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السنيدي عبدالعزيز بن  سليمان

عددها في الموقرة الرياض صحيفة 1441٬شوال22وتاريخ18983نشرت هـ
وان عن ت تح برا ة(خ والزراعي تهالكية االس ن الجمعيتي يس تأس ى عل ة الموافق

م)المركزيتين ة االجتماعي ة والتنمي البشرية الموارد وزير معالي أصدر حيث د.٬ أحم
تهالكية االس ة التعاوني ة الجمعي يس تأس ى عل ة بالموافق رارا ق ي الراجح ليمان س ن ب
ج برنام تهدفات مس من ض ك وذل ة المركزي ة الزراعي ة التعاوني ة والجمعي ة المركزي
تدامته واس الزراعي السوق تقرار واس المزارعين ب ام واالهتم اري التج التستر مكافحة

الغذائي األمن برنامج مستهدفات  .ضمن
 

يكون وس ة٬ طويل نوات س ن م ننتظره كنا الذي القرار بهذا أشيد المنطلق هذا من ولعلي
ي الت الد الب ذه ه درات لمق ائي البن ل التكام ي ف المرجوة داف لأله للوصول قويا منطلقا
ة الدول أن وخاصة البعيد وليس القريب المدى على ثماره نقطف يانعا نبتا فيها -سنرى

هللا ا ي-رعاه الغذائ ن األم ق لتحقي رية والبش ة المالي ات اإلمكان ع جمي خرت س د ق
ي الت االحتياجات ى إل نتطرق ا ولعلن األطراف ة المترامي رى والق دن الم ي ف واطن للم
د ببعي ك ذل س ولي ة وطني دي وبأي الد الب ذه ه أرض ن م ون لتك واطن الم ها يتلمس
ه٬ وطن لناتج التنفيذي الذراع ليكون للمواطن قويا سندا تقف والدولة متوفرة فالمتطلبات
ة متنوع اه المي ادر ومص عة وشاس د٬ الحم و رة متوف بة الخص ة الزراعي ي فاألراض
ع نتوق ا فإنن رار الق ذا ه د بع ان الجمعيت ان هات ق تنطل عندما منطقة كل تضاريس حسب

يلي ما هللا الزراعية:وبحول والمنتجات المحاصيل في الذاتي  .االكتفاء
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ة المنطق ي ف وخاصة ار البح عن دة البعي اطق المن ي ف السمكية الثروة بإنتاج واالهتمام
ماك األس ة تربي زارع م ن م ير كث ي ف اريع المش ك تل اح نج ت ثب وقد ك.الوسطى وكذل

معظم ي ف ا نجاحه ت ثب تي وال الموسمية بالفواكه يتعلق فيما وخاصة اإلنتاج في التنوع
ة المملك اطق من من كثير في متطورة.المزارع ل نق يارات وس سريعة طرق وإضافة

ى عل افظ يح ا مم ريع س ت وق ي ف ة الزراعي ات المنتج ال إيص ى عل اعد تس بردة وم
 .جودتها

 

ة عالمي ايير بمع ات والمحافظ دن الم ي ف والتسويق ع للبي ز مراك لتخصيص افة باإلض
التنظيم هذا واستحقاق جدارة ارات.تعكس مه ى عل السعودية البشرية الكوادر وتدريب

تر التس ى عل ي يقض ذي ال ر األم ز٬ المراك ك تل ى عل راف واإلش م والتنظي ويق التس
السوق هذا على الوافدة العمالة  .وسيطرة

 

تهلك المس ح من ع م ة الغذائي المنتجات تلك لجلب وارتياحه بالمنتج المستهلك ثقة وكسب
مخفضة أسعار على خاللها من يحصل خاصة بطاقة  .السعودي

 

ن بي ة المجتمعي الشراكة بناء خالل من للمساهمة الجمعيات تلك تطرح أن الممكن ومن
والمزارعين ار.األفراد باختي م تهت ا علي ة جه ل قب ن م إلدارة ل الس مج تشكيل ذلك وك

والتسويقي الزراعي المجال في الخبرات ذات  .الكفاءات
 

خالل من ا عمله ؤدي لت ات الجه ك تل بين ربطها يتم متكاملة تقنية منظومة بناء وأيضا
الزراعية والمنتجات المركبات وتتبع التسويق مجال في المتطورة  .األنظمة

 

ون ليك تهلك المس ل قب من لها الدخول يمكن المذكورة للجمعيات منصة أو موقع ووضع
إليه يحتاج ما بكل دراية المنتجات.ذا فحص خالله من يتم متطور مركز بناء وأخيرا

ز رم ووضع ب الجان ذا ه ي ف بها المعمول والمقاييس للمعايير مطابقة لتكون الزراعية
الفحص تجاوز بعد عليه التعرف  .يتم
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الخبر تفاصيل

