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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعة»عكاظ«عنوان نظام مشروع مسودة تفاصيل غرامات15..تنشر مليوناً

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19441العددالكاتب 1تكرار

الزراعة»عكاظ« نظام مشروع مسودة تفاصيل 15..تنشر
غرامات  مليونًا

 
 
 
 
 

الشـبراوي  Adnanshabrawi@)جدة(عدنان

ة»عكاظ«علمت األولي ودة المس ن م يرا أخ ت انته ة والزراع والمياه البيئة وزارة أن
إقراره حال في يلغي الذي الزراعة٬ نظام خالل4لمشروع من دف ويه قائمة٬ أنظمة

ه37 وإدارت ائي والم ي والحيوان ي الزراع اع القط ن م ل ك ؤون ش م تنظي ى إل ادة م
ن م ا به ة المتعلق األنشطة م وتنظي ذائي الغ ن األم ق وتحقي تدامته واس ه وتنميت ه وحمايت
ي الزراع اع بالقط ة العالق ذات طة األنش ن م ا وغيره دير تص أو تيراد اس أو اج إنت

غرامات وفرض األداء ومراقبة والمائي  .والحيواني
 

أو ة٬ الزراع وزارة ن م رخيص ت دون زراعية خدمة أي تقديم النظام مسودة وحظرت
الحصول دون ع للبي عرضها أو األسواق ي ف الزراعي للقطاع منتجات من أي تداول

الخدمة مقدم أو الوزارة من منتج بطاقة  .على

داد إع ي ف دواء وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ ع م ة الزراع وزارة ترك تش ودة٬ المس ق ووف
ة الرقابي ات الجه ي وتول الزراعي٬ القطاع منتجات لتسويق الالزمة والمعايير الشروط

المخالفة الزراعي القطاع منتجات من أي عرض أو تداول  .منع
 

الـ المادة ي15ونصت ف الخاص القطاع مشاركة تحقق أن يجب أنه على المسودة من
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ة الزراع اع قط روات ث ة حماي ؤولية مس ل تحم ة الزراع دمات وخ اريع ومش طة أنش
وظيفية فرص وخلق البيئة٬ على والمحافظة والموارد المياه٬ مصادر وحماية وتنميتها٬

الزراعية الخدمات جودة مستوى ورفع  .واستثمارية٬
 

دمات والخ ة الزراعي طة األنش راخيص ت ة والبيئ اه والمي ة الزراع وزارة در وتص
ح من ى وتتول ا به المرتبطة دمات والخ ر الحج ز ومراك ة البيطري والمنشآت ة الزراعي
ة المائي أو ة الحي ة الحيواني ثروات ال ن م أي دير وتص تيراد الس هادات والش ات الموافق
ابقات والمس زادات والم ارض والمع ة لألندي أيضا رخص وت النباتية٬ الثروات أو الحية
جالت للس روط والش وابط الض ة الالئح دد وتح ة الزراعي ات والجمعي رات والمؤتم

للتراخيص المالي  .والمقابل
 

ثروة ال م تنظي ة والبيئ اه والمي ة الزراع وزارة ى تتول أن ى عل ودة المس ت نص ا كم
ا وله ا٬ حمايته ى عل ل والعم ا عليه ة والرقاب راف واإلش ا وتنميته ا وإدارته ة الحيواني
ر المخاط د ورص ة الفطري ات بالكائن ة المتعلق روط والش ك ذل ي ف تراخيص ال دار إص
ار واألخط ة واألوبئ راض األم ن م ا وقايته ى عل ل والعم ة الحيواني الثروة ب ة المتعلق
م وتنظي ة الحيواني ثروة ال واع أن ن م أي ع بي أو داول ت الت لمح ترخيص ال وزارة ولل

وحمايتها الحيوانية الثروة سالالت على والمحافظة والتصدير  .االستيراد
 

ة والرقاب واإلشراف ا وتنميته ا وإدارته ة الحي ة المائي ثروة ال م تنظي وزارة ال تتولى كما
اعدة ومس يد الص ئ مراف م وتنظي الحة الص ة البحري احلية الس ع المواق د وتحدي ا عليه

بينهم تعاونية جمعيات وتكوين معداتهم تطوير على  .الصيادين
 

ة المائي ثروة ال ن م وع ن أي تخراج اس ن م األجنبية الغوص أو الصيد سفن النظام ومنع
ة المديري ى وتتول ر٬ الوزي ن م ترخيص ب إال ة للمملك التابعة البحرية المناطق في الحية
ه وطرق الصيد دات ومع الصيادين ة مراقب وزارة ال ع م اون بالتع الحدود لحرس العامة

الصيد مخالفات  .وضبط
 

دار إص دواء وال ذاء الغ ة هيئ ع م يق بالتنس وزارة ال ى تتول ترح٬ المق ام للنظ ا وطبق
وتسجيل وتصديرها الزراعي بالقطاع ة المتعلق دات المبي تيراد الس ة الالزم الموافقات
المنشآت ي ف البيطرية المستحضرات تداول وتنظيم الزراعي بالقطاع المتعلقة المبيدات
ن اآلم والتخلص ة المعالج طرق وتحدد عليها٬ والتفتيش والرقابة والبيطرية الزراعية
تبه المش أو ابة المص ه منتجات أو ي الزراع اع القط روات وث ة٬ الزراعي ات المخلف ن م
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البيطرية الطبية والمخالفات اآلفات أو األوبئة أو باألمراض  .بإصابتها
 

اآلمن والتخلص المعالجة بنشاط بالقيام المرخص الخدمة مقدم أو الوزارة النظام ومنح
تعوض أن ى عل الالئحة٬ تحدده ا لم ا وفق الي٬ م ل مقاب اء لق ات والمنتج ات المخلف ن م
أو الزراعي اع القط روات ث واع أن ن م وع ن أي ن م التخلص حال في المالك الوزارة

الالئحة تبينها التي والصرف التقدير وفق  .منتجاته
 

أو أزمة أي وقوع تفاقم لمنع وتدابير إجراءات من يلزم ما اتخاذ للوزير أن النظام وأكد
ات الجه ع م بالتنسيق ك وذل الزراعي٬ بالقطاع يك وش خطر أو ة كارث أو طارئة حالة

