 
الطلب على منتجات األلبان، والفواكه 

والخضراوات.

Agricultural production in addition to 
ensuring sufficient food is available for 
consumption; it also constitutes a major 
source of livelihood for many people 
around the world.

According to the UN Food and Agriculture 
Organization, 75% of the world’s food is 
now generated from only 12 plants and 
five animal species. With projections of 
9 billion mouths to feed by 2050, and 
to reduce the persistence of nutrition 
problems, it’s critical we safeguard 
what remains of our agricultural genetic 
diversity. In this context, in Oman food 
and nutritional security has been in 
focus, hence we witness an increase in 
domestic production and decrease its 
reliance on imports. 
 
In 2019 Oman was the most self-
sufficient country in the GCC in terms 
of food production, meeting 25%, 70% 
and 80% of its respective dairy, fruit and 
vegetable demand with local sources, 
according to a report by investment bank 

فضــًا عــن ضمــان توّفــر كّميــة كافيــة مــن الغــذاء 
لاســتهاك الغذائــي، فــإّن اإلنتــاج الزراعــي يشــّكل 
أيضــًا مصــدرًا رئيســيًا لمعيشــة عــدد كبيــر مــن النــاس 

حــول العالــم.   

لألمــم  التابعــة  والزراعــة  األغذيــة  منّظمــة  حســب 
المتحــدة، فــإّن 75% مــن الغــذاء فــي العالــم ُيســتمد 
ــواع مــن  ــات وخمســة أن ــوع مــن النبات ــًا مــن ١2 ن حالي
الحيوانــات فقــط. وتشــير التوقعــات أن عــدد الســكان 
بحلــول  مليــار   9 إلــى  ســيصل  للطعــام  المحتاجيــن 
عــام 2050، وللحــد مــن تفاقــم المشــكات الغذائيــة 
مــن  تبّقــى  مــا  علــى  الحفــاظ  الضــروري  مــن  كان 
تنّوعنــا الوراثــي الّزراعــي. وفــي هــذا الســياق، انصــب 
التركيــز فــي ُعمــان علــى األمــن الغذائــي والتغــذوي، 
وبالتالــي شــهدنا ازديــادًا فــي االنتــاج المحّلــي وتراجعًا 

فــي االعتمــاد علــى الــواردات.

فــي 20١9 كانــت ُعمــان البلــد األكثــر اكتفــاًء ذاتيــًا فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى صعيــد إنتــاج 
الغــذاء حيــث أصبحــت تلّبــي ذاتيــا 25% مــن منتجــات 
الخضــراوات  الفواكــه و80% مــن  األلبــان، 70% مــن 
مــن  الصــادر  التقريــر  المحّليــة حســب  مــن مواردهــا 
بنــك االســتثمار والشــركة االستشــارية ألبــن كابيتــال. 
المتعّلقــة  أعــاه  الــواردة  المعلومــات  ضــوء  وفــي 
نشــير  أن  لاهتمــام  المثيــر  فمــن  الغذائــي  باألمــن 
ــّوع  ــواع الحيوانيــة والنباتيــة والتن إلــى أّن فقــدان األن

and advisory firm Alpen Capital. In light 
of the above information concerning 
food security it is concerning to note 
that the loss of animal and plant species 
and genetic diversity in general, poses 
a serious threat to modern agriculture 
and global food and nutrition security. 
Indeed, this loss is happening at a time 
when the demand for good quality food 
production is rising sharply. It is essential 
that government and business come 
together in setting and executing policies 
for plant and livestock conservation and 
development, to meet the ever increasing 
demands. 

Can Oman’s drought-tolerant, genetic 
resources help feed the world and how 
can this valuable natural resource be 
used as an asset to create businesses, 
jobs, wealth and opportunity for the 
people of the Sultanate?
Join us to find out more!
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للزراعــة  خطيــرًا  تهديــدًا  يشــّكل  عامــة  األحيائــي 
الحديثــة واألمــن الغذائــي والتغــذوي علــى مســتوى 
العالــم. فــي الواقــع، يحــدث هــذا الفقــدان فــي وقت 
يشــهد تصاعــدًا حــادًا فــي الطلــب علــى إنتــاج أغذيــة 
تتعــاون  أن  الضــروري  مــن  إذن  عاليــة.  جــودة  ذات 
الحكومــة وقطــاع األعمــال لوضــع وتنفيــذ سياســات 
واضحــة لصــون النباتــات والحيوانــات وتنميتهــا لتلبيــة 

المتزايــدة. المتطلبــات 

المقاومــة  الُعمانيــة  الوارثيــة  للمــوارد  يمكــن  هــل 
للعالــم؟  الطعــام  توفيــر  فــي  المســاعدة  للجفــاف 
الطبيعيــة  المــوارد  هــذه  اســتخدام  يمكــن  وكيــف 
وظائــف،  وإيجــاد  أعمــال  البتــكار  كمصــدر  القّيمــة 
ــز الثــروة والفــرص للشــعب الُعمانــي؟ انضمــوا  وتعزي

المزيــد! لمعرفــة  إلينــا 
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Innovating Oman’s Genetic Resources: Role of the 4th 
Industrial Revolution 

Oman has been blessed with its rich 
biodiversity throughout its range of 
varied ecosystems spread from north to 
south and east to west in its plains, wadis 
and mountains in the form of plants, 
animals, marine and microbe species. 
Besides range of productive efforts 
towards conservation and restoration 
of degraded biodiversity due to adverse 
effects of climate change, the exploitation 
of targeted genetic resources for their 
transformation into value based products 
and by-products would appropriately call 
for the application of recently developed 
4IR related technologies. These can 
vary from use of artificial intelligence 
(AI), biotechnology, robotics, drones 
etc. in food production to the complex 
applications that include exponential 
increase in computing/digital power to 
develop high power smart phones for 
their application in several issues such 
as identification and characterization 
of GR and low-cost genome sequencing 
technologies that enable unlocking of the 
potential value of GR. Such technologies 

are known to develop new bioeconomy 
powered by 4IR to re-engineer what exist 
in nature through synthetic biology. 

