
حققت اململكة العربية السعودية 
فائضاً ب��امل��ي��زان ال��ت��ج��اري م��ع ال��دول 
العربية خ��ال النصف األول م��ن عام 
2020، ولكنه شهد انخفاضاً وسط 
تراجع حجم التبادل التجاري املشترك 
نتيجة ال��ظ��روف االقتصادية العاملية 
جراء جائحة فيروس كورونا املستجد، 
والتي انعكست بدروها على النشاط 

االقتصادي للدول.
وسجلت اململكة ف��ائ��ض��اً بامليزان 
ال��ت��ج��اري، وف��ق��اً إلح��ص��ائ��ي��ة أع��ده��ا 
»مباشر« تستند لبيانات رسمية لهيئة 
اإلحصاء السعودية، بقيمة 22.47 مليار 
ريال )5.99 مليار دوالر( بالنصف األول 
من العام اجلاري، مقارنة بفائض قيمته 
35.93 مليار ريال )9.58 مليار دوالر( 

في الفترة املماثلة من العام 2019.
وت��راج��ع ف��ائ��ض امل��ي��زان التجاري 
للمملكة م��ع ال���دول العربية بنسبة 
37.5 باملئة بالنصف األول على أساس 
سنوي، وبانخفاض قيمته 13.46 مليار 

ريال )3.59 مليار دوالر(.
وش��ه��د ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 
للسعودية وال��دول العربية انخفاضاً 
بنحو %24 خ��ال النصف األول من 
عام 2020، وبفارق 26.76 مليار ريال 
)7.14 مليار دوالر( عن حجم التبادل 
التجاري في الفترة املماثلة من العام 

املاضي.
وبلغ إجمالي قيمة التجارة السلعية 
ال��ب��ي��ن��ي��ة ل��ل��س��ع��ودي��ة م���ع ش��رك��ائ��ه��ا 
التجاريني من ال��دول العربية 84.51 
مليار ري��ال )22.54 مليار دوالر( في 
النصف األول للعام احل��ال��ي، مقابل 
111.27 مليار ري��ال )29.67 مليار 

دوالر( بالنصف األول من عام 2019.
وت���أث���رت جت���ارة امل��م��ل��ك��ة وال���دول 
العربية في العام 2020، بانخفاض 
صادرات السعودية %27.3 على أساس 
سنوي، ومبا يعادل 20.11 مليار ريال 
)5.36 مليار دوالر( عن الفترة ذاتها من 
العام املاضي. وبلغت قيمة الصادرات 
للدول العربية من اململكة 53.49 مليار 
ريال )14.26 مليار دوالر(، مقارنة مع 
73.6 مليار ريال )19.63 مليار دوالر( 

في النصف األول للعام 2019.
وباملثل، انخفضت فاتورة واردات 
اململكة بالنصف األول من ع��ام 2020 
بنسبة %17.65 أو م��ا ي��ع��ادل 6.65 
مليار ري��ال )1.77 مليار دوالر( عن 

الفترة املماثلة من العام املاضي.
وبلغت قيمة السلع ال��واردة للمملكة 
من ال��دول العربية بالنصف األول من 
العام احلالي 31.02 مليار ريال )8.27 
مليار دوالر(، مقابل 37.67 مليار ريال 
)10.04 مليار دوالر( بالفترة ذاتها من 

عام 2019.
وس��ج��ل��ت جت���ارة اململكة العربية 
السعودية مع ال��دول العربية فائضاً 
جتارياً بقيمة 8.07 مليار ريال )2.15 
مليار دوالر( بالربع الثاني م��ن عام 
2020. وانخفض فائض جتارة اململكة 
عربياً بالربع الثاني بنحو 53.4 باملئة 
مقارنة مع فائض الربع الثاني من عام 
2019، وال��ب��ال��غ 17.33 مليار ري��ال 

)4.62 مليار دوالر(.
وتراجعت التجارة السلعية للدول 
العربية مع اململكة 34.75 باملئة بالربع 
الثاني من عام 2020؛ متأثرة بإجراءات 
اإلغ��اق االقتصادي خ��ال تلك الفترة 
بسبب جائحة ك��ورون��ا. وبلغت قيمة 
التبادل 36.86 مليار ريال )9.83 مليار 
دوالر( بالربع الثاني، مقابل 56.49 
مليار ريال )15.06 مليار دوالر( بالربع 