 .المختصة
 

ي ف اركة للمش ه وجذب اص الخ اع القط جيع لتش ا خطط راه٬ ت ن م ع م وزارة٬ ال د وتع
الالزمة البيانات وتوفير الزراعية والخدمات  .األنشطة

 
و5 مغشوش10سنوات أو محظور مبيد أي تصنيع عقوبة  ماليين
 

الـ المادة ة25نصت غرام وفرضت ومغلظة٬ رادعة عقوبات على النظام مشروع من
روط15 ش أو ة الالئح أو ام النظ ام أحك ن م م حك أي الف يخ ن م ل لك لایر ون ملي

الترخيص إلغاء أو سنة تتجاوز ال لمدة كليا أو جزئيا الترخيص إيقاف أو  .الترخيص
 

ات العقب د وتحدي ات للمخالف تصنيف جدول يحوي منه قرار إصدار الوزير النظام ومنح
امتها وجس ة مخالف ل ك ة طبيع ا فيه يراعي المادة هذه في عليه المنصوص حدها ضمن

لها والمخففة المشددة  .والظروف
 

ه تبليغ د بع ه مخالفت ي ف المخالف فيه يستمر يوم كل عن غرامة المقترح النظام وفرض
رار تك ال ح ي ف ة الغرام تضاعف أن ى عل ات٬ العقوب بإصدار المختصة اللجنة بقرار

خالل وقعت إذا ررة مك ة المخالف د وتع نفسها٬ اب3المخالفة ارتك اريخ ت ن م نوات س
ر النش ائل وس بر ع الف بالمخ هير التش ة عقوب دار إص ة وللجن بقتها٬ س تي ال ة المخالف

المخالفة محل المضبوطات مصادرة المحكمة من تطلب وأن  .المناسبة٬
 

الـ المادة ى28ونصت عل د تزي ال دة م بالسجن يعاقب أن ال5على ة وبغرام نوات س

3



على د10تزيد مبي أي بتصنيع ام ق ن م ل ك وبتين٬ العق اتين ه بإحدى أو لایر٬ ماليين
الزراعي القطاع ثروات من نوع أي باستيراد قام أو استيراده٬ أو مغشوش٬ أو محظور
ة الحيواني ثروة ال واع أن ن م وع ن أي ذاء بإي ام ق أو وزارة٬ ال ة موافق دون ورة المحظ
بط بالض ين والمختص ين المفتش ل عم ة بإعاق ام ق أو وزارة٬ ال ة موافق دون ورة المحظ

 .والتحقيق
 

الـ المادة اع29وشددت وإيق ات٬ المخالف ي ف النظر المختصة ة المحكم ى تتول أن على
المضبوطات بمصادرة م الحك ا له ويجوز ادة٬ الم ك تل ي ف عليها المنصوص العقوبات
وم ي ل ك عن غرامة فرض على النص بالعقوبة الصادر الحكم وتضمين المخالفة٬ محل
دأ يب أن ى عل ة٬ بالعقوب ادر الص الحكم ب ه تبليغ د بع ه مخالفت ي ف الف المخ ه في تمر يس
على الموقعة الغرامة مضاعفة مع الحكم٬ يحدده الذي التاريخ من الغرامة هذه احتساب
نشر ى عل النص ة بالعقوب الصادر م الحك وتضمين المخالفة٬ تكرار حالة في المخالف
ون يك أن ى عل ه٬ إقامت ان مك ي ف تصدر محلية صحيفة في المخالف نفقة على ملخصه

القطعية الصفة الحكم اكتساب بعد  .النشر
 

الالئحة أو ام النظ ام أحك من حكم أي مخالفة في يشرع من يعاقب أن على النظام وشدد
ة بالعقوب ب يعاق رار التك ال ح ي وف األصلي٬ الفاعل ى عل بها المحكوم العقوبة بنصف

للمخالفة المقررة  .ذاتها
 

اء واالدع النظام ي ف واردة ال المخالفات في التحقيق نظامها٬ وفق العامة٬ النيابة وتتولى
المختصة المحكمة  .أمام

 
البالغات50 مكافأة  ألفا
 

من اعد يس ن لم ة مالي أة مكاف ح من ي ف ني المع ر الوزي ة أحقي على النظام مشروع نص
على تزيد ال أن على بقواعد المكأفاة وتحدد مخالفات٬ أي عن الكشف في المفتشين غير

فلایر50 ترح.أل المق ام النظ ي تثمار4ويلغ واس صيد ام نظ وهي ارية٬ س أنظمة
ام ع ادر الص ة المملك ي ف ة اإلقليمي اه المي ي ف ة الحي ة المائي ثروات ونظام1408ال ٬

ام ع ادر الص ة الحيواني ثروة ام1424ال ع ادر الص ل النج ة تربي ام ونظ ٬1431٬
عام الصادر العضوية الزراعة معه1435ونظام يتعارض ما جميع  .ويلغي
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سابقعنوان اإلرهاب»خيالية«الغرامات:»عكاظ«قاضٍ ومكافحة النووية األضرار !تفوق

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19441العددالكاتب 1تكرار

سابق األضرار»خيالية«الغرامات:»عكاظ«قاٍض تفوق
اإلرهاب ومكافحة  !النووية

 
 
 

الشبراوي  Adnanshabrawi@)جدة(عدنان

مشروع البلوي٬ ياسر الدكتور الشيخ السابق والقاضي سابق تنفيذ محكمة رئيس وصف
الشديد افتقارها ويالحظ وفضفاضة٬ عامة مواد على احتوت بأنها الزراعة نظام مسودة

المخالفة الزراعية األعمال وصف في الدقيقة القانونية  .للصياغة
 

لـ ة»عكاظ«وقال األنظم ثر أك ي ف رر تتك ال بصورة ات الغرام قيم ارتفاع يالحظ إنه
ة المدني المسؤولية ة أنظم ات الغرام وق تف أن ي المنطق ير غ ن فم الدولة٬ مستوى على
أن ل يعق ل فه وة٬ والرش ر التزوي رائم وج اب اإلره ة ومكافح ة النووي رار األض ن ع

