




خادم الحرمني الشريفني 

الملك سلمان بن عبد العزي�ز آل سعود
حفظه الله

المملكة العرب�ية السعودية 
ماضية نحو تحقيق كل ما 

يعزز رخاء المواطن وازدهار 
الوطن وتقدمه وأمنه 

واستقراره، والتيسري على 
المواطن لتحقيق مختلف 
المتطلبات التي ت�كفل له 

حياة كريمة -بإذن الله-



صاحب السمو الملكي 

األمري محمد بن سلمان آل سعود
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزي�ر الدفاع

رئيس مجلس الشؤون االقتصاديةوالتنمية
حفظه الله

طموحنا أن نبني وطنًا  أكرث 
ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن 
مايتمناه. فمستقبل وطننا 

الذي نبنيه معًا لن نقبل إال أن 
نجعله في مقدمة دول العالم 
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والمرتبطة  لها  التابعة  القطاعات  وكافة  الوزارة  تسعى 
وفق  للمواطنين  تقدمها  التي  بالخدمات  االرتقاء  إلى  بها 
وتحسين  استكمال  على  وتعمل   ،)2030( المملكة  رؤية 
بمشيئة   – اإلسهام  التي من شأنها  والخدمات  المتطلبات 

اهلل – في تقديم هذه الخدمات بجودة عالية.
تحقيق  تشمل  أسس  على  الوزارة  استراتيجيات  بُنيت  ولقد 
وتنميتها  عليها  والمحافظة  الموارد،  لكافة  االستدامة 
المائي  األمن  تعزيز  في  واإلسهام  استخدامها،  وترشيد 
والغذائي وتنمية القطاعات ذات الميز النسبية إلى جانب توفير 
خدمات ومنتجات بمستوى يرقى للطموحات، وتعمل الوزارة 

بمشاركة القطاع الخاص ومراكز األبحاث لتحقيق ذلك.
والمعلومات  اإلحصائيات  أبرز  الكتاب  هذا  ويستعرض 
العام  خالل  والزراعة  والمياه  البيئة  مجاالت  في  تحقق  عما 
العرض  ومؤشرات  البيئية،  الخدمات  خالل  من  )2018م(، 
والطلب على المياه وخدماتها، والسدود ومحطات المعالجة 
في  تحقق  لما  وملخصًا  النقل،  وخطوط  المياه  وشبكات 

مجاالت الزراعة واألسماك والثروة الحيوانية.
ظل  في  واألمان  األمن  نعمة  بالدنا  على  يديم  أن  اهلل  أسأل 
ولى  وسمو  الشريفين  الحرمين  لخادم  الحكيمة  القيادة 

عهده األمين، حفظهما اهلل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

م .عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة   

تقديم



الباب األول
قطاع البيئة

1
الباب األول

قطاع البيئة
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قطاع البيئة
• خدمات البيئة

مساحة المنتزهات الوطنية التابعة للوزارة وعدد األشجار المزروعة بها 
حتى نهاية عام 2018م 

المساحة المركزالمنتزهالمنطقة
) هكتار(

عدد األشجار 
المزروعة

3,000

270

1,427

516

2,500

240

4,300

478

4,000

150

100

75,000

58,500

40,000

60,000

80,000

80,000

1,400,000

60,000

2,095,826

2,500

3,000

مكة المكرمة

المدينة المنورة

الرياض

الرياض

الرياض

القصيم

المنطقة الشرقية

حائل

عسير

الباحة

الباحة

الطائف

المدينة المنورة

الرياض

الزلفي

الغاط

عنيزة

 محافظة األحساء

حائل

ابها

بلجرشي

بلجرشي

منتزه الطائف الوطني

منتزه المدينة الوطني

منتزه سعد الوطني

منتزه الزلفي الوطني

منتزه الغاط الوطني

منتزه عنيزة الوطن

منتزه األحساء الوطني

منتزه مشار الوطني

منتزه عسير الوطني

منتزه الباحة الوطني )شكران(

منتزه الباحة الوطني )سكران(

16,9813,954,826اإلجـمالـي

80,000

1,400,000

180,000

58,500

5,500

75,000

2,095,826

الرياض

المنطقة 
الشرقية

المدينة المنورة

مكة المكرمة

الباحة

عسر

حائل

القصيم

شجرة

شجرة

شجرة

شجرة

شجرة

شجرة

شجرة

شجرة60,000

إجمالي مساحة المتنزهاتإجمالي عدد األشجار المزروعة

16,981 هكتار 3,954,826 شجرة
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عدد األشجار المزروعةالموقعالمدينةالمنطقة

16,000منتزة القصيم الوطنيبريدةالقصيم

54,000منتزة الغاط الوطنيالغاطالرياض

50,000منتزة المدينة الوطنيالمدينةالمدينة المنورة

36,000بجانب محطة مياه الصرف الصحيتبوكتبوك

39,660منتزو األحساء الوطنياألحساءالشرقية

عسير
140,000منتزة يالبيشة

10,000سبت العاليابالقرن

40,000نخالنصبياجازان

385,660اإلجمالي

قطاع البيئة
• خدمات البيئة

عدد األشجار الموزعة عن طريق الوزارة لعام 2018م 

حمالت التشجير عن طريق فروع الوزارة والجمعيات والروابط ومذكرات 
التفاهم مع الجهات الحكومية لعام 2018م 

عدد األشجار الموقعالمنطقة
المزروعة

القصيم

558المساجد

2,580الصحة

95,409اإلدارات الحكومية

8,898التعليم

6,128الجمعيات والروابط الخضراء

2,272المزارع السياحية

115,845المجموع

حائل

7,000محطة المياه المعالجة 

1,500منتزة مشار

1,550منجم شركة تعدين

4,000منتزة بلديات سلمي

4,000منتزة بلدية فيد

700محافظة تربة 

300مدينة حائل

19,050المجموع

الحدود 
الشمالية

وادي عرر وعدد من الجمعيات 
14,000الحكومية والمدارس

2,000طريف

2,350العويقلية والهجر التابعة

2,000رفحا

20,350المجموع

عدد األشجار الموقعالمنطقة
المزروعة

جازان

2,200وادي الفجا

5,000محطة الصرف

1,200فرسان

150بيش

650جيزان

3,000العيدابي

3,000صبيا

15,200المجموع

الباحة

3,000منتزة السكران

2,500الجنش

5,000منتزة األمير مشاري

800المندق

2,500غابة القين

13,800المجموع

يشمل بعض محافظات مكة مكة المكرمة
10,398المكرمة

المدينة 
المنورة

يشمل بعض محافظات 
77,600المدينة المنورة

يشمل بعض محافظات الرياض
461,428الرياض

83,000المنطقة الشرقيةأرامكو

453,000فروع البلديات في المملكةالبلديات

1,269,671اإلجمالي الكلي 
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أبرز إحصائيات 
الهيئة العامة 

لألرصــاد 
وحماية البيئة

.2
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قطاع البيئة

البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

اتجاه الرياح الغالب لمحطات الرصد الجوي
 خالل العام 2018م 

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

W ESE W W W W W W W W W W طريف

W W N WNW NW W W N SE W W W عرعر

E E WNW W W W W W W W E W القريات

E E SSE W W WNW N W W W W W الجوف

SSE NNE SSW NW NW NNW WNW S S N SE WNW رفحاء

N E S N N NNW N N N N N NNW القيصومة

E SSE SSW W NW NW NW SSW NW SSW E SSW تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

NNE E S NNE NNE NNE NNE NNE NNE SSW S S حائل

N E NW NW NW NW NW NW W WNW N NNE الوجه

NNE NE S E N N N ENE N S NNE S القصيم

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الظهران

NW S E E N N N NNE E N E WNW مطار الملك فهد

N S ENE NNE N NNW NNW E E N N NNE األحساء

NE S E E W W W W W W E E المدينة المنورة

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

SE E SSE ENE N N N SSE S SSE N NNW مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

W ENE W W W W W W W W W W ينبع

N S W WNW W W WNW N N N N N مطار الملك عبد العزيز

W E WSW WSW WNW WNW W W W WSW WSW W مكة المكرمة / عرفة م*/

S N E WNW W W W W W W W E الطائف

E E E E NNW W E ESE S E E E الباحه

E W E E ENE NNW E E ESE ESE ESE ESE وادي الدواسر

ENE S E E W W E E S S S W بيشه

S NW SSW ENE S SSW SSW S S S S W أبها

SSW N E ENE SSW WSW ENE ENE SSW SSW ENE SSW خميس مشيط

E N E E NNE NNE NNE E E E ESE E نجران

E E ENE ENE NNE NNW N E E E E E شروره

S SSW W W W W W W W SSW SSW SSW جازان
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

عدد تكرار ظاهرة الضباب على محطات الرصد الجوي 
خالل العام 2018 م

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 ينبع

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطار الملك عبد العزيز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 الطائف

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الباحه

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وادي الدواسر

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بيشه

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 أبها

1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 خميس مشيط

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نجران

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شروره

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جازان

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 طريف

2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عرعر

3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 القريات

3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 الجوف

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رفحاء

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 القيصومة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حائل

0 2 0 3 0 0 1 1 1 1 0 0 الوجه

1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 القصيم

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الظهران

12 0 0 2 0 1 0 0 0 2 7 1 مطار الملك فهد

8 0 2 1 0 0 0 0 0 1 7 0 األحساء

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المدينة المنورة

أعــلــى مــعــدل تــكــرار

مطار الملك فهد
شهر ديسمبر 12
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قطاع البيئة

البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

عدد تكرار  العواصف الرعدية على محطات الرصد الجوي 
خالل العام 2018م 

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

2 4 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 طريف

2 13 11 0 0 0 0 3 7 0 0 0 عرعر

0 3 9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 القريات

3 23 9 1 0 0 0 3 10 0 1 0 الجوف

2 10 4 0 0 0 1 8 6 0 2 0 رفحاء

1 6 7 0 0 0 0 8 10 0 3 0 القيصومة

0 15 5 0 0 0 0 4 9 0 1 0 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

3 0 7 3 0 0 0 8 15 0 4 0 حائل

0 9 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 الوجه

7 28 3 0 0 0 0 13 17 7 2 0 القصيم

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الظهران

1 4 7 1 0 0 0 2 15 0 4 0 مطار الملك فهد

0 7 3 0 0 0 0 2 3 0 1 0 األحساء

1 6 8 6 0 0 0 1 0 0 5 0 المدينة المنورة

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

1 0 3 0 0 0 0 3 25 3 1 0 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

5 0 13 4 0 0 0 0 0 0 1 0 ينبع

3 18 14 5 0 0 2 3 1 3 0 0 مطار الملك عبد العزيز

3 3 21 19 1 1 4 1 7 0 1 0 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

0 24 26 10 6 4 3 20 21 6 2 0 الطائف

0 6 23 1 8 14 6 15 21 13 3 0 الباحه

0 10 0 0 0 0 0 1 19 2 3 0 وادي الدواسر

0 11 6 0 1 0 0 0 10 5 0 0 بيشه

0 12 5 0 21 25 11 6 47 7 0 0 أبها

0 21 12 0 11 10 6 6 21 6 1 0 خميس مشيط

0 5 3 0 5 2 1 3 29 1 0 0 نجران

0 9 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 شروره

7 12 27 23 17 3 9 2 0 0 3 2 جازان

ــــدل ــــع أعـــــــلـــــــى م

أبــهــا
شهر أبريل 47
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

عدد تكرار ظاهرة العواصف الرملية على محطات الرصد الجوي 
خالل العام 2018 م

الشهر
المجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 طريف

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 عرعر

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 القريات

0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 1 الجوف

0 0 0 1 0 0 0 2 6 0 0 0 رفحاء

0 0 1 1 2 1 7 9 6 1 3 1 القيصومة

0 0 1 0 0 6 0 0 1 1 0 1 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 حائل

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 الوجه

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 القصيم

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الظهران

0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 مطار الملك فهد

0 0 2 0 0 8 7 2 7 5 3 3 األحساء

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المدينة المنورة

الشهر
المجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

0 0 0 0 0 1 1 1 8 0 0 0 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 ينبع

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 مطار الملك عبد العزيز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الطائف

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الباحه

0 0 0 0 0 1 0 0 9 2 3 0 وادي الدواسر

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 بيشه

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أبها

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خميس مشيط

0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 نجران

0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 شروره

0 0 2 3 1 1 2 1 2 0 0 0 جازان

ــــدل ــــع أعـــــــلـــــــى م

القيصومة
شهر مايو 9
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

عدد تكرار  ظاهرة الغبار العالق على محطات الرصد الجوي
خالل العام 2018م 

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

9 08 13 10 09 13 23 23 25 24 23 19 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

2 04 11 13 05 04 06 12 09 16 11 10 ينبع

8 03 13 19 06 05 02 16 08 13 15 08 مطار الملك عبد العزيز

10 02 10 38 06 12 15 14 09 12 09 05 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

12 09 05 12 0 01 19 07 08 07 07 13 الطائف

1 11 03 02 18 31 34 15 11 05 09 11 الباحه

1 01 04 04 11 16 19 13 24 08 11 11 وادي الدواسر

0 08 02 02 14 23 23 13 16 06 15 15 بيشه

02 24 0 01 33 43 25 11 11 01 01 02 أبها

2 01 03 04 36 43 30 09 07 01 01 05 خميس مشيط

0 12 04 04 18 28 22 18 19 11 09 12 نجران

0 15 03 0 25 45 40 17 27 06 06 10 شروره

8 15 19 34 45 52 38 36 18 05 05 11 جازان

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

1 0 18 0 0 0 0 15 05 11 03 01 طريف

0 00 20 01 0 01 0 17 05 11 02 04 عرعر

3 02 16 04 01 0 03 4 04 13 07 01 القريات

7 05 13 01 01 01 07 17 10 15 04 05 الجوف

12 00 15 04 02 03 08 22 15 16 11 08 رفحاء

7 03 10 02 01 08 18 16 04 02 10 06 القيصومة

2 11 08 05 0 01 04 13 07 08 0 04 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

5 05 06 08 02 01 05 19 17 19 10 06 حائل

1 08 04 04 02 00 02 07 01 09 04 06 الوجه

7 02 05 04 02 06 07 22 23 19 15 12 القصيم

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الظهران

19 03 37 42 17 30 27 28 31 25 22 24 مطار الملك فهد

15 01 27 27 13 24 14 15 26 19 22 14 األحساء

08 12 02 06 05 03 02 14 12 13 10 03 المدينة المنورة

47
أعــلــى مــعــدل تــكــرار

مطار الملك فهد
شهر سبتمبر 42
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

درجات الحرارة الصغرى لمحطات الرصد الجوي
خالل العام 2018 م وحدة القياس الدرجة المئوية

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

12.3 16.2 21.1 26.2 27.9 29.5 28.6 24.9 14.8 16.9 11.4 06.8 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

17.0 17.2 25.1 24.1 27.9 28.7 27.7 26.1 20.2 14.5 17.6 13.1 ينبع

22.4 14.0 27.3 30.1 30.4 29.8 28.8 27.5 24.4 22.9 21.7 19.8 مطار الملك عبد العزيز

20.3 15.3 24.5 27.3 28.8 28.6 29.2 27.0 23.7 21.7 19.3 17.0 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

11.7 23.8 17.3 22.8 24.5 24.2 27.2 20.8 16.3 14.8 11.4 07.5 الطائف

12.0 17.5 17.2 22.6 23.5 23.7 23.8 20.7 16.6 15.1 12.4 08.9 الباحه

12.8 19.9 20.9 25.0 28.4 28.1 28.8 25.3 21.6 18.1 13.0 08.0 وادي الدواسر

11.1 13.5 17.6 21.3 25.2 25.6 24.4 21.5 17.9 15.5 11.5 06.8 بيشه

10.1 19.0 14.3 17.8 18.7 19.1 20.0 17.3 13.9 12.2 09.5 07.5 أبها

10.6 14.0 14.6 17.3 17.6 18.2 19.9 17.4 14.1 13.0 09.8 06.9 خميس مشيط

11.5 17.8 18.2 21.9 26.1 27.1 25.5 22.1 19.6 15.0 11.3 07.3 نجران

13.3 15.2 20.0 24.3 27.2 27.3 27.2 25.9 25.6 18.0 12.0 06.9 شروره

23.9 21.6 27.2 29.7 30.7 31.5 31.2 29.1 27.6 24.7 22.6 21.5 جازان

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

5.4 09.2 16.4 20.8 21.3 21.9 20.6 17.6 12.5 10.4 06.5 02.6 طريف

8.1 11.5 18.7 24.1 25.5 26.1 24.8 21.4 15.9 14.2 08.8 05.2 عرعر

5.9 9.5 16.1 19.4 20.5 20.7 19.7 17.8 12.7 10.2 06.4 03.2 القريات

9.2 13.1 20.3 26.2 26.0 27.5 25.9 22.2 16.9 14.8 10.0 04.4 الجوف

13.4 20.0 20.9 26.4 26.5 27.1 26.3 22.5 16.9 14.8 10.0 06.0 رفحاء

10.5 12.3 22.2 28.4 28.7 30.3 29.2 24.6 19.2 16.4 11.0 07.0 القيصومة

7.4 16.0 18.7 24.4 29.9 25.6 23.8 21.2 15.1 13.7 09.5 04.9 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

8.6 18.1 17.7 24.9 24.6 25.4 25.2 20.8 15.8 13.7 01.0 03.8 حائل

16.9 12.0 24.1 26.7 29.3 27.4 27.2 26.2 21.1 19.0 17.5 14.1 الوجه

11.2 14.0 19.2 25.9 26.9 29.6 27.4 29.3 18.7 16.9 10.7 06.0 القصيم

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الظهران

14.1 12.4 23.3 27.0 29.1 30.2 29.1 24.2 21.1 16.1 12.3 08.7 مطار الملك فهد

12.8 11.4 22.6 27.0 29.7 31.0 30.0 24.6 21.3 16.9 12.4 08.0 األحساء

15.7 25.7 24.0 31.2 31.6 31.6 30.8 27.6 22.6 20.8 15.8 12.0 المدينة المنورة

47
أقل درجة حرارة صغرى

حـــائل
شهر فبراير o 1
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

درجات الحرارة العظمى لمحطات الرصد الجوي 
خالل العام 2018 م وحدة القياس الدرجة المئوية

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

22.6 29.9 33.8 41.8 41.8 43.3 42.8 38.0 22.3 21.1 26.0 21.4 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

29.1 32.3 36.7 40.3 40.3 40.8 42.0 39.4 34.3 34.8 30.5 27.6 ينبع

29.5 25.1 35.6 36.8 36.8 38.1 37.5 37.6 33.2 32.7 30.6 28.3 مطار الملك عبد العزيز

29.5 29.3 38.8 42.1 42.8 42.8 44.0 42.9 38.4 37.4 34.5 30.5 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

24.5 31.7 30.1 36.1 36.1 35.4 36.5 34.4 30.1 29.4 29.4 22.5 الطائف

24.3 27.4 28.4 34.4 34.4 35.7 35.5 33.2 29.1 28.1 28.1 22.8 الباحه

27.3 31.0 35.7 42.8 42.8 44.2 43.5 40.4 35.9 31.0 34.0 24.3 وادي الدواسر

27.5 25.2 32.2 30.2 38.2 39.1 39.2 37.1 33.2 31.2 31.2 24.4 بيشه

22.3 27.7 36.8 31.9 31.9 32.2 32.6 30.4 25.6 25.7 25.7 21.0 أبها

23.9 22.8 36.9 32.1 32.1 33.8 33.4 30.8 26.9 25.8 25.8 22.0 خميس مشيط

27.4 28.3 32.1 37.9 27.9 39.9 29.5 37.3 33.9 32.0 32.0 25.0 نجران

27.7 23.9 36.6 42.2 42.2 43.8 42.5 41.2 40.0 34.6 34.6 24.6 شروره

31.8 32.5 36.6 38.6 38.6 36.7 38.6 38.3 36.2 33.6 33.6 30.3 جازان

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

15.0 18.5 29.5 35.6 36.7 36.8 34.6 30.5 25.7 25.0 18.4 14.3 طريف

18.3 20.3 34.6 41.6 43.1 42.7 40.8 35.0 29.8 29.3 22.1 18.5 عرعر

18.2 21.7 31.2 37.0 38.2 38.9 37.0 33.9 29.0 27.5 21.0 16.8 القريات

19.0 21.0 33.2 40.3 40.3 40.4 39.4 34.8 29.4 29.2 23.0 17.5 الجوف

23.6 29.7 34.9 42.4 42.2 42.6 41.2 36.5 30.5 30.1 23.5 11.2 رفحاء

21.6 23.6 37.0 45.0 44.2 45.0 44.2 39.2 32.9 32.2 25.4 21.4 القيصومة

20.1 25.5 32.5 39.9 34.2 39.1 38.4 35.8 29.5 30.0 24.5 18.7 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

20.2 31.7 32.0 39.9 29.4 39.6 38.7 39.1 29.0 29.2 23.8 18.2 حائل

26.5 21.8 33.5 34.9 35.3 35.8 25.4 35.6 30.2 29.9 27.8 25.6 الوجه

22.3 23.0 34.6 43.4 44.1 45.5 43.3 39.0 32.5 32.7 26.6 21.4 القصيم

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الظهران

24.3 24.5 36.5 43.3 44.3 45.4 44.6 29.7 34.1 34.1 25.7 23.1 مطار الملك فهد

25.0 22.2 36.8 44.3 44.3 46.4 45.7 40.3 35.6 35.6 27.5 23.9 األحساء

25.8 33.9 35.9 43.4 43.4 42.3 42.9 39.5 34.7 34.7 28.4 23.0 المدينة المنورة

47
أعلى درجة حرارة

األحساء
شهر يوليو o 46.4
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

عدد مرات رصد هطول األمطار على محطات الرصد الجوي 
خالل العام 2018 م

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

1 02 08 0 0 0 0 0 20 01 01 0 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

2 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ينبع

1 06 05 0 0 0 0 01 0 01 01 0 مطار الملك عبد العزيز

1 02 13 04 01 01 0 01 02 0 0 0 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

1 10 11 04 02 01 02 07 15 04 04 01 الطائف

1 04 09 0 0 02 01 06 10 04 04 0 الباحه

0 05 0 0 0 0 0 0 14 02 02 0 وادي الدواسر

0 08 07 0 0 0 0 02 11 07 07 0 بيشه

0 11 01 0 09 14 05 01 14 06 06 02 أبها

0 28 05 0 06 04 03 03 17 06 06 0 خميس مشيط

0 11 04 0 02 01 0 01 16 0 0 0 نجران

0 36 01 0 0 0 0 0 05 01 01 0 شروره

2 10 04 06 01 01 02 01 0 0 0 0 جازان

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

6 11 02 0 0 0 0 05 07 0 08 02 طريف

2 14 05 0 0 0 0 02 03 0 04 02 عرعر

8 15 05 0 0 0 0 06 08 02 11 12 القريات

6 19 03 0 0 0 0 03 07 0 05 03 الجوف

12 05 05 0 0 0 0 08 09 01 10 02 رفحاء

4 10 05 0 0 0 0 04 13 0 07 02 القيصومة

0 24 02 0 0 0 0 03 07 0 08 01 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

2 0 03 02 0 0 0 04 10 0 0 0 حائل

1 13 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 الوجه

5 28 02 0 0 0 0 05 14 05 05 0 القصيم

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الظهران

2 04 04 0 0 0 0 1 11 0 0 0 مطار الملك فهد

1 01 04 0 0 0 0 1 09 0 0 0 األحساء

0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المدينة المنورة

أعــلــى مــعــدل هــطــول أمــطــار
شهر نوفمبر ملم شرورة

مرة
4736
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

كمية هطول األمطار على محطات الرصد الجوي
خالل العام 2018 م )وحدة القياس ملم )1-((

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

5.3 0.001 11.7 0 0 0 0 0.001 43.5 01.0 07.2 0 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

4.1 0 10.7 0 0 0 0 0 0 0 09.6 0 ينبع

2.0 33.3 08.8 0 0 0 0 01.8 0 03.0 0.001 0 مطار الملك عبد العزيز

11.7 06.6 90.4 42.2 10.0 0.001 0 0.001 8.0 00.0 0.001 0 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

1.8 70.8 70.9 08.0 02.0 01.0 05.0 24.5 62.9 0.001 02.9 0.001 الطائف

1.5 35.5 40.4 0 01.0 0.001 0.001 22.5 33.4 06.7 04.3 0 الباحه

0 57.5 0 0 0 0 02.0 0 19.2 01.0 0.001 0 وادي الدواسر

0 54.3 17.0 0 0 0 0 05.8 21.4 20.8 02 0 بيشه

0 78.1 45.7 0 23.6 38.7 02.0 25.6 84.2 30.3 0 0.001 أبها

0 149.1 09.1 0 23.0 19.0 04.0 40.8 36.9 18.0 08.4 0 خميس مشيط

0 20.0 11.5 0 08.0 05.6 0 06.3 52.9 0 0 0 نجران

0 87.5 02.0 0 0.001 0 0 0 4.7 0.001 07.6 0 شروره

52.1 74.5 25.5 30.0 04.5 0 02.9 0 0.001 0 30.0 0.001 جازان

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

8.3 53.2 02.7 0 0 0 0 04.9 13.6 0 17.5 09.4 طريف

8.1 125 19.4 0 0 0 0 04.2 9.1 0 23.9 03.1 عرعر

777.7 27.9 06.8 0 0 0 0 23.5 03.1 0.001 19.8 04.7 القريات

16.9 130.4 10.3 0 0 0 0 0.001 08.4 0 18.1 001.6 الجوف

43.0 65.2 09.0 0 0 0 0 14.5 16.5 0.001 16.7 0.001 رفحاء

2.6 0.001 12.9 0 0 0 0 0.001 15.4 0.001 0.001 0.001 القيصومة

0 39.5 3.8 0 0 0 0 0.001 02.4 0 05.2 0.001 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