ذاته من العام املاضي.
وانخفضت ال��ص��ادرات 39.1 باملئة 

إل��ى 22.47 مليار ري��ال )5.99 مليار 
دوالر(، مقابل 36.9 مليار ريال )9.84 
مليار دوالر( في الربع الثاني من عام 
2019. وباملثل، تراجعت ال���واردات 
26.5 باملئة إل��ى 14.39 مليار ري��ال 
)3.84 مليار دوالر(، مقابل 19.58 
مليار ريال )5.22 مليار دوالر( بالربع 

املماثل من العام املاضي.
وكانت اإلمارات العربية املتحدة أبرز 
الشركاء التجاريني للمملكة العربية 
السعودية على مستوى الدول العربية 
بالنصف األول والربع الثاني من عام 
2020، يليها جمهورية مصر العربية، 

ثم البحرين.
وب��ل��غ إج��م��ال��ي جت���ارة اململكة مع 
اإلم�����ارات 33.1 م��ل��ي��ار ري���ال )8.83 
مليار دوالر(، مقابل 45.17 مليار ريال 
)12.04مليار دوالر( بالنصف األول 
من عام 2019، بانخفاض 26.7 باملئة. 
وحققت اململكة فائضاً قيمته 2.39 مليار 

ريال )638.11 مليون دوالر( من خال 
جتارتها مع اإلمارات بالنصف األول من 
العام 2020، مقابل فائض قيمته 5.85 
مليار ريال )1.56 دوالر( بالفترة نفسها 

من العام 2019.
وعلى مستوى الربع الثاني من العام 
اجل��اري، بلغ إجمالي جتارة اململكة مع 
اإلمارات 14.66 مليار ريال )3.91 مليار 
دوالر(، مقابل 22.7 مليار ريال )6.05 
مليار دوالر( بالربع ذاته من عام 2019، 

بانخفاض 35.4%.
وسجلت اململكة فائضاً قيمته 870 
مليون ري��ال )232 مليون دوالر( من 
خ��ال جت��ارت��ه��ا م��ع اإلم����ارات بالربع 
الثاني من العام احلالي، مقابل 2.23 
مليار ري��ال )594.67 مليون دوالر( 

بالربع املماثل من العام 2019.
وحلت مصر في املرتبة الثانية ألكبر 
الشركاء التجاريني للسعودية عربياً 
بالنصف األول من عام 2020، بإجمالي 

15.04 مليار ريال )4.01 مليار دوالر(، 
مقابل 16.17 مليار ريال )4.31 مليار 

دوالر( بالفترة ذاتها من العام املاضي.
وبلغت جتارة اململكة مع مصر 6.46 
مليار ريال )1.72 مليار دوالر( بالربع 
الثاني من العام احلالي، مقابل 9.49 
مليار ري��ال )2.53 مليار دوالر( في 

الربع ذاته من 2019.
وج��اءت البحرين في املرتبة الثالثة 
ع��رب��ي��اً ألب����رز ال��ش��رك��اء ال��ت��ج��اري��ني 
للسعودية بالنصف األول من 2020، 
بإجمالي 11.52 مليار ري��ال )3.07 
مليار دوالر(، مقارنة مع 17.07 مليار 
ري��ال )4.55 مليار دوالر( في الفترة 

ذاتها للعام املاضي.
وبلغت حجم التبادل بالربع الثاني 
بني السعودية والبحرين 4.59 مليار 
ريال )1.22 مليار دوالر(، مقابل 8.21 
مليار ري��ال )2.19 مليار دوالر( في 

الربع الثاني من عام 2019.
وح��ق��ق��ت اململكة ف��ائ��ض��اً ب��امل��ي��زان 
التجاري مع الدول العربية خال الربع 
األول من عام 2020، بقيمة 14.4 مليار 
ريال )3.84 مليار دوالر(، مقابل فائض 
قيمته 18.61 مليار ريال )4.96 مليار 

دوالر( في الربع األول من عام 2019.
وع��ل��ى مستوى جت���ارة السعودية 
السلعية اخل��ارج��ي��ة، حققت فائضاً 
بقيمة 73.72 مليار ريال )19.66 مليار 
دوالر(، مسجلة انخفاضاً نسبته 67.98 
باملئة عن فائض النصف األول من عام 
2019 والبالغ قيمته 230.22 مليار 

ريال )61.39 مليار دوالر(.

