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إقبال كبير على
معـــرض قطـــر الزراعـــي 
والبيئـــي الدولـــي 2022
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شـــهد معرض قطر الزراعـــي الدولي التاســـع إقبااًل كبيـــرًا من ِقبل الـــزّوار في 

يومـــه الثانـــي، حيـــث زار عدد كبيـــر مـــن المواطنين أجنحـــة الشـــركات الوطنية 

واألجنبيـــة، التي قامت بعرض العديد من الســـلع الغذائية على الجمهور بأســـعار 

. ة ُمميز

وأعـــرب العديد من الـــزّوار عن ســـعادتهم بالمعرض الزراعي في هذه النســـخة، 

وأشـــاروا إلـــى أن المعرض العام الحالي يشـــهد مشـــاركة كبيرة من الشـــركات 

الوطنيـــة واألجنبية، التي تعرض الكثيـــر من منتجاتها الزراعيـــة والحيوانية، وأحدث 

األجهزة الزراعيـــة، وأبدوا إعجابهـــم باألجنحة التي تقوم بالتعريـــف بُطرق الزراعة 

واإلنتاج الحيواني، ســـواء في الشـــركات الوطنية أو الـــدول األجنبية، ولفتوا إلى 

أنها تجربة فريدة تســـتحق المشـــاهدة واالطالع.
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شركة “بلدنا” تجذب زّوار 
المعرض الزراعي

جـــذب جناح شـــركة “بلدنـــا” بالمعرض الزراعـــي عددًا كبيـــرًا من الجمهـــور، حيث 

عّبـــر الزوار عـــن ســـعادتهم بزيارة جناح الشـــركة، الـــذي تمّيز بالتنظيم الشـــديد 

والمنتجات ذات الجـــودة الفائقة، وقالوا: إن جناح شـــركة “بلدنا” يعرض العديد من 

المنتجـــات الغذائية مـــن األلبان وجميع أنـــواع الجبن والحليب وغيرهـــا من منتجات 

الشـــركة بأســـعار جيدة. وتعّرف الزّوار على طريقة عمل الشـــركة بالداخل، ومدى 

الدقـــة المتناهية التـــي تتمّيز بها الشـــركة فـــي إنتاجها الوفيـــر الذي يغطي 

جميع أنحـــاء الدولة.
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ومـــزارع “بلدنا” تقـــدِّم منتجـــات طبيعيـــة متميزة بطعمهـــا الطـــازج وقيمتها 

الغذائيـــة العاليـــة؛ حيث يتم حلـــب األبقار يوميـــًا - التي يتخطى عددهـــا أكثر من 

22 ألـــف بقرة - عبر أحدث أنظمـــة الحلب الدّوارة، واســـتخدام منتوجها في تصنيع 

واألجبان.  األلبـــان  واســـعة من منتجات  مجموعة 
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شركة “حصاد” تعرض 
خططها التنموية للجمهور 

شـــاركت شـــركة حصاد في المعرض الزراعي بشـــكل الفت، ولقي جناح الشـــركة 

حضـــورًا جماهيريًا كبيـــرًا، واطلع الزّوار على خطط التوســـع التي تعتزم الشـــركة 

القيـــام بها خالل الفتـــرة المقبلة؛ حيث تدعم الشـــركة من خالل توســـعاتها األمَن 

الغذائي لدولـــة قطر، وذلك من خالل إنشـــاء مخازن للحبوب والعديـــد من المزارع 

الدخلية التـــي تلّبي متطلبات الســـوق المحلي بالدولة.
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ومـــن هذه الخطط التنموية عمل شـــركة حصاد على إنشـــاء أســـواق لألســـماك 

المحليـــة في منطقتي الخـــور والرويس؛ حيـــث يتم تجهيز تلك األســـواق بأحدث 

الوســـائل التكنولوجية الحديثة لحفظ المنتجات الســـمكية التي يعرضها الصيادون 

المحليون للجمهور، وتعتزم الشـــركة افتتاح الســـوقين قبل نهايـــة العام الجاري 

.2022

ويعرض جناح شـــركة “حصـــاد” برنامجًا تدريبيـــًا لطالب الجامعـــات المحلية؛ لتعريف 

