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لتاريخ الصحفي 11/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غداًعنوان المنورة المدينة في للتمور الدولي المجلس اجتماع انطالق

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

المدينة في للتمور الدولي المجلس اجتماع انطالق
غداً  المنورة

 

 
المنورة  واس-المدينة

اع اجتم دًا غ ورة المن ة بالمدين د ور"ينعق للتم دولي ال س "المجل
عبدالرحمن دس المهن ة والزراع اه والمي البيئة وزير معالي بحضور
دول ال ي وممثل الزراعة وزراء من وعدد الفضلي٬ عبدالمحسن بن
ة األغذي ة ومنظم الم٬ الع توى مس ى عل ور للتم توردة والمس ة المنتج

المتحدة لألمم الزراعية"الفاو"والزراعة للتنمية العربية  .والمنظمة
 

ي الدول المجلس اجتماع أن والزراعة والمياه البيئة وزارة وأوضحت
ذ وتنفي ور٬ التم مجال ي ف دولي ال اون التع ل تفعي ى إل دف يه للتمور

اعي الجم ل العم ب تتطل تي ال طة ي,األنش الت ديات التح ة ومواجه
ر وتطوي اج اإلنت ات وتقني ث البح ايا لقض ّدي والتص اع٬ القط ه تواج

التمور ق,صناعات تحقي أجل ن م درات الق ع ورف ارة التج وتطوير
ا٬ً وإقليمي ًا عالمي ة المعني الدول مستوى على للتمور المستدامة التنمية
ة والمعيش دخل ال توى مس ع رف ي ف اهمة المس ز تعزي ى إل افة إض
تدامة المس ة الريفي ة الزراعي ة التنمي ق وتحقي اع القط ي ف املين للع

ذائي الغ ن س,واألم المجل وية لعض تكماًال اس اع االجتم أتي ي ا كم
وتفعيلها المقترحات  .ومناقشة

 
م العال ي ف يرة كب ة أهمي يمثّل والتمور النخيل قطاع أن بالذكر الجدير
ود أج ن م د للعدي اً موطن ة المملك ّد وتع ي٬ العرب الم الع ي ف يما والس
اً عالمي اني الث ز المرك ل تحت إذ الم٬ الع توى مس ى عل ور التم واع أن

1



حوالي طليعة1,3بإنتاج ضمن وتعّد سنويا٬ً التمور من طن مليون
ة حكوم ي وتول ة٬ العالمي األسواق من للعديد للتمور المصدرة الدول
عود س آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم -خ

هللا ه ى-حفظ عل ور والتم ل النخي اع قط ة بتنمي يراً كب اً اهتمام ٬
ر لتطوي دولي ال د الجه من ض ة بفاعلي هم تس ا كم ي٬ المحل توى المس

 .القطاع

 

2



 

لتاريخ الصحفي 11/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرمضانيةعنوان التفطير خيم

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السويِّحالكاتب الرصد17031العددماجدة 1تكرار

الفصيح  بالمختلف

الرمضانية التفطير  خيم
 
 

السويِّح  ماجدة

الل خ النعم د وتبدي در اله لمضاعفة ة طريق ر أقص الرمضانية ير التفط م خي بحت أص
صائم تفطير أجر وخسارة اإلثم لكسب طريقة أسرع وبالتالي الفضيل٬ لألسف.الشهر

م والخي المساجد ي ف الغذائي الهدر صور من عددا االجتماعي التواصل وسائل رصدت
ة األطعم ف مختل ن م ان بأطن ات النفاي ات حاوي الء امت ورت وص انية٬ الرمض
ار اإلفط اء انته د بع ه مع يأخذها ا جائع أو ائما ص تجد م ل تي ال دة٬ الجدي روبات والمش

 .الرمضاني
 

دة المتح م األم ة منظم ب فبحس ذائي٬ غ در ه ا يقابله انية رمض مة س تهالك االس ادة زي
والزراعة در»فاو«للغذاء به يقوم أفريقيا وشمال األوسط الشرق في الواحد الفرد فإن