2.5 0 2.6 0.001 0 0 0 16.6 28.9 0 04.0 0 حائل

777.7 32.6 0 0 0 0 0 0.001 0 0 06.1 0 الوجه

7.6 150.3 02.0 0 0 0 0 18.2 81.5 10.8 21.7 0 القصيم

تم تسليم المرصد الى القاعدة الجوية الظهران

777.7 02.5 10.4 0 0 0 0 02.2 04.2 0 07.8 0 مطار الملك فهد

777.7 0.001 25.3 0 0 0 0 01.2 11.8 0.001 21.2 0 األحساء

4.2 0 42.7 0 0 0 0 0 0 0 15.0 0 المدينة المنورة

47
أعــلــى مــعــدل هــطــول أمــطــار

القريات - الوجه - األحساء
مطار الملك فهد

شهر ديسمر ملم777
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

معدل الرطوبة النسبية لمحطات الرصد الجوي
خالل العام 2018 م وحدة القياس النسبة المئوية

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

55 40 30 12 11 10 11 16 34 23 30 29 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

64 33 60 51 53 50 12 40 54 49 55 50 ينبع

58 78 59 64 54 51 52 45 52 56 54 47 مطار الملك عبد العزيز

64 63 53 53 34 32 31 33 43 43 51 49 مكة المكرمة/ مرصد 
عرفة

62 54 46 28 23 23 20 28 44 44 39 48 الطائف

69 47 52 28 38 36 31 41 61 61 47 55 الباحه

49 62 37 24 24 22 23 27 49 49 49 51 وادي الدواسر

51 67 43 19 26 25 20 28 51 51 35 38 بيشه

66 64 51 37 56 47 33 44 63 63 52 59 أبها

59 79 44 32 52 43 30 38 56 56 42 53 خميس مشيط

38 59 36 18 21 19 18 23 40 40 27 28 نجران

38 65 33 22 20 20 21 24 27 27 40 48 شروره

72 65 66 65 61 57 60 61 63 63 72 70 جازان

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

82 84 44 33 38 34 33 40 42 41 59 70 طريف

95 95 52 35 36 33 34 48 49 46 68 72 عرعر

63 66 43 36 40 32 32 32 32 37 52 65 القريات

61 73 26 17 19 16 16 21 27 23 39 48 الجوف

50 61 24 11 13 12 13 21 33 22 36 40 رفحاء

70 49 39 23 20 21 22 33 42 36 45 44 القيصومة

48 61 31 21 23 20 19 20 26 20 30 41 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

64 44 32 18 19 17 17 28 41 29 38 45 حائل

57 70 70 80 79 70 66 58 65 63 55 52 الوجه

80 91 40 24 23 20 22 34 53 39 48 51 القصيم

تم تسليم المرصد الى القاعدة الجوية الظهران

64 59 53 46 25 24 21 29 41 40 51 46 مطار الملك فهد

59 62 46 29 16 14 14 21 32 28 39 33 األحساء

43 67 22 10 12 10 8 12 16 16 24 27 المدينة المنورة

47
أعلى معدل رطوبة

عرعر
شهري

95% نوفمبر - ديسمبر
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

معدل الضغط الجوى على سطح محطات الرصد الجوي
خالل العام 2018 م )وحدة القياس هكيتوباسكال = مليبار(

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

949.1 882.0 945.6 939.8 935.5 933.0 936.3 940.4 942.1 944.8 946.2 948.4 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

1012.9 932.9 1008.1 1002.4 1001.6 1001.4 1001.5 1004.3 1006.2 1008.6 1010.3 1014.0 ينبع

1013.8 837.7 1009.2 1004.4 1001.6 1001.3 1001.2 1003.5 1005.7 1008.2 1008.7 1017.1 مطار الملك عبد العزيز

979.3 886.6 975.8 972.0 970.4 970.1 969.9 972.1 973.7 975.8 976.8 979.3 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

857.9 1011.3 857.6 855.4 853.3 853.1 853.6 854.9 854.7 856.3 856.3 857.2 الطائف

838.3 941.7 838 835.8 833.5 833.5 834.1 835.4 835.4 836.6 876.7 877.4 الباحه

946.0 1010.7 942.7 937.3 933.0 932.3 934.3 937.7 939.6 943.1 943.4 946.0 وادي الدواسر

887.6 857.2 886.5 883.1 880.2 880.0 881.0 882.8 883.7 885.3 885.8 887.4 بيشه

796.8 1015.2 796.7 775.1 793.3 792.1 793.8 794.8 794.9 795.5 795.4 795.6 أبها

799.9 976.4 799.8 798.1 796.2 796.1 796.7 797.8 797.9 798.5 798.5 798.7 خميس مشيط

883.2 995.6 881.5 877.6 874.2 873.8 875.4 877.7 878.8 880.7 881.1 882.6 نجران

934.9 965.7 931.4 926.4 922.3 921.4 923.4 926.7 928.2 917.1 932.4 934.6 شروره

1013.2 977.5 1009.1 1005.3 1003.2 1002.7 1002.7 1005.2 1007.2 1009.6 1011.6 1013.1 جازان

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

920.7 919.9 918.8 916.0 912.6 911.5 913.4 915.1 915.5 917.6 918.2 919.9 طريف

954.6 953.5 951.0 946.8 942.7 941.5 943.9 946.6 947.7 950.2 951.5 953.6 عرعر

959.1 957.6 955.9 952.7 999.5 948.4 950.5 951.9 953.0 955.3 956.3 959.1 القريات

941.8 940.4 938.5 934.8 931.4 930.2 932.1 934.5 935.2 937.9 938.9 991.2 الجوف

967.2 1010.3 963.0 958.0 953.4 952.1 954.5 958.0 959.5 962.1 963.6 966.0 رفحاء

978.1 927.8 973.0 966.8 962.0 960.1 962.9 967.6 969.6 972.5 974.3 976.7 القيصومة

929.6 947.5 927.3 924.4 921.7 920.1 922.4 923.6 924.2 926.3 727.0 929.9 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

905.6 943.9 904.1 900.6 897.2 896.0 897.7 899.8 899.8 902.5 903.2 905.0 حائل

1013.2 904.4 1008.0 1003.5 1001.9 1001.5 1002.2 1004.1 1006.2 1008.5 1010.3 1014.7 الوجه

944.1 942.7 941.2 936.6 932.3 930.8 932.8 935.9 937.1 939.9 941.1 946.2 القصيم

تم تسليم المرصد الى القاعدة الجوية الظهران

1017.6 796.6 1011.2 1003.2 997.2 995.0 998.3 1005.4 1008.4 1011.7 1014.3 1016.3 مطار الملك فهد

997.8 796.5 992.2 984.7 979.0 977.0 980.2 986.5 989.9 992.2 994.5 996.9 األحساء

943.2 1011.1 940.7 936.6 933.8 933.4 934.4 936.5 937.1 939.7 941.2 943.9 المدينة المنورة

أعــلــى مــعــدل ضغط

مطار الملك فهد
شهر ديسمبر 471,017
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قطاع البيئة
البيئة العامة لألرصاد وحماية  • أبرز إحصائيات الهيئة 

معدل سرعة الرياح لمحطات الرصد الجوي
خالل العام 2018 م وحدة القياس العقدة ) العقدة تساوي 1.853 كم / ساعة(

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

5 4 4 5 7 8 8 6 7 5 5 5 مطار الملك خالد

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية الرياض القديم

5 8 7 8 10 9 10 9 8 7 7 7 ينبع

7 5 6 6 7 7 8 8 7 7 7 9 مطار الملك عبد العزيز

02 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 مكة المكرمة/ مرصد عرفة

6 7 6 8 12 12 9 8 9 7 8 6 الطائف

5 5 6 8 9 9 8 6 5 5 5 5 الباحه

9 6 7 6 7 7 6 8 8 8 7 7 وادي الدواسر

4 6 7 6 5 5 5 6 6 6 5 4 بيشه

05 8 5 7 6 6 7 6 6 6 6 6 أبها

5 7 6 8 6 6 7 6 7 7 6 6 خميس مشيط

3 7 4 5 6 6 5 5 5 4 4 3 نجران

7 6 7 7 7 7 6 8 8 8 6 6 شروره

5 3 6 6 8 8 7 6 7 6 6 6 جازان

الشهر
الجهة

ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

7 7 8 8 8 9 9 9 8 8 7 7 طريف

6 5 8 7 9 10 10 9 1 9 8 7 عرعر

6 5 8 9 12 12 11 9 8 8 6 7 القريات

6 6 6 6 9 8 8 9 9 8 8 7 الجوف

7 6 7 6 6 8 8 8 8 8 7 7 رفحاء

7 5 7 6 8 9 9 8 8 8 8 7 القيصومة

5 5 7 6 7 7 7 8 7 6 6 6 تبوك

تم تسليم المرصد إلى القاعدة الجوية حفر الباطن

6 9 7 5 6 7 7 7 7 7 7 6 حائل

7 6 8 9 8 8 10 8 8 8 7 8 الوجه

7 7 6 5 7 8 7 9 8 7 6 5 القصيم

تم تسليم المرصد الى القاعدة الجوية الظهران

6 5 5 5 7 7 10 7 9 7 7 7 مطار الملك فهد

6 4 6 5 10 10 10 7 10 7 7 7 األحساء

05 6 6 6 7 8 7 8 7 5 5 6 المدينة المنورة

أعلى معدل لسرعة الرياح

القريات - الطائف
شهري

يوليو - أغسطس ملم
عقدة
4712
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أبرز إحصائيات 3.
الهيئة السعودية 

للحياة ا لفطرية

أبرز إحصائيات 
الهيئة السعودية 

للحياة ا لفطرية

.3

الباب األول
قطاع البيئة
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أعداد الزوار والعاملين في المحميات خالل الفترة من 2012م إلى 2018م

المحمية
2012201320142015201620172018

العاملونالزوارالعاملونالزوارالعاملونالزوارالعاملونالزوارالعاملونالزوارالعاملونالزوارالعاملونالزوار

50884595359955789372267567حرة الحرة

1673706873912610412901382الخنفة

120020221219021122718الطبيق

241230-224122415234529لم تشغل المحميةالتيسيه

15232029223133331640839لم تشغل المحميةنفوذ العريق

236422124515051118531755412571060محازة الصيد

7731652992823333033433836سجا وام الرمث

20092318966951022181191941007584109106الوعول

2913321435144116381815221723ريده

2543614251540176316216413شدا األعلى

82137631401461468814228012613117259130عروق بني معارض

67168217912210226792911830726مجامع الهضب

1,723502,321602,240632,296533,157473,172503,96751جزر فرسان

17212118132241320215555141311149الجبيل البحرية

806868258970085554841,1177573178146مركز األمير سعود الفيصل

329262592663527261272823021134146مركز  الملك  خالد  الثمامة

1,56441,82942,62541,86541,03042,20062,8008مركز الزوار

17
محمية

عــــــام
2018

7,268
زائًرا

710
عمال

2012201320142015201620172018المركز
المستفيدونالبرامجالمستفيدونالبرامجالمستفيدونالبرامجالمستفيدونالبرامجالمستفيدونالبرامجالمستفيدونالبرامجالمستفيدونالبرامج

14362112456691021017308315,370305,729مركز التدريب

قطاع البيئة
ا لفطرية • أبرز إحصائيات الهيئة السعودية للحياة 
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أعداد الحيوانات في مركز الملك خالد ألبحاث الحياة الفطرية 2011 م - 2018 م

أعداد الحيوانات في مركز األمير محمد السديري لإلكثار ظباء الريم   2011م- 2018م

أعداد الحيوانات بمركز األمير سعود الفيصل ألبحاث الحياة الفطرية بالطائف لعام 2018 م 

المجموعمها عربيوعل نوبيغزال نيومانغزال ادميغزال ريمالسنة / النوع

20116392463534541,008

2012419215374255768

2013299256406558718

2014367210478166771

20154622764411177970

201656434250185791,220

201771231843281891,443

201877330944338741,538
اإلجماليغير محددة الجنساإلناثالذكوراالسم

36746590922طيور الحبارى اآلسيوية

4848--طيور الحبارى األفريقية

183-72111المها  العربي

23-185النعام  أحمر الرقبة

14-104النمور  العربية

52-1834الوعول

10-46الظباء  العربية

1522138ظباء  الريم

4-4-الوشق

0---الذئب

4-31الضباع

17-512الفهود  األفريقية

2-11األسد  األفريقي

غزال ريم - القصيمالسنة / النوع
2011337

2012242

2013198

2014183

2015251

2016291

2017331

2018398

حرة الحرة

2011
1,008

2018
1,538

2012
768

2017
1,443

2013
718

2016
1,220

2014
771

2015
970

398
ظبيًا

عــــــام
2018

قطاع البيئة
ا لفطرية • أبرز إحصائيات الهيئة السعودية للحياة 
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المياهالمياه .1.1

الباب الثاني
قطاع المياه
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1. المياه

1.1 الطلب على المياه
الطلب على المياه خالل العام 2018 م

نسب توزيع الطلب على المياه حسب الغرض
 خالل العام 2018 م

ومن  للمياه،  المتكاملة  اإلدارة  مفهوم  تبني  إلى  الوزارة  تسعى 
ضمنها إدارة الطلب على المياه وليس تلبيته فحسب لتواكب 
التوجه العالمي الذي يتطلب من اإلدارة المائية الجيدة أن تتخذ 
وأهم  استدامتها  إلى  وتؤدي  المياه،  على  الطلب  تقلل  إجراءات 
للمستهلكين  المياه  توصيل  كــفــاءة  رفــع  اإلجــــراءات  هــذه 
للقطاعات  واضــحــة  رســائــل  ــال  ــص وإي والــتــرشــيــد،  والــتــوعــيــة 
الري  مياه  استخدام  لترشيد  الزراعي  القطاع  مثل  المستهلكة 
المياه. وتقوم  تزيد من استهالك  تبني سياسات  وكذلك عدم 
الوزارة بتفعيل ذلك من خالل االجتماعات واللقاءات المتكررة 
مع متخذي القرار. وقد بلغ إجمالي الطلب على المياه خالل العام 
2018م أكثر من 25 بليون متر مكعب منها 13% لألغراض 
الزراعية  لألغراض  و%82  الصناعية،  لألغراض   %5 و  البلدية، 

)مياه: غير متجددة، متجددة، مجددة(.

الغرض
إجمالي الطلب على المياه خالل 

العام )مليون م3/ سنة( *
النسبة من اإلجمالي

3,392

1,400

21,200

%13

%5

%82

األغراض البلدية

* األغراض الصناعية

* األغراض الزراعية 
)مياه: غير متجددة، 

متجددة، مجددة(

100%25,992اإلجمالي

* تقديرات أولية

PROJECT BREAKDOWN

Description Actual

3,428

1,400

19,000

Total 23,828

%82

%5
%13

SUMMARY

0

5,957

11,914

17,871

23,828

Actual

1
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1. المياه
1.1 الطلب على المياه

كميات الطلب السنوية على المياه – مليون م3 / سنة

الغرض
األعوام

2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م

2,2842,4232,5272,7312,8743,0253,1303,1503,392البلدية

7538008438909309771,0151,0001,400* الصناعية

14,41015,97017,5141863919,61220,83119,78919,20021,200* الزراعية

17,44719,19320,88422,26023,41624,83323,93423,35025,992اإلجمالي

كميات الطلب السنوية على المياه

إجمالي كميات الطلب السنوية على المياه – مليون م3 / سنة )  2010 - 2018م(

* تقديرات أولية

* تقديرات أولية

إجمالي الطلب
على المياه

25,992
)مليون م3 / سنة(

عام
 )2018م(

17,447
19,193

20,884
22,260

23,416
24,833 23,934 23,350

25,99227,000

20,250

13,500

6,750

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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المنطقة
2016م

المياه 
الجوفية

المياه 
الجوفية

المياه 
الجوفية

المياه 
المحالة

المياه 
المحالة

المياه 
المحالة

اإلجمالياإلجمالياإلجمالي

2018م2017م

481

6

25

118

292

10

60

56

24

12

24

30

44

444

5

11

57

246

8

41

58

30

6

22

19

28

438

23

26

161

269

30

59

64

34

53

31

19

48

551

701

159

5

367

91

11

-

-

49

-

13

-

626

745

190

8

436

93

11

-

-

53

-

13

-

634

738

214

12

406

75

12

-

-

33

-

13

-

1,032

707

184

123

659

101

71

56

24

61

24

43

44

1,070

750

201

65

682

101

52

58

30

59

22

32

28

1,072

761

240

173

675

105

71

64

34

86

31

32

48

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

1,1829751,255اإلجمالي 1,9472,1752,137 3,1293,1503,392

تطور كميات مياه الشرب الموزعة لألغراض البلدية 
بحسب المصادر الرئيسية )مليون م3 / سنة(

2.1 استهالك المياه لألغراض البلدية

الرياض

القصيم

المدينة المنورة

مكة المكرمة

عسري

نجران

حائل

الجوف

الحدود الشمالية

تبوك

الباحة

جازان

الشرقية

كميات مياه الشرب الموّزعة لألغراض البلدية ) مليون م3 / سنة( خالل عام 2018

مصدرها

% 63
مياه محالة

% 37
مياه جوفية

إجمالي كميات مياه الشرب

3,392
)مليون م3 / سنة(

1,072

173

675
240

71

64

34

48

مليون م3 

مليون م3 

مليون م3 

مليون م3 

مليون م3 

مليون م3 31

مليون م3  86

مليون م3 105

مليون م3 32

مليون م3 761

مليون م3 

مليون م3 

مليون م3 



63 |

|

الكتاب اإلحصائي 2018

62

المنطقة 
المستفيدة

االستهالك
التجاري

االستهالك
السكني

اإلجمالي السنوي

161

114

36

26

101

16

11

10

5

13

5

5

7

911

647

204

147

574

89

60

54

29

73

26

27

41

1,072

761

240

173

675

105

71

64

34

86

31

32

48

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان 

نجران

الباحة 

الجوف

3,392 2,883 509اإلجمالي

إجمالي استهالك المناطق من المياه حسب األغراض )مليون م3 / سنة(
خالل العام المالي )2018م(

مالحظة : كميات المياه للتجاري والسكني كلها مياه شرب لألغراض الحضرية وتخدم حصة الفرد داخل النطاق الحضري.

2.1 استهالك المياه لألغراض البلدية

توزيعه

2,883

1.072

509

31

مليون م3 / سنة

مليون م3 / سنة

)مليون م3 / سنة(

)مليون م3 / سنة(

استهالك سكني

الرياض

أكثر المناطق
استهالكا

أقل المناطق
استهالكا

نجران

استهالك تجاري

إجمالي استهالك المياه
ألغراض البلدية

3,392
)مليون م3 / سنة(
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اإلجماليالمياه الجوفية مياه التحليةالعام

اإلجمالي

1,977

اإلجمالي

2,005
معدل النمو السنوي

1%

اإلجمالي

2,123
معدل النمو السنوي

6%
اإلجمالي

2,283
معدل النمو السنوي

اإلجمالي8%

2,423
معدل النمو السنوي

6%

اإلجمالي

2,527
معدل النمو السنوي

4%

اإلجمالي

2,731
معدل النمو السنوي

8%

اإلجمالي

2,874
معدل النمو السنوي

5%

اإلجمالي

3,025
معدل النمو السنوي

5%

اإلجمالي

3,129
معدل النمو السنوي

3%

اإلجمالي

3,150
معدل النمو السنوي

1%

اإلجمالي

3,392
معدل النمو السنوي

8%

معدل النمو نسب مشاركة
السنوي

1,067

1,063

1,145

1,258

1,476

1,546

1,594

1,685

1,835

1,947

2,175

2,137

910

942

978

1,025

947

981

1,137

1,189

1,190

1,182

975

1,255

1,977

2,005

2,123

2,283

2,423

2,527

2,731

2,874

3,025

3,129

3,150

3,392

54%

53%

54%

55%

61%

61%

58%

59%

61%

62%

69%

63%

46%

47%

46%

45%

39%

39%

42%

41%

39%

38%

31%

37%

-

1%

6%

8%

6%

4%

8%

5%

5%

3%

1%

8%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 تطور كميات المياه الموزعة بحسب المصادر الرئيسية )مليون م3(

المياه الجوفية مياه التحلية

2007

2008

2009

2010

2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017
2018

 تطور كميات 
المياه الموزعة 

بحسب المصادر 
الرئيسية 

)مليون م3(

2.1 استهالك المياه لألغراض البلدية
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3.1 مصادر المياه
1. اآلبار

عدد آبار الوزارة )لمختلف األغراض( حسب أنواعها والمناطق لعام 2018م

المنطقة

2427اإلجمالي

1

-

8

3

-

-

8

2

2

-

11

-

-

8

4

-

4

-

الرياض

مكة المكرمة

القصيم

الشرقية

عسير

تبوك

الحدود الشمالية

نجران

الجوف

آبار الشرب األنبوبية

آبار الشرب األنبوبية

آبار الشرب اليدوية

آبار الشرب اليدوية

أنواع اآلبار

الرياض

القصيم

المدينة المنورة

مكة المكرمة

عسري

نجران

حائل

الجوف

الحدود الشمالية

تبوك

الباحة

جازان

الشرقية

8

2
8

4

11

1

3

8

4
2

خريطة توزيع اآلبار بالمناطق لعام )2018م(
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التطور التراكمي لعدد آبار الوزارة )لمختلف األغراض( حسب أنواعها

التطور التراكمي اإلجمالي لعدد آبار الوزارة )لمختلف األغراض( 2010 - 2018م

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,872 7,114 7,384 7,627 8,037 8,197 8,279 8,515 8,566

0

2250

4500

6750

9000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

8,5668,5158,2798,1978,037
7,6277,384

7,1146,872

مقسمة على 4 أنواع

907 3,803528 3,328
بئر  مراقبة بئر اختباريةبئر شرب أنبوبية بئر شرب يدوية

اإلجمالي التراكمي آلبار الوزارة حتى 2018م

8,566

3.1 مصادر المياه
1. اآلبار

أنواع اآلبار
األعوام

2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م

3,2313,3343,4363,5323,6603,7453,76237793,803آبار الشرب األنبوبية

2,4522,5782,7292,8683,1463,2213,26633013,328آبار الشرب اليدوية

817822835838839839839907907آبار المراقبة

372380384389392392412528528اآلبار االختبارية

6,8727,1147,3847,6278,0378,1978,2798,5158,566اإلجمالي
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التطور التراكمي السنوي لرخص اآلبار )لمختلف األغراض( بالمناطق  2010 - 2018م

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

149,957

148,305147,941

146,369
144,888

142,284

139,766

136,469

133,745

مقسمة على 6 مناطق

11,429

6

69,64749,550 8,641

10,684

المنطقة  الشرقية

جهات حكومية 
)غير وزارة البيئة 
والمياه والزراعة( القصيم، حائل، تبوك، الرياض

الجوف، والحدود 
الشمالية

مكة المكرمة ، 
المدينة المنورة

الباحة ، عسير ، 
نجران ، جازان

اإلجمالي التراكمي لرخص اآلبار حتى 2018م

149,957

التطور التراكمي لرخص اآلبار )لمختلف األغراض( بالمناطق

المنطقة
األعوام

2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م

59,31961,05362,88464,69066,17267,17668,09268,72069,647الرياض

مكة المكرمة ، المدينة 
8,1888,2168,4488,4608,4818,5078,5418,5618,641المنورة

10,77810,84311,06911,19611,29611,35811,39311,40911,429المنطقة  الشرقية

القصيم، حائل، تبوك، 
45,04845,94346,94247,51348,50248,82849,07849,25949,550الجوف، والحدود الشمالية

الباحة ، عسير ، نجران ، 
10,41210,41410,42310,42510,43710,50010,13710,35510,684جازان

جهات حكومية 
)غير وزارة البيئة والمياه 

والزراعة(
-------16

133,745136,469139,766142,284144,888146,369147,941148,305149,957اإلجمالي

الرياض

المدينة المنورة
القصيمالشرقيةمكة المكرمة

حائل
الجوف

الحدود الشمالية

تبوك

عسري

نجران

الباحة

جازان

بئر

3.1 مصادر المياه
1. اآلبار
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توزيع عدد السدود وسعاتها التخزينية بالمناطق بنهاية العام )2018م(

السعة التخزينية م3عدد السدودالمنطقة

5092,245,664,249اإلجمالي

104

56

40

18

1

117

16

46

11

13

27

50

10

106,184,281

838,318,413

111,682,361

8,859,133

5,503,925

514,503,930

15,590,369

27,800,246

61,713,517

313,443,269

103,858,511

123,597,694

14,608,600

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

509
إجمالي عدد السدود

إجمالي السعة التخزينية

بنهاية العام )2018م(

بنهاية العام )2018م(

 م2,245,664,2493

3.1 مصادر المياه
2 . السدود

الرياض

القصيم

المدينة المنورة

مكة المكرمة

عسري

نجران

حائل

الجوف

الحدود الشمالية

تبوك

الباحة

جازان

الشرقية

خريطة توزيع السدود بالمناطق بنهاية العام )2018م(

11

10
1846

16

40

56

50

104

1

117

13

27
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التطور التراكمي للسدود بالمملكة )العدد ، والطاقة التخزينية( 
خالل األعوام )2017 ،2018( م

 إجمالي عدد السدود المنفذة وتحت التنفيذ بمختلف مناطق المملكة 
بنهاية العام )2018(

االنخفاض في إجمالي السعة التخزينية لعام 2018م ناتج عن تحديث السعات التخزينية التصميمية لبعض السدود   * 

القديمة جداً، بإعادة الرفع المساحي والتحقق من سعتها التخزينية. 