توقعت وكالة إس أند بي »ستاندرد آند بورز« 
أن يعاود االقتصاد البحريني منوه خال العام 

املقبل عقب انكماش حاد خال هذا العام.
وقالت الوكالة في تقرير صادر لها، إن االقتصاد 
البحريني سيحقق منوا خال العام املقبل بنحو 
3.5 باملئة. وتوقعت أن يصل متوسط النمو خال 

العامني 2022 و2023 نحو 2.3 باملئة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو سيأتي عقب 
انكماش حاد في اقتصاد الباد خال العام اجلاري 

تصل نسبته إلى 5 باملئة.
وذك���رت س��ت��ان��درد آن��د ب���ورز، ف��ي تقرير، أن 
االقتصاد البحريني املتنوع نسبيا سيستفيد من 
قربه من السوق السعودي الكبير، وأيضا من 

القطاع املالي املنظم رقابيا، والقوى العاملة جيدة 
التعليم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن املساعدات املالية 
من دول اخلليج البالغة 10 مليارات دوالر سوف 
تغطي جزئيا االحتياجات املالية للباد حتى عام 
2023. وعلى صعيد القطاع املصرفي، قالت وكالة 
ستاندرد آن��د ب��ورز، إن إج���راءات البنك املركزي 
البحريني ملواجهة فيروس كورونا املستجد كانت 

مؤثرة حتى اآلن.
وتتوقع الوكالة وص��ول نسبة القروض غير 
العاملة إلى 10باملئة في 2020، مقابل %8 في 
2019. وتتوقع أيضا أن تزيد خسائر االئتمان 
إلى 180 نقطة أساس في العامني اجلاري واملقبل، 

مقابل 80 نقطة أساس في 2019.

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار 
النفط، نهاية األسبوع، إذ تعرضت 
للضغط بعد أن ق��ال قائد ليبي إنه 
سيجري رفع حصار على ص��ادرات 
ال��ب��اد النفطية مل��دة شهر، ف��ي حني 
ت��دع��م��ت ال��ع��ق��ود اآلج���ل���ة ل��ل��خ��ام 
مبؤشرات إيجابية من اجتماع أوبك+.
وسجل خاما القياس األميركي 
وبرنت مكسبا أسبوعيا، وذل��ك بعد 
تقليص اإلعصار سالي لإلنتاج وتوقع 
ب��ن��وك م��ن بينها غ��ول��دم��ان ساكس 
عجزا في اإلم��دادات. وهبط برنت 15 
سنتا عند التسوية إلى 43.15 دوالر 
للبرميل، لكنه حقق زيادة 8.3 باملئة 

على أساس أسبوعي.
وص��ع��دت العقود اآلج��ل��ة للخام 
األميركي 14 سنتا لتجري تسويتها 
عند 41.11 دوالر للبرميل، بربح 
أسبوعي 10.1 باملئة. وتراجعت 
املعنويات بالسوق بعد إع��ان قائد 
ق��وات ش��رق ليبيا )اجليش الوطني 
الليبي( خليفة حفتر، أنه سيرفع ملدة 
شهر حصاره ملنشآت إنتاج النفط. 
كان احلصار قد قلص إنتاج ليبيا ملا 
يزيد بقليل عن 100 ألف برميل يوميا 
حاليا من 1.2 مليون برميل يوميا في 

السابق.
وال ي���زال م��ن غير ال��واض��ع مدى 
التسارع ال��ذي سيكون عليه إنتاج 

ليبيا. واقتفت العقود اآلجلة للنفط 
أثر مؤشرات األسهم األميركية التي 
انخفضت بشكل كبير. وضغطت 
جلنة رئيسية م��ن منظمة البلدان 
املصدرة للبترول وحلفائها من أجل 
حتسني االل��ت��زام بتخفيضات إنتاج 
النفط ف��ي مواجهة ت��راج��ع أسعار 

