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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشريفينعنوان الحرمين خادم رعاية الرحمن..تحت ضيوف لخدمة المائية المشروعات من عدداً يدّشن المكرمة مكة منطقة أمير سمو
غد بعد

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 37تكرار

الشريفين الحرمين خادم رعاية أمير..تحت سمو
المشروعات من عددًا يدشّن المكرمة مكة منطقة

غد بعد الرحمن ضيوف لخدمة  المائية

● 

 واس-جدة
آل دالعزيز عب ن ب لمان س الملك الشريفين الحرمين خادم رعاية تحت

هللا ه حفظ ـ عود د-س خال ير األم ي الملك مو الس احب ص ن يُدّش ٬
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ة المكرم ة مك ة منطق ير أم الشريفين الحرمين خادم مستشار الفيصل
المشروعات من عددًا األربعاء٬ غٍد بعد المركزية٬ الحج لجنة رئيس
اوزت تج ة بقيم ة٬ المقّدس اعر والمش ة٬ المكرم ة بمك ة 3المائي

العام هذا حج موسم مع تزامنًا لایر  .هـ1440مليارات
 

عبدالرحمن دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزير معالي وأوضح
ك المل الشريفين الحرمين ادم خ ة رعاي أّن الفضلي٬ عبدالمحسن ن ب

هللا أيده ـ سعود آل عبدالعزيز بن المشروعات-سلمان ك تل لتدشين
يوف لض دمات الخ ل أفض ديم لتق ة المملك رص وح ام اهتم س تعك
ة مك كان س ى إل افًة إض زّوار٬ وال ار والُعّم اج الحج ن م رحمن ال

 .المكرمة
 

ا نفّذته تي ال الُكبرى تة الس المائية المشروعات أّن إلى معاليه٬ وأشار
ركة والش ة٬ الوطني اه المي ركة وش اه٬ المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس
دث ألح اً وفق اص الخ القطاع الل خ من اه٬ المي راكات لش السعودية
دادات اإلم من مزيد توفير إلى تهدف العالمية٬ والمواصفات التقنيات
ة٬ المقدس اعر والمش رام٬ الح هللا ت بي دي لقاص ة المائي ادر والمص

المكرمة مكة  .وسكان
 

اريع المش أّن ا٬ جهته ن م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة حت أوض
نظام ة ترقي مشروع تشمل الفيصل٬ خالد األمير سمو سيُدشنها التي
ن م الُمحّالة المياه نقل خط ومشروع المكرمة٬ مكة لمنطقة المياه نقل
ة٬ المقدس اعر والمش ة٬ المكرم ة مك ى إل عيبة بالش ة التحلي ة محط
ى إل افًة إض ة٬ الثاني ة المرحل عيبة الش ي ف ة التحلي ة محط روع ومش
مشروع وتدشين الشعيبة٬ في المراحل متعددة التبخير وحدة مشروع
اه المي يالت توص ذ تنفي روعات ومش تراتيجية٬ اس ات خزان ذ تنفي
والتوصيالت حي الص الصرف شبكة ط رب ال أعم ذ وتنفي ة٬ المنزلي

المكرمة مكة في  .المنزلية
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بمشروععنوان العمل سير يتفقد والزراعة والمياه البيئة الثنائي"وزير أملج"الهجين بتحلية

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

العمل سير يتفقد والزراعة والمياه البيئة وزير
الثنائي"بمشروع أملج"الهجين  بتحلية

 

 واس-أملج
إدارة س مجل س رئي ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ام ق
ن ب دالرحمن عب دس المهن ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس

لمشروع تفقدية بجولة ٬ اليوم الفضلي ائي"عبدالمحسن الثن ن "الهجي
محطة ي ف ة التحلي ات وتقني األبحاث د لمعه ة التطبيقي اريع المش أحد
المالحة اه المي ة لتحلي ة العام المؤسسة افظ مح بحضور ج٬ أمل تحلية
ج أمل ة تحلي ة محط دير وم ازمي الح دالرحمن عب ي عل دس المهن

الحجوري أحمد عبدهللا  .المهندس
روع المش دير م ن م رح لش ة الجول الل خ وه ومرافق ه معالي تمع واس
ج نتائ ن وع ٬ روع بالمش ل العم ير س ن ع وزان الف راح ج دس المهن

تقنية الثنائي"تطبيق محطة"الهجين اج إنت ادة زي ي ف أسهمت تي ال
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دل مع ة قل ى ع س انعك ذي ال عف الض ى إل الة المح اه المي ن م ج أمل
لألغشية الغسيل معدالت من التقليل إلى أدى مما االغشية٬  .اتساخ

ة٬ والتقني االبحاث د معه ى عل ائمين للق شكره الفضلي المهندس وقدم
البحوث مخرجات من تفادة باالس د الجه من المزيد بذل على وحثهم
لصناعة المحلي المحتوى وتعزيز التقنيات٬ تطوير مجال في العلمية
ق تحقي أنها ش من التى النوعية اإلنجازات مواصلة الى داعيًا التحلية٬
االستمرار ة أهمي على مشددًا االنتاج٬ وزيادة التشغيلي التميز أهداف
اءة الكف ع رف ي ف هم تس تي ال المة٬ الس دالت مع ى أعل ق تحقي ي ف
عن فضًال المحالة٬ المياه من االحتياج تلبية على ويساعد االنتاجية٬
لصناعة ي المحل وى المحت ز وتعزي ائي٬ الم األمن تحقيق في اسهامة

المملكة رؤية اهداف مع يتماشى بما  .2030التحلية٬
د أحم دكتور ال ة التحلي ات وتقني اث األبح د معه ام ع دير م ح وأوض
جلة مس تراع اخ براءة ل ق تطبي عن ارة عب روع المش أن ٬ ودي العم
ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي دعم ب حظي أن د بع المؤسسة٬ م باس
ة التجريبي ة محطات ي ف د المعه نجاحات ل لتحوي المؤسسة٬ افظ ومح

تجاري مستوى على وتنفيذها الواقع  .ألرض
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياض"البيئة"وزيرعنوان في النفايات تدوير وإعادة المتكاملة اإلدارة أنشطة لبدء إطارية اتفاقية مذكرة يوقع

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

لبدء"البيئة"وزير إطارية اتفاقية مذكرة يوقع
في النفايات تدوير وإعادة المتكاملة اإلدارة أنشطة

 الرياض

 

● 

 واس-الرياض
اض٬ الري ة منطق ة وأمان ات٬ النفاي إلدارة ني الوط ز المرك ع وق
ركات الش دى إح دوير٬ الت ادة إلع تثمارية االس عودية الس ركة والش
ة ثالثي اهم تف ذكرة م وم٬ الي ة العام تثمارات االس ندوق لص ة المملوك
ي ف ات النفاي دوير ت ادة وإع ات للنفاي ة المتكامل اإلدارة طة أنش دء لب

الرياض  .مدينة
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س رئي ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع اهم التف ذكرة م ع ووق
الرحمن د عب دس المهن ات النفاي إلدارة الوطني المركز إدارة مجلس
دس المهن اض الري ة منطق ن أمي الي ومع لي٬ الفض ن المحس د عب ن ب
ركة الش ب جان ن م ا وقعه ا فيم ارس٬ الف ز العزي د عب ن ب ارق ط
س الرئي نت فنس يرون ج دوير الت ادة إلع تثمارية االس عودية الس
اه والمي ة البيئ وزارة ل ي الرئيس ر المق ي ف ك وذل ركة٬ للش ذي التنفي

المسؤولين من عدد بحضور  .والزراعة
اون التع ز تعزي ى عل الثالثة األطراف ستعمل االتفاقية هذه وبموجب
إدارة اع لقط املة الش تراتيجية اإلس ذ لتنفي ا بينهم ترك المش يق والتنس
داف األه ن م ة مجموع ق وتحقي اض٬ الري ة مدين ي ف ات النفاي

ام ع ول بحل دوير الت ادة إلع ادة2035اإلستراتيجية إع ا أبرزه م٬
دوير لبة٬%81ت الص ة البلدي ات للنفاي السنوي اج اإلنت م حج من

يبلغ دوير3.4الذي ت ادة إع ب جان ى إل سنوًيا٬ طن %47مليون
نحو الغ الب دم واله اء البن ات لنفاي السنوي اإلنتاج حجم ون5من ملي

دم واله اء البن ات مخلف دوير ت ادة وإع ة وإزال ع ورف نويًا٬ س ن ط
بـ در تق تي ال اض٬ الري ة مدين وارع وش اء األحي ي ف اثرة 20المتن

طن  .مليون
ركة الش تقوم س ات٬ النفاي إلدارة ة متكامل ة منظوم ن م زء وكج
آت منش اء ببن تثمار االس ي ف دوير الت ادة إلع تثمارية االس عودية الس
ر تدوي ادة إع تشمل تي ال ات٬ النفاي واع أن ع جمي تدوير إلعادة حديثة

والمعادن والبالستيك والورق األسمدة مثل البلدية  .النفايات
ر تدوي ادة إع ي ف ة٬ اإلطاري ة االتفاقي ضمن ى األول المبادرة وتتمثل
رق الط اريع لمش اء بن واد م ى إل ا وتحويله دم واله اء البن ات نفاي
ة٬ البلدي ات النفاي رز وف ومعالجة إلدارة منشأة إنشاء تليها واإلسكان٬

اض الري ة منطق ة أمان روع مش ع م التزامن ب ك ال"وذل ب ي ح
ات ات"حاوي للنفاي در المص ن م ائي الثن رز الف ى إل دف يه ذي وال ٬

الرياض في  .المنزلية
اء األحي بعض ي ف ات الحاوي تبدال الس تجربة مؤخًرا األمانة وبدأت
ل ك ى عل اويتين ح ع بواق ازل٬ المن ى عل ت وزع أخرى ب كنية٬ الس
ر غي واد للم األخضر اللون ب حاويات األمانة خصصت حيث منزل٬
اج والزج ون والكرت واألوراق تيكية البالس واد الم ل مث وية٬ العض
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ر غي وية العض ات للنفاي ود األس اللون ب ات وحاوي ة٬ المعدني ب والعل
الطعام ومكونات بقايا مثل للتدوير  .القابلة

إدارة س مجل س رئي والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع وأوضح
د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن ات النفاي إلدارة ني الوط ز المرك
ة المبذول ود الجه من ض أتي ي ة االتفاقي ع توقي أن لي٬ الفض ن المحس
تعمل ما وهو البيئية٬ االستدامة وتحقيق وحمايتها٬ البيئة على للحفاظ

للبيئة الوطنية اإلستراتيجية بتفعيل الوزارة  .عليه
ي الوطن ز والمرك ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ه٬ معالي ن وبي
ى إل تهدف األخرى ة الحكومي الجهات مع وبالشراكة النفايات إلدارة
ى إل افة إض دة٬ الجدي ات التقني يز وتحف دوير٬ الت ادة إع بة نس ع رف
المسار ل تفعي و ه الهدف أن موضًحا ات٬ النفاي قطاع في االستثمار
ع م الف التح الل خ ن م ا وإدارته ات النفاي اع قط ي ف تثماري االس

النفايات ومعالجة إدارة مجال في المتخصصة  .الشركات
د عب ن ب طارق دس المهن الرياض منطقة أمين معالي أفاد جهته٬ من
الهادفة المستمرة األمانة جهود تعزز االتفاقية هذه أن الفارس العزيز
ين وتحس ات٬ النفاي إدارة اع قط ي ف ل العم ة بمنظوم اء االرتق ى إل
ة٬ العالمي المعايير أفضل وفق الرياض مدينة لسكان المقدمة الخدمات
ة البلدي ؤون الش وزارة رص ح س تعك ة االتفاقي ذه ه أن ى إل يًرا مش
القصبي هللا د عب ن ب ماجد دكتور ال ر الوزي معالي وتوجيه والقروية
ن القطاعي ي ف ات الجه ف مختل مع المستمر والتنسيق التشاركية على
مجال في المشترك االهتمام ذات بالقضايا يتعلق فيما والخاص٬ العام

