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اليامي  محمد

اً فعلي دأ وتب ل ب التشجير٬ دعوات د وتتزاي السعودية٬ في العامة لدى البيئي الوعي يتصاعد فشيئاً شيئاً
غيرها من أكثر بلديات وتتفاعل األفكار٬ بعض تطبق المبادرات أخرى»الصامت«بعض وتتراجع ٬

ستتحسن األمور أن ويبدو قصها٬ أو األشجار تقزيم مثل صحيحة غير ممارسات  .عن
 

ا ورأين ة٬ البيئ تناسب بأشجار لتشجيرها الحي ل أه يتطوع اض الري ي ف ة كامل داخلية شوارع رأينا
ال الرم وق ف ة غاب به ش وم الي بح لتص نوات س ذ من اطق المن ض بع ي ف ت تم جير تش اح نج ص قص
ا تبعثهم ذان الل الشعوران اؤل٬ والتف اح االرتي ى عل يبعث دا جدي وم ي ل ك رى ون ة٬ الذهبي الصحراوية

السوية االنسانية النفس في  .الشجرة
 

اعي االجتم التواصل ائل وس محاسن إحدى ذلك اعتبار ة«يمكن اإلعالم»القليل أن ات إثبات وإحدى ٬
للخير٬ ون يك أن ن ويمك العمر٬ وفرص العمر٬ ا وربم ت٬ الوق اعة إلض يكون أن يمكن اعي االجتم
اد واالرش اعدة للمس أنفسهم أصحابها ذر ون ك٬ ذل ي ف تخصصت ابات حس فهناك وإشاعته٬ وصناعته

المتنزهات أو األحياء مستوى على الجماعية التحركات وتبني  .المجانيين٬
 

ة الحكوم دعمتها لو مهمين مشروعين الناس عرض السياق هذا وفي األهم٬ هو الحكومي الدور ويبقى
اد باالعتم قايتها وس المدرسة ط ومحي المسجد٬ ط محي تشجير ا هم ا٬ تمام السعودية المدن شكل لتغير
ا٬ً يومي البشر ات مئ يتوضأ المسجد ي فف دا٬ً تحدي الغسل اه مي ا٬ منهم تخرج التي المعالجة المياه على

المثل الطالب يفعل المدرسة  .وفي
 

لهذا األخضر الضوء إعطاء ة٬»التخضير«إن تربوي ألة مس ا إنه ل ب فحسب٬ ة بيئي ألة مس ط فق ليس
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ادرة المب إطالق مجرد أن ق وأث ة٬ التربي ي ف المدرسة ودور المجتمع٬ في المسجد دور ضمن ستدخل
والعمل للمساعدة وجهدهم بمالهم المتطوعين مئات سيجلب الموافقة٬  .بإعالن

 
تصل أن ادت ك مساجد دينا ول ن٬ والثمي الي الغ ينفق استطاع٬ إذا المسجد خدمة في كثيرا يبذل المسلم
غ المبال ن م جزء تخصيص أجدى وسيكون وجدرانها٬ مبانيها وتفخيم تزيينها في واإلسراف البذخ حد

الفكرة  .لهذه
 

يكون رآن الق ظ تحفي ة حلق ي ف درسهم ل قب أو د بع أو روض٬ الف د أح أداء د بع الحي فتيان أن فلنتخيل
المدرسة في وبالمثل آبائهم٬ بصحبة أحواضها تنظيف أو األشجار لسقاية دقيقة عشرين أو عشر لديهم
ى أعل اطق من ى إل يأخذنا س تحقيقه الممكن الخيال هذا البنات٬ مدارس في ومعلماتهن معلميهم٬ بصحبة

المجتمع خدمة ومبادئ التطوع٬ وروح واالنتاج٬ العمل٬ ثقافة وفي بيئيا٬ً الناشئة ثقيف  .في
 

ة لجه ه تطرف زداد ي ذي ال س الطق على تأثيرها دراسة في يتعمق البعض جعلت إليها والحاجة الشجرة
ي ف زارع الم اف جف أن منها لفتني كثر نظريات يناقش البعض جعلت بل عام٬ بعد عاما والغبار الحر
يكون أن يمكن الرافدين وأهل الرافدين بالد تعطيش وسياسة والفارسي التركي االستبداد نتيجة العراق
األبحاث وستثبته كنظرية٬ منطقيا يبدو أمر وهذا الغبار٬ وزيادة المنطقة٬ في المناخ تغير مسببات أحد

 .الحقا
 

ا وأكثره اء٬ للم استهالكا األشجار ل أق يناقشون م فه ملحوظة٬ ة بيئي بواقعية اليوم السعوديون يتحدث
م فه راء٬ خض وبهم قل أن ب داعبا م زهم يلم ض البع ان ك وإذا رارها٬ اخض دوام ي ف لها وأفض ال٬ ظ
م عليه يستكثر أو تنكر يس أحد يعود فال الجميالت٬ باألشجار مليئة كذلك٬ ومدنهم شوارعهم سيجعلون

وعقولهم»اخضرار«أي قلوبهم  .يطاول
 

mohamdalyami@ 
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 مدائن

للثروات هدر  ..!!األلبان

 

 

هللا.د الجار  عبدالعزيز

ذه ه ن بي والجذب الشد تمر ويس ار٬ التج ن وبي ة الحكومي ات الهيئ ابين م م تت السابقة المواجهات كانت
ة المعادل يرت تغ حتى ل طوي زمن ل الصرع واستمر برى٬ الك ان األلب شركات وبين الرسمية الجهات
هي دة جدي أدوات ده وبي االً إجم تهلك والمس واطن الم و ه ث الثال الطرف ذا ه ث٬ الثال الطرف بدخول

اعي االجتم ر..التواصل وكس ة والمقاطع تفتاء االس ى عل اعي االجتم ل التواص عبر ادر ق فالمستهلك
البديل عن البحث ثم والتسوق الشراء عن االمتناع عبر  .االحتكار

 

المنتوجات وصناعة ة الوطني ان األلب وشركات الحسم٬ ى عل ادرة الق هي الشرائية القوة أصبحت أذن
رائب الض ير فوات تهلك والمس واطن الم ل تحمي د وتري األسعار ادة زي ع ودواف بررات الم ن ع دث تتح
ة عالي بجودة الحدود بر ع ارها انتش الخارجي ترويج وال والتسويق اء والم والكهرباء الطاقة وارتفاع
خارج م ه من ب وتجن الداخلي٬ والمستهلك المواطن على الفواتير هذه تحميل تريد منخفضة٬ وأسعار

 .الحدود
 

ة ثقاف ن م المستهلك ول تح و ه أثيراً ت ثر األك ارق ام:الف الطع ة طاول ى عل تكون أن ان األلب ة إلزامي
ان األلب ن م دًال ب اء الم ة ثقاف ى إل ودة الع ون يك د ق رى أخ دائل بب ا عنه تغناء االس ى إل تمرار٬ وباس
ا كم ت دخل برى الك فالشركات تقاتها٬ ومش األلبان بمنتوجات تغص األسواق رفوف وترك والعصائر٬

الدبابير(يقال ام)ِعش األي ذه ه يحدث ا م دليل وال ع والمن والتحريض المقاطعة إعالم يملك المستهلك
ات وقطاع ات ومؤسس ركات ش الق إغ ى إل أدت ائع البض ن م اً أنواع ات مبيع ي ف ود ورك اد كس ن م
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قطاعات ى عل ذا ل ل٬ العم وأسلوب والشكل النوعية في جديد تشكل إعادة يعيش السعودية ألن تجارية
ة ذائق ي ف ير تغ ن م يعيشها تي ال والتحوالت تهلك المس دراسة ادة إع م عليه ومشتقاتها األلبان صناعة
السعودية ة البيئ التناسب د ق ألنها األلبان مشتقات عن السعودية األسرة وتحوالت الطعام وثقافة األكل
واإلبقاء المحلي٬ للسوق تحتاج وال تعول ال األلبان ومصانع شركات كانت إذا إال ومدنها٬ مناطقها في
أرضها بالدنا وتعتبر الخارجي للتصدير وإنتاجها مصانعها وأن فقط٬ ووطني أخالقي جانب من عليه
ع مناف ى إل الد الب روات ث تحول أي الشركات٬ وق وحق أمالك هي واألعالف الحكومي والدعم والمياه