ى250 األول ة المرتب السعودية ل وتحت نويا٬ س ل لألك الصالح ام الطع ن م كيلوغراماً
بـ ام الطع در ه ة قيم ت بلغ إذ ذائي٬ الغ در اله ي ف اً نويا13.3٬ًعالمي س دوالر ار ملي
رمضان شهر في خاص بشكل الهدر معدل  .ويتضاعف

 

انية الرمض ير التفط م وخي اجد المس ي تكتف أن أرى لبية الس اهرة الظ ذه ه ة لمعالج
ا يطلبه أو ا يحتاجه ن لم ة٬ مجاني ات وجب كوبونات وتوزع وتمور٬ ماء من باألساسيات
المخصصة األماكن في الوجبات لتناول فطورهم٬ للمسلمين المشاركين أو المصلين من

المساجد أو الخيم من بدال المطاعم في  .لها
 

والقضاء النعم وحفظ وروحانيتها٬ المساجد نظافة على المحافظة في أجدى الطريقة هذه
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ة وجب ى عل الحصول د يري ن فم ات٬ النفاي اس أكي ي ف م النع وتبديد الغذائي٬ الهدر على
ل قب ن م لفا س ة المدفوع ه وجبت ى عل ول والحص م٬ للمطع ه التوج ه علي ار٬ اإلفط

 .المتبرعين
 

ى عل ول الحص ي ف ثرهم أك ا وم ة المتعفف ر لألس اب الب ح فت تراح االق ك ذل د فوائ ن م
ى عل ا حافظن ة الطريق ك وبتل نزل٬ الم أو م المطع ي ف ة العائل ع م اركته ومش ام٬ الطع

المذموم والهدر اإلسراف عن بعيدا لمستحقيه الطعام وأوصلنا  .النعمة٬
 

الصدقات لتحويل الفضيل الشهر في الخير وفعل العطاء قوة استثمار في الجهود توجيه
دأ تب ط فق الصائمين تفطير في الخير قصر عن بعيدا المسلمين٬ نفع في والجهود والمال
ن م دم بال برع للت ه وج داء ن ن م م ك الفضيل الشهر فخالل الجمعة٬ وخطب المسجد من
والمصابين٬ المرضى إنقاذ في والمساهمة النقص٬ لسد الدم مراكز عن المسؤولين قبل

والغفران الرحمة شهر في أجره يتضاعف خير طريق  .وهو
 

م باحتياجاته دهم وتزوي ن والمتعففي المحتاجين أحوال تفقد أيضا المنسية الخير أوجه من
أو ن المنقطعي اجين المحت أيضا ننسى وال المعروف٬ ب أولى فاألقربون رمضان٬ خالل
ة٬ جراحي ة عملي إلجراء أو العالج ة لمتابع أخرى٬ مدن من القادمين أسرهم المفارقين
ة الخدم ام ألقس التوجه بر ع اليد٬ ذات لضيق المواصالت أو السكن توفير في ويعانون
ة المزمن راض األم ام أقس ي ف اجين المحت ن ع ؤال والس فيات٬ بالمستش ة االجتماعي

 .والحرجة
 

صائم..وأخيراً تفطير من أقرب األجر ولطريق تنضب٬ ال خير طرق  .لرمضان
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لتاريخ الصحفي 11/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الغاط..بالفيديوعنوان تغزو الجراد أسراب

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2503العددالكاتب 1تكرار

الغاط..بالفيديو تغزو الجراد  أسراب

 
 

الحربي  ):صدى(عادل

اط الغ محافظة ل الجراد أسراب اح اجتي اء٬ األربع وم الي داول٬ مت فيديو مقطع أظهر
يرة الكب أعدادها إلى نظراً األشجار تغطي حيث الرياض٬ مدينة بالمقطع.شمال ر ويظه

بسبب ماء الس غطت ث حي ة هائل داد وبأع يرة كب احات مس ى عل الجراد أسراب انتشار
المحافظة في أعدادها  .كثافة

 

