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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يدشنعنوان جازان أمير عن20سمو تزيد بتكلفة وزراعية ومائية بيئية لخدمات تنمويًا ملياراتلایر3.6مشروعًا

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 19تكرار

يدشن جازان أمير بيئية20سمو لخدمات تنموًيا مشروًعا
عن تزيد بتكلفة وزراعية لایر3.6ومائية  مليارات

 

 واس-جيزان
ازان٬ ج ة منطق أمير عبدالعزيز بن ناصر بن محمد األمير الملكي السمو صاحب رعى
ز عبدالعزي ن ب د محم ن ب دالعزيز عب ن ب د محم ير األم ي الملك السمو صاحب بحضور

تدشين حفل اليوم٬ المنطقة أمير ة20نائب ومائي ة بيئي دمات لخ جديًدا تنموًيا مشروًعا
دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ور وبحض ة٬ المنطق ي ف ة وزراعي

اوزت تج ة إجمالي ة بتكلف لي٬ الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن لایر3.6٬عب ارات ملي
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من ثر أك ة التنموي المشاريع هذه ك1.3لتخدم وذل ازان٬ ج ة منطق ي ف تفيد مس ون ملي
جيزان بمدينة الحضاري سلطان األمير مركز  .بمقر

الرشيدة للقيادة سموه هللا-وثمّن الخدمات-حفظها توفير شأنه من ما بكل اهتمامها على
ن والعاملي ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع شكر كما للمواطنين٬ والبيئية المائية
ي ف المشروعات ذه ه ن م اء باالنته ودهم جه ى عل والزراعة والبيئة المياه قطاعات في

المستفيدين رضا وتلمس المحدد٬  .وقتها

جانبه نها,من دش تي ال المائية المشروعات أن والزراعة والمياه البيئة وزير معالي أكد
وتشغيل ذ تنفي ن م اه المي لشراكات السعودية الشركة انتهاء تضمنت المنطقة أمير سمو
العكسي التناضح ة بتقني ة المالح اه المي لتحلية الشقيق لمحطات الثالثة المرحلة مشروع

بلغت احة مس ى عل الخاص٬ القطاع اركة بمش ر٬ األحم البحر ساحل ألف160على
إلى تصل إنتاجية بطاقة مربع٬ على450متر للطلب تلبيًة اليوم؛ في مكعٍب متر ألف

ن م ثر ألك ًة وخدم ير٬ وعس ازان ج منطقَتي ي ف الة المح اه تفيد1.2٬المي مس ون ملي
تجاوزت مالية لایر2.1بتكلفة  .مليار

"وقال اليوم: المدشنة المشاريع المالحة:تضمنت اه المي ة لتحلي العامة المؤسسة تشييد
قيق الش محافظة في األولى العكسي٬ التناضح تقنية باستخدام البحر مياه لتحلية محطتين

بلغت إنتاجية جزر42,500بطاقة في األخرى والمحطة اليوم٬ في مكعب متر ألف
بلغت إنتاجية بطاقة المتنامي17فرسان الطلب تلبية بهدف اليوم؛ في مكعب متر ألف

تجاوزت مالية وبتكلفة التقنية٬ وتوطين المحالة الشرب مياه لایر378على  ".ميلون

"وأضاف منطقَتي: ي ف ا عليه ب الطل ة ومواكب المحالة اه للمي إضافة مصادر لتوفير
د لتوري الخاص اع القط ِرك أُش ير٬ وعس ة3جازان متنقل ة)بارجات(محطات لتحلي

مجملها في بلغت إنتاجية وبطاقة البحر وتشغيل150مياه وم٬ الي ي ف مكعب متر ألف
بطاقة البارجات اج50أولى إلنت قيق الش ة بمنظوم وربطها اليوم٬ في مكعب متر ألف
المحالة المياه  ".ونقل

المدشنة المشاريع بين من أن معاليه ي:وبيَّن ف اه المي ل ونق إنتاج منظومة مسار إكمال
د س ن م اه للمي اقًال ن خًطا المالحة اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ذت نف ث حي المنطقة٬

ت بلغ ة إجمالي ل نق بسعة قيق الش محافظة إلى بيش ي175وادي ف مكعب تر م ف أل
تجاوزت وبأطوال ة72اليوم٬ الفطيح محافظة في إستراتيجًيا وخزاًنا طولًيا٬ كيلومتًرا
ت بلغ زين تخ عة ازان170بس ج ة مدين ة لخدم ة المنتج اه للمي ب مكع تر م ف أل
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تجاوزت مالية وبتكلفة المنطقة وقرى ذ312ومحافظات تنفي ى إل إضافة لایر٬ مليون
اه للمي ل ناق خط تنفيذ خالل من المنطقة ومحافظات جازان مدينة إلى المياه نقل مشروع

بلغت تصميمية بسعة تجاوزت270المحالة أطوال وب اليوم في مكعب متر 54ألف
قيق الش اه مي ل نق أنظمة مشروع ضمن طولًيا ة(كيلومتًرا الثالث ة ة)المرحل مالي ة بتكلف

جازان315تجاوزت منطقة في المياه نقل منظومة لتعزيز وذلك لایر؛  .مليون

مجال ي ف ة الوطني اه المي شركة ه نفذت ا م وم الي ا به ل نحتف تي ال المشاريع من أن وأكد
وهي المياه٬ تجاوزت7توزيع ة بتكلف تضمنت213مشروعات ث حي لایر٬ ون ملي

خالل من بالمنطقة٬ الحقو ومركز الريث محافظة في المياه وتوزيع إليصال مشروعين
محافظة ى إل ش بي وادي سد ى عل المياه تنقية محطة من الشرب لمياه الناقل الخط تنفيذ

تجاوزت بأطوال الحقو٬ ومركز تشغيلي51الريث خزان إلى إضافة طولًيا٬ كيلومتراً
عة اوزت2000بس تج ضخ عة بس ب٬ مكع تٍر وم1,2٬م الي ي ف مكعب تر م ف أل

تجاوزت مالية لایر81وبتكلفة  .مليون

غيل لتش ة الفني ال األعم الستكمال روعين مش ذت نف ة الوطني اه المي شركة أن ح وأوض
ن م ثر وأك أبوعريش مدينة لخدمة الشبكات في المياه ضخ ة47محطات بتكلف ة٬ قري

تجاوزت التشغيلية41مالية والعمليات التوزيع منظومة كفاءة رفع بهدف لایر؛ مليون
ة٬ التابع رى الق ى إل الشرب اه مي وإيصال ارحة٬ المس د وأح عريش و أب افظَتي مح في
محافظات ي ف ة المنزلي والتوصيالت اه المي بكات لش اريع مش ة ثالث ذها تنفي إلى إضافًة

