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لتاريخ الصحفي 15/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تجاوزتعنوان بقيمة ائتمانية وتسهيالت زراعية قروضا يعتمد الزراعية التنمية صندوق إدارة لایر337مجلس مليون

الخبر الخبراألربعاء-05/08/2020-15/12/1441تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 38تكرار

زراعية قروضا يعتمد الزراعية التنمية صندوق إدارة مجلس
تجاوزت بقيمة ائتمانية لایر337وتسهيالت  مليون

 
 
 

 واس-الرياض
اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ة برئاس ة الزراعي ة التنمي ندوق ص إدارة س مجل د اعتم
ن م دداً ع الفضلي عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس اإلدارة مجلس رئيس والزراعة

اوزت تج ة بقيم ة االئتماني مانات والض هيالت والتس ة التمويلي روض ون337الق ملي
الزراعي للقطاع المختلفة برامجه عبر الصندوق دعم إطار في وذلك  .لایر٬

 
اد اعتم أن السهلي فهد بن منير الصندوق عام مدير اإلدارة مجلس رئيس نائب وأوضح
المنشآت ي ف غيلية التش اليف والتك ل العام ال الم رأس دعم امج برن شمل القروض هذه

جائحة ار آث ن م ف للتخفي الصندوق ادرة ومب طة٬ والمتوس ا(الصغيرة وهي)كورون
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خالل من ذائي الغ ن األم تراتيجية إس في المستهدفة الزراعية المنتجات استيراد تمويل
وك البن ع م بالشراكة رة مباش ير غ أو ندوق الص ن م رة مباش تشغيلية روض ق ل تموي
وتضمنت ة٬ بالمملك اطق من ن م دد ع ي ف ة زراعي قطاعات عدة في لمشاريع التجارية
ة٬ الحيواني ثروة ال لقطاع اً دعم المملكة مستوى على لالبل بيطري مستشفى أول تمويل
نع مص روع ومش ٬ م الالح دجاج ال اج وإنت ة٬ محمي وت بي اريع مش م دع ى ال افًة إض
والتسهيالت الضمانات ن م عدد إصدار على الموافقة وكذلك المجفف٬ البيض مسحوق

بالمملكة الحيواني واإلنتاج األعالف شركات من لعدد ٬  .المالية
 

ادرات مب ضمن أتي ي مباشرة٬ وغير مباشرة تشغيلية قروض تقديم أن السهلي وأضاف
الزراعي القطاع اءة كف لتعزيز الزراعية التنمية صندوق يقدمها التي التمويل ومنتجات
ة جائح بب بس ي الزراع اع القط ى عل ادية االقتص ار االث ن م ف والتخفي ي٬ المحل

الغذائي)كورونا( األمن تحقيق في والمساهمة ٬. 
 

الصندوق ده يج ا م على الرشيدة للقيادة وتقديره شكره عن الصندوق عام مدير وأعرب
التنموي دوره أداء من تمكنه ورعاية دعم من الزراعي  .والقطاع

 
للقطاع ه وتمويل ه دعم تمرار اس هللا إذن ب سيواصل الزراعية التنمية صندوق أن مؤكداً
ق تحقي في للمساهمة دوره لتعزيز له٬ المساندة والخدمات مجاالته مختلف في الزراعي

للمملكة الزراعية السياسة مع يتماشى بما الغذائي  .األمن
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الخبر تفاصيل

الخبر باألسعارعنوان وتهوي الرطب إنتاج تسرع األحساء أجواء رطوبة

الخبر الخبراألربعاء-05/08/2020-15/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17218العددالكاتب 1تكرار

باألسعار وتهوي الرطب إنتاج تسرع األحساء أجواء  رطوبة

 

تبريده لصعوبة الثاني اليوم قبل  البيع
 

الجويسم  األحساء-روان

رعة س ى إل اء٬ األحس ة محافظ واء أج ى عل ة الرطوب ات درج اعد تص تمرار اس أدى
ا»الرطب«نضوج م األسواق٬ ي ف يرة وف ات كمي ر تواف الي وبالت ة٬ المختلف ه بأنواع

ظاهرة الطلب«أنتج يفوق األسعار»العرض انخفضت الماضيين٬ ومين الي وخالل ٬
وع ن ن م الرطب صندوق سعر فيها ووصل حاد٬ ى1»الخالص«بشكل إل و 5كيل

