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تهدف منظومة العمل بوزارة البيئة والمياه 
والزراعة إلى تحقيق االستدامة البيئية 

والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها 
واستدامتها وترشيد استخداماتها، إضافة 

إلى اإلسهام في تعزيز األمن الغذائي 
المستدام، وتنمية القطاعات الزراعية ذات 

الميز النسبية، إلى جانب توفير خدمات 
ومنتجات بمستوى عاٍل، وتفعيل مشاركة 

القطاع الخاص ومراكز األبحاث، وذلك في 
إطار المبادرات المنوطة بالوزارة وفقًا 

لبرنامج التحول الوطني )2020( وأهداف 
رؤية المملكة )2030(.

ويستعرض هذا اإلصدار أبرز إحصائيات 
ومؤشرات قطاعات الوزارة في البيئة 
والمياه والزراعة خالل العام 2017م، 

ففي قطاع البيئة تضمن الكتاب أهم 
اإلحصائيات التي تُبرز ما بذلته الوزارة في 

تنميته وتطويره، أما في قطاع المياه فقد 
أوضح الكتاب مؤشرات الطلب على المياه، 

وأعداد توصيالت المياه والصرف الصحي، 
والسدود، ومحطات المعالجة، وشبكات 
المياه وخطوط النقل، وفي مجال الزراعة 

يقدم الكتاب ملخصًا لما تحقق في مجاالت 
الثروة النباتية والسمكية والحيوانية.

ولقد جاءت مستويات النمو التي تعكسها 
األرقام واإلحصائيات الواردة في هذا الكتاب 

بتوفيق اهلل ثم نتيجة للدعم المستمر 
الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي 
عهده األمين ـ حفظهما اهلل ـ لهذه الوزارة 

وكافة قطاعاتها وذلك الستمرار تقديم 
أفضل الخدمات المنوطة بالوزارة في 

مجاالت البيئة والمياه والزراعة.

أسأل اهلل أن يديم على هذه البالد األمن 
والرخاء، وأن يوفق الجميع لما فيه خدمة 

بالدنا الغالية.

رؤيـة نمـاء
فـي ربـوع 

الـوطـن

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة



قطاع
البيئة

الباب
األول

1
الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 67



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 89

 خدمات
البيئة

1



الموقععدد الشتالتالمنطقة

منتزه المدينة الوطني50,000المدينة المنورة

50,000القصيم

منتزه القصيم الوطنية )الطرفية( 
منتزه عنيزه

الرس
البكيرية

موقع الصرف الصحي المسور50,000حائل

50,000الرياض

منتزه الغاط الوطني10,000
منتزه الزلفي الوطني10,000
منتزه ثادق الوطني10,000
شعيب الصفرات5,000
روضة الخريمة5,000
منتزه مرات5,000
منتزه حريمالء الوطني5,000

50,000الشرقية )حفر الباطن(
مسيج فليج15,000
مسيج حقل اآلبار20,000
فيضة حسنا الفاو الشمالي15,000

محطة الصرف الصحي50,000بيشة

خليص الخمرة50,000 مكة المكرمة

350,000مجموع الشتالت

البيئة البيئةقطاع  خدمات  >

حمالت التشجير المنفذة خالل العام 2017 م بجميع مناطق المملكة 
بالمشاركة مع الجمعيات وروابط البيئة والمهتمين بالبيئة

350,000

 مجموع الشتالت
المنفذة خالل العام 2017 م
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الجوف

تبوك

حائل

الحدود
الشمالية

القصيم

الرياض

نجران

عسير

مكة
المكرمة

الباحة

جازان

المدينة
المنورة

المنطقة
الشرقية



المناطق
عدد مواقع ري المراعي

بمياه األمطار
No of sites Range Irrigated

by rain

مسيجات المراعى
Range land farcedRegions

عدد المسيجيات
No of fenced

إجمالى محيط )كم(
Length (KM)

الشرقية
 150318Dammam/hafrالدمام / حفرالباطن

albaten
Eastern

 017120Dammam / Alالدمام / قرية العليا
Olaya Village

الرياض

الرياض

299

10Riyadh

Riyadh

120zulfyالزلفي

340Al-Muzahmiehالمزاحمية

132Ramahرماح

17Darmaضرما

455Thadekثادق

453Sedir سدير

460Al-Washimالوشم

00Al-Kharjالخرج

00Wadi Al-Dawasirوادي الدواسر

334Haremelahحريمالء

00Al-Aflajاألفالج

00Al-Dawadmiالدوادمي

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 1213

أعداد ومساحة مواقع المراعى المسيجة والمزروعة والمروية بمياه 
األمطار لعام 2017م حسب المناطق بالمملكة

الجوف

تبوك

حائل

الحدود
الشمالية

القصيم

الرياض

نجران

عسير

مكة
المكرمة

الباحة

جازان

المدينة
المنورة

المنطقة
الشرقية

555

 إجمالي عدد مواقع ري
المراعي بمياه األمطار

خالل العام 2017 م

البيئة خدمات  >



المناطق
عدد مواقع ري المراعي

بمياه األمطار
No of sites Range Irrigated

by rain

مسيجات المراعى
Range land farcedRegions

عدد المسيجيات
No of fenced

إجمالى محيط )كم(
Length (KM)

3700Al-Qassemالقصيم

0120Al- Shamsiaالشماسية

0320Al-Asayahاالسياح

3315Hailحائل

000Tabukتبوك

000Medinah المدينة المنورة

مكة"
" المكرمة 

جدة
19

00Jeddah
Makkah

18Taifالطائف

 عسير
 عسير

16
00Assir

Assir
00Bishaبيشة

900Baha الباحة

000Jizanجازان

1500Nejran نجران

1230Al-Jouf الجوف )سكاكا(

6681.5Northern Frontier الحدود الشمالية

55558613.5Total اإلجمالي

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 1415

أعداد ومساحة مواقع المراعى المسيجة والمزروعة والمروية بمياه 
األمطار لعام 2017م حسب المناطق بالمملكة

إجمالي عدد
مسيجيات المراعي

خالل العام 2017 م   

 إجمالي محيط
المسيجيات

58

613.5 KM

البيئة خدمات  >



 إجمالي عدد األشجار
المزروعة خالل العام 2017 م

 إجمالي مساحة
المنتزهات

هكتار

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 1617

مساحة المنتزهات الوطنية التابعة للوزارة
وعدد األشجار المزروعة بها حتى عام 2017م *

المركزالمنتزه / Park المنطقة
Center

 Area المساحة
(Hee / هكتار)

عدد األشجار المزروعة
No. of trees

Region

 23,0004,800Easternاألحساءمنتزه األحساء الوطنيالشرقية

163,50440,000Riyadhالرياضمنتزه سعد الوطنيالرياض

12048,000Riyadhالزلفيمنتزه الزلفي الوطنيالرياض

2,50010,000Alghatالغاطمنتزه الغاط الوطنيالغاط

Assirــــــابهامنتزه عسير الوطنيعسير

Makkahــــــالطائفمنتزه الطائف الوطنيمكة المكرمة

1508,500Madinahالمدينة المنورةمنتزه المدينة الوطنيالمدينة المنورة

الباحة

منتزه الباحة الوطني 
602500بلجرشي)شكران(

Baha
منتزه الباحة الوطني 

551500بلجرشي)السكران(

48021,800Riyadhحائلمنتزه مشار الوطنيحائل

10035,000Qasseimعنيزةمنتزه عنيزة الوطنيالقصيم

189,969172,100Totalاإلجـمالـي

172,100

189,969

البيئة خدمات  >

* بيانات أولية
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أبرز إحصائيات الهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة

2



البيئة قطاع 
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اتجاه الرياح الغالب لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

SSWSSSSWSSWSSWSSWSNNESSWSNNEابها

NNWNNWNNNNNNEENNENNWNNWاالحساء

SESESSEENNWNNEEEEEالباحة

EEEENWWNWEWNWWENEESالجوف

SWWWWWWWWWWEالطائف

EEWWWWNWWNWWWWWEالقريات

NEENEESENNNNESSالقصيم

NNNWNNNNNNNSNNNWالقيصومة

EEWWWWWEEWEEالمدينة المنورة

NNWNWWNWWNWWNWNWNWNWNNNEالوجه

SEWESEWNNEENEENEEENEبيشة

ENWNWNWNWNWSSWNWWNWNWNWEتبوك

SSWSSSSWWWWWWWESجازان

EENEWNNENNENNENNNEESENESSWحائل

SSSWSSWSSEEENENNESEESENEخميس مشيط

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

اتجاه الرياح
الغالب



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

SEEESENNNWNNNESESرفحة

EENEENEEENNENNEENNENEENEشرورة

ESEESEWWWWWWWWEESEطريف

WWNWENWNWNNWEEWعرعر

NNENSSESSESNNWNNENESSENمطار الملك خالد

NNNNWNWNWWNWWNWWWNWNNNمطار الملك عبد العزيز

WNWNWNNNNEEENNWWNWمطار الملك فهد

WSWNSSNSSWNNWSSWSWSSWSSWمكة المكرمة

EEEEEEENEEEEEEنجران

ESEESEEESEESEESENWNEESEESEESEوادي الدواسر

WWWWWWWWWWWWينبع

البيئة قطاع 
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اتجاه الرياح الغالب لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

اتجاه الرياح
الغالب



البيئة قطاع 
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عدد تكرار ظاهرة الضباب على محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

220000000011ابها

430000004120االحساء

000000000000الباحة

000000000000الجوف

351000000001الطائف

201000000002القريات

000000000000القصيم

200000000000القيصومة

000000000000المدينة المنورة

000010101000الوجه

000000000000بيشة

000000000000تبوك

000000000000جازان

000000000000حائل

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

عدد مرات تكرار
ظاهرة الضباب



البيئة قطاع 
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عدد تكرار ظاهرة الضباب على محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

200000000000خميس مشيط

000000000000رفحة

000000000000شرورة

311000000010طريف

100000000000عرعر

020000000000مطار الملك خالد

000000000100مطار الملك عبد العزيز

100000005114مطار الملك فهد

000000000000مكة المكرمة

000000000000نجران

000000000000وادي الدواسر

000000000300ينبع

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

عدد مرات تكرار
ظاهرة الضباب



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

051719414103000ابها

076130000000االحساء

03315446388020الباحة

023620200050الجوف

020825441311000الطائف

035700004020القريات

019140000032القصيم

028420000040القيصومة

020250150030المدينة المنورة

000200000030الوجه

0435110000000بيشة

0041000030010تبوك

300624832316250جازان

014140010030حائل

البيئة قطاع 
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عدد تكرار  العواصف الرعدية على محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

عدد مرات تكرار
الرعدية العواصف 



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

0517202860000خميس مشيط

003300000050رفحة

0111020200000شرورة

003010000040طريف

0086000101130عرعر

08101150000000مطار الملك خالد

000500260020مطار الملك عبد العزيز

01121350000000مطار الملك فهد

020530586050مكة المكرمة

026030600100نجران

056030200000وادي الدواسر

000010080040ينبع

البيئة قطاع 
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عدد تكرار  العواصف الرعدية على محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

عدد مرات تكرار
الرعدية العواصف 



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

000000000000ابها

014246000000االحساء

000000000000الباحة

001110001000الجوف

000000000000الطائف

000000000000القريات

000000000000القصيم

003350000000القيصومة

000000000000المدينة المنورة

000000000000الوجه

000010000000بيشة

201010200000تبوك

000131011000جازان

002010000000حائل

البيئة قطاع 
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عدد تكرار ظاهرة العواصف الرملية على محطات الرصد الجوى التابعة 
للهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

عدد مرات تكرار
ظاهرة العواصف الرملية



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

000000000000خميس مشيط

003100000000رفحة

014020020000شرورة

003100000000طريف

000100000010عرعر

001130010000مطار الملك خالد

020300000000مطار الملك عبد العزيز

000010000000مطار الملك فهد

000000001000مكة المكرمة

001000010000نجران

000300210000وادي الدواسر

001301111000ينبع

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 3435

عدد تكرار ظاهرة العواصف الرملية على محطات الرصد الجوى التابعة 
للهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

عدد مرات تكرار
ظاهرة العواصف الرملية



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

04051334110000ابها

241720161518262823121314االحساء

615813571991059الباحة

78171618315358165الجوف

152021281394140111519الطائف

1517400035104القريات

121026232410121268144القصيم

2296124667272القيصومة

11121821927162467المدينة المنورة

157842402027الوجه

11172217161322122049بيشة

123620331312تبوك

620222119234227238210جازان

712201718412414110حائل

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 3637

عدد تكرار ظاهرة الغبار العالق على محطات الرصد الجوى التابعة 
للهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

عدد مرات تكرار
ظاهرة الغبار العالق



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

04458929150002خميس مشيط

87151714710876114رفحة

915229122025140219شرورة

067642302780طريف

14151015412041374عرعر

242227192717191715121515مطار الملك خالد

7151483001000219مطار الملك عبد العزيز

271729242017335136191722مطار الملك فهد

561413778198326مكة المكرمة

7192411161524184236نجران

98191512142182017وادي الدواسر

4151519146981012315ينبع

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 3839

عدد تكرار ظاهرة الغبار العالق على محطات الرصد الجوى التابعة 
للهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

عدد مرات تكرار
ظاهرة الغبار العالق



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

4.68.110.71211.51617.617.314.612.27.33.6ابها

51.110.415.822.223.626.626.322.919.312.76.6االحساء

8.64.612.4151521.420.522.418.11410.95الباحة

3.58.811.41819.926.124.221.113.76.40.7-1.4الجوف

8491516202121171395الطائف

1-3.84.87.811.612.220.219.215.8104-1.4-القريات

2.411.615.72023.826242115.79.81-2القصيم

2.4813.821.62229292318.47.70.4-2.6القيصومة

10.66.214.519.522.726.7282925.220.21510.1المدينة المنورة

10.6111315.4202223.62623.619.216.414.6الوجه

7.36.613.316.415.61922.422.815.6128.42.2بيشة

17.2111717.525.12519.4116.82-6.تبوك

20.221.8232424.428.73026.926.8262317.4جازان

2-5.84.611.416.219.621.821.218145.4-4.-حائل

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 4041

درجات الحرارة الصغرى لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أقل درجة حرارة ُسجلتوحــدة القياس الدرجة المئوية
في مدينة حائل

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

درجات الحرارة
الصغرى

-5.8



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

7810.5111315.91816141282.2خميس مشيط

3.46.910.416.42027.225.923.415.76.50.1-1-رفحة

96.815.518.32321.524.524.419.216.110.51شرورة

2.4-557121522191693-2-طريف

47.610.817.620.427.825.622.6145.40-1.عرعر

1.310.516.223.52426.525.321.316.410.80.9-4.2مطار الملك خالد

17.216.619.222.424.623.827.427.427.42421.519مطار الملك عبد العزيز

4.81.89.813.822.524.126.827.522.319.413.16.7مطار الملك فهد

17.114.419212726.8292927.625.82118.6مكة المكرمة

751115.816212423.5171393نجران

761318222225242016121.5وادي الدواسر

9.510121620.422.826.22824.4191713.3ينبع

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 4243

درجات الحرارة الصغرى لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

وحــدة القياس الدرجة المئوية درجات الحرارة
الصغرى

أقل درجة حرارة ُسجلت
في مدينة حائل -5.8



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

26.524.125.830.233.535.23535.533.930.32726.6ابها

30.629.934.343.34749.45048.74742.53633االحساء

2828.230.53436.23838.338.235.8322926.8الباحة

24.427.630.335.740.545.446.446.444.138.330.928.4الجوف

292831353840404037343130الطائف

1826.630.434.839.644.64644.8433429.225القريات

282835.441454748.248.44641.23529القصيم

25.225.233444649.649.45047.4423530.5القيصومة

30.73133.7414446.2474744.4403628.6المدينة المنورة

30.532.529.240.84836.638.437.636.234.533.435.4الوجه

3131.435.738.239.641.842.641.839.43631.829.4بيشة

2729.631.638404444.645.142.436.730.627.8تبوك

33.132.835.742.24040.142.140.640.639.136.535.4جازان

26.225.429.43840.643.443.644.441.637.23228.4حائل

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 4445

درجات الحرارة العظمى لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

أعلى درجة حرارة ُســجلتوحــدة القياس الدرجة المئوية
فــي مدينة مكة المكرمة

درجات الحرارة
العظمى

51



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

2725283234363636343127.626خميس مشيط

22.325.437.841.142.147.147.347.945.338.33430رفحة

333740414445.346.3454337.93430شرورة

20242634364244444132.52726طريف

19.326.129.137.641.846.248.54846.437.632.427.4عرعر

29.226.532.739.844.846.946.346.542.738.932.729مطار الملك خالد

31.63333.541.439.238.242.648.845.636.43536مطار الملك عبد العزيز

27.226.832.14245.848.25049.647.841.334.730.5مطار الملك فهد

3735.8384347485148.649.8454039.4مكة المكرمة

333438394043434239.6363129نجران

323241414547474844403430وادي الدواسر

34.833344147.64847.449.546.5413734.8ينبع

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 4647

درجات الحرارة العظمى لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

أعلى درجة حرارة ُســجلت
فــي مدينة مكة المكرمة 51 وحــدة القياس الدرجة المئوية درجات الحرارة

