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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنتج28:مختصونعنوان باألحساء مزرعة التمور37ألف من صنفا

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16585العددالكاتب 1تكرار

تنتج28:مختصون باألحساء مزرعة التمور37ألف من  صنفا

العام20 طوال للعناية تخضع نخلة  مليون

 
 

العويس  األحساء-محمد

من أكثر بها األحساء واحة أن التمور في ومختصون مهتمون مزرعة28أكد ف ازة«أل ج»حي تنت
يقارب أهمها37ما من التمور٬ من أن»الشيشي«و»الرزيز«و»الخالص«صنفا ى إل مشيرين ٬

ا أهمه ن م تي وال ة النخل ه تواج التي المعوقات رغم التحويلية الصناعات في دخل المنتج بهذا االهتمام
الماء وقلة الغبار وحلم والحفار الحمراء السوسة  .حشرة

 
التمور»  جودة

الحليبي عبدالحميد األحساء تمور سوق شيخ في«:وقال الموجودة غير التمور بجودة تتميز األحساء
الخالص تمور نوع ذلك ومن أخرى منطقة من»أي شيء كل ي ف ة مؤهل ة منطق األحساء أن مؤكدا ٬

والمصانع العاملة واأليدي والخبرات األرض  .ناحية
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حجم ى عل د يعتم ذي ال الخالص ر تم وع ن ك ذل ن وم رة للتم مواصفات اك هن أن ى إل بي الحلي وأشار
ون ل ل يحم ذي ال ز الرزي ر تم وع ون ا٬ وقته في جنيها وأهمية للصفرة المائل الكهرماني ولونها التمرة

مضلّعًا ويكون التمر حجم)مبروًما(سواد ى عل د يعتم الشيشي ر تم وع ون رة٬ التم حجم على ويعتمد
ون تك ى األول للدرجة األسعار أن موضحا فاتًحا٬ اللون ويكون التمرة أعلى في الطوق ووجود التمرة

إلى الكيلو سعر ويصل الخالص و70تمر الكيل ثمن الشيشي وتمر ز30رياال٬ والرزي اال٬ 30ري
الواحد للكيلو .رياال

 

 

النخيل»  مركز
د والزراعة والمياه البيئة لوزارة التابع والتمور النخيل مركز مدير أوضح جانبه٬ د.من الفهي يوسف

ى إل وصل لألحصاء ة العام ة الهيئ وبحسب األحساء في النخيل عدد إجمالي ة2504914٬أن نخل
ودراسات تجارب إجراء خالل من وذلك والتمور النخيل تخص هامة بأدوار يقوم المركز أن موضحا
من ة المملك اء أنح ة كاف ي ف والتمور ل النخي يخدم ا م كل في المركز حقول في وتطبيقها ومشاهدات٬

والتسميد المائية واالحتياجات للزراعة األرض تجهيز ممارسات من النخلة تحت خدمة  .حيث
 
التمور»  تصنيع

م اء باألحس ور للتم دهللا عب الملك مدينة مدير قال السماعيل.فيما د واحة:محم ي ف زارع الم عدد إن
ى إل وصل ارب28األحساء يق ا م ج تنت ازة حي ف أن37أل ا غيره عن ا يميزه ور التم ن م صنفا

يؤكل يؤكل)رطب(بعضها أفضل)تمر(وبعضها أن دا مؤك دبس٬ ال ة عملي ي ف منه يستفاد وبعضها
دا مؤك بيبي٬ والش الحاتمي مثل أخرى أنواع ودخول والشيشي والرزيز الخالص هي الرئيسية األنواع
ي ف دأت ب المصانع ن م بسيط جزء اك وهن ف٬ والتغلي ة التعبئ ى عل د اعتم للتمور الصناعي العمل أن

والعجينة الدبس صناعة منها والتي التحويلية  .الصناعات
 
ومعوقات»  مشاكل

ا أهمه ور التم اج إنت ى عل تؤثر ومعوقات عوامل وجود عن بالتمور المهتمين أحد الشدي سعيد وكشف
وجدت وإن المياه قلة وكذلك الغبار٬ وحلم والحفار النخيل٬ سوسة حشرة منها ألمراض النخلة تعرض
ب أغل راف انص ذلك وك ا٬ رواتبه اع وارتف ا جلبه اع الرتف ة العامل دي األي ة وقل ة٬ مالئم ير غ ي فه
ة توعي وجود وعدم ة٬ المغري السكرية الصناعات ى إل اه االتج بسبب ور التم ة زراع عن المواطنين
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الهام المنتج هذا على تشجيع أو  .كافية