أهمية األكثر األنظمة هذه من أشد لغرامات تصل ترخيص دون  .زراعة
  

 
لایر من الغرامة لتقدير الصالحية من العالي السقف وهو ملحوظا أمرا هناك أن وبين

األخرى15إلى األنظمة في والعادة ومعايير٬ واضحة محددات دون لایر٬ مليون
ومشددة مخففة بمعايير ربطها مع التقديرية السلطة هذه  .تقليص

 
الستخدامه يزرع ومن والبيع٬ لإلنتاج يزرع من بين يفرق لم النظام أن إلى وأشار
يمكن فهل النباتي٬ الغطاء ونشر التصحر لمكافحة متطوعا يزرع من وبين الخاص٬
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التطوعية واألعمال الخضراء الروابط ضد النظام استخدام إساءة يمكن إنه نقول .أن
للمزرعة زراعي سجل وجود يكفي هل بوضوح يحدد لم النظام أن إلى البلوي ولفت
وعدم المحاصيل تحديد المطلوب من أم المحاصيل٬ كافة زراعة له يجوز وبالتالي
وقد عليه السيطرة يمكن وال يطاق ال بما منطقي غير تكليف هذا وفي غيرها٬ زراعة

المزارعين ضد استخدامه  .يساء
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر محتجزة"عنوان المائية المكعبات واإلنسان"..ماليين البيئة على بمخاطر تنذر بجازان األودية سدود

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3075العددالكاتب 1تكرار

محتجزة" المائية المكعبات بمخاطر"..ماليين تنذر بجازان األودية سدود
واإلنسان البيئة  على

السلبية استمرار حال التصحُّر من يحذِّر يطرح..أكاديمي  حال11ًومُزارع

 

المواسي  جازان-محمد

ازان٬ ج ة منطق ي ف ة األودي دود س نشر سياسة ن م ذيراتهم تح ون ومواطن براء خ جدَّد
بالمنطقة الجوفية والخزانات البيئة يهدد يحدث ما أن  .معتبرين

 

بشمال زارع الم ري ل ة كافي اه مي ات كمي ى عل تحتوي تعد لم اآلبار أن مزارعون وأكد
يتدخل بأن والزراعة والمياه البيئة وزير مطالبين المحافظات٬ من وعدد المنطقة غرب
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بـ تشكل ضخمة٬ ات كمي تحتجز تي ال دود الس اه مي تصريف سياسة %95لمراجعة
التنقية أو بالتحلية استفادة أدنى دون وبيئّيًا صحّيًا  .عبًئا

 

والحلول"سبق"وترصد والمخاطر المطالبات  .أبرز
 

ا أبرزه ن م ازان٬ ج منطقة في السدود من مجموعة المعنية الجهات وادي:أنشأت سد
ضمد وسد قرى وسد وشهدان بمقزع ووعال بهروب ووساع وجازان  .بيش

 

ا بينه ن م يرة٬ كث داف أله اه المي ز تحتج تي ال الصغيرة دود الس ن م ير الكث أت أنش كما
م رغ لبية س ت كان ائج النت أن إال ة٬ األودي ك تل اري مج في السيول جريان قوة تخفيض

يحدث ما بخطورة ومواطنين خبراء من سنوات منذ المتواصلة  .النداءات
 

 "سبق"جوالت
دت بق"ورص ي"س الت اه المي ات كمي ة المنطق دود س رز أب ى عل يرة كث والت ج ي ف

ري٬ ال وازن ت في يسهم الذي بالشكل المياه٬ منسوب تقليل ودون السدود٬ تلك تحتجزها
العام طوال التدفق السدود..وخفض من الفيضانات لتكرار ذلك تجاوز سجل.بل د وق

كسدود دورّيًا مفيًضا السدود من عدد حالًيا وتسجل سابقًا٬ كبيرة مفيض كميات بيش سد
ووساع وقرى  .وعال

 

ا٬ غالًب ا به اع لالنتف المياه لتلك تحلية أو تنقية محطات وجود عدم الجوالت رصدت كما
ا تركته تي ال دود الس وضع عن تساؤالت ح فت ذي ال ر األم و وه ش٬ بي وادي سد عدا
الفيصانات م حج ل يجع ا م اه؛ المي منسوب وتخفيض دوري ح فت دون المختصة الجهة
ي ف ال األعط عن اؤالت تس وسط ابًقا٬ س بيش لسد حدث كما القرى على وضاّرًا كبيًرا
ا كم ة البدائي التصريف ة طريق وعن الفيضانات٬ ي ف تتسب د ق التي التصريف قنوات

بيش وادي مجرى روافد أحد قرى سد في  .حدث
 

السلبية استمرت إذا قادم  !التصحر
ة٬ النباتي ة البيئ ي ف المتخصص اديمي األك رحي٬ مس ليمان س ن ب يحيى دكتور ال د وأك

بق"لـ ؤولة"أن"س المس ة الجه أي ى عل ب ة(الواج والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ك
ي أساس كل ذه)بش ه ل لمث ئي البي ر األث م تقيي نى بمع ة٬ بيئي دوى ج ات بدراس ام القي

اه المي ز حج ن م وة المرج دة الفائ دى م ن بي ة للموازن ك وذل ائها؛ إنش ل قب اريع المش
رار الق ذ ُيتخ ك ذل د وبع د٬ والبعي ب القري دَيْين الم ى عل ذلك عن تنشأ قد التي والسلبيات

عدمه من السد  .بإنشاء
 

األودية هذه وبعض األودية٬ مياه لحجز السعودية في تقام السدود أن وخصوًصا(وبيّن
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السعودية غرب جنوب مواضع)في ن م ابة منس األمطار م موس ي ف البحر ي ف تصب
السروات مرتفعات على  .نشوئها

 

مسارها:وأضاف داد امت نين(وعلى الس آالف ذ ى)ومن عل ة الجاري اه المي ذه ه ل تعم
ادن٬ مع ن م ة الترب ذه ه ه تحمل ا م ع م تهامة سهل في التربة وترسيب الصخور٬ نحت

ة الدقيق ة الترب ن م ة عالي ب نَِس ى إل افة ن(إض والطي ي درة)الطم ق ن م د تزي تي ال
ات نطاق دها لرواف اورة المج اطق والمن ة األودي أحواض ن م ل يجع ما بالماء؛ االحتفاظ

