
برنامج املؤمتر
11 - 13 سبتمرب 2022

فندق هيلتون الرياض، غرناطة

 اململكة العربية السعودية

FDIConf.com FDIConf



الرعاة الربونزيونالرعاة الفضيون

الرشكاء اإلعالميونرشيك املعرفة راعي الضيافة

الرعاة الذهبيون

الراعي االسرتاتيجي

الرشيك االسرتاتيجي الرشيك الرئييس



منذ انطالقة مسرية تحلية املياه املالحة عام 1932م واململكة تتبوأ موقع الريادة يف هذه الصناعة عامليا، ومنذ إنشاء املؤسسة 

العامة لتحلية املياه املالحة عام 1974م كمؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وهي تلعب دورا مهام يف تلبية احتياجات 

العمالء من املياه املحالة بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعىل مردود اقتصادي، حتى أصبحت أكرب منشأة منتجة ملياه البحر 

املحالة يف العامل، ومنوذجا للتميز العاملي وذلك عرب تنفيذ وتشغيل املشاريع واملحطات العمالقة وااللتزام بالجودة واالحرتافية 

وفق أعىل املعايري.

ونظرا للطلب املتزايد يف العامل لتلبية االحتياجات، يف ظل تحديات األمن املايئ يف الكثري من الدول، األمر الذي دعا رشكاء الصناعة 

إىل التطلع آلفاق جديدة ملستقبل التحلية وتوحيد الصناعة وإيجاد معايري عالية تلبي املرحلة الجديدة يف هذه الصناعة.

 ومن هذا املنطلق واملكانة تستضيف اململكة 
مؤمتر مستقبل التحلية الدويل

الذي يُعد الحدث األبرز يف هذا املجال،
حيث يلتقي رشكاء الصناعة لصنع مستقبل تحلية املياه.

مؤمتر مستقبل 
التحلية الدويل



21:00 – 20:00

 10:45 – 9:00

11:15 – 10:45

16:00 – 15:30

20:00

13:45 – 12:30

15:30 – 13:50

17:45 – 16:00

 12:30 – 11:15

13:50 – 13:45

حفل االفتتاح

الجلسة العامة االفتتاحية  ) القاعة الرئيسية (

اسرتاحة

اسرتاحة

حفل عشاء تكرميي

الغداء

 حلقة نقاش املائدة املستديرة  ) القاعة الرئيسية (

مقطع مريئ 1 )املستقبل( – جريد ليونهارد  ) القاعة الرئيسية (

1  - نظرة عامة
2 - كفاءة الطاقة

3 - االبتكار يف األغشية وتقنيات التحلية 

1  - األفكار املبتكرة من التشغيل1 - املؤسسات واللوائح
2 - تحديات املشغل

4 - الرتسبات الحيوية
5 - تكامل مصادر الطاقة املتجددة،

       واالستفادة منها
6 - منافذ غري محاطة بغشاء 

2 - دراسات الحالة واالسرتاتيجيات
3 - الرشوط األساسية لتحلية ناجحة

      1: اسرتاتيجية التسعري

3 - تحسني وضع االستعداد
4 - عمليات تعتمد عىل البيانات

يوم االفتتاح األحد 11 سبتمرب 2022

اليوم األول االثنني 12 سبتمرب 2022

االبتكارات - القاعة الرئيسية

االبتكارات - القاعة الرئيسية

االقتصاد واملالية والسياسة- قاعة )1(

االقتصاد واملالية والسياسة- قاعة )1(

العمليات والتشغيل - قاعة )2(

العمليات والتشغيل - قاعة )2(

برنامج املؤمتر

1  - املتحدث الرئييس
2 - االقتصاد واملالية والسياسة

3 - االبتكار وريادة األعامل



 10:45 – 9:15

13:45 – 12:30

13:45 – 12:30

 16:00 – 15:30

16:45 – 16:00

 17:00 – 16:45

 12:30 – 11:15

15:30 – 13:45

 حلقة نقاش حول القيادة  ) القاعة الرئيسية (

الغداء

مقطع مريئ 2 )املستقبل( – جريد ليونهارد  ) القاعة الرئيسية (

اسرتاحة

حلقة نقاش إسرتاتيجية السعودية العاملية لتحلية املياه  ) القاعة الرئيسية (

الجلسة الختامية  ) القاعة الرئيسية (

7 - 12 تقنية ملستقبل تحلية املياه

8 - التأثريات البيئية
9 - تعدين املياه املالحة

10 - التحلية الالمركزية

4 - الرشوط األساسية لتحلية ناجحة
      2: املياه غري املدرة للدخل

5 -  التحلية وسياسة الطاقة

6 - التعاقد مع محطات ذات حمل أسايس مرن
7 -  تحلية املياه ألغراض الزراعة

8 -  التنظيم البيئي لتحلية املياه

5 -  املقارنة املعيارية لعمليات التشغيل 
والصيانة يف التحلية 

6 -  التحديات املستقبلية لعمليات التشغيل 
والصيانة 

اليوم الثاين الثالثاء 13 سبتمرب 2022

االبتكارات - القاعة الرئيسية

االبتكارات - القاعة الرئيسية

االقتصاد واملالية والسياسة- قاعة )1(

االقتصاد واملالية والسياسة- قاعة )1(

العمليات والتشغيل - قاعة )2(

برنامج املؤمتر

11:15 – 10:45

9:15 – 9:00

اسرتاحة

متحدث رئييس: هرنيك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة ) القاعة الرئيسية (



حفل االفتتاح
األحد 11 سبتمرب 2022

21.00 - 20.00



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022



معايل م. منصور بن هالل املشيطي 
نائب الوزير

وزارة البيئة واملياه والزراعة
اململكة العربية السعودية

الكلمة الرئيسية

رسم خارطة الطريق ملستقبل تحلية املياه

اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

09.00 - 09.15الجلسة االفتتاحية  ) القاعة الرئيسية (



االقتصاد والتمويل والسياسة
سيحتاج 1.5 مليار شخص إىل تحلية املياه بحلول عام 2030. ما الذي يتعني عىل صانعي السياسات القيام به لضامن استخدام التكنولوجيا