 .رياالت
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ك تل ل نق صعوبة ى إل األسعار٬ انخفاض أسباب األحساء٬ زراعة في متعاملون وأرجع
ط وس ريع الس وجها لنض را نظ ديرها٬ تص أو ة٬ المختلف ة المملك اطق لمن يل المحاص
ول حل ل قب سريعا ا بيعه ى إل زارع الم يضطر ا م دها٬ تبري وصعوبة الرطبة٬ األجواء

الثاني  .اليوم
 

م ور للتم دهللا عب الملك مدينة مدير ة.وذكر الرطب اح الري وب هب أن ماعيل٬ الس د محم
الرطب ور وظه وي٬ والق ر المبك النضوج إلى أدى األحساء٬ نخيل واحة على والحارة
إيجابيا مؤشرا يعطي ما السابقة٬ الغبار بموجات التأثر دون جيدة٬ وأحجام مميزة بجودة
جودة ث حي من سواء الماضي٬ ام الع عن ا ملموس ا تفوق ستحقق والتي ناجحة٬ لتمور

كمياتها أو  .التمور٬
 

ا٬ وخارجه اء٬ األحس الي أه ن م ه علي ال اإلقب ثرة وك الي٬ الح الرطب جودة على وشدد
كل بش التمور م موس الستقبال تعداد االس ع رف م ت أسعاره٬ اض انخف من رغم ال ى وعل

تباشير يبدأ والذي ل٬»الصرام«متفائل٬ المقب بتمبر س شهر ع مطل ر التم ار ثم قطف
نوع من»الشيشي«ويكون ى واألول دة الرائ ة المدين اء فاألحس المحصول٬ ل أوائ ي ف

تراث ال ع موق ي ف ا عالمي والمسجلة ور٬ التم واع أن أجود اج إنت ي ف ة المملك دن م ن بي
 .العالمي

 
د وتحدي ور التم زاد م ي ف البدء موعد عن باإلعالن والمزارعون التمور تجار ويوصي
لمكافحة ع البي ات عملي ى عل المباشر اإلشراف وزيادة الداللين وتنظيم الحراج مواعيد
ز التركي ادة وزي وسالمتها ا ونظافته المعروضة واع األن وضبط األوزان وضبط الغش

وقائية وتدابير احترازية إجراءات وسط العبوات٬ توحيد  .على
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لتاريخ الصحفي 15/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المقبلعنوان محرم لإلبل إلزامي للمخالفين..ترقيم وغرامات

الخبر الخبراألربعاء-05/08/2020-15/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7250العددالكاتب 1تكرار

المقبل محرم لإلبل إلزامي للمخالفين..ترقيم  وغرامات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالكي  الطائف-علي

 

األول ي ف والزراعة والمياه البيئة وزارة تحددها رسوم وفق لإلبل اإللزامي الترقيم يبدأ
رم مح هر ش ن ا1442م أنه وزارة ال ت وبين ة٬ المجاني ترقيم ال ترة ف اء انته د بع هـ

دم وع حوزتهم ي ف رقَّم ُم ير غ َمْتن ل ك عن ل اإلب الك م على مالية غرامات ستفرض
صغار ودعم اة٬ الرع رخيص وت لإلبل٬ البيطرية الرعاية مثل البيطرية الخدمات تقديم
الخ المس ا إدخاله أو ات المهرجان في ومشاركاتها الطبية٬ التقارير وتقديم الماشية٬ مربي

فقط المرقمة اإلبل على ستقتصر  .والتي
 

م الترقي ب طل ديم تق م إبله ترقيم في الراغبين اإلبل مُّالك بإمكان أنه الوزارة وأوضحت
دخول ال خالل من ك وذل ا٬ فروعه إحدى أو وزارة ال مقر إلى الحضور دون إلكترونياً

اإللكترونية الوزارة بوابة  www.mewa.gov.sa(إلى
 
للمشروع) المجاني بالرقم االتصال  .8001240025أو

 
مشروع إطالق إلكترونيا«ومنذ اإلبل من»ترقيم أكثر الوزارة َمْتن860َوّثقت ألف

عن املة ش ة رؤي اء بن في الترقيم هذا يساعد و اإللكترونية٬ بياناتها قاعدة في اإلبل من
ذ تنفي ي ف ا يَمّكنه ا م ي٬ الجغراف ا وتوزيعه ها وأجناس ا وأنواعه ة المملك ي ف اإلبل أعداد
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والعالج المواجهة بخطط الوبائية األمراض واستباق الحيواني اإلنتاج تحسين  .خطط
 