ة البيئ وزارة إختصاص ن م الجراد ة مكافح أن ة الرفيع بلدية أكدت متصل سياق وفي
ة للرفيع ه مجدول عمل سير خطط وفق يتم للبلدية المبيد رش أن علما والزراعة والمياه

لها التابعة  .والقرى

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/zYlFJpf9Q-g 
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الخبر تفاصيل

الخبر جازان%51عنوان أسواق في المواشي بأسعار زيادة

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6803العددالكاتب 1تكرار

جازان51% أسواق في المواشي بأسعار  زيادة

 

صبيا اسواق الطلب كميت:تصوير(زيادة  )يحيى
كميت:جازان  يحيي

ثرة ك ع م انخفاضات الماضية األشهر خالل المواشي أسعار سجلت قد كانت وقت في
بالسوق بة:المعروض بنس ا ارتفاع ام األغن أسعار ي%51شهدت ف ازان ج ألسواق
لـ ة نتيج ان ى7رمض إل روف الخ عر بس زت قف ل ال1000عوام ان ك ا فيم لایر٬

الـ  .»450«يتجاوز
 

ملحوظ  ارتفاع
 

اء أثن عريش و أب بمحافظة المواشي سوق ادي مرت ن م خرمي د أحم المواطن أوضح
لـ رمضان٬»الوطن«حديثه شهر بداية من أيام قبل ملحوظا ارتفاعا شهدت السوق بأن

ى إل دي البل عر س ل وص ث عار»1000«حي أس اع ارتف ى عل ك ذل س وانعك لایر٬
ام واألغن ي المواش سوق ع بي قطاع ي ف عاملون ع وتوق زارة٬ الج محالت ي ف اللحوم

رمضان نهاية حتى المواشي٬ على المرتفع الطلب  .استمرار
 

االرتفاع  عوامل
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ام األغن ي مرب الن«أبان قب د وطن«لـ»أحم اك»ال هن أسعار7أن اع الرتف عوامل
األعالف سعر اع وارتف المستورد وقلة الطلب٬ زيادة في وتتمثل المنطقة٬ في المواشي
اب وغي األمطار٬ ة وقل السوق٬ ى عل ب األجان وسيطرة القصب زراعة تكاليف وزيادة
ل العم وزارة دخل ت و ه د الوحي الحل أن مؤكدا المنطقة٬ داخل القطاع هذا في التوطين

للجميع المالئمة القوانين ووضع السعوديين إحالل في  .والتجارة٬
 

مناسبة  فرصة
 

ام األغن ي مرب شقاف«أكد و أب د لـ»أحم درب ال كان س ن وطن«م ام»ال األي ذه ه أن
ابقة٬ الس ود الرك ترة ف طوال ارة الخس لتعويض وذلك ماشية٬ مربي لكل مناسبة فرصة

من كل درويش«وأشار ورمزي مجلي٬ وأحمد عوض٬ ام»عبده األغن سوق أن ى إل
ن المواطني ن م يرا كب اال إقب شهدت وهروب٬ والدرب وأبوعريش والمسارحة صبيا في

المبارك رمضان شهر اقتراب  .مع
 

البيع  إعادة
 

م إبراهي ماعيل إس بيا ص كان س ن م ي المواش وق س ي ف براء الخ د أح ال ق ه جهت ن م
وصل»الوطن«لـ السواكن سعر وصل.رياال550إن الحري عر لایر800٬وس

اض انخف ترة ف خالل ه أن إلى مشيرا كانت٬ كما األسعار عودة المتوقع من أنه وأضاف
ن وم الماشية٬ مربي من أو السوق من كميات بشراء والمستثمرون التجار يبدأ األسعار

جديد لموسم استعدادا بيعها وإعادة تسمينها  .ثم
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الخبر تفاصيل

الخبر بـعنوان استثمار على تحصل األحمر البحر مزارع دوالر1.9شركة مليون

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 0تكرار

بـ استثمار على تحصل األحمر البحر مزارع دوالر1.9شركة  مليون
 
  

 

