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الخبر تفاصيل

الخبر السدعنوان وبعد قبل خليص

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الرصد0العددالطياريعبدالعاليالكاتب 1تكرار

السد وبعد قبل  خليص

 
 
 

الطياري:الكاتب طاهر  عبدالعالي

 

م ذاكرته ى إل الماضي القرن في الهجرية والثمانينات السبعينات جيل مواليد يعود عندما
ذاء غ لة س ي فه يرات خ ن م هللا حباها التي الخالبة خليص لطبيعة جمال من وماتحمله
الجودة ث حي وم ي ل ك ة الزراعي ا بمنتجاته ذيها تغ دة ج ومحافظة ة المكرم ة مك لمدينة
ا إليه ينُظر ٬ المنطقة أهالي بها يعمل ببعض بعضها متصلة فالمزارع ٬ المنتج وسالمة
الحمضيات اج إنت ن م ه ب ع تتمت ا وممَّ ٬ خصبة واألرض متوفرة٬ المياه ٬ حدائق كأنها
أُنشئ كما ٬ بها الزراعي لإلستثمار جدة مدينة تجار من كثيراً جلبت بأنواعه والخضار
ل أوائ ن م د تع ة تعاوني ه وجمعي ة بالمملك انع المص ل أوائ ن م د يع ان ألب نع مص ا به
ا عليه نويا س تهطل تي ال ار األمط ات كمي رة وف ع م زامن ت ذا وه ٬ التعاونية الجمعيات

بخليص السن كبار يعرفها تجري عيون  ..وبها
 

ة كمي نصف وسحب ة العزيزي ن للعي ار آب ر وحف األمطار كمية وتناقص تضاؤل ومع
اه مي ة قل ع م دريجي ت بشكل ن ولك ٬ بها الزراعة تتأثر بدأت جدة مدينة إلى منها المياه
ة الزراع ود وتع المزارعون يستبشر وادي ال ان جري بمجرد ولكن المعاناة بدأت اآلبار
وهم السد أخبار يتناقلون هنا الناس وبدأ ٬ الموسمية الزراعة نقصد وهنا عليه كانت لما

محرم ي وف ه٬ ب ائلون م1426متف وه ا تقريب نوات س ست دة ولم ل العم دأ ب هجري
ت وكان ٬ ا منه المرور ب اه للمي مح تس تي ال د الس ذا ه ات بواب ن أي ائلون ويتس ابعون يت
ال ة الجوفي اه المي تى ح األخرى السدود عن ف يختل ام نظ ا له واع األن ذه ه أن اإلجابة
ون وأربع ٬ تراً م تون س ارب مايق األرض سطح عن ارتفاعه بأن علما ٬ بنفاذها يسمح
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ماء قطرة منه تنفذ لم األمطار قلة ومع منه اإلنتهاء وتم ٬ األرض تحت  ..مترا
 

رت هُج ٬ ن عي د بع رًا أث بحت أص ون والليم ل النخي جار وأش المزارع ب ق يتعل ا م ا أم
منها القليل إال  ..المزارع

 

توجد وأن ٬ ا مجاريه ى إل اه المي ود تع أن الى وتع سبحانه هللا في أمل لنا ونحن هنا إلى
ة كمي وتبخر ا نفاذه ل قب زارعين للم اه مي ن م السد هذا في تجمع مما لإلستفادة الحلول

منها  ..كبيرة
 

س يتبادر وجودوهنا ع م ا منه تفادة واإلس زارع للم مياه شبكات توصيل يمكن هل ٬ ؤال
ى حت ٬ ل الجمي خليص ماضي من شيء لنعيد المحمية البيوت ومشاريع الحديثة التقنية
ي ف يساعدهم ا لم وجيههم ت و مساعدتهم مع للمزارعين مشجع رمزي بمقابل كانت ولو
ة منتج دها عه ابق س ى إل ا وعودته ة المحافظ ة بتنمي اهمنا س د ق ا هن ون ونك احهم نج
أرض ى عل اً ملموس اً متحقق راه ون ا قريب ذا ه ون يك أن ى عس ة٬ زراعي يل محاص

أحلم..الواقع  .دعوني
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الخبر تفاصيل

الخبر الصحي..مليون920بتكلفةعنوان الصرف مياه معالجة محطة الماليمشروع اإلغالق يحقق بالدمام

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

كورونا وباء تحديات  رغم

الصرف..مليون920بتكلفة مياه معالجة محطة مشروع
الماليالصحي اإلغالق يحقق  بالدمام

 
 