العظمى



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

0183.412.11610.610.831.15.40.001000ابها

0.00162.510.802.7000000.0010االحساء

08.30.00143.1105.401.60.0011.1000الباحة

010.435.20.0010.00100.0010003.10الجوف

00.0010.00141.590.300.00112.40.00100.0010.001الطائف

3.85.720.17.600001.100.0010.001القريات

0014.51.13.500000018.1القصيم

02.820.90.0014.2000000.0010القيصومة

00.001005.2003.200170المدينة المنورة

0000.0010000000.0010الوجه

09.40.00123.612.2000.0010000بيشة

00.00112.50000.0010000تبوك

0100.0011239.700.00110.51030جازان

00.0017.50.0013.40000013.41حائل

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 4849

كمية هطول األمطار على محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

أكثــر كمية هطول أمطار
في مدينة أبها

كمية هطول
األمطار

mm183.4
mm

وحدة القياس ملم )-1(



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

0167.54.31525.51718.524.30000خميس مشيط

00.0014.513.40.001000004.50رفحة

02.239.20009.600000شرورة

4.40.00121.55.80.001000000.0010.001طريف

0.0010.00114.90.0010000002.10عرعر

036.829.50.0015.20000012.30مطار الملك خالد

40.001010.00100200170مطار الملك عبد العزيز

0.001108.341.40.0012.2000001.60مطار الملك فهد

00.0010124.4035.7205.50مكة المكرمة

04.81.500.0010314.60000نجران

016.323.400.00100.0010.0010000وادي الدواسر

000000020010.20ينبع

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 50

كمية هطول األمطار على محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

51

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

أكثــر كمية هطول أمطار
في مدينة أبها 183.4

mm

وحدة القياس ملم )-1( كمية هطول
األمطار

mm



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

677866515637395634396142ابها

435346241712162832344234االحساء

576659454526283327285145الباحة

422736251513111215224133الجوف

545548364321213025344940الطائف

614648382729263337435046القريات

534449352819181919264757القصيم

595851402819202131384648القيصومة

2724201315610108123023المدينة المنورة

574662616772727477686052الوجه

425148314216192319203734بيشة

372727221818182022294037تبوك

717069616462566265676567جازان

413535292315141515214844حائل

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 52

معدل الرطوبة النسبية لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

53

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

وحدة القياس النســبة المئوية معدل الرطوبة
النسبية

%
أعلى معدل للرطوبة النســبية

في مدينة أبها 78 %



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

606755414932345028285136خميس مشيط

422735281511101111183532رفحة

232726141812221920233448شرورة

694460423026222729405851طريف

764967493328252629426555عرعر

3846392016991111173632مطار الملك خالد

614756494656455863686349مطار الملك عبد العزيز

545656362419304244475044مطار الملك فهد

564948413635314544485953مكة المكرمة

333632182413172116213432نجران

546160374127293230334153وادي الدواسر

594753434644474948566152ينبع

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 54

معدل الرطوبة النسبية لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

55

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

وحدة القياس النســبة المئوية معدل الرطوبة
النسبية

%%
أعلى معدل للرطوبة النســبية

في مدينة أبها 78



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

796.6795.4794.9796.1795.8794.2792.7792.5794.8796.3796.2797.2ابها

997.3998.1992.5990.4986.4981.3977.4979.3984.9990.4995.3999.2االحساء

838.1840.5835.3836.8836.5834.3832.8832.6842.3837.6837.6839.5الباحة

941.7942.2936.6937.8935.3932.8929.2931.1934.8937.5940.1943.8الجوف

857.6856.6854.8856.2856853.6852.5852.4855.2857857.3859.6الطائف

960.2960.7954.6955.5953.5951.2947.7949.3952.6955.4957.9961.2القريات

943.4943.8938.4938.9936.2933.4929.7931.5936.1939.1942946.9القصيم

977.6978.2972.1971.5967.8964959.4961.4966.8971.5975.7979.5القيصومة

943943.2938.7938.9937.5934.4932.5933936.7939.4941.3946المدينة المنورة

1013.11013.51008.71007.610061002.21000.21000.31004.11007.81010.21013.6الوجه

887.3886.6883.8884.8884881879.3879.1883886886.7889.6بيشة

929.5930925.3926.1925922.8920.1921.2924.4926.6928.3931.5تبوك

1013.31012.51009.21008.11006.51002.610011001.81004.91008.210111014.1جازان

905905.3901.2902.3900.6898.4895.3897.2900.7902.4904.3907.9حائل

799.9798.6797.9799.1798.8796.3795.6795.4797.91031.5799.3800.3خميس مشيط

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 56

معدل الضغط الجوى على سطح محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

57

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

وحدة القيــاس هكيتوباسكال = مليبار معدل الضغط 
الجوي

أعلــى معدل ضغط جوي
في مدينة خميس مشــيط 1031.5 hPahPa



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

967.4967.9961.5962958.4955.2951953957.8961.3965969رفحة

934.4933.7929.2930927.2924920.9921.4926.2930.7933.3937.3شرورة

920.9921.5916.3918916914.1911.2912.8915.9918920922.8طريف

955.4956949.9951947.8945941.3943947.1950.3953.6956.6عرعر

948.3948.9944943.7940.7937.2933.2934.7939.9944.3947.4951.1مطار الملك خالد

1012.41011.81008.21006.91005.31001.61000.510001003.41007.11009.71012.7مطار الملك عبد العزيز

1016.91017.91012.11009.51004.9999.3995.5997.61003.41009.41014.71018.9مطار الملك فهد

986985.5982.1981.1979.7976.1975.3974.9978981.3983.7986.4مكة المكرمة

883882.2879880878.4875.8873.3873.4877.5881882.5885.1نجران

945.5945.5940.6940.8938.4934.9931.6932.1937.3942944.5948.6وادي الدواسر

1012.910131008.71007.31005.71001.31000999.61003.31007.31010.21013.7ينبع

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 58

معدل الضغط الجوى على سطح محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

59

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

وحدة القيــاس هكيتوباسكال = مليبار معدل الضغط 
الجوي

أعلــى معدل ضغط جوي
في مدينة خميس مشــيط 1031.5 hPahPa



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

589566766554ابها

7778910655558االحساء

4666671097655الباحة

7810988777677الجوف

681077812107556الطائف

6689910121110766القريات

779976785675القصيم

779988886877القيصومة

587877876456المدينة المنورة

88898108109987الوجه

465655665555بيشة

577877876555تبوك

566666876666جازان

557765655666حائل

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 60

معدل سرعة الرياح لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

61

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

وحدة القياس العقدة معدل سرعة 
الرياح

أعلى سرعة رياح
فــي مدينتي الطائف والقريات 12

) العقدة تســاوي 1.853 كم / ســاعة (

KnotKnot



اسم المحطة

الشهر

ديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

589676767655خميس مشيط

679887766887رفحة

698876887675شرورة

789998878786طريف

679998767777عرعر

456667655444مطار الملك خالد

688988887776مطار الملك عبد العزيز

98891010756668مطار الملك فهد

233322232121مكة المكرمة

345454664333نجران

81010877766686وادي الدواسر

68798910109766ينبع

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 62

معدل سرعة الرياح لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة خالل العام 2017 م

63

أبــرز إحصائيات الهيئة العامــة لألرصاد وحماية البيئة >

وحدة القياس العقدة معدل سرعة 
الرياح

أعلى سرعة رياح
فــي مدينتي الطائف والقريات

) العقدة تســاوي 1.853 كم / ســاعة (

KnotKnot12
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أبرز إحصائيات الهيئة 
السعودية للحياة الفطرية

3



البيئة قطاع 
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 اعداد الزوار والعاملين في المحميات خالل الفترة من
 2012م إلى 2017م

67

المحمية
201220132014201520162017

العاملينالزوارالعاملينالزوارالعاملينالزوارالعاملينالزوارالعاملينالزوارالعامينالزوار

50884595359955789372267حرة الحرة

167370687391261041290الخنفة

120020221219021122الطبيق

24-224122415234529لم تشغل المحميةالتيسيه

15232029223133331640لم تشغل المحميةنفوذ العريق

23642212451505111853175541257محازة الصيد

7731652992823333033433سجا وام الرمث

20092318966951022181191941007584الوعول

291332143514411638181522ريده

25143614251540176316216شدا االعلى

82137631401461468814228012613117عروق بني معارض

أبــرز إحصائيات الهيئة الســعودية للحياة الفطرية >



المحمية
201220132014201520162017

العاملينالزوارالعاملينالزوارالعاملينالزوارالعاملينالزوارالعاملينالزوارالعامينالزوار

67168217912210226792911830مجامع الهضب

172350232160224063229653315747317250جزر فرسان

17212118132241320215555141311الجبيل البحرية

8068682589700855548411177573178مركز االمير سعود الفيصل

329262592663527261272823021134مركز الملك خالد الثمامة

156441829426254186541030422006مركز الزوار

المركز
201220132014201520162017

المستفيدينالبرامجالمستفيدينالبرامجالمستفيدينالبرامجالمستفيدينالبرامجالمستفيدينالبرامجالمستفيدينالبرامج

14362112456691021017308315370مركز التدريب

البيئة قطاع 
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 اعداد الزوار والعاملين في المحميات خالل الفترة من
 2012م إلى 2017م

69

أبــرز إحصائيات الهيئة الســعودية للحياة الفطرية >



المجموعمها عربيوعل نوبيغزال نيومانغزال ادميغزال ريمالسنة / النوع

20116392463534541008 م

2012419215374255768 م

2013299256406558718 م

2014367210478166771 م

20154622764411177970 م

201656434250185791220 م

201771231843281891443 م

البيئة قطاع 
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 أعداد الحيوانات في مركز الملك خالد ألبحاث الحياة الفطرية
 2011 م - 2017 م

71

خالل العام 2011 م

إجمالي أعداد الحيوانات  2011 م - 2017 م

خالل العام 2015 م

خالل العام 2016 مخالل العام 2012 م

خالل العام 2017 مخالل العام 2013 م

خالل العام 2014 م

1008970

7681220

7181443

771

أبــرز إحصائيات الهيئة الســعودية للحياة الفطرية >



غزال ريم - القصيمالسنة / النوع
2011337 م

2012242 م

2013198 م

2014183 م

2015251 م

2016291 م

2017331 م

البيئة قطاع 

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 72

أعداد الحيوانات في مركز األمير محمد السديري لإلكثار ظباء الريم   
2011م -2017م

73

خالل العام 2015 م

خالل العام 2016 مخالل العام 2012 م

خالل العام 2017 مخالل العام 2013 م

خالل العام 2014 م

251

242291

198331

183

إجمالي غزال ريم  2011 م - 2017 م

أبــرز إحصائيات الهيئة الســعودية للحياة الفطرية >



االجماليغير محددة الجنساالناثالذكوراالسم

167278426871طيور الحبارى اآلسيوية

51-2724طيور الحبارى األفريقية

81-3843المها العربي

2634170النعام احمر الرقبة

92213النمور العربية

37-1522الوعول

11-47الظباء العربية

32-1418ظباء الريم

5-5-الوشق

1--1الذئب

1214الضباع

17-710الفهود االفريقية

2-11االسد االفريقي

البيئة قطاع 
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أعداد الحيوانات بمركز األمير سعود الفيصل ألبحاث الحياة الفطرية 
بالطائف لعام 2017 م 

75

طيور الحبارى اآلسيوية

871
الوعول

37
الضباع

4

المها العربي

81
ظباء الريم

32
االسد االفريقي

2

طيور الحبارى األفريقية

51
الظباء العربية

11
الفهود االفريقية

17

النعام احمر الرقبة

70
الوشق

5
النمور العربية

13
الذئب

1

أبــرز إحصائيات الهيئة الســعودية للحياة الفطرية >



المياه والصرف 
الصحي

الباب
الثاني

2
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 قطاع
المياه

1

79



المياه والصرف الصحي

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 8081

تســعى الــوزارة الــى اعتماد منهج ادارة الطلــب على المياه وليس تلبيته فحســب لتواكب التوجه العالمي الذي 
يتطلــب مــن االدارة المائيــة الجيــدة ان تتخذ اجراءات تقلل الطلــب على المياه ، واهم هذه االجراءات رفع 

كفاءة توصيل المياه للمســتهلكين والتوعية والترشــيد ، وإيصال رســائل واضحة للقطاعات المســتهلكة 
مثل القطاع الزراعي لترشــيد اســتخدام مياه الري وكذلك عدم تبني سياســات تزيد من اســتهالك المياه ، 
وتقــوم الــوزارة بتفعيل ذلــك من خالل االجتماعات واللقاءات المتكررة مــع متخذي القرار, وقد بلغ إجمالي 
الطلــب علــى الميــاه خالل العام 2017م )23.35( مليار متر مكعــب منها )%13.5( لألغراض البلدية و)4.3%( 

لألغــراض الصناعية و)%82.2( لألغراض الزراعية.

الطلب على المياه خالل العام 2017 م

قطاع المياه >

23.35-2%

  إجمالي الطلب على
المياه خالل العام 2017 م

 إجمالي النسبة المئوية
للنمو السنوي

)مليار م3/ سنة(

النسبة المئوية للنمو السنويالنسبة من اإلجماليإجمالي الطلب على المياه خالل العام )مليار م3/ سنة(الغرض

%1%3.1513.50األغراض البلدية

%1-%14.30* األغراض الصناعية

%3-%19.282.20األغراض الزراعية

%2-%23.35100اإلجمالي

* تقديرات أولية



المياه والصرف الصحي

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 8283

2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009م األغراض /  السنوات

2,1232,2842,4232,5272,7312,8743,0253,1303,150البلدية

*7147538008438909309771,0151,000الصناعية

14,74714,41015,97017,51418,63919,61220,83119,78919,200الزراعية

17,58417,44719,19320,88422,26023,41624,83323,93423,350اإلجمالي

كميات الطلب السنوية على المياه – مليون م3 / سنة

قطاع المياه >

إجمالي كميات 
الطلب السنوية على 

المياه لعام 2017م

23,350
)مليون م3/ سنة(

* تقديرات أولية



المياه والصرف الصحي

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 8485

المنطقة
أنواع اآلبار

آبار الشرب
األنبوبية

آبار الشرب
اآلبار االختباريةآبار المراقبةاليدوية

3000الرياض

012750مكة المكرمة

021013المدينة المنورة

3024القصيم

0000الشرقية

081218عسير

84713تبوك

1011حائل

1014الحدود الشمالية

00810جازان

1101نجران

01902الباحة

0000الجوف

173568116اإلجمالي

عدد اآلبار الحكومية )لمختلف األغراض( حسب أنواعها والمناطق 
للعام 2017م

 إجمالي عدد اآلبار الحكومية
حسب أنواعها  2017 م

آبار الشرب األنبوبية 17

آبار الشرب اليدوية 35

آبار المراقبة 68

اآلبار االختبارية 116

اآلبارمصادر المياهقطاع المياه >>>



المياه والصرف الصحي
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2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009مأنواع اآلبار

3,1023,2313,3343,4363,5323,6603,7453,7623,779آبار الشرب األنبوبية

2,3582,4522,5782,7292,8683,1463,2213,2663,301آبار الشرب اليدوية

817817822835838839839839907آبار المراقبة

372372380384389392392412528اآلبار االختبارية

6,6496,8727,1147,3847,6278,0378,1978,2798,515اإلجمالي

 التطور التراكمي لعدد اآلبار الحكومية )لمختلف األغراض(
 حسب أنواعها

 إجمالي التطور التراكمي
لعدد اآلبار الحكومية

2015م

2016م

2017م

8,197

8,279

8,515

قطاع المياه اآلبارمصادر المياه< >>



المياه والصرف الصحي

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 8889

2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009مالمنطقة

57,76759,31961,05362,88464,69066,17267,17668,09268,720الرياض

8,1738,1888,2168,4488,4608,4818,5078,5418,561مكة المكرمة ، المدينة المنورة

10,71510,77810,84311,06911,19611,29611,35811,39311,409المنطقة الشرقية

44,04945,04845,94346,94247,51348,50248,82849,07849,259القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية

10,41010,41210,41410,42310,42510,43710,50010,13710,355الباحة ، عسير ، نجران ، جازان

131,114133,745136,469139,766142,284144,888146,369147,941148,304اإلجمـــــالي

التطور التراكمي لعدد اآلبار األهلية المرخصة )لمختلف األغراض( 
بالمناطق 

 إجمالي التطور التراكمي لعدد
اآلبار األهلية المرخصة

2015م

2016م

2017م

146,369

147,941

148,304

قطاع المياه اآلبارمصادر المياه< >>



المياه والصرف الصحي

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 9091

المنطقة

اإلجماليسدود للري والتحكمسدود لالستعاضة والتحكمسدود للشرب والتحكم

العدد
الطاقة التخزينية 

الطاقة التخزينية العدد)م3(
الطاقة التخزينية العدد)م3(

الطاقة التخزينيةالعدد)م3(
)م3(

00103106,163,84700103106,163,847الرياض

12785,198,6464575,919,7670057861,118,413مكة المكرمة

1854,32240111,961,5290041112,815,851المدينة المنورة

00188,859,13300188,859,133القصيم

0015,503,9250015,503,925الشرقية

22463,992,7009555,511,23000117519,503,930عسير

001615,590,369001615,590,369تبوك

004627,800,246004627,800,246حائل

001161,713,517001161,713,517الحدود الشمالية

7261,514,4355928,834151,000,00013313,443,269جازان

59,035,6302294,822,8810027103,858,511نجران

1186,449,0003712,614,694004899,063,694الباحة

001014,608,600001014,608,600الجوف

581,607,044,733449591,998,572151,000,0005082,250,043,305اإلجمالي

جدول 4-1 : عدد السدود وسعتها التخزينية حسب أغراض إنشائها 
بالمناطق حتى العام )2017م(

الجوف

تبوك
حائل

الحدود
الشمالية

القصيم

الرياض

نجران

عسير

مكة
المكرمة

الباحة

جازان

المدينة
المنورة

المنطقة
الشرقية

إجمالي عدد  السدود 
 وسعتها التخزينية
حتى العام  2017 م

إجمالي الطاقة التخزينية )م3(
سد

2,250,043,305

508
إجمالي العدد

السدودمصادر المياهقطاع المياه< >>



المياه والصرف الصحي

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 9293

الغرض
2017م2016م2015م2014م2013م

السعة )الف العددالسعة )الف م3(العددالسعة )الف م3(العدد
السعة العددم3(

السعة )الف العددالغرض)الف م3(
م3(

581,607,045التحكم والشرب80882,16292892,43495961,848991,042,573التحكم

449591,999التحكم واالستعاضة251,500251,500251,500251,500الري

310630,291329683,719343690,273344692,237التعويض
151,000التحكم والري

57452,94759456,21962463,59363463,696الشرب

5082,250,044اإلجمالي4492,016,9004822,083,8725022,167,2155082,250,043اإلجمالي

 التطور التراكمي للسدود بالمملكة
 )العدد، والطاقة التخزينية باأللف متر مكعب( 

إجمالي السعة )الف م3( إجمالي السعة )الف م3(إجمالي السعة )الف م3( سدإجمالي السعة )الف م3( سدسد سد

2,250,044 2,167,2152,250,043 2,083,872

508 502508 482
إجمالي العدد إجمالي العددإجمالي العدد إجمالي العدد

20
17

20
15

20
16

20
14

السدودمصادر المياهقطاع المياه< >>



المياه والصرف الصحي

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 9495

المنطقة /  الغرض

محطات
تنقية المياه العاملة

محطات
تنقية المياه المضافة

إجمالي
المحطات العاملة

الطاقة اإلنتاجية العدد
الطاقة اإلنتاجية العدد)م3/يوم(

الطاقة اإلنتاجية العدد)م3/يوم(
)م3/يوم(

661,122,335225,000681,147,335الرياض

644,60021,000845,600مكة المكرمة

394,175--394,175المدينة المنورة

27419,302--27419,302القصيم

4429,324--4429,324الشرقية

967,300--967,300عسير

101,7501300112,050تبوك

24152,87321,30026154,173حائل

2243,30092,7003146,000الحدود الشمالية

488,150120,0005108,150جازان

191,045--191,045نجران

212,800--212,800الباحة

330,3003900631,200الجوف

2752,017,2542051,2002952,068,254اإلجمالي

الطاقة اإلنتاجية لمحطات تنقية المياه 

إجمالي العدد

إجمالي العدد

محطات تنقية المياه العاملة

اإلجمالي

إجمالي الطاقة اإلنتاجية  )م3/يوم( 

إجمالي الطاقة اإلنتاجية  )م3/يوم( 

275

295

2,017,254

2,068,254

إجمالي العدد

محطات تنقية المياه المضافة

إجمالي الطاقة اإلنتاجية  )م3/يوم( 
20
51,200

المحطاتمصادر المياهقطاع المياه< >>
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الطاقة التخزينية للسداسم السدالمنطقةم
)ألف م3(

