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 واس-الرياض

دت ة10أب العربي ة المملك ي ف تزراعها واس ب الطحال ناعة ص ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس ركات ش
وان بعن وم الي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ه على وذلك السعودية٬

ة" المملك ي ف ب الطحال صناعة فارة"تطوير وس ائي الم لالستزراع السعودية ة الجمعي ع م اون بالتع ٬
وزارة ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا ة المملك دى ل الفرنسي السفير بحضور المملكة٬ لدى فرنسا جمهورية

من أكثر وبمشاركة العيادة٬ أحمد المهندس للزراعة الجانبين60البيئة من  .شخصاً
 

في يرة كب نجاحات ت حقق الفرنسية الشركات أن الورشة خالل له كلمة في العيادة المهندس وأوضح
ا منه تفيد سيس ك ذل ي ف متميزة خبرة ولها الطحالب٬ صناعة في17تطوير مشاركة سعودية شركة

ى إل افة إض ة تدامة3٬الورش المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي ز ومراك د ومعاه ات جامع
واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬ التجميلية٬ والمستحضرات  .والدواء

 
السمو صاحب ا به ام ق تي ال ة التاريخي ارة الزي ثمار أحد تعدُّ أنها العيادة بيّن الورشة هذه أهمية وعن
دفاع ال ر وزي الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي العزيز عبد بن سلمان بن محمد األمير –الملكي

هللا ن–حفظه البلدي ن بي ة اتفاقي ع توقي ا خالله جرى حيث الماضي؛ أبريل شهر في فرنسا لجمهورية
ب الطحال اج بإنت الخاصة والمعارف التقنيات نقل خالل من المملكة في الطحالب إنتاج تقنيات لتطوير

عنها الناتجة  .والمنتجات
 

في واألعالف دواء وال ة األغذي اج إلنت تدام مس نظام تأمين هو الورشة إقامة من الهدف أن إلى وأشار
ة المملك ة رؤي من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء في ي2030المملكة٬ الت

ع وتنوي ائي الم االستزراع قطاع دعم ي ف الجهود وتركيز المائية للثروات األمثل االستثمار إلى تدعو
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الدخل وأفضل.مصادر ب٬ للطحال ة الحيوي ة الكتل اج إلنت ومناسبة حاضنة بيئة تعد المملكة أن مضيفاً
ة داعم بية نس ا مزاي من ع تتمت ا م بفضل الدقيقة٬ الطحالب من األعالف إلنتاج مالءمًة العالم في دولة

ا أهمه ذلك ب:ل الطحال تزراع الس ة المالئم ة المناخي روف والظ ددة٬ المتع ة الطاق ادر مص ر توف
والصالحة المناسبة األراضي توفر إلى إضافة االقتصادي٬ المستوى على المستدام البحرية واألعشاب
ر توف ن ع ًال فض ب٬ الطحال تزراع اس اريع مش ة إلقام بة والمناس ة المملك واحل س ى عل ة للزراع

السعودية البحثية والمراكز الجامعات لدى العلمية ر.اإلمكانيات أكب من المملكة تكون أن المتوقع ومن
هللا بإذن القادمة السنوات في المجال هذا في  .المنافسين

 
ذه ه أن ادة العي ح أوض ة المملك ي ف ا فيه تثمار االس ة وأهمي ة البحري ب الطحال ناعة بص ق يتعل ا وفيم
بوصفها لها يمكن حيث المتجددة٬ للموارد قاعدة تعد إنها إذ المملكة في خاصة أهمية تكتسب الصناعة
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع تدامة االس ق تحقي في المساهمة اقتصادياً حيوياً برنامجاً
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

ائي الم االستزراع لقطاع جديدة العضوية.اقتصادية األسمدة أمين ت ي ف اًال فع دورًا ب للطحال أن ا كم
اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم ناعات ص ام قي ام أم اب الب ح وفت ي٬ الزراع اع للقط
دة٬ جدي عمل فرص ير توف ذلك وك ة٬ العالي المضافة ة القيم ذات واد الم من وغيرها الغذائية المكمالت
خالل من ك وذل ون الكرب يد أكس ثاني انبعاثات عن الناتجة الضارة البيئية التأثيرات خفض عن فضالً

البحرية األعشاب استزراع في الغاز هذا من كبيرة كميات  .استهالك
 

العيادة في"وأضاف الفرنسية ة الجمهوري فارة بس الً ممث الفرنسي ب الجان مع الشراكة هذه وبعقد إننا
ورة المتط ية الفرنس ة التجرب ن م تفادة االس ى عل ا عزمن د لنؤك ية؛ الفرنس ة الزراع ووزارة اض الري

واالستثمار الكوادر وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من المجال هذا في  ".والرائدة

 
غ وا فرانس ة المملك دى ل ي الفرنس فير الس د أك ه جانب ن ام لطرحه ة؛ الورش ذه ه اد انعق ة أهمي ت ويي

هذه تعد حيث قيمتها٬ وإبراز الطحالب زراعة وهو أال المملكة في للمستقبل وواعداً ابتكارياً موضوعاً
ة كيميائي وارد م اج إنت وتستطيع المواشي٬ ة وتغذي رية البش ة للتغذي دائل ب دم تق ا لكونه ة مهم الزراعة
ة الغاب تستطيع ا م أضعاف عشر ون الكرب ن م ات كمي امتصاص ى عل در تق أنها كما ونوعية٬ نظيفة

 .امتصاصه
 

ات الغروي يما س وال ا منه المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن وأوضح
والمستحضرات وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب اً حالي ا تطبيقاته وتختص والدهون٬ والبروتينات

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية  .التجميلية
 

زراعة ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب تزخر المملكة أن كلمته ختام في الفرنسي السفير وأكد
ي وه ب عودية:الطحال الس ركات الش ن بي اون التع ؤدي ي أن ًا متمني مس٬ والش ار والبح األرض

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى  .والفرنسية
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 شخًصا60من

 

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ة العربي ة المملك ي ف تزراعها واس ب الطحال ناعة ص ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس ركات ش ر عش دت أب
وم الي صباح والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ه ى عل وذلك السعودية٬

بعنوان المملكة"االثنين٬ في الطحالب صناعة  ".تطوير

ة٬ المملك دى ل ا فرنس ة جمهوري فارة وس ائي٬ الم لالستزراع السعودية ة الجمعي ع م بالتعاون ذلك جاء
د أحم دس المهن للزراعة٬ وزارة ال ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا ة٬ المملك دى ل الفرنسي السفير وبحضور

من أكثر وبمشاركة الجانبين60العيادة٬ من  .شخًصا
المهندس الطحالب٬"العيادة"وأوضح صناعة تطوير في كبيرة نجاحات حققت الفرنسية الشركات أن

منها سيستفيد ذلك في متميزة خبرة ثالث17ولها ى إل إضافة الورشة٬ ي ف مشاركة سعودية شركة
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رات والمستحض دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي ز ومراك د ومعاه ات جامع
واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬  .التجميلية٬

ال ق الورشة هذه أهمية ادة"وعن ي"العي ول ا به ام ق تي ال ة التاريخي ارة الزي مخرجات أحد دُّ تع ا إنه
عود س آل ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس احب ص د هللا–العه ه –حفظ

ات تقني لتطوير البلدين بين اتفاقية توقيع خاللها جرى حيث الماضي؛ أبريل شهر في فرنسا لجمهورية
والمنتجات ب الطحال اج بإنت الخاصة ارف والمع ات التقني ل نق خالل من ة المملك ي ف ب الطحال اج إنت

عنها  .الناتجة
 

في واألعالف دواء وال ة األغذي اج إلنت تدام مس نظام أمين ت الورشة؛ ة إقام ن م الهدف أن إلى وأشار
ة المملك ة رؤي من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء في ي2030المملكة٬ الت

ع وتنوي ائي الم االستزراع قطاع دعم في الجهود وتركيز المائية٬ للثروات األمثل االستثمار إلى تدعو
الدخل  .مصادر

 

م العال ي ف ة دول وأفضل للطحالب٬ الحيوية الكتلة إلنتاج ومناسبة حاضنة بيئة تعد المملكة أن وأضاف
ا أهمه ذلك ل ة داعم بية نس ا مزاي من ع تتمت ا م بفضل ة٬ الدقيق ب الطحال ن م األعالف إلنتاج :مالءمًة
ة البحري واألعشاب ب الطحال الستزراع ة المالئم ة المناخي والظروف ددة٬ المتع الطاقة مصادر توفر
ى عل للزراعة الحة والص المناسبة ي األراض ر توف ى إل إضافة ادي٬ االقتص المستوى ى عل المستدام
دى ل ة العلمي ات اإلمكاني توفر عن فضالً الطحالب٬ استزراع مشاريع إلقامة والمناسبة المملكة سواحل
ي ف المجال ذا ه في المنافسين أكبر من المملكة تكون أن متوقعًا السعودية٬ البحثية والمراكز الجامعات

هللا بإذن القادمة  .السنوات
 

أوضح ة٬ المملك ي ف ا فيه تثمار االس وأهمية البحرية الطحالب بصناعة يتعلق ادة"وفيما ذه"العي ه أن
بوصفها لها يمكن حيث المتجددة٬ للموارد قاعدة تعد إنها إذ المملكة في خاصة أهمية تكتسب الصناعة
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع تدامة االس ق تحقي في المساهمة اقتصادًيا حيوًيا برنامًجا
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

المائي االستزراع لقطاع جديدة  .اقتصادية
 

ام قي ام أم اب الب ح وفت الزراعي٬ للقطاع وية العض األسمدة أمين ت ي ف اًال فع دورًا ب للطحال إن ال وق
ذات واد الم ن م ا وغيره ة الغذائي المكمالت اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم صناعات
الضارة ة البيئي أثيرات الت خفض عن فضالً دة٬ جدي عمل فرص توفير وكذلك العالية٬ المضافة القيمة
ي ف از الغ ذا ه ن م يرة كب ات كمي استهالك خالل من ك وذل ون الكرب أكسيد ثاني انبعاثات عن الناتجة

البحرية األعشاب  .استزراع
 

بالقول حديثه٬ العيادة "وختم ة: الجمهوري فارة بس الً ممث الفرنسي ب الجان ع م الشراكة هذه وبعقد إننا
ية الفرنس ة التجرب ن م تفادة االس ى عل ا عزمن د لنؤك ية؛ الفرنس الزراعة ووزارة الرياض في الفرنسية

واالستثمار الكوادر وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من المجال هذا في والرائدة  ".المتطورة
 

ا لطرحه الورشة؛ ذه ه اد انعق ة أهمي ت٬ غويي فرانسوا ة٬ المملك لدى الفرنسي السفير أكد جانبه٬ ومن
هذه تعد حيث قيمتها٬ وإبراز الطحالب زراعة وهو أال المملكة في للمستقبل وواعداً ابتكارياً موضوعاً
ة كيميائي وارد م اج إنت وتستطيع المواشي٬ ة وتغذي رية البش ة للتغذي دائل ب دم تق ا لكونه ة مهم الزراعة
ة الغاب تستطيع ا م أضعاف عشر ون الكرب ن م ات كمي امتصاص ى عل در تق أنها كما ونوعية٬ نظيفة

 .امتصاصه
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الغرويات سيما وال منها٬ المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن وأوضح
والمستحضرات وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب اً حالي ا تطبيقاته وتختص والدهون٬ والبروتينات

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية  .التجميلية
 

زراعة ر لتطوي ة أهمي األكثر الثالثة بالموارد تزخر المملكة أن حديثه٬ ختام في الفرنسي السفير وأكد
ي وه ب عودية:الطحال الس ركات الش ن بي اون التع ؤدي ي أن ًا متمني مس٬ والش ار والبح األرض

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى  .والفرنسية
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مطلع الطحالب صناعة مجال في شراكة نحو وباريس  2019الرياض

شبكة10 إلنشاء السعودية نظيراتها مع شراكات تطلق فرنسية شركات
الغذائي  للمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يوسف:الرياض الرحمن  فتح

دت أب ث حي ب٬ الطحال صناعة قطاع ي ف اون التع من جديدة مرحلة في وباريس الرياض 10دخلت
بكة ش اء إنش دف به السعودية٬ ي ف واستزراعها ب الطحال صناعة ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس شركات

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة  .فعلية
 

السعودية٬ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة باسم الرسمي المتحدث ل الخي ا أب هللا عبد الدكتور وكشف
األوسط«لـ ام»الشرق الع مطلع فعليا سيبدأ المشروع هذا أن في٬2019 مساهمة يقدم س ه أن ا مبين ٬

ة المائي اء األحي أعالف اليف تك ل تقلي ى إل إضافة البحر٬ اه مي باستخدام المملكة في األعالف صناعة
 .المستزرعة

 
السعودية ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة باسم المتحدث ة«:وأضاف نقل سيحدث المشروع٬ ذا ه إن

عن فضال ة٬ الزراعي القطاعات ة كاف ي ف المستخدمة األعالف جودة التحسين ث حي من القطاع في
ناعات والص ة والتجميلي ة الطبي رات والمستحض ي٬ الزراع اع للقط وية العض مدة األس أمين ت

 .»بالستيكية
 

أمس٬ اض٬ الري ي ف ية الفرنس فارة الس مع بالتعاون السعودية٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة ونظمت
وان بعن ل العم ة ة«ورش المملك ي ف ب الطحال ناعة ص ر عودية»تطوي الس ة الجمعي ع م اون بالتع ٬

من أكثر وبمشاركة المائي الجانبين60لالستزراع من بالقطاع والمهتمين المختصين  .من
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الشركات أن السعودية٬ والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل العيادة أحمد المهندس أوضح ناحيته٬ من
ا منه تفيد ستس ذلك في متميزة خبرة ولها الطحالب٬ صناعة تطوير في كبيرة نجاحات حققت الفرنسية

ى17 إل إضافة الورشة في مشاركة سعودية في3شركة مختصة ة بحثي ز ومراك ومعاهد ات جامع
ائي٬ الم تزراع واالس ة٬ والطاق ة٬ التجميلي رات والمستحض دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي االت مج

 .واألعالف
 

د العه ي ول ا به ام ق تي ال التاريخية الزيارة مخرجات أحد تعدُّ أنها العيادة بيّن الورشة هذه أهمية وعن
ل أبري شهر ي ف لفرنسا سلمان ن ب د محم ير األم ان(السعودي٬ ا)نيس خالله رى ج حيث الماضي٬

ارف والمع ات التقني ل نق خالل من المملكة في الطحالب إنتاج تقنيات لتطوير البلدين بين اتفاقية توقيع
عنها الناتجة والمنتجات الطحالب بإنتاج هو.الخاصة الورشة ة إقام ن م الهدف أن ى إل ادة العي ونوه

ي ف المستدامة ة التنمي وء ض في ة٬ المملك ي ف واألعالف دواء وال ة األغذي اج إلنت مستدام نظام أمين ت
ة المملك ة رؤي من ًا انطالق ذاء والغ والطاقة ثروات2030المياه لل ل األمث تثمار االس ى إل دعو ت تي ال

دخل ال ادر مص ع وتنوي ائي الم تزراع االس اع قط م دع ي ف ود الجه يز وترك ة أن.المائي ح وأوض
ة مالءم الم الع ي ف ة دول وأفضل ب٬ للطحال ة الحيوي ة الكتل إلنتاج ومناسبة حاضنة بيئة تعد السعودية٬
ر توف ا٬ أهمه ذلك ل ة داعم بية نس ا مزاي ن م ع تتمت ا م بفضل ة٬ الدقيق ب الطحال ن م األعالف اج إلنت
المستدام البحرية واألعشاب الطحالب الستزراع المالئمة المناخية والظروف المتعددة٬ الطاقة مصادر

االقتصادي المستوى  .على
 

واحل س ى عل ة للزراع الحة والص بة المناس ي األراض ر بتوف ادة٬ للعي ا وفق ا٬ أيض عودية الس يز وتتم
دى ل ة العلمي ات اإلمكان ر توف ن ع ًال فض ب٬ الطحال تزراع اس اريع مش ة إلقام بة والمناس ة المملك
ي ف المجال ذا ه في المنافسين أكبر من المملكة تكون أن متوقعا السعودية٬ البحثية والمراكز الجامعات

المقبلة  .السنوات
 

ة أهمي تكتسب الصناعة هذه أن العيادة أوضح بالمملكة البحرية الطحالب صناعة في االستثمار وحول
ا حيوي ا برنامج فها بوص ا له ن يمك ث حي ددة٬ المتج وارد للم دة قاع د تع ا إنه إذ ة٬ المملك ي ف ة خاص
وتحسين التكاليف وتقليل المملكة٬ في األعالف صناعة لقطاع االستدامة تحقيق في المساهمة اقتصاديا

كافة الزراعية القطاعات في المستخدمة األعالف  .جودة
 

فرص ير وتوف ائي٬ الم االستزراع لقطاع دة جدي اقتصادية ذ مناف الصناعة ذه ه تفتح س العيادة٬ ووفق
ون٬ الكرب يد أكس اني ث ات انبعاث عن الناتجة الضارة ة البيئي أثيرات الت خفض عن فضالً جديدة٬ عمل
من تفادة باالس ة٬ البحري األعشاب استزراع ي ف از الغ هذا من كبيرة كميات استهالك خالل من وذلك

واالستثمار الكوادر وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من بالمجال المتطورة الفرنسية  .التجربة
 

دا وواع ابتكاريا سيكون القطاع هذا إن السعودية٬ لدى الفرنسي السفير غوييت فرنسوا قال جانبه٬ من
المواشي٬ ة وتغذي البشرية ة للتغذي دائل ب دم تق لكونها مهمة٬ الزراعة هذه تعد حيث بالمملكة٬ للمستقبل
ون الكرب ن م ات كمي امتصاص ى عل در تق ا أنه ا كم ة٬ ونوعي ة نظيف ة كيميائي وارد م اج إنت وتستطيع

امتصاصه الغابة تستطيع ما أضعاف  .عشرة
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ات الغروي سيما وال منها المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن إلى ونوه
والمستحضرات وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب اً حالي ا تطبيقاته وتختص والدهون٬ والبروتينات

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية  .التجميلية
 

ي وه ب٬ الطحال ة زراع ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب ر تزخ ة المملك أن د األرض:وأك
ة فعلي بكة ش إنشاء ى إل ية والفرنس السعودية الشركات بين التعاون يؤدي أن متطلعا والشمس٬ والبحار

تعبيره حّد على الهائلة٬ المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على  .قادرة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة10عنوان في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المستهلكالمصدر الكاتب0العددااللكترونيةصحيفة

الصفحة المستهلكاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المملكة10 في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية  شركات

 

 

الرياض من  المستهلك

دت ة10أب العربي ة المملك ي ف تزراعها واس ب الطحال ناعة ص ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس ركات ش
وم الي صباح والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ه ى عل وذلك السعودية٬

ن و16اإلثني وان2018يولي بعن ة“م المملك ي ف ب الطحال صناعة ر ة”تطوي الجمعي ع م اون بالتع ٬
دى ل الفرنسي فير الس وبحضور ة٬ المملك دى ل ا فرنس ة جمهوري فارة وس ائي الم لالستزراع السعودية

ن م ثر أك وبمشاركة ادة٬ العي د أحم دس المهن للزراعة وزارة ال ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا 60المملكة
الجانبين من  .شخصاً

 

ب٬ الطحال صناعة ر تطوي ي ف يرة كب نجاحات ت حقق الفرنسية الشركات أن العيادة المهندس وأوضح
ا منه تفيد سيس ك ذل ي ف يزة متم برة خ ا ى17وله إل افة إض ة الورش ي ف اركة مش عودية س ركة 3ش

رات والمستحض دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي ز ومراك د ومعاه ات جامع
واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬  .التجميلية٬
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د العه ي ول ا به ام ق تي ال التاريخية الزيارة مخرجات أحد تعدُّ أنها العيادة بيّن الورشة هذه أهمية وعن
سعود آل ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم الملكي السمو هللا–صاحب ة–حفظه لجمهوري

اج إنت ات تقني ر لتطوي دين البل ن بي ة اتفاقي ع توقي ا خالله جرى ث حي الماضي؛ ل أبري شهر في فرنسا
الناتجة والمنتجات ب الطحخال اج بإنت الخاصة والمعارف التقنيات نقل خالل من المملكة في الطحالب

 .عنها
 

ةبل األغذي اج إلنت تدام مس نظام أمين ت و ه الورشة ة إقام ن م الهدف أن ى إل ادة العي المهندس وأشار
ة رؤي من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء في المملكة٬ في واألعالف والدواء

ة اع2030المملك قط م دع ي ف ود الجه يز وترك ة المائي ثروات لل ل األمث تثمار االس ى إل دعو ت تي ال
الدخل مصادر وتنويع المائي ة.االستزراع الكتل اج إلنت ومناسبة حاضنة ة بيئ د تع ة المملك أن مضيفاً

ا م بفضل ة٬ الدقيق ب الطحال ن م األعالف اج إلنت ًة مالءم الم الع ي ف ة دول وأفضل للطحالب٬ الحيوية
أهمها لذلك داعمة نسبية مزايا من ة:تتمتع المالئم ة المناخي والظروف المتعددة٬ الطاقة مصادر توفر

ر توف ى إل افة إض ادي٬ االقتص توى المس ى عل تدام المس ة البحري اب واألعش ب الطحال تزراع الس
تزراع اس اريع مش ة إلقام بة والمناس ة المملك واحل س ى عل ة للزراع الحة والص بة المناس ي األراض

السعودية البحثية والمراكز الجامعات لدى العلمية اإلمكانيات توفر عن فضًال المتوقع.الطحالب٬ ومن
هللا بإذن القادمة السنوات في المجال هذا في المنافسين أكبر من المملكة تكون  .أن

 

ذه ه أن ادة العي ح أوض ة المملك ي ف ا فيه تثمار االس ة وأهمي ة البحري ب الطحال ناعة بص ق يتعل ا وفيم
بوصفها لها يمكن حيث المتجددة٬ للموارد قاعدة تعد إنها إذ المملكة في خاصة أهمية تكتسب الصناعة
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع تدامة االس ق تحقي في المساهمة اقتصادياً حيوياً برنامجاً
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

ائي الم االستزراع لقطاع جديدة العضوية.اقتصادية األسمدة أمين ت ي ف اًال فع دورًا ب للطحال أن ا كم
اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم ناعات ص ام قي ام أم اب الب ح وفت ي٬ الزراع اع للقط
دة٬ جدي عمل فرص ير توف ذلك وك ة٬ العالي المضافة ة القيم ذات واد الم من وغيرها الغذائية المكمالت
خالل من ك وذل ون الكرب يد أكس ثاني انبعاثات عن الناتجة الضارة البيئية التأثيرات خفض عن فضالً

البحرية األعشاب استزراع في الغاز هذا من كبيرة كميات  .استهالك
 

بالقول حديثه العيادة ة“:وختم الجمهوري فارة بس الً ممث الفرنسي ب الجان ع م الشراكة ذه ه د وبعق إننا
ية الفرنس ة التجرب ن م تفادة االس ى عل ا عزمن د لنؤك ية؛ الفرنس الزراعة ووزارة الرياض في الفرنسية

واالستثمار الكوادر وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من المجال هذا في والرائدة  .”المتطورة
 