الطـــالب بأهمية األمن الغذائـــي للدولة في مجال االســـتثمار الغذائي والزراعي، 

ويتـــم تنفيذ البرنامج -الذي يســـتمر لمدة شـــهر- بالتعاون مـــع جامعة قطر، كما 

ســـتوقع الشـــركة اتفاقية تعاون مع جامعة تكســـاس يوم االثنيـــن المقبل خالل 

فتـــرة المعـــرض الزراعي، وبموجـــب هذه االتفاقيـــة يقوم الطـــالب بالعمل في 

المزراع والمصانع والمقر الرئيســـي للشـــركة للتعّرف علـــى نظام العمل.
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مشاركة ممّيزة للمملكة 
العربية السعودية 

مشـــاركات ممّيزة حظي بها المعـــرض من دول عربيـــة وخليجيـــة وأجنبية كبيرة؛ 

يأتي على رأســـها مشـــاركة المملكة العربية الســـعودية بجناح رســـمي ممثلة 

بوزارة البيئـــة والمياه والزراعة، وذلك مـــن خالل المركز الوطنـــي للنخيل والتمور 

كبيرًا. إقبـــااًل  لقي  الذي 

كما شـــاركت أكثر من 17 شـــركة ســـعودية في المعـــرض الزراعـــي بأجنحة جذبت 

العديد من الجماهير؛ منها شـــركات التمور ومنتجاتها، واألســـماك والبن، ومراكز 

التســـويق للخضار والفواكـــه، باإلضافة لمجموعة من الشـــركات الســـعودية من 

مختلف القطاعات العضوية وقطاع الثروة الســـميكة، وقد عرضت هذه الشـــركات 

منتجاتهـــا وخبراتها بالمعرض، وقامـــت بالتعريف بجودة المنتج الســـعودي على 

األصعدة. جميع 
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نـــال المعـــرض الزراعي إشـــادات كبيرة مـــن ِقبل بعـــض المســـؤولين الخليجيين 

الذين شـــاركوا فـــي افتتـــاح المعرض؛ حيـــث أكد ســـعادة المهنـــدس أحمد بن 

صالح العيـــادة - وكيل وزارة البيئـــة والمياه والزراعة بالمملكة العربية الســـعودية 

الشـــقيقة - على أهميـــة المعـــرض الزراعي والبيئي، والمشـــاركات الواســـعة 

ودوليًا. محليـــًا  فيهما 

وقال ســـعادته: “حرصنـــا في المملكـــة العربية الســـعودية علـــى التواجد في 

المعرضين بمشـــاركة عشـــرات العارضين من جميع الجمعيات المختصة وشـــركات 

القطـــاع الخـــاص، ومـــزارع التمـــور والجمعيـــة الســـعودية للمـــزارع العضوية، 

والجمعية الســـعودية لالســـتزراع المائي وشركات األســـماك”، موضحًا أن “دولة 

قطـــر والمملكة العربية الســـعودية تعمالن ســـويًا على تحقيق التعـــاون بينهما 

في المجـــال الزراعي عبر تبادل الخبـــرات بين القطاعين الخـــاص والعام، وضمان 

انســـياب الســـلع بين البلديـــن”، الفتًا إلـــى أن هنـــاك العديد من الشـــراكات تم 

الزراعي.  المجـــال  البلدين في  بيـــن  عقدها 

إشادات خليجية
بمعرض قطر الزراعي 
والبيئي الدولي 2022



معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي 2022

رؤية اليوم لغٍد أخضر 

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني



NewsLetter
second day | 11/3/2022
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Large Turnout To 

Qatar International Agricultural 

& Environmental Exhibition 2022
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Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) witnessed a 

great deal of visitors on its 2nd day, as a large number of citizens visited 

the pavilions of national and foreign companies that offered many of food 

products to the public at special prices. 