2018 م2017 م

السعة )م3( *العددالسعة )م3(العدد

5082,250,044,0005092,245,664,249اإلجمالي

السعة التخزينية م3العددالحالة

5092,245,664,249منفذة

43304,231,740تحت التنفيذ

5522,549,895,989اإلجمالي

عدد السدود
 بالمملكة المنفذة

508
السعة التخزينية

2,250,044,000

2017

20182018
عدد السدود

 بالمملكة المنفذة

509
السعة التخزينية

2,245,664,249

عدد السدود
 بالمملكة تحت التنفيذ

43
السعة التخزينية

304,231,740

3.1 مصادر المياه
2 . السدود
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كميات مياه السيول الواردة للسدود )مليون متر مكعب( خالل األعوام 2013 - 2018مبيانات محطات تنقية المياه المقامة على السدود بأنحاء المملكة لعام 2018م

الكمية )مليون م3( *العام

2013468م

2014358م

2015450م

2016720م

2017561م

2018925م
                  

* األرقام تقديرية

3.1 مصادر المياه
4 . المياه السطحية ) مياه السيول الواردة للسدود(: 

3.1 مصادر المياه
3 . المحطات

الطاقة التخزينية اسم السدالمنطقة
للسد )الف م3(

إجمالي الطاقة 
التصميمية )م3 / يوم(

اجمالي الطاقة 
اإلنتاجية )م3 / يوم(

مكة المكرمة
183,60040,00010,000سد خليص

254,000100,000100,000سد حلي

220,350100,00050,000سد رابغ

عسير

ـــ325,00040,000سد بيشة 

ـــ2,13020,000سد أبها 

2,0002,000500سد بدوة 

1,5002,000100سد الغرابة 

3,000500100سد الفوهة 

ـــ963,0002,000سد عراعر 

481,0002,000200سد عياش

جازان
193,64475,00070,000سد وداي بيش

ـــ55,50020,000سد وداي ضمد

الباحة
22,50015,00013,500سد بالعقيق

ـــ17,7755,000سد بالجنابين

2,724,999423,500244,400المجموع
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4.1 شبكات المياه:
1 - أنابيب شبكات المياه

أطوال أنابيب شبكات المياه لعام 2018م - متر

التراكمي بنهاية العام )م(المنفذ خالل عام 2018مالمنطقة

2,119,205118,371,405اإلجمالي

137,086

178,394

192,446

132,588

230,894

182,357

144,947

93,310

60,069

344,026

31,960

157,441

86,022

124,016

23,648

18,220,086 

10,894,394

11,688,446

4,856,588

7,996,894

17,079,492

13,861,750

3,880,310

3,374,069

4,048,117

2,528,428

9,758,541

4,490,022

3,713,016

1,981,251

الرياض

محافظات منطقة الرياض

العاصمة المقدسة وجده والطائف

محافظات منطقة مكة المكرمة المتبقية

المدينة المنورة

القصيم

الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

منطقة الرياض

القصيم

المدينة المنورة

منطقة
مكة المكرمة

عسري

نجران

حائل

الجوف

الحدود الشمالية

تبوك

الباحة

جازان

الشرقية

أطوال أنابيب شبكات المياه 
المنفذ خالل عام 2018م

أطوال أنابيب
المياه المنفذة
خالل 2018

2,119,205 أمتار

م144,947

م315,480

م182,357

م23,648

م31,960

م344,026

م60,069

م230,894

م325,034

م124,016

م93,310

م157,441

م86,022
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 أطوال أنابيب شبكات المياه )التراكمي( خالل األعوام 2016م - 2018م )متر(

المنطقة
أطوال األنابيب التراكمي )بالمتر(

2018م2017م2016م

113,476,779116,252,200118,371,405اإلجمالي

17,877,000

10,568,339

11,281,000

4,724,000

7,513,986

16,504,000

13,501,803

3,603,000

3,126,000

3,117,331

2,454,300

9,359,720

4,372,000

3,584,000

1,890,300

18,083,000

10,716,000

11,496,000

4,724,000

7,766,000

16,897,135

13,716,803

3,787,000

3,314,000

3,704,091

2,496,468

9,601,100

4,404,000

3,589,000

1,957,603

الرياض

محافظات منطقة الرياض

العاصمة المقدسة وجده والطائف

محافظات منطقة مكة المكرمة المتبقية

المدينة المنورة

القصيم

الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

18,220,086

10,894,394

11,688,446

4,856,588

7,996,894

17,079,492

13,861,750

3,880,310

3,374,069

4,048,117

2,528,428

9,758,541

4,490,022

3,713,016

1,981,251

مجموع أطوال أنابيب المياه التراكمي 
خالل األعوام 2016م - 2018م ) متر (

 2016م 

 2017م 

 2018م 

113,476,779

متر

متر

116,252,200

118,371,405

متر

4.1 شبكات المياه:
1 - أنابيب شبكات المياه
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4.1 شبكات المياه:
2 - التوصيالت المنزلية الخاصة بالمياه

أعداد التوصيالت المنزلية الخاصة بالمياه بمناطق المملكة للعام 2018م

 التراكمي بنهاية العام )توصيلة( المنفذ خالل عام 2018م )توصيلة(المنطقة

68,6802,171,100اإلجمالي

12,432

12,080

3,074

7,053

9,043

3,671

6,048

7,819

987

4,355

1,066

513

539

665,854

341,616

130,891

159,170

385,524

48,349

70,750

96,640

30,368

114,355

58,666

37,601

31,316

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة  الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

2018

2018

إجمالي التوصيالت
المنزلية  بالمملكة
المنفذة خالل العام

68,680

إجمالي التوصيالت
المنزلية  بالمملكة

التراكمية

2,171,100

م

م

توصيلة

توصيلة
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عدد التوصيالت المنزلية الخاصة بالمياه )التراكمي( خالل األعوام 2016م - 2018م )توصيله(

إجمالي عدد التوصيالت المنزلية الخاصة بالمياه )التراكمي(
خالل األعوام 2016م - 2018م )توصيلة(

 2018م  2017م  2016م المنطقة

1,860,4002,102,4202,171,100اإلجمالي

594,353

347,076

102,619

148,300

332,977

43,879

36,927

66,586

26,297

71,412

48,252

33,173

8,549

653,422

329,536

127,817

152,117

376,481

44,678

64,702

88,821

29,381

110,000

57,600

37,088

30,777

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة  الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

665,854

341,616

130,891

159,170

385,524

48,349

70,750

96,640

30,368

114,355

58,666

37,601

31,316

 2016م 

 2017م 

 2018م 

1,860,400

2,102,420

2,171,100

توصيلة

توصيلة

توصيلة

201620172018
عدد التوصيالت

 المنزلية الخاصة بالمياه

1,860,400
توصيلة

عدد التوصيالت
 المنزلية الخاصة بالمياه

2,102,420
توصيلة

عدد التوصيالت
 المنزلية الخاصة بالمياه

2,171,100
توصيلة

ممم

4.1 شبكات المياه:
2 - التوصيالت المنزلية الخاصة بالمياه
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2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012مالمنطقة

394,145419,000435,213593,549594,353612,656629,659الرياض

280,516330,569359,211368,040347,076349,448343,074مكة المكرمة

84,23184,95087,03195,136102,619114,506114,271المدينة المنورة

102,814111,472120,003129,387148,300155,892154,109القصيم

المنطقة 
109,735114,621118,208310,276332,977337,796340,373الشرقية

21,83222,81123,08529,67443,87944,51347,974عسير

19,95421,61322,12332,06736,92771,05647,926تبوك

20,07422,11223,34087,00266,58669,69153,971حائل

13,41213,95615,16932,88726,29729,87222,555الحدود الشمالية

19,90020,71421,116168,69271,41272,98188,308جازان

13,81215,54917,12040,27648,25251,59951,599نجران

13,51014,81616,06559,71833,17334,99839,172الباحة

11,43313,00515,96647,6008,54928,54921,514الجوف

1,105,3681,205,1881,273,6501,994,3041,860,4001,973,5571,954,505اإلجمالي

عدد المشتركين بالمياه حسب المنطقة لألعوام من 2012 م إلى 2018 م  

مالحظة: االنخفاض في عدد العمالء لعام )2018م( ناتج عن تحديث بيانات العمالء.

عدد المشتركين بالمياه حسب المنطقة - 2018 م  

0

175,000

350,000

525,000

700,000

   
 

21,51439,17251,599
88,308

22,555
53,97147,92647,974

340,373

154,109
114,271

343,074

629,659

عدد المشتركين

5.1 خدمات العمالء

2018
عدد المشتركين بالمياه

1,954,505
مشترك

م
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.2.2

91 | الكتاب اإلحصائي 2018

الصرف الصحيالصرف الصحي

الباب الثاني
قطاع المياه
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2. الصرف الصحي

1.2 شبكات الصرف الصحي

أطوال شبكات الصرف الصحي لعام 2018م – كيلومتر

أطوال شبكات الصرف الصحي التراكمي بنهاية 2018م  )كيلومتر(

التراكمي بنهاية العام )كم(المنفذ خالل عام 2018م )كم(المنطقة

1,20142,101اإلجمالي

367

207

48

75

122

76

70

50

70

25

72

14

5

11,272

7,864

2,921

3,438

6,293

3,824

1,362

1,655

433

929

1,230

291

589

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

الطول بالكلم

اإلجمالي التراكمي
ألطوال شبكات
 الصرف الصحي

بنهاية 2018 م

42,101
كلم
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2. الصرف الصحي
2.2 التوصيالت المنزلية الخاصة بالصرف الصحي

أعداد التوصيالت المنزلية الخاصة بالصرف الصحي بمناطق المملكة للعام 2018م

التراكمي بنهاية العام )توصيلة(المنفذ خالل عام 2018م )توصيلة(المنطقة

51,9941,377,492اإلجمالي

20,095

6,754

2,189

3,347

6,060

2,831

2,724

4,152

674

100

3,001

-

67

388,880

267,657

68,997

137,149

274,160

94,703

41,331

32,407

16,131

23,654

14,896

-

17,527

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

95 | الكتاب اإلحصائي 2018

توصيلة

أعداد التوصيالت المنزلية الخاصة بالصرف الصحي بمناطق المملكة المنفذة خالل العام 2018م  )توصيلة(

أعداد التوصيالت 
المنزلية الخاصة 

بالصرف الصحي
المنفذة خالل العام 

2018 م

51,994
توصيلة
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2. الصرف الصحي
3.2 مياه الصرف الصحي المعالجة

كمية مياه الصرف المعالجة خالل العام 2018م

كمية مياه الصرف المعالجة خالل العام 2018م )م3 / سنة(عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحيالمنطقة

911,665,059,190اإلجمالي

14

8

3

5

15

14

2

2

3

13

2

8

2

480,122,460

431,289,475

127,991,630

61,794,500

404,283,125

61,690,475

41,062,500

16,735,250

7,263,500

17,069,225

1,908,950

525,600

13,322,500

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

الرياض

القصيم

المدينة المنورة

مكة المكرمة

عسري

نجران

حائل

الجوف

الحدود الشمالية

تبوك

الباحة

جازان

الشرقية

480,122,460

431,289,475

127,991,630
404,283,125

61,690,475

1,908,950

17,069,225

13,322,500

7,263,500

61,794,500

41,062,500

525,600

16,735,250

إجمالي كمية مياه
الصرف الصحي المعالجة

1,665,059,190
)م3 / سنة(

لعام )2018م(
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2. الصرف الصحي

البيانات التشغيلية للصرف الصحي للعام 2018م

 متوسط كمية المياه المعالجة المنطقة
)م³ / يوم(

متوسط كمية المياه المعالجة 

4,561,806 
)م³ / يوم(

متوسط كمية المياه المعالجة
 و المعاد استخدامها 

826,140
)م³ / يوم(

متوسط كمية المياه 
 المعاد استخدامها 

)م³ / يوم(

نسبة المياه المعاد 
استخدامها من المياه 

المعالجة)%(

4,561,806826,14018.11اإلجمالي

1,315,404

1,181,615

350,662

169,300

1,107,625

169,015

112,500

45,850

19,900

46,765

5,230

1,440

36,500

160,000

75,100

180,000

20,700

330,500

44,200

200

1,600

800

6,550

4,950

1,440

100

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة  الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

12.16

6.35

51.31

12.21

29.83

26.15

0.18

3.49

4.02

14.03

94.65

100

0.27

99 | الكتاب اإلحصائي 2018
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الباب الثالث
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الثروة النباتية .1
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1.3  الثروة النباتية
1.  اإلنتاج النباتي

اإلعانات الممنوحة للمزارعين عن طريق الوزارة حسب المناطق 
الرئيسية بالمملكة خالل الفترة  من 2013م   إلى  2018م

1437/36 هـ  ــ 2015م 1436/35 هـ  ــ 2014م 1435/34 هـ  ــ 2013م

تمور مانجو حبوب تمور مانجو حبوب تمور مانجو حبوب المنطقة
8,400 0 0 7,828 0 0 7,260 0 0 الرياض

2,444 498 648 1,156 391 334 588 322 96 مكة المكرمة

5,118 0 0 4,498 0 0 4,150 0 0 المدينة المنورة

11,032 0 0 11,321 0 0 9,668 0 0 القصيم

7,410 0 0 6,308 0 0 5,440 0 0 الشرقية

11,686 0 0 10,905 0 0 2,674 0 0 عسير

4,022 0 0 3,500 0 0 735 0 0 تبوك

4,598 0 0 17,185 0 0 11,417 0 0 حائل

9 0 0 4.5 0 0 4.5 0 0 الحدود الشمالية

0 677 14,569 0 605 7,460 0 371 7,161 جازان

938 0 3,091 1,305 0 1,285 0 0 568 نجران

60 0 0 39 0 0 6.7 0 0 الباحة

4,520 0 0 4,453 0 0 1,743 0 0 الجوف

60,237 1,175 18,308 68,502.5 996 9,079 43,686.2 693 7,825
اإلجمالي

79,720 78,577.5 52,204.2

1440/39 هـ  ــ 2018م 1439/38 هـ  ــ 2017م 1438/37 هـ  ــ 2016م

تمور مانجو  حبوب تمور مانجو حبوب تمور مانجو حبوب

9,480 0 0 9,253 0 0 8,927 0 0

3,025 487 1,663 2,462 462 2,468 2,456 462 2,035

6,294 0 0 5,635 0 0 5,564 0 0

12,404 0 0 11,857 0 0 11,323 0 0

10,063 0 0 8,323 0 0 8,287 0 0

14,156 0 0 11,734 0 0 11,320 0 0

6,768 0 0 6,829 0 0 5,907 0 0

7,090 0 0 6,551 0 0 5,991 0 0

20 0 0 20 0 0 13 0 0

0 563 8,707 0 603 8,880 0 657 8,520

6,419 0 6,682 3,489 0 4,207 3,651 0 3,346

869 0 0 241 0 0 711 0 0

4,543 0 0 4,043 0 0 4,704 0 0

81,131 1,050 17,052 70,437 1,065 15,555 68,854 1,119 13,901

99,233 87,057 83,874

2018 

إجمالي 
اإلعانات 

لعام

ريال

ريال

ريال

ريال

99,233

17,052

1,050

81,131
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أعداد المضخات والمكائن والمعدات الزراعية وملحقاتها المسعرة 
من قبل الوزارة خالل الفترة من  1996م إلى 2018م

مكائنمضخات *
المعدات الزراعية وملحقاتها

الملحقاتلباناتحصاداتحراثات

19961,23371322102311,580

19971,6761,8901,14709672,231

19987108451,190487222,963

19997681,843510484892,148

20006062,6181,3051005043,362

20011,8003,3191,9141586875,141

20022,8313,3172,5751858046,953

20032,0881,7482,1981665285,904

2004786548664703883,142

20058061,209680183042,393

20066701,14694402243,067

20078921,1617751103532,148

200856793446702291,681

2009357573806252881,516

20103723242755241,076

20113798154810561,547

20123089454880301,294

20136771,7791,627002,108

20140361639002,225

20150134423001,578

2016018423600190

20170135120030

2018015120016

* عدد المضخات يشمل إنتاج المصانع الوطنية المسعرة من قبل الوزارة.

2016 

2017 

2018 

ملحقاتحراثاتمكائن

184

135

15

236

12

12

190

30

16

1.3  الثروة النباتية
1.  اإلنتاج النباتي



109 |

|

الكتاب اإلحصائي 2018

108

الخدمات اإلرشادية التي قدمتها الوزارة  للمزارعين وأعداد الشتالت 
والمناحل الموزعة عليهم 

1.3  الثروة النباتية
2.  األبحاث واإلرشاد الزراعي

2016 

2017 

2018 

حقول إرشادية

الخدمات اإلرشادية

زياراتاجتماعات

142

144

155

603

615

287

17,500

21,556

9,395

أعداد المناحلأعداد الشتالت )باأللف شتله(الخدمات اإلرشادية 

زياراتاجتماعاتحقول إرشادية
فاكهة 

طرودخالياخضار
براعممستوردمحلي

19963652,30533,54095006705050

19973171,91832,90794005805050

19983452,20133,050960060000

199903,40043,8821560010,00000

20003702,90635,179157008,000050

200103,02537,280145008,900050

200203,14038,350156009,100050

200303,1203,760165009,0500100

20041850432,3654000000100

20054659230,8045040000100

20063147646,7334870000165

20073359950,9046390002050

20082358555,4935650000152

20095664134,313595.2990000200

20106060235,198327.747000055

20117272039,321653.869000066

20128079040,207787.062000090

20136082541,620000000

20144362617,893194.9500034,0005,541600

201514151717,8720000050

201614260317,5000000050

201714461521,556001900050

20181552879,395002090050
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مشروع دعم صغار المزارعين لعام 2018م

مطبوعات إرشادية )نشرات(تطبيقات لدى المزارعينورشة عملندوة تعريفيةالمنطقة / الفرع

242002,500المدينة المنورة

131102,500الشرقية

131002,000عسير 

266003,500القصيم

151001,500جازان

12702,000الباحة 

122502,000عنيزة

153002,000األحساء

121504,500حائل

11321,88022,500المجموع

مطبوعات إرشادية 
)مطويات(

لوحة إرشادية 
)رول اب(

ملصقات 
إرشادية 

أفالم 
متخصصة

ملف لحفظ 
المطبوعات )فولدر(

حفل 
ختامي 

لوحة 
إرشادية

رسائل 
نصية

المجموع الكلي 
للمزارعين

2,500507001,0003000159,000200

2,500303,0001,00075001212,000110

2,000208001,0003001112,30060

3,5001001002,00065011511,000250

1,50030205004501180100

2,000402,5006003001108,00070

2,000301,1002002500100250

2,0001003,0001,00035001010,000300

4,5003080200250086,000150

22,50043011,3007,5003,600410958,3001,490

1,49032 111,880
ورش العملعدد المزارعين تطبيقاتندوة تعريفية

1.3  الثروة النباتية
2.  األبحاث واإلرشاد الزراعي
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أعداد التحاليل التى أجرتها اإلدارة العامة لألبحاث واإلرشاد الزراعي 
حسب المجاالت المختلفة للفترة  من )95 ـ 1982(م إلى 2018م  

الحيوانات 
والدواجن

الصناعات 
وقاية النباتالغذائية

التربة والرى والتحاليل الكيمائية
أنسجة نباتيةأسمدةمياهالتربة

) 1982-95(533,41318,32332,70219,70617,2845,5373,054

199614,7871,3501,6161,0301,462799205

199712,6488561,8201,1771,342789181

199812,1137441,5978841,239917252

199916,3531463,0367071,43583160

200022,9724202,7145311,42333660

200120,9141281,5324281,2002710

200215,786675,8848001,200450245

20033,620674,61837857727760

200419,324018,2448901,200360115

200521,60032026,3211,5601,722433251

200619,40030227,0001,5131,6142,000340

200721,125018,2445,5704,0003,000188

200827,146143451,200900320312

200921,6253554,5004,2603,1008501,500

201012,6003002,3702,1182,0166401,350

201113,1208003,1003,2402,7111,7331,413

20124,8602,2001,6304,4082,236539270

20135,0201,8002,1815,5202,716200360

201411,0001,3404,6004,9202,4007441,840

201512,1001,4755,0605,4122,6408002,024

201613,3101,6225,5665,9532,9008912,226

201714,6411,7846,1226,5423,1909802,442

201816,1001,9626,7347,2003,5001,1002,686

البذور
أخرىأعالفخضراواتحبوب
1,3111,797408242

9261814991

18758413486

48558140132

37543173168

314822000

3543997148

6321,050280120

1,2690409310

980700502660

1,110932540480

1,6501,002700390

1,600088200

1,21344132118

1,320700240190

1,366815280210

1,460440316460

7931,704316208

10570825120

3,142456254266

3,456500559526

3,8001,2001,000578

4,1801,320814644

4,6001,452891708

2018 
أعداد التحاليل التى أجرتها اإلدارة العامة 

لألبحاث واإلرشاد الزراعي لعام

إجمالي التربة والمياه

لعام 2018

إجمالي البذور

لعام 2018

16,100

10,7007,651

6,734

1,962

الحيوانات والدواجن

الصناعات الغذائية

وقاية النبات

1.3  الثروة النباتية
2.  األبحاث واإلرشاد الزراعي
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أعداد شتالت الفاكهة والبذور المنتجة من قبل مركز أبحاث البستنة 
بنجران ومركز أبحاث الزراعة بجازان واألعداد التى تم توزيعها على المزارعين 

خالل الفترة  من )95 ــ 1984(م إلى 2018م

مانجورمانتينعنبالحمضيات

) 1984-95(894,28924,80074,1028,500134,607
199659,00008,000040,000
199743,55109,150035,000
199883,00008,000030,000
1999101,90305,000016,000
200089,80209,000035,000
200120,78005,000010,000
200233,27703,850010,000
200342,2871,3002,500013,000
200440,8884653,000013,000
200557,1982,5962,500014,000
200658,1543103,757014,471
200757,2723712,144024,115
200872,5011301,587020,000
200957,3148001,000010,000
201047,2501,3011,70008,000
201158,875500500010,000
201257,5606341,60505,811
201321,9931,225722013,564
201422,319000175
2015005,000010,000
2016005,000012,000
2017001,000015,000
201800200017,000

عام 1438/1437 هـ تم إيقاف توزيع الشتالت بمركز أبحاث البستنة بنجران واالعتماد على إنتاج وتوزيع بذور وطعوم الحمضيات المعتمدة والخالية من األمراض.
مالحظة: ال يشمل الكميات الموزعة عن طريق المديريات .

* الكوارت يحتوي على معدل 6000-3000 بذرة حسب الصنف.
** )1,000 شتلة كاجو + 10,000 شتلة زينة وحرجيات(.

أخرىطعوم حمضياتبذور حمضيات )بالكوارت( *باباىجوافة 

69,560105,5330030,724
5,3009,000002,500
4,0009,000001,000
3,0009,000001,500
2,8006,0000043,000
1,4807,0000018,000
1,5004,0000010,000
5001,8000010,650
6502,0000010,000
7002000014,000
50000015,000
20000014,300
00005,084
00001,000

8000002,900
1,700500004,300
600175 00
5001,0000010,000
00003,000
000020,000
02,0000010,200
02,00097114,0008,500

20050010050,0002,000
050013056,480** 11,000

1.3  الثروة النباتية
 22018.  األبحاث واإلرشاد الزراعي

أجمالي عدد الشتالت والبذور 
المنتجة في

شتلة
85,310
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201020112012201320142015201620172018

103525656699771776776838841*عدد الموارد الوراثية النباتية

عدد الموارد الوراثية النباتية التي تعتبر مصادر لألغذية والزراعة ومحفوظة 
في مرافق المحافظة متوسطة أو طويلة المدى.

* عدد أنواع العينات الوراثية النباتية.