القَِدم منذ المناطق هذه اإلنسان الستعمار رئيسّيًا سبًبا كانت الخصوبة٬  .شديدة
 

ذ:وأردف وينف ة٬ الترب امات مس يتخلل األودية جريان أثناء الماء فإن ذلك٬ إلى إضافة
ن يؤمِّ ذا وه تمرار؛ باس ة الجوفي المياه خزانات يشحن ما األعماق؛ إلى منه معتبر جزء

البشر عليها اعتمد الجوفية٬ المياه من اآلبار(مقادير طريق القدم)عن  .منذ
 

اره:وقال مس ضمن دفق الت عن اء الم سيحجز السدود اء إنش فإن سبق ما إلى بالنظر
األراضي خصوبة من ل يقل ا م و وه المخصبة؛ الدقيقة التربة مدد وسينقطع المألوف٬
أو ل وتق دريج٬ بالت األراضي ك تل ستتصحر ل الطوي دى الم ى وعل السد٬ بعد تقع التي

فيها الزراعة إمكانية تنعدم  .حتى
 

ا:وتابع وم ة األودي مسارات داد امت على النباتي الغطاء مكونات فإن ذلك٬ على عالوة
ات مكون ا عليه د تعتم وازن٬ الت ي ف ة وغاي دة٬ معق ة بيئي ة أنظم ت وكون نشأت جاورها

ات النطاق ك تل ي ف برمتها الحيوي ا.التنوع رعويًّ ات البيئ ك تل مصادر البشر تغل واس
ا فيه إخالل وأي ا٬ وطبّيً دد(واقتصاديًّا م انقطاع بسبب اتي النب اء الغط دهور لت ة نتيج

الموسمي والبشر)الماء الكائنات لبقية تقدمه وما بأكملها بالمنظومة  .سيخل
 

ي ف ة األودي بها ترس ن والطي ي الطم ائق دق ن م يرًا كب زءًا ج إن ف رى٬ أخ ة ناحي ن م
ر البح ي ف باتها اة.مص الحي ات ومكون ة النباتي ق العوال و نم ن م زز تع دقائق ال ذه وه

يؤثر س الموسمي اء الم دد لم انقطاع وأي يجاوره٬ وما المصب عند البحر في األخرى
الغذائية السلسلة في عليها يعتمد وما النباتية العوالق نمو على العديد..سلًبا إلى وصوًال

ر األث تراكم ي ذا وهك يجاورها٬ وما الشاطئ من القريبة النطاقات في األسماك أنواع من
منها البشر وقوت األسماك مصائد إلى ليصل  .البيئي؛

 

الصحية اآلثار إلى يتعداها بل فقط٬ البيئية اآلثار على السدود إنشاء يقتصر م(وال تراك
ة أوبئ ن م ه تحمل ا وم البعوض اثر لتك ة مالئم ات بيئ ر يوف ا م يرة؛ كب بكميات ٬)المياه

ة االجتماعي ار ة(واآلث البعلي ة الزراع ى عل اد االعتم ة ار٬)كقل األمط ى عل دة المعتم
الغذائي األمن مصادر من يقلل ما الدخل؛ لمصادر األنشطة  .وتتغير
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ائها إنش ل قب ة بيئي جدوى بدراسات ام القي دم وع السدود٬ إنشاء في التوسع فإن وهكذا٬
جزء( ى عل و ول للمحافظة٬ دوري بشكل ه مياه تصريف دم وع ا٬ حالًي ا منه للقائم أو

الموسمي ه جريان من د)بسيط ح ى عل م بيئته ات ومكون البشر اة حي ى عل لبًا س ر يؤث
 .سواء

 

السدود إدارة  مشاكل

الشورى س مجل عضو المالكي٬ الخالدي قاسم بن سعيد الدكتور "وقال ة: منطق ه تواج
ا عليه والسيطرة والسدود٬ األودية مياه إلدارة مناسبة طرق بإيجاد تتعلق مشاكل جازان

ازان ج شرق ي ف الجبال في خاصة الغزيرة٬ األمطار هطول دى.أثناء ل أن د أعتق وال
ة لمراقب يلة وس أو ة٬ المائي وارد الم تخدام اس ه لتوجي ط خط أي ة بالمنطق اه المي رع ف

البيئية االستدامة وضمان لتطوير واستخدامها السيول مياه  .مستويات
 

وخصوًصا:وتابع ة٬ ومفاجئ ضخمة فيضانات يولّد ما غزيرة؛ األمطار تكون ما فغالًبا
الساحل نحو االنحدار شديدة والمنحدرات الجبلية  .المحافظات

 

ال ل:وق كبدائ ل العم هي جازان ة منطق ي ف السدود اء إلنش األساسية داف األه ت كان
ف خل ة الواقع اطق المن ي ف ار لآلب اه المي ير وتوف ة٬ المنطق ي ف ة الجوفي اه المي لمصادر
ا وخصوًص المحافظات٬ ن م ير لكث رب الش اه مي ر توف م ل ا منه ير الكث أن إال دود٬ الس

التنقية محطات خالل من الجبلية  .المحافظات
 

اف الي٬:وأض لأله رب الش اه مي ير لتوف ة تنقي ات بمحط دود الس ذه ه ؤمَّن ت أن ب يج
ا إليه اج تحت تي ال ة الجبلي المحافظات في السدود هذه بناء زيادة في كذلك النظر ويجب
ر الداي ي ف ة الجبلي المحافظات من كل في الغزيرة األمطار جراء من السيول مياه لحفظ

ومراكزها والعيدابي وفيفاء مالك للسكان٬..بني اه المي ن م الكثير سيوفر سدود فوجود
ار مس د بتحدي اه المي در له والً حل ر ويوف ة٬ الزراعي راض لألغ ري لل ذلك ك تخدم ويس
تفادة واالس جازان٬ مرتفعات أعالي في أخرى سدود وبناء دقيق٬ بشكل الوديان ومصب
لألراضي اه المي ذه له ال الفع تخدام واالس السكان٬ دم يخ بما ومراقبتها المياه لحفظ منها

الشرب مياه من السكان واحتياجات  .الزراعية
 

ك تل فوح وس ة أودي ي ف إضافية سدود اء لبن دة جدي ان أمك عن البحث كذلك المهم ومن
منها واالستفادة وحفظها٬ األمطار٬ مياه لحصاد  .الجبال