For example, the synthetic biology is 
expected to grow rapidly to the tune of 
$38.7 billion by 2020 from $3.9 billion 
valued in 2016. Thus, 4IR is expected 
open diversified efforts to conserve, 
restore degraded ecosystems and 
exploit their GR through adapting new 
bioeconomy that are in line with targets 
of Sustainable Development (Goal 15, 
Life on Land and the Protocol 9 of Nagoya 
Protocol of Biological Diversity). In this 
respect, Oman has scope to adapt the 
instruments of 4IR for exploitation of its 
GR to raise national economy.

Central to 4IR is big data, which allows 
us to analyse the large volumes of data 
generated on Omans Genetic Resources 
and make informed strategic decisions 
on the trends and areas of importance in 
conservation and sustainable use of its 
wealth of natural resources.

The application of 4IR in 
synthetic biology is expected 
to grow rapidly to the tune 
of $38.7 billion by 2020 from 
$3.9 billion valued in 2016.
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Day 1 / 9 December 2020 اليوم األّول/ 09 ديسمبر 2020
ابتكارات من الموارد الوراثية الُعمانية: دور الثورة الصناعية 

الّرابعة

منظومتهــا  فــي  األحيائــي  بتنّوعهــا  ُعمــان  تنعــم 
ومــن  للجنــوب،  الشــمال  مــن  الممتــدة  البيئيــة 
وجبالهــا،  ووديانهــا  ســهولها  فــي  للغــرب،  الشــرق 
والحيوانــات  النباتــات  فــي  التنــوع  هــذا  ويتجســد 
فبجانــب  والميكروبيــة.  البحريــة  الكائنــات  وأنــواع 
تــوازن  واســتعادة  صــون  نحــو  المثمــرة  الجهــود 
الوخيمــة  لآلثــار  نتيجــة  المتدهــور  األحيائــي  التنــّوع 
الوراثيــة  المــوارد  اســتغال  فــإّن  المناخــي،  للتغّيــر 
ونواتــج  لمنتجــات  تحويلهــا  أجــل  مــن  المســتهدفة 
تقنيــات  تطبيــق  يســتدعي  قيمــة  ذات  جانبيــة 
فــي  تطويرهــا  تــم  التــي  الّرابعــة  الصناعيــة  الثــورة 
مــا  التطبيقــات  هــذه  وتتفــاوت  األخيــرة.  اآلونــة 
والتقنيــة   ،(AI) الصناعــي  الــذكاء  اســتخدام  بيــن 
والطائــرات  المبرمجــة،  اآلليــات  وعلــم  الحيويــة، 
بــدون طّيــار وغيرهــا مــن التقنيــات، وتوظيفهــا فــي 
تشــمل  التــي  المعّقــدة  والتطبيقــات  الغــذاء  انتــاج 
الزيــادة المضطــردة فــي الحوســبة الّرقميــة لتطويــر 
هواتــف ذكيــة عاليــة القــدرات لتطبيقهــا فــي مســائل 
عديــدة كتحديــد وتصنيــف المــوارد الوراثيــة وتقنيــات 
تمّكــن  التــي  التكلفــة  منخفضــة  الجينــوم  تسلســل 
ومــن  الوراثيــة.  للمــوارد  الكامنــة  القيمــة  إبــراز  مــن 
التقنيــات تســاعد علــى تطويــر  المعــروف أن هــذه 
اقتصــاد أحيائــي قائــم علــى الثــورة الصناعيــة الّرابعــة 
إلعــادة هندســة مــا هــو موجــود فــي الطبيعــة مــن 

االصطناعيــة. األحيــاء  خــال 

األحيــاء  نمــو  المتوّقــع  مــن  المثــال،  ســبيل  علــى 
مليــار   ٣8.7 لنحــو  ســريعة  بصــورة  االصطناعيــة 
دوالر أمريكــي خــال عــام 2020 مــن ٣.9 مليــار دوالر 
أمريكــي حســب تقييمهــا فــي عــام 20١6. وبالتالــي، 
مــن المتوّقــع أن تكشــف الثــورة الصناعيــة الّرابعــة 
جهــودًا متنّوعــة مــن أجــل صــون وإصــاح األنظمــة 
البيئيــة المتدهــورة واســتغال مواردهــا الوراثيــة مــن 
مــع  يتســق  أحيائــي جديــد  اقتصــاد  خــال مواءمــة 
أهــداف التنميــة االقتصاديــة المســتدامة (الهــدف 
رقــم ١5مــن الحيــاة فــي البــر ، والبروتوكــول رقــم 9 
التنــّوع  باتفاقيــة  المحلــق  ناغويــا  بروتوكــول  مــن 
ســلطنة  تحظــى  الصعيــد،  هــذا  وعلــى  األحيائــي). 
الثــورة  آليــات  لمواءمــة  واســعة  بآفــاق  ُعمــان 
الوراثيــة  الّرابعــة فــي اســتغال مواردهــا  الصناعيــة 

