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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

«البيئة»: اإلفصاح عن اآلبار يعفي من الغرامة والردمعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

«البيئة»: اإلفصاح عن اآلبار يعفي من الغرامة والردم

@Al_ARobai (الباحة) علي الرباعي
جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها لمالك اآلبار غير المرخصة إلى سرعة اإلفصاح عنها،
والعمل على تصحيح أوضاعها قبل 19 صفر القادم. وأوضح فرع الوزارة في منطقة الباحة، أن على
المواطن إرفاق رسم كروكي؛ يحدد موقع البئر، ومصور جوي، ومملك شرعي إن ُوجد، أو صورة من
التقديم على مملك عبر منصة إحكام، ورفعها عبر بوابة «نما»، أيقونة «خدمة تصحيح وضع اآلبار»، إذ
يعمل على استقبال طلبات اإلفصاح كوادر متخصصة لدراسة الطلبات وتصحيحها وفق االشتراطات

والضوابط الخاصة بتصحيح اآلبار غير المرخصة، وإصدار الرخص إلكترونيًا بالمجان.
 

يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم (710) بتاريخ 1441/11/9هـ، وتضمنت مادته الـ73 «ُيعفى من
الغرامة المقررة على اآلبار غير المرخصة كل من ُيفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح
عنها خالل سنتين من تاريخ العمل بالنظام» ما يعزز دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه،
وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه

استخدامها.

فيما توقع «الئحة المخالفات والعقوبات» غرامًة على من يحفر بئرًا حديثة ؛ دون رخصة تصل إلى (25
ألف ريال مع ردم البئر المخالفة)، وكذلك من يملك بئرًا قديمة ولم يفصح عنها ولم يصحح وضعها

ضمن المهلة المحددة.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

مسوحات وقواعد بيانات لشعب وسالحف البحر األحمرعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مسوحات وقواعد بيانات لشعب وسالحف البحر األحمر

أهوان األسمري - الدمام
طرحت وزارة البيئة والمياه والـزراعة، مشروع تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب
المرجانية وسالحف الـبحر األحمر، عبر منصة «استطالع» ، ينتهي في الرابع من سبتمبر المقبل، الذي
تم إعداده، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 250 وتاريخ 4/ / 25 1443 هـ،، بهدف إنشاء مؤسسة
تسمى «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسالحف في البحر األحمر» ، ويكون

نطاق عملها الجغرافي سواحل ومياه البحر األحمر التابعة للمملكة.
 

وتهدف المؤسسة إلـى اإلشراف علـى الشعب المرجانية والسالحف البحرية في البحر األحمر ومحيطها
الحيوي والمحافظة عليها، وإنمائها، واستدامتها، والـعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية
المتدهورة والموائل الطبيعية للسالحف البحرية وإكثارها، وتنظيم األنشطة الـتي تؤثر عليها، وذلك

وفق األنظمة واللوائح ذوات العالقة.
 

وتنفذ المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، الخطط والـبرامج والمبادرات والمشاريع، الـتي تهدف
إلـى المحافظة علـى الـشعب المرجانية والـسالحف في البحر األحمر ونطاقها الحيوي وإعادة تأهيلـها
وتنميتها وضمان استدامتها، والموافقة واإلشراف على تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات

2



والمشاريع والـدراسات واألبحاث، التي تقوم بها الجهات األخرى مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص
في تنفيذها، وتقديم الدعم الالزم لضمان تحقيق االلتزامات المحددة لها بالتنسيق مع الجهات ذات
العالقة، فضًال عن وضع خطط تنفيذية للعمل ومتابعة تنفيذها، وذلـك فيما يتعلق باختصاصاتها

باإلستراتيجيات والخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الوطنية البيئية المعتمدة.
 

كما تشمل المهام إجراء الـدراسات والـبحوث والمسوحات الميدانية واالستطالعات وجمع البيانات،
وبناء قواعد المعلومات الخاصة بالشعب المرجانية والسالحف البحرية، ومراقبة وتقييم الحالـة

الـبيئية لـلـشعب
 

المرجانية والـسالحف البحرية ومحيطها الحيوي وإصدار تقارير دورية بها، ورصد الحاالت الـطارئة
ومعالجتها، كما تقترح المؤسسة، المعايير والـضوابط والمقاييس واالشتراطات البيئية، وتعمل على
إعادة تأهيل الـشعب المرجانية المتدهورة واستعادة الموائل الـطبيعية لـلـسالحف الـبحرية وإعادة
أنواع الـسالحف المهددة باالنقراض إلـى موائلـها الـطبيعية وإكثارها وتنميتها، وتزويد الـوزارة
بالـدراسات والـبيانات والمؤشرات البيئية ضمن اختصاصات المؤسسة، إضافة إلى أنها تعمل على

تحقيق مستهدفات اإلستراتيجية الوطنية للبيئة ذات العالقة بنشاطها وأهدافها.
 

كما تشمل المهام، التنسيق مع المركز الوطني لـتنمية الحياة الـفطرية لـلـمواءمة في تحقيق
أهداف اإلستراتيجيات المعتمدة ذات الـعالقة، مع تعزيز الـوعي بأهمية المحافظة على الشعب
المرجانية والـسالحف البحرية والـتوازن البيئي من خالل إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل
المتخصصة وغيرها من الـوسائل، والموافقة على المشاريع واألنشطة ذات األثر على الشعب
المرجانية وأماكن تعشيش الـسالحف الـبحرية وموائلـها بالتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية
والجهات األخرى ذات العالقة، وإصدار قوائم خاصة بأنواع الـشعب المرجانية ومواقعها والموائل
الطبيعية للسالحف البحرية ومواقع تعشيشها وضوابط واشتراطات الـدخول إلـى تلك المناطق،
وتنظيم االستثمار البيئي في مناطق الـشعب المرجانية وأماكن تعشيش السالحف البحرية وموائلها.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

م حملة توعوية للتعريف بتطبيق "مرشدك الزراعي"عنوان الخبر "بيئة مكة" ُتنظِّ

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

م حملة توعوية للتعريف بتطبيق "مرشدك الزراعي" "بيئة مكة" ُتنظِّ

قامت بجوالت إرشادية على الَمزارع لرفع الكفاءة اإلنتاجية

سبق
م مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ضمن الخطة اإلرشادية حملة توعوية نظَّ
في المزارع بالعاصمة المقدسة للتعريف بتطبيق "مرشدك الزراعي"، وطريقة استخدامه، وشرحه

للمزارعين لدعم وتطوير العملية الزراعية، ورفع الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للمنتجات الزراعية.
 

