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المالحة _ _ المياه لتحلية العامة المؤسسة  أخبار
البيئة 10 11 حماية و لالرصاد العامة الهيئة  أخبار
الفطرية _ _ للحياة السعودية الهيئة  أخبار
الوطنية _ _ المياه شركة  أخبار

للحبوب 12 12 العامة المؤسسة  أخبار
للري _ _ العامة المؤسسة  أخبار
الزراعية _ _ التنمية صندوق  أخبار
عالمية _ _ والزراعة-أخبار المياه و البيئة  

الردود _ _ و  الشكاوى

 الحوادث _ _
 كاريكاتير _ _
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لتاريخ الصحفي 02/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البطعنوان جيش

الخبر الخبراالثنين-25/05/2020-02/10/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السويدالكاتب الرصد9723العددعبدالعزيز 1تكرار

البط  جيش
 

 

 

السويد  عـبدالعزيز
 
 

القطن بمحصول أضرت التي الجراد٬ أسراب خطر لمواجهة بالصين باكستان تستعين
اعدة مس أن ر األم ي ف ف والطري ٬ ام الع ذا ه ح القم محصول دد وته الماضي العام في

نوعها من فريدة إشعال.الصين وال واإلنسان٬ بالبيئة مضرة مبيدات ترش طائرات ال
ل ينق ور الطي ذه ه ن م اآلالف عشرات ه قوام ط الب من جيش بل الجراد٬ لطرد حرائق

الجراد على  .للهجوم
 

الواحدة البطة إن للجراد٬ التصدي في والدجاج البط بين مقارنة في صيني خبير ويقول
أكل أن200تستطيع ى إل إضافة الدجاجة٬ تأكلها جرادة ثمانين مقابل اليوم في جرادة

دجاج ال س بعك ا وتوجيهه ا عليه يطرة الس هل يس ا م ات٬ جماع ش تعي ور الطي ذه .ه
بانتظار الحدود على جاهزا ليكون ينقل حيث الجيش٬ هذا استخدام في الصين ونجحت

هذا الطيور لجيش مصورة مقاطع وظهرت اللجوء.الجراد٬ فإن المتوقع٬ عكس وعلى
أو ائرات بالط رش ال واء س ة٬ التقليدي الخيارات من تكلفة أقل البط بجيش االستعانة إلى
حيفة ص رته نش ذي ال ر التقري ب حس ة٬ البيئ ى عل رر ض دون ن وم يارات٬ بالس

 ".الجارديان"

 
ا إعجاب ف التوق ى إل ني دفع الذي اآلسر والمثير الشاهد هو البيئية٬ الحلول إلى واللجوء
نويا٬ س ا نواجهه كلة مش وهي الموسمية٬ كلة المش ذه ه ل لح الصينية ة بالتجرب أمال وت

الزراعة ة منظم وت ص ع ارتف ام الع ذا او"وه الجراد٬"ف راب أس غزو من ذير للتح
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معرضة ا أنه ى عل وعربية٬ إفريقية دول إلى إضافة المملكة٬ تضم منطقة كذا وصنفت
المقبل الشهر منتصف إلى  .للخطر

 
ا يقودن يطير٬ أو األرض ى عل دب ي ا م ل ك ل بأك ا أهله المتهم الصين٬ من البيئي الحل

د كوفي جائحة فته كش ا م ان19-إلى ك وإذا ة٬ بالبيئ ر البش ه أحدث ذي ال الضرر ن م
اس٬ الن ن بي داوال وت ورا حض ثر األك و ه وث التل ع تراج د بع واء األج فاء ص
ال انتق وراء ر البش ات ممارس وء س ل بفع ة البيئ رر تض إن ون يقول ون فالمتخصص

الحيوان من لإلنسان  .الفيروسات
 

ا م اذ إلنق ئي بي وعي صدمة أحدث منازلنا جدران بين لنا كورونا حجر يكون أن األمل
تطور ى عل ل دلي ئي البي ن لألم خاصة قوات إنشاء أن شك وال المنهكة٬ بيئتنا من تبقى
وي ق بوجود ة والمطالب م٬ مه والحراسة ردع ال وجانب البيئة٬ بحماية الرسمي االهتمام
ار لألفك احات المس ح وفت ب الترغي وان عن تحت أخرى جوانب وبقي زمن٬ منذ تتم له
وث للبح ابقات والمس الجوائز ب يز التحف الل خ ن م ا٬ وإنمائه ة البيئ ة لحماي ة المبدع
واء س ه٬ تعاني ا لم رة مبتك حلوال توجد أو البيئة على تحافظ التي التقليدية غير واألفكار
تصيب راض وأم ات آف ن م أو ائر٬ الج الرعي ب أو بالصيد البعض ممارسات سوء من