 
الفهيد.د  يوسف

 

 
الشدي  سعيد

 
السماعيل.م  محمد
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جدة26عنوان في وزراعية غذائية هندية شركة

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19069العددالكاتب 1تكرار

جدة26 في وزراعية غذائية هندية  شركة
 
 

 
 
 
 
 
 

 Okaz_online@)جدة(»عكاظ«

من مكون تجاري هندي وفد التجارة26يزور تشجيع مجلس رئيس يتقدمهم جدة٬ مدينة أعمال رجل
البلدين بين التجاري التعاون لتعزيز استثمارية٬ فرص عن بحثاً سينغال٬ موهيت  .بالهند

 
السعودية بكة والش بجدة والصناعية ة التجاري ة الغرف ع م اون بالتع بجدة٬ للهند العامة القنصلية وتنظم

لألعمال اليوم)SIBN(الهندية والزراعية٬ الغذائية الهندية المنتجات لعرض لقاء في٬11 نوفمبر٬
دة بج ناعية والص ة التجاري ة الغرف نى يخ٬.مب ش ن رحم ور ن د محم دي الهن ام الع ل القنص ه ويفتتح

دحالن ابراهيم حسان بجدة التجارية للغرفة العام  .واألمين
 

ى إل ة والزراعي ة الغذائي المنتجات صادرات لتعزيز وزيادةً للهند٬ مهماً تجارياً شريكاً المملكة وتعتبر
اركة بمش رض المع م تنظي م يت ة٬ ة26المملك الغذائي ات المنتج اع قط ي ف طة نش ة هندي ركة ش

تشجيع.والزراعية ى إل الحدث دف ويه ن٬ المحتملي السعوديين ترين بالمش الهندية الشركات وستلتقي
البلدين بين التجارية  .العالقات
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراواتعنوان أسعار تخفض اإلنتاج يفقد..غزارة %50والخيار

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19069العددالكاتب 1تكرار

الخضراوات أسعار تخفض اإلنتاج يفقد..غزارة  %50والخيار
 

 

  

العبدهللا  @mod1111222)الدمام(محمد

بة بنس ة الوطني ة الزراعي المنتوجات عار أس الزراعي%50-%25تراجعت م الموس دء ب ذ من
رقية الش ة عارها.بالمنطق أس ت تراجع ة الزراعي المنتوجات ة غالبي إن ون٬ زراعي تثمرون مس ال وق

ة القيم اض انخف ي ف ساهم ير الكب المعروض أن ى إل مشيرين الماضي٬ األسبوع ذ من دريجي ت بشكل
ي ف اج اإلنت غزارة مع األسعار دهور ت استمرار وقعين مت ة٬ الزراعي المنتوجات ن م د للعدي السوقية
مختلف من الزراعية المنتوجات تدفق عن فضال الشرقية٬ مناطق مختلف في المنتشرة المزارع جميع

المملكة  .مناطق
 

رزوق الم ي عل ر تثمر(وذك ع)مس مطل ي عمل بشكل ق انطل الشرقية ة بالمنطق الزراعي م الموس أن
ي ف دء الب ينتظر ا فيم المنتوجات بعض ى عل مقتصرا زال ما اإلنتاج أن إلى الفتا الماضي٬ األسبوع
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الجاري٬ نوفمبر نهاية قبل الطماطم إنتاج سيبدأ بينما تقريبا٬ أسبوع بعد الخضراوات من المزيد إنتاج
اإلنتاج بدء من قليلة أيام خالل وذلك واضح بشكل األسعار على يضغط بدأ الكبير المعروض أن مبينا
ة ربحي وامش ه ق تحقي ي ف هم وتس جعة مش ت كان ة البداي ي ف عار األس أن يفا مض ي٬ الزراع م للموس
ع م ا خصوص القادمة٬ ام األي الل خ ير كب كل بش األسعار دهور ت تمرار اس من ه تخوف ديا مب مناسبة٬