1.3  الثروة النباتية
2.  األبحاث واإلرشاد الزراعي

الموارد  الوراثية النباتية: هي أي مادة جينية من بيئة النبات األصلية قد يكون لها قيمة 
حقيقية أو ممكنة الستخدامها كغذاء أو الستخدامها في الزراعة.
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المنطقة 

20142015

كمية 
المبيدات 

المستهلكة 
بالطن

إجمالي 
المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

عدد األشجار 
المعالجة

عدد 
مواطير 

الرش

عدد 
العاملين 

الفنيين

كمية 
المبيدات 

المستهلكة 
بالطن

إجمالي 
المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

عدد األشجار 
المعالجة

عدد 
مواطير 

الرش

عدد 
العاملين 

الفنيين

80.81386,49610,579,3691585880.31348,68811,622,62915058منطقة الرياض 

15.043,623157,408362310.312,836256,5843622منطقة مكة المكرمة 

28.9926,978986,435341629.2350,497264,3833816منطقة المدينة المنورة 

17.9246,642786,878744461.55138,482573,2716138منطقة القصيم

38.3651,70395,941911741.29158,029297,77810610المنطقة الشرقية

11.574,876400,557351812.744,787426,5864720منطقة عسير 

12.6014,686397,97713723.0213,8451,167,515135منطقة الجوف

15.002,40089,00025417.503,10092,040284منطقة الباحة

12.0014,500571,00038719.0011,000982,000387منطقة حائل

2.647,660115,86513103.541,780274,5911210منطقة جازان

1.371,06132,150511.391,07031,09042منطقة نجران

4.812,022125,8141245.032,500273,835124منطقة تبوك

1.7563541,278641.5055042,70064منطقة الحدود الشمالية

242.85563,28214,379,672540213306.41737,16416,305,002551200المجموع

خدمات الوزارة  في مجال مكافحة اآلفات الزراعية خالل الفترة 
من 2014م إلى 2018م

 إجمالي201620172018
 المبيدات

 المستهلكة
  خالل )2014,
2016, 2015 

2017, 
)2018, 
بالطن

كمية 
المبيدات 

المستهلكة 
بالطن

اجمالي 
المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

عدد 
األشجار 
المعالجة

عدد 
مواطير 

الرش

عدد 
العاملين 

الفنيين

كمية 
المبيدات 

المستهلكة 
بالطن

إجمالي 
المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

عدد 
األشجار 
المعالجة

عدد 
مواطير 

الرش

عدد 
العاملين 

الفنيين

كمية
المبيدات 

المستهلكة 
بالطن

إجمالي 
المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

عدد 
األشجار 
المعالجة

عدد 
مواطير 

الرش

عدد العاملين في 
مجال المكافحة

عدد  
الفنيين

عدد 
العمال

77.94644,4113,429,4171425144.37316,0892,362,2571264223.0387.644,184,52310560235306.47

10.813,275129,53235244.102,409167,47130207.232,724171,41828182647.49

25.79275,600986,560331615.1713,611414,97132123.03544.40345,25144160102.21

26.82110,873497,440513516.248,373846,950492212.002,090941,125502031134.53

46.33323,402359,101105103.8323,08597,536421416.253,360.81207,851451920146.06

11.555,276476,587462313.395,527585,47162218.023,841508,06452254457.27

13.654,8021,174,81513512.452,6401,070,14510314.82432.51,282,342406776.54

19.004,60099,10033411.004,80087,2003341.202,40063,0903841263.70

20.0015,0001,200,0003874.002,50015,00015105.103,56418,9462413060.10

3.922,668210,1731482.47431184,18715120.9989320,4421510913.56

1.421,12030,020422.201,20049,000312.401,40060,0003268.78

7.643,746368,3711346.965,083476,7581271.673,616.9280,18072626.11

1.2250944,160641.2845151,5051261.3242643,5007517.06

266.091,395,2819,005,276533193137386,1986,408,45144117497.0625,380.268,126,7324582003971,049.87

1.3  الثروة النباتية
2014 - 32018.  الصحة النباتية

إجمالي المبيدات المستهلكة 
خالل الفترة من

1,049.87
طن
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مساحة وإنتاج  الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية 
خالل األعوام  2016م  و 2018م

نوع المحصول العضوي

201620172018

اإلنتاجالمساحةاإلنتاجالمساحةاإلنتاجالمساحة

2,62011,1623,09713,7543,658.2812,206 النخيل 

3511,2222341,300460.191,734الحبوب 

8,91032,1949,41425,89010,149.1320,363.55الفاكهة

7715,8426285,001729.514,311.7 األعالف

4175,5736556,803692.295,517.71الخضار

92674196511,497.4النباتات الطبية والعطرية

13,07856,26114,06952,84415,740.445,630.36اإلجمالي

المساحة: بالهكتار.
اإلنتاج: بالطن.

مالحظة: إجمالي المساحة واالنتاج يعتبر عضوي وتحت التحول.

2018 
 الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية لعام

15,740.445,630.36
االنتاجالمساحة

طنهكتار

1.3  الثروة النباتية
4.  اإلنتاج العضوي
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أعداد الحيوانات والطيور وخاليا النحل بالمشاريع العضوية
في المملكة العربية السعودية خالل األعوام من  2015م  و 2018م

نوع المشروع 

2015201620172018

العددالعددالعددالعدد

278100267281األبقار

5,8177,44916,07415,036 األغنام والماعز

34352350 الجمال

2,0331,3005001,489الطيور

1,1722,3631,5171,382 خاليا النحل

مالحظة: إجمالي األعداد يعتبر عضوًيا وتحت التحول .
أعداد الحيوانات: بالرأس.

أعداد الطيور: بالطير.
أعداد خاليا النحل: خلية.

أعداد الحيوانات والطيور 
وخاليا النحل بالمشاريع 

العضوية خالل عام 
2018م

281

350 15,036

1,4891,382

1.3  الثروة النباتية
4.  اإلنتاج العضوي
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إحصائيات الزراعة العضوية للنخيل والفاكهة والخضار 
بالمملكة لألعوام 2016م  و 2017م و 2018م

مساحات وإنتاج  مزارع النخيل العضوية وتحت التحول لألعوام 2016م و 2017م و2018م

إنتاج  مزارع النخيل العضوية 
لعام 2017م

إنتاج  مزارع النخيل العضوية 
لعام 2018م

مساحات مزارع النخيل تحت التحول 
لعام 2017م

مساحات مزارع النخيل تحت التحول 
لعام 2018م

مساحات مزارع النخيل العضوية 
لعام 2017م

مساحات مزارع النخيل العضوية 
لعام 2018م

المساحة: بالهكتار.
اإلنتاج بالطن.

المنطقة
201620172018

تحت عضوية
تحت عضويةالتحول

تحت عضويةاإلنتاجالتحول
اإلنتاجالتحول

903.78252.8978.68112.25,411.16937.68692.905,662.21الرياض

01.601.65.7440.0020مكة المكرمة

117119.214596.61,167.33195.6099.11,087.77المدينة المنورة

1,403.8471.5996.5148.55,110.441,010.903264,184.40القصيم

39.8253.85157.3272.851,744.24246.5038.10828.50الشرقية 

07.407.526.9250.500.006.14عسير

000000.002.0020تبوك

36.51.316.5059.23537.801.50111حائل 

000000.0031.50الحدود الشمالية 

000000.0000جازان

305017.953.0000نجران

020000.002.201.50الباحة

06.652.226.5210.805057.502303الجوف

2,503.881,116.252,351.20645.7513,753.832,4891,168.812,206اإلجمالي

2,351.20

2,489

645.75

1,168.8

13,753.83

12,206

هكتار

هكتار

هكتار

هكتار

طن

طن

1.3  الثروة النباتية
4.  اإلنتاج العضوي
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إحصائيات الزراعة العضوية للنخيل والفاكهة والخضار 
بالمملكة لألعوام 2016م  و 2017م و 2018م

مساحات وإنتاج  مزارع الفاكهة العضوية وتحت التحول لألعوام 2016م و 2017م و2018م

المساحة: بالهكتار.
اإلنتاج بالطن.

المنطقة
20162017

اإلنتاجتحت التحولعضويةتحت التحولعضوية

155.6124.4129.67132.3656.968الرياض

40.50.540.513.9136.4240مكة المكرمة

012.1067168.0230المدينة المنورة

3.6151084091,296.530القصيم

19714.431.211.53107.158الشرقية 

08014.8537.2408عسير

0002.365.91841تبوك

7.8126.81.270.21حائل 

00000الحدود الشمالية 

00000جازان

15021.8054.67004نجران

05016.7542الباحة

5,1063,304.45,6012,777.5323,314.5الجوف

5,525.513,384.805,958.973,446.4225,889.65اإلجمالي

إنتاج  مزارع الفاكهة العضوية 
لعام 2018م

مساحات مزارع الفاكهة تحت 
التحول لعام 2018م

مساحات مزارع الفاكهة 
العضوية لعام 2018م

6,418.06

3,731.07

20,363.52

هكتار

هكتار

طن

1.3  الثروة النباتية
4.  اإلنتاج العضوي

2018

اإلنتاجتحت التحولعضوية

141.572.86703.67

43.0011.3559.85

8.409.025.45

15.041.5074.90

18.850.6059.72

14.3016.5034.42

0.0020.70

8.20118.56

0.00122.55

0.0026.310.00

16.200.00308.24

0.009.2552.26

6,152.503,638.7019,023.20

6,418.063,731.0720,363.52
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إحصائيات الزراعة العضوية للنخيل والفاكهة والخضار 
بالمملكة لألعوام 2016م  و 2017م و 2018م

مساحات وإنتاج  مزارع الخضار العضوية وتحت التحول لألعوام 2016م و 2017م و2018م

المساحة: بالهكتار.
اإلنتاج بالطن.

المنطقة
20162017

اإلنتاجتحت التحولعضويةتحت التحولعضوية

55.94.270.7110.61,541.38الرياض

031.600.10.6855مكة المكرمة

492.7310.5810.83المدينة المنورة

21.51235.1922,400.9القصيم

5.743.8512.552.58103.7الشرقية 

00.801.17.5عسير

2020213.71تبوك

1.351.81.351.821.5حائل 

00000الحدود الشمالية 

00000جازان

00016.8نجران

00014.196.65الباحة

200.115.5187.3510.92,600الجوف

353.5963.48508.1546.766,803.713اإلجمالي

إنتاج  مزارع الخضار  العضوية 
لعام 2018م

مساحات مزارع الخضار تحت التحول 
لعام 2018م

مساحات مزارع الخضار العضوية 
لعام 2018م

306.20

386.09

5,517.71

هكتار

هكتار

طن

2018

اإلنتاجتحت التحولعضوية

93.3025.852,149.49

0.50104.9022.00

1.005.7551.10

30.90150.00351.18

36.4014.22646.09

0.006.870.50

0.0010.000.00

3.100.001.70

0.006.5055.15

0.000.000.00

0.000.000.00

0.008.60120.00

141.0053.402,120.50

306.20386.095,517.71

1.3  الثروة النباتية
4.  اإلنتاج العضوي
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إحصائيات الزراعة العضوية للحبوب واألعالف بالمملكة لألعوام 
2016م  و 2017م و 2018م

مساحات وإنتاج  مزارع الحبوب العضوية وتحت التحول لألعوام 2016م و 2017م و2018م

المساحة: بالهكتار.
اإلنتاج بالطن.

المنطقة
20162017

اإلنتاجتحت التحولعضويةتحت التحولعضوية

01013.4041الرياض

00000مكة المكرمة

00000المدينة المنورة

2240132.101,109القصيم

00000الشرقية 

0103.057عسير

00000تبوك

285.2283103حائل 

00000الحدود الشمالية 

00000جازان

00000نجران

00000الباحة

8300440الجوف

33516.2173.510.051,300اإلجمالي

إنتاج  مزارع الحبوب العضوية 
لعام 2018م

مساحات مزارع الحبوب تحت 
التحول لعام 2018م

مساحات مزارع الحبوب 
العضوية لعام 2018م

427.74

32.45

1,734

هكتار

هكتار

طن

1.3  الثروة النباتية
4.  اإلنتاج العضوي

2018

اإلنتاجتحت التحولعضوية

0.5000.00

0.0000.00

0.0014.251.30

247.340890.10

0.0000.00

1.9003.00

000.00

280127.60

00.500

00.200

000

07.003

15010.50709

427.7432.451,734
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إحصائيات الزراعة العضوية للحبوب واألعالف بالمملكة لألعوام 
2016م  و 2017م و 2018م

مساحات وإنتاج  مزارع األعالف العضوية وتحت التحول لألعوام 2016م و 2017م و2018م

المساحة: بالهكتار.
اإلنتاج بالطن.

المنطقة
20162017

اإلنتاجتحت التحولعضويةتحت التحولعضوية

56.150.399.452.5781الرياض

01261000766مكة المكرمة

04.704.635المدينة المنورة

199034403,234القصيم

00000الشرقية 

00.400.32عسير

00000تبوك

11.5011.5088حائل 

00000الحدود الشمالية 

00000جازان

000.403نجران

00000الباحة

36210.501292الجوف

628.65141.9555.3519.45,000اإلجمالي

إنتاج  مزارع األعالف العضوية 
لعام 2018م

مساحات مزارع األعالف تحت 
التحول لعام 2018م

مساحات مزارع األعالف 
العضوية لعام 2018م

289.40

440.11

4,311.70

هكتار

هكتار

طن

1.3  الثروة النباتية
4.  اإلنتاج العضوي

2018

اإلنتاجتحت التحولعضوية

0.700.30100.00

0.000.000.00

0.007.505.00

275.000.004,037.20

0.00400.000.00

0.200.011.00

0.008.500.00

11.500.00110.00

0.002.005.00

0.000.000.00

0.000.000.00

0.000.308.00

2.0021.5045.50

289.40440.114,311.70
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متابعة سوسة النخيل الحمراء في المملكة العربية السعودية 
لعامي 2017م و 2018م

النخيل المفحوص عام 2018مالنخيل المفحوص عام 2017مالمناطق

14,125,34815,871,832الرياض

630,097346,537مكة المكرمة

1,068,5421,548,220المدينة المنورة

13,493,07522,397,621القصيم

6,259,9887,764,034الشرقية 

137,808126,063عسير

716,859393,723تبوك

867,9641,596,527حائل 

00الحدود الشمالية 

00جازان

233,388254,588نجران

3,9203,818الباحة

134,201178,834الجوف

37,671,19050,481,797المجموع

إجمالي النخيل المفحوص
لعام 2018م

50,481,797
نخلة

1.3  الثروة النباتية
5.  النخيل والتمور

أعداد النخيل المفحوص
لعام 2018م

22,397,621
178,834

7,764,034

254,588
15,871,832

1,548,220

393,723

3,818

346,537

126,063

الرياض

المنطقة 
الشرقية

الجوف

المدينة المنورة

مكة المكرمة

الباحة

عسر

حائل

الحدود  الشمالية

القصيم

1,596,527

نجران

تبوك

جازان
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تقرير اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء لجميع مناطع المملكة لعام 2018م

النخيل المزالالنخيل المعالجاإلصاباتالنخيل المفحوصالمدينةالمناطق

393,7237,2645,708581تبوكتبوك

1,596,52716,5536,6961,677حائلحائل

178,8343285323سكاكاالجوف

الشرقية
5,462,5019,3546,2593,095األحساء

2,301,5337,1286,5842,406القطيف

7,764,03416,48212,8435,501المجموع

1,548,2202,8781,2681,538المدينة المنورةالمدينة المنورة

الرياض

6,240,44141,89221,0435,825الرياض

424,73112,1378,8913,356الدوادمي

1,577,56614,3578,7621,562وادي الدواسر

732,100829727102الزلفي

589,8511,007684292المجمعة

3,274,26667,82436,4633,456الخرج

435,100948655293شقراء

2,597,7771,6341,212423األفالج

15,871,832140,62878,43715,309المجموع

القصيم
21,731,575163,614114,66511,454القصيم

666,0463,1022,253448عنيزة

22,397,621166,716116,91811,902المجموع

مكة المكرمة
313,76829260231مكة المكرمة

32,7691394592الطائف

346,537431105323المجموع

3,8181494الباحةالباحة

254,5885,1153,1561,904نجراننجران

126,063435209210بيشةعسير

50,481,797356,844225,35439,272المجموع

نسبة اإلصابة  %الحشرات الملتقطةالمصائد الصائدهالمصائد المخدومةعدد المصائدالنخيل المرشوش

104,12589898918,3221.84
327,1243883881098,6571.04
12,33469690360.18

177,7007,8047,8041,73753,3060.17
361,4732,9572,91290369,4370.31
539,17310,76110,7162,640122,7430.21
726,0811,0488051313,5690.19
545,9251,4991,38777937,0900.67
109,27020740241,1582.86
538,8822,0702,0241,459107,6860.91
226,150242242261,1610.11
90,85535433483450.17

176,43872460547734,6332.07
79,5006363279110.22

497,7012,9001,1501306,4650.06
2,264,7218,0595,8452,930189,4490.89
707,89144244211315,8180.75

2,59312812872830.47
710,48457057012016,1010.74
100,834386346571,0820.09
15,72915803540.42

116,563401354571,4360.12
2,78900020.37
69,7605005002784,6262.01
17,7358038121,1280.35

4,890,88921,96519,3746,366366,0690.71

1.3  الثروة النباتية
5.  النخيل والتمور

إجمالي النخيل المفحوص
لعام 2018م

إجمالي النخيل المعالج
لعام 2018م

50,481,797225,354
نخلةنخلة
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المشاريع الزراعية المرخصة خالل عام 2018م

 اإلنتاج الحيواني والدواجن
المالحظاتالوحدةالطاقة اإلنتاجية العددنوع المشروعرقم التصنيف الوطنيم
  طير/ العام118418,300,587دجاج الحم مغلق1014605
   طير/ العام17122,142,852دجاج الحم مغلق مع مسلخ آلي101021 + 2014605
 طير/ ساعة1010,000مسلخ آلي للدواجن3101021
 صوص/ العام15267,000,000أمهات الحم + فقاسة4014611+014615
  صوص/ العام751,333,333أمهات بياض + فقاسة5014612+014615
 بيضة/ العام273,645,000,000دجاج بياض6014604
 جوز حمام/ العام235,000حمام7014602
 طير / العام132,850,000سمان8014905
 لتر / العام210,130,000تربية األبقار )ألبان(9014101

 رأس / العام28,150تسمين العجول10014102
اإلنتاج الزراعي

المالحظاتالوحدةالطاقة اإلنتاجية العددنوع المشروعرقم التصنيف الوطنيم
 طن / العام24452,037إنتاج الخضار )بيوت محمية(1011306

إنتاج الخضار )زراعة مائية ـ 2011308
 طن / العام2060,000هيدروبونيك(

إنتاج الخضار )زراعة مائية ـ 3011308
 طن / العام5625,000اكوابونيك(

 طن / العام536,000استنبات الشعيرــــ4
طن / العام21,687,287الخضراوات المكشوفةــــ5

الخدمات المساندة
المالحظاتالوحدة الطاقة اإلنتاجية العددنوع المشروعرقم التصنيف الوطنيم
ــــفصيلة / العامــــ0مختبر زراعة األنسجة1013003

ــــــــ0مختبر زراعي2016101
تحليل متبقيات المبيدات 

باألغذية - الرياض
ــــطن / العام140,000مستودعات تبريد وتجميدــــ3

مركز خدمات شامل للتمورطن / العام130,000مراكز الخدمات الشاملةــــ4
ــــــــــــ6تسويق زراعيــــ5

1.3  الثروة النباتية
6.  التراخيص

أ.  تراخيص المشاريع الزراعية

إجمالي عدد مشاريع 
اإلنتاج الحيواني والدواجن

لعام 2018م

إجمالي عدد مشاريع 
الخدمات المساندة

لعام 2018م

إجمالي عدد مشاريع 
اإلنتاج الزراعي
لعام 2018م

2018 56
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عدد التراخيص الخاصة باإلنتاج الحيواني لعامي  2017م  و  2018مبيان مشاريع الثروة السمكية المرخصة من الوزارة  لعام 2018م

الوحدةالطاقة اإلنتاجية السنوية )طن(عدد المشاريع نوع المشروع

)طن(410,250مزارع أسماك المياه المالحة 

)طن(660,094مزارع الروبيان

)طن(836,542مزارع أسماك المياه الداخلية 

)سمكة(13,000,000مزارع أسماك الزينة 

عدد التراخيص 
الصادرة لمشاريع 

الدواجن

عدد التراخيص 
المجددة لمشاريع 

الدواجن

عدد تراخيص 
التلقيح الصناعي 

ونقل األجنة

أعداد تسجيل و توصيف األغنام 
بمركز حفظ األصول والتحسين 

الوراثي للسالالت الحيوانية )بالرأس(

2017581172116

20181512540111

الطاقة اإلنتاجية لعام 2018م

10,250

60,094

6,542

3,000,000

مزارع الروبيان

طن

طن

سمكة

طن

مزارع أسماك المياة المالحة 

مزارع أسماك المياه الداخلية 

مزارع أسماك الزينة 

1.3  الثروة النباتية
6.  التراخيص

ب.  تراخيص مشاريع الثروة السمكية

1.3  الثروة النباتية
6.  التراخيص

ج.  تراخيص الثروة الحيوانية

إجمالي عدد التراخيص
لعام 2017م

إجمالي عدد التراخيص
لعام 2018م

177

405

ترخيص

ترخيص



143 |

|

الكتاب اإلحصائي 2018

142

بيان الجمعيات التعاونية الزراعية والنحالين والسمكية والتسويقية 
حسب مناطق المملكة لعام 2018م

المنطقة
نوع الجمعية

اإلجمالي
زراعية تحت التأسيسزراعية

12820الرياض

101020مكة المكرمة

639المدينة المنورة 

729القصيم

404الشرقية

8311عسير

7310حائل

224تبوك

516الباحة

213الحدود الشمالية

213الجوف

516جازان

101نجران

7135106المملكة

إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية 
بالمملكة حسب المناطق

9
3

3

4

1
6

20

9

4

6

20

11

الرياض

المنطقة 
الشرقية

الجوف

المدينة المنورة

مكة المكرمة

الباحة

عسر

حائل

الحدود  الشمالية

القصيم

10

نجران

تبوك

جازان

1.3  الثروة النباتية
7.  الجمعيات التعاونية الزراعية

إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية
لعام 2018م

106
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التقرير السنوي لمركز مكافحة الجراد واآلفات المهاجرة بالمملكة لعام 2018م 

م
20

18
 

هر
ش

ال

أعمال االستكشاف والمكافحة األرضية 

بة
صا

اإل
ع 

اق
مو

دد 
ع

ة 
اح

س
لم

ا
ة 

شف
تك

س
لم

ا
تار

هك
بال

ة 
لج

عا
لم

ة ا
اح

س
لم

ا
تار

هك
بال

ت 
دا

بي
لم

ة ا
مي

ك
تر

الل
ة ب

دم
تخ

س
لم

ا

ير 
قار

الت
دد 

ع
ية

ون
تر

لك
اإل

ير 
قار

د ت
عد

حة
اف

مك
ال

ير 
قار

د ت
عد

ية
دو

الي
ف 

شا
تك

س
اال

ول
األ

ع 
رب

ـــــــــ125ـــــــــ13,270ـــينايرال

ـــــــــ267ـــــــــ44,460ـــفبراير

1041,6252,0002,0005301010مارس

ني
لثا

ع ا
رب

518,54070070026255ابريلال

ـــــــــ273ـــــــــ12,696ـــمايو

1515ــــ156,1502,5002,500يونيو

ث
ثال

ع ال
رب

2ـــــــــــــــــ600ـــيوليوال

ــــــــــــــــــــــــ،ـــأغسطس

540,3302,0341,75022655سبتمبر

بع
لرا

ع ا
رب

755,4172,8654,20026177أكتوبرال

1693,77671428243466نوفمبر

1385,0618002448511ديسمبر

1271411,92511,61311,4562,8634951 شهراإلجمالي

أعمال االستكشاف والمكافحة الجوية

متصدعضنكجراد

ت
عا

طل
د ال

عد

ت
عا

سا
د ال

عد

ة 
لج

عا
لم

ة ا
اح

س
لم

ا
تار

هك
بال

تر
الل

د ب
بي

لم
ة ا

مي
ك

ت
عا

طل
د ال

عد

ت
عا

سا
د ال

عد

ة 
لج

عا
لم

ة ا
اح

س
لم

ا
تار

هك
بال

تر
الل

د ب
بي

لم
ة ا

مي
ك

ت
عا

طل
د ال

عد

ت
عا

سا
د ال

عد

المساحة 
المعالجة 

تر
الل

د ب
بي

لم
ة ا

مي
ك

بالهكتار

2244:467,5702851639:006,700430ــــــــــــــــ

3155:278,4603001844:007,700450ــــــــــــــــ

711:371,70045615:002,600260ــــــــــــــــ

2329:373,875951535:156,000600ــــــــــــــــ

2430:186,0003601430:405,400540ــــــــــــــــ

912:212,2501351224:504,700470ــــــــــــــــ

1317:353,2501381328:405,500550ــــــــــــــــ

1838:195,1202751324:204,800480ــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1633:056,350630ـــــــــــــــــــــــــــــــ

000014724038,2251,632123274:5049,7504,410

1.3  الثروة النباتية
8.  مكافحة الجراد واآلفات المهاجرة
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 الطول بالكم المنطقة 
2014م

 الطول بالكم 
2015م  

 الطول بالكم 
2016م

 الطول بالكم 
2017م

 الطول بالكم 
2018م

15,767.3516,194.3516,488.3516,488.0016,488.00الرياض

17,643.1317,703.1317,812.1317,812.0017,812.00مكة المكرمة

18,912.0019,248.0019,377.0019,377.0019,377.00المدينة المنورة

18,791.2018,963.2019,018.2019,018.0019,018.00القصيم

3,766.573,766.573,781.573,782.003,782.00الشرقية 

21,914.2121,982.2122,025.2122,025.0022,025.00عسير

10,331.3210,433.3210,509.3210,509.0010,509.00تبوك

12,633.7012,729.7012,892.7012,893.0012,893.00حائل 

1,340.901,424.901,472.901,473.001,473.00الحدود الشمالية 

5,003.905,043.905,043.905,044.005,044.00جازان

4,105.234,195.234,237.234,237.004,237.00نجران

5,977.506,090.506,096.506,097.006,097.00الباحة

6,277.006,377.006,377.006,377.006,377.00الجوف

142,464.01144,152.01145,132.01145,132.00145,132.00اإلجمالي

أطوال الطرق الزراعية والترابية بالمملكة حسب المناطق الرئيسية 
للفترة من 2014م إلى 2018م

المصدر: وزارة النقل.