 متابعات-الرياض

اه المي لشراكات السعودية الشركة وده)SWPC(أعلنت تق ذي ال الشركات الف تح و
اءات لإلنش وأوراسكوم ومواه ماتيتو من والمكون ماتيتو الف("مجموعة عن")التح ٬

دمام ال ة بمدين حي الص الصرف اه مي معالجة ة محط لمشروع الي الم الق اإلغ ق تحقي
ة العربي ة المملك ي ف الخاص القطاع اركة بمش تقل مس معالجة مشروع أول يعد والذي

نحو المشروع إنشاء قيمة تبلغ حيث دوالر245السعودية٬  .مليون
 

المشروع لهذا المالي اإلغالق هذا نوعه"ويأتي من ديات"األول التح ن م رغم ال ى عل
المي الع ا كورون اء وب تفشي بسبب الم الع يشهدها تي دCOVID-19ال جم ذي وال
العالم أنحاء مختلف في الضخمة المشاريع من  .العديد

 

القريشي د خال دس المهن اه المي لشركات السعودية للشركة ذي التنفي الرئيس صرح :و
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يرة٬" المتغ ة العالمي وق الس وظروف يولة الس ات وأزم ات التقلب ن م رغم ال ى عل ه بأن
و اه المي راكات لش عودية الس ركة الش ت الف"نجح الق"التح االغ ات اجرائ اء انه ي ف

ركة الش ود جه ى عل دل ي ك وذل ين٬ المقرض ة مجموع ع م ق الوثي اون بالتع الي الم
اركة مش ز وتعزي تثمار٬ االس اريع لمش ل الكام دعم ال ير لتوف اه المي لشراكات السعودية
ن المحليي تثمرين للمس ة الفرص ة بإتاح ك وذل تدامة المس ة التنمي ي ف اص الخ اع القط
ر وتوفي تدامة٬ المس ة التنمي تحقيق وبالتالي المشاريع٬ هذه تنفيذ في للمشاركة واألجانب
داف لأله ا تحقيق ك وذل ة٬ المتوازن ة والتنمي ي المحل اتج الن ودعم للشباب٬ العمـل فرص

ي ف واردة ال تراتيجية عودية«االس الس ة العربي ة المملك ة ادرات»2030رؤي والمب
ي ف اص الخ اع القط اركة مش جيع لتش عودي الس وزراء ال س مجل ا عليه ق واف تي ال

االقتصادية التنمية  ".مبادرات
 

ذي وال األجل طويل االمتياز خالل من الدمام مشروع في االستثمار طبيعة إلى وبالنظر
إلى مدته والصيانة25يصل والتشغيل ييد والتش ية الهندس ال األعم على مشتمالً عاًما

ة الملكي ل ونق ليم التس ادة عودية)BOOT(وإع س ركة ش ل قب ن م ذها تنفي يتم س ه فإن
للتحالف بالكامل اه–مملوكة للمي دمام ال غرب دمام.شركة ال ة محط سعة غ وتبل ذا٬ ه

نحو350 غ تبل ة أولي عة بس ا٬ً يومي ب مكع تر م ا200٬ًألف يومي مكعب تر م ف أل
الدمام من الغربية المنطقة المحطة  .وتخدم

 

و نح روع المش اليف تك الي إجم غ دوالر245ويبل ون لایر920(ملي ون م)ملي وت
وع الرج ق ح دون ب ة تمويلي روض ق الل خ ن م ه Non-Recourseتمويل

Project Financingالتحالف ل قب من المال برأس التمويل الي د.باإلضافة وق
ة المحلي وك البن ن م ة مجموع ل قب ن م الرجوع حق دون ب ل التموي روض ق ب ترتي تم

ك ذل ي ف ا بم ة اري"والدولي التج ي األهل ك (البن ي" وNCB(األهل ركة"٬ ش
رفية المص وي ميتس وميتومو دودة-س المح ة (االوروبي "SMBC(و ة"٬ المؤسس

البترول لالستثمار (العربية ) "ApiCorpتبلغ إجمالية دوالر160بقيمة ون ملي
سعودي601( لایر  ).مليون
 

القريشي "وأضاف اء: اإلنش أعمال بدء و المشروع في المرحلة هذه إلى الوصول إن
ة بيئ ي ف تثمرين المس ة ثق ى عل ة كامل ة دالل دل ي يبة٬ العص روف الظ ذه ه ل ظ ي ف