المنتجات بعض يعرضان الشركة  .مسؤوال
 
 

 okaz_economy@)ثول(»عكاظ«

ة جامع ن م ئة ناش ة زراعي ة تقني شركة وهي ر٬ األحم البحر زارع م ركة ش حصلت
والتقنية للعلوم عبدهللا ى)كاوست(الملك عل المالحة٬ اه المي ة دفيئ تقنية في متخصصة

بقيمة مشترك ر1.9استثمار تطوي وشركة ار االبتك ل تموي صندوق من دوالر مليون
الجامعة في البحثية  .المنتجات

 
احة بمس ة مالح مياه دفيئة بناء للشركة األولي االستثمار هذا ع2000ويتيح مرب تر م

وإنتاج المملكة٬ في الجامعة حرم عام50في بحلول سنويا الطماطم من .2020طنا
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إلى يصل ما استخدام المحاصيل٬%30وسيتم ذه ه ة لزراع ة المخفف ر البح اه مي من
العذبة المياه من المزيد توفير م.وبالتالي بطع المنتجة اطم الطم أن بالموضوع والالفت

األكسدة ومضادات الفيتامينات من أعلى بمستويات وغنية  .حلو
 

رز ليف ان ري دكتور ال كاوست ي ف ح المل مختبر في الزراعي المهندس قال جهته٬ :من
ذاء« والغ ة والطاق اه المي وارد م ن بي ترابط ال كسر ى عل اه.نعمل مي يستخدم ا فنظامن

ي ف اءة كف ق لتحقي مم مص وهو يري٬ التبخ د التبري ي ف ة المالح ة الجوفي اه والمي البحر
بـ أعلى الطاقة الحالي20استهالك الميكانيكي التبريد من هم.مرة يس أن ع نتوق ذلك٬ ل

بة بنس ون الكرب يد أكس ائي ثن ات انبعاث تخفيض في األحمر البحر مزارع تقنية استخدام
دفيئة90% كل  .»في
 

ن كيف دكتور ال االقتصادية والتنمية لالبتكار كاوست رئيس نائب يقول السياق٬ هذا وفي
ولين ي«:ك ف تركة مش الح مص ة البحثي ات المنتج ر تطوي ركة وش ت كاوس ارك تتش

ة المملك ي ف ة التقني ة عالي ئة الناش الشركات م ودع الفكرية الملكية ذا.تسويق ه ل ويمث
ات واإلمكان ت٬ كاوس ي ف ة األكاديمي وث للبح اري التج ق التطبي ى عل اال مث تثمار االس

ة والمنطق ة المملك ي ف ة األغذي إنتاج مستقبل في ثورة إلحداث متحمسون.الهائلة نحن
تسويق ي ف اء العلم دعم ل ة٬ البحثي ات المنتج ر تطوي شركة مع االستثمار في للمشاركة

المملكة في التقنية على القائمة الرائدة الناشئة الشركات وتحفيز  .»اكتشافاتهم
 

عبدالمحسن ة البحثي ات المنتج ر تطوي شركة لشركة ذي التنفي رئيس ال ال ق ه٬ جهت من
ى«:المجنوني إل ة التقني ل نق ي ف ل حاف بسجل ة البحثي ات المنتج ر تطوي شركة تتمتع

المملكة ا.سوق حجمه ادة زي ع م ر األحم البحر زارع م دعم إلى وستستخدم.ونتطلع
اه المي تخدام باس ة الدفيئ ازات غ تبريد تقنية لتجربة االستثمار هذا األحمر البحر مزارع

المالحة المياه باستخدام للطماطم إنتاجهم زيادة من سيمكنهم مما المملكة٬ في  .»المالحة
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الخبر تفاصيل

الخبر االستوائيةعنوان والفواكه المانجو مهرجان افتتاح يرعى جازان منطقة 14أمير

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 8تكرار

المانجو مهرجان افتتاح يرعى جازان منطقة أمير
االستوائية  14والفواكه

 
 

