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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 02/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر دوركِ؟عنوان يأتي متى

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد02/11/143915/07/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

اليومالمصدر السعودالكاتب16466العددجريدة أبو رضي حسين

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

دورِك؟ يأتي  متى
 
 
 
 
 
 
 

 

السعود أبو رضي  حسين

 

ة الميزاني خالل من الوطن مرآة على الوطني التحول خطة شعاع انعكاس رأينا الماضي العام ميزانية
نجاح ى عل مؤشر وهو النفطي٬ القطاع خارج من الحكومية اإليرادات حجم تصاعد حيث المباركة
ذه ه الوطني التحول خطة تهدف إذ الرسوم٬ منها والتي للدولة الدخل مصادر تنويع في المملكة خطط

ى إل ة النفطي غير الحكومية اإليرادات زيادة لایر530إلى ار دوالر141(ملي ار ام)ملي ع ول بحل
 .م2020

 
الماضي ام الع وزراء ال س مجل ا عليه ق واف تي وال بالتخصيص المستهدفة القطاعات بعض اتخذت لذا

سبيال ذلك  .إلى
 

ة العام ة الهيئ وزراء ال س مجل من وبمباركة ادرة المب ذه ه ل تفعي ي ف ادرت ب تي ال ات الجه ك تل ن وم
تقديم بإقرارها البيئة وحماية مالي56لألرصاد بمقابل  .خدمة

 
التفعيل؟ يبدأ ومتى التأخير لماذا القطاعات باقي سلة في وسؤاال سؤال ألف نضع  وهنا

 
ة ة..حقيق والمتنوع دة العدي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دمها تق تي ال دمات والخ طة لألنش ابع المت

الزراعي قيها بش الزراعة إدارة الخصوص وجه وعلى الطيبة األرض هذه على والمقيمين للمواطنين
المجانية خدماتها على لها والثناء الشكر تقديم أوالً عليه  .والبيطري

 
من..ثانياً ة المقدم الخدمات أن خاصة التفعيل؟ يبدأ ومتى التأخير لماذا سؤاال مسؤوليها على نطرح

ام ع الوزارة هذه انشاء منذ يعقل هل إذ للدولة٬ ومتين قوي إيراد مصدر تكون قد هـ1344وزارتكم
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اً؟ مجان ل النخي رش ب ام القي اً؟ مجان زارع الم رش ب ام القي اً؟ مجان الحشرية دات المبي وزع ن ا زلن ا وم
البيطري الشق يخص ا م ا أم الزراعي٬ الشق يخص ما هذا مجاناً؟ األراضي توزيع قرارات إصدار
تلزمات المس توزيع مجانا٬ً البيطرية األدوية توزيع مجانا٬ً البيطرية اللقاحات فتوزيع حرج وال فحدث

م التطعي خدمات ديم تق ا٬ً مجان ة ح(البيطري ا٬ً)التلقي مجان ات الحيوان ى عل الكشف ا٬ً مجان ات للحيوان
ص تراخي دار إص ا٬ مجان ة الخاص ة البيطري ادات العي راخيص ت دار إص ا٬ً مجان ات الحيوان الج ع
إصدار ا٬ً مجان الخاصة ة البيطري الصيدليات راخيص ت إصدار ا٬ مجان الخاصة البيطرية المختبرات
دار إص ا٬ً مجان ة الحيواني حية الص هادات الش دار إص ا٬ً مجان ة الخاص ة الحيواني اريع المش راخيص ت
مشرعة ا أبواب ا كله ذه ه أليست ا٬ً مجان ة الزراعي السجالت إصدار ا٬ً مجان ة المهن ة مزاول تراخيص

التخصيص؟ تفعيل خطوات لتسريع وعلال  للوزارة
 

ز لدهالي ة طويل ترة ولف قتي مالص ن ولك واطن الم ل كاه ى عل بء الع ادة لزي دف نه ال ا هن ن ونح
سبيل على منها أسباب لعدة القطاع هذا تخصيص الضروري من وجدت الوزارة هذه وأهل وسراديب
دات للمبي اني المج ع التوزي راء ج ة للدول ة المالي وارد الم ي ف نزيف وال در اله ل تقلي ر الحص ال ال المث