الخاص للقطاع االستثمارية البيئة ومالئمة السعودية العربية المملكة في  ".االستثمار
 

لمجموعة التنفيذي المدير غندور رامي و"ماتيتو"وقال ماتيت الف التح م بأس والمتحدث
لإلنشاءات وأوراسكوم "ومواه بسبب: يرة كب ديات تح العالم فيه يعيش الذي الوقت في
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اه المي صناعة ي ف د جدي تراتيجي اس از انج عن اإلعالن عدنا يس ا٬ الكورون وباء تفشي
ي المال اإلغالق م ت ث حي ا٬ إفريقي وشمال األوسط الشرق منطقة في الصحي والصرف

الدمام لمشروع ة.ISTPالناجح المملك ي ف دة الرائ المشاريع أحد المشروع هذا يعد و
ه أهميت ى عل دل ي دي الم ل طوي روع المش ذا له الي الم ل الهيك وأن ًة خاص ة٬ والمنطق
تدامته اس ي ف ي البنك ع المجتم و المشروع ي عل ائميين الق ع جمي ة وثق ع المتوق أثيره وت

البعيد المدي علي  ".ونجاحه
 

غندور "وأضاف ل: قب ن م المتواصل دعم ال ع م أن ون واثق لمشروعSWPCنحن
تمهيدISTPالدمام يسيتم ف تسهم أن ا بأمكانه المستقبل في مماثلة لمشاريع الطريق

وخارجها المملكة في المياه قطاع كفاءة  ".زيادة
 

دمام ال روع لمش الي الم الق اإلغ بر عوديةISTPويعت الس ة للحكوم ًا مهم ازًا إنج
وي الحي اه المي قطاع بتنمية المستمر االلتزام على دليل وخير ككل٬ دء.والمنطقة ب ذ من

المام مشروع موقع في الISTPالعمل األعم تمرت اس اري٬ الج العام من فبراير في
تأخير أو انقطاع  .دون

 
المشروع  :مستشارين

*Covington & Burling LLP:للتحالف الدولي القانوني  المستشار
وشركاه* غزاوي عباس للتحالف:حاتم المحليي القانونيي  المستشار
للتحالف:Synergy Consultingشركة* المالي  المستشار
واتسون"شركة* تاورز :ويليس للتحالف" التأمين  مستشار
للمقرضين:Allen & Overy LLPشركة* الدولي القانوني  المستشار
ماكنزي* اند المال-باكر للمقرضين:حبيب المحلي  المستشارالقانوني
المقرضين:INDECS Consulting Limitedشركة* تأمين  مستشار
*LTA:شركةILF & Partners Engineering 
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الخبر تفاصيل

الخبر :البيئة"عنوان من" يتلقون80أكثر مربٍّ الماشية109ألف مربي صغار دعم برنامج ضمن لایر ماليين

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 44تكرار

:البيئة" من" يتلقون80أكثر مربٍّ ألف
صغار109 دعم برنامج لایرضمن ماليين

الماشية  مربي

 

 

 واس-الرياض
من ثر أك ي تلق عن والزراعة والمياه البيئة وزارة ألف80أعلنت

لـ ية الماش ي مرب صغار دعم برنامج من لایر109مستفيد ماليين
ة بواب ي ف المسجلة البنكية حساباتهم ام"في دورة"أنع ضمن ك وذل ٬

الزراعية اإلعانات لبرنامج التاسعة  .االستحقاق
 

من ثر أك يغطي دعم ال أن الوزارة من13وأوضحت رأس ون ملي
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ة المملك ي ف اً محلي ا تربيته رى ج تي ال ية أن,الماش ى إل يرة مش
ق طري عن الزراعي دعم ال ن م االستفادة تعظيم إلى يهدف البرنامج
ة مهن ر وتطوي ابق٬ الس دعم ال بخالف مباشرة تحقيه مس ى إل تحويله
ى إل ة التقليدي ة التربي ن م ول للتح ربين الم يز وتحف ية الماش ة تربي

الحديثة المهنية  .التربية
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الخبر تفاصيل

الخبر الريفيةعنوان التنمية تعززان جازان وجبال مزارع

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7186العددالكاتب 1تكرار

الريفية التنمية تعززان جازان وجبال  مزارع

 

 

المالكي:جازان  سارة

عيبي٬ الش دالعزيز عب تدامة المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي لبرنامج التنفيذي الرئيس أكد
ا أريافه خالل من ه وأن ا٬ فيه ود الموج وع التن ه أدهش جازان لمنطقة زيارته خالل أنه
ا لم تدامة٬ المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي مجال في البارزة المناطق من تكون أن يمكن
السكان ب أغل خبرة إلى إضافة وتاريخي٬ وثقافي وزراعي جغرافي تنوع من به تتمتع

