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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الواعدة"الفضلي"عنوان المحاصيل مجال في التطبيقية األبحاث مشروع من األولى المرحلة يطلق

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 19تكرار

التطبيقية"الفضلي" األبحاث مشروع من األولى المرحلة يطلق
الواعدة المحاصيل مجال  في

 

 واس-الرياض
ة المرحل الفضلي٬ رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي معالي أطلق
اج اإلنت ادة لزي دة؛ الواع المحاصيل ال مج ي ف ة التطبيقي األبحاث روع مش ن م ى األول

التسويقية الكفاءة ورفع النوعية  .وتحسين
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من ة المملك لظروف المالئمة األصناف النتخاب دراسات إجراء إلى المشروع ويهدف
ات العملي ة ودراس ول٬ محص ل لك بة المناس اطق المن ى عل يز والترك ول محص ل ك
امالت المع ة دراس ى إل النوعية٬إضافة وتحسين اإلنتاج زيادة على تؤثر التي الزراعية
ويقية التس اءة الكف ع رف ب جان ى إل ج٬ المنت ودة ج ع لرف ده وبع ه أثنائ ي وف الحصاد قبل

المنتج على القائمة والصناعات والتخزين التغليف عمليات  .وتطوير

ضمنها ن م المحاصيل ن م د العدي ى األول ه مرحلت ي ف روع المش ون:ويستهدف الليم
وز والل ادو األفوك ى إل إضافة ان٬ والرم الطائفي والورد التنين وفاكهة األزرق والتوت

والكينوا والخوخ والفراولة العنب جانب إلى والتين٬  .والبُّن

من تكّونت الواعدة المحاصيل مجال في التطبيقية األبحاث لتقييم العلمية اللجنة أن يذكر
ل٬ الجلي ي عل دكتور ال المشروع دير وم العيادة٬ أحمد المهندس للزراعة الوزارة وكيل

خارجيين ومقيمين والتكنولوجيا للعلوم العزيز عبد الملك جامعة من  .وعضو

ك المل ة وجامع نجران ة وجامع سعود الملك جامعة من مقدَّمة المقبولة األبحاث وكانت
بأبها  .خالد
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه"الفضلي"عنوان وترشيد لكفاءة الوطني المركز يدشن

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العدد0الكاتب 26تكرار

المياه"الفضلي" وترشيد لكفاءة الوطني المركز  يدشن

 
 

 واس-الرياض
ن المحس د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ن دش
دف به وزراء٬ ال س مجل ره أق ذي ال اه٬ المي يد وترش اءة لكف ني الوط ز المرك لي٬ الفض
ق وتحقي اه٬ المي داد إم لة سلس كفاءة وتحسين المياه وترشيد كفاءة رفع في الجهود توحيد
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المملكة رؤية مستهدفات إطار في المستدامة  .2030التنمية
 

ن ب اد فه دس المهن اه المي يد وترش اءة لكف ني الوط ز للمرك ذي التنفي رئيس ال ح وأوض
ا ونقله اه المي اج إنت اءة كف رفع تستهدف مهمة خطوة يعد المركز أن الدوسري٬ حويزي
ن بي ود الجه د توحي ى عل العمل خالل من ة٬ المملك ي ف استخدامها يد وترش ا وتوزيعه
د وتحدي المياه٬ وترشيد لكفاءة وطنية برامج ووضع الحكومية٬ وغير الحكومية الجهات
ذ تنفي ة متابع ى إل افة إض ذلك٬ ب ة المتعلق ات والسياس ط والخط داف واأله رات المؤش
ا٬ فاعليته دى وم ا نتائجه ن م ق والتحق ة٬ المعني ات الجه مع لتحقيقها الالزمة الخطوات

بذلك دورية تقارير  .وإعداد
 

خالل من اه المي اع قط ي ف تدامة المس ة التنمي م دع يستهدف المركز أن الدوسري وبين
ة٬ المعني ات الجه مع بالتنسيق المياه وترشيد بكفاءة الخاصة األنظمة مشروعات اقتراح
ر والمعايي ة الفني وائح الل دار وإص ة٬ الالزم ة النظامي راءات اإلج تكمال الس ا ورفعه
وضع ي ف ة المعني ات الجه ع م يسهم كما المياه٬ وترشيد كفاءة تحقق التي واإلجراءات
ات اآللي ويشجع المياه٬ وترشيد كفاءة يحقق بما والمعدات لألجهزة القياسية المواصفات

واستخدامها الرمادية المياه تدوير إلعادة المحفزة  .واإلجراءات
 

برنامج إدارة ى عل اعد تس تي ال بة المناس األسس وضع سيتولى المركز أن إلى وأشار
ة الالزم د القواع ووضع ة٬ المعني ات الجه ع م يق بالتنس اه٬ المي يد وترش اءة كف بطاقات
ة المعني ات الجه ع م واإلسهام المياه٬ وترشيد كفاءة خدمات لمقدمي والترخيص للتأهيل
م تقدي ى إل إضافة اه٬ المي يد وترش اءة كف ارات باختب ة المتعلق الالزمة القواعد وضع في
ق٬ والتحق اس والقي اه المي يد وترش اءة كف دقيق ت ال مج ي ف ارية واالستش الفنية الخدمات
ة ومتابع ونشره اه٬ المي يد وترش اءة كف لخدمات ق والتحق اس للقي الوطني الدليل وإعداد

 .تحديثه
 

م رق الوزراء مجلس بقرار أنشئ المياه٬ وترشيد لكفاءة الوطني المركز أن 336يذكر
ر2وتاريخ رأس2021فبراي وي واإلداري٬ الي الم تقالل واالس بالشخصية ع ويتمت ٬

ويضم والزراعة٬ والمياه البيئة وزير معالي إدارته ات12مجلس جه ون يمثل عضواً
وترشيد اءة كف ال مج ي ف واالختصاص الخبرة ذوي ن م ن واثني ة٬ حكومي ومؤسسات