الطاقة التصميمية
)ألف م3/يوم(

كمية المياه المنتجة
نوع المحطة)ألف م3/يوم(

1

مكة المكرمة

 معالجة اولية 183,60040,0000سد خليص )المرواني(

معالجة اولية 254,000100,00045,000سد حلي2

 معالجة اولية 220,350100,0000سد رابغ3

 معالجة اولية 89,82525,0000سد الليث4

5

عسير

 تناضح عكسي 10,00075,00060,000ROسد مربة 

معالجة اولية 325,00040,0007,000سد بيشة 6

معالجة اولية 2,13020,0000سد أبها 7

معالجة اولية 2,0002,0000سد بدوة 8

معالجة اولية 1,5002,0000سد الغرابة 9

معالجة اولية 3,0005000سد الفوهة 10

معالجة اولية 481,0002,0000عياش11

معالجة اولية 963,0002,0000سد عراعر 12

13
الباحة

تنقية بالفالتر22,50015,00012,800سد العقيق

تنقية بالفالتر17,7755,0000سد الجنابين14

15

جازان

تناضح عكسي 193,64475,00067,000ROسد بيش

 معالجة اوليـة55,50020,0004,000سد ضمد16

 تحت التنفيذ )معالجـة اوليـة(51,00092,0000سد جازان17

محطات تنقية المياه المقامة على السدود 

>

الجوف

تبوك

حائل

الحدود
الشمالية

القصيم

الرياض

نجران

عسير

مكة
المكرمة

الباحة

جازان

المدينة
المنورة

المنطقة
الشرقية

المحطاتمصادر المياهقطاع المياه >>
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التراكمي بنهاية العام )م(المنفذ خالل عام 2017م )م(المنطقة
206,00018,083,000مدينة الرياض

147,66110,716,000محافظات منطقة الرياض

215,00011,496,000العاصمة المقدسة وجده والطائف

04,724,000محافظات منطقة مكة المكرمة المتبقية

252,0147,766,000المدينة المنورة

393,13516,897,135القصيم

215,00013,716,803الشرقية

184,0003,787,000عســـير

188,0003,314,000تبوك

586,7603,704,091حـائل

42,1682,957,468الحدود الشمالية

241,3809,601,100جازان

32,0004,404,000نجران

5,0003,589,000الباحة

67,3031,957,603الجوف

2,775,421116,713,200المجموع

أطوال انابيب شبكات المياه لعام 2017م 

 مجموع أطوال
 االنابيب المنفذة

خالل العام 2017 م

 مجموع أطوال
 االنابيب التراكمي
بنهاية العام 2017 م

2,775,421م

116,713,200م

المياهقطاع المياه< انابيب شبكات المياهشبكات  >>

+ +
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 التراكمي بنهاية العام )توصيلة( المنفذ خالل عام 2017م )توصيلة(المنطقة
18,303612,656الرياض 

2,372349,448مكة المكرمة

11,887114,506المدينة المنورة

7,592155,892القصيم

4,819337,796المنطقة الشرقية

63444,513عسير

34,12971,056تبوك

3,10569,691حائل

3,57529,872الحدود الشمالية

1,56972,981جازان

3,34751,599نجران

1,82534,998الباحة

20,00028,549الجوف

113,1571,973,557المجموع

 أعداد التوصيالت المنزلية الخاصة بالمياه بمناطق المملكة 
للعام 2017م

 مجموع التوصيالت
  المنزلية المنفذة

خالل العام 2017 م

 مجموع التوصيالت
 المنزلية التراكمي
بنهاية العام 2017 م

113,157

1,973,557

المياهقطاع المياه< التوصيــالت المنزلية الخاصة بالمياهشبكات  >>
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                        إجمالي المياه الموزعة         المياه المحالة                         المياه الجوفيةالمصادر

الكمية المناطق
الكمية النسبة من اإلجمالي)مليون م3(

الكمية النسبة من اإلجمالي)مليون م3(
النسبة  من اإلجمالي)مليون م3(

%1,07033.97%62628.30%44440.70الرياض

%75023.81%74536.00%50.50مكة المكرمة

%2016.38%1908.10%112.10المدينة المنورة

%652.06%80.30%5710القصيم

%68221.65%43618.90%24624.70المنطقة الشرقية

%1013.21%934.70%80.80عسير

%521.65%110.60%415.10تبوك

%581.84%00%584.70حائل

%300.95%00%302.00الحدود الشمالية

%591.87%532.50%61.00جازان

%220.70%00%222.00نجران

%321.02%130.70%192.60الباحة

%280.89%00%283.70الجوف

%3,150100%2,175100%975100اإلجمالي

كميات المياه الموزعة من كافة المصادر على المناطق للعام 2017م

إجمالي الكمية

إجمالي
الكمية

المياه 
الجوفية

إجمالي المياه 
الموزعة

إجمالي النسبة
من إجمالي المياه الموزعة 975

3,150

31%

إجمالي الكمية

المياه 
المحالة

إجمالي النسبة
من إجمالي المياه الموزعة 2,17569%

اســتهالك المياه لألغراض البلديةقطاع المياه< >

)مليون م3(

)مليون م3(

)مليون م3(
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الكميةالمنطقة
 )مليون م3(

النسبة من إجمالي 
نسبة السكان عدد السكانالمياه المستهلكة

للمملكة
متوسط نصيب الفرد 
من المياه )لتر/ يوم(

357%8,216,28425.24%1,07033.97الرياض

240%8,557,76626.29%75023.81مكة المكرمة

258%2,132,6796.55%2016.38المدينة المنورة

124%1,423,9354.37%652.06القصيم

381%4,900,32515.05%68221.65المنطقة الشرقية

125%2,211,8756.79%1013.21عسير

158%910,0302.80%521.65تبوك

228%699,7742.15%581.84حائل

224%365,2311.12%300.95الحدود الشمالية

102%1,567,5474.82%591.87جازان

105%582,2431.79%220.70نجران

189%476,1721.46%321.02الباحة

149%508,4751.56%280.89الجوف

265%32,552,336100%3,150100اإلجمالي

كمية استهالك المناطق لمياه الشرب من جميع المصادر للعام 2017م

 إجمالي عدد
  السكان

 متوسط نصيب
 الفرد

 إجمالي كمية
 االستهالك لمياه

  الشرب

32,552,336

265 )لتر/ يوم(

3,150

اســتهالك المياه لألغراض البلديةقطاع المياه< >

% %

)مليون م3(
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معدل النمو نسب مشاركةاإلجماليالمياه الجوفية مياه التحليةالعام
السنوي المياه الجوفية مياه التحلية

-%46%20071,0679101,97754م

%1%47%20081,0639422,00553م

%6%46%20091,1459782,12354م

%8%45%20101,2581,0252,28355م

%6%39%20111,4769472,42361م

%4%39%20121,5469812,52761م

%8%42%20131,5941,1372,73158م

%5%41%20141,6851,1892,87459م

%5%39%20151,8351,1903,02561م

%3%38%20161,9471,1823,12962م

%1%31%20172,1759753,15069م

تطور كميات المياه الموزعة بحسب المصادر الرئيسية )مليون م3(

 إجمالي كميات
مياه التحلية الموزعة 

 إجمالي كميات
المياه الجوفية الموزعة

معدل النمو السنوي
لكافة مصادر المياه الموزعة

1,947

1,182

%3

2,175

975

%1

2016

2016

2016

2017

2017

2017

اســتهالك المياه لألغراض البلديةقطاع المياه< >

)مليون م3(

)مليون م3(

)مليون م3(

)مليون م3(
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2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010مالمنطقة

292292285293304337353357الرياض

214237241246248237233240مكة المكرمة

232219220235231231242258المدينة المنورة

263252245243241258244124القصيم

344370374377374364378381الشرقية

8385899899104127125عسير

199174168283299211220158تبوك

136110105130170220224228حائل

143136202170162164181224الحدود الشمالية

3531576676136108102جازان

54474511488108116105نجران

606180102153232254189الباحة

239240246228225222242149الجوف

231235238249253263270265المتوسط على مستوى المملكة

متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه للمناطق المختلفة خالل 
سبعة أعوام )لتر/يوم(

 متوسط نصيب
 الفرد

 متوسط نصيب
 الفرد

 متوسط نصيب
 الفرد

265 )لتر/ يوم(

270 )لتر/ يوم(

263 )لتر/ يوم(

20
17

20
16

20
15

اســتهالك المياه لألغراض البلديةقطاع المياه< >
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المنطقة
السنة

2017م2016م2015م2014م2013م2012م
394,145419,000435,213593,549594,353612,656الرياض

280,516330,569359,211368,040347,076349,448مكة المكرمة

84,23184,95087,03195,136102,619114,506المدينة المنورة

102,814111,472120,003129,387148,300155,892القصيم

109,735114,621118,208310,276332,977337,796المنطقة الشرقية

21,83222,81123,08529,67443,87944,513عسير

19,95421,61322,12332,06736,92771,056تبوك

20,07422,11223,34087,00266,58669,691حائل

13,41213,95615,16932,88726,29729,872الحدود الشمالية

19,90020,71421,116168,69271,41272,981جازان

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

13,51014,81616,06559,71833,17334,998الباحة

11,43313,00515,96647,6008,54928,549الجوف

1,105,3681,205,1881,273,6501,994,3041,860,4001,973,557اإلجمالي

 عدد المشتركين بالمياه حسب المنطقة لألعوام 
من 2012 م إلى 2017 م  

إجمالي عدد المشتركين
حسب العام

1,994,304

1,860,400

1,973,557

2015م

2016م

2017م

خدمات العمالءقطاع المياه< >



 قطاع
الصرف الصحي

2
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التراكمي بنهاية العام )كم(المنفذ خالل عام 2017م )كم(المنطقة
81210,905الرياض

807,657مكة المكرمة

292,873المدينة المنورة

2653,363القصيم

906,171المنطقة الشرقية

03,748عسير

2361,292تبوك

1111,605حائل

0363الحدود الشمالية

50904جازان

01,158نجران

61277الباحة

35584الجوف

1,76940,900اإلجمالي

أطوال شبكات الصرف الصحي لعام 2017م – كيلومتر

 إجمالي أطوال شبكات
الصرف الصحي

1,769

40,900
التراكمي بنهاية العام )كم(

المنفذ خالل عام 2017م )كم(

شبكات الصرف الصحيقطاع الصرف الصحي >>
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  التراكمي بنهاية العام )توصيلة(  المنفذ خالل عام 2017م )توصيلة(المنطقة
1,003368,785الرياض

0260,903مكة المكرمة

1,45366,808المدينة المنورة

0133,802القصيم

9,630268,100المنطقة الشرقية

1,38591,872عسير

6,46038,607تبوك

2,62928,255حائل

2,17515,457الحدود الشمالية

6,38623,554جازان

3,61711,895نجران

00الباحة

16117,460الجوف

34,8991,325,498اإلجمالي

 إجمالي أعداد التوصيالت
 المنزلية الخاصة

بالصرف الصحي

34,899

1,325,498

المنفذ خالل عام 2017م

التراكمي بنهاية العام

أعداد التوصيالت المنزلية الخاصة بالصرف الصحي بمناطق المملكة 
للعام 2017م

التوصيالت المنزليــة الخاصة بالصرف الصحيقطاع الصرف الصحي< >
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كمية مياه الصرف المعالجة خالل العام 2017م )م3(عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحيالمنطقة

17408,520,045الرياض

10441,921,560مكة المكرمة

286,016,630المدينة المنورة

561,794,500القصيم

14390,928,505المنطقة الشرقية

1362,579,250عسير

252,012,500تبوك

214,879,955حائل

36,168,500الحدود الشمالية

1115,682,225جازان

21,908,950نجران

9525,600الباحة

212,227,500الجوف

921,555,165,720اإلجمالي

كمية مياه الصرف المعالجة خالل العام 2017م

 إجمالي عدد محطات
 معالجة مياه الصرف

الصحي

 إجمالي كمية مياه الصرف
المعالجة خالل العام 2017م

92

1,555,165,720
)م3(

ميــاه الصرف الصحي المعالجةقطاع الصرف الصحي< >
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متوسط كمية المياه المعالجةالمنطقة
)م³ / يوم(

متوسط كمية المياه المعاد استخدامها
)م³ / يوم(

نسبة المياه المعاد استخدامها من المياه 
المعالجة )%(

%1,119,233177,33216الرياض

%1,210,74490,1437مكة المكرمة

%235,66211,5305المدينة المنورة

%169,30021,74013القصيم

%1,071,037332,20031المنطقة الشرقية

%171,45044,57026عسير

%142,5002,1001تبوك

%40,7671,6504حائل

%16,9008005الحدود الشمالية

%42,9656,54915جازان

%5,2304,65089نجران

%1,4401,440100الباحة

%33,5001000الجوف

%4,260,728694,80416اإلجمالي

البيانات التشغيلية للصرف الصحي لعام 2017 م

 إجمالي متوسط كمية
المياه المعالجة

 إجمالي متوسط كمية
المياه المعاد استخدامها

 نسبة المياه المعاد
 استخدامها من المياه

)%( المعالجة

4,260,728

694,804

16%

)م³ /  يوم(

)م³ /  يوم(

ميــاه الصرف الصحي المعالجةقطاع الصرف الصحي< >
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2013yearsم -  34 / 20141435م - 35 / 20151436م - 36 / 20161437م  - 37 / 20171438م - 38 / 1439السنوات 

 تمورالمناطق
Dates

 مانجو
 Mango

 حبوب
Cereals

 تمور
Dates

 مانجو
 Mango

 حبوب
Cereals

 تمور
Dates

 مانجو
 Mango

 حبوب
Cereals

 تمور
Dates

 مانجو
 Mango

 حبوب
Cereals

 تمور
Dates

 مانجو
 Mango

 حبوب
Cereals

Regions

925300892700840000782800726000Riyadhالرياض

24624622468245646220352444498648115639133458832296Makkahمكة المكرمة

563500556400511800449800415000Madinaالمدينة المنورة

11,8570011,3230011,0320011,32100966800Qasseimالقصيم

832300828700741000630800544000Easternالشرقية 

11,7340011,3200011,6860010,90500267400Assirعسير

68290059070040220035000073500Tabukتبوك

65510059910045980017,1850011,41700Hailحائل 

 200013009004.5004.500Northanالحدود الشمالية 
Frontier

0603888006578520067714,5690605746003717161Jizanجازان

3489042073651033469380309113050128500568Najiranنجران

2410071100600039006.700Albahaالباحة

404300470400452000445300174300Joufالجوف

المجموع
70,437106515,55568,854111913,90160,237117518,30868,502.5996907943,686.26937825

Total

87,05783,87479,72078,577.552,204.2

اإلعانات الممنوحة للمزارعين عن طريق الوزارة حسب المناطق 
الرئيسية بالمملكة خالل الفترة  من 2013م   إلى  2017م

إجمالي اإلعانات
الممنوحة للمزارعين

ألف
ريال

المجموع : مجموع اإلعانات خالل العامالقيمة : باأللف ريال

201787,057
الزراعية< النباتيالخدمات  االنتاج  >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 128129

 واردات المملكة من المبيدات حسب أنواعها خالل الفترة من
 )95 ـ 1984(م إلى 2017م

السنوات

 مبيدات حشرية
Insecticides

 مبيدات فطرية
Fungicide

 مبيدات عشبية
Herbicides

 اإلجمالي
Total

Years بودرة) طن(سائلة )ألف لتر(بودرة) طن(سائلة )ألف لتر(بودرة) طن(سائلة )ألف لتر(بودرة) طن(سائلة )ألف لتر(

Liquid (1000 Lit)Powder (Ton)Liquid (1000 Lit)Powder (Ton)Liquid (1000 Lit)Powder (Ton)Liquid (1000 Lit)Powder (Ton)

1416 - 0419,594639910,821787611,02885041,44315,125(1984 - 95 G)

1417/167672681952419057418675831996 G

1418/1738936979248317717856881997 G

1419/18173812904376611180232335521831998 G

1420/1948619413817639910310234731999 G

1421/2027717217186331140556462919102000 G

1422/2128641201612527349590382523182001 G

1423/222349897512114880215374112262002 G

1424/232231908464126746228344112622003 G

1425/2418063496099441468259388315522004 G

1426/2539667239419611574150646128342005 G

1427/2632226929888041806152601616482006 G

الزراعية< النباتيالخدمات  االنتاج  >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 130131

 واردات المملكة من المبيدات حسب أنواعها خالل الفترة من
 )95 ـ 1984(م إلى 2017م

السنوات

 مبيدات حشرية
Insecticides

 مبيدات فطرية
Fungicide

 مبيدات عشبية
Herbicides

 اإلجمالي
Total

Years بودرة) طن(سائلة )ألف لتر(بودرة) طن(سائلة )ألف لتر(بودرة) طن(سائلة )ألف لتر(بودرة) طن(سائلة )ألف لتر(

Liquid (1000 Lit)Powder (Ton)Liquid (1000 Lit)Powder (Ton)Liquid (1000 Lit)Powder (Ton)Liquid (1000 Lit)Powder (Ton)

1428/27414715557839801733280666328152007 G

1429/283617685456820154074561315692008 G

1431/3021535903606131782145429513482009 G

1432/3129817294475502218150564614292010 G

1433/323536.357118.743631.916625.1179.16161.3955959.8831805.2382011 G

1434/332924.61194.65520.931490.22151.3355.2123238.1411828.9752012 G

1435/34212,68174,520421,9701190,32192,6538213727,3041273.0542013 G

1436/35113,39825,31021,49170,600214912120149,38998,0362014 G

1437/36105,65223,450213465,25312,4521632120,23890,3352015 G

1438/3775,53021,520213460,3529290751086,95489,3822016 G

1439/38325,530201,52024,13460,35291,29070,510440,954341,3822017 G

894,332.968364,103.393491,575.8461465,267.32256,571.49194,230.6071,636,723.024663,005.267Totalاالجمالي

الزراعية< النباتيالخدمات  االنتاج  >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 132133