وزارة٬ ال سجالت في رسمياً الحيوانية ثروتهم توثيق في اإلبل مُّالك المشروع ويساعد
ن م والحد ائبة٬ الس ل اإلب ضبط ي ف األخرى ة الحكومي الجهات مع بالتعاون يسهم كما
المدن بين السريعة الطرق على الممتلكات وإتالف األرواح وإزهاق المرور  حوادث
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لتاريخ الصحفي 15/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان أكثر على الكشف يجري المكرمة مكة بمنطقة البيئة وزارة العام600فرع هذا حج موسم خالل الماشية من رأس ألف

الخبر الخبراألربعاء-05/08/2020-15/12/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العددالكاتب 16تكرار

أكثر على الكشف يجري المكرمة مكة بمنطقة البيئة وزارة فرع
العام600من هذا حج موسم خالل الماشية من رأس  ألف

 

 واس-جدة
ى عل الظاهري الكشف ة المكرم مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع أنهى

من685350 د للتأك اً مخبري وفحصها ة الالزم ات العين وسحب ية الماش ن م اً رأس
خالل حية مواشي من المكرمة مكة منطقة منافذ من ورد ما كل على والتدقيق سالمتها

العام هذا حج  .موسم
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ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع لف ام الع دير الم ح وأوض
ت كان الحج م موس خالل وزارة ال رع ف ود جه أن دي الغام هللا جار ن ب سعيد المهندس
ثروة ال ة حماي إلى وتهدف كورونا٬ جائحة ظروف في لها اإلعداد تم تشغيلية خطة وفق
ر عب الزراعية واآلفات الوبائية األمراض تسرب من الحد خالل من والنباتية الحيوانية

 .الحدود

 

ة الحيواني اليات اإلرس ع جمي على الكشف شملت الفرع خطة أن الغامدي المهندس وأكد
ازر المج داخل والمعدية الوبائية األمراض انتشار من الحد أو والمنع الواردة٬ والنباتية
ى عل ت تم ف الكش ة عملي أن ى إل يراً مش ة٬ المقدس مة العاص ي ف ام األنع واق وأس

منها651295 ٬ األغنام من ادة34600رأسا لإلف ة المملك بمشروع خاصة رأس
واألضاحي الهدي  .من

فُسح أنه و9975وأضاف األبقار٬ من جدة24080رأسا ميناء من األبل من رأسا
األضاحي ر لتوف عياً س اح٬ بالنج د الحم و ت تكلل ة عالي ة وبدق وقت بأسرع اإلسالمي

السوق أسعار توازن إلى يؤدي بدوره الذي السالالت  .وتعدد

من أكثر فسح إلى للفرع العام المدير والفواكه108وأشار الخضروات من طن آالف
المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة لفرع التابعة المحاجر من الطازجة

اآلفات من وخلوها سالمتها من التأكد  .بعد

ارج خ الضنك ى حم مرض ل نواق ة بمكافح راض األم ل نواق مكافحة فرق عملت كما
ن م ل عم ق فري ف كُلّ ث حي ة٬ ومزدلف ة وعرف المقدسة اعر المش ي ف العمراني النطاق
ى عل ده وبع رش ال ل قب ري الحش م والتقيي اف لالستكش ل عم ق وفري األرضي٬ رش ال
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مثل زارع٬:المواقع والم اه٬ المي معالجة محطات ومجاري والسدود٬ المواشي٬ حظائر
المستهدفة  .والمستنقعات
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الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان المياه فاتورة ارتفاع متوفاة"شكوى برد"امرأة الوطنية"يتفاعل المياه "شركة

الخبر الخبراألربعاء-05/08/2020-15/12/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

لـ المياه فاتورة ارتفاع متوفاة"شكوى برد"امرأة المياه"يتفاعل شركة
 "الوطنية

 

البجالي المكرمة-عبدالرزاق  مكة

ي ف ابها حس بر ع ة الوطني المياه شركة تر"تفاعلت اع"توي ارتف ن م رد مغ شكوى ع م
نزل الم صاحبة وموت ا نهائًي داد الع ل قف ن م رغم ال على المياه لعداد االستهالك قراءة