Many visitors expressed their pleasure to visit Qatar’s 9th International 

Agricultural Exhibition, stressing that this year exhibition mark a large 

presence of national and foreign exhibits companies which display many 

of their agricultural and animal products, as well as many of the latest 

agricultural equipment, noting their admiration for these pavilions, which 

introduce the methods of agriculture and animal production in national 

companies or foreign countries, noting that it is a unique experience that 

worth watching and learning about.
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Baladna Attracts Visitors 
of Agricultural Exhibition 

The ”Baladna“ pavilion in the agricultural exhibition was very popular, 

as many visitors expressed their happiness at visiting its pavilion. It’s 

characterized by great organization and tight coordination, noting that 

the ”Baladna“ pavilion displays many food items from dairy and all kinds 

of cheese, milk and other products at good prices. The visitors were 

also briefed on how the company internally operates, and the extreme 

accuracy of its abundant production that covers all parts of the State
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Baladna farms offer natural products distinguished by their fresh taste 

and high nutritional value. Cows are milked daily, exceeding 22,000 cows, 

using the latest rotary milking systems in the manufacture of a wide range 

of dairy and cheese products.
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Hassad Food Presents 
Development Plans to 
Public. 

Hassad Food presented a distinguished participation in the agricultural 

exhibition, where the company’s pavilion was distinguished by the 

presence of a large audience of visitors who were briefed on the expansion 

plans that the company intends to undertake during the coming period. 

Through its expansions, the company supports the food security of the 

State of Qatar, by establishing grain stores and many in-house farms that 

meet the requirements of the local market in the country.
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Among these development plans, Hassad Food is working to establish 

local fish markets in the Al Khor and Al Ruwais cities, where these markets 

are equipped with the latest modern technological means to preserve the 

fish products offered by local fishermen to the public, as the company 

intends to open the two markets before the end of this year 2022.

The Hassad Food pavilion also presents a training program for local 

university students, in order to familiarize students with the importance of 

the country’s food security in the field of food and agricultural investment.

 The program is implemented in cooperation with Qatar University, and 

lasts for a month. The company will also sign a cooperation agreement 

with the University of Texas next Monday during the agricultural exhibition 

period. Under this agreement, students will work on farms, factories and 

the company’s headquarters to learn about the work system.
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A Unique Participation of 
Saudi Arabia 

Distinguished participation in the exhibition from Arab, Gulf and large 

foreign countries, where at the top of these distinguished pavilions came 

a large and expanded participation from the Kingdom of Saudi Arabia, 

which participated in an official pavilion represented by the Ministry of 

Environment, Water and Agriculture, through the National Center for 

Palms and Dates, and the pavilion witnessed a wide turnout for Saudi 

products.

More than 17 Saudi companies also participated in the agricultural 

exhibition with distinctive pavilions that attracted many visitors, including 

companies of dates, fish, coffee and marketing centers for vegetables and 

fruits, in addition to a group of Saudi companies from various organic 

sectors, dates and the fisheries sector, to showcase their products and 

expertise in the exhibition to introduce the quality of the Saudi product at 

all levels.
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The agricultural exhibition was highly praised by some of the Gulf officials 

who participated in the opening of the exhibition, where H.E. Eng. Ahmed 

Bin Saleh Al-Ayada, the Undersecretary of the Ministry of Environment, 

Water and Agriculture in the Kingdom of Saudi Arabia, were he stressed 

the importance of the agricultural and environmental exhibition and the 

wide participation locally and internationally. 

His Excellency added, “We were keen in the Kingdom of Saudi Arabia to 

be present in the two exhibitions, with the participation of dozens of 

exhibitors from all relevant associations and private sector companies, 

date farms, the Saudi Organic Farming Association, and the Saudi 

Aquaculture Society and Fish Companies,” noting that “the State of 

Qatar and Saudi Arabia are working together on achieving cooperation 

between them in the agricultural field through the exchange of 

experiences between the private and public sectors, and ensuring the 

flow of goods between the two countries”, noting that there are many 

partnerships between the two countries in the agricultural field.

GCC Praises of 

Qatar International 

Agricultural & Environmental 

Exhibition 2022



Qatar International Agriculture and 
Environment Exhibition 2022

Today's vision of a 
green tomorrow

For more information, Please visit our website