واألدوية المواد.واللقاحات هذه استخدام سوء معالجة الخاص.ثانياً اع القط تشجيع ع.ثالثاً رف اً رابع
الخاص والقطاع الحكومية الجهات قبل من المقدمة الخدمة مقدمي.مستوى أو ي موظف يز تحف ًا خامس

من ير الكث ا وغيره لهم والمعرفي العلمي المستوى لرفع والخاص الحكومي القطاع من كل في الخدمة
المادية غير  .األسباب

2



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 02/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر جدةعنوان شمال أرضا غمرت جوفية مياهٌ نفسه٬ الحي في الثانية للمرة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد02/11/143915/07/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الوطنالمصدر الكاتب6498العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 02/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السياحيةعنوان للمشروعات الزراعية المدرجات تأهيل يتفقد الباحة إمارة وكيل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد02/11/143915/07/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

المدينةالمصدر الكاتب20171العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

السياحية للمشروعات الزراعية المدرجات تأهيل يتفقد الباحة إمارة  وكيل

 
الزيارة أثناء  اللويحق

الغامدي محمد  الباحة-عمر

وبحث ة؛ القديم ة الزراعي درجات الم ع موق اللويحق٬ اب عق دكتور ال الباحة٬ ة منطق ارة إم وكيل تفقد
ة المفاجئ ه زيارات لة سلس من ض ة٬ ميداني ارة زي الل خ ك وذل ياحيًا٬ س ه من تفادة واالس ه تأهيل ات آلي

المنطقة محافظات  .لمختلف
 

يًزا متم ميدانًا تعد والحالة٬ رسباء بين والواقعة بالمندق٬ الطرف قرية إن الزيارة خالل اللويحق وقال
ط المحي ي الطبيع وي التنم ون المك ذا ه أن ى إل الفتًا واألثرية٬ والترفيهية٬ والزراعية٬ السياحية للفرق

والزراعة النقل إدارتي بمشاركة التطوير خطوات فيه ستبدأ  .بالقرية٬
 

رى وق السياحي ق والطري وبلجرشي دق المن افظتي مح ي ف متعددة مواقع شملت الجولة أن إلى وأشار
ا م وهو ا٬ فيه ياحي الس ام واالهتم والطرق الخدمات ي ف محدود نقص وجود ى إل ا الفتً ضبيان٬ بني

المقبلة الفترة خالل تداركه  .سيتم
 

لـ القلطي٬ صالح المندق٬ محافظ أوضح ة»بدوره ع»المدين المواق ن م عدد ى عل وقف اللويحق٬ أن ٬
ذه ه أن ى إل يًرا مش ة٬ المعني ة الحكومي ات الجه مديري من عدد يرافقه بالمحافظة٬ والتنموية السياحية
الوقوف ب ة المنطق ير أم سمو ات لتوجيه ذًا تنفي جاءت ي٬ بلجرش ة محافظ أيًضا ملت ش تي ال ارة الزي

المحافظات احتياجات على  .ميدانيًا
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الطرف تي قري ن بي ق طري بفتح المنطقة٬ أمير سمو توجيهات تنفيذ بحث اإلمارة٬ وكيل أن إلى ولفت
أصحابها ا هجره تي ال ة٬ القديم ة الزراعي درجات الم ن م تفادة باالس ة الزراع إدارة ف وكل باء٬ ورس
االستفادة يمكن للتنزه ومواقع جلسات إلنشاء تمهيًدا وتهذيبها٬ تأهيلها٬ وإعادة إليها٬ الوصول لصعوبة

وزراعًيا سياحيًا  .منها
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 02/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بلجرشيعنوان في التعاوني العمل يناقش للنحالين التعاونية الجمعيات غداً..مجلس

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد02/11/143915/07/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب1822العددصحيفة

الصفحة المواطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المملكة في النحالين جمعيات رؤساء  بحضور

بلجرشي في التعاوني العمل يناقش للنحالين التعاونية الجمعيات ..مجلس
 غدًا

 