الوطنــي. باقتصادهــا  لارتقــاء 

الثــورة  البيانــات الضخمــة أمــرًا محوريــًا فــي  وُتعتبــر 
فــي  لنــا  تتيــح  أن  شــأنها  ومــن  الّرابعــة  الصناعيــة 
عــن  المتراكمــة  الهائلــة  البيانــات  تحليــل  الســلطنة 
المــوارد الوراثيــة الُعمانيــة المجمعــة، واتخــاذ قــرارات 
التوّجهــات  عــن  المعرفــة  علــى  قائمــة  اســتراتيجية 
مواردنــا  صــون  فــي  األهّميــة  ذات  والمجــاالت 
المســتدام. اســتخدامها  الغنيــة وضمــان  الطبيعيــة 

من المتوّقع نمو األحياء االصطناعية 
بصورة سريعة لنحو 38.7 مليار دوالر 

أمريكي خلل عام 2020 من 3.9 مليار 
دوالر أمريكي حسب تقييمها في عام 

.201٦
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Deep Rooted Value: Oman Genetic Resources for 
Natural Products

Medicinal plants have been used since 
ancient times to heal and cure diseases 
and improve health and wellbeing. 
Studies carried out globally to verify 
their efficacy have led to the production 
of plant-based medicines. The global 
market value of medicinal plant products 
exceeds $100 billion per annum. 

Today, genetic resources continue 
to play a critical role in healthcare 
provision. Worldwide, it’s estimated that 
more than 10,000 plant species are 
used for medicinal purposes, mainly as 
traditional medicines. The World Health 
Organization suggests that 80% of people 
in developing countries rely on traditional 
medicines, which are mostly of plant 
origin, for primary healthcare.

However, the use of medicinal plants is 
by no means restricted to developing 
countries; 25% of prescription drugs in 
the US contain plant extracts or active 
principles prepared from higher plants. 
Over the past few years we have seen 

a dramatic resurgence in interest in 
medicinal plants for their potential to 
yield useful drugs. 

Microbes, these tiny living organisms that 
cannot be seen without a microscope, 
have been a source of new drugs. The 
economic value of micro-organisms is 
estimated to be many billions of dollars 
and this invisible world has already given 
us more than 3,000 antibiotics, with five of 
the world’s top-selling pharmaceuticals 
coming from microbes, like Augmentin.

Products made from natural ingredients 
that include Aloe Vera, frankincense oil, 
sea weed, algae and jasmine are on the 
rise. There is no doubt that the organic 
personal-care and cosmetic products 
market is growing and is forecast to 
reach US$ 19.8 billion by 2022.

Omani farmers, entrepreneurs and 
pharmaceutical and cosmetic companies 
could all gain from our reserves of 
indigenous medicinal plants, marine and 
microbial resources if used sustainably 
and creatively.

The global market value of 
medicinal plant products 
exceeds $100 billion per 
annum.
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Day 2 / 10 December 2020 اليوم الثاني/ 10 ديسمبر 2020
قيمة متجذرة : الموارد الوراثية العمانية نحو منتجات طبيعية 

قديــم  مــن  الطّبيــة  النباتــات  اســتخدام  جــرى 
وتعزيــز  وعاجهــا  األمــراض  مــن  للشــفاء  األزمــان 
الّصحــة والعافيــة والرفاهيــة بشــكل عــام. وأفضــت 
الّدراســات التــي أجريــت علــى مســتوى العالــم مــن 
أجــل التحّقــق مــن فاعليــة النباتــات الطّبيــة إلــى إنتــاج 
فعلــي لعاجــات مســتخلصة مــن النباتــات. وتتجــاوز 
قيمــة المنتجــات الطبيــة المســتخلصة مــن النباتــات  
فــي الســوق العالمــي ١00 مليــار دوالر أمريكــي فــي 

الســنة. 

دورًا  تلعــب  الوراثيــة  المــوارد  فتئــت  مــا  واليــوم، 
أساســيًا فــي توفيــر الّرعايــة الّصحيــة؛ فعلــى مســتوى 
العالــم، تشــير التقديــرات الســتخدام مــا يربــو علــى 
بشــكل  طّبيــة،  ألغــراض  النباتــات  مــن  نــوع   ١0,000
رئيســي كعاجــات تقليديــة. وتشــير منّظمــة الّصحــة 
العالميــة أّن 80% مــن الســّكان فــي البلــدان الناميــة 
يعتمــدون علــى العاجــات التقليديــة، والتــي يكــون 
معظمهــا مــن أصــل نباتــي، للرعايــة الّصحيــة األّوليــة.

ومــع ذلــك، لــم يقتصــر اســتخدام النباتــات الطّبيــة 
بــأّي حــال علــى البلــدان الناميــة؛ إذ تحتــوي 25% مــن 
عقاقيــر الوصفــات الطبّيــة فــي الواليــات المتحــدة 
علــى مســتخلصات نباتيــة أو مــواد فّعالــة محّضــرة 
مــن النبــات العليــا. وخــال الســنوات القليلــة الماضية، 
بالنباتــات  االهتمــام  فــي  هائــًا  صعــودًا  شــهدنا 
الطبيــة إلمكانيتهــا فــي اســتخراج عقاقيــر مفيــدة. 