 .المياه
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سنويا40عنوان بالمملكة الغذائي الهدر حجم لایر مليار

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد21174العدد0الكاتب 1تكرار

سنويا40 بالمملكة الغذائي الهدر حجم لایر  مليار

 

الزهراني  الطائف-سعيد
 

در ه ن م د للح املة ش ة توعوي ة حمل ي ف ة والزراع اه والمي البيئة وزارة 4.6شرعت
ة بقيم نويا س الغذائية المواد من طن العمل40مليون ى إل ع الجمي ودعت لایر٬ ار ملي

شعار الزود»تحت وال  .»النقص
 

در اله ادة زي ن م الفضلي دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي وحذر
الى الجميع داعيا واالقتصاد٬ والصحة البيئة على سلبية آثار من لذلك لما الغذائي والفقد

داف أله ا وتحقيًق أوًال هللا م لنع ديرا تق ة الغذائي واد الم راء ش ي ف وازن ة#الت _رؤي
الموارد2030 على الحفاظ  .في

 
بـ در يق ذائي الغ الهدر ان فقال للحبوب المؤسسة محافظ الفارس احمد ار)40(اما ملي
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ذاء بالغ در اله ن م د للح ار واألفك ائح النص ديم وتق ي الوع ع رف ى ال ا داعي نوًيا س لایر
الطعام فائض من  .واالستفادة

 
تخطو ة المملك أن ى إل ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ب نائ يطي المش منصور وأشار
ي اإليجاب لوك الس يز تحف خالل من الغذائي٬ األمن تحقيق في للمساهمة متقدمة خطوات

الغذائي الهدر مخاطر وتالفي الرشيد االستهالك  .و
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الكثيرعنوان استنزاف إلى يجر القليل هدر

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

المريشيدالكاتب الرصد19286العددسعود 1تكرار

الكثير استنزاف إلى يجر القليل  هدر

 
 

 

المريشيد   سعود

من محمومة بماراثونات استقباله ظاهرة سنة كل من رمضان شهر حلول قرب مع تبدأ
ى عل د يزي ا لم تهالك االس ي ف ة والمبالغ راء الش ي ف راط واإلف وق التس ي ف راف اإلس
الكمالية٬ المنزلية واألدوات والمشروبات المأكوالت من المتنوعة األصناف من الحاجة
ب مك ي ف المطاف ه ب هِ ينت م ل إن تخدام٬ اس دون الحول ا عليه يحول ا منه ير كث والتي

الكريم الشهر هذا صيام من الربانية الحكمة مع يتنافى وهذا  .النفايات٬

ا تكييفه ن يمك ياء أش ى عل ات النفق ي ف راف واإلس رف الص ى عل اس الن درج د لق
ول الق ى إل ا يقودن ذا وه ة٬ والكمالي ة المزدوج اريف لوكيات:بالمص الس ك تل إن

تعكس خصال من المسلم المجتمع به يتحلى أن يفترض ما حقيقة تعكس ال والممارسات
م النع ع م ل التعام ن وان.حس بعن ة دراس ي اس"فف األس ط در:خ واله د الفق ر مؤش

ذاء"بالمملكة الغ ي ف در واله د الفق ن م للحد السعودي الوطني البرنامج أجراها والتي ٬
ام ع وب للحب ة العام ة د)2019(بالمؤسس وفق هدر بة نس أن ة الدراس ك تل رت ذك ٬

بة نس وق ف بلغت ي)?33(الغذاء بحوال در تق ة إجمالي ة وبقيم ارات)10.7(٬ ملي
ي ف راط واإلف ذير والتب اإلسراف ممارسات إن القول إلى يأخذنا وهذا السنة؛ في دوالر
ي ف تدعي تس ا٬ منه ع الجمي ى عل يخشى تي ال وارد الم واستنزاف اق واإلنف االستهالك
نشيد وهنا بالعواقب٬ الجميع وتذكير للترشيد المجتمع توعية برامج تكثيف أولى مرحلة
ى عل تاغ هاش بإطالق األخيرة الغذاء في والهدر الفقد من للحد الوطني البرنامج بمبادرة
ا وآثارهم ذائي الغ د والفق در اله أن بش ة للتوعي زود ال وال النقص وان بعن تر توي منصة

االً إجم واالقتصاد الصحة ى عل ة.السلبية الحق ة مرحل ي ف ه مع ر األم تلزم يس ا وربم
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راف اإلس ن م د للح رفين المس ن م ابثين الع دي ي ف وك اهلين المتس دي ي ى عل ذ األخ
للشهوات االستسالم سوى يعكس ال ذي ال اق واإلنف االستهالك ي ف راط واإلف ذير والتب
ى عل روج والخ امرات والمغ اة للمباه ب وح ات والرغب واء لأله اد واالنقي ذات والمل
اة مراع وال روءات للم ظ حف وال ب للعواق دير تق وال للمصالح اة مراع غير من النظام٬
ن م ًا جميع ا لن د الغ ه يحمل د ق ا لم تحسب وال ثروات٬ وال وارد للم يانة ص وال وق للحق
ح وجوائ ية سياس داعيات ت ن م رة المتوات ة العالمي داث األح تفرضه ما ظل في مفاجآت

 .صحية
 

ول نق ذا ي:وله ف يد بالترش إال ان يكون ال زة الع ماء س ي ف ا وارتقاءه م األم اظم تع إن
واالستهالك اإلنفاق في اإلسراف وإن الموارد٬ وحفظ اإلنفاق في واالقتصاد االستهالك
الس لإلف ريع س ق طري و وه وارد٬ والم ثروات ال ظ لحف دو ع ه وأنماط وره ص ة بكاف
أن ار االعتب ي ف ذاً آخ ير٬ الكث تضييع إلى بالتأكيد يجر القليل تضييع ألن وذلك والفقر٬
ا ونمائه ا وقوته ة األم اء لبق أساسي وم كمق برى الك دين ال لمقاصد ظ حف هو م النع حفظ
ي ف اد واالقتص اق اإلنف ي ف يد الترش ي يقتض اله٬ ع ي ف ل ج كر الش وأن عادتها٬ وس