 

يعانون  مزارعون

بيش غرب وب جن قرى سكان من حمود محمد المزارع نتيجة:وقال أثرت ت ا منطقتن
ك ذل ي وف ة٬ الجوفي ار اآلب ى عل ل كام بشكل اد االعتم ل جع ذي ال ش بي وادي سد عمل
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ة بدائي طرق ى عل دون يعتم زارعين الم ب غال إن إذ ة؛ الجوفي والمياه للطاقة استنزاف
ن م بجزء وطن ال يمد أن على قروًضا تكبّد منهم الكثير المزارعون وهؤالء الري٬ في

الترابية العقوم عمل ومنع السنة٬ طول على السد بإقفال فوجئ لكن الغذائي٬  .أمنه
 

اف:وتابع الجف ة ونتيج مية٬ موس اح ري عليها تهب المنطقة إن إذ التربة؛ في أثر ولهذا
المنقول التراب نتيجة الفائدة عديمة إلى زراعية من ر..تحولت الكثي زارع الم ويخسر

ال بالرم ا تغطيته ة نتيج األرض اج إنت ّل ق ا وأيًض ه٬ مزرعت ف لتنظي وال األم ن م
السيل طمي من طينتها تجديد وعدم  .الزاحفة٬

 

مقترحة  حلول

يأتي فيما يتمثل للمشكلة٬ حالً حمود محمد المزارع زارعين٬:واقترح م ة جمعي اء إنش
د أح ألي السماح دم وع ة٬ الزراعي وات القن ل وعم السد٬ وفتح العقوم٬ بإنشاء والسماح
اليب باألس ه وإبدال ة٬ الجوفي اه المي ن م المائي الهدر وإيقاف األودية٬ مجرى في بالعبث
االسترداد٬ سريعة حولية قروض وإعطاء المزارعين٬ منتجات وتسويق للري٬ الحديثة
هيل وتس وجهين٬ وم مشرفين مختصين وإحضار زارعين٬ للم إرشادية دورات وعمل
ن الذي بالسعوديين ترين المتس البلد خارج من القادمين التجار وإيقاف الموسمية٬ العمالة
ويق تس يًرا وأخ ريع٬ الس ربح ال عن بحًثا المستأجرة المزارع في الجوفية المياه ينهبون
ذات بمنتجات دالها إب أو ا٬ زراعته تدامة الس واطنين الم ن م شراؤها أو ة الرفيع الذرة

 .فائدة
 
 

ترد"البيئة"  ال
 
 

لت تواص بوع أس ارب يق ا م ذ بق"ومن اه"س والمي ة البيئ وزارة م باس دث المتح ع م
بعد يصل لم تصريحه أن إال بالمنطقة٬ السدود يخص ما على للتعليق  .والزراعة
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كبيرعنوان إقبال وسط فعالياته يواصل بالقصيم األول النحالين ملتقى

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

كبير إقبال وسط فعالياته يواصل بالقصيم األول النحالين  ملتقى

 

 واس-بريدة
في القصيم بمنطقة الصناعية التجارية الغرفة تنظمه الذي األول النحالين ملتقى يواصل
ك وذل ير٬ كب ال إقب وسط ه فعاليات دة ببري ارض والمع رات للمؤتم الدولي القصيم مركز
ن م ير الكث ود وج ى إل إضافة ع المجتم اف أطي ع لجمي تهدفة المس برامج ال تنوع بفضل

العسل  .أنواع

 
ة منطق ُخصصت ه أن ا الحناي دالكريم عب ن ب د محم الملتقى على العام المشرف وأوضح
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مايقارب يتواجد حيث به والمهتمين العسل منتجي لتجار العسل11متكاملة ن م اً نوع
والضرم ح والطل ة والفواك والحمضيات يم والبرس والكيناء والشفلح السدر٬ عسل وهي
ل مث األخرى النحل ات منتج د وتتواج األبيض٬ والمجرى والقيصوم اد والقت والسحاء

النحل وغراء الملكات وغذاء اللقاح وحبوب النحل وسم النحل  .شمع
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المدينةعنوان بأمانة البيئة على المحافظة في المستخدمة األساليب أحدث على تطلع النبوي المسجد شؤون وكالة

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المستخدمة األساليب أحدث على تطلع النبوي المسجد شؤون وكالة
المدينة بأمانة البيئة على المحافظة  في

 

المنورة  واس-المدينة
الصحة إدارة ي ف ة ممثل وي النب المسجد ؤون لش ة العام ة الرئاس ة وكال ن م د وف ع اطل
خالل من ورة المن ة المدين ة منطق ة بأمان الشاحنات تتبع مشروع على والمختبر والبيئة
ن م زم زم صهاريج ل نق ة عملي ي ف ة التجرب ن م االستفادة وكيفية اإللكترونية الشرائح

المنورة المدينة إلى  .مكة
 

اإلدارة أن ي العوف الط ق ن ب يوسف ة بالوكال بر والمخت والبيئة الصحة إدارة مدير وأكد
ورة المن المدينة إلى مكة من المياه نقل أثناء السالمة معايير تطبيق إلى مضيفًا,تسعى

جد المس احات س ي ف تخدامها الس رات الحش ة لمكافح ة حديث دات مبي تيراد اس م ت ه أن
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 .النبوي
 

ة المدين ة أمان ى إل ارة بزي ت قام بر والمخت ة والبيئ حة الص إدارة أن ي٬ العوف ح وأوض
ة آلي ة مناقش اء اللق خالل م وت والسالمة الصحة ايير مع أحدث ى عل وف للوق ورة المن
الل خ ن م ة األمان احنات لش ع التتب ات آلي ة مناقش ى إل افة إض ة البيئ ى عل ة المحافظ
ى إل الجوال٬ ات وتطبيق الشاشات خالل من ا وأوزانه ا مواقعه ة معرف دف به الشرائح
ة البيولوجي الطرق ب الحشرات ة لمكافح ة األمان دى ل تخدمة المس الطرق ة مناقش جانب
ي ف البصرية التشوهات بعض ومناقشة المواقع حسب استخداماتها واختالف والحيوية