الهش البيئي التوازن في خلال تحدث مكونات  .بعض
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لتاريخ الصحفي 02/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التمور800عنوان من الفطر زكاة عوائد مليون

الخبر الخبراالثنين-25/05/2020-02/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7178العددالكاتب 1تكرار

التمور800 من الفطر زكاة عوائد  مليون

 

الغزال:الدمام  عدنان

ي ف زي المرك ور التم سوق شيخ األحساء٬ غرفة في الزراعية التنمية لجنة عضو قدر
لـ الحليبي عبدالحميد شهر»الوطن«األحساء٬ ي ف الفطر اة زك إخراج عوائد إجمالي ٬
بنحو ة بالمملك الحالي مختلف800رمضان ي ف ور التم ات مبيع لصالح لایر ون ملي

اة زك إخراج عند توفيرها يتوقع المبالغ هذه أن مبينا المملكة٬ ومدن ومحافظات مناطق
الوطني لالقتصاد دعماً الخطوة تلك في أن موضحاً المحلية٬ التمور من  .الفطر

 
التمور  تعبئة
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أن موضحاً الفطرة٬ زكاة في شرعاً المعتبرة األصناف أحد التمور أن الحليبي٬ أضاف
ب وتتطل أخرى دول ن م توردة مس أصناف على الفطر زكاة تركزت الماضية األعوام

أن موضحاً ير٬ الفق ى عل يثقل قد مما لألكل جاهزاً طعاماً الستكمالها ور«إعداداً »التم
مصانع من مجموعة ني تب د بع ك وذل ع٬ الجمي اول متن ي ف أصبح الي٬ الح الموسم في
الفطرة اة لزك مخصصة وات عب ي ف ة التعبئ ة المملك اطق من ف مختل ي ف التمور تعبئة

يساوي« صاع ا3ًبمقدار تقريب ات ة»كيلوجرام بالمملك ام الع تي المف وى فت بحسب ٬
ة غذائي قيمة من تحويه وما للطعام جاهزيتها مع الشيخ٬ آل عبدهللا بن عبدالعزيز الشيخ
ا أنه ى عل عالوة ذكر٬ ت اليف تك دون ة٬ طويل ة زمني ترات لف حفظها إمكانية مع عالية٬
ا مبالغه وتحصيل ور التم زادات م ي ف ا بيعه ير للفق السهل ن م ذلك وك للضيافة٬ وجبة
ذات ور التم وباألخص مناسبة وبأسعار لذلك٬ احتاج ما متى مالية سيولة على لحصوله

الزكاة في المستهدفة وهي  .الجودة٬
 

بسيطة ربحية  هوامش
 

المبادرة لهذه الجميع تبني الجدير ومن المبالغ٬ بهذه أولى المحليين٬ المزارعين أن ذكر
مالك اً داعي المحلية٬ الزراعية المنتجات من أو المحلية٬ التمور من زكاتهم إخراج في
ة ربحي وامش به الفطر اة لزك المخصصة ور التم وات عب ير توف ور التم تعبئة مصانع
اً داعي رائها٬ وش ا إليه ول الوص هلة س ع مواق ي ف ا وتوفيره ة٬ عالي ودة ج ع م يطة بس

تالمه اس ل قب ر التم جودة بتحري الخيرية ز.الجمعيات مرك كشف ه٬ ذات ياق الس ي وف
نحو ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل ابع الت اء األحس ي ف والتمور بررات6النخيل م

التمور من الفطر زكاة  .إلخراج
 

التمور من الفطر زكاة إلخراج  مبررات
 
المزارعين-1 ويدعم عال وطني اقتصادي بأثر دول-2.يعود ال ة مقدم ي ف ة المملك

للتمور والمصدرة للمحتاجين-3.المنتجة تصل التي األصناف مليون30-4تنويع
ة المملك في نخيل و1.5-5شجرة نوي الس اج اإلنت طن ون ة157ملي تعبئ مصنع

