
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدول األعضاء بالرايس

 
 المرآز 

 اإلقليمي

 لمعلومات

 االستزراع

 المائي



 
 
 
 
 
 

 

  ما هو الرايس

 لمعلومات االستزراع المائي تم إقليميهو نظام 
من القطاع العام والخاص للوصول   لمساعدة آالتصميمه

السريع و السهل لمعلومات االستزراع المائي بمنطقة 
الخليج العربي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لهذا 

  .القطاع

 و ثبحا ألاإلقليميةشبكات لل آأداةستخدم هذا النظام يو 
التي تعمل بمنطقة الخليج تحت  تطوير االستزراع المائي

  ).الريكوفي (األسماك لمصائد قليميةاإلمظلة الهيئة 

  في الريكوفي األعضاءو يضم نظام الرايس جميع الدول 
، قطر، عمان، الكويت، العراق، إيران، البحرين( 

 هذا نظام تأسيسو التي اتفقت على ) اإلماراتالسعودية و 
 العالمية لتسهيل تبادل العنكبوتيه بالشبكةمعلومات مرتبط 
  .المنطقة زراع المائي فيمعلومات االست

  لماذا صمم الرايس؟

 المتزايدة لألهميةجاء تصميم الرايس آاستجابة 
لنقص معلومات االستزراع ولالستزراع المائي بالمنطقة 
 لتشجيع التعاون بين الدول والمائي المنظمة و المتاحة 

 لتطوير نظام حديث للمراقبة أخيرا بالريكوفي و األعضاء
   . اتخاذ القرارةآليو الرصد يدعم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شارك معنا

لقد تم تصميم هذا النظام ليكون سهل االستخدام قدر اإلمكان
حيث يسمح بإدخال و استعادة البيانات و المعلومات بسهولة
.و سرعة من خالل المشرفين و المستخدمين المصرح لهم
وعلى المستخدمين الراغبين في المشارآة ببيانات أو

 بالمرآز اإلقليمي للرايس أومعلومات جديدة أن يتصل
بالمنسقين الوطنيين و قد تم توفير جميع العناوين و أرقام

اتصل"التليفونات و البريد االلكتروني الخاصة بهم في قسم 
  .على الصفحة الرئيسية للموقع" بنا

  علن عن شرآتك في الرايستآيف 

يوفر الرايس مساحة في الصفحة الرئيسية للقطاع الخاص
 موقعكعنوان وضع إن.  بهلإلعالننطقة الخليج بم

 شعار شرآتك مع رابط للموقع هو شكلأوااللكتروني 
   . في االنترنتلإلعالنشائع 

  لالستفسار

  :لمزيد من المعلومات يرجي االتصال بـ

   لمعلومات االستزراع المائياإلقليميالمرآز 

دولة - الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
  الكويت

   22254111-965+: تليفون

  22254103-965+: فاآس

 info@raisaquaculture.net:  البريد االلكتروني

  

  للدخول إلى الرايس

تم تدشين موقع الرايس على الشبكة العنكبوتية و يمكن 
  :الوصول إلي عبر الرابط التالي

www.raisaquaculture.net 

  هيكل الرايس

 تضم (بيانات لل تسعة قواعد ييحتوي موقع الرايس عل
خبراء االستزراع ،  االستزراع المائي السنويةإحصاءات

، المؤسسات البحثية، الموردين، اإلنتاجمراآز ، المائي
 المكتبة االلكترونية ، مكتبة الصور، البحوث و التنميةبرامج 

  لتخزين و استعادة المعلومات الوطنية)  ةو روابط مختار
  .و اإلقليمية لالستزراع المائي بالمنطقة

 و وطنية إقليميةآلية ل ال الموقع من خإدارةيتم تشغيل و 
 من بكًال بدولة الكويت مرتبط إقليميمرآز ) ١(تتكون من 

 اإلقليمية و الزراعة بروما و بمكتب الهيئة األغذيةمنظمة 
مرآز وطني بكل ) ٢. (مصر،  بالقاهرةماكاألسلمصايد 

 من المنسق بإشراف بالريكوفي األعضاءدولة من الدول 
  .الوطني للرايس بكل دولة

في أية  (  لهمللمستخدمين المصرحو تسمح هذه اآللية 
 بإدخال البيانات و المعلومات )دولة من الدول األعضاء

  .هلةالحديثة مباشرة من خالل نماذج إدخال الكترونية س