تزول ال حتى وحفظها النعم مع التعامل حسن بتقييد  .االستهالك
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر هدرعنوان دون رمضان

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الهمزانيالكاتب الرصد10046العددفارس 1تكرار

هدر دون  رمضان

 
 

الهمزاني  فارس

وتصاحبه دعاء وال ان باإليم ة مليئ ة بروحاني أتي ي ذي ال ير٬ الخ شهر اليوم علينا يحل
أجواء ا له تي ال والسحور٬ اإلفطار ي ف ام الطع فرة س رأسها ى وعل الممتعة٬ الطقوس

الكريم الشهر صفو تعكر السلبية السلوكيات بعض أن إال مختلف٬ ومذاق ق.خاصة وف
در يق السعودية في الغذائي الهدر فإن والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة عن صادر تقرير

طن40بقيمة ف أل تين وس تة وس ن ماليي ة أربع ادل يع ذا وه سنويا٬ لایر ذه!مليار ه
بجدية عندها التوقف تتطلب نفسه الوقت وفي مؤلمة٬ يشكل.األرقام ة بالنعم العبث إن

بلدان وجود ظل في بالدنا عن سلبية صورة يعكس وأيضا الغذائي٬ لألمن خطر مصدر
والحاجة الجوع  .تعاني

 
ائل الرس ع تنف م ل إذا ف ة٬ المعني ات الجه ل قب ن م ريع تش ى إل اج تحت لوكيات الس ذه ه
ة رقابي ائل وس وجود حان فقد عقود٬ منذ بها نسمع التي اإلرشادية والحمالت التوعوية

الممارسات هذه وتجرم عن"الهياط"والئم.تغرم تبحث تي ال واألفراح المناسبات في
ا وأيض ذائي٬ الغ در اله ادر مص م أه د أح تغالل٬ االس اهير مش وات ودع ات الفالش

مبدأ وفق بالكراتين٬ إال تعترف ال التي الشراء النقص"سلوكيات وال زود ك"!ال وكذل
التنظيف وقت الليل آخر المطاعم في يحدث من.ما مئات وجود ظل في يحدث هذا كل

للحضور اتصاال إال تتطلب ال التي النعمة حفظ سمع.جمعيات أو رأ ق من بالمختصر٬
أن ب دا جي يعرف س وع٬ الج ن م ترات وف ب والتع د الك ع م دادنا أج ات وحكاي ص قص

وحدها تكفي ال المسرفين على  !الغرامات
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النوويعنوان األوسط الشرق مقابل األخضر األوسط الشرق

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الضويحيالكاتب الرصد19953العددعبداللطيف 1تكرار

النووي األوسط الشرق مقابل األخضر األوسط  الشرق

 

 

 

 

الضويحي  عبداللطيف

ون لتك ر األخض األوسط رق للش راء الخض عودية الس ادرة المب الق إط من د ب ال ان ك
ي ف ي واإليران رائيلي اإلس وويين الن المشروعين افح ويك زاحم ي ي عرب مشروع بمثابة

األوسط هي.الشرق ل ب ة٬ ناحي ن م النووي التسلح سباق من مزيداً تحتمل ال فمنطقتنا
السالم مشاريع لسباق  .بحاجة

 
في الشعوب أكثرية وإن العربية٬ الدول هي األوسط الشرق منطقة في الدول أكثرية إن
وشعوب دول ي تبق ألن ة كافي ت كان ة األكثري ذه وه العربية٬ الشعوب هي المنطقة هذه
ر عب تقرار واالس الم والس الح التص ة بثقاف م تنع ة النووي اريع المش ن ع دة بعي ة المنطق
ات كيان االستعمارية الغربية الدول استزرعت حتى نووية٬ لبرامج الحاجة دون التاريخ
ت وجلب ل ب ا٬ وأخالقن ا وثقافتن ا منطقتن عن وغريبة شاذة منطقتنا٬ في احتالل ومشاريع
ا وطوائفه ذاهبها م عن حتى اذة ش ة معلب ة طائفي أنظمة الغربية االستعمارية الدول هذه
ونظام ألرض ل غاصب ان كي ن بي النووي التسلح سباق برز عندئذ تمثيلها٬ تدعي التي

للشعوب  .غاصب

مبادرة بإطالقها السعودية مهمة األخضر«إن األوسط سمو»الشرق عنها أعلن التي
السالم ة ثقاف نى وتتب ني تب ي فه هلة٬ س ة مهم ليست سلمان٬ بن محمد األمير العهد ولي
ا مدنه أصبحت ة منطق ي ف األخضر٬ وبسالحها األخضر وبوعيها األخضر بمشروعها
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الذا وم روب لح احات س وارعها وش ة الثق دم ع اد زن ى عل ا وعالقاته وف للخ را وك
ن والمهاجري ن الالجئي فن بس العالم بحار مألت منطقة والشاذين٬ والمرتزقة للميليشيات

 .البائسين
 

وصناعة اج إنت ي ف ل وثق وزن ن م الم والع األوسط الشرق في تمثله بما السعودية٬ إن
ا م وإن الم٬ والع األوسط الشرق ة منطق ي ف وإسالمي ي عرب وزن من تمثله وما النفط

تطلق هي طموح٬ محلي بيئي مشروع من األخضر«تتبناه األوسط الشرق ادرة ٬»مب
زراعة خالل من الطموح البيئي المشروع هذا عن أكبر50وتعلن وهو شجرة؛ مليار

تعادة اس خالل ومن العالم٬ في تشجير إعادة األراض200برنامج ن م ار هكت ون ملي
ل تمث تي وال دهورة٬ ض%5المت خف الل خ ن وم المي٬ الع دف اله ن ن%60م م

لتخفيض تركة المش ة العالمي ود الجه ة لمواكب ط النف إنتاج عن الناتجة الكربون انبعاثات
الكربونية  .االنبعاثات