تجاوزت بأطوال والدرب٬ وبيش وضمد والحرث ر330صبيا وأكث ا٬ طولًي كيلومتًرا
ن ن8.8م م ثر أك ة خدم ي ف هم تس وف س ة منزلي اه مي يلة توص آالف109آالف

تجاوزت ة مالي ة بتكلف تفيد٬ بخدمات91مس ة التغطي بة نس ادة زي دف به لایر؛ ون ملي
المنطقة في  .المياه

ة الوطني اه المي شركة نفذتها التي البيئي الجانب في المدشنة المشاريع أن الفضلي وذكر
بة نس ادة زي دف به حي؛ الص رف الص دمات لخ ة وفرعي ة رئيس بكات لش روعان مش

بلغت بأطوال فرسان٬ وجزر جازان مدينة في ة175التغطية بتكلف ا٬ طولًي تًرا كيلوم
تجاوزت ي223مالية البيئ الضرر ع ورف ة٬ البيئي تدامة االس لدعم وذلك لایر؛ ميلون
المنطقة  .في

الوزارة أن وتشغيل,وأضاف ر بحف قامت المياه شؤون بوكالة ا29ممثلًة جوفًي ئًرا ب
تجاوزت إنتاجية بطاقة بيش٬ ووادي ضمد وادي وم67٬في الي ي ف مكعب تر م ف أل

إنتاجية بطاقة الوتد٬ بادية لسقيا للصهاريج تعبئة ومحطة تشغيلي٬ وخزان جوفية٬ وبئر
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اوزت120بلغت تج مالية بتكلفة اليوم٬ في مكعًبا ى28متًرا إل إضافًة لایر٬ ون ملي
بطول شهدان بوادي السيول لمجرى صبيا محافظة في خرساني سد تًرا376٬تنفيذ م

غ بل اع اوزت20بارتف تج تصميمية زن خ وسعة تًرا٬ مكعب2,65٬م تر م ون ملي
اوزت تج ة مالي ة ة42بتكلف والزراع اه والمي ة البيئ ة منظوم ن م عيًا س لایر؛ ون ملي

المنطقة في المياه مصادر  .لزيادة

ة الفني برات والخ الممارسات أفضل ق وف ذت نُفِّ ة النوعي المشاريع هذه أن معاليه وأكد
ة رؤي ترجم لت أُسِّست إلستراتيجيات وفقًا والزراعة٬ والمياه البيئة منظومة سير لتعكس

ة يدة2030المملك الرش ادة القي رص ح س وتعك هللا-٬ دها بل-أي س ل ك ير توف ى عل
ومقيميها لمواطنيها الكريم  .العيش

الصقر محمد بن عبدهللا الدكتور جازان منطقة إمارة وكيل الحفل  .حضر

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/IDhHIjqLPEI 

https://youtu.be/CyHi5dakLmI 
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والزراعةعنوان والمياه البيئة وزير يستقبل جازان منطقة أمير سمو

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

والزراعة والمياه البيئة وزير يستقبل جازان منطقة أمير  سمو

 

 واس-جيزان
ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب ر ناص ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس احب ص تقبل اس
دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع وم٬ الي ارة باإلم ه مكتب ي ف ازان٬ ج

حالًيا المنطقة يزور الذي المرافق والوفد الفضلي عبدالمحسن بن  .عبدالرحمن

ل بعم ة العالق ذات وعات والموض ة المنطق ات احتياج ة مناقش اء اللق الل خ رى وج
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والمهام األعمال واستعراض بالمنطقة٬ والزراعة والمياه البيئة لوزارة التابعة اإلدارات
ا ومنه ة والبيئ ة والزراع اه المي مجاالت ي ف لها التابعة والمشروعات بالوزارة المناطة
دود الس ل عم ه وآلي الصيد٬ ومراسي األسماك وصيد ة الزراعي والمحاصيل المنتجات
ن للمواط دمات الخ ل أفض ديم بتق ة الكفيل بل والس ة٬ بالمنطق اه المي اريع ومش ة واألودي
ادة القي ات لتوجيه اًذا إنف وذلك العزيز٬ الوطن مناطق من كغيرها جازان بمنطقة والمقيم

هللا-الرشيدة ذا-أيدها ه مناطق من كغيرها والمقيم للمواطن الكريم العيش سبل بتوفير
العزيز  .الوطن

ة المنطق ن وأمي الصقر٬ دهللا عب دكتور ال ازان ج ة منطق ارة إم ل وكيــ اع االجتم حضر
ن ب د محم دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع عام ومدير سعيدان٬ بن نايف

عطيف  .علي
 

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1485188783360327684 
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالمعنوان في المياه لتحلية عائمة محطة أكبر يدشن جازان أمير

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

العالم في المياه لتحلية عائمة محطة أكبر يدشن جازان  أمير

 

 جازان-المدينة
 

مائية مشاريع حزمة اإلمدادضمن أمن ضمان  تستهدف

جازان٬ منطقة أمير العزيز عبد بن ناصر بن محمد األمير الملكي السمو صاحب دشن
ر وزي الفضلي ن المحس د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن الي مع بحضور األحد٬ وم الي
ظ محاف ريم الك د العب راهيم اب ن ب هللا د عب دس المهن الي ومع ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ
اء مين رب ق اه المي ة لتحلي األولى العائمة المحطة المالحة٬ المياه لتحلية العامة المؤسسة
ة مائي اريع مش ة حزم ضمن السعودية٬ ة العربي ة للمملك ي الغرب احل الس ى عل الشقيق
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األمن ز وتعزي داد اإلم ن أم ضمان تهدف تس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة لمنظومة
المملكة مناطق كافة في  .المائي

 

المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة بين التعاون إطار في الجديد المشروع تدشين يأتي
SWCCمجال في عالمياً الرائدة البحري٬ وشركة العالم٬ في التحلية صناعة عمالق ٬

ة لتحلي ة عائم محطات ر تطوي التعاون لهذا وفقاً سيتم حيث والنقل٬ اللوجستية الخدمات
بالكامل الوطنية الكوادر من الفني فريقها إشراف وتحت المؤسسة لصالح تم.المياه وقد

مستوى على المناطق احتياجات بحسب البوارج نقل يتم أن التصميم في باالعتبار األخذ
تويات.المملكة بمس المحالة اه المي رة وف تمرارية اس ضمان في المحطات هذه وستسهم

المحطة ع تتمت إذ ة٬ المطبّق ة والعالمي ة المحلي ة واألنظم المعايير أفضل وباعتماد عالية
تبلغ إنتاجية يوميا50ًبقدرة المياه من مكعب متر  .ألف