أطوال الطرق الزراعية والترابية بالمملكة 
حسب المناطق الرئيسية لعام 2018م

 طول الطرق الزراعية والترابية بالمملكة 

حسب المناطق الرئيسية

 طول الطرق الزراعية والترابية بالمملكة 

حسب المناطق الرئيسية

 طول الطرق الزراعية والترابية بالمملكة 

حسب المناطق الرئيسية

 طول الطرق الزراعية والترابية بالمملكة 

حسب المناطق الرئيسية

 طول الطرق الزراعية والترابية بالمملكة 

حسب المناطق الرئيسية

145,132.00

142,464.01

144,152.01

145,132.01

145,132.00

145,132.00

2014

2015

2016

2017

2018

كم

كم

كم

كم

كم

كم

1.3  الثروة النباتية
9.  أطوال الطرق الزراعية والترابية بالمملكة
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السعة التخزينية لصوامع القمح وطاقة إنتاج الدقيق واألعالف 
حسب فروع المؤسسة العامة للحبوب لعام 2018م 

الفروعالمنطقة 
سعة صوامع 
القمح  باأللف

طن متري

سعة صوامع 
القمح  التشغيلية 

بشركات 
المطاحن  باأللف 

طن متري

الطاقة اإلنتاجية

دقيق قمح
) طن / يوم ( 

أعالف
) طن / يوم ( 

140801,350300الدمام الشرقية 

الرياض

455802,550300الرياض

20006000الخرج

500000وادي الدواسر

42560900600القصيمالقصيم

25050600300حائلحائل

10006000تبوكتبوك

2652453,300300جدة  - الجموممكة المكرمة

60601,2000جازانجازان

80401,6501,400خميس مشيط عسير 

80206000الجوفالجوف 

30306000االحساءاألحساء

0601,2000المدينة المنورةالمدينةالمنورة

2,58572515,1503,200المملكة 

المصدر: المؤسسة العامة للحبوب.

عام 2018م 

إجمالي الطاقة االنتاجية لدقيق القمح

15,150
) طن / يوم ( 

إجمالي السعة التخزينية 
للصوامع

3,310
ألف طن متري

إجمالي الطاقة االنتاجية لألعالف

3,200
) طن / يوم ( 

1.3  الثروة النباتية
10.  القمح واألعالف



151 |

|

الكتاب اإلحصائي 2018

150

كمية القمح والشعير المستلمة من قبل المؤسسة العامة للحبوب والكميات 
المصنعة من الدقيق واألعالف خالل الفترة من )95 ــ 1973(م إلى 2018م

االستهالك السنوي والتجارة الخارجية لمحصول القمح 
خالل الفترة من 1997م إلى 2018م

الكمية : بالطن.
المصدر :  المؤسسة العامة للحبوب.

الكمية : بالطن .
المصدر :  المؤسسة العامة للحبوب.

يرجع انخفاض الكمية المستوردة إلى زيادة المستلم من القمح المحلي عن المخطط بعد موافقة مجلس   * 
الوزراء على استالم كامل الكمية لدى المزارعين في العام 2015م نظرا ألنه آخر عام الستالم القمح المحلي  

السنوات 
الكميات المصنعةكميات الحبوب المستلمة من المزارعين 

األعالفالدقيقالشعيرالقمح
) 95 - 1973(33,350,3865,164,6384,074,4474,190,500

19961,219,666460,7471,359,692248,757

19971,794,953314,5671,378,323140,337

19981,735,000251,0001,391,05781,425

19991,768,000126,0001,435,26460,864

20001,760,000100,0001,483,748172,820

20012,052,958226,3421,576,958115,097

20022,050,860130,4201,734,215131,154

20032,370,059128,8381,886,486144,792

20042,718,02401,976,302180,050

20052,344,46602,027,903164,733

20062,362,75601,925,902170,842

20072,348,01902,005,521172,241

20081,725,400000

2009946,42702,272,755250,000

20101,279,00002,288,350301,023

20111,117,05602,402,949400,546

2012783,97802,524,365416,995

2013604,30502,555,976466,951

2014689,55102,544,003535,816

2015722,33302,670,487566,235

2016002,778,645418,012

2017002,739,697406,827

2018002,604,913415,083

استهالك القمح  السنوات
التجارة الخارجية 

الصادراتالواردات
19971,69700

19981,72500

19991,79600

20001,85700

20011,97600

20022,16400

20032,28400

20042,39600

20052,46100

20062,34300

20072,48500

20082,2683030

20092,9061,9200

20102,8881,9500

20112,9201,9720

20123,1642,2120

20133,2122,5300

20143,2003,1240

20153,3542715*0

20163,5043,7800

20173,7233,1980

20183,3593,2180

االستهالك السنوي لمحصول 
القمح لعام 2018م 

واردات القمح لعام 2018م 

3,359
طن

3,218
طن

1.3  الثروة النباتية
10.  القمح واألعالف
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أبرز إحصائيات المؤسسة العامة للري باألحساء لعام 2018م 

المصدر:  المؤسسة العامة للري.

موقع 
المشروع

المساحة اإلجمالية )هكتار( 
كمية المياه 

المضخة 
بالمليون م3

طول قنوات 
الري )كم(

طول قنوات 
الصرف )كم(

عدد وحدات 
الضخ

مرويةالكلية

11,9854,447691,5001,35015األحساء

376200640868القطيف

19014613806األفالج

1,60092511811323دومة الجندل

18,04318,04312181018الرياض

32,19423,761991,8401,56850اإلجمالى

1.3  الثروة النباتية
11.  أبرز إحصائيات المؤسسة العامة للري

خزانات المياه

أطوال الطرق 
عدد اآلبارالزراعية )كم(

عدد المزارع 
التى يخدمها 

المشروع

عدد الزيارات 
الميدانية 
اإلرشادية

السعة م3العدد

9214,0002,0003734,31531,988

224,0003317750646

18,450
86187485)غير مستخدم(

550,00094182,2000

289,40000567960

19385,8502,1357838,01934,079

عدد المزارع التي يخدمها 
المشروع لعام 2018م 

كمية المياه المضخة
 لعام 2018م 

المساحة الكلية
 لعام 2018م 

38,019
مزرعة

99
مليون م3

32,194
هكتار
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مساحة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء التابعة لوزارة الشؤون 
البلدية والقروية حسب المناطق الرئيسية بالمملكة فى عام 2018م

مساحة الحدائق والمتنزهات  األمانة
)هكتار مربع(

النسبة  لإلجمالي
%

%145.471.29أمانة العاصمة المقدسة

%388.073.44أمانة منطقة المدينة المنوره

%1,478.2613.12أمانة منطقة الرياض

%554.704.92أمانة محافظة جده

%417.653.71أمانة المنطقة الشرقية

%1,230.2110.92أمانة منطقة عسير

%1,885.2716.73أمانة منطقة القصيم

%458.594.07أمانة منطقة جازان

%339.893.02أمانة منطقة الجوف

%440.213.91أمانة منطقة تبوك

%532.284.72أمانة منطقة حائل

%526.124.67أمانة منطقة الحدود الشماليه

%677.446.01أمانة منطقة الباحة

%369.583.28أمانة منطقة نجران

%1,401.8412.44أمانة محافظة الطائف

%200.761.78أمانة محافظة االحساء

%222.201.97أمانة محافظة حفر الباطن

%11,268.52100اإلجمـالي

المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية.

1.3  الثروة النباتية
12.  مساحة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء

مساحة المسطحات الخضراء  
)هكتار مربع(

النسبة  لالجمالي
%

506.852.87%

1,675.779.50%

3,172.9017.98%

1,095.526.21%

1,124.896.38%

1,162.906.59%

1,913.4310.84%

1,081.436.13%

446.002.53%

850.464.82%

751.264.26%

629.293.57%

533.963.03%

467.862.65%

1,633.599.26%

303.561.72%

295.241.67%

17,644.91100%

إجمالي مساحة 
الحدائق والمتنزهات

 لعام 2018م 

إجمالي مساحة 
المسطحات الخضراء

 لعام 2018م 

11,268.52
هكتار مربع

17,644.91
هكتار مربع
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القروض متوسطة األجلالقروض قصيرة األجل القروض
العددالقيمة العددالقيمة السنوات

199618,065394413,6432,671

199741,257674585,6993,268

1998292,7902,535604,5213,072

1999235,6982,797667,3133,831

2000189,4431,914922,7784,233

2001211,5902,3771,233,3365,660

200276,1409821,404,2866,035

200316,950232595,2302,027

20047,8581731,036,0414,963

200532,838314863,1673,213

2006176,5381,124791,6463,179

200769,494611974,7983,159

200831,192304760,6592,397

200911,802124844,3412,236

201011,057145742,0412,712

201117,373266899,0363,025

201215,354312909,0393,278

201314,5563311,033,8244,193

201412,1792211,279,8544,450

201520,0551911,335,6212,714

201618,88797436,6001,286

20172,25468615,230289

201814,491257599,469351

1,537,86116,44319,548,17272,242المجموع

الحركة العامة لقروض صندوق التنمية الزراعي للفترة من 1996م إلى 2018م

القيمة : باأللف الريال .
المصدر : صندوق التنمية الزراعي.

1.3  الثروة النباتية
13.  القروض والمشاريع الممولة واإلعانات الممنوحة من صندوق التنمية الزراعي

جملة القروض
العددالقيمة 

431,7083,065

626,9563,942

897,3115,607

903,0116,628

1,112,2226,147

1,444,9268,037

1,480,4267,017

612,1812,259

1,043,8995,136

896,0053,527

968,1844,303

1,044,2923,770

791,8512,701

856,1432,360

753,0982,857

916,4083,291

924,3933,590

1,048,3804,524

1,292,0334,671

1,355,6762,905

455,4871,383

617,484657

613,960608

21,086,03488,985

إجمالي قيمة القروض
 لعام 2018م 

إجمالي عدد القروض
 لعام 2018م 

21,086,034

88,985
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1.3  الثروة النباتية

13.  القروض والمشاريع الممولة واإلعانات الممنوحة من صندوق التنمية الزراعي

عدد المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الزراعي خالل الفترة من 1996م إلى 2018م

القيمة : بالمليون الريال .
المصدر : صندوق التنمية الزراعي.

ت 
وا

سن
ال

تربية وتسمين أخرىاإلجمالي
بيوت محمية حبوب وأعالف أغنام وعجول

العددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمة
1996108.58913.82844.7522.94618.76

1997173.811125.9260039.9561.94

1998180.817561.711913.1211.32310.22

1999135.213226.67611.418.7255.86

2000269.3231116.71480018.53310.57

2001297.6285154.62116.658.82421.38

2002304.53401762700018.33423.39

2003216.68712752002620.85

2004152.511355.274310.31267

200525572136.227000030.411

2006168.24459.4154.2410044.314

2007254.862128.1211.7127.7425.411

2008207.130163.413000018.67

2009399.965225180010.5158.116

2010291.755211.424410013.59

2011348.254187.515000076.517

2012310.842142.2214.4100538

20132532999800005010

2014565622752200005111

20158425638814000012215

2016194275550000235

201749835251130000575

2018536363161052001458

دجاج الحمدجاج بياضألبان

العددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمة
00008.44

23.420082.723

19.53006526

29.846.3146.619

24.922.8196.940

21.223.8181.334

0018.1268.825

5.510061.323

00216629

004.7183.733.0

310057.113.0

000071.925

000025.110

20118568.324

0014.3448.517

0026.4557.817

0011.215011

501005410

40110369622

1725131024

2522017114

40141510911

00152609

إجمالي قيمة 
المشاريع الممولة

 لعام 2018م 

إجمالي عدد 
المشاريع الممولة

 لعام 2018م 

مشروع

ريال
536,000,000

36
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اإلعانات الممنوحة عن طريق صندوق التنمية الزراعي خالل الفترة من 1996م إلى 2018م

 معدات إنتاج  ألباننقل األبقار  أخرى الجملة السنوات 

1996296,973011,478233

1997229,37609,9150

1998225,49203,2130

1999197,35801,041105

2000228,96002,732219

2001249,8800250

2002187,989000

2003249,748000

2004246,23301,1890

2005249,77246900

2006258,6041,89500

200732,8871,21500

200832,78932,78900

200941,82933,00100

201042,76742,76700

201155,73855,73800

201242,84042,84000

201341,40441,40400

201450,51950,51900

201556,08356,08300

201654,18454,18400

201762,66362,66300

201870,54170,54100
القيمة: باأللف الريال .

المصدر :  صندوق التنمية الزراعي.

1.3  الثروة النباتية
13.  القروض والمشاريع الممولة واإلعانات الممنوحة من صندوق التنمية الزراعي

إجمالي اإلعانات الممنوحة 
من صندوق التنمية الزراعية

 لعام 2018م 

ريال
70,541,000

معدات تربية 
المكائن والمضخات اآلليات الزراعية األعالف الدواجن 

3,840092,681188,741

1,543071,219146,699

1,652075,538145,089

1,407068,670126,135

891079,757145,361

1,118081,410167,327

2,003067,485118,501

1,602099,312148,834

1,966097,467145,611

3,5890101,646144,068

4360111,687144,586

1,285012,86917,517

0000

3,09402,4073,327

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000
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عدد القروض المعفاة من قبل صندوق التنمية الزراعي لعام 2018م

إجمالي مبالغ القروض المعفاة من قبل 
صندوق التنمية الزراعية لعام 2018م

ريال

المصدر :  صندوق التنمية الزراعي.

مبالغ القروضعدد القروضالمنطقة 

43221,677,089الرياض

99727,405,791مكة المكرمة

2085,949,295المدينة المنورة

14710,253,591القصيم

762,708,500الشرقية 

53422,111,879عسير

88012,279,515تبوك

34713,444,245حائل 

515,322الحدود الشمالية 

97590,062,205جازان

33314,646,479نجران

6185,189,616الباحة

804,848,294الجوف

5,632230,591,821اإلجمالي

230,591,821

1.3  الثروة النباتية
13.  القروض والمشاريع الممولة واإلعانات الممنوحة من صندوق التنمية الزراعي

10,253,591
15,322

4,848,294

2,708,500

14,646,479
90,062,205

21,677,089

5,949,295

12,279,515

5,189,616

27,405,791

22,111,879

الرياض

المنطقة 
الشرقية

الجوف

المدينة المنورة

مكة المكرمة

الباحة

عسر

حائل

الحدود  الشمالية

القصيم

13,444,245

نجران

تبوك

جازان
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الباب الثالث
قطاع الزراعة

الثروة السمكية

165 | الكتاب اإلحصائي 2018
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أعداد مراكب صيد األسماك في الخليج العربي والبحر األحمر 
خالل الفترة من 1996م  إلى 2018م

الخليج العربي

1,931
1,988
1,813
1,905
1,825
1,814
1,799
1,810
1,843
1,827
1,827
1,837
1,859
1,887
1,937
2,005
2,132
2,145
2,120
2,240
3,768
2,056
2,128

45
40
40
34
34
34
34
29
29
26
28
28
28
28
28
28
5
5
5
5
5
5
5

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
2018*

صناعيتقليديالسنوات

البحر األحمر

اإلجماليصناعيتقليدي
5,055
5,428
6,051
6,647
7,611
8,218
8,795
9,752
10,020
10,102
9,833
9,833
9,855
9,898
9,948
9,998
8,258
8,548
7,049
7,192
6,173
7,006
8,653

126
130
128
135
149
154
157
156
154
158
158
158
158
158
158
164
168
169
164
158
108
157
158

7,157
7,586
8,032
8,721
9,619
10,220
10,785
11,747
12,046
12,113
11,846
11,856
11,900
11,971
12,071
12,195
10,563
10,867
9,338
9,595
10,054
9,224
10,944

* بيانات أولية.

2016 م
أعداد مراكب صيد 

األسماك في الخليج 
العربي والبحر األحمر 

10,054

2015 م
أعداد مراكب صيد 

األسماك في الخليج 
العربي والبحر األحمر 

9,595

2018 م
أعداد مراكب صيد 

األسماك في الخليج 
العربي والبحر األحمر 

10,944

2017 م
أعداد مراكب صيد 

األسماك في الخليج 
العربي والبحر األحمر 

9,224

2.3  الثروة السمكية
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عدد ونسبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجًيا بالمملكة أعداد القوى العاملة فى صيد األسماك خالل الفترة من 1995م  إلى 2018م
لألعوام  من 2010  إلى 2018م

إجمالي أعداد القوى 
العاملة فى صيد 
األسماك لعام 

2018م

عدد األرصدة السمكية 
ضمن مستوى مستدام 
بيولوجًيا لعام 2018م

نسبة األرصدة السمكية 
ضمن مستوى مستدام 
بيولوجًيا لعام 2018م

الصيادون
عمال الصيد

اإلجمالي
غير سعوديسعودي

19956,6222,06911,77220,463

19966,1112,20912,00620,326

19976,2361,88112,12220,239

19986,3521,93412,06120,347

19997,2461,85412,58021,680

20006,9661,77113,35422,091

20018,1741,71914,28624,179

20028,6991,75314,71825,170

20039,2591,64715,96026,866

20049,5401,68416,81628,040

20059,2071,78316,99627,986

20069,8991,76416,23427,897

20079,9001,77516,40028,075

20089,9151,99516,20028,110

20091,0002,02516,20028,225

201010,0502,10516,20028,355

201110,2702,10016,33128,701

20129,4652,14716,69828,310

20139,3792,11716,40927,905

20149,8812,15515,42227,458

20159,6392,96417,11229,715

2016  *7,2822,41314,77124,466

2017  *9,2231,90816,91228,043

2018  *8,8323,71617,82230,370

* بيانات أولية.

* بيانات أولية.

30,370

68,003

%48

*2018*2017  *2016  *2015  20102011201220132014السنوات

عدد األرصدة السمكية 
ضمن مستوى مستدام 

بيولوجيا )طن متري(
65,06663,16771,39161,76867,99564,88266,53866,40168,003

نسبة األرصدة السمكية 
ضمن مستوى مستدام 

بيولوجًيا )%(
717980877462625448

طن متري

عامل

2.3  الثروة السمكية
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إجمالي المصيد من المصائد البحرية واالستزراع السمكي
في المملكة العربية السعودية خالل الفترة من 2001م  إلى 2018م

   المصائد البحرية          

الخليج العربي  البحر األحمر
مصائد 

تقليدية   
)1(

مصائد 
صناعية )2(

)2+1( اإجمالي                          
               )3(

مصائد            
تقليدية                      

)4(

مصائد 
صناعية )5(

اإلجمالي                                
                                 )5+4(

            )6(
200117,3895,81223,20127,99322528,218

200215,7696,48722,25632,94727633,223

200313,8057,36021,16533,23714333,380

200413,2387,21020,44834,8847734,961

200515,7797,53523,31426,97012027,090

200615,8197,61623,43541,9607842,038

200717,7708,94026,71039,90314940,052

200818,3059,20927,51441,10415341,257

200918,0109,06127,07140,44315140,594

201017,3398,72326,06238,93514539,080

201117,1558,63525,79037,3413637,377

201217,3248,80626,13045,1907145,261

201318,0836,38324,46637,2356737,302

201418,6775,25623,93343,9867644,062

2015*17,9405,12223,06241,7556541,820

2016*18,1765,18023,35643,1235943,182

2017*18,0585,21123,26943,0805243,132

2018*18,1915,82524,01643,9285943,987

* بيانات أولية
االنتاج : بالطن

استزراع السمكي     المصائد البحرية         
اإلجمالي         
          )11+8( 

الميــاة الدولية                                       )12(              
)7(

اإلجمالي 
                )7+6+3(

)8(

استزراع 
مياة عذبة                            

)9(

استزراع 
مياة 

مالحة    
)10(

اإلجمالي  
        )10+9(

  )11(

3,91255,3313,9182,0866,00461,335

1,73257,2111,8844,8606,74463,955

89555,4402,4709,38911,85967,299

1055,4192,3068,86611,17266,591

050,4042,93411,44114,37564,779

065,4733,42712,15915,58681,059

066,7623,60614,83218,43885,200

068,7714,35017,89222,24291,013

067,6655,16721,25526,42294,087

065,1425,15721,21226,36991,511

063,1674,53211,54416,07679,243

071,3915,07312,21017,28388,674

061,7685,6103,5809,19070,958

067,9956,06017,81023,87091,865

064,8826,82531,94538,770103,652

066,5387,71032,57040,280106,818

066,4018,50046,50055,000121,401

068,0036,54665,76672,312140,315

إجمالي المصيد من 
المصائد البحرية 

واالستزراع السمكي 
لعام 2018م

طن
140,315

2.3  الثروة السمكية
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اإلنزال السمكي حسب المناطق في البحر األحمر 
خالل الفترة من 2007م  إلى 2018م

* بيانات أولية.
االنتاج : بالطن.

المنطقة

   القطاع األوسط   القطاع الشمالي

منطقة مكة اإلجمالي  )1(منطقة المدينة المنورة  منطقة تبوك  
اإلجمالي  )2(المكرمة  

20073,1821,2334,4154,3124,312

20083,2781,2704,5484,4424,442

20093,2251,2504,4754,3704,370

20103,1051,2034,3084,2074,207

20113,0041,2684,2724,1494,149

20123,1161,2184,3344,0844,084

20133,4468684,3144,2824,282

20142,4391,6474,0865,3045,304

2015*2,3961,4003,7965,2285,228

2016*2,4011,5513,9525,1965,196

2017*2,3721,5093,8815,1175,117

2018*2,3891,6093,9985,1905,190

المنطقة

اإلجمالي الكلي 
)3+2+1(

القطاع الجنوبي 

اإلجمالي )3(منطقة جازان   منطقة عسير  

1,2517,7939,04417,771

1,2898,0289,31718,307

1,2697,8979,16618,011

1,2227,6038,82517,340

1,2087,5268,73417,155

1,2317,6758,90617,324

1,3258,1639,48818,084

1,3067,9819,28718,677

1,2997,6178,91617,940

1,2757,7539,02818,176

1,2797,7819,06018,058

1,2607,7439,00318,191

إجمالي اإلنزال السمكي 
حسب المناطق في 

البحر األحمر
لعام 2018م

18,191

2.3  الثروة السمكية
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الباب الثالث
قطاع الزراعة

الثروة الحيوانية

175 | الكتاب اإلحصائي 2018
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3.3     الثروة الحيوانية

1.  خدمات الثروة الحيوانية

عدد الجرعات المستخدمة لتحصين الحيوانات ضد األمراض الحيوانية حسب 
فصائل الحيوانات بالمملكة لعام 2018م

أبلأبقارماعزضأنالمرض

578,60112,36191,011اإلجهاض المعدي

7,401,378347,73080,2130الحمى القالعية

8,473,507616,29900طاعون المجترات الصغيرة

00065,741جدري اإلبل

7,891,205336,13200جدري الضأن

11,198,5441,160,5496,53173,539التسمم الدموي

11,217,0951,165,6305,95860,974التسمم المعوي

660,072166,23100المايكوبالزما

0018,2470التهاب الجلد العقدي

193140090داء الكلب

2,865,159309,3641,97120,017لقاح مزدوج

50,285,7544,114,436112,929221,372اإلجمالي

اإلجماليكالبقططأرانبغزالن

0000591,982

1,1410007,830,462

2,6410009,092,447

000065,741

100008,227,347

1,6027,8250012,448,590

1,6856000012,451,942

0000826,303

000018,247

0010614543

0400003,196,911

7,0798,8251061454,750,515

عدد الجرعات ضد 
األمراض الحيوانية

لعام 2018م

54,750,515
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أعداد الحيوانات والطيور المعالجة فى المملكة خالل 
الفترة من )95 ـــ 1984(م  إلى 2018م

اعداد الحيوانات والطيور المعالجة 
في المملكة لعام 2018م

األعداد: باأللف.

طيور وحيوانات أخرىخيولضأنماعزجمالأبقار
) 95 - 1984(6556,51629,46955,0097110,741

1996523452,2944,1381417
1997423402,2196,1632271
1998493592,4354,3541197
1999483272,3594,23718
2000513322,4054,4191110
200167592,2086,9715550
2002373541,8833,6332302
2003373531,6593,6331388
2004323702,1562,79325337
2005614882,5774,6682304
2006946333,1724,75432353
2007997704,1246,02432817
20081454533,5546,83474264
2009575562,6304,79010144
2010695072,4344134205
2011312502,1251,3042139
2012313391,5672,9611182
2013252961,5206,7277572
2014849314,5437,47441,115
2015115366,9511,207925
20161016305,5243,699729
20171275664,4397,16121302
2018233268364,2656413

اإلجماليغزالنطيورأرانبقططكالبدواجنخيولإبلأبقارماعزضأنفروع الوزارة

168,20296,38078433,20222,0250372000300,967الباحة

138,62410,4982092,71915200019408427152,570الجوف

الحدود 
174,3607,44114,0340598012101,1430187,698الشمالية

461,20771,5363,34562,890142257,92111,066083,1431,444942,695الرياض

347,304111,8219,37451,9704,7695,3273317,58506,76327545,271الشرقية

432,67941,4722,86723,9901783,99801,1242405,49493512,135القصيم

628,538115,23378849,09030813,819391,79603,6880813,299المدينة

28,22214,13325,0687150000047,447تبوك

61,76924,0522804,740532155,7660143896,837جازان

172,45817,94949,0141144095503000200,735حائل

1,089,921263,1261,99737,4092172,089242,46050531451,397,869عسير

مكة 
427,87034,4102,81530,4431971,45210178031324497,712المكرمة

133,73927,48710711,1741673401890870172,984نجران

4,264,893835,53822,573325,7436,066287,54341021,806290101,6891,6685,868,219اإلجمالي

إجمالي الحيوانات والطيور 
المعالجة في المملكة

لعام 2018م

5,868,219

3.3     الثروة الحيوانية
1.  خدمات الثروة الحيوانية
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الوحدة : رأس.