ا لطرحه الورشة؛ ذه ه اد انعق ة بأهمي ت غويي فرانسوا المملكة لدى الفرنسي السفير صرح جانبه ومن
هذه تعد حيث قيمتها٬ وإبراز الطحالب زراعة وهو أال المملكة في للمستقبل وواعداً ابتكارياً موضوعاً
ة كيميائي وارد م اج إنت وتستطيع المواشي٬ ة وتغذي رية البش ة للتغذي دائل ب دم تق ا لكونه ة مهم الزراعة
ة الغاب تستطيع ا م أضعاف عشر ون الكرب ن م ات كمي امتصاص ى عل در تق أنها كما ونوعية٬ نظيفة

 .امتصاصه
 

وال ا منه المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن غوييت فرانسوا وأوضح
وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب اً حالي ا تطبيقاته وتختص دهون٬ وال والبروتينات الغرويات سيما

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية التجميلية  .والمستحضرات
 

زراعة ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب تزخر المملكة أن حديثه ختام في الفرنسي السفير وأكد
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ي وه ب عودية:الطحال الس ركات الش ن بي اون التع ؤدي ي أن ًا متمني مس٬ والش ار والبح األرض
الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى  .والفرنسية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لفرنساعنوان العهد ولي زيارة نتائج المملكة10..ضمن في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر فجر الكاتب0العددصحيفة

الصفحة فجراسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لفرنسا العهد ولي زيارة نتائج تبدي10..ضمن فرنسية شركات
المملكة في الطحالب صناعة بتطوير  اهتمامها

 
 

 :فجر_الرياض
دت ة10أب العربي ة المملك ي ف تزراعها واس ب الطحال ناعة ص ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس ركات ش

وم الي صباح والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ه ى عل وذلك السعودية٬
ن و16اإلثني وان2018يولي بعن ة“م المملك ي ف ب الطحال صناعة ر ة”تطوي الجمعي ع م اون بالتع ٬

دى ل الفرنسي فير الس وبحضور ة٬ المملك دى ل ا فرنس ة جمهوري فارة وس ائي الم لالستزراع السعودية
ن م ثر أك وبمشاركة ادة٬ العي د أحم دس المهن للزراعة وزارة ال ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا 60المملكة

الجانبين من  .شخصاً
 

ب٬ الطحال صناعة ر تطوي ي ف يرة كب نجاحات ت حقق الفرنسية الشركات أن العيادة المهندس وأوضح
ا منه تفيد سيس ك ذل ي ف يزة متم برة خ ا ى17وله إل افة إض ة الورش ي ف اركة مش عودية س ركة 3ش

رات والمستحض دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي ز ومراك د ومعاه ات جامع
واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬  .التجميلية٬

 

د العه ي ول ا به ام ق تي ال التاريخية الزيارة مخرجات أحد تعدُّ أنها العيادة بيّن الورشة هذه أهمية وعن
سعود آل ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم الملكي السمو هللا–صاحب ة–حفظه لجمهوري

اج إنت ات تقني ر لتطوي دين البل ن بي ة اتفاقي ع توقي ا خالله جرى ث حي الماضي؛ ل أبري شهر في فرنسا
الناتجة والمنتجات ب الطحال اج بإنت الخاصة ارف والمع ات التقني ل نق خالل من المملكة في الطحالب
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 عنها
 

دواء وال األغذية إلنتاج مستدام نظام تأمين هو الورشة إقامة من الهدف أن إلى العيادة المهندس وأشار
ة المملك ة رؤي من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء في المملكة٬ في واألعالف

االستزراع2030 قطاع دعم ي ف ود الجه يز وترك ة المائي للثروات األمثل االستثمار إلى تدعو التي
دخل ال مصادر ع وتنوي ائي ة.الم الحيوي ة الكتل اج إلنت بة ومناس حاضنة ة بيئ د تع ة المملك أن يفاً مض

من ع تتمت ا م بفضل ة٬ الدقيق ب الطحال ن م األعالف إلنتاج مالءمًة العالم في دولة وأفضل للطحالب٬
أهمها لذلك داعمة نسبية الستزراع:مزايا المالئمة المناخية والظروف المتعددة٬ الطاقة مصادر توفر

بة المناس األراضي ر توف إلى إضافة االقتصادي٬ المستوى على المستدام البحرية واألعشاب الطحالب
عن فضالً ب٬ الطحال استزراع مشاريع ة إلقام والمناسبة ة المملك سواحل ى عل للزراعة والصالحة

السعودية البحثية والمراكز الجامعات لدى العلمية اإلمكانيات من.توفر المملكة تكون أن المتوقع ومن
هللا بإذن القادمة السنوات في المجال هذا في المنافسين  .أكبر

 

ذه ه أن ادة العي ح أوض ة المملك ي ف ا فيه تثمار االس ة وأهمي ة البحري ب الطحال ناعة بص ق يتعل ا وفيم
بوصفها لها يمكن حيث المتجددة٬ للموارد قاعدة تعد إنها إذ المملكة في خاصة أهمية تكتسب الصناعة
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع تدامة االس ق تحقي في المساهمة اقتصادياً حيوياً برنامجاً
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

ائي الم االستزراع لقطاع جديدة العضوية.اقتصادية األسمدة أمين ت ي ف اًال فع دورًا ب للطحال أن ا كم
اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم ناعات ص ام قي ام أم اب الب ح وفت ي٬ الزراع اع للقط
دة٬ جدي عمل فرص ير توف ذلك وك ة٬ العالي المضافة ة القيم ذات واد الم من وغيرها الغذائية المكمالت
خالل من ك وذل ون الكرب يد أكس ثاني انبعاثات عن الناتجة الضارة البيئية التأثيرات خفض عن فضالً

البحرية األعشاب استزراع في الغاز هذا من كبيرة كميات  .استهالك
 

بالقول حديثه العيادة ة“:وختم الجمهوري فارة بس الً ممث الفرنسي ب الجان ع م الشراكة ذه ه د وبعق إننا
ية الفرنس ة التجرب ن م تفادة االس ى عل ا عزمن د لنؤك ية؛ الفرنس الزراعة ووزارة الرياض في الفرنسية

واالستثمار الكوادر وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من المجال هذا في والرائدة  .”المتطورة
 

ا لطرحه الورشة؛ ذه ه اد انعق ة بأهمي ت غويي فرانسوا المملكة لدى الفرنسي السفير صرح جانبه ومن
هذه تعد حيث قيمتها٬ وإبراز الطحالب زراعة وهو أال المملكة في للمستقبل وواعداً ابتكارياً موضوعاً
ة كيميائي وارد م اج إنت وتستطيع المواشي٬ ة وتغذي رية البش ة للتغذي دائل ب دم تق ا لكونه ة مهم الزراعة
ة الغاب تستطيع ا م أضعاف عشر ون الكرب ن م ات كمي امتصاص ى عل در تق أنها كما ونوعية٬ نظيفة

 .امتصاصه
 

وال ا منه المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن غوييت فرانسوا وأوضح
وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب اً حالي ا تطبيقاته وتختص دهون٬ وال والبروتينات الغرويات سيما

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية التجميلية  .والمستحضرات
 

زراعة ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب تزخر المملكة أن حديثه ختام في الفرنسي السفير وأكد
ي وه ب عودية:الطحال الس ركات الش ن بي اون التع ؤدي ي أن ًا متمني مس٬ والش ار والبح األرض

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى  .والفرنسية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة10عنوان في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر برق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة برقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المملكة10 في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية  شركات

 

عبدالحي  رياضال-فدوى

دت ة10أب العربي ة المملك ي ف تزراعها واس ب الطحال ناعة ص ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس ركات ش
وم الي صباح والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ه ى عل وذلك السعودية٬

ن و16اإلثني وان2018يولي بعن ة“م المملك ي ف ب الطحال صناعة ر ة”تطوي الجمعي ع م اون بالتع ٬
دى ل الفرنسي فير الس وبحضور ة٬ المملك دى ل ا فرنس ة جمهوري فارة وس ائي الم لالستزراع السعودية

ن م ثر أك وبمشاركة ادة٬ العي د أحم دس المهن للزراعة وزارة ال ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا 60المملكة
الجانبين من  .شخصاً

 

ب٬ الطحال صناعة ر تطوي ي ف يرة كب نجاحات ت حقق الفرنسية الشركات أن العيادة المهندس وأوضح
ا منه تفيد سيس ك ذل ي ف يزة متم برة خ ا ى17وله إل افة إض ة الورش ي ف اركة مش عودية س ركة 3ش

رات والمستحض دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي ز ومراك د ومعاه ات جامع
واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬  .التجميلية٬

 

د العه ي ول ا به ام ق تي ال التاريخية الزيارة مخرجات أحد تعدُّ أنها العيادة بيّن الورشة هذه أهمية وعن
سعود آل ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم الملكي السمو هللا–صاحب ة–حفظه لجمهوري

اج إنت ات تقني ر لتطوي دين البل ن بي ة اتفاقي ع توقي ا خالله جرى ث حي الماضي؛ ل أبري شهر في فرنسا
الناتجة والمنتجات ب الطحال اج بإنت الخاصة ارف والمع ات التقني ل نق خالل من المملكة في الطحالب
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 .عنها
 

دواء وال األغذية إلنتاج مستدام نظام تأمين هو الورشة إقامة من الهدف أن إلى العيادة المهندس وأشار
ة المملك ة رؤي من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء في المملكة٬ في واألعالف

االستزراع2030 قطاع دعم ي ف ود الجه يز وترك ة المائي للثروات األمثل االستثمار إلى تدعو التي
دخل ال مصادر ع وتنوي ائي ة.الم الحيوي ة الكتل اج إلنت بة ومناس حاضنة ة بيئ د تع ة المملك أن يفاً مض

من ع تتمت ا م بفضل ة٬ الدقيق ب الطحال ن م األعالف إلنتاج مالءمًة العالم في دولة وأفضل للطحالب٬
أهمها لذلك داعمة نسبية الستزراع:مزايا المالئمة المناخية والظروف المتعددة٬ الطاقة مصادر توفر

بة المناس األراضي ر توف إلى إضافة االقتصادي٬ المستوى على المستدام البحرية واألعشاب الطحالب
عن فضالً ب٬ الطحال استزراع مشاريع ة إلقام والمناسبة ة المملك سواحل ى عل للزراعة والصالحة

السعودية البحثية والمراكز الجامعات لدى العلمية اإلمكانيات من.توفر المملكة تكون أن المتوقع ومن
هللا بإذن القادمة السنوات في المجال هذا في المنافسين  .أكبر

 

ذه ه أن ادة العي ح أوض ة المملك ي ف ا فيه تثمار االس ة وأهمي ة البحري ب الطحال ناعة بص ق يتعل ا وفيم
بوصفها لها يمكن حيث المتجددة٬ للموارد قاعدة تعد إنها إذ المملكة في خاصة أهمية تكتسب الصناعة
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع تدامة االس ق تحقي في المساهمة اقتصادياً حيوياً برنامجاً
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

ائي الم االستزراع لقطاع جديدة العضوية.اقتصادية األسمدة أمين ت ي ف اًال فع دورًا ب للطحال أن ا كم
اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم ناعات ص ام قي ام أم اب الب ح وفت ي٬ الزراع اع للقط
دة٬ جدي عمل فرص ير توف ذلك وك ة٬ العالي المضافة ة القيم ذات واد الم من وغيرها الغذائية المكمالت
خالل من ك وذل ون الكرب يد أكس ثاني انبعاثات عن الناتجة الضارة البيئية التأثيرات خفض عن فضالً

البحرية األعشاب استزراع في الغاز هذا من كبيرة كميات  .استهالك
 

بالقول حديثه العيادة ة“:وختم الجمهوري فارة بس الً ممث الفرنسي ب الجان ع م الشراكة ذه ه د وبعق إننا
ية الفرنس ة التجرب ن م تفادة االس ى عل ا عزمن د لنؤك ية؛ الفرنس الزراعة ووزارة الرياض في الفرنسية

واالستثمار الكوادر وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من المجال هذا في والرائدة  .”المتطورة
 

ا لطرحه الورشة؛ ذه ه اد انعق ة بأهمي ت غويي فرانسوا المملكة لدى الفرنسي السفير صرح جانبه ومن
هذه تعد حيث قيمتها٬ وإبراز الطحالب زراعة وهو أال المملكة في للمستقبل وواعداً ابتكارياً موضوعاً
ة كيميائي وارد م اج إنت وتستطيع المواشي٬ ة وتغذي رية البش ة للتغذي دائل ب دم تق ا لكونه ة مهم الزراعة
ة الغاب تستطيع ا م أضعاف عشر ون الكرب ن م ات كمي امتصاص ى عل در تق أنها كما ونوعية٬ نظيفة

ة.امتصاصه الحي واد الم واستخالص ب الطحال زراعة طورت فرنسا أن ت غويي فرانسوا وأوضح
وي الحي الوقود ب ًا حالي ا تطبيقاته ص وتخت دهون٬ وال ات والبروتين ات الغروي يما س وال ا منه ة المهم
اه مي ة ومعالج ائي الم تزراع واالس يدلية والص ة التجميلي رات والمستحض وي الحي تيك والبالس

ر.الصرف لتطوي ة أهمي األكثر الثالثة بالموارد تزخر المملكة أن حديثه ختام في الفرنسي السفير وأكد
وهي الطحالب السعودية:زراعة الشركات ن بي اون التع ؤدي ي أن اً متمني والشمس٬ والبحار األرض

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى  .والفرنسية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة10عنوان في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر اآلن مكة الكاتب0العددصحيفة

الصفحة االناسم مكة صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لفرنسا العهد ولي سمو زيارة نتائج  ضمن

المملكة10 في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

 

اآلن  :مكة

دت ة10أب العربي ة المملك ي ف تزراعها واس ب الطحال ناعة ص ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس ركات ش
وم الي صباح والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ه ى عل وذلك السعودية٬

ن و16اإلثني وان2018يولي بعن ة“م المملك ي ف ب الطحال صناعة ر ة”تطوي الجمعي ع م اون بالتع ٬
دى ل الفرنسي فير الس وبحضور ة٬ المملك دى ل ا فرنس ة جمهوري فارة وس ائي الم لالستزراع السعودية

ن م ثر أك وبمشاركة ادة٬ العي د أحم دس المهن للزراعة وزارة ال ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا 60المملكة
انبين الج ن م ًا ي.شخص ف يرة كب ات نجاح ت حقق ية الفرنس ركات الش أن ادة العي دس المهن ح وأوض

ا منه تفيد سيس ك ذل ي ف متميزة خبرة ولها الطحالب٬ صناعة في17تطوير مشاركة سعودية شركة
ى إل افة إض ة تدامة3٬الورش المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي ز ومراك د ومعاه ات جامع

واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬ التجميلية٬ والمستحضرات  .والدواء
 

د العه ي ول ا به ام ق تي ال التاريخية الزيارة مخرجات أحد تعدُّ أنها العيادة بيّن الورشة هذه أهمية وعن
سعود آل ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم الملكي السمو هللا–صاحب ة–حفظه لجمهوري

اج إنت ات تقني ر لتطوي دين البل ن بي ة اتفاقي ع توقي ا خالله جرى ث حي الماضي؛ ل أبري شهر في فرنسا
الناتجة والمنتجات ب الطحال اج بإنت الخاصة ارف والمع ات التقني ل نق خالل من المملكة في الطحالب

 .عنها
 

دواء وال األغذية إلنتاج مستدام نظام تأمين هو الورشة إقامة من الهدف أن إلى العيادة المهندس وأشار
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ة المملك ة رؤي من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء في المملكة٬ في واألعالف
االستزراع2030 قطاع دعم ي ف ود الجه يز وترك ة المائي للثروات األمثل االستثمار إلى تدعو التي

دخل ال مصادر ع وتنوي ائي ة.الم الحيوي ة الكتل اج إلنت بة ومناس حاضنة ة بيئ د تع ة المملك أن يفاً مض
من ع تتمت ا م بفضل ة٬ الدقيق ب الطحال ن م األعالف إلنتاج مالءمًة العالم في دولة وأفضل للطحالب٬

أهمها لذلك داعمة نسبية الستزراع:مزايا المالئمة المناخية والظروف المتعددة٬ الطاقة مصادر توفر
بة المناس األراضي ر توف إلى إضافة االقتصادي٬ المستوى على المستدام البحرية واألعشاب الطحالب
عن فضالً ب٬ الطحال استزراع مشاريع ة إلقام والمناسبة ة المملك سواحل ى عل للزراعة والصالحة

السعودية البحثية والمراكز الجامعات لدى العلمية اإلمكانيات من.توفر المملكة تكون أن المتوقع ومن
هللا بإذن القادمة السنوات في المجال هذا في المنافسين  .أكبر

 

ذه ه أن ادة العي ح أوض ة المملك ي ف ا فيه تثمار االس ة وأهمي ة البحري ب الطحال ناعة بص ق يتعل ا وفيم
بوصفها لها يمكن حيث المتجددة٬ للموارد قاعدة تعد إنها إذ المملكة في خاصة أهمية تكتسب الصناعة
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع تدامة االس ق تحقي في المساهمة اقتصادياً حيوياً برنامجاً
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

ائي الم االستزراع لقطاع جديدة العضوية.اقتصادية األسمدة أمين ت ي ف اًال فع دورًا ب للطحال أن ا كم
اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم ناعات ص ام قي ام أم اب الب ح وفت ي٬ الزراع اع للقط
دة٬ جدي عمل فرص ير توف ذلك وك ة٬ العالي المضافة ة القيم ذات واد الم من وغيرها الغذائية المكمالت
خالل من ك وذل ون الكرب يد أكس ثاني انبعاثات عن الناتجة الضارة البيئية التأثيرات خفض عن فضالً

البحرية األعشاب استزراع في الغاز هذا من كبيرة كميات  .استهالك
 

بالقول حديثه العيادة ة“:وختم الجمهوري فارة بس الً ممث الفرنسي ب الجان ع م الشراكة ذه ه د وبعق إننا
ية الفرنس ة التجرب ن م تفادة االس ى عل ا عزمن د لنؤك ية؛ الفرنس الزراعة ووزارة الرياض في الفرنسية

واالستثمار الكوادر وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من المجال هذا في والرائدة  .”المتطورة
 

ا لطرحه الورشة؛ ذه ه اد انعق ة بأهمي ت غويي فرانسوا المملكة لدى الفرنسي السفير صرح جانبه ومن
هذه تعد حيث قيمتها٬ وإبراز الطحالب زراعة وهو أال المملكة في للمستقبل وواعداً ابتكارياً موضوعاً
ة كيميائي وارد م اج إنت وتستطيع المواشي٬ ة وتغذي رية البش ة للتغذي دائل ب دم تق ا لكونه ة مهم الزراعة
ة الغاب تستطيع ا م أضعاف عشر ون الكرب ن م ات كمي امتصاص ى عل در تق أنها كما ونوعية٬ نظيفة

 .امتصاصه
 

وال ا منه المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن غوييت فرانسوا وأوضح
وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب اً حالي ا تطبيقاته وتختص دهون٬ وال والبروتينات الغرويات سيما

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية التجميلية  .والمستحضرات
 

زراعة ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب تزخر المملكة أن حديثه ختام في الفرنسي السفير وأكد
ي وه ب عودية:الطحال الس ركات الش ن بي اون التع ؤدي ي أن ًا متمني مس٬ والش ار والبح األرض

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى  .والفرنسية

17



 

 

 

 

18



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة10عنوان في واستزراعها الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الدواسر وداي الكاتب2278العددصحيفة

الصفحة الدواسراسم وادي صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لتطوير عمل ورشة تنظم  "صناعة"البيئة
واستزراعها10 الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

المملكة  في

 

 

 

الرياض-واس
دت ة10أب العربي ة المملك ي ف تزراعها واس ب الطحال ناعة ص ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس ركات ش

وان بعن وم الي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ه على وذلك السعودية٬
ة“ المملك ي ف ب الطحال صناعة فارة”تطوير وس ائي الم لالستزراع السعودية ة الجمعي ع م اون بالتع ٬

وزارة ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا ة المملك دى ل الفرنسي السفير بحضور المملكة٬ لدى فرنسا جمهورية
من أكثر وبمشاركة العيادة٬ أحمد المهندس للزراعة الجانبين60البيئة من  .شخصاً

 

في يرة كب نجاحات ت حقق الفرنسية الشركات أن الورشة خالل له كلمة في العيادة المهندس وأوضح
ا منه تفيد سيس ك ذل ي ف متميزة خبرة ولها الطحالب٬ صناعة في17تطوير مشاركة سعودية شركة

ى إل افة إض ة تدامة3٬الورش المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي ز ومراك د ومعاه ات جامع
واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬ التجميلية٬ والمستحضرات  .والدواء

 

السمو صاحب ا به ام ق تي ال ة التاريخي ارة الزي ثمار أحد تعدُّ أنها العيادة بيّن الورشة هذه أهمية وعن
دفاع ال ر وزي الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي العزيز عبد بن سلمان بن محمد األمير –الملكي

هللا ن–حفظه البلدي ن بي ة اتفاقي ع توقي ا خالله جرى حيث الماضي؛ أبريل شهر في فرنسا لجمهورية
ب الطحال اج بإنت الخاصة والمعارف التقنيات نقل خالل من المملكة في الطحالب إنتاج تقنيات لتطوير

عنها الناتجة  .والمنتجات
 

في واألعالف دواء وال ة األغذي اج إلنت تدام مس نظام تأمين هو الورشة إقامة من الهدف أن إلى وأشار
ة المملك ة رؤي من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء في ي2030المملكة٬ الت

ع وتنوي ائي الم االستزراع قطاع دعم ي ف الجهود وتركيز المائية للثروات األمثل االستثمار إلى تدعو
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الدخل وأفضل.مصادر ب٬ للطحال ة الحيوي ة الكتل اج إلنت ومناسبة حاضنة بيئة تعد المملكة أن مضيفاً
ة داعم بية نس ا مزاي من ع تتمت ا م بفضل الدقيقة٬ الطحالب من األعالف إلنتاج مالءمًة العالم في دولة

ا أهمه ذلك ب:ل الطحال تزراع الس ة المالئم ة المناخي روف والظ ددة٬ المتع ة الطاق ادر مص ر توف
والصالحة المناسبة األراضي توفر إلى إضافة االقتصادي٬ المستوى على المستدام البحرية واألعشاب
ر توف ن ع ًال فض ب٬ الطحال تزراع اس اريع مش ة إلقام بة والمناس ة المملك واحل س ى عل ة للزراع

السعودية البحثية والمراكز الجامعات لدى العلمية ر.اإلمكانيات أكب من المملكة تكون أن المتوقع ومن
هللا بإذن القادمة السنوات في المجال هذا في  .المنافسين

 

ذه ه أن ادة العي ح أوض ة المملك ي ف ا فيه تثمار االس ة وأهمي ة البحري ب الطحال ناعة بص ق يتعل ا وفيم
بوصفها لها يمكن حيث المتجددة٬ للموارد قاعدة تعد إنها إذ المملكة في خاصة أهمية تكتسب الصناعة
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع تدامة االس ق تحقي في المساهمة اقتصادياً حيوياً برنامجاً
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