اإلنتاج وتيرة مدن.ارتفاع حسين ة٬)مستثمر(وأشار الزراعي المنتوجات كافة شمل التراجع أن إلى
ن بي تراوحت تراجع%50-%25بحيث ار الخي أن ا مبين ا٬ السوقية%50تقريب ة القيم ن م

عند مقابل5ليستقر ون10رياالت للكرت االت م2,5«ري غ»كغ يبل ا فيم الي٬ الح األسبوع ع مطل
اليومي بانخفاض5اإلنتاج ة الثاني ة المرتب مام الش ل احت ا بينم كرتون٬ د%40آالف عن تقر 3ليس
مقابل للصندوق5رياالت بـ»كغم6«رياالت ي اليوم اج اإلنت در يق و الي الح األسبوع 20مطلع

تراجع ب ة الثالث ة المرتب ي ف ان الباذنج اء وج صندوق٬ د%30ألف عن تقر ل4ليس مقاب االت 6ري
للصندوق اليومي»كغم5«رياالت اج اإلنت يبلغ الحالي٬ األسبوع ا3مطلع والكوس صندوق٬ آالف

بانخفاض الخامسة المرتبة عند%25في مقابل6ليستقر للصندوق8رياالت م5«رياالت »كغ
اليومي اج اإلنت غ ويبل الي الح األسبوع ة تراجع2000بداي ب ارد الب ل الفلف وأخيرا %20صندوق

عند مقابل15ليستقر للصندوق20رياال اليومي»كغم5«رياال اإلنتاج .صندوق1500ويبلغ
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االستيراد195عنوان عن لإلبل المملكة تصدير فائض مليونا

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6617العددالكاتب 1تكرار

االستيراد195 عن لإلبل المملكة تصدير فائض  مليونا

 

عسيري:جازان  سعاد

من ثر أك الحالي٬ ام الع ن م التسعة األشهر الل خ ل٬ اإلب من المملكة ادرات ص 261.749بلغت
ى عل زاد ائض بف لایر٬ ون ت195ملي بلغ تي ال ا وارداته ن ع لایر ون لایر66.544ملي ون .ملي

إلى اإلبل تصدر المملكة أن العيسى عيسى الجمارك متحدث  .دول3وأكد

لعام المملكة  2018صادرات

إلى1من  2018أكتوبر9يناير
 

 26,059العدد

باللایر  261,749,367القيمة

لها التصدير يتم التي الدول  أهم

 األردن

 اإلمارات

 الكويت

 

من أكثر الحالي العام من شهور التسعة خالل اإلبل٬ من المملكة صادرات ون261.749بلغت ملي
على زاد بفائض بلغت195لایر٬ التي وارداتها٬ عن لایر لایر66.544مليون  .مليون

 
7



اإلبل وتصدير  استيراد
لـ العيسى عيسي للجمارك العامة للهيئة الرسمي المتحدث وطن»وأكد ام٬»ال الع ة بداي ن م ة المملك أن

ن م ل اإلب توردت اس ي الماض ر أكتوب تى ودان8٬وح والس ر ومص ج الخلي دول ن م ة مختلف دول
إلى  .دول3وصدرت

 
اقتصادية  أهمية

ل تصريحات ي ف اء الهفت سعود بالمملكة المواشي مربي رابطة رئيس وطن»قال باب:»ال أس ن م إن
ش لعي صالحة طبيعة وهي وتعالى٬ سبحانه هللا ميزها التي الجغرافية٬ المملكة طبيعة هي اإلبل تكاثر
ى إل يرا مش المواشي٬ ن م ا غيره أو ل إب كان سواء المواشي من مهول عدد لتواجد أيضا بها٬ الجمال
ع بي ن م الي الم ردود الم ث حي من ة٬ العربي ة المنطق ي ف االقتصادية ة الناحي من بالغة أهمية لإلبل أن
ل تق ال تي ال األخرى المنتجات عن ناهيك لحومه٬ تصدير وكذلك للمنطقة٬ اللحوم وإنتاج اإلبل وشراء