اخلام.
وقال وزير الطاقة السعودي األمير 
عبد العزيز بن سلمان، إن مجموعة 
منتجي أوبك+ ميكن أن تعقد اجتماعا 
استثنائيا في أكتوبر إذا تدهورت 
س��وق النفط نتيجة ضعف الطلب 
وت��زاي��د ح���االت اإلص��اب��ة بفيروس 

كورونا.
وانخفض اخلامان القياسيان في 
بداية اجللسة لكنهما ارتفعا بقوة 
هذا األسبوع بعد أن تسبب اإلعصار 
سالي في خفض إنتاج النفط األميركي 
وعرضت أوب��ك وحلفاؤها خطوات 

ملواجهة ضعف السوق.
وتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ 
عجز ال��س��وق ث��اث��ة م��اي��ني برميل 
يوميا في الربع الرابع من العام، وأكد 
أن مستهدفه لبرنت سيبلغ 49 دوالرا 
بحلول نهاية ال��ع��ام و65 دوالرا 

بحلول الربع الثالث من 2021.
ك��م��ا أش�����ار ب��ن��ك ي����و.ب����ي.إس 
ال��س��وي��س��ري إل���ى إم��ك��ان��ي��ة عجز 

اإلمدادات، متوقعا صعود سعر برنت 
إل��ى 45 دوالرا للبرميل ف��ي الربع 
الرابع من العام وإلى 55 دوالرا في 

منتصف 2021.
وفي خليج املكسيك، بدأ املنتجون 
األميركيون إعادة تشغيل احلفارات 
ب��ع��د ت��وق��ف اس��ت��م��ر 5 أي���ام بسبب 
اإلعصار سالي. وقد يصبح منخفض 
استوائي في اجلزء الغربي من خليج 
املكسيك إع��ص��ارا في األي��ام القليلة 
القادمة، مما يهدد املزيد من منشآت 

النفط األميركية.
وقالت شركة بيكر هيوز خلدمات 
ال��ط��اق��ة إن ع���دد ح���ف���ارات النفط 
األم��ي��رك��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة، وه���و مؤشر 
مبكر على مستقبل اإلنتاج، انخفض 
حفارا واحدا هذا األسبوع إلى 179، 
وهو أدن��ى مستوى لها منذ منتصف 

أغسطس آب.
توقعت وك��ال��ة الطاقة انخفاض 
الطلب العاملي على الطاقة 6 باملئة 
ف��ي 2020 بسبب كوفيد19-. إلى 
ذل��ك، قلصت وكالة الطاقة الدولية 
توقعاتها للطلب على النفط للعام 
احل��ال��ي، مشيرة إل��ى احل���ذر بشأن 
وتيرة التعافي االقتصادي من جائحة 

كورونا.
وخفضت الوكالة التي تتخذ من 
باريس مقرا، توقعاتها لعام 2020 

مبقدار 200 أل��ف برميل يوميا إلى 
91.7 مليون برميل يوميا، وهو ثاني 
خفض لتوقعاتها بشأن الطلب على 

النفط في عدة أشهر.
وق���ال���ت ال��وك��ال��ة ف���ي ت��ق��ري��ره��ا 
ال��ش��ه��ري: »ن��ت��وق��ع تباطؤ تعافي 
الطلب على النفط على نحو ملحوظ 
في النصف الثاني من 2020 حيث مت 
بالفعل جني معظم املكاسب السهلة«.

وأض�����اف ال��ت��ق��ري��ر »ال��ت��ب��اط��ؤ 
االقتصادي سيحتاج شهورا لينعكس 
كلية، إل��ى جانب ذل��ك هناك احتمال 
أن تقوض موجة ثانية من الفيروس 
)وهو ما نشهده بالفعل في أوروبا( 
القدرة على التنقل م��ج��ددا«. وقالت 
ال��وك��ال��ة إن جت���دد ارت��ف��اع ح��االت 
اإلصابة بكوفيد19- وتدابير العزل 
ال��ع��ام املرتبطة ب��ذل��ك، واس��ت��م��رار 
العمل عن بعد وضعف قطاع الطيران 

يلحقون الضرر بالطلب.
وأض��اف��ت أن زي��ادة إنتاج النفط 
وخ��ف��ض ت��وق��ع��ات ال��ط��ل��ب يعنيان 
أيضا سحبا أبطأ من مخزونات النفط 
اخلام التي تراكمت في ذروة إجراءات 
العزل العام. وقالت إن إمدادات النفط 
العاملية زادت 1.1 مليون برميل 
يوميا في أغسطس إلى 91.7 مليون 
برميل يوميا مع تخفيف تخفيضات 

أوبك+.