جدري الضأنجدري اإلبلطاعون المجترات الصغيرةالحمى القالعيةاإلجهاض المعديفروع الوزارة
18,692726,310620,8761,735724,832الحدود الشمالية

41,258345,662843,0004,115802,656القصيم

2,527147,612162,9101,226147,454عنيزه

23,146427,552407,9531,657305,700عسير

1,689300,956172,8591,566198,214بيشة

22074,26461,61542040,727الباحة

20,56176,300296,8539,920258,273األحساء

364,7031,666,9171,219,8048,8051,141,360الشرقية

14,920519,180711,6232,923690,775حائل

1090,14434,5104745,687القريات

7,754381,579294,3921,261306,185الجوف

022,52675,96646850,680جازان

34,354317,757355,6405,606220,306المدنية المنورة

1,404115,141163,25120164,335مكة المكرمة

33,8371,295,3911,245,5472,1001,126,038الطائف

3,005165,05574,7604,373286,130نجران

012,86514,926015,713األفالج

14,102164,476383,9975,981340,689الدوادمي

6,167162,859196,6035,493161,826الخرج

0370,493452,317517251,287المجمعة

3,133143,270770,3711,591481,828الرياض

085,35173,0840138,813شقراء

03,81911,0363,95436,490وادي الدواسر

500142,833194,37061194,124الزلفي

072,150254,1841,352197,225تبوك

591,9827,830,4629,092,44765,7418,227,347االجمالي

اإلجماليمزدوج )معوي+دموي(داء الكلبالتهاب الجلد العقديالمايكوبالزماالتسمم المعويالتسمم الدموي
581,633694,69200041,8103,410,580

1,164,4051,112,057105,0481000424,2574,842,558
214,681191,39723,860000891,667
638,770638,052000243,3142,686,144
500,934550,72245,19800113,6231,885,761
210,172270,0800000657,498
411,781482,37804,85317090,2651,651,354

1,285,0561,948,437476,9088,8590623,8668,744,715
904,717878,32046,8640180283,7584,053,260
18,66554,46000046,637290,160

451,964354,7359,5150076,5581,883,943
233,794182,5940539081,704648,271
564,846509,26400082,3162,090,089
279,504153,18500062,134938,974

1,398,5841,302,56532,3921000194,4586,631,012
408,413419,07800042,0761,402,890
96,71788,6440000228,865

610,374595,83575,68701486,3752,197,664
172,956147,22102,6160288,5171,144,258
325,039376,9762,6500001,779,279

1,021,595819,0288,18132245376,4453,625,809
132,640128,86200081,041639,791
105,510117,83200033,597312,238
226,947180,274085800840,517
488,893255,2540004,1601,273,218

12,448,59012,451,942826,30318,2475433,196,91154,750,515

54,750,515 عدد الجرعات المستخدمة لتحصين الحيوانات ضد األمراض الحيوانية 
األكثر انتشاراً في مناطق المملكة لعام 2018م

عدد الجرعات ضد 
األمراض الحيوانية

لعام 2018م

3.3     الثروة الحيوانية
1.  خدمات الثروة الحيوانية
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3.3     الثروة الحيوانية

2.  مكافحة نواقل األمراض

ملخص تقارير مكافحة نواقل مرض حمى الضنك ومرض حمى الوادي المتصدع 
لعام 2018م .. المكافحة بالرش األرضي

المدينة المنورةمكة المكرمةالمنطقة

عدد الشهر
عدد المزارعالحظائر

مرامي/
عدد المجموع

عدد المزارعالحظائر
مرامي/

المجموع
مستنقعاتمستنقعات

8994521721,52312344995يناير

1,1464201971,763203059109فبراير

8747393501,963342052106مارس

8735193361,728502548123أبريل

1,1444762751,8951284868مايو

472264182918006363يونيو

8624633461,671556777يوليو

1,3524066792,4370128597أغسطس

1,0433804581,8810168298سبتمبر 

1,0613654721,8980275885أكتوبر

1,3494946292,472315271154نوفمبر 

8183265261,6702110155177ديسمبر

11,8935,3044,62221,8191853307371,252اإلجمالي

جازان نجرانعسير
عدد 

الحظائر
عدد 

المزارع
مرامي/

عدد المجموع
عدد المزارعالحظائر

مرامي/
عدد المجموع

الحظائر
عدد 

المزارع
مرامي/

المجموع
مستنقعاتمستنقعاتمستنقعات

5,362140305,532000013,8823,16312717,172

5,847147406,0341721017312,5693,26318416,016

5,641140405,8211573016011,6063,16316414,933

6,168101416,3101831018410,3032,55411712,974

4,54394404,677179201818,5962,05420410,854

3,58371333,687103001036,764598927,454

4,51391404,644129201318,3554722149,041

4,503134304,6671102101227,2596592478,165

4,0174374,058118201206,7004391977,336

4,74947394,8359310948,0744972698,840

4,8480504,8981765018111,83183942513,095

3,5850403,625105001058,7076202649,591

57,35996946058,7881,52519101,554114,64618,3212,504135,471

إجمالي عدد الحظائر والمزارع 
والمرامي والمستنقعات التي 

تم رشها لعام 2018م

218,884
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ملخص تقارير مكافحة نواقل مرض حمى الضنك ومرض حمى الوادي المتصدع 
لعام 2018م .. المكافحة بالرش الجوي

إحصائية المنشآت البيطرية الخاصة  والمجموع الكلي 
للمنشآت البيطرية الخاصة والعامة لعام 2018م

إجمالي عدد جازانمكة المكرمةالمنطقة
الطلعات 

للمنطقتين

إجمالي عدد 
المواقع المغطاة 

للمنطقتين عدد الشهر
الطلعات

عدد المواقع 
المغطاة

عدد 
الطلعات

عدد المواقع 
المغطاة

91614212337يناير

171218333545فبراير

44661010مارس

142316203043أبريل

171313193032مايو

12912122421يونيو

111112122323يوليو

212115153636أغسطس

000000سبتمبر 

000000أكتوبر

000000نوفمبر 

0015151515ديسمبر

105109121153226262اإلجمالي 

عدد العياداتعدد الصيدلياتالمنطقةم
365الرياض1

64المدينة المنورة2

13الحدود الشمالية3

31نجران4

4611مكة المكرمة5

50حائل6

133القصيم7

41جازان8

1110المنطقة الشرقية9

00الباحة10

122عسير11

93تبوك12

 6الجوف13

15243المجموع

المجموع الكلي للمنشآت 
195البيطرية الخاصة

عدد الوحدات البيطرية 
180الحكومية التابعة للوزارة

المجموع الكلي للمنشآت 
375الخاصة والعامة

المجموع الكلي للمنشآت 
البيطرية الخاصة والعامة

لعام 2018م

375

3.3     الثروة الحيوانية
2.  مكافحة نواقل األمراض
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إحصائية بما تم )الترخيص له، تجديد، نقل مقر، نقل ملكية( من منشآت 
بيطرية وتصاريح مزاولة مهنة لعامي 2017م و 2018م

كمية اللقاحات التي تم توفيرها لعامي 2017م و 2018م

كمية اللقاحات التي تم توفيرها 
لعام 2018م

تصريح مزاولة 
 المجموع الكلي تراخيص نقل ملكية        نقل مقر  تجديدمهنة

للمنشآت البيطرية 

20173771471927183376

20181691701926195410

اسم اللقاحم
الكمية

20172018

مليون ونصف جرعةمليون جرعةلقاح مرض حمى الوادي المتصدع لمناطق المراقبة1

600 ألف جرعة600 ألف جرعةلقاح الحمى القالعية باألبقار2

20 مليون جرعة18مليون جرعةلقاح الحمى القالعية باألغنام3

30 مليون جرعة30 مليون جرعةالتسمم الدموي4

30 مليون جرعة30 مليون جرعةالتسمم المعوي5

10 ماليين جرعة10 ماليين جرعةاللقاح المزدوج )المعوي + الدموي(6

20 مليون جرعة20 مليون جرعةجدري األغنام7

مليون جرعةمليون جرعةاالتهاب الرئوي ) مايكوبالزما(8

20 مليون جرعة20 مليون جرعةطاعون المجترات الصغيرة9

1,185,0001,185,000 الجلد العقدي10

3 مليون جرعة3 مليون جرعةالبروسيال المركز11

-30الف جرعةلقاح حمى غرب النيل ولقاح الهربس ولقاح الكزاز الخاص بالخيول12

137,285,000

3.3     الثروة الحيوانية
2.  مكافحة نواقل األمراض
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إنتاج مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية )الفيروسية(  
خالل الفترة من 1996م و 2018م

إجمالي إنتاج مركز إنتاج وتقييم 
اللقاحات البيطرية )الفيروسية( 

لعام 2018م

العدد باأللف جرعة.

اسم اللقاح

جدرى الضأنالتهاب الشعب الهوائية المعديمزدوجنيو كاسل السوتامزدوجنيو كاسل هـ ب 1
1996251,5190118,600028,9801,070

1997248,6500111,540020,7001,336

1998239,7300103,300020,6005,534

1999205,790075,000044,1301,391

2000175,000071,340043,5001,850

200144,95500000

2002171,878085,415057,5871,862

2003142,413085,415057,0876,510

2004262,972056,514029,37023,270

200529,26214,22070,823068,6107,985

2006126,18429,50014,58529,400011,594

2007101,65028,64371,79942,63445,98410,062

2008106,23015,65055,95814,05015,10013,380

2009128,430015,000042,0008,108

201089,75029,25046,30028,70042,75014,168

2011118,48029,10075,29030,10014,65021,452

2012040,710027,40025,00013,512

201348,42026,42034,82042,50025,00016,210

201452,75012,65049,93012,73013,00018,443

201545,4608,20036,2458,20026,78021,014

20160000017,212

20170000021,156

20180000021,957

اسم اللقاح

داء الكلب للكالبالجلد العقديداء الكلب لحيوانات  المزرعة طاعون المجترات الصغيرةالطاعون البقرىجدرى الجمال
01,1490600

0001000

00285000

03,7502,970000

04,6002,8951500

01,3882,741000

03784,315000

03781,715000

06195,687000

001,255000

00 9,964000

39001,808000

9999998,007000

008,004000

65565511,760000

0020,765000

0017,400000

33633612,513000

624018,936000

334018,92401,0400

008,48405230

296021,46101,0100

0020,85801,1850

44,000

3.3     الثروة الحيوانية
3.  المختبرات
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إنتاج مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية )البكتيرية( 
خالل الفترة من 2013م إلى 2018م

إجمالي اللقاحات البيطرية 
)البكتيرية( لعام 2018م

إنتاج اللقاحات البيطرية وعدد االختبارات والفسوحات 
لعامي  2017م  و 2018م

العدد: باأللف جرعة

اسم 
اللقاح

لقاح 
التسمم 
المعوي 
الخماسي

لقاح التسمم 
المعوي الثماني 

)االنتروتوكسيميا(

لقاح 
التسمم 
الدموي 

الثالثي

لقاح البروسيال 
ريف 1 بنوعيه 

المركز 
والمخفف

لقاح مزدوج 
)التسمم 

المعوي+التسمم 
الدموي(

لقاح االلتهاب 
الرئوي عند 

الماعز 
)ميكوبالزما( 

201310,00010,00020,00020,00000

201410,00010,00020,00020,00000

201510,00010,00020,00020,00000

20161,2511,2512,5032,49000

2016015,00015,0001,5005,0000

2017030,00030,0003,00010,0001,000

2018030,00030,0003,00010,0001,000

  إنتاج اللقاحات البيطرية 

المقياس20172018إنتاج اللقاح البيطرية

جرعة43,923,05044,000,000إنتاج اللقاحات الفيروسية

جرعة74,000,00074,000,000إنتاج اللقاحات البكتيرية

  

االختبارات 

المقياس20172018عدد االختبارات 

اختبار92,630105,799عدد االختبارات بالمختبرات التشخيصية

اختبار49,52227,401عدد االختبارات بمختبر الجودة

اختبار143,683154,529عدد االختبارات باإلرساليات الحيوانية 

اختبار6881,207عدد االختبارات باإلرساليات النباتية

اختبار70,78339,486 فحوصات أمراض حملة التقصي الشامل

  

الفسوحات 

المقياس20172018     الفسوحات

فسح1,0781,224عدد فسوحات المواد المخبرية  74,000

3.3     الثروة الحيوانية
3.  المختبرات
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أعداد الحيوانات والدواجن المفسوحة من قبل المحاجر الحيوانية والنباتية 
بالمملكة خالل الفترة من )95 ــ 1982(م إلى 2018م

الحيوانات )باأللف(
خيولأبقارجمالماعزضأن

) 95 - 1982(77,46311,1332858371.82

19965,2422,0667160.35

19974,0681,0235530.44

19984,2972511930.41

19993,8455034760.35

20003,7097443800.28

20013,5342915220.34

20025,11725046480.27

20034,33929118200.27

20044,45047318110.31

20054,524561681960.77

20064,32436110370.33

20073,6142,09295511.3

20084,0385495711.27

20094,49677741260.914

20105,078159181

20115,9762639770.656

20127,7230136131.009

20137,428324132321.37

20147,510340104491.64

20159,41138864632.27

20168,22737569651.66

20176,3503014880.424

20185,28324.23100.610

الدواجن )باأللف(
بيض تفقيسصيصان طيور زينةدواجن حية 
3,170.503,29964,036523,013

0.601194,9235,346

1.202124,76313,653

8.403353,14119,100

1.203392,53425,910

0.184132,98729,679

0.875494,83650,320

6.9035658,45666,764

1.844134,84961,093

9.022393,00341,946

0.002293,3153,633

0.0009476,555

0.0003,89382,140

0.0001,81263,333

0.0002,00443,012

0.0002,2718,192

0.0002,1308,889

0.0002,89459,232

0.0002,355109,442

0.0004,70369,919

0.0005,151155,344

0.0004,675132,860

0.009453,283106,980

2.869342.6024,048195,858

إجمالي عدد الحيوانات 
المفسوحة من قبل 

المحاجر لعام 2018م

إجمالي عدد الدواجن 
وبيض التفقيس 

المفسوحة من قبل 
المحاجر لعام 2018م

رأس
5,307,841

200,251,471

3.3     الثروة الحيوانية
4.   المحاجر الحيوانية والنباتية
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أعداد الحيوانات والدواجن المفسوحة من قبل المحاجر 
الحيوانية والنباتية بالمملكة حسب المنافذ لعام 2018م

المحاجر

الحيوانات

خيولأبقارجمالأغنام

المطارات
44800421مطار الملك خالد بالرياض

00020مطار الملك عبد العزيز بجدة

0007مطار الملك فهد

0000مطار المدينة

0000مطار القصيم

الموانئ البحرية
5,254,34623,04700ميناء جده اإلسالمي

0000ميناء جازان

0000ميناء الدمام

0000ميناء ضبا

 أخرى
0000الميناء الجاف بالرياض

26,8300010محجر الحديثة

0000محجر سلوى

00028محجر جسر الملك فهد

5677200124محجر الرقعى

98000محجر الخفجى

0000محجر حالة عمار

45246400البطحاء

0000محجر الخضراء

0000محجر الطوال

5,282,74124,2310610اإلجمالي.

الدواجن

صيصانطيور زينة
بيض تفقيس

غير الحم
الحم

المطارات
268,3271,914,252103,221,090

0712,67361,340,277

0012,481,880

71,43907,267,080

5,70500

الموانئ البحرية
000

000

000

00360,000

أخرى
000

01,421,3429,626,200

000

000

000

000

000

001,561,680

000

000

345,4714,048,267195,858,207

محاجر المطارات لعام 2018م

محاجر الموانئ البحرية لعام 2018م

المحاجر األخرى لعام 2018م

إجمالى الحيوانات والدواجن المفسوحة 
لعام 2018م

5

4

10

205,559,527

3.3     الثروة الحيوانية
4.   المحاجر الحيوانية والنباتية
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كميات الخضروات والفاكهة المفسوحة من قبل الحجر النباتي بالطن 
خالل الفترة من 2014م إلى 2018م

الواردات النباتية )بالطن( حسب الفئة النباتية لعام 2018م

أنواع نباتية أخرى: األخشاب ، األعالف الخضراء، الشعير ، فول الصويا ، الذرة ، شتالت الزينة ، بذور زراعية ، ....الخ(.

أنواع نباتية أخرى)طن(الفاكهة )طن(الخضروات )طن(

2014484,9061,071,13012,136,424

2015666,9021,177,9019,605,165

2016481,9363,101,30523,161,524

2017762,5841,580,23611,321,458

2018673,3062,921,71612,973,165

أنواع نباتية أخرىاألخشاباألعالفخضارفاكهةالمحجر

1,612,52639,819580373 البطحاء

23,90792,046007,498 الحديثة

1,6171540109 الرقعي

331061,59097711,198الميناء الجاف بالرياض

125,6001,65590,867037,552الوديعة

3,0392,400008جسر الملك فهد 

447000315حالة عمار

52261007,914مطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

12,04714,352003,730مطار الملك خالد الدولي بالرياض

11,7397,191003,375مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

6,3835,020001,080مطار الملك فهد الدولي بالدمام

001,275,44500ميناء الجبيل

413,36667,8875,538,903381,811236,399ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

229,52832,658017,6931,068ميناء الملك عبداهلل برابغ

00873,57100ميناء جازان

180,726241,2091,823,0518,45867,517ميناء جدة اإلسالمي

300,236168,748288,00001,277ميناء ضباء

002,293,41800ميناء ينبع

2,921,716673,30612,184,903408,949379,313المجموع الكلي )طن(

أنواع نباتية أخرى: مثل )شتالت األشجار المثمرة ، نباتات الزينة ، بذور زراعية ، ....الخ(.

كميات الخضروات 
المفسوحة من قبل 

الحجر النباتي
لعام 2018م

طن

طن

طن كميات الفاكهة 
المفسوحة من قبل 

الحجر النباتي
لعام 2018م

كميات األنواع النباتية األخرى 
المفسوحة من قبل المحجر النباتي

لعام 2018م 673,306

2,921,716

12,973,165

3.3     الثروة الحيوانية
4.   المحاجر الحيوانية والنباتية
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أعداد الحيوانات الحية الواردة للمملكة لعام 2018م

أنواع نباتية أخرى: األخشاب ، األعالف الخضراء، الشعير ، فول الصويا ، الذرة ، شتالت الزينة ، بذور زراعية ، ....الخ(.

العددالنوعالمنفذ

منفذ جسر الملك 
فهد

80كالب

1,565صقور

8غزالن

28خيول

25,500حمام زاجل

11قطط

100,529أسماك زينة

منفذ الحديثة

26,830أغنام

10قطط

10خيول

1,421,342صيصان

9,626,200بيض تفقيس

17كالب

800أسماك زينة

ميناء جدة االسالمي
5,254,346أغنام

23,047إبل

منفذ مطار االمير نايف 
بن عبدالعزيز الدولي

5,705طيور زينة

2كالب

4قطط

منفذ مطار الملك 
فهد الدولي

9,236أسماك زينة

7خيول

46,655سائل منوي

112قطط

114كالب

12,481,880بيض تفقيس

5,000يرقات ربيان

منفذ مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي

712,673صيصان

61,340,277بيض تفقيس

310,449أسماك زينة

7,906استكوزا حية

2,418,351أسماك حية

العددالنوعالمنفذ

منفذ مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي

20خيول

279فئران تجارب

244قطط

105كالب

941,131نحل حي

1نمر

يرقات )تشمل يرقات 
ربيان، يرقات أسماك، 

يرقات فراشات(
8,397,201

9,000,000بيض أسماك

1,100,000اصبعيات

منفذ مطار الملك خالد 
الدولي

448ماعز

239أرانب

717,849أسماك زينة

1,720استكوزا حية

268,327طيور زينة

103,221,090بيض تفقيس

480بيض تجارب

1,914,252صيصان

421خيول

567,212سائل منوي

364صقور

287فئران تجارب

248كالب

325قطط

215,092نحل حي

4غزالن

6مارا

360,000بيض تفقيسميناء ضباء

منفذ الدرة
3قطط

1كالب

العددالنوعالمنفذ

منفذ مطار األمير محمد 
ابن عبدالعزيز الدولي

71,439طيور زينة

7,267,080بيض تفقيس

154قطط

2كالب

43,000سالحف

8بطاريق

750فئران تجارب

منفذ البطحاء

452أغنام

464إبل

447غزالن

79كالب

12مارا

1,889صقور

1,561,680بيض تفقيس

2قطط

منفذ الخفجي
98أغنام

17قطط

9كالب

منفذ الرقعي

567أغنام

720إبل

3,630حمام زاجل

124خيول

1,276صقور

10كالب

3.3     الثروة الحيوانية
4.   المحاجر الحيوانية والنباتية
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إجمالي األراضي الحكومية المؤجرة إلقامة مشاريع زراعية حتى نهاية 2018م

المشاريع المؤجرة المنطقة

45الرياض

85مكة المكرمة

44المدينة المنورة

16الشرقية

3القصيم

34حائل

170عسير

116نجران

14تبوك

133الحدود الشمالية

5الباحة

63الجوف

2جازان

730اإلجمالي 

3
133

63

16

116
2

45

44

14

5

85

170

الرياض

المنطقة 
الشرقية

الجوف

المدينة المنورة

مكة المكرمة

الباحة

عسر

حائل

الحدود  الشمالية

القصيم

34

نجران

تبوك

جازان

أعداد المشاريع المؤجرة 
حتى نهاية 2018م

730

4.3     األراضي والمساحة
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4.3     األراضي والمساحة

المنطقة

نوع المشروع  

الحم 
بياض مسالخمغلق 

تعويض 
توسعة 

إنتاج فقاسةجداتأمهاتالحم
سمان

مصنع 
أعالف

منحل 
عسل

منطقة 
فرز 

335201001210الرياض

743001010000مكة المكرمة

283901000102المدينة المنورة

62000000800الشرقية

30000000000القصيم

282001010020حائل

1545334010000عسير

1038400000000نجران

122000000000تبوك

10712104120150الحدود الشمالية

23000000000الباحة

551006000000الجوف

02000000000جازان

60548193181511282اإلجمالي 

مجموع نوع المشروع  
المشاريع 
المؤجرة 

بالمنطقة 

ورشة 
صانة 
قوارب

خدمات 
وسائل 

الصيد

مصنع 
ثلج

عيادة 
بيطرية

مستشفى 
بيطري

0000045

2220085

0000044

0000016

000003

0000034

00000170

00010116

0000014

00000133

000005

0000163

000002

22211730

إجمالي المشاريع المؤجرة
 حتى نهاية 2018م

730

الرياض

المنطقة 
الشرقية

الجوف

المدينة المنورة

مكة المكرمة

الباحة

عسر

حائل

الحدود  الشمالية

القصيم

نجران

تبوك

جازان

أنواع المشاريع المؤجرة حتى نهاية 2018م
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الباب الثالث
قطاع الزراعة

تقديرات المحاصيل 
الزراعية والحيوانية 

والسمكية
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5.3    تقديرات المحاصيل الزراعية 
والحيوانية والسمكية

1.  تقديرات المحاصيل الزراعية

 المساحة واإلنتاج للمحاصيل الزراعية لألعوام
 من 2015 - 2018 م )هكتار/ طن(

 المصدر : الفريق الفني من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة لإلحصاء.
1 - السنة الزراعية من مارس 2014م إلى فبراير 2015م وفقا للتعداد الزراعي2015م.

*  بيانات تقديرية.