العملية  .البيئات
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنورة1500تزرع»أرامكو«عنوان برأس شجرة

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16957العددالكاتب 1تكرار

تنورة1500تزرع»أرامكو« برأس  شجرة

 

الشتالت زراعة أثناء والبلدية الشركة المسري:تصوير(ممثلو  )أحمد
 

المسري تنورة-أحمد  رأس

ركة ش لمت و«س ورة٬»أرامك تن رأس ة محافظ ة بلدي عودية٬ جرة1500الس ش
ي والت ة٬ بالمملك جرة ش ون ملي زراعة ادرة مب من ض الماضي٬ س الخمي وم ي تلة٬ وش
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الماضي العام في أرامكو شركة  .م2018أطلقتها
 

و أرامك ركة بش رض الف إدارة لمها تس تي ال ة الثاني جار٬ األش ن م ة الدفع ذه ه د وتع
ة زراع د بع الشرقية٬ ة المنطق مستوى على لتكون5السعودية٬ دمام٬ بال شجرة آالف

ا لزراعته المحافظة ة بلدي تعد وتس رض٬ الف إلدارة الثانية المحطة تنورة رأس محافظة
المقبلة األيام خالل بالمحافظة متعددة مواقع  .في

 
لم س ذي وال رقية الش ة بالمنطق عودية الس و أرامك ركة بش رض الف إدارة ل ممث ال وق

الشويعي سعود علي المحافظة لبلدية وم«:الشتالت ي تنورة٬ رأس محافظة بلدية سلمنا
الفائت٬ شجيرات1500الخميس عدة بزراعة األشجار زراعة ودشنا وشتلة٬ شجرة

مختلفة ومواقع البلدية٬ ومشتل البلدية٬  .»بحرم
 

ام ع بدأت المبادرة أن الشويعي تمت2018وأبان ا م أن ًدا مؤك نوات٬ لس تمر وتس م٬
اريخ ت حتى و13زراعته ه اري٬ الج بر مستوى»شجرة198700«نوفم ى عل

ون ملي لزراعة مخططها إكمال حتى ماضية السعودية أرامكو شركة أن مؤكًدا المملكة٬
بداخله نعيش الذي ومحيطنا بيئتنا٬ تجاه وطنية مبادرة تعتبر والتي  .شجرة٬

 
ة زراع تتم س ه إن ة٬ طلح اد عم عودية الس و أرامك ركة بش رض الف إدارة و عض ال وق

ام6500 ع ة نهاي ل قب دمام٬ وال ورة٬ تن رأس ة بمحافظ ت2019شجرة تم حيث ٬
ة جرة5000«زراع ن»ش م ط والمخط ورة الص تكتمل وس دمام٬ ال ي ف ل قب ن م

ي لتنته ورة٬ تن رأس محافظة لبلدية الفرض إدارة قبل من سلمت التي األشجار زراعة
عام يبدأ أن على العام٬ جديد2020هذا  .بمخطط

 
ة زراع رار إق م ت ه أن ى إل ة طلح ت جرة31200«ولف ام»ش ع الل 2019خ

و أرامك بشركة رة دائ كل أن مؤكًدا ذلك٬ بإنجاز إال العام ينتهي ولن الشرقية٬ بالمنطقة
زراعة لها وأقر خصص شجرة15٬السعودية ون ملي ة زراع ادرة مب في شجرة ألف

المبادرة بهذه البيئة وخاصة الغالي٬ الوطن  .لينعم
 

م ورة تن رأس ة محافظ ة بلدي تل ومش ة البيئ ؤول مس ح أن.وأوض احي٬ ض آل ابر ج
ا٬ ممثليه ق طري ن ع عودية٬ الس و أرامك ركة ش ن م لمت تس ة جرة1500البلدي ش

ترة الف الل خ ة البلدي تنفذها س تي ال ة٬ للحمل ين كتدش ها بعض ة زراع ت وتم ة٬ متنوع
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 .المقبلة
 

تلة وش شجرة ون الملي ة زراع ادرة مب ى عل السعودية أرامكو شركة ضاحي آل وشكر
صالحة ة رئ وين بتك هم وستس ال٬ الجم ستنشر المبادرة هذه أن إلى مشيًرا المملكة٬ في

والمملكة والمنطقة للمحافظة جمالي ومنظر لألجواء٬ نقية  .للبيئة٬
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئية"البيئة"عنوان الظروف بسبب الصحراوي الجراد نشاط استمرار تتوقع

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 39تكرار

الصحراوي"البيئة" الجراد نشاط استمرار تتوقع
البيئية الظروف  بسبب

 

 واس-الرياض
الصحراوي الجراد ة حال أن والزراعة٬ اه والمي البيئة وزارة كشفت
توى مس ي ف نَّف تُص ة٬ بالمملك توي الش اثر التك م موس اق نط ي ف
ع م راد٬ الج اثر وتك ور ظه ي ف تمر المس اط للنش ك وذل تراس٬ االح

ن اليم ع م الحدود ي ف األطوار بمختلف الدبا مجاميع يرةً.وجود مش
ن بي ا م ر األحم البحر ساحل على مستمرة االستكشاف أعمال أن إلى
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انتشارها من والحدِّ اآلفة هذه على القضاء بهدف وجازان٬  .ينبع
ترة الف خالل قامت والمكافحة االستكشاف فرق أن البيئة وأوضحت

ن ي14–1م ف اف باالستكش اري الج بر 147,147نوفم
ى.هكتار وحت الماضي ر أكتوب ع مطل من األمطار هطول أن مبينًة

الغطاء ة حال ي ف ر أث ا مم األرضية الرطوبة تحسن في تسبب اآلن؛
ذة والقنف ث اللي ي ف اً خصوص راد الج اط نش ادة زي م ث ن وم اتي النب
ن م لمزيد يحتاج زال ما العام الوضع أن مؤكدًة ٬ جازان ومحافظات
ر التكاث اق نط ع جمي ي ف ف المكث اف االستكش تمرار واس ة المتابع