الزراعة مجال  .في
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برنامج ين تدش د بع ا٬ فيه تدامة المس ة الزراعي ة الريفي ة بالتنمي ة مهتم ة الدول إن ث حي
ة واجتماعي اقتصادية ة تنمي ق تحقي إلى يهدف الذي المستدامة٬ الزراعية الريفية التنمية
وارد للم تدام والمس ل األمث تغالل االس خالل من ع٬ المجتم شرائح مختلف بين متوازنة

المتجددة والمائية والزراعية  .الطبيعية
 

المساعدة  العوامل
 

ة الجبلي المحافظات ى عل صيفا برودة لل ل يمي ذي ال دل المعت المناخ أن الشعيبي أوضح
ه والفواك البن ك المحاصيل ا فيه تكثر خصبة زراعية مدرجات ووجود جازان٬ بمنطقة
م وقم ات غاب ى عل ا أيض ا احتواءه وأن ة٬ المختلف يل المحاص ن م ا وغيره وب والحب
ح والطل العرعر ك ة الجبلي األشجار على تتغذى التي العسل مناحل فيها تزدهر خضراء
أنه وأضاف الريفية٬ للتنمية مهمة حاضنة منها يجعل ونحوها٬ البرية والزهور والسدر
د ق داير ال ة محافظ أن الحظ داير ال ة بمحافظ زارع الم بعض ى عل ة بجول قيامه خالل
درجات الم ن م ير كث اء إحي ادة وإع ة بالزراع ام االهتم مجال ي ف يرا كب شوطا قطعت
ي ف د مزي م لتعل المزارعين٬ هؤالء لدى وجدها التي الشغف وكمية الكبير الوعي ومدى
ى عل ة المنطق ابات وش باب ش ا حاث ا٬ منه وى القص تفادة االس ة وكيفي ة الزراع ال مج
ة الزراعي ة التقليدي الصناعات وفي البديلة السياحة في مزارعهم استثمار في المواصلة
ة ريفي ة تنمي ق وتحقي ة٬ المنطق ي ف ة البطال دل مع ض تخفي ن م م يُمَكِنه ا بم ة والحرفي
ياحة س ة المملك ي ف األخرى اطق المن اف أري ة لتنمي ة انطالق ون لتك تدامة مس ة زراعي

 .بديلة
 

متنوعة  منتجات
 

ادرة ق ا أنه دي٬ الفري راضي ة التعاوني ة والريفي ة الزراعي السياحة جمعية مؤسس أبان
ي ف اعد تس تنافسية وبأسعار ة عالي جودة وذات ة متنوع وخدمات منتجات ديم تق ى عل
ع م ل العم خالل من الريفية٬ المناطق في مستدامة سياحية زراعية ريفية تنمية إحداث
يخ وترس ة الطبيعي الموارد ب ة األهمي ز تعزي ى عل ة الريفي اطق المن في المحلي المجتمع
ة٬ والثقافي ة والتاريخي ة الطبيعي وطن ال روات ث ى عل افظ تح تي ال م والقي ادئ المب م أه
النهوض ضرورة ى عل دا مؤك البيئية٬ على للمحافظة الوطنية المسؤولية حس وتعزيز
والمغامرات الثقافية وكذلك والزراعية٬ البيئية السياحة أهمها من والتي البديلة بالسياحة
بصفة ازان ج ة منطق ي ف ة الجبلي المحافظات اف وأري المملكة٬ مناطق أرياف كافة في

الطبيعية الموارد بتنوع تتميز التي  .خاصة٬
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تنموية  فرص

 
م تقدي ى عل جعة٬ مش ة تنموي ا فرص ازان ج ة منطق ي ف رى ت ة الجمعي أن دي الفري د أك
ا بأنواعه ة البديل ياحة الس في التعريفية والرحالت والبرامج المشاريع من كثير وتطوير
ات الجه ع م تعمل س ة الجمعي وأن ة٬ والزراعي امرات المغ ياحة وس ة والثقافي ة البيئي
ر نش ى عل ة والتعاوني ة الخيري ه بجمعيات ي المحل ع والمجتم الخاص والقطاع الحكومية
وتبادل متميزة عالقة إرساء خالل من برامجها وتطوير وتعزيز البديلة٬ السياحة أهمية
ة الطبيعي ودة الع بي ومح ة البديل ياحة الس ي ف الفاعلين مختلف بين والتشاور المعلومات