 
مشروع اه٬"البحري"و"التحلية"وسيدعم المي ة لتحلي ة عائم محطات بناء على القائم

غ)التحلية(تمتلك يبل ي كل اج إنت م بحج ا منه اه150ثالث المي ن م مكعب تر م ف أل
ا٬ عليه افظ وتح ة البحري اة الحي ن أم دعم ت بحيث وموثوقة ومستقلة آمنة يوميا٬ً المحالة
ر وتوفي ي٬ المحل وى المحت ن وتمكي ات التقني دث أح وطين وت ار االبتك ز تعزي يدعم س
م وتعظي ة المملك ي ف الصناعي القطاع قدرات تحفيز إلى باإلضافة للشباب عمل فرص
عى تس ث حي ية وتنافس اطا نش ثر أك ه وجعل ة االجمالي افة المض ة القيم ي ف اهمته مس
وتشجيع المحلي المحتوى في نوعية نقلة إحداث طريق عن مساهمتها لتطوير المؤسسة

االقتصادية التنمية في األعمال قطاع مساهمة وتعظيم الوطنية  .الصناعات
 

ظ محاف دالكريم٬ العب راهيم إب ن ب دهللا عب دس المهن معالي قال اإلعالن٬ هذا على وتعليقاً
ة المالح اه المي لتحلية العامة "المؤسسة ة: حكوم من الالمحدود دعم ال ق وف ل نعم ا إنن

االمين عهده وولي الشريفين الحرمين هللا-خادم ة-حفظهما التنمي عوامل بأهم لالرتقاء
تراتيجية االس من ض از اإلنج ذا ه ق بتحقي عداء وس اله المح اه المي ير بتوف تدامه المس
لمشروعنا ة والزراع اه والمي ة البيئ وزير معالي من دائمة متابعة وتحت للمياه الوطنية

البحري شركة مع المياه لتحلية ة.المشترك مهم إضافة وح الَطم المشروع هذا ويشكّل
هذا في المعتمدة الكفاءة عالية التقنيات وستسهم المياه٬ امدادات ألمن الهادفة الجهود إلى
ي ف و النم ة عجل ع دف ي ف هاماتنا إس ز تعزي ي ف ة٬ اإلنتاجي عة الس في والزيادة المشروع

الوطني  ."االقتصاد
 

البحري لشركة ذي التنفي رئيس ال دبيخي٬ ال ي عل بن عبدهللا المهندس قال جهته٬ :ومن
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ة" تلبي ي ف دة الرائ ري البح درات ق ى عل اه٬ المي ة تحلي ات محط غيل وتش اء بن د يؤك
شركائها توقعات بتلبية والتزامها لعمالئها٬ المتغيرة الخطوة.االحتياجات ذه ه د تع كما

تراتيجيتها اس ع م ياً تماش ا أعماله ع تنوي و نح البحري ود بجه ق يتعل ا فيم ارزاً ب إنجازاً
المملكة رؤية لمستهدفات الداعمة األمد الوطنية2030طويلة القدرات  ."لتعزيز

 
نوعية نقلة تعد المالحة٬ المياه لتحلية العامة المؤسسة مع الشراكة هذه أن الدبيخي وأكّد
ي ف الرائدة البحري شركة خبرات أن إلى مشيراً اإلقليمي٬ الصعيد على المجال هذا في
العالمية المعايير ألفضل وفقاً وتنفيذه المشروع دعم في فّعال بشكل ستسهم القطاع  .هذا

 
د)التحلية(وألن تولي ة ذاتي العائمة المياه تحلية محطة فإن الحياة حيث المستقبل تسابق

دة ورائ ة متقدم ات تقني ى عل د تعتم ة٬ العالي اءة الكف وذات ف التنظي ة وذاتي اء الكهرب
ة المعالج ل قب ما مرحلة من جزء وهي البحر٬ مياه ومعالجة ة.لتصفية الحق ة وكمرحل

اه المي خ ض م يت م ث ن وم دن٬ التمع ادة وإع ي العكس ح التناض ة مرحل أتي ت ة٬ للمعالج
مرنة أنابيب عبر حديثة تقنيات باستخدام المياه خزانات إلى المحطة من  .المحالة

 

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1485226752083476482 

https://twitter.com/i/status/1485251363739164673 
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمزارعينعنوان ويلتقي بجازان الزراعية األبحاث مركز يتفقد والزارعة والمياه البيئة وزير

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الزراعية األبحاث مركز يتفقد والزارعة والمياه البيئة وزير
بالمزارعين ويلتقي  بجازان

 

 واس-جيزان
الفضلي عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير معالي تفقد

بجازان,اليوم الزارعية األبحاث مركز  .مقر

المركز ب ة الزراعي المحاصيل ول حق على معاليه رع,واطلع ف ام ع دير م ن م تمعاً مس
عواجي المركز ومدير عطيف علي بن محمد المهندس بجازان والمياه والزارعة البيئة
ة الزارعي دمات والخ ة بالمنطق ة الزارعي اث األبح ز مرك عن مفصل لشرح الغيث أبو
ر يتواف ا وم ٬ اورة المج المناطق من وعدد بالمنطقة للمزارعين يقدمها التي واإلرشادية
ة بمنطق ال األعم ال ورج الين والنح زارعين والم الصيادين من عدد حقول من بالمركز

ي,جازان معال ى التق ا كم بجازان٬ المياه لخدمات العامة باإلدارة الفعاليات بخيمة وذلك
حرص د أك ث حي ـ المزارعين من بعدد الجولة ختام في والزراعة والمياه البيئة وزير

11



ازان ج ة منطق ا ومنه ة المملك اطق من ف بمختل المواطن يخدم ما كل تقديم على الوزارة
دمات الخ ا مستعرًض ماك األس يد وص ة والزراع اه المي ذلك وك ئي البي ال المج ي ف
نوات الس خالل ذها وتنفي ا به ام للقي وتسعى وزارة ال ا به تقوم التي واألعمال المبادرات
القيادة لتوجيهات إنفاذاً العزيزة البالد هذه ألبناء والرفاهية الراحة سبل يوفر بما القادمة

 .الرشيدةـ

والتعرف الين والنح والصيادين المزارعين احتياجات تلمس في اللقاء أهمية على وشدد
الموجودة ين التحس فرص والمقترحات,على اآلراء ة ومناقش اتهم متطلب تعراض واس

بها تقدموا ي,التي ف يسهم ا بم الي األه قبل من تعاون من لمسه بما سعادته عن معرباً
والمراكز المحافظات مختلف في المنطقة ألبناء الخدمات أفضل  .توفير

