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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتنظيمعنوان بإقامة المتعلقة المهمات الجنادرية"نقل الثقافة"مهرجان وزارة إلى

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد18650العددالكاتب 1تكرار

وتنظيم بإقامة المتعلقة المهمات الجنادرية"نقل إلى"مهرجان
الثقافة  وزارة

لمدة بالعمل التجارية لألنشطة مالي24السماح بمقابل  ساعة

 

 واس-جدة

٬ ـ هللا حفظه ـ عود س آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش الحرمين ادم خ رأس
بجدة السالم قصر في الثالثاء٬ اليوم ظهر بعد الوزراء٬ مجلس عقدها التي  .الجلسة٬

 

ة جالل تقباله اس ائج نت ى عل س المجل الشريفين الحرمين ادم خ أطلع الجلسة٬ بداية وفي
تعراض اس ن م ه خالل م ت ا وم ا٬ ماليزي ك مل اه ش د أحم لطان الس ن ب دهللا عب لطان الس
اء رؤس ة دول تقباله واس قيقين٬ الش البلدين بين المستمر التعاون وآفاق األخوية للعالقات
ا وم سالم٬ ام وتم نيورة٬ الس ؤاد وف اتي٬ ميق نجيب األسبقين اللبنانية الجمهورية وزراء
محيطه ضمن تقراره واس ان لبن ن أم ى عل ة المملك حرص على تأكيد من خالله جرى

 .العربي
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دكتور ال ة بالنياب الم اإلع ر وزي وزراء ال س مجل و عض ة الدول ر وزي الي مع ح وأوض
مجلس أن ة الجلس ب عق عودية الس اء األنب ة لوكال ه بيان ي ف سعيد ن ب سعد ن ب عصام
من اإلسالمية اط األوس ه عن برت ع ا لم وشكرها ة المملك دير تق عن أعرب الوزراء٬
ل بك الحج عائر ش ألداء رغ للتف رام الح هللا ت بي اج لحج ة المملك دعوة ب ب وترحي د تأيي
والمتميزة المتكاملة والخدمات الجهود على وثناء صفوه٬ يعكر ما كل عن والبعد سكينة
م حجه الحجاج ن م ل يتقب أن هللا سائالً والزوار٬ والمعتمرين الحجاج لخدمة تبذلها التي
ذا ه تقبلت اس وعال جل هللا من بتوفيق المملكة أن إلى السياق هذا في المجلس وأشار ٬

قرابة ي8العام مليون ي حوال هللا يئة بمش تقبل وستس رة٬ العم مناسك أدوا لم مس ماليين
وزارة من الصادرة اإلدعاءات رفض تجدد الشأن هذا وفي العالم٬ دول جميع من حاج
ن م ام أم ل العراقي ع تض ة المملك ة حكوم أن ب ة القطري المية اإلس ؤون والش اف األوق
الحج مناسك ألداء قطر ي ف مقيمين أو قطريين من المقدسة المشاعر زيارة في يرغب
ع جمي أت هي د ق ة المملك في المختصة الجهات أن حيث الحقيقة٬ ينافي ما وهو والعمرة

قطر دولة فيها بما كافة العالم دول من والمعتمرين الحجاج لقدوم ويسرت  .السبل
 

دول ة قائم ي ف ة الثاني ة المرتب ى إل ة المملك دم تق د ع وزراء٬ ال مجلس أن معاليه٬ وبين
خدمات ديم لتق اً عالمي المحددة الترددية النطاقات تخصيص لمجموع العشرين مجموعة
المملكة في المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع به يحظى لما نتيجة المتنقلة٬ االتصاالت
م الدائ المملكة وفد مشاركة إلى المجلس تطرق كما الرشيدة٬ القيادة من وتمكين دعم من

وان بعن اش نق حلقة في المتحدة األمم ة"لدى العالمي راكة والش ي الرقم التحول ز تعزي
المستدامة التنمية أهداف ادة"لتحقيق إش ن م دثون المتح ه عن بر ع ا وم ورك٬ نيوي في

دم التق ب جان ى إل ال المج ذا ه ي ف المتحدة م األم ع م ة الفاعل راكتها وش ة المملك دور ب
المعلومات تقنية مجال في أحرزته الذي  .الملحوظ