النفايات  .إدارة
ادة إلع تثمارية االس السعودية للشركة ذي التنفي رئيس ال ال ق بدوره٬

فنسنت جيرون "التدوير زًءا: ج ون نك أن رفنا ويش فخورون نحن
إدارة قطاع لتطوير كشركة دورنا من ستمكننا التي االتفاقية هذه من
وهي ة٬ حديث دوير ت ادة إع مرافق إنشاء خالل من المتكاملة النفايات
ن ل ث حي ة٬ المحلي وللصناعات اض الري ة لمدين ة رائع فرصة أيًضا
المجال أيًضا ستفتح بل فحسب٬ أنظف مدينة إنشاء في مبادرتنا تسهم
تيك والبالس ورق ال ناعة لص واد الم ن م يرة كب ات كمي ير لتوف

 ".والمعادن
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفضليعنوان السعوديين:عبدالرحمن ذاكرة في محفورة الصناعي التراث مواقع

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد19316العددالكاتب 1تكرار

الفضلي ذاكرة:عبدالرحمن في محفورة الصناعي التراث مواقع
 السعوديين

  
 

 
 

 )جدة(عكاظ

ع موق ى عل ابه حس بر ع لي الفض دالرحمن عب ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ارك ب
تر« ابقة»توي مس الق إط فرحان ن ب دهللا عب ن ب در ب ير األم ة الثقاف ر تراث«لوزي ال

 .»الصناعي

ا منظومتن ي ف ذاكرة ال ي ف محفورة الصناعي التراث من مواقع لدينا أنه الفضلي وأشار
افة باإلض ة٬ التاريخي ري ال وات وقن اه المي راج وأب دود والس ة التحلي ات كمحط ة البيئ

مؤكداً وأضاف المحلية٬ بالزراعة مرتبطة لدعمها«:لصناعات واحدة يد  .»كلنا
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان وصداقة المنازل

الخبر الخبراالثنين-15/07/2019-13/11/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

باحيدرةالكاتب الرصد9410العددهيثم 1تكرار

البيئة وصداقة  المنازل

 

باحيدرة.د  هيثم

 
ن نح تهلكها نس تي ال وارد الم م حج م تقيي تلزم يس ة البيئ ى عل ة بالمحافظ ام االهتم إن

الكربون انبعاثات لتقليل طرق عن المستمر البحث من بد وال األيام٬.والعائلة هذه وفي
ون يك أن ن ويمك ة للبيئ صديقة بسيطة يزات بتجه نزل الم تزويد جدا السهل من أصبح

األهداف هذه مثل في فعال تأثير  .لها
 

ى عل درة الق ديث الح نزل الم ي ف ة الراح وسائل أفضل أحد أن شك ال باإلضاءة٬ ابتداء
يط بس ائي كهرب اح مفت بر ع ا تقريب المنزل في مكان أي تخدم.إضاءة نس رة م ل ك ن لك
ة تكلف إلى وتتحول العداد قراءة في تؤثر الكهربائي المفتاح خفض.فيها ارات خي وأحد

اإلضاءة شدة في التحكم مفاتيح استخدام مثل الكهربائي المفتاح نوع استبدال التكلفة هذه
ي يعن وهج الت توى مس اض وانخف ل٬ أق وهج ت توى مس د عن المصباح بضبط تسمح التي
اء واإلطف ت التوقي ضبط أجهزة تعد كما الفاتورة٬ انخفاض وبالتالي االستهالك انخفاض

12



از الجه ألن مضاءة٬ المصابيح ترك ت ا م كثيرا التي للعائالت آخر مفيدا خيارا التلقائي
وم الي طوال داد الع تشغيل دون سيحول محدد وقت في المصابيح إطفاء في يتحكم الذي

ك ذل إلى حاجة هناك تكون ال هي.عندما ال الم ر توف ة للحرك المستشعرة والمصابيح
ف توق م ث ة الغرف إلى شخص أي دخول عند تلقائيا األضواء بتشغيل تقوم ألنها األخرى

نشاط أي تستشعر ال عندما خروجه بعد  .تشغيلها
 

ة الطاق ة كمي ي ف يرا كب ا فرق دث تح تخدمة المس المصابيح ة نوعي إن ف ال الح ة وبطبيع
ابيح مص ن م ير بكث بر أك ة طاق تهلك تس ة التقليدي ة المتوهج ابيح فالمص تهلكة٬ المس
ابيح والمص ة٬ المدمج نت الفلورس ابيح مص ن وم ة٬ حداث ثر األك ة المتوهج الوجين اله

ى إل ثالثة من أطول عمرها ولكن فحسب٬ أقل طاقة تستهلك ال التي الصمام 25ثنائية
المصابيح.ضعفا ى عل النجوم دد بع ة الطاق تهالك اس تصنيف عن البحث دوما وينبغي

مسؤولة بطريقة الزئبق على تحتوي التي القديمة المصابيح تدوير إعادة من  .والتأكد
 

ازل المن ت كان واء س ا٬ بمنازلن الخاصة اء الكهرب اتورة ف ي ف ة اليومي أنشطتنا وتنعكس
ل مث ادر المص ن م زيج م بر ع أو دها وح اء الكهرب ق طري ن ع ة الطاق ى عل ل تحص

الطبيعي الغاز ة.استخدام الطاق ذ لمناف اء الكهرب وتوفير والتبريد التدفئة تكاليف وترتفع
تعود س االستهالك ل لتقلي ا إجراؤه يمكن تغييرات أي فإن لذا سريع٬ بشكل المنازل في

بيئتنا وعلى جيوبنا على  .بالنفع
 

نزل م ل لك ة الكهربائي اتورة الف ن م األسد بنصيب والتبريد التدفئة تكاليف ذا.وتحظى ل
د عن تبدالها واس أداء أفضل ى عل للحصول التدفئة وأجهزة الهواء مكيفات صيانة تجب

ا منه األحدث شراء نستطيع عندما أو رة.تعطلها أس ل ك ة ميزاني ه ب تسمح ا لم ا ووفق
ن م اءة كف أكثر الحال وبطبيعة فاعلية أكثر جديدة بأنظمة القديمة األنظمة استبدال يمكن

الطاقة استهالك تثمارا.حيث اس د يع ة الحديث ة األنظم ذه ه شراء أن ن م رغم ال وعلى
اء العن يستحق األجل ل طوي ير التوف أن إال دما٬ مق ا.مدفوعا م ا غالب ك ذل ى إل إضافة

التكلفة هذه تعويض على تساعد ضريبية خصومات هناك  .تكون
 

ود جه ى إل يرا كث يف يض أن ن يمك ر آخ تثمارا اس ة المعزول واب واألب ذ النواف د وتع
ير ر.التوف أكث النجوم ب ة الطاق تصنيف ام نظ تخدم تس تي ال بابيك والش واب األب واع وأن

ث حي نوات٬ س عشر ل قب تى ح تصنيعها م ت تي ال الطرز من الطاقة استخدام في كفاءة
ؤدي ي ا م و وه خارجه٬ أو نزل الم داخل ارد الب والهواء الدافئ الهواء إبقاء على تعمل
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والتبريد التدفئة تكاليف انخفاض إلى  .أيضا
 

والتبريد التدفئة فواتير في توفر أن يمكن التي نسبيا المكلفة غير األخرى األدوات ومن
وتثبيتها عليها العثور يسهل التي التشغيل٬ ذاتية الحرارة ة.منظمات برمج خالل ن وم

ال دما وعن ل اللي اء أثن ى أعل أو أقل المنزل حرارة درجة على للحفاظ الحرارة منظمات
الضرورية ير غ د والتبري ة التدفئ اليف تك ع دف ب تجن يمكن المنزل في أحد هناك يكون

تلقائي  .بشكل
 

اه المي سخان از جه اء الكهرب تخدم تس تي ال األخرى زة األجه خالل.ومن ن م ه أن إال
ادي الع نزل للم يمكن خزانات٬ على تحتوي ال التي المياه سخانات استخدام إلى االنتقال

سنويا المال من كثير الطلب.توفير د عن المياه توفر مركزية وحدة تثبيت الممكن ومن
يل غس ة وغرف خ ومطب ام حم ل ك ي ف ة مثبت ة فردي وحدات استخدام أو بالكامل٬ للمنزل

اه مي خان س ود وج ب تتطل تي ال اطق المن ن م ا وغيره س الوحدات.مالب ذه ه ل وتعم
اه المي ن م ضخم خزان وجود ن م دال ب الصنبور٬ فتح عند فقط المياه تسخين بواسطة

باستمرار لالستخدام االستعداد أهبة على لتكون تسخينها يتم  .التي
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العامعنوان هذا حج في والهدى لألضاحي المشتركة العمليات غرفة في وإلكترونية رقمية كاميرا

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

لألضاحي المشتركة العمليات غرفة في وإلكترونية رقمية كاميرا
العام هذا حج في  والهدى

 

 
المكرمة  واس-مكة

ى بأعل زة مجه تركة مش عمليات غرفة تأسيس واألضاحي للهدي المملكة مشروع أكمل
ة ومراقب األضاحي٬ أعمال سير لمتابعة واإلدارية والصحية الفنية الرقابة في المقاييس

الل خ ن م روع المش ي نواح ع ة500جمي حرك د ترص ة وإلكتروني ة رقمي اميرا ك
دقيقة وبيئية وصحية طبية بصورة  .األضاحي

 
ذا ه أن ي٬ رحيم د أحم ي رحيم احي واألض دي لله ة المملك روع مش رف مش ح وأوض
دي لله ة المملك روع بمش ة القائم ر التطوي ات عملي ع م يًا تماش اء ج ني التق روع المش
اتصال بكة بش ات العملي ة بغرف دانين المي المشرفين ط ورب ة الرقاب ام ألحك واألضاحي
ن التقنيي ن م ة نخب ل قب ن م دار ت ث حي ة٬ المعلوم ة ودق ال االتص رعة س م له ر توف
مان وض عيرة٬ الش ذه له ًا وتعظيم ج٬ الحجي ك نس أداء ير لتيس ين المختص رفين والمش
ة٬ والبيئي الصحية تراطات االش ع جمي ق تطبي من والتأكد الشرعية٬ الطرق عبر إتمامه

الميدان مشرفي قبل من المالحظات  .ورصد
 

المشروع ي ف ة القائم ين والتحس ر التطوي لعمليات مواكبه يأتي ذلك أن رحيمي٬ وأشار
العام هذا حج لموسم واآللية التقنية الخطط  .وضمن

 
ذات ة الحكومي ات الجه ن م دد وع روع المش إدارة ن م ص مخت ق فري اك هن أن ن وبي
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ن م ثر أك بر ع العمل سير لمتابعة أي500العالقة لرصد عرض شاشات و اميرا ك
ل وتعم دان بالمي المشرفين ع م ت وق بأسرع وتالفيها األضاحي شعيرة على مالحظات

الساعة مدار  .على
 

ة٬ الداخلي وزارة ا منه ة الحكومي ات الجه ن م دد ع ه علي رف يش روع المش أن ب اد وأف
رة٬ والعم ج والح اإلسالمية٬ والشؤون دل٬ والع ة٬ والقروي ة البلدي ؤون والش ة٬ والمالي

ة٬ والزراع والمياه ة٬والبيئة المكرم ة مك ر تطوي ة وهيئ ة٬ االجتماعي ة والتنمي ل والعم
يحظى المشروع أن داً مؤك رة٬ والعم الحج ألبحاث الحرمين خادم معهد إلى باإلضافة
ده عه ي ول وسمو سعود٬ آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم بدعم