 مضخات *السنوات
Pumps

 مكائن
engines

 المعدات الزراعية وملحقاتها
Agriculture equipments

Years
 حراثات

Harrows
 حصادات

Harvesters
 لبانات
Baler

 الملحقات
Accessories

G 1233713221023115801996هـ1417/16

G 167618901147096722311997هـ1418/17

G 71084511904872229631998هـ1419/18

G 76818435104848921481999هـ1420/19

G 6062618130510050433622000هـ1421/20

G 18003319191415868751412001هـ1422/21

G 28313317257518580469532002هـ1423/22

G 20881748219816652859042003هـ1424/23

G 7865486647038831422004هـ1425/24

G 80612096801830423932005هـ 1426/25

G 6701146944022430672006هـ 1427/26

G 892116177511035321482007هـ 1428/27

G 567934467022916812008هـ 1429/28

أعداد المضخات والمكائن والمعدات الزراعية وملحقاتها المسعرة من 
قبل الوزارة خالل الفترة من  1996م إلى 2017م

إجمالي عدد المضخات
الفترة من 1996م إلى 2017م

إجمالي عدد الحراثات
الفترة من 1996م إلى 2017م

17,526

19,577

إجمالي عدد المكائن
الفترة من 1996م إلى 2017م

26,541

الزراعية< النباتيالخدمات  االنتاج  >

* عدد المضخات يشمل إنتاج المصانع الوطنية المسعرة  من قبل الوزارة



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 134135

 مضخات *السنوات
Pumps

 مكائن
engines

 المعدات الزراعية وملحقاتها
Agriculture equipments

Years
 حراثات

Harrows
 حصادات

Harvesters
 لبانات
Baler

 الملحقات
Accessories

G 3575738062528815162009هـ1431/30

G 37232427552410762010هـ1432/31

G 37981548105615472011هـ1433/32

G 30894548803012942012هـ1434/33

G 677177916270021082013هـ1435/34

G 03616390022252014هـ1436/35

G 01344230015782015هـ1437/36

G 0184236001902016هـ1438/37

G 01351200302017هـ1439/38

17,52626,54119,577933682854,277Totalاالجمالي

أعداد المضخات والمكائن والمعدات الزراعية وملحقاتها المسعرة من 
قبل الوزارة خالل الفترة من  1996م إلى 2017م

إجمالي عدد الحصادات
الفترة من 1996م إلى 2017م

إجمالي عدد الملحقات
الفترة من 1996م إلى 2017م

إجمالي عدد اللبانات
الفترة من 1996م إلى 2017م

933

54,277

6828

الزراعية< النباتيالخدمات  االنتاج  >

* عدد المضخات يشمل إنتاج المصانع الوطنية المسعرة  من قبل الوزارة



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 136137

السنوات

                 الخدمات اإلرشادية 
Extension Services                

 أعداد الشتالت )باأللف شتله(
No of Seedlings

 أعداد المناحل
No of Bee hives

Years
 حقول إرشادية

Pilot fields
 اجتماعات
Meeting

 زيارات
Visits

Fruits  فاكهة
 خضار

Vegetable
 خاليا
Hives

 طرود
Parcels  محلي

local
 مستورد
Imported

G 365230533,54095067050501996هـ1417/16

G 317191832,90794058050501997هـ1418/17

G 345220133,050960600001998هـ1419/18

G 0340043,882156010,000001999هـ1420/19

G 370290635,179157080000502000هـ1421/20

G 0302537,280145089000502001هـ1422/21

G 0314038,350156091000502002هـ1423/22

G 0312037601650905001002003هـ1424/23

G 1850432,3654000001002004هـ1425/24

G 4659230,8045040001002005هـ 1426/25

G 3147646,7334870001652006هـ 1427/26

G 3359950,9046390020502007هـ 1428/27

الخدمات اإلرشادية التي قدمتها الوزارة  للمزارعين وأعداد الشتالت 
والمناحل الموزعة عليهم 

الزراعية< اإلرشاد الزراعيالخدمات  >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 138139

السنوات

                 الخدمات اإلرشادية 
Extension Services                

 أعداد الشتالت )باأللف شتله(
No of Seedlings

 أعداد المناحل
No of Bee hives

Years
 حقول إرشادية

Pilot fields
 اجتماعات
Meeting

 زيارات
Visits

Fruits  فاكهة
 خضار

Vegetable
 خاليا
Hives

 طرود
Parcels  محلي

local
 مستورد
Imported

2358555,4935650001522008Gهـ 1429/28

5664134,313595.2990002002009Gهـ1431/30

6060235,198327.747000552010Gهـ1432/31

7272039,321653,869000662011Gهـ1433/32

8079040,207787,062000902012Gهـ1434/33

6082541,620000002013Gهـ1435/34

4362617,893194,950034,00055416002014Gهـ1436/35

4151717,8720000502015Gهـ1437/36

4260317,5000000502016Gهـ1438/37

4461521,556000002017Gهـ1439/38

204630,710739,7271,640,463.046080,90058461978Totalاالجمالي

الخدمات اإلرشادية التي قدمتها الوزارة  للمزارعين وأعداد الشتالت 
والمناحل الموزعة عليهم 

الزراعية< اإلرشاد الزراعيالخدمات  >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 140141

المديرياتالمناطق
السنوات

 اإلجمالى
Total

DirectorateRegions
2008G2009G2010G2011G2012G2013G2014G2015G2016G*2017G*

الشرقية
 351560402040353000275Al-IhsaEasternاإلحساء

Province 1331.1821.0851929.3723201300169.635Dammamالشرقية- الدمام

الرياض

1130171.5504101100134.5Riyadhالرياض

Riyadh

10813.932205.257.28100082.382Kharjالخرج

420.330.850028.3531040097.503Al-Washemالوشم

1120200005110067Dawadmeالدوادمى

254020152030252500200Zulfyالزلفى

3310150015203300126وادى الدواسر
Wadi Al-
Dwasir

2293003220041Al- Aflagاألفالج

القصيم 
0303025283010000153Buridahبريدة

Al-Qassem
12252524.054437201200199.05Unayzaعنيزة

875085857050508700564HailHailحائلحائل

عدد شتالت األشجار الموزعة خالل أسابيع زراعة الشجرة حسب المناطق 
وخدمات الزراعة بالمناطق  خالل الفترة من 2008م إلى 2017م

الزراعية< اإلرشاد الزراعيالخدمات  >

* ال يوجد توزيع هذه السنة

العدد باأللف شتلة



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 142143

المديرياتالمناطق
السنوات

 اإلجمالى
Total

DirectorateRegions
2008G2009G2010G2011G2012G2013G2014G2015G2016G*2017G*

72222005570068TabukTabukتبوكتبوك

326550656550403200399MadiahMadinahالمدينة المنورةالمدينة المنورة

مكة المكرمة
314545504556503100353Makkahمكة المكرمة

Makkah
37282513.5104113700165.5Taifالطائف

عسير
53050505027.520500237.5Abhaأبها

Assir
172015503247201700218Bishaبيشة

38566.3752.500303800170.875BahaBahaالباحةالباحة

505555655050.35505000425.35JizanJizanجازانجازان

212525103530252100192NejranNejranنجراننجران

0720203.35300058.3Al-QurauatJoufالقرياتالجوف

 0810151010800061ArrarNorthernعرعرالشمالية
Frontier

481669.48664.242570.55566.92552.403477476004457.595Totalالمملكة

عدد شتالت األشجار الموزعة خالل أسابيع زراعة الشجرة حسب المناطق 
وخدمات الزراعة بالمناطق  خالل الفترة من 2008م إلى 2017م

الزراعية< اإلرشاد الزراعيالخدمات  >

العدد باأللف شتلة

* ال يوجد توزيع هذه السنة



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 144145

تطبيقات لدى ورشة عملندوة تعريفيةاالدارة 
المزارعين

مطبوعات 
ارشادية 
)نشرات(

مطبوعات 
ارشادية 

)مطويات(

لوحة ارشادية 
)رول اب(

ملصقات 
ارشادية 

أفالم 
متخصصة

ملف لحفظ 
المطبوعات 

)فولدر(
رسائل نصيةلوحة ارشاديةحفل ختامي 

المجموع 
الكلي 
للمزارعين

151803000300030500150020001012,000180المدينة المنورة

1210030003000603000100010000712,000100الشرقية

148015001500106001000200110120060عسير 

16600300030008010200020012010,000120القصيم

151001000100010020030014070جازان

127018001800202500600200110800070الباحة 

1220015001000770000050200عنيزة

14300150010001003000100010000710,000300االحساء

1210060005000002000106000100حائل

932173022,30015,80031710,3107300330048359,2001200المجموع

مشروع دعم صغار المزارعين لعام 2017م

الزراعية< اإلرشاد الزراعيالخدمات  >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 146147

اإلدارات العامة 
والمديريات الزراعية

2014201520162017
اجمالي المبيدات

المستهلكة
2014,2015,2016,2017

بالطن

كمية 
المبيدات 

المستهلكة 
بالطن

اجمالي 
المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

عدد األشجار 
المعالج

عدد
مواطير 

الرش

عدد 
العاملين 

الفنيين

كمية 
المبيدات 

المستهلكة 
بالطن

اجمالي 
المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

عدد األشجار 
المعالج

عدد
مواطير 

الرش

عدد 
العاملين 

الفنيين

كمية 
المبيدات 

المستهلكة 
بالطن

اجمالي 
المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

عدد األشجار 
المعالج

عدد
مواطير 

الرش

عدد 
العاملين 

الفنيين

كمية 
المبيدات 

المستهلكة 
بالطن

اجمالي 
المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

عدد األشجار 
المعالج

عدد
مواطير 

الرش

عدد 
العاملين 

الفنيين

80.81386,49610,579,3691585880.31348,68811,622,6291505877.946444113,429,4171425144.37316,0892,362,25712642283.43االدارة العامة بمنطقة الرياض 1

االدارة العامة بمنطقة مكة 2
15.043623157,408362310.312836256,584362210.813275129,53235244.102409167,471302040.26المكرمة 

االدارة العامة بمنطقة المدينة 3
28.9926,978986,435341629.2350,497264,383381625.79275,600986,560331615.1713,611414,971321299.18المنورة 

17.9246,642786,878744461.55138,482573,271613826.82110,873497,440513516.248373846,9504922122.53االدارة العامة بمنطقة القصيم4

38.3651,70395,941911741.29158,029297,7781061046.33323,402359,101105103.8323,08597,5364214129.81االدارة العامة بالمنطقة الشرقية5

11.574876400,557351812.744787426,586472011.555276476,587462313.395527585,471622149.25االدارة العامة بمنطقة عسير 6

12.6014,686397,97713723.0213,8451,167,51513513.6548021,174,81513512.4526401,070,14510361.72االدارة العامة بمنطقة الجوف7

15.00240089,00025417.50310092,04028419.00460099,10033411.00480087,20033462.50االدارة العامة بمنطقة الباحة8

12.0014,500571,00038719.0011,000982,00038720.0015,0001,200,0003874.00250015,000151055.00االدارة العامة بمنطقة حائل9

2.647660115,86513103.541780274,59112103.922668210,1731482.47431184,187151212.57االدارة العامة بمنطقة جازان10

1.37106132,150511.39107031,090421.42112030,020422.20120049,000316.38االدارة العامة بمنطقة نجران11

4.812022125,8141245.032500273,8351247.643746368,3711346.965083476,75812724.44االدارة العامة بمنطقة تبوك12

االدارة العامة بمنطقة 13
1.7563541,278641.5055042,700641.2250944,160641.2845151,5051265.74الحدودالشمالية

242.85563,28214,379,672540213306.41737,16416,305,002551200266.091,395,2819,005,276533193137386,1986,408,451441174952.81المجموع

خدمات الوزارة  في مجال مكافحة اآلفات الزراعية خالل الفترة من 
2014م إلى 2017م

الزراعية< النباتيةالخدمات  الصحة  >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 148149

نوع المحصول العضوي
2017م2016م

المساحة
)هكتار(

االنتاج
)طن(

المساحة
)هكتار(

االنتاج
)طن(

262011162309713,754 النخيل 

35112222341300الحبوب 

891032,194941425,890الفاكهة

77158426285001 األعالف

41755736556803الخضار

92674196النباتات الطبية والعطرية

13,07856,26114,06952,844اإلجمالي

مساحة وانتاج  الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية
خالل االعوام  2016م  و 2017م

  إجمالي مساحة
الزراعة العضوية

عام 2017م

  إجمالي إنتاج
الزراعة العضوية

عام 2017م

14,069

52,844

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  >

طن

هكتار

إجمالي المساحة واإلنتاج يعتبر عضوي وتحت التحول



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 150151

نوع المشروع 
2017م2016م2015م

العددالعددالعدد

278100267األبقار

5817744916,074 األغنام والماعز

34352 الجمال

20331300500الطيور

117223631517 خاليا النحل

أعداد الحيوانات والطيور وخاليا النحل بالمشاريع العضوية في المملكة 
العربية السعودية خالل االعوام 2015م و2016م و 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  >

إجمالي األبقار
عام 2017م

267
 إجمالي  األغنام

  والماعز
عام 2017م

16,074
إجمالي الجمال

عام 2017م

352

إجمالي الطيور
عام 2017م

500
إجمالي

خاليا النحل
عام 2017م

1517

إجمالي األعداد يعتبر عضوي وتحت التحول

أعداد الحيوانات  :  بالرأس
أعداد الطيور  :  بالطائر

أعداد خاليا النحل  :  بالخلية



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 152153

االنتاج 2017منوع المشروع 

4270األبقار

2231 األغنام والماعز

- الجمال

7000الطيور

12.95 خاليا النحل

إنتاج الحليب ومشتقاته وبيض المائدة وعسل النحل بالمزارع العضوية 
في المملكة العربية السعودية خالل عام 2017م

األبقار

 األغنام 
والماعز

الطيور

 خاليا 
النحل

4270

2231

7000

12.95

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  >

إنتاج الحيوانات <  الحليب ومشتقاته :  ليتر
إنتاج الطيور   <  بيض مائدة :  بيضة

إنتاج خاليا النحل   <  عسل :  طن



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 154155

المنطقة
اإلنتاج )طن( 2017م2016م

لعام 2017 تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

903.78252.8978.68112.24416الرياض

01.601.66مكة المكرمة

117119.214596.61167المدينة المنورة

1403.8471.5996.5148.55110القصيم

39.8253.85157.3272.851744الشرقية 

07.407.527عسير

00000تبوك

36.51.316.5059حائل 

00000الحدود الشمالية 

00000جازان

305018نجران

02000الباحة

06.652.226.5211الجوف

2503.881116.252351.2645.7512,759اإلجمالي

 مساحات وإنتاج  مزارع النخيل العضوية وتحت التحول 
لعام 2016م ـ 2017م

 إجمالي مساحة مزارع  النخيل
العضوية

 إجمالي مساحة مزارع  النخيل
تحت التحول

إجمالي  اإلنتاج

2351.2

12,759

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  >

TON

هكتار645.75

طن

هكتار

إحصائيات عام 2017م

إحصائيــات الزراعــة العضويــة للنخيل والفاكهة والخضــار بالمملكة لعامي 2016م  و 2017م >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 156157

المنطقة
اإلنتاج )طن( 2017م2016م

لعام 2017 تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

155.6124.4129.67132.3657الرياض

40.50.540.513.9136مكة المكرمة

012.1067168المدينة المنورة

3.6151084091297القصيم

19714.431.211.53107الشرقية 

08014.8537عسير

0002.366تبوك

7.8126.81.270حائل 

00000الحدود الشمالية 

00000جازان

15021.8055نجران

05016.7542الباحة

51063304.456012777.5321012الجوف

5525.513384.85958.973446.4223,587اإلجمالي

  مساحات وإنتاج  مزارع الفاكهة العضوية وتحت التحول
 لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< إحصائيــات الزراعــة العضويــة للنخيل والفاكهة والخضــار بالمملكة لعامي 2016م  و 2017ماإلنتاج العضويالخدمات  >>

 إجمالي مساحة مزارع  الفاكهة
العضوية

 إجمالي مساحة مزارع  الفاكهة
تحت التحول

إجمالي  اإلنتاج

5958.97

23,587
TON

هكتار3446.42

هكتار

إحصائيات عام 2017م

طن



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 158159

المنطقة
اإلنتاج )طن( 2017م2016م

لعام 2017 تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

55.94.270.7110.6557الرياض

031.600.11مكة المكرمة

492.7310.5811المدينة المنورة

21.51235.1921626القصيم

5.743.8512.552.58104الشرقية 

00.801.18عسير

2020214تبوك

1.351.81.351.822حائل 

00000الحدود الشمالية 

00000جازان

00017نجران

00014.197الباحة

200.115.5187.3510.91359الجوف

353.5963.48508.1546.763804اإلجمالي

 مساحات وإنتاج  مزارع الخضار العضوية وتحت التحول
 لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  إحصائيــات الزراعــة العضويــة للنخيل والفاكهة والخضــار بالمملكة لعامي 2016م  و 2017م< >

 إجمالي مساحة مزارع  الخضار
العضوية

 إجمالي مساحة مزارع  الخضار
تحت التحول

إجمالي  اإلنتاج

508.15

3804
TON

هكتار46.76

هكتار

إحصائيات عام 2017م

طن



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 160161

المنطقة
اإلنتاج )طن( 2017م2016م

لعام 2017 تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

01013.4041الرياض

00000مكة المكرمة

00000المدينة المنورة

2240132.101109القصيم

00000الشرقية 

0103.057عسير

00000تبوك

285.2283103حائل 

00000الحدود الشمالية 

00000جازان

00000نجران

00000الباحة

8300440الجوف

33516.2173.510.051300اإلجمالي

 مساحات وإنتاج  مزارع الحبوب العضوية وتحت التحول 
لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  إحصائيــات الزراعــة العضوية للحبوب واألعــالف  بالمملكة لعامي 2016م و 2017م < >

 إجمالي مساحة مزارع  الحبوب
العضوية

 إجمالي مساحة مزارع  الحبوب
تحت التحول

إجمالي  اإلنتاج

173.5

1300
TON

هكتار10.05

هكتار

إحصائيات عام 2017م

طن



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 162163

المنطقة
اإلنتاج )طن( 2017م2016م

لعام 2017 تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

56.150.399.452.5781الرياض

01261000766مكة المكرمة

04.704.635المدينة المنورة

199034403234القصيم

00000الشرقية 

00.400.32عسير

00000تبوك

11.5011.5088حائل 

00000الحدود الشمالية 

00000جازان

000.403نجران

00000الباحة

36210.501292الجوف

628.65141.9555.3519.45000اإلجمالي

  مساحات وإنتاج  مزارع األعالف العضوية وتحت التحول
 لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  إحصائيــات الزراعــة العضوية للحبوب واألعــالف  بالمملكة لعامي 2016م و 2017م < >