ائي الم االستزراع لقطاع جديدة العضوية.اقتصادية األسمدة أمين ت ي ف اًال فع دورًا ب للطحال أن ا كم
اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم ناعات ص ام قي ام أم اب الب ح وفت ي٬ الزراع اع للقط
دة٬ جدي عمل فرص ير توف ذلك وك ة٬ العالي المضافة ة القيم ذات واد الم من وغيرها الغذائية المكمالت
خالل من ك وذل ون الكرب يد أكس ثاني انبعاثات عن الناتجة الضارة البيئية التأثيرات خفض عن فضالً

البحرية األعشاب استزراع في الغاز هذا من كبيرة كميات  .استهالك
 

العيادة في“وأضاف الفرنسية ة الجمهوري فارة بس الً ممث الفرنسي ب الجان مع الشراكة هذه وبعقد إننا
ورة المتط ية الفرنس ة التجرب ن م تفادة االس ى عل ا عزمن د لنؤك ية؛ الفرنس ة الزراع ووزارة اض الري

تثمار واالس وادر الك وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من المجال هذا في د.”والرائدة أك ه جانب ن م
اً ابتكاري موضوعاً ا لطرحه الورشة؛ ذه ه اد انعق ة أهمي ت غويي فرانسوا المملكة لدى الفرنسي السفير
ة مهم الزراعة ذه ه د تع ث حي ا٬ قيمته راز وإب ب الطحال زراعة وهو أال المملكة في للمستقبل وواعدًا
ا كم ونوعية٬ نظيفة كيميائية موارد إنتاج وتستطيع المواشي٬ وتغذية البشرية للتغذية بدائل تقدم لكونها

امتصاصه الغابة تستطيع ما أضعاف عشر الكربون من كميات امتصاص على تقدر  .أنها
 

ات الغروي يما س وال ا منه المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن وأوضح
والمستحضرات وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب اً حالي ا تطبيقاته وتختص والدهون٬ والبروتينات

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية ه.التجميلية كلمت ام خت ي ف الفرنسي فير الس د وأك
ي وه ب الطحال زراعة ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب تزخر ة المملك ار:أن والبح األرض

على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى والفرنسية السعودية الشركات بين التعاون يؤدي أن متمنياً والشمس٬
الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات  .تلبية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة10عنوان في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المملكة10 في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية  شركات

 

 

السعران  ):صدى(محمد

دت ة10أب العربي ة المملك ي ف تزراعها واس ب الطحال ناعة ص ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس ركات ش
وم الي صباح والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ه ى عل وذلك السعودية٬

بعنوان2018يوليو16اإلثنين ة”م المملك في الطحالب صناعة ة”تطوير الجمعي ع م اون بالتع ٬
دى ل الفرنسي فير الس وبحضور ة٬ المملك دى ل ا فرنس ة جمهوري فارة وس ائي الم لالستزراع السعودية

ن م ثر أك وبمشاركة ادة٬ العي د أحم دس المهن للزراعة وزارة ال ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا 60المملكة
الجانبين من  .شخصاً

 

ب٬ الطحال صناعة ر تطوي ي ف يرة كب نجاحات ت حقق الفرنسية الشركات أن العيادة المهندس وأوضح
ا منه تفيد سيس ك ذل ي ف يزة متم برة خ ا ى17وله إل افة إض ة الورش ي ف اركة مش عودية س ركة 3ش

رات والمستحض دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي ز ومراك د ومعاه ات جامع
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واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬  .التجميلية٬
 

د العه ي ول ا به ام ق تي ال التاريخية الزيارة مخرجات أحد تعدُّ أنها العيادة بيّن الورشة هذه أهمية وعن
سعود آل ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم الملكي السمو هللا–صاحب ة–حفظه لجمهوري

اج إنت ات تقني ر لتطوي دين البل ن بي ة اتفاقي ع توقي ا خالله جرى ث حي الماضي؛ ل أبري شهر في فرنسا
الناتجة والمنتجات ب الطحال اج بإنت الخاصة ارف والمع ات التقني ل نق خالل من المملكة في الطحالب

 .عنها
 

دواء وال األغذية إلنتاج مستدام نظام تأمين هو الورشة إقامة من الهدف أن إلى العيادة المهندس وأشار
ة المملك ة رؤي من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء في المملكة٬ في واألعالف

االستزراع2030 قطاع دعم ي ف ود الجه يز وترك ة المائي للثروات األمثل االستثمار إلى تدعو التي
دخل ال مصادر ع وتنوي ائي ة.الم الحيوي ة الكتل اج إلنت بة ومناس حاضنة ة بيئ د تع ة المملك أن يفاً مض

من ع تتمت ا م بفضل ة٬ الدقيق ب الطحال ن م األعالف إلنتاج مالءمًة العالم في دولة وأفضل للطحالب٬
أهمها لذلك داعمة نسبية الستزراع:مزايا المالئمة المناخية والظروف المتعددة٬ الطاقة مصادر توفر

بة المناس األراضي ر توف إلى إضافة االقتصادي٬ المستوى على المستدام البحرية واألعشاب الطحالب
عن فضالً ب٬ الطحال استزراع مشاريع ة إلقام والمناسبة ة المملك سواحل ى عل للزراعة والصالحة

السعودية البحثية والمراكز الجامعات لدى العلمية اإلمكانيات من.توفر المملكة تكون أن المتوقع ومن
هللا بإذن القادمة السنوات في المجال هذا في المنافسين  .أكبر

 

ذه ه أن ادة العي ح أوض ة المملك ي ف ا فيه تثمار االس ة وأهمي ة البحري ب الطحال ناعة بص ق يتعل ا وفيم
بوصفها لها يمكن حيث المتجددة٬ للموارد قاعدة تعد إنها إذ المملكة في خاصة أهمية تكتسب الصناعة
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع تدامة االس ق تحقي في المساهمة اقتصادياً حيوياً برنامجاً
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

ائي الم االستزراع لقطاع جديدة العضوية.اقتصادية األسمدة أمين ت ي ف اًال فع دورًا ب للطحال أن ا كم
اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم ناعات ص ام قي ام أم اب الب ح وفت ي٬ الزراع اع للقط
دة٬ جدي عمل فرص ير توف ذلك وك ة٬ العالي المضافة ة القيم ذات واد الم من وغيرها الغذائية المكمالت
خالل من ك وذل ون الكرب يد أكس ثاني انبعاثات عن الناتجة الضارة البيئية التأثيرات خفض عن فضالً

البحرية األعشاب استزراع في الغاز هذا من كبيرة كميات  .استهالك
 

بالقول حديثه العيادة ة“:وختم الجمهوري فارة بس الً ممث الفرنسي ب الجان ع م الشراكة ذه ه د وبعق إننا
ية الفرنس ة التجرب ن م تفادة االس ى عل ا عزمن د لنؤك ية؛ الفرنس الزراعة ووزارة الرياض في الفرنسية

واالستثمار الكوادر وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من المجال هذا في والرائدة  .”المتطورة
 

ا لطرحه الورشة؛ ذه ه اد انعق ة بأهمي ت غويي فرانسوا المملكة لدى الفرنسي السفير صرح جانبه ومن
هذه تعد حيث قيمتها٬ وإبراز الطحالب زراعة وهو أال المملكة في للمستقبل وواعداً ابتكارياً موضوعاً
ة كيميائي وارد م اج إنت وتستطيع المواشي٬ ة وتغذي رية البش ة للتغذي دائل ب دم تق ا لكونه ة مهم الزراعة
ة الغاب تستطيع ا م أضعاف عشر ون الكرب ن م ات كمي امتصاص ى عل در تق أنها كما ونوعية٬ نظيفة

 .امتصاصه
 

وال ا منه المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن غوييت فرانسوا وأوضح
وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب اً حالي ا تطبيقاته وتختص دهون٬ وال والبروتينات الغرويات سيما

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية التجميلية  .والمستحضرات
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زراعة ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب تزخر المملكة أن حديثه ختام في الفرنسي السفير وأكد
ي وه ب عودية:الطحال الس ركات الش ن بي اون التع ؤدي ي أن ًا متمني مس٬ والش ار والبح األرض

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى  .والفرنسية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالسعودية10..بالصورعنوان الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر عاجل الكاتب2575العددصحيفة

الصفحة عاجلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لباريس العهد ولي زيارة نتائج  ضمن

الطحالب10..بالصور صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات
 بالسعودية

 

 الرياض

التحرير  فريق

السعودية10أبدت في واستزراعها الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها فرنسية  .شركات
 

وان بعن ن٬ اإلثني وم الي ة٬ والزراع والمياه البيئة وزارة نظمتها التي العمل ورشة هامش على ذلك جاء
ة" المملك ي ف ب الطحال صناعة فارة"تطوير وس ائي الم لالستزراع السعودية ة الجمعي ع م اون بالتع ٬

وزارة ال ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا ة المملك لدى الفرنسي بحضورالسفير المملكة٬ لدى فرنسا جمهورية
العيادة أحمد المهندس  .للزراعة

 

ا م ب؛ الطحال صناعة ر تطوي ي ف يرة كب لنجاحات ية الفرنس الشركات الك امت ادة٬ العي دس المهن د أك
على بالنفع ى17سيعود إل إضافة الورشة٬ في مشاركة سعودية ومراكز3شركة ومعاهد ات جامع

ة٬ والطاق ة٬ التجميلي رات والمستحض دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي
واألعالف المائي٬  .واالستزراع

 

د محم ير األم د العه ي ول ا به ام ق التي التاريخية الزيارة مخرجات أحد الورشة أن إلى العيادة٬ وأشار
ر لتطوي دين البل ن بي ة اتفاقي ع توقي ا خالله جرى تي وال الماضي٬ ل أبري شهر ي ف ا لفرنس سلمان٬ بن

المملكة في الطحالب إنتاج  .تقنيات
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"وتابع ة٬: المملك ي ف واألعالف دواء وال ة األغذي اج إلنت مستدام نظام تأمين الورشة إقامة من الهدف
المملكة رؤية من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء إلى2030في تدعو التي

مصادر ع وتنوي ائي الم االستزراع قطاع دعم ي ف ود الجه يز وترك ة المائي للثروات األمثل االستثمار
 ".الدخل

 

ا للمزاي ة؛ الدقيق ب الطحال ن م األعالف اج إلنت ًة مالءم الم الع دول ثر أك ة المملك أن ادة٬ العي وأضاف
مثل بها٬ تتمتع لألعشاب"التي الستزراع المالئمة المناخية والظروف المتعددة٬ الطاقة مصادر توفر

ة إلقام بة والمناس ة المملك واحل س ى عل ة للزراع الحة والص بة المناس ي األراض ر وتوف ة٬ البحري
ة البحثي ز والمراك ات الجامع دى ل ة العلمي اإلمكانيات توافر عن فضًال الطحالب٬ استزراع مشروعات

 ".السعودية
 

وارد للم دة قاع ا ألنه ة٬ المملك ي ف ة خاص ة أهمي ب تكتس ب الطحال ناعة ص أن ادة٬ العي ح أوض ا كم
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع االستدامة تحقيق في المساهمة لها يمكن حيث المتجددة؛
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

المائي االستزراع لقطاع جديدة  .اقتصادية
 

ى عل ة المملك عزم ى عل د تأكي الفرنسي٬ ب الجان ع م الشراكة أن إلى باإلشارة٬ حديثه العيادة واختتم
ة الحديث ات التقني ل نق خالل ن م المجال ذا ه ي ف دة والرائ المتطورة ية الفرنس ة التجرب ن م االستفادة

واالستثمار الكوادر  .وتدريب
 

ا لطرحه الورشة؛ ذه ه ة أهمي ى عل ت٬ غويي وا فرانس ة المملك دى ل الفرنسي فير الس شدد ه جانب ومن
ب الطحال ة زراع ورت ط ا فرنس أن حًا موض ة٬ المملك ي ف تقبل للمس دًا وواع ا ابتكارًي وعًا موض
ا تطبيقاته وتختص دهون٬ وال ات والبروتين ات الغروي يما س وال ا منه ة المهم الحية المواد واستخالص
ي المائ تزراع واالس والصيدلية ة التجميلي والمستحضرات وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب ا حالًي

الصرف مياه  .ومعالجة
 

زراعة ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب تزخر المملكة أن حديثه ختام في الفرنسي السفير وأكد
ي وه ب عودية:الطحال الس ركات الش ن بي اون التع ؤدي ي أن ا متمنًي مس٬ والش ار والبح األرض

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى  .والفرنسية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة10عنوان في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18285العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المملكة10 في الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها تبدي فرنسية  شركات

 

المبارك-الرياض  سعيد

دت ة10أب العربي ة المملك ي ف تزراعها واس ب الطحال ناعة ص ر بتطوي ا اهتمامه ية فرنس ركات ش
وم الي صباح والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ه ى عل وذلك السعودية٬

ن و16اإلثني وان2018يولي بعن ة"م المملك ي ف ب الطحال صناعة ر ة"تطوي الجمعي ع م اون بالتع ٬
دى ل الفرنسي فير الس وبحضور ة٬ المملك دى ل ا فرنس ة جمهوري فارة وس ائي الم لالستزراع السعودية

ن م ثر أك وبمشاركة ادة٬ العي د أحم دس المهن للزراعة وزارة ال ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا 60المملكة
الجانبين من  .شخصاً

 

ب٬ الطحال صناعة ر تطوي ي ف يرة كب نجاحات ت حقق الفرنسية الشركات أن العيادة المهندس وأوضح
ا منه تفيد سيس ك ذل ي ف يزة متم برة خ ا ى17وله إل افة إض ة الورش ي ف اركة مش عودية س ركة 3ش

رات والمستحض دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي االت مج ي ف ة مختص ة بحثي ز ومراك د ومعاه ات جامع
واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬  .التجميلية٬
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د العه ي ول ا به ام ق تي ال التاريخية الزيارة مخرجات أحد تعدُّ أنها العيادة بيّن الورشة هذه أهمية وعن
سعود آل ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم الملكي السمو هللا–صاحب ة–حفظه لجمهوري

اج إنت ات تقني ر لتطوي دين البل ن بي ة اتفاقي ع توقي ا خالله جرى ث حي الماضي؛ ل أبري شهر في فرنسا
الناتجة والمنتجات ب الطحال اج بإنت الخاصة ارف والمع ات التقني ل نق خالل من المملكة في الطحالب

 .عنها
 

دواء وال األغذية إلنتاج مستدام نظام تأمين هو الورشة إقامة من الهدف أن إلى العيادة المهندس وأشار
ة المملك ة رؤي من انطالقًا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء في المملكة٬ في واألعالف

االستزراع2030 قطاع دعم ي ف ود الجه يز وترك ة المائي للثروات األمثل االستثمار إلى تدعو التي
الدخل مصادر وتنويع  .المائي

م العال ي ف ة دول وأفضل ب٬ للطحال ة الحيوي ة الكتل اج إلنت ومناسبة حاضنة بيئة تعد المملكة أن مضيفاً
ا أهمه ذلك ل ة داعم بية نس ا مزاي من ع تتمت ا م بفضل ة٬ الدقيق ب الطحال ن م األعالف إلنتاج :مالءمًة
ة البحري واألعشاب ب الطحال الستزراع ة المالئم ة المناخي والظروف ددة٬ المتع الطاقة مصادر توفر
ى عل للزراعة الحة والص المناسبة ي األراض ر توف ى إل إضافة ادي٬ االقتص المستوى ى عل المستدام
دى ل ة العلمي ات اإلمكاني توفر عن فضالً الطحالب٬ استزراع مشاريع إلقامة والمناسبة المملكة سواحل

عودية الس ة البحثي ز والمراك ات ذا.الجامع ه ي ف المنافسين بر أك ن م ة المملك ون تك أن ع المتوق ن وم
هللا بإذن القادمة السنوات في  .المجال

 

ذه ه أن ادة العي ح أوض ة المملك ي ف ا فيه تثمار االس ة وأهمي ة البحري ب الطحال ناعة بص ق يتعل ا وفيم
بوصفها لها يمكن حيث المتجددة٬ للموارد قاعدة تعد إنها إذ المملكة في خاصة أهمية تكتسب الصناعة
ل وتقلي ة٬ المملك ي ف األعالف صناعة لقطاع تدامة االس ق تحقي في المساهمة اقتصادياً حيوياً برنامجاً
ذ مناف ح فت ى إل إضافة ة٬ كاف ة الزراعي ات القطاع ي ف تخدمة المس األعالف ودة ج ين وتحس اليف التك

المائي االستزراع لقطاع جديدة  .اقتصادية
ام قي ام أم اب الب ح وفت ي٬ الزراع للقطاع وية العض األسمدة أمين ت ي ف اًال فع دورًا ب للطحال أن ا كم
ذات واد الم ن م ا وغيره ة الغذائي المكمالت اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم صناعات
الضارة ة البيئي أثيرات الت خفض عن فضالً دة٬ جدي عمل فرص توفير وكذلك العالية٬ المضافة القيمة
ي ف از الغ ذا ه ن م يرة كب ات كمي استهالك خالل من ك وذل ون الكرب أكسيد ثاني انبعاثات عن الناتجة

البحرية األعشاب  .استزراع
 

بالقول حديثه العيادة "وختم ة: الجمهوري فارة بس الً ممث الفرنسي ب الجان ع م الشراكة ذه ه د وبعق إننا
ية الفرنس ة التجرب ن م تفادة االس ى عل ا عزمن د لنؤك ية؛ الفرنس الزراعة ووزارة الرياض في الفرنسية

واالستثمار الكوادر وتدريب الحديثة التقنيات نقل خالل من المجال هذا في والرائدة  ".المتطورة
 

ا لطرحه الورشة؛ ذه ه اد انعق ة بأهمي ت غويي فرانسوا المملكة لدى الفرنسي السفير صرح جانبه ومن
هذه تعد حيث قيمتها٬ وإبراز الطحالب زراعة وهو أال المملكة في للمستقبل وواعداً ابتكارياً موضوعاً
ة كيميائي وارد م اج إنت وتستطيع المواشي٬ ة وتغذي رية البش ة للتغذي دائل ب دم تق ا لكونه ة مهم الزراعة
ة الغاب تستطيع ا م أضعاف عشر ون الكرب ن م ات كمي امتصاص ى عل در تق أنها كما ونوعية٬ نظيفة

 .امتصاصه
 

وال ا منه المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن غوييت فرانسوا وأوضح
وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب اً حالي ا تطبيقاته وتختص دهون٬ وال والبروتينات الغرويات سيما

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية التجميلية  .والمستحضرات
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زراعة ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب تزخر المملكة أن حديثه ختام في الفرنسي السفير وأكد
ي وه ب عودية:الطحال الس ركات الش ن بي اون التع ؤدي ي أن ًا متمني مس٬ والش ار والبح األرض

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء إلى  .والفرنسية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة10..إنفوجرافيكعنوان في الطحالب صناعة بتطوير تهتم فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المواطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

في10..إنفوجرافيك الطحالب صناعة بتطوير تهتم فرنسية شركات
 المملكة

 

 الرياض-المواطن

دت أب ا٬ فرنس ى إل لمان٬ س ن ب د محم ير األم د٬ العه ولي زيارة ا10ضمن اهتمامه ية فرنس شركات
المملكة في الطحالب صناعة  .بتطوير

 

ى4وهناك عل نشرته ك إنفوجرافي بر ع والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة عليها سلطت للطحالب فوائد
بموقع ا”تويتر“حسابها كم ة٬ نظيف ة كيميائي وارد وم الزراعي للقطاع العضوية األسمدة إنتاج منها ٬
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ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إنت ي ف تستخدم ا وثالًث المواشي٬ ة وتغذي البشرية ة للتغذي دائل ب دم تق ا أنه
بمقدار الكربون تمتص وأخيًرا المائي٬ امتصاصه10واالستزراع الغابة تستطيع ما  .أضعاف

 

الطحالب إلنتاج مالئمة العالم في دولة وأفضل ومناسبة حاضنة بيئة المملكة  وتعد
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة10عنوان في الطحالب صناعة تطور فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18952العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المملكة10 في الطحالب صناعة تطور فرنسية  شركات

 

الرياض في أمس البيئة وزارة نظمتها التي الورشة من  .جانب
 
 
 

القرني  abs912@)الرياض(عبدهللا

ى10أبدت عل ك وذل السعودية٬ في واستزراعها الطحالب صناعة بتطوير اهتمامها فرنسية شركات
أمس والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ورشة امش ن(ه وان)اإلثني بعن ر«٬ تطوي

المملكة في الطحالب ة»صناعة جمهوري فارة وس ائي٬ الم لالستزراع السعودية الجمعية مع بالتعاون ٬
للزراعة وزارة ال ل ووكي ت٬ غويي فرانسوا المملكة لدى الفرنسي السفير بحضور المملكة٬ لدى فرنسا

من أكثر بمشاركة العيادة٬ أحمد الجانبين60المهندس من  .شخصا
 

ب٬ الطحال صناعة ر تطوي ي ف يرة كب نجاحات ت حقق الفرنسية الشركات أن العيادة المهندس وأوضح
ا منه تفيد ستس ك ذل ي ف يزة متم خبرة ا إلى17وله إضافة ة٬ الورش ي ف مشاركة عودية س 3شركة

والمستحضرات دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي مجاالت ي ف متخصصة ة بحثي ومراكز ومعاهد جامعات
واألعالف المائي٬ واالستزراع والطاقة٬  .التجميلية٬

 
ة٬ المملك ي ف واألعالف دواء وال ة األغذي اج إلنت تدام مس نظام تأمين الورشة من الهدف أن إلى وأشار

المملكة رؤية من انطالقا والغذاء والطاقة المياه في المستدامة التنمية ضوء  .2030في
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م«:وقال العال ي ف ة دول وأفضل ب٬ للطحال ة الحيوي ة الكتل اج إلنت ومناسبة حاضنة ة بيئ د تع المملكة
ر توف ا أهمه ن م ة٬ داعم نسبية مزايا من تتمتع ما بفضل الدقيقة؛ الطحالب من األعالف إلنتاج مالئمة
المستدام البحرية واألعشاب الطحالب الستزراع المالئمة المناخية والظروف المتعددة٬ الطاقة مصادر
ي ف المجال ذا ه ي ف ين المنافس بر أك ن م ة المملك ون تك أن ع المتوق ن وم ادي٬ االقتص توى المس ى عل

القادمة  .»السنوات
 

األكثر الثالثة بالموارد تزخر المملكة بأن غوييت فرانسوا المملكة لدى الفرنسي السفير نوه جانبه٬ من
والشمس والبحار٬ األرض٬ وهي الطحالب زراعة لتطوير  .أهمية

 
ادرة ق ة فعلي شبكة إنشاء إلى والفرنسية السعودية الشركات بين التعاون يؤدي أن في أمله عن وأعرب

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية  .على
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر محليا10عنوان واستزراعها الطحالب صناعة في االستثمار تدرس فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب9045العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

واستزراعها10 الطحالب صناعة في االستثمار تدرس فرنسية شركات
 محليا

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

الرياض»االقتصادية«  من

ى عل ك وذل المملكة٬ في واستزراعها الطحالب صناعة تطوير في رغبتها فرنسية شركات عشر أبدت
وان بعن س أم ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ا نظمته تي ال ل العم ة ورش امش ناعة"ه ص ر تطوي

المملكة في  ".الطحالب

 
ية الفرنس ركات للش يزة المم برة الخ أن ة للزراع ة البيئ وزارة ل وكي ادة العي د أحم دس المهن ح وأوض