وأضافت أن مخزونات النفط في 
الدول املتقدمة ارتفعت 13.5 مليون 
برميل في يوليو إلى مستوى قياسي 
عند 3.225 مليار برميل. وتتوقع 
سحبا م��ن امل��خ��زون��ات ف��ي النصف 

ال��ث��ان��ي بنحو 3.4 م��ل��ي��ون برميل 
يوميا، بانخفاض مليون برميل يوميا 

عن التقدير السابق.
وأش��ارت إلى أن البيانات األولية 
ألغسطس تظهر انخفاض مخزونات 

النفط في أميركا وأوروب��ا واليابان، 
م��ش��ي��رة إل���ى أن ت��ع��اف��ي اس��ت��ه��اك 
املصافي من النفط يتجه للتباطؤ من 
أغسطس إل��ى أكتوبر بسبب موسم 

أعمال الصيانة وأعاصير أميركية.

6 باملئة توقعات بانخفاض الطلب العاملي على الطاقة 

وزير الطاقة السعودي: أوبك+ ميكن أن تعقد اجتماعًا في أكتوبر لدعم النفط
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6 مليارات دوالر فائضًا جتاريًا  السعودية حتقق 
مع الدول العربية بالنصف األول

3.5 باملئة  اقتصاد البحرين ينمو 
2020 عقب ركود قوي في 
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عقد وزراء املالية والصحة 
في مجموعة العشرين، اجتماعا 
ي��ه��دف إل��ى التركيز على ع��دٍد 
من القضايا املتعلقة بجائحة 

كوفيد19-.
وق���ال���وا وزراء مجموعة 
العشرين، في بيان مشترك صدر 
عقب االجتماع:« تتمثل أولويتنا 
املشتركة وامللحة ف��ي التغلب 
على جائحة ف��ي��روس كورونا 
)كوفيد- 19( والتخفيف من 
آث��اره��ا الصحية واالجتماعية 
واالقتصادية، ونستمر بالعمل 
على ال��ت��زام��ات قادتنا املتعهد 
بها خ��ال قمتهم االستثنائية 

املنعقدة في 26 مارس 2020«.
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان، وسنواصل 
اس����ت����خ����دام ج��م��ي��ع أدوات 
ال��س��ي��اس��ات امل��ت��اح��ة حلماية 
أرواح الناس ووظائفهم وسبل 
م��ع��ي��ش��ت��ه��م، ودع����م ال��ت��ع��اف��ي 
االقتصادي العاملي، باإلضافة 
إل���ى ت��ع��زي��ز م��ت��ان��ة األن��ظ��م��ة 
الصحية وامل��ال��ي��ة وف��ي نفس 
ال��وق��ت ال��وق��اي��ة م��ن املخاطر 

السلبية.
وأض����اف����وا:« ن����درك األث���ر 
اإليجابي لاستثمار في تقوية 
ال��ن��ظ��ام ال��ص��ح��ي ع��ل��ى املتانة 
وال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي��ني، وذل��ك 
على صعيد التغلب على األزمة 
احلالية وعلى األج��ل الطويل، 
ونظل ملتزمني باالستثمار في 
استجابة فّعالة جلائحة فيروس 

كورونا«.
وأك��دوا، استهداف السيطرة 
على تفشي الفيروس وتفادي 
تفاقم انتشاره، مما ي��ؤدي إلى 
تقليص االضطراب االقتصادي 
واالجتماعي في حني يتم تعزيز 
دع��م��ن��ا الس��ت��ع��ادة من��و ق��وي، 

ومستدام، ومتوازن، وشامل.
وأش���ار ال��ب��ي��ان، إل��ى أن��ه مت 
حشد امل��وارد لتلبية احلاجات 
التمويلية في النظام الصحي 
ال��ع��امل��ي وذل���ك ل��دع��م مكافحة 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
19-(، م��ش��ج��ع��ني اجل��ه��ود 
املشتركة مبا في ذلك اإلسهمات 
الطوعية للمبادرات واملنظمات 
وامل��ن��ص��ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ذات 