والنحالين المزارعين بها تقدم التي واالحتياجات الطلبات كافة بحث اللقاء خالل وجرى
يادين ة,والص البيئ االت مج ملت ش تي ال ور الحض ارات استفس ن ع ه معالي اب وأج

ل عم إطار ي ف ع تق تي ال الموضوعات ن م ا وغيره السمكة والثروة والزراعة والمياه
 .الوزارة
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان أمير لتحقيق:سمو الحثيث السعي إطار في جاءت بالمنطقة دشنت التي والزراعية والمائية البيئية المشروعات
رؤية 2030مستهدفات

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

جازان أمير التي:سمو والزراعية والمائية البيئية المشروعات
مستهدفات لتحقيق الحثيث السعي إطار في جاءت بالمنطقة دشنت

 2030رؤية

 

 واس-جيزان
ازان ج ة منطق ير أم ز العزي د عب ن ب ناصر بن محمد األمير الملكي السمو صاحب نوَّه
سعود٬ آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم حكومة واهتمام بدعم

ن األمي ده عه ي ول مو هللا-وس ا ة٬-حفظهم والزراع اه والمي ة البيئ وزارة اع لقط ٬
هللا-واهتمامهما للمواطنين-حفظهما والبيئية المائية الخدمات توفير شأنه من ما  .بكل

تدشينه عقب سموه ي20واكد ف ة وزراعي ومائيٍة بيئيٍة لخدماٍت جديًدا تنموًيا مشروًعا
اوزت تج ة إجمالي ة بتكلف ة٬ من3.6المنطق ثر أك دم لتخ لایر٬ ارات ون1.3ملي ملي
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ق لتحقي ث الحثي السعي إطار في جاءت المشروعات تلك أن جازان٬ منطقة في مستفيد
الطموحة المملكة رؤية األمر2030مستهدفات والة ات توجيه ق وف هللا-٬ حفظهم

ة- البيئ وزارة اع بقط يدة الرش ادة القي ل قب ن م تمر المس ام االهتم ى إل ر النظ ا الفت ٬
د العه ي ول سمو ا أطلقه التي البيئية بالمبادرات منوها والزراعة٬ هللا-والمياه -حفظه

تهدفات المس ق لتحقي ة اإلقليمي ود الجه ادة وقي راء٬ الخض عودية الس ادرة كمب را٬ً مؤخ
األخضر األوسط الشرق مبادرة خالل من المناخي٬ التغير لمكافحة  .العالمية

ة رؤي ي ف إستراتيجي هدف وتعزيزها٬ المملكة في الطبيعية البيئة حماية أن إلى وأشار
ة ى2030المملك إل افًة إض ة٬ الثمين ة البيئي م للنظ مولية ش ة رؤي ني تب الل خ ن م ٬

ي ف اعد يس ا مم ة المملك اء أنح ع جمي في المستدامة الزراعية الممارسات على التشجيع
ى عل اظ الحف ع م ن٬ والمقيمي واطنين للم ودة الج ة وعالي ة آمن ة محلي غذائية مواد توفير

المياه  .توازن
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان أمير نائب الرشيدة:سمو القيادة دعم ظل في مستمرة قفزات يشهد الزراعي القطاع

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

جازان أمير نائب في:سمو مستمرة قفزات يشهد الزراعي القطاع
الرشيدة القيادة دعم  ظل

 

 واس-جيزان
نائب دالعزيز عب ن ب د محم ن ب دالعزيز عب ن ب د محم ير األم الملكي السمو صاحب أكد
ونجاحات متطورة زات قف يشهد والزراعة والمياه البيئة قطاع أن جازان٬ منطقة أمير

ة حكوم ة الحكيم ادة القي ام واهتم م دع ظل في هللا-مستمرة دها تهدفات-أي لمس ا تحقيقً ؛
الوطن ا.2030رؤية الفًت ة٬ المنطق ا بهم تحظى تي ال ة والرعاي ام االهتم سموه وثمن

ين تدش ى إل ر ي20النظ ف ة وزراعي ة ومائي ة بيئي دمات لخ ًدا جدي ا تنموًي روًعا مش
اوزت تج ة إجمالي ة بتكلف ة٬ من3.6المنطق ثر أك دم لتخ لایر٬ ارات ون1.3ملي ملي

ة المنطق ير أم مو س ة برعاي تفيد٬ اه,مس والمي ة البيئ ر وزي الي مع ور وحض
المحافظات.والزراعة ي ف واطنين الم احتياجات لتلبية تسعى المشروعات تلك أن وأكد

الرشيدة وقيادته واستقراره أمنه للوطن يحفظ أن تعالى هللا سائًال  .كافة٬
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان بتكلفة20دشنا:وزير جازان3.6مشروعاً في مليار

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة بتكلفة20دشنا:وزير جازان3.6مشروعًا في  مليار

ناصر بن محمد األمير  برعاية

 

 التحرير-متابعات

م والزراعة والمياه البيئة وزير ات.أوضح توجيه على وبناًء أنه الفضلي عبدالرحمن
الرشيدة رالقيادة أمي دالعزيز عب ن ب ناصر ن ب محمد األمير سمو برعاية اليوم احتفلنا

بتدشين جازان غ20منطقة تبل ة بتكلف ومائًيا٬ بيئًيا ستسهم3.6مشروًعا لایر٬ ار ملي
بالمنطقة االستدامة وتحقيق التنمية في هللا  .بإذن

 

والخبرات:وأضاف الممارسات أفضل ق وف ذت نُف التي التنموية المشاريع هذه تخدم
ن م ثر أك ة1.3٬الفنية٬ والزراع اه والمي ة البيئ ة منظوم قطاعات ن م تفيد مس ون ملي

بل س ل ك ير توف ى عل ادة القي حرص تعكس تي ال ة الطموح ا بالدن رؤية لترجمة وتأتي
ومقيميها لمواطنيها الكريم  .العيش
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر قرودعنوان )..!البابون(جائحة

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الزهرانيالكاتب الرصد21460العددخالد 1تكرار

قرود  )..!البابون(جائحة

 
 
 

الزهراني مساعد  خالد

كلة* مش أي أ ة(منش ا)بيئي كم دايتها ب ن م ا معه ل التعام دم ع أو ا تجاهله ن م أتي ي
تحيل٬ المس م حك ي ف اليوم أصبحت باألمس الممكنة الحلول تلك أن يعني ما وهو يجب٬
ة المعني ات الجه اج تحت كلة المش ك تل ميالد عند للحل كافية كانت التي الميزانية أن كما