المحصول
* 2015* 2016* 2017* 2018

اإلنتاج )طن(المساحة  )هكتار(  اإلنتاج )طن(المساحة  )هكتار(  اإلنتاج )طن(المساحة  )هكتار(  اإلنتاج )طن(المساحة  )هكتار(  

305,8561630,083291,4461,524,832277,9481,509,231268,5841,459,663الحبوب )المجموع(

112,956693,776104,414618,65396,517620,92389,756586,413قمح

4,2227,3094,4677,5394,7268,0554,9078,320دخن

60,740157,76458,467152,34156,279147,35354,866144,038ذرة رفيعة

2,45613,0402,46314,7682,47115,0792,47115,394ذرة شامية

99,190677,96497,157648,62095,166637,61293,861624,702شعير

1,9433,8391,8332,6391,7293,2581,6633,085سمسم

24,34976,39122,64580,27221,06076,95121,06077,711أخرى

80,2341,615,94380,7851,666,21781,7591,687,28782,7261,714,935الخضروات )مكشوف( )المجموع(

11,816196,79111,949207,52412,084207,09612,175210,650طماطم

17,622459,18618,180466,40218,755476,41819,149482,305بطاطس

2,78052,9862,48344,6722,21839,1072,15138,460كوسا

1,87527,3721,70425,8441,54923,8501,45325,384باذنجان

1,92723,0041,71021,4991,51720,0841,40118,731باميا

72712,79682513,75093715,6171,02017,024جزر

2,67366,1412,69468,8962,71670,9922,73071,581بصل

1,81230,2622,02036,7552,25139,8762,42043,717خيار

3,23067,5532,72549,9332,29945,0512,05339,360شمام

26,162505,72227,874574,65329,699606,18630,981634,491بطيخ

9,610174,1308,621156,2897,734143,0107,194133,233أخرى

3,080231,1513,145258,3763,2162520733,265260,014الخضروات )بيوت محمية( )المجموع(

1,17691,8261,20497,6791,23399,2931,253101,693طماطم

87570,40186571,79585571,55685871,900خيار

15911,91115112,23114411,50414611,864كوسا

87057,01392576,67198469,7201,00874,556أخرى

501,72310,124,671502,23210,399,669502,74210,146,633486,6109,824,684األعالف )المجموع(

432,6648,925,739433,1959,080,758433,7268,915,622421,0588,644,885برسيم

69,0591,198,93269,0371,318,91169,0161,231,01165,5521,179,799أخرى

147,2221,318,816149,3011,461,835151,4251,519,498153,6301,602,538الفواكه )المجموع(

109,4271,038,5301,11,6151,153,009113,8481,224,192116,1251,302,859تمور

4,66337,7334,59641,2634,53040,0684,48740,428موالح

3,80642,4663,79641,4133,78544,5053,77844,845عنب

29,326200,08729,294226,15029,262210,73329,241214,406أخرى

1,038,11514,920,6641,026,90915,310,9291,017,09015,114,722994,81514,861,834المجموع العام

إجمالي مساحة المحاصيل 
الزراعية لعام 2018م

إجمالي إنتاج المحاصيل 
الزراعية لعام 2018م

طنهكتار
994,81514,861,834
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2.    تقديرات الثروة الحيوانية

تقدير الثروة الحيوانية في الحيازات الزراعية بأرض حسب النوع 
لألعوام من 2014 -  2018 م )رأس(

إنتاج الدجاج بمشاريع الدجاج الالحم حسب المنطقة 
لألعوام من  2015- 2018 م

2018 *2017 *2016 *2015 *2014 *النوع

471,704476,398481,138485,926490,672اإلبل

9,055,4389,145,5449,236,5479,328,4559,408,766الضأن

3,563,0173,598,4713,634,2773,670,4403,706,798الماعز

354,276357,801361,362364,958368,428األبقار

47,870,30850,608,72351,858,50953,139,15954,509,604الدواجن

61,314,74364,186,93765,571,83366,988,93868,484,268اإلجمالي

2018 * 2017 * 2016 * 2015 *
المناطق

اإلنتاج اإلنتاج اإلنتاج اإلنتاج

113,195 111,711 109,521 107,374 الرياض

118,233 116,682 114,394 112,151 مكة المكرمة

32,993 32,560 31,921 31,295 المدينة المنورة

265,854 262,367 257,222 252,178 القصيم

38,098 37,598 36,861 36,138 المنطقة الشرقية

100,193 98,879 96,940 95,039 عسير

8,787 8,672 8,502 8,335 تبوك

92,488 91,275 89,485 87,730 حائل

0 0 0 0 الحدود الشمالية

1,729 1,706 1,672 1,639 جازان

5,890 5,813 5,699 5,587 نجران

1,293 1,276 1,250 1,225 الباحة

1,961 1,935 1,897 1,860 الجوف

780,715 770,474 755,364 740,551 اإلجمالي

 المصدر : الفريق الفني من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة لإلحصاء.
1 - اإلسناد الزمني للثروة الحيوانية في  2015/2/1م وفقا للتعداد الزراعي2015م.

*  بيانات تقديرية.

 المصدر : الفريق الفني من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة لإلحصاء.
1 - عدد الدجاج الالحم )باأللف(.

*  بيانات تقديرية.

إجمالي إنتاج الدجاج بمشاريع 
الدجاج الالحم لعام 2018م

780,715

إجمالي الثروة الحيوانية في الحيازات 
الزراعية لعام 2018م

رأس
68,484,268

5.3    تقديرات المحاصيل الزراعية 
والحيوانية والسمكية

2.  تقديرات الثروة الحيوانية
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إجمالي تقديرات 
الثروة السمكية
لعام 2018م

140,315
طن

3 .    تقديرات الثروة السمكية

إنتاج البيض بمشاريع الدجاج البياض حسب المنطقة 
لألعوام من 2015 - 2018 م )العدد باأللف(

إنتاج األسماك والروبيان )طن( لألعوام 
من 2014 - 2018 م

 المصدر : الفريق الفني من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة لإلحصاء.
*  بيانات تقديرية.

 المصدر : وزارة البيئة والمياه والزراعة.
*  بيانات تقديرية.

المناطق 
* 2015* 2016* 2017* 2018

عدد البيض عدد البيض عدد البيض عدد البيض 
1,330,3421,356,9491,370,4511,384,088الرياض  

1,381,1531,408,7761,422,7941,436,951مكة المكرمة 

259,969265,168267,806270,470المدينة المنورة  

372,454379,903383,683387,501القصيم  

1,162,2651,185,5101,197,3061,209,220المنطقة الشرقية  

246,544251,475253,977256,504عسير 

99,001100,981101,986103,001تبوك 

92,80094,65695,59896,549حائل 

0000الحدود الشمالية 

0000جازان  

34,32935,01635,36535,717نجران 

15,50015,81015,96716,126الباحة 

834851860869الجوف   

4,995,1915,095,0955,145,7935,196,996اإلجمالي

2018*2017*2016*2015*2014النوع

23,93323,06223,35623,26924,016المصيد من البحر األحمر

44,06241,82043,18243,13243,987المصيد من الخليج العربي

00000المصيد من المياه الدولية

23,87038,77040,28055,00072,312إنتاج المزارع لألسماك

91,865103,652106,818121,401140,315اإلجمالي

إجمالي عدد البيض المنتج لعام 
2018م

بيضة
5,196,996

5.3    تقديرات المحاصيل الزراعية 
والحيوانية والسمكية

2.  تقديرات الثروة الحيوانية
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الباب الثالث
قطاع الزراعة

احصاءت منظومة 
الزراعة لموسم 

الحج 2018 م
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السودان

الصومال
جيبو�

جدة

مكة املكرمة

سوريا

جورجيا

جمالأغنامالنوع
1438هـ1439هـ1438هـ1439هـبلد المنشأ

496,892578,0484291,377السودان

1,030,0401,223,50700الصومال

195,443173,8803,9701,587جيبوتي

015,91200جورجيا

1,722,3751,991,3474,3992,964المجموع

n  عدد المواشي المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة اإلسالمي 
لموسم حج 1439هـ ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي حسب نوع الماشية.

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

السودان 496,892

الصومال 1,030,040

جيبوتي 195,443

0

275,000

550,000

825,000

1,100,000

السودان الصومال جيبوتي

195,443

1,030,040

496,892

 األغنام (١٤٣٩هـ)

11%

60%

29%
السودان
الصومال
جيبوتي

1

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

السودان 429

جيبوتي 3,970

0

1,000

2,000

3,000

4,000

السودان جيبوتي

3,970

429

جمال (١٤٣٩هـ)

90%

10% السودان
جيبوتي

!1

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

السودان 1,377

جيبوتي 1,587

1,300

1,375

1,450

1,525

1,600

السودان جيبوتي

1,587

1,377

جمال (هـ ١٤٣8 )

54%
46%

السودان
جيبوتي

!1

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

السودان 578,048

الصومال 1,223,507

جيبوتي 173,880

جورجيا 15,912

0

350,000

700,000

1,050,000

1,400,000

السودان الصومال جيبوتي جورجيا

15,912173,880

1,223,507

578,048

األغنام (١٤٣٨هـ)

1%
9%

61%

29%
السودان
الصومال
جيبوتي
جورجيا

1

n  اجمالي عدد المواشي المفسوحة الواردة للمملكة 
عن طريق ميناء جدة اإلسالمي لموسم حج 1439هـ 

ومقارنتها مع نفس الفترة للعام الماضي.

السنوات
بلد المنشأ

اإلجمالي
جورجياجيبوتيالصومالالسودان

1438579,4251,223,507175,46715,9121,994,311هـ

1439497,3211,030,040199,41301,726,774هـ
Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

السودان 497,321

الصومال 1,030,040

جيبوتي 199,413

0

275,000

550,000

825,000

1,100,000

السودان الصومال جيبوتي

199,413

1,030,040

497,321

  المواشي المفسوحة
( ١٤٣٩هـ)

12%

60%

29%
السودان
الصومال
جيبوتي

1

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

السودان 579,425

الصومال 1,223,507

جيبوتي 175,467

جورجيا 15,912

0

350,000

700,000

1,050,000

1,400,000

السودان الصومال جيبوتي جورجيا

15,912175,467

1,223,507

579,425

  المواشي المفسوحة
( ١٤٣8هـ)

1%
9%

61%

29%
السودان
الصومال
جيبوتي
جورجيا

1

6.3    احصاءت منظومة الزراعة 
لموسم الحج 2018 م
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النتيجة / و اإلجراءأبقارجمالأغنامالنوع

تم معالجتها ال يوجد1,320 165,454االجمالي
وفسحها

n  عدد المواشي التي تم حجرها بالمحجر الحيواني بالخمرة 

لموسم حج 1439هـ

أسباب عدم الفسح :
هزال شديد  .1

جدري  .2
رفق بالحيوان )نفوق - تكدس(  .3

السل الكاذب  .4
الدواجن ال تحمل اذونات نقل  .5

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

ضأن 869,900

ماعز 411,215

أبقار 3,263

خيل 4

0

225,000

450,000

675,000

900,000

ضأن ماعز أبقار خيل

43,263

411,215

869,900

 المواشي المفسوحة من قبل الفرق
البيطرية

7%
8%

10%

11%

29%

35%
April
May
June
July
August
September

1

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

ضأن 40,040

ماعز 73,305

أبقار 763

إبل 197

0

20,000

40,000

60,000

80,000

ضأن ماعز أبقار إبل

197763

73,305

40,040

 المواشي غير المفسوحة
من قبل الفرق البيطرية

1%

64%

35%
ضأن
ماعز
أبقار
إبل

1

أغنامالنوع

14391438بلد

1,091,6711,223,507الصومال

n  عدد المواشي المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة لإلفادة من الهدى واألضاحي لعام 1439هـ

أعداد الحيوانات
أنواع المواشي

اإلجمال

دواجن خيلابلأبقارماعزظأن

869,900411,2153,263041,284,382529,135المفسوح

40,04073,3057631970114,305313,677الغير مفسوح

n  عدد المواشي والدواجن المفسوحة والغير مفسوحة من قبل الفرق البيطرية الى العاصمة 
المقدسة لموسم حج 1439 هـ

المواشي غير المفسوحة من قبل الفرق البيطرية المواشي المفسوحة من قبل الفرق البيطرية
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المرض المشتبه بهاقسام المختبر
أبقارجمالأغنام

اإلجمالي
سلبيةايجابيةسلبيةايجابيةسلبيةايجابية

879,121151,616330511,147الحمى المالطيةالبكتيريا

00003417420مرض الهيامالطفيليات

13,09900003,100حمى الوادي المتصدعالفيروسات

8812,220151,616672214,667المجموع النهائي

n  أعمال مختبر عينات الفروع ومحجر مطار الملك عبدالعزيز ومحجر الخمرة وفرق الحج البيطريةn  أعمال مختبر منفذ ميناء جدة اإلسالمي لموسم حج 1439 هـ
 لموسم حج 1439 هـ

المرض المشتبه بهاقسام المختبر
دواجنأبقارإبل ماعزأغنام

اإلجمالي
+-+-+-+-+-

البكتيريا

90267010101100370الحمى المالطية 

54311300000062التهاب الرئوي البلوري للماعز

18195500000047الحمى المجهولة 

00000000000التسمم المعوي

01305010000028التسمم الدموي

00140000005التهاب الضرع

07000000007االجهاض المتوطن للنعاج

الدواجن
0000000002,0602,060السالمونيلوزيس

0000000002,0602,060انفلونزا الطيور

الفيروسات

1391100000024اللسان األزرق

2432000000029طاعون المجترات الصغيرة

01000000001مرض الحمى القالعية

الطفيليات 

0000022000022مرض الهيام 

10000000001الكوكسيديا 

2000140000016البايزيوزيس لألبقار

1100000000011الثايليريا

10005000006الديدان المعوية

12000150000027األنايلزموزس لألبقار 

00000100001طفيليات الدم 

00000500005طفيليات داخلية

177362102934481104,1204,782اإلجمالي 
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4
الباب الرابع

الخدمات المقدمة
من بعض القطاعات

223 | الكتاب اإلحصائي 2018
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4.    الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
2.4  وكالة الوزارة لشؤون المياه1.4  الهيئة السعودية للحياة الفطرية 

الخدمات المقدمة من وكالة الوزارة لشؤون المياهالخدمات المقدمة من الهيئة السعودية للحياة الفطرية

الخدمة التقليديةالخدمات اإللكترونيةم
المدة المتوقعة 

إلنجاز الخدمة 
باليوم

آلية 
التصعيد

ــــ7ــــترخيص حفر اآلبار في األراضي الزراعية1

ــــ7ــــترخيص حفر اآلبار لالستخدام الصناعي2

ــــ7ــــترخيص حفر اآلبار لألغراض البلدية3

ــــ7ــــترخيص حفر اآلبار لمحطات الوقود4

ــــ7ــــرخصة مزاولة نشاط مقاولي حفر اآلبار األنبوبية5

ــــ7ــــرخصة مزاولة نشاط مقاولي حفر اآلبار اليدوية6

ــــ1ــــنشرة المطار والسدود7

ــــ1ــــدراسة رخص حفر اآلبار8

ــــ30دراسة حفر اآلبار لتأمين مياه الشربــــ9

دراسة حالة المياه لطلبات تحويل ــــ10
أراض زراعية إلى سكنية

ــــ2

دراسة حالة المياه لطلبات تجزئة ــــ11
أراض زراعية

ــــ2

دراسة حالة المياه لطلبات إقامة ــــ12
بيوت محمية

ــــ2

ــــ2دراسة حالة المياه لطلبات المشاريعــــ13

دراسة حالة المياه لطلبات إقامة ــــ14
مناحل

ــــ2

دراسة حالة المياه لطلبات مصانع ــــ15
االعالف

ــــ2

ــــ60دراسة مواقع السدود والبركــــ16

الخدمة

إصدار التراخيص

الوقت المستغرق 
لإلنجاز

بشكل عام ال تتجاوز 
خمسة أيام عمل 

مدى رضا 
المستفيدين من 

الخدمة

معدل رضا عاٍل

الوصف

إصدار تراخيص االتجار 
بالكائنات الفطرية 

ومنتجاتها وفقًا لنظام 
االتجار بالكائنات الفطرية 

المهددة باالنقراض
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4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
3.4  شركة المياه الوطنية

الخدمات المقدمة من شركة المياه الوطنية
متوسط إيصال الخدمة للمياه والصرف الصحي للمدن المخدومة من قبل الشركة

)الرياض -مكة المكرمة -جدة -الطائف(

مدد االيصال لخدمة الصرف الصحي )يوم(مدد االيصال لخدمة المياه )يوم(السنة
20164960
20172748
20182241

4.4  وكالة الوزارة لشؤون الزراعة

الخدمات المقدمة من وكالة الوزارة لشؤون الزراعة

اإلجراءات وصف الخدمةالبند/ الخدمات المقدمة
الجهات المرتبطةالنظامية

المدة 
الزمنية 

الالزمة )يوم(

استيراد األحياء المائية لغرض 
االستزراع المائي

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في 
طلب فسح استيراد أحياء مائية لتربيتها في 

المملكة
فسح

فرع الوزارة.. المحاجر الزراعية 
)الثروة الحيوانية( مختبرا صحة 

وسالمة األسماك بجدة والقطيف
2

استيراد أسماك الزينة
تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في 

طلب فسح استيراد أسماك الزينة وما في حكمها 
لغرض تربيتها وبيعها  في المملكة

فسح
فرع الوزارة.. المحاجر الزراعية 

)الثروة الحيوانية( مختبرا صحة 
وسالمة األسماك بجدة والقطيف

2

إصدار شهادات صحية بيطرية 
لغرض تصدير األحياء المائية 

المستزرعة

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين 
في إصدار الشهادة الصحية البيطرية من قبل 

المختبرات المعتمدة ألغراض التصدير

إصدار شهادة صحية 
بيطرية

مختبرا صحة وسالمة األسماك 
2بجدة والقطيف

إصدار شهادة صحية لغرض 
تصدير المنتجات السمكية

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في 
تصدير منتجات سمكية إلى خارج المملكة

إصدار شهادة صحية 
بيطرية

مختبرا صحة وسالمة األسماك 
2بجدة والقطيف

استيراد ) غذاء حي (
تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في 

استيراد غذاء حي )استكوزا ، ارتيميا وما بحكمها 
بذور الشاي الخاصة باستعماالت االستزراع المائي(

فسح
فرع الوزارة.. المحاجر الزراعية 

)الثروة الحيوانية( مختبرا صحة 
وسالمة األسماك بجدة والقطيف

2

طلب تسجيل صنف جديد 
لالستيراد )استيراد أنواع جديدة أو 

غذاء حي جديد(

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين 
في إدخال أنواع أحياء مائية جديدة على صناعة 

االستزراع المائي بالمملكة أو إدخال أصناف جديدة 
من الغذاء الحي (

90 - 160إدارة صحة وخدمات األحياء المائيةتسجيل الفسوحات

فتح ملف استيراد أو تصدير

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في 
اعتماد الوزارة لهم بحسب تالعليمات واألنظمة 

المتبعة في استيراد أو تصدير ما يتعلق بالثروة 
السمكية

تسجيل مستخدم 
14إدارة صحة وخدمات األحياء المائيةجديد

تأييد استيراد اللقاحات الخاصة 
باستزراع األحياء المائية

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين 
في استيراد اللقاحات الخاصة باألحياء المائية 

المستزرعة

تأييد الطلبات لدى 
جهات االختصاص

الهيئة العامة للغذاء والدواء 
2السعودية

تأييد استيراد المبيدات الخاصة 
باستزراع األحياء المائية

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في 
استيراد المبيدات الخاصة باالستزراع المائي

تأييد الطلبات لدى 
جهات االختصاص

اإلدارة العامة لإلنتاج النباتي )إدارة 
2المبيدات الزراعية(

2016

60

50

40
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10

0

20182017

مدد اإليصال لخدمة المياه )يوم(.

مدد اإليصال لخدمة الصرف الصحي )يوم(.
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4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
4.4  وكالة الوزارة لشؤون الزراعة

الخدمات المقدمة من وكالة الوزارة لشؤون الزراعة

البند/ الخدمات 
المقدمة

اإلجراءات وصف الخدمة
المدة الزمنية الجهات المرتبطةالنظامية

الالزمة )يوم(

طلب اصدار رخصة 
صيد راجل

تقدم هذه الخدمة للمواطنين الراغبين في إصدار 
رخصة صيد راجل )بدون قارب(  ويتم تقديم طلب 
إصدار رخصة صيد راجل من قبل المواطن إلى إدارة 

المصائد البحرية في فروع الثروة السمكية

المصائد البحرية في فروع ترخيص
7الثروة السمكية

طلب اصدار رخصة 
صيد حرفي

تقدم هذه الخدمة للمواطنين في احتراف مهنة 
الصيد وإصدار رخصة مزاولة المهنة ألول مرة ويقوم 

المواطن بتقديم طلب رخصة صيد ألول مرة في إدارة 
المصائد البحرية في فروع الثروة السمكية

المصائد البحرية في فروع ترخيص
10الثروة السمكية

طلب تجديد رخصة 
صيد

تقدم هذه الخدمة للصيادين الراغبين في تجديد 
رخص الصيد الخاصة بهم سواء كانت رخصة صيد 

راجل أو رخصة صيد حرفي
المصائد البحرية في فروع ترخيص

3الثروة السمكية

طلب عمالة صيد

تقدم هذه الخدمة للصيادين أو المستفيدين الراغبين 
في استقدام عمالة الصيد باستخدام القارب. ويقوم 
المواطن بتقديم طلب عمالة صيد إلى إدارة المصائد 

البحرية في فروع الثروة السمكية

تأييد 
استقدام 

عمالة 
صيد

3مكتب العمل الجوازات

طلب رخصة صيد 
عامل سعودي

تقدم هذه الخدمة للصيادين أو المستثمرين الراغبين 
في إصدار رخص صيد لعمالهم السعوديين ويقوم 

الصياد  بتقديم طلب رخصة صيد عامل سعودي إلى 
إدارة المصائد البحرية في فروع الثروة السمكية

حرس الحدود والمركز ترخيص
3الصحي

طلب رخصة صيد 
عامل أجنبي

تقدم هذه الخدمة للصيادين أو المستثمرين الراغبين 
في إصدار رخص صيد لعمالهم األجانب. ويقوم 

الصياد  بتقديم طلب رخصة صيد عامل أجنبي إلى إدارة 
المصائد البحرية في فروع الثروة السمكية

3الجهات المعنية بالوزارةترخيص

طلب تجديد رخصة 
عامل صيد

تقدم هذه الخدمة للعمال الذين يرغبون بتجديد 
رخص الصيد الخاصة بهم سواء كان العامل أجنبًيا 

أو سعودًيا، ويقوم الصياد بتقديم طلب تجديد رخصة 
الصيد للعمال إلى إدارة المصائد البحرية في فروع 

الثروة السمكية

3الجهات المعنية بالوزارةترخيص

البند/ الخدمات 
المقدمة

الجهات المرتبطةاإلجراءات النظاميةوصف الخدمة
المدة 

الزمنية 
الالزمة )يوم(

طلب تأييد للحصول 
على قرض لقارب أو 

معدات صيد

تقدم هذه الخدمة للمواطنين أو المستثمرين الراغبين في 
الحصول على فرض لتمويل قارب صيد أو معدات صيد لصياد 

حرفي سعودي، حيث يقوم الصياد بتقديم طلب قرض إلى إدارة 
المصائد البحرية في فروع الثروة السمكية

3صندوق التنمية الزراعيةتأييد طلب التمويل

طلب رخصة غوص

تقدم هذه الخدمة للمواطن والمقيم والسائح الراغبين في 
القيام بمزاولة رياضة الغوص حيث تكون الرخصة صالحة لمدة 
سنة )إذا كان مقدم الطلب سائحًا بعطي رخصة مؤقتة(، حيث 

يقوم المواطن أو المقيم أو السائح بتقديم طلب رخصة غوص 
إلدارة المصائد البحرية في فروع الثروة السمكية

ترخيص
حرس الحدود والمنظمات 

العالمية للغوص )بادي( 
والمركز الصحي

5

طلب تجديد رخصة 
غوص

تقدم هذه الخدمة للمواطنين أو المقيمين الراغبين في تجديد 
رخص الغوص الخاصة بهم، حيث يقوم المواطن أو المقيم 

بتقديم طلب تجديد رخصة الغوص إلدارة المصائد البحرية في 
فروع الثروة السمكية

3الجهات المعنية بالوزارةترخيص

طلب رخصة معهد 
غوص

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في فتح معهد تدريب 
غوص، حيث يقوم المستثمر بتقديم طلب رخصة معهد غوص 

في إدارة المصائد البحرية في فروع الثروة السمكية
ترخيص

إدارة المصائد البحرية في 
فروع الثروة السمكية وحرس 

الحدود
20

طلب تجديد رخصة 
معهد غوص

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في تجديد رخصة 
معهد الغوص الخاصة بهم، حيث يقوم المستثمر بتقديم طلب 

التجديد إلى إدارة المصائد البحرية في فروع الثروة السمكية
ترخيص

إدارة المصائد البحرية في فروع 
الثروة السمكية

20

طلب تغيير موقع 
صيد

تقدم هذه الخدمة للصيادين والمستثمرين الراغبين في تغيير 
موقع رسو قواربهم إلى موقع ال يتبع الفرع الذي يوجد به ملف 
القارب، حيث يقوم الصياد بتقديم طلب تغيير الموقع إلى إدارة 

المصائد البحرية في فروع الثروة السمكية

10حرس الحدودموافقة
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4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
4.4  وكالة الوزارة لشؤون الزراعة

الخدمات المقدمة من وكالة الوزارة لشؤون الزراعة

البند/ الخدمات 
المقدمة

وصف الخدمة
اإلجراءات 
النظامية

الجهات المرتبطة

المدة 
الزمنية 
الالزمة 

)يوم(

طلب رخصة مؤقتة 
للطالب

تقدم هذه الخدمة للصيادين الراغبين في أخذ أبنائهم معهم 
للصيد أثناء اإلجازات الدراسية الصيفية، حيث يتقدم الصياد 
بطلب رخصة مؤقتة ألبنائه )طالب المدارس( أثناء اإلجازة 

الصيفية في فروع الثروة السمكية

ترخيص
الجهات المعنية 

بالوزارة
3

طلب تأييد استيراد 
معدات صيد

تقدم هذه الخدمة للصيادين والمستثمرين الراغبين في 
استيراد معدات صيد أسماك، حيث يقوم الصياد أو المستثمر 

بتقديم طلب االستيراد إلى إدارة المصايد البحرية في فروع الثروة 
السمكية

تأييد 
استيراد

إدارة بيئة األحياء 
المائية في الفروع 

لمراجعة المواصفات
5

طلب شطب قارب 
صيد

تقدم هذه الخدمة للصيادين الراغبين في شطب قواربهم 
القديمة لغرض إتالفها واستبدالها بقوارب جديدة )يحق للصياد 