بشكل مناسب وفعال من حيث التكلفة والكفاءة؟

اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

ساروج كومار جها
املدير العاملي للمياه

البنك الدويل
الواليات املتحدة األمريكية

رئيس الجلسة
كريستوفر جاسون

نارش
جلوبال ووتر إنتليجنس

اململكة املتحدة

سارة كرييلوك
رئيس قسم االستحواذ واالستثامرات 

واالستشارات املالية 
إنجي

اإلمارات العربية املتحدة

بادي بادماناثان
الرئيس التنفيذي

رشكة أكوا باور
اململكة العربية السعودية

م. خالد القرييش
الرئيس التنفيذي 

الرشكة السعودية لرشاكات املياه
اململكة العربية السعودية

09.15 - 10.00الجلسة االفتتاحية ) القاعة الرئيسية (



االبتكارات وريادة األعامل
تطورت تقنيات تحلية املياه مبعدل متزايد عىل مدار العقدين املاضيني. إذا أرادت الصناعة أن تحقق كامل إمكاناتها، فنحن بحاجة

إىل رؤية تغيري شامل. كيف نرسع من وترية االبتكار يف تحلية املياه؟

اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

اسرتاحة

د. كيفن كولني
نائب الرئيس لالبتكار

جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية
اململكة العربية السعودية

أ.د. يورام كوهني
أستاذ مبعهد البيئة واالستدامة
جامعة كاليفورنيا/ لوس انجلس

الواليات املتحدة األمريكية

نيكوالس بانيكيت
رشيك إداري

بيور تريا فينترشز
هولندا

رئيس الجلسة
بيرت ترييوم

الرئيس التنفيذي
رشكة إينووا نيوم

اململكة العربية السعودية

أ.د. كامل يوسف تومي
أستاذ الهندسة امليكانيكية

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
الواليات املتحدة األمريكية

10.00 - 10.45الجلسة االفتتاحية ) القاعة الرئيسية (

11.15 - 10.45



املائدة املستديرة  01: كيف ستوفر املؤسسة العامة لتحلية 

املياه املالحة 2.7 كيلو وات / م 2 لتحلية املياه يف الجبيل؟
املائدة املستديرة  02: 

ماهي مشاريع الرشكة السعودية لرشاكات املياه قيد التنفيذ؟

املائدة املستديرة  03: 

ما هي التحديات التي تواجه مرشوع تحلية املياه العقبة- عامن؟
املائدة املستديرة  04: 

هل ميكن جعل تكلفة تحلية املياه 0.20 دوالر أمرا حقيقيا؟

املستضيف
م. طارق الغفاري

مدير إدارة مشاريع الكفاءات املحلية
املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

اململكة العربية السعودية

املستضيف
م. خالد القرييش

الرئيس التنفيذي
الرشكة السعودية لرشاكة املياه

اململكة العربية السعودية

املستضيف
عيىس الور
مدير مرشوع

وزارة املياه والري
األردن

املستضيف
كريستوفر جاسون

نارش
جلوبال ووتر إنتليجنس

اململكة املتحدة

ما هي املشاريع الكبرية واألفكار الكبرية التي ستشكل مستقبل تحلية املياه يف السنوات املقبلة؟ ويستضيف كل مائدة مستديرة متحدث 
مختلف. انضم إىل واحد، قدم نفسك، استمع إىل العرض، ناقشه حول الطاولة. هناك وقت لثالث مناوبات ملدة 25 دقيقة.

اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

11.15 - 12.30حلقات نقاش املوائد املستديرة ) القاعة الرئيسية (



املائدة املستديرة  05:  ما هي الفرص املتاحة يف العالقة بني 

الهيدروجني وتحلية املياه؟
املائدة املستديرة  06:  ماهي العالقة بني تحلية املياه يف 

أعامق البحار والطاقة الصديقة للبيئة؟

املائدة املستديرة  07: ما هي خطط تشييل يف تحلية املياه 

ألغراض التعدين واالستخدامات البلدية؟

املائدة املستديرة  09: 

كيف تقوم كوربوس كريستي بوالية تكساس بتحلية املياه؟
املائدة املستديرة  10: 

إيجابية املاء: الغسل األخرض، أم مستقبل استدامة الرشكات؟

املائدة املستديرة  08: 

هناك مستقبل لتحلية املياه يف كاليفورنيا؟

املستضيف
م. روالند كابرن
املدير التنفيذي

للهيدروجني والوقود األخرض
نيوم

اململكة العربية السعودية

املستضيف
بورخا بالنكو 

الرئيس التنفيذي
أكوا لالستشارات

إسبانيا

املستضيف
 كارلوس فوكسيل

رئيس
جمعية تحلية املياه التشيلية

شييل

املستضيف
بول شولز

املدير التنفيذي
ووتر سايكل

الواليات املتحدة األمريكية

املستضيف
سكوت مالوين

نائب الرئيس السابق
بوسيدون لتطوير املشاريع

الواليات املتحدة األمريكية

املستضيف
أليخاندرو ستورنيولو

الرئيس العاملي إلعادة استخدام املياه 
والرشاكات االسرتاتيجية

ابتكارات اتش تو أو
اسبانيا

اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

11.15 - 12.30حلقات نقاش املوائد املستديرة ) القاعة الرئيسية (



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

املائدة املستديرة  11:  

هل محطة البارجة لتحلية املياه هي املستقبل؟
املائدة املستديرة  12:  

كيف ستنفذ الشارقة أول محطة مياه مستقلة لها؟

املائدة املستديرة  13: 

 هل التحلية بالتجميد والبلورة مجدية لرتكيز املحلول امللحي؟

املائدة املستديرة  15: 

كيف ستحدث مضخات املكبس املحوري ثورة يف كفاءة الطاقة؟
املائدة املستديرة  16: 

كيف نرسع عملية تحلية املياه يف غزة؟

املائدة املستديرة  14: 

ما الجديد يف استعادة الطاقة؟

املستضيف
فادي جويز

املدير اإلداري
ميتيتو أوفرسيز املحدودة

اإلمارات العربية املتحدة

املستضيف
م. ميادة سامل الربدان 

مديرة قسم البحوث والدراسات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

اإلمارات العربية املتحدة

املستضيف
روب فان دير ميج

الرئيس التنفيذي
رشكة كول سيبرياشن

هولندا

املستضيف
د. جورج هريبورغ إنفاندسن

مدير االبتكار
دانفوس

الدامنارك

املستضيف
بيت هريبورغ شنايدر

مدير تحلية املياه العاملية
رشكة فلوسريف

سويرسا

املستضيف
سعدي  عيل

مدير عام
وحدة إدارة املشاريع

سلطة املياه الفلسطينية
فلسطني

11.15 - 12.30حلقات نقاش املوائد املستديرة ) القاعة الرئيسية (



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

املائدة املستديرة  17:  