كبيرا اقتصاديا موردا كلها تشكل التي والجلود٬ الوبر من  .أهمية
 

األسعار  انخفاض
ضخ ا منه المواشي أسعار اض انخف ى عل تساعد ة مختلف باب أس دة ع اك هن إن قائال الهفتاء وأضاف
المستوردة٬ المواشي ن م كمية اقتناء وكذلك األعالف٬ وأسعار الخارج٬ من المواشي من الكبير العدد
ى إل يؤدي مما عليها٬ والصرف وعالجها تسمينها إلى مربي تضطر والمرض الهزل من تعاني والتي

بخسارة للبيع وعرضها تربيتها إعادة الكبيرة  .الخسارة
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصينعنوان إلى الروبيان لتصدير اتفاقية توقع البيئة

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 46تكرار

الصين إلى الروبيان لتصدير اتفاقية توقع  البيئة

 

 واس-الرياض

ارك للجم ة العام اإلدارة ع م ة اتفاقي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت وقع
ن م د المجم ض األبي ان الروبي دير لتص ك وذل عبية٬ الش ين الص ة بجمهوري

الصين جمهورية إلى  .المملكة

أن ع المتوق ن م ه أن ادة العي د أحم دس المهن ة للزراع وزارة ال وكيل وأوضح
تصدير العام40يتم نهاية هذا قبل طن تتجاوز2018ألف ة اربقيم ملي

ى إل تصل أن الوزارة وتهدف سعودي٬ ول80لایر بحل طن ف 2020أل
تتجاوز بقيمة وذلك ر2للصين٬ األكث الصيني السوق يعد حيث لایر٬ مليار

العالم في البحرية المأكوالت في ونمواً  .استهالكا

تمرارية واس ة المراقب توى مس ع لرف وزارة ال عي س ادة العي دس المهن د وأك
بها٬ المنوطة الرؤية أهداف لتحقيق السمكية الثروة بقطاع للوصول التطوير
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الممارسات أفضل تطبيق في الوزارة به تقوم الذي الكبير الدور إلى مشيراً
ة تنمي ة وهيئ ارة التج وزارة ع م اغم المتن ل والعم الم٬ الع ي ف تزراعية االس

النجاح هذا تحقيق إلى أدى الذي  .الصادرات

ز مرك ملت ش الصيني للوفد ميدانية زيارة نظمت قد كانت الوزارة أن يذكر
وزارة٬ ال بر ومخت اإلسالمي٬ دة ج اء مين ارك وجم جدة٬ في األسماك أبحاث
صادرات ر وتطوي دعم مجال في بها تقوم التي الجهود على ميدانياً للوقوف
ة العالمي الممارسات ل أفض ق وتحقي ة٬ المملك ي ف ائي الم تزراع االس قطاع

المنتجات جودة على  .للمحافظة
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالميعنوان الجودة يوم في يشارك بالشمالية البيئة هيئة فرع

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

العالمي الجودة يوم في يشارك بالشمالية البيئة هيئة  فرع

 

 

 واس-تبوك
م التعلي أدارة ه نظمت ذي ال المعرض ب الشمالية٬ بالمنطقة البيئة حماية و لألرصاد العامة الهيئة شاركت

للجودة,بتبوك العالمي اليوم بشعار2018بمناسبة وبفخر"م داعمة مول,"الجودة ارك ب في وذلك
 .بتبوك

اً تحقيق دان المي ي ف وتطبيقاتها واألرصادية البيئية المبادرات أبرز ركنها خالل من الهيئة واستعرضت
ة المملك ة ة2030لرؤي المطبق الجودة مستويات ى ألعل ة الهيئ ن م ة المقدم الخدمات مستوى ع ورف

 .عالمياً

ذار لإلن ي اآلل ام النظ ا ومنه ا عليه ول الحص وسبل ة المقدم دمات للخ عرض ائل وس ركن ال تمل واش
الهواء جودة ومؤشر الجوية النشرات وكذلك حدوثها٬ قبل الجوية الظواهر تنبيهات لمعرفة  .المبكر
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ن الزائري مشاركة م يت ث حي للمجتمع البيئي الوعي مستوى رفع إلى بالمعرض الهيئة مشاركة وهدفت
أنشطة او ممارسات اَي عن الغ االب ة وآلي ا عليه المحافظة وأهمية البيئة عن وإحصائيات بمعلومات