ح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المهندس أحمد بن عبدالله وصرَّ
القرني، بأن الجولة اإلرشادية هدفت للتعريف بتطبيق "مرشدك الزراعي"، وطريقة استخدامه، وشرحه
للمزارعين؛ إذ يهدف هذا التطبيق إلى توعية المزارعين، وتقديم الخدمات اإلرشادية في مختلف

المجاالت الزراعية.
 

وقال إن هذا التطبيق يوفر مجموعة منتقاة من الخبراء والمختصين للرد على استفسارات المزارعين
على مدار الساعة، إضافة إلى إتاحة اطالع الُمزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من
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خالل خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق.
 

وأوضح "القرني" أنه قد تمت اإلجابة عن جميع استفسارات المزارعين ضمن محاور تلك الورشة، التي
تهدف إلى رفع الكفاءة والجدارة اإلنتاجية للُمزارع، وإلى نقل التقنيات الحديثة للمزارعين لتحسين

كمية نوعية اإلنتاج، وخفض تكلفته، وزيادة الدخل، مع الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.
 

وحث "القرني" المزارعين في العاصمة المقدسة على استخدام تطبيق "مرشدك الزراعي"؛ إذ أوضح
أن ذلك التطبيق من ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة إلرشاد المزارعين بأسهل الطرق.

 
ُيشار إلى أن هذه الحملة والجوالت تأتي نتاج تعاون بين إدارة اإلرشاد الزراعي ومكاتب الوزارة
ا لدعم وتطوير ا وأساسي� بمحافظات منطقة مكة المكرمة؛ إذ يشكل اإلرشاد الزراعي ركًنا مهم�
العملية الزراعية، ورفع الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوجيه المزارعين للوصول
إلى تحقيق كفاءة اإلنتاج.. كما يسهم في تعزيز مساهمتها في عملية التنمية من خالل الوصول إلى

زراعة متطورة، تعتمد على أساليب حديثة في اإلنتاج.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

بيئة الباحة تنظم غدًا ورشة عمل دولیة حول تطویر التین الشوكي واستدامتهعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

 بيئة الباحة تنظم غدًا ورشة عمل دولية حول تطوير التين
الشوكي واستدامته

الباحة - واس
برعاية صاحُب السموِّ الملكي األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، ينظُم
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة غدًا، ورشَة العمل الدولية بعنوان "التين الشوكي: تطوير
واستدامة"، والمعرَض المصاحب لھا . وتھدف وزارة من خالل الورشة الدولية - التي تستمر يومين -،
لطرح الحلول لتطوير اإلدارة المستدامة لنبات التين الشوكي وحسن استغالله في مناطق زراعته

وانتشاره ليصبح موردا زراعيا واقتصاديا في المملكة.

وتناقش الورشة، خصائص نبات التين الشوكي "البرشومي"، الحيوية والفسيولوجية ومركباته
الكيميائية، واألھمية البيئية واالقتصادية وتكنولوجيا الزراعة المكثفة، باإلضافة لعرض التجارب
والخبرات المحلية والدولية إلدارة نبات التين الشوكي بصورة مستدامة. وتسعى الوزارة، إلى
مناقشة الفرص االستثمارية الواعدة لالستفادة من نبات التين الشوكي كمورد اقتصادي، وتشجيع
المستثمرين والجمعيات في مجال الزراعة لتطوير واستدامة نبات التين الشوكي في الصناعات
التحويلية. يذكر أن منطقة الباحة تمتاز بطبيعة زراعية، تمتاز بتنوع محاصيلھا الزراعية منھا "التين
الشوكي، والرمان، والموز، والتمور، والعنب، والخوخ، واللوز، والذرة، والليمون، والمشمش،

والكمثرى".
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

وصول أكثر من 90 مليون م3 من مياه األمطار لـ9 سدود بجازانعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

وصول أكثر من 90 مليون م3 من مياه األمطار لـ9 سدود بجازان

محمد المواسي
بلغت كميات مياه األمطار والسيول الواردة لمجموعة من أكبر السدود بمنطقة جازان، أكثر من 90

مليون متر مكعب خالل 12 يوًما.
 

وَتصدر سد وادي بيش السدود من ناحية كمية استقبال المياه بأكثر من 50 مليوًنا خالل 12 يوًما
فقط، وَتِبعه سد وادي جازان بأكثر من 15 مليوًنا ومن ثم سد وادي ضمد بكمية بلغت أكثر من 12

مليون متر مكعب من المياه.
 

وتشهد منطقة جازان، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة متفرقة في مختلف محافظاتها، وتواصل
المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراتها من مخالفة التعليمات وإجراءات السالمة عند هطول

األمطار.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

تصريف مليوني م3 من «سد األحسبة» بالباحةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

تصريف مليوني م3 من «سد األحسبة» بالباحة

محمد البيضاني - الباحة
قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة بفتح بوابات سد وادي األحسبة بالباحة، وذلك

بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة.
 

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة م. فهد بن مفتاح الزهراني أن فتح البوابات جاء إثر تجاوز
منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة األمطار الهاطلة خالل الفترة الماضية والمتوقع هطولها
مستقبًال، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين
والوادي. وأشار إلى أن الحالة المطرية التي تمر بها معظم مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة
بحسب ما تشير إليه تقارير» األرصاد» فإن منسوب المياه التي تم تصريفها والبالغ 2 مليون م3 تعتبر

ضمن الحد اآلمن لتصريف مياه السد.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

محافظ   رنية   يستقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

محافظ رنية يستقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة
بالمحافظة

عبدالله الدوسري  - رنية
اس بن وصل الله الحارثي في مكتبه بالمحافظة مدير مكتب وزارة البيئة استقبل محافظ رنية قبَّ

والمياه والزراعة المهندس مطلق السبيعي.
 