تتجاوز قيمة المنتجات النباتية 
)الطبية(  في السوق العالمي 100 

مليار دوالر أمريكي في السنة.

وعلــى صعيــد آخــر، ظلــت الميكروبــات، تلــك الكائنــات 
الحّيــة الدقيقــة التــي ال يمكــن رؤيتهــا دون مجهــر 
القيمــة  وُتقــّدر  جديــدة.  لعقاقيــر  مصــدرًا  مكّبــر، 
مــن  مليــارات  بعــّدة  الدقيقــة  لألحيــاء  االقتصاديــة 
ــر المرئــي  ــم غي ــا هــذا العال ــّدوالرات، وقــد قــّدم لن ال
ســلفًا أكثــر مــن ٣,000 مضــاد حيــوي، علمًا بأن خمســة 
مــن أكثــر المنتجــات الصيدالنيــة مبيعــًا مســتخلصة 

مــن الميكروبــات، كعّقــار األوجمنتيــن.

الطبيعيــة  المكّونــات  مــن  المصنوعــة  فالمنتجــات 
الّلبــان،  وزيــت  ألوفيــرا،  علــى  تشــمل  والتــي 
واألعشــاب البحريــة، والطحالــب ، والياســمين تشــهد 
إقبــااًل متزايــدًا. وال شــك أّن ســوق منتجــات العنايــة 
الشــخصية ومســتحضرات التجميــل العضويــة يتنامــى 
دوالر  مليــار   ١9.8 إلــى  يصــل  أن  المتوّقــع  ومــن 

 .2022 عــام  بحلــول  أمريكــي 

والشــركات  األعمــال  ورّواد  للمزارعيــن  ويمكــن 
الّدوائيــة وشــركات مســتحضرات التجميــل الُعمانيــة 
تحقيــق مكاســب مــن احتياطاتنــا مــن النباتــات الطّبيــة 
والمــوارد الميكروبيــة المحّليــة إذا مــا تــم اســتخدامها 

بطريقــة مســتدامة وإبداعيــة.
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Genetic Resources for Sustainable Economy

Collection and conservation of genetic 
resources in respective ecosystems 
are considered as pivotal steps for 
restoration of degraded biodiversity 
towards achieving a sustainable economy 
by adapting cost-effective measures. 
This fact has been rightly realized 
recently in 2019 by The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity (TEEB) in 
its global initiative to assess the costs 
of the loss of biodiversity and identify 
the values of biodiversity and ecosystem 
services. World-wide, the United Nation’s 
Strategic Plan for Biodiversity (2011-
2020) and the Aichi Biodiversity Targets 
have been addressing the issues related 
to conservation and exploration of 
biodiversity for sustainable economy. 
Accordingly, several countries have 
been adapting biodiversity related 
mechanisms to upgrade their use for 
sustainable economy in various sectors 
including agriculture, livestock, forestry, 
fisheries, and aquaculture and microbes 
including tourism. 

Oman has already been taking steps 
in adapting its National Biodiversity 
Strategies and Action Plans involving 
its stakeholders. In this respect there 
is an urgent need to identify and use of 
genetic resources that help in making 
the respective sectors advance towards 
sustainable economy.

Exploration of Genetic 
Resources of Priceless Value 
is a Step Towards Achieving 
Sustainable Economy.
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Day 2 / 10 December 2020 اليوم الثاني/ 10 ديسمبر 2020
الموارد الوراثية من أجل اقتصاد مستدام

ُيعتبــر تجميــع وصــون المــوارد الوراثيــة فــي األنظمــة 
إلصــاح  محوريــة  خطــوات  بهــا  الخاّصــة  البيئيــة 
التنــّوع األحيائــي المتدهــور مــن أجــل تحقيــق اقتصــاد 
مســتدام مــن خــال مواءمــة تدابيــر فّعالــة التكلفــة. 
وقد تم تحقيق هذه الحقيقة على النحو المطلوب 
مؤّخــرًا فــي عــام 20١9 مــن قبــل اقتصاديــات األنظمة 
مبادرتهــا  فــي   (TEEB) األحيائــي  والتنــّوع  البيئيــة 
العالميــة لتقييــم تكاليــف فقــدان التنــّوع األحيائــي 
وتحديــد قيــم التنــّوع األحيائــي وخدمــات األنظمــة 
الخّطــة  تناولــت  العالــم،  مســتوى  فعلــى  البيئيــة. 
االســتراتيجية للتنــّوع األحيائــي الصــادرة مــن األمــم 
للتنــّوع  آيتشــي  وأهــداف   (2020-20١١) المتحــدة 
واستكشــاف  بصــون  المتصلــة  القضايــا  األحيائــي 

التنــّوع األحيائــي مــن أجــل اقتصــاد مســتدام.
وتماشــيًا مــع ذلــك، عكفــت العديــد مــن البلدان على 
مواءمــة اآلليــات المتعّلقــة بالتنــّوع األحيائــي لترقيــة 
اســتخدامها مــن أجــل اقتصــاد مســتدام فــي مختلــف 
القطاعــات مــن ضمنهــا الّزراعــة، تربيــة الماشــية، زراعــة 
المائيــة،  األحيــاء  تربيــة  الســمكية،  الثــروة  الغابــات، 

والميكروبــات، ووصــواًل إلــى الســياحة.