التصدير أجل من  .للشركات
 

للتصدير ون يك الحكومي دعم ال من تفادة واالس ة٬ الطاق در وه اه٬ المي تنزاف اس صادمة ائق حق هذه
الشركات ولسمعة من!!.الخارجي ا بالدن روة ث ير وتوف الحاجة حسب تيراد االس األفضل ن م أليس

الحكومي؟ والدعم واألعالف والطاقة والكهرباء  !.المياه
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الباحة في الدولي العسل مهرجان  انطالق

 

 البالد-الباحة

ك وذل ام٬ ع ل ك ة الباح ة منطق تحتضنه الذي عشر الحادي الدولي العسل مهرجان فعاليات انطلقت
رغدان ة بغاب سعود ن ب د محم ير األم ة الباحة.بحديق ة منطق ي ف الين النح ة جمعي رئيس وأوضح

ن م زوار ال تقبال اس ي ف بدأ المهرجان أن الخازم٬ أحمد الدكتور للمهرجان التنفيذية اللجنة ورئيس
اح االفتت بأن مشيراً التسوق٬ وكذلك العسل مهرجان فعاليات في للمشاركة وخارجها المنطقة داخل
ن ب سعود ن ب ام حس دكتور ال ير األم الملكي السمو صاحب بحضور االثنين٬ اليوم سيكون الرسمي

الباحة منطقة أمير  .عبدالعزيز
رئيسية ات فعالي الث ث يتضمن عشر ة الحادي خته نس ي ف العسل مهرجان أن ب ازم الخ دكتور ال د وأك

ي ة:وه عام فة بص ة موجه ة ترفيهي ات وفعالي ل٬ النح ة تربي تلزمات ومس وأدوات ل٬ للعس رض مع
ال األطف ًة خاص ل ي,للعوائ ف ر متوف اً محلي ج المنت مع والش ائل الس ل العس واع أن ع جمي أن ب اً منوه

وبجودة ا وغيره والضهيان رى والمج والضرم يفي والص والسمر ح والطل السدر ا ومنه المهرجان٬
المعروض العسل ل ك يفحص ث بحي ادة المعت الجودة على المحافظة معايير عليها تطبق حيث عالية٬
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الخبراء من لجنة خالل من المختبر٬ في استثناء  .بدون
 

المهرجان وأنشطة ات فعالي ي٬ الزهران دهللا عب المهرجان تنظيم على المشرف استعرض جهته٬ ومن
للعسل معرض ة خيم تتضمن المتنوعة,التي المسرح ات العسل,وفعالي اصدقاء ومعرض,وركن

التشكيلية والفنون الفوتوغرافي الشعبية,التصوير ون الفن وعروض وبيت,والحرفيين العسل ومقهى
يافة والض عر غير,الش الص ائح والس ل الطف ن ل,ورك العس ار وقط داريات للج م مرس ى إل افة باإلض

النارية والدراجات واأللعاب الدمى بالمهرجان,وعروض المشاركة الحكومية اإلدارات  .ومعرض
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والدواء« الغذائي»الغذاء الهدر من للحد توعوية حملة  تطلق

 

 

 )الرياض(»عكاظ«

الطرق عن ادات إرش دم تق ذائي٬ الغ در اله ن م للحد توعوية حملة والدواء للغذاء العامة الهيئة أطلقت
ة اليومي االحتياجات ق وف والتسوّق بز٬ والخ ة األطعم ائض ف ن م واالستفادة ام٬ الطع ظ لحف بة المناس

الغذائية المنتجات صالحية تاريخ قراءة طرق إلى إضافة  .لألسرة٬
 

دم ع ى عل والحرص تريات المش أهم ب محددة تسّوق قائمة بكتابة الذكي٬ التسّوق كيفية الحملة وتوضح
استهالك ع م ا انتهائه ل قب واستهالكها ة األطعم صالحية اء انته تاريخ من بانتظام والتحقق تجاوزها٬
الت رح ن م د للمزي ك ذل أدى و ل تى ح ّوق التس خالل ة األطعم راء ش ن م ل والتقلي دث٬ فاألح دم األق
ا يحتاجه ال األطعمة من كبيرة كمية شراء إلى تؤدي التي التخفيضات عروض وتجنب الحقا٬ً التسوق
ن م ثر أك ة أطعم تري يش ال تى ح اً جائع خص الش ون يك دما عن راء الش ب تجن ة أهمي ع م خص٬ الش
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 .حاجته
 

ى عل والحرص الثالجة٬ ي ف ووضعها اإلغالق محكمة علب في الطعام بفائض االحتفاظ أهمية وتبين
تاريخ وكتابة المخزن٬ وجفاف حرارة درجة من والتأكد عليها المكتوبة المنتجات حفظ تعليمات قراءة
حرارة ي ف وخ المطب الطعام ترك وعدم األكثر٬ على يومان صالحيتها مدة ألن العلب على الطبخ يوم

ساعتين على تزيد لمدة  .الغرفة
 

من فائض أو مختلفة أغذية مع الطعام فائض خلط عدم أهمية على الغذائي الهدر من الحد حملة وتشدد
ب عل ي ف ام الطع اقي بب اظ واالحتف ك٬ ذل ل حص إذا ي المتبق ع جمي من التخلص وب ووج ددة متع ام أي
ووضعها الخضار ع تقطي ة إمكاني ع م ا٬ً الحق خفيفة وجبة لتكون الثالجة في ووضعها اإلغالق محكمة
ات والجمعي اجين للمحت ة األطعم ائض بف برع والت هر٬ أش تة س دة لم دها وتجمي تيكية بالس اس أكي ي ف
عصائر وتحضير المنزلي٬ المربى لصنع الفواكه شرائح وتجفيف الطعام٬ بحفظ المتخصصة الخيرية
ة درج ض خف د بع رة مباش ة المتبقي ة األغذي د وتجمي ج٬ النض ى عل ت قارب تي ال ه الفواك ن م كلة مش

 .حرارتها
 

لطات الس ي ف تخدام لالس ها وتحميص ات مكعب ا تقطيعه ن يمك وزات المخب ائض بف ق يتعل ا م ي وف
شراء حال ي وف بقسماط٬ واستخدامها وطحنها وتجفيفها عليها٬ النكهات بعض إضافة أو والشوربات
ف تجفي ن يمك ا كم األسرة٬ استهالك حسب للتجميد وتوضع أكياس في توزع الحاجة عن زائدة كميات

مثل األبيض الشابورة»التوست«و»الصامولي«الخبز مثل  .لتصبح
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المدينةالمصدر الكاتب20172العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

حجر9 بوادي التمور مهرجان مبيعات  أطنان

 

التمور  حراج

الذروي  رابغ-سليم

ن الذي زوار وال الي األه ن م ا الفتً وراً حض ر حج وادي ز بمرك ام المق ور للتم األول ان المهرج هد ش
تجاوزت ات مبيع ق حق ث حي غ؛ راب محافظة ي ف رة م ألول ام المق ان المهرج ى عل دوا ان9تواف أطن

في8000وقرابة ارتفاًعا والحضور ع البي ة حرك تشهد أن المتوقع ومن الخامس٬ يومه في كرتونة
ن م م وبتنظي المنتجة واألسر رابغ لمحافظة التابعة المراكز بمشاركة النجاحات٬ هذه بعد القادمة األيام

بحجر البر ومعرض.جمعية ة والثقافي ة والترفيهي الشعرية برامج ال ن م العديد المهرجان صاحب كما
الص وخ ة وروثان كري الس ا منه ه المعروف ور التم واع أن ن م د العدي رض ع م ت ا فيم ديم٬ الق تراث لل
اللبان وتمر دكاك وأم والمشوك كالمتلبن حجر وادي بها يشتهر التي النادرة التمور وكذلك والصفري٬

 .وغيرها
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6":البيئة"عنوان في اإلنتاجية المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

المشاريع6":البيئة" إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
الخارج في  اإلنتاجية

● 

 

 واس-الرياض
بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت

10



 

 

جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
م رق امي الس ر لألم ا وفق ك٬ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت

تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي

 
شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

في ي المواش وتسمين ة لتربي روع مش إقامة التصدير ن م الغرض يكون أن أوال٬ وهي ارج الخ ي ف
اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي دير بتص يرغب ذي ال تثمر المس ى عل ٬ ا ثاني و الخارج٬
٬يجب وثالثا المواشي٬ لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي بالمنطقة والزراعة
ي ف ومسجل كامل بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب المستندات إرفاق
اج اإلنت ة وخط ة فني ودراسة ل٬ للعم المشروع ة جاهزي د يؤك ا م ديم وتق ا٬ له التصدير راد الم ة الدول
ة بيطري صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي
األمراض من المواشي و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف من معتمدة
ات والمتطلب للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد فيها ويبين والمعدية الوبائية
إن المستحقة ات الغرام ديد تس ت يثب ا م ا٬ ورابع الية٬ لإلرس تقبلة المس الدولة قبل من المحددة الصحية
ون تك أن يجب وخامسا٬ ٬ المستثمر على مسجلة الوزارة انظمة ألحكام مخالفات وجود وعدم وجدت٬

بتصديرها والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي  .إرسالية
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

 
والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة زي عبر واالشتراطات الضوابط ة كاف ى عل الحصول ن يمك ه أن ى إل الفتا المحلية٬

http://cutt.us/kKKFm. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحية6:»البيئة«عنوان المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18284العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الخارج في اإلنتاجية المشاريع إقامة  بغرض

الحية6:»البيئة« المواشي لتصدير  ضوابط

 

 

 

المبارك-الرياض  سعيد

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين
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الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
رقم السامي لألمر وفقا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 29/10/1438بتاريخ49621ستكون

المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية

 

أوال شملت الشروط أن البطشان وتسمين:وبين ة لتربي مشروع ة إقام التصدير من الغرض يكون أن
الخارج في  .المواشي

 

ا ة:ثاني والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل
المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  .بالمنطقة

 

كامل:ثالثا بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب تندات المس اق إرف يجب
وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة ات الغرام ديد تس يثبت ما رابعا٬
المستثمر على  .مسجلة

 

بتصديرها:خامسا والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن  .يجب
 تخضع:سادسا

نظام ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية لالشتراطات المصدرة انون(المواشي الحجر)ق
التنفيذية والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في  .البيطري

 

والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة بزي تراطات واالش وابط الض ة كاف ى عل ول الحص ن يمك ه أن ى إل ا الفت ة٬ المحلي

www.mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6:”البيئة“عنوان في اإلنتاجية المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الدواسر وداي الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الدواسراسم وادي صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المشاريع6:”البيئة“ إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
الخارج في  اإلنتاجية

 

 

 

 

 واس

 الرياض

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
م رق امي الس ر لألم ا وفق ك٬ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت

تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي

 

شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
في ي المواش وتسمين ة لتربي روع مش إقامة التصدير ن م الغرض يكون أن أوال٬ وهي ارج الخ ي ف
اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي دير بتص يرغب ذي ال تثمر المس ى عل ٬ ا ثاني و الخارج٬
٬يجب وثالثا المواشي٬ لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي بالمنطقة والزراعة
ي ف ومسجل كامل بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب المستندات إرفاق
اج اإلنت ة وخط ة فني ودراسة ل٬ للعم المشروع ة جاهزي د يؤك ا م ديم وتق ا٬ له التصدير راد الم ة الدول
ة بيطري صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي
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األمراض من المواشي و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف من معتمدة
ات والمتطلب للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد فيها ويبين والمعدية الوبائية
إن المستحقة ات الغرام ديد تس ت يثب ا م ا٬ ورابع الية٬ لإلرس تقبلة المس الدولة قبل من المحددة الصحية
ون تك أن يجب وخامسا٬ ٬ المستثمر على مسجلة الوزارة انظمة ألحكام مخالفات وجود وعدم وجدت٬

بتصديرها والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي  .إرسالية
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر
 

والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة زي عبر واالشتراطات الضوابط ة كاف ى عل الحصول ن يمك ه أن ى إل الفتا المحلية٬

http://cutt.us/kKKFm. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تضععنوان البيئة الحية6وزارة المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الوطن عين الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الوطناسم عين صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الخارج في اإلنتاجية المشاريع إقامة  بغرض

تضع البيئة الحية6وزارة المواشي لتصدير  ضوابط

 
 

الوطن الرياض:عين ـ المسعودي  طلق

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
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التحسين ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين
الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي

 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
م رق امي الس ر لألم ا وفق ك٬ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت

تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي

 

شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
وهي الخارج  :في

 

الخارج في المواشي وتسمين لتربية مشروع إقامة التصدير من الغرض يكون أن  أوال٬

والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي بتصدير يرغب ذي ال المستثمر على ٬ ثانيا و
المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  بالمنطقة

 

كامل بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب المستندات إرفاق ٬يجب وثالثا
وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة الغرامات تسديد يثبت ما ورابعا٬
المستثمر على  مسجلة

 

بتصديرها والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن يجب  .وخامسا٬
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر
 

والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة زي عبر واالشتراطات الضوابط ة كاف ى عل الحصول ن يمك ه أن ى إل الفتا المحلية٬

http://cutt.us/kKKFm 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارجعنوان في اإلنتاجية للمشاريع الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

البالدالمصدر الكاتب22338العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الخارج في اإلنتاجية للمشاريع الحية المواشي لتصدير  ضوابط

 

 

 واس–الرياض

بغرض الحية المواشي وإناث ذكور تصدير ببدء السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
وتشجيع الزراعي٬ ني الوط تثمار االس م دع ي ف يسهم ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي المشاريع إقامة
ي ف هام اإلس ى إل افة إض ي٬ المواش اج وإنت ة تربي اريع مش ي ف املين الع عوديين الس تثمرين المس

الحيوانية السالالت لبعض الوراثي  .التحسين
للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح

19



 

م رق امي الس ر لألم ا وفق ك٬ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت
تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬

الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي
 

شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
في ي المواش وتسمين ة لتربي روع مش إقامة التصدير ن م الغرض يكون أن أوال٬ وهي ارج الخ ي ف
اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي دير بتص يرغب ذي ال تثمر المس ى عل ٬ ا ثاني و الخارج٬
٬يجب وثالثا المواشي٬ لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي بالمنطقة والزراعة
ي ف ومسجل كامل بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب المستندات إرفاق

لها٬ التصدير المراد  الدولة
 

تصديرها٬ راد الم للمواشي اج اإلنت ة وخط ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم
وزارة رع ف ن م دة معتم بيطرية صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن
ة والمعدي ة الوبائي راض األم من ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ
حية الص ات والمتطلب روط للش توفية ومس ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه ي المواش دد ع ا فيه ن ويبي
إن تحقة المس ات الغرام ديد تس ت يثب ا م ا٬ ورابع الية٬ لإلرس تقبلة المس ة الدول ل قب ن م ددة المح
أن يجب ا٬ وخامس ٬ تثمر المس ى عل مسجلة وزارة ال ة انظم ام ألحك مخالفات وجود وعدم وجدت٬

بتصديرها والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية  .تكون
ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر
 

والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش

الوزارة موقع زيارة عبر واالشتراطات الضوابط كافة على الحصول يمكن أنه إلى الفتا  .المحلية٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحية6عنوان المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر برق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة برقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الحية6 المواشي لتصدير  ضوابط

 

برق  صحيقة

 الرياض

بغرض ة٬ الحي المواشي وإناث ذكور تصدير ببدء السماح عن والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافًة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
رقم السامي لألمر وفقًا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 29/10/1438بتاريخ49621ستكون

المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية

 

ن ان“وبي أوًال”البطش ملت ش روط الش ة:أن لتربي روع مش ة إقام دير التص ن م رض الغ ون يك أن
الخارج في المواشي  .وتسمين

 
ا ة:ثانًي والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل

المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  .بالمنطقة
 
كامل:ثالثًا بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب تندات المس اق إرف يجب
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وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافًة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة ات الغرام ديد تس يثبت ما رابًعا٬
المستثمر على  .مسجلة

 
بتصديرها:خامًسا والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن  .يجب

 
ا نظام:سادًس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربي الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر
 