البيئة على ذا,تؤثر ه درات ومق روات ث ى عل وصوناً اً حفاظ والبيئي األرصادي الحس وتنمية لغرس
القادمة لألجيال  .الوطن

أيام ثالثة مدى على فعالياته استمرت الذي المعرض أن الجودة,يذكر ى عل الضوء ليط تس ى إل هدف
ك وكذل ي٬ المحل المجتمع في الجودة ثقافة نشر خالل من الوعي مستوى من ويرفع ممارساتها٬ ويبرز
اإلدارات ي ف ودة الج ات ممارس ل أفض راز وإب رين اآلخ ارب تج ن م تفادة واالس برات الخ ادل تب

بتبوك والجمعيات والهيئات  .الحكومية
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطقسعنوان شائعات مروجي مقاضاة

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد16585العددالكاتب 1تكرار

الطقس شائعات مروجي  مقاضاة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حسين بن  الدمام-ناصر

وجه3شكلت في للوقوف إلكترونيا؛ تحالفا حكومية الطقس«جهات شائعات ومقاضاتهم»مروجي ٬
اعي االجتم ل التواص ع مواق ى عل ة مغلوط ات توقع ر نش ة بتهم ك وذل ا٬ ف.قانوني التحال ذا ه أتي وي

ة النياب ذلك وك يبراني٬ الس ن لألم ة العام واإلدارة ة٬ البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام الهيئة بين بالتعاون
 .العامة

 
تحصلت ان بي في السواط٬ فيصل المستشار بالهيئة القانونية الشؤون عام مدير وم«وذكر ه٬»الي علي

ائعات الش ي مروج حسابات د برص يبراني الس ن لألم ة العام اإلدارة ع م اون بالتع رعت ش ة الهيئ أن
اعي االجتم التواصل ائل وس ى عل المغلوطة الطقس ة.وتوقعات النياب ع م التنسيق سيجري ه أن د وأك

المختصة للجهات وإرباكهم للمواطنين٬ وترويعهم العام٬ بالنظام إلخاللهم لمقاضاتهم٬  .العامة
 

لـ القحطاني ين حس ة البيئ ة وحماي األرصاد ة هيئ متحدث ر ذك دوره٬ وم«ب المقاضاة»الي رار ق أن ٬
عدد من د التأك يتم وس ه٬ إعالن لحظة ذ من ي فعل بشكل ه وتفعيل فيه البت تم العامة النيابة إلى واإلحالة

بذلك قائمة هنالك كان إذا وما رصدهم٬ تم الذين  .األشخاص
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األرصاد1273عنوان أصدرتها إلكترونيا ترخيصا

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد6617العددالكاتب 1تكرار

األرصاد1273 أصدرتها إلكترونيا  ترخيصا
 

 

 

المولد:جدة     سعود

العامة الهيئة أصدرتها والتي البيئي٬ والتأهيل والثالثة الثانية للفئات اإللكترونية التراخيص إجمالي بلغ
الماضي العام خالل البيئة وحماية بلغت1273نحو2017لألرصاد المملكة٬ مناطق في ترخيصا

الثانية الفئة تراخيص يعادل889منها ما أي ة%70ترخيصا٬ اإللكتروني تراخيص ال الي إجم ن م
ة الثالث ة للفئ ة اإللكتروني تراخيص ال ت وبلغ ئي٬ البي ل والتأهي ة والثالث ة الثاني ات ا288للفئ ترخيص

و%22.5بنسبة بنسبة٬96 بيئي تأهيل  %.7.5ترخيص

 
ة اإللكتروني تراخيص ال دُّر تص ة٬ البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ ن م ادر الص ر التقري ر وأظه
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ت بلغ تي وال ناعية٬ الص اريع بة936للمش بنس ا ة%73.5ترخيص اإللكتروني تراخيص ال ا تليه ٬
بـ الزراعية للمشاريع بنسبة162الصادرة  %.12.7ترخيصا