حيث جرى خالل اللقاء مناقشة آلية عمل اللجنة المكونة من الجهات ذات العالقة لدراسة مايتعلق
بسوق المواشي وسوق اإلبل واألعالف بغرض تطويرها وتحسينها .
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

قضايا ورثة اإلبلعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددأصيل الجعيدالكاتب

قضايا ورثة اإلبل
 

أصيل الجعيد
@AAljaiedlaw

طورت وزارة العدل الكثير من اإلجراءات اإللكترونية للتقاضي وسهلت على المستفيد القيام بتلك
اإلجراءات مما جعل المعامالت المدنية والتجارية تستقر أكثر، ومما يلفت النظر اهتمام الوزارة
بقضايا المواريث والوصايا، ومن ذلك إثبات الوصية إلكترونيا وحاسبة المواريث وغيرها من خدمات

جليلة طورتها الوزارة.
 

لكن يبقى هناك جانب في قضايا المواريث غير ملموس التطوير فيه، وهي ما يسمى محليا بالحالل
اإلبل والخراف...إلخ. معروف أنه هناك عدد ال بأس به من المواطنين والمقيمين والمستثمرين
األجانب يملكون ويستثمرون في الحالل وعندما يتوفى أحدهم يورث ألبنائه ما يملك، لكن بما أن
تلك الحيوانات ليس مسجلة وموثقة على نظام إلكتروني يجنح بعض ضعاف النفوس للتصرف في
تلك الحيوانات التي هي ضمن التركة بالبيع، وذلك ألن التعامل فيها بالبيع والشراء يكون نقدا غالبا،
مما يسبب مشكلة وثغرة قانونية يستغلها البعض وهذه اإلشكاالت لها امتدادات أمنية، وقد
تستخدم تلك الحيوانات في جرائم غسل األموال وفي التهرب من قضايا المديونيات الكبيرة التي
صدر بحق أصحابها إيقاف خدمات.. إلخ، وغيرها من جرائم تجد في هذه الثغرة مخرجا من المالحقة

القانونية.
 

لهذا فإنني أتمنى من وزارة العدل وللنواحي الكثيرة التي ذكرت أن تتعاون مع وزارة البيئة وتبدأ
بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء عبر منصة إلكترونية يعرف بها كل حيوان يباع ويشترى ويورث

مثل اإلبل والخراف ليصبح لها صك ملكية إلكتروني حتى ال يتصرف بها أحد.
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كما أنه من المثير للدهشة أن األبل تحديدا فيها ما يسمى بالمزايين وهي إبل أصيلة من سالالت
عريقة معروفة ومواصفات جمالية معينة تؤهلها للبيع بالماليين.

 
ويؤكد هذا مصلحة التوثيق اإللكتروني في هذا اإلطار وقد قامت وزارة البيئة مشكورة بمبادرة
ترقيم اإلبل لمعرفة مالكها وحصر الثروة الحيوانية، وأعتقد أنه من المهم امتداد هذا اإلجراء لكل
الحيوانات المملوكة، كما حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة مالك اإلبل الراغبين في تسجيل إبلهم
لدى الوزارة على تقديم طلب التسجيل بزيارة موقع الوزارة، وهي خدمة مجانية تحفظ حق المالك

لإلبل، لهذا أدعو كل مالك لإلبل لتسجيل األبل حفظا لحقوقه وحقوق أبنائه من بعده.
 

وجدير بالذكر أن المحاكم تواجه عددا من اإلشكاالت في قضايا المواريث التي تتضمن إبال غير
مسجلة، ويزعم الورثة أن بعض األقارب تصرفوا فيها بالبيع والشراء قبل صك حصر الورثة وحصر
األمالك، مما يهضم حق المورث لهم، والحقيقة أن الحق شيء وإثباته أمام القضاء شيء آخر،

واألهم في مثل تلك القضايا أن يتم درء النزاعات القضائية المؤلمة التي تفرق بين الناس.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

لطالما...؟!عنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددعثمان بن عبدالمحسن العبدالكريم المعمرالكاتب

لطالما...؟!
 

عثمان بن عبدالمحسن العبدالكريم المعمر
لطالما أرقتني وأخذت حيًزا ليس بالقليل من تفكيري البسيط مع أني أذكر أنني قد كتبت شيًئا من
هذا القبيل عن هذا الموضوع منذ زمن أال وهو إيجاد متنفس ألهالي مدينة الرياض والمقيمين على
ثراها. مدينة الرياض تكبر وتتوسع بشكل سريع والفت لألنظار، وبكل أسف ال يوجد ألهاليها متنفس
يقضون فيه عطلهم األسبوعية وإجازاتهم الرسمية وعطل األعياد والمناسبات لتخفف عنهم أعباء

الحياة وهمومها.
 

مدينة الرياض مدينة صحراوية جافة، الحياة فيها قاسية ومتعبة حيث ال نهر وال بحر وحتى ال بحيرة،
السكان فيها يتضاعفون بأعداد مخيفة، وميناء العقير الذي أعتقد أنه أول موانئ المملكة على الضفة
الشرقية وشواطئه الجميلة التي ال تبعد عن مدينة الرياض إال قرابة الثالثمائة كيلومتر -على ما
أعتقد- من السهل مع التقدم التكنولوجي إيجاد طريق سريع يربط هذا الميناء وهذه الشواطئ
العذراء بالعاصمة لتكون متنفًسا ألهالي مدينة الرياض والمقيمين فيها وزوارها. وإذا كان سكان
مدينة الرياض اليوم يزيدون على خمسة ماليين نسمة فإنها قد تصبح بعد سنوات ال تزيد على أصابع
اليدين سبعة ماليين، وفي خالل أقل من ربع قرن سوف يكون عدد السكان قرابة عشرة ماليين، ولو
سحبنا مياًها من البحر بالعقير غير محالة وأصبحت تصب في أودية الرياض الرئيسية، وتم عمل بحيرات
وشالالت مائية، وغرست أشجار المنغروف وغيرها من األشجار، لساهم ذلك في تلطيف أجواء مدينة
الرياض وما في محيطها، وساهم -بإذن الله- في نشوء السحب وتساقط المطر وإنشاء األلعاب
المائية وبرك السباحة، وتعدلت األجواء، وساهم في تحسين نفسيات الناس. وهذا المشروع لو
قورن بالمشاريع التي يتبناها صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد بهمته الكبيرة
وتفكيره الناضج ومشاريعه الطموحة ال يقارن بمدينة نيوم أو مشروع البحر األحمر أو حتى مشروع
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مدينة القدية والمملكة العربية السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر وغيرها من المشاريع
الجبارة التي يصعب حصرها.