الخبر والمأمولعنوان الواقع بين الريفية التنمية

الخبر الخبرالجمعة-07/08/2020-17/12/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

ربيعانالكاتب بن الرصد9797العددعبدهللا 1تكرار

والمأمول الواقع بين الريفية  التنمية
 

 

 

ربيعان.د بن  عبدهللا
 
 

اقتصادي ومستشار  كاتب
 

ة البيئ وزارة ه أطلقت ذي ال ة الريفي ة التنمي امج برن ى عل يرا أخ وزراء ال س مجل ق واف
دخل تدامة واس ين تحس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج برن ويستهدف والزراعة٬ والمياه
التنمية وتعزيز الزراعية٬ اإلنتاجية القاعدة وتنويع المزارعين٬ صغار معيشة ومستوى
ذا ه ي ف ة الحكومي ير وغ ة الحكومي ات الجه ن بي ود الجه د وتوحي ة المتوازن ة اإلقليمي

 .المجال
 

ات جه ع تس ه في ارك تش ث حي خامة والض مى المس ذا به امج برن الق إط أن ك ش وال
البرنامج تهداف اس خالل من ذائي الغ ن األم ز وتعزي اإلنتاج تنويع إلى يهدف حكومية
إطالق خالل من الزراعيين٬ للمنتجين النسبية الميزة ذات الواعدة القطاعات من عددا

تشمل قطاع لكل فرعية برامج ي٬:ثمانية العرب ن الب وتسويق وتصنيع اج وإنت تطوير
ن م اج اإلنت ادة ة800وزي بنهاي نويا س ن ط آالف بعة س ى إل نويا س ن 2025٬ط

ن م اإلنتاج برفع العسل وإنتاج النحل تربية تطوير الثاني٬ البرنامج 2100ويستهدف
ى إل نويا س تيراد7500طن اس اف وإيق نويا٬ س ة698طن بنهاي العسل ن م طردا

2025. 
 

ورد٬ ال ارة وتج ة زراع قطاع ة تنمي ث الثال امج البرن تهدف يس وزارة ال موقع وبحسب
يبلغ الذي الحالي اإلنتاج زيادة يستهدف من500حيث ثر أك ى إل سنويا٬ وردة مليون
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ة بنهاي نويا س وردة اري اج2025ملي وإنت ر لتطوي ع الراب امج البرن ى إل افة إض ٬
ه الفواك وتسويق العنب(وتصنيع ن٬ التي ان٬ ق)الرم تطبي ى إل امج البرن ذا ه دف ويه ٬

ن م ان الرم اج إنت لزيادة التقليدية األنظمة وتطوير الجيدة الزراعية 18.2الممارسات
إلى سنويا طن بنهاية27ألف سنويا طن التين2025ألف من الحالي اإلنتاج ورفع ٬

يبلغ إلى11.7الذي ليصل سنويا٬ طن ادة18ألف زي ى إل إضافة نويا٬ س طن ألف
من العنب إلى133إنتاج سنويا طن بنهاية260ألف طن  .2025ألف

 
األسماك٬ ومستزرعي الصيادين صغار درات ق ز تعزي امس٬ الخ امج البرن ويستهدف
ذائي٬ الغ ن األم ق تحقي ي ف اهمة والمس البحرية المنتجات من المملكة احتياجات لتغطية
اج اإلنت ع لرف القطاع٬ ي ف الصغيرة المنشآت غيل تش م ودع للسعوديين وظائف وتوفير

ن م ى108الحالي إل نويا س ن ط ة170آالف بنهاي ن ط ف والبرنامج2025أل ٬
ي:السادس الحيوان اج اإلنت نظم تحديث طريق عن الماشية مربي صغار قطاع تطوير

اللحوم اج إنت ع رف تهدف ويس ربين٬ الم صغار دخل وزيادة اإلنتاجية وتحسين التقليدية٬
من إلى853الحمراء سنويا طن الحليب980ألف اج إنت ادة وزي نويا٬ س طن ف أل

من األلبان إلى2.54ومنتجات سنويا طن بنهاية2.93مليون طن  .2025مليون
 

ابع الس امج البرن تهدف يس ا ة:كم البعلي يل المحاص ة زراع ر ة٬(تطوي الرفيع ذرة ال
والدخن ن)السمسم٬ م ة الرفيع ذرة ال اج إنت ادة ى170بزي إل نويا س طن ف 195أل

طن آالف تة س ى إل نويا س طن آالف ة أربع ن م م السمس اج إنت ع ورف سنويا٬ طن ألف
من الدخن وإنتاج ى4.8سنويا٬ إل نويا س طن ام7.2ألف ع ة بنهاي نويا س طن ف أل

واألخير2025 الثامن والبرنامج الصغيرة:٬ ازات الحي ن م المضافة ة القيم ر تطوي
ات والمجتمع األسر ل دخ ادة وزي د العائ م لتعظي ة٬ التقليدي ة الزراعي ة الريفي واألنشطة
ز وتعزي رة الهج دالت مع ض خف ي ف اهمة والمس ا٬ دخله ادر مص ع وتنوي ة الريفي

ى إل ول الوص امج البرن تهدف يس ث حي تقرار٬ ة40االس بنهاي غيرة ص ازة حي ف أل
2025. 