 

عن وعبر الم٬ والع ة المنطق ي ف ا وتطوراته داث األح تجدات مس س٬ المجل واستعرض
مايو كيس ة بمدين دقاً فن تهدف اس ذي ال ابي اإلره وم للهج تنكارها واس ة المملك ة إدان
قيق الش الصومال ولشعب ة ولحكوم الضحايا لذوي والمواساة العزاء وقدم بالصومال٬
ب جان ى إل ة المملك وف وق ى عل د التأكي دداً مج ابين٬ للمص ل العاج فاء بالش ات والتمني

والتطرف واإلرهاب العنف أشكال جميع ضد الشقيقة الصومال  .جمهورية
 

التالية القرارات الوزراء مجلس  :وأصدر
 

 :أوًال
رار ق ي ف النظر د وبع والزراعة٬ والمياه البيئة وزير معالي رفعه ما على االطالع بعد

م رق الشورى اريخ)156/42(مجلس مجلس15/9/1440وت رر ق ٬ هـ
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اء الم ور طي ة حماي اتفاقية إلى السعودية العربية المملكة انضمام على الموافقة الوزراء
أور المهاجرة-األفريقية  .آسيوية

بذلك ملكي مرسوم أُعد  .وقد
 

 :ثانيًا
للطيران العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس النقل وزير معالي رفعه ما على االطالع بعد

رقم الشورى مجلس قرار في النظر وبعد اريخ)166/44(المدني٬ 17/9وت
ة1440/ العربي ة المملك ة حكوم ن بي ة اتفاقي ى عل الموافقة الوزراء مجلس قرر هـ٬

الجوي النقل خدمات مجال في بنين جمهورية وحكومة  .السعودية
 

بذلك ملكي مرسوم أُعد  .وقد
 

 :ثالثًا
ي ف النظر وبعد الرحمن٬ ضيوف خدمة لبرنامج المحدثة التنفيذ خطة على االطالع بعد

م رق الشورى س مجل اريخ)137/37(قرار رر18/8/1440وت ق ٬ هـ
ل التنق حظر م حك ن م وي النب المسجد ارة وزي للعمرة القادمين استثناء الوزراء مجلس

الفقرة في الوارد المنورة والمدينة وجدة المكرمة مكة نطاق المادة)أ(خارج )3(من
الصادر ٬ ا وغيره رة العم أو للحج دخول بتأشيرات للمملكة القادمين معاملة تنظيم من

رقم الملكي  .هـ18/10/1404وتاريخ)42/م(بالمرسوم
 

بذلك ملكي مرسوم أُعد  .وقد
 

 :رابعاً
ي الوطن ان المهرج ات فعالي م وتنظي ة بإقام ة المتعلق ات المهم ل نق الوزراء مجلس قرر

والثقافة الجنادرية(للتراث الثقافة)مهرجان وزارة إلى الوطني الحرس وزارة من ٬. 
 

 :خامسًا
دة لم ل بالعم ة التجاري طة لألنش ماح الس وزراء ال س مجل رر ك)24(ق وذل ٬ اعة س

ة والقروي البلدية الشؤون وزير يحدده مالي درها–بمقابل يق تي ال ارات لالعتب اً –وفق
يه تقتض ا م ب بحس ل٬ المقاب ذا ه ا عليه ري يس ال تي ال ة التجاري طة األنش دد يح ا كم

األنشطة تلك طبيعة أو العامة  .المصلحة
 

 :سادسًا
الشورى مجلس قراري في النظر وبعد المالية٬ وزير معالي رفعه ما على االطالع بعد

م اريخ)117/32(رق م20/7/1440وت ورق ٬ )188/48(هـ
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اريخ ام21/10/1440وت نظ ى عل ة الموافق وزراء ال س مجل رر ق ٬ هـ
الحكومية والمشتريات  .المنافسات

 

بذلك ملكي مرسوم أُعد  .وقد
 

 :سابعًا
التالي النحو على وذلك عشرة٬ الرابعة للمرتبة ترقيات على الوزراء مجلس  :وافق

 

وظيفة-1 إلى العيوني عبدهللا بن محمد بن أحمد ة(ترقية ميزاني ار ة)مستش بالمرتب
الدفاع بوزارة عشرة  .الرابعة