 
وأذكر أن الشيخ حمد الجاسر واألستاذ المرموق عبدالله بن خميس -رحمهما الله- قد استفاضا
وأسهبا في الكتابة والدعوة إلى جلب مياه البحر إلى مدينة الرياض، ومن الممكن أيًضا االستفادة
منها في الفنادق والشركات والبناء بأنواعه وغسل المالبس والبيوت وأشياء كثير تساعد في ترشيد
الصرف من المياه المحالة التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة وتذهب سدى، بينما من الممكن أن تحل
مياه غير محالة وبتكلفة أقل مكانها. والعلم اليوم يتقدم بشكل مذهل ليحل أغلب معضالت األمس

ويجعل الحياة أكثر يسًرا وسهولة.
 

أملي في الله ثم في ولي عهدنا الهمام أن يتحقق هذا الحلم لكل إنسان يعيش على أرض الرياض أو
يزورها. والله الموفق.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

األولويات الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار تعزز ريادة المملكة وتنافسيتها عالميًاعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

األولويات الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار تعزز ريادة المملكة
وتنافسيتها عالميًا

دشنت المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة في البحث واالبتكار لتأمين صحة اإلنسان واستدامة
بيئته واحتياجاته والريادة في الطاقة والصناعة وتعزيز اقتصاديات المستقبل، بعد إعالن صاحب
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
عات واألولويات الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار في اللجنة العليا للبحث والتطوير واالبتكار، التطلُّ

المملكة للعقدين الُمقبلين، بما يعزز من تنافسية وريادة المملكة عالميًا.

وتستند التطلعات واألولويات الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار إلى أربع أولويات رئيسة، تتمثل
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في: صحة اإلنسان، واستدامة البيئة واالحتياجات األساسية، والريادة في الطاقة والصناعة،
واقتصاديات المستقبل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها بصفتها أكبر اقتصاد

في المنطقة.
 

ويشكل إعالن المملكة لتطلعاتها وأولوياتها في هذا القطاع الحيوي عامل جذب للمهتمين من
الباحثين ورواد األعمال على الصعيد الوطني وحول العالم، وترحيًبا بمشاركة الباحثين والمبتكرين
وانضمامهم إليها في رحلة االبتكار من أجل اإلنسان، وبناء اقتصاد معرفي على أساس البحث

والتطوير واالبتكار.
 

وتهدف المملكة من أولوية الريادة في الطاقة والصناعة إلى تعميق األثر االقتصادي لهذا القطاع
وجعل المملكة قوة صناعية، وتنظر من خالل أولوية اقتصاديات المستقبل إلى تطوير مستقبل
الحياة الحضرية بشكل عام، من خالل بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحويل

األبحاث إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية.
 

وأدركت الشركة السعودية للصناعات األساسية "سابك"، منذ تأسيسها مدى الحاجة إلى مواكبة
أحدث التطورات التقنية، حيث أدى نمو الشركة إلى توفير فرص هائلة لالبتكار، من خالل التكامل
وتشارك التجارب وتبادل الخبرات والمعارف. ولذا، قررت منذ عقود االستثمار بكثافة في مجاالت
االبتكار والبحث، ساعية إلى تطوير تقنيات جديدة تدعم عملياتها الحالية، وتحسن من أداء مصانعها،

وتدفع بأعمالها إلى النمو والريادة والتنافسية.

وأنشأت "سابك" منظومة لالبتكار والتطوير والبحث والتقنية في خمس مناطق رئيسة في
المملكة العربية السعودية، والواليات المتحدة األمريكية، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، وشمال شرق
آسيا، يعمل فيها نحو 1,660 عالمًا وباحثًا، أسهموا في تسجيل 10,090 براءة اختراع وطلب براءة

اختراع.
 

وتقدم الشركة من خالل المنظومة منتجات مستدامة وحلوًال مميزة تلبي تطلعات الشركاء
واحتياجات الزبائن، وتشمل المنظومة حتى اليوم 20 مركزًا في هذه المناطق الرئيسة ألعمالها، ستة
منها في المملكة: مركز "سابك" التقني في الرياض، ومركز "سابك" التقني في الجبيل، ومركز
"سابك" لتطوير التطبيقات البالستيكية (سبادك) بالرياض، ومركز "سابك" لألبحاث واالبتكار في

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في ثول، و(موطن االبتكار) بالرياض، والمركز
الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) بالرياض، الذي تتولى "سابك" تشغيله لصالح

وزارة البيئة والمياه والزراعة.
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ويشكل "مركز "سابك" لتطوير التطبيقات البالستيكية" (سبادك)، الذي أنشأته الشركة في وادي
الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود، إحدى العالمات الفارقة في تاريخ الشركة لتعزيز االبتكار،
وتجاوز االستخدامات التقليدية، وتلبية احتياجات الزبائن، والتعاون معهم إليجاد حلول تقنية يمكن
االعتماد عليها، وتطوير بالستيكيات جديدة ألصحاب المشاريع في المملكة؛ لتوفير حلول يمكنها
المساعدة في الحد من البصمة البيئية، وخفض تكاليف الطاقة، ما يسهم في تقديم تطبيقات

جديدة لقطاع األعمال.
 

ويجسد (موطن االبتكار) االبتكار من أجل االستدامة، ويمثل ملتقى للقيادات الصناعية والوزارات
والهيئات الحكومية والجامعات وغيرها، ونقطة التقاء تجمع بين أفضل العقول والجهات المهتمة
بمستقبل منطقة الشرق األوسط، ورافدًا لتنمية الصناعات التحويلية وتوسيع سوق العمل، ومنصة
محفزة لتحويل األفكار إلى منتجات صناعية، وإبراز أحدث التطورات المبتكرة في مجاالت تصميم
المباني الموفرة للطاقة، والبناء والتشييد، والتشغيل واإلدارة، التي تدعم أسلوب الحياة المستدام.
ويضم (موطن االبتكار) "نموذج المنزل عالي األداء"، الذي يعد مثاًال للمنازل المستدامة المخصصة
ألسرة واحدة على مستوى منطقة الشرق األوسط، الحاصل على شهادة الريادة في تصميمات
الطاقة والبيئة (ليد) من الفئة البالتينية؛ نتيجة قدرة المنزل النموذج على تحقيق التوازن الكامل في

استهالك الطاقة وتوليدها في منطقة ذات ظروف مناخية صعبة.