 
من ة المملك ي ف ذائي الغ ن األم ق تحقي ي ف تدامة المس ة الريفي ة التنمي امج برن وسيسهم

توفير المناطق43خالل كان لس ة الغذائي ة الطاق ن م ة الكلي االحتياجات من المائة في
ونحو ضمان19المستهدفة٬ ى إل إضافة للمملكة٬ اإلجمالية االحتياجات من المائة في

ة غذائي دادات إم ير وتوف وصحي٬ آمن ذاء غ تهالك واس ذاء٬ الغ على الحصول سهولة
ا وفق ل العم سوق ي ف رأة الم مشاركة ب نس ادة زي ي ف امج البرن سيسهم ا كم مستقرة٬
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رؤية  .2030لمستهدفات
 

وم الي ا واقعه أن شك وال تدامة٬ والمس املة الش ة التنمي ن م جزء الريفية التنمية ختاما٬
و ه وزارة ال ا أطلقته تي ال ك تل مثل متعددة ببرامج تنميتها استهداف فإن ولذا جيد٬ غير
تضمنتها تي ال تدامة والمس املة الش ة التنمي دعم ت ة ريفي ة تنمي لتحقيق ميل٬ األلف بداية

المملكة  .2030رؤية
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الخبر تفاصيل

الخبر الطويلةعنوان المناخية الجفاف حقبة !انتهاء

الخبر الخبرالجمعة-07/08/2020-17/12/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العوينالكاتب الرصد17480العددمحمد 1تكرار

الطويلة المناخية الجفاف حقبة  !انتهاء
 

 

 

العوين.د عبدهللا  محمد
 
 

دقة العرب؟:واألكثر جزيرة في الطويلة المناخية الجفاف حقبة دورة انتهت  !هل

ة المملك أن ن م رغم ال ى عل ا كله رب الع رة جزي ي ف ل ب ب؛ فحس ا بالدن ي ف س -لي
هللا عن-حرسها المحتدم الحديث ألن الجهات؛ جميع من الجزيرة مساحة معظم تحتل

ت والكوي والبحرين ة العربي ارات واإلم ان وعم ن اليم يشمل األيام هذه المناخ تغيرات
أطراف ى إل ا وغرًب الشام أطراف إلى وشماالً العراق٬ أطراف إلى شرقًا ويمتد وقطر٬

والسودان  .مصر
 

يتين الماض نتين الس الل خ اهدناه ش ا م اخ المن يرات تغ ي ف ة الكتاب ى عل ي حفزن ا ومم
ي وف ا أياًم تمرارها واس ة عالي ة وبكثاف رة غزي أمطار هطول ن م وم الي ى إل متواصالً
ا وفيف ير عس ة منطق وبخاصة المملكة؛ مدن من عدة مناطق على أسابيع األحوال بعض
ا له ة التابع رى والق دن والم وجدة ائف والط ة والمدين ة مك از؛ الحج ة ومنطق ة٬ والباح
رة غزي أمطار هطول من أيًضا اه لحظن ا وم األحمر٬ البحر امتداد على الغرب باتجاه
دود س فيضان ا عنه ج نت ائتين الف ومين الي ن اليم ى وعل الماضي ام الع ان عم ى عل جًدا
يول الس ارات عب تطع تس م ول ار األمط ات كمي تيعاب اس تطع تس م ل وارع ش الء وامت

منازل وانهيار سيارات تلف أحدث مما  .تصريفها
 

تداد اش عز ي ف از والحج د نج تي منطق ى عل رة غزي أمطار هطول أحد ع يتوق ن يك لم
وحوطة ة والنبهاني رس وال ة وترب دوادمي ال ي ف حدث ا كم الصيف٬ هذا فصل حرارة
ى وعل ر الغزي الهطول ذا ه ن لك ة٬ والمدين ة مك ي ف دث ح ا وكم ق٬ والحري م تمي ني ب
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طواالً نين س ه علي ا تعودن ا م ير غ ى عل نة الس فصول من الفصل هذا مثل في األخص
ة ومنبت ممطرة ة وبيئي ة مناخي ة لحقب تهالل اس ي ف اخي المن ير التغ ار انحس ة بداي يؤكد

هللا-جديدة ات-بمشيئة مئ ة العربي رة الجزي ى عل خيمت ة طويل اف جف ة لحقب اء وانته
 .السنين

 