ة-2 وظيف إلى شويل علي بن أحمد بن سعيد ديات(ترقية البل لشؤون ن األمي ل )وكي
الشرقية المنطقة بأمانة عشرة الرابعة  .بالمرتبة

ة-3 وظيف ى إل يد الرش بر الج دهللا عب ن ب در بن ة ة(ترقي اإلداري ؤون الش عام دير م
للرياضة)والمالية العامة بالهيئة عشرة الرابعة  .بالمرتبة

ة-4 وظيف ى إل ان الزاك الح ص ن ب راهيم إب ن ب ف يوس ة رك(ترقي جم ام ع دير )م
للجمارك العامة بالهيئة عشرة الرابعة  .بالمرتبة

ة-5 وظيف ى إل ادي المحم هللا دخيل بن مرضي بن محمد جمرك(ترقية ام ع دير )م
للجمارك العامة بالهيئة عشرة الرابعة  .بالمرتبة

 

ه٬ أعمال جدول على المدرجة العامة الموضوعات من عدد على الوزراء مجلس واطلع
رآه بما حيالها ووجه فيها جاء بما علماً المجلس أحاط  .وقد
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان اعتراضك..شركة قبول لعدم !نأسف

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العنقريالكاتب سليمان الرصد17093العددمحمد 1تكرار

المياه اعتراضك..شركة قبول لعدم  !نأسف

 

العنقري سليمان  محمد

ام الع ي ف ة الوطني اه المي ركة ش ت ال2008تأسس واالنتق دمات الخ ين لتحس م
ة متقدم اه مي بكة لش اج وتحت د الحم و واسعة ة المملك فمساحة القطاع هذا لخصخصة
ي ف اه بالمي در اله ل لتقلي ذلك وك ة عالي اءة كف ذات اليف بتك توى المس ة عالي دمات وخ

العمالء رضا تلبي التي بالخدمات التطوير من والعديد المدن داخل  .الشبكات
 

فبعض العميل تطلعات دون زالت ما بأنها تفاجئ الخدمات هذه لبعض تنظر عندما لكن
تساؤالت ى عل ة لإلجاب ة الكافي ات المعلوم ون يمتلك ال الموحد االتصال مركز موظفي
أو أعطاالً أن ون ك مجاناً مياه تعبئة لك سيطلب إنه الموظف لك يقول قد فمثالً المتصل
الشركة ب طل ن م اجئ تف كنه تس ذي ال الحي ب الخاصة بكة الش ى عل م تت صيانة أعمال

ة قيم ب تطل ا بأنه اه المي ة بتعبئ ة ت«المعني ز»الواي بالمرك ال االتص اودة مع د وعن
الموظف ك ل ول يق اني مج ه إن ال ق الموظف أن م رغ ة التكلف دفع سبب عن لالستفسار
ة المختص يانة الص إدارة ق طري ن ع م تت ة المجاني ة التعبئ إن الك اتص تقبل يس ذي ال
موظف ا به ك يبلغ تي ال ات المعلوم ن م د العدي أن ا كم الفنية األعطال بالغات باستقبال
ات معلوم ن م ه علي حصلت ا م بأن التساؤل نفس حول للمركز آخر اتصال بأي تفاجئ
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الشركة من تقرير تطلب أن عليك يتعين إذ التسريبات عن الكشف كطلب كاملة تكن لم
ك ل يوضح أن دون الكشف ل عم ك من يطلب الموظفين بعض بينما بالفحص تقوم التي

التقرير على الحصول  .ضرورة
 

ول قب دم لع ف نأس ول تق الة رس و ه لك يص ا فم ير الفوات ى عل ات االعتراض ن ع ا أم
ال االتص د عن تى وح ك مالحظات ى عل رد ال أو باب األس اح إيض دون ك اعتراض
بعض أن المالحظ ن لك ا٬ً دقيق اً جواب د تج ال تراض االع رفض سبب عن لالستفسار
تهالك االس ون يك أن ن يمك ال إذ تغرب مس أمر وهو القيمة بنفس شهريا تتكرر الفواتير
ا فيه تنخفض هور الش ض فبع ير الفوات ة بقيم ات التباين بخالف هر ش ل ك في اويًا متس