 واس-جيزان
ز عبدالعزي ن ب ناصر ن ب د محم ير األم الملكي السمو صاحب رعى
و المانج ان مهرج اح افتت ل حف وم٬ الي اء مس ازان ج ة منطق ير أم

االستوائية شعار14والفواكه تحت الحالي٬ غير"للعام ذاقها ..م
الخير جازان"بشهر بمنطقة السياحية التنمية مجلس بإشراف ,وذلك

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ات,وف الجه ن م دد ع بمشاركة
ع موق ي ف ك وذل ٬ الخاص والقطاع رمضان"الحكومية "مهرجان

جيزان  .بمدينة
 

الشركات مشاركة ى عل المهرجان بأقسام جولته خالل سموه واطلع
متميزة أنواًعا المهرجان يضم حيث المانجو٬ ومزارعي المتخصصة
ي الت األصناف ف مختل ل تمث المانجو فاكهة من المنطقة منتجات من

ن ع ددها ع د يزي تي ال ا بزراعته ة المنطق تهر ى60تش إل ٬ نفاً ص
االستوائية الفواكه من عدد  .جانب
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باإلنتاج التعريف في المعرض أهداف عن عرض إلى سموه واستمع

بها المتوافرة الزراعية واإلمكانات جازان لمنطقة  .الزراعي
 

ات فعالي ي ف ازان ج ة منطق ير أم ول تج ا ان"كم زم ان "رمض
ادات الع تقدم التي األركان مختلف على واطلع للمهرجان٬ المصاحبة
ع وتاب ٬ جازان في المبارك رمضان بشهر المرتبطة القديمة والتقاليد

لألطفال وأناشيداً القديمة,عروًضا الشعبية  .واأللعاب
 

ز عبدالعزي ن ب ناصر ن ب محمد األمير الملكي السمو صاحب وأبدى
ي مزارع اركة بمش عادته س عودية الس اء األنب ة لوكال ريح تص ي ف
دائًما يسعى ذي ال انجو الم مهرجان فعاليات افتتاح في جازان منطقة
ي الزراع اج اإلنت تمرارية الس يزهم وتحف زارعين الم جيع لتش
ودة الج ذات ة والجواف ن والتي انجو الم ل مث والت لمحص ة وبخاص

المتميز االقتصادي والمردود  .العالية
 

ا جهوده ل تواص ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن موه س د وأك
ا خططه الل خ ن م ة بالمنطق ي الزراع ويق والتس ر للتطوي
ة الزراعي اث األبح ز لمرك يزة المتم الجهود ب ا منوًه ٬ تراتيجية االس
ن المزارعي اعدة ومس ة الزراعي ة التنمي ي ف ل الفاع ودوره ازان بج

المهرجان على للقائمين التوفيق متمنيًا ٬ إنتاجهم  .لتطوير
 

ز عبدالعزي ن ب د خال ة للتنمي ازان ج ارة إم ل وكي ل الحف ر حض
 .القصيبي
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لتاريخ الصحفي 11/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المهاجرةعنوان الجراد أسراب مكافحة يواصل بالدوادمي البيئة مكتب

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المهاجرة الجراد أسراب مكافحة يواصل بالدوادمي البيئة  مكتب

 

 
 واس-الرياض

ة الميداني رق الف بر ع الدوادمي٬ بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب يواصل
ر تم تي ال اجرة المه راد الج راب أس ة مكافح ات عملي ة٬ والمكافح الرش ب ة المختص

لها التابعة والمراكز  .بالمحافظة
 

ور منص دس المهن ة بالمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م ح وأوض
الجهود لتنسيق عمليات غرفة تكوين خالل من التدابير جميع اتخذ المكتب أن الكثيري٬
ان لج قامت حيث الجراد٬ ألسراب الميداني والرصد البالغات وتلقي المكتب فروع مع
ات تجمع ا به ظهرت تي ال اطق المن ع وجمي ع التجم اطق من برصد واالستكشاف المسح
داً مؤك األرضية٬ ة الميداني رق الف ل قب من عليها والقضاء مكافحتها وتم الجراد أسراب
القطاع ى عل أضراره ع ومن نشاطه من للحد مستمرة الجراد ومكافحة الرش أعمال أن