للمملكة%125-6.للتمور الذاتي  االكتفاء
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لتاريخ الصحفي 02/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المباركعنوان الفطر بعيد القيادة يهنئ بجازان والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير

الخبر الخبراالثنين-25/05/2020-02/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

القيادة يهنئ بجازان والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير
المبارك الفطر  بعيد

 
 

عكور  جازان_عبدهللا

آل ي عل ن ب د محم المهندس بجازان والزراعه والمياه البيئه وزاره فرع عام مدير رفع
وزارة ال دات وح و ب مكات دراء وم رع الف وبي منس ه كاف ن ع ه ونياب مه بإس ف عطي
ن الحرمي ادم خ ام لمق ه التهنئ ازان ج ة بمنطق مكية والس ه الزراعي اث االبح ز ومراك
ن ب د محم ير األم الملكي السمو وصاحب هللا حفظهما األمين العهد ولي وسمو الشريفين
ن ب د محم ير األم الملكي مو الس احب وص ازان ج ه منطق ير أم دالعزيز عب ن ب ر ناص

ام لع ارك المب الفطر د بعي ازان ج ه منطق ير أم ب نائ دالعزيز أن1441عب هللا ائالً س
ر بالخي م ننع ونحن ا وبالدن ا قيادتن ى عل ده يعي وأن امهم وقي صيامهم ع الجمي ن م يتقبل

واألمان  والصحه
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لتاريخ الصحفي 02/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العامة«عنوان االستثمارات على»صندوق الهندية%29يستحوذ دعوات شركة من

الخبر الخبراالثنين-25/05/2020-02/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

العامة« االستثمارات على»صندوق شركة%29يستحوذ من
الهندية  دعوات

البسمتي األرز إنتاج في  الرائدة

 

التحرير|الرياض●  فريق

 

تثمار لالس عودية الس ركة الش أن د٬ األح وم الي ة٬ العام تثمارات االس ندوق ص ن أعل
ى عل استحوذت الحيواني واإلنتاج ة%29.91الزراعي لألغذي وات دع شركة ن م

الهند في  .المحدودة

الصندوق بتويتر–وذكر حسابه تثمارات-عبر االس صندوق استراتيجية مع تماشًيا أنه
عودية الس ركة الش تحوذت اس ة؛ واألغذي ة الزراع اع قط ي ف تثمار االس ي ف ة العام

على للصندوق٬ التابعة الحيواني واإلنتاج الزراعي شركة%29.91لالستثمار ن م
الهند في المحدودة لألغذية  .دعوات

استحوذت ا أنه تر٬ توي بر ع الزراعي٬ لالستثمار السعودية الشركة أعلنت جانبها٬ من
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ى ال%29.91عل األعم ندوق لص ة التابع دودة المح ة لألغذي وات دع ركة ش ن م
فقة الص ذه ه أن ى إل وأشارت متي٬ البس األرز اج إنت ي ف دة الرائ د٬ الهن ي ف ة الزراعي
لة سلس ز تعزي دف به ك وذل األرز؛ ي ف تثمار لالس الك س استراتيجية مع تتماشى خطوة

قوةً أشد وجعلها  .إمداداته
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لتاريخ الصحفي 02/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المباركعنوان الفطر بعيد القيادة يهنئ المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزاره فرع عام مدير

الخبر الخبراالثنين-25/05/2020-02/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2056العددالكاتب 1تكرار

يهنئ المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزاره فرع عام مدير
المبارك الفطر بعيد  القيادة

 

جدة العتيبي  وائل
 

جار سعيد المهندس المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئه وزاره فرع عام مدير
دات وح و ب مكات دراء وم رع الف وبي منس ه كاف ن ع ه ونياب مه بإس ع يرف دي الغام هللا
ادم خ ام لمق ه التهنئ ة المكرم ة مك بمنطقه والسمكية الزراعيه االبحاث ومراكز الوزارة
ن الحرمي ادم خ ار مستش ى وال هللا ا حفظهم ن اآلمي د العه ولي وسمو الشريفين الحرمين
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ى وال الفيصل٬ د خال ير األم الملكي السمو صاحب المكرمة مكة منطقة أمير الشريفين٬
د بعي ٬ لطان س ن ب در ب ير األم ي الملك مو الس صاحب ة المكرم ة مك ة منطق أمير نائب