ار ان“وأش الف”البطش األع ة إعان ة قيم ن م زء ج أو ل كام ترداد اس ي ف ق الح وزارة لل أن ى إل
أو التصدير اف إيق ى إل إضافًة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية والخدمات
ي ف ب والطل العرض أوضاع مع يتناسب بما وذلك بتصديرها٬ للمصدر المسموح المواشي عدد تحديد
وزارة ال ع موق ارة بزي واالشتراطات الضوابط كافة على الحصول يمكن أنه إلى الفتًا المحلية٬ السوق

www.mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6":البيئة"عنوان في اإلنتاجية المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16727العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المشاريع6":البيئة" إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
الخارج في  اإلنتاجية

 

 واس–العاصمة

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير ببدء السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
م رق امي الس ر لألم ا وفق ك٬ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت

تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي

 

شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
وهي الخارج  في

٬ ا ثاني و الخارج٬ ي ف المواشي وتسمين ة لتربي مشروع ة إقام التصدير من الغرض يكون أن أوال٬
ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي بتصدير يرغب ذي ال المستثمر على
تندات المس اق إرف ٬يجب ا وثالث المواشي٬ لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي
راد الم ة الدول ي ف جل ومس ل كام كل بش س مؤس ي حيوان اج إنت روع مش ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب
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راد الم للمواشي اج اإلنت وخطة ة فني ودراسة ل٬ للعم المشروع ة جاهزي يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير
فرع من معتمدة بيطرية صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬
ة والمعدي ة الوبائي األمراض ن م المواشي و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة
المحددة الصحية ات والمتطلب للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ونوعها٬ المواشي عدد فيها ويبين
وعدم دت٬ وج إن المستحقة ات الغرام ديد تس ت يثب ا م ا٬ ورابع الية٬ لإلرس تقبلة المس ة الدول ل قب من
الية إرس ون تك أن ب يج ا٬ وخامس ٬ تثمر المس ى عل جلة مس وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف ود وج

بتصديرها والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من  .المواشي
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر
 

والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة زي عبر واالشتراطات الضوابط ة كاف ى عل الحصول ن يمك ه أن ى إل الفتا المحلية٬

http://cutt.us/kKKFm. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحية6:»البيئة«عنوان المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الحدث رصد الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الحدثاسم رصد صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الحية6:»البيئة« المواشي لتصدير  ضوابط

 

 

الحدث عسيري-رصد  :علي
بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير ببدء السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
رقم السامي لألمر وفقا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 29/10/1438بتاريخ49621ستكون

المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية

 
أوال شملت الشروط أن البطشان وتسمين:وبين ة لتربي مشروع ة إقام التصدير من الغرض يكون أن

الخارج في  .المواشي
 

25



 

 

ا ة:ثاني والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل
المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  .بالمنطقة

 
كامل:ثالثا بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب تندات المس اق إرف يجب

وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة ات الغرام ديد تس يثبت ما رابعا٬
المستثمر على  .مسجلة

 
بتصديرها:خامسا والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن  .يجب

 
ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

 
والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة بزي تراطات واالش وابط الض ة كاف ى عل ول الحص ن يمك ه أن ى إل ا الفت ة٬ المحلي

www.mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحية6:»البيئة«عنوان المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر كون الكاتب0العددصحيفة

الصفحة كوناسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الحية6:»البيئة« المواشي لتصدير  ضوابط

 

 

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
رقم السامي لألمر وفقا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 29/10/1438بتاريخ49621ستكون

المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية

 
أوال شملت الشروط أن البطشان وتسمين:وبين ة لتربي مشروع ة إقام التصدير من الغرض يكون أن

الخارج في  .المواشي
 
ا ة:ثاني والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل

المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  .بالمنطقة
 
كامل:ثالثا بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب تندات المس اق إرف يجب
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وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة ات الغرام ديد تس يثبت ما رابعا٬
المستثمر على  .مسجلة

 
بتصديرها:خامسا والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن  .يجب

 
ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

 
والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة بزي تراطات واالش وابط الض ة كاف ى عل ول الحص ن يمك ه أن ى إل ا الفت ة٬ المحلي

www.mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6:”البيئة”عنوان في اإلنتاجية المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المشاريع6:”البيئة” إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
الخارج في  اإلنتاجية

 

 
 
 

السعران  ):صدى(محمد

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
رقم السامي لألمر وفقا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 29/10/1438بتاريخ49621ستكون

المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية
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أوال شملت الشروط أن البطشان وتسمين:وبين ة لتربي مشروع ة إقام التصدير من الغرض يكون أن

الخارج في  .المواشي
 
ا ة:ثاني والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل

المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  .بالمنطقة
 
كامل:ثالثا بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب تندات المس اق إرف يجب

وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة ات الغرام ديد تس يثبت ما رابعا٬
المستثمر على  .مسجلة

 
بتصديرها:خامسا والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن  .يجب

 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

الح للوزارة أن إلى البطشان  وأشار

للمواشي ة الدول ن م المقدمة البيطرية والخدمات األعالف إعانة قيمة من جزء أو كامل استرداد في ق
در للمص موح المس ي المواش دد ع د تحدي أو دير التص اف ايق ى إل افة إض ديرها٬ بتص ة المرخص
ن يمك ه أن ى إل ا الفت ة٬ المحلي السوق ي ف ب والطل العرض أوضاع ع م يتناسب ا بم ك وذل بتصديرها

الوزارة موقع بزيارة واالشتراطات الضوابط كافة على  .هناالحصول
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6":البيئة"عنوان في إنتاجية مشاريع إلقامة الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18951العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

في6":البيئة" إنتاجية مشاريع إلقامة الحية المواشي لتصدير ضوابط
 الخارج

 

 الرياض–واس

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
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للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
م رق امي الس ر لألم ا وفق ك٬ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت

تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي

 
شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

في ي المواش وتسمين ة لتربي روع مش إقامة التصدير ن م الغرض يكون أن أوال٬ وهي ارج الخ ي ف
اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي دير بتص يرغب ذي ال تثمر المس ى عل ٬ ا ثاني و الخارج٬
٬يجب وثالثا المواشي٬ لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي بالمنطقة والزراعة
ي ف ومسجل كامل بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب المستندات إرفاق
اج اإلنت ة وخط ة فني ودراسة ل٬ للعم المشروع ة جاهزي د يؤك ا م ديم وتق ا٬ له التصدير راد الم ة الدول
ة بيطري صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي
األمراض من المواشي و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف من معتمدة
ات والمتطلب للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد فيها ويبين والمعدية الوبائية
إن المستحقة ات الغرام ديد تس ت يثب ا م ا٬ ورابع الية٬ لإلرس تقبلة المس الدولة قبل من المحددة الصحية
ون تك أن يجب وخامسا٬ ٬ المستثمر على مسجلة الوزارة انظمة ألحكام مخالفات وجود وعدم وجدت٬

بتصديرها والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي  .إرسالية
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  الحجر
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر لـ:»البيئة«عنوان الدواجن من المحلي اإلنتاج نسبة %60رفع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20172العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

لـ:»البيئة« الدواجن من المحلي اإلنتاج نسبة  %60رفع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدة-المدينة

صناعة ر تطوي ل عم ورشة عن الناتجة التوصيات ذ تنفي ي ف والزراعة والمياه البيئة وزارة شرعت
ى إل دف ته تي ال بالرياض٬ الماضي رمضان شهر خالل عقدت والتي المحلي اإلنتاج وزيادة الدواجن
ي؛ األراض أجير ت عار أس ة ومراجع روعات٬ للمش ة البيئي ة الموافق ى عل ول الحص راءات إج هيل تس

إلى المحلي اإلنتاج نسبة ورفع االستثمار٬  .2020بحلول%60لتشجيع
 

ادة العي د أحم دس المهن للزراعة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ال تضمنت:وق التوصيات إن
دواجن٬ ال روعات لمش ة البيئي ايير والمع وابط الض ل دلي ة البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ داد إع