هللا-األمين الحرام-حفظهما هللا بيت حجاج على  .للتسهيل
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يطلقعنوان زراعي المملكة3زراعة:مبادرة…مهندس مستوى على نوعها من األولى تعد والتي شتله مليون

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد528العددالكاتب 1تكرار

يطلق زراعي األولى3زراعة:مبادرة…مهندس تعد والتي شتله مليون
المملكة مستوى على نوعها  من

 

السبيعي–الدمام  تركي

زراعة ادرة مب ة حمل ابر الج دالرحمن عب البيئي٬ الناشط و الزراعي المهندس 3اطلق
ة المملك توى مس ى عل ا نوعه ن م ى األول د تع تي ال تلة ش ون ادرات.ملي المب م أه ن وم

رؤية لتحقيق البيئة2030اإلجتماعية على المحافظة و التشجير  .في
 

ة بأهمي ع المجتم ف تثقي و ه ادرة المب ن م دف اله أن ب رحمن ال د عب دس المهن ح وأوض
ك وذل ع المجتم راد أف ن بي افس التن روح وخلق اإلجتماعية المسؤولية باب من الزراعة

زراعة خالل اجد3من المس وفي األحياء وداخل الصحراوية المناطق في شتلة مليون
التصحر على القضاء أجل  .من
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زراعة األولى السنة في تهدف المبادرة بأن ة3وبين الثاني نة الس ي وف تلة ش ون 5ملي

شتلة الثالثة,مليون السنة تلة7وفي ش ون ممكن,ملي دد ع بر ألك نصل حيث,حتى
بشهر المبادرة شهر6بدأت بذور تجميع فترة ,و?و?وحالياً علبة? في بوضعها وذلك

ا م ذور الب تراوح وت ارك المش ل قب ن م ا زرعه راد الم ة الكمي ب حس ا به اظ واالحتف
شهر100 200 300 1000بين موسم لغاية ا,10و9بذرة زراعته م ث ومن

شهر االمطار12و11في وقت يعد الذي الوسم وقت ذور,وهو الب ه في زرع ت ث حي
تشكل ة الزراع ي عل ال واألقب ع المجتم ي ف الوعي به نس أن ى إل يرًا ن?%80مش م

ة كيفي ن ع ا تردن تي ال ارات االستفس خالل ومن ة الحمل ي ف بالمساهمة اعلهم تف خالل
بالنباتات العناية وطرق بالحملة ع,المشاركة رائ وبيئي ووطني اجتماعي مؤشرا وهذا

ادرة المب ل تفعي ي ف ة الحكومي ات الجه ع م اون التع دى م ن وع وطن لل الخير ب ومبشر
د تع تي ال الخرج ب ة الزراع ووزارة ة القويعي بيت ومع بينهم تعاون هناك أن إلى فأشار

الداعمين اكبر  .من
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التعاونية"عنوان توزع"النحالين مجانًا15بالباحة نحلية شتلة ألف

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2950العددالكاتب 1تكرار

التعاونية" توزع"النحالين مجانًا15بالباحة نحلية شتلة  ألف

العسل مهرجان فعاليات  خالل

 

الشهري  الباحة-عبدالعزيز

ع لتوزي تهدف التوالي٬ على الثاني للعام مبادرة بالباحة التعاونية النحالين جمعية أطلقت
ي15 ف ا أطلقته تي ال ادرة للمب تمراراً اس ا؛ مجاًن لة العاس ات النبات ن م تلة ش ف أل

ع توزي ملت ش تي وال ي٬ الماض ام الع ان ات10المهرج النبات ن م ا مجاًن تلة ش آالف
 .العاسلة

 

الغامدي الخازم أحمد التعاونية٬ النحالين جمعية إدارة مجلس رئيس الشتالت:وقال إن
ح والطل والسدر الجبل وإكليل والضرم المجرى وهي العاسلة؛ النباتات أهم على تشتمل

واللوسينا والريحان سالجينا وأكاسيا والشث والسيال والقرض القتادة والسلم  .والسمر
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الجمعية:وأضاف جناح خالل من الحجز سيتم حيث السبت؛ غد يوم التوزيع سيبدأ أنه
ى عل اظ الحف ة أهمي عن ة توعوي ة حمل أيضاً تشمل ادرة المب أن ى إل الفتاً بالمهرجان٬

الرعوية الحمولة وعن وتنميتها٬ النحلية  .المراعي
 

الغامدي المصاحب:وقال المعرض في العاسلة النباتات ألهم عرض هناك سيكون إنه
ع موق إلى ونقلها بالشتالت والعناية وشتلها٬ البذور جمع كيفية عن وتعريف للمهرجان٬

 .الزراعة
 

ادة زي ن م ك ذل ل يقاب ا وم ا٬ زيادته دم وع دهورها وت ة النحلي المراعي قلة أن وأوضح
ن م النحلية المراعي لجعل بالباحة النحالين جمعية حفز النحل؛ طوائف أعداد في كبيرة
ي ف تستطيع ا م ل ك ذلت وب الموضوع٬ ذا به ام االهتم ا خططه ي ف فوضعت أولوياتها٬

العوائق حل في للمشاركة بشركائها االستعانة مع ذلك٬  .سبيل
 

بقشان دهللا عب دس المهن كرسي ع م ت تعاون ة بالباح التعاونية النحالين جمعية أن وتابع
ة٬ النحلي المراعي ب ة الخاص ة الوطني روعات المش ض بع ذ تنفي ي ف ل٬ النح اث ألبح
م أه د تحدي ك ذل ي ف ا بم اح٬ اللق وب وحب ق الرحي مصادر ودراسة الرعوية٬ والحمولة
ة الرعوي ة الحمول د وتحدي ا٬ فيه اللقاح وحبوب الرحيق كميات وقياس العاسلة٬ النباتات

النباتات هذه  .ألهم
 

زرعت الجمعية أن إلى الغامدي ة50٬وأشار المحلي ات النبات ن م ة نحلي شجرة ف أل
ن م ثر ألك ة اإلنتاجي ه طاقت تصل مشتالً وزارة100وأسست وأن نويا٬ً س تلة ش ف أل

م لتت ا؛ تملكه تي ال ي األراض تخدام اس ى عل ت وافق كورة مش ة والزراع اه والمي ة البيئ
األشجار بهذه  .زراعتها

 

ول ح تالت الش ة وزراع ة الفرص ذه ه ن م تفادة االس ى عل الين النح دي الغام ّث وح
ي النبات اء الغط ار إكث م ليت ادة؛ ع ة المحلي لة العاس ات النبات ذور ب ع جم وجعل المناحل٬

النحلية المراعي  .وزيادة
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للرياضعنوان جازان برية..من رحلة يبدأ فل1500لغرسرحالة شتلة

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2950العددالكاتب 1تكرار

للرياض جازان برية..من رحلة يبدأ فل1500لغرسرحالة  شتلة

خاصة5تستمر وعربة مركبة عبر الفخرأيام مشاعر عن للتعبير  وتهدف

 

السعودية األنباء  جازان-)واس(وكالة

في دايلي٬ أحمد بن هادي الرحالة ن25انطلق م ة بري ة رحل ي ف اري٬ الج الشهر من
خاصة وعربة مركبة عبر أيام خمسة تستمر الرياض إلى  .جازان

 
نهضة ن م وطن ال هده يش ا بم واالعتزاز الفخر مشاعر عن التعبير إلى الرحلة وتهدف
المواطن ها ويعيش الوطن بها ينعم التي واألمان األمن لنعمة وإظهاراً متسارعة٬ تنموية

ومحافظاته مناطقه مختلف في  .والمقيم
 

غرس الرحلة بزراعته1500٬وتشهد جازان منطقة تشتهر الذي الفل نبات من شتلة
الرحلة مسار طول على  .وذلك
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المستفيدينعنوان رضا إعالن وتتجاهل باإلحصاءات تتجمل وزارات

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6864العددالكاتب 1تكرار

المستفيدين رضا إعالن وتتجاهل باإلحصاءات تتجمل  وزارات

 
 

نور:أبها  محمد

والشهرية بوعية األس اإلحصاءات إصدار ى عل عدة حكومية وجهات وزارات تتسابق
الخدمات٬ تلك من المستفيدين ونسب أرقام إعالن تتجاهل فيما وإنجازاتها٬ خدماتها عن

فروعها أو اإللكترونية مواقعها عبر  .سواء
 

دت وطن«ورص الل»ال و2019خ و12نح نح ن م ثر أك دمت ق ة وجه وزارة
تثناء551 االس ان وك ا٬ الرض ب نس ق وّث ا م در تص م ل ا فيم دماتها٬ خ ن ع اًء إحص

دمات خ من تفيدين المس رضا الن إع ى عل دأبت تي ال دني٬ الم يران الط ة هيئ د الوحي
شهريا  .المطارات

 
الرصد شملها التي والجهات  الوزارات

 
 الصحة:الجهة-

 
اإلحصاءات  87عدد

 
 :المضامين

 
مركز-  937بالغات
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إسعافية- وخدمات وتنويم جراحات من المستشفيات  خدمات
 
إحالتي- برنامج  خدمات

 
إحصاء المستشفيات256ينهي937مركز:آخر بين للنقل  2019يوليو3طلبا

 
ي98مقابل* ف وزارة ال ت أعلن دماتها٬ خ عن ايو13إحصاء إحصاًء2019م ٬

من األول الربع خالل المرضى تجربة قياس برنامج  2019بنتائج
 
اإلحصاءات* عنه تجب لم الذي ع:السؤال م ل التعام ن ع راجعين الم رضا نسبة ما

مركز بالمستشفيات؟937بالغات األدوية  وتوافر
 
والقروية:الجهة- البلدية الشؤون  وزارة

 
اإلحصاءات  93عدد

 
 :المضامين

 
التعديات- إزاالت  أعمال

 
المخالفة- المحالت  إغالق

 
البصري- التشوه ومعالجة الصيانة  أعمال

 
إحصاء ة«:آخر البلدي تهداف»الشؤون باس البصري وه التش ة لمعالج ا أعماله ف تكثّ

المناطق15 مختلف في  2019يونيو30مظهرا
 
اءات* اإلحص ه عن ب تج م ل ذي ال ؤال ال:الس أعم ن ع واطنين الم ا رض بة نس ا م

المخالفة؟ المحالت مع التعامل وآلية البصري٬ التشوه  معالجة
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اإلسكان:الجهة-  وزارة
 

اإلحصاءات  26عدد
 

 :المضامين
 
الجديدة- السكنية  المخططات

 
سكني-  برنامج

 
التمويل-  قروض

 
إحصاء توفر11:آخر جديدا مجانية9698مخططا  2019يوليو11أرضا

 
اءات* اإلحص ه عن ب تج م ل ذي ال ؤال ج:الس برام ن ع واطنين الم ا رض بة نس ا م

والتمويل؟  اإلسكان
 
والدواء:الجهة- للغذاء العامة  الهيئة

 
اإلحصاءات  23عدد

 
 :المضامين

 
الغذائية- المنشآت مخالفات  رصد

 
المخالفة- الغذائية المنتجات  ضبطيات

 
لألدوية- الجانبية اآلثار عن والمستشفيات الصيدليات  بالغات

 
اء إحص ر ة%70:آخ بالئح ة ملتزم ات والحلوي وزات المخب ع بي الت مح ن م
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الحرارية  2019يونيو5السعرات
 