 .الزراعي
 

راد الج راب أس اهدة مش ن ع اإلبالغ ب زارعين وم واطنين م ن م الجميع ب اب وأه
الرقم على التواصل طريق عن كثيف بشكل  .0591220021الصحراوي
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لتاريخ الصحفي 11/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحمرعنوان البحر على الصيد مرافئ تطوير يدرس عمل فريق

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1681العددالكاتب 1تكرار

األحمر البحر على الصيد مرافئ تطوير يدرس عمل  فريق

 

العتيبي  الليث-وائل
 

ة والزراع اه والمي ة بوزارةالبيئ مكية الس ثروة لل ة العام االدارة ام ع مدير سعادة صرح
الشيخي محمد بن علي  الدكتور

 
غ ويون ت ارنس ركة ش ن م د وف ام ق ه دى)Ernst & Young(ان إح ي وه

ةأكبر العالمي ة المهني ك)الشركات وذل والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ع م دة والمتعاق
ان وك ا به االستثمار فرص وتهيئة تطويرها عل للعمل بالمملكة المرافيء دراسة بهدف
المصينع مركز ٬ومرفأ الليث بمحافظة الصيادين مرفا ٬ المستهدفة المرافيء ضمن من
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تطويرها على للعمل الليث بمحافظة الوسقة بقرية المحافظة  .جنوب
 

اه والمي ة البيئ وزارة ب بمكت مكية الس ثروة ال ي موظف ر الزائ د الوف تقبال اس ي ف ان وك
الليث بمحافظة  .والزراعة

 

ل عم ة بيئ ير لتوف دف ته ة بالمملك الصيد ىء مراف ر تطوي ادرة مب ان يخي الش وأوضح
ي ف تثمرين للمس استثماري مناخ بيئة تشكيل الى تهدف كما السعوديين للمواطنين جاذبه
م معل ل تمث احلية الس ئ المراف ك تل أن ا كم ٬ الصيد ة بمهن ة المتعلق اللوجستية الخدمات
را اث ن م ا له لما البحرية السياحة تنمية على تشجع و الترفيهية المدن معالم من سياحي
اد لالقتص ا دعم ة النزه ائط وس غلي ومش يادين الص ى عل ا مالي ردودا وم ا بالغ ا ايجابي

االقتصادية المملكة رؤية مع يتوافق بما حكومتنا????الوطني ماتوليه ضمن وذلك ٬
ة رعاي من هللا ا حفظهم األمين عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم بقيادة الرشيدة

خاصة والصيادين عامة بالمواطنين  .واهتمام
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لتاريخ الصحفي 11/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمطابقة)76(تعلن»البيئة«..باألسماءعنوان للمقابلة لوظائفها ومتقدمة متقدم

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

ومتقدمة)76(تعلن»البيئة«..باألسماء متقدم
والمطابقة للمقابلة  لوظائفها

 

 

التحرير  :الرياض-فريق
عن ي اإللكترون ا موقعه عبر والزراعة والمياه البيئة وزارة أعلنت

الشخصية76أسماء للمقابلة لوظائفها ومتقدمة ى(متقدمًا أول )دفعة
وزارة٬ ال ع موق الل خ ن م ائف الوظ ن ع الن اإلع بق س تي وال ٬
رقي الش دائري ال ي ف د الجدي وزارة ال نى بمب ة المقابل ون تك وف وس

رج يل)12(مخ التفاص ة لبقي اً وفق ك وذل ة٬ الزجاجي ة بالقاع
أدناه الموضحة  .واألسماء

 

المقابلة ووقت  :مكان
الجديد:المكان الوزارة الشرقي–مبنى )12(مخرج–الدائري

الزجاجية–  .القاعة
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الساعة:الوقت الساعة10:30من حتى  .م03:00ص
عبر– وزارة ال وان دي ع موق ى عل )Googel Map(لإلطالع
هنا(  ).اضغط

 