وتحافظ "سابك" على عالقة تعاون ناجحة طويلة المدى مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
(كاوست)؛ لتطوير التقنيات التي تتجاوز تعزيز إمكانات (سابك) التنافسية، إلى تحقيق فوائد

مجتمعية مهمة. ولذلك، جاء إنشاء "مركز (سابك) لألبحاث واالبتكار" في مقر الجامعة، وتمويل
مشاريع البحث في المجاالت ذات التأثير المباشر على أعمال الشركة، وتمويل كرسي حفازات
البوليمرات، ودعم الجهود البحثية األكاديمية في الجامعة عن طريق تقديم المنح الخاصة بالزماالت
الدراسية التي تعزز التميز البحثي، وتكريم اإلسهامات القيمة ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في

الجامعة.
 

وفي سبيل دعم األبحاث الزراعية، تشرف "سابك" على إدارة وتشغيل "المركز الوطني ألبحاث
وتطوير الزراعة المستدامة" (استدامة) في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود، لصالح وزارة
البيئة والمياه والزراعة؛ لتعزيز الزراعة المستدامة في المملكة، من خالل إجراء البحوث التطبيقية
على التقنيات المبتكرة الزراعية، والمكافحة البيولوجية لآلفات الزراعية، فضًال عن تطوير برامج

التسميد، وترشيد استهالك مياه الري.
 

وتؤمن "سابك" أن هناك مجاًال كبيرًا للنمو مستقبًال في مجال االبتكار والبحث والتقنية. وتعمل
الشركة عن كثب مع الجامعات السعودية لدعم البحث العلمي، واالستفادة من االبتكارات، حيث
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تواصل الشركة فتح المجال وتقديم الدعم المادي والمعنوي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات
السعودية للمشاركة في تسجيل براءات االختراع، إلى جانب تعزيز تعاونها الوثيق مع الجامعات
ومراكز األبحاث في المملكة، من خالل المبادرة في طرح العديد من البرامج البحثية، التي تشمل
برامج المنح والتمويل، وإتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات والمحافل
العلمية. وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا بإنشاء وتمويل الكراسي العلمية المتخصصة بالجامعات في

العديد من المجاالت.
 

وتسهم "سابك" بدور فاعل في دفع عجلة االبتكار في المملكة؛ للحصول على فهم أعمق
باقتصاديات المستقبل، والتحديات التي تواجهها القطاعات الصناعية، وتحويل المعرفة إلى حلول
مبتكرة تواكب التطلعات وتشبع االحتياجات بشكل متميز، مع التركيز على االبتكار المستدام
لتحسين الرعاية الصحية لإلنسان، وحماية البيئة، واالستثمار الكثيف في االقتصاد الدائري، والحياد

الكربوني، فضًال عن االهتمام بقضايا تغير المناخ، والطاقة النظيفة، ومشاكل التلوث، وغيرها.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

المملكة المرتبة األولى بـ 1.25 مليار ريالعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

المملكة المرتبة األولى بـ 1.25 مليار ريال

المدينة - القصيم
احتلت صادرات التمور السعودية المرتبة األولى عالميًا بـ 1.215 مليار ريال خالل عام 2021.

 
واتجه مهرجان تمور بريدة إلى تصدير إنتاجه من التمور إلى خارج المملكة إسهامًا في تعزيز الصادرات،
وتنتج منطقة القصيم، أكثر من 300 ألف طن سنويًا من التمور، ويعكف المزارعون إلى كسر هذا
الرقم بزراعة أكثر من مليوني نخلة إضافية لزيادة اإلنتاج واإلسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030

في زيادة اإليرادات غير النفطية.

وُيعد مهرجان التمور ببريدة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم بإشراف إمارة
المنطقة بالشراكة مع أمانة المنطقة والمركز الوطني للنخيل والتمور، أحد أكبر المنافذ التسويقية

18



بالمنطقة حيث يرده يوميًا أكثر من ألف سيارة محملة بأطنان التمور يستقبلها المستهلكون
والمستثمرون فيتم توجيه الكثير منها إلى ساحة التصدير التي تحتل مساحة 15 ألف متر مربع ومنها
يتم تعبئته وتصديره إلى مدن المملكة وخارجيًا على مستوى الدول الخليجية والعربية وقارتي أميركا

وأوروبا وشرق آسيا.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

مزارعو بريدة يتحكمون بأصناف السكري قبل ظهورهعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مزارعو بريدة يتحكمون بأصناف السكري قبل ظهوره

بريدة: نصار القوسي
بينما يسعى علماء منذ سنوات، لكشف الجينيوم الخاص بنخيل التمر لفهم أعمق لطبيعة هذه
ر اللون، ومستوى السكريات الشجرة، واكتشافهم ألول مرة الجينات والطفرات المؤدية إلى تغيُّ
الرئيسية في ثمرة نخيل، كشف مزارعون في مدينة بريدة عن قدرتهم على التحكم بإنتاج ثمرة نخيل
الُسكري، وتحديد نوعها بين المفتل أو الجالكسي أو الرطب، بحسب العرض والطلب واحتياج التجار

والمستهلكين، وذلك من خالل التعايش معها لعقود من الزمن، ومعرفة طبيعتها واحتياجها.
 

عمليات إجرائية
وقال عبدالعزيز التويجري أحد كبار المزارعين بمنطقة القصيم، إن ذلك يتم بنسبة تتراوح من %60
الى 70% من خالل العمليات اإلجرائية، التي يقوم بها المزارع طوال العام، مشيرًا إلى أن األرض
الطينية، التي يضاف لها السماد البلدي بكثافة أعلى من المعتاد، يكون إنتاجها من صنف الجالكسي
الغني بالبوتاسيوم كما هو معروف، أما صنف المفّتل فقال التويجري إنه يحتاج إلى تفريط، وهي
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العملية التي يقوم بها المزارع بالتخفيف من حمل العذوق بإزالة بعضها مع بعض الثمار، ليتاح لبقيتها
التمدد وأخذ حجم أكبر، وبالتالي ارتفاع قيمته السوقية.

 
تغير الرطب

60% أما الرطب فيمكن الحصول عليه من خالل القطف كل أربعة أيام، الفتًا إلى أن كل صنف من

أصناف الُسكري، له معاملة خاصة به تحقق نسبة إلى 70% من الهدف الذي يريده المزارع من
محصوله، بينما تتحكم طبيعة التربة والمكان الجغرافي والطبوغرافي، وتضاريس التربة واألمطار

واألجواء بالنسبة المتبقية، وتتراوح من 30% إلى %40.
 