بالضوابط لاللتزام المستثمر بإقرار عام نموذج بإعداد للزراعة الزراعة وكالة مع  .والتنسيق
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحية6تحدد"البيئة"عنوان المواشي لتصدير شروط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر عاجل الكاتب0العددصحيفة

الصفحة عاجلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الخارج في السعودي االستثمار  لدعم

الحية6تحدد"البيئة" المواشي لتصدير  شروط

 

 الرياض

التحرير  فريق

ي الحيوان اج اإلنت ي ف تثمار لالس ا توافره ب الواج روط الش ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ددت ح
رقم السامي األمر مع تماشيًا المملكة٬ خارج الذي29/10/1438وتاريخ49621والتصدير هـ

ة الحي المواشي دير تص راخيص ت دار إص الحية ص والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من ى عل ص ين
ا وفقً الخارج٬ ي ف الزراعي الوطني تثمار االس ودعم تشجيع في يسهم بما اإلنتاجية٬ المشاريع إلقامة

الغرض لهذا الوزارة تعدها وإجراءات  .لضوابط
 

الوزارة ة6وبيّنت إقام التصدير ن م الغرض ون يك أن ا منه التصدير٬ ي ف دء للب ة رئيس اشتراطات
تصدير رخيص ت على للحصول بطلب التقدم عن فضًال الخارج٬ في المواشي وتسمين لتربية مشروع

يفوضه من أو الوزير من  .مواٍش
 

كامل بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا بم ب الطل اق إرف تثمر المس ى عل يجب كما
م وتقدي ل٬ للعم المشروع ة جاهزي د يؤك ا م ل ك ديم تق ويجب ا٬ له التصدير راد الم ة الدول ي ف ومسجل

تصديرها المراد للمواشي اإلنتاج وخطة فنية  .دراسة
 

ة بيطري صحية وشهادة ا٬ له التصدير راد الم ة الدول ن م تيراد اس إذن ى عل الحصول أيًضا ويشترط
راض األم ن م ية الماش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم
عدم ذلك وك وجدت٬ إن تثمر المس ى عل ة موقع ات غرام أي تسديد ت يثب ا م وتقديم والمعدية٬ الوبائية
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الوزارة وأنظمة أحكام بمخالفة تتعلق المستثمر على مسجلة مخالفات  .وجود
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وفق»البيئة«..باإلنفوجرافعنوان للخارج الحية المواشي بتصدير ضوابط6تسمح

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر تواصل الكاتب2289العددصحيفة

الصفحة تواصلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

وفق»البيئة«..باإلنفوجراف للخارج الحية المواشي بتصدير 6تسمح
 ضوابط

 

 

 :واس–تواصل
بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
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للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
م رق امي الس ر لألم اً وفق ك؛ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت

تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي

 

شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
في ي المواش وتسمين ة لتربي روع مش إقامة التصدير ن م الغرض يكون أن أوال٬ً وهي ارج الخ ي ف
اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل ا٬ً وثاني ارج٬ الخ

المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي بالمنطقة  .والزراعة
 

كامل بشكل اً مؤسس ي حيوان اج إنت مشروَع ه ل أن ت يثب ا م ة؛ المطلوب المستندات إرفاق يجب وثالثا٬ً
وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجًال
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة أنظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة الغرامات تسديد يثبت ما ورابعاً؛
وزارة ال دى ل المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن يجب وخامسا٬ً المستثمر٬ على مسجلة

بتصديرها  .والمسموح
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر
 

والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف إيق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
السوق ي ف ب والطل العرض أوضاع ع م يتناسب ا بم ك وذل بتصديرها؛ للمصدر المسموح المواشي
وزارة ال ع موق ارة زي عبر واالشتراطات الضوابط ة كاف ى عل الحصول ن يمك ه أن ى إل الفتاً المحلية٬

 ).هنا(
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6:”البيئةعنوان في اإلنتاجية المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر فجر الكاتب0العددصحيفة

الصفحة فجراسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المشاريع6:”البيئة إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
الخارج في  اإلنتاجية

 

 :فجر_الرياض
بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
م رق امي الس ر لألم ا وفق ك٬ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت

تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي

 

شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
في ي المواش وتسمين ة لتربي روع مش إقامة التصدير ن م الغرض يكون أن أوال٬ وهي ارج الخ ي ف
اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي دير بتص يرغب ذي ال تثمر المس ى عل ٬ ا ثاني و الخارج٬
٬يجب وثالثا المواشي٬ لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي بالمنطقة والزراعة
ي ف ومسجل كامل بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب المستندات إرفاق
اج اإلنت ة وخط ة فني ودراسة ل٬ للعم المشروع ة جاهزي د يؤك ا م ديم وتق ا٬ له التصدير راد الم ة الدول
ة بيطري صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي
األمراض من المواشي و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف من معتمدة
ات والمتطلب للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد فيها ويبين والمعدية الوبائية
إن المستحقة ات الغرام ديد تس ت يثب ا م ا٬ ورابع الية٬ لإلرس تقبلة المس الدولة قبل من المحددة الصحية
ون تك أن يجب وخامسا٬ ٬ المستثمر على مسجلة الوزارة انظمة ألحكام مخالفات وجود وعدم وجدت٬

بتصديرها والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي  .إرسالية
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر
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والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة زي عبر واالشتراطات الضوابط ة كاف ى عل الحصول ن يمك ه أن ى إل الفتا المحلية٬

http://cutt.us/kKKFm. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحية6:»البيئة«عنوان المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر اضواء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة اضواءاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الحية6:»البيئة« المواشي لتصدير  ضوابط

 

 

 

 

 

 

 

 :متابعات-أضواء
بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
رقم السامي لألمر وفقا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 29/10/1438بتاريخ49621ستكون

المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية

 

أوال شملت الشروط أن البطشان وتسمين:وبين ة لتربي مشروع ة إقام التصدير من الغرض يكون أن
الخارج في  .المواشي

 

ا ة:ثاني والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل
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المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  .بالمنطقة
 

كامل:ثالثا بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب تندات المس اق إرف يجب
وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة ات الغرام ديد تس يثبت ما رابعا٬
المستثمر على  .مسجلة

 

بتصديرها:خامسا والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن  .يجب
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة بزي تراطات واالش وابط الض ة كاف ى عل ول الحص ن يمك ه أن ى إل ا الفت ة٬ المحلي

www.mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6:”البيئة“عنوان في اإلنتاجية المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المستهلكالمصدر الكاتب0العددااللكترونيةصحيفة

الصفحة المستهلكاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المشاريع6:”البيئة“ إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
الخارج في  اإلنتاجية

 

 

 

 

الرياض من  المستهلك

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
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التحسين ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين
الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي

 
للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح

رقم السامي لألمر وفقا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 29/10/1438بتاريخ49621ستكون
المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬

الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية
 

أوال شملت الشروط أن البطشان وتسمين:وبين ة لتربي مشروع ة إقام التصدير من الغرض يكون أن
الخارج في  .المواشي

 
ا ة:ثاني والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل

المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  .بالمنطقة
 
كامل:ثالثا بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب تندات المس اق إرف يجب

وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة ات الغرام ديد تس يثبت ما رابعا٬
المستثمر على  .مسجلة

 
بتصديرها:خامسا والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن  .يجب

 
ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

 
والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة بزي تراطات واالش وابط الض ة كاف ى عل ول الحص ن يمك ه أن ى إل ا الفت ة٬ المحلي

www.mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6:”البيئة“عنوان في اإلنتاجية المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الجفر الكاتب994العددصحيفة

الصفحة الجفراسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المشاريع6:”البيئة“ إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
الخارج في  اإلنتاجية

 

 

نيوز التحرير-الجفر  فريق

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
رقم السامي لألمر وفقا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 29/10/1438بتاريخ49621ستكون
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المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية

 
أوال شملت الشروط أن البطشان وتسمين:وبين ة لتربي مشروع ة إقام التصدير من الغرض يكون أن

الخارج في  .المواشي
 
ا ة:ثاني والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل

المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  .بالمنطقة
 
كامل:ثالثا بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب تندات المس اق إرف يجب

وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة ات الغرام ديد تس يثبت ما رابعا٬
المستثمر على  .مسجلة

 
بتصديرها:خامسا والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن  .يجب

 
ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

 
والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة بزي تراطات واالش وابط الض ة كاف ى عل ول الحص ن يمك ه أن ى إل ا الفت ة٬ المحلي

www.mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6:”البيئة“عنوان في اإلنتاجية المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر اآلن مكة الكاتب0العددصحيفة

الصفحة االناسم مكة صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المشاريع6:”البيئة“ إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
الخارج في  اإلنتاجية

 

 

 

اآلن  :مكة

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
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رقم السامي لألمر وفقا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 29/10/1438بتاريخ49621ستكون
المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬

الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية
 

أوال شملت الشروط أن البطشان وتسمين:وبين ة لتربي مشروع ة إقام التصدير من الغرض يكون أن
الخارج في  .المواشي

 
ا ة:ثاني والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق ي المواش دير بتص ب يرغ ذي ال تثمر المس ى عل

المواشي لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي  .بالمنطقة
 
كامل:ثالثا بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب تندات المس اق إرف يجب

وخطة ة فني ودراسة للعمل٬ المشروع جاهزية يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير المراد الدولة في ومسجل
صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي اإلنتاج
ن م ي المواش و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م دة معتم ة بيطري
للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد ا فيه ن ويبي ة والمعدي الوبائية األمراض

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل من المحددة الصحية  .والمتطلبات
 

وزارة ال ة انظم ام ألحك ات مخالف وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة ات الغرام ديد تس يثبت ما رابعا٬
المستثمر على  .مسجلة

 
بتصديرها:خامسا والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي إرسالية تكون أن  .يجب

 
ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

 
والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة بزي تراطات واالش وابط الض ة كاف ى عل ول الحص ن يمك ه أن ى إل ا الفت ة٬ المحلي

www.mewa.gov.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وفقعنوان الحية المواشي بتصدير ضوابط6السماح

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب1823العددصحيفة

الصفحة المواطناسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الخارج في اإلنتاجية المشاريع إقامة  بغرض

وفق الحية المواشي بتصدير  ضوابط6السماح

 

 واس-المواطن

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
م رق امي الس ر لألم ا وفق ك٬ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت

تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي

 
شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

في ي المواش وتسمين ة لتربي روع مش إقامة التصدير ن م الغرض يكون أن أوال٬ وهي ارج الخ ي ف
اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي دير بتص يرغب ذي ال تثمر المس ى عل ٬ ا ثاني و الخارج٬
٬يجب وثالثا المواشي٬ لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي بالمنطقة والزراعة
ي ف ومسجل كامل بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب المستندات إرفاق
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اج اإلنت ة وخط ة فني ودراسة ل٬ للعم المشروع ة جاهزي د يؤك ا م ديم وتق ا٬ له التصدير راد الم ة الدول
ة بيطري صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي
األمراض من المواشي و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف من معتمدة
ات والمتطلب للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد فيها ويبين والمعدية الوبائية
إن المستحقة ات الغرام ديد تس ت يثب ا م ا٬ ورابع الية٬ لإلرس تقبلة المس الدولة قبل من المحددة الصحية
ون تك أن يجب وخامسا٬ ٬ المستثمر على مسجلة الوزارة انظمة ألحكام مخالفات وجود وعدم وجدت٬

بتصديرها والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي  .إرسالية
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

 
والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة زي عبر واالشتراطات الضوابط ة كاف ى عل الحصول ن يمك ه أن ى إل الفتا المحلية٬

التالي الرابط  ).هنا(على
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الخارج6عنوان في إنتاجية مشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

مكةالمصدر الكاتب1646العددصحيفة

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحية6":البيئة"عنوان المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب9044العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الحية6":البيئة" المواشي لتصدير  ضوابط

 
 

 واس

بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين

الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
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للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح

م رق امي الس ر لألم ا وفق ك٬ ذل رأت ا م تى م اف لإليق ة قابل تكون اريخ49621س /29/10بت
تصدير1438 راخيص ت إصدار صالحية والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ح من على ينص الذي هـ٬

الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة الحية  .المواشي
 

شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط
في ي المواش وتسمين ة لتربي روع مش إقامة التصدير ن م الغرض يكون أن أوال٬ وهي ارج الخ ي ف
اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي دير بتص يرغب ذي ال تثمر المس ى عل ٬ ا ثاني و الخارج٬
٬يجب وثالثا المواشي٬ لتصدير ترخيص بطلب المواشي خروج منفذ لها يتبع التي بالمنطقة والزراعة
ي ف ومسجل كامل بشكل مؤسس ي حيوان اج إنت مشروع ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب المستندات إرفاق
اج اإلنت ة وخط ة فني ودراسة ل٬ للعم المشروع ة جاهزي د يؤك ا م ديم وتق ا٬ له التصدير راد الم ة الدول
ة بيطري صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬ المراد للمواشي
األمراض من المواشي و خل ت تثب ة المعني ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف من معتمدة
ات والمتطلب للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ا٬ ونوعه المواشي عدد فيها ويبين والمعدية الوبائية
إن المستحقة ات الغرام ديد تس ت يثب ا م ا٬ ورابع الية٬ لإلرس تقبلة المس الدولة قبل من المحددة الصحية
ون تك أن يجب وخامسا٬ ٬ المستثمر على مسجلة الوزارة انظمة ألحكام مخالفات وجود وعدم وجدت٬

بتصديرها والمسموح الوزارة لدى المسجلة السالالت من المواشي  .إرسالية
 

ا نظام:سادس ي ف واردة ال ة المحجري واإلجراءات الصحية تراطات لالش المصدرة المواشي تخضع
التنفيذية)قانون( والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر

 
والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش
وزارة ال ع موق ارة زي عبر واالشتراطات الضوابط ة كاف ى عل الحصول ن يمك ه أن ى إل الفتا المحلية٬

http://cutt.us/kKKFm. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحية6:»البيئة«عنوان المواشي لتصدير ضوابط

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الحياةالمصدر الكاتب20191العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الحية6:»البيئة« المواشي لتصدير  ضوابط

 

 »الحياة«-الرياض
بغرض ة الحي المواشي اث وإن ور ذك تصدير دء بب السماح عن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت
جيع وتش ي٬ الزراع ني الوط تثمار االس م دع ي ف هم يس ا بم ارج٬ الخ ي ف ة اإلنتاجي اريع المش ة إقام
ين التحس ي ف اإلسهام ى إل إضافة المواشي٬ وإنتاج تربية مشاريع في العاملين السعوديين المستثمرين
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الحيوانية السالالت لبعض  .الوراثي
 

للتصدير ة آلي وضعت وزارة ال أن البطشان٬ د حم دكتور ال ة الحيواني ثروة لل وزارة ال ل وكي وأوضح
رقم السامي لألمر وفقا ذلك٬ رأت ما متى لإليقاف قابلة 1438-10-29بتاريخ49621ستكون

المواشي تصدير راخيص ت إصدار صالحية والزراعة والمياه البيئة وزارة منح على ينص الذي هـ٬
الخارج في اإلنتاجية المشاريع إلقامة  .الحية

 
شملت الشروط أن البطشان ة6وبين اإلنتاجي المشاريع إقامة بغرض الحية المواشي لتصدير ضوابط

وهي الخارج الخارج٬:في في المواشي وتسمين لتربية مشروع إقامة التصدير من الغرض يكون أن
ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع لف دم التق المواشي بتصدير يرغب الذي المستثمر وعلى
تندات المس اق إرف ب ويج ي٬ المواش دير لتص رخيص ت ب بطل ي المواش روج خ ذ منف ا له ع يتب تي ال
راد الم ة الدول ي ف جل ومس ل كام كل بش س مؤس ي حيوان اج إنت روع مش ه ل أن ت يثب ا م ة٬ المطلوب
راد الم للمواشي اج اإلنت وخطة ة فني ودراسة ل٬ للعم المشروع ة جاهزي يؤكد ما وتقديم لها٬ التصدير
فرع من معتمدة بيطرية صحية شهادة إلى إضافة لها٬ التصدير المراد للدولة استيراد وإذن تصديرها٬
ة والمعدي ة الوبائي األمراض من المواشي خلو تثبت المعنية المنطقة في والزراعة والمياه البيئة وزارة
المحددة الصحية ات والمتطلب للشروط ومستوفية ة مرقم تكون وأن ونوعها٬ المواشي عدد فيها ويبين