عليها  .والمحافظة
 

جازان في الزراعية الريفية التنمية عززت  عوامل
 

المعتدل  المناخ
 

المحاصيل فيها تكثر خصبة زراعية مدرجات  وجود
 

خضراء وقمم غابات على  احتواؤها
 

المزارعين لدى الشغف وكمية الكبير الوعي  مدى

10



 

لتاريخ الصحفي 10/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الباطن«عنوان حفر الرقمية»بيئة خدماتها تطلق

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17154العددالكاتب 1تكرار

الباطن« حفر الرقمية»بيئة خدماتها  تطلق

 

الباطن-اليوم  حفر

مقتصرا أمس٬ أول اطن الب حفر بمحافظة والزراعة والمياه البيئة بمكتب العمل انطلق
ة جائح بسبب ة الراهن للظروف نظرا وذلك الرقمية٬ القنوات عبر الخدمات تقديم على

المستجد  .كورونا
 

الواتساب ق طري عن اتهم طلب تقديم أو االستفسار للمستفيدين يمكن أنه المكتب وأوضح
م رق ى ة»0500023085«عل مراجع تفيد للمس ن يمك ا كم ب٬ للمكت ص المخص

والموافقة الموعد أخذ بعد طلبه إجراءات إلكمال المعني  .القسم
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لتاريخ الصحفي 10/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وإرشادات:قالتعنوان العمل إلى العودة إجراءات دليل أصدرت الزوّار"كورونا"الوزارة استقبال ومنها

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3272العددالكاتب 1تكرار

الباب"فيديو على برد"المراجعين صبيا"يتفاعل بدخولهم":بيئة يسمح ..ال
الحل هو  وهذا

وإرشادات:قالت العمل إلى العودة إجراءات دليل أصدرت الوزارة
الزّوار"كورونا" استقبال  ومنها

 

المواسي  جازان-محمد

لـ تصريح ي ف ازان٬ ج ة بمنطق ة والزراع اه والمي البيئة وزارة فرع عدم"سبق"أكّد ٬
ذي ال ديو الفي مقطع حول ق تعلي ي ف ك وذل اً؛ حالي ا إلداراته راجعين الم بدخول السماح

الباب عند المراجعين ووقوف بصبيا الزراعة فرع باب إغالق  .رصد
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الفرع ال "وق رع: ف الق إغ عن داول المت ديو الفي ع مقط حول اركم استفس بخصوص
وزارة ال أن يح التوض ود ن د؛ األح س أم راجعين الم تقبال اس دم وع بيا بص ة الزراع
ا٬ كورون يروس ف ن م ة الوقائي ادات واإلرش ل العم ى إل ودة الع إجراءات دليل أصدرت

ا فقرته في العمل بيئة في الوقاية إجراءات راجعين(ومنها والم زّوار ال تقبال ي)اس الت
ا له ة التابع ق والمراف ة الجه نى مب دخول ب راجعين والم للزّوار السماح عدم على تنص
إصدار ضمنها من تي وال ك ذل عن عوضاً ة التقني ول الحل واستخدام آخر إشعار حتى

 ".التراخيص
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لتاريخ الصحفي 10/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تستعدعنوان والزراعة والمياه البيئة مستحدث“وزارة الصحراوي”بموسم الجراد لمكافحة

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

تستعد والزراعة والمياه البيئة مستحدث“وزارة ”بموسم
الصحراوي الجراد  لمكافحة

 
 

الحميري–جدة هللا  :عبد
خالل الصحراوي راد الج ة لمكافح تعدادها اس ة والزراع اه والمي البيئة وزارة اعلنت

بـ المستحدث وهي)40(الموسم المستهدفة المملكة مناطق في ميدانية  :فرقة
 

راة س دة٬ رفي د أح ير عس شرق جنوب األفالج السليل٬ الدواسر٬ وادي الرياض جنوب
بيشه تثليث٬ هشبل٬ بن وادي  .عبيدة٬

 

حراء والص ران نج ة منطق ات محافظ ة المكرم ة مك ة بمنطق ائف الط رق ش ات مرتفع
منها  .الشرقية

 

المستحدث“ويعتبر م اك”الموس هن ون يك دما عن وتحدث ة المنتظم ير غ المواسم ن م
الخالي والربع عمان وسلطنة اليمن في الصحراوي للجراد  تفشي
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لتاريخ الصحفي 10/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واشعارعنوان خليص وادي مسح اليوم بدأت الوطنية المياه عقار40شركة