 
الماضية٬ اعات الس خالل هجوم ن م ة اإليراني ة النووي نطنز منشأة له تعرضت ما إن
ة المنطق ي ف ي اإليران اإلسرائيلي ووي الن لح التس باق س ن م لة سلس ي ف ة حلق إال س لي
ا الجغرافي م حج ل مقاب ا٬ منهم ل ك وهم يت كما منهما ألي األمن يجلب لن والذي والعالم٬
رائيلي اإلس وويين الن روعين المش حاب أص اها يخش تي ال ة العربي ديموغرافيا وال

مثيالته.واإليراني من بكثير أخطر األوسط الشرق في النووي التسلح سباق يعد ولذلك
ببين لس ة٬ الهندي ارة والق ى األقص رق الش ي ى)أوال:ف عل ديد الش رانيين اإلي افس لتن

ا وثاني ة٬ المنطق دول ن م عدد في الطبيعية التاريخي)الموارد د والحق ة الكراهي م لحج
ي عرب هو ا م ل ك ضد النوويان الندان يحمله إسرائيل.الذي ا ارتكبته تي ال ازر والمج

د والحق الضغينة على تبرهن السلم٬ وأوقات الحروب أوقات في العرب حق في وإيران
العاقين الجارين لهذين  .العنصري

 
باق الس دولتي ل ديها تح بجانب آخر٬ تحديا األخضر٬ األوسط الشرق مبادرة فرضت لقد
دول ال ي ف تجري أو تصب تي ال ار األنه ي ف األطماع ذات للدول تحديها وهو النووي٬

ة بيل.العربي س ي ف تطيع تس ا م ل ك ا وإثيوبي ا وتركي ران وإي رائيل إس تخدمت اس د لق
ار٬ األنه بها تصب أو األنهار تتخللها التي العربية٬ الدول ضد التعطيش سالح استخدام
رة وف ذات ليست ة٬ عربي ة دول من ر األخض ط األوس الشرق ادرة مب أتي ت ك ذل ع وم

ة.مائية البيئ داء أع دام أق تحت من البساط األخضر األوسط الشرق مبادرة تسحب فهل
السالم؟  وأعداء
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان وحماية المتجددة الطاقة في االستثمار

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

البوعينينالكاتب الرصد17729العددفضل 1تكرار

 مجداف

البيئة وحماية المتجددة الطاقة في  االستثمار
 
 

البوعينين سعد بن  فضل

المملكة رؤية ة2030٬جعلت الرئيس دافها أه ضمن متجددة مصادر من الطاقة إنتاج
من يقرب ما بإنتاج العام9.5والتزمت بحلول واط الحًقا.2030جيجا الهدف ُعدل

ث حي ة الطاق زيج لم ل األمث كيل والتش ة٬ والبيئي تراتيجية اإلس ات المتطلب ع م ب ليتواك
إنتاج اليوم المملكة ول%50تستهدف بحل ددة المتج ة الطاق ق طري عن الكهرباء من

ام مشروعاتها2030ع الل خ من ة لتحقيق ة الحكوم تسعى ذي ال د الجدي دف اله و ه
ي ف تثمار باالس ة العالق ذات التشريعية ة البني يز وتجه ة النوعي تثماراتها واس الطموحة

الخصوص وجه على المتجددة والطاقة عموًما٬ الطاقة  .قطاع
 

زت حف تي ال باب األس ن م اخ المن ة أزم ة معالج ي ف ة الفاعل اركة والمش ة البيئ ة حماي
وصديقة تدامة ومس ة بديل مصادر من الكهربائية الطاقة إنتاج هدف في للتوسع المملكة
ي الت ه كلمت في بوضوح سلمان بن محمد األمير العهد ولي سمو له أشار ما وهو للبيئة٬

فيها في«:جاء المسؤولية من نصيبنا تماماً ندرك للنفط٬ رائداً عالمياً منتجاً بصفتنا إننا
ة٬ الطاق أسواق استقرار في الريادي لدورنا واستمراراً المناخ٬ تغير مكافحة عجلة دفع

المتجددة الطاقة مجال في الريادة لتحقيق الدور هذا  .»سنواصل
 

المتاحة المقومات واستثمار المضافة القيمة وتعزيز االقتصاد تنويع ذلك٬ إلى باإلضافة
تكمال باس ة المملك د تجته ذا ل ومة٬ المرس داف األه ن م ا محلًي ط النف تخدام اس ض وخف
مصدًرا أو للدخل أساسّيًا مصدًرا بصفته النفط على االعتماد خفض إلى الهادفة خططها
ة الطاق اج إنت ي ف ع والتوس دخل٬ وال االقتصاد ادر مص ع لتنوي دة جاه وتسعى ة٬ للطاق
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ة٬ الرئيس داف األه ن م مجموعة ق ولتحقي ل٬ األمث زيج الم إلى الوصول بغية المتجددة
ب٬:منها الطل و نم ة لمواكب ا محليًّ دة المول الطاقة حجم زيادة الدولية٬ بالتزاماتها الوفاء

اء إنش ة٬ المتاح الموارد استثمار كفاءة تحقيق الكهرباء٬ إنتاج في النفط استهالك خفض
الصغيرة تثمارية واالس ة الوظيفي رص الف من مزيد خلق على قادر جديد صناعي قطاع
خفض خالل من ة البيئ وسالمة ان اإلنس صحة ى عل والمحافظة والكبيرة والمتوسطة

الضارة  .االنبعاثات
اذ واتخ تثمارية٬ االس للمشروعات الجدوى دراسات في يؤثر ما أهم من الطلب استدامة