اإلحصاءات* ه عن تجب لم الذي ضبطيات:السؤال عن واطنين الم رضا بة نس ا م

لألدوية؟ الجانبية اآلثار بالغات مع والتعامل  الهيئة
 
والزراعة:الجهة- والمياه البيئة  وزارة

 
اإلحصاءات  19عدد

 
 :المضامين

 
الجراد- مكافحة  أعمال

 
البيطرية- الطبية والمهن الحيوانية الثروة أنظمة  مخالفات

 
والرخص- الزراعية  األنشطة

 
إحصاء على:آخر مالية ة47غرامات الطبي ن والمه ة الحيواني الثروة ألنظمة مخالفا

ويونيو مايو خالل  البيطرية
 
اءات* اإلحص ه عن ب تج م ل ذي ال ؤال ل:الس تعام ن ع واطنين الم ا رض بة نس ا م

الجراد؟ مكافحة وآلية المخالفات مع  الوزارة
 
التعليم:الجهة-  وزارة

 
اإلحصاءات  92عدد

 
 :المضامين

 
المناطق- في الصيفية  البرامج
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والخارجية- الداخلية المعلمين نقل  حركة
 
االبتعاث-  برامج

 
الجديدة- والفصول  المدارس

 
والمعلمات- والطالبات للطالب المدرسي  النقل

 
اء إحص ر لـ:آخ ي المدرس ل النق ير ام1,2توف الع ن م دءا ب ة وطالب ب طال ون ملي
الجديد  2019يوليو8الدراسي

 
اإلحصاءات* عنه تجب لم الذي النقل:السؤال عن والطالب المعلمات رضا نسبة ما

الوعرة؟ المناطق في سيما ال  المدرسي٬
 
الوطنية:الجهة- المياه  شركة

 
 12اإلحصاءات

 
 :المضامين

 
والصرف- المياه  خدمات

 
الذكية- المياه  عدادات

 
المناطق- في والصرف المياه  مشروعات

 
إحصاء ذكي1,5تركيب:آخر مياه عداد  2019يوليو10مليون

 
اإلحصاءات* عنه تجب لم الذي المياه:السؤال شبكات عن المستفيدين رضا نسبة ما

والفواتير؟ الذكية العدادات عمل وآلية  والصرف
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العدل:الجهة-  وزارة
 

 112:اإلحصاءات
 

 :المضامين
 
العدلية- المرافق  خدمات

 
الجديدة- العدلية والخدمات المحاكم باشرتها التي المتنوعة  القضايا

 
المتخصصة- بالمحاكم العدلية  المؤشرات

 
إحصاء يوميا524:آخر العمالية المحاكم في  2019يوليو9جلسة

 
اإلحصاءات* ه عن تجب م ل الذي الخدمات:السؤال عن تفيدين المس رضا بة نس ا م

العدلية؟ للمرافق والمراجعين  اإللكترونية
 
االجتماعية:الجهة- والتنمية العمل  وزارة

 
 42:اإلحصاءات

 
 :المضامين

 
المغلقة- والمحالت المفاجئة التفتيشية  الحمالت

 
والعمال- العمل  مخالفات

 
والسعوديات- السعوديين أمام الوظيفية  الفرص

 
اء إحص ل:آخر ذار287:العم وإن ة بوع273مخالف أس الل خ و11منشأة يولي
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2019 
 
اءات* اإلحص ه عن ب تج م ل ذي ال ؤال ل:الس تعام ن ع واطنين الم ا رض بة نس ا م

الرقابية؟ الفرق وضبطيات التوطين مخالفات مع  الوزارة
 
المدني:الجهة- للطيران العامة  الهيئة

 
 8:اإلحصاءات

 
 :المضامين

 
والدولية- المحلية المطارات في السفر  حركة

 
بالمملكة- الدولية المطارات في المستفيدين  رضا

 
إحصاء يونيو%73:آخر خالل المسافرين رضا  2019يوليو7نسبة

 
النقل:الجهة-  وزارة

 
 16:اإلحصاءات

 
 :المضامين

 
المناطق- في النقل  منظومة

 
الطرق-  أطوال

 
الجديدة- التحتية البنية  مشروعات

 
الصيانة-  أعمال
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إحصاء عقود:آخر يوقع النقل تتجاوز88وزير بتكلفة اراتلایر5,1مشروعا ملي
 2019مارس16
 
اإلحصاءات* عنه تجب لم الذي مشروعات:السؤال عن واطنين الم رضا بة نس ا م

إنجازها؟ ونسب وخدماتها والمحافظات المدن في  الطرق
 
العامة:الجهة- اإلدارة  معهد

 
 21:اإلحصاءات

 
 :المضامين

 
والتطوير- التدريب  برامج

 
المناطق- حسب البرامج من  المستفيدون

 
إحصاء بـ1627:آخر يلتحقون وموظفة حكوميا د66موظفا بمعه دريبيا ت ا برنامج

 2019أبريل28اإلدارة
 
اإلحصاءات* عنه تجب لم الذي د:السؤال المعه رامج ب عن الموظفين رضا نسبة ما

مهاراتهم؟ تطوير في عليهم  وعائدها
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر :البيئة"عنوان األولى10" المرحلة في األعالف زراعة إيقاف ضوابط لمخالفي غرامات لایر ماليين

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 41تكرار

:البيئة" لمخالفي10" غرامات لایر ماليين
األولى المرحلة في األعالف زراعة إيقاف  ضوابط

 

 واس-الرياض
ت بلغ ة مالي ات غرام ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة درت أص

ة10.074.000 زراع اف إيق وابط ض الفي مخ ى عل لایر
ق مناط ي ف ت توزّع رم٬ المنص هر الش الل خ راء الخض الف األع
ة المرحل ضمن ك وذل والقصيم الشرقية٬ ة والمنطق الرياض٬ شملت

المخالفين على الغرامات لتطبيق  .األولى
 

الجوالت ن م عدد ذ بتنفي المخالفات رصدت أنّها الوزارة وأوضحت
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والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة مع بالتعاون الفضائي للتصوير
والمسح األعالف٬ زراعة إيقاف تطبيق بداية مع المحورية للمزارع
وبي الرس رف ال اطق من ي ف رار الق ملها يش تي ال زارع للم وي الج
أّن ى إل يرةً مش الفين٬ المخ ق بح ات العقوب اع وإيق ات المخالف د لرص
ت بلغ اض الري ة منطق ي ف الفين للمخ ة المالي ات الغرام الي إجم

يم7.250.800 القص ة منطق ي وف لایر2.023.600٬لایر٬
الشرقية للغرامات799.600والمنطقة أولى كمرحلة وذلك  .لایر

 
األعالف زارع لم ات نطاق ة ثالث ددت ح ت كان ا أّنه وزارة ال ت وبيّن
الخضراء٬ األعالف زراعة إيقاف بضوابط تلتزم لم التي الخضراء
األعالف لزراعة رخصة لها تصدر لم التي المسجلة المزارع شملت
الف٬ األع ة بزراع وم وتق جلة المس ير غ زارع والم ا٬ وتزرعه
الف األع ة لزراع ة رخص ا له درت وص جلة المس زارع والم

لها المرخصة المساحة  .وتجاوزت
 

بدون باألعالف زراعته يتم هكتار كل مخالفة سيتم أنه على وشّددت
غ بمبل زراعية ذ4000رخصة بتنفي استمرارها ى إل مشيرة لایر٬

ة بداي ع م ة المحوري زارع للم الفضائي للتصوير الجوالت ن م عدد
ي ف رار الق ملها يش تي ال زارع للم وي الج ح والمس رار٬ الق ق تطبي
ق بح ات العقوب اع وإيق ات المخالف د لرص وبي الرس رف ال اطق من

 .المخالفين
 

ملت ش راء الخض الف األع ة زراع اف إيق رار ق وابط ض أن ذكر ي
رف ال اطق من ي ف راء الخض األعالف ب ة المزروع احات المس

وبي وك(الرس تب وف٬ الج ل٬ حائ يم٬ القص رقية٬ الش اض٬ ٬)الري
الوزارة٬ ب اه المي قطاع أصدرها تي ال ة المائي بالخريطة والموضحة

إلى ل50وتنقسم فأق اراً ة(هكت زراع ي ف تثمر مس صغير زارع ُم
الخضراء من)األعالف ثر وأك وحتى٬50 اراً ار100هكت هكت

الخضراء( األعالف زراعة ي ف تثمر مس متوسط ر)ُمزارع وأكث ٬
ن ار100م حاب(هكت أص ون والمزارع ة الزراعي ركات الش

راء٬ الخض الف األع ة زراع ي ف تثمرون المس يرة الكب اريع المش
الخضراء األعالف تزرع التي األلبان إنتاج شركات  ).وكذلك
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتُعالج"البيئة"عنوان الصحراوي الجراد مكافحة الماضي120تواصل الشهر خالل هكتار ألف

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 33تكرار

الصحراوي"البيئة" الجراد مكافحة تواصل
الماضي120وتُعالج الشهر خالل هكتار  ألف

 

 واس-الرياض
راد الج ة مكافح ال أعم أن ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فت كش
ي ف و٬ ويولي و يوني هَري ش الل خ تمرة مس ت زال ا م حراوي الص
والباحة وعسير ة المكرم ة مك ن م لٍّ ك ي ف الصيفي م الموس اطق من
انتشارها من والحد اآلفة هذه على القضاء بهدف ونجران٬  .وجازان
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من الفترة خالل المستكشفة المساحة أن وحتى15وأوضحت يونيو

ت12 بلغ و٬ ة170يولي المعالج احة المس ت وبلغ ار٬ هكت ف أل
ة120 عملي ي ف تخدم المس د المبي ة كمي دِّرت قُ ا بينم ار٬ هكت ف أل

لتر45المكافحة وECألف لتر٬3 خاللULVآالف من وذلك ٬
للوزارة54 تابعة مكافحة  .فرقة
 

ة"وبيَّنت جاء"البيئ ترة الف ذه ه ي ف الصحراوي الجراد انتشار أن
ن هوائيي ارين تي وتصادم اخي٬ المن ير التغ عن ناتجة ظروف نتيجة
األمطار وهطول األرض ى عل األسراب هبوط في تسببا متعاكسين

البيض لوضع مناسبة أرضية رطوبة أوجدت  .التي
 

األسراب هجرة استمرار أيضا٬ً الجراد انتشار أسباب من أن وأفادت
اك هن الصيفي الموسم لتتخطى اليمن جنوب من الماضي مايو خالل
ل داخ ن م اجرة المه ات المجموع ع م ي لتلتق ة٬ المملك نحو ل وتتوغ
ف الطائ ن م السروات ال جب ات مرتفع ي ف ة بالمملك الربيعي الموسم
وم الجث ترة ف تمر وتس داد٬ األع لتتضاعف اً جنوب نجران حتى شماالً
ة عالي ات بكمي اثر التك ات عملي بحدوث سمح ما وهو قليلة٬ ألسابيع

 .جدًا
 

نظرًا حاصل ة اآلف على القضاء فترة تأخر أن إلى الوزارة وأشارت
إمكانية عدم أو وصعوبة الحالية٬ اإلصابة مناطق تضاريس لصعوبة
أو ية األرض واء س ة المتخصص راد الج ة مكافح ات آلي تخدام اس
ة المختلف المحاصيل ذات المروية المزارع وجود إلى إضافة الجوية٬

جدًا لصيق بشكل السكانية المناطق من  .بالقرب
 

ي ف ات البالغ ع م أول ب أوالً اوب تتج ة الميداني رق الف أن دت وأك
ة التابع ة المكافح سيارات مستخدمًة ات٬ والطرق زارع والم ازل المن
ا الدب زحف لوقف المفتوحة اطق والمن ة األودي ي ف للتوغل للوزارة
لعمليات جيدة نتائج حدوث متوقعًة الزراعية٬ والحيازات القرى نحو
ترة الف ي ف اثره وتك حراوي الص راد الج ار انتش ن م د للح ة المكافح

 .القادمة
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرحمن":البيئة"عنوان ضيوف لخدمة المقدسة للمشاعر المنقولة المواشي على للكشف البيطرية والوحدات العيادات تجهيز

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 25تكرار

البيطرية":البيئة" والوحدات العيادات تجهيز
المقدسة للمشاعر المنقولة المواشي على للكشف

الرحمن ضيوف  لخدمة

 

