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لتاريخ الصحفي 01/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العيدعنوان بعد لمكاتبهم الموظفين بعض بعودة يوجه والمياه البيئة وزير

الخبر الخبراألحد-24/05/2020-01/10/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

العيد بعد لمكاتبهم الموظفين بعض بعودة يوجه والمياه البيئة  وزير

 

ا وفقً الفضلي٬ عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير وجه
رقم السامي المصلحة52623للقرار تتطلب الذين الموظفين٬ استثناء صالحية بمنح

ي ف ك ذل ون يك أن ى عل وزارة٬ ال في الموظفين بعض بعودة العمل؛ لمقرات حضورهم
الحدود  .أضيق

 

مناطق ع بجمي وزارة ال روع ف وم عم ديري م ى إل ذا ه بمقتضى تعميًما الوزير وأصدر
وزارة٬ ال ي ف اإلدارات ديري وم وم العم ديري وم القطاعات اء رؤس بمباشرة المملكة٬
وم ي ن م اًرا اعتب ل العم رات لمق للحضور ا٬ به ة المرتبط ات الجه ي ف حكمهم في ومن

 .هـ1441شوال8األحد
 

من ة الوقائي دابير والت ة االحترازي اإلجراءات ع بجمي بااللتزام جهة كل التعميم وطالب
كورونا  .فيروس
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لتاريخ الصحفي 01/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخليجعنوان دول في المبيدات نظام لقانون التنفيذية الالئحة على يوافق البيئة وزير

الخبر الخبراألحد-24/05/2020-01/10/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

دول في المبيدات نظام لقانون التنفيذية الالئحة على يوافق البيئة وزير
 الخليج

 
 

 متابعات-الرياض

ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي لي الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن رر ق
انون لق ة التنفيذي ة الالئح ى عل ة ام(الموافق دول)نظ ي ف ة التنفيذي ه والئحت دات المبي

عودية الس ة العربي ة بالمملك ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س ات.مجل الجه ا مطالب
لتنفيذه نظاماً يلزم ما اتخاذ  .المختصة

 

دة بالجري ر وينش دوره٬ ص اريخ ت ن م ارًا اعتب رار الق ذا به ل العم ري يس أن رر وتق
سابقة قرارات من معه يتعارض ما كل ويلغي  .الرسمية٬

 

انون ق ى إل تناداً واس ه ل ة الممنوح الصالحيات ى عل اًء بن ذا ه دات)نظام(ويأتي المبي
وم بالمرس ادر الص ة٬ العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ي ف ة التنفيذي ة والئح

م رق ي اريخ)67/م(الملك وزارة1427-11-14بت ال ل وكي ه عرض ا ولم ٬ هـ
 .للزراعة
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لتاريخ الصحفي 01/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المبيداتعنوان عن التجارية اإلعالنات شرط الرسمية الموافقة

الخبر الخبراألحد-24/05/2020-01/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7177العددالكاتب 1تكرار

المبيدات عن التجارية اإلعالنات شرط الرسمية  الموافقة

 

 الوطن:أبهـا

انون لق ة التنفيذي ة الالئح اون»نظام«حظرت التع س مجل دول ي ف ه والئحت دات المبي
دات المبي عن اإلعالن العربية٬ الخليج ا«لدول أنواعه ل إال»بك اإلعالم٬ ائل وس ي ف

ة بطريق د مبي ن ع اإلعالن ب مح يس وال ة٬ دول كل ي ف المختصة لطة الس ع م يق بالتنس
تسجيله شروط مع  .تتعارض

 
اف٬ ك بقدر مدربين المبيدات تداول في المتعاملين جميع يكون أن الالئحة اشترطت كما
المنتجات عن وصحيحة ة ودقيق ة كامل ات معلوم ديم لتق ة الكامل ة الفني ة المعرف ولديهم
دبلوم أو البكالوريوس درجة على الحصول البائع على فرضت كذلك للبيع٬ المعروضة
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طلب ع م المؤهل ن م نسخ ق يرف وأن ا٬ يعادله ا م أو ة الزراعي العلوم في عالي معهد
المختصة الجهات إلى  .الترخيص