استكشاف الموارد الوراثية التي 
ال تُقدر بثمن خطوة نحو تحقيق 

االقتصاد المستدام.

وقــد اتخــذت ُعمــان تدابيــر لمواءمــة اســتراتيجياتها 
للتنــّوع األحيائــي الوطنــي وخطــط العمــل بمشــاركة 
الجهــات المعنيــة. وعلــى هــذا الصعيــد، هنــاك حاجــة 
بمــا  واســتخدامها  الوراثيــة  المــوارد  لتحديــد  مّلحــة 
يســاعد القطاعــات المعنيــة فــي المضــي ُقدمــا نحــو 

االقتصــاد المســتدام.
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About OAPGRC
OAPGRC is dedicated to preserving the 
sultanate’s precious genetic resources - 
its unique natural wealth - for the benefit 
of future generations. As we do so, we 
ensure that the knowledge derived from 
their study is communicated, shared and 
developed for the good and wellbeing of 
humankind.

OAPGRC is Oman’s collaborative 
organization for advancing the 
conservation and sustainable use of 
animal and plant genetic resources 
through research, education and 
innovation. 

Mission 
To promote the recognition, sustainable 
exploitation and valuation of the genetic 
diversity inherent in Oman’s animals, 
plants and microorganisms as a natural 
heritage resource

Vision
In the coming decade, OAPGRC will 
develop as a collaborative hub for all 
animal and plant genetic resources 
activities. It will promote the sustainable 
use of knowledge across economic 
sectors and social segments and create 
value from world-class research, 
education and practical innovation. 

This national collaborative effort will 
be open to the world of international 
science and have a specific concern for 
building a recognized local capacity in 
the field of genetic resources.

نبذة عن مركز ُعمان للموارد الوراثية الحيوانية 
والنباتية 

مركز ُعمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية هو 
مؤّسسة تكّرس كل جهودها نحو الحفاظ على 
الموارد الوراثية الثمينة لسلطنة ُعمان وثرائها 

الطبيعي الذي ال يضاهى – من أجل منفعة أجيال 
المستقبل. وفي أثناء ذلك، نعمل على ضمان 

مشاركة المعرفة المستخلصة من دراستها من 
أجل خير وسعادة البشرية. 

كما أن مركز ُعمان للموارد الوراثية الحيوانية 
والنباتية يعتبر مؤّسسة تعاونية وطنية من أجل 

االرتقاء بصون الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية 
واستخدامها بصورة مستدامة من خال البحث 

والتعليم واالبتكار.

المهمة
تعزيز االعتراف، واالستغال المستدام وإعطاء 

قيمة للتنوع الوراثي في الحيوانات والنباتات 
والكائنات الدقيقة في سلطنة عمان كمورد تراثي 

طبيعي.

الرؤية
خال العقد القادم، سيرتقي مركز ُعمان للموارد 
الوراثية الحيوانية والنباتية كمركز تعاوني لكاّفة 

أنشطة الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية. 
وسيعمل على تشجيع االستخدام المستدام 

للمعرفة على مستوى القطاعات االقتصادية 
والفئات االجتماعية وتعزيز القيمة من البحث 

والتعليم الرصين واالبتكار العملي.

سيكون هذا الجهد التعاوني الوطني متاحًا 
لمجتمع العلوم العالمي، وسيركز اهتمامه بشكل 

خاص على بناء قدرات محّلية معترف بها في 
مجال الموارد الوراثية.

األهداف
تحقيق القيمة من الموارد الوراثية من خال مزيج 

متوازن من البرامج. وسيكون لكل برنامج مجموعة 
من المواصفات المحّددة بحيث يمكن، بشكل 

Goals
Value-creation from genetic resources is 
to be fostered through a balanced mix of 
programs. Each will have a unique set of 
specifications so that, overall, a portfolio 
of activities can be implemented, all in 
line with our overall mission and vision.

OAPGRC will aim at excellence 
across all areas relevant to genetic 
resources, from research and education 
to innovation and investment; the 
comprehensive goals complement and 
reinforce each other in an integrated, 
open Center.

Values
• Diversity
Just as Oman has diverse unique genetic 
resources, OAPGRC has a variety of 
unique stakeholders

• Collaboration
We are committed to working with 
stakeholders and sharing knowledge 
globally

• Resourcefulness
We have the ability to find solutions to 
overcome challenges

• Sustainability
Where biodiversity continues to sustain 
life

• Future
We are focused on possibilities and 
progress
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مجمل، تنفيذ مجموعة من األنشطة المتوافقة 
مع مهمتنا ورؤيتنا.

يستهدف مركز ُعمان للموارد الوراثية الحيوانية 
والنباتية تحقيق التمّيز في كاّفة المجاالت ذات 

العاقة بالموارد الوراثية من البحث والتعليم إلى 
االبتكار واالستثمار، وتكميل األهداف الشمولية 
ومؤازرة بعضنا لبعض في مركز متكامل ومفتوح.

القيم
التنّوع• 

مثلما تحظى السلطنة بموارد وراثية متنّوعة 
وفريدة، كذلك يحظى مركز ُعمان للموارد الوراثية 

الحيوانية والنباتية بمساهمة العّديد من الشركاء 
المعنية المتنّوعة والفريدة.