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد2064العددالكاتب 1تكرار

واشعار خليص وادي مسح اليوم بدأت الوطنية المياه  عقار40شركة

 

الشيخ-بقلم  خليص_انور
 

االثنين اليوم خليص1/6/2020بدأت محافظة ي ف ا لعمالئه ة الوطني اه المي شركة
ق طري عن اتهم بيان بتحديث ادروا يب أن اه المي بكة ش ا به يوجد التي لها التابعة والقرى
اه المي تهالك اس خدمات ير فوات لهم تص ال تركين المش ن م دداً ع وإن المتاحة٬ وات القن
إلزامياً أصبح البيانات تحديث أن مؤكدة بعقاراتهم٬ الخاصة البيانات تحديثهم عدم بسبب

المستفيدين٬ عن المياه خدمات وقف يتم ال حتى العقارات ترةلكافة الف خالل يتم وسوف
ه مهل وإعطاء اتهم بيان لتحديث اه مي دادات ع ا به يوجد تي ال ارات العق بأشعار ة القادم
تحسب رسوم أي بدون البيانات تحديث بأن علما البيانات لتحديث األشعار من أسبوعين
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سوف المحدد ت الوق ي ف اإلشعار د بع اتهم بيان دثون يح ال ذين ال والعمالء العميل على
عنهم الخدمة قطع ويتم رسوم ذلك بعد  .تحسب

 
عقاراتهم في التي المياه عدادات بتحديث المبادرة المشتركين  وعلى

اإللكتروني الفرع للتحديث الشركة  بموقع

http://eBranch.nwc.com.sa 

المطلوبة  المستندات
العقار  صك

البناء  تصريح
الهوية  صوره
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لتاريخ الصحفي 10/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالخارج644عنوان الزراعي االستثمار مشاريع لدعم مليونا

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد7186العددالكاتب 1تكرار

بالخارج644 الزراعي االستثمار مشاريع لدعم  مليونا

 

العنزي:الرياض  سليمان

ي ف الزراعي تثمار االس ادرة مب ذ تنفي ي ف شروعه عن الزراعية التنمية صندوق كشف
لع الس ن م ة التكلف رة وميس تقرة٬ المس دادات اإلم أمين ت ى إل دف ته تي وال ارج٬ الخ

الماضي ام الع خالل ادرة المب هـذه باكـورة وكانت للخطر٬ بقرض2019المعرضة
ة ات549بقيم منتج د وتوري ة زراع دف به لایر٬ ون وب:ملي حب ح٬ القم عير٬ الش

ة الموافق ى إل باإلضافة ا٬ أوكراني ة جمهوري ن م الصويا ول وف ة٬ الزيتي ذور الب الذرة٬
و بنح آخر مشروع ي95على ف المتخصصة ة الوطني الشركات إلحدى لایر ون ملي

الحيواني واإلنتاج الزراعي  .االستثمار
 

وطنية  اسـتراتيجية
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ه علي اطلعت حديث تقرير في الصندوق وطن«قال مجلس»ال رار ق ن م ا نطالقـ ه إن
ن م داء ابت الخضراء األعالف ة زراع بإيقـاف القاضي 1440/2/25٬الوزراء هـ

اه والمي ة البيئ وزارة لـــ ة والتنمي ة االقتصاديـــ ؤون الش س مجل ه توجي ى إل ارة وإشـــ
الزراعي االســـتثمار معالم تتضمن الغذائي لألمن وطنية اسـتراتيجية بإعداد والزراعة
ن م رة المق ذائي الغ ن لألم ة الوطني تراتيجية االس مع يًا وتماش ارج٬ الخ ي ف عودي الس
ة الخارجي ة األغذي د توري ادر مص ع لتنوي ادرتين مب منت تض تي وال وزراء ال س مجل

مبادرة منها فيها٬ االستقرار الخارج«وتحقيق ي ف الزراعي تهدف»االستثمار تي وال
ارج٬ الخ ي ف ة الزراعي تثمارات االس ي ف اص الخ اع القط اركة مش م ودع ه توجي ى إل

المضيفة الدول مع للجانبين المـفـيدة الشراكات  .وعـقـد
 

الخارج في الزراعي االستثمار  مبادرة
 

للخطر المعرضة السلع من التكلفة وميسرة مستقرة٬ إمدادات لتأمين  تهدف
 

الماضي العام خالل باكـورتها  2019كانت
 

بقيمة ذرة549٬قرض ال وب حب ح٬ القم الشعير٬ منتجات وتوريد لزراعة لایر مليون
أوكرانيا من الصويا وفول الزيتية٬  البذور