ما هي أوجه التآزر بني تحلية املياه وإعادة استخدامها؟
املائدة املستديرة  18:  

ما هي تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التحلية؟

املائدة املستديرة  19: 

ما هو مستقبل تحلية املياه املالحة يف تونس؟

املائدة املستديرة  21: 

ما هي أكرب التحديات التي تواجه مشغيل محطات التحلية؟
املائدة املستديرة  22: 

هي التوقعات بالنسبة لتحلية املياه يف بريو؟

املائدة املستديرة  20:  كيف سيقوم املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للرشب ببناء أكرب محطة تحلية يف العامل خارج دول 
مجلس التعاون الخليجي؟

املستضيف
أ.د. اميي تشايلدرس 

أستاذ ومدير برنامج الهندسة البيئية
جامعة جنوب كاليفورنيا

الواليات املتحدة األمريكية

املستضيف
م. عصام البييش 

رئيس قسم الذكاء االصطناعي
املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة 

اململكة العربية السعودية

املستضيف
م. زهري خبري

مدير اإلنتاج
رشكة سونيد

تونس

املستضيف
أشتون دروموند

املدير الفني
مياه نفايس

جنوب إفريقيا

املستضيف
خالد طهري

مدير  الهندسة الرقمية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب

املغرب

املستضيف
ماريا دي بينار كابالريو 

مدير املرشوع لقطاع الرصف الصحي
وكالة ترويج االستثامر الخوكالة ترويج 

االستثامر الخاص
بريو

11.15 - 12.30حلقات نقاش املوائد املستديرة ) القاعة الرئيسية (



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

املائدة املستديرة  23:  

برنامج أكوا باور لالبتكار
املائدة املستديرة  24:  

برنامج تحلية املياه املغريب

املستضيف
م. توماس التامن

نائب الرئيس
لالبتكار والتكنولوجيا الجديدة

رشكة أكوا باور
اإلمارات العربية املتحدة

املستضيف
بورشى برادي

الرئيس التنفيذي
مرشوع الجديدة

املغرب

املائدة املستديرة  25: كيف سيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة املتزايد 

عىل أسعار املياه يف املحطات املستقلة لتحلية املياه؟
املائدة املستديرة  26: ماهي االبتكارات املطلوبة ملشغيل 

محطات التحلية ؟

املستضيف
عيل جفري

املدير التنفيذي
بنك ستاندرد تشارترد

اإلمارات العربية املتحدة

11.15 - 12.30حلقات نقاش املوائد املستديرة ) القاعة الرئيسية (

املستضيف
م. عصام املال

مدير محطات تحلية املياه
هيئة كهرباء ومياه الشارقة

 اإلمارات العربية املتحدة



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

توم بانكراتز
مستشار

قلوبال ووتر إنتلجنز
الواليات املتحدة األمريكية

بارت بوزمانز
رئيس قسم التكنولوجيا

أكوا باور
اململكة العربية السعودية

13:50- 14:20مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

الغداء

 مقطع مريئ1 )املستقبل( – جريد ليونهارد  ) القاعة الرئيسية (

13.45 - 12.30

13.50 – 13.45

املحور 01 : نظرة عامة

قبل أن نتمكن من تحديد أولويات البحوث يف صناعة تحلية املياه، يتعني علينا أن نرجع خطوة إىل الوراء لنفهم الصورة الكاملة، أين هو املجال 
األكرب إلحداث التغيري؟ أية مجاالت جديدة تعّد أكرث الحاحا؟ أين نضيع وقتنا؟



املحاور 2
م. توماس التامن

نائب الرئيس
لالبتكار والتكنولوجيا الجديدة

رشكة أكوا باور
اإلمارات العربية املتحدة

املحور 02 : كفاءة الطاقة
نظريا، ما زلنا بعيدين جدا عن الحد األدىن من استهالك الطاقة الديناميكية الحرارية املطلوبة لفصل امللح. يف املامرسة العملية، كان التقدم 

يف الحد من استهالك الطاقة بطيئا للغاية. هل نفكر يف املشكلة بالطريقة الصحيحة؟

اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

املحاور 1
أ.د. نور الدين غفور

أستاذ جامعي
جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية

اململكة العربية السعودية

14:20 – 14:55مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

املقدم
 د. ريتشارد ستوفر

نائب الرئيس للتكنولوجيا
رشكة قراديانت

الواليات املتحدة األمريكية



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

املحور 03 : االبتكار يف األغشية وتقنيات التحلية
عىل مدى العقد املايض، كافحنا لتطوير أغشية جديدة توفر معدالت تدفق أعىل من دون زيادة مرور امللح أو خلق مشاكل يف استقطاب 

الرتكيز. وبدال من ذلك كانت معدالت التعايف األعىل هي محور االبتكار، ماذا يجب ان نبحث عنه من الجيل التايل من االغشية؟

املقدم
د. آريان إدالت

الرئيس التنفيذي
أكتيف ميمربانس

الواليات املتحدة األمريكية

املحاور 2
أ.د. سيد زيدي 

 أستاذ كريس اليونسكو لتحلية ومعالجة املياه
جامعة قطر

قطر

املحاور 1
كريستوفر كورث

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
رشكة أكو ممربانس

الواليات املتحدة االمريكية

14:55 – 15:30مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

15.30 - 16.00اسرتاحة



املحور 01 : املؤسسات واللوائح

الهدف: دراسة أهمية البيئة املواتية إلدماج تحلية املياه ضمن مظلة إمدادات املياه، حيث يناقش ممثلو حكومات املغرب ومرص وتشييل واألردن 
وفلسطني برامج تحلية املياه واإلصالحات التي يتعني عليهم النظر فيها لتمكني تحلية املياه من لعب دور أكرب يف ضمن مظلة إمدادات املياه 

لديهم.

اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

مسار االقتصاد واملالية والسياسة ) القاعة األوىل (

15.30 - 13.45

كريستوفر جاسون
نارش

جلوبال ووتر إنتليجنس
اململكة املتحدة

زائيل سانز أوريارت
أخصايئ املياه والرصف الصحي

البنك الدويل
لوكسمبورغ

15.30 - 16.00اسرتاحة

سعدي  عيل
مدير عام

وحدة إدارة املشاريع
سلطة املياه الفلسطينية

فلسطني

عيىس الور
مدير مرشوع

وزارة املياه والري
األردن

خالد طهري
مدير  الهندسة الرقمية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للرشب

املغرب



سيباستيان ديالغارد
خبري تحلية

رشكة فيوال
فرنسا

تامر رشيف
مدير عام الرشق األوسط

اتش 2 أو لالبتكارات
اإلمارات العربية املتحدة

هيثم أحمد
مدير هندسة تحلية املياه

رشكة فيدكو
اإلمارات العربية املتحدة

إدارة الحوار
أليخاندرو ستورنيولو

الرئيس العاملي إلعادة استخدام املياه 
والرشاكات االسرتاتيجية

ابتكارات اتش تو أو
اسبانيا

تيمثوي هوجان
املالك

يت دبليو يب للبيئة
الواليات املتحدة األمريكية

بورخا بالنكو 
الرئيس التنفيذي

أكوا لالستشارات
إسبانيا

املحور 01 :  األفكار املبتكرة من التشغيل

إن املتعهدين واملهندسني واملتعاقدين وموردي التكنولوجيا واملرصفيني واملحامني املسؤولني عن تسليم الجيل املقبل من مشاريع التحلية 
لديها الكثري لتتعلمه من أفضل رشكات تشغيل املحطات يف العامل. ويف هذه الجلسة، تحدد مجموعة من املشغلني توجهاتهم ملستقبل 

التحلية.

املحور 02 : تحديات املشغل

ما هي أصعب املشاكل التي كان عىل مشغيل محطات التحلية إدارتها ومعالجتها، وكيف ميكن التغلب عليها؟ نحن بحاجة إىل فهم أفضل 
املامرسات يف الظروف الصعبة وفهم املواضع التي تحتاج فيها العقود والتصاميم إىل التغيري.

اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

13:45 – 15:30مسار العمليات والتشغيل ) القاعة الثانية (



املحور 03 : تحسني وضع االستعداد

يتم بناء محطات تحلية املياه بشكل متزايد كوثيقة تأمني ضد الجفاف. إنها تشكل تحديا تشغيليا صعبا: ما أفضل طريقة إلدارة مصنع يقيض معظم 
حياته يف وضع االستعداد؟ هنا نتعلم من املشغلني يف طليعة هذا االتجاه.

املحور 04 : العمليات املستندة عىل البيانات

تشهد عملية التحلية ثورة يف البيانات. ويف كل األحوال، قد يؤدي هذا إىل خفض تكاليف إنتاج املياه بنسبة ٪10، ولكن املدخرات كثريا ما يصعب 
تخفيضها. كيف ميكن للمشغلني زيادة قيمة البيانات التي ينتجونها؟

اسرتاحة

مسار العمليات والتشغيل ) القاعة الثانية (

16.00 - 15.30

17:45 – 16:00

رونان سوليفان
نائب الرئيس واملدير الرقمي

للرشق األوسط وشامل أفريقيا
رشكة ايه يب يب

اإلمارات العربية املتحدة

فانيسا فرنانديز
املدير اإلداري والتجاري

أكسيونا
اإلمارات العربية املتحدة

سيف الغافري
مدير عام محطة الطويلة لتحلية املياه

نوماك
اإلمارات العربية املتحدة

إدارة الحوار
هوغو بريش

محرر بقسم تحلية املياه وإعادة استخدامها
جلوبال ووتر إنتليجنس

اململكة املتحدة

ديفيش بهاردواج
الرئيس التنفيذي

باين إنرجي
كندا

أمنية كنفر
رئيس شعبة األبحاث والتطوير والذكاء 

االصطناعي
املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

اململكة العربية السعودية



املحور 04 : الرتسبات الحيوية

هي مفتاح أداء الغشاء، لكن بعد عقود من األبحاث، يبقى الحل الشامل بعيد املنال. وهذا يعني أن العالج املسبق يظل فنا وليس علام. ولكن ما 
هي االسرتاتيجيات التي قد تقربنا من الحل؟

اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022
16.00 - 16.35مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

املقدم
أ.د. يورام كوهني

أستاذ مبعهد البيئة واالستدامة
جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس

الواليات املتحدة األمريكية

املحاور 1
أ.د. يوهانس فروينفيلدر

مدير مركز تحلية املياه واعادة استخدامها
جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية

اململكة العربية السعودية



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022
16.35 - 17.10مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

املحور 05 : تكامل مصادر الطاقة املتجددة
تعمل الطاقة املتجددة عىل تغيري منوذج تحلية املياه، كصناعة، مازلنا ال نفهم آثارها الكاملة أو حتى إمكاناتها الكاملة. هل ستتكامل تحلية 

املياه مع الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجني؟ هل يعني ذلك أن استهالك الطاقة مل يعد ثابتا بشكل ملحوظ؟ كيف ميكننا تحسني إزالة 
امللوحة إلنتاج الطاقة املتجددة؟

املقدم
د. غيريمو رسقسطة

رئيس قسم تطبيقات
الطاقة الشمسية الحرارية

منصة سيامت املرييا للطاقة الشمسية
إسبانيا

املحاور
خافيري لوبيز سانشيز

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
IWAC الرشكة املبتكرة لتطبيقات املياه

إسبانيا



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022
17.10 - 17.45مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

املحور 06 : منافذ غري محاطة بغشاء
من املرجح أن يظل تحلية املياه باألغشية هي املهيمنة لتحلية مياه البحر عىل نطاق واسع عىل مدى العقد املقبل عىل األقل،

ولكن هناك عدد من املجاالت التي تنطوي عىل إمكانات مختلفة للنهج. ما هي معايري نجاح أي تكنولوجيا جديدة، وما هي األساليب
التي تبرش بأقىص قدر من النجاح؟