لـ ة الطاق شراء ات اتفاقي ع توقي أن أعتقد لذا الحاسم٬ من7القرار دة٬ جدي مشروعات
ق يحق ه وأن خاصة ددة٬ المتج ة الطاق مشروعات ي ف برى ك تثمارات اس ضخ محفزات
ي والثان ة٬ الطاق قطاع ي ف تثمار االس على المستثمرين تشجيع األول مزدوجة٬ مكاسب
دًا ج ة منخفض تكون س اء الكهرب راء ش ة تكلف وأن خاصة ة مجزي ة مالي د عوائ ق تحقي
ا توجيهه يستوجب ان ك وال أم ن م ة الحكوم ستوفر ا م ى إل افة إض ة٬ بالتعرف ة مقارن

الكهرباء على المتنامي الطلب لمواجهة إضافية محطات  .إلنتاج
 

اتفاقيات ى7توقيع إل باإلضافة الشمسية٬ الطاقة من الكهرباء إلنتاج جديدة مشروعات
ى إل ددة متج مصادر من المنتجة ة لطاق م حج ترفع س دل الجن ة ودوم سكاكا مشروعي

ن م ثر ن3600أك م رب يق ا م ض خف ي ف هم وستس اواط٬ ن7ميغ م ن ط ن ماليي
المتحققة األهداف أهم من وهذا الحراري٬ لالحتباس المسببة  .االنبعاثات

 

الس للشركات العالمية التنافسية أيًضا٬ المتحققة المكاسب شركةمن ومنها أكوا«عودية٬
وبعض»باور المملكة٬ في المتجددة الطاقة لمشروعات أسست أنها أعتقد التي الرائدة٬

والشركات السعودي ال األعم لقطاع اًزا إنج بر يعت ا م واء٬ س حد على األفريقية الدول
للقارات العابرة شراء.الكبرى ة تكلف خفض ي ف أسهم ددة المتج ة الطاق اع قط ية تنافس

الشعيبة مشروع من ل1.04الكهرباء األق و وه اعة٬ س وواط كيل ل لك ي أميرك سنت
بشكل ا تكاليفه وخفض ا فيه والتوسع الصناعة ر تطوي على إيجابا سينعكس ما عالمًيا٬

 .أكبر
 

ى عل البديلة الطاقة توليد في االستثمار باب السعودية الشمسية الطاقة مشروعات ستفتح
ر التغي ف مل ة معالج ي ف اهمة والمس ة البيئ ة حماي في المملكة دور وستعزز مصراعيه

ا مبادرت ا ومنه برى٬ الك ة البيئي روعاتها لمش داد امت و وه اخي٬ عودية«المن الس
األخضر«و»الخضراء األوسط ي»الشرق الت ون للكرب دائري ال االقتصاد ولمبادرة ٬

األخيرة العشرين قمة في  .أطلقتها
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعودي60.4عنوان الزراعي النشاط حجم لایر في%4..مليار النفطي غير القطاع 2020من

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد10046العدد0الكاتب 1تكرار

السعودي60.4 الزراعي النشاط حجم لایر من%4..مليار
في النفطي غير  2020القطاع

 
 

 

الرياض من الخالدي  ماجد
 

ي الماض ام الع الل خ السعودية ي ف ي الزراع النشاط م حج غ و2020بل 60.4نح
نحو مقابل لایر٬ السابق61.4مليار للعام لایر ا2019مليار تراجع مسجال ٬1.7

الثابتة األسعار بحسب وذلك المائة٬  .في
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صحيفة في التقارير وحدة لرصد إن"االقتصادية"ووفقا ف مية٬ رس ات بيان ى إل تند اس ٬
كوفيد ع19-جائحة الرب ي ف يما س وال الزراعي٬ القطاع نشاط حجم في تأثير لها كان
من الرابع2020الثاني الربع في قوي وأداء الثالث٬ الربع في نمو تسجيل تم بينما ٬. 

 
الماضي ام الع ن م األخير ع الرب خالل القطاع ي ف و النم غ ى3.6وبل عل ة المائ ي ف

ذ من ي ربع نمو ى أعل مسجال نوي٬ س ع2014أساس الرب ي ف ع ارتف د ق ان ك ا فيم ٬
بنحو المائة0.7الثالث  .في

 
صيد تضم تي ال ة٬ الحيواني ذلك وك ة النباتي ات المنتج ع جمي الزراعي٬ اط النش ويشمل

العسل منتجات إلى إضافة  .السمك٬
 

بنحو الزراعي القطاع ي4ويسهم ف النفطي ير غ اتج الن من المائة وهي2020في ٬
منذ مساهمة نحو2018أعلى يشكل فيما ي٬2.4 المحل اتج الن إجمالي من المائة في

أعوام ستة في مساهمة كأعلى العام  .لذات
 

أداء سجل ه أن إال الماضي٬ ام الع الزراعي القطاع نشاط حجم تراجع من الرغم وعلى
الجائحة٬ أثير ت ة محدودي ى إل ود يع ا ربم ك وذل ة٬ الرئيس ات القطاع بعض ن م أفضل

القطاعات ببقية  .مقارنة
 

الماضي ام الع خالل الزراعة لنشاط المصرفي القطاع من المقدم االئتمان حجم وارتفع
ى2020 غ16.4إل بل و وبنم لایر٬ ار اع11.7ملي القط سجل ث حي ة٬ المائ ي ف

اع القط زال ال ن لك ة٬ الرئيس ات بالقطاع ة مقارن ان٬ االئتم حجم ي ف و نم ى أعل ث ثال
نحو السعودية1يشكل في المصرفي االئتمان حجم من المائة  .في

 
خالل السعودية ي ف الزراعي قطاع نشاط حجم لایر61.4نحو2019وبلغ ار ملي

بلغت ى800وبزيادة أعل ا حينه القطاع سجل حيث سبقه٬ الذي العام عن لایر مليون
بنحو نما أن بعد أعوام خمسة في نمو المائة1.3معدل  .في

 
بالشكل ا وتوجيهه ة الزراعي المنتجات م دع ي ف ة الحكوم ه توج ادة إع ى إل ك ذل ويعود
ك بذل ليعكس ة٬ المحمي وت والبي السمكي تزراع واالس العضوية ة الزراع بر ع األمثل