ى إل ل تص ب بنس بقها س هر ش ن ع اتورة دة%80الف بع ه يلي ذي ال هر بالش ترتفع ل
ذا ه بب س حول باعتراضات دمت تق ا مهم ركة الش ن م توضيح أي د تج وال أضعاف

الفواتير بقيمة  .التباين
 

ا له النظر ن م د الب العمالء تواجه مالحظات يوجد عملها في إيجابيات من للشركة كما
ة لكاف رفتهم مع ن م د والتأك أهيلهم وت وظفين الم ات وإمكاني أداء ر وتطوي ا ومعالجته
رد ال حول أوضح معلومات إلدخال باإلضافة المتصل العميل يطلبها قد التي المعلومات
تكون س الشركة كون الخدمة كفاءة لرفع وذلك اعتراض أو مالحظة أو شكوى أي على
عموماً الحضرية والمناطق المدن كافة داخل الصحي والصرف المياه لقطاع  .المشغل
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرقعيعنوان جمرك تزرع الخضراء الباطن حفر رابطة

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17093العددالكاتب 1تكرار

الرقعي جمرك تزرع الخضراء الباطن حفر  رابطة
 
 
 
 
 
 
 
 

الباطن البوادي-حفر  :مبارك

ر حف رابطة وقَّعت ة الحمام ناصر ن ب ي عل ي الرقع ذ منف رك جم ام ع دير م بحضور
ة المحلي األشجار من شتلة ألف بعدد المنقذ بتزويد تتمثّل شراكة عقد الخضراء .الباطن
من جو اء اللق اد س د وق بصيص٬ د محم د أحم ة العام ات العالق مدير الرابطة مثّل وقد
التشجير ة أهمي ى وعل اون التع ضرورة ى عل ان الجانب د أك ث حي أفضل٬ ببيئة التفاؤل
د لوف ة التذكاري دايا اله ي الرقع ذ منف رك جم دير م دّم ق اء اللق ي وف ة٬ والبيئ ان لإلنس

 .الرابطة
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والشتالت39":البيئة"عنوان والتقاوي البذور نظام لمخالفي مالية غرامات لایر ألف

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 26تكرار

لمخالفي39":البيئة" مالية غرامات لایر ألف
والشتالت والتقاوي البذور  نظام

 

 

 واس-الرياض
ة٬ مالي ات وغرام ات عقوب والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة فرضت

ة39بقيمة الزراعي والمؤسسات الشركات من عدد على لایر٬ ألف
مجلس دول في والشتالت والتقاوي البذور لنظام المخالفة والتجارية٬
مناطق ن م عدد ي ف ة٬ التنفيذي والئحته العربية الخليج لدول التعاون
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 .المملكة
 

ة المخالف ذور الب ات كمي إتالف ب ة المخالف ات الجه وزارة ال ت وألزم
متخصصة مؤسسة خالل من حسابها٬  .على

 
دكتور ال الوزارة ب ة النباتي ثروة لل ة العام اإلدارة ام ع دير م ح وأوض

ت بلغ بوطة المض ات المخالف أن ب٬ الخطي ليمان ات10٬س مخالف
ة مجهول ة متنوع ذور ب وات وعب اس أكي داول ت ن بي ا م ت وتنوع
البذور أكياس من عدد فتح إلى إضافة الصالحية٬ منتهية أو المصدر

المختصة الجهة من رسمية موافقة أخذ دون بالتجزئة  .وبيعها
 

غ بل ضبطه م ت ا م وع مجم أن الخطيب دكتور ال ن و31وبي اً كيس
و200 المصدر٬ مجهولة بذور ر3كيلو أحم بصل ذور ب وات عب

و الصالحية٬ ى30منتهية إل إضافة مغشوشة٬ بذور كيس1كيلو
و يم برس ذور ة30ب موافق ذ أخ دون ة بالتجزئ ت بيع ذور ب و كيل

و و677رسمية٬ متنوعة بذور كرمسون4بكت بطيخ بذور بكت
الصالحية منتهية  .سويت

 
تزام االل ى إل ات والمؤسس ركات الش ع جمي ب الخطي دكتور ال ا ودع
ات العقوب أن حًا موض ة٬ الفني تراطات واالش ريعات والتش ة باألنظم