الصلة.
وأفاد، باحلاجة إلى استجابة 

عاملية لتسريع أبحاث، وتطوير، 
وت��ص��ن��ي��ع، وت��وزي��ع األدوات 
ال��ت��ش��خ��ي��ص��ي��ة وال��ع��اج��ات 
واللقاحات جلائحة كوفيد19-، 
مبا في ذلك عبر مبادرة تسريع 
إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- 
ACT-A( 1٩( وكذلك مبادرة 
»مرفق كوفاكس« التابعة لها 
إلت��اح��ة ل��ق��اح��ات كوفيد19- 
)COVAX( ومنح الترخيص 
الطوعي حلقوق امللكية الفكرية، 
وذل����ك ب��ه��دف دع���م ال��وص��ول 
العادل وميسور التكلفة للجميع، 
وهو عامل جوهري في التغلب 
على اجلائحة ودع��م التعافي 

االقتصادي العاملي.
ون����وه����وا ب���احل���اج���ة إل��ى 
امل��زي��د م��ن اإلج�����راءات لتلبية 
االحتياجات التمويلية، مطالبني 
بنوك التنمية متعددة األطراف 
اإلسراع في النظر بطرق تعزيز 
الدعم املالي للدول فيما يخص 
ال��وص��ول إل��ى أدوات مكافحة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(.
وبينوا، أن مخرجات اجتماع 
اليوم سيتم عكسها في خطة عمل 
مجموعة العشرين احملدّثة املقرر 
تقدميها في اجتماع وزراء املالية 
ومحافظي البنوك املركزية لدول 
مجموعة العشرين املزمع عقده 
ف��ي أك��ت��وب��ر 2020، وف��ي قمة 
ق��ادة دول مجموعة العشرين 
املزمع عقدها في نوفمبر 2020، 
مطالبني من املنظمات الدولية، 
خصوًصا صندوق النقد الدولي 
ومنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، االستمرار في دمج 
ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��اح��ة للجائحة 
ل��وض��ع وتفصيل االح��ت��م��االت 

املختلفة لألثر االقتصادي لألزمة 
الصحية. كما بحث وزراء البيئة 
لدول مجموعة العشرين، تعزيز 
التعاون في مجال السياسات 
بشأن احلد من تدهور األراضي 
وف��ق��دان امل��وائ��ل واحل��ف��اظ على 
الشعاب املرجانية، سعياً إلى 
حماية النظم البيئية والتنوع 

احليوي على كوكب األرض.
ون��اق��ش أع��ض��اء مجموعة 
العشرين، بحسب بيان صادر، 
ج��م��ل��ة م��ن امل��س��ائ��ل املتعلقة 
باحلفاظ على البيئة واألراضي 
واحمليطات وامل��وارد الطبيعية 
وحمايتها. كما تباحث الوزراء، 
سبل حماية البيئات البحرية 
وال��ب��ري��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل��د 
م��ن م��ظ��اه��ر ال��ت��ل��وث البحري 
وع��ل��ى رأس��ه��ا رم���ي النفايات 

الباستيكية.
وناقش الوزراء، أفضل السبل 
للحفاظ على الشعاب املرجانية 
والنظم اإليكولوجية للمحيطات 
لضمان حماية املوائل الطبيعية 
ال��ت��ي يعتمد عليها 50-25 
ب��امل��ائ��ة م��ن احل��ي��اة البحرية 
وتساعد على حماية املجتمعات 

من الفيضانات.
وت���ن���اول وزراء مجموعة 
ال��ع��ش��ري��ن ب��ال��ب��ح��ث أي��ض��اً 
أفضل السبل للحد من تدهور 
األراضي، واحلفاظ على التنوع 
ال��ب��ي��ول��وج��ي، ح��ي��ث يتسبب 
ت��ده��ور األراض���ي بفقدان نحو 
12 مليون هكتار من األراض��ي 
سنوياً، مما ي��ؤدي إل��ى أض��رار 
بيئية واجتماعية واقتصادية 
كبيرة  تؤثر على أكثر من ثاثة 

مليارات شخص.
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الطبيعية تساهم باستعادة النمو العاملي