المقبلة لألعوام النمو معدل في إيجابا  .أثرا
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ي ف اعدة والمس ة الزراعي ات المنتج ض لبع ذاتي ال اء االكتف ادة لزي عودية٬ الس عى وتس
وه نم لمواصلة وغيرها٬ المساندة اللوجستية والخدمات الزراعية اإلمداد سالسل تغطية
ة الزراعي ة السياس ع م يتماشى ا بم ذائي الغ ن األم ق تحقي ي ف اهمة للمس دوره ز وتعزي

و المملكة"للمملكة٬  ".2030رؤية
 

االقتصادية التقارير  وحدة
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الخبر تفاصيل

الخبر التربةعنوان وتجريف الرمال بنقل يقومان البيئة لنظام مخالفَين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 24تكرار

يقومان البيئة لنظام مخالفَين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات
التربة وتجريف الرمال  بنقل

 

 واس-الرياض
ال الرم ل بنق ان يقوم ة البيئ ام لنظ الفَين مخ ئي البي ن لألم ة الخاص وات الق بطت ض

جدة محافظة في تصريح دون التربة  .وتجريف
 

م ت ه أن الكي٬ الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي المتحدث وأوضح
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واطن٬ لم ا ملكيَتيه ود تع التربة٬ وتجريف الرمال نقل في تستخدم وشاحنة جرافة ضبط
ة كاف ة النظامي اإلجراءات ق تطبي م وت تانية٬ الباكس ية الجنس ن م ان مقيم عليهما ويعمل

المعنية الجهات من  .بحقهما
 

ة الفطري اة الحي أو ة البيئ ى عل داًء اعت ل تمث حاالت أي عن اإلبالغ على الجميع وحث
الطوارئ رقمي رقم)996(و)999(على وال المملكة٬ مناطق جميع )911(في

والرياض المكرمة مكة  .بمنطقتي
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الخبر تفاصيل

الخبر فريدةعنوان فطرية بحياة تزخر المملكة

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2648العدد0الكاتب 1تكرار

فريدة فطرية بحياة تزخر  المملكة

 

 

المكرمة-مكة  مكة

مجموعات تحتضن تي ال ة الطبيعي ا محمياته يز وتتم فريدة فطرية بحياة المملكة تزخر
والبعض ادر٬ ن بعضها البيولوجي٬ والتنوع الفطرية٬ بيئتها بثراء الحيوانات من كبيرة

باالنقراض مهدد  .اآلخر
 

المتعلقة المصادر بعض الفطريةوتشير شبالحياة يعي ه أن من367إلى ا مختلف ا نوع
وأسماك وبرمائيات وزواحف وطيور ثدييات بين ما تتنوع المملكة في الحية  .الكائنات
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 الثدييات
منها79 وأنواعها٬ رتبها تختلف المملكة في توجد البرية الثدييات من  :نوعا
 

العربي  النمر
ك المل ة لجامع ة دراس درت وق ة المملك وب وجن غرب والسروات مدين جبال في يوجد

عام إلى2006سعود يصل عددها أن  فردا٬65
 

العربي  الذئب
البالد غرب الجبال وبعض والوسط والصحراء السعودية شمال في العربي الذئب  يكثر

 
 الثعالب
اك ي3٬هن الرمل ب والثعل ي٬ الفنك ب والثعل ر األحم ب الثعل ا منه ب٬ الثعال ن م واع أن

النفود وصحراء الخالي الربع وصحراء السعودية شرق في  وتوجد
 

 الضباع
ي الغرب وب والجن الشمال ي ف المخطط٬ الضبع وهو الضباع٬ من فقط واحد نوع يوجد

البالد وغرب وشرق وسط األجزاء وبعض السعودية  من
 

البابون  قرود
ي ف ي الغرب وب الجن ات محافظ ي ف ة البري ابون الب رود ق ى عل رود الق ود وج ر يقتص

مليون ربع من أكثر تعدادها ويبلغ  جبالها٬
 

 الغزالن
ع الرب حراء ص في وتنتشر اآلالف ب دادها أع در وتق الغزالن٬ ن م دة عدي وع أن ش تعي

البالد جنوب  الخالي
 

 النمس
اء األحس ي ف د ويوج ادي الرم س النم و ه األول س٬ النم وان حي ن م ان نوع ش يعي

الجنوب في ويوجد األبيض الذيل ذو والنمس  والقطيف٬
 

العربي  األرنب
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النفود وصحراء الدهناء وصحراء الخالي الربع صحراء في العربي األرنب  يوجد
 

 الطيور
والنسور146يوجد الصقور أبرزها ومن الطيور٬ من مختلفا  نوعا
 

 الزواحف
السعودية99يوجد في الزواحف من  نوعا
 

 البرمائيات
والعلجوم الضفادع وهي البرمائيات٬ من نوعان  يوجد

 
 األسماك
األسماك34يوجد من مختلفا  نوعا
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رمضانعنوان حلول مع األغنام أسعار ارتفاع

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17469العدد0الكاتب 1تكرار

رمضان حلول مع األغنام أسعار  ارتفاع

البيع عملية لتسهيل األسواق وتنظيم الرقابة بتشديد  مطالب

 

بالخبر المواشي  )5(الثقبة-سوق
 

عويض آل  الخبر-عبدالرحمن

بسوق»اليوم«رصدت األغنام أسعار ارتفاع من مواطنين شكاوى ميدانية٬ جولة في ٬
ه في الغ مب ير كب بشكل ارك المب رمضان شهر ول حل ع م يصعب.الخبر ه أن دين مؤك

ط المتوس دخل ال حاب ألص بة بالنس عار األس ذه به راء د.الش التواج اب غي ى إل ن الفتي
للمرتادين البائعين مضايقة من والحد السوق لتنظيم  .األمني
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الرقابة  تشديد