 
المكرمة  واس-مكة

والوحدات ادات العي ة جاهزي والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ت أعلن
ا نقله راد الم المواشي على للكشف المختلفة المملكة بمناطق البيطرية

من بدءًا وذلك المقدسة٬ إلى13/11/1440للعاصمة /3هـ

36



ذ12/1440 بمناف البيطري رز الف اط بنق رور الم خالل من هـ٬
روع ف ن م ادرة الص هادات الش ى عل ة للمطابق ة المقدس مة العاص

البيطرية والوحدات  .الوزارة
 

يهم مواش ل نق ي ف راغبين ال ية الماش ي مرب ع بجمي وزارة ال ت وأهاب
ة بيطري دة وح أو وزارة لل رع ف رب ألق دم التق ة٬ المقدس مة للعاص
ول للوص ة معين بساعات ددة المح حية الص ل التنق شهادات دار إلص
م ت ا م ة مطابق م ليت المقدسة٬ العاصمة داخل بم البيطري الفرز لنقاط
العاصمة داخل بم البيطرية الحج فرق خالل من الواقع على إصداره

 .المقدسة
 

ة مبين ل٬ التنق شهادة تحمل ال مركبة أي بمرور يسمح لن أنه وأكدت
اريخ ت بعد اريخ3/12/1440أنه ت تى وح /13/12هـ

ة1440 البيطري ج الح رق ف الل خ من هادات الش دار إص يتم س هـ
وم الجم ات بمحافظ وزارة ال ب ومكات ٬ ة المقدس مة العاص داخل بم

والليث  .وجدة

37



 

لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه"البيئةعنوان ومحالت مصانع مخالفات لجزاءات الجديدة الالئحة تصدر

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 31تكرار

مخالفات"البيئة لجزاءات الجديدة الالئحة تصدر
المياه ومحالت  مصانع

 

 واس-الرياض
للجزاءات دة الجدي الالئحة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة أصدرت
وزراء ال س مجل رار لق ًا وفق اه٬ المي الت ومح مصانع ات مخالف عن

ك1439/5/20وتاريخ249رقم لتل سنة مّدتها مهلة ومنحت ٬
ة الئح ام أحك ع م ق يتف ا بم أوضاعها حيح لتص الت والمح المصانع
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المياه تراخيص ومتطلبات  .اشتراطات
 

ر غي اه المي مصانع تستهدف دة الجدي الالئحة أّن الوزارة وأوضحت
هاريج٬ والص ياب األش ق طري ن ع اه المي ع وتوزي ع وبي أة٬ المعب
ة مالي ات غرام تتضّمن الجزاءات أن مبينة الملوحة٬ تقليل ومحالت

ى عل د تزي ال دة لم ترخيص ال ق وتعلي ة٬ اء6عالي وإلغ هر٬ أش
المخالفة تكرار حال في الغرامة ومضاعفة  .الترخيص٬

 
إضافة ة٬ المخالف تصحيح حين إلى النشاط إيقاف العقوبات تشمل كما

ن محليتي حيفتين ص ي ف الف بالمخ هير التش ى أن,إل ى إل يرة مش
استدامة ى عل المحافظة ى إل تهدف المياه بمصانع المتعلقة المخالفات
الشرب اه بمي ة المتعلق العامة للصحة الحماية تؤمن كما الشرب٬ مياه

المعبأة  .غير
 

الجديدة الالئحة في عليها المنصوص المخالفات أن الوزارة وأضافت
واإلخالل رخيص٬ ت دون ب ذكورة الم األنشطة من أي مزاولة تشمل
ات معلوم ديم وتق وزارة٬ ال ن م الصادرة المتطلبات أو باالشتراطات
أو بالنشاط٬ المتعلقة المعلومات تقديم وعدم صحيحة٬ غير أو مضللة
عدم ى إل إضافة تفتيشية٬ بجوالت قيامهم عند المختصين عمل إعاقة
الصحة أو ج المنت جودة على التأثير شأنها من حادثة أي عن اإلبالغ

 .العامة
 

ي الفن ترخيص ال إصدار ى عل والزراعة والمياه البيئة وزارة وتعمل
ق طري عن اه٬ المي وتوزيع بيع ومحالت المعبأة٬ غير المياه لمصانع
ا عليه راف واإلش ة٬ الملوح ل تقلي الت ومح هاريج٬ والص ياب األش
ادر مص تخدام باس ني الف ترخيص ال دار إص ى إل افة إض ا٬ ومراقبته
ا اتباعه ن م د للتأك اه٬ المي الت ومح انع مص ع جمي ة ومراقب اه٬ المي
والتخلص اه المي مصادر الستخدام المنظمة والضوابط لالشتراطات

الرجيع  .من
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالدمامعنوان بزراعة الحمراء النخيل سوسة عن تدريبية دورة

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بالدمام بزراعة الحمراء النخيل سوسة عن تدريبية  دورة

 

 
 واس-الدمام

ة العام اإلدارة ع م اون بالتع الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع ينظم
ي اإلجرائ دليل ال ى عل رف للتع ة تطبيقي ة تدريبي دورة دا٬ً غ الوزارة ب ة النباتي ثروة لل
رفين والمش ب المكات دراء م تهدف تس راء٬ الحم ل النخي ة لسوس ة المتكامل إلدارة ل
اه والمي ة البيئ وزارة رع ف نى بمب رات المحاض ة بقاع ك وذل زراعيين٬ ال ين والمهندس

بالدمام  .والزراعة
 

راء٬ الحم ل النخي ة سوس امج برن ل عم لمواقع التنفيذية العمل خطط الدورة وتستعرض
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ام لع امج البرن ل عم موقع في الحمراء النخيل سوسة مكافحة برنامج أداء معايير وتقييم
 .م2019

 
اًء بن أتي ت دورة ال ذه ه أن المطيري٬ ي عل بن عامر المهندس الفرع عام مدير وأوضح
ة كلف ل وأق ة فعالي ثر أك طرق تخدام الس والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ات توجه على
ة اآلف ك تل ة مكافح ي ف أفضل ائج نت ى عل للحصول راء٬ الحم ل النخي ة سوس لمكافحة

اإلصابة نسبة وتقليل عليها  .والسيطرة

42



 

لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجوف24.4يوثّق"حصر"برنامجعنوان منطقة في وحيواني زراعي نشاط ألف

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

زراعي24.4يوثّق"حصر"برنامج نشاط ألف
الجوف منطقة في  وحيواني

 

 واس-الرياض
ة الزراعي األنشطة مجموع أن والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت

غ بل وف الج ة منطق ي ج24,480ف نتائ من ض ا٬ً زراعي اطًا نش
مشروع من األولى الزراعية"المرحلة األنشطة ة"حصر منطق ي ف

وم للعل ز العزي د عب ك المل ة مدين مع بالتعاون بها قامت التي الجوف٬
ذائي٬ الغ ن األم ز وتعزي ي٬ الزراع اع القط ر تطوي دف به ة٬ والتقني

المتنوعة االستثمارات أبواب وفتح المستدامة٬ التنمية  .وتحقيق
 

توزعت الجوف منطقة في الزراعية األنشطة أن الوزارة وأوضحت
دد بع ة محوري ري زة أجه ن ة5124بي عام ات وزراع ازا٬ً جه

ة9201بعدد محمي وبيوت ة٬64 دائم وأشجار اطا٬ً 2310نش
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المشاتل عدد بلغ بينما اآلبار144نشاطا٬ً وعدد  .5690مشتال٬ً
 

ة الحيواني ثروة ال أنشطة السمكية954وبلغت ثروة وال اطا٬ً 1نش
دد بع دواجن وال ور الطي أنشطة إلى إضافة واألنشطة734نشاط٬ ٬

ة ل25الحيواني والمناح وزارة٬14 ال آت ومنش اني ومب ٬23٬
بعدد ومختبرات ومحالت مخازن  .196وأخيراً

 
مشروع من الهدف أن الوزارة ة"وبيَّنت الزراعي األنشطة ٬"حصر

قواعد اء وبن ة٬ بالمملك ة والحيواني ة الزراعي طة األنش ع جمي حصر
ة الزراعي طة لألنش داني المي ح المس ال أعم ذ وتنفي ة٬ مكاني ات بيان
ات البيان قواعد وبناء وتحليلها وحفظها المعلومات وجمع والحيوانية٬
نظام ل عم ة بيئ د توحي إلى إضافة التقنيات٬ أحدث باستخدام المكانية
ة التقني ل العم ة بيئ ع م ة متوافق لتكون ل كام كل بش ات البيان د وقواع
أو ة القائم اريع المش ل وتكام ة مالءم مان وض الوزارة٬ ب رة المتوف
إلى مشيرًة الجيومكاني٬ المستوى على الوزارة تنفذها التي المستقبلية
ة منطق ي ف ا أعماله دأت ب د ق روع المش ن م ة الثاني ة المرحل أن

 .الرياض
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الريثعنوان بمحافظة المياه مكتب يتفقد بجازان المياه خدمات مدير

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الريث بمحافظة المياه مكتب يتفقد بجازان المياه خدمات  مدير

 

 واس-الريث
وم الي بر ج ناصر ن ب در بن المهندس جازان بمنطقة المياه خدمات عام مدير رع,تفقد ف

والصرف اه المي خدمات بمشروعات ل العم سير على واطلع الريث٬ بمحافظة اإلدارة
ث الري ة بمحافظ غيل والتش يانة الص روعات ومش ذها تنفي اري والج ذة المنف حي الص

لها التابعة والقرى  .والمراكز

الريث الي أله رع الف دمها يق تي ال الخدمات ى عل ة الجول خالل جبر دس المهن ف ووق
و مراكز لستة للمحافظة54إضافة تابعة ام,قرية والمه ال األعم عن لشرح مستمعاً

ذة المنف اه المي دمات خ روعات بمش از اإلنج ل ومراح ل العم ير وس ٬ ا به وم يق تي ال
لها التابعة والقرى والمراكز بالريث تنفيذها  .والجاري

ذ بتنفي ة المتعلق وعات الموض ث الري رع ف وبي ومنس دير م ع م بر ج دس المهن ث وبح
45



ن م ا وغيره غيل٬ والتش يانة الص روعات مش ة ومتابع ة بالمحافظ اه المي روعات مش
بالمحافظة المياه عمل تهم التي  .الموضوعات
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان المياه خدمات إدارة مدير يستقبل القصيم أمير سمو

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بالمنطقة المياه خدمات إدارة مدير يستقبل القصيم أمير  سمو

 

 واس-بريدة
العزيز عبد بن سعود بن مشعل بن فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب استقبل
ام ع دير م دة٬ بري ة بمدين ة المنطق إمارة ديوان بمقر مكتبه في اليوم القصيم منطقة أمير
للسالم دم ق الذي ٬ الفريحي عبدالمحسن المهندس بالمنطقة المياه لخدمات العامة اإلدارة

المياه بمشروعات المتعلقة الموضوعات بعض وعرض سموه  .على
 

ي ف اه المي إدارة دمها تق تي ال الخدمات ن ع رح ش إلى تقبال االس الل خ سموه تمع واس
واطنين٬ الم ازل لمن وإيصالها الصحي والصرف الشرب مياه شبكات مجال في المنطقة
وعن اإلنجاز٬ نسبة من إليه وصلت وما تنفيذها الجاري المشروعات عن شرح وكذلك

مستقبالً تنفيذها سيتم التي المستقبلية  .المشروعات
 

ة العام ة المديري ال أعم مؤشرات من بعضاً موجز بشكٍل الفريحي المهندس واستعرض
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ام ع ي ف اه المي خدمات ي ف ازات إنج ن م ق تحق ا وم القصيم٬ بمنطقة 2019٬للمياه م
ن م ثر أك ة المنطق ي ف اه المي بكة ش ة تغطي بة نس وصلت حتى قفزات من تحقيقه تم وما