 
بطية الض فة ص املي ح ن م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ي لمفتش ة الالئح ت ومنح
ع م يق بالتنس ة المخالف انع والمص ازن والمخ الت المح الق إغ ي ف قَّ الح ائية٬ القض
توردة المس دات المبي شحنات من عينات أخذ المفتشون يتولى كذلك المختصة٬ السلطات
ة الالزم ل التحالي وإجراء ا٬ محلي ا تعبئته اد المع أو أة المعب أو زة المجه أو المصنعة أو
ى لتتول ئولة المس ات الجه ى إل ل التحالي ائج نت ال وإرس المختصة٬ المختبرات في عليها

الشحنة عن عدمه من اإلفراج  .بموجبها
 

الالئحة حددتها  مخالفات
 
لالئحة- خاضع آخر طرف أي نشاطات أو بأعمال تتعلق معلومات  إفشاء

 
الالئحة- إطار في عمله يمارس موظف أي أو مفتش أي  إعاقة

 
الوثائق- من أي طمس أو تشويه أو تبديل أو تزوير أو  تعديل

 
ترخيص- دون المملكة في المبيدات استخدام أو تصدير أو استيراد أو بيع أو  تصنيع

 
رسمي- بشكل منه تطلب عندما والمعلومات الوثائق  إخفاء

 
متعمد- بشكل مضللة معلومات  إعطاء

 
المفتش- ألعمال متعمد بشكل االعتراض أو المفتش على  التعدي

 
المبيدات- مجال في تعامله عند الالئحة عليه نصت إجراء بأي االلتزام  عدم

 
الصالحية- المنتهية أو التالفة للمبيدات اآلمن غير  التخلص

 
المنشأة- صاحب لدى المخالفين العاملين ضد رادعة إجراءات اتخاذه  عدم
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لديه- المبيدات لحركة المطلوبة بالسجالت احتفاظه  عدم

 
المبيدات وبيع تخزين أماكن شروط  من

 
المبيدات- لتخزين مرخصا المخزن يكون  أن

 
لذلك- المخصصة األبواب من إال األشخاص دخول ضد مؤمّنا يكون  أن

 
وسامة- خطرة مواد يحوي المكان هذا أن على تدل تحذير عالمة  تثبت

 
إليها- المبيدات تسرب من محمية المياه تصريف فتحات تكون أن  يجب

 
المبيدات- تسرب من الصرف مياه وشبكات مصادر  حماية

 
التخزين- مكان حدود ضمن المبيد لمركزات تسرب أي احتواء على  القدرة

 
المتسربة- أو المنسكبة المبيدات تمتص ال بمادة المخزن أرضية  رصف

 
المتجر- أو بالمخزن للعاملين الواقية واألقنعة المالبس  توافر

 
متقابلين- اتجاهين في وتكون تهوية فتحات  وجود

 
مترين- تتعدى أال على للمخازن القانونية االرتفاعات  يراعى
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لتاريخ الصحفي 01/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر على"سالك"عنوان األرز%29.9تستحوذ إنتاج في متخصصة هندية زراعية شركة من

الخبر الخبراألحد-24/05/2020-01/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

على"سالك" متخصصة%29.9تستحوذ هندية زراعية شركة من
األرز إنتاج  في

 
 

 مال-الرياض

ي الحيوان اج واإلنت الزراعي تثمار لالس السعودية ركة الش الك(استحوذت ة)س التابع
ى عل السعودي العامة االستثمارات ة%29.91لصندوق لألغذي وات دع شركة ن م

أرز اج إنت ي ف والمتخصصة د٬ الهن ي ف ة الزراعي ال األعم لصندوق ة التابع دودة المح
األرز في االستثمار في سالك استراتيجية مع تماشيا وذلك ة-بسمتي٬ المهم لع الس د أح

قوة-لسالك أكثر وجعلها إمداداته سلسلة تعزيز  .بهدف
 

لـ ا ة"ووفق نيع"العربي التص أذرع ن م واحدة دودة المح ة لألغذي وات دع شركة د تع
ا تمتلكه تي ال ة الخمس نيع التص ق مراف د أح م وتض ة لألغذي ي ت ال ركة لش د والتوري

حوالي في حالًيا وتساهم الهند في تي ال المجموعة?22مجموعة إنتاج إجمالي .من
ي ف وًا نم هدت ش ا كم ة٬ الخارجي واق األس ن م ب الطل ي أساس كل بش ركة الش بي تل و
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من بأكثر الماضية?20اإليرادات سنوات الخمس مدى  .على
 

لألغذية تي ال شركة من80منذ-تعمل أكثر في ة80عاًما أجود-دول اج إنت ى عل
ي حوال ت بلغ ة مجمع إيرادات ب األرز٬ واع ام550أن الع ي ف ي أميرك دوالر ون ملي