األثري والحفر واألودية٬ والجبال وللصخور المتحجرة لألشجار فاحصة دقيقة وبقراءة
رة الغزي والنباتية المطرية الحياة تؤكد بليغة وأدلة آثاًرا سنجد المواقع من عدد تربة في
اًرا أنه ت كان والصغيرة يرة الكب ا أوديته وأن رب٬ الع رة جزي أنحاء معظم في والكثيفة
عن تتوقف ال كانت تنقطع تكاد ال التي األمطار عن الناتجة المياه شالالت وأن جارية٬
ون عي وأن يرة٬ وكب صغيرة يرات بح ة مكون ومنخفضاتها ال الجب الي أع ن م االنحدار
ك ذل ون وك األرض٬ سطح من ة قريب ا مياهه تكون أو متعددة مواضع في تتفجر الماء
وع التن ة غني رار االخض ة كثيف ة نباتي ة بيئ السنين آالف ل قب ر الغزي ري المط اخ المن
ة الرحل ائد قص ي ف ي العرب اعر الش دها رص د وق ائل٬ والفص واع األن ددة متع ار بالثم
ة مرحل وهي الم اإلس ل قب ا م ة مرحل ي ف ي العرب اعر الش ووصف والطرد٬ والقنص
واألشجار ة الجاري ة واألودي اء الم رك ب ل القلي إال شعرها ن م ع يجم م ل وطويلة ممتدة

والوحوش والغزالن والطيور اآلكام إلى متحدًثا ولوعته٬ وشكواه نجواه باًثا  .الملتفة
 

رة الممط ة المناخي ة الحقب ا ودخولن ة الطويل اف الجف ة حقب ار النحس ة البداي ذه ه ل ولع
ه علي هللا صلى ريم الك ولنا رس لحديث مصداقًا والنباتات األشجار بتنوع الغنية الغزيرة

وأنهاًرا«وسلم مروًجا العرب أرض تعود حتى الساعة تقوم  .«..ال
 

التصاعد ي ف يبدأ س ر الغزي المطري االستهالل هذا بأن الطقس علوم في باحثون ويتنبأ
عام ذروته يبلغ حتى القادمة األربع السنوات أعلم2025خالل وهللا  .م٬
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الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان المهرجانات في الوقائية اإلجراءات لتطبيق القطاعات مع بالتعاون التطوع فرق يوجه القصيم أمير

الخبر الخبرالجمعة-07/08/2020-17/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

لتطبيق القطاعات مع بالتعاون التطوع فرق يوجه القصيم أمير
الزراعية المهرجانات في الوقائية  اإلجراءات

 
 

الرشيدي-القصيم  راكان

ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب وجه
القصيم منطقة الصحي,أمير القطاع ع م اون بالتع ة والعام المتخصصة التطوع رق ف

تقام,والزراعي س تي ال ة الزراعي ات المهرجان ي ف ة الوقائي ترازات االح جميع لتطبيق
المجال هذا في دورهم وتفعيل  .بالمنطقة٬

 
سموه ة“:وقال والعام المتخصصة ة التطوعي الفرق جميع دور تفعيل األهمية من إن

ي ف ة الوقائي ة االحترازي راءات اإلج ق تطبي اه تج ات التطلع ى إل ول للوص ة بالمنطق
بالمنطقة المقامة الزراعية الفرق,المهرجانات بين التعاون لمبدأ تعزيزاً يأتي ذلك كون
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ة الزراعي ات المهرجان ة إقام ي ف اهمة المس ة العالق ذات ات والقطاع ة التطوعي
 .”بالمنطقة

 
ه ريادت ق ويحق م به وى ويق ه بأبنائ تز يع الوطن أن إلى القصيم منطقة أمير سمو وأشار

م األم ن بي دم والتق ور التط ي ة,ف التطوعي رق الف دور ل تفعي ة أهمي ى عل ددًا مش
ات المهرجان ي ف ة الوقائي ة االحترازي اإلجراءات جميع تطبيق في والعامة المتخصصة

ة,الزراعية المملك ة رؤي ألهداف تطبيقاً يأتي ذلك ن2030كون الحرمي ادم خ ادة بقي
ـ هللا حفظهما ـ األمين عهده ولي وسمو سعود٬ آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين

التطوعي العمل تنمية تعزيز ا,في أهدافه بالمنطقة التطوع روابط تحقق إلى والوصول
ا أجله ن م أنشئت تي ال ق,النبيلة يوف وأن الجهود ب ارك يب أن وجل عز ى المول ائالً س

خير لكل  .الجميع
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لتاريخ الصحفي 17/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر "مغردًا"العساكر"عنوان ببهائها"..فيفاء: تأسرك وقمم النظر تبهج زراعية مدرجات

الخبر الخبرالجمعة-07/08/2020-17/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3338العددالكاتب 1تكرار