نحو منها سيستفيد د17متميزة ومعاه ات جامع ثالث ى إل إضافة الورشة في مشاركة سعودية شركة
ة٬ والطاق ة٬ التجميلي والمستحضرات دواء وال تدامة٬ المس ة األغذي مجاالت في مختصة بحثية ومراكز

واألعالف المائي٬  .واالستزراع
 

دى ل ا فرنس ة جمهوري فارة وس ائي الم تزراع لالس عودية الس ة الجمعي ع م اون بالتع ة الورش ت وأقيم
من أكثر وبمشاركة والفرنسي60المملكة٬ السعودي الجانبين من  .شخصا

 
د محم األمير بها قام التي التاريخية الزيارة ثمار أحد يعد الفرنسية الشركات مع اللقاء إن العيادة وقال
ي ف ا فرنس ة لجمهوري دفاع ال ر وزي وزراء ال س مجل رئيس نائب العهد ولي العزيز عبد بن سلمان بن

الطحالب)أبريل(نيسان اج إنت ات تقني لتطوير البلدين بين اتفاقية توقيع خاللها جرى حيث الماضي؛
عنها الناتجة والمنتجات الطحالب بإنتاج الخاصة والمعارف التقنيات نقل خالل من المملكة  .في

 
م العال ي ف ة دول وأفضل للطحالب٬ الحيوية الكتلة إلنتاج ومناسبة حاضنة بيئة تعد المملكة أن وأضاف
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ا٬ أهمه ذلك ل ة داعم بية نس ا مزاي من ع تتمت ا م بفضل ة٬ الدقيق ب الطحال ن م األعالف إلنتاج مالءمًة
ة البحري واألعشاب ب الطحال الستزراع ة المالئم ة المناخي والظروف المتعددة٬ الطاقة مصادر توافر
ى عل للزراعة والصالحة المناسبة األراضي ر تواف ى إل إضافة االقتصادي٬ المستوى ى عل تدام المس
دى ل ة العلمي ات اإلمكان توافر عن فضال الطحالب٬ استزراع مشاريع إلقامة والمناسبة المملكة سواحل

عودية الس ة البحثي ز والمراك ات ذا.الجامع ه ي ف المنافسين بر أك ن م ة المملك ون تك أن ع المتوق ن وم
المقبلة السنوات في  .المجال

 
ام قي ام أم اب الب ح وفت ي٬ الزراع اع للقط وية العض مدة األس أمين ت ي ف اال فع دورا ب للطحال أن ا كم
ذات واد الم ن م ا وغيره ة الغذائي المكمالت اج وإنت ة والتجميلي ة الطبي واد الم اج إلنت ة متقدم صناعات
الضارة ة البيئي أثيرات الت خفض عن فضال دة٬ جدي عمل فرص توفير وكذلك العالية٬ المضافة القيمة
ي ف از الغ ذا ه ن م يرة كب ات كمي استهالك خالل من ك وذل ون الكرب أكسيد ثاني انبعاثات عن الناتجة

البحرية األعشاب  .استزراع
 

تقبل للمس دا وواع ا ابتكاري موضوعا لطرحها الورشة؛ هذه انعقاد أهمية جوييت فرانسوا أكد جانبه من
ل بدائ دم تق ا لكونه ة مهم الزراعة ذه ه د تع ث حي قيمتها٬ وإبراز الطحالب زراعة وهو أال المملكة في
ى عل در تق ا أنه ا كم ة٬ ونوعي ة نظيف ة كيميائي وارد م إنتاج وتستطيع المواشي٬ وتغذية البشرية للتغذية

امتصاصه الغابة تستطيع ما أضعاف عشرة الكربون من كميات  .امتصاص
 

ات الغروي يما س وال ا منه المهمة الحية المواد واستخالص الطحالب زراعة طورت فرنسا أن وأوضح
والمستحضرات وي الحي تيك والبالس وي الحي الوقود ب ا حالي ا تطبيقاته وتختص والدهون٬ والبروتينات

الصرف مياه ومعالجة المائي واالستزراع والصيدلية  .التجميلية
 

زراعة ر لتطوي ة أهمي ثر األك ة الثالث الموارد ب تزخر المملكة أن كلمته ختام في الفرنسي السفير وأكد
والفرنسية السعودية الشركات بين التعاون يؤدي أن متمنيا والشمس٬ والبحار األرض وهي٬ الطحالب

الهائلة المستقبلية والكيميائية الغذائية الحاجات تلبية على قادرة فعلية شبكة إنشاء  .إلى
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر السعودية10عنوان في الطحالب بصناعة اهتماما تبدي فرنسية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

مكةالمصدر الكاتب1647العددصحيفة

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47تضبط"البيئة"عنوان آالفلایر405بقيمة"البذور"و"المبيدات"مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

لنظامي47تضبط"البيئة" 405بقيمة"البذور"و"المبيدات"مخالفة
 آالفلایر

 
 

 واس-الرياض
والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة

والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول
نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف

 
دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح

بلغت بلغت21المضبوطة إجمالية بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف أن مبيناً رياال٬
نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم

ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
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ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال أن مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات
الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن

 
ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف

ت بلغ ة الحية157.000٬إجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬
ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول

واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات
 

والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 
ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن الخطيب وأكد

المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي الفنية  .األمور
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بقيمة47تضبط»البيئة«عنوان والبذور المبيدات لنظامي آالفلایر405مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18285العددجريدة

الصفحة الرياضاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

بقيمة47تضبط»البيئة« والبذور المبيدات لنظامي 405مخالفة
 آالفلایر

 

المبارك-الرياض  سعيد

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة ة إجمالي بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف ان اً مبين لایر٬

نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال ان مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬اجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات
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والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 

ور األم ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن وأكد٬
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي  .الفنية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والبذور47تضبط"البيئة"عنوان المبيدات لنظامي مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر عاجل الكاتب0العددصحيفة

الصفحة عاجلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عنها405 المسؤولة المؤسسات غرامات لایر  آالف

والبذور47تضبط"البيئة" المبيدات لنظامي  مخالفة

 

 الرياض

العرجاني  مسعود

ضبط ن٬ اإلثني وم الي ة٬ والزراع اه والمي البيئة وزارة ذور47أعلنت والب دات٬ المبي لنظامي ة مخالف
ة ومعاقب ا٬ لهم ة التنفيذي ة والالئح ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ي ف والشتالت اوي والتق

نحو بلغت ة مالي ات بغرام عنها المسؤولة الزراعية والمؤسسات عدد405الشركات ي ف لایر آالف
المملكة مناطق  .من

 

أن صحفي٬ تصريح ي ف ب٬ الخطي ليمان س دكتور ال ة النباتي ثروة لل ة العام اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت المضبوطة المبيدات نظام بلغت21مخالفات ة إجمالي ة بقيم ة ا247.918مخالف مبيًن اًال٬ ري

نحو ضبطت للوزارة الميدانية الرقابة فرق ق1,457.85أن بتطبي قامت ث حي المبيدات؛ من كجم
دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب ة الزراعي المبيدات نظام
دات ومبي ورة٬ محظ دات مبي داول ت ملت ش ات مخالف ا جوالته الل خ دت ورص ارة٬ للتج ة المعروض
ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت الوزارة أن مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات إلى باإلضافة مغشوشة٬
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الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق عن المخالفة المواد  .إتالف
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن اف ت26وأض بلغ ة اجمالي ة بقيم ة مخالف
ة157.000 بالتجزئ وبيع المصدر ومجهولة الصالحية٬ منتهية والتقاوي بذور تداول وشملت لایر٬

بتاريخ ة المتعلق اإليضاحية ات البيان ير لتغي افة باإلض المختصة٬ ة الجه ن م رسمية ة موافق أخذ دون
واالنتهاء  .اإلنتاج

 

ا ب"ودع ة"الخطي باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب نعين مص ن م دات المبي داولي مت
تخدام واالس التداول خطورة واستشعار الزراعية٬ المبيدات الستخدام الفنية واالشتراطات والتشريعات
ى وعل زارعين٬ والم ة والباع داولين المت ى عل دات المبي ام نظ روط وش ات لتعليم الف والمخ اطئ الخ
ة مالي ات غرام اع إيق تشمل النظام حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل والبيئة المستهلكين

إلى ى200تصل إل إضافة ة٬ المخالف المنشأة وإغالق المبيدات إتالف العقوبات تشمل كما لایر٬ ألف
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬ تسجيل  .إلغاء

 

األمور ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم اطق المن ي ف وزارة ال فروع جميع أن وأكد
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي  .الفنية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي405عنوان لایرمخالفات »البذور«و»المبيدات«آالف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16468العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

لنظامي405 مخالفات لایر  »البذور«و»المبيدات«آالف
 الدمام-اليوم

 

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر ام.آالف ع دير م وأوضح
د النباتية للثروة العامة بلغت.اإلدارة المضبوطة دات المبي ام نظ ات مخالف أن ب٬ الخطي ليمان 21س
بلغت إجمالية بقيمة  .رياال247.918مخالفة

 
د بلغت.وأضاف والشتالت اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب ة26الخطي إجمالي ة بقيم ة مخالف

تزام157.000بلغت االل ى إل ومزارعين وبائعين مصنعين من المبيدات متداولي جميع ودعا لایر٬
داول الت خطورة واستشعار ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني واالشتراطات والتشريعات باألنظمة
زارعين٬ والم والباعة المتداولين على المبيدات نظام وشروط لتعليمات والمخالف الخاطئ واالستخدام
ات غرام اع إيق تشمل النظام حددها تي ال ات العقوب أن موضحا عام٬ بشكل والبيئة المستهلكين وعلى

ى إل ل تص ة ة200٬مالي المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
ة المخالف توى مس ك ذل دد ويح دات٬ المبي جيل تس اء إلغ ى إل افة روع.إض ف ع جمي أن ب الخطي د وأك

ضمنها من تي ال ة الفني ور األم ي ف زارعين الم لمساعدة زراعيين مرشدين تضم المناطق في الوزارة
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن  .االستخدام
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47تضبط”البيئة“عنوان آالفلایر405بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر فجر الكاتب0العددصحيفة

الصفحة فجراسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لنظامي47تضبط”البيئة“ 405بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة
 آالفلایر

 

 

 :فجر_الرياض
والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة

والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول
نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف

 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة ة إجمالي بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف ان اً مبين لایر٬

نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال ان مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬اجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات
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والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 

ور األم ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن وأكد٬
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي  .الفنية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47تضبط”البيئة“عنوان آالفلایر405بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الجفر الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الجفراسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لنظامي47تضبط”البيئة“ 405بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة
 آالفلایر

 

 

نيوز  متابعات-الجفر

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة ة إجمالي بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف ان اً مبين لایر٬
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نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال ان مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬اجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات

 
والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 
ور األم ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن وأكد٬

المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي  .الفنية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47تضبط”البيئة“عنوان آالفلایر405بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الدواسر وداي الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الدواسراسم وادي صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لنظامي47تضبط”البيئة“ بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة
 آالفلایر405

 

 

 

 واس

 الرياض

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة إجمالية بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف أن مبيناً رياال٬

نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب

47



 

 

ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال أن مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬إجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات

 

والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 

ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن الخطيب وأكد
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي الفنية  األمور
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بقيمة47”البيئة“عنوان آالفلایر405مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر برق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة برقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

بقيمة47”البيئة“  آالفلایر405مخالفة

 

عبدالحي  فدوى

 الرياض

والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة والشتالت47٬ضبطت اوي والتق ذور والب دات٬ المبي لنظامي مخالفة
ركات الش ت عاقب ث حي ا٬ لهم ة التنفيذي ة والالئح ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ي ف

نحو بلغت مالية بغرامات الزراعية المملكة405والمؤسسات مناطق من عدٍد في لایر  .آالف
 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة ة إجمالي بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف أن ا مبينً لایر٬

نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال أن مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب٬ الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬إجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور الب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
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واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات
 

والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضًحا ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افًة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 

ور األم ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن وأكد٬
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي  .الفنية٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47تضبط”البيئة“عنوان آالفلایر405بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر اآلن مكة الكاتب0العددصحيفة

الصفحة االناسم مكة صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لنظامي47تضبط”البيئة“ 405بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة
 آالفلایر

 

 
 

اآلن  :مكة

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة ة إجمالي بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف ان اً مبين لایر٬

نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
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ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال ان مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬اجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات

 
والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 
ور األم ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن وأكد٬

المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي  .الفنية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47تضبط”البيئةعنوان آالفلایر405بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر وطني أصداء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة وطنياسم اصداء صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لنظامي47تضبط”البيئة 405بقيمة”البذور”و”المبيدات“مخالفة
 آالفلایر

 

حسام  إيمان

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

عا مدير داتوأوضح المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة م
بلغت بلغت21المضبوطة إجمالية بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف أن مبيناً رياال٬

نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال أن مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
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ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬إجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات

 

والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 

ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن الخطيب وأكد
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي الفنية  .األمور
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47تضبط”البيئة”عنوان آالفلایر405بقيمة”البذور”و”المبيدات”مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

لنظامي47تضبط”البيئة” ”البذور”و”المبيدات”مخالفة
 آالفلایر405بقيمة

 

 

السعران  ):صدى(محمد

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة ة إجمالي بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف ان اً مبين لایر٬

نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال ان مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
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ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬اجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات

 

والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 

ور األم ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن وأكد٬
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي  .الفنية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47تضبط"البيئة"عنوان آالف405بقيمة"البذور"و"المبيدات"مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16728العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

لنظامي47تضبط"البيئة" 405بقيمة"البذور"و"المبيدات"مخالفة
 آالف

 
 
 
 

 
 

واس–العاصمة
 

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات ة405الزراعية المملك اطق من من عدد في لایر ام.آالف ع دير م وأوضح
بلغت المضبوطة دات المبي ام نظ ات مخالف أن ب٬ الخطي ليمان س الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة

بلغت21 إجمالية بقيمة ضبطت247.918مخالفة وزارة لل ة الميداني ة الرقاب فرق أن مبيناً رياال٬
و مجلس1,457.85نح دول ب ة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت ث حي دات٬ المبي ن م م كج

خالل دت ورص للتجارة٬ المعروضة دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع
ة منتهي دات مبي ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت ات مخالف جوالتها
ق طري ن ع ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ت ألزم وزارة ال أن يفاً مض الحية٬ الص

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة  .المؤسسات
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬إجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
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واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات
 

والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 

ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن الخطيب وأكد
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي الفنية  .األمور
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47:»البيئة«عنوان آالفلایر405بـ»البذور«و»المبيدات«مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18952العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

لنظامي47:»البيئة« 405بـ»البذور«و»المبيدات«مخالفة
 آالفلایر

 

 

  

القرني  abs912@)الرياض(عبدهللا

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة إجمالية بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف أن مبيناً رياال٬

و نح بطت ض وزارة دات1,457.85لل المبي ام نظ ق بتطبي ت قام ث حي دات٬ المبي ن م رام كيلوغ
ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب ة الزراعي
إضافة مغشوشة٬ ومبيدات محظورة٬ مبيدات تداول شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت للتجارة٬
المخالفة المواد إتالف بقيمة بالتكفل المخالفين ألزمت الوزارة أن مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات إلى
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الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
بلغت الصالحية157.000٬إجمالية ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ى عل المخالفات واشتملت لایر٬

ر تغيي ى إل إضافة ة٬ المختص ة الجه ن م رسمية ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي المصدر ة ومجهول
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات

 
والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 
األمور ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم اطق المن ي ف وزارة ال فروع جميع أن وأكد

والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي  .الفنية

60



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بقيمة47ضبطعنوان والبذور المبيدات لنظامي آالفلایر405مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المواطناسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

بقيمة47ضبط والبذور المبيدات لنظامي  آالفلایر405مخالفة

 

 واس-المواطن

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة إجمالية بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف أن مبيناً رياال٬

نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
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ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال أن مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات
الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن

 
ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف

ت بلغ ة الحية157.000٬إجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬
ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول

واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات
 

والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 
ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن الخطيب وأكد

المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي الفنية  .األمور
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لنظامي47تضبط"البيئة"عنوان آالفلایر405بقيمة"البذور"و"المبيدات"مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20173العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

لنظامي47تضبط"البيئة" بقيمة"البذور"و"المبيدات"مخالفة
 آالفلایر405

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرياض-واس

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

دات المبي ام نظ ات مخالف أن الخطيب٬ سليمان الدكتور النباتية للثروة العامة اإلدارة عام مدير وأوضح
بلغت بلغت21المضبوطة إجمالية بقيمة ة247.918مخالفة الميداني ة الرقاب رق ف أن مبيناً رياال٬

نحو ضبطت ة1,457.85للوزارة الزراعي دات المبي ام نظ ق بتطبي قامت حيث المبيدات٬ من كجم
ارة٬ للتج ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب
ى إل باإلضافة مغشوشة٬ دات ومبي محظورة٬ دات مبي داول ت شملت مخالفات جوالتها خالل ورصدت
ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف الفين المخ ألزمت وزارة ال أن مضيفًا الصالحية٬ منتهية مبيدات

الكيميائية المواد من التخلص في المتخصصة المؤسسات طريق  .عن
 

ت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف أن ب الخطي دكتور ال اف ة26وأض بقيم ة مخالف
ت بلغ ة الحية157.000٬إجمالي الص ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف تملت واش لایر٬

ر لتغيي افة باإلض ة٬ المختص ة الجه ن م مية رس ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي در المص ة ومجهول
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ المتعلقة اإليضاحية  .البيانات

 
والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
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ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 
ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم المناطق في الوزارة فروع جميع أن الخطيب وأكد

المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي الفنية  .األمور
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئة"عنوان لنظامي47تضبط"وزارة "البذور"و"المبيدات"مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

البيئة" لنظامي47تضبط"وزارة  "البذور"و"المبيدات"مخالفة
بلغت اإلتالف405بغرامات بقيمة المخالفين وألزمت لایر  آالف

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

والزراعة والمياه البيئة وزارة في47ضبطت والشتالت والتقاوي والبذور المبيدات٬ لنظامي مخالفة
والمؤسسات الشركات ت عاقب ث حي لهما٬ التنفيذية والالئحة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

نحو بلغت مالية بغرامات المملكة405الزراعية مناطق من عدد في لایر  .آالف
 

ائال الخطيب٬ق ليمان س دكتور ال ة النباتي ثروة لل ة العام اإلدارة ام ع مدير ام:وأوضح نظ ات مخالف أن
بلغت المضبوطة بلغت21المبيدات ة إجمالي بقيمة ة247.918مخالفة الرقاب رق ف ان اً مبين لایر٬

نحو ضبطت للوزارة دات1,457.85الميدانية المبي ام نظ ق بتطبي قامت ث حي دات٬ المبي ن م كجم
ة المعروض دات المبي ى عل ة التنفيذي ه والئحت ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب ة الزراعي
ة٬ مغشوش دات ومبي ورة٬ محظ دات مبي داول ت ملت ش ات مخالف ا جوالته الل خ دت ورص ارة٬ للتج

الصالحية منتهية مبيدات إلى  .باإلضافة
 

المؤسسات:وأضاف ق طري عن ة المخالف واد الم الف إت ة بقيم ل بالتكف المخالفين ألزمت الوزارة أن
الكيميائية المواد من التخلص في  .المتخصصة

 

ابع ت:وت بلغ تالت والش اوي والتق ذور الب ام نظ ات مخالف ت26أن بلغ ة اجمالي ة بقيم ة مخالف
المصدر157.000 ة ومجهول الصالحية٬ ة منتهي اوي والتق ذور ب داول ت ات المخالف واشتملت لایر٬
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احية اإليض ات البيان ير لتغي افة باإلض المختصة٬ ة الجه ن م رسمية ة موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ع وبي
واالنتهاء اإلنتاج بتاريخ  .المتعلقة

 

والتشريعات ة باألنظم تزام االل ى إل زارعين وم ائعين وب مصنعين من دات المبي داولي مت ع جمي ودعا
ئ الخاط واالستخدام داول الت خطورة عار واستش ة٬ الزراعي دات المبي تخدام الس ة الفني تراطات واالش
تهلكين المس ى وعل زارعين٬ والم والباعة داولين المت ى عل دات المبي نظام وشروط لتعليمات والمخالف
ى إل تصل ة مالي ات غرام اع إيق تشمل ام النظ حددها تي ال ات العقوب أن موضحاً ام٬ ع بشكل ة والبيئ

اء200 إلغ ى إل افة إض ة٬ المخالف أة المنش الق وإغ دات المبي الف إت ات العقوب مل تش ا كم لایر٬ ف أل
المخالفة مستوى ذلك ويحدد المبيدات٬  .تسجيل

 

األمور ي ف زارعين الم اعدة لمس ن زراعيي مرشدين تضم اطق المن ي ف وزارة ال فروع جميع أن وأكد
المناسبة والتراكيز وأنواعها للمبيدات اآلمن االستخدام ضمنها من التي  .الفنية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر ب47عنوان والبذور المبيدات لنظامي آالفلایر405مخالفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

مكةالمصدر الكاتب1647العددصحيفة

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدوليعنوان العسل لمهرجان العلمي المؤتمر يرعى الباحة أمير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر كون الكاتب0العددصحيفة

الصفحة كوناسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الدولي العسل لمهرجان العلمي المؤتمر يرعى الباحة  أمير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلخبارية  الباحة-"واس"كون

وم٬ الي ة الباح ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب سعود بن حسام الدكتور األمير الملكي السمو صاحب رعى
عار ش ت تح دولي ال ل العس ان لمهرج ي العلم ر ل“المؤتم النح ة لتربي ارب والتج ات الممارس ل أفض

المملكة رؤية بلجرشي?2030لتحقيق بمحافظة انترناشونال سويس فندق بمقر وذلك ٬. 
 