يذكر أن أسعار السكري المفتل والجالكسي، تتراوح في بورصة مهرجان تمور بريدة، حتى أمس
الخميس بين 55 و190 رياال للعبوة الواحدة وزن ? كجم، بينما تراوحت أسعار الملكي الفاخر في نفس
اليوم بين 130 و400 ريال لنفس العبوة. أسعار التمور السكري المفتل� 55-190 رياال الملكي

الفاخر� 130-400 ريال
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

مهرجان تمور بريدة يعزز من الصادرات السعودية للتمورعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان تمور بريدة يعزز من الصادرات السعودية للتمور

بريدة - واس
اتجه مهرجان تمور بريدة إلى تصدير إنتاجه من التمور إلى خارج المملكة إسهامًا في تعزيز صادرات
المملكة حيث احتل قطاع التمور المرتبة األولى عالميًا بقيمة 1.215 مليار ريال خالل عام 2021.
وتنتج منطقة القصيم، أكثر من 300 ألف طن سنويًا من التمور، ويعكف المزارعون إلى كسر هذا
الرقم بزراعة أكثر من مليوني نخلة إضافية لزيادة اإلنتاج واإلسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030

في زيادة اإليرادات غير النفطية.

وُيعد مهرجان التمور ببريدة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم بإشراف إمارة
المنطقة بالشراكة مع أمانة المنطقة والمركز الوطني للنخيل والتمور، أحد أكبر المنافذ التسويقية
بالمنطقة حيث يرده يوميًا أكثر من ألف سيارة محملة بأطنان التمور يستقبلها المستهلكون
والمستثمرون فيتم توجيه الكثير منها إلى ساحة التصدير التي تحتل مساحة 15 ألف متر مربع ومنها
يتم تعبئته وتصديره إلى مدن المملكة وخارجيًا على مستوى الدول الخليجية والعربية وقارتي أميركا

وأوروبا وشرق آسيا .
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

أسواق بيع األسماك بالمنطقة الشرقية تشهد وفرة صيد الروبيان للموسم 2022معنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

 أسواق بيع األسماك بالمنطقة الشرقية تشهد وفرة صيد
الروبيان للموسم 2022م

 
الدمام - واس

شهدت أسواق بيع األسماك في المنطقة الشرقية وفرة في صيد الروبيان للموسم الجاري 2022م،
الذي يستمر لمدة ستة أشهر وينتهي بتاريخ 31 يناير 2023م، وذلك بعد عودة مراكب الصيد الكبيرة
"اللنشات" إلى كل من فرضة الجبيل والقطيف ودارين. وتمايزت أسعار الروبيان بحسب الحجم واللون
حيث وصل سعر المن الواحد "16 كيلو" للروبيان الحجم الصغير إلى 250 ريال، في حين وصل سعر

الحجم الكبير إلى 550 ريال للمن الواحد.

وأوضح بائع األسماك والروبيان في السوق المركزي بمحافظة القطيف عبدالله الغزوي أن موسم
صيد الروبيان يمثل فرصة كبيرة للبائعين والمتسوقين نظرًا لما يتمتع به هذا الموسم من دخول
العديد من مراكب الصيد والعاملين الذين تواجدوا في المنطقة وذلك بالمقارنة مع العامين

السابقين بسبب جائحة كورونا.

من جانبه، بين صائد األسماك والروبيان علي عبدالكريم أن الخليج العربي من شمال محافظة الجبيل
إلى سواحل محافظة سلوى يمتاز بالعديد من مباحر الصيد التي تحوي أنواع مختلفة من الروبيان التي
يتباين فيها الحجم واللون بحسب مكان الصيد وعمق المبحر الذي تعيش فيه ونوع العشب الذي
يتغذى عليه، مؤكًدا أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنع صيد الروبيان ستة أشهر من كل عام
يعطي فرصة للروبيان للتكاثر واالستدامة والمحافظة عليه لألجيال القادمة. الجدير بالذكر ان موسم
الروبيان 2020م شهد إنتاج 13810 طن، كما وصل إنتاج الروبيان للموسم الماضي 2021م في

مختلف سواحل الخليج العربي 15567طن بزيادة نمو تبلغ 1757 طن.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

لحظة تدفق المياه في سد «أبا الرشاش» بنجران..(فيديو)عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

لحظة تدفق المياه في سد «أبا الرشاش» بنجران..(فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل االجتماعي، لحظات تدفق المياه في سد أبا الرشاش

في نجران جنوب المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
 

وأظهر المقطع المتداول، جريان وتدفق المياه في سد أبا الرشاش في منطقة نجران، وحرص
المتنزهين على االستمتاع باألجواء.

 
شاهد الفيديو

https://dai.ly/x8cwut6
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

استعداًدا للسباق النهائي.. "ابن جلوي" يتفقد ميدان سباق الهجن بالطائفعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

استعداًدا للسباق النهائي.. "ابن جلوي" يتفقد ميدان سباق الهجن بالطائف

اطمأن على حسن التنظيم وتوفير كل الخدمات للمشاركين

متعب البقمي
تفقد نائب رئيس اللجنة األولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي للهجن
األمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، اليوم، ميدان سباقات الهجن بمحافظة

الطائف، الذي يشهد هذه األيام بطولة ولي العهد للهجن 2022.
 

ويأتي ذلك استعداًدا للسباق النهائي حيث اطمأن األمير فهد على حسن التنظيم، وتوفير كل
الخدمات للمشاركين والجمهور إلظهار هذا الحدث العالمي بالشكل الذي يليق به ضمن المهرجانات
الرياضية وخصوًصا أنه يحمل اسم سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- الداعم األول لهذه الرياضة

العريقة.
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دية عدًدا من المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة، والتقى األمير فهد بن جلوي خالل جولته التفقُّ
واّطلع على كيفية التزام المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق المراكز المتقدمة

في األشواط وصوًال إلى أعلى النقاط للفوز بجائزة مهرجان ولي العهد للهجن (السيف والمليون).
 

ُيشار إلى أن االهتمام والدعم الالمحدود الذي تحظى به مهرجانات الهجن بالمملكة أسهمت في
ترسيخ هذه الرياضة التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباًطا وثيًقا بحياة اآلباء واألجداد، وما زالت تحظى

باالهتمام الكبير، باعتبارها جزًءا من تراثنا العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية.
 