ضريبة تفرضه طبيعي نتاج وهو أضعافها٬ الحل:إلى يتطلبه عما فضالً الميعاد٬ فات
الحل اه باتج ى األول الخطوة اذ اتخ دم ع إن ف ك ذل ع وم ة٬ مكلف ة ميداني جهود من اليوم

تأخير كل ضريبة هي كما الكثير الكثير سيكلف  .اليوم٬
 
قرود* الكائن)البابون(ومشكلة هذا وجود قدم قديمة هي بل جديدة٬ ليست الباحة في
ة( ى)الجائح عل ة بيئي رار أض ن م ببه يس ا ومم ه٬ من كوى الش رة دائ عت اتس ذي ال ٬

ن م أصوات أتي ت أن تغرب أس م ل إنني ف ه وعلي ة٬ العام والصحة والمنازل٬ المزارع٬
كلها الباحة منطقة أنحاء ة)تعيش(مختلف الزراع رك ت البعض إن ل ب المشكلة٬ ذات

ه تأكل ول المحص ة النهاي ي وف ود٬ المجه ذل يب أن ول المعق ير غ ن فم بب٬ الس ذات ل
 !القرود؟

 
ق* تحق م ل ة الجائح ك تل ة مكافح ي ف ة ذاتي ود جه ن م م ت ا وم ك٬ ش وال اة معان ي ه

راً أث ب تجي ال بحت أص ت الوق ع م ا نجاعته ى عل ول الحل ك تل بعض إن ل ب أمول٬ الم
ق طري عن م وتت ول الحل تبحث أن ضرورة ني يع ا م و وه ا٬ عليه رود الق لتعود نظراً
هذه يعالج وبما والبلديات٬ واألمانة٬ والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة في المعنية الجهات
إال يئاً ش رود الق ذه ه ترك ت م ل ت وق ي ف ات٬ والكلي دارس الم ى إل دت امت تي ال الجائحة
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دران لج لقها وتس ات٬ النفاي ات حاوي ي ف ا عبثه ى إل والً ووص المزارع٬ ب دءاً ب ه٬ أتلفت
مخلفات من تتركه وما أضرار٬ من تحدثه بما أذى من ذلك عن ينتج وما  .المنازل٬

 
من* إنشاؤه تم ما على سلباً يؤثر وجودها أن يخفى وال طالت)منتزهات(هذا د فق ٬

من تتركه وما شيء٬ كل شامل(بعبثها ذا)دمار ه ن م الخالص أمر يوضع بأن جدير
د)الوباء( بالح ة الكفيل الطرق دم تع ال ة المعني ات الجه أن ن م ثقة على وإنني أولوية٬

م يفاق سوف ه أن شك ال الذاتية للحلول الوضع ترك أو االستسالم ألن الظاهرة؛ هذه من
اليوم حاصل هو مما أخطر بيئية أضرار عنه ينتج قد بل  .المشكلة٬

 
هو* ا منه الشكوى رة دائ واتساع المشكلة٬ هذه تسبيب عند إليه اإلشارة تجدر :ومما

دل ي اس٬ الن ن م شريحة من مالحظ إهمال وهو والمتنزهات٬ األودية في النفايات ترك
أن ني يع ا مم أسف٬ ل بك رر تتك صورة وهي قدومهم٬ وبعد قبل المنتزه حال ذلك على
ا حاله ولسان بالعجز تصاب الجهود تلك أن إال جهود من تقدمه ما رغم المعنية الجهات

بمرارة أن:ينطق إلى لنصل هادِم؟ ألُف خلفه بباٍن فكيف كفى هادٌم خلفهم باٍن ألُف ولو
اذ باتخ ة مطالب ة المعني ات الجه ت كان وإن ة٬ الباح ي ف ابون الب رود ق كلة مش ة معالج
والمسؤولية الوعي٬ ب تعضد أن دون تنجح أن يمكن ال أنها إال وعاجالً األولى الخطوة
الماضي٬ ن م يئاً ش اة المعان ذه ه ون تك أن ى إل ع الجمي وصول هدف نحو المجتمعية٬

قريباً ذلك يكون أن وسالمتكم..وعسى  .وعلمي
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشقيق"البحري"عنوان ميناء قرب المياه لتحلية األولى العائمة للمحطة التجريبي التشغيل بدء تعلن

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

األولى"البحري" العائمة للمحطة التجريبي التشغيل بدء تعلن
الشقيق ميناء قرب المياه  لتحلية

 

البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة ناقالت  "البحري"إحدى

 التحرير-متابعات

البحري ل للنق السعودية الوطنية الشركة التشغيل"البحري"أعلنت دء ب وم الي م ت ه أن
ي الغرب احل الس ى عل قيق الش ميناء قرب المياه لتحلية األولى العائمة للمحطة التجريبي

السعودية العربية  .للمملكة

 

على لها بيان في الشركة م"تداول"وقالت يت أن التصميم في باالعتبار األخذ تم قد إنه ٬
المملكة مستوى على المناطق احتياجات بحسب البوارج  .نقل

 

الرابع الربع في المشروع من االنتهاء تتوقع أنها التأخر2022وبيّنت أن ى إل الفتًة ٬
ن المعل ة التكلف الي إجم ي ف ير تغي د يوج ال ه وأن داعياتها٬ وت ا كورون جائحة بسبب جاء

المالية النتائج على التأخير عن ناتج مالي أثر يوجد ال كما  .سابقا٬ً
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الة المح اه المي رة وف تمرارية اس مان ض ي ف هم ستس ات المحط ذه ه أن حت وأوض
يرًة مش ة٬ المطبّق ة والعالمي ة المحلي واألنظمة المعايير أفضل وباعتماد عالية بمستويات

حينه في جوهرية تطورات أي عن اإلعالن سيتم أنه  ..إلى
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العواميةعنوان وسط تشغيل ومشروع بالقطيف األسماك جزيرة يُدشن الشرقية أمير سمو

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

ومشروع بالقطيف األسماك جزيرة يُدشن الشرقية أمير سمو
العوامية وسط  تشغيل

 

 واس-الدمام
الشرقية ة المنطق أمير عبدالعزيز بن نايف بن سعود األمير الملكي السمو صاحب دشّن
ط وس غيل تش روع ومش ف٬ القطي ة بمحافظ ماك األس رة جزي روع مش وم٬ الي ه بمكتب
د ماج تاذ األس كان واإلس ة والقروي ة البلدي ؤون الش ر وزي الي مع ور بحض ة٬ العوامي