رز.2019 األب ة التجاري ا عالماته خالل من ال"و"دعوات"وتمتلك ة"روي مكان
غ تبل وقية س ة بحص دة المتح ات والوالي د الهن ي ف دة ي?45و?29رائ التوال ى عل

أيًضا أخرى دول في قوية سوقية حصة  .ولديهما
 

الك س ركة ش ت ي(تأسس الحيوان اج واإلنت ي الزراع تثمار لالس عودية الس ركة )الش
ابريل في ملكي لصندوق2009بمرسوم ل بالكام ة مملوك سعودية مساهمة كشركة م٬

دول ال ي ف ي الحيوان واإلنتاج الزراعي االستثمار مجال في وتعمل العامة٬ االستثمارات
ة الغذائي ات المنتج ير وتوف ذائي الغ األمن تحقيق في للمساهمة نسبية٬ بمزايا تتمتع التي

المملكة في الغذائية السلع أسعار  .واستقرار
 

العام في عملياتها سالك ي2012بدأت ف دة رائ ة عالمي شركة ون لتك ة طموح ة برؤي
ة الزراعي ال األعم ي ف تثمار االس خالل من الغذائي األمن الك.مجال س داف أه ل تتمث

من أكثر تحقيق في تم?50االستراتيجية التي السلع لجميع الواردات تغطية معدل من
ة العربي ة المملك ي ف ذائي الغ ن األم تراتيجية اس ع م ة متوافق استراتيجية كسلع تحديدها

 .السعودية
 

استراتيجية قطاعات12/21تستهدف الث ث ي ف مصنفة ية أساس سلعة عشر :اثنتي
ي ف الشراكات خالل من الحيواني واإلنتاج الزراعي٬ اإلنتاج اإلمداد٬ دا21سالسل بل

الهدف ذا له ا اختياره م وشراكات.ت تحواذ اس ات بعملي ركة الش قامت ك٬ ذل ق ولتحقي
البلدان هذه من عدد في مهمة  .استراتيجية

 

ي ج شركة يس لتأس بونجي٬ ركة ش ع م شراكة الك س دت عق داد٬ االم سالسل ي 3ف
كندا في الحبوب مجال في والمتخصصة عن.القابضة٬ د يزي ا م مع الشركة 5تتعامل

الزيتية والبذور الحبوب من سنوًيا طن وب.مليون الحب محطة بناء من مؤخًرا وانتهت
أفضل ضمن سيجعلها مما فانكوفر٬ كندا3في في للحبوب مناولة  .شركات

 

من أكثر أوكرانيا في سالك تُدير الزراعي٬ اإلنتاج مجال ن200,000في م ار هكت
ول وف ذرة وال عير والش ح القم ن م طن ون ملي ن م ثر أك ج تنت التي الزراعية األراضي

 .الصويا
 

أصول ى عل تحواذ االس خالل من ي الجنوب رة الك نصف ي ف أيًضا سالك توسعت كما
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وتشغيل و211أسترالية األراضي٬ من هكتار اج40ألف وإنت يرينو م أغنام من ألفًا
والشعير300 القمح خاصة الحبوب٬ من طن  .ألف

 

على سالك استحوذت تخدم?13.7كذلك٬ تس تي وال ا للتكنولوجي امينبيرد ه شركة من
الت تحلي ديم وتق ة الزراعي المحاصيل دخالت م ات بيان على االصطناعي الذكاء تقنيات

للمزارعين  .مساعدة
 

ى عل الك س استحوذت الحيواني٬ اإلنتاج مجال ة٬?25في لألغذي ا منيرف شركة ن م
الجنوبية أمريكا في اللحوم إنتاج في الشركات أكبر من واحدة تعد برازيلية شركة وهي

اللحوم من طن مليون من أكثر وتنتج البرازيل٬ في للحوم مصدر أكبر  .وثالث
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لتاريخ الصحفي 01/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تطبيق121":البيئة"عنوان من استفادوا الزراعي"ألفاً حتى"مرشدك كورونا جائحة بداية مايو17منذ

الخبر الخبراألحد-24/05/2020-01/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 22تكرار

تطبيق121":البيئة" من استفادوا ألفاً
الزراعي" حتى"مرشدك كورونا جائحة بداية منذ

 مايو17

 

 