 :الطلبات
الوطنية-1  .الهوية
الذاتية-2  .السيرة
ام-3 الع دير التق ا به موضحًا ا٬ منه نسخة مع التخرج وثيقة أصل

التخرج وتاريخ التراكمي المعدل أو المئوية  .والنسبة
ة-4 معادل ارفاق يتطلب الخارجية الجامعية الدرجة على الحاصلين

العالي  .التعليم
خبره-5 تتطلب التي للوظائف الخبرة شهادة  .أصل
التسلسل-6 أرقام حسب المحدد الموعد في الحضور  .مراعاة
 

 :لالستفسار
اتف– باله ال االتص ن ة)0112038888(يمك (تحويل

 ).1878(وتحويلة)1874(وتحويلة)1872
ف– التوظي ام لنظ ني الف دعم (لل :HR-

support@mewa.gov.sa.( 
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لتاريخ الصحفي 11/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في%2.5عنوان األغذية استيراد فواتير 2019انخفاض

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد6803العددالكاتب 1تكرار

في2.5% األغذية استيراد فواتير  2019انخفاض

 

العبدلي:القريات  منى

بة بنس انخفضت د ق ة العالمي واردات ال اتورة ف بأن لها تقرير في بلومبرج وكالة كشفت
ام1.47إلى2.5% ع ي ف دوالر ون م2019تريلي األم ة منظم ا وفق ك ذل ان ك م٬

ض بع ن م يرة وف دادات إم اك هن أن ب ة الوكال ت وبين ة٬ والزراع ة لألغذي دة المتح
تيراد اس ير فوات ي ف ة المتوقع يرات والتغي الشحن اليف تك ي ف اض االنخف مع األطعمة٬

في  .2019األغذية
 

الغذاء فاتورة  انخفاض
 

ام للع ة الغذائي واد الم تيراد اس اتورة ف أن ب رت٬ ذك د ق او الف إن ف برج بلوم ب وبحس
إلى تعديلها تم د1.51الماضي٬ عن ا ذروته اليف التك ت بلغ ن حي ي ف دوالر٬ تريليون

ام1.52 ع ي ف دوالر ون م2014تريلي العال ي ف ذاء الغ اتورة ف أن ب رت وذك ٬
ة الزيتي ذور والب وة القه ل بفض نوات س ع أرب ذ من رة م ألول تنخفض ق.س يتعل ا وفيم

تنخفض٬ سوف ارج الخ ن م ة الغذائي واد الم شراء ة تكلف إن ف ة٬ الغذائي واد الم بشراء
بة ى2.5بنس إل ة المائ ي ة1.47ف األغذي ة لمنظم ا وفق ام٬ الع ذا ه دوالر ون تريلي

المجموعات ن م ألي ادات زي حدوث ع تتوق ال تي ال دة٬ المتح م لألم ة التابع ة والزراع
الرئيسية  .الغذائية

 
القهوة  تكاليف
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دادات باإلم بب الس ة معلل ع تراج ي ف وة القه وب حب اليف تك أن ب برج بلوم حت وأوض

بة بنس لع الس شحن تكاليف انخفضت نفسه الوقت في التجارية٬ والتوترات 50الوفيرة
و% النم االت احتم دهور ت ن م مخاوف وسط و يولي ي ف توياتها مس ى أعل عن تقريبا

العالمي  .االقتصادي
 

لها تقرير في الفاو تيراد«:وقالت اس دة وح اليف تك اض انخف تعوض أن رجح الم ن م
ام ع ي ف ه أن ني يع مما الغذائية٬ المواد من العديد على العالمي الطلب في زيادة األغذية

أقل2019 أو التكلفة بنفس اسميا األغذية من المزيد شراء يمكن ٬«. 
 

