
2022أكتوبر 16األحد  | اليوم األول 

.الوقت
املتحدثون املواضيع

الىمن 

التسجيل و استقبال الحضور 08:3009:30

فلم تعريفي يعرض قصة املؤتمر09:3009:40

.وزير النقل والخدمات اللوجستية... كلمة معالي  املهندس صالح بن ناصر الجاسر 09:4009:50

09:5010:20
كلمة وزارة الصناعة والثروة املعدنية  

البدر بن عادل فودة / سعادة املهندس 
واملشرف العام على وكالة التمكين الصناعيوكيل الوزارة للتطوير الصناعي

وتوقيع االتفاقياتإطالق املبادرات10:2010:35

مراسم التكريم و شكر الرعاة10:3510:50

ة التوريدنائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسل| محمد الشمري / سعادة املهندس | كلمة الشريك الرئيس ي أرامكو السعودية 10:5011:05

11:0512:05

تطوير سالسل االمداد املحلية 

يدير الجلسة
محمد بن علي املجدوعي  / سعادة األستاذ
شركة املجدوعي للوجستيات| الرئيس التنفيذي  

رميح بن محمد الرميح / معالي الدكتور 
رئيس الهيئة العامة للنقلlنائب وزير النقل والخدمات اللوجستية 

أسامه بن عبدالعزيز الزامل /معالي املهندس 
نائب وزير الصناعة والثروة املعدنية

إبراهيم بن سعد املعجل/ سعادة الدكتور 
رئيس صندوق التنمية الصناعية السعودي

سليمان بن خالد املزروع / سعادة املهندس 
رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

12:0512:30
استراحة

صالة الظهر |   إستراحة   

12:3013:00
مرونة سالسل اإلمداد في أرامكو  السعودية خالل رحلة التحول الرقمي

رئيس قسم أنظمة سلسلة االمدادlسعود التمياط / سعادة املهندس 
أرامكو السعودية 

13:0013:10
توطين سالسل اإلمداد

املدير العام للتوطين واملحتوى املحلي|  محمد الجنيني / سعادة املهندس 

13:1014:10

تمكين الصناعة  لدعم سالسل اإلمداد الصناعية

يدير الجلسة
خالد الغامدي/ سعادة املهندس 

خبير سالسل اإلمداد

صالح الشبنان / سعادة املهندس 
رئيس مجلس إدارة جمعية سالسل اإلمداد واملشتريات

أحمد الزواوي / سعادة الدكتور 
ةوزارة الصناعة والثروة املعدني| الوكيل املساعد للتطوير الصناعي 

علي بن صالح آل صمع/ سعادة املهندس 
يةاملركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدين| الرئيس التنفيذي 
عبدهللا القحطاني / سعادة املهندس 

وزارة الصناعة والثروة املعدنية| الوكيل املساعد للتمكين الصناعي 

14:1014:40
االستدامة  في سالسل االمداد في ظل الظروف الراهنة 

جامعة والية ميتشيجان األمريكية|  مساعد الرئيس للبرامج الدولية  | كيث نبلت /  سعادة الدكتور 

نهاية  فعاليات اليوم االول 14:40



2022أكتوبر 17اإلثنين  | اليوم الثاني 

الوقت
املتحدثون املواضيع

الىمن 

التسجيل و استقبال الحضور 08:3009:30

نائب وزير الصناعة والثروة املعدنية| أسامة بن عبدالعزيز الزامل  / الكلمة االفتتاحية معالي املهندس 09:3009:40

09:4009:50
صالح بن حمود السويطي/ األستاذ | كلمة جمعية سالسل اإلمداد واملشتريات 

الرئيس التنفيذي لجمعية سالسل االمداد واملشتريات

09:5010:50

دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة وسالسل االمداد

يدير الجلسة 
لبنى املحمدي / األستاذة 

ريدمعهد تشارترد للمشتريات والتو lمدير تنفيذي 

الفنتوخعبدهللا / املهندس 
جماركنائب املحافظ لتيسير التجارة وتجربة العميل هيئة الزكاة والضريبة وال