 واس-الرياض
ق تطبي ارات زي دد ع أن ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دت أك

الزراعي" ا"مرشدك كورون يروس ف مكافحة إجراءات ة بداي ذ من
تاريخ ايو17حتى بلغت2020م ة المختلف ة المملك اطق من من م

و دمات121,673نح خ ن م تفادة لالس ك وذل الع٬ واط ارة زي
مل تش تي ال ق (التطبي ث: الب ة٬ الزراعي رة المفك ارة٬ استش ب طل

وورش دوات الن ي٬ الزراع ويم التق ة٬ الزراعي ار األخب ر٬ المباش
الرقمية المكتبة الناجحة٬ التجارب الزراعية٬ المنتجات  ).العمل٬

 
أن وزارة٬ ال ي360وأوضحت ف يرا وخب مختصا ا زراعي دا مرش

ارية االستش دمات الخ ديم بتق ون يقوم ة٬ المختلف ة المملك اطق من
بعد"واإلرشادية خالل"عن من للمزارعين الزراعية المجاالت في

ق ي"تطبي الزراع دك ديم"مرش تق دة مؤك ي٬ ف17اإللكترون أل

9



ق والحدائ تراحات االس حاب وأص ن والمهتمي زارعين للم ارة استش
ع جمي ي ف ك وذل ة٬ زراعي اريع مش اء إنش ي ف راغبين وال ة المنزلي

كورونا جائحة بداية منذ المملكة  .أنحاء
 

المباشر ث الب ة خدم من تفيدين المس عدد أن محاضرات٬(وأفادت٬
الزراعي مرشدك نحو)يوميات رد50بلغ ال م ت بينما مستفيد٬ ألف

حيث3600على االجتماعي٬ التواصل وسائل خالل من استفسار
زارعين٬ للم اري واالستش ادي اإلرش دعم ال ائل وس ة كاف ديم تق م ت

ن م ثر أك نشر إلى تمثلت1800باإلضافة ة متنوع ادية إرش ادة م
ي (ف ير: قص م فل ك٬ جرافي ات٬ لقط ك٬ جرافي ن ن)موش م ك وذل ٬

ي الزراع اد لإلرش اعي االجتم ل التواص وات قن الل تر٬(خ توي
إنستغرام شات٬ سناب  ).يوتيوب٬

 
على تعمل الزراعي٬ واإلرشاد لألبحاث العامة اإلدارة أن يذكر٬ مما
ة والتوعي اد اإلرش دمات لخ ات وسياس وابط وض ايير مع ر تطوي
اد واإلرش ري٬ البيط اد اإلرش مل يش ا بم تفيدين٬ بالمس ة الخاص

اتي النب اد واإلرش وي(السمكي٬ والحي ر)العضوي المعايي ووضع ٬
ادية اإلرش الحقول ب ة الخاص وابط ة(والض ع)النموذجي جمي ي ف

يزات الم حسب ا فيه ة البحثي األنشطة ائج نت ق لتطبي ة المملك مناطق
ف بتثقي ة الخاص وابط والض ايير المع ع ووض اطق٬ للمن بية النس
ثروة ال اريع ومش ائي الم االستزراع مشاريع بخصوص المسترشدين
اإلرشادية الخدمات مستوى رفع على العمل إلى باإلضافة الحيوانية٬

العضوية الزراعة مجال ي ف السمكي٬(المقدمة ي٬ الحيوان اتي٬ النب
ل اليب)النح واألس ات والتقني دة الرائ ات الممارس وإدراج د وتحدي ٬

للمستفيدين المقدمة والتوعية اإلرشاد خدمات في الحديثة  .الزراعية
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لتاريخ الصحفي 01/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان في “بالصور اإللكتروني”50… الميداني الصحي المسح في للمشاركة متطوع

الخبر الخبراألحد-24/05/2020-01/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2958العددالكاتب 1تكرار

األحساء في “بالصور الصحي”50… المسح في للمشاركة متطوع
اإللكتروني  الميداني

 

البراهيم  جاسم

وع التط امج برن ى أول ة كمرحل ام اي ة ثالث دة ولم س أم وم ي اء باألحس حة الص ت فعل
د كوفي ا كورون يروس ف لمكافحة ي اإللكترون داني ن19المي م ثر أك اركة بمش ٬)50(