التعاون• 
نحن ملتزمون بالعمل مع الشركاء المعنية 

ومشاركة المعرفة على المستوى العالمي.

المهارة• 
لدينا القدرة على إيجاد الحلول للتغّلب على 

التحّديات.

االستدامة• 
حيث يستمر التنّوع األحيائي في استدامة الحياة.

المستقبل• 
نرّكز على التقدم واستغال الفرص.
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برنامج منتدى المنافع االقتصادية 
للتنوع األحيائي 2020

GenoBusiness Forum 
2020 Program

Main Sponsor
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Time    Activity

09:00 – 09:10
Welcome Speech by HE Dr. Saif Abdullah Al Haddabi
Undsecretary of the Minisrty of Higher Education, Research & Innovation - for 
Research and Innovation 

09:10 – 09:15 GenoBusiness Platform )brief introduction(

09:15 – 09:25

Keynote Address
Toward Sustainable Commercialization of Omani Natural Resources 
Dr. Amaal Al Abrawi
CEO, Falha Investment 

)Live stream(

09:25– 09:35  

Keynote Address
Transitioning from Academia into the Business World: How the Food Flavor Startup 
Nectariss was Born
Dr. Richard Splivallo
CEO, Nectariss Sarl  

)Live stream(

It is our pleasure to invite you to visit the Geno-Fair )Open for Two Days(

   الفعــــــاليـــــــــــــة    الوقت

كلمة المنتدى سعادة الدكتور/ سيف بن عبدالله الهدابي٠٩:٠٠-1٠:٩
وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار للبحث العلمي واالبتكار

التعريف بمشروع منصة المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي  1٠:٠٩-15:٩

٩:٢5-٠٩:15

الورقة الرئيسية األولى:
نحو تسويق مستدام للموارد الوراثية العمانية

د. آمال األبروية
الرئيس التنفيذي لفلحة لاستثمار

)بث مباشر)

٩:35-٠٩:٢5

الورقة الرئيسية الثانية:
االنتقال من األوساط األكاديمية إلى عالم األعمال: كيف ولدت شركة Nectariss الناشئة ذات النكهات 

الغذائية
د. ريتشارد سبليفالو

Nectariss الرئيس التنفيذي لشركة
)بث مباشر)

يشرفنا دعوتكم لزيارة المعرض االفتراضي لمنتدى المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي 2020 )المعرض مفتوح طوال اليومين( 

Official Opening Ceremony حفــــــــــــــــــل االفتتــــــــــــــــــاح

Day 1 / 9 December 2020 اليوم األّول/ 09 ديسمبر 2020
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  Theme: Getting Quality Food from Oman’s Genetic Resources: Food and 
  Nutritional  Security
   Moderator: Dr. Al Mutasem Al Maamari
   Rapporteurs: Dr. Ihab Shaat, OAPGRC

                        Dr. Saleem Nadaf, OAPGRC

Time Activity

09:40 – 09:50

Geno-Talk 
Success Story for Raising Omani Sheep and Goat Breeds
Mr. Khalfan Al Sharji
Senior researcher and Head of Animal Nutrition Researcher Section, Directorate General for 
Agriculture & Livestock Research, Ministry of Agriculture, Fisheries and Water Resources 

)Live stream(

09:50 – 10:00

Geno-Talk
Fisheries Sector in Oman and Food Security
Dr. Hussein Al Masroori
Associate Professor, Department of Marine Science and Fisheries, College of Agricultural 
and Marine Sciences, Sultan Qaboos University. 

)Live stream(

10:00 – 10:10  Q&A Session

10:10 – 10:20 Break

10:20 – 10:40

Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“Rouh”
Ms. Asma Al Abri, CEO of Rouh Company

)Live stream(

10:40 – 10: 45 Geno-Heroes: Success Stories 

10: 45 – 11: 05

Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“Rataq”
Abdul Aziz Al Riyami, Production Manager

)Live stream(

11: 05 -11:25

Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“Nawah”
Ms. Zahra Al Fahdi, Team Leader of Nawah Company

)Live stream(

11: 25 – 15: 30 Interval  )It is our pleasure to invite you to visit the Geno-Fair( 

المحور: استخلص أغذية ذات جودة عالية من الموارد الوراثية العمانية: األمن الغذائي 
والتغذوي

مدير الجلسة: د. المعتصم المعمري 
مقرر الجلسة: د. إيهاب شعت، مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

                   د. سليم نداف، مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

   الفعــــــاليـــــــــــــة    الوقت

٩:5٠٩-٠:4٠

حديث في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي:
قصة نجاح في تربية سالالت األغنام والماعز العمانية

م. خلفان الشرجي
كبير باحثي اإلنتاج الحيواني، ورئيس قسم بحوث تغذية الحيوان، المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، وزارة 

الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
)بث مباشر) 

1٠٩-٠:٠٠:5٠

حديث في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي:
القطاع السمكي في عمان واألمن الغذائي

د. حسين المسروري
أستاذ مشارك في قسم العلوم البحرية والسمكية، كلية العلوم الزراعية والبحرية، جامعة السلطان قابوس 

)بث مباشر)

جلســــــــــــــــــة نقاشيــــــــــــــــــة1٠:٠٠-1٠:1٠

استراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1٠:1٠-1٠:٢٠

1٠:4٠-1٠:٢٠

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
”روح“

أ. أسماء العبري، الرئيس التنفيذي لشركة روح
)بث مباشر)