ة جمعي رئيس ى ألق م ث ريم٬ الك رآن الق ن م ات آي الوة بت بة المناس ذه به د المع الخطابي ل الحف واستهل
دهللا عب ن ب د أحم دكتور ال ل للعس دولي ال ان للمهرج م المنظ ة اللجن س رئي بالباحة ة التعاوني الين النح
ه رعايت ى عل لسموه شكره عن اً معرب الحضور٬ ع وجمي ة المنطق أمير بسمو فيها رحب كلمة الخازم
ى حت العسل اج وإنت ر تطوي في أسهم الذي بالباحة التعاونية النحالين لجمعية الالمحدود ودعمه للحفل٬

المنطقة في تنافسية صناعة  .أصبح
 

والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة ع م اون بالتع ة بالباح الين النح ة جمعي ه تنظم ذي ال ر المؤتم أن وبين
والزراعة األغذية منظمة من خبراء فيه يشارك التعاونية٬ الجمعيات ومجلس الباحة جامعة من وبدعم

دة المتح م او“لألم المي”الف الع الين النح اد اتح ن وم ديا“٬ ة”اإليبومن لتربي ة العربي ة الجمعي ن وم ٬
الزراعية التنمية وصندوق سعود٬ الملك وجامعة والزراعة٬ والمياه البيئة ووزارة  .النحل٬

 
تحت العمل ورش من د العدي د عق ومين ي دى م ى عل يتضمن ر المؤتم أن ى إل الخازم الدكتور وأشار

االً“عنوان عس ن تك وال نحاالً ات”كن التطبيق ى عل ز وترك الين النح ارات مه ع رف ى إل دف ته تي ال ٬
عن اً معرب ة٬ بالمملك أخرى ات وجه ارات اإلم ة دول ع م االتفاقيات من العديد عقد جانب إلى العملية٬
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المهرجان إنجاح في أسهم من ولكل والداعمين المؤتمر لهذا النجاح لشركاء  .شكره
 

ليمان س دكتور ال ة الزراعي للشؤون ة والزراع اه والمي البيئة بوزارة المساعد الوكيل أوضح جانبه من
ي ف النحل ة تربي ر تطوي ومقترحات ادرات مب حول دارت محاور عدت تضمن المؤتمر أن الخطيب٬
الخبراء ومقترحات وأراء ٬ المجال ذا ه ي ف ة البحثي األنشطة واستعرض ٬ السعودية العربية المملكة
ًا اهتمام اوني التع ل العم قطاع ي تول وزارة ال أن دًا مؤك ٬ ة بالمملك النحل صناعة لتطوير والمختصين
م لتقدي ات واتفاقي شركات عدة د عق عن أثمر الذي المختلفة التعاونية الجمعيات مجلس في ممثالً بالغاً

الزراعة مجاالت في الفنية  .الخدمات
 

ن بي اون التع ز تعزي هللا يئة بمش ا فيه يتم س تي ال القطاعات ضمن يعد العسل نحل قطاع أن وأضاف
التعاونية والجمعيات ا,الوزارة أطلقته تي ال ة التنموي والعسل النحل قطاع تطوير مشاريع ضمن وذلك

الشريفين الحرمين خادم حكومة تولية بما منوهاً ٬ العسل نحل لقطاع التطويرية خطتها ضمن الوزارة
سعود آل عبدالعزيز بن سلمان ن,الملك األمي ده عه ي ول هللا–وسمو اه–حفظهما يلق ذي ال دعم بال

والزراعة والمياه البيئة وزير معالي من حثيثة وبمتابعة بالمملكة٬ الزراعة  .قطاع
 

وزارة ال رامج ب ي ف تهدفة المس المجاالت رز أب د أح ن م العسل نحل قطاع أن ب الخطي دكتور ال وأكد
ة المملك ة رؤي ق 2030٬لتحقي ة والزراعي ة الطبيعي وارد الم تدامة اس ي ف ابي اإليج دوره ل راً نظ ٬

وزارة ال أن داً مفي ٬ ة المملك ي ف الزراعة في اإليجابي ودورها النحل صناعة يميز ما أبرز مستعرضاً
قطاع ر لتطوي وزارة ال خطة وإقرار ٬ النحالة ومهنة النحل صناعة تطوير مبادرة إطالق على عملت
برنامج ل ك تحت يندرج برامج خمس وفق وذلك ٬ العاملين اقتصاديات رفع في يسهم بما العسل محل
ع ورف والمستورد ي المحل اج اإلنت ن بي ا م ل العس ل نح اع قط ي ف ة الموازن ى إل دف ته مشاريع دة ع

السعودية السوق في النحل لمنتجات والتنوع والزيادة النحالة تقنيات  .مستوى
 

التحول ارات مه ة ميزاني ضمن الخطة رامج ب اريع مش ن م عدد طرح في باشرت الوزارة أن وأبان
إلى يصل باعتماد ولكل100الوطني ر للمؤتم ه رعايت ى عل لسموه شكره عن اً معرب ٬ لایر ون ملي

نجاحه في وأسهم شارك  .من
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدوليعنوان العسل لمهرجان العلمي المؤتمر يرعى الباحة أمير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب2598العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

الدولي العسل لمهرجان العلمي المؤتمر يرعى الباحة  أمير

 

 واس-الباحة
وم٬ الي ة الباح ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب سعود بن حسام الدكتور األمير الملكي السمو صاحب رعى

عار ش ت تح دولي ال ل العس ان لمهرج ي العلم ر ل"المؤتم النح ة لتربي ارب والتج ات الممارس ل أفض
المملكة رؤية بلجرشي"2030لتحقيق بمحافظة انترناشونال سويس فندق بمقر وذلك ٬. 

 
ة جمعي رئيس ى ألق م ث ريم٬ الك رآن الق ن م ات آي الوة بت بة المناس ذه به د المع الخطابي ل الحف واستهل
دهللا عب ن ب د أحم دكتور ال ل للعس دولي ال ان للمهرج م المنظ ة اللجن س رئي بالباحة ة التعاوني الين النح
ه رعايت ى عل لسموه شكره عن اً معرب الحضور٬ ع وجمي ة المنطق أمير بسمو فيها رحب كلمة الخازم
ى حت العسل اج وإنت ر تطوي في أسهم الذي بالباحة التعاونية النحالين لجمعية الالمحدود ودعمه للحفل٬

المنطقة في تنافسية صناعة  .أصبح
 

والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة ع م اون بالتع ة بالباح الين النح ة جمعي ه تنظم ذي ال ر المؤتم أن وبين
والزراعة األغذية منظمة من خبراء فيه يشارك التعاونية٬ الجمعيات ومجلس الباحة جامعة من وبدعم

دة المتح م او"لألم المي"الف الع الين النح اد اتح ن وم ديا"٬ ة"اإليبومن لتربي ة العربي ة الجمعي ن وم ٬
الزراعية التنمية وصندوق سعود٬ الملك وجامعة والزراعة٬ والمياه البيئة ووزارة  .النحل٬

 
تحت العمل ورش من د العدي د عق ومين ي دى م ى عل يتضمن ر المؤتم أن ى إل الخازم الدكتور وأشار

االً"عنوان عس ن تك وال نحاالً ات"كن التطبيق ى عل ز وترك الين النح ارات مه ع رف ى إل دف ته تي ال ٬
عن اً معرب ة٬ بالمملك أخرى ات وجه ارات اإلم ة دول ع م االتفاقيات من العديد عقد جانب إلى العملية٬
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المهرجان إنجاح في أسهم من ولكل والداعمين المؤتمر لهذا النجاح لشركاء  .شكره
 

ليمان س دكتور ال ة الزراعي للشؤون ة والزراع اه والمي البيئة بوزارة المساعد الوكيل أوضح جانبه من
ي ف النحل ة تربي ر تطوي ومقترحات ادرات مب حول دارت محاور عدت تضمن المؤتمر أن الخطيب٬
الخبراء ومقترحات وأراء ٬ المجال ذا ه ي ف ة البحثي األنشطة واستعرض ٬ السعودية العربية المملكة
ًا اهتمام اوني التع ل العم قطاع ي تول وزارة ال أن دًا مؤك ٬ ة بالمملك النحل صناعة لتطوير والمختصين
م لتقدي ات واتفاقي شركات عدة د عق عن أثمر الذي المختلفة التعاونية الجمعيات مجلس في ممثالً بالغاً

الزراعة مجاالت في الفنية  .الخدمات
 

ن بي اون التع ز تعزي هللا يئة بمش ا فيه يتم س تي ال القطاعات ضمن يعد العسل نحل قطاع أن وأضاف
التعاونية والجمعيات ا,الوزارة أطلقته تي ال ة التنموي والعسل النحل قطاع تطوير مشاريع ضمن وذلك

الشريفين الحرمين خادم حكومة تولية بما منوهاً ٬ العسل نحل لقطاع التطويرية خطتها ضمن الوزارة
سعود آل دالعزيز عب ن ب لمان س ن,الملك األمي ده عه ي ول هللا-وسمو اه-حفظهما يلق ذي ال دعم بال

والزراعة والمياه البيئة وزير معالي من حثيثة وبمتابعة بالمملكة٬ الزراعة  .قطاع
 

وزارة ال رامج ب ي ف تهدفة المس المجاالت رز أب د أح ن م العسل نحل قطاع أن ب الخطي دكتور ال وأكد
ة المملك ة رؤي ق 2030٬لتحقي ة والزراعي ة الطبيعي وارد الم تدامة اس ي ف ابي اإليج دوره ل راً نظ ٬

وزارة ال أن داً مفي ٬ ة المملك ي ف الزراعة في اإليجابي ودورها النحل صناعة يميز ما أبرز مستعرضاً
قطاع ر لتطوي وزارة ال خطة وإقرار ٬ النحالة ومهنة النحل صناعة تطوير مبادرة إطالق على عملت
برنامج ل ك تحت يندرج برامج خمس وفق وذلك ٬ العاملين اقتصاديات رفع في يسهم بما العسل محل
ع ورف والمستورد ي المحل اج اإلنت ن بي ا م ل العس ل نح اع قط ي ف ة الموازن ى إل دف ته مشاريع دة ع

السعودية السوق في النحل لمنتجات والتنوع والزيادة النحالة تقنيات  .مستوى
 

التحول ارات مه ة ميزاني ضمن الخطة رامج ب اريع مش ن م عدد طرح في باشرت الوزارة أن وأبان
إلى يصل باعتماد ولكل100الوطني ر للمؤتم ه رعايت ى عل لسموه شكره عن اً معرب ٬ لایر ون ملي

نجاحه في وأسهم شارك  .من
 

ا رؤيته إطار ي وف ة المملك أن ة2030وبين تربي ي ف ة المتقدم دول ال مصاف في تكون ألن تسعى
أن دًا مفي القطاع٬ ذا ه ر تطوي ى إل تهدف تي ال ادرات المب ن م د العدي الل خ من العسل اج وإنت النحل
ي الحال الوضع ل تحلي في والوطنين الدوليين الخبراء من فريق خالل من الوزارة تشارك الفاو منظمة
ات الممارس ض أف ان وبي ٬ ة المملك ي ف ل العس اج وإنت ل النح ة تربي اع لقط املة ش ة مراجع راء وإج
د لتحدي للقطاع ة القيم ل لسالس شامل ل تحلي وإجراء ٬ العسل اج وإنت النحل ة تربي مجل ي ف ة العالمي
اج وإنت النحل ة تربي قطاع ر لتطوي ة وخط استراتيجيات ع ووض ٬ تواجهه تي ال والتحديات رص الف

المملكة في  .العسل
 

المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة برنامج مدير أفاد جهته بكر"الفاو"من و أب دكتور ال ة بالمملك
محمد ج,عبدالعزيز الخلي ة منطق ي ف خاصة اإلنسان اريخ ت ي ف الهامة النشاطات من النحل تربية أن

ة الجنوبي اطق المن ك تمتل ا فيم ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف تنتشر النحل تربية أن إلى مشيراً العربي٬
يساعد ذي ال اخي المن ا وتنوعه ا وبيئته ا طبيعته مالءمة في تتمثل نسبية وميز مقومات للمملكة الغربية
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موسم من أكثر في العسل وإنتاج النحل تربية .في
 

منظمة أن بكر أبو الدكتور ة"الفاو"وأضاف التنمي امج برن خالل من الوزارة مع بالعمل كذلك ستقوم
المستدامة الزراعية وإنتاج2025الريفية النحل تربية قطاع لتطوير واالستشاري الفني الدعم بتقديم

ى عل اظ والحف ٬ ل النح ة تربي ي ف ة الحديث ات والتقني ة األنظم ر ونش إدخال الل خ ن م ك وذل ل٬ العس
حسب اج اإلنت لتطوير والمناسبة الجدية للسالالت المنظم واإلدخال ٬ جودتها وتحسين المحلية الساللة

المملكة وبيئات  .مناطق
 

ل الحف ام خت في الباحة منطقة أمير سمو ن,وكرم النحالي ن م وعدد ر٬ للمؤتم داعمين وال المحاضرين
س رئي من بة المناس ذه به ة تذكاري ة هدي سموه تسلم فيما عالمية٬ جوائز حققوا الذين المنطقة أبناء من

الخازم عبدهللا بن احمد الدكتور للمهرجان المنظمة  .اللجنة
 

ة ودول ة جه من الين النح ة جمعي ن بي ات االتفاقي ن م عدد توقيع سعود بن حسام األمير رعى ذلك بعد
العسل اج وإنت النحل ة تربي مجال في أخرى٬ جهة من بالمنطقة الحكومية الجهات من وعدد اإلمارات

المهرجان بأمور يتعلق ما كل في والتعاون النحل قطاع  .وتطوير
 

الحسين يحيى ن ب دهللا عب الدكتور الباحة جامعة مدير معالي الحفل في,حضر المسؤولين ن م وعدد
المؤتمر في والمشاركين والمحاضرين  .المنطقة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر النحلعنوان تربية لتجارب الدولية الورشة يفتتح الباحة أمير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20173العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

النحل تربية لتجارب الدولية الورشة يفتتح الباحة  أمير

 
والجمعية األمانة بين الشراكة توقيع يشهد الباحة  أمير

أبورياح  الباحة-عبدالرحمن

 

ة الدولي ة الورش س أم دالعزيز عب ن ب عود س ن ب ام حس دكتور ال ير األم ي الملك مو الس احب ص ح افتت
ة رؤي ق لتحقي ل النح ة تربي ارب وتج ات ممارس ل ويس2030ألفض س دق فن ة قاع ي ف ك وذل

بلجرشي د.انترناشيونال أحم دكتور ال الين للنح التعاونية الجمعية رئيس المنظمة اللجنة رئيس وتناول
ار دوق محسن الدكتور أبرزهم المملكة وخارج داخل من والمشاركين الورشة محاور كلمته في الخازم

والزراعة األغذية بمنظمة النحل تربية خبراء كبير تركيا من-من دريسكول جيمس والدكتور الفاو٬
ة جمعي رئيس لوفينيا س من كوزموس بيتر والدكتور المنظمة في العسل صناعة خبراء كبير نيوزالندا

بسلوفينيا النحل.النحالين بتربية والمهتمين الخبراء من  .وعدد
 

والزراعه اه والمي البيئة بوزارة النباتية للثروة العامة االدارة مدير الخطيب سليمان الدكتور القى بينما
ة المنظم ة كلم ة المملك ي ف او الف برنامج مدير عبدالعزيز أبوبكر الدكتور والقى الوزارة رم.كلمة ك م ث
ة عالمي ز جوائ ى عل حصلوا ذين ال السعوديين الين والنح والداعمة الراعية الجهات ام.سموه خت ي وف

قيقة الش ارات اإلم ة دول من ات جه مع راكات الش ن م دد لع الين النح ة جمعي ع توقي سموه شهد ل الحف
 .والمملكة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر قاب«نظامعنوان الجيدة»سعودي الممارسات تطبيق من المزارعين صغار يمكن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16468العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الشرقية زراعة زراعي4:مدير إلنتاج  »آمن«شروط
قاب«نظام الممارسات»سعودي تطبيق من المزارعين صغار يمكن

 الجيدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المطيري  جدة-عمر
 

أن م٬ الملح ارق ط دس المهن رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م د أك
ذاء الغ ان وأم سالمة تضمن ي الزراع اج لإلنت ايير مع ن ع ارة عب هي دة الجي ة الزراعي الممارسات

م أه حاصرًا ه٬ إنتاج ى عل املين ي4والع وه الممارسات٬ ذه ه ق لتطبي السعي ى إل ؤدي ت روط :ش
ى عل ابي اإليج ا وأثره ة٬ المحلي ة الزراعي المنتجات وسالمة واستدامتها المملكة٬ في الزراعة تطوير
خالل من المصدرة الزراعية المحاصيل في المبيدات متبقيات نسب وتقليل المستهلكين٬ وسالمة صحة

بقانون بها»نظام«االلتزام المسموح القصوى الحدود وفق وذلك  .المبيدات
 

نظام أن الملحم قاب«وأوضح الممارسات»سعودي ق تطبي ن م المزارعين صغار تمكين إلى يهدف
م دخله ادة زي ى إل ؤدي ي ا م مواصفاته٬ وتحسين الزراعي إنتاجهم زيادة على للعمل الجيدة الزراعية
م منتجاته ون ك زارعين للم ة ومتنوع دة جدي ويقية تس ذ مناف ح يفت ه أن ا كم تهم٬ معيش مستوى اع وارتف

هادة ش ى عل لة اب«حاص ق عودي ة»س المحلي ة الزراعي ات بالمنتج تهلكين المس ة ثق زز يع ا مم
ة الزراعي الممارسات ذه ه ل مث ني بتب زارعين الم ا مطالبً ن٬ وآم صحي غذائي منتج على وحصولهم
ه أن ى إل يرا مش اٍل٬ ع اقتصادي ردود بم م عليه ود وتع ليمة س ة زراعي محاصيل إنتاج في تساهم التي
ة جامع الب لط ة تطبيقي دورات الث ث ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م ينظ هر الش ذا ه الل خ
ي الحيوان ر الحج وإدارة دمام بال ري البيط خيص التش بر مخت ي ف وم الي ى االول دورة ال دأ تب اء االحس
ز ومرك دمام بال د فه ك المل ار مط ر ومحج دمام بال دالعزيز عب ك المل اء مين ر ومحج دمام بال اتي والنب

السمكية الثروة  أبحاث
 

ى عل والتعرف قسم كل وأعمال وأقسامها البيطرية الوحدة على التعرف من الطالب لتمكين بالقطيف؛
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المرضية الحاالت على الوقوف إلى إضافة المستفيدين استقبال وكيفية انعام٬ وبرنامج مستفيد٬ برنامج
البيطري٬ ب الطبي ل قب ن م ا عليه الكشف الل خ من الحاالت ى عل والتعريف ادة العي ى عل ترددة الم
ة البيطري ة األدوي ى عل والتعرف ا عليه الكشف خالل من الحاالت٬ لمباشرة الميداني الخروج وكذلك
ة المعدي األمراض ضد ة والوقائي ة البيطري اللقاحات ى عل والتعرف البيطري٬ الطب ي ف المستخدمة
م التحك ة وكيفي ة والمخبري ة الطبي زة واألجه ة البيطري والمستلزمات األدوات على والتعرف والوبائية٬
ة وكيفي ة البيطري ادة العي ى عل ترددة الم االت الح رة ومباش ي اإلكلينيك ص الفح رق وط ات بالحيوان
ة والجراح البيطري خيص التش بر لمخت الها إلرس دادها وإع ة المخبري ات العين ذ أخ وطرق ا٬ عالجه
مكافحة ي ف الوزارة دور على والتعرف والوبائية٬ المعدية األمراض عن التبليغ وآلية والتخدير العامة
ة٬ البيطري بالصيدلية ل والعم ة البيطري ة الطبي ارير التق داد وإع والوبائية المعدية األمراض واستقصاء
للشكل بيه والتش والتوصيف الصغيرة للحيوانات السونار بواسطة العمل وتشخيص الوصفات وصرف
دة٬ بالوح الم اإلع م وقس ري البيط ق والتوثي ات المحفوظ م قس دور ب ف والتعري ات للحيوان اهري الظ
دول ل الحيوان ب ق الرف قانون على والتعرف الوزارة نظام في بالعينات الخاصة البيانات إدخال وكيفية

العربي الخليج لدول التعاون  .مجلس
 

ى إل عباس٬ آل أحمد زكي المهندس الشرقية بالمنطقة الوزارة بفرع الدورات على المشرف أشار فيما
الحضور عدد من??أن دًدا ع دربون المت خاللها تلقى الشرقية المنطقة محافظات مختلف من متدربًا

دة الجي ة الزراعي ات الممارس ن ع رات اه.المحاض والمي ة البيئ وزارة رع ف م ينظ هر الش ذا ه الل خ
األحساء جامعة لطالب تطبيقية دورات ثالث  والزراعة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر نجرانعنوان صيف مهرجان فعاليات في تشارك نجران 39زراعة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

نجران صيف مهرجان فعاليات في تشارك نجران  39زراعة

 
 
 
 
 

 
 

 واس-نجران
البيطري اد لإلرش وتثقيفية توعوية أركان نجران بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع خصص

نجران صيف فعاليات نجران39ضمن بمدينة رشاش أبا منتزه في يقام  .٬الذي
 

أن الشهري٬ ي عل د محم دس المهن بنجران ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام دير م وأوضح
تهدف العام لهذا نجران صيف مهرجان فعاليات ضمن الوزارة فرع خصصها التي التوعوية األركان
ة الوقاي رق وط ان اإلنس ى إل وان الحي ن م ل تنتق تي ال تركة المش األمراض ب زوار ال ة توعي ى إل
ى عل ة واإلجاب المواشي ي ومرب زارعين للم رع الف دمها يق تي ال بالخدمات ف التعري ى إل منها٬إضافًة

المهرجان زوار  .أستفسارات

76



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر ندوةعنوان يرعى خميسمشيط الزراعي"محافظ والحلول...التسويق "المعوقات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

ندوة يرعى مشيط خميس الزراعي"محافظ المعوقات...التسويق
 "والحلول

 

 واس-أبهـا
دوة ن وم٬ الي يط مش ن ب دالعزيز عب ن ب د خال يط مش س خمي افظ مح ى ي"رع الزراع ويق ...التس

ول والحل ات يط,"المعوق مش س خمي ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ا نظمه تي ,ال
بالمحافظة التسويقية الزراعية التعاونية الجمعية مع مشيط,بالتعاون بخميس السياحية التنمية ,ولجنة

بالمحافظة ميركيور فندق في  .وذلك
 

ويقي التس اد اإلرش ر تطوي ي ف ة التعاوني ات الجمعي دور دوة الن ت ي,وناقش ف ة الزراع وزارة ودور
ويقية التس ة التعاوني ات الجمعي ة وأهمي ي الزراع ويق التس ر ة,تطوي التنمي ندوق ص م دع ب جان ى إل

ة الزراعي ة التعاوني ات للجمعي ة ا,الزراعي وأنظمته ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي يس تأس رة وفك
خميس,ولوائحها بمحافظة ة الزراعي ة التعاوني ة الجمعي ومشروعات أنشطة عن دراسة ى إل إضافة
ة.مشيط التذكاري دروع ال ليم تس وتم الندوة٬ في المشاركين مشيط خميس محافظ كرم الندوة ختام وفي

المناسبة  .بهذه
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وحلولهاعنوان الزراعي التسويق معوقات حول ندوة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الوطنالمصدر الكاتب6500العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

وحلولها الزراعي التسويق معوقات حول  ندوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

مشيط معيض:خميس آل      مسعود

 
 

ي الزراع ويق التس دوة ن يط٬ مش ن ب دالعزيز عب ن ب د خال يط٬ مش س خمي ة محافظ افظ مح ى رع
ول« والحل ات راكة»المعوق بش ة٬ بالمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ا ينظمه تي وال ٬

مشيط خميس صيف مهرجان ات فعالي ضمن وذلك بالمحافظة٬ السياحية التنمية لجنة مع إستراتيجية
ي1439 عل د محم دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير لم ة بكلم ل الحف دأ وب ٬