"مغرًدا"العساكر" ببهائها"..فيفاء: تأسرك وقمم النظر تبهج زراعية  مدرجات

مدته فيديو مقطع تضمنت مناظر53التغريدة عرض ثانية
للمحافظة  منوعة

 

السلماني  فيفاء-عبدالرحمن

ادرات مب ز مرك س رئي د٬ العه ي لول الخاص المكتب مدير العساكر٬ محمد بن بدر قال
تويتر"مسك" في حسابه عبر نشرها تغريدة في ٬" رة..فيفاء: مبه صوٍر ي ف الجمال

بالدي النظر..من تبهج زراعية ببهائها..مدرجات تأسرك  ".وقمم

مدته فيديو مقطع التغريدة اء53٬وتضمنت فيف ة لمحافظ ة منوع اظر من عرض ثانية؛
10



ة٬ الزراعي المحاصيل رز وأب ى٬ األعل ية العبس ة وقم ي٬ الجغراف فيفاء موقع فيه وذكر
ونجاح األصيل٬ الخوالني البن موطن وأنها زراعية٬ مدرجات من المحافظة يميز وما

المحافظة في الكاكاو شجرة زراعة  .تجربة
 

ة المملك داخل ن م زوار ال يقصدها ياحية س ة وجه السعودية٬ وب جن اء فيف جبال وتعد
ادرة٬ ن يزة م ن م ل العلي ا لجّوه ا ولم ة٬ خالّب ر بِك طبيعة من تحتويه لما خارجها٬ ومن
ب تلق ذلك ل ا٬ قممه فوح س ارق يف اد يك ال باب الض أن ا كم ام٬ الع ام أي ة طيل ه العتدال

الضباب"بـ بـ"معشوقة يسمونها تدعى كما ر"٬ القم ارة دو"ج تب تي ال اهقة الش ا لجباله
ليالً القمر بجانب  .وكأنها

 
https://twitter.com/Badermasaker/status/1291432449260519425?s=19 
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لتاريخ الصحفي 17/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعية«عنوان المكان..»السياحة هوية وتعزز المصطافين تجذب

الخبر الخبرالجمعة-07/08/2020-17/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20925العددالكاتب 1تكرار

الزراعية« المكان..»السياحة هوية وتعزز المصطافين  تجذب

عسير لمنطقة الزوار جذب مظاهر أهم  أحد

 

 
 

 أبها-المدينة
 

ط ترتب ث حي ير٬ عس لمنطقة المصطافين جذب مظاهر أهم أحد الزراعية السياحة تمثل
ي ف خاصًة ة الريفي اة الحي مظاهر أجمل من تعد التي الزراعية المدرجات بزيارة عادةً

نابل س درجات الم ذه ه وتحتضن الصيف٬ ر«أوقات عير«و»البُ دخن«و»الش »ال
البيضاء»و الجبلية»الذرة المرتفعات بها تشتهر التي المحاصيل من  .وغيرها

 
ي الت يرة الكب زارع الم برز ت ا٬ بجماله األنظار تختطف التي المدرجات هذه جانب وإلى
والجذب ذائي الغ ن األم د رواف م أه د كأح ة الحديث الزراعي اج اإلنت ائل وس ا فيه تتوفر

ل مث يفية الص ه الفواك ن م ر الغزي ا فإنتاجه ياحي٬ ب:الس والعن ان والرم مش المش
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ر الكبي ال اإلقب ظل ي ف ردة٬ متف ياحية س ة قيم ا له أضاف والبرتقال٬ والتفاح والفركس
المنتجات هذه  .على

 
تركي ير األم ي الملك السمو صاحب من كبير واهتمام بدعم الزراعية السياحة وحظيت
صيف رامج ب م أه ن م ا بجعله ه وج ذي ال عسير٬ منطقة أمير عبدالعزيز بن طالل بن

مشروع2020عسير خالل من وذلك ير«٬ عس يرات ن»خ الف ارع ش يتوسط ذي ال
النحل ة وتربي الزراعة بمجاالت ن والمهتمي ياح والس المصطافين تقطب اس ا كم بأبها٬

المملكة مناطق مختلف من الحيوانية  .والثروة
 

مشروع مهام عسير«وتشمل ر»خيرات تعب تي ال ة المحلي الزراعية المنتجات تسويق
ى إل إضافة نين٬ الس آالف ن م ب الجان ذا ه ي ف ا وتميزه ة الزراعي ة المنطق ة هوي عن
ع جمي ي ف زارعين الم م ودع ي٬ الزراع اج اإلنت ح مالم أبرز ب ة المنطق زوار ف تعري
والنصائح ة الزراعي ارات االستش ديم وتق اج٬ اإلنت ر تطوي ات وتقني ويقية التس المجاالت
م والدع ة الزراعي روض والق المبادرات على والتعّرف والزوار٬ للمزارعين اإلرشادية
ه يقدم وما المملكة٬ في للمزارعين الشريفين الحرمين خادم حكومة توليه الذي المستمر
ة والعناي ي المحل اج اإلنت اءة كف ع رف ى إل تسعى ادرات مب من الزراعي التنمية صندوق
يد ترش ي ف تخدمة المس ة الحديث ائل الوس رض وع ا٬ عليه ة والمحافظ ات بالمزروع