الغامدي-المواطن  الباحة-أمل

للتدريب دولي ال ة التعاوني الين النح ة جمعي د معه ر مق ي ف بالباحة ة التعاوني النحالين جمعية تستضيف
مناطق ع جمي ون يمثل ذين ال المجلس أعضاء بحضور التعاونية الجمعيات مجلس إدارة مجلس اجتماع

ويمثلون األحد240المملكة وم ي اء مس ك وذل ة٬ دة2تعاوني القع الموافق1439ذي و15هـ يولي
بالباحة2018 التعاونية النحالين جمعية تنظمه الذي الدولي العسل مهرجان مع بالتزامن  .م٬

 

عضو بالباحة٬ التعاونية النحالين جمعية إدارة مجلس رئيس الخازم أحمد الدكتور األستاذ بذلك صرح
ات الجمعي س مجل إدارة س مجل رئيس ل بالشكر دم تق ث حي ة٬ التعاوني ات الجمعي س مجل إدارة س مجل
اع االجتم د عق ى عل وافقتهم م ى عل اإلدارة س مجل اء أعض ع ولجمي دمان ك دهللا عب دكتور ال ة التعاوني

الباحة  .بمنطقة
 

قرب عن للتعرف فرصة ة التعاوني ات الجمعي مجلس إدارة مجلس تواجد أن الخازم الدكتور وأوضح
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ة التعاوني ات الجمعي ع جمي ع م اع اجتم اك هن سيكون ث حي الباحة ة بمنطق اوني التع ل العم نشاط عن
 .بالمنطقة

 

ة بمنطق ة االجتماعي ة والتنمي ل العم وزارة رع ف ع م يق بالتنس م يت ذا ه اع االجتم أن ازم الخ اف وأض
أي لمناقشة لهم الفرصة إلتاحة اإلنشاء تحت والتي القائمة الجمعيات جميع بدعوة تكرموا الذين الباحة
اء رؤس مع اع باالجتم أيضًا س المجل يقوم س ا كم ة٬ بالمنطق اوني التع العمل تواجه معوقات أو مشاكل

ا11 مهامه هيل وتس اعها أوض ة مناقش دف به ا أيض يس التأس ت وتح ة قائم ة تعاوني الين نح ة جمعي
االجتماعية والتنمية العمل وزارة مع  .بالتنسيق

 

دكتور ال ير األم ة المنطق ير أم مو س يقابل س ة التعاوني ات الجمعي س مجل أن الخازم دكتور ال اف وأض
ه ومبادرات اوني التع ل العم مجال في المجلس جهود بعض على ويعرفه عبدالعزيز بن سعود بن حسام
وزارة من المسؤولين ع م س المجل سيجتمع وأيضاً ا٬ً ونوع اً كم المنطقة في الجمعيات عدد زيادة في

االجتماعية والتنمية العمل وزارة وممثلين االجتماعية٬ التنمية وبنك  .الزراعة٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 02/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدجاج؟عنوان أسعار ارتفعت السبب..لماذا يكشفون مستثمرون

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد02/11/143915/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر تواصل الكاتب0العددصحيفة

الصفحة تواصلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الدجاج؟ أسعار ارتفعت السبب..لماذا يكشفون  مستثمرون

 

 

 :الرياض–تواصل
دواجن ال قطاع ي ف تثمرون مس ة‘‘:قال المحلي األعالف أسعار ًرا مؤخ رفعت األعالف٬ مصانع إن

الدواجن%20بنحو اج إنت ة تكلف ع رف ي ف تسبب ما كثيًرا٬ يرتفع لم عالميًّا األعالف سعر أن رغم ٬
يعادل بما الكرتون سعر ارتفاع ثم  .‘‘رياًال15إلى10ومن

 

أن م العل ع م ا٬ عالميًّ ا ارتفاعه بمجرد ة المحلي األسعار برفع تقوم المصانع أن المستثمرون٬ وأضاف
روف٬ المع ري البح د التوري امج برن ق وف ك وذل هر أش ة لثالث ا يكفيه ة القديم عار األس ن م ا مخزونه
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ذرة ال أسعار زول ن ظل ي ف ممكن ت وق أسرع ي ف األعالف شركات من األسعار بمراجعة مطالبين
بحسب الشهر٬ هذا العالمية األسواق في الصويا  .”الرياض“وفول