عمران حريري / االستاذ 
أرامكو السعودية | مدير ادارة نظم وأساليب سلسلة االمداد 

ماجد القويز / الدكتور 
وزارة الصناعة والثروة املعدنية| مدير عام التصنيع واإلنتاج املتقدم 

عبدهللا العبدالكريم/ الدكتور 
األكاديمية اللوجستية السعوديةlاملدير التنفيذي 

10:5011:20
إستخدام البيانات إلدارة مخاطر سالسل اإلمداد 

IRU–رئيس وحدة املقاييس الدولية | فيليب باتريك / األستاذ 

11:2012:20

جلسة تطورات القطاع الخاص ومواكبة التحديثات املحلية والعاملية  

يدير الجلسة
عامر العنزي / البروفيسور 

مستشار سالسل االمداد 
عبر اململكة للخدمات اللوجستية 

الرئيس التنفيذي للعمليات| كريس  بروسيلمانس / االستاذ 
شركة املجدوعي للوجستيات

ماثيو ديفيس / االستاذ 
فيدكس| نائب الرئيس للمبيعات

الرئيس التنفيذي| فاروق شيخ  / االستاذ 
لوجي بوينت-شركة تمكين الخدمات 

نائب الرئيس التنفيذي | راكان بن عبدالرحمن العطيشان / االستاذ 
وأبناؤهمجموعة عبدالرحمن العطيشان

صالة الظهر |   إستراحة   12:2012:40

12:4013:10
ة الجديدة؟كيف يمكن دعم الشركات الصغيرة واملتوسط-إنشاء سالسل توريد صناعية جديدة في اململكة العربية السعودية 

كي بي ام جي| رئيس االستشارات للمشتريات وسلسلة االمداد واملحتوى املحلي  |  االستاذ كنان نويالتي  

13:1014:10

إضافه نوعيه للسوق السعودي -خدمات البريد السريع و امليل االخير

يدير الجلسة 
املهندس  خالد الحمود 

مدير عام لسلسلة االمداد 

نائب الرئيس لقطاع امليل األخير | أحمد خير  / األستاذ 
سبل| البريد السعودي 

وليد الكنهل / االستاذ 
شركة قنوات االتصاالت السعودية| نائب الرئيس لقطاع تطوير األعمال 

الرئيس التنفيذي| مشاري الداخل / االستاذ 
شركة الخليج للشحن 

الرئيس التنفيذي| زوهراب زبيري / االستاذ 
شركة اس بي تي للخدمات اللوجستية

14:1014:40
تحديات املهارات الحالية والقضايا العاملية -التعليم ورأس املال البشري في سالسل االمداد 

جون هارس / االستاذ 
CILTمعهد تشارترد البريطاني للنقل واللوجستيات -مسؤول استراتيجيات التعليم الدولي وتطوير األعمال 

14:4015:10
دور املجلس الصناعي في تمكين القطاع الخاص

أمين عام املجلس الصناعي| حسام القاض ي / سعادة األستاذ 

نهاية  فعاليات اليوم الثاني 15:10



ورش العمل املصاحبة

التاريخ الوقت التاريخ موضوع الورشة مقدم الورشة لغة الورشة

16.10.2022 12:00 - 13:00 MIM - وكالة تطوير الصناعة تطوير سالسل اإلمداد املحلية حسام الدريهم عربي 

16.10.2022 14:00 - 15:00 جمعية سالسل االمداد واملشتريات 
حتوى دور سالسل اإلمداد واملشتریات في دعم امل

املحلي
هاني الصايغ عربي 

17.10.2022 11:00 - 12:00
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
االتحاد الدولي للنقل الطرقي

شركة النادي السعودي للسيارات

هيل التير كأداة دولية لتحفيز االقتصاد وتس
التجارة الدولية

دارة مدير إ)مطلق بن مسيفر العتيبي . أ
(الترانزيت واملسافنة

مستشار شؤون الشرق )رامي قاروط . أ
(األوسط

مدير تشغيل )بريان جون بوسكو . أ
(عمليات التير

English

17.10.2022 13:30 - 12:30
Supply Chain and Procurement Society

Michigan State University 
Middle East Logistics High Institute 

Thoughts on 21st-century Procurement 
and Sourcing Strategies

Dr. Keith Bezant Niblett English