 إجمالي مساحة مزارع  األعالف
العضوية

 إجمالي مساحة مزارع  األعالف
تحت التحول

إجمالي  اإلنتاج

555.35

5000
TON

هكتار19.4

هكتار

إحصائيات عام 2017م

طن



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 164165

المنطقة
اإلنتاج )طن( 2017م2016م

لعام 2017 تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

0026.9047الرياض

40.95.4024مكة المكرمة

000.40.31المدينة المنورة

2.900.401القصيم

0.50000الشرقية 

00000عسير

00000تبوك

00.300.31حائل 

00000الحدود الشمالية 

001.703جازان

00000نجران

00000الباحة

0.105.75020الجوف

7.51.240.550.696اإلجمالي

مساحات وإنتاج  مزارع النباتات الطبية والعطرية العضوية وتحت 
التحول لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  إحصائيــات الزراعــة العضويــة للنباتــات الطبية والعطرية واألراضي المراحــة  بالمملكة لعامي 2016م  و 2017م< >

 إجمالي مساحة مزارع  النباتات
الطبية والعطرية العضوية

 إجمالي مساحة مزارع  النباتات
الطبية والعطرية تحت التحول

إجمالي  اإلنتاج

40.55

96
TON

هكتار0.6

هكتار

إحصائيات عام 2017م

طن



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 166167

المنطقة
2017م2016م

تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

525.572611.8163.2الرياض

475047510.5مكة المكرمة

2376.63108.5967.9المدينة المنورة

1180.8751075.30القصيم

109.23.75175.74.81الشرقية 

00.404.2عسير

510112.1تبوك

324751000حائل 

0000الحدود الشمالية 

086.30جازان

000.40نجران

02.900الباحة

105.5353957.1الجوف

2794348.682949.09269.81اإلجمالي

 مساحات وإنتاج  مزارع األراضي المراحة العضوية وتحت التحول
 لعامي 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  إحصائيــات الزراعــة العضويــة للنباتــات الطبية والعطرية واألراضي المراحــة  بالمملكة لعامي 2016م  و 2017م<<

 إجمالي مساحة مزارع األراضي
المراحة العضوية

 إجمالي مساحة مزارع األراضي
المراحة تحت التحول

2949.09

هكتار269.81

هكتار

إحصائيات عام 2017م



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 168169

المنطقة
   2017م                                         2016م 

تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

0000الرياض

0000مكة المكرمة

0000المدينة المنورة

1000167100القصيم

0000الشرقية 

0000عسير

0000تبوك

0000حائل 

0000الحدود الشمالية 

0000جازان

0000نجران

0000الباحة

0000الجوف

1000167100اإلجمالي

أعداد األبقار العضوية وتحت التحول لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  إحصائيــات الزراعــة العضويــة ألعداد األبقار  وأعداد الجمــال   بالمملكة لعامي 2016م و 2017م< >

إجمالي أعداد األبقار
العضوية 

إجمالي أعداد األبقار
تحت التحول 

167

100

إحصائيات عام 2017م

أعداد الحيوانات  :  بالرأس



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 170171

المنطقة
   2017م                                         2016م 

تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

0000الرياض

0000مكة المكرمة

0000المدينة المنورة

4000القصيم

0000الشرقية 

0000عسير

0000تبوك

0000حائل 

0000الحدود الشمالية 

0000جازان

0000نجران

0000الباحة

000352الجوف

400352اإلجمالي

 أعداد الجمال العضوية وتحت التحول لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  إحصائيــات الزراعــة العضويــة ألعداد األبقار  وأعداد الجمــال   بالمملكة لعامي 2016م و 2017م< >

إجمالي أعداد الجمال
العضوية 

إجمالي أعداد الجمال
تحت التحول 

0

352

إحصائيات عام 2017م

أعداد الحيوانات  :  بالرأس



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 172173

المنطقة
   2017م                                         2016م 

تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

800014300الرياض

1475012600مكة المكرمة

0000المدينة المنورة

3557048440القصيم

00030الشرقية 

0000عسير

0000تبوك

54004650حائل 

0000الحدود الشمالية 

0000جازان

0000نجران

0000الباحة

0107708045الجوف

6372107779998075اإلجمالي

 أعداد األغنام والماعز العضوية وتحت التحول لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  إحصائيــات الزراعــة العضويــة ألعــداد األغنام والماعز  وأعداد الطيــور   بالمملكة لعامي 2016م  و 2017م< >

إجمالي أعداد األغنام والماعز
العضوية 

إجمالي أعداد األغنام والماعز
تحت التحول 

7999

8075

إحصائيات عام 2017م

أعداد الحيوانات  :  بالرأس



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 174175

المنطقة
   2017م                                         2016م 

تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

50005000الرياض

0000مكة المكرمة

800000المدينة المنورة

0000القصيم

0000الشرقية 

0000عسير

0000تبوك

0000حائل 

0000الحدود الشمالية 

0000جازان

0000نجران

0000الباحة

0000الجوف

130005000اإلجمالي

 أعداد الطيور العضوية وتحت التحول لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  إحصائيــات الزراعــة العضويــة ألعــداد األغنام والماعز  وأعداد الطيــور   بالمملكة لعامي 2016م  و 2017م< >

إجمالي أعداد الطيور
العضوية 

إجمالي أعداد الطيور
تحت التحول 

500

0

إحصائيات عام 2017م

أعداد الطيور  :  بالطائر



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 176177

المنطقة
   2017م                                         2016م 

تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(تحت التحول )هكتار( عضوية )هكتار(

12006003000الرياض

50001032100مكة المكرمة

0000المدينة المنورة

630630القصيم

00022الشرقية 

0000عسير

0000تبوك

0000حائل 

0000الحدود الشمالية 

0000جازان

0000نجران

0000الباحة

0000الجوف

17636001395122اإلجمالي

 أعداد خاليا النحل العضوية وتحت التحول لعام 2016م ـ 2017م

الزراعية< اإلنتاج العضويالخدمات  < أعــداد الطيــور العضوية وتحت التحول لعام 2016م ـ 2017م<

إجمالي أعداد خاليا النحل
العضوية 

إجمالي أعداد خاليا النحل
تحت التحول 

1395

122

إحصائيات عام 2017م

أعداد الخاليا  :  بالخلية



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 178179

Regionsالنخيل المفحوصالمناطق

14,125,348Riyadhالرياض

630,097Makkahمكة المكرمة

1,068,542Madinaالمدينة المنورة

13,493,075Qasseimالقصيم

6,259,988Easternالشرقية 

137,808Assirعسير

716,859Tabukتبوك

867,964Hailحائل 

0Northan Frontierالحدود الشمالية 

0Jizanجازان

233,388Najiranنجران

3,920Albahaالباحة

134,201Joufالجوف

37,671,190Totalالمجموع

 متابعة سوسة النخيل الحمراء في المملكة العربية السعودية
 لعام 2017م

37,671,190

 مجموع النخيل المفحوص
لعام 2017م

الجوف

تبوك

حائل

الحدود
الشمالية

القصيم

الرياض

نجران

عسير

مكة
المكرمة

الباحة

جازان

المدينة
المنورة

المنطقة
الشرقية

الزراعية النخيل والتمورالخدمات  > >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 180181

السنوات

الحيوانات 
 والدواجن

 Animal and
Poultry

الصناعات 
 الغذائية
 Food

Industry

 وقاية النبات
 Crop

Protection

 التربة والري والتحاليل الكيميائية
Soil irrigation & chemical analysis

 البذور
Seeds

Years
 التربة
Soil

 مياه
Water

 أسمدة
Fertilizers

 أنسجة نباتية
 Plant Tissue

 culture

 حبوب
cereals

 خضراوات
Vegetables

 أعالف
Fodder

 أخرى
Others

(G 95-1982)533,4131832332,70219,70617,2845537305413111797408242هـ1416/02

G 14,787135016161030146279920592618149911996هـ1417/16

G 12,648856182011771342789181187584134861997هـ1418/17

G 12,11374415978841239917252485581401321998هـ1419/18

G 16,3531463036707143583160375431731681999هـ1420/19

G 22,97242027145311423336603148220002000هـ1421/20

G 20,91412815324281200271035439971482001هـ1422/21

G 15,786675884800120045024563210502801202002هـ1423/22

G 362067461837857727760126904093102003هـ1424/23

G 19,324018,24489012003601159807005026602004هـ1425/24

G 21,60032026,3211560172243325111109325404802005هـ 1426/25

G 19,40030227,000151316142000340165010027003902006هـ 1427/26

 أعداد التحاليل التى أجرتها اإلدارة العامة لألبحاث الزراعية 
حسب المجاالت المختلفة للفترة  من )95 ـ 1982(م إلى 2017م  

الزراعية األبحاث الزراعيةالخدمات  > >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 182183

السنوات

الحيوانات 
 والدواجن

 Animal and
Poultry

الصناعات 
 الغذائية
 Food

Industry

 وقاية النبات
 Crop

Protection

 التربة والري والتحاليل الكيميائية
Soil irrigation & chemical analysis

 البذور
Seeds

Years
 التربة
Soil

 مياه
Water

 أسمدة
Fertilizers

 أنسجة نباتية
 Plant Tissue

 culture

 حبوب
cereals

 خضراوات
Vegetables

 أعالف
Fodder

 أخرى
Others

G 2112501824455704000300018816000882002007هـ 1428/27

G 271461434512009003203121213441321182008هـ 1429/28

21625355450042603100850150013207002401902009Gهـ1431/30

12600300237021182016640135013668152802102010Gهـ1432/31

131208003100324027111733141314604403164602011Gهـ1433/32

4860220016304408223653927079317043162082012Gهـ1434/33

50201800218155202716200360105708251202013Gهـ1435/34

110001340460049202400744184031424562542662014Gهـ1436/35

6000900341325271780235048425591592015Gهـ1437/36

5740600726756576140013109510001832016Gهـ1438/37

30530066147345660500810028147762017Gهـ1439/38

8414713133216885464596545892146112556183111637385565717Totalاإلجمالي

 أعداد التحاليل التى أجرتها اإلدارة العامة لألبحاث الزراعية 
حسب المجاالت المختلفة للفترة  من )95 ـ 1982(م إلى 2017م  

الزراعية األبحاث الزراعيةالخدمات  > >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 184185

 اإلنتاج الحيواني والدواجن

المالحظاتالطاقة اإلنتاجية العددنوع المشروعم
ــــ404 مليون طير/العام113دجاج الحم مغلق1

ــــ95 مليون طير/العام14دجاج الحم من مسلخ آلي2

ــــ1000 طير/ساعة1مسلخ آلي للدواجن3

ــــ178 مليون صوص/العام10أمهات الحم + فقاسة4

ــــ22 مليون صوص/العام3أمهات بياض + فقاسة5

ــــ4.6 مليار بيضة/العام34دجاج بياض6

ــــ115,000 جوز حمام/العام2حمام7

اإلنتاج الزراعي
ــــ25,000 طن/العام20انتاج الخضار )بيوت محمية(1

ــــ60,000 طن/العام15انتاج الخضار )زراعة مائية(2

ــــ25,000 طن/العام3استنبات الشعير3

الخدمات المساندة
ــــ200,000 فصيلة/العام1مختبر زراعة األنسجة1

تحليل متبقيات المبيدات باإلغذية - الرياضــــ1مختبر زراعي2

ــــ60,000 طن/العام8مستودعات تبريد وتجميد3

مركز خدمات لمزارعي النخيل - الخرج25,000 طن/العام1مراكز الخدمات الشاملة4

 المشاريع الزراعية المرخصة خالل عام 2017م

الزراعية تراخيص المشــاريع الزراعية التراخيصالخدمات  >> >

الخدمات 
المساندة

اإلنتاج
الزراعي

اإلنتاج
الحيواني 

والدواجن



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 186187

الطاقة األنتاجية السنوية )طن(عدد المشاريع نوع المشروع

716,500مزارع أسماك المياة المالحة 

730,000مزارع الروبيان

498500مزارع أسماك المياه الداخلية 

12,000,000مزارع أسماك الزينة 

بيان مشاريع الثروة السمكية المرخصة من الوزارة  لعام  2017م

الزراعية تراخيص مشــاريع الثروة السمكيةالتراخيصالخدمات  >> >

مزارع أسماك 
المياة المالحة

مزارع أسماك 
المياة الداخلية

مزارع أسماك مزارع الروبيان
الزينة

749

71

16,5008500

30,0002,000,000

الطاقة األنتاجية السنوية )طن(الطاقة األنتاجية السنوية )طن(

الطاقة األنتاجية السنوية )طن(الطاقة األنتاجية السنوية )طن(

عدد المشاريع عدد المشاريع 

عدد المشاريع عدد المشاريع 



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 188189

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(

581172116

عدد التراخيص الخاصة باإلنتاج الحيواني لعام  2017م

الزراعية تراخيــص الثروة الحيوانيةالتراخيصالخدمات  >> >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 190191

عدد الجمعياتالمنطقة
10الرياض

7مكة المكرمة

5المدينة المنورة 

7القصيم

5الشرقية

7عسير

2تبوك

5حائل

1الحدود الشمالية

5جازان

1نجران

3الباحة

2الجوف

60المملكة

  التوزيع الجغرافي للجمعيات التعاونية الزراعية حسب المناطق
 لعام 2017م

60
 إجمالي عدد الجمعيات

بالمملكة

الجوف

تبوك

حائل

الحدود
الشمالية

القصيم

الرياض

نجران

عسير

مكة
المكرمة

الباحة

جازان

المدينة
المنورة

المنطقة
الشرقية

الزراعية الجمعيــات التعاونية الزراعيةالخدمات  > >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 192193

الشهر 2017م

أعمال االستكشاف والمكافحة األرضية 
أعمال االستكشاف والمكافحة الجوية

متصدعضنكجراد

عدد مواقع 
اإلصابة

المساحة 
المستكشفة 

بالهكتار

المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

كمية 
المبيدات 

المستخدمة 
باللتر

عدد التقارير 
المسجلة

عدد تقارير 
المكافحة

عدد تقارير 
عدد الطلعاتاالستكشاف

المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

كمية المبيد 
عدد الطلعاتباللتر

المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

كمية المبيد 
عدد الطلعاتباللتر

المساحة 
المعالجة 
بالهكتار

كمية المبيد 
باللتر

الربع األول

80069,38377097709304150720931003100516001001125002500يناير

38551,8004083424316115200135400540041300851132503250فبراير

---------51700100--------100---720------169,549---مارس

الربع الثاني

25800047082850660--------385---385------91,717---ابريل

227040440135600400--------302---302------60,996---مايو

1144001609350090---------------------------------يونيو

الربع الثالث

52000807290080--------26---26------8080---يوليو

12500016082700240--------29---29------11,700---أغسطس

8320012093300180--------171---171------23,161---سبتمبر

الربع الرابع

8320013072500140----------263---263------47,365---أكتوبر

186100290104200250------3744---374------52,937---نوفمبر

832009093700225------3385---338------76,946---ديسمبر

121185663,63411,79211,95230731652908318500850013146740222510237,0008015 شهراإلجمالي

الخدمات التي يقدمها مركز مكافحة الجراد واآلفات المهاجرة 
بالمملكة العربية السعودية لعام  2017م

الزراعية مكافحــة الجراد واآلفات المهاجرةالخدمات  > جراد<

مكافحة الجراد 
اإلجمالي

مكافحة الضنك 
اإلجمالي

مكافحة 
المتصدع

اإلجمالي

الطلعات الطلعاتعدد  عدد 

الطلعات عدد 

31131

102

المساحة المعالجة بالهكتارالمساحة المعالجة بالهكتار

المساحة المعالجة بالهكتار

850046,740

37,000

باللتر المبيد  باللتركمية  المبيد  كمية 

باللتر المبيد  كمية 

85002225

8015

ضنك

متصدع



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 194195

 الحمضيات السنوات 
Citrus

 عنب
Grapes

 تين
Fig

 رمان
Pomegranate

 مانجو
Mango

 جوافة 
Guava

 باباى
Babay

بذور حمضيات 
 )بالكوارت( *
Citrus seeds

طعوم 
 حمضيات

Citrus buds

 أخرى
Others

Years

(1416-04)894,28924,80074,1028500134,60769,560105,5330030,724(1995 - 84 G)

1417/1659,00008000040,000530090000025001996 G

1418/1743,55109150035,000400090000010001997 G

1419/1883,00008000030,000300090000015001998 G

1420/19101,90305000016,000280060000043,0001999 G

1421/2089,80209000035,000148070000018,0002000 G

1422/2120,78005000010,000150040000010,0002001 G

1423/2233,27703850010,00050018000010,6502002 G

1424/2342,28713002500013,00065020000010,0002003 G

1425/2440,8884653000013,0007002000014,0002004 G

1426/2557,19825962500014,00050000015,0002005 G

أعداد شتالت الفاكهة والبذور المنتجة من قبل مركز أبحاث البستنة بنجران ومركز أبحاث 
الزراعة بجازان واألعداد التى تم توزيعها على المزارعين خالل الفترة  من )84 - 1995(م إلى 2017م

الزراعية أبحاث البســتنة بنجران وأبحاث الزراعة بجازانالخدمات  > >

 عام 1438/1437 هـ تم ايقاف توزيع الشتالت بمركز ابحاث البستنة بنجران واالعتماد على انتاج وتوزيع بذور وطعوم الحمضيات المعتمدة والخالية من االمراض

مالحظة: ال يشمل الكميات الموزعة عن طريق المديريات الزراعية

* الكوارت يحتوي على 
معدل 3000-6000 بذرة 

حسب الصنف



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 196197

 الحمضيات السنوات 
Citrus

 عنب
Grapes

 تين
Fig

 رمان
Pomegranate

 مانجو
Mango

 جوافة 
Guava

 باباى
Babay

بذور حمضيات 
 )بالكوارت( *
Citrus seeds

طعوم 
 حمضيات

Citrus buds

 أخرى
Others

Years

1427/2658,1543103757014,47120000014,3002006 G

1428/2757,2723712144024,115000050842007 G

1429/2872,5011301587020,000000010002008 G

1431/3057,3148001000010,00080000029002009 G

1432/3147,250130117000800017005000043002010 G

1433/3258,875500500010,000600175002011 G

1434/3257,56063416050581150010000010,0002012 G

1435/3421,9931225722013,564000030002013 G

1436/3522,319000175000020,0002014 G

1437/36005000010,000020000010,2002015 G

1438/37005000012,0000200097114,00085002016 G

1439/38001000015,00020050099.550,00020002017 G

الزراعية أبحاث البســتنة بنجران وأبحاث الزراعة بجازانالخدمات  > >

* الكوارت يحتوي على 
معدل 3000-6000 بذرة 

حسب الصنف

أعداد شتالت الفاكهة والبذور المنتجة من قبل مركز أبحاث البستنة بنجران ومركز أبحاث 
الزراعة بجازان واألعداد التى تم توزيعها على المزارعين خالل الفترة  من )84 - 1995(م إلى 2017م

 عام 1438/1437 هـ تم ايقاف توزيع الشتالت بمركز ابحاث البستنة بنجران واالعتماد على انتاج وتوزيع بذور وطعوم الحمضيات المعتمدة والخالية من االمراض