املقدم
أ.د. مناحم ألياملك

أستاذ جامعي
جامعة ييل

الواليات املتحدة األمريكية

18:00حفل عشاء تكرميي



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

16.00 - 17.05مسار االقتصاد واملالية والسياسة ) القاعة األوىل (

د. عبد العزيز الشيباين 
وكيل الوزارة للمياه

وزارة البيئة واملياه والزراعة
اململكة العربية السعودية

إجناسيو غونزاليس كاستيالو
نائب الرئيس التنفيذي

أكسيوميد
إسبانيا

زائيل سانز أوريارت
أخصايئ املياه والرصف الصحي

البنك الدويل
لوكسمبورغ

املحور 02 : دراسات الحالة واالسرتاتيجيات

دراسة مناذج التسليم الناجحة ملياه البحر املحالة عىل نطاق واسع ومناقشة كيفية تعلم الدول األخرى من هذه التجارب
يقدم املتحدثون خالل الجلسة إجاباتهم عىل األسئلة التالية:

 كيف تتناسب تحلية املياه مع عملية إدارة موارد املياه األوسع نطاقًا وما هي االعتبارات االقتصادية التي يتم أخذها يف االعتبار؟. 1
ما هو الهيكل التنظيمي لسلسلة تقديم خدمة تحلية املياه، وكيف تتدفق األموال داخل النظام؟. 2
ملاذا تعتقد أن هذا الهيكل املؤسيس فعال؟ ما هي التحديات التي كان من الصعب مواجهتها؟. 3
كيف تحكم عىل النجاح؟. 4



اليوم األول
اإلثنني 12 سبتمرب 2022

17.05 - 17.45مسار االقتصاد واملالية والسياسة ) القاعة األوىل (

املحور 03 : الرشوط األساسية لتحلية ناجحة 1: التعريفة والتأثري املايل لتحلية املياه

 الهدف:  تحديد ما إذا كانت تحلية مياه البحر قابلة للتمويل بدون تعريفة السرتداد التكاليف، وإذا كان األمر كذلك ، فكيف.
سوف يستعرض راجيش باالسوبرامانيان القضايا التي تنطوي عليها اسرتاتيجية التعريفة لتحلية املياه مبا يف ذلك:

دراسة حالة عن مكان وجود املشكلة: مرشوع نونغوا يف غانا. 1
منوذج املعاش الهجني يف الهند. 2
تقاطع الدعم من الصناعة )بوينت ليساس، ترينيداد(. 3
نهج الحافظة )أسرتاليا(. 4

راجيش باالسوبرامانيان
أخصايئ املياه والرصف الصحي

البنك الدويل
جمهورية مرص العربية



اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022



هرنيك فون شيل
مؤسس “الثورة الصناعية الرابعة” والعقل 

املدبر للثورة الرقمية األوروبية

اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

متحدث رئييس:
9.00 - 9.15هرنيك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة

 ) القاعة الرئيسية (



فيثيل سوزي نكامبويل
الرئيس التنفيذي

رشكة نافايس للمياه
جنوب أفريقيا

بيدرو أملاغرو
املدير العام لتحلية املياه

النتانيا
إسبانيا

كارين ستومري
مديرة مشاريع تحلية مياه البحر

فيشترن
أملانيا

خافيري نييتو
املدير القطري

أكسيونا أغوا
اململكة العربية السعودية

خورخي ساالس أورتا
الرئيس التنفيذي

IWAC الرشكة املبتكرة لتطبيقات املياه
إسبانيا

إجناسيو غونزاليس كاستيالو
نائب الرئيس التنفيذي

أكسيوميد
إسبانيا

اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

9.15 - 10.45حلقة نقاش حول القيادة ) القاعة الرئيسية (

د. كورادو سوماريفا
الرئيس التنفيذي

رشكة استدامة املياه والطاقة االستشارية
االمارات العربية املتحدة

يحدد بعض كبار قادة الصناعة رؤاهم حول مستقبل تحلية املياه. 
أين يرون أفضل الفرص؟ ما هي أهم التحديات؟ ما هي التغيريات

التي يرغبون يف رؤيتها يف السياسات والهياكل املالية 
والتقنيات الالزمة لتحقيق رؤيتهم؟



Evove Graphene Oxide Membranes 

SEER ERD 

املحور 07  : 12 تقنية ملستقبل تحلية املياه

ما هي أكرث التكنولوجيات الواعدة يف مرحلة +TRL6 جاهزة للتنفيذ؟ يقدم خرباؤنا اختيارهم. 

م. توماس التامن
نائب الرئيس

لالبتكار والتكنولوجيا الجديدة
رشكة أكوا باور

اإلمارات العربية املتحدة

HID

Danfoss ERDs

د. كريس وايرس
الرئيس التنفيذي

 رشكة إيفوف املحدودة
اململكة املتحدة

فرانسيسكو جيمينيز كاستيالنوس
املدير العاملي للتطبيقات

دانفوس
أسبانيا

أندرو شيفيتس
الرئيس

رشكة أمورفيك تيك املحدودة
الواليات املتحدة االمريكية

اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

11.15 - 12.30مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

10.45 - 11.15اسرتاحة



The Barrel

م. آمتان شاه
مدير تطوير األعامل

مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
رشكة نانستون للمياه

اإلمارات العربية املتحدة

Ceramic Membranes 

جوين عبيد
نائب الرئيس للرشق األوسط

فيوليا

كريستوفر كورث
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

رشكة أكو ممربانس
الواليات املتحدة االمريكية

3D Printed Spacers 

Desal Fuel Cell 

د. فيكتور مونسالفو
رئيس منطقة الكفاءة

أكواليا
إسبانيا

اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

11.15 - 12.30مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

املحور 07  : 12 تقنية ملستقبل تحلية املياه

ما هي أكرث التكنولوجيات الواعدة يف مرحلة +TRL6 جاهزة للتنفيذ؟ يقدم خرباؤنا اختيارهم. 



CFRO 

سيونغ وون إيهم
خبري أول يف تحلية املياه مبعهد أبحاث 

تقنيات التحلية
املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

اململكة العربية السعودية

OARO

Subsea RO Digital Twin

براكاش غوفيندان
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

غراديانت
الواليات املتحدة االمريكية

بورخا بالنكو
الرئيس التنفيذي

أكوا لالستشارات
إسبانيا

فانيسا فرنانديز
املدير اإلداري والتجاري

أكسيونا
اإلمارات العربية املتحدة

اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022
11.15 - 12.30مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

املحور 07  : 12 تقنية ملستقبل تحلية املياه

ما هي أكرث التكنولوجيات الواعدة يف مرحلة +TRL6 جاهزة للتنفيذ؟ يقدم خرباؤنا اختيارهم. 



اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

مسار االقتصاد واملالية والسياسة ) القاعة األوىل (

 املحور 05 : التحلية وسياسة الطاقة

الهدف: تحديد أفضل اسرتاتيجية لضامن أن تكون الطاقة املوردة ملحطات تحلية املياه فعالة من حيث التكلفة وال تؤدي إىل زيادة انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري.

ستقدم زرشانه قرييش عرض تقدميي تحدد من خالله القضايا املتعلقة بسياسة الطاقة لتحلية املياه مبا يف ذلك:
األساليب املختلفة لرشاء الطاقة وملاذا يتم استخدامها. 1
اعتبارات يف تحديد هدف الحد األدىن من كفاءة الطاقة. 2
اعتبارات تعزيز الطاقة املتجددة. 3

12.30 - 13.45الغداء

املحور 04 : الرشوط األساسية لتحلية ناجحة  2: املياه غري املدرة للدخل

الهدف: تحديد ما إذا كان يتعني عىل املؤسسات املالية متويل مشاريع تحلية املياه فقط حيث تقل املياه غري املدرة للدخل عن ٪25 أو ما إذا كانت 
 خطط تحلية املياه املشرتكة وخطط خفض املياه غري املدرة للدخل هي الحل األفضل.

سيقدم كريستوفر جاسون عرض تقدميي يوضح املشكالت التي تنطوي عليها اسرتاتيجية املياه غري الربحية لتحلية املياه مبا يف ذلك:
اقتصاديات تحلية املياه واملياه غري املدرة للدخل. 1
ملاذا يتم بناء محطات تحلية املياه عندما تكون املياه غري املدرة للدخل عالية. 2
دراسة حالة عن مرشوع خليج بوغورز )مرتبط بتحلية املياه وخفض املياه غري املدرة للدخل(. 3

11.50 - 11.15

12.30 - 11.50

زرشانه قريش
مدير املرافق

كبري مستشاري تحلية املياه
جلوبال ووتر إنتليجنس

اململكة املتحدة

كريستوفر جاسون
نارش

جلوبال ووتر إنتليجنس
اململكة املتحدة



املحور 05 : املقارنة املعيارية لعمليات التشغيل والصيانة يف التحلية

يصعب عىل مشغيل محطات التحلية مقارنة أنفسهم بنظرائهم: كل محطة تواجه ظروف تشغيل مختلفة جدا مام يجعل من املستحيل معرفة ما 
هو جيد. هل ميكننا إنشاء نظام تقييم معياري رسي لدعم أداء الطاقة يف هذه الصناعة؟

املحور 06 : التحديات املستقبلية لعمليات التشغيل والصيانة

عىل مدى العقد املقبل، سيتعني عىل مشغيل محطات التحلية أن يتعاملوا مع التغيري الذي تدفعه التطورات الخارجية. وقد تشمل هذه التدابري 
إدخال تكرير املياه املالحة، ووضع أنظمة بيئية أكرث رصامة، وصايف أهداف عدم انبعاثات الكربون، وإعادة تكييف التكنولوجيات الجديدة ذات األداء 

العايل، والتكيف مع مصادر الطاقة الجديدة. كيف ميكن للمشغلني ترجمة هذه التحديات إىل مكسب ألنفسهم وملشغليهم؟ نحن بحاجة إىل 
املوافقة عىل خطة لعبة اآلن.

اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

11.15 - 12.30مسار العمليات والتشغيل ) القاعة الثانية (

12.30 - 13.45الغداء

إدارة الحوار
باول شاوليس
املدير التنفيذي

رشكة ووتر سايكل
الواليات املتحدة االمريكية

م. طارق الغفاري
مدير عام الكفاءات املحلية

املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة 
اململكة العربية السعودية

م. توماس التامن
نائب الرئيس

لالبتكار والتكنولوجيا الجديدة
رشكة أكوا باور

اإلمارات العربية املتحدة



املحور 08  :  التأثريات البيئية

فقد أصبحت املداخيل، واملرصوفات، والتخلص من املحلول امللحي املحرك األكرب لتكاليف تحلية املياه عىل مدى العقد املايض. فهو يخلق 
تحديا مزدوجا: ما هو العلم وراء الطريقة التي نحكم بها عىل خطورة التأثري وما هي أكرث الحلول فعالية من حيث التكلفة؟

اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

13.50 - 14.20مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

املقدم
تيمثوي هوجان

املالك
يت دبليو يب للبيئة

الواليات املتحدة األمريكية

املحاور
أ.د. اميي تشايلدرس

أستاذ ومدير برنامج الهندسة البيئية
جامعة جنوب كاليفورنيا

الواليات املتحدة األمريكية

13.45 - 13.50مقطع مريئ 2 )املستقبل( – جريد ليونهارد  ) القاعة الرئيسية (



اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022
14.20 - 14.55مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

املحور 09  : تعدين املياه املالحة

ميكننا أن نتصور عاملا توجد فيه تطبيقات قيمة لجميع املعادن املوجودة يف مجرى ملحي لتحلية املياه. نحن بعيدون جدا عن ذلك العامل.
إن فصل امللح فوضوي، يستهلك الكثري من الطاقة، وقلام يربر تكلفته. كيف ننتقل من واقع اليوم إىل اإلمكانات التحويلية لتنقية املحلول 

امللحي؟

املقدم
د. نيل مو

باحث أول متقدم
حلول وتقنيات مياه سويز

الواليات املتحدة األمريكية 

املحاور 2
خورجن اسشيمربيرن

املدير العام للغذاء وعلم الحياة
سولت مانريالز

أملانيا

املحاور 1
د. آرون ويلسون

عامل أبحاث
مختربات أيداهو الوطنية

الواليات املتحدة األمريكية



اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

14.55 - 15.30مسار االبتكارات ) القاعة الرئيسية (

املحاور 1
م. مايكل كيفن برايس

كبري املستشارين يف قسم التحلية
مركز الرشق األوسط لبحوث التحلية

الواليات املتحدة األمريكية

املحور 10  : التحلية الالمركزية

نشأت معظم كفاءات التكلفة يف التحلية خالل العقد املايض من زيادة وفورات الحجم. وكان هذا يعني أن تحلية املياه غري متاحة كام كانت
يف أي وقت مىض ألولئك الذين هم يف أشد الحاجة إليها: مجتمعات فقرية نائية تعتمد عىل موارد مائية ضعيفة. هل ميكننا تحديد