وحمايتها الزراعية المحاصيل على المحافظة وسبل الري في المياه  .استهالك
 

بمهرجان كذلك بيشة محافظة زوار»الصفري«واشتهرت ال تقطب يس ذي ال ور٬ للتم
من أكثر سنوياً ويعرض العربية٬ الخليج ودول المملكة مناطق ل60من تمث طن ألف

اإلنتاج%90حوالي»الصفري«تمور  .من
 

ة منطق ي ف ة العطري ات والنبات الورد زراعة أصبحت التجربة٬ حداثة من الرغم وعلى
األكبر ضمن تصنف المنطقة في مزارع وجود ظل في مهم٬ سياحي جذب عامل عسير

مثل المملكة مساحة:في على أبها مدينة شمال الواقعة الورد ر250مزرعة مت ف أل
من أكثر فيها تُزرع حيث ة40مربع٬ المزرع ذه ه تقبل وتس نة٬ الس ي ف وردة ون ملي

ل مث العطور من العديد تُنتج كما الطبيعية٬ والمناظر الورد عشاق من والسياح :الزوار
تضم ا كم ات٬ كالكريم بالورد المتعلقة المنتجات وبعض الورد ودهن وعطر الورد ماء

حوالي ينتج الورد الستخالص تقطير معمل سنويا120المزرعة عبوة  .ألف
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ياحة الس ناعة ص ر لتطوي ياحة الس وزارة ادرات مب دى إح ي ه ة الزراعي ياحية والس
ي ف ة والزراعي ة الريفي اطق للمن ياحية الس رحالت ال ادة وزي ا٬ به ة المرتبط ة الوطني

 .المملكة
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لتاريخ الصحفي 17/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر صيدهعنوان موسم بداية في الربيان وفرة تشهد الشرقية أسواق

الخبر الخبرالجمعة-07/08/2020-17/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 7تكرار

صيده موسم بداية في الربيان وفرة تشهد الشرقية  أسواق

● 

واس-القطيف  م
تصوير:إعداد العلقم محمد الخليفة:مالك حسن  كفاح

في رة وف الشرقية ة المنطق ي ف ان الربي صيد ح فس موسم ة لبداي ى األول ام األي شهدت
يرة الكب ب المراك ن م ات المئ ول بوص ان٬ الربي ات ات(كمي وارب)اللنش والق

الصيد)الطرادات( فسح أيام أول من العربي الخليج وأعماق سواحل في أبحرت التي
الفترة في حدد إلى1من(الذي الجاري ل31أغسطس المقب ام الع ن م اير ع)ين بواق

ا6 وغيره اروت وت دمام وال ف القطي ي ف ة المنطق ألسواق ي التوال ى عل ود لتع أشهر٬
ة وحرك نشاط زيادة في يسهم بموسم يبشر مما األحجام٬ مختلفة الربيان بكميات محملة

بالمنطقة والربيان األسماك  .أسواق
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الربيان كميات أكثر أن المحروس٬ مهدي ميثم المركزي القطيف بسوق الدالل وأوضح
والوسط٬ الصغيرة ة الحب حجم من اآلن إلى الصيادين قبل من السوق إلى وصلت التي

الصندوق أسعار متوسط أن إلى ة"مشيراً عته"البان س غ تبل ذي جرام32(ال و )كيل
ن م تراواح ي الصغيرة ة الحب ى280لحجم من480إل الوسط ة الحب م ولحج لایر٬

ى450 ن600إل م ير الكب ط الوس ة الحب م ولحج ى600لایر٬ لایر800٬إل
المضافة القيمة األسعار هذه إلى  .ويضاف

 
صيدها م ويت م ت تي ال الصغير الحجم كميات أن القصاب٬ عيسى محمد الصياد بين فيما
يرة الكب ب المراك رجوع ع م ة القادم األيام وستشهد الوسط٬ الحجم من نسبياً أكثر حالياً

دا)اللنشات( ج ير الكب م الحج أن ى إل يراً مش ان٬ الربي ن م ير الكب الوسط م الحج توفر
وأكثر)الجامبو( شهرين بعد ذلك ويكون البرودة٬ إلى األجواء مالت كلما  .يتوفر