مالحظة: ال يشمل الكميات الموزعة عن طريق المديريات الزراعية



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 198199

المنطقة 
 الطول بالكم 
Length )km(

2014م

 الطول بالكم 
 Length )km(

2015م

 الطول بالكم 
 Length )km(

2016م

 الطول بالكم 
 Length )km(

2017م
Region

15,767.3516,194.3516,488.3516,488Riyadhالرياض

17,643.1317,703.1317,812.1317,812Makkahمكة المكرمة

1891219,24819,37719,377Madinaالمدينة المنورة

18,791.218,963.219,018.219,018Qasseimالقصيم

 3766.573766.573781.573782Easternالشرقية 

21,914.2121,982.2122,025.2122,025Assirعسير

10,331.3210,433.3210,509.3210,509Tabukتبوك

12,633.712,729.712,892.712,893Hailحائل 

1340.91424.91472.91473Northan Frontierالحدود الشمالية 

5003.95043.95043.95044Jizanجازان

4105.234195.234237.234237Najiranنجران

5977.56090.56096.56097Albahaالباحة

6277637763776377Joufالجوف

142,464.01144,152.01145,132.01145,132Totalاإلجمالي

أطوال الطرق الزراعية والترابية بالمملكة حسب المناطق الرئيسية 
للفترة من  2014م إلى 2017م

km

km

إجمالي طول الطرق 
الزراعية والترابية

عام 2016م

إجمالي طول الطرق 
الزراعية والترابية

عام 2017م

145,132.01

145,132

الزراعية أطوال الطرق الزراعيــة والترابية بالمملكةالخدمات  > >

المصدر : وزارة النقل



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 200201

 الفروعالمنطقة 
Branches

 سعة صوامع القمح باأللف
طن متري

Production Capacity  الطاقة األنتاجية

 Regions أعالف ) طن / يوم ( دقيق قمح ) طن / يوم ( 
Capacity of Wheat  
silos (1000 M.T)Flour ( Ton / Day )Forage ( Ton / Day )

2201350300Easternالدمام الشرقية 

الرياض

5352550300Riyadhالرياض

Riyadh 2006000Alkhargالخرج

  50000Wadi Alوادي الدواسر
Dawasir

485900600Qasseimالقصيمالقصيم

300600300Hailحائلحائل

1006000Tabuckتبوكتبوك

5103300300Makkah (Jeddah - Al Jomoom)جدة  - الجموممكة المكرمة

12012000Jazanجازانجازان

12016501400Assirخميس مشيط عسير 

1006000Joufالجوفالجوف 

606000AL Ehsaaاالحساءاالحساء

6012000Madinaالمدينة المنورةالمدينةالمنورة

331015,1503200Kingdomالمملكة 

السعة التخزينية لصوامع القمح وطاقة إنتاج الدقيق واألعالف حسب 
فروع المؤسسة العامة للحبوب عام 2017م

 إجمالي سعة
 صوامع القمح

باأللف طن متري

إجمالي
دقيق قمح 

 ) طن / يوم ( 

إجمالي أعالف
 ) طن / يوم ( 

3310

15,150

3200

الزراعية القمح واألعالف الخدمات  > >

المصدر : المؤسسة العامة للحبوب



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 202203

كمية القمح والشعير المستلمة من قبل المؤسسة العامة للحبوب والكميات 
المصنعة من الدقيق واألعالف خالل الفترة من )73 - 1995( م  إلى 2017م

السنوات 

 كميات الحبوب المستلمة من المزارعين 
Quantity of Cereals Received

 الكميات المصنعة 
Quantity Processed

Years
 القمح
Wheat

 الشعير
Barley

 الدقيق
Flour

 األعالف
Forage

)1398 - 1416(33,350,3865,164,6384,074,4474,190,500(1973 - 95 G)

G 1,219,666460,7471,359,692248,7571996هـ 1417/16

G 1,794,953314,5671,378,323140,3371997هـ 1418/17

G 1,735,000251,0001,391,05781,4251998هـ 1419/18

G 1,768,000126,0001,435,26460,8641999هـ 1420/19

G 1,760,000100,0001,483,748172,8202000هـ 1421/20

G 2,052,958226,3421,576,958115,0972001هـ 1422/21

G 2,050,860130,4201,734,215131,1542002هـ 1423/22

G 2,370,059128,8381,886,486144,7922003هـ 1424/23

G 2,718,02401,976,302180,0502004هـ 1425/24

G 2,344,46602,027,903164,7332005هـ 1426/25

الدقيق

األعالف

 الكميات المصنعة
بالطن 2016م

2,778,645

418,012

الزراعية القمح واألعالف الخدمات  > >

المصدر : المؤسسة العامة للحبوب



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 204205

السنوات 

 كميات الحبوب المستلمة من المزارعين 
Quantity of Cereals Received

 الكميات المصنعة 
Quantity Processed

Years
 القمح
Wheat

 الشعير
Barley

 الدقيق
Flour

 األعالف
Forage

G 2,362,75601,925,902170,8422006هـ 1427/26

G 2,348,01902,005,521172,2412007هـ 1428/27

G 1,725,4000002008هـ 1429/28

G 946,42702,272,755250,0002009هـ1431/30

G 1,279,00002,288,350301,0232010هـ1432/31

G 1,117,05602,402,949400,5462011هـ1433/32

G 783,97802,524,365416,9952012هـ1434/33

G 604,30502,555,976466,9512013هـ1435/34

G 689,55102,544,003535,8162014هـ1436/35

G 722,33302,670,487566,2352015هـ1437/36

G 002,778,645418,0122016هـ1438/37

G 002,739,697406,8272017هـ1439/38

الدقيق

األعالف

 الكميات المصنعة
بالطن 2017م

2,739,697

406,827

كمية القمح والشعير المستلمة من قبل المؤسسة العامة للحبوب والكميات 
المصنعة من الدقيق واألعالف خالل الفترة من )73 - 1995( م إلى 2017م

الزراعية القمح واألعالف الخدمات  > >

المصدر : المؤسسة العامة للحبوب



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 206207

 إستهالك القمح  السنوات
Wheat Consumption

 التجارة الخارجية 
Foreign Trade

Years
 الواردات
Imports

 الصادرات
Exports

G 1697001997هـ 1418/17

G 1725001998هـ 1419/18

G 1796001999هـ 1420/19

G 1857002000هـ 1421/20

G 1976002001هـ 1422/21

G 2164002002هـ 1423/22

G 2284002003هـ 1424/23

G 2396002004هـ 1425/24

G 2461002005هـ 1426/25

G 2343002006هـ 1427/26

G 2485002007هـ 1428/27

G 226830302008هـ 1429/28

 االستهالك السنوي والتجارة الخارجية لمحصول القمح 
خالل الفترة من 1997م إلى 2017م

 إستهالك
  القمح

الواردات

 االستهالك السنوي والتجارة
الخارجية بالطن 2016م

3504

3780

الزراعية القمح واألعالف الخدمات  > >

 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 النه اخر عام الستالم القمح المحلي
المصدر : المؤسسة العامة للحبوب



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 208209

 إستهالك القمح  السنوات
Wheat Consumption

 التجارة الخارجية 
Foreign Trade

Years
 الواردات
Imports

 الصادرات
Exports

G 2906192002009هـ1431/30

G 2888195002010هـ1432/31

G 2920197202011هـ1433/32

G 3164221202012هـ1434/33

G 3212253002013هـ1435/34

G 3200312402014هـ1436/35

G 02015*33542715هـ1437/36

G 3504378002016هـ1438/37

G 3723319802017هـ1439/38

 االستهالك السنوي والتجارة الخارجية لمحصول القمح 
خالل الفترة من 1997م إلى 2017م

 إستهالك
  القمح

الواردات

3723

3198

الزراعية القمح واألعالف الخدمات  > >

 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 النه اخر عام الستالم القمح المحلي

 االستهالك السنوي والتجارة
الخارجية بالطن 2017م

المصدر : المؤسسة العامة للحبوب



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 210211

 موقع المشروع
Site location

 المساحة اإلجمالية )هكتار( 
Total area in Hectare

كمية المياه المضخة 
بالمليون م3

طول قنوات الري 
)كم(

طول قنوات الصرف 
عدد وحدات الضخ)كم(

 خزانات المياه
Water Storage أطوال الطرق الزراعية

 )كم(
Length of Agric. Road in 

(Km)

 عدد اآلبار
No. of wells

عدد المزارع التى يخدمها 
 المشروع

No. Of Farms

عدد الزيارات الميدانية 
 اإلرشادية
 No. Of field
extension visits

 الكلية
Total

 مروية
Irrigated

العدد
No.

 السعة م3
Capacity m3

Pumped water (million 
m3)

Length of irrigation 
canals 
(Km)

Length of Drainage 
canals 
(Km)

No. Of pumps

 االحساء
Al-hassa

9159747672,6481525123445342,00020002227,11915,000

 القطيف
Al-qateef

خزان تجميع 560211867359952217
43,00017620136وليست تجميع

 األفالج
Al-Aflag

غير مستخدم حاليا 1901461,909,01026,83461
156178447سعته 8450

دومة الجندل 
dawmt aljundal

16001000111411333550,00010018220090

 اإلجمالى
Total

11,50988331,990,34228,5591462762692,00045,1156330,11715,673

 أبرز إحصائيات المؤسسة العامة للري باإلحساء
لعام 2017م 

الزراعية أبرز إحصائيات المؤسســة العامة للريالخدمات  > >



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 212213

 مساحة الحدائق والمتنزهات األمانة
 مساحة المسطحات الخضراء النسبة لالجمالي %)هكتار مربع(

النسبة لالجمالي %)هكتار مربع(

%1331.6%144.60.9أمانة العاصمة المقدسة

%205.42.5%390.32.4أمانة منطقة المدينة المنوره

%1441.617.8%1168.47أمانة منطقة الرياض

%281.73.5%449.92.7أمانة محافظة جده

%1157.214.3%663.34أمانة المنطقة الشرقية

%967.312%1227.47.4أمانة منطقة عسير

%1846.522.9%2421.314.6أمانة منطقة القصيم

%346.24.3%5973.6أمانة منطقة جازان

%166.32%345.22.1أمانة منطقة الجوف

%512.16.3%413.92.5أمانة منطقة تبوك

%167.52%3375.120.4أمانة منطقة حائل

%396.54.9%520.43.1أمانة منطقة الحدود الشماليه

%51.80.6%548.43.3أمانة منطقة الباحة

%123.61.5%351.62.1أمانة منطقة نجران

%1441.8%2240.813.5أمانة محافظة الطائف

%1361.7%1726.510.4أمانة محافظة االحساء

%8076.7100%16,583.9100اإلجمـالي

مساحة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء التابعة لوزارة الشؤون 
البلدية والقروية حسب المناطق الرئيسية بالمملكة فى عام 2017م

 إجمالي مساحة
الحدائق والمتنزهات

 إجمالي مساحة
 المسطحات الخضراء

)هكتار مربع(

)هكتار مربع(

16,583.9

8076.7

الزراعية مســاحة الحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء الخدمات  > >

المصدر : وزارة الشؤون البلدية والقروية



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 214215

 القروض قصيرة األجل القروض
Short term loans

 القروض متوسطة األجل
Medium-Term loans

 جملة القروض
Total Loans

Loans

 القيمة السنوات
Value

 العدد
No.

 القيمة 
Value

 العدد
No.

 القيمة 
Value

 العدد
No.

Years

G 18,065394413,6432671431,70830651996هـ1417/16

G 41,257674585,6993268626,95639421997هـ 1418/17

G 292,7902535604,5213072897,31156071998هـ 1419/18

 G 235,6982797667,3133831903,01166281999هـ 1420/19

G 189,4431914922,77842331,112,22261472000هـ 1421/20

G 211,59023771,233,33656601,444,92680372001هـ 1422/21

G 76,1409821,404,28660351,480,42670172002هـ 1423/22

G 16,950232595,2302027612,18122592003هـ 1424/23

G 78581731,036,04149631,043,89951362004هـ 1425/24

G 32,838314863,1673213896,00535272005هـ 1426/25

G 176,5381124791,6463179968,18443032006هـ 1427/26

G 69,494611974,79831591,044,29237702007هـ 1428/27

G 31,192304760,6592397791,85127012008هـ 1429/28

الزراعية القــروض والمشــاريع الممولة واإلعانات الممنوحة مــن صندوق التنمية الزراعيالخدمات  > >

القيمة باأللف ريال

إجمالي قيمة
القروض

إجمالي عدد 
القروض

ألف
ريال

قرض

2017

2017

 الحركة العامة لقروض صندوق التنمية الزراعية
 للفترة من 1996 م الى 2017 م

617,484

657

المصدر : صندوق التنمية الزراعية



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 216217

 القروض قصيرة األجل القروض
Short term loans

 القروض متوسطة األجل
Medium-Term loans

 جملة القروض
Total Loans

Loans

 القيمة السنوات
Value

 العدد
No.

 القيمة 
Value

 العدد
No.

 القيمة 
Value

 العدد
No.

Years

G 11,802124844,3412236856,14323602009هـ1431/30

G 11,057145742,0412712753,09828572010هـ1432/31

G 17,373266899,0363025916,40832912011هـ1433/32

G 15,354312909,0393278924,39335902012هـ1434/33

G 14,5563311,033,82441931,048,38045242013هـ1435/34

G 12,1792211,279,85444501,292,03346712014هـ1436/35

G 20,0551911,335,62127141,355,67629052015هـ1437/36

G 18,88797436,6001286455,48713832016هـ1438/37

G 225468615,230289617,4846572017هـ1439/38

 1,523,37016,18618,948,70371,89120,472,07488,377Totalالمجموع

 الحركة العامة لقروض صندوق التنمية الزراعية
 للفترة من 1996 م الى 2017 م

الزراعية القــروض والمشــاريع الممولة واإلعانات الممنوحة مــن صندوق التنمية الزراعيالخدمات  > >

القيمة باأللف ريال

المصدر : صندوق التنمية الزراعية

إجمالي قيمة
القروض

إجمالي عدد 
القروض

ألف
ريال

قرض

2017

2017

617,484

657



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 218219

السنوات 

 اإلجمالي
Total

 أخري
Others

 تربية وتسمين أغنام وعجول
Sheep Goats and 
Calve breeding

 حبوب وأعالف 
Cereals& Forage

 بيوت محمية 
Green Houses

 ألبان
Milk production

 دجاج بياض
Layers

 دجاج الحم
Broilers

Year
 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

G 108.58913.82844.7522.94618.7600008.441996هـ1417/16

G 173.811125.9260039.9561.9423.420082.7231997هـ 1418/17

G 180.817561.711913.1211.32310.2219.530065261998هـ 1419/18

G 135.213226.67611.418.7255.8629.846.3146.6191999هـ 1420/19

 G 269.3231116.71480018.53310.5724.922.8196.9402000هـ 1421/20

G 297.6285154.62116.658.82421.3821.223.8181.3342001هـ 1422/21

G 304.53401762700018.33423.390018.1268.8252002هـ 1423/22

G 216.68712752002620.855.510061.3232003هـ 1424/23

G 152.511355.274310.31267002166292004هـ 1425/24

G 25572136.227000030.411004.7183.733.02005هـ 1426/25

G 168.24459.4154.2410044.314310057.113.02006هـ 1427/26

G 254.862128.1211.7127.7425.411000071.9252007هـ 1428/27

عدد المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الزراعية
خالل الفترة من 1996م إلى 2017م

الزراعية القــروض والمشــاريع الممولة واإلعانات الممنوحة مــن صندوق التنمية الزراعيالخدمات  > >

القيمة بالمليون ريال

إجمالي قيمة
المشاريع الممولة

إجمالي عدد
المشاريع الممولة

مليون
ريــــــال

مشروع

2017

2017

498

35

المصدر : صندوق التنمية الزراعية



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 220221

السنوات 

 اإلجمالي
Total

 أخري
Others

 تربية وتسمين أغنام وعجول
Sheep Goats and 
Calve breeding

 حبوب وأعالف 
Cereals& Forage

 بيوت محمية 
Green Houses

 ألبان
Milk production

 دجاج بياض
Layers

 دجاج الحم
Broilers

Year
 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

 القيمة
Value

 العدد
No.