 .الشتوي
 

ا أنه ى إل وزارة ال أشارت جازان٬ في الصحراوي الجراد حالة وعن
من دبا ال اميع مج لغزو المستمر للتهديد وذلك للحذر٬ تدعو زالت ما
ي اليمن داخل ال ي ف ابة اإلص ذلك وك ن٬ اليم ع م دودي الح ريط الش
ف مختل ي ف دبا ال اميع مج اك هن د يوج ث حي دود٬ الح ن م القرب ب

وار ي.األط ف ت تم ة المكافح ات عملي أن دةً ارحة"مفي المس د "أح
ة بكمي ية الماض ترة الف الل خ ة المحافظ ن م ة الحدودي ع المواق ي وف

مساحة1000 في  .هكتار1000لتر
 

من ة قليل داد أع وجود جلت س ة الميداني ارير التق أن وزارة ال ت وبيَّن
ي انتقال أو رادي انف وسلوك مظهر في والحوريات الكاملة الحشرات
من قليلة أعدادًا الليث محافظة في رصدت كما جازان٬ محافظات في
أعداد مع المشتت الناضج وغير الناضج واالنتقالي االنفرادي الجراد
بشكل ة المراقب تحت وهي واالنتقالية االنفرادية الحوريات من قليلة

 .دائم
 

أكدت ة٬ للمملك المجاورة دان البل ي ف الصحراوي الجراد حالة وعن
راد الج ات معلوم ز مرك ن م ادر ص ر تقري ر آخ أن وزارة ال
دهور الت نحو مستمرة اك هن ة الحال أن ى إل أشار بالفاو٬ الصحراوي
ومال والص ا وأثيوبي ن اليم ي ف داً ج ير خط ع الوض وأن ي والتفش
لتشكل وذلك وباكستان٬ الهند بين ما الشرق وفي والسودان وأرتيريا
ر تأثي ه ل سيكون مما البلدان تلك أغلب في األسراب من كبيرة أعداد
دول وال السعودية ي ف ر المبك ي والربيع الشتوي م الموس ى عل ير كب
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 .األخرى
 

ع مجامي وجود اليمن ب الصحراوي الجراد ات معلوم ضابط أفاد كما
ضابط اد أف ذلك وك ن٬ واليم السعودية ن بي الحدود ن م القرب ب الدبا
م الموس ن م ة قادم لطنة للس لت وص راب األس أن ان بعُم ال االتص

وباكستان الهند بين ما الحدود في  .الصيفي
 

مع ة بالمملك االحتراس مستوى ي ف الوضع اء بق وزارة ال وتوقعت
راد الج اط نش تمرار اس دت أك ا كم اجئ٬ المف ير التغ ة احتمالي

ة المالئم ة البيئي روف الظ بب بس ي المحل حراوي اح٬(الص الري
اتي النب اء الغط ية٬ األرض ة الرطوب ار٬ ة)األمط باحتمالي ًة منوه ٬

ام الع ع مطل تى ح اورة المج دول ال ن م راب األس ول وص أخر ت
البحر سواحل ي ف ة الحالي الظروف ا له تسمح حيث القادم الميالدي
ا إفريقي رق ش وب جن ن م زاء وأج دن ع ج وخلي ة الغربي ر األحم
ر التكاث م موس نحو الغزو ليحدث أعدادها ومضاعفة مجددًا بالتكاثر
الل خ األحمر ر للبح ة الغربي مالية والش الشرقية واحل بالس الشتوي

أشهر لعدة ويستمر القادم  .يناير
 

دت ة"وأك ات"البيئ مجموع كل بتش توى المس ع مرتف ر خط ود وج
لتتجه ن واليم السعودية بين الحدودي الشريط في عالية كثافات ذات
الساحل على المستمرة األمطار أن كما والقنفذة٬ جازان بين ما شماًال
وجود ع م ة٬ البيئي الظروف بتحسن تسمح سوف ة بالمملك الشرقي
سواحل نحو تانية الباكس الهندية الحدود من األسراب لتحرك احتمال
ا منه أجزاء تمرار اس تبعد يس وال ران إي شرق وب وجن العرب بحر

لديهم األسراب من العالية لألعداد وذلك الشرقية المنطقة  .نحو
 

الموسم خطة ذ تنفي تواصل والزراعة اه والمي البيئة وزارة أن يذكر
ام للع اجرة المه ات واآلف راد الج ة مكافح ز لمرك توي م2019٬الش

لمكافحة تباقية االس واالستكشاف المسح ات عملي ز المرك ذ ينف حيث
ع جمي ير بتوف ام ق ا كم ة٬ المملك مناطق في المهاجرة واآلفات الجراد
ة والعلمي ة واإلداري رية والبش ة المادي ات واإلمكاني ات االحتياج
لصد والمكافحة٬ االستكشاف عمليات لنجاح الضرورية٬ والتسهيالت
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ي الزراع اع القط ى عل راره أض ن م د والح راد الج اط ونش زو غ
المجاورة الدول إلى  .وعبوره
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رابغتضبط"البيئة"عنوان بمحافظة األسماك صيد لنظام مخالفين

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

رابغتضبط"البيئة" بمحافظة األسماك صيد لنظام  مخالفين

شباك  المحظورة"األشورة"استخدموا

 

الراجحي  رابغ-عبدهللا

ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ن أعل
لنظام الفين مخ ضبط الغامدي٬ هللا جار بن سعيد المهندس المكرمة٬

المحظورة الصيد شباك باستخدام األسماك  ).األشورة(صيد

 

ال باك:وق ش بطت ُض ال ح ه أن ى عل ص تن ات والتعليم ة األنظم
وع ن ب حس ة٬ والعمال ياد الص ب يعاق يد الص وارب ق ى عل ة ممنوع

 .المخالفة
 

حرس من المخالفة واستالم ضبط محضر تحرير جرى أنه وأضاف
راءات اإلج اذ واتخ ة٬ المخالف يد الص أدوات ادرة ومص دود الح

حيالها  .النظامية
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من"الغامدي"وشدد للحد ة الرقابي الجوالت وتكثيف استمرار على
ة المائي ثروات ال على حفاظًا بالمنطقة٬ السمكية الثروة نظام مخالفات

 .الحية
 

بمحافظة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة مكتب مدير أكد جانبه٬ من
ة المخالف األدوات مصادرة ى عل الحربي٬ فواز أحمد المهندس رابغ٬
يتم وس ة٬ واألنظم وائح الل حسب المخالفين مع اإلجراءات واستكمال