إسرتاتيجية تقنية ميكنها معالجة هذه املشكلة؟

15.30 - 16.00اسرتاحة



املحور 06 : إدراج تحلية املياه ضمن إسرتاتيجية املوارد املائية املتأقلمة مع تغري املناخ

الهدف: استخدام تحلية املياه بشكل متزايد كوثيقة تأمني ضد تغري املناخ. كيف ميكن للدول تحديد املزيج األمثل لتحلية املياه ضمن محفظة موارد 
املياه وتقدير قيمة مرونة محطات تحلية املياه، ال سيام عندما ال تكون مبثابة مصدر للمياه عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

سيقدم جون إيكيدا عرض تقدميي يحدد من خالله القضايا املطروحة مبا يف ذلك:
 كيف يستخدم قطاع الطاقة التخطيط املتكامل للموارد وكيف يرتبط هذا النهج باملياه.. 1
دور تحلية املياه يف حافظة موارد املياه.. 2
كيفية تقدير النسبة املئوية لإلسرتاتيجية اإلجاملية التي يجب أن تعتمد عىل تحلية املياه، وما هي املقايضات.. 3

اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

مسار االقتصاد واملالية والسياسة ) القاعة األوىل (

14.25 - 13.45

جون إيكيدا
قائد مامرسات املياه

ووتر كاستاليا
الواليات املتحدة األمريكية



اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

مسار االقتصاد واملالية والسياسة ) القاعة األوىل (

15.00 - 14.25 املحور 07 : تحلية املياه ألغراض الزراعة

الهدف: تتعرض وكاالت املياه لضغوط متزايدة لتوفري املياه املحالة للزراعة، ما هي االعتبارات املالية والسياسية.
سيقدم محمد وحساين عرض يوضح القضايا املتعلقة بتحلية املياه للزراعة مبا يف ذلك:

اقتصاديات تحلية املياه من أجل الزراعة )أي تكاليف التحلية مقابل تعريفات املياه املروية(. 1
استخدام مياه أعىل ملوحة للري. 2
املقاييس املستهدفة لتحلية املياه يف الزراعة. 3

د. عمر عوده
مستشار أول

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
وزارة البيئة واملياه والزراعة

اململكة العربية السعودية



اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

مسار االقتصاد واملالية والسياسة ) القاعة األوىل (

املحور 8 : التنظيم البيئي لتحلية املياه
الهدف: استعراض أهمية أن يكون هناك حد أدىن متفق عليه من املعايري العاملية للتنظيم البيئي ملآخذ ومرصوفات محطات التحلية.

 سيتم تقديم عرض حول هذه القضية ملناقشة التايل:

ملاذا قد يكون الحد األدىن من املعايري العاملية مرغوبًا وملاذا قد ال يكون كذلك؟. 1
 كيف ميكن أن يبدو الحد األدىن من املعايري العاملية؟. 2
ما هي القضايا العابرة للحدود التي يتعني معالجتها؟. 3

15.30 - 16.00اسرتاحة

15.30 - 15.00

د. كورادو سوماريفا
الرئيس التنفيذي

رشكة استدامة املياه والطاقة االستشارية
االمارات العربية املتحدة



ميكن للمملكة العربية السعودية عىل تغيري العامل من خالل تحلية املياه، والتصدي للتحديات املتمثلة يف ندرة املياه، وتغري املناخ، وإنتاج 
الغذاء. فاململكة لديها العديد من الرشكات الكربى، ورجال األعامل، واملبدعني، ولكن كيف ميكنها أن تجمع كل مواردها ليك تنقل ثورة املياه 

إىل العامل؟ هذه الجلسة تجمع بعض املفكرين االسرتاتيجيني العظامء يف الصناعة لرسم املستقبل.

اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

16.00 - 16.45حلقة نقاش إسرتاتيجية السعودية العاملية لتحلية املياه

) القاعة الرئيسية (

إدارة الحوار
توم سكوتن

محرر
جلوبال ووتر إنتليجنس

اململكة املتحدة

ريتشا براساد
رشيك  إداري

رشكة كرامنور ورشكاه
اإلمارات العربية املتحدة

كريستوف غيليت
رشيك

أماين مستشارون
البحرين

أناند كريشنا روهاتجي 
كبري مسؤويل التشغيل

رشكة سيرنجي االستشارية
اإلمارات العربية املتحدة

د. عبد العزيز الشيباين 
وكيل الوزارة للمياه

وزارة البيئة واملياه والزراعة
اململكة العربية السعودية



اليوم الثاين
الثالثاء 13 سبتمرب 2022

معايل د. حازم النارص
وزير املياه والري األسبق

رئيس منتدى الرشق األوسط للمياه
األردن

كريستوفر جاسون
نارش

جلوبال ووتر إنتليجنس
اململكة املتحدة

يناقش الوزير أهم نقاط التعلم من املؤمتر

16.45 - 17.00الجلسة الختامية ) القاعة الرئيسية (



مسار االبتكارت
متحدثون مشاركون



مايكل كيفن برايس
كبري املستشارين يف قسم التحلية

مركز الرشق األوسط لبحوث التحلية
الواليات املتحدة األمريكية

أبرز املشاركني

د. محمد الراشد
باحث علمي

معهد الكويت لألبحاث العلمية
الكويت

د. جورج هريبورغ إنفاندسن
مدير االبتكار

دانفوس
الدامنارك

نيكوالس بانيكيت
رشيك إداري

بيور تريا فينترشز
هولندا

خورجن اسشيمربيرن
املدير العام للغذاء وعلم الحياة

سولت مانريالز
أملانيا

د. فيكتور مونسالفو
رئيس منطقة الكفاءة

أكواليا
إسبانيا



مسار االقتصاد
واملالية والسياسة

املتحدثون واملشاركون



د. عبد العزيز الشيباين 
وكيل الوزارة للمياه

وزارة البيئة واملياه والزراعة
اململكة العربية السعودية

م. ميادة سامل الربدان
مديرة قسم البحوث والدراسات

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
اإلمارات العربية املتحدة 

محمد وحساين
رئيس قسم تشجيع وضبط الرشاكات بني 
القطاعني العام والخاص مبديرية الري 

وإعداد املجال الفالحي
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات
املغرب