ى إل تصل ة مالي غرامات إيقاع تشمل النظام حددها ألف200التي
ة٬ المخالف أة المنش وإغالق ذور الب الف إت ات العقوب تشمل ا كم لایر٬

المخالفة مستوى ذلك  .ويحدد
 

بعدد المكرمة مكة منطقة في وقعت المخالفات أن ات4٬يذكر مخالف
بـعدد الرياض منطقة الفتين3٬تليها بمخ جازان منطقة ثم مخالفات٬

واحدة بمخالفة الشرقية  .والمنطقة
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكافحته"عنوان وطرق الغبار ..حلم بالقطيف" عمل ورشة

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2963العددالكاتب 1تكرار

مكافحته" وطرق الغبار ..حلم بالقطيف" عمل  ورشة

 

 
 واس-الدمام

ة وقاي دة بوح الً ممث رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م ينّظ
غًدا بالفرع وان,المزروعات بعن ل عم ه"ورشة مكافحت وطرق ار الغب م ك,"حل وذل
القطيف مزارع  .بأحد

 
دس المهن رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح وأوض
ع جمي تصيب التي الحشرية غير األفات أهم من الغبار حلم أن المطيري علي بن عامر
دد ع ك لفت ل النخي أشجار تتعرض ا كم ٬ ًدا ج كبيرة خسائر ويخلف النخيل ثمار أنواع
بعض ي وف نين الس بعض ي ف ة٬ بالغ أضراًرا ا له بب تس تي ال ات األكروس واع أن من

وعنكبوت أماكن"أكاروس"األماكن٬ ة كاف ي ف واع األن ذه ه وأخطر م أه من ٬ الغبار
العالم في النخيل  .زراعة

 
العمل وورش دوات والن المحاضرات من سلسلة ضمن تأتي هذه العمل ورشة أن وبين
ن وفنيي ين مهندس ن م ين المختص تهدف تس تي ال ة القادم ترة الف الل خ ا إقامته زعم الم

الزراعة بشؤون والمهتمين المزارعين وكذلك  .زراعيين
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلسكانعنوان لمشروعات المقدمة الخدمات يبحثان بجازان اإلسكان عام ومدير المياه خدمات مدير

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الخدمات يبحثان بجازان اإلسكان عام ومدير المياه خدمات مدير
اإلسكان لمشروعات  المقدمة

 

 واس-جيزان
ه بمكتب بر ج ناصر ن ب در بن دس المهن جازان ة بمنطق اه المي خدمات عام دير م ى التق

وم الي اإلدارة الم,ب س ن ب ن حس دس المهن ة بالمنطق كان اإلس وزارة رع ف ام ع دير م
 .السهيمي

ة العام اإلدارة دمها تق تي ال والخدمات بالمشروعات ل العم ير س بحث اللقاء خالل وتم
روع لمش ازان بج اه المي دمات اردن"لخ ج فوة يزان"الص ج ة اريع,بمدين مش د أح

وزارة لل ة التابع المشروعات ن م يره وغ اإلسكان وزارة ل ة التابع اري العق ر ,التطوي
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روعات مش ن م يره وغ روع للمش رف والص اه المي دمات خ ال بإيص ة الكفيل بل والس
ترض تع تي ال عوبات والص ات العقب ة كاف ذليل وت ذ التنفي ت تح تي وال ذة المنف كان اإلس

 .تنفيذها

ن اإلدارتي بين التعاون سبل لدعم المعدة واآلليات الخطط استعراض اللقاء خالل وجرى
واطن والم وطن ال يخدم ا م ل ك ديم لتق ا بينهم ود الجه والة,وتضافر ات لتوجيه اذاً إنف

ـ هللا دهم أي ـ ر ن,األم م ه بحث م ت ا م ال حي ة الالزم يات والتوص رارات الق اذ واتخ
 .موضوعات
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والدواءعنوان الغذاء بهيئة الشمالي القطاع مدير يلتقي الشمالية بالمنطقة األرصاد هيئة مدير