ن بي اون التع دأ لمب الً تفعي ك وذل ة٬ الميداني امهم مه ى عل دريبهم وت أهيلهم ت م ت متطوع؛
ي ف ومتخصصين صحيين ممارسين من المتطوعين لرغبات واستجابة المجتمع٬ أفراد

كورونا جائحة في والمشاركة الصحي التطوع في داعمة  .مجاالت
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ة والمكتظ ة العالي ة الكثاف ذات اء واالحي ة العمال كن س ة التطوعي رق الف تهدف وتس
يروس ف أعراض وجود عدم من والتحقق اإللكتروني الصحي المسح إلجراء بالسكان٬

لديهم  .كورونا
 

ق والتحق الحرارة٬ درجات اس بقي ة الميداني الجوالت خالل الفريق اعضاء يقوم حيث
م ت ئلة واس للسعودية متطوع ق تطبي خالل من المرض النتقال خطورة وجود عدم من

لهم الالزمة الصحية التوعية تقديم جانب إلى الغرض٬ لهذا  .إعدادها
 

ي ف اركة للمش ة الزراع وزارة ن م المتطوعين من عدد ضم التطوعي الفريق أن يذكر
الوطن لخدمة تطوًعا بالمحافظة الزراعية الرقعة داخل خاصة الميداني المسح  .تنفيذ

 

ج دعي اء األحس بصحة التطوع مركز ورئيس المجتمعية المشاركة إدارة مدير ثمن وقد
ج برام د اح و وه ي اإللكترون المسح خالل من المتطوعين بذلوها التي الجهود المبارك

الصحة بوزارة التطوع  .مركز
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لتاريخ الصحفي 01/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العام”الويمني“عنوان لهذا المبارك بعيدالفطر عسير منطقة وامير الرشيدة القيادة هـ1441يهنئ

الخبر الخبراألحد-24/05/2020-01/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2983العددالكاتب 1تكرار

المبارك”الويمني“ بعيدالفطر عسير منطقة وامير الرشيدة القيادة يهنئ
العام  هـ1441لهذا

 
 

عسير مشافي-صحيفة  يحيى

المهندس بأبها والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير ي/رفع الويمن حسن عبدهللا
ام لمق ات والتبريك اني الته صادق ا بابه وزراة ال ب مكت منسوبي كافة عن ونيابة باسمه
ر األمي ن االمي ده عه ي ول وسمو دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم

دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د هللا“محم ا ارك”حفظهم المب ر الفط د عي بة بمناس ك وذل
 .1441لعام
 

رفع ن”الويمني“كما ب ي ترك ير األم ير عس ة منطق ير أم مو لس التهنئة المناسبة بهذه
عبدالعزيز بن  .طالل
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ذه ه ى عل ديم ي أن هللا ائالً س الطاهرة األرض هذه على والمقيمين المواطنين كافة وإلى
الشريفين الحرمين ادم لخ ة الحكيم ادة القي ظل في واألمان واألمن والرخاء العز البالد
حة والص ان واألم األمن ب م ينع ع والجمي المية واإلس ة العربي ن األمتي ى عل ده يعي وأن

 والعافية
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لتاريخ الصحفي 01/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرشيدةعنوان القيادة يعايد التحلية محافظ

الخبر الخبراألحد-24/05/2020-01/10/1441تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الرشيدة القيادة يعايد التحلية  محافظ

 

اآلن الفيفي-مكة  :عبدهللا

المالحة اه المي ة لتحلي ة العام المؤسسة محافظ رفع المبارك عيدالفطر حلول –بمناسبة
ن الحرمي ادم خ ام لمق ات والتبريك اني الته ات آي مى أس دالكريم العب راهيم اب ن ب دهللا عب

الغالي الوطن ابناء ولكافة هللا٬ حفظهما األمين عهده ولي وسمو  .الشريفين٬
 

ى وعل ا بالدن ى عل ده ويعي ال٬ األعم صالح الجميع من يتقبل ان وجل عز المولى سائالً
واألمان واألمن واليُْمن بالخير المسلمين  .بالد
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م له متمنياً السعيد بالعيد واهنئهم المؤسسة٬ في زمالئي قلوب اصافح القلب أعماق ومن
كانت مهما الجاد وعملهم تفانيهم على الجميع عن نيابة واشكرهم والسعادة٬ العافية دوام
ونقلها المحالة المياه انتاج أمن وكفاءة الستدامة وتحقيقاً الغالي وطننا لخدمة ..الظروف

ادائها َشرُف ونعم الُمِهمة  .فنِْعم
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