من91% ألكثر المستمر الضخ ساعات عدد ووصلت ا٬21ً متحدث ٬ اليوم ب اعة س
التشجير ال أعم ي ف المعالجة اه المي تخدام اس ادة زي ي ف ة المتمثل البيئية اإلسهامات عن

السريعة والطرق المنطقة في النباتي الغطاء  .وزيادة
 

م الكري واطن الم ة وخدم المشروعات متابعة أهمية على القصيم منطقة أمير سمو وشدد
ال وإكم اه المي دمات خ إدارة ن م ة المنطق الي أه ه يحتاج ا م ل ك ير توف ى عل ل والعم
ادم خ ة حكوم ه تقدم ا بم ًا منوه اه٬ المي ات ومحط بكات وش ة التحتي نى الب روعات مش

سعود آل دالعزيز عب ن ب سلمان الملك الشريفين ن,الحرمين األمي ده عه ي ول -وسمو
هللا والمهم-حفظهما الحيوي القطاع هذا لدعم محدودة غير إمكانيات  .من

 
الفريحي المهندس أعرب جهته تقباله,من اس ى عل القصيم منطقة أمير لسمو شكره عن

ا م ل ك ذل وب والعطاء الجهود لمضاعفة حافزاً ستكون أنها مؤكداً لتوجيهاته٬ واالستماع
المنطقة في المياه لخدمات المرجوة األهداف ويحقق العام الصالح  .يخدم
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القصيمعنوان بغرفة المياه استهالك ترشيد ألدوات الفنية بالالئحة تعريفية عمل ورشة

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المياه استهالك ترشيد ألدوات الفنية بالالئحة تعريفية عمل ورشة
القصيم  بغرفة

 واس-بريدة
عودية الس ة الهيئ ع م اون بالتع يم٬ القص ة بمنطق ناعية الص ة التجاري ة الغرف ت نظم
ألدوات ة الفني ة بالالئح ة تعريفي ل عم ة ورش س٬ أم ودة والج اييس والمق فات للمواص

ببريدة الغرفة بمقر المياه٬ استهالك  .ترشيد
 

ضمن أتي ت ة الورش أن ديوي٬ الب ليمان س ال األعم لقطاع العام األمين مساعد وأوضح
ق وخل تدامة المس التنمية على الحفاظ شأنه من ما بكل المجتمعية بالتوعية الغرفة خطط
ة المطابق وإجراءات اه المي يد لترش ة الفني وائح الل أن اً مبين واعي٬ صحي بيئي مجتمع
ات ومتطلب ة مطابق ير الغ ات المنتج ن م ي المحل والسوق تهلك المس ة حماي ى إل دف ته
اه٬ المي استهالك دل ومُع للطراز اه المي استهالك ترشيد شهادة على الحصول وخطوات

الصحية لألدوات والموردين الصناع لدى المعرفي النمو زيادة إلى  .إضافًة
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر صبياعنوان بمحافظة المياه مكتب يتفقد جازان بمنطقة المياه خدمات عام مدير

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2962العددالكاتب 1تكرار

بمحافظة المياه مكتب يتفقد جازان بمنطقة المياه خدمات عام مدير
 صبيا

 

 واس-صبيا
وم الي بر ج ناصر ن ب در بن المهندس جازان بمنطقة المياه خدمات عام مدير رع,تفقد ف

والصرف اه المي خدمات بمشروعات ل العم ير س ى عل اً مطلع صبيا٬ بمحافظة اإلدارة
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والمراكز بالمحافظة والتشغيل الصيانة ومشروعات ذها تنفي والجاري المنفذة الصحي
لها التابعة  .والقرى

 
المياه خدمات فرع يقدمها التي الخدمات على الجولة خالل جازان مياه عام مدير ووقف

ي,بصبيا الت ام والمه ال األعم عن ام عك حسين رع الف مدير من مفصل لشرح مستمعاً
والجاري ذة المنف اه المي خدمات بمشروعات از اإلنج ومراحل ل العم وسير ٬ بها يقوم

لها التابعة والقرى بصبيا  .تنفيذها
 

ذ بتنفي ة المتعلق وعات الموض بيا ص رع ف وبو ومنس دير م ع م بر ج دس المهن ث وبح
ن م ا وغيره غيل٬ والتش يانة الص روعات مش ة ومتابع ة بالمحافظ اه المي روعات مش

بالمحافظة المياه عمل تهم التي  .الموضوعات
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لمكافحةعنوان طوارئ الصحراوي"صندوق "الجراد

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

لمكافحة طوارئ الصحراوي"صندوق  "الجراد

 

 
 واس-الرياض

د أحم دس المهن للزراعة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل أوضح
دول ي ف ة الزراع وزارات وكالء ل اوري التش اع االجتم أن ادة العي
اهرة الق ي ف د عق الذي الوسطى بالمنطقة الجراد مكافحة هيئة أعضاء
من والمتضررة المنظمة دول لخدمة التوصيات من بمجموعة خرج
ه في اهم تس الطوارئ صندوق تفعيل وأبرزها الصحراوي الجراد آفة
ي ف ضعف لديها التى بها يتكاثر التي الدول لدعم األعضاء٬ دول كل
ة متابع تحت سيكون الصرف أّن ى إل يرة مش له٬ التصّدي إمكانيات

منه الفائدة لتعظيم  .الهيئة
 

دة المتح م لألم ة والزراع ة األغذي ة منظم ادة العي ل الوكي ّث -وح
52



FAOمن السريع٬ والتدخل المتضررة الدول دعم في بدورها للقيام
المتضررة الدول في الزراعية المنتجات تهدّد التي اآلفة مكافحة أجل

منها تتضّرر قد التي الدول  .أو
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الغذاء13تؤمّن»الزراعة«عنوان تلوث من للحد عالميا جهازا

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19316العددالكاتب 1تكرار

الغذاء13تؤّمن»الزراعة« تلوث من للحد عالميا  جهازا
 
 
 

الرباعي  rabai4444@)الباحة(علي

ت اظ«علم ت»عك أمّن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب13أن نس د لرص ازاً جه
ر توفي ن م وزارة ال دف وته ة٬ اإلداري ة المملك اطق من ى عل لتوزيعها الغذاء في التلوث
الزراعي وث التل ن م د والح ة الدولي ايير المع ق وف ذائي الغ ن األم ق تحقي ى إل األجهزة

 .والبيئي
 

ي األوروب اد االتح ة تجرب ن م تفادة االس ة الغذائي اتها سياس م رس ي ف وزارة ال دت وأك
دة٬ الجي ة للزراع ة الالزم المعايير إعداد في بها المرتبطة والخبرات اليابانية والتجربة

عالمياً بها المعمول للمعايير وفقا تأتي التنفيذية عملها خطة  .كون
 

ر عب ق والتواف ة المطابق ايير ومع م التحك اط بنق تزام االل ضرورة على الوزارة وشددت
المواصفات وتصميم واللحوم ل والنخي ة والفاكه للخضار والفحص المراجعة٬ قائمتي

المستهلكين لمطالب وفقا الجيدة  .الزراعية
 

ر واألث ي الميكروبيولوج وث التل ار أخط ن م د الح ى عل ا طاقته ل بك وزارة ال ل وتعم
بالحيوان والرفق والعاملين المستهلكين وسالمة صحة وحماية البيئة على  .السلبي
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان وزارة مبنى في حريق إلى..ج تشير كهربائي"والدالالت "تماس

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2950العددالكاتب 1تكرار

البيئة وزارة مبنى في إلى..حريق تشير كهربائي"والدالالت  "تماس
الموظفين دوام نهاية  بعد

 

الغبيوي  الرياض-فهد

وزارة ل ة التابع اني المب د أح في شب حريق على بالرياض المدني الدفاع أطفائيو سيطر
س أم اء مس وظفين الم دوام ة نهاي ب عق ك وذل مة٬ بالعاص ة والزراع اه والمي ة البيئ

وتطوره امتداده منع في ونجحوا  .الخميس٬
 

حدث د ق ه أن ل الخي ا أب عبدهللا الدكتور للوزارة الرسمي المتحدث أوضح فقد وتفصيالً؛
ك المل ق طري ى عل وزارة لل ابع ت نى بمب األدوار د أح ي ف محدود حريق الخميس عصر
ي المدن دفاع ال ر باش د وق مي٬ الرس دوام ال اء انته د بع اض الري ة مدين ي ف دالعزيز عب

 .الحادث
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و ابات إص أي دون وره تط ع ومن ق٬ الحري واء احت ن م ت تمكن رق الف أن اف وأض
المختصة٬ ات الجه ن م ة قائم ت الزال ق الحري باب أس تحديد إجراءات أن مبيناً الحمد٬

كهربائي تماس حدوث ترجيح ظل  في
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الخبر تفاصيل

الخبر وراثياً"البيئة"عنوان المُحورة والشتالت البذور استيراد تحظر

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20556العددالكاتب 1تكرار

وراثياً"البيئة" المُحورة والشتالت البذور استيراد  تحظر

" 

ذياب-الدمام  رحمة

تيراد اس ب طل تراطات اش تزام ال ضرورة ى عل والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة شددت
ى عل واحد زراعي دس مهن وجود ة أهمي ى إل يرة مش الزراعية٬ والمخصبات األسمدة
أال يجب المستوردة األسمدة وأن مسجل٬ األقل على واحد ومستودع لديها٬ مسجل األقل
ى عل ة الموافق اريخ ت من أيام عشرة مضي قبل المملكة في الدخول منافذ أحد إلى تصل
ذور الب تيراد اس حظر دة مؤك الوصول٬ اء مين ن م ا إخراجه سرعة مع االستيراد٬ إذن

وراثياً المحورة  .والشتالت

الزراعة والمخصبات األسمدة لمستوردي تعليماتها في الوزارة "وقالت د: التأك يجب
ة الخدم ع تمن ات مخالف وجود وعدم أة٬ بالمنش الخاص التجاري السجل صالحية ٬"من
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ى عل ة الموافق اريخ ت ن م أشهر بستة محددة االستيراد إذن صالحية مدة أن إلى مشيرة
 ".اإلذن
 

من تتض توردة المس بات والمخص مدة األس روط ش أن افت "وأض وات: العب ون تك أن
موضح و ه ا م ب حس ة مطابق ا وأوزانه اه٬ والمي ة للرطوب ذة منف وغير ق الغل ة محكم

كلوريد وليس كبريتات صورة في البوتاسيوم يكون وأن  ".عليها٬
 

يرة مش مرخص٬ تل مش بوجود الزراعية والتشالت البذور مستوردي الوزارة وألزمت
أنه ذور"إلى بـ ن م ة خالي ا بأنه هادة ش اق إرفـ تيراد االس يتطلب البرسيم لبذور بالنسبة

دة المعتم ذور الب ة رتب ن م ا بأنه هادة وش امول٬ الح ات Certified seeds٬نب
ة جه من ومصـدقة والمواصفات للشروط البذور مطابقة تضـمن معاينة فحـص وشهادة
ذور لبـ بة وبالنس آخرى٬ بأصناف ة مخلوط أو ة مغلف ير غ ذور الب ون تك وأن مية٬ رس

الهالوك نبات بذور من خالية بأنها شهادة إرفاق فيجب  ".الفول
 

البذور تصل ال أن يجب أنه ل/واكدت قب ة المملك ي ف دخول ال ذ مناف د أح ى إل الشتالت
ون تك أن ب ويج تيراد٬ االس إذن ى عل ة الموافق اريخ ت ى عل ام أي رة عشـ ترة ف ى مض
ره٬ مطه واد بم ت عومل ا بأنه تثبت المصـدر البلد سلطات من بشهادة مصحـوبة البذور
اً وراثي محورة أصول ن م منتجة أو اً وراثي المحورة والشتالت البذور استيراد ويمنع