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد2963العددالكاتب 1تكرار

الشمالي القطاع مدير يلتقي الشمالية بالمنطقة األرصاد هيئة مدير
والدواء الغذاء  بهيئة

 

 
 واس-تبوك

ثامر دس المهن مالية الش ة بالمنطق ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة عام مدير التقى
س أم وي د٬,البل الحم ر جعف دواء وال ذاء للغ ة العام ة بالهيئ مالي الش اع القط دير بم

الجهتين كال من المختصين من عدد خالل.بحضور جرى أنه البلوي المهندس وأوضح
ل العم ة تكاملي مان لض ترك المش يق والتنس ن الجهتي ن بي اون التع بل س ة مناقش اء اللق
برات والخ ات المعلوم ادل تب ى إل باإلضافة الطرفين٬ ن م ة المقدم بالخدمات واالرتقاء
الخدمات ر وتطوي ة المبذول ود للجه ل األمث تثمار االس لضمان التجارب ن م واالستفادة
راءات واإلج ام المه ة ومناقش اص٬ الخ اع القط ن م ة التنمي ركاء لش هيالً تس ة المقدم
إصدار ة وآلي للمنشآت الميداني التفتيش آلية استعراض وتم الجهتين لكال واالشتراطات

جهة لكل المستهدفة واألنشطة  .التراخيص
القطاع ن م الشركاء بمشاركة عمل ورش عقد على االتفاق جرى أنه إلى االنتباه ولفت
والصعوبات ديات والتح المنشآت ألصحاب تراطات واالش المتطلبات لتوضيح الخاص

تواجههم  .التي
د فه ير األم ي الملك السمو صاحب لتوجيهات تنفيًذا تأتي اللقاءات هذه مثل أن إلى أشار
اإلدارات ن بي دائم ال ل التواص ة ألهمي وك تب ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب

المنطقة ألبناء المقدمة الخدمات وتطوير اإلجراءات لتوحيد  .الحكومية
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مليون28عنوان

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إلى1300عنوان يصل بتمويل الريفية التنمية لبرامج ريـال70قرض مليون

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد9410العددالكاتب 1تكرار

إلى1300 يصل بتمويل الريفية التنمية لبرامج ريـال70قرض  مليون
 

 
 

 
 
 

الرياض من الخميس  سلطان

من أكثر الزراعية التنمية صندوق ى1300قدم إل يصل ل بتموي رض ون70ق ملي
الجاري العام خالل الريفية٬ التنمية برامج لبعض لـ.لایر دس"االقتصادية"وقال المهن

ت الوق ي ف دم يق ندوق الص إن ندوق٬ الص م باس مي الرس دث المتح اني؛ القحط ى موس
ي مرب غار لص ر تطوي امج برن ا منه ة٬ الريفي ة التنمي رامج ب ض لبع ويال تم الي٬ الح
ج برنام ر تطوي وأيضا العسل٬ اج وإنت النحل ي مرب لصغار ر تطوي وبرنامج الماشية٬

األسماك صيادي ل.صغار التموي رامج ب ة بقي إطالق ى إل يسعى الصندوق أن ن٬ وبي
لبرامج الريفية"المساند وزارة"التنمية ل قب ن م دة المعتم ة الزراعي ات السياس حسب ٬

الجمعيات مجلس مع بالتعاون البرامج تلك بتمويل الخاصة والزراعة والمياه  .البيئة
 

دور أن ح٬ الزراعي"وأوض ندوق ج"الص برام ل لتموي اند المس امج البرن ل تموي ي ف
م أه د يع ذي ال للمملكة٬ الغذائي واألمن الريفية التنمية في المساهمة هو الريفية٬ التنمية
لایر ارات ملي ة ثالث نحو خصص الصندوق أن مبينا الزراعي٬ القطاع في االستثمارات

الريفية التنمية لتمويل المساند البرنامج  .لدعم
 

م لألم ارة والتج ة األغذي ة منظم ع م اون بالتع ة والزراع اه المي ة البيئ وزارة ت وعمل
ة"الفاو"المتحدة المملك ي ف تدامة المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج برن تطوير على ٬
ى2025–2018 إل إضافة المتاحة٬ والموارد الفرص واستثمار باستغالل وذلك ٬