 
ة الموافق ى عل ب الطل صاحب لحصول الزمنية الفترة تقليص إلى اإللكتروني التراخيص نظام ويهدف
ع توزي ي ف ة العالي ه قدرت ى عل ام النظ فصمم وي٬ التنم أو ناعي الص اطه نش ة لمزاول ة الالزم ة البيئي
ل العم ة طبيع ع م لتتناسب ة المعامل ير س إجراءات ل وتقلي الرئيسي٬ ز والمرك المناطق على الطلبات

رى٬ األخ ة الهيئ ة أنظم ع م ربط لل ام النظ يز تجه م وت عودي٬ الس وق الس ع م أقلم الت رعة ام«وس نظ
ووضع ة٬ البيئي المخالفات ونظام البيئي٬ التفتيش ونظام البشرية٬ الموارد ونظام اإلدارية٬ االتصاالت

الحاجة وقت إليها للرجوع والمرفقات٬ البيانات ألرشفة  .آلية
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة29عنوان مستوى على األمطار مياه كميات ترصد مأهولة محطة

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد20290العددالكاتب 1تكرار

المملكة29 مستوى على األمطار مياه كميات ترصد مأهولة  محطة

 

 

منيع ال  جدة-سعد

ة٬ المملك اطق من من عدد ى عل األمطار هطول استمرار البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة توقعت
خالل من ك وذل األول٬ أمس وم ي ت هطل التي األمطار كميات الرصد محطات محطة29وأظهرت

وعدد المملكة130مأهولة مستوى على أتوماتيكية  .محطة
 

ة الجمع وم ي ت هطل تي ال األمطار اه مي ة كمي ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ د مراص وسجلت
التالي النحو على  :الماضي
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األردن:»األرصاد«عنوان من معظمها القريات سيول

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

األردن:»األرصاد« من معظمها القريات  سيول

 

 القريات-اليوم

 

ة قادم ا معظمه ات القري بها تأثرت التي المنقولة السيول أن البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة أكدت
بلغت القريات على األمطار كمية أن إلى مشيرة األردن٬ اآلن24من حتى  .ملم

. 
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جدةعنوان شرق شمال ألحياء المياه خدمات إيصال طلبات استقبال بدء

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 21تكرار

ألحياء المياه خدمات إيصال طلبات استقبال بدء
جدة شرق  شمال

 
 
 

 واس-جدة
ة المنزلي التوصيالت ات طلب تقبال اس دء ب عن ة الوطني اه المي شركة أعلنت

جدة محافظة شرق شمال أحياء من عدد في  .للمياه
 

صالح ن ب د محم دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق اه المي ام ع دير م وأوضح
اء أحي ي ف الء العم ات طلب استقبال ستبدأ الشركة أن ٬ ان(الغامدي الري حي

ف س مخطط ر الكوث حي لطان٬ الس ومخطط الرحمانية 2/60٬/مخطط
الصالحية مخطط الصالحية ة/269حي الحمداني مخطط الحمدانية حي ب٬

ة326 العزيزي ط مخط ن م زاء وأج الح٬ الف ي ح ركة)ب٬ الش أن اً مبين ٬
ى إل د األح ن م ل يعم ة الحمداني ي ح ي ف اتهم طلب تقبال الس ًا موقع زت جه
إطار ي ف ك وذل عصرا٬ً ة الرابع تى وح صباحاً ة الثامن الساعة من الخميس

خدماتهم وتيسير العمالء إلى الوصول على  .حرصها
 

ي ف ا وإنجازه الء للعم ة الخدم ديم بتق ام االهتم ى عل ل تعم الشركة أن د وأك
ن م ثر أك ى إل المياه توزيع خدمة وإيصال وجيز٬ توصيلة)4500(وقت

العمالء٬ تقبال اس ل عم رق ف أن ى إل اً الفت اء٬ االحي تلك في عقاراتهم تخص
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وتنفيذها الطلبات الستالم جاهزة الفنية  .والفرق
 

دي الغام ال "وق دة: ج ة محافظ اء أحي ى إل اه المي خ ض ين تحس امج برن إن
داول ج ات وردي دة م وتخفيض اء األحي ف مختل ى إل ة الخدم إليصال يهدف
ع توزي ة خدم ير وتوف الصهاريج٬ ى عل ب الطل ل تقلي ى إل باإلضافة الضخ٬