 .الحقيل
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سموه تأتي"وقال والمقيم المواطن حياة جودة في تسهم والتي التنموية المشاريع هذه إن
ة الحكيم ادة القي ات لتوجيه هللا-إنفاذاً دها ة-أي المملك ة رؤي ع م ياً وتماش ٬2030"٬

ورقيها المنطقة تطور على المشاريع هذه أهمية  .مؤكداً

العوامية وسط مشروع الجبير فهد المهندس الشرقية المنطقة أمين معالي عّد جانبه٬ من
المشروع ة بيئ ة تهيئ م ت ث حي ة٬ المنطق ي ف المتقنة العمارة وفن األصيل للتراث إحياًء
ر وتوفي دن الم نة أنس ومراعاة والتراثية٬ والثقافية التجارية األنشطة من العديد ليتضمن

المملكة رؤية أهداف لتحقيق  .م2030مناطق

تثمارية اس ع مواق ة إقام ماك٬ األس رة جزي روع مش ي ف روعي ه أن ى إل ير الجب ار وأش
ل عم رص ف ير وتوف ة المنطق ي ف ا وازدهاره التجارية الحركة لتشجيع للتشغيل جاهزة
ار لتج مقصداً تكون س التي الخليج٬ منطقة في لألسماك جزيرة أكبر باعتبارها ألبنائها٬

العربي الخليج دول ومن المملكة داخل من والسائحين  .األسماك
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المظهورعنوان وعرق االسياح لبعيثة االرطى توطين إعادة

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19572العددالكاتب 1تكرار

الخضراء والسعودية خضراء القصيم مبادرة مع  تفاعال

المظهور وعرق االسياح لبعيثة االرطى توطين  إعادة

 
 

المطيري–االسياح  سعود

د ير األم الملكي مو الس صاحب ات توجيه ى عل اء ة.بن منطق ير أم مشعل ن ب فيصل
ى عل سموه وتشديد االسياح محافظة في الجديدة البعيثة مركز بخدمات لالهتمام القصيم
داد امت رياح مصدات عمل مع المنقرضة األشجار بعض توطين وإعادة المركز تشجير

الخضراء السعودية العهد ولي ومبادرة خضراء القصيم ارض سموه  .لمبادرة
 

م ياح االس محافظ تاذ.دشن األس ة البعيث ز مرك س رئي وبحضور ديثي الح ز العزي د عب
عرق من مساحات وبعض المركز وتشجير زراعة من األولى المرحلة دهيم بن مجول
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دس المهن ئي البي والناشط الباحث من شخصية بمبادرة جاءت والتي المعروف المظهور
المحافظة بلدية من بتعاون األردح الرحمن  .عبد

 

ا به تهر تش تي ال ة المنقرض جار األش ض بع ذور ب ر نش ى عل ة المرحل ذه ه تملت واش
ى عل دة جدي د تع أشجار ذور ب ى ال إضافة والرمث االرطى شجر رأسها وعلى المنطقة
رة ومبتك دة جدي ذور الب لنشر ة طريق ق وف ك وذل والقرض والسمر الطلح ومنها المكان

م ر ف.وذك تختل نوات الس ض لبع ي الرع ن م ة حماي ى ال اج تحت ذور الب ان االردح
ذور الب أن ر ذك ا كم واالنتشار التكاثر على قادرة الشجرة تكون حتى نوعياتها باختالف

العمالق االرطى من نوعية  .تضمنت
 

ى وعل ة البيئ اشجار ن م بنوعيات سنوات قبل مغطاة كانت المستهدفة المنطقة ان يذكر
اب واالحتط ي للرع ة نتيج راض االنق به يش ا م ى ال رض يتع أن ل قب ى االرط ها رأس

 .الجائر
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلبلعنوان نادي إلى:رئيس لإلبل السوقية القيمة ورفع للعالمية الوصول لایر70هدفنا مليار

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3873العددالكاتب 1تكرار

اإلبل نادي إلى:رئيس لإلبل السوقية القيمة ورفع للعالمية الوصول لایر70هدفنا  مليار

األلوان مختلف في الشرف اإلبل يمتلك العهد ولي إن  قال

 

الفراج  الرياض-حمد

ي ف ل لإلب وقية الس ة القيم أن ن٬ حثلي ن ب الح ف ن ب د فه الشيخ اإلبل٬ نادي رئيس أعلن
من أكثر تتجاوز ة??المملكة القيم ع رف ي ف ح يطم ل اإلب ادي ن أن ًدا مؤك لایر٬ ار ملي

إلى القريب??السوقية المستقبل في  .ملياًرا

مليون يبلغ المملكة في اإلبل عدد أن ك800وبين المل ان مهرج أن مضيفًا متن٬ ألف
اطات نش ل وك ادي الن ع م اون بالتع ه وتتابع ة الدول ه علي رف تش ل لإلب دالعزيز عب

تجاوزات دون لها وضع ما وفق تتم  .المهرجان
 

ا مهرجاناته بر ع ة العالمي ى إل ل باإلب الوصول و ه ة المقبل الخطوة ي ف دفنا ه إن وقال
الدولية مكانتها وتعزيز  .المقبلة
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ا بروتان ديفر الم ع م حديث ي ف ل اإلب ادي ن رئيس "وقال ل: تحوي ادي الن ي ف ا طموحن
ل الخي ي ف ت دخل ا كم ل اإلب ي ف ة المتقدم دول ال دخل ت تى ح عالمية٬ صناعة إلى اإلبل

ي ي..العرب ف الم الع اء أثري ول ودخ ا وأمريك ا أوروب ي ف ات مهرجان ة إلقام عى ونس
 ."اإلبل

 

ن"وقال حثلي ن "ب سمو": ا يمتلكه تي ال ل اإلب واع د"أن العه ي ن"ول ب د محم ير األم
ومنها األلوان جميع في الشرف"سلمان طيب"اإلبل دالعزيز عب ك المل ل إب من الباقية

ثراه .هللا " 
 

حثلين"وبين "بن ير": األم شرط ان لمان"ك س ن ب د ي"خال تول ى عل ق يواف أن ل قب
بتاتاً فيها تدخل ال القضاء مثل تكون أن التحكيم لجان  ".رئاسة

 

اإلبل نادي رئيس ر:وأضاف أكب اء إلنش برى الك الشركات إحدى مع شراكة في دخلنا
اإلبل"مصنع العالم"لحليب  .في

 

اف إال:وأض الجزيرة ب ي عرب د يوج وال ة٬ العربي رة الجزي ي ف األول ا موروثن ل اإلب
في تجري يكون"جيناته"واإلبل أن وأتمنى للمملكة"الجمل"٬ الرمزي الحيوان  .هو

 