القحطاني مريح عنهم نيابة ألقاها المزارعين كلمة ثم  .القحطاني٬
 

العمل  أوراق
 

ر تطوي ي ف ة التعاوني الجمعيات دور عن العمل أوراق من عدد قدمت ثم مرئيا٬ عرضا الندوة تضمنت
ر تطوي ي ف الزراعة وزارة دور عن ة المهم اور المح من عددا المتحدثون وتناول التسويقي٬ اإلرشاد
ة التنمي ندوق ص دير م ب نائ دم ق ا فيم ويقية٬ التس ة التعاوني ات الجمعي ة وأهمي ي٬ الزراع ويق التس
ات للجمعي ة الزراعي ة التنمي ندوق ص م دع ن ع اري٬ النه دالرحمن عب دس المهن ير بعس ة الزراعي
رة فك عن العوصي٬ د أحم ي عل ة االجتماعي ة والتنمي ل العم وزارة ل ممث وتحدث الزراعية٬ التعاونية
ة الزراعي ة التعاوني ة الجمعي دير م دم ق م ث ا٬ ولوائحه ا وأنظمته ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي تأسيس
ة الجمعي اريع ومش طة أنش ن ع ة دراس هراني الش ين حس عيد س يط٬ مش س خمي ة بمحافظ ويقية التس

إنجازات من حققته وما الجمعية تجارب أهم فيها عرض الزراعية٬  .التعاونية
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بالمزارعين  االهتمام

 
دس المهن ير عس ة بمنطق دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م أوضح آخر٬ جانب من
ّد ويع التسويق٬ ة لمرحل اج اإلنت ة بداي ن م الزراعي اج اإلنت لة بسلس م تهت الوزارة أن زياد٬ آل فيصل

اد زي آل اف وأض لة٬ السلس ذه ه ي ف م األه ة والحلق ه٬ مراحل م أه ويق خصصت«التس وزارة ال إن
الشأن بهذا الرئيسية»مبادرتين المدن جميع في بيع منافذ لفتح الزراعي التسويق  .مبادرة

 
استثمارية  فرص

في اد٬ زي آل فيصل دس المهن عسير بمنطقة المهندس والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مدير كشف
إلى جنب»الوطن«تصريح ى إل ا جنب ف وتق الزراعي٬ اج اإلنت في حلقة أهم الزراعي التسويق أن ٬

اء وإنش م دع ومبادرة وتطويره٬ الزراعي التسويق األولى مبادرات عدة وهناك المزارعين٬ جميع مع
التعاونية الجمعيات  .وتطوير

 
ائال ق اد زي آل اب أج ياحة٬ الس ة خدم ي ف تعدادات اس ول غيل:وح لتش ركة ش ع م د عق ية ترس ت تم

لـ المتنزهات ونظافة طاقتها5وصيانة بكامل اآلن تعمل وهي  .أشهر٬
 

لعرض وذلك بالوزارة٬ لالستثمار العام المدير يجمع لقاء لديهم أن في3وأضاف٬ تثمارية اس فرص
المملكة رؤية تحقق التي المشاريع طرح بداية هي وهذه واالستثمار٬ للمنافسة وطرحها  .المنطقة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مشيط“عنوان الزراعي”ابن التسويق ندوة والحلول”يرعى “المعوقات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الوطن عين الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الوطناسم عين صحيفة الصفحةموقع 0رقم

مشيط“ الزراعي”ابن التسويق ندوة والحلول”يرعى  “المعوقات

 
 

الوطن القرني:عين مشيط-سالم  خميس

تاذ األس مشيط س خمي محافظة افظ مح سعادة مشيط“رعى ن ب دالعزيز عب ن ب د ن”خال اإلثني وم الي
ق ي1439/11/3المواف الزراع ويق التس دوة ن يركيور م دق بفن ول”هـ والحل ات ذي”المعوق ال

ة التنمي لجنة مع استراتيجية بشراكة مشيط خميس بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع ينظمه
مشيط خميس صيف مهرجان ات فعالي ضمن ك وذل بالمحافظة دوة1439السياحية الن وافتتحت هـ

دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م ة كلم تالها الكريم القرآن من ن“بآيات ب د محم
القحطاني عنهم”علي نيابة ألقاها المزارعين كلمة القحطاني“ثم محمد بن مريح  .”أـ

ي ف ة التعاوني ات الجمعي دور عن ل العم أوراق ن م دد ع دمت ق م ث ي مرئ ٌ رض ع دوة الن اء أثن دم وق
ي ف الزراعة وزارة دور عن ة الهام اور المح ن م عدد المتحدثون اول وتن التسويقي اد اإلرش تطوير
ة التنمي صندوق دير م ب نائ دم ق ا فيم التسويقية ة التعاوني ات الجمعي ة وأهمي الزراعي التسويق تطوير

دس المهن ير بعس ة اري“الزراعي النه دالرحمن ة”عب الزراعي ة التنمي ندوق ص م دع ن ع ه حديث ي ف
االجتماعية والتنمية العمل وزارة ممثل وتحدث الزراعية التعاونية العوصي“للجمعيات أحمد علي ”أـ

ة الجمعي دير م عادة س دم ق م ث ا ولوائحه ا وانظمته ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي يس تأس رة فك ن ع
مشيط س خمي بمحافظة التسويقية ة الزراعي ة الشهراني”التعاوني حسين ن ب سعيد ـ ن”أ ع دراسة

إنجازات من وماحققته الجمعية تجارب أهم فيها عرض الزراعية التعاونية الجمعية ومشاريع  .أنشطة
 

ير عس ة بمنطق دس المهن ة والزراع اة والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م عادة س ح أوض ر آخ ب جان ن م
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زياد”المهندس آل محمد بن حسين بن ة”فيصل بداي ن م الزراعي اج اإلنت بسلسلة تهتم الوزارة بأن
اد زي آل وأضاف لة السلس ذه ه في األهم والحلقة مراحله أهم التسويق ويعتبر التسويق لمرحلة االنتاج

الشأن” بهذا مبادرتين خصصت الوزارة ع”إن جمي ي ف ع بي ذ مناف ح لفت الزراعي التسويق ادرة مب
الرئيسية  .المدن

 

أن عادته س د وأك ويقيًا انتاجيًاوتس ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي أداء ر وتطوي اء إلنش دعم ال ادرة ومب
ة وازال الصعوبات وتذليل المشكالت جميع مواجهة في سيسهم الصلة ذات الجهات بين التكاملي العمل

المزارعين تواجه التي  .“المعوقات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر ندوةعنوان يرعى خميسمشيط الزراعي”محافظ والحلول…التسويق المعوقات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الين اون فيفاء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة اليناسم اون فيفا صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

ندوة يرعى مشيط خميس الزراعي”محافظ المعوقات…التسويق
 ”والحلول

 

الين أون  واس_فيفاء

دوة ن وم٬ الي يط مش ن ب دالعزيز عب ن ب د خال يط مش س خمي افظ مح ى ي“رع الزراع ويق …التس
ول والحل ات يط,”المعوق مش س خمي ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ا نظمه تي ,ال

بالمحافظة التسويقية الزراعية التعاونية الجمعية مع مشيط,بالتعاون بخميس السياحية التنمية ,ولجنة
ة بالمحافظ يركيور م دق فن ي ف ك اد.وذل اإلرش ر تطوي ي ف ة التعاوني ات الجمعي دور دوة الن ت وناقش

التسويقية,التسويقي ة التعاوني ات الجمعي وأهمية الزراعي التسويق تطوير في الزراعة وزارة ,ودور
ة الزراعي ة التعاوني ات للجمعي ة الزراعي ة التنمي ندوق ص دعم جانب ى ات,إل الجمعي يس تأس رة وفك

ولوائحها وأنظمتها الزراعية ة,التعاونية التعاوني ة الجمعي ومشروعات أنشطة عن دراسة إلى إضافة
مشيط خميس بمحافظة دوة٬.الزراعية الن ي ف المشاركين مشيط خميس محافظ كرم الندوة ختام وفي

المناسبة بهذه التذكارية الدروع تسليم  وتم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مشيط”عنوان الزراعي”ابن التسويق ندوة والحلول”يرعى المعوقات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر عسير الكاتب0العددصحيفة

الصفحة عسيراسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

مشيط” الزراعي”ابن التسويق ندوة والحلول”يرعى  المعوقات

 
 
 

عسير مشافي–صحيفة  :يحيى
- 

يط مش ن ب دالعزيز عب ن ب د خال االستاذ يط مش خميس ة محافظ محافظ عادة س ن”رعى اإلثني وم الي
ميركيور1439/11/3الموافق بفندق  هـ

 
ي الزراع ويق التس دوة ول”ن والحل ات ة”المعوق والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ه ينظم ذي ال

ات فعالي ضمن ك وذل بالمحافظة ياحية الس التنمية لجنة مع استراتيجية بشراكة مشيط خميس بمحافظة
مشيط خميس صيف ر1439مهرجان مدي ة كلم ا تاله ريم الك رآن الق ن م ات بآي دوة الن وافتتحت هـ

ا ألقاه زارعين الم ة كلم م ث القحطاني ي عل ن ب د محم دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مكتب
القحطاني محمد بن مريح أـ عنهم  نيابة

 
ي ف ة التعاوني ات الجمعي دور عن ل العم أوراق ن م دد ع دمت ق م ث ي مرئ ٌ رض ع دوة الن اء أثن دم وق
ي ف الزراعة وزارة دور عن ة الهام اور المح ن م عدد المتحدثون اول وتن التسويقي اد اإلرش تطوير
ة التنمي صندوق دير م ب نائ دم ق ا فيم التسويقية ة التعاوني ات الجمعي ة وأهمي الزراعي التسويق تطوير
ة الزراعي ة التنمي ندوق ص م دع ن ع ه حديث ي ف اري النه دالرحمن عب دس المهن ير بعس ة الزراعي
العوصي د أحم ي عل أـ ة االجتماعي ة والتنمي ل العم وزارة ممثل وتحدث الزراعية التعاونية للجمعيات
ة الجمعي دير م عادة س دم ق م ث ا ولوائحه ا وانظمته ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي يس تأس رة فك ن ع
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أنشطة عن دراسة الشهراني حسين بن سعيد ـ أ مشيط خميس بمحافظة التسويقية الزراعية التعاونية
إنجازات من وماحققته الجمعية تجارب أهم فيها عرض الزراعية التعاونية الجمعية  ومشاريع

 

ير عس ة بمنطق دس المهن ة والزراع اة والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م عادة س ح أوض ر آخ ب جان ن م
زياد”المهندس آل محمد بن حسين بن ة”فيصل بداي ن م الزراعي اج اإلنت بسلسلة تهتم الوزارة بأن

اد زي آل وأضاف لة السلس ذه ه في األهم والحلقة مراحله أهم التسويق ويعتبر التسويق لمرحلة االنتاج
الشأن” بهذا مبادرتين خصصت الوزارة ع”إن جمي ي ف ع بي ذ مناف ح لفت الزراعي التسويق ادرة مب

الرئيسية ويقياً.المدن وتس اً انتاجي ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي آداء ر وتطوي اء النش دعم ال ادرة ومب
ل وتذلي المشكالت ع جمي ة مواجه ي ف سيسهم الصلة ذات ات الجه بين التكاملي العمل ان سعادته وأكد

المزارعين تواجه التي المعوقات وازالة  ”الصعوبات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر بخميسمشيطعنوان الزراعي التسويق عن ندوة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16468العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

مشيط بخميس الزراعي التسويق عن  ندوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مشيط خميس ـ  اليوم

 

دوة ن س٬ أم يط مش ن ب دالعزيز عب ن ب د خال يط مش س خمي افظ مح ى ي«رع الزراع ويق ...التس
ول والحل ات يط٬»المعوق مش س خمي ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ا نظمه تي ال ٬

مشيط٬ س بخمي ياحية الس التنمية ولجنة بالمحافظة٬ التسويقية الزراعية التعاونية الجمعية مع بالتعاون
ة بالمحافظ يركيور م دق فن ي ف ك اد.وذل اإلرش ر تطوي ي ف ة التعاوني ات الجمعي دور دوة الن ت وناقش

التسويقية٬ ة التعاوني ات الجمعي ة وأهمي الزراعي التسويق تطوير في الزراعة وزارة ودور التسويقي٬
ات الجمعي تأسيس رة وفك ة٬ الزراعي ة التعاوني ات للجمعي ة الزراعي ة التنمي صندوق م دع جانب ى إل
ة التعاوني ة الجمعي ومشروعات أنشطة عن دراسة إلى إضافة ولوائحها٬ وأنظمتها الزراعية التعاونية

مشيط خميس بمحافظة دوة٬.الزراعية الن ي ف المشاركين مشيط خميس محافظ كرم الندوة ختام وفي
المناسبة بهذه التذكارية الدروع تسليم  .وتم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الخميسعنوان مهرجان في الزراعي للتسويق مبادرتان

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18952العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الخميس مهرجان في الزراعي للتسويق  مبادرتان
 
 
 

 

مريّح آل  Abowajan@)أبها(خالد

وزارة ال ام اهتم اد٬ زي آل فيصل المهندس عسير بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مدير أكد
م األه ة والحلق المراحل م أه ن م د يع ذي ال التسويق لمرحلة اإلنتاج بداية من الزراعي اإلنتاج بسلسلة
ح لفت الزراعي التسويق ادرة مب وهي الشأن؛ ذا به ادرتين مب تخصيص ى إل يراً مش لة٬ السلس هذه في
ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي أداء ر وتطوي اء إلنش دعم ال ذلك وك ية الرئيس دن الم ع جمي في بيع منافذ
ل وتذلي ة مواجه ي ف اهم يس لة الص ذات ات الجه ن بي املي التك ل العم أن ى إل اً الفت وتسويقيا٬ً اً إنتاجي

المزارعين تواجه التي المعوقات وإزالة  .الصعوبات
 

الزراعي التسويق ندوة ضمن ذلك ول«جاء والحل اه»المعوقات والمي ة البيئ وزارة رع ف ا نظمه تي ال
ات فعالي من ض ك وذل ياحية٬ الس ة التنمي ة لجن رع ف ع م اون بالتع يط مش س خمي ة بمحافظ ة والزراع

مشيط خميس صيف مشيط39مهرجان بن خالد مشيط خميس محافظ بحضور ٬. 
 

التعاونية الجمعيات دور عن العمل أوراق من عددا الندوة تناولت فيما مرئيا٬ عرضا الحضور وشاهد
ات الجمعي ة وأهمي الزراعي التسويق ر تطوي في الزراعة وزارة ودور التسويقي٬ اإلرشاد تطوير في

التسويقية  .التعاونية
 

م دع ى إل اري٬ النه دالرحمن عب دس المهن ير بعس ة الزراعي ة التنمي ندوق ص دير م ب نائ رق وتط
ة الجمعي دير م دم ق م ث ا٬ ولوائحه ا وأنظمته ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي يس تأس رة فك ندوق الص
اريع ومش طة أنش ن ع ة دراس هراني الش ين حس ن ب عيد س ة بالمحافظ ويقية التس ة الزراعي ة التعاوني

إنجازات من حققته وما الجمعية تجارب أهم فيها عرض والذي الزراعية٬ التعاونية  .الجمعية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر بيشعنوان بمحافظة الصحي والصرف المياه مشروعات يتفقد بجازان المياه خدمات مدير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

الصحي والصرف المياه مشروعات يتفقد بجازان المياه خدمات مدير
بيش  بمحافظة

 
 

 

 واس-بيش
خدمات مشروعات أمس٬ بر ج ناصر ن ب بندر المهندس جازان بمنطقة المياه خدمات عام مدير تفقد

ش بي بمحافظة الصحي والصرف أداء,المياه مؤشرات ة لمتابع ا به وم يق تي ال الجوالت ضمن وذلك
بالمنطقة والتشغيل الصيانة بمشروعات العمل وسير المشروعات وأعمال المياه خدمات  .فروع

 
اع االجتم خالل جرى حيث أبوشرحه٬ حسن بيش افظ مح ع م الجولة خالل الجبر المهندس واجتمع
مستوى وتحسين لتطوير المبذولة والخطط بالمحافظة تنفيذها والجاري المنفذة المشروعات استعراض

الصحي والصرف المياه لخدمات المحافظة احتياجات بحث جانب إلى  .الخدمات٬
 

ناصر ن ب د محم ير األم الملكي السمو صاحب ومتابعة حرص بالمنطقة المياه خدمات عام مدير وأكد
ة لخدم المشروعات ذ تنفي بسرعة ة الدائم ا وتوجيهاته ه نائب وسمو ازان ج ة منطق أمير عبدالعزيز بن
تراتيجية الس ا تحقيق اريع المش از إنج ق تعي تي ال ات العقب ذليل وت ات اإلمكاني ع جمي ير وتوف المواطنين

المملكة ورؤية المياه توزيع م2030قطاع تقدي ي ف يدة الرش ادة القي ات وتوجيه ات تطلع ق يحق وبما ٬
والمقيمين للمواطنين الخدمات  .أفضل
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر العامعنوان هذا المستورد القمح من الثالثة الدفعة ترسية من تنتهي للحبوب العامة المؤسسة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

القمح من الثالثة الدفعة ترسية من تنتهي للحبوب العامة المؤسسة
العام هذا  المستورد

 
 
 

 واس-الرياض
ام الع ذا له المستورد القمح من الثالثة الدفعة ترسية إجراءات للحبوب العامة المؤسسة /1439أنهت

الصلب)625(بكمية)م2018(هـ1440 القمح من طن  .ألف
 

د التعاق أن اليوم٬ له تصريح في الفارس عبدالعزيز بن أحمد المهندس المؤسسة محافظ معالي وأوضح
االستراتيجي االحتياطي على والمحافظة المحلية االحتياجات تغطية إطار في يأتي الدفعة هذه  على

 
الفترة خالل هللا بمشيئة العام لهذا الثالثة الدفعة وصول وسيكون القمح٬ )م2018أكتوبر-سبتمبر(من

ع ى)10(بواق عل ة موزع ر٬ ة)6(بواخ بكمي المي اإلس ده ج اء لمين ر ن٬)375(بواخ ط ف أل
دد ة)3(وع بكمي دمام بال دالعزيز عب ك المل اء لمين ر دد)195(بواخ وع ن٬ ط ف اخرة)1(أل ب

بكمية جازان طن)55(لميناء  .ألف
 

دعوة م ت ه أن ه معالي اد ا)20(وأف منه دمت تق وب الحب تجارة ي ف متخصصة ة عالمي )16(شركة
م ت د وق ية تنافس أسعار ى عل الحصول للمؤسسة اح أت ا م و وه المطروحة الكمية على للمنافسة شركة

على  ترسية

 
خالل)5(عدد من المؤسسة لمناقصات الترسية أسعار استعراض للمهتمين ويمكن ٬ عالمية شركات

اإللكتروني  http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat:موقعها
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان الدفعة ترسية المستورد3اكتمال القمح من

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

البالدالمصدر الكاتب22340العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الـ الدفعة ترسية المستورد3اكتمال القمح  من

 

 

واس ــ  جدة

بكمية العام لهذا المستورد القمح من الثالثة الدفعة ترسية إجراءات للحبوب العامة المؤسسة أنهت
الصلب)625( القمح من طن  .ألف

إطار ي ف أتي ي الدفعة هذه على التعاقد أن الفارس عبدالعزيز بن أحمد المهندس المؤسسة محافظ وقال
ول وص يكون وس ح٬ القم ن م تراتيجي االس اطي االحتي ى عل ة والمحافظ ة المحلي ات االحتياج ة تغطي

ترة الف الل خ هللا بمشيئة ام الع ذا له ة الثالث ة بتمبر(الدفع ر-س ع)م2018أكتوب ر٬)10(بواق بواخ
على بكمية)6(موزعة اإلسالمي جده لميناء دد)375(بواخر وع طن٬ ف اء)3(أل لمين بواخر

ة بكمي دمام بال دالعزيز عب دد)195(الملك وع طن٬ ف ة)1(أل بكمي ازان ج اء لمين اخرة )55(ب
طن  .ألف

 

دعوة م ت ه أن اد ا)20(وأف منه دمت تق وب الحب تجارة ي ف متخصصة ة عالمي شركة)16(شركة
ترسية م ت د وق ية تنافس أسعار ى عل الحصول للمؤسسة اح أت ا م وهو المطروحة الكمية على للمنافسة

عدد عالمية)5(على  .شركات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر العام"الحبوب"عنوان هذا المستورد القمح من الثالثة الدفعة ترسية تنهي

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

العام"الحبوب" هذا المستورد القمح من الثالثة الدفعة ترسية  تنهي

اإلستراتيجي االحتياطي على والمحافظة المحلية االحتياجات  لتغطية
 

 
 
 
 
 

 

السعودية األنباء الرياض-)واس(وكالة

ام الع ذا له المستورد ح القم من الثالثة الدفعة ترسية إجراءات للحبوب٬ العامة المؤسسة 1439أنهت
بكمية)م2018(هـ1440٬/ الصلب)625(٬ القمح من طن  .ألف
 

ى عل د التعاق أن اليوم٬ له تصريح في الفارس؛ عبدالعزيز بن أحمد المهندس المؤسسة محافظ وأوضح
ن م تراتيجي اإلس اطي االحتي ى عل والمحافظة ة المحلي االحتياجات ة تغطي إطار ي ف أتي ي الدفعة هذه

ام الع ذا له ة الثالث ة الدفع ول وص يكون وس ح٬ هللا-القم يئة ترة-بمش الف الل بتمبر(خ ر-س أكتوب
ى)10(بواقع)م2018 عل موزعة (بواخر٬ ة)6: بكمي اإلسالمي جده اء لمين )375(بواخر

و طن٬ ف ة)3(أل بكمي دمام بال دالعزيز عب ك المل اء لمين دة)195(بواخر واح اخرة وب طن٬ ف أل
بكمية جازان طن)55(لميناء  .ألف

 

وة دع تّمت ه بأن ارس؛ الف ا)20(وأفاد منه ّدمت تق وب الحب ارة تج ي ف متخّصصة ة عالمي (شركة
د)16 وق تنافسية أسعار على الحصول للمؤسسة أتاح ما وهو المطروحة٬ الكمية في للمنافسة شركة

ى عل ية الترس ت ات)5(تّم لمناقص ية الترس عار أس تعراض اس ن للمهتمي ن ويمك ة٬ عالمي ركات ش
ي اإللكترون ا موقعه الل خ ن م ة :المؤسس

http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر تشتريعنوان الحبوب القمح625مؤسسة من طن ألف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الوطنالمصدر الكاتب6500العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

تشتري الحبوب القمح625مؤسسة من طن  ألف
 

   رويترز:دبي
 

ترت اش ا إنه س٬ أم وب للحب ة العام ة المؤسس ت ة625قال مناقص ي ف لد الص ح القم ن م ن ط ف أل
سعر بمتوسط القمح شراء جرى وأنه الشحن256.57عالمية٬ تكلفة شامال للطن  .دوالر

 
ة الجنوبي ا وأميرك الشمالية ا وأميرك ي األوروب اد االتح هي المناقصة ي ف المعروضة المناشئ وكانت

القمح منشأ اختيار في البائع حق مع  .وأستراليا٬
 

أوروبي تاجر وب«وقال للحب ة العام للمؤسسة ا منه د التوري يتم س تي ال بالمناشئ التكهن الصعب من
ال ة والكندي ة األميركي اح األقم ن لك ا٬ أوروب ي ف الحصاد مشكالت بسبب المناقصة هذه في السعودية

المرة هذه المناشئ من استبعادها  .»يمكن
 

ار كب من م وه ق٬ البلطي ودول دا وبولن ألمانيا في بالمحاصيل الصيف أوائل في جفاف موجة وأضرت
عادة السعودية المناقصات في  .الموردين

 
بنسبة روتين ب ى عل وي يحت قمحا المؤسسة فيها وطلبت الجمعة٬ المناقصة إغالق %12.5وجرى