متقاربة أوقات في للعمالء دة"المياه ع ذ من ق انطل امج البرن أن ى إل مشيراً ٬
األولى المرحلة شملت حيث وهي)11(أشهر الفيصلية٬(حيا٬ً وادي٬ الب

اطئ الش السالمة٬ الروضة٬ وة٬ الرب النهضة٬ ٬ م النعي ة٬ المحمدي الخالدية٬
راء ة)والزه الثاني ة المرحل ملت ش ا فيم ي)24(٬ وه ا٬ً اتين٬(حي البس

ة٬ العماري حيفة٬ الص درة٬ الكن ة٬ الجنوبي ر أبح مالية٬ الش ر أبح ٬ ان المرج
ة النزل ة٬ اليماني ة النزل المصفاة٬ القريات٬ الثعالبة٬ الفيحاء٬ الورود٬ النسيم٬
٬ لم الس أم امر٬ الس المنار٬ الهنداوية٬ ٬ السبيل الفهد٬ مدائن غليل٬ الشرقية٬

والمنتزهات  ).الفضل٬
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لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خسائر:»المياه«عنوان الشركة وكبّدوا بواجباتهم يلتزموا لم المفصولون

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19069العددالكاتب 1تكرار

خسائر:»المياه« الشركة وكبّدوا بواجباتهم يلتزموا لم  المفصولون
 

 

نشرته لما  ).27/2/1440(في»عكاظ«ضوئية
 

 okaz_online@)جدة(»عكاظ«

ت اظ«تلق ي»عك ف رته نش ا م ول ح ة الوطني اه المي ركة ش ن م اً وان)27/2/1440(تعقيب بعن
شكوى« ينظر المياه5العمل ضد عدد»موظفين بحق ة القانوني اإلجراءات اتخذت ا أنه ه في أكدت ٬

م إهماله ان وك ة٬ الوظيفي ات بالواجب تزموا يل م ل دة ج ال أعم دة وح ي ف ة البيئي دمات الخ ي موظف ن م
الشركة تعليمات تنفيذ عدم في  .واضحًا

 
التعقيب نص يلي فصل«:وفيما حول استفساركم إلى ة٬)5(إشارة الوطني المياه شركة من موظفين

ال أعم بوحدة ة البيئي الخدمات ي موظف من عدد بحق ة القانوني اإلجراءات اتخذت الشركة أن نفيدكم
نظام ام أحك ق وف ة التعاقدي ة العالق اء إنه ى إل انتهت التي التحقيق لجنة توصيات على بناء وذلك جدة٬
تزام االل عدم ة نتيج ك وذل م٬ بحقه ة الالزم راءات اإلج ال إلكم المختصة ات للجه ة اإلحال ع م ل العم
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ال أعم تضرر ي ف تسبب ا مم الشركة ات تعليم ذ تنفي عدم ي ف الواضح واإلهمال الوظيفية بالواجبات
لذلك نتيجة ضخمة مالية خسائر وتحقق تنفيذها وإعاقة الوطنية المياه  .شركة

 
تحياتنا ولكم وتوضيحه عنه التنويه لزم ما  .»هذا

 
شكوى»عكاظ«وكانت جدة٬ ي ف ة االجتماعي ة والتنمي ل العم وزارة رع ف نظر حول تقريراً نشرت
بها مشيرين5تقدم ة٬ مقنع مسوغات ة أي دون فيا٬ً تعس بفصلهم ة الوطني اه المي شركة اتهموا موظفين

ني الوط اليوم ب الهم احتف اء أثن وا فوجئ م أنه ى اء88إل بإنه د تفي الشركة ن م م إليه الت إيمي بوصول
ادة الم ى عل تكمال75خدماتهم الس البشرية وارد الم ة مراجع م منه ب وتطل ل٬ العم ب مكت نظام من