بورشى برادي
الرئيس التنفيذي

مرشوع الجديدة
املغرب

إجناسيو غونزاليس كاستيالو
نائب الرئيس التنفيذي

أكسيوميد
إسبانيا

م. زهري خبري
مدير اإلنتاج

رشكة سونيد
تونس 

داويد بوسامن
مدير أول لالستشارات اإلسرتاتيجية

هيئة أنفاق كاليدون
جنوب أفريقيا

سعدي  عيل
مدير عام

وحدة إدارة املشاريع
سلطة املياه الفلسطينية

فلسطني

أبرز املشاركني

خالد طهري
مدير  الهندسة الرقمية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للرشب

املغرب



املؤسسات املالية

ساروج كومار جها
املدير العاملي للمياه

البنك الدويل
الواليات املتحدة األمريكية

زائيل سانز أوريارت
أخصايئ املياه والرصف الصحي

البنك الدويل
لوكسمبورغ

راجيش باالسوبرامانيان
أخصايئ املياه والرصف الصحي

البنك الدويل
جمهورية مرص العربية

شهيد عيل
رئيس دعم تطوير املرشوع

مرصف التنمية
جنوب أفريقيا

شهيد عيل
رئيس دعم تطوير املرشوع

مرصف التنمية
جنوب أفريقيا



الخرباء

سمرية الحوات
مديرة

وكالة حوض أيب رقراق
املغرب

جون إيكيدا
قائد مامرسات املياه

ووتر كاستاليا
الواليات املتحدة األمريكية

د. كورادو سوماريفا
الرئيس التنفيذي

رشكة استدامة املياه والطاقة االستشارية
االمارات العربية املتحدة

د. محمد الراشد
باحث علمي

معهد الكويت لألبحاث العلمية
الكويت

كارلوس فوكسيل
رئيس

جمعية تحلية املياه التشيلية
تشييل

بيدرو أملاغرو
املدير العام لتحلية املياه

النتانيا
إسبانيا 

زيد العذاري
رشيك ورئيس امللكية الفكرية

)الرشق األوسط وأفريقيا(
نورتون روز فولربايت األمريكية املحدودة

اإلمارات العربية املتحدة

عيل جفري
املدير التنفيذي

بنك ستاندرد تشارترد
اإلمارات العربية املتحدة

أ.د. أبراهام الثنيان 
أستاذ جامعي
جامعة برونيل

اململكة املتحدة

معايل د. حازم النارص
وزير املياه والري األسبق

رئيس منتدى الرشق األوسط للمياه
األردن



الخرباء

لويك مادونا
رئيس عنرص كفاءة الطاقة

الوكالة األملانية للتعاون الدويل
جنوب إفريقيا

ماريا ديل بيالر كابالريو 
مديرة مرشوع قطاع الرصف الصحي 

وكالة ترويج االستثامر الخاص
بريو

سارة كرييلوك
رئيس قسم االستحواذ واالستثامرات 

واالستشارات املالية 
إنجي

اإلمارات العربية املتحدة

م. طارق الغفاري
مدير إدارة مشاريع الكفاءات املحلية

املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة
اململكة العربية السعودية

نيل رينولديز
مالك

ايه كيو دبليو ايه يس اي 
اململكة املتحدة

معايل رشفات أفيالل
مستشارة

الوزير السابق للمياه
املغرب

كريستوفر جاسون
نارش

جلوبال ووتر إنتليجنس
اململكة املتحدة

ونزالو دي ال كامارا
مدير مركز تكيف املياه واملناخ

اسبانيا

زرشانه قريش
مدير املرافق

كبري مستشاري تحلية املياه
جلوبال ووتر إنتليجنس

اململكة املتحدة



مسار العمليات والتشغيل
املتحدثون واملشاركون



أبرز املتحدثني والخرباء

م. عصام املال
مدير محطات تحلية املياه

هيئة كهرباء ومياه الشارقة
 اإلمارات العربية املتحدة

هشام السليامين
مدير املرافق

جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية
اململكة العربية السعودية

أشتون دروموند
املدير الفني
مياه نفايس

جنوب إفريقيا 

محمد شايف
املدير العام

محطة التناضح العكيس يف بني صاف
الجزائر

م. زهري خبري
مدير اإلنتاج

رشكة سونيد
تونس 

م. إيفا دييز
رئيسة العمليات

أكسيونا
إسبانيا

عقيل صالح
رئيس الكيميائيني

نوماك الدر لخدمات املياه والطاقة
البحرين

م. بيدرو كورتيس
مدير مصنع

أكسيونا
قطر

جوزيبا جاالستيغي سوسانو
املدير العام

رشكة ماكدوم
سلطنة عامن

كوستاس بينيسيس
 املدير العام

رشكة هايسكو
اململكة العربية السعودية



أبرز املتحدثني والخرباء

سيد حسن
رئيس العطاءات للمشاريع / املستشار الفني

رشكة سيمنس
اململكة العربية السعودية

فريد فنطازي
مدير العمليات

اتحاد األعامل املؤقت للتشغيل والصيانة
يف يس دي جي

الجزائر

نورا فريعة
مديرة محطة
رشكة سونيد

تونس

دانيال سيلسرتوم
مدير عام يف منشأة تحلية مياه البحر

يف خليج تامبا
أكسيونا أكوا

الواليات املتحدة االمريكية

د. النا الشعار
نائب رئيس مركز التميز

نوماك
اإلمارات العربية املتحدة

م. عيىس السويدي
مدير املياه وتوليد الطاقة

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
اإلمارات العربية املتحدة

محمد بالل
مدير تطوير األعامل
اتش 2 أو لالبتكارات

اململكة العربية السعودية



امسح الكود 

وسجل اآلن مجاناً

www. FDIConf.com
Info@FDIConf.com

تواصل معنا