 
المهندس الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير عّد جانبه٬ من
أغسطس أول ن م شهر من تمتد التي الربيان صيد فسح فترة المطيري٬ علي بن عامر
أن ث حي يادين٬ الص ن م ير للكث انحة س فرصة ادم٬ الق ام الع ن م اير ين ة لنهاي الجاري
صيد ترات ف أن ى عل داً مؤك ع٬ مرتف ب طل ذات ة عالي اقتصادية قيمة ذو منتج الربيان
تنزافه اس ن م د والح اثر للتك ة فرص ه إعطائ دف به ة معين ات أوق ي ف ددت ح ان الربي

اإلستراتيجي المخزون على المحافظة  .وكذلك
 

غ بل الموسم هذا الروبيان لصيد المرخصين عدد أن ير537وأبان كب ب )لنش(مرك
ي)طراد(قاربا1477و ف ة الثقيل دات المع تخدم تس ال تي ال الطرادات أن إلى الفتاً ٬

ان الربي صيد ممارسة ا يمكنه والسحب ع الرف وآالت السحب باك ش مثل الربيان صيد
ترخيص على الحصول  .دون
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لتاريخ الصحفي 17/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أسعارعنوان بـ»لنشات«و..»الروبيان«تذبذب السوق تغرق %40الشمال

الخبر الخبرالجمعة-07/08/2020-17/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17220العددالكاتب 1تكرار

أسعار بـ»لنشات«و..»الروبيان«تذبذب السوق تغرق 40الشمال
% 

 

القطيف ـ المسري  أحمد

مراكب آخر دوم ق د بع ان٬ الروبي ن م يرة كب ات بكمي الشرقية ة المنطق أسواق أغرقت
دة م دام واق األس ي ف اف جف د بع اء ج راق اإلغ ذا وه دة٬ البعي ل المعاق ن م يد 6الص

 .أشهر
 

المراكب  وصول
يرة الكب يد الص ب مراك لت ات«ووص ت»اللنش ودفع مال٬ الش احر مب ن م ة القادم

بة بنس درت ق والتي لألسواق٬ الروبيان وكميات مضيها%40بحموالتها د بع ك وذل ٬
مدة البحر وتفاوتت5في البحر٬ ي ف ا لبقائه ا به المسموح ترة الف وهي متواصلة٬ أيام

بعضها بلغ والتي الروبيان٬ من اللنشات حموالت جرام1400كميات  .كيلو
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سائبة  باعة
اء واألحس ف القطي وق بس ان والروبي ماك األس ائع ب ت ل«ولف العط د أن»محم ى إل ٬

بة بنس ى األول ة الجول د وبع اللنشات٬ قدوم بعد األسواق في زادت الروبيان 40كميات
ن% م يرة كب ات كمي حب س بب بس م٬ الموس دء ب ن ع عار األس ت تباين ك ذل م رغ ٬

نسبته ما تستقطب والتي مضيفًا%30البحرين٬ السوق٬ ي ف د المتواج ان الروبي ن م
عار٬ األس ي ف افس تن الشرقية٬ ة المنطق ارج خ ن م حتى تأتي والتي السائبة٬ العمالة إن

يتعدى ال السعوديين الباعة بتها%5فعدد نس غ تبل تي ال ائبة الس ة العمال نسبة 95من
بنسبة% السوق على مسيطرة وهي بيدها٬ الشرائية فالقوة  .تقريًبا٬65%
 

الثالجات  شراء
المفّرق ب يأخذون اآلن اس الن ثر أك أن العطل و«وأكد ن»الكيل م تري يش ن َم بة ونس ٬

تبلغ بالمفرق السوق هي%70رواد ة البان أو ة بالثالج تري يش َمن ونسبة ٬30%٬
متابًعا تماًما٬ ذلك عكس السابقة المواسم ع«:وفي نبي م الموس دء ب ي ف ن8كنا م و كيل

ط المختل ير-الروبيان والكب بسعر-الوسط ع٬100 نبي واآلن بسعر5لایر٬ و كيل
 .»لایر100

 
منيفة  بحر

سيهات فرضة صيادي كبير الحالل«وبيّن ل أبحرت»عقي تي ال ب المراك ع جمي أن ٬
تمرت اس تي ال ا رحلته من اءت ج الموسم٬ دء ب ي مح5ف يس تي ال ترة الف ي وه ام٬ أي

قصدت تي ال ب المراك ذه وه دها٬ بع الخروج دد وتج متواصلة٬ ا فيه ار باإلبح للنشات
مكمًّال البعيدة٬ تعمل5لدي«:المعاقل منيفة٬ بحر وتحديًدا الشمال٬ في تتواجد لنشات

و اثنان٬ أصابتها3منها التي واألعطال العمالة٬ نقص بسبب  .»تعطلت
 

طاد اص ب المراك د أح أن ى إل ار طاد40وأش اص اني الث ب والمرك ة٬ ة30بان بان
ن« بي ة ا35و32البان جراًم و يفًا»كيل مض تمرت«:٬ اس بي يد5مراك ص ام أي