حقوقهم على والحصول الفصل  .إجراءات
 

بإنصافهم ل العم وزارة مطالبين لفصلهم٬ ع مقن برر م أي ى عل تستند ال الشركة أن ون الموظف د وأك
مستغربين وك٬ للبن وأقساط ات التزام ديهم ول را٬ً أس ون يعول م أنه خصوصًا ائفهم٬ وظ ى إل وإعادتهم
عشوائي٬ فصلهم رار ق أن د يؤك ا م م٬ عمله ترة ف طوال ازًا ممت كان الوظيفي تقييمهم أن رغم فصلهم

مقنع مسوغ أي إلى يستند  .وال

21



 

لتاريخ الصحفي 03/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القطيف«عنوان قريباً:»مياه المشروع من رديف..االنتهاء بخط واستعنّا

الخبر الخبراألحد-11/11/2018-03/03/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19069العددالكاتب 1تكرار

القطيف« قريباً:»مياه المشروع من رديف..االنتهاء بخط  واستعنّا

الصرف..»األندلس« من  ممنوع
 

 

 
 

العبدهللا  mod1111222@)الدمام(محمد

ه أن إال دة٬ الجدي المخططات من أنه فرغم بالقطيف٬ دارين في األندلس حي في بجالء التناقض يظهر
ا م ديد٬ ش طء بب ينفذ الذي الصحي الصرف مشروع أبرزها ويأتي األساسية٬ الخدمات من كثيراً يفتقد
ى عل ل والعم روع بالمش ام باالهتم ف القطي ي ف اه المي إدارة رع ف البوا ط ذين ال كان الس ة حفظي ار أث
رات والحش ة األوبئ م له در تص تي ال ي الح ي ف دة الراك تنقعات المس ار انتش اء إلنه ذه٬ تنفي ريع تس

الكريهة  .والروائح
 

توى مس دني ت ن م اني يع الحي ف حي٬ الص رف الص بكة ش اب غي ى عل دلس األن اة معان ر تقتص م ول
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ة٬ التالف يارات والس الضالة الكالب اثر تك ع م ه٬ أروقت ي ف اء البن ات مخلف تنتشر إذ البيئي٬ اإلصحاح
للممنوعات ومخازن أوكار إلى تحولت  .التي

 
بـ دلس األن حي في الصحي الصرف مشروع العيد عيسى ثر«ووصف ر»المتع تأخي أن ى إل يراً مش ٬

تنقعات المس حول ة٬ بكثاف البعوض اثر تك نتيجة الحي؛ لسكان يرة كث بيئية مشكالت في يتسبب تنفيذه
الماليين كلفت التي المساكن على وتؤثر األمطار٬ بهطول رقعتها تتزايد  .التي

 
اعد تس ي لك ة الحالي الفترة ب ار األمط ول هط ل قب ع موس كل بش ذ التنفي ال أعم ف تكثي د العي ترح واق
تنقعات المس م له ببه تس ذي ال األرق ن م السكان وتخلص اه٬ المي تجمعات سحب في الصحي الصرف

 .الراكدة
 

يرة كث ة بيئي مشكالت ي ف يتسبب الصحي الصرف مشروع أخير ت أن ى إل دخيل ال دالباري عب ت ولف
المجاري اه مي أن ن م محذراً الحي٬ في أولى كأولوية الصحي٬ الصرف بتشغيل مطالباً الحي٬ لسكان
سريع بحل مطالباً بالسقوط٬ يهددها ما الحي٬ مساكن أساسات على واعتدت األرض باطن في تغللت

المشكلة  .لهذه
 

من اء االنته رب ق األسعد ضياء دس المهن ف القطي بمحافظة اه المي إدارة رع ف دير م د أك المقابل٬ في
لمعالجة ذة المنف الشركة وجهت المديرية أن إلى الفتاً بدارين٬ األندلس بحي الصحي الصرف مشروع

المستنقعات مشكلة على القضاء أجل من رديف٬ أنابيب خط بتمديد التهدئة غرفة  .مشكلة
 

يراً مش يرا٬ً أخ ذت نف تي ال اروت بت الخضر درة محطة ع يتب دارين في األندلس حي مخطط أن وذكر
ادات االعتم ر تواف د عن ذه تنفي يتم س ذي ال الرئيسية الربيعية محطة إلى طرد خط استكمال بقي أنه إلى

الالزمة  .المالية
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