لإلرسالية المستقبلة الدولة قبل  .من
 

الوزارة انظمة ألحكام مخالفات وجود وعدم وجدت٬ إن المستحقة الغرامات تسديد يثبت ما إلى إضافة
والمسموح وزارة ال دى ل المسجلة السالالت ن م المواشي الية إرس ون تك وأن تثمر٬ المس على مسجلة
نظام في الواردة المحجرية واإلجراءات الصحية لالشتراطات المصدرة المواشي وتخضع بتصديرها٬

التنفيذية»قانون« والئحته العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في البيطري  .الحجر
 

والخدمات األعالف ة إعان ة قيم ن م جزء أو كامل استرداد في الحق للوزارة أن إلى البطشان وأشار
عدد د تحدي أو التصدير اف ايق إلى إضافة بتصديرها٬ المرخصة للمواشي الدولة من المقدمة البيطرية
وق الس ي ف ب والطل رض الع أوضاع ع م ب يتناس ا بم ك وذل ديرها بتص در للمص المسموح ي المواش

الوزارة موقع زيارة عبر واالشتراطات الضوابط كافة على الحصول يمكن أنه إلى الفتا  .المحلية٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في77.6عنوان المواشي من السعودية واردات طن األبقار..أشهر6ألف من خالية

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب9044العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

في77.6 المواشي من السعودية واردات طن من..أشهر6ألف خالية
 األبقار

 
 

الدمام من الفكي  عبدالعزيز

الجاري٬ العام من األول النصف خالل المواشي من السعودية واردات حجم على دول ثمانية سيطرت
نحو بلغ من77.63بإجمالي ال والجم الضأن شملت التي االستيراد قائمة خلت حين في ٬ طن ألف

األبقار من واردات  .أي
 

لـ واردات"االقتصادية"وقال قيمة إن للجمارك٬ العامة الهيئة باسم الرسمي المتحدث العيسى٬ عيسى
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اني الث انون ك ع مطل ن م ترة الف الل خ عودية اير(الس ران)ين حزي ة نهاي تى ح ي٬ و(الماض )يوني
نحو بلغت استيراد991.49الماضي٬ تم حيث لایر٬ ة77.474مليون بقيم الضأن ن م طن ألف

بلغت نحو989.08إجمالية ى إل ال الجم ن م واردات ال وصلت حين في لایر٬ 145.250مليون
تجاوزت إجمالية بقيمة لایر2.4طن  .مليون

 
المواشي تجار من المستوردين أن مبينا الفترة٬ نفس خالل األبقار من عدد أي استيراد يتم لم أنه وأكد
واألردن٬ ان٬ وعم ارات٬ واإلم ت٬ والكوي السودان٬ وهي٬ المواشي٬ تيراد الس دول ثمانية إلى لجأوا

جورجيا إلى باإلضافة والصومال٬  .وجيبوتي٬
 

نحو بلغت الماضي العام خالل المواشي من المملكة واردات أن ة209.766وأوضح بقيم طن ألف
بـ تقدر شملت2.519إجمالية لایر٬ نحو206.311مليار إلى وصلت بقيمة الضأن من طن ألف

و2.457 لایر٬ ة704مليار بقيم ار األبق من و5.523طن لایر٬ ون من2.750ملي طن ألف
بقيمة لایر55.476الجمال  .مليون

 
المواشي على الطلب حجم في تراجع وجود إلى مواشي٬ ومستورد تاجر الفرج٬ سلطان أشار بدوره٬

عام بداية إلى2018منذ وصلت دخول٬10 ى إل ك ذل ا مرجع الماضي٬ ام بالع ة مقارن ة٬ المائ ي ف
السوق في المستهلكين حاجة غطت التي المبردة اللحوم من كبيرة  .كميات

 
فإن"وقال العام هذا بداية مع ولكن يوميا٬ بالمواشي محملة باخرتين تستقبل جدة موانئ كانت ما عادة

الواحد األسبوع خالل فقط بواخر أربع تتعدي ال الموانئ تصل التي البواخر  ".عدد

 
عدد تراجع األخيرة أن إال والصومال٬ السودان هما منها االستيراد يتم التي الدول أكثر أن إلى ولفت

الماضية الفترة في منها المستوردة  .المواشي
 

حيث الماضية٬ األشهر خالل االستهالك ضعف بسبب المواشي أسعار في انخفاض وجود الفرج وأكد
سعر بين"البربري"تراوح و450إلى350ما للرأس٬ لایر500٬إلى350"السواكني"لایر

بين ما سعره فإن البلدي  .لایر1100إلى700أما
 

األمراض تفشي بسبب ار األبق تيراد اس يفضلون ال أصبحوا والمستوردين المواشي تجار أن وأوضح
الحمى لفيروس تحاليل بإجراء المستوردين إلزام إلى باإلضافة العالم٬ دول من كثير في أصابتها التي
شحنات إعادة من وخوفا الدم٬ في موجود المرض هذا أن إلى مشيرا الدم٬ فحص طريق عن القالعية

الماضية األشهر في األبقار استيراد عدم والمستوردين التجار من كثير فضل  .األبقار
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر قاب«نظامعنوان الجيدة»سعودي الممارسات تطبيق من المزارعين صغار يمكن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16467العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الشرقية زراعة زراعي4:مدير إلنتاج  »آمن«شروط
قاب«نظام الممارسات»سعودي تطبيق من المزارعين صغار يمكن

 الجيدة

 
 

المطيري  جدة-عمر
 

أن م٬ الملح ارق ط دس المهن رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م د أك
ذاء الغ ان وأم سالمة تضمن ي الزراع اج لإلنت ايير مع ن ع ارة عب هي دة الجي ة الزراعي الممارسات

م أه حاصرًا ه٬ إنتاج ى عل املين ي4والع وه الممارسات٬ ذه ه ق لتطبي السعي ى إل ؤدي ت روط :ش
ى عل ابي اإليج ا وأثره ة٬ المحلي ة الزراعي المنتجات وسالمة واستدامتها المملكة٬ في الزراعة تطوير

58



 

 

خالل من المصدرة الزراعية المحاصيل في المبيدات متبقيات نسب وتقليل المستهلكين٬ وسالمة صحة
بقانون بها»نظام«االلتزام المسموح القصوى الحدود وفق وذلك  .المبيدات

 
نظام أن الملحم قاب«وأوضح الممارسات»سعودي ق تطبي ن م المزارعين صغار تمكين إلى يهدف

م دخله ادة زي ى إل ؤدي ي ا م مواصفاته٬ وتحسين الزراعي إنتاجهم زيادة على للعمل الجيدة الزراعية
م منتجاته ون ك زارعين للم ة ومتنوع دة جدي ويقية تس ذ مناف ح يفت ه أن ا كم تهم٬ معيش مستوى اع وارتف

هادة ش ى عل لة اب«حاص ق عودي ة»س المحلي ة الزراعي ات بالمنتج تهلكين المس ة ثق زز يع ا مم
ة الزراعي الممارسات ذه ه ل مث ني بتب زارعين الم ا مطالبً ن٬ وآم صحي غذائي منتج على وحصولهم
ه أن ى إل يرا مش اٍل٬ ع اقتصادي ردود بم م عليه ود وتع ليمة س ة زراعي محاصيل إنتاج في تساهم التي
ة جامع الب لط ة تطبيقي دورات الث ث ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م ينظ هر الش ذا ه الل خ
ي الحيوان ر الحج وإدارة دمام بال ري البيط خيص التش بر مخت ي ف وم الي ى االول دورة ال دأ تب اء االحس
ز ومرك دمام بال د فه ك المل ار مط ر ومحج دمام بال دالعزيز عب ك المل اء مين ر ومحج دمام بال اتي والنب