ومن جانب آخر أعرب األمير فهد بن جلوي عن عظيم الشكر والتقدير واالمتنان لسمو ولي العهد على
الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة األمير عبدالعزيز

الفيصل.
 

26



الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

باالنفوجرافيك .. كيف تعاملت stc مع االستدامة والمحافظة على البيئةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

باالنفوجرافيك .. كيف تعاملت stc مع االستدامة والمحافظة
على البيئة

 

27



الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

القوات الخاصة لألمن البيئي : عقوبة حرق األشجار أو الشجيرات أو سكب المواد الضارة عليهاعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

17تكرار الرصدالعددالكاتب

 القوات الخاصة لألمن البيئي : عقوبة حرق األشجار أو الشجيرات
أو سكب المواد الضارة عليها أو على أجزائها أو على تربتها غرامة

تصل إلى (40) ألف ريال

الرياض - واس
أكدت القوات الخاصة لألمن البيئي أن عقوبة حرق األشجار أو الشجيرات أو سكب المواد الضارة عليها

أو على أجزائها أو على تربتها غرامة تصل إلى (40) ألف ريال.

وحثت القوات على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911)
بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

ضبط 45 مخالفا لنظام البيئة في عدد من المناطقعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

ضبط 45 مخالفا لنظام البيئة في عدد من المناطق

 الرياض : التحرير
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي و14 مخالفا لرعيهم 337 متنا من اإلبل و 50 رأسا من األغنام
في مواقع ممنوعة، كما تم ضبط 29 مخالفا بحوزتهم 30 مترا مكعبا من الحطب المحلي ألغراض

تجارية في منطقتي الرياض وعسير، ومخالفين لقطعهما شجرتين بمنطقة الرياض.
 

تم تطبيق اإلجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

أبعاد النخيلعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

أبعاد النخيل

فنانة تشارك مع أكثر من 40 فنانًا تشكيليًا بمهرجان بريدة للتمور من خالل الرسم على الجداريات
التي تحاكي أبعاد النخيل وثمارها . (واس)

 
 

30



الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

المملكة تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا في خفض استهالك الطاقة بالتحليةعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

المملكة تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا في خفض استهالك الطاقة
بالتحلية

المدينة - جدة
كشف برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، عن تحقيق المؤسسة العاّمة لتحلية
المياه المالحة رقما قياسّيا ألقّل محطة تحلية استهالًكا للطاقة في العالم، في إنجاٍز الحق لتحقيقها
أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحالة في العالم، وفي القطاع العدلي أتمَّ مشروع رقمنة الثروة العقارية
ضمن مبادرات برنامج التحّول الوطني رقمنة أكثر من 72 مليون وثيقة عقارية بنهاية عام 2021، من
خالل معامل رقمنة مركزية هي األكبر من نوعها في الشرق األوسط، كما سجلت أرقام التطوع في
المملكة ارتفاًعا متزايًدا على مدى السنوات، إذ تجاوزت أعداد المتطوعين 484 ألف متطوع في
جت تلك الجهود باالحتفاء بالفائزين في الدورة األولى من الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، 2021، توِّ
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جاء ذلك في تقريره السنوي لعام 2021 بعنوان: (تحوٌل وطنّي للحاضر والمستقبل)، الذي استعرض
أبرز إنجازات البرنامج التي تحققت خالل العام 2021، كما ُيعّرف بالبرنامج وأهدافه اإلستراتيجية
ومنظومته، باإلضافة إلى عرض أبرز التحديثات للبرنامج في مرحلته الثانية، التي تستمر من عام 2021

وحتى عام 2025.
 

وبرنامـج التحـول الوطنـي هو أولى البرامج التنفيذية لرؤية 2030، إذ ُأطلق البرنامج في عام 2016
خالل شهرين من إطالق الرؤية، كما أنه أكبر البرامج التنفيذية من حيث األهداف اإلستراتيجية
المسندة إليه، إذ يعمل البرنامج على تحقيق ما يزيد عن 35% من أهداف الرؤية اإلستراتيجية،
ويهدف البرنامج إلى تطويـر البنيـة التحتيـة الالزمـة وتهيئـة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص
وغير الربحي، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في األداء الحكومي،
ودعـم التحـول الرقمـي، واإلسهام في تنميـة القطاع الخاص، وتعزيـز التنمية المجتمعية، وضمان

اسـتدامة المـوارد الحيوية.

وافتتح تقرير (تحوٌل وطنّي للحاضر والمستقبل) رئيس لجنة برنامج التحول الوطني محمد بن مزيد
التويجري، عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية والمستشار في الديوان الملكي، بكلمة عبر
فيها عن فخره بما حققته المملكة من إنجازات على المستوى االقتصادي واالجتماعي والوطني،

ودور رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في تحقيق ذلك التقدم.
 

ومن جانب، آخر عبر الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون في كلمته عن
فخره بالنجاحات التي حققها البرنامج في المرحلة األولى (2016م-2020م)، كما أبدى تطلعه للمرحلة
الثانية من دفع عجلة اإلنجاز (2021م-2025م) حيث يعمل برنامج التحول الوطني بخبرة أوسع
وطموح أكبر، كما أشاد بأبرز اإلنجازات التي ُأضيفت إلى سجل المملكة العربية السعودية الزاخر في

2021، من خالل مبادرات برنامج التحول الوطني.

 
واستعرض التقرير إنجازات برنامج التحول الوطني لعام 2021 ُمصنفة إلى 7 أبعاد، تغطي نطاق عمل
البرنامج في مرحلته الثانية (2021-2025)، هي تحقيق التميز في األداء الحكومي، وضمان استدامة
الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من
دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والتحول الرقمي، واإلسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير
الشراكات االقتصادية، كما احتوى التقرير على قسم خاص بمؤشرات برنامج التحول الوطني
الستعراض مدى تقدم برنامج التحول الوطني من خالل أبرز مؤشرات قياس األداء الرئيسية
ومستهدفاتها، وذلك التزاًما بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030

بإعالن األهداف والخطط ومؤشرات قياس األداء.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

سمو أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئيعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئيتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

11تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني
للرقابة على االلتزام البيئي

الدمام - واس
تسلم صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التقرير

السنوي للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي للعام 2021م.
 