 
بنحو الحيواني95مشروع واإلنتاج الزراعي االستثمار شركات إلحدى لایر  .مليون
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لتاريخ الصحفي 10/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان التجارة«مخاوف عالمية»منظمة غذائية أزمة إلى الجائحة تحول من

الخبر الخبرالثالثاء-02/06/2020-10/10/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9731العددالكاتب 1تكرار

في التجارة«مخاوف أزمة»منظمة إلى الجائحة تحول من
عالمية  غذائية

 

 

جنيف من الجميل  ماجد

ة جائح ر أث ة٬ العالمي التجارة ة منظم أعضاء ث د"بح ات"19-كوفي المفاوض ي ف
ى إل ة الجائح تحول ن م مخاوف وسط ات٬ المحادث ي ف دما ق المضي وكيفية الزراعية

غذائية  .أزمة
 

التمسك أهمية أمس٬ الزراعة٬ للجنة اإلنترنت عبر استثنائي اجتماع في األعضاء وأكد
ي ف ة الزراعي ات المفاوض ة وأهمي ة العالمي حية الص ة األزم الل خ ة المنظم د بقواع

كورونا فيروس أزمة عن الناشئة الغذائي األمن شواغل  .معالجة
 

في تنتهي س للمفاوضات ته رئاس أن ى إل إشارته د ران30بع و(حزي الجاري)يوني
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ة الزراعي ة اللجن س رئي ورد ف جون فير الس ن أعل د٬ جدي س رئي عن البحث وضرورة
ا( ر)جويان أث ث بح اع االجتم دف ه أن د"٬ ع"19-كوفي وض ول ح داول والت

قدما للمضي به القيام ينبغي وما اآلن الزراعية "وقال".المفاوضات يروس: ف ر أث لقد
نناقشه تقريبا موضوع كل في  ".كورونا

 
ى عل م ردوده ي ف وا أعرب اء األعض إن ال ارات"وق خي ة د"ورق ق ة المنظم ت كان ٬

في عن)مارس(آذار16عممتها الجائحة٬ بسبب أوروبا في الحجر إعالن بداية في
ل العم ظروف ومراعاة كورونا٬ فيروس أزمة مكافحة على الكامل التركيز إلى الحاجة
تعراض واس المفاوضات٬ ي ف ا كورون أزمة بها تؤثر التي الكيفية في والتفكير الحالية٬

الـ وزاري ال ر المؤتم ل تأجي اة مراع ع م ة٬ اللجن ل عم ى12سير عل واحد ام ع دة لم
 .األقل
 

دادات اإلم لة سلس في للوباء المدمر األثر عن معلومات األعضاء قدم االجتماع٬ وخالل
وا نم دان البل ل وأق ة النامي دان البل في سيما وال ة.الغذائية٬ النامي دول ال أعضاء دد وش

مسألة الصغيرة"على ة التجاري ال واألعم زارعين الم أزق وم ذائي الغ ن األم ".انعدام
أن على وفود غذائية"وشددت أزمة إلى تتحول أال ينبغي كورونا  ".أزمة

 
ة األغذي تصدير ى عل ودا قي ات الحكوم بعض رض ف إزاء م قلقه عن أعضاء وأعرب

ألزمة ر".19-كوفيد"استجابة التدابي ذه له المطول السلبي األثر من آخرون وحذر
لألغذية الصافية المستوردة للبلدان سيما وال العالمية٬ األسواق  .في

 
ي ف رين العش ة مجموع ي ف ة الزراع وزراء ان بي ى إل اه االنتب وا ان21ووجه نيس

رز)أبريل( وأب ة٬ الزراعي ات والمنتج ة األغذي ي ف المفتوحة ارة التج بدعم تعهد الذي
د قواع ع م متماشية ادرات الص ى عل ة المفروض ود القي ون تك أن ضمان ى إل ة الحاج

و التجارة ومؤقتة"منظمة وشفافة ومتناسبة محدد هدف  ".ذات

 
من الزراعية السياسات شفافية وتعزيز التجارة منظمة قواعد احترام إلى أعضاء ودعا

التجارية بالتدابير المبكرة اإلخطارات  .خالل
 

على أعضاء ارة"وأثنى للتج ة التقييدي دابير الت برصد دول ال ه أبدت ذي ال د الجي االلتزام
ة األزم خالل اتخذت ود".التي القي ذه له دة الجدي السياسات ة دراس ى إل أعضاء ا ودع
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في الزراعية للجنة المقبل العادي االجتماع  ).يونيو(حزيران18خالل