ومين ي خالل واصطادت فانية الس ي ف تواجدت مراكب هناك بأن علًما 30متواصلة٬
 .»بانة
 

المراكب  قلة
ي ف ة قل ا تقابله ن ولك ام٬ الع هذا كثيرة البحر في الروبيان كميات أن الحالل عقيل وأكد
الماضي ام الع عن لألسواق واردة ال ان الروبي بة نس ت قلّ لذلك أبحرت٬ التي المراكب
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متابًعا%50بنسبة ي«:٬ ف ة منيف مبحر في المتواجدة الكبيرة المراكب عدد أخذنا لو
ط30الشمال٬ فق أبحرت تي وال ا٬ ر5لنًش بح ي ف يرة الكب ب المراك دد وع مراكب٬

نجدها اللنشات٬ من أبحرت25السفانية والتي ي20لنًشا٬ الت ب المراك دد وع ا٬ لنًش
الجبيل منها400في أبحر كم أعلم ال ولكن تقريًبا  .»لنش

 
التوريد  وقت

ل ن«:وأكم بي ف القطي وق س ي ف ان الروبي ة بان ت ك700و400بيع وذل لایر٬
وقوته الروبيان حجم ي»بحسب ف ف القطي ي ف التوريد وقت في مشكلة هناك أن مبيًنا ٬

اعة الس ي ف ه علي الحراج ون يك تورد المس فالسمك الحراج٬ اعة7وقت الس ى 10إل
د بع ه حراج ون يك أن د ب ال ي٬ المحل ان الروبي أو ي٬ المحل السمك ن ولك ا٬ تقريًب مساًء

ي حوال ك ذل تمر ويس ر٬ الفج ن3أذان وم رًا٬ عص أتي ت ات اللنش أن م رغ اعات٬ س
الفجر من بدًال مساء الحراج يتم أن  .الممكن

 
أسعار  فارق

الشرقية ة بغرف ذاء والغ الزراعة ة لجن و وعض دمام بال الصيادين ير كب ال د«وق محم
ان دوم»المرخ ق د بع ات الكمي وزادت ان الروبي ن م ات كمي تقبل اس دمام ال وق س إن ٬

سعره راء الحم الوسط ان فالروبي عار٬ األس ن م ًال قلي وانخفضت لایر800اللنشات
حوالي تكلف الضريبة ومع عر920للبانة٬ بس ع بي ود األس الصغير والروبيان رياًال٬

عر650و550من بس الضريبة ع وم و630رياًال٬ اًال ًحا750ري موض اًال٬ ري
األسعار فارق في أكثر أوجدت التي هي الضريبة  .أن

الروبيان من كبيرة بكميات  )اليوم(الدفع
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لتاريخ الصحفي 17/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األعالفعنوان وفرة من للتأكد الباطن حفر بمحافظة الزراعة لمكتب رقابية جوالت

الخبر الخبرالجمعة-07/08/2020-17/12/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

األعالف سوق في الهائل الحريق نشوب  بعد

من للتأكد الباطن حفر بمحافظة الزراعة لمكتب رقابية جوالت
األعالف  وفرة

 

الشمري سلمان ـ  :حفرالباطن

أمس صباح ذ من اطن الب ر حف بمحافظة ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع مكتب نفذ
الموافق األعالف15/12/1441االربعاء أسواق ى عل ة ميداني ة رقابي جوالت هـ

البارحة ليلة حريق نشوب بعد بالمحافظة٬ األعالف مستودعات وكذلك  .والماشية٬
 

عامر المهندس الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وصرح
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ا كم وق٬ الس ن م يط بس زء ج ى عل ى أت د الحم و ق الحري أن ب يري٬ المط ي عل ن ب
العرضي الحريق بهذا السوق تتأثر لم فيما األعالف٬ سيارات بعض احتراق  .واتضح

 

م والماشية.وأفاد األعالف سوق على الوقوف و الميدانية الجوالت وبعد بأنه المطيري
ادي مرت ل قب ن م كوى ش أو ة مالحظ أي اك هن س لي ه بأن ن تبي تودعات٬ المس ذلك وك

الف األع رة وف ص يخ ا فيم واًء س وق راء(الس الخض ات٬ ي)المكعب ف اع ارتف أو
الحمد و  .األسعار

 

م ي.وأكد ف الحيوانية الثروة مربين قطاع لخدمة الجوالت هذه استمرار على المطيري
ن للمربي الف األع ول وص مان ولض ة التربي ة عملي ير س ى عل اظ للحف و ة٬ المحافظ

جيدة مواصفات وذات مناسبة٬ أسعار و  .بكميات
 

م أي.ودعى أو افها اكتش م يت مالحظات أي عن اإلبالغ إلى المواطنين عموم المطيري
بالمحافظة الوزارة مكتب مع المباشر التواصل خالل من  .شكاوى
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