امتالك 4 قوارب فقط( أو تحويله لغرض آخر غير الصيد )قارب 
نزهة(، حيث يقوم الصياد بتقديم طلب الشطب إلى إدارة 

المصايد البحرية في فروع الثروة السمكية

الموافقة 
على 

شطب 
قارب

لجنة مشكلة من وزارة 
النقل وحرس الحدود 

والبلدية
14

طلب نقل ملكية 
قارب صيد لصياد آخر

تقدم هذه الخدمة للصيادين الراغبين ببيع قواربهم ونقل 
ملكيتها، حيث يتم تقديم طلب نقل الملكية إلى صياد آخر

موافقة

صندوق التنمية 
الزراعية والجوازات 

ومكتب العمل ووزارة 
النقل وحرس الحدود

غير 
محدد

طلب تجديد رخصة 
صيد لصياد مستثمر 

)قوارب صناعية(

تقدم هذه الخدمة للصيادين الراغبين في تجديد رخص الصيد 
باستخدام قوارب صناعية، حيث يقوم الصياد بتقديم طلب 
التجديد إلى إدارة المصايد البحرية في فروع الثروة السمكية

ترخيص
حرس الحدود وإدارة 
المصايد البحرية في 

فروع الثروة السمكية
14

طلب رخصة صيد 
أحياء بحرية )عدا 
األسماك والربيان(

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على 
رخصة صيد أحياء بحرية غير األسماك والربيان، لكون هذه 

األحياء عرضة لالنقراض أو لتأثيرها على نظام تغذية أحياء بحرية 
أخرى، حيث يقوم المستثمر بتقديم طلب الترخيص في الوزارة

ترخيص
إدارة بيئة األحياء 

المائية واإلدارة العامة 
للثروة السمكية

60

طلب رخصة إنشاء 
معامل لمعدات 

الصيد

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في فتح معمل 
لمعدات الصيد، حيث يقدم المستثمر الطلب إلدارة المصايد 

البحرية في الوزارة
ترخيص

إدارة بيئة األحياء 
المائية

60

الجهات المرتبطةاإلجراءات النظاميةوصف الخدمةالبند/ الخدمات المقدمة

المدة 
الزمنية 
الالزمة 

)يوم(

طلب تحويل قارب نزهة 
إلى قارب صيد

تقدم هذه الخدمة للمواطنين الراغبين في تحويل قوارب 
النزهة الخاصة بهم إلى قوارب صيد، حيث يتم تقديم 

الطلب إلى إدارة المصايد البحرية في فروع الثروة السمكية
صندوق التنمية الزراعية موافقة

21ووزارة النقل

طلب رخصة صيد في 
أعالي البحار

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الراغبين في الصيد خارج 
المياه اإلقليمية للمملكة العربية السعودية, حيث يقدم 
المستثمر الطلب إلى إدارة المصايد البحرية في الوزارة عن 

طريق الحضور الشخصي

60إدارة االتصاالت اإلداريةترخيص

طلب إصدار رخصة بدل 
فاقد

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين والمواطنين الذين فقدوا 
رخص صيدهم ألي نوع من أنواع الرخص التي تقدم من قبل 

الوزارة
3الجهات المعنية بالوزارةترخيص

دراسة الة زراعية معانة 
10الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــمصنعة محليًا

خطاب االعتماد بالوصف 
5الجهات المعنية بالوزارةــــــــــــــالفني لها )التسعيرة(

دراسة آلة زراعية معانة 
20الجهات المعنية بالوزارةــــــــــــــمستوردة

خطاب االعتماد بالوصف 
5الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــالفني لها )التسعيرة(

الفسح الجمركي ألي آلة 
5الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــأو معدة

أذن استيراد أسمدة )ال 
3الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــيحتاج موافقة أمن عام (

أذن استيراد  بذور 
3الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــوشتالت

3الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــأذن تصدير أسمدة

أذن استيراد أسمدة 
10الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــ)يحتاج موافقة أمن عام(

يوم
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البند/الخدمات 
المقدمة

وصف الخدمة
اإلجراءات 
النظامية

الجهات المرتبطة
المدة 

الزمنية 
الالزمة )يوم(

دراسة ملف 
تسجيل أسمدة

5الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــ

إذن استيراد 
مبيدات زراعية

3الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــ

إذن تصدير مبيدات 
زراعية

3الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــ

قبول طلب 
تسجيل أو إعادة 

تسجيل مبيد 
زراعي

10الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــ

طلب شهادة 
تسجيل مبيد

3الجهات المعنية بالوزارةـــــــــــــ

الترخيص المبدئي 
للمشاريع الزراعية

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين أو المواطنين 
الراغبين في بدء مزاولة نشاط زراعي ) دواجن , 

مناحل , زراعة مائية , أسماك . فواكهه , زهور , 
تربية مواشي , ألبان , خدمات مساندة ... الخ (

ترخيص

اإلدارة العامة للخدمات الزراعية 
والجهات المعنية بالوزارة وفروع 
الوزارة بالمناطق والجهات الفنية 

بالوزارة وتقنية المعلومات

45

الترخيص اإلنشائي 
للمشاريع الزراعية

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين أو المواطنين  
الراغبين في إنشاء مشاريعهم الزراعية في مدة 
أقصاها سنتان، حيث يتقدم بطلب الترخيص بعد 

اكتمال جميع الموافقات والمستندات الالزمة 
للبدء في اإلنشاء

ترخيص

اإلدارة العامة للخدمات الزراعية 
والجهات المعنية بالوزارة وفروع 
الوزارة بالمناطق والجهات الفنية 

بالوزارة وتقنية المعلومات

45

الترخيص 
التشغيلي 

للمشاريع الزراعية

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين أو المواطنين  
الراغبين في تشغيل مشاريعهم الزراعية وقد تصل 
مدة الترخيص إلى 30 سنة، حيث يتقدم المستثمر أو 

المواطن بطلبه بعد استكمال اإلنشاءات والتأكد 
بتقرير فني من فرع الوزارة بذلك

ترخيص
اإلدارة العامة للخدمات الزراعية 

والجهات المعنية بالوزارة وفروع 
الوزارة بالمناطق

30

4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
4.4  وكالة الوزارة لشؤون الزراعة

الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
5.4  وكالة الوزارة للثروة الحيوانية

الخدمات المقدمة من وكالة الوزارة للثروة الحيوانيةالخدمات المقدمة من وكالة الوزارة لشؤون الزراعة
اإلدارة العامة للمختبرات - الخدمات المقدمة للقطاع الخاص

مدة إنجاز الخدمة )يوم(طبيعة الخدمةالخدمة المقدمة 

30دراسة المشروع وزيارة ميدانيةالمو افقة على ترخيص المختبرات البيطرية

1ـ3دراسة المواد واألجهزة المستوردةإصدار تأييد طلب فسح الكواشف واألجهزة المخبرية

1ـ3زيارة ميدانيةزيارة ومتابعة المختبرات الخاصة

الخدمات المقدمة من اإلدارة العامة لإلنتاج الحيواني

الفترة الزمنية المحددة إلنجاز الخدمة نوع الخدمة
– يوم عمل

مدى رضا المستفيدين 
من تقدم الخدمة

لم نالحظ عدم رضا5تراخيص مراكز التلقيح الصناعي

لم نالحظ عدم رضا3تحويل أراض زراعية إلى سكني، صناعي ... إلخ
لم نالحظ عدم رضا3إقامة مشروع إنتاج حيواني

لم نالحظ عدم رضا3توسعة مشروع إنتاج حيواني

لم نالحظ عدم رضا2تجديد ترخيص  مشروع إنتاج حيواني

لم نالحظ عدم رضا2نقل ملكية مشروع إنتاج حيواني

لم نالحظ عدم رضا2تحويل نشاط  مشروع إنتاج حيواني

لم نالحظ عدم رضا2تقييم دراسات جدوى

لم نالحظ عدم رضا2الشكاوى على المشاريع

لم نالحظ عدم رضا1تراخيص عربات خدمات اإلنتاج الحيواني
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4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
5.4  وكالة الوزارة للثروة الحيوانية

الخدمات المقدمة من قبل اإلدارة العامة للمحاجر 
أواًل - الحجر الحيواني

الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة - نوع الخدمةم
الرابط االلكترونييوم عمل

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد الخيول 1

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد األبقار 2
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد اإلبل 3
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد األغنام 4
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 72 ساعة إلى 120 ساعة إصدار إذن استيراد الكالب 5
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد القطط 6
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن خروج ودخول الحيوانات األليفة7
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد الطيور 8
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد بيض تفقيس 9
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد صيصان10
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد النحل11
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد األحياء المائية12
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد حيوانات التجارب13
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن استيراد القوارض  14
اإللكترونية أنعام

الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة - نوع الخدمةم
الرابط االلكترونييوم عمل

15
إصدار إذن استيراد المنتجات الحيوانية  - وفقا لتعريف 

الالئحة التنفيذية لنظام قانون الحجر البيطري لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعة
اإللكترونية أنعام

16
إصدار إذن استيراد المخلفات الحيوانية  - وفًقا لتعريف 

الالئحة التنفيذية لنظام قانون الحجر البيطري لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعة
اإللكترونية أنعام

17
إصدار إذن استيراد األدوات الحيوانية - وفًقا لتعريف 

الالئحة التنفيذية لنظام قانون الحجر البيطري لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعة

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةشهادة صحية بيطرية للحيوانات الحية18
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةشهادة صحية بيطرية لبيض التفقيس19
اإللكترونية أنعام

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةشهادة صحية بيطرية للخيل20

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةشهادة صحية  للنحل21

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةشهادة صحية بيطرية للصيصان22

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةشهادة صحية بيطرية للطيور23

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةشهادة صحية بيطرية للقوارض24

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةشهادة صحية بيطرية لحيوانات التجارب25

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةاعتماد شهادة صحية بيطرية للكالب26

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةاعتماد  شهادة صحية بيطرية للقطط27

من 7  أيام إلى 40 يوم )علي حسب إصدار إذن تصدير الخيول28
ال يوجد رابطبلد المستورد(

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن تصدير لألبقار29
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن تصدير لإلبل30
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن تصدير لألغنام31
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن تصدير للكالب32
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن تصدير للقطط33
اإللكترونية أنعام



237 |

|

الكتاب اإلحصائي 2018

236

4.    الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
5.4  وكالة الوزارة للثروة الحيوانية

الخدمات المقدمة من قبل اإلدارة العامة للمحاجر 
أواًل - الحجر الحيواني

الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة - نوع الخدمةم
الرابط االلكترونييوم عمل

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن تصدير للطيور34
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن تصدير للنحل35
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن تصدير بيض التفقيس36
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعةإصدار إذن تصدير للصيصان37
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعة إذن تصدير لحيوانات التجارب38
اإللكترونية أنعام

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعة إذن تصدير للقوارض39
اإللكترونية أنعام

40

إذن مرور لإلرساليات الحيوانية )ترانزيت 
( وتشمل )األبقار، اإلبل، الكالب، القطط، 

الطيور، بيض التفقيس، الصيصان، 
النحل، األحياء المائية، حيوانات التجارب، 

المنتجات الحيوانية، المخلفات الحيوانية، 
األدوات الحيوانية (

anaam.mewa.gov.sa البوابة من 24 ساعة إلى 72 ساعة
اإللكترونية أنعام

إعادة إصدار إذن استيراد )بدل فاقد - أو 41
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةتالف(

إعادة إصدار إذن تصدير )بدل فاقد - أو 42
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةتالف(

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات الحيوانات الحية 43
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات بيض التفقيس 44
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات الصيصان45

الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة - نوع الخدمةم
الرابط االلكترونييوم عمل

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات الطيور الحية46
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات الخيل47
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات الكالب48
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات القطط49
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات األحياء المائية50
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات النحل51
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات حيوانات التجارب 52
ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعةفحص إرساليات القوارض53

ال يوجد رابطمن 7  أيام إلى 21 يوممتابعة إرسالية حيوانات محجوزة54

55
إتالف إرساليات حيوانية ) وتشمل 

الحيوانات الحية - المخلفات - المنتجات 
والمواد الحيوانية ( 

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعة

من ساعة إلي ثالث ساعات من سحب العينات56
ال يوجد رابطوصول اإلرسالية

من ساعة إلي ثالث ساعات من إعادة سحب العينات57
ال يوجد رابطظهور نتيجة العينة السابقة 

58
إعادة فحص  إرسالية حيوانية ) وتشمل 

الحيوانات الحية - المخلفات - المنتجات 
والمواد الحيوانية ( 

ال يوجد رابطمن 24 ساعة إلى 72 ساعة

مطابقة القائمة الخاصة بمشاركة اإلبل 59
ال يوجد رابطمن 3 ساعات إلى 6 ساعات في المسابقات )الهجن والمزايين ( 
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4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
7.4  مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة6.4  المؤسسة العامة للري

الخدمات المقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلةالخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للري
الخدمات المقدمة للمستفيدين من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة 

بعد استكمال المستندات والوثائق المطلوبة طريقة تقديم الخدمةالخدمة المقدمةم
الوقت الزمني 

المستغرق لتقديم 
الخدمة

--نظام الري الموحد ويشمل ما يلي :1
فوريإلكترونيالتسجيل1/1
أسبوعإلكترونيطلب خدمة سماح ري1/2
أسبوععن طريق مركز الخدمةطلب تغير مجرى مائي1/3
أسبوععن طريق مركز الخدمةطلب شلع نخيل1/4
أسبوععن طريق مركز الخدمةطلب رفع قوالب مؤقتة1/5
2 شهرإلكترونيخدمة التسجيل لتوريد التمور1/6
شهرعن طريق مركز الخدمةإنشاء مصارف زراعية جديدة1/7
3ـ5 أيامعن طريق مركز الخدمةسماح توصيل مصرف حقلي1/8

أسبوععن طريق مركز الخدمةتطوير مصبات على المصارف الزراعية1/9
يومعن طريق مركز الخدمةتأمين حاويات للمخلفات الزراعية1/10
يومعن طريق مركز الخدمةإزالة المخلفات الزراعية1/11
أسبوععن طريق مركز الخدمةتحديد حرم وتسوير وفرز حيازات1/12
يومعن طريق مركز الخدمةطلب تحديد عقار1/13
أسبوععن طريق مركز الخدمةإضافة أو إلغاء مخرج1/14
أسبوععن طريق مركز الخدمةتصميم شبكة ري1/15
أسبوععن طريق مركز الخدمةطلب تحليل تربة1/16

2
إنشاء وتقديم معاملة عن طريق االتصاالت 

اإلدارية 
فوريإلكتروني

فوريإلكترونياستعالم عن معاملة في االتصاالت االدارية 3
فوريإلكترونياالستعالم عن مستحقات الموردين4

--نظام البالغات ويشمل ما يلي :5

-عن طريق مركز الخدمة وقريًبا إلكترونيالمخلفات الزراعية5/1
من شهر إلى شهرينعن طريق كركز الخدمة وقريًبا إلكترونيحقوق الملكية5/2

من شهر إلى شهرينعن طريق كركز الخدمة وقريًبا إلكترونيالتعديات5/3

مدى رضا المستفيدين عن مدة إنجاز الخدمةالخدمة
الخدمة

ــــــــاستقبال المراجعين
ــــشهرين الي ثالثة أشهرتبليغ والدة عادي

ــــمن أسبوع إلى 14 يومتبليغ والدة مستعجل
ــــشهرمطابقة خيل مستورد
ــــ10 أيامإصدار جواز سفر للخيل

ــــ15 يومإصدار جواز سفر بدل فاقد
ــــحسب بلد منشأ الخيلطلب جواز سفر بدل فاقد لخيل مستورد

ــــخالل يوم عملطلب تصدير خيل عربية - دائم
ــــخالل يوم عملطلب تصدير خيل عربية - مؤقت

ــــخالل يوم عملطلب استيراد خيل عربية 
ــــخالل يوم عملطلب استيراد سائل منوي

ــــخالل يوم عملطلب تصريح نفل أجنة 
ــــخالل يوم عملاعتماد مربط خيل عربية أصيلة
ــــخالل يوم عملنقل ملكية خيل عربية أصيلة

ــــخالل يوم عملطلب خطاب موجه
ــــخالل يوم عملطلب تعريف

ــــمن موقع المالك ببرنامج أصيلإصدرا تسجيل شهادة خيل
ــــخالل فترة التسجيل المسموح بهااعتماد وتسجيل الخيل ببطوالت الجمال

ــــمن موقع المالك ببرنامج أصيلإصدار قائمة بالخيل التابعة للملك
ــــخالل يوم عملتأييد عمالة لمالك الخيل العربية األصيلة

ــــخالل أسبوع من تقديم الطلبطلب إعارة حصان للتشبيه
طلب نشبيه من مركز الملك عبد العزيز 

للخيل العربية األصيلة
ــــخالل يوم عمل
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4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
7.4  مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة

الخدمات المقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة
تقرير مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية فيما يخص التسجيل لشهر ديسمبر 2018م

8.4  المؤسسة العامة للحبوب

الخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للحبوب

العدد من 2018/12/1 حتى 2018/12/31 مشهر ديسمبر 2018 م     

303 رأس عدد المواليد المسجلة      

42 رأسعدد الخيل المستورد  

9 شهادةعدد شهادات التصدير الصادرة لخيل تم تصديره دائم          

8 معامالتمعامالت تأييد العمالة 

3 طلبات استيرادعدد طلبات استيراد السيمن

53 طلبطلبات استيراد خيل عربية

30 طلبطلبات التصدير للخيل العربية

188 جوازعدد جوازات السفر الصادرة

1230 معاملة نقل ملكيةعدد نقل ملكيات خيل من مالك إلى آخر

30694 رأس من الخيلعدد الخيل المسجلة بنظام التسجيل حتى تاريخه 

مستوى تصنيف الخدمةعنوان الخدمةم
النضج

المدة 
الزمنية 
لتنفيذ 
الخدمة

حالة الخدمة

التاريخ 
المتوقع 
إلطالق 
الخدمة

مرات 
التقييم

درجة 
التقييم

نسبة 
تقييم 
الخدمة

خدمات شركات المطاحن

416100نشطة7 أيامتفاعليةخدمة رئيسيةطلب تسجيل شركة مطاحن جديدة1

23687792.9نشطة72 ساعةإجرائيةخدمة رئيسيةطلب شراء قمح2

الربع الثاني تحت اإلنشاءفوريةإجرائيةخدمة مساندةاالستعالم عن دفعات تسليم قمح3
2019م

93288.89نشطة24 ساعةإجرائيةخدمة مساندةإضافة منتج جديد ) دقيق ، علف (4

3813286.84نشطة24 ساعةإجرائيةخدمة مساندةإتاحة منتج لفرع ) دقيق ، علف (5

624100نشطة48 ساعةإجرائيةخدمة مساندةتعديل سعر منتج ) دقيق ، علف (6

2562.5نشطة24 ساعةإجرائيةخدمة مساندةإتاحة منتج علف نشاط محدد 7

9329779.84طلب تعديل رقم الجوال لعميل8

التواصل والتصعيد

نشطةفوريةإجرائيةخدمة مساندةاتفاقية مستوى الخدمة1

نشطةفوريةإجرائيةخدمة مساندةاالستعالم عن معاملة إلكترونية2

نشطةفوريةإجرائيةخدمة مساندةطلب دعم فنى3

31083.33نشطةفوريةإجرائيةخدمة مساندةإبالغ عن جودة منتج4

نشطةفوريةإجرائيةخدمة مساندةاستعالم عن حالة طلب سابق5

نشطةفوريةإجرائيةخدمة مساندةاالطالع على تقييم الخدمات6

نشطةفوريةإجرائيةخدمة مساندةاستبيان الخدمات اإللكترونية7

التوظيف

نشطةفوريةتفاعليةخدمة رئيسيةتقديم طلب توظيف جديد1

نشطةفوريةتفاعليةخدمة مساندةالتعديل على طلب توظيف2
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4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
8.4  المؤسسة العامة للحبوب

الخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للحبوب

تصنيف عنوان الخدمةم
الخدمة

مستوى 
النضج

المدة الزمنية 
لتنفيذ الخدمة

حالة 
الخدمة

التاريخ 
المتوقع 

إلطالق الخدمة

مرات 
التقييم

درجة 
التقييم

نسبة 
تقييم 
الخدمة

البيانات المفتوحة

االستعالم عن شركات 1
المطاحن المعتمدة

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

قائمة المنتجات المعتمدة 2
) دقيق ، علف(

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

خدمة عمالء الدقيق المعتمدون3
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

مستفيدي الدقيق 4
المعتمدون

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

خدمة عمالء األعالف المعتمدون5
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

خدمة عمالء الشعير المعتمدون6
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

محطات توزيع الشعير 7
المعتمدة

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

خدمة التقارير السنوية للمؤسسة8
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

حركة أسواق الحبوب 9
العالمية

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

خدمة بيانات عقود استيراد القمح10
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

بيانات عقود استيراد 11
الشعير

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

خدمة وثائق الموردين الجدد12
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

خدمة مركز الوثائق13
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

سعة الطاقات التخزينية 14
بفروع المؤسسة

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

تصنيف عنوان الخدمةم
الخدمة

مستوى 
النضج

المدة الزمنية 
لتنفيذ الخدمة

حالة 
الخدمة

التاريخ المتوقع 
إلطالق الخدمة

مرات 
التقييم

درجة 
التقييم

نسبة 
تقييم 
الخدمة

البيانات المفتوحة

خدمة مناقصات مطروحة15
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةرئيسية

االستعالم عن المتقدمين 16
على المناقصات

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

االستعالم عن العقود 17
المبرمة

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

االستعالم عن التعاقدات 18
المباشرة

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

االستعالم عن المزادات 19
المطروحة ومكوناتها

خدمة 
ــــــــــــــــنشطةفوريةإجرائيةمساندة

خدمات الشعير

خدمة طلب انضمام عميل شعير1
48 ساعةإجرائيةرئيسية

تحت 
اإلنشاء

الربع الثالث 
2019م

ــــــــــــ

خدمة تعديل بيانات عميل شعير2
تحت فوريةإجرائيةمساندة

اإلنشاء
الربع الثالث 

2019م
ــــــــــــ

خدمة زيادة كمية عميل شعير3
48 ساعةإجرائيةمساندة

تحت 
اإلنشاء

الربع الثالث 
2019م

ــــــــــــ

نقل حساب عميل شعير 4
لمحطة أخرى

خدمة 
48 ساعةإجرائيةمساندة

تحت 
اإلنشاء

الربع الثالث 
2019م

ــــــــــــ

خدمة طلب انضمام محطة توزيع5
تحت 7 أيامتفاعليةرئيسية

اإلنشاء
الربع الثالث 

ــــــــــــ2019م

خدمات المزارعين

خدمة تخصيص موعد توريد1
تحت فوريةإجرائيةمساندة

---تحت التنفيذاإلنشاء

تحديث الحساب البنكي + 2
إرفاق النموذج

خدمة 
تحت فوريةإجرائيةمساندة

---تحت التنفيذاإلنشاء

خدمة تغيير مقر التوريد3
48 ساعةإجرائيةمساندة

تحت 
---تحت التنفيذاإلنشاء

استعالم عن شحنات 4
التوريد

خدمة 
تحت فوريةإجرائيةمساندة

---تحت التنفيذاإلنشاء
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4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
9.4  الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الخدمات المقدمة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

قطاع شؤون األرصاد

متوسط مدة اإلنجازالخدمة

ساعةخدمات توفير البيانات المناخية

من يوم إلى ثالثة أيامخدمة التقارير المناخية

من شهر إلى ثالثة أشهرخدمات الدراسات المناخية

قطاع شؤون البيئة

متوسط مدة اإلنجازالخدمة

يومين عملفسح المواد واألجهزة المستنفذة لطبقة األوزون

ثالثون يوم عملفسح العبور للنفايات الخطرة

أربعة عشرة يوم عملفسح التصدير للنفايات الخطرة

خمسة عشرة يوم عملفسح االستيراد للنفايات الخطرة

أربعون يوم عملالتراخيص لجمع الفئات 

واحد وستون يوم عملرخص الفئة الثانية

واحد وستون يوم عملرخص الفئة الثالثة

سبعة وأربعون يوم عملرخص التأهيل البيئي
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التقرير السنوي لخدمة صوت المواطن لعام 2018م

نسبة اإلنجازالمعامالت المتبقيةالمعامالت المنجزةإجمالي المعامالتالجهة

92.8%363 4,712 5,075 شركة المياه الوطنية

87.0%74 497 571 وكالة الزراعة

96.3%9 236 245 وكالة األراضي والمساحة

91.0%9 91 100 وكالة المياه

91.8%8 89 97 وكالة البيئة

87.4%11 76 87 وكالة الثروة الحيوانية

94.4%3 51 54 وكالة الخدمات المشتركة

92.3%477 5,752 6,229 إجمالي المعامالت

89,694 إجمالي الحركات

نسبة اإلنجاز
لعام 2018م

إجمالي المعامالت
لعام 2018م

المعامالت المنجزة
لعام 2018م

المعامالت 
المتبقية

لعام 
2018م

%92.3

6,229

5,752
477

4.   الخدمات المقدمة من بعض القطاعات
10.4  إحصائية صوت المواطن
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