ملهمون في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: قصص نجاح4٠:45-1٠:1٠

11:٠5-1٠:45

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
”رَتَق“

أ. عبدالعزيز الريامي، مدير اإلنتاج
)بث مباشر) 

11:٢5-11:٠5

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
” نواة“

أ. زهرة الفهدية، قائد شركة نواة
)بث مباشر)

استراحــــــــــــــــــــــــة )يشرفنا دعوتكم لزيارة المعرض االفتراضي لمنتدى المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي ٢٠٢٠)٢5:11-15:3٠

Forum Program برنامج المنتدى

Day 1 / 9 December 2020 اليوم األّول/ 09 ديسمبر 2020
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  Theme: Innovating Oman’s Genetic Resources: Role of the 4th 
  Industrial  Revolution
  Moderator: Dr. Al Mutasem Al Maamari

Rapporteurs: Dr. Mohamed Al Yahyaei, OAPGRC 
                         Mr. Haitham Al Busaidi, OAPGRC

Time Activity

15:30 – 15:40

Geno-Talk
Drones Use in Agriculture  
Mr. Zaid Al Lawati
Owner of Modern Innovation Land 

)Live stream(

15:40– 15:50

Geno-Talk
Saaq AgTech, Vision and Challenges
Mr. Ali Al Kalbani
Cofounder and Chief Business and Public Relationship,  Saaq AgTech

)Live stream(

15:50– 16:00 Q&A Session

16:00–16:10 Break

16:10– 16:30

Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“FCAM”
Ms. Manar Al Jahwari, Chief Operating Officer of the FCAM Company

)Live stream(

16:30– 16:35 Geno- Heroes: Success Stories

16:35– 16:55

Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“iLab Marine” 
Mr. Waleed Al Maawali, CEO of iLab Marine Company

)Live stream(

16:55– 17:15

Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“Wakan Tech”
Mr. Younis Al Siyabi, CEO of Wakan Tech

)Live stream(

It is our pleasure to invite you to visit the Geno-Fair

Forum Program

Day 1 / 9 December 2020

End of Day1 نهاية اليوم األول

المحور: ابتكارات من الموارد الوراثية الُعمانية: دور الثورة الصناعية الّرابعة
مدير الجلسة: د. المعتصم المعمري 

مقرر الجلسة:د. محمد اليحيائي، مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية
                  أ. هيثم البوسعيدي، مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

   الفعــــــاليـــــــــــــة    الوقت

15:4٠-15:3٠

حديث في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي:
استخدامات طائرات بدون طيار في القطاع الزراعي

أ. زيد اللواتي
مؤسس شركة أرض االبتكار الحديثة 

)بث مباشر) 

15:5٠-15:4٠

حديث في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي:
شركة ساق للتكنولوجيا الزراعية، الرؤية والتحديات 

أ. علي الكلباني 
شريك مؤسس ومدير تطوير األعمال والعاقات العامة، شركة ساق للتكنولوجيا الزراعية 

)بث مباشر)

جلســــــــــــــــــة نقاشيــــــــــــــــــة15:5٠-٠٠:16

استراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٠٠:16-16:1٠

16:3٠-16:1٠

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
”ألجلكم“

أ. منار الجهورية، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة ألجلكم
)بث مباشر)

ملهمون في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: قصص نجاح16:35-16:3٠

16:55-16:35

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي:  جلسة حوارية مع ُروَّ
”آي الب مارين“

أ. وليد المعولي، الرئيس التنفيذي لشركة آي الب مارين
)بث مباشر)

17:15-16:55

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
”وكان تك“

أ. يونس السيابي، الرئيس التنفيذي لشركة وكان تك
)بث مباشر) 

يشرفنا دعوتكم لزيارة المعرض االفتراضي لمنتدى المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي ٢٠٢٠

برنامج المنتدى

اليوم األّول/ 09 ديسمبر 2020
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  Theme: Deep Rooted Value: Oman Genetic Resources for Natural Products
   Moderator: Dr. Al Mutasem Al Maamari

Rapporteurs: Dr. Ali Al Lawati, OAPGRC
                        Ms. Asila Al Naabi, OAPGRC

Time Activity

09:00 – 09:10

Geno-Talk
Medicinal Plants to Body Care and Pharmaceutical Products
Dr. Salim Al Rawahy
Chairman, ORIGO Integrated Projects LLC

)Live stream(

09:10 – 09:20

Geno-Talk
From Nature to Market: A Successful Business Story of Microbial Enzymes 
Dr. Aisha Al Wahaibi
Researcher, Centre of Excellence in Marine Biotechnology, Sultan Qaboos 
University  

 )Live stream(

09:20– 09:30 Q&A Session

09:30–09:40 Break

09:40 – 10:00
Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“Maysm”
Mr. Abdul-Malik Al Haimli, CEO of Maysam Company

)Live stream(

10:00 – 10:05 Geno-Heroes: Success Stories 

10:05 – 10:25
Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“ERTWA”
Ms. Shumayam Al Hinai, CEO of ERTWA Company

)Live stream(

10:25- 10:45
Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“Path Cleaners”
Mr. Idris Al Kalbani, CEO of Path Cleaners Company

)Live stream(

10:45– 15:30 Interval )It is our pleasure to invite you to visit the Geno-Fair(

Forum Program

Day 2 / 10 December 2020

المحور: قيمة متجذرة: الموارد الوراثية العمانية نحو منتجات طبيعية
مدير الجلسة: د. المعتصم المعمري 