لعام المبارك ده1441الفطر يعي وأن امهم وقي صيامهم الجميع من يتقبل أن هللا سائالً
واآلمان والصحه بالخير ننعم ونحن وبالدنا قيادتنا  ..على
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لتاريخ الصحفي 02/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئي127:السفياني.معنوان التأثير ذات للقطاعات تفتيش زيارة

الخبر الخبراالثنين-25/05/2020-02/10/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد18963العددالكاتب 1تكرار

البيئي127:السفياني.م التأثير ذات للقطاعات تفتيش  زيارة

 

السفياني  المهندس

المكرمة الكناني-مكة   جمعان

ة البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة بالهيئ ئي البي ش التفتي رق ف ذت ارة)127(نف زي
ارس م هر ش ف منتص د بع ن ع ل والعم دوام٬ لل ور الحض ق تعلي ة بداي ذ من ية تفتيش
ؤون لش رئيس ال ب نائ ال وق ة٬ المملك اطق من ي ف القطاعات ف مختل شملت ي٬ الماض

م فياني.البيئة الس دالعزيز ر:عب التأثي ذات القطاعات ع جمي شملت ارات الزي ك تل إن
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ع جمي ت وغط ا٬ وغيره ة والتنموي ة والزراعي ة والتعديني ناعية الص ل المحتم ئي البي
الشرقية ة بالمنطق ت بلغ وقد المملكة٬ ة)44(مناطق المكرم ة مك ة ومنطق ارة٬ (زي

ورة)26 المن والمدينة الرياض منطقتي في الزيارات بلغت فيما ارة)22(زيارة زي
و منطقة٬ و)5(لكل الجنوبية المنطقة في مالية)4(زيارات الش ة المنطق ي ف زيارات

ت تعامل ئي البي ش للتفتي ة العام اإلدارة أن فياني الس وأوضح ازان٬ ج ة منطق في ومثلها
مع الفترة تلك التفتيش)4198(خالل ام بنظ المنشآت ات بيان تحديث شملت معاملة

ر والتقاري رارات الق ى إل افة باإلض تراخيص ال ام بنظ ة الخاص ارات واالستفس ئي البي
ام بالنظ آت المنش تزام ال ة لمتابع ارات الزي ك تل تمرار اس ى إل وه ون المعامالت٬ وتدقيق
ة٬ بيئي ات مخالف ن ع ات بالغ ن م رد ي ا لم تجابة واالس ة التنفيذي ه ولوائح ة للبيئ ام الع
ي ف ر مباش ير غ أو ر مباش كل بش ة البيئ ى عل ر يؤث ا م ل ك ى عل تمرة المس ة والمراقب

 .المملكة
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لتاريخ الصحفي 02/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرعنوان عيد بمناسبة القيادة يهنئ للحبوب العامة المؤسسة محافظ

الخبر الخبراالثنين-25/05/2020-02/10/1441تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد1340العددالكاتب 1تكرار

الفطر عيد بمناسبة القيادة يهنئ للحبوب العامة المؤسسة  محافظ

 

 المدائن-الرياض

ة التهنئ ارس الف دالعزيز عب ن ب د أحم دس المهن وب للحب ة العام ة المؤسس محافظ ع رف
ن ب د محم ير ولألم عود٬ س آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين رمين الح ادم لخ
دفاع ال ر وزي وزراء ال س مجل س رئي ب نائ د العه ي ول سعود آل دالعزيز عب بن سلمان

كافة الكريم السعودي  .والشعب
 

معاليه نشكر“:وقال و ة وباطن ظاهرة م نع ن م ه علي نحن ما على وجل عز هللا نحمد
ايروس ف ة جائح فرضتها تي ال الظروف ذه ه ظل ي ف ذلها تب تي ال ود الجه على قيادتنا
السخي ا ودعمه وسالمته اإلنسان صحة على الحفاظ على حرصها و المستجد٬ كورونا

كافة المجاالت في الذاتي االكتفاء تحقيق و المملكة في الغذائي المخزون  .”الستدامة
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