G 207.130163.413000018.67000025.1102008هـ 1429/28

G 399.965225180010.5158.11620118568.3242009هـ1431/30

G 291.755211.424410013.590014.3448.5172010هـ1432/31

G 348.254187.515000076.5170026.4557.8172011هـ1433/32

G 310.842142.2214.41005380011.2150112012هـ1434/33

G 25329998000050105010054102013هـ1435/34

G 565622752200005111401103696222014هـ1436/35

G 842563881400001221517251310242015هـ1437/36

G 19427555000023525220171142016هـ1438/37

G 49835251130000575401415109112017هـ1439/38

عدد المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الزراعية خالل الفترة 
من 1996م إلى 2017م

الزراعية القــروض والمشــاريع الممولة واإلعانات الممنوحة مــن صندوق التنمية الزراعيالخدمات  > >

القيمة بالمليون ريال

إجمالي قيمة
المشاريع الممولة

إجمالي عدد
المشاريع الممولة

مليون
ريــــــال

مشروع

2017

2017

498

35

المصدر : صندوق التنمية الزراعية



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 222223

 الجملة السنوات 
Total

 أخرى 
Others

 نقل األبقار 
 Cow 

Transportation

  معدات إنتاج  ألبان
Dairy Farm 
 Equipment

 معدات تربية الدواجن 
Poultry Raising 

Equipment

 األعالف 
Animal Feed

 اآلليات الزراعية 
Agricultural 
Machinery

 المكائن والمضخات 
 Engines and 

Pumps
Year

1417/16296,973011,4782333840092,681188,7411996 G

1418/17 229,3760991501543071,219146,6991997 G

1419/18225,4920321301652075,538145,0891998 G

1420/19197,358010411051407068,670126,1351999 G

1421/20228,96002732219891079,757145,3612000 G

1422/21249,88002501118081,410167,3272001 G

1423/22187,9890002003067,485118,5012002 G

1424/23249,7480001602099,312148,8342003 G

1425/24246,23301188.6801966.19097,466.64145,611.252004 G

1426/25249,7724690035890101,646144,0682005 G

1427/26258,6041895004360111,687144,5862006 G

1428/2732,8871215001285012,86917,5172007 G

1429/2832,78932,7890000002008 G

اإلعانات الممنوحة عن طريق صندوق التنمية الزراعية  خالل الفترة 
من 1996م إلى 2017م

الزراعية القــروض والمشــاريع الممولة واإلعانات الممنوحة مــن صندوق التنمية الزراعيالخدمات  > >

إجمالي اإلعانات الممنوحة عن 
طريق صندوق التنمية الزراعية

ألف
ريال 201762,663

القيمة باأللف ريال

المصدر : صندوق التنمية الزراعية



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 224225

 الجملة السنوات 
Total

 أخرى 
Others

 نقل األبقار 
 Cow 

Transportation

  معدات إنتاج  ألبان
Dairy Farm 
 Equipment

 معدات تربية الدواجن 
Poultry Raising 

Equipment

 األعالف 
Animal Feed

 اآلليات الزراعية 
Agricultural 
Machinery

 المكائن والمضخات 
 Engines and 

Pumps
Year

1431/3041,82933,0010030940240733272009G

1432/3142,76742,7670000002010G

1433/3255,73855,738 000002011G

1434/3342,84042,8400000002012G

1435/3441,40441,404000002013G

1436/3550,51950,5190000002014G

1437/3656,08356,0830000002015G

1438/3754,18454,1840000002016G

1439/3862,66362,6630000002017G

اإلعانات الممنوحة عن طريق صندوق التنمية الزراعية  خالل الفترة 
من 1996م إلى 2017م

الزراعية القــروض والمشــاريع الممولة واإلعانات الممنوحة مــن صندوق التنمية الزراعيالخدمات  > >

إجمالي اإلعانات الممنوحة عن 
طريق صندوق التنمية الزراعية

ألف
ريال 201762,663

القيمة باأللف ريال

المصدر : صندوق التنمية الزراعية



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 226227

Regionمبالغ القروضعدد القروضالمنطقة 

23012,386,161Riyadhالرياض

26753,346Makkahمكة المكرمة

3316,500,846Madinaالمدينة المنورة

1188,305,094Qasseimالقصيم

813,123,209Eastern Provinceالشرقية 

563,327,077Assirعسير

1044,261,552Tabukتبوك

745,833,877Hailحائل 

8158,050Northan Frontierالحدود الشمالية 

554,900,232Jizanجازان

41945,016Najiranنجران

13627,049Albahaالباحة

924,595,045Joufالجوف

93165,716,554Totalاإلجمالي

عدد القروض المعفاة من قبل صندوق التنمية الزراعية لعام  2017م

 إجمالي عدد
القروض

 إجمالي مبالغ
القروض

931

65,716,554

الزراعية القــروض والمشــاريع الممولة واإلعانات الممنوحة مــن صندوق التنمية الزراعيالخدمات  > >

القيمة بالريال

المصدر : صندوق التنمية الزراعية



 الثروة
السمكية

2

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 228229



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 230231

السمكيةقطاع الزراعة الثروة  >

السنوات

 الخليج العربي
Arabian Gulf

 البحر األحمر
Red seaاإلجمالي 

Total
Years

 تقليدي
Traditional

 صناعي
Industrial

 تقليدي
Traditional

 صناعي
Industrial

G 193145505512671571996هـ1417/16

G 198840542813075861997هـ 1418/17

G 181340605112880321998هـ 1419/18

G 190534664713587211999هـ 1420/19

G 182534761114996192000هـ 1421/20

G 181434821815410,2202001هـ 1422/21

G 179934879515710,7852002هـ 1423/22

G 181029975215611,7472003هـ 1424/23

G 18432910,02015412,0462004هـ 1425/24

G 18272610,10215812,1132005هـ 1426/25

 أعداد مراكب صيد األسماك في الخليج العربي والبحر األحمر
خالل الفترة من1996م إلى 2017م

9224 959510,054 933820
17

20
15

20
16

20
14

أعداد مراكب صيد األسماك في 
الخليج العربي والبحر األحمر

أعداد مراكب صيد األسماك في 
الخليج العربي والبحر األحمر

أعداد مراكب صيد األسماك في 
الخليج العربي والبحر األحمر

أعداد مراكب صيد األسماك في 
الخليج العربي والبحر األحمر



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 232233

السمكيةقطاع الزراعة الثروة  >

السنوات

 الخليج العربي
Arabian Gulf

 البحر األحمر
Red seaاإلجمالي 

Total
Years

 تقليدي
Traditional

 صناعي
Industrial

 تقليدي
Traditional

 صناعي
Industrial

G 182728983315811,8462006هـ 1427/26

G 183728983315811,8562007هـ 1428/27

G 185928985515811,9002008هـ 1429/28

G 188728989815811,9712009هـ1431/30

G 193728994815812,0712010هـ1432/31

G 200528999816412,1952011هـ1433/32

G 21325825816810,5632012هـ1434/33

G 21455854816910,8672013هـ1435/34

G 21205704916493382014هـ1436/35

G 22405719215895952015هـ1437/36

G 2016 *37685617310810,054هـ1438/37

G 2017 *2056570061579224هـ1439/38

 أعداد مراكب صيد األسماك في الخليج العربي والبحر األحمر
خالل الفترة من1996م إلى 2017م

9224 959510,054 933820
17

20
15

20
16

20
14

أعداد مراكب صيد األسماك في 
الخليج العربي والبحر األحمر

أعداد مراكب صيد األسماك في 
الخليج العربي والبحر األحمر

أعداد مراكب صيد األسماك في 
الخليج العربي والبحر األحمر

أعداد مراكب صيد األسماك في 
الخليج العربي والبحر األحمر

* بيانات أولية



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 234235

السمكيةقطاع الزراعة الثروة  >

 الصيادينالسنوات
Fishermen

Fishery workersعمال الصيد
 اإلجمالي

Total
Years  سعودي

Saudi
 غير سعودي
Non-Saudi

G 6622206911,77220,4631995هـ1416/15

G 6111220912,00620,3261996هـ1417/16

G 6236188112,12220,2391997هـ 1418/17

G 6352193412,06120,3471998هـ 1419/18

G 7246185412,58021,6801999هـ 1420/19

G 6966177113,35422,0912000هـ 1421/20

G 8174171914,28624,1792001هـ 1422/21

G 8699175314,71825,1702002هـ 1423/22

G 9259164715,96026,8662003هـ 1424/23

G 9540168416,81628,0402004هـ 1425/24

G 9207178316,99627,9862005هـ 1426/25

G 9899176416,23427,8972006هـ 1427/26

 أعداد القوى العاملة فى صيد األسماك
خالل الفترة من 1995م إلى 2017م

9223190816,91228,043

أعداد 
الصيادين

عمال لصيد 
)سعودي(

عمال لصيد 
اإلجمالي)غير سعودي( أعداد القوى العاملة 

فى صيد األسماك 
 عام 2017م



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 236237

السمكيةقطاع الزراعة الثروة  >

 الصيادينالسنوات
Fishermen

Fishery workersعمال الصيد
 اإلجمالي

Total
Years  سعودي

Saudi
 غير سعودي
Non-Saudi

G 9900177516,40028,0752007هـ 1428/27

G 9915199516,20028,1102008هـ 1429/28

1000202516,20028,2252009Gهـ1431/30

10,050210516,20028,3552010Gهـ1432/31

10,270210016,33128,7012011Gهـ1433/32

9465214716,69828,3102012Gهـ1434/33

9379211716,40927,9052013Gهـ1435/34

9881215515,42227,4582014Gهـ1436/35

9639296417,11229,7152015Gهـ1437/36

2016G  *7282241314,77124,466هـ1438/37

2017G  *9223190816,91228,043هـ1439/38

 أعداد القوى العاملة فى صيد األسماك
خالل الفترة من 1995م إلى 2017م

* بيانات أولية

9223190816,91228,043

أعداد 
اإلجماليالصيادين أعداد القوى العاملة 

فى صيد األسماك 
 عام 2017م

عمال الصيد 
)سعودي(

عمال الصيد 
)غير سعودي(



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 238239

السمكيةقطاع الزراعة الثروة  >

  2017م*  2016م*2015م*2014م2013م2012م2011م2010مالسنوات

عدد األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام 
بيولوجيا )طن متري(

65,06663,16771,39161,76867,99564,88266,53866,401

 نسبة األرصدة السمكية ضمن مستوى 
مستدام بيولوجيا )%(

7179808774626254

   عدد ونسبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا 
بالمملكة لألعوام من 2010م  إلى 2017م    

* بيانات أولية



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 240241

السمكيةقطاع الزراعة الثروة  >

السنوات

استزراع السمكي     المصائد البحرية          

اإلجمالي 
)11+8( 

)12(
Years الخليج العربي  البحر األحمر

الميــاة
الدولية                                      

)7(

اإلجمالي 
 )7+6+3(

)8(

استزاع 
مياة عذبة                            

)9(

استزاع مياة 
 مالحة

)10(

اإلجمالي  
)10+9( 

)11(
مصايد

تقليدية
)1(

مصائد
صناعية 

)2(

 اإلجمالي
)2+1( 

)3(

مصايد            
تقليدية                      

)4(

مصائد
صناعية

)5(

اإلجمالي 
 )5+4( 

            )6( 

1423/2217,389581223,20127,99322528,218391255,33139182086600461,3352001 G

1424/2315,769648722,25632,94727633,223173257,21118844860674463,9552002 G

1425/2413,805736021,16533,23714333,38089555,4402470938911,85967,2992003 G

1426/2513,238721020,44834,8847734,9611055,4192306886611,17266,5912004 G

1427/2615,779753523,31426,97012027,090050,404293411,44114,37564,7792005 G

1428/2715,819761623,43541,9607842,038065,473342712,15915,58681,0592006 G

1429/2817,770894026,71039,90314940,052066,762360614,83218,43885,2002007 G

1430/2918,305920927,51441,10415341,257068,771435017,89222,24291,0132008 G

1431/3018,010906127,07140,44315140,594067,665516721,25526,42294,0872009 G

1432/3117,339872326,06238,93514539,080065,142515721,21226,36991,5112010 G

1433/3217,155863525,79037,3413637,377063,167453211,54416,07679,2432011 G

اجمالي المصيد من المصائد البحرية واالستزراع السمكي في المملكة 
العربية السعودية خالل الفترة من 2001م إلى 2017م

اإلنتاج بالطن TON



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 242243

السمكيةقطاع الزراعة الثروة  >

السنوات

استزراع السمكي     المصائد البحرية          

اإلجمالي 
)11+8( 

)12(
Years الخليج العربي  البحر األحمر

الميــاة
الدولية                                      

)7(

اإلجمالي 
 )7+6+3(

)8(

استزاع 
مياة عذبة                            

)9(

استزاع مياة 
 مالحة

)10(

اإلجمالي  
)10+9( 

)11(
مصايد

تقليدية
)1(

مصائد
صناعية 

)2(

 اإلجمالي
)2+1( 

)3(

مصايد            
تقليدية                      

)4(

مصائد
صناعية

)5(

اإلجمالي 
 )5+4( 

            )6( 

1434/3317,324880626,13045,1907145,261071,391507312,21017,28388,6742012 G

1435/3418,083638324,46637,2356737,302061,76856103580919070,9582013 G

1436/3518,677525623,93343,9867644,062067,995606017,81023,87091,8652014 G

1437/3617,940512223,06241,7556541,820064,882682531,94538,770103,652* 2015 G

1438/3718,176518023,35643,1235943,182066,538771032,57040,280106,818* 2016 G

1439/38 18,058521123,26943,0805243,132066,401850046,50055,000121,401* 2017 G

اجمالي المصيد من المصائد البحرية واالستزراع السمكي في المملكة 
العربية السعودية خالل الفترة من 2001م إلى 2017م

66,40155,000121,401 20
17

20
17

20
17

المصيد من
المصائد البحرية

المصيد من
االستزراع السمكي

إجمالي المصيد من المصائد 
البحرية واالستزراع السمكي

* بيانات أولية

اإلنتاج بالطن TON



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 244245

السمكيةقطاع الزراعة الثروة  >

السنوات

     المنطقة          

Yearsاإلجمالي القطاع الجنوبي    القطاع االوسط   القطاع الشمالي

منطقة المدينة منطقة تبوك  
منطقة مكة اإلجمالي  المنورة  

اإلجمالي  منطقة جازان   منطقة عسير  اإلجمالي  المكرمة  

1429/283182123344154312431212517793904417,7712007 G

1430/293278127045484442444212898028931718,3072008 G

1431/303225125044754370437012697897916618,0112009 G

1432/313105120343084207420712227603882517,3402010 G

1433/323004126842724149414912087526873417,1552011 G

1434/333116121843344084408412317675890617,3242012 G

1435/34344686843144282428213258163948818,0842013 G

1436/352439164740865304530413067981928718,6772014 G

1437/362396140037965228522812997617891617,940* 2015 G

1438/372401155139525196519612757753902818,176* 2016 G

1439/38 2372150938815117511712797781906018,058* 2017 G

 االنزال السمكي حسب المناطق في البحر األحمر خالل الفترة
تبوك من 2007م إلى 2017م

عسير

مكة المكرمة

جازان

المدينة المنورة

18,058 20
17

إجمالي اإلنزال السمكي
في البحر األحمر

* بيانات أولية

اإلنتاج بالطن TON



 الثروة
الحيوانية

3

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 246247



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 248249

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

االجماليقطط وكالبابلابقارماعزضانالمرض
1,152,536415,3319508806601,585,441اإلجهاض المعدي

4,120,8751,078,17181,763136705,282,176الحمى القالعية

طاعون المجترات 
7,315,2712,244,7380009,560,009الصغيرة

000237,5340237,534جدري اإلبل

8,340,6191,329,7020009,670,321جدري الضأن

11,331,9044,610,902709696,544016,046,446التسمم الدموي

7,704,5503,149,152663750,197010,910,536التسمم المعوي

650,82982,51901000733,448السل الكاذب

52,31860,718000113,036المايكوبالزما

00417,80100417,801التهاب الجلد العقدي

23,844626851514,19296945,788داء الكلب

2,202,977658,057960014,80902,885,443لقاح مزدوج

42,895,72313,635,558532,920422,80996957,487,979االجمالي

عدد فصائل الحيوانات المحصنة من قبل الوزارة ضد األمراض 
الحيوانية بالمملكة لعام 2017م

 إجمالي
الضان

 إجمالي
االبل

 إجمالي
الماعز

 إجمالي
القطط 

والكالب

 إجمالي
االبقار

 إجمالي
حميع الفصائل

42,895,723422,809

13,635,558969

532,92057,487,979

خدمات الثروة الحيوانية >

الوحدة بالرأس



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 250251

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

 أبقارالسنوات
Cattle

 جمال
Camels

 ماعز
Goats

 ضأن
Sheep

 خيول
Horses

 طيور وحيوانات أخرى
OthersYears

 (1416 - 04)655651629,46955,0097110,741(1984 - 95 G)

1417/16523452294413814171996 G

1418/17423402219616322711997 G

1419/18493592435435411971998 G

1420/194832723594237181999 G

1421/20513322405441911102000 G

1422/2167592208697155502001 G

1423/22373541883363323022002 G

1424/23373531659363313882003 G

1425/243237021562793253372004 G

1426/25614882577466823042005 G

1427/269463331724754323532006 G

1428/279977041246024328172007 G

 أعداد الحيوانات والطيور المعالجة فى المملكة
خالل الفترة من )95 ـــ 1984(م  إلى 2017م

الضان

خيولالجمال

الماعز

االبقار

طيور وحيوانات 
 أخرى

إجمالي أعداد الحيوانات والطيور 
المعالجة عام 2017م

1277161

56621

4439302

خدمات الثروة الحيوانية >

األعداد باأللف



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 252253

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

 أبقارالسنوات
Cattle

 جمال
Camels

 ماعز
Goats

 ضأن
Sheep

 خيول
Horses

 طيور وحيوانات أخرى
OthersYears

1429/2814545335546834742642008 G

1431/305755626304790101442009 G

1432/3169507243441342052010 G

1433/32312502125130421392011 G

1434/33313391567296111822012 G

1435/34252961520672775722013 G

1436/358493145437474411152014 G

1437/3611536695112079252015 G

1438/37101630552436997292016 G

1439/3812756644397161213022017 G

210915,81094,247153,36631517,772Totalاالجمالي

 أعداد الحيوانات والطيور المعالجة فى المملكة
خالل الفترة من )95 ـــ 1984(م  إلى 2017م

الضان

خيولالجمال

الماعز

االبقار

طيور وحيوانات 
 أخرى

 إجمالي أعداد الحيوانات 
والطيور المعالجة

2109153,366

15810315

94,24717,772

خدمات الثروة الحيوانية >

األعداد باأللف



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 254255

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

اإلجماليطيورارانبقططكالبدواجنحميرخيولإبلابقارماعزضاناالدارة العامة/المديرية

125,17159,258435138,799655011,708359450240,076االحساء

48,16937,47339876800445000094,894االفالج

992,546800,16436,29684,1280095,7577670002,009,658الباحة

59,32324,9451122390032,6670000119,185الجوف

212,04052,00231742606510354100230272,834الحدود الشمالية

395,313349,819601335,2600000000786,405الخرج

144,19281,50715414,4220000000240,275الدوادمي

153,51888,16293215,22798087670000266,704الرياض

37,59010,264237734000000048,825الزلفي

257,19992,328271030,32715,57013987352000407,010الشرقية

42,20231,101231630023,194000096,791الطائف

22,51921,143195342308420537928001090058,975القريات

207,66760,072192012,45660018,235068717650302,862القصيم

 اعداد الحيوانات والطيورالمعالجة في المملكة لعام 2017م

خدمات الثروة الحيوانية  إجـمـالـي أعـداد الحيوانات<
والطيور المعـالـجة

20
1712,615,264

الوحدة بالرأس



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 256257

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

اإلجماليطيورارانبقططكالبدواجنحميرخيولإبلابقارماعزضاناالدارة العامة/المديرية

30,03437,743142964002500000071,383المجمعة

842,822573,554876146,258480639352060071,569,989المدينة

393,671364,80521,39931,567141323651,9104502703210866,042بيشة

46,75729,499855391243012210003083,226تبوك

295,410401,49924,15731,3261801590000752,569جازان

176,94522,060052790024101809233213,776حائل

39,24519,66006153002500000067,558شقراء

903,526703,94221,25721,185279000211001,650,400عسير

55,41523,946905667000000085,118عنيزة

1,473,898470,611135321,1146401296000141,968,350مكة المكرمة

139,52532,03920858680688044850000187,502نجران

66,05550,95023831,57019035100025150154,857وادي الدواسر

7,160,7524,438,546126,846566,06720,648375276,31340631741462915,28412,615,264اإلجمالي

 اعداد الحيوانات والطيورالمعالجة في المملكة لعام 2017م

خدمات الثروة الحيوانية  إجـمـالـي أعـداد الحيوانات<
والطيور المعـالـجة

20
1712,615,264

الوحدة بالرأس



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 258259

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

اإلجهاض المناطق
المعدي

الحمى
القالعية

طاعون 
المجترات 

الصغيرة

جدري
اإلبل

جدري
الضأن

التسمم 
الدموي

التسمم 
المعوي

السل
التهاب الجلد المايكوبالزماالكاذب

مزدوج داء الكلبالعقدي
االجمالي)معوي+دموي(

24,01172,786525,0437755568,874497,455384,74321,0420105,8011347252,8912,461,748االحساء