 

عار أس د توحي ي ف ك ذل ح ويتض ار٬ االحتك ا ومنه بتجاوزات٬ وم تق المصانع ض بع أن ى إل وأشاروا
اع ارتف وبمجرد ديون٬ ال ى عل د فوائ أخذ المصانع بعض د وتعم ة٬ بالمملك المصانع ع لجمي األعالف
داد س من ن المنتجي ع ومن ربح ال وامش ه المتصاص أسعارها المصانع ترفع الدواجن منتجات أسعار
العقارية أصولهم على الدواجن مشروعات أصحاب بمساومة األعالف مصانع بعض وتقوم  .الديون٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 02/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر العريمضيعنوان شبكات مشروع تنهي القصيم مياه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد02/11/143915/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الوطنالمصدر الكاتب6498العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

العريمضي شبكات مشروع تنهي القصيم  مياه
 

 

  الوطن:بريدة

اه المي قطاع دعم ل ة التنموي اريع المش ن م دداً ع يم القص ة بمنطق اه المي دمات لخ ة العام ة المديري ذ تنف
ة التنقي محطات اءة كف ع ورف اه المي شبكات إنشاء في التوسع بهدف وذلك بالمنطقة الصحي والصرف
ز ومراك رى وق ومحافظات دن م ي ف المتسارعة والعمرانية السكانية الزيادة نتيجة الطلب نمو لمواكبة

النقية الشرب لمياه المواطنين احتياجات وتلبية  .المنطقة
القصيم ة بمنطق اه المي لخدمات العامة للمديرية الرسمي والمتحدث العامة العالقات إدارة مدير وأوضح
ي الجنوب ي العريمض ز بمرك اه المي بكة ش مشروع ذ تنفي من اء االنته رًا مؤخ م ت ه أن ان الركي راهيم إب
أو ي٬ اإللكترون ة المديري ع موق بر ع ة الخدم ال إيص ب لطل دم التق واطنين الم ان بإمك ال وق دة٬ ببري
موضحاً د خال ك المل ق طري ى عل دة ببري اه المي لخدمات العامة باإلدارة العمالء خدمات إدارة مراجعة
الفسح وصورة نزل الم صك من صورة الخدمة ب طل ديم تق د عن إحضارها وب المطل المستندات أن

العقار موقع تحديد إلى باإلضافة الوطنية الهوية  .وصورة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 02/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر لـ:»البيئة«عنوان الدواجن من المحلي اإلنتاج نسبة %60رفع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد02/11/143915/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20171العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

لـ:»البيئة« الدواجن من المحلي اإلنتاج نسبة  %60رفع
 
 
 
 
 

 

 

 جدة-المدينة

 

صناعة ر تطوي ل عم ورشة عن الناتجة التوصيات ذ تنفي ي ف والزراعة والمياه البيئة وزارة شرعت
ى إل دف ته تي ال بالرياض٬ الماضي رمضان شهر خالل عقدت والتي المحلي اإلنتاج وزيادة الدواجن
ي؛ األراض أجير ت عار أس ة ومراجع روعات٬ للمش ة البيئي ة الموافق ى عل ول الحص راءات إج هيل تس

إلى المحلي اإلنتاج نسبة ورفع االستثمار٬  .2020بحلول%60لتشجيع
 

ادة العي د أحم دس المهن للزراعة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ال تضمنت:وق التوصيات إن
دواجن٬ ال روعات لمش ة البيئي ايير والمع وابط الض ل دلي ة البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ داد إع

بالضوابط لاللتزام المستثمر بإقرار عام نموذج بإعداد للزراعة الزراعة وكالة مع  .والتنسيق
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 02/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر بالبالستيك5عنوان المحيطات تلوث لخفض طرق

الرابط

الخبر --تاريخ الخبراألحد02/11/143915/07/2018 عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و الخبر)البيئة جهة

الوطنالمصدر الكاتب6498العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم
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