صالح ي ف اءت ج رارات ق دة ع السادسة النسخة في أصدر حثلين بن فهد الشيخ وكان
دة م ي ف مليونية مبالغ بلغت حتى األلوان مختلف في اإلبل قيمة من ورفعت اإلبل٬ أهل

تتعدى ال يزة الوسم?وج ع ومن ار٬ باإليج السماح رارات الق ذه ه م أه ن وم سنوات٬
ة قيم رفع الذي الشداد٬ شوط منها جديدة أشواط استحداث وكذلك الوجه٬ على وبخاصة
اط٬ النق ى عل والحصول ار اإليج خالل من افس التن على اإلبل مالك كبار وحفز اإلبل
األصايل ل اإلب وإضافة وقعدان٬ بكار المفاريد أشواط إضافة وكذلك صفقاته٬ أهم ومن

المختلفة  .بفئاتها
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"عنوان أعدادها"الحياة من للحّد حلول وإيجاد البابون قرود تزايد أضرار لتقييم برنامجًا تطلق

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ الفطريةتصنيف الحياة لتنمية الوطني المركز أخبار

الرصد0العددالكاتب 25تكرار

الفطرية" البابون"الحياة قرود تزايد أضرار لتقييم برنامًجا تطلق
أعدادها من للحّد حلول  وإيجاد

 
 

 

 واس-الرياض
ة الفطري اة الحي لتنمية الوطني المركز رود"أطلق ق داد أع د تزاي أضرار م تقيي امج برن

كنية)"البابون( الس ع المواق في أعدادها تزايد عن الناتجة األضرار لتقييم يهدف الذي ٬
األضرار هذه من للحّد المناسبة الحلول وإيجاد  .والزراعية٬
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ن م ّد للح ات التحرك ذه ه أتي ت ث حي كلة٬ المش واء الحت ات دراس ز المرك ري ويُج
رود ق دثها تح تي ال ابون(األضرار ات)الب الوجه بعض يما س ال اطق٬ المن بعض ي ف

ة واجتماعي ة بيئي لبية س ار آث ن م ببه تس ا وم ة٬ المملك ي غرب وب وجن وب جن السياحية
ة توعوي الت وحم ة متكامل ٍط خط داد إع ى عل ز المرك ف يعك إذ ادية٬ واقتص حية وص
الطرق ادي مرت ى عل ًرا خط وتشكل زوار٬ وال الي األه ا يوجهه تي ال المشكلة لمعالجة
تكوين إلى يؤدي مما الزراعية٬ والمدرجات العامة والحدائق السكنية واألحياء السريعة
ى عل أخرى أثيرات وت ا٬ محيطه في تعيش التي السياحية للوجهة مشّوهة ذهنية صورة

العامة  .السالمة
 

قرود وجود أن المركز وصحي٬)البابون(وبيّن فطرٌي ٌر أم وازن مت بشكل البيئة في
داث إح و ه دف اله أن ًدا مؤك ا٬ نهائًي ا منه ص التخلُّ ن ع يبحث ال ز المرك أن موضًحا

وطبيعي بيئي  .توازن
 

قرود أن إلى ة)البابون(وأشار وإمكاني ئي البي التوازن ب ا إخالله خالل من ق القل تثير
ي الت رود الق ان قطع لوكيات س ن م مخاوف ى إل إضافة كنية٬ الس اطق المن ى إل دخولها
د أح أن ات الدراس د تؤك ث حي ة٬ الزراعي بالمحاصيل وتضر واألهالي٬ األطفال ترّوع

قرود أعداد الزدياد الجوهرية و)البابون(األسباب ه ة المملك مناطق بعض في السائبة
يتسبب ا كم دادها٬ أع ادة وزي ا تكاثره ى إل ؤدي ي مما المارة٬ قِبل من وتغذيتها إطعامها

النفايات وتراكم الغذائية المخلفات نثر في  .إطعامها
 

من كجزٍء ة الحمل مع التعاون إلى المجتمع الفطرية الحياة لتنمية الوطني المركز ودعا
اء اقتن دم وع المخصصة٬ أماكنها في النفايات من والتخلص إطعامها٬ بعدم وذلك الحل٬

الطبيعية بيئتها غير في للعيش وتكييفها المنازل في وتربيتها  .القرود
 

ة توعوي ة إعالمي ة حمل ة الحكومي ات الجه ن م عدد مع بالتعاون أطلق المركز أن يذكر
وسم كلة"تحت مش من رود"أكثر ق ببها تس تي ال اكل بالمش ة التوعي ي ف ود الجه د لحش

واجتماعية واقتصادية بيئية تحديات مع تتداخل التي  .البابون٬
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لتاريخ الصحفي 21/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بمكة%40عنوان واللحوم المواشى أسعار فى زيادة

الخبر الخبراالثنين-24/01/2022-21/06/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد21460العددالكاتب 1تكرار

بمكة40% واللحوم المواشى أسعار فى  زيادة

 

سليمان رابع تصوير-محمد المكرمة السندي:مكة  منصور

اوز تج يرًا كب ًا إرتفاع ة المكرم ة مك ى ف ى المواش عار أس ام%40سجلت األغن ى ف
ر أكث أ لج فيما ب المستهلكين من كبيراً عزوفاً المواشى أسواق وشهدت واإلبل واألبقار
بردة الم اللحوم ى ال ة الطازج اللحوم يستخدمون كانو الذين والمطاعم المطابخ أصحاب

األسعار إرتفاع بسبب والدجاج  .والمجمدة
 

يم والبرس عير الش عار أس اع إرتف أن ة المكرم ة مك ى ف ى المواش ار تج ن م دد ع د وأك
ى ف المواشى أسعار اع إرتف باب أس م أه أحد اإلفريقى القرن دول من اإلستيراد وإيقاف
اع إرتف ة أزم ة لمواجه دخل بالت ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة وزير المملكة٬وناشدوا

الوا وق وم واللح ى المواش عار ات:"أس احتياج ير لتوف توردين المس جع تش ى إل ع نتطل
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كل ديم وتق تيراد االس إجراءات وتسهيل ام الع طول الحيّة المواشي من المحلية السوق
القطاع هذا في للمستثمرين الالزم الدعم  ".أنواع

 

للنعيمى1600  لایر
ى ف ير كب اع إرتف الماضيين الشهرين خالل لوحظ الشهرى محمد عوض المواطن وقال

ر عم نعيمي خروف يباع حيث ٬ المواشى بـ6أسعار هر ان1600أش ك ا بينم لایر
الـ يتجاوز ال أشهر خمسة قبل ر1000سعره عم الحري الخروف ذلك وك 6لایر٬