الحاالت هذه مثل في المتبع النظام حسب  .إتالفها
 

تلقى غ٬ راب بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب أن يذكر
ن م دد ع بط ض أن بش ة٬ بالمحافظ دود الح رس ح ادة قي ن م ا بالًغ
ة وحماي تثمار واس يد ص ام نظ ات مخالف ابهم ارتك ر إث الفين المخ
السعودية ة العربي ة بالمملك ة اإلقليمي اه المي في الحية المائية الثروات
ة مدين اء مين ن أم دة وح ؤوليات مس اق نط ي ف ة٬ التنظيمي ه والئحت

بالمحافظة الحدود حرس لقطاع التابعة االقتصادية عبدهللا  .الملك
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بعسير11للمرتبة"العسيري"عنوان البيئة بوزارة

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بعسير11للمرتبة"العسيري" البيئة  بوزارة

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

راراً ق المشيطي هالل بن منصور المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير نائب أصدر
دس المهن ير عس ة بمنطق ة والزارع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ب نائ ة بترقي

عشرة الحادية المرتبة إلى عسيري عصابه أل محسن بن أحمد بن  .محمد
 

عبر ر"عسيري"فيما الوزي ب لنائ ه امتنان م وعظي شكره الص خ عن بة المناس ذه به
الغالية الثقة هذه من.على د المزي ذل لب ه ل افزاً ح ون تك أن دير الق ي العل هللا من راجياً

األمين عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم حكومة واهتمام دعم ظل في  العمل
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة بفرع البشرية الموارد الدارة مديرا البناوي

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

والزراعة والمياه البيئة وزارة بفرع البشرية الموارد الدارة مديرا البناوي
عسير  بمنطقة

 

عسير مشافي–صحيفة  :يحيى
م ير عس بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير سعادة قرار م/صدر غان

ف الموظ ف بتكلي الجذعان د حام ن وارد/ب الم الدارة ديرا م اوي البن يحى ن ب د ماج
د االح وم ي من ارا اعتب ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع بف رية البش

البيئة??/?/????الموافق وزارة بفرع المميزة االدارية الكوادر من البناوي ويعد ٬
عسير بمنطقة والزراعة  .والمياه

 

الموظف تهنى عسير وزارة/وصحيفة رع لف العام المدير سعادة ثقة على البناوي ماجد
التوفيق له وتتمنى عسير بمنطقة والزراعة والمياه  .البيئة
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيعنوان النحل:الصندوق مربي تمويل قروض لتوقف صحة ال

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد20662العددالكاتب 1تكرار

الزراعي النحل:الصندوق مربي تمويل قروض لتوقف صحة  ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جدة-المدينة

 

النحل ي لمرب غيلية التش اليف التك ل تموي روض ق ف توق ة الزراعي التنمية صندوق نفى
اط النش ة مزاول م له رخص الم ت ة.الثاب مملوك األرض ون تك أن ل للتموي ترط ويش

ا كم ا٬ للخالي مظلة وبناء ترخيص على والحصول الصندوق لدى مقبول مستند بموجب
ق طري عن إال ا إليه الوصول يمنع الشائكة األسالك من بسور المنحل يحاط أن يشترط

الحيوانات وحظائر العامة األماكن عن بعيًدا يكون وأن خاص أخرى٬.باب ة جه ومن
راهن٬ ال ت الوق ي ف ا تمويله م يت ال ام األغن تسمين مشروعات أن ى إل الصندوق أشار

والوزارة الصندوق بين الربط أجل من حالًيا يجري العمل أن إلى  .الفًتا
 

اوزت تج ة بقيم ة زراعي قروًضا د اعتم ة الزراعي ة التنمي صندوق إدارة س مجل وكان
ومتنوعة متخصصة ة زراعي ومشروعات ة٬ عادي روض ق ل تموي ملت ش لایر٬ مليار
سوق ل وتموي ة٬ زراعي دات مع وتصنيع ل وتأهي ة٬ المحمي وت والبي دواجن٬ ال اج وإنت
خدمات ومركز التجارية٬ البنوك مع بالشراكة عامل مال رأس وتمويل لألنعام٬ ومسلخ
لمشروعات تشغيلية وقروض صيد٬ قوارب وتجهيزات الزراعية٬ للمنتوجات وتسويق

مختلفة مناطق في ألبان٬  إنتاج
 

الشركات إلحدى ة المملك ارج خ الزراعي تثمار لالس رض ق ل تموي س المجل ر أق كما
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ويا الص ول وف ة الزيتي ذور والب وب والحب عير والش ح القم يل محاص اج إلنت ة الوطني
قدرها استثمارية غ)939(بتكاليف بل ي تمويل رض وبق لایر ون ون)549(ملي ملي

ب حس ارجي الخ ي الزراع تثمار االس ل تموي امج برن من ض رض ق أول ك ك وذل لایر
الغذائي األمن  .إستراتيجية

 

ي ف اهمة المس مؤشرات شملت تي ال المخاطر تحمل حدود مؤشرات الصندوق واعتمد
ة وأنظم رية البش وارد والم تراتيجية واإلس ة المالي رات والمؤش ذائي٬ الغ ن األم

 .المعلومات
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لتاريخ الصحفي 21/03/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئة“عنوان بها”حماية عبثت التي المواقع أحد بتشجير تعدين منشأة تُلزم

الخبر الخبراالثنين-18/11/2019-21/03/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

البيئة“ بها”حماية عبثت التي المواقع أحد بتشجير تعدين منشأة  تُلزم

 

الغبيوي  الرياض-فهد

ي ف ت َعبِث دين تع شركة اض٬ الري بمنطقة البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة ألزمت
للبيئة ضرر من خلّفته ما وإصالح الموقع بتشجير المزاحمية٬ بمحافظة  .البيئة

 

ر”الهيئة“وأوضحت الجائ دين التع ع لمواق ئي البي التأهيل خطة تنفيذ على أشرفت أنها
الوضع وإصالح ع الموق بتشجير أة المنش صاحب ألزمت أن بعد المزاحمية٬ بمحافظة

البيئي التأهيل خطوات كأحد  .البيئي
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