رسمية جهة من مصدقة المنشأ بلد من رسمية شهادة إرفاق ويجب  .أيضا٬ً
 

تعليماتها في الوزارة "وتابعت تكـون: أن ويجـب الشتالت٬ مع التربة بدخول يُسمح ال
يراليت البـ ادة م أو ا٬ً دولي روفة المعـ وس البيتم ادة م ي ف بقاً مس ة مزروع تالت الش

نف٬ والص وع الن ح توض ة بطاق تالت الش ى عل ق يعل أن ى عل زراعي٬ تثناء(الـ باس
ص قف ل ك ى عل نف والص وع الن ة بكتاب ى يكتف تي ال باريات ن)الص م ون تك ال وأن ٬

لمملكة دخولها الممنوع  .األصناف
 

ه فإن برقوق٬ وال والخوخ المشمش ل مث ة الحجري واة الن ذات ة الفاكه لشتالت وبالنسبة
تنص صحية زراعية بشهادة ومصحوبة السكون٬ طور في وهي فقط تستورد أن يجب

الفيروسية األمراض من خلوها  .على
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الخبر تفاصيل

الخبر األحساء%50عنوان خالص تمور وإنتاج حجم في زيادة

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6865العددالكاتب 1تكرار

خالص50% تمور وإنتاج حجم في زيادة
 األحساء

 

الغزال:االحساء  عدنان

اء األحس ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م ن٬ أعل
ز المحف ون الكرب ة تجرب نجاح يني٬ الحس خالد ار«المهندس »بيوش

ع التاب ادي اإلرش المركز ب ذة والمنف الص٬ الخ نف ص ل النخي ى عل
ة وطني شركة مع بالتعاون باألحساء٬ والزراعة والمياه البيئة لمكتب
ل ونق ر تطوي ى إل دفت وه ة٬ الزراعي زات المحف ي ف ة متخصص
ة وكمي الحجم ادة زي ى إل ؤدي ت والتي التمور٬ قطاع إلى التكنولوجيا

 %.50اإلنتاج
 

المحفز  الكربون
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المحفز الكربون أن ى»بيوشار«وأضاف عل ة التجرب في المستخدم
ي طبيع و ه ل ة%100النخي الترب ة حموض ة معادل ى عل ل يعم

phوالعناصر يوم والبوتاس كالفوسفور برى الك العناصر وتحرير ٬
للري الحاجة ويقلل والمغنيسيوم كالحديد األخرى  .الصغرى

 
نخلة140  ألف

 
نحو افس تتن ذلك٬ صنف140إلى ة نخل ف رة»خالص«أل مثم

ابقة مس ي ف اء األحس ة واح ي ب«ف الرط ى ظ»أحل محاف ة برعاي ٬
وزارة رع ف ن م م وبتنظي وي٬ جل ن ب د محم ن ب بدر األمير األحساء

األحساء في والزراعة والمياه  .البيئة
 

رطب عينات الستقبال موعداً االثنين٬ أمس المنظمة٬ اللجنة وحددت
ولمدة إعالن3الخالص رر المق ن وم الصباحية٬ ترة الف خالل أيام

األربعاء غد مساء المسابقة٬ في  .الفائزين
 

جميلة  مبادرة
 

ة لجن عضو األحساء٬ في المركزي التمور سوق شيخ أشاد وبدوره٬
ابقة٬ بالمس بي٬ الحلي د عبدالحمي األحساء ة غرف ي ف الزراعية التنمية
ن المزارعي تشجيع ي ف ستسهم تي ال ة٬ الجميل ادرة بالمب إياها واصفًا
ًا مستعرض اج٬ اإلنت ي ف ودة والج ول والمحص ة٬ بالنخل ة 7بالعناي

وهي الخالص٬ رطب لتميز المناسب:معايير الحجم(الحجم ادة زي
ر أكث البسر إن إذ م٬ الطع في والجودة السكريات فقدان في يتسبب قد

الطعم يضعف المعتاد ر)من أكث شاحبة٬ غير وزن٬ ال ل ثقي ون٬ الل ٬
أو ة اإلكلينيكي ابات اإلص ن م افية وص ير٬ الغب ن م ة خالي ارة٬ نظ
ي الزراع م للموس ب مناس ابقة المس ت توقي أن ى إل ًا الفت ة٬ الفطري

األحساء واحة في الخالص رطب  .لمحصول
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الخبر تفاصيل

الخبر رجيع"التحلية"عنوان الصفر لمنظومة عالميتين اختراع براءتي على تحصل

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

عالميتين"التحلية" اختراع براءتي على تحصل
رجيع الصفر  لمنظومة

 

 واس-ينبع
د معه ي ف ة ممثل ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس لت حص

التحلية وتقنيات العالم,األبحاث مستوى على اختراع براءتي  .على
 

فر الص ة منظوم ار ابتك ي ف بوق المس ير غ تراع االخ ذا ه ل ويتمث
ات محط ع رجي وز كن تخراج اس ن م ة المؤسس تُمكن س تي ال ع٬ رجي
الي٬ ع الي م د عائ ذا بح يص ث بحي ا تجاري ه من تفادة واالس ة التحلي
ذه ه ل تحوي ي ف إسهامه عن فضالً مربحة٬ التحلية صناعة ويجعل
ضارة واد م أي إرجاع ع تمن ة للبيئ ديقة ص محطات ى إل المحطات

البحر  .لمياه
 

ات وتقني اث األبح د لمعه ام الع دير الم ثي البح ق الفري د قائ ف وكش
تتركز االختراع هذا فكرة أن العمودي٬ صالح أحمد الدكتور التحلية
ة العادي ة التحلي محطات من الخارج الملحي المحلول تركيز رفع في

ن70من بي تراوح ي الي ع تركيز الى المليون في جزء 150ألف
ى ز200إل تركي ن م يزيد س ا م و وه ون٬ الملي ي ف زء ج ف أل

ثروات ال تخالص اس ات عملي هيل وتس ي الملح ول المحل ات محتوي
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فيه  .الكامنة
 

ات محط ن م ي الملح ع الرجي ل كام أن ودي العم دكتور ال ح وأوض
وخاصة أنواعها بمختلف األمالح الستخالص استخدامه سيتم التحلية
استخالص ة كمي ادة لزي باإلضافة ة٬ الفلزي العناصر وبعض الليثيوم

البحر اه مي من المحالة يدخل.المياه وم الليثي عنصر أن ى إل يراً مش
ن م ارج الخ ي الملح ول المحل ي ف يزه وترك ات البطاري ناعة ص ي ف

كبيرًا ماليًا عائدًا ويحقق اقتصاديًا مجٍد رجيع الصفر  .منظومة
 

ن الرحم د عب ن ب ي عل دس المهن ة المؤسس افظ مح الي مع ال وق
تصريح في "الحازمي ة: المملك ي ف القيادة ومتابعة وتشجيع دعم إن

ت تبن حيث االنجازات٬ هذه لتسجيل للعاملين األول الملهم بمثابة كان
ي ف ر والتطوي ث البح م دع ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس
ة الكلف خفض ات عملي ز تعزي ي ف ه بأهميت ا منه إيمانا التحلية تقنيات

الوطن أرض في التحلية صناعة وتوطين الكفاءة  ."وتحسين

 
ه معالي في"وأضاف ي المحل وى المحت ادة لزي المؤسسة ي ف ا عملن

ة التقليدي ات التقني ر تطوي الل خ ن م ة المالح اه المي ة تحلي ناعة ص
ا توطينه ي ف وتساعد ة التحلي صناعة تدعم جديدة منظومات وابتكار
ل لتحوي د وجه بجد المؤسسة ت عمل د وق ا٬ً محلي تصنيعها خالل من
ي ف ة الكيميائي واد الم ض خف ق طري ن ع ة للبيئ ديق لص ات المحط
تلك لتكون المستمر سعيها عن فضًال مستوى٬ ألدنى التحلية عمليات
الصفر ة منظوم ار ابتك خالل من ق تحق ما وهو خضراء المحطات

 ".رجيع

 
والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي معالي توجهات أن إلى معاليه وأشار
ط٬ فق األبحاث د معه مخرجات ى عل يز الترك يقتصر أال على أكدت
بدعم د المعه خارج المخترعين ع جمي تشجيع وجوب على حثت بل
مخرجات دعم ال يشمل وأن ة٬ التحلي صناعة تخدم التي اختراعاتهم
ناعة الص ذه به ة المتعلق ات للتقني ة والعالمي ة المحلي ركات .الش

شركة:"مضيفًا مع ب لجن ا جنب تعمل المؤسسة فان الصدد هذا في
ز تركي ل يص ذي وال ع رجي فر للص رى أخ ه تقنيت ر لتطوي ايرك ه
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عن يزيد ما إلى فيه الملحي ون150٬المحلول الملي ي ف جزء ألف
ة قيادي شركات مع للتباحث الحالي الوقت في تعمل المؤسسة أن كما

رجيع الصفر منظومة مخرجات لبيعها  ".محلية

 
اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ن م ومتين المنظ اتين ه أن ذكر ي ا مم
استخالص خالل من اقتصاديا رافدا ستكونان هيرك وشركة المالحة
والثروات الكنوز تلك واستغالل الملحي المحلول في الكامنة الثروات

السابق في يحدث كان كما هدرها عن  .بدًال
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الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيةعنوان إلكترونيًا:المياه الخدمات لتقديم الشرقية المنطقة في الرقمي التحوُّل مرحلة بدء

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 22تكرار

الوطنية في:المياه الرقمي التحوُّل مرحلة بدء
إلكترونًيا الخدمات لتقديم الشرقية  المنطقة

 

 واس-الرياض
ي الموكل د محم المهندس الوطنية المياه لشركة التنفيذي الرئيس أعلن
ة المنطق دن م ع جمي ي ف الشركة لعمالء اإللكترونية الخدمات إطالق
ة اإللكتروني دماتها خ إطالق نجاح د بع ك وذل ا٬ ومحافظاته الشرقية

ي الماض ارس م هر ش ي ف ازان ج ة ع,بمنطق م ًيا تماش ك وذل
مستهدفات وفق الرقمي التحوُّل مبادرات أهداف لتحقيق إستراتيجيتها

المملكة  .2030رؤية
 

يتمكن س الرقمي التحوُّل هذا خالل من أنه الموكلي المهندس وأوضح
ع جمي ذ تنفي ن م اآلن رقية الش ة المنطق ي ف ة كاف ركة الش الء عم
خالل من أو ل٬ متكام بشكل األسبوع ام أي طوال إلكترونًيا خدماتهم

الموحد االتصال مركز مع د920001744التواصل بع ك وذل ٬
الحاجة دون ي اإللكترون الشركة رع ف في والتسجيل بياناتهم تحديث
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العمالء خدمات فروع زيارة  .إلى
 
"وقال تتماشى: الرقمي للتحوُّل الشركة أعدتها التي التحتية البنى إن

ا تقدمه تي ال الخدمات ع جمي من تفادة لالس زة األجه ع جمي مع تماًما
ركة ل"الش تعم ذي ال العمالء ب ة للعناي ي الرقم وُّل التح أن ا مبيًن ٬

ع الرب ة بنهاي ة المملك اطق من ع جمي في وإطالقه إكماله على الشركة
ام ع ن م ل2020األول أفض ير لتوف تراتيجًيا إس دفًا ه د يع م٬

الخدمات جودة بمستوى لالرتقاء التحتية والبنى التشغيلية الممارسات
لمحافظات ستكون ة المقبل الخطوة أن ى إل يًرا مش ا٬ لعمالئه المقدمة