بـ هر الـ1400أش اوز يتج ال عره س ان ك دما بع وس1000لایر التي ا أم لایر٬
األيام٬ هذه وجدة مكة في المواشي سوق في معدومة تكون تكاد فهي البربرية والخراف

ن بي عارها أس اوت تتف ت د450و400وكان الواح رأس لل عر.لایر س ع ارتف ا كم
من السواكني ى800الخروف من1300إل اني والروم ى800لایر٬ 1100إل

ا أم تهلك٬ المس ل قب ن م ا طلًب ل األق واع األن ن م وهي باني اإلس الخروف وكذلك لایر٬
الـ تجاوزت فقد البحرية الجمال يباع4000أسعار السابق في كان والذي للرأس لایر

أقصى2500بـ كحد  .لایر
 

للمعزة450  لایر
ائال ق الحديث طرف العمرى سعد المواطن اللحوم:"ويلتقط شراء ى عل اس الن اد أعت

ة معقول أيضاً ذبائح ال وأسعار ع الجمي متناول في األسعار وكانت الحاجة حسب بالكيلو
و بنح عار األس زت قف أة وفج ة عقيق أو زواج او يوف ض بة مناس ه لدي ن %50لم

ابين م كانت مرتفع سعرها أصبح األنثى العنز حتى والحري ى400للسواكنى ال لایر
عرها450 س وم والي و700لایر ن..750لایر أي ه نفس رح يط ذى ال ؤال والس

ة لدراس تهلك المس ة حماي ة وجمعي ديات والبل ارة التج وزارة ى ف ؤولة المس ات الجه
٬٬ بسرعة ومعالجته  الوضع

 
الشعير70 لكيس  لایر

ر غي اع إرتف هد تش ة المكرم ة مك ى ف المواشى واق أس ان امى القث د فه المواطن ال وق
ن م عير الش سعر اع إرتف ا منه باب أس د لع بوق ى40مس د70ال الواح س للكي لایر

مبلغ من مضاعف32الى23والبرسيم غ مبل اجر الت ف يكل والعلف الواحدة للربطة
المستهلك هو والمتضرر السعر رفع إال أمامه  وليس
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االسعار:المالكى رفع االستيراد  وقف
المالكي منصور شركة إدارة مجلس رئيس المالكي حسن منصور األعمال رجل اشار
وقف بب بس ا أعماله بعض ل لتعط المواشي تيراد اس مؤسسات من دد ع إن للمواشي
ت الوق ك ذل ذ ومن ا٬ تقريًب أشهر ة خمس ذ من ي اإلفريق رن الق دول من المواشي استيراد
أسعار في تصاعدي ارتفاع حدوث تشهد هنا المحلية والسوق تماًما متوقفة واإلرساليات

الـ اجز ح وم الي تى ح داها م اوز تج ث حي ا أنواعه ل بك ي زال%50المواش ت وال
المعروض نقص بسبب الصعود في  .مستمرة

 
الكي الم ال "وق تيراد: االس ف وق ترة ف تغل اس ن م اك وهن وق بالس ش تعط دث ح ه إن

االة رن"بالمغ الق دول ن م ي المواش تيراد اس اف إيق ي ف ر النظ ادة إع ة بأهمي ا مطالًب ٬
ة النوعي ذه ه ى عل اد اعت الذي المحلي المستهلك قبل من كبيراً طلباً تجد والتي اإلفريقي
وة الق عف ض ي وتراع د الي اول متن ي ف ل تظ عارها أس وألن ال٬ والجم ام األغن ن م
ي ف وم اللح تهالك اس م حج ن م يرة كب ة حص ى عل تحوذ تس ا أنه ا خصوًص رائية٬ الش

 .المملكة
 

من ير الكث ل قب ن م يراً كب االً إقب اً حالي تجد اإلفريقي القرن مواشي أن المالكي وأضاف
ى وعل ا منه تورد تس اآلن فأصبحت للمواشي مصّدرة قريب وقت إلى كانت التي الدول
ن م تيراد لالس دول ال ن بي اً حالي يرة كب ة منافس اك فهن ة٬ العربي مصر جمهورية رأسها

ال وق ي٬ اإلفريق رن الق ذه"دول ه ن م تفادة لالس رية المص وق الس يراً أخ ا دخلن د لق
 ".الفرصة

 
كانت المواشي إرساليات جميع أن إلى رسمًياوأشار به معترف صحي محجر من تأتي
ة الحيواني للصحة العالمية المنظمة قبل تفرضها)OIP(من تي ال تراطات االش ر يوف

ن م د للتأك ة واالحترازي الصحية دابير الت بجميع المواشي تمر حيث المستوردة٬ الدولة
شحنها م يت أن ل قب المحددة الحجر لفترة إخضاعها ويتم األمراض من وخلوها سالمتها

المملكة إلى  .وتصديرها
 

المحلي%60:الشريف االستهالك  "افريقى"من
الشريف محمد المواشي-أكد لتجارة مؤسسة دول-صاحب ال ن م االستيراد وقف أن

اع ارتف حدوث ى إل أدى ا مم ٬ السوق ن م حصة فقد في وأضح بشكل تسبب اإلقريقية
الفت بشكل المواشي أسعار في  عشوائي
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"وقال كانت: اإلفريقي القرن دول من تأتي التي والجمال البربرية والتيوس األغنام إن

و نح ذي مي%60تغ موس ي ف بة النس ذه ه ع وترتف ة٬ المحلي وق الس تهالك اس ن م
ى ف تهلكين المس بي تل وهي جًدا٬ معقولة بأسعار وبيعها استيرادها ويتم والحج٬ رمضان

الخروف سعر يتجاوز ال حيث والمعتمرين والزوار المواطنين من لایر400المملكة
ة المحلي وق الس ي ف وم اللح عار أس ي ف ا توازًن ق تخل ا يجعله ا ريف".مم الش ب وطال

ى اإلفريق رن الق دول ن م تيراد باإلس والسماح المشكلة لحل بالتحرك المسؤولة الجهات
عالمياً المتبعة واألنظمة الضوابط  .وفق

 
مكة مسؤولية:امانة المواشي  "الزراعة"اسواق

ن ب د رع المقدسة العاصمة ة بأمان المؤسسي واإلتصال ة العام ات العالق دير م أوضح
المقدسة العاصمة ة امان اشراف ن م ت انتقل المواشي اسواق متابعة ان الشريف محمد

ة٬وقال والزراع اه والمي ة البيئ وزارة السالمةالى ن م د للتأك م المالح ابع تت ة االمان ان
األمانة مسؤولية من ليس األسعار وضبط  الغذائية

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/ofHGQ-deTsY 
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