وأكتوبر سبتمبر في  .للتسليم
 

على المقسمة القمح٬ شحنات إن بيان في المؤسسة موانئ10وقالت ثالثة على توزيعها سيتم دفعات٬
منها و375سعودية٬ جدة إلى طن و195ألف الدمام إلى طن جازان55ألف إلى طن  .ألف
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر العامعنوان هذا المستورد القمح من الثالثة الدفعة ترسية

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18285العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

العام هذا المستورد القمح من الثالثة الدفعة  ترسية
 
 
 
 

  

 واس-الرياض

ام الع ذا له المستورد القمح من الثالثة الدفعة ترسية إجراءات للحبوب العامة المؤسسة /1439أنهت
الصلب)625(بكمية)م2018(هـ1440 القمح من طن  .ألف

 

د التعاق أن اليوم٬ له تصريح في الفارس عبدالعزيز بن أحمد المهندس المؤسسة محافظ معالي وأوضح
االستراتيجي االحتياطي على والمحافظة المحلية االحتياجات تغطية إطار في يأتي الدفعة هذه  على

 

الفترة خالل هللا بمشيئة العام لهذا الثالثة الدفعة وصول وسيكون القمح٬ )م2018أكتوبر-سبتمبر(من
ع ى)10(بواق عل ة موزع ر٬ ة)6(بواخ بكمي المي اإلس ده ج اء لمين ر ن٬)375(بواخ ط ف أل
دد ة)3(وع بكمي دمام بال دالعزيز عب ك المل اء لمين ر دد)195(بواخ وع ن٬ ط ف اخرة)1(أل ب

بكمية جازان طن)55(لميناء  .ألف
 

دعوة م ت ه أن ه معالي اد ا)20(وأف منه دمت تق وب الحب تجارة ي ف متخصصة ة عالمي )16(شركة
م ت د وق ية تنافس أسعار ى عل الحصول للمؤسسة اح أت ا م و وه المطروحة الكمية على للمنافسة شركة

على  ترسية
 

خالل)5(عدد من المؤسسة لمناقصات الترسية أسعار استعراض للمهتمين ويمكن ٬ عالمية شركات
اإللكتروني  موقعها
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العامعنوان هذا القمح الستيراد مناقصة بثالث تفوز عالمية شركات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب9045العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

العام هذا القمح الستيراد مناقصة بثالث تفوز عالمية  شركات

 
 

 

 

 

 

الدمام من الفكي  عبدالعزيز

ركات ش س خم ى عل ام الع ذا له تورد المس ح للقم ة الثالث ة المناقص وب٬ للحب ة العام ة المؤسس ت أرس
بحجم وذلك طن625عالمية٬  .ألف

 
لـ الشركات"االقتصادية"وقال إن المؤسسة٬ افظ مح الفارس؛ أحمد ة٬(المهندس األمريكي أم دي أَي

ة الليتواني رورودو اق رية٬ السويس و كوفك رية٬ السويس ل كارجي ة٬ الهولندي ور ل)جلينك بأق دمت تق
المطلوبة للشحنات  .األسعار

 
غ بل بواخر عشر على حملت التي الكمية لكامل الطن ترسية متوسط أن الفارس٬ 256.57وأوضح

الطن سعر متوسط يصل حين في بلغت962دوالر٬ ة إجمالي ة بقيم المملكة موانئ إلى بوصوله لایر
دوالر160 لایر600(مليون  ).مليون

 
غ بل جدة اء لمين الموردة ر البواخ ية ترس متوسط أن ارس٬ الف ن255-252وأوضح للط دوالر

دمام ال ي ف دالعزيز عب ك المل اء لمين وردة الم للبواخر الطن تكلفة متوسط بلغ فيما شحنات٬ ست ضمن
عر262 بس ازان ج اء لمين دة واح حنة وش شحنات٬ الث ث من ض د الواح ن للط دوالر253دوالر
 .للطن
 

ول أيل هري ش الل خ يكون س ة الدفع ذه ه د توري أن اف٬ بتمبر(وأض األول)س رين ر(وتش )أكتوب
أمريكا وجنوب وشمال وأستراليا األوروبي االتحاد مناشئ قبول تم حيث  .المقبلين٬
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دى ل القمح بمناقصات للمشاركة ة والمؤهل المتخصصة ة العالمي الشركات دعوة تمت أنه إلى وأشار
ددهم ع الغ الب ة ا20المؤسس منه دمت تق ة٬ عالمي ركة حنات16ش للش عار أس روض بع ركة ش

شحنة لكل األسعار بأقل تقدمت التي الخمس الشركات على الترسية وتم  .المطلوبة٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر السعودية«عنوان القمح625تشتري»الحبوب من طن ألف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الحياةالمصدر الكاتب20192العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

السعودية« القمح625تشتري»الحبوب من طن  ألف
 
 

 

 »الحياة«-الرياض
اشترت ا إنه أمس٬ عودية الس ي ف وب للحب ة العام المؤسسة ت الصلد625٬قال ح القم ن م طن ألف

عالمية سعر.بمناقصة بمتوسط القمح شراء جرى أنه ة256.57وذكرت كلف شامال للطن٬ دوالر
 .الشحن

 

ة الجنوبي ا وأميرك الشمالية ا وأميرك ي األوروب اد االتح هي المناقصة ي ف المعروضة المناشئ وكانت
القمح منشأ اختيار في البائع حق مع أوروبي.وأستراليا٬ تاجر بالمناشئ«:وقال التكهن الصعب من

الحصاد مشكالت بسبب المناقصة٬ هذه في السعودية للحبوب العامة للمؤسسة منها التوريد سيتم التي
المرة هذه المناشئ من استبعادهما يمكن ال والكندي األميركي القمح لكن أوروبا٬  .»في

 
ار كب من م وه ق٬ البلطي ودول دا وبولن ألمانيا في بالمحاصيل الصيف أوائل في جفاف موجة وأضرت

ادة ع السعودية المناقصات ي ف اجر.الموردين الت دي«:وأضاف الكن ي الغرب الساحل ح قم أن دو يب
منهما إمدادات وتتوافر كبيرة٬ بدرجة ينافسان األمريكي  .»والقمح

 
ابع المصدرون«:وت ذ يتخ دما عن ية تنافس األسعار ت كان إذا دي والكن ي األميرك القمح د توري يمكن

القرار التخاذ أسابيع بضعة وأمامهم النهائي٬ أن.»قرارهم دون يعتق م إنه الوا ق التجار بعض أن غير
ا115 ليتواني ا وربم ق٬ البلطي دول ن م توريدها سيتم اليوم الحبوب مؤسسة مشتريات من طن .ألف

بنسبة ا بروتين يحوي ا قمح المؤسسة ا فيه ت وطلب ة٬ الجمع وم ي المناقصة إغالق في12.5وجرى
أيلول في للتسليم األول)سبتمبر(المئة٬  ).أكتوبر(وتشرين

 
على المقسمة القمح شحنات إن بيان٬ في المؤسسة٬ موانئ10وقالت ثالثة على توزيعها سيتم دفعات

منها و375سعودية٬ جدة إلى طن و195ألف الدمام إلى طن جازان55ألف إلى طن  .ألف
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر طن625عنوان الف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

مكةالمصدر الكاتب1647العددصحيفة

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القمح625تشتري»الحبوب«عنوان من طن ألف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20173العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

القمح625تشتري»الحبوب« من طن  ألف

 

 دبي-رويترز

 

اشترت إنها االثنين أمس للحبوب٬ العامة المؤسسة مناقصة625قالت في الصلد القمح من طن ألف
 .عالمية

 
سعر بمتوسط القمح شراء جرى أنه المؤسسة الشحن256.57وذكرت تكلفة شامال للطن  .دوالر

 
ة الجنوبي ا وأمريك الشمالية ا وأمريك ي األوروب اد االتح هي المناقصة ي ف المعروضة المناشئ وكانت

القمح منشأ اختيار في البائع حق مع  .وأستراليا٬
 

أوروبي تاجر وب«وقال للحب ة العام للمؤسسة ا منه د التوري يتم س تي ال بالمناشئ التكهن الصعب من
ن يمك ال ة والكندي ة األمريكي اح األقم ن لك ا٬ أوروب ي ف اد الحص كالت مش بب بس ة المناقص ذه ه ي ف

المرة هذه المناشئ من  .»استبعادها
 

ار كب من م وه ق٬ البلطي ودول دا وبولن ألمانيا في بالمحاصيل الصيف أوائل في جفاف موجة وأضرت
عادة السعودية المناقصات في التاجر.الموردين والقمح«وقال دي الكن ي الغرب الساحل ح قم أن يبدو

منهما إمدادات وتتوافر كبيرة بدرجة ينافسان  .»األمريكي
 

المصدرون«وأضاف يتخذ دما عن تنافسية األسعار ت كان إذا دي والكن األمريكي ح القم د توري ن يمك
القرار التخاذ أسابيع بضعة وأمامهم النهائي٬  .»قرارهم

 
أن يعتقدون إنهم قالوا التجار بعض أن يتم115غير س اليوم الحبوب مؤسسة مشتريات من طن ألف
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ليتوانيا وربما البلطيق٬ دول من  .توريدها
 

بة بنس روتين ب ى عل وي يحت قمًحا المؤسسة فيها وطلبت الجمعة٬ يوم المناقصة إغالق 12.5وجرى
ر% وأكتوب بتمبر س ي ف ليم ى.للتس عل مة المقس ح٬ القم حنات ش إن ان بي ي ف ة المؤسس ت 10وقال

منها موانئ٬ ثالثة على توزيعها سيتم و375دفعات٬ جدة إلى طن و195ألف دمام ال إلى طن ألف
جازان55 إلى طن  .ألف
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمالءعنوان خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقداً تبرم الوطنية المياه شركة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

العمالء خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقداً تبرم الوطنية المياه  شركة

 

 

 واس-الرياض
ارات استش دمات خ ي ف ة المتخصص ركات الش دى إح ع م داً عق وم٬ الي ة الوطني اه المي ركة ش ت وقع
بل وس الء العم دمات لخ تراتيجية واالس ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة بإع ه٬ بموجب وم تق ال٬ األعم
وتحسين العمليات كفاءة لرفع المملكة في المياه توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬ تطويرها
ا بم ة٬ العالمي الممارسات أفضل ق تطبي ق طري عن المملكة٬ مناطق مختلف في العمالء رضا مستوى

التطويرية وأهدافها خططها مع  .يتماشى
 

ة الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه٬ المي لخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأك
ج برنام ادرات مب ع م تراتيجياتها اس ة مواءم ى عل الشركة حرص ي٬ الموكل د أحم بن محمد المهندس

الوطني ول السعودية2020التح ة العربي ة المملك ة ورؤي ة٬2030 الخدم مستويات ى أعل ديم لتق ٬
العالمية والمقاييس المعايير  .بأفضل
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ا وتحويله ات والعملي الممارسات توحيد من بدءاً متعددة٬ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل اً إيجابي ينعكس ا مم ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

البيشي٬ د محم ن ب دهللا عب المهندس الوطنية المياه بشركة بالعمالء للعناية الرئيس نائب بيّن جانبه من
اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير أهمية

الخدمات وتقديم  .األداء
 

دى وم الء العم دمات لخ ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع تهدف يس روع المش أن ي البيش اف وأض
ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع المعنية اإلدارات بين العمل كفاءة ورفع انسيابيتها٬
ادة وإع الرقمي٬ ول للتح ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء دمات الخ ديم تق ات آلي
لضمان األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك ك المشروع٬ داف أه ع م ليتماشى ي التنظيم الهيكل هندسة
ات التقني أحدث باستخدام األداء٬ نتائج في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة

المساندة  .والنشاطات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمالء»عنوان خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقداً يبرم الوطنية المياه شركة في ممثالً المملكة في المياه توزيع قطاع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر أنحاء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة انحاءاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

عقداً» يبرم الوطنية المياه شركة في ممثالً المملكة في المياه توزيع قطاع
العمالء خدمات إجراءات هندسة  إلعادة

 

 

عبدالعزيز–أنحاء  -:الشيماء
ن االثني اليوم الوطنية المياه شركة دة3وقعت القع الموافق1439ذو و16هـ دًا2018يولي عق م

شركة المحدودة“مع السعودية العربية وم”هورفاث تق ال٬ األعم استشارات خدمات ي ف المتخصصة
ا”هورفاث“بموجبه تطويره وسبل العمالء لخدمات واالستراتيجية الداخلية العمليات هندسة بإعادة ٬

مستوى وتحسين ات العملي اءة كف لرفع المملكة في المياه توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬
يتماشى ا بم ة٬ العالمي الممارسات أفضل تطبيق طريق عن المملكة٬ مناطق مختلف في العمالء رضا

التطويرية وأهدافها خططها  .مع
 

لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ي الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن ن م كل العقد وأبرم
لشركة ذي التنفي دير والم الشريك الر ه تيفن س يد والس ة٬ الوطني اه المي لشركة التنفيذي الرئيس المياه٬
ع توزي لقطاع التشغيليين والرؤساء الرئيس نواب بحضور وذلك المحدودة٬ السعودية العربية هورفاث

المسؤولين من وعدد المملكة في  .المياه
 

ي الوطن ول التح امج برن ادرات مب ع م تراتيجياتها اس ة مواءم ى عل ركة الش رص ح ي٬ الموكل د وأك
السعودية2020 ة العربي ة المملك ة ورؤي ر٬2030 المعايي بأفضل ة الخدم تويات مس ى أعل ديم لتق ٬

العالمية  .والمقاييس
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ا وتحويله ات والعملي الممارسات توحيد من بدءاً متعددة؛ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل اً إيجابي ينعكس ا مم ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

ة الوطني اه المي بشركة بالعمالء للعناية الرئيس نائب البيشي٬ محمد بن هللا عبد المهندس بيّن جانبه من
اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير أهمية
العمالء لخدمات ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع يستهدف المشروع أن مبيناً الخدمات٬ وتقديم األداء
لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع ة المعني اإلدارات ن بي ل العم اءة كف ع ورف يابيتها٬ انس ومدى
الرقمي٬ للتحول ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء الخدمات ديم تق آليات وتطوير
األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك ك المشروع٬ داف أه ع م ليتماشى ي التنظيم ل الهيك هندسة ادة وإع
أحدث باستخدام األداء٬ ائج نت في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة لضمان

المساندة والنشاطات شركة.التقنيات أن بالذكر المحدودة“الجدير السعودية العربية من”هورفاث د تع
ة خدم وإدارة واإلجراءات ات العملي تطوير مجال في العالمية خبراتها إلى تستند إذ الرائدة٬ الشركات

 .العمالء
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمالءعنوان خدمات إجراءات هندسة يعيد المياه توزيع قطاع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الحدث رصد الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الحدثاسم رصد صحيفة الصفحةموقع 0رقم

العمالء خدمات إجراءات هندسة يعيد المياه توزيع  قطاع

 

 

الحدث علي-رصد  :يحيي
شركة ع م داً عق ن االثني وم الي ة الوطني اه المي شركة ت المحدودة"وقع السعودية ة العربي اث "هورف
ه بموجب وم تق ال٬ األعم ارات استش دمات خ ي ف ة اث"المتخصص ات"هورف العملي ة هندس ادة بإع ٬

ع توزي قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬ تطويرها وسبل العمالء لخدمات واالستراتيجية الداخلية
عن ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف العمالء رضا مستوى وتحسين العمليات كفاءة لرفع بالمملكة المياه

التطويرية وأهدافها خططها مع يتماشى بما العالمية٬ الممارسات أفضل تطبيق  .طريق
 

لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ي الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن ن م كل العقد وأبرم
لشركة ذي التنفي دير والم الشريك الر ه تيفن س يد والس ة٬ الوطني اه المي لشركة التنفيذي الرئيس المياه٬
ع توزي لقطاع التشغيليين والرؤساء الرئيس نواب بحضور وذلك المحدودة٬ السعودية العربية هورفاث

المسؤولين من وعدد المملكة في  .المياه
 

ي الوطن ول التح امج برن ادرات مب ع م تراتيجياتها اس ة مواءم ى عل ركة الش رص ح ي٬ الموكل د وأك
المملكة2020 ورؤية العالمية٬2030 والمقاييس المعايير بأفضل الخدمة مستويات أعلى لتقديم ٬. 
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ا وتحويله ات والعملي الممارسات توحيد من بدءاً متعددة؛ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل اً إيجابي ينعكس ا مم ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

ة الوطني اه المي بشركة بالعمالء للعناية الرئيس نائب البيشي٬ محمد بن هللا عبد المهندس بيّن جانبه من
اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير أهمية
العمالء لخدمات ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع يستهدف المشروع أن مبيناً الخدمات٬ وتقديم األداء
لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع ة المعني اإلدارات ن بي ل العم اءة كف ع ورف يابيتها٬ انس ومدى
الرقمي٬ للتحول ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء الخدمات ديم تق آليات وتطوير

المشروع أهداف مع ليتماشى التنظيمي الهيكل هندسة  .وإعادة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمالءعنوان خدمات إجراءات هندسة يعيد المياه توزيع قطاع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18285العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

العمالء خدمات إجراءات هندسة يعيد المياه توزيع  قطاع

 

الرياض ـ  الرياض

ركة ش ع م داً عق ن االثني وم الي ة الوطني اه المي ركة ش ت دودة"وقع المح عودية الس ة العربي اث "هورف
ه بموجب وم تق ال٬ األعم ارات استش دمات خ ي ف ة اث"المتخصص ات"هورف العملي ة هندس ادة بإع ٬

ع توزي قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬ تطويرها وسبل العمالء لخدمات واالستراتيجية الداخلية
عن ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف العمالء رضا مستوى وتحسين العمليات كفاءة لرفع بالمملكة المياه

التطويرية وأهدافها خططها مع يتماشى بما العالمية٬ الممارسات أفضل تطبيق  .طريق
 

لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ي الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن ن م كل العقد وأبرم
لشركة ذي التنفي دير والم الشريك الر ه تيفن س يد والس ة٬ الوطني اه المي لشركة التنفيذي الرئيس المياه٬
ع توزي لقطاع التشغيليين والرؤساء الرئيس نواب بحضور وذلك المحدودة٬ السعودية العربية هورفاث

المسؤولين من وعدد المملكة في  .المياه
 

ي الوطن ول التح امج برن ادرات مب ع م تراتيجياتها اس ة مواءم ى عل ركة الش رص ح ي٬ الموكل د وأك
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المملكة2020 ورؤية العالمية٬2030 والمقاييس المعايير بأفضل الخدمة مستويات أعلى لتقديم ٬. 
 

ا وتحويله ات والعملي الممارسات توحيد من بدءاً متعددة؛ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل اً إيجابي ينعكس ا مم ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

ة الوطني اه المي بشركة بالعمالء للعناية الرئيس نائب البيشي٬ محمد بن هللا عبد المهندس بيّن جانبه من
اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير أهمية
العمالء لخدمات ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع يستهدف المشروع أن مبيناً الخدمات٬ وتقديم األداء
لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع ة المعني اإلدارات ن بي ل العم اءة كف ع ورف يابيتها٬ انس ومدى
الرقمي٬ للتحول ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء الخدمات ديم تق آليات وتطوير

المشروع أهداف مع ليتماشى التنظيمي الهيكل هندسة  .وإعادة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمالءعنوان خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقداً تبرم الوطنية المياه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16728العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

العمالء خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقداً تبرم الوطنية  المياه
 

 

واس ـ  العاصمة

 

وم الي ة الوطني اه المي ركة ش ت دماتوقع خ ي ف ة المتخصص ركات الش دى إح ع م دًا عق ن٬ االثني
العمالء لخدمات تراتيجية واالس ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة بإع ه٬ بموجب وم تق األعمال٬ استشارات
ات العملي اءة كف ع لرف ة المملك ي ف اه المي توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬ تطويرها وسبل
ات الممارس أفضل ق تطبي ق طري ن ع ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف العمالء ا رض مستوى ين وتحس

التطويرية وأهدافها خططها مع يتماشى بما  .العالمية٬
 

ة الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه٬ المي لخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأك
ول التح امج برن ادرات مب مع تراتيجياتها اس ة مواءم ى عل الشركة رص ح ي٬ الموكل د محم دس المهن

المملكة2020الوطني ورؤية والمقاييس٬2030 ايير المع بأفضل ة الخدم تويات مس ى أعل لتقديم ٬
 .العالمية

 

ا وتحويله ات والعملي الممارسات د توحي من بدًء متعددة٬ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل اً إيجابي ينعكس ا مم ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

ة أهمي البيشي٬ دهللا عب دس المهن ة الوطني اه المي بشركة العمالء ب ة للعناي رئيس ال نائب بيّن جانبه٬ من
األداء اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير
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الخدمات  .وتقديم
 

دى وم الء العم دمات لخ ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع تهدف يس روع المش أن ي البيش اف وأض
ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع المعنية اإلدارات بين العمل كفاءة ورفع انسيابيتها٬
ادة وإع الرقمي٬ ول للتح ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء دمات الخ ديم تق ات آلي
لضمان األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك ك المشروع٬ داف أه ع م ليتماشى ي التنظيم الهيكل هندسة
ات التقني أحدث باستخدام األداء٬ نتائج في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة

المساندة  .والنشاطات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمالءعنوان خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقداً تبرم الوطنية المياه شركة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الوطن عين الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الوطناسم عين صحيفة الصفحةموقع 0رقم

العمالء خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقداً تبرم الوطنية المياه  شركة

 

 

الوطن كليب:عين آل  محمد

ارات استش دمات خ ي ف ة المتخصص ركات الش دى إح ع م ًدا عق وم٬ الي ة الوطني اه المي ركة ش ت وقع
تطويرها وسبل العمالء لخدمات واالستراتيجية الداخلية العمليات هندسة بإعادة بموجبه تقوم األعمال٬
مستوى وتحسين العمليات كفاءة لرفع المملكة؛ في المياه توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬
يتماشى ا بم ة٬ العالمي الممارسات أفضل تطبيق طريق عن المملكة٬ مناطق مختلف في العمالء رضا

التطويرية وأهدافها خططها  .مع
 

ة الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه٬ المي لخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأكَّ
برنامج/المهندس ادرات مب ع م تراتيجياتها اس ة مواءم ى عل الشركة حرص الموكلي٬ أحمد بن محمد

الوطني ول السعودية2020التح ة العربي ة المملك ة ورؤي ة٬2030 الخدم مستويات ى أعل ديم لتق ٬
العالمية والمقاييس المعايير  .بأفضل

 

ا وتحويله ات والعملي الممارسات توحيد من بدًءا متعددة٬ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل ا إيجابيً ينعكس ا مم ة؛ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

المهندس الوطنية المياه بشركة بالعمالء للعناية الرئيس نائب بيّن جانبه البيشي٬/من محمد بن عبدهللا
اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير أهمية

الخدمات وتقديم  .األداء
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دى وم الء العم دمات لخ ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع تهدف يس روع المش أن ي البيش اف وأض
ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع المعنية اإلدارات بين العمل كفاءة ورفع انسيابيتها٬
ادة وإع الرقمي؛ ول للتح ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء دمات الخ ديم تق ات آلي
لضمان األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك ك المشروع٬ داف أه ع م ليتماشى ي التنظيم الهيكل هندسة
ات التقني أحدث باستخدام األداء٬ نتائج في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة

المساندة  .والنشاطات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الكفاءةعنوان العمالء..لرفع خدمات هندسة إلعادة عقداً توقّع الوطنية المياه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المواطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الكفاءة العمالء..لرفع خدمات هندسة إلعادة عقداً توقّع الوطنية  المياه

 

 الرياض-المواطن

شركة مع داً عق ن٬ االثني وم الي ة٬ الوطني اه المي شركة المحدودة“وقّعت السعودية ة العربي اث ”هورف
وم تق ال٬ األعم ارات استش دمات خ ي ف ة اث“المتخصص ات”هورف العملي ة هندس ادة بإع ه٬ بموجب

وتحسينها تطويرها وسبل العمالء لخدمات واالستراتيجية  .الداخلية
 

رضا مستوى وتحسين ات العملي اءة كف ع لرف ة المملك ي ف المياه توزيع قطاع سعي إطار في ذلك جاء
ع م يتماشى ا بم ة٬ العالمي الممارسات أفضل ق تطبي ق طري عن ة٬ المملك اطق من مختلف في العمالء

التطويرية وأهدافها  .خططها
 

لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ي الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن ن م كل العقد وأبرم
ركة لش ذي التنفي دير والم ريك الش الر ه تيفن وس ة٬ الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه المي

ع”هورفاث“ توزي لقطاع غيليين التش اء والرؤس رئيس ال واب ن بحضور المحدودة٬ السعودية العربية
المسؤولين من وعدد المملكة في  .المياه

 

ي:”الموكلي“وقال الوطن التحول امج برن ادرات مب ع م تراتيجياتها اس ة مواءم على الشركة تحرص
السعودية2020 ة العربي ة المملك ة ورؤي ر٬2030 المعايي بأفضل ة الخدم تويات مس ى أعل ديم لتق ؛

العالمية  .والمقاييس
 

ا:وأضاف وتحويله ات والعملي الممارسات د توحي ن م دءاً ب متعددة؛ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ
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واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل اً إيجابي ينعكس ا بم ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

البيشي محمد بن عبدهللا المهندس الوطنية المياه بشركة بالعمالء للعناية الرئيس نائب قال جانبه٬ :من
في ادة الري ق وتحقي يرات المتغ ة لمواكب ضرورة الصحيحة ات االتجاه ي ف والتحرك السريع التغيير

الخدمات وتقديم األداء  .كفاءة
 

ع:وأضاف ورف يابيتها٬ انس دى وم العمالء لخدمات الداخلية العمليات هندسة إعادة يستهدف المشروع
م تقدي ات آلي ر وتطوي ين لتحس ة؛ المملك ي ف اه المي ع توزي اع بقط ة المعني اإلدارات ن بي ل العم اءة كف
ل الهيك هندسة ادة وإع الرقمي٬ للتحول ادرات المب ن م عدد تطبيق خالل من القطاع لعمالء الخدمات
الخدمات جودة لضمان األداء؛ قياس مؤشرات تطوير وكذلك المشروع٬ أهداف مع ليتماشى التنظيمي
والنشاطات ات التقني أحدث باستخدام األداء٬ ائج نت ي ف اءة الكف تويات مس ى أعل ى إل للوصول المقدمة

 .المساندة
 

شركة أن بالذكر المحدودة“جدير السعودية العربية ى”هورفاث إل تستند إذ الرائدة٬ الشركات من تعد
العمالء خدمة وإدارة واإلجراءات العمليات تطوير مجال في العالمية  .خبراتها
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية(عنوان هندسة)المياه إلعادة عقدا العمالء(توقع )خدمات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

البالدالمصدر الكاتب22340العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الوطنية( هندسة)المياه إلعادة عقدا العمالء(توقع  )خدمات

 

واس ـ  جدة

امس ة الوطني اه المي شركة ت ن“وقع خدمات”االثني ي ف المتخصصة الشركات إحدى ع م دًا عق
دمات لخ تراتيجية واالس ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة بإع ه٬ بموجب وم تق ال٬ األعم ارات استش
كفاءة لرفع المملكة في المياه توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬ تطويرها وسبل العمالء
الممارسات أفضل ق تطبي ق طري عن المناطق مختلف في العمالء رضا مستوى وتحسين العمليات

التطويرية وأهدافها خططها مع يتماشى بما  .العالمية٬
ة الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه٬ المي لخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأك
د توحي ن م دءاً ب ددة٬ متع ل مراح ى عل يتم س روع المش ذ تنفي أن ي الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن
االستجابة وسرعة األداء اءة كف ع رف ى إل دف ته ة إلكتروني نظم ى إل ا وتحويله ات والعملي الممارسات

المملكة أنحاء جميع في المقدمة الخدمات عن واالعتراضات والبالغات  .للطلبات
 

د محم ن ب دهللا عب دس المهن ة الوطني اه المي بشركة العمالء ب ة للعناي رئيس ال ب نائ ن بي جانبه من
يابيتها٬ انس دى وم العمالء لخدمات الداخلية العمليات هندسة إعادة يستهدف المشروع أن البيشي٬
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ات آلي ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي اع بقط ة المعني اإلدارات ن بي العمل كفاءة ورفع
الرقمي٬ للتحول المبادرات من عدد تطبيق خالل من القطاع لعمالء الخدمات  تقديم

األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك ك المشروع٬ داف أه ع م ليتماشى ي التنظيم ل الهيك هندسة ادة وإع
أحدث باستخدام األداء٬ ائج نت في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة لضمان

المساندة والنشاطات  .التقنيات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمالءعنوان خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقداً تبرم الوطنية المياه شركة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18952العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

العمالء خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقداً تبرم الوطنية المياه  شركة

 

 

 )الرياض(»عكاظ«

وم الي ة الوطني اه المي ركة ش ت ن(وقع دمات)االثني خ ي ف ة المتخصص ركات الش دى إح ع م داً عق ٬
العمالء دمات لخ واإلستراتيجية ة الداخلي ات العملي هندسة ادة بإع ه بموجب وم تق ال٬ األعم استشارات
ات العملي اءة كف ع لرف ة المملك ي ف اه المي توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬ تطويرها وسبل
ات الممارس أفضل ق تطبي ق طري ن ع ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف العمالء ا رض مستوى ين وتحس

التطويرية وأهدافها خططها مع يتماشى بما  .العالمية٬
 

ة الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه٬ المي لخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأك
ج برنام ادرات مب ع م تراتيجياتها إس ة مواءم ى عل الشركة حرص ي٬ الموكل د أحم بن محمد المهندس

الوطني ول السعودية2020التح ة العربي ة المملك ة ورؤي ة٬2030 الخدم مستويات ى أعل ديم لتق ٬
العالمية والمقاييس المعايير  .بأفضل

 
ا وتحويله ات والعملي الممارسات توحيد من بدءاً متعددة٬ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي الل خ من واطنين الم ى عل ًا إيجابي ينعكس ا م ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن
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المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

البيشي٬ د محم بن عبدهللا المهندس الوطنية المياه بشركة بالعمالء للعناية الرئيس نائب بيّن جانبه٬ من
اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير أهمية

الخدمات وتقديم  .األداء
 

دى وم الء العم دمات لخ ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع تهدف يس روع المش أن ي البيش اف وأض
ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع المعنية اإلدارات بين العمل كفاءة ورفع انسيابيتها٬
ادة وإع الرقمي٬ ول للتح ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء دمات الخ ديم تق ات آلي
لضمان األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك ك المشروع٬ داف أه ع م ليتماشى ي التنظيم الهيكل هندسة
ات التقني أحدث باستخدام األداء٬ نتائج في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة

المساندة  .والنشاطات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية"عنوان مع"المياه العمالء"هورفاث"تتعاقد خدمات إجراءات هندسة إلعادة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الوطنية" مع"المياه خدمات"هورفاث"تتعاقد إجراءات هندسة إلعادة
 العمالء

المملكة مناطق بمختلف المواطنين رضا مستوى وتحسين العمليات كفاءة  لرفع

 

اإللكترونية سبق المكرمة-صحيفة  مكة

ن االثني وم الي ة الوطني المياه شركة دة3وقعت القع ذي الموافق1439من و16هـ م2018يولي
شركة مع المحدودة"عقًدا السعودية العربية ال٬"هورفاث األعم استشارات خدمات ي ف المتخصصة

بموجبه تقوم وسبل"هورفاث"حيث العمالء لخدمات واإلستراتيجية الداخلية العمليات هندسة بإعادة ٬
وتحسينها  .تطويرها

 

وتحسين ات العملي اءة كف ع لرف المملكة في المياه توزيع قطاع سعي إطار في ذلك جاء التفاصيل٬ وفي
ا بم ة٬ العالمي الممارسات أفضل ق تطبي ق طري عن المملكة٬ مناطق مختلف في العمالء رضا مستوى

التطويرية وأهدافها خططها مع  .يتماشى
 

لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ي الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن ن م كٌل العقد وأبرم
لشركة ذي التنفي دير والم الشريك الر ه تيفن س يد والس ة٬ الوطني اه المي لشركة التنفيذي الرئيس المياه٬
ع توزي لقطاع التشغيليين والرؤساء الرئيس نواب بحضور وذلك المحدودة٬ السعودية العربية هورفاث

المسؤولين من وعدٍد المملكة في  .المياه
 

د أك أخرى٬ جهة ي"ومن برنامج"الموكل ادرات مب ع م تراتيجياتها اس ة مواءم ى عل الشركة حرص
الوطني ول السعودية2020التح ة العربي ة المملك ة ورؤي ة٬2030 الخدم مستويات ى أعل ديم لتق ٬
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العالمية والمقاييس المعايير  .بأفضل
 

ا وتحويله ات والعملي الممارسات توحيد من بدًءا متعددة؛ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل ا إيجابيً ينعكس ا مم ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

اه المي بشركة العمالء ب ة للعناي رئيس ال ب نائ البيشي٬ محمد بن هللا عبد المهندس بيّن آخر٬ جانب من
ادة الري ق وتحقي يرات المتغ ة لمواكب الصحيحة ات االتجاه ي ف والتحرك السريع التغيير أهمية الوطنية

الخدمات وتقديم األداء كفاءة  .في
ن ي"وبيّ دى"البيش وم الء العم دمات لخ ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع تهدف يس روع المش أن

ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع المعنية اإلدارات بين العمل كفاءة ورفع انسيابيتها٬
ادة وإع الرقمي٬ ول للتح ادرات المب ن م عدٍد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء دمات الخ ديم تق ات آلي
لضمان األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك ك المشروع٬ داف أه ع م ليتماشى ي التنظيم الهيكل هندسة
ات التقني أحدث باستخدام األداء٬ نتائج في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة

المساندة  .والنشاطات
 

ركة ش أن ذكر دودة"ُي المح عودية الس ة العربي اث ى"هورف إل تند تس إذ دة٬ الرائ ركات الش ن م د تُع
العمالء خدمة وإدارة واإلجراءات العمليات تطوير مجال في العالمية  .خبراتها
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمالء"المياه"عنوان خدمات لتطوير متخصصة شركة مع تتعاقد

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16468العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

العمالء"المياه" خدمات لتطوير متخصصة شركة مع  تتعاقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرياض–واس
 

ارات استش دمات خ ي ف ة المتخصص ركات الش دى إح ع م داً عق وم٬ الي ة الوطني اه المي ركة ش ت وقع
بل وس الء العم دمات لخ تراتيجية واالس ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة بإع ه٬ بموجب وم تق ال٬ األعم
وتحسين العمليات كفاءة لرفع المملكة في المياه توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬ تطويرها
ا بم ة٬ العالمي الممارسات أفضل ق تطبي ق طري عن المملكة٬ مناطق مختلف في العمالء رضا مستوى

التطويرية وأهدافها خططها مع  .يتماشى
 

ة الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه٬ المي لخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأك
ج برنام ادرات مب ع م تراتيجياتها اس ة مواءم ى عل الشركة حرص ي٬ الموكل د أحم بن محمد المهندس

الوطني ول السعودية2020التح ة العربي ة المملك ة ورؤي ة٬2030 الخدم مستويات ى أعل ديم لتق ٬
العالمية والمقاييس المعايير  .بأفضل

 
ا وتحويله ات والعملي الممارسات توحيد من بدءاً متعددة٬ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واالعتراضات والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل اً إيجابي ينعكس ا مم ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
 

البيشي٬ د محم ن ب دهللا عب المهندس الوطنية المياه بشركة بالعمالء للعناية الرئيس نائب بيّن جانبه من
اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير أهمية
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الخدمات وتقديم  .األداء
 

دى وم الء العم دمات لخ ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع تهدف يس روع المش أن ي البيش اف وأض
ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع المعنية اإلدارات بين العمل كفاءة ورفع انسيابيتها٬
ادة وإع الرقمي٬ ول للتح ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء دمات الخ ديم تق ات آلي
لضمان األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك ك المشروع٬ داف أه ع م ليتماشى ي التنظيم الهيكل هندسة
ات التقني أحدث باستخدام األداء٬ نتائج في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة

المساندة  .والنشاطات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية«عنوان الداخلية»المياه عملياتها هندسة تعيد

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

الحياةالمصدر الكاتب20192العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الوطنية« الداخلية»المياه عملياتها هندسة  تعيد
 

 

 »الحياة«-الرياض

ال٬ األعم استشارات خدمات ي ف المتخصصة الشركات إحدى مع عقداً الوطنية٬ المياه شركة أبرمت
ا تطويره بل وس الء العم دمات لخ تراتيجية واإلس ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة بإع ه٬ بموجب وم تق
مستوى وتحسين ات العملي اءة كف لرفع المملكة في المياه توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬
يتماشى ا بم ة٬ العالمي الممارسات أفضل تطبيق طريق عن المملكة٬ مناطق مختلف في العمالء رضا

التطويرية وأهدافها خططها  .مع
 

ة الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه المي دمات لخ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأك
وم الي اق اإلتف رام إب ب عق ي٬ الموكل د محم دس ن(المهن ة)االثني مواءم ى عل ركة الش رص ح ٬
الوطني التحول امج برن ادرات مب ع م تراتيجياتها ة2020اس المملك ة ورؤي ى٬2030 أعل ديم لتق ٬
العالمية والمقاييس المعايير بأفضل الخدمة  .مستويات

 
ا وتحويله ات والعملي الممارسات توحيد من بدءاً متعددة٬ مراحل على سيتم المشروع تنفيذ أن وأوضح
واإلعتراضات والبالغات ات للطلب اإلستجابة وسرعة األداء كفاءة رفع إلى تهدف إلكترونية نظم إلى
م تقدي خالل من واطنين الم ى عل اً إيجابي ينعكس ا مم ة٬ المملك اء أنح ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن

المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة  .الحلول
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ى إل البيشي٬ دهللا عب دس المهن ة الوطني اه المي بشركة العمالء ب ة للعناي رئيس ال ب نائ ار أش جانبه٬ من
اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير أهمية

الخدمات وتقديم  .األداء
 

دى وم الء العم دمات لخ ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع تهدف يس روع المش أن ي البيش اف وأض
ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع المعنية اإلدارات بين العمل كفاءة ورفع انسيابيتها٬
ادة وإع الرقمي٬ ول للتح ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء دمات الخ ديم تق ات آلي
لضمان األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك وك المشروع٬ داف أه مع ليتماشى التنظيمي الهيكل هندسة
ات التقني أحدث باستخدام األداء٬ نتائج في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة

المساندة  .والنشاطات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية"عنوان العمالء"المياه خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقدا تبرم

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب9045العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الوطنية" العمالء"المياه خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقدا  تبرم

 
 

 واس:الرياض

ارات استش دمات خ ي ف ة المتخصص ركات الش دى إح ع م داً عق وم٬ الي ة الوطني اه المي ركة ش ت وقع
بل وس الء العم دمات لخ تراتيجية واالس ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة بإع ه٬ بموجب وم تق ال٬ األعم
وتحسين العمليات كفاءة لرفع المملكة في المياه توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬ تطويرها
ا بم ة٬ العالمي الممارسات أفضل ق تطبي ق طري عن المملكة٬ مناطق مختلف في العمالء رضا مستوى

ة التطويري دافها وأه ا خططه مع اه٬.يتماشى المي لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأك
الموكلي أحمد بن محمد المهندس الوطنية المياه لشركة التنفيذي ىالرئيس عل يتم س المشروع ذ تنفي أن

ع رف ى إل دف ته ة إلكتروني نظم ى إل ا وتحويله ات والعملي الممارسات د توحي ن م بدءًا متعددة٬ مراحل
ع جمي ي ف ة المقدم الخدمات عن ات واالعتراض والبالغات ات للطلب االستجابة وسرعة األداء اءة كف
ل أفض ق وف بة المناس ول الحل ديم تق الل خ ن م واطنين الم ى عل اً إيجابي س ينعك ا مم ة٬ المملك اء أنح

ة المقدم دمات الخ عن العمالء رضا ق لتحقي ايير العمالء.المع ب ة للعناي رئيس ال ب نائ ن بّي ه جانب من
ات العملي ة هندس إعادة يستهدف المشروع أن البيشي٬ محمد بن عبدهللا المهندس الوطنية المياه بشركة
ع توزي بقطاع ة المعني اإلدارات ن بي ل العم اءة كف ع ورف يابيتها٬ انس دى وم الء العم لخدمات ة الداخلي
ن م عدد ق تطبي الل خ من القطاع لعمالء الخدمات ديم تق ات آلي ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي
ك كذل روع٬ المش داف أه ع م ى ليتماش ي التنظيم ل الهيك ة هندس ادة وإع ي٬ الرقم ول للتح ادرات المب
ي ف اءة الكف مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة لضمان األداء قياس مؤشرات تطوير

المساندة والنشاطات التقنيات أحدث باستخدام األداء٬  .نتائج
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر العمالءعنوان خدمات إجراءات هندسة تعيد الوطنية المياه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

مكةالمصدر الكاتب1647العددصحيفة

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العمالءعنوان خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقدا تبرم المياه شركة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

الوطنالمصدر الكاتب6500العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

العمالء خدمات إجراءات هندسة إلعادة عقدا تبرم المياه  شركة

 
أمس االتفاقية  )الوطن(توقيع

   الوطن:الرياض

 

ارات استش دمات خ ي ف ة المتخصص ركات الش دى إح ع م دا عق س٬ أم ة٬ الوطني اه المي شركة ت وقع
بل وس الء العم دمات لخ تراتيجية واالس ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة بإع ه٬ بموجب وم تق ال٬ األعم
وتحسين العمليات كفاءة لرفع المملكة في المياه توزيع قطاع سعي إطار في وذلك وتحسينها٬ تطويرها
ا بم ة٬ العالمي الممارسات أفضل ق تطبي ق طري عن المملكة٬ مناطق مختلف في العمالء رضا مستوى

التطويرية وأهدافها خططها مع  .يتماشى

ة الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه٬ المي لخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د وأك
ج برنام ادرات مب ع م تراتيجياتها اس ة مواءم ى عل الشركة حرص ي٬ الموكل د أحم بن محمد المهندس

الوطني ول السعودية2020التح ة العربي ة المملك ة ورؤي ة٬2030 الخدم مستويات ى أعل ديم لتق ٬
العالمية والمقاييس المعايير  .بأفضل

 
متعددة  مراحل

ات والعملي الممارسات د توحي ن م دءا ب ددة٬ متع مراحل ى عل سيتم المشروع تنفيذ أن الموكلي أوضح
ات والبالغ ات للطلب تجابة االس رعة وس األداء اءة كف ع رف ى إل دف ته ة إلكتروني م نظ ى إل ا وتحويله
من واطنين الم ى عل ا إيجابي ينعكس مما المملكة٬ أنحاء جميع في المقدمة الخدمات عن واالعتراضات
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المقدمة الخدمات عن العمالء رضا لتحقيق المعايير أفضل وفق المناسبة الحلول تقديم  .خالل
 

سريع  تغير
ة أهمي البيشي٬ د محم ن ب دهللا عب دس المهن ة الوطني اه المي بشركة العمالء ب ة للعناي رئيس ال ب نائ ن بي
األداء اءة كف ي ف ادة الري وتحقيق المتغيرات لمواكبة الصحيحة االتجاهات في والتحرك السريع التغيير

الخدمات  .وتقديم

دى وم الء العم دمات لخ ة الداخلي ات العملي ة هندس ادة إع تهدف يس روع المش أن ي البيش اف وأض
ر وتطوي لتحسين ة المملك ي ف اه المي ع توزي بقطاع المعنية اإلدارات بين العمل كفاءة ورفع انسيابيتها٬
ادة وإع الرقمي٬ ول للتح ادرات المب ن م عدد ق تطبي خالل من القطاع لعمالء دمات الخ ديم تق ات آلي
لضمان األداء اس قي مؤشرات ر تطوي ذلك ك المشروع٬ داف أه ع م ليتماشى ي التنظيم الهيكل هندسة
ات التقني أحدث باستخدام األداء٬ نتائج في الكفاءة مستويات أعلى إلى للوصول المقدمة الخدمات جودة

المساندة  .والنشاطات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 04/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه..بالمستنداتعنوان فواتير قيمة إرتفاع يشتكي مواطن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالثالثاء04/11/143917/07/2018 الخبرالشكاويتصنيف جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المياه..بالمستندات فواتير قيمة إرتفاع يشتكي  مواطن

 

 
 

عبدهللا  ):صدى(فهد

ة مالي الغ لمب داد بالس ه ومطالبت اه٬ المي بشركة الخاصة الفواتير من عدد بتراكم المواطنين٬ أحد تفاجئ
ا قيمته درت ق تي وال الماضي اير ين ي ف ه ل األخيرة الفاتورة بسداد قيامه من الرغم على 884باهظة

سابقة مالية مبالغ وجود عدم من وتأكده  .لایر
المواطن حسن”يروي بن الشركة”حسام ه تطالب تي ال ير الفوات ن م ير كب عدد بظهور تفاجئ أنه ٬

ه منزل ألن ا قيمته ي ف الغ مب ير الفوات ذه ه أن ى إل يًرا مش بقًا٬ مس دفع بال قيامه من الرغم على بسدادها
ويقطنه واحد دور من  .أفراد5مكون

تسريب”حسام”وأضاف عن أو داد الع عن والكشف ق تحقي إجراء ب الشركة ب طال أنه صدى٬ لـ
دل مع ي ف ًدا ج ير كب تضارب ا به ير الفوات أن ي إل ا الفتً الشركة٬ قبل من تجاوب يجد لم أنه إال المياه

سدادها المطلوبة والقيمة  .اإلستهالك
ح ام”وأوض دي”حس تتع ال ت كان ابق الس ي فف اتورة الف ة قيم ن م ب تعج ه أن واألن٬100 لایر

إلى إحداهم  .لایر4000وصلت
ي٬”حسام”وأشار اإللكترون ى إل ديم الق داد الع نظام ن م تحول بعدما ظهرت المشكلة هذه أن إلى ٬

قامت الشركة أن موضًحا طبيعي٬ غير ًرا أم راه ي ا مم واحد شهر خالل ظهرت الفواتير جميع وأن
اآلن حتى األزمة هذه تحل ولم رمضان شهر بداية مع المياه عداد  .بغلق
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