تبوك ومنطقة المنورة المدينة ومنطقة الرياض٬  .منطقة
 

ة مرتبط ة المقدم ة اإللكتروني دمات الخ أن ي الموكل دس المهن ن وبّي
ب لطل د الجدي اب الحس م رق ة ومعرف اتهم٬ لبيان الء العم ديث بتح
تعراض واس رة الفوت ات عملي ع جمي فح وتص د٬ بع ن ع دمات الخ
دالت مع ة معرف ذلك ك تقسيطها٬ وطلب عليها واالعتراض تفاصيلها
ة ومعرف تسربها٬ أو المياه انقطاع عن واإلبالغ الشهري٬ االستهالك
ي ف ك المال م اس ديل وتع ه٬ وتقنين االستهالك يد لترش ة التعرف شرائح

سابق بمالك ارتباطه  .حالة
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الخبر تفاصيل

الخبر المتعثرة7عنوان الزراعية المشاريع لمعالجة حلول

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد6865العددالكاتب 1تكرار

المتعثرة7 الزراعية المشاريع لمعالجة  حلول

 

مسلم بندر  الرياض

ة الزراعي ة التنمي ندوق ص دد اع7ح القط ي ف ثرة المتع اريع المش ة لمعالج ول حل
باإلضافة المشروع٬ ل تموي ادة وإع المشروع٬ تأهيل إعادة مقدمتها في تأتي الزراعي٬
تشغيل ادة إع ى عل يقوم الصندوق أنشأه برنامج ضمن المتعثر٬ الدين أقساط جدولة إلى
ة والزراع ة البيئ وزارة ع م اون بالتع ا٬ وفني ا وإداري ويقيا وتس ا مالي ثرة المتع المشاريع
ي ف ة الزراعي روض الق تحصيل ارتفع وقت في المشاريع٬ بهذه الراغبين والمستثمرين

بنسبة الماضي العام%40.2العام  .2017عن
 

المشروع  تأجير
 

تثمر لمس ة المديوني ل نق ا أيض ول الحل من ض ن م أخير٬ ر تقري ي ف الصندوق ح أوض
ن م بر تعت الملكية نقل دون االستثمار يرغب لمستثمر المشروع تأجير أن موكدة جديد٬
ع م والتنسيق د٬ جدي مستمثر مع شراكة في المتعثر دخول على عالوة المتاحة٬ الحلول

وغيرها الرخصة٬ وتجديد النشاط٬ كتغيير التراخيص يخص فيما  .الوزارة
 

الفجوة  تقليص
 

خالل من ثرة٬ المتع اريع المش روض ق معالجة إلى يهدف البرنامج أن الصندوق٬ ذكر
تثمار االس ن م راغبين ال الجدد للمستثمرين فرص وإتاحة جدد٬ مستثمرين على طرحها
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ندوق٬ الص ي مقترض دى ل ثرة المتع اريع المش غيل تش ادة وإع ي٬ الزراع ال المج ي ف
األسواق ي ف ب والطل العرض ن بي الفجوة وتقليص ج المنت ادة زي ي ف هام اإلس ذلك وك

المشاريع هذه إقامة من المستفيدة المناطق تنمية في اإلسهام على عالوة  .المحلية٬
 

االستثمارية  التكاليف
 

حوالي تحصيل من تمكن قد الزراعية٬ التنمية صندوق خالل872وكان لایر٬ مليون
الي الم ام الع ي ف تحصيل م ت بما مقارنة المنصرم٬ المالي الغ2017العام 622والب

بة بنس ا ارتفاع يمثل ما وهو لایر٬ ام%40.2مليون الع خالل ق واف الصندوق وأن ٬
تثمارية االس ا تكاليفه ت بلغ ون٬ المزارع ا به دم تق ة زراعي اريع مش م دع ى عل ت الفائ

ام1047 ع ي ف تثمارية اس ات طلب ن م ه علي ق واف ا م ل مقاب لایر٬ ون 2017٬ملي
حوالي كانت بلغت780والتي زيادة وبنسبة لایر٬  %.34مليون

 
المعتمدة  القروض

 
ي حوال بلغت د فق الماضي٬ الي الم ام الع خالل دة المعتم القروض يخص ما 614أما

المالي العام خالل تم ما مقابل لایر٬ ي2017مليون حوال الغ لایر617٬والب ون ملي
بنسبة انخفاض يمثل ما كانت%0.5وهو فقد القروض عدد أما ي٬608 ف روض ق

مقابل المنصرم٬ في657العام بنسبة2017قرضا انخفاضا هذا ويعد ٬7.5.% 
 

السداد  إعانات
 

موعد ي ف دادها س د عن المستحقة روض الق من تحسم والتي السداد٬ إعانات مجال وفي
م رق وزراء ال س مجل رار لق تنفيذا اريخ217استحقاقها٬ د28/7/1425وت فق ٬ هـ

الماضي العام في اإلعانات تلك ام71بلغت الع ي ف اتم م ة مقارن لایر٬ 2017مليون
يقارب بـ62.7بما زيادة نسبة يمثل ما وهو لایر٬  %.13.2مليون

 
 حلول
 

المتعثرة المشاريع  معالجة
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المشروع تأهيل  إعادة
 

المشروع تمويل  إعادة
 

المتعثر الدين أقساط  جدولة
 

جديد لمستثمر المديونية  نقل
 

االستثمار يرغب لمستثمر المشروع  تأجير
 

جديد مستثمر مع شراكة في المتعثر  دخول
 

النشاط بتغيير الوزارة مع  التنسيق
 

لعام الصندوق  2018تقرير
 

القروض872 من تحصيله تم لایر  مليون
 

استثمارية1047 مشاريع تكاليف لایر  مليون
 

معتمدة614 قروض لایر  مليون
 
سداد71 إعانات لایر  مليون
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيعنوان بـ"الصندوق تسويق شركة لایر28يموّل مليون

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الزراعي بـ"الصندوق تسويق شركة لایر28يمّول  مليون

وتوزيعها الخضار وتدريج وتغليف تعبئة عمليات  لتنشيط

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

غ بمبل اض الري ة منطق ي ف ة الدولي ة سلس شركة ة٬ الزراعي ة التنمي صندوق 28مّول
ات التقني تخدام اس ه خالل من يتم الزراعية٬ للمنتجات تسويق مركز إلنشاء لایر؛ مليون
ق طري عن ا وتوزيعه الخضار٬ وتدريج وتغليف وتعبئة التسويق عملية لتنشيط الحديثة

الذكية الهواتف وتطبيقات اإللكترونية والمتاجر التجزئة  .محالت
 

ه ودعم ة التنمي ال مج ي ف ويق التس ة بأهمي ندوق الص إدراك ق منطل ن م ك ذل أتي وي
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الزراعية  .للمنتجات
الزراعي٬ القطاع في التسويقية العملية تنشيط على الزراعية التنمية صندوق ويحرص

ام ع ة نهاي وحتى ائه إنش منذ يسهم إذ الالزمة؛ بالقروض دعمها على م2018والعمل
الزراعية المنتجات تسويق مراكز من عدد  .بتمويل

 

ى حوال قروضها إجمالي ى74وكان بحوال در تَُق ا وطاقته لایر٬ ون طن45ملي ف أل
السنة  .في
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باألردنعنوان العذبة المياه في السمكي االستزراع حول تدريبية دورة تنظم الزراعية للتنمية العربية المنظمة

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد2962العددالكاتب 1تكرار

حول تدريبية دورة تنظم الزراعية للتنمية العربية المنظمة
باألردن العذبة المياه في السمكي  االستزراع

 

 
 واس-الخرطوم

ن م ذ تتخ تي ال ة العربي ة للجامع ة التابع ة الزراعي ة للتنمي ة العربي ة المنظم ت نظم
ة التدريبي دورة ال مية الهاش ة األردني ة بالمملك الزراعة وزارة ي ف ا له رًا مق وم الخرط

تى ح تمر تس تي ال ة العذب اه المي ي ف مكي الس تزراع االس ول ح ة و18القطري يولي
بمشاركة العربية17الجاري٬ بالدول السمكي القطاع في المتخصصة الكوادر  .من

 
واع األن ار اختي مل تش دورة ال إن وم الخرط ي ف وم الي ا له ان بي ى ف ة المنظم ت وقال
ية الهندس التصاميم وع ن ائي٬ الم تزراع االس نظم لتصنيف ة العام األسس المستزرعة
تصريف اة وقن األحواض وبناء وتصميم االستزراع مياه إدارة إستراتيجية المستخدمة٬
اب حس ة كيفي ماك٬ األس ق عالئ ات مكون تزرعة٬ المس ماك األس ة وتغذي ذاء غ اه٬ المي
ماك األس واع أن م أه مكية٬ الس زارع الم ي ف ل العم ام مه ماك٬ األس ق عالئ ب تركي
مكية الس زارع الم بعض ى إل ة ميداني ارة زي ى إل إضافة ة٬ العذب المياه في المستزرعة

 .باألردن
 

ام الع ع مطل أنشأت د ق الزراعية للتنمية العربية المنظمة أن يذكر بكة2014مما الش
ر المنب وتعد العربية الدول جميع عضويتها في تضم التي المائية األحياء لتربية العربية

العربية الدول في السمكية الثروة قطاع لتطوير والمختصين للخبراء  .العربي

71



 

لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان فاتورة قيمة ارتفاع يشكو متوقع..مواطن غير )فيديو(السبب

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2654العددالكاتب 1تكرار

المياه فاتورة قيمة ارتفاع يشكو متوقع..مواطن غير  )فيديو(السبب

 
 

التحرير–تواصل  :فريق
ه فاتورت ارتفاع من مواطن شكوى الوطنية المياه لشركة التابعة الميدانية الفرق باشرت

متوقع غير مكان في تسريب وجود اتضح حيث األحساء٬ محافظة  .في
 

ا وإظهاره اتورة الف ة قيم اع ارتف ن م اه المي ركة لش كوى بش ه توج د ق واطن الم ان وك
رة لمباش ركة بالش ة الميداني رق الف ت فتحرك اه٬ المي ن م يرة كب ة كمي ه منزل تهالك اس

بنسبة سليم العداد جهاز أن لها تبين إذ  %.100المنزل؛
 

ي الت ية الرئيس المضخة من قادم التوزيع٬ قاعدة في تسريب على الفرق عثرت بدورها
ؤدي ت المياه من كبيرة كمية تسريب في تتسبب وبالتالي المنزل؛ كامل على المياه توزع

الفاتورة قيمة  .الرتفاع
 

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/ysxqmKmK8NQ 
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لتاريخ الصحفي 13/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية"عنوان للهيئة":الحياة تتبع ال والسيارة قديم الصيد لمركبة المتداول المقطع

الخبر الخبرالثالثاء-16/07/2019-13/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2950العددالكاتب 1تكرار

الفطرية" تتبع":الحياة ال والسيارة قديم الصيد لمركبة المتداول المقطع
 للهيئة

النظامية":شراحي" اإلجراءات التخاذ حينه في المعنية للجهات به  الرفع

 

الهواملة  الرياض-مسلّم

ة والمركب ديم ق ع مقط ه تداول م يت ا م أن ة الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ حت أوض
للهيئة تتبع ال الصيد في  .المستخدمة

 

شراحي راهيم إب ة الفطري اة للحي عودية الس ة بالهيئ ة والتوعي اإلعالم إدارة دير م ال وق
أن":سبق"لـ رر تك أن ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ تود توضيحه٬ سبق لما تأكيداً

بأنهم حكومية سيارة باستخدام بالصيد يقومون ألشخاص مصور مقطع في تداوله يتم ما
للهيئة تتبع ال المستخدمة السيارة وأن الهيئة منسوبي من  .ليسوا
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اف ان:وأض شخص ه ب ر يظه نوات س ذ من ويره تص م ت ديم ق ع المقط ذا ه أن ح نوض
ات الجه إلحدى تتبع سيارة ويستخدمان البرية٬ والطيور الحيوانات صيد لنظام مخالفان
بحقهم النظامية اإلجراءات التخاذ حينه في المعنية للجهات به الرفع تم وقد  .الحكومية٬

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/RTvxLOrsQQ0 
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