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جمهور المعرض

ضيف الشرف

العارضون والزوار

العروض الحية

الفعاليات
المصاحبة
للمعرض

معرض يوروتير الشرق ا�وسط للثروة الحيوانية هو النسخة ا
قليمية للمعرض ا�ساس الذي يقام في 
هانوفر بألمانيا كل سنتين والذي يعد أكبر معرض للثروة الحيوانية على مستوى أوروبا، وفي سنة 
2019 خرج هذا المعرض للمرة ا�ولى من ألمانيا ليقام في ا
مارات العربية المتحدة والصين والبرازيل

وهو المعرض التجاري الدولي الوحيد في المنطقة الذي يتوجه مباشرة الى أصحاب الثروة الحيوانية 
وليس الى التجار والموزعين على غرار المعارض ا�خرى مما يزيد من أهمية النقل المعرفي في ورش 
العمل والمؤتمر، والتعرف على معدات ومنتجات جديدة في أجنحة العارضين الدوليين، وإدخال سالالت 

جديدة من الحيوانات القادرة على العيش في البيئة المحلية وا
قليمية.

عن المعرض

يتميز معرض يوروتير في أنه موجه �صحاب ومربي الثروة الحيوانية إضافة للتجار والموزعين. والجدير 
لخدمة  المعرض  تقيم  فالحية  جمعية  هي  هانوفر  في  للمعرض  المنظمة  الشركة  أن  هو  بالذكر 

أعضائها. 
المنطقة،  في  ا�خرى  الزراعية  المعارض  عن  ا�وسط  الشرق  يوروتير  يختلف معرض  المنطلق  من هذا 
لكونه المعرض الدولي الوحيد الموجه �صحاب ومربي الثروة الحيوانية وليس فقط للتجار والموزعين. 
يطمح المعرض �ن يتحول الى أكبر تجمع �صحاب الثروة الحيوانية في المنطقة، كما أن جميع فعالياته 

مسخرة الستقطاب وخدمة أصحاب ومربي الثروة الحيوانية.

يشارك في الدورة ا�ولى من معرض يوروتير الشرق ا�وسط ما يقارب 120عارض يمثلون 150شركة من 
دول  كافة  من  الحيوانية  الثروة  أصحاب  من  زائر    5,000 الزوار  عدد  يفوق  أن  المتوقع  ومن  18دولة 

المنطقة.

يقدم المعرض عروض حّية لتقنيات وأساليب التربية وا
نتاج وهي:

• عرض �نظمة تكنولوجية لتتبع الثروة الحيوانية، ومتابعة عمليات ا�غذية

• عرض حي ½لة تعقيم ا�بقار بالبخار

• أفضل أصناف الثروة الحيوانية المتوائمة مع البيئة المحلية
• عرض �حدث معدات وأدوات تربية الثروة الحيوانية

• عرض حي لمنصات وأنظمة تبريد الحظائر

• عرض نظام الحضانة المباشرة ونظام التبريد الصناعي لعمليات التفقيس وتربية الدواجن

• عرض حي للعناية بالثروة الحيوانية في الحقول المفتوحة

• عرض معدات متطورة للعناية بنظافة الثروة الحيوانية

وبسبب توجهه �صحاب الثروة الحيوانية يتفرد المعرض بفعاليات غر مسبوقة في معرض تجاري في 
المنطقة تهدف إلى دعم ا
نتاج الحيواني في الدولة ومنطقة الخليج العربي، ومن أبرز هذه الفعاليات:

• ا
عالن عن الفائزين بجائزة التميز لتربية ا
بل والمواشي
• المؤتمر الدولي

• مسابقات أفضل السالالت المنتجة للغذاء

• البيع المباشر والخصومات
• العروض الحية
• مزاد السالالت

• ورش العمل  

المملكة العربية السعودية
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أهم جلسات
 المؤتمر 

ورش العمل
المصاحبة

المزادات
(ا�صناف المحلية)

مسابقة أفضل
السالالت المنتجة

للغذاء 

أرقام عن مسابقة
أفضل السالالت

المنتجة للغذاء
حتى تاريخه

3 سبتمبر،  أي  المعرض،  الثاني من  اليوم  ا�وسط في  الشرق  يوروتير  الدولي لمعرض  المؤتمر  يعقد 
ويقام في قاعة منفصلة مخصصة للمؤتمرات الى جانب قاعات العرض، وهو يشمل متحدثين دوليين 

– 12جلسة متخصصة . 