 
ى عل األعضاء شدد ذائي٬ الغ األمن ب يتعلق ود"وفيما القي أن بش دة جدي مفاوضات ح فت

ة الزراعي الصادرات ى عل ؤ"المفروضة التنب ة وإمكاني ود٬ القي فافية ش ز تعزي دف به ٬
اإلنسانية لألغراض العالمي األغذية برنامج مشتريات تيسير عن فضال  .بها٬

 
الـ مجموعة ة33ودعت وآلي ة األغذي لتخزين دائم حل إيجاد إلى النامية الدول وبعض

األزمات من الوقت هذا في الغذائي األمن لضمان ة.خاصة المتقدم دان البل بعض ن لك
ي ف راط اإلف عن أ ينش د ق ذي ال السوق وتشوه المباشرة غير اآلثار من تحذيرها جددت

 .التخزين
 

ا تقدمه تي ال دة الجدي ة المعون بمجموعات ا علم األعضاء ط أحي ي٬ المحل دعم ال وبشأن
سوق ي ف ل المحتم ا وتأثيره ا٬ كورون ألزمة استجابة المزارعين إلى الحكومات بعض

العالمية  .األغذية
 

ل األج ل طوي دفا ه زال ي ال ي٬ المحل دعم ال ض تخفي إن ة نامي دان بل دة ع ت وقال
العادلة التجارة لتحقيق وأساسيا الزراعية ز.للمفاوضات كيرن ة مجموع أعضاء وكرر

ة( لألغذي المصدرة البلدان من المشوه)مجموعة ي المحل دعم ال تخفيض ى إل دعوتهم
 .للتجارة

 
األسواق ى إل الوصول ز تعزي ي ف ة لألغذي المصدرة دان البل بعض ة رغب ت قوبل وقد

المسألة هذه لمناقشة مناسبا ليس الوقت إن قائلة النامية٬ البلدان بعض من  .بمقاومة
 

بلدان (4-قطن"وعرضت مالي" تشاد٬ فاسو٬ بوركينا قطاع)بنين٬ ي ف ة األزم ر أث
مضى وقت أي من أكبر أهمية المسألة هذه تعطي أن المنظمة داعية  .القطن٬

 
أزمة أثرت كيف األعضاء ة"19-كوفيد"وناقش الكامل اركة المش ى عل درتهم ق في

مواصلة ن م دال ب يروس الف ة مكافح ى عل ز ترك العواصم إن ائلين ق ات٬ المفاوض ي ف
وعواصمها ود الوف ن بي االتصاالت ت جعل ت اإلنترن بر ع المناقشات وإن المفاوضات

صعوبة  .أكثر
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الصعوبات ذه ه ن م رغم ال ى عل ه أن د أك ة الزراعي ة اللجن س رئي أن ير أن"غ ي ينبغ
اع لالجتم دي التقلي الشكل محل يحل ن ل ك ذل أن ع م اإلنترنت عبر أن.نجتمع ي ينبغ
تتدفق المعلومات نبقي أن ينبغي تحليلنا٬ نواصل أن ينبغي الوثائق٬  ".نتبادل

 
ات المفاوض أن ن م ذروا ح اء أعض أن ير ة"غ إال"الحقيقي تأنف تس أن ن يمك ال

الشخصية الـ.باالجتماعات ة القم ل تأجي أن آخرون د12ورأى مزي ريس لتك فرصة
التحليلي للعمل الوقت  .من

 
أزمة أثر على يركز أن ينبغي الحالي العمل إن أعضاء سيما"19-كوفيد"وقال وال ٬

ذائي الغ األمن ب ق يتعل ا لة.م مواص دون ول تح أال ي ينبغ ة األزم أن رون آخ ورأى
الزراعة إصالح في المتمثل األجل الطويل الهدف تحقيق إلى الرامية  .المناقشات

 
اجتماعات د وعق تقبل٬ المس ي ف االفتراضية االجتماعات وتواتر شكل األعضاء وناقش
ة المكتوب ذكرات والم ات االجتماع ن بي ع والجم ا٬ ممكن ك ذل بح يص دما عن ة .مختلط
اجتماعات م تنظي وإمكانية االجتماعات٬ لهذه التحضير لتيسير األجل الطويل والتخطيط

محددة تقنية مسائل لمناقشة الصغيرة  .للمجموعات
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