مقرر الجلسة:د. علي اللواتي، مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية
                    أ . أصيلة الناعبية، مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

   الفعــــــاليـــــــــــــة    الوقت

٠٩:1٠٩:٠٠-٠

حديث في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي:
من نباتات طبية إلى مستحضرات دوائية للعناية بالجسم 

د. سالم الرواحي 
رئيس مجلس األصلية للمشاريع المتكاملة ش.م.م

)بث مباشر)

٠٩-٠٩:٢٠:1٠

حديث في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي:
درس من الطبيعة: قصة نجاح اقتصادية إلنزيمات ميكروبية

د. عائشة الوهيبية
باحثة في مركز التميز في التقنية الحيوية البحرية، جامعة السلطان قابوس 

)بث مباشر)

جلســــــــــــــــــة نقاشيــــــــــــــــــة٠٩:٢٠-3٠:٠٩

استراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3٠:٠٩-4٠:٠٩

1٠٩-٠:٠٠:4٠

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
 ”ميسم“

أ. عبد الملك الهيملي، مدير شركة ميسم 
)بث مباشر)

ملهمون في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: قصص نجاح1٠:٠5-1٠:٠٠

1٠:٢5-1٠:٠5

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
”إرتواء“ 

أ . شميم الهنائية
)بث مباشر)

1٠:45-1٠:٢5

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
 ”باث كلينرز“

أ . إدريس الكلباني، الرئيس التنفيذي لشركة باث كلينرز
)بث مباشر) 

استراحــــــــــــــــــــــــة )يشرفنا دعوتكم لزيارة المعرض االفتراضي لمنتدى المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي ٢٠٢٠)45:1٠-15:3٠

برنامج المنتدى

اليوم الثاني/ 10 ديسمبر 2020
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  Theme: Genetic Resources for Sustainable Economy
   Moderator: Dr. Al Mutasem Al Maamari

Rapporteurs: Mr. Abdullah Al Balushi, OAPGRC
                        Mr. AlMandhar Al Mamari, OAPGRC

Time Activity

15:30 – 15:40

Geno-Talk
Genetic Improvement of Oman Alfalfa through Breeding and Biotechnology
Eng. Safaa Al Farsi
Researcher and Head of the Seed and Plant Genetic Resources Section, Directorate 
General of Agriculture and Livestock Research, Ministry of Agriculture, Fisheries and Water 
Resources.  

)Live stream(

15:40– 15:50

Geno-Talk 
Food Waste and Food Security, The Dilemma
Dr. Omar Al Jabri
Assistant Professor and Expert in Economics and Business, College of Agricultural and 
Marine Sciences, Sultan Qaboos University

)Live stream(

15:50– 16:00 Q&A Session

16:00– 16:10 Break

16:10– 16:30

Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“Palm-MDF”
Ms. Afnan Al Badaai, CEO of Palm-MDF Company

)Live stream(

16:30– 16:35 Geno-Heroes: Success Stories

16:35– 16:55

Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“Rhdhamah”
Mr. Ishaq Al Kindi, Head of Finance Department of Rhdhamah Company

)Live stream(

16:55– 17:15

Geno-Pioneer with Live Q&A Session
“Elixir”
Mr. Husam Al Muqbali, CEO of Elixir Company

)Live stream(

17:15– 17:30 Closing Remarks

Forum Program

Day 2 / 10 December 2020

End of Day2 نهاية اليوم الثاني

المحور: الموارد الوراثية من أجل اقتصاد مستدام
مدير الجلسة: د. المعتصم المعمري 

مقرر الجلسة:أ. عبدالله البلوشي، مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية
                    أ . المنذر المعمري، مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

   الفعــــــاليـــــــــــــة    الوقت

15:4٠-15:3٠

حديث في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي:
التطوير الوراثي لمحصول البرسيم العماني عن طريق التربية والتقنية الحيوية

أ . صفاء الفارسية
رئيس قسم بحوث البذور والموارد الوراثية النباتية، المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، وزارة الثروة الزراعية 

والسمكية وموارد المياه
)بث مباشر) 

15:5٠-15:4٠

حديث في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي:
معضلة األمن الغذائي وهدر الغذاء 

د. عمر الجابري 
أستاذ مساعد ومتخصص في االقتصاد وإدارة األعمال، كلية العلوم الزراعية والبحرية، جامعة السلطان قابوس

)بث مباشر)

جلســــــــــــــــــة نقاشيــــــــــــــــــة15:5٠-٠٠:16

استراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٠٠:16-16:1٠

16:3٠-16:1٠

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
”بالم مدف“

أ . أفنان البداعية، المدير التنفيذي لشركة بالم مدف
)بث مباشر)

ملهمون في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: قصص نجاح16:35-16:3٠

16:55-16:35

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
”رضامة“

أ . إسحاق الكندي، رئيس قسم المالية لشركة رضامة
)بث مباشر) 

17:15-16:55

اد في المنافع االقتصادية للتنوع األحيائي: جلسة حوارية مع ُروَّ
”إكسير“

أ . حسام المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة إكسير
)بث مباشر) 

حفل الختـــــــــــــــام17:15-17:3٠

برنامج المنتدى

اليوم الثاني/ 10 ديسمبر 2020
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