والشحن األساسية السلع  أسعار
 

ي ف ان الزم ن م د عق ن م ثر أك ي ف توياتها مس ى أدن ى إل ن للب ة اآلجل ود العق لت وص
عالمية وفرة مع السوق تتصارع حيث  .نيويورك٬

 
ر أكث ذ من له مستوى أدنى السلع٬ شحن لتكاليف مقياس وهو الجاف٬ البلطيق مؤشر بلغ

فبراير في عامين  .من
 

من االستيراد فواتير ستتراوح فقرا األشد بنسبة%3الدول مكاسب  %.4إلى
 

فرص ضعف بسبب الحبوب من المزيد استيراد إلى البلدان تلك تحتاج أن المحتمل من
 .اإلنتاج

 
ى إل ل يص د ق وب الحب واردات ى عل اد االعتم ذاء%35إن الغ اتورة ف الي إجم ن م

أفريقيا في الكبرى الصحراء جنوب الواقعة والبلدان نموا األقل  .للبلدان
 

التكاليف  تغيير
 

والزراعة لألغذية المتحدة األمم لمنظمة  وفقا
 

بة بنس ة العالمي الواردات فواتير ى?2.5انخفاض ام1.47إل ع ي ف دوالر ون تريلي
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2019 
 

في االنخفاض مع األطعمة٬ لبعض وفيرة إمدادات  .2019هناك
 

الماضي للعام الغذائية المواد استيراد دوالر1.51فاتورة  تريليون
 

عند ذروتها التكاليف عام1.52بلغت في دوالر  .2014تريليون
 

القهوة تكاليف تراجع  اسباب
 

الوفيرة  اإلمدادات
 

التجارية  التوترات
 

بنسبة الشحن تكاليف يوليو%50انخفاض  في
 

العالمي االقتصادي النمو احتماالت تدهور من  مخاوف
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لتاريخ الصحفي 11/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المتعثرينعنوان عن الصهاريج منع تنفي المياه

الخبر الخبرالخميس-16/05/2019-11/09/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد6803العددالكاتب 1تكرار

المتعثرين عن الصهاريج منع تنفي  المياه

 
 
 

مسلم بندر  الرياض

س الخمي وم ي الوطن ب ور المنش حفي الص ر التقري ي ف ورد ا م ى عل اً ل4تعقيب 2019٬إبري
السداد(بعنوان على المتعثرين إلجبار الصهاريج تمنع ا)المياه إنه ة الوطني اه المي شركة ت قال ٬

الشركة أن ا كم م٬ له ة المقدم ة الخدم مستوى ع ورف وتحسين ا عمالئه خدمة على جاهدة تعمل
الشركة تسمح حيث ع٬ للجمي اه المي على الحصول حق في والمساواة العدل وحقوق آليات تطبق
ي ف التجاري م بالقس دين المتعه خالل من اه المي صهاريج بطلب داد الس ي ف ثرين المتع للعمالء

المياه تعبئة تقتصر)األشياب(محطات خدمتها إن ف السكنية٬ اء األحي داخل ي ف المحطات ا أم
داد س ي ف ثرين المتع ل تحوي م يت ذلك فل ارئ٬ ط بشكل خ الض ي ف اكل مش يواجهون ذين ال ى عل

التجارية المحطات إلى المياه  .مستحقات
 

ا كم صحيح٬ غير اه٬ المي حق من العمالء ع من بشأن الخبر ي ف ورد ما أن الشركة وأوضحت
المصلحة ق ويحق واطن٬ والم وطن ال دم يخ استفسار أو رأي أي ب ة الوطني اه المي ركة ش ترحب

وطن«وتؤكد.العامة في»ال ثرين المتع المواطنين الشركة ع من من للتأكد زم يل ا بم قامت ا أنه
ة الوطني اه المي شركة مع تواصلت حيث األشياب٬ من المياه صهاريج على الحصول من السداد
ة الخدم إيصال يمكن ال ه بأن العمالء ة خدم موظف اد وأف ثرين٬ للمتع الصهاريج منع من للتأكد
شخص ة هوي رقم ب د التزوي حال ي ف ة الخدم إتاحة الممكن من وإنما متعثر٬ شخص هوية برقم

متعثر  .غير
 

الخبرالسابق  رابط
 

http://wtn.sa/a/404160 
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