السمكية الثروة  أبحاث
 

ى عل والتعرف قسم كل وأعمال وأقسامها البيطرية الوحدة على التعرف من الطالب لتمكين بالقطيف؛
المرضية الحاالت على الوقوف إلى إضافة المستفيدين استقبال وكيفية انعام٬ وبرنامج مستفيد٬ برنامج
البيطري٬ ب الطبي ل قب ن م ا عليه الكشف الل خ من الحاالت ى عل والتعريف ادة العي ى عل ترددة الم
ة البيطري ة األدوي ى عل والتعرف ا عليه الكشف خالل من الحاالت٬ لمباشرة الميداني الخروج وكذلك
ة المعدي األمراض ضد ة والوقائي ة البيطري اللقاحات ى عل والتعرف البيطري٬ الطب ي ف المستخدمة
م التحك ة وكيفي ة والمخبري ة الطبي زة واألجه ة البيطري والمستلزمات األدوات على والتعرف والوبائية٬
ة وكيفي ة البيطري ادة العي ى عل ترددة الم االت الح رة ومباش ي اإلكلينيك ص الفح رق وط ات بالحيوان
ة والجراح البيطري خيص التش بر لمخت الها إلرس دادها وإع ة المخبري ات العين ذ أخ وطرق ا٬ عالجه
مكافحة ي ف الوزارة دور على والتعرف والوبائية٬ المعدية األمراض عن التبليغ وآلية والتخدير العامة
ة٬ البيطري بالصيدلية ل والعم ة البيطري ة الطبي ارير التق داد وإع والوبائية المعدية األمراض واستقصاء
للشكل بيه والتش والتوصيف الصغيرة للحيوانات السونار بواسطة العمل وتشخيص الوصفات وصرف
دة٬ بالوح الم اإلع م وقس ري البيط ق والتوثي ات المحفوظ م قس دور ب ف والتعري ات للحيوان اهري الظ
دول ل الحيوان ب ق الرف قانون على والتعرف الوزارة نظام في بالعينات الخاصة البيانات إدخال وكيفية

العربي الخليج لدول التعاون  .مجلس
 

ى إل عباس٬ آل أحمد زكي المهندس الشرقية بالمنطقة الوزارة بفرع الدورات على المشرف أشار فيما
الحضور عدد من??أن دًدا ع دربون المت خاللها تلقى الشرقية المنطقة محافظات مختلف من متدربًا

الجيدة الزراعية الممارسات عن  .المحاضرات
 

ة جامع الب لط ة تطبيقي دورات الث ث ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م ينظ هر الش ذا ه الل خ
 األحساء
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المنورةعنوان بالمدينة للمياه مديرا قناعي

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20172العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

المنورة بالمدينة للمياه مديرا  قناعي

 

خرد  جازان-عالء

زة حم دس المهن ف بتكلي راراً ق المشيطي منصور المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير نائب أصدر
ا منه للمنصب مؤهالت ك يمتل ث حي المنورة٬ بالمدينة والزراعة والمياه للبيئة مديراً قناعي عمر :بن
الجودة ي ف تير الماجس ودرجة ادن والمع ترول الب ة كلي ي ف ة المدني الهندسة الوريوس بك على حصوله

السابقة اإلدارية الخبرات من العديد  .ولديه
 

ة المملك ة رؤي ق لتحقي ه تطلع عن القناعي املة2030وأعرب الش ة التنموي يرة المس ي ف واإلسهام م٬
المنورة  .بالمدينة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المدينةعنوان لـ لألضاحي1.1استيراد:الفقيه أغنام رأس مليون

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20172العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المدينة لـ لألضاحي1.1استيراد:الفقيه أغنام رأس  مليون

المقدسة9 العاصمة مداخل على تفتيش  نقاط

 
 
 

الكثيري  جدة-داود

يتم س ه أن ه الفقي ر عم دكتور ال ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة اه والمي البيئة وزارة فرع مدير أوضح
ى1,140,000استيراد إل يًرا مش ل٬ المقب الحج موسم في األضاحي طلب لتأمين األغنام من رأس

لـ استيراد أذونات إصدار تم  ,61(أنه
 

المنصرم)813 األسبوع نهاية حتى أعاله٬ المذكور العدد إجمالي من األغنام من  .رأًسا
 

لـ الفقيه ام«):المدينة(وأوضح الع هذا حج لموسم المبكرة استعداداته أتم قد بالمنطقة الوزارة فرع أن
ن ع واردة ال ام األغن ص لفح اعة الس دار م ى عل ل تعم تي وال ة المتخصص ة البيطري وادر الك ير بتوف
ى عل ش تفتي اط نق اء وإنش ا ومخبرًي ا ظاهريً بالكشف سالمتها من والتأكد اإلسالمي جدة ميناء طريق
إال ام أغن أي دخول ع لمن أيًضا الساعة دار م ى عل تعمل متخصصة بكوادر المقدسة العاصمة مداخل

غ يبل م الموس ي ف ادر الك عدد الي إجم أن ى إل ا الفتً وسالمتها٬ مصدرها من التأكد ن131بعد بي ا م
منهم اإلداريين٬ إلى إضافة لهم٬ ومساعدين بيطري خارج)36(طبيب وزارة ال ب ومكات فروع من

و مكة٬ بالمنطقة)95(منطقة الوزارة فرع  .من
 

الفقيه لعام:وأضاف البيطرية الحج لفرق خطة إعداد تم تجهيز????كما منافذ?تضمَّنت في فرق
ة المقدس مة ة(العاص ديم-الكعكي الق ي رائع-الشميس ة-الش دا-النوري ن)اله فرقتي تحداث واس

في العام لهذا في)جعرانة-الحسينية(بيطريتين البيطرية بالفرق للعاملين عمل ورشة إقامة تم فيما ٬
ى عل وف والوق ل العم ة وآلي الحج فرق برنامج على الفنية الكوادر لتدريب بالمنطقة الوزارة فرع مقر
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في العمل إطالق م ت ه أن ى إل ا الفتً ابقة٬ الس لألعوام والسلبيات هي)3(اإليجابيات وزارة لل ب مكات
المقدسة)الليث-الجموم-جدة( للعاصمة ة الداخل ات الحيوان رقيم وت للكشف ة بيطري ة ميداني بفرق

ادية إرش ة حمل ك ذل سيصاحب ه أن ى إل ملمًحا الحيوان٬ ب ق الرف ام ونظ الحيوانية الثروة نظام لتطبيق
والمكاتب المنافذ في الفرق وعمل بالحيوان والرفق الترقيم ألهمية الماشية  .»لمربي
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 03/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعي«عنوان واألسماك%70:»الصندوق اللحوم بمشروعات الحديثة للتقنيات القروض من

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراالثنين03/11/143916/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20172العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الزراعي« الحديثة%70:»الصندوق للتقنيات القروض من
واألسماك اللحوم  بمشروعات

 

 

رزق  جدة-أمين

ى أعل بحد ة الحديث ات التقني م دع ى عل ة الزراعي ة التنمي صندوق في%70وافق القرض ة قيم من
ك ذل ة ألهمي مكي٬ الس تزراع واالس ة المكيف ة المحمي وت والبي م الالح دواجن ال لة سلس روعات مش

رؤية ضمن الغذائي األمن المياه2030بمنظومة وترشيد اإلنتاج رفع تستهدف  .التي
 

العائمة اص األقف وهى مكي الس االستزراع ي ف دعم بال الخاصة روعات المش واع أن ندوق الص وحدد
دجاج ال روعات ومش ات والفقاس دواجن ال ات وأم دود ج تشمل ا كم ماك٬ األس ات مفرخ روعات ومش

العمودية الزراعة نظام المحمية البيوت قطاع وفي اآللية٬ والمسالخ  .الالحم
 

ى إل الماضي ام الع خالل دة المعتم روض الق م حج ارتفاع إلى الصندوق أشار أخرى٬ جهة 617من
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بزيادة لایر السابق%36مليون العام  .عن
 

دواجن ال قطاع ي ف روض الق ة221وبلغت المحمي وت والبي ون السمكية57ملي ثروة وال ٬ ون ملي
ون152 تستنزف.ملي تي ال ة الزراع ي ف اه المي استهالك يد ترش الصندوق من%83ويستهدف

در يق ا بم اه م17.5المي ار اه3ملي للمي تهلكة المس الف األع ة زراع اف إيق رر المق ن وم نويا٬ س
المقبل العام من ابتداء الخارج من االستيراد على  .واالعتماد
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