سعرها ان ك تي ال ذبائح ال أن افعي الي دهللا عب واطن الم أصبحت1000وأوضح لایر
بـ يزة1600أو1500اآلن وج ترة ف ي ف ير كب اع ارتف ذا وه ة.لایر٬ أهمي دًا مؤك

ل الدخ حاب أص اج احتي اة ومراع ا به ب التالع دم ع ى عل ديد والتش عار األس ة مراقب
وائية العش ه علي ى وتطغ م للتنظي د يفتق السوق أن ى إل الفًتا الخ.المتوسط٬ المس أن ا كم

للنظافة  .تفتقر
 

السوق  توازن
األسعار٬ ارتفاع بسبب الدمام سوق من الشراء يستطع لم أنه علي محمد المواطن وذكر
وال ة معقول ير غ عار األس أن دًا مؤك ر٬ األم س نف د ووج الخبر ب وق س ى إل ه توج م ث

الذبيحة حجم مع ألن.تتناسب السوق٬ توازن يكفل بما األسعار في النظر بإعادة مطالًبا
لع الس ير توف عب سيص عار األس ك وبتل ذبائح ال ير غ رى أخ ات متطلب ه لدي ع الجمي

ادي.األخرى مرت يضايق بشكل ائعين الب ن م وائي عش بشكل ترصد وجود ى إل الفًتا
 .السوق

 
التنظيم  غياب

ر يفتق ه أن إال ه٬ قرب ة ناحي ن م يز يتم ة الثقب سوق أن إلى البكر سليمان المواطن ولفت
والرقابة االهتمام إلى ويحتاج الجيد٬ فيه.للتنظيم ومبالًغا ملحوًظا ارتفاًعا وجد أنه مبيًنا

ط المتوس دخل ال حاب ألص خصوًصا عار عن.باألس ومين ي ذ من ث يبح ه أن ى إل ا الفًت
األسعار جنون بسبب الشراء يستطع لم ولكن رمضان شهر أجل من  .ذبيحة

 
اإلنارة  توفير

ي ف المشتري ى عل احهم وإلح ائعين الب ل تعام سوء ى إل دي٬ الخال د زي المواطن وأشار
ا مطالًب حظيرة٬ ألي ذهاب بال ه حريت ألخذ ه ل ال مج رك ت دم وع بالخبر٬ األغنام سوق

والزراعة البيئة وزارة أو البلدية قبل من الرقابة تشديد الحظ.بضرورة أنه إلى مشيًرا
كلها ش ب يجل ي لك ديها ل وف الص خيم تض رض بغ ا تطعيمه م يت ي المواش ب أغل أن

تري ل.المش لح ني أم تواجد ع م امال٬ ك وق بالس ارة اإلن ير توف بضرورة ب طال ا كم
 .المشاكل

 
مخالفة  مسالخ
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وجود الحظ ه إن الخبر٬ ب األغنام سوق مرتادي أحد وهو الهاجري عبدهللا المواطن قال
الصحية ات الجه ن م ة الرقابي الجوالت ف بتكثي مطالًبا للبيع٬ معروضة مريضة أغنام

ة وم.والبيطري ويق ة٬ نظامي ير غ الخ مس ود وج ي ف بب تس ة الرقاب عف ض إن يفًا مض
البلدية من المعتمد المسلخ عن بعيًدا الذبائح بذبح  .البعض

 
النظام  فرض

بالسوق ف تنظي حمالت اك هن أن محمد٬ عبدهللا الخبر بسوق الحظائر مالكي أحد وبيّن
ضعيف ني األم د التواج أن إال ة٬ البلدي قبل من يومي وضع.بشكل بضرورة ب وطال

ودورات جد المس يانة وص الح وإص وق٬ الس م وتنظي ام النظ رض لف ة أمني ات حراس
اه رون.المي يغيّ ذين ال ام األغن وردي م ى إل ع يرج عار األس اوت تف أن ى إل ت لف ا فيم

مستمر بشكل  .األسعار
 

بالخبر المواشي  )18(الثقبة-سوق
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه"البيئة"عنوان مجاالت في الهولندي السعودي التعاون تعزيز سبل تبحث

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 18تكرار

في"البيئة" الهولندي السعودي التعاون تعزيز سبل تبحث
المياه  مجاالت

 

 واس-الرياض
السعودي اون التع ز تعزي بل س ة٬ والزراع والمياه البيئة وزارة ي-بحثت ف دي الهولن

لخفض ول الحل أفضل ق وتطبي الصحي٬ الصرف مياه معالجة وتقنيات المياه٬ مجاالت

26



الرطبة األراضي وتقنيات الزراعة٬ في المستخدمة المياه  .كميات

ة القائم وم٬ الي يباني الش دالعزيز عب الدكتور للمياه الوزارة وكيل استقبال خالل ذلك جاء
ر مق ي ف اك٬ ب ا ماش السعودية ة العربي ة المملك ي ف دا هولن ة مملك فارة س ي ف ال باألعم

بالرياض  .الوزارة

ز لتعزي اه٬ بالمي ة المتعلق ة األنظم ر تطوي ي ف وزارة ال ود جه اء٬ اللق ي ف تعرض واس
السعودية ة العربي ة المملك رؤية تواكب التي المائية ى2030االستدامة إل باإلضافة ٬

في إقرارها تم التي للمياه الوطنية العام2018اإلستراتيجية صدر الذي المياه ونظام ٬
التنفيذية ولوائحه  .الماضي

دكتور ال ة المائي ات والدراس اث لألبح ني الوط ز للمرك ام الع دير الم اء اللق ر حض
٬ ي الكالل عارف المهندس والتحكم المياه إدارة لمركز العام والمدير البسام٬ عبدالعزيز

سميدت إريك الهولندية السفارة في الزراعي  .والمستشار
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رمضانعنوان شهر من..خالل أكثر تضخ الوطنية م10المياه المناطق3ماليين لجميع يوميًا المياه من

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 20تكرار

رمضان شهر من..خالل أكثر تضخ الوطنية م10المياه ماليين
المناطق3 لجميع يوميًا المياه  من