16



ة الطبيعي وارد الم ب حس ة٬ المختلف اطق المن ي ف بية النس يزات المم ن م تفادة االس
السكان وعدد الزراعية  .واإلمكانات

 

نحو ى إل ة الريفي ة التنمي امج لبرن ة اإلجمالي التكلفة ة12وتصل نهاي تى ح لایر ار ملي
تخصيص2025 اد اعتم د بع وذلك ارات٬8.75 ملي ة ثالث ى إل إضافة لایر٬ ار ملي

م حج وق تف واقتصادية اجتماعية مكاسب من له لما الزراعية٬ التنمية صندوق من لایر
له المخصصة المالية  .االستثمارات

 
بمبلغ الرياض منطقة في شركة الزراعية التنمية صندوق مّول متصل٬ سياق 28وفي

ات التقني تخدام اس ه خالل من م يت ة٬ الزراعي للمنتجات تسويق مركز إلنشاء لایر مليون
ق طري عن ا وتوزيعه الخضار دريج وت وتغليف وتعبئة التسويق عملية لتنشيط الحديثة
ن م ك ذل أتي ي ث حي ة٬ الذكي ف الهوات ات وتطبيق اإللكترونية والمتاجر التجزئة محالت
الزراعية للمنتجات ودعمه التنمية مجال في التسويق بأهمية الصندوق إدراك  .منطلق
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جرادعنوان رفيدة»الدبا«انتشار أحد في

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19317العددالكاتب 1تكرار

جراد رفيدة»الدبا«انتشار أحد  في

 
 

مريّح آل (أبها(دخالد مريّح:تصوير) آل  )خالد

جراد من هائلة أسراب د»الدبا«انتشرت أح بمحافظة الزراعية المواقع من العديد في
ه بمكافحت ة الزراع وزارة دخل ت ينتظرون المواطنون يزال ال فيما عدة٬ أيام منذ رفيدة

المناسبة الحشرية المبيدات باستخدام عليه  .والقضاء
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تاروتعنوان في مركبة يبتلع أرضي هبوط

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد16833العددالكاتب 1تكرار

تاروت في مركبة يبتلع أرضي  هبوط

 

حسين بن  الدمام-ناصر

قطيف٬ الـ ة محافظ رور م إدارة ب ممثال الشرقية المنطقة مرور من مكّونة لجنة باشرت
ق طري ي ف حدث أرضيا ا هبوط ة٬ عالق ذات أخرى ات وجه الشرقية٬ المنطقة وأمانة

أمس يوم تاروت٬ في  .يقع
 

ا حينم واطنين٬ الم د أح لمركبة أرضي هبوط ابتالع بحادثة بالغا الشرقية مرور وتلقى
ادث الح وع لوق ة األولي ات المعلوم تشير ا فيم ق٬ الطري نفس ي ف ه بمركبت يسير ان ك

مياه أنبوب في كسر  .بسبب
 

لـ دهللا العبي عبداللطيف الـعقيد المرورية الـسالمة شعبة مدير وم«وأكد رور»الي م أن
التنسيق م ت ث حي تاروت٬ شوارع بأحد أرضي هبوط حادثة بوقوع بالغا تلقى الشرقية

المرورية الحركة تنظيم حواجز وضع وتم الحادثة٬ لمباشرة المنطقة أمانة  .مع
 

الـعبيدهللا وط:وأضاف الهب باب أس على والوقوف المرورية الحركة انسيابية ضمان تم
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عن والكشف األرواح٬ ة حماي أجل ن م يز٬ وج ت وق ي ف ات الجه مختلف من والعمل
حدوث مستقبالمسببات تكراره عدم وضمان الهبوط  .هذا

 

ن وقتي ي ف ا وقعت رقتين متف ادثتين ح آخر ان األذه ى إل أعادت وط الهب ة حادث أن ذكر ي
دمام الـ ة مدين ي ف رى واألخ اء األحس ة محافظ ي ف ى األولـ اربين٬ وع.متق وق ن وتبي

الصحي للصرف التابعة المياه أنابيب في كسر نتيجة  .الحادثتين
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لتاريخ الصحفي 14/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبراألربعاء-17/07/2019-14/11/1440تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد17093العددالكاتب 1تكرار
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