المؤتمر الدولي
لمعرض يوروتير

الشرق االوسط

الجلسة ا�ولى  صناعة ا�لبان المعاصرة في المناطق القاحلة
• الحد من ا
جهاد الحراري والسيطرة عليه في القطعان المنتجة لÄلبان

• صحة الحوافر  ورعايتها في القطعان المنتجة لÄلبان

• ا
دارة الناجحة لمزارع القطعان المنتجة لÄلبان- االقتصاد كعماد اساسي
• الزراعة الدقيقة في قطاع إنتاج ا�لبان: استخدام التكنولوجيا في ا
نتاج

الجلسة الثانية : ا§نتاج الحيواني في المنطقة -  الوضع الحالي والتصورات المستقبلية 
• الفرص والتحديات في  إدارة القطعان، تجربة المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية 

• فرص االستثمار في مجاالت الثروة الحيوانية في ا
مارات 

1,300رأس
175مشارك

غير  فكرة  تجاري  معرض  خالل  والماعز  لÄغنام  للغذاء  المنتجة  السالالت  أفضل  مسابقة  تنظيم  إن 
مسبوقة في المنطقة، وهي تهدف الى استقطاب أكبر عدد ممكن من أصحاب الثروة الحيوانية، وقد 

تم تحديد 6 فئات للتسابق، وهي:

1 - المسابقة الرئيسية للماعز
2 - المسابقة الرئيسية لÄغنام

3 - مسابقة ا�غنام النعيمية
4 - مسابقة ا�غنام النجدية

5 - مسابقة ا�غنام البيرشن الصومالية
6 - مسابقة الماعز العارضي

288 مشارك من دولة ا
مارات العربية المتحدة
14 مشارك من المملكة العربية السعودية

18 مشارك من سلطنة عمان
14 مشارك من الكويت

5,000 رأس مسجل 

الثروة  أصحاب  تستهدف  وهي  دقيقة،   20 ورشة  كل  ومدة  العرض،  قاعات  داخل  العمل  ورش  تقام 
الحيوانية : 

1 - علم الوراثة في تربية الهجن
2 - أحدث النتائج عن الجمل التغذية

3 - تسمين الحيوان 
4 - تربية ا�حياء المائية: جوانب التغذية الحديثة

5 - تربية ا�غنام والماعز - توفير اللحوم والحليب
6 - متطلبات ا�عالف وإمدادات ا�عالف في ظل ظروف المناخ المحلية للحيوانات المجترة الصغيرة.

7 - أهداف التربية في الحيوانات المجترة الصغيرة - أين الهدف التالي وما هي الخطوات المقبلة؟
8 - إنتاج الدواجن - مثال عملي

9 - االستزراع المائي: أنظمة التدفق الدائري - ا
دارة والتطوير
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حقائق عن قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي (2018)

إجمالي عدد الحيازات الحيوانية في ا
مارة

يقوم المنظمون باستضافة أكثر من 100 شار من كبار الشارين في المنطقة، كما تخصص أجنحة خاصة 
�كبر 8 شركات شارية من أمثال١ نادك والمرموم وغيرها الستقبال العارضين ودراسة منتجاتهم.

برنامج كبار
الشارين

24,189 حيازة

3.6 مليون رأستعداد الثروة الحيوانية في ا
مارة

إجمالي كميات ا�عالف الموزعة على
المربين سنويا

1.3 مليون طن

561 ألف حالةإجمالي الحاالت العالجية 

العيادات والمستشفيات البيطرية
التابعة للهيئة

26 عيادة ومستشفى

120 طبيب وفنيا�طباء البيطريين والفنيين في الهيئة

إجمالي االختبارات التي تم إجراؤها
519 ألف اختبارفي مختبراتنا البيطرية