دفعها ب ة المطالب المبالغ إجمالي بلغ حيث عامين٬ من أكثر منذ منزلها ا-وإغالق رحمه
 .ألفلایر75-هللا
 

فيها قال تغريدات سلسلة كتب المغردين أحد "وكان اه_شركة#رئيس: ة_المي الوطني
@nwc_ceoع ترتف ف وكي اب الحس ذا ه ف مل ى عل ع يطل و ل ذهول بال اب سيص

مالكة ووفاة سنوات ثالث من أكثر منذ تماماً العداد قفل رغم اليوم إلى االستهالك قراءة
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عامين من أكثر منذ المنزل وإغالق والتقصي.البيت البحث ويستحق خطير الموضوع
اآللي الرد مجرد  ".وليس

 
"وأضاف العام: في المطلوب المبلغ واعترضت37حوالي2018كان لایر٬ ألف

الوقت ذلك منذ العداد وقفل الخدمة إيقاف وتم تدفع٬ ولم  ".المرحومة٬
 

ابع "وت احته: مس بياً نس غير ص ت البي ط فق م عودية500للعل س سيدة كنه وتس تر٬ م
ى إل اتورة الف زت قف الً أص ف فكي ة٬ وخادم ائق ال37وس ت كان أن د بع لایر ف أل

بانتظام؟500تتجاوز سدادها م ويت شهريًا البحث!لایر نى أتم ا وهن ل٬ الخل دأ ب ا هن
مسبباته في  ".الدقيق

 
اإلدارة ى إل مباشرة ا وأحالته ل٬ العمي شكوى تقبلت اس ا بأنه الشركة أفادت جانبها٬ من
ر الفواتي وأن ل٬ مقف داد الع أن ن وتبي الفواتير٬ بمراجعة بدورها قامت والتي المختصة٬

اريخ ت ن م ط فق للعداد الشهرية بالرسوم دة2018/10/03تصدر ولم هرا21ًم ش
خ بتاري الصادرة اتورة الف يخص للحساب تم سداد آخر وأن استهالك٬ أي تسجيل دون

 .م2015/12/03
 

اتورة ف أي داد س عن توقف ار العق ك مال أن ل العمي دة تغري ى عل رداً الشركة وذكرت
دون ابقة س نوات س لخمس ابقة س مديونيات عن هي الصادرة والفواتير الحساب٬ لنفس

دة لم ي الطبيع االستهالك دل مع في ارتفاًعا أظهر الحساب أن مبينة هرا26٬ًسداد٬ ش
ة وإحال ي٬ ذك ي إلكترون داد ع ى إل انيكي ميك ن م داد الع تبدال اس م ت ترة الف ذه ه وخالل
داد الع تبدال اس د بع ن تبي ا كم د؛ جي بشكل ويعمل سليم أنه وتبين للفحص٬ السابق العداد
د يؤك ذي وال ي٬ الطبيع ن م ى أعل اً مرتفع ار العق استهالك معدل استمرار ذكي آخر إلى
العقار داخل تسربات وجود هو الفواتير ارتفاع سبب أن يؤكد والذي العدادين٬  .سالمة

 
ردها في الشركة "وقالت خ: تاري ن م ذكي ال داد الع راءات ق سجالت حسب ى عل ه إن

ة2017/11/12 قراب ى إل ير الفوات ط متوس ض انخف ن150م٬ تتمك م ول اًال٬ ري
التسربات كشف ر بتقري ار العق ك مال ديم تق دم لع ابقة الس ير الفوات ة معالج ن م الشركة

المعتمدة اإلجراءات وفق المعالجة إثرها على ليتم اإلصالح٬  ".وفواتير
 

دوري؛ كل بش اراتهم بعق ة الخاص ات الخزان فحص ارات العق الك بم الشركة ت وأهاب
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تهالك االس دل مع اع الرتف ًا تفادي ربات؛ تس أي ن م ار العق و وخل المتها س ن م د للتأك
ى إل ركة الش مسؤولية تقف ث حي اتورة٬ الف ة قيم اع ارتف ا عنه ج ينت تي وال اراتهم٬ بعق

العميل مسؤولية العداد بعد وما  .العداد٬
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