 
 

 واس-الرياض
وزع وت ستضخ إذ المبارك٬ رمضان شهر لموسم استعداداتها الوطنية المياه شركة ملت

عن يزيد ما نحو المقبلة الفترة مناطق10خالل ع جمي ي ف ا يومًي ب مكع تر م ن ماليي
خالل ا وزواره اطق المن الي أله اه المي ن م ة كمي بر أك ير توف دف به دنها٬ وم ة المملك

المياه على الطلب في ملموًسا ارتفاًعا يشهد ما عادة الذي  .رمضان٬
 

ركة الش أن ي٬ الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن ركة للش ذي التنفي رئيس ال ح وأوض
ات واآللي البشرية الكوادر جاهزية رفع تضمنت تشغيلية بخطة مبكر وقت منذ استعدت

28



ة وآلي ة٬ المتوقع اطر المخ ل تحلي ى إل افة باإلض ة٬ الميداني رق والف وارئ الط رق وف
معها  .التعامل

 
خالل من العمالء ات طلب تقبال اس ي ف جاهزيتها االستعدادات ضمن من أن إلى وأشار
خالل من أو ة الذكي ف الهوات ى عل ة الوطني اه المي ق تطبي في والمتمثلة الرقمية قنواتها

للشركة اإللكتروني د)e.nwc.com.sa(الفرع الموح االتصال م رق إلى إضافة ٬
دار)920001744( م ى عل ة٬ كاف ة المملك اطق من ي ف المياه اعة24لخدمات س

دار م ى عل تعمل س تي ال يانة الص رق ف ى إل ا وتمريره ات البالغ تقبال اس ى تتول تي ال
هللا بأذن المناسب الوقت في معالجتها لضمان  .الساعة

 
ي ف ة العامل رية البش وى الق يز تجه منت تض ل العم ة خط أن ي الموكل دس المهن ن وبّي
النظر ا الفًت اكلهم٬ مش وحل لخدمتهم مستمر بشكل ستعمل التي العمالء خدمات مراكز
يانة والص غيل للتش رق ف يص تخص منت تض ام الع ذا ه ان رمض م موس ة خط أن ى إل
ى عل عالوة ة٬ الفني واألعطال الطوارئ حاالت لمباشرة حديثة وآليات بمعدات مجهزة

التعبئة محطات ومدنها"األشياب"تجهيز المملكة محافظات بمختلف  .ومحتوياتها
 

الشريك المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة مع ومستمراً مباشراً تنسيقاً هناك أن وأفاد
الة٬ المح اه المي ن م دن الم ص حص ع لتوزي ك وذل ة٬ المملك ي ف اه المي اج إلنت رئيس ال

المستفيدة للمدن ضخها استمرار  .وضمان
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية”عنوان من20تطلق”المياه بأكثر مكة في لایر900مشروعًا مليون

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 7تكرار

الوطنية” من20تطلق”المياه بأكثر مكة في 900مشروًعا
لایر  مليون

 

المكرمة-متابعات  :مكة
الوطنية المياه شركة دة20أطلقت بع ا وبيئًي ا مائًي روًعا ةمش بمنطق ة مختلف محافظات
تكلفتها تخطت المكرمة٬ مستفيد900مكة مليون نصف من أكثر وتخدم لایر٬  .مليون

 

بتدشين قامت أنها الشركة ة3وأوضحت بمدين ة وبيئي ة مائي ةمشروعات المكرم ة مك
ن م أكثر ن234ب م ثر أك دم وتخ لایر٬ ون ر240ملي تطوي من تتض تفيد٬ مس ف أل

رر الض ع ورف هاريج الص ل وتقلي ة التغطي ي ف ع التوس دف به ية الرئيس الضخ ة محط
 .البيئي

 

تدشين جرى اوزت12كما تج بتكلفة جدة بمحافظة دم640مشروًعا تخ لایر ون ملي
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من إلى180أكثر إضافة مستفيد٬ مائية5ألف اطقمشروعات ول٬:بمن وث ذة٬ القنف
بتكلفة والغريف٬ منمليون80ورنية٬ أكثر وتخدم مستفيد90لایر  .ألف
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لتاريخ الصحفي 01/09/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيةعنوان المياه بشركة الجنوبي القطاع رئيس يستقبل نجران منطقة أمير سمو

الخبر الخبرالثالثاء-13/04/2021-01/09/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 7تكرار

بشركة الجنوبي القطاع رئيس يستقبل نجران منطقة أمير سمو
الوطنية  المياه

 
 

 واس-نجران
ي ف نجران ة منطق ير أم اعد مس ن ب عبدالعزيز بن جلوي األمير السمو صاحب استقبل
ن ب دهللا عب المهندس الوطنية المياه بشركة الجنوبي القطاع رئيس ٬ اليوم باإلمارة مكتبه
آل ي عل ن ب د محم دس المهن نجران ة بمنطق اه المي خدمات عام ومدير ٬ العمري سعيد

 .عتيق
 

وم تق تي ال ال واألعم ٬ ة المنطق ي ف الشركة أعمال عن مفصل تقرير على سموه واطلع
اريع والمش العمالء خدمات من تتضمنه وما ٬ المنطقة ومحافظات نجران مدينة في بها

المستقبلية والخطط والصيانة التشغيل وأعمال الصحي والصرف للمياه  .الحالية
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خدمات من ه تقدم ا م خالل من الوطنية المياه شركة بها تقوم التي الجهود سموه وثمن
ن م ذ ينف ا وم ٬ رب الش اه مي دمات بخ ة المنطق ة تغطي ى ال دف ته ران نج ة منطق ي ف

بتكلفة الثانية المرحلة في لایر140المشروعات  .مليون
 

بخدمات ق يتعل ا م مضاعفة ى عل ل تعم الشركة أن العمري المهندس أوضح جهته من
المياه جوانب في المنطقة أمير سمو تطلعات تحقيق على والعمل  .المياه
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