جاء ذلك خالل استقبال سموه بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على االلتزام
البيئي بالمنطقة المهندس أحمد الخالدي، منوًها بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في المحافظة

على البيئة وحمايتها وصون مواردها وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
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واستعرض التقرير إنجازات المركز واألعمال التي قام بها خالل عام، والخطط المنفذة لحماية بيئة
المملكة، والخدمات المقدمة، كإصدار التراخيص والتصاريح واعتمادها للجهات العاملة في مجال
الخدمات البيئية، إضافة إلى خدمات إصدار وتجديد شهادة التأهيل البيئي للجهات التي تعمل في

مجال الخدمات البيئية، ومتابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، أعرب المهندس الخالدي عن شكره لسمو أمير الشرقية على توجيهاته ودعمه المستمر
لجهود المركز.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع المركز البيئيعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئيتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع المركز البيئي

الرياض - واس
استقبل صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة
في مكتبه بقصر الحكم أمس مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي بالمنطقة

سعود بن عبدالله الشمري ومسؤولي الفرع.
 

وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لعام 2021، متضمنًا أعمال وإنجازات الفرع.
 

واستمع سمو األمير محمد بن عبدالرحمن إلى نبذة عن فرع المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي
بالمنطقة والبرامج والمبادرات التي يشرف عليها والتعاون القائم مع الجهات الحكومية والخاصة

والجهود البيئية المشتركة.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

مركز الغطاء النباتي يوّقع مذكرة تفاهم مع المكتب اإلستراتيجي لتطوير منطقة الباحةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

14تكرار الرصدالعددالكاتب

مركز الغطاء النباتي يوّقع مذكرة تفاهم مع المكتب
اإلستراتيجي لتطوير منطقة الباحة

الرياض - واس
ع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع المكتب اإلستراتيجي وقَّ
لتطوير منطقة الباحة؛ بهدف تحقيق التعاون البّناء بين الطرفين في مجال تنمية الغطاء النباتي
وتشجيع االستثمار؛ حيث وقعها من جانب المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد العبد القادر، ومن

جانب المكتب اإلستراتيجي الرئيس التنفيذي المهندس عبد العزيز النعيم.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين المركز والمكتب اإلستراتيجي لتطوير منطقة الباحة
في مجال تنمية الغطاء النباتي، وتطوير واستثمار المتنزهات الوطنية في منطقة الباحة، ومواءمة
أهداف التنمية المشتركة، وكذلك العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في تحقيق
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مستهدفات رؤية 2030م ومبادرة السعودية الخضراء، ما يعزز التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة
الحياة.

ت عليها المذكرة، عدًدا من الموضوعات مثل مشاريع وشملت مجاالت التعاون والتفاهم التي نصَّ
تنمية الغطاء النباتي، والتنسيق والتواصل حول مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء،
والتعاون وتوحيد الجهود في مجال تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية في منطقة الباحة، وتبادل
الخبرات والمعلومات لتسهيل تحقيق األهداف المنشودة، ودراسة وتنظيم برامج وفعاليات سياحية

مختلفة في المنطقة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن سلسلة من العقود واالتفاقيات التي أبرمها المركز وتندرج في
إطار جهوده؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير
الربحية؛ للمشاركة الفعالة، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية
الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والحد من
زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية واالقتصادية المستدامة

وتحسين جودة الحياة.

ويذكر أن المركز يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور
منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع األشجار، إضافة إلى اإلشراف على إدارة المراعي،
وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته
ا، ما يعزز التنمية ر المناخي، وتخفيض االنبعاثات الكربونية عالمي� المتنوعة جهود مكافحة التغيُّ

(البيئية واالقتصادية) المستدامة تحقيًقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

قافلة سفن محّملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانياعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

قافلة سفن محّملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا

متابعات - وكاالت
قال وزير البنية التحتية األوكراني، أولكسندر كوبراكوف، األحد، إن قافلة ثانية من السفن المحملة

بمنتجات زراعية أوكرانية أبحرت من موانئ البالد المطلة على البحر األسود.
 

وكتب كوبراكوف في تغريدة على "تويتر"، أن أربع سفن تحمل بضائع، هي مصطفى نجاتي، وستار
هيلينا، وغلوري، وريفا ويند، محملة بنحو 170 ألف طن من الحبوب، أبحرت من موانئ البالد المطلة

على البحر األسود.

وهناك 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير بعضها محمل بالحبوب فعليا، وغادرت
أوالها ميناء أوديسا إلى لبنان يوم االثنين الماضي، كما غادرت ثالثة سفن أخرى الميناء الجمعة.

 
ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية األمم المتحدة، باستئناف
صادرات الحبوب األوكرانية المتوقفة منذ بدء الحرب، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم

العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع األسعار.
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وينص االتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر األسود، وتصدير بين
عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

 
وحذرت األمم المتحدة من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر األسود قد يؤدي إلى

اندالع مجاعة في جميع أنحاء العالم.
 

وكان النائب األول لوزير الزراعة األوكراني تاراس فيستوسكي، قد قال الجمعة، إن أوكرانيا يمكن أن
تبدأ تصدير القمح من محصول هذا العام من موانئها البحرية في سبتمبر بموجب االتفاق الذي

توسطت فيه تركيا واألمم المتحدة.
 

وأوضح فيستوسكي أن أوكرانيا تأمل في زيادة شحناتها من الحبوب عبر الموانئ في غضون عدة
أشهر إلى ما بين 3 و3.5 مليون طن شهريا من مليون طن متوقعة في أغسطس.

 
وأضاف أن هذه الكمية ستسمح ألوكرانيا بالحصول على ما يكفي من األموال كي ال ُتضطر إلى

تقليل ما تعتزم زراعته.
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الدفاع المدني بالقنفذة: غرق 3 أشقاء في مستنقع مائي في وادي األحسبةعنوان الخبر

الحوادثتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

الدفاع المدني بالقنفذة: غرق 3 أشقاء في مستنقع مائي في
وادي األحسبة

سبق
أعلن الدفاع المدني السعودي، أن دفاع مدني القنفذة تلقى بالغًا عن غرق (3) أشقاء في مستنقع
مائي في وادي األحسبة، وتم إخراجهم وهم في حالة وفاة، نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر

والسلوان.
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الملف الصحفي لتاريخ 10-01-1444

كاريكاتير ... .عنوان الخبر

كاريكاتيرتصنيف الخبر10-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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