637795576958008520115,97888,58200000230,167االفالج

286,690133,100498,27412,042454,219685,838674,497000111002,745,770الباحة

16,900235,479153,5582200338,834266,60349,300239800001,065,272الجوف

157,400153,100673,4001100758,300953,850248,870445036000642125,6403,080,352الحدود الشمالية

7565235,708253,8891770168,886477,162391,90043,2000320,000001,900,080الخرج

124,940105,540355,0003680354,830995,705917,91000012,806118,6502,989,061الدوادمي

39,355353,421964,67062001,080,4141,687,6691,030,28796,020955010,000808171,0295,449,423الرياض

42091,480131,2000111,400615,800467,950000001,418,250الزلفي

93,450799,425496,20085,200649,002405,000405,0000010,0000297,0003,240,277الطائف

120258,69330,9501547158,340172,977382,659015,4180001,020,704القريات

34,32870,184361,8262655322,650528,849553,40014,00020009500141201,900,804القصيم

20,100130,100390,950130090,20096,350135,20000000864,200المجمعة

41,662358,170304,8313712306,955942,086939,738000136649,8382,948,358المدينة

 عدد الحيوانات المحصنة ضد األمراض الحيوانية األكثر انتشاراً
في مناطق المملكة  لعام 2017م

خدمات الثروة الحيوانية >

عدد الحيوانات 
57,545,479المحصنة 20

17

الوحدة بالرأس



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 260261

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

اإلجهاض المناطق
المعدي

الحمى
القالعية

طاعون 
المجترات 

الصغيرة

جدري
اإلبل

جدري
الضأن

التسمم 
الدموي

التسمم 
المعوي

السل
التهاب الجلد المايكوبالزماالكاذب

مزدوج داء الكلبالعقدي
االجمالي)معوي+دموي(

المنطقة 
282,862340,2841,258,84890601,384,3951,946,035560,6792450020,0002029833,8476,640,489الشرقية

335,431152,200470,5009650209,500382,100411,100000979153,3002,124,760بيشة

11,770108,404194,36465,925208,675544,519227,62900014,321442,5251,818,132تبوك

4151186,122161,6272189169,757602,781358,97319,35412,7150096,7231,614,392جازان

41,300459,9001,217,60027501,298,6001,806,000886,000200015,0000540085,0055,819,555حائل

680084,450126,900096,080133,735142,205300000650593,235شقراء

23,840583,978308,0121560196,170446,839347,51521,30754,7530400192,0352,176,409عسير

1762115,33085,820534104,870141,790123,083503,9770080001,077,966عنيزة

27,527130,951501,9607850433,690895,556587,2561500027802,585,218مكة

242076,04186,8926340149,130525,624481,280000197566,9601,396,662نجران

039,3750171548,030180,145114,78010000500384,195وادي الدواسر

1,585,4415,282,1769,560,009237,5349,670,32116,046,44610,910,536733,448113,036475,30145,7882,885,44357,545,479االجمالي

 عدد الحيوانات المحصنة ضد األمراض الحيوانية األكثر انتشاراً
في مناطق المملكة  لعام 2017م

خدمات الثروة الحيوانية >

عدد الحيوانات 
57,545,479المحصنة 20

17

الوحدة بالرأس



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 262263

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

المكافحة بالرش األرضي

جازان نجرانالمدينة المنورةمكة المكرمةالمنطقة

عدد الشهر
الحظائر

عدد
المزارع

مرامي/
عدد المجموعمستنقعات

الحظائر
عدد

المزارع
مرامي/

عددالمجموعمستنقعات
الحظائر

عدد
المزارع

مرامي/
عددالمجموعمستنقعات

الحظائر
عدد

المزارع
مرامي/

المجموعمستنقعات

109748625118343050401201691017021,10022,550043,650يناير

1575680345260001001020406012010000100فبراير

111748623118345050801801981019921,1002270023,370مارس

94643723716201165741502250022518,9002590021,490أبريل

9464462311623960701392200022013,7005350019,050مايو

96644723816511167741522340023418,9002590021,490يونيو

109249125118345050901901941019521,1102273023,383يوليو

127052130120922640661321005010518,3402426020,766أغسطس

93338819115124381051471370013712,395810013,205سبتمبر 

96146023416551366841632380023818,9172595021,512أكتوبر

109448325818355851932022011020221,1162277023,393نوفمبر 

123528127117872338541151002010218,3342420020,754ديسمبر

13,2325606303921,8772855858301700203651602147204,01248,1510252,163اإلجمالي

ملخص تقارير مكافحة نواقل مرض حمى الضنك ومرض حمى الوادي 
المتصدع لعام 2017م

مكافحة نواقل مرضخدمات الثروة الحيوانية >>



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 264265

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

                  المكافحة بالرش الجوي

المجموعجازانمكة المكرمةاألشهر  /  المنطقة
81018يناير

101121فبراير

81018مارس

8614أبريل

101121مايو

8614يونيو

81018يوليو

101121أغسطس

8715سبتمبر 

8614أكتوبر

81018نوفمبر 

101121ديسمبر

104109213اإلجمالي 

ملخص تقارير مكافحة نواقل مرض حمى الضنك ومرض حمى الوادي 
المتصدع لعام 2017م

إجمالي المكافحة بالرش الجوي
عام 2017م

213

مكافحة نواقل مرضخدمات الثروة الحيوانية >>



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 266267

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

عدد العياداتعدد الصيدلياتالمنطقةم
16810الرياض1

329المدينة المنورة2

71الحدود الشمالية3

131نجران4

10012مكة المكرمة5

242حائل6

635القصيم7

221جازان8

9511المنطقة الشرقية9

42الباحة10

4210عسير11

261تبوك12

100الجوف13

60665المجموع

671المجموع الكلي للمنشآت البيطرية الخاصة

179عدد الوحدات البيطرية الحكومية التابعة للوزارة

850المجموع الكلي للمنشآت الخاصة والعامة

إحصائية المنشآت البيطرية الخاصة  والمجموع الكلي للمنشآت 
البيطرية الخاصة والعامة لعام 2017م

اإلجمالي

البيطرية  الوحدات  عدد 
للوزارة التابعة  الحكومية 

للمنشآت  الكلي  المجموع 
والعامة الخاصة 

للمنشآت  الكلي  المجموع 
الخاصة البيطرية 

671

179

850

مكافحة نواقل مرضخدمات الثروة الحيوانية >>



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 268269

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

تراخيص نقل ملكية        نقل مقر  تجديدتصريح مزاولة مهنة

3771471927183

                   376  منشأة بيطرية المجموع الكلي

إحصائية بما تم )الترخيص له، تجديد، نقل مقر، نقل ملكية( من 
منشآت بيطرية وتصاريح مزاولة مهنة لعام 2017م

مكافحة نواقل مرضخدمات الثروة الحيوانية >>



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 270271

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

الكميةاسم اللقاحم

مليون جرعةلقاح مرض حمى الوادي المتصدع لمناطق المراقبة.1

18 مليون جرعةلقاح الحمى القالعية باألبقار.2

600 الف جرعةلقاح الحمى القالعية باألغنام.3

30 الف جرعةلقاح حمى غرب النيل ولقاح الهربس ولقاح الكزاز الخاص بالخيول.4

كمية اللقاحات التي تم توفيرها لعام 2017م  

لقاح مرض حمى الوادي 
المتصدع لمناطق المراقبة

لقاح الحمى القالعية 
باألغنام

لقاح الحمى القالعية 
باألبقار

لقاح حمى غرب النيل ولقاح الهربس 
ولقاح الكزاز الخاص بالخيول

600 الف جرعةمليون جرعة

30 الف جرعة18مليون جرعة

مكافحة نواقل مرضخدمات الثروة الحيوانية >>



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 272273

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

  اسم اللقاح

السنوات

 نيو كاسل هـ ب 1
    Newcastle

vaccine HB1

 مزدوج
 ND+HBI
Vaccine

نيو كاسل 
 السوتا

 ND Lasota
vaccine

 مزدوج
 ND+Lasota

Vaccine

التهاب الشعب 
 الهوائية المعدي

 Infectious
Bronchitis

 جدرى الضأن
 Sheep Pox

Vaccine

 جدرى الجمال
 camel Pox

 الطاعون البقرى
 Rinderpest 

vaccine

طاعون 
المجترات 

 الصغيرة
Peste des petits

داء الكلب 
 لحيوانات

 Rabies المزرعة 
for animals 

farm 

 الجلد العقدي
Lumpy skin

 داء الكلب 
rabies للكالب 

For dogs
Years

1417/16251,5190118,600028,9801069.801148.506.2001996 G

1418/17248,6500111,540020,7001335.90009.5001997 G

1419/18239,7300103,300020,6005534.4002850001998 G

1420/19205,790075,000044,13013910375029700001999 G

1421/20175,000071,340043,500185004600289515002000 G

1422/2144,955000000138827410002001 G

1423/22171,878085,415057,5871861.8037843150002002 G

1424/23142,413085,415057,0876509.5037817150002003 G

1425/24262,972056,514029,37023,269.80619.256870002004 G

1426/2529,26214,22070,823068,6107985.2001255.40002005 G

1427/26126,18429,50014,58529,400011,594.4009963.90002006 G

1428/27101,65028,64371,79942,63445,98410,06239001807.60002007 G

إنتاج مركز اللقاحات البيطرية  خالل الفترة من 1996م إلى 2017م

المختبرات >

العدد باأللف جرعة

إجمالي عدد 
القاحات البيطرية

43,923.05 20
17



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 274275

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

  اسم اللقاح

السنوات

 نيو كاسل هـ ب 1
    Newcastle

vaccine HB1

 مزدوج
 ND+HBI
Vaccine

نيو كاسل 
 السوتا

 ND Lasota
vaccine

 مزدوج
 ND+Lasota

Vaccine

التهاب الشعب 
 الهوائية المعدي

 Infectious
Bronchitis

 جدرى الضأن
 Sheep Pox

Vaccine

 جدرى الجمال
 camel Pox

 الطاعون البقرى
 Rinderpest 

vaccine

طاعون 
المجترات 

 الصغيرة
Peste des petits

داء الكلب 
 لحيوانات

 Rabies المزرعة 
for animals 

farm 

 الجلد العقدي
Lumpy skin

 داء الكلب 
rabies للكالب 

For dogs
Years

1429/28106,23015,65055,95814,05015,10013,379.9998.75998.758006.90002008 G

1431/30128,430015,000042,0008108008004.30002009 G

1432/3189,75029,25046,30028,70042,75014,16865565511,7600002010 G

1433/32118,48029,10075,29030,10014,65021,4520020,7650002011 G

1434/33040,710027,40025,00013,5120017,4000002012 G

1435/3448,42026,42034,82042,50025,00016,21033633612,5130002013 G

1436/3552,75012,65049,93012,73013,00018,443623.75018,9360002014 G

1437/3645,460820036,245820026,78021,014334.25018,924010402015 G

1438/370000017,211.5008484.40522.82016 G

1439/380000021,156296.25021,460.80101002017 G

2,589,523234,3431,177,874235,714620,82823,7118.2363414,251.45169,925.430.72572.80Totalاالجمالي

إنتاج مركز اللقاحات البيطرية  خالل الفترة من 1996م إلى 2017م

المختبرات >

العدد باأللف جرعة

إجمالي عدد 
القاحات البيطرية

43,923.05 20
17



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 276277

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

   اسم اللقاح                                                                       
السنوات

لقاح التسمم 
المعوي الخماسي  

 Enterotoxaemia Vaccine
- peuta valeut

 لقاح التسمم المعوي الثماني
االنتروتوكسيميا

Enterotoxaemia Vaccine
 - octa valeut 

لقاح التسمم الدموي 
الثالثي

  Hemorrhagic Septicemia 
- tri valeut Vaccine

لقاح البروسيال ريف 
1 بنوعيه المركز 

والمخفف
Brucell Vaccine

 لقاح مزدوج )التسمم
 )المعوي+التسمم الدموي

Dual vaccine 
(Enterotoxaemia 
+ Pasteurellosis)

 لقاح االلتهاب الرئوي عند الماعز
ميكوبالزما

 Contagious Caprin Ploro 
Pneumonia vaccine 

(mycoplasma)

                                                                                                                                            Vaccine   
                           
Years

1439/38030,00030,000300010,00010002017 G

إنتاج مركز اللقاحات البيطرية )البكتيرية(  لعام 2017م

المختبرات >

العدد باأللف جرعة



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 278279

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

  إنتاج اللقاحات البيطرية 

المقياسانتاج اللقاح البيطرية
جرعة43,923,050انتاج اللقاحات الفيروسية

جرعة74,000,000انتاج اللقاحات البكتيرية

االختبارات 

المقياسعدد االختبارات 
اختبار92,630عدد االختبارات بالمختبرات التشخيصية

اختبار49,522عدد االختبارات بمختبر الجودة

اختبار143,683عدد االختبارات باإلرساليات الحيوانية 

اختبار688عدد االختبارات باإلرساليات النباتية

اختبار70,783 فحوصات أمراض حملة التقصي الشامل

الفسوحات

المقياس     الفسوحات
فسح1078عدد فسوحات المواد المخبرية 

إنتاج اللقاحات البيطرية وعدد االختبارات والفسوحات لعام  2017م

المختبرات >



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 280281

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

السنوات

 الحيوانات
Animals

 الدواجن
Poultry

Years
 أغنام
Sheep

 ماعز
Goats

 جمال
Camel

 أبقار
Cattle

 خيول
Horses

 دواجن حية
live 

 Chickens

 طيور زينة
Birds

 صيصان
Baby 

 Chick

 بيض تفقيس
Egg hatchery

  )1416 - 02(77,46311,1332858371.823170.5329964,036523,013(1982 - 95 G)

 1417/165,24220667160.350.6119492353461996 G

 1418/17 4,06810235530.441.2212476313,6531997 G

1419/18 4,2972511930.418.4335314119,1001998 G

1420/19 3,8455034760.351.2339253425,9101999 G

1421/20 3,7097443800.280.18413298729,6792000 G

1422/213,5342915220.340.87549483650,3202001 G

1423/22 5,11725046480.276.935658,45666,7642002 G

1424/23 4,33929118200.271.84413484961,0932003 G

1425/24 4,45047318110.319.02239300341,9462004 G

1426/25 4,524561681960.770229331536332005 G

1427/26 4,32436110370.330094765552006 G

أعداد الحيوانات والدواجن المفسوحة من قبل المحاجر الحيوانية 
والنباتية بالمملكة خالل الفترة من )95 ــ 1982(م إلى 2017م

المحاجــر الحيوانية والنباتية  >

العدد باأللف



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 282283

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

السنوات

 الحيوانات
Animals

 الدواجن
Poultry

Years
 أغنام
Sheep

 ماعز
Goats

 جمال
Camel

 أبقار
Cattle

 خيول
Horses

 دواجن حية
live 

 Chickens

 طيور زينة
Birds

 صيصان
Baby 

 Chick

 بيض تفقيس
Egg hatchery

1428/27 3,614209295511.300389382,1402007 G

1429/28 4,0385495711.2700181263,3332008 G

1431/304,49677741260.91400200443,0122009G

1432/315,07815918100227181922010G

1433/325,9762639770.65600213088892011G

1434/337,7230136131.00900289459,2322012G

1435/347,428324132321.37002355109,4422013G

1436/357,510340104491.6400470369,9192014G

1437/369,41138864632.27005151155,3442015G

1438/378,22737569651.66004675132,8602016G

1439/386,3503014880.42409453283106,9802017G

أعداد الحيوانات والدواجن المفسوحة من قبل المحاجر الحيوانية 
والنباتية بالمملكة خالل الفترة من )82 - 1995(م إلى 2017م

المحاجــر الحيوانية والنباتية  >

العدد باأللف



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 284285

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

المحاجر

 الحيوانات
Animals

 الدواجن
Poultry

 أغنام
Sheep

 ماعز
Goats

 جمال
Camels

 أبقار
Cattles

 خيول
Horses

 طيور زينة
Birds

 صيصان
Baby Chick

 بيض تفقيس
Eggs Hatchay

 الحم
Broiler

 غير الحم
Not Broiler 

المطارات

مطار الملك خالد 
0000622945,1262,144,93053,163,8903,437,480بالرياض

مطار الملك عبد 
0000380500,14828,414,8520العزيز بجدة

0000180016,673,0400مطار الملك فهد

000000004,571,880مطار المدينة

المواني البحرية

6,251,889286,34544,95391300000ميناء جده اإلسالمي

21,80014,3791575565000000ميناء جازان

000000000ميناء الدمام

000000000ميناء ضبا

أعداد الحيوانات والدواجن المفسوحة من قبل المحاجر الحيوانية 
والنباتية بالمملكة حسب المنافذ لعام 2017م

المحاجــر الحيوانية والنباتية  >



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 286287

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

المحاجر

 الحيوانات
Animals

 الدواجن
Poultry

 أغنام
Sheep

 ماعز
Goats

 جمال
Camels

 أبقار
Cattles

 خيول
Horses

 طيور زينة
Birds

 صيصان
Baby Chick

 بيض تفقيس
Eggs Hatchay

 الحم
Broiler

 غير الحم
Not Broiler 

مدخل بحري

الميناء الجاف 
000000000بالرياض

75,6154100170638,187638,1870محجر الحديثة

17821022301080000محجر سلوى

محجر جسر الملك 
0000260000فهد

854062801490000محجر الرقعى

6830000000محجر الخفجى

000000000محجر حالة عمار

535061461229124500080,240البطحاء

000000000محجر الخضراء

000000000محجر الطوال

6,350,457301,48447,52577921102945,1763,283,26598,889,9698,089,600اإلجمالي

أعداد الحيوانات والدواجن المفسوحة من قبل المحاجر الحيوانية 
والنباتية بالمملكة حسب المنافذ لعام 2017م

المحاجــر الحيوانية والنباتية  >



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 288289

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

Yearsانواع نباتية أخرى)طن(الفاكهة )طن(الخضروات )طن(السنوات

1436/35484,9061,071,13012,136,4242014 G

1437/36666,9021,177,9019,605,1652015 G

1438/37481,9363,101,30523,161,5242016 G

1439/38762,5841,580,23611,321,4582017 G

كميات الخضروات والفاكهة المفسوحة من قبل الحجر النباتي بالطن                               
خالل الفترة من 2014م إلى 2017م  

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

762,584

2017م

1,580,23611,321,458

كميات الخضروات والفاكهة المفسوحة

المحاجــر الحيوانية والنباتية  >

هـ

هـ

هـ

هـ

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



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 290291

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

أنواع نباتية أخرى*خضارفاكهةمنفذ الدخول
271,68078,1485,707,535ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

702,263331,5722,642,196ميناء جدة اإلسالمي

00421,163ميناء جازان

002,166,792ميناء ينبع

264,216109,114238,020ميناء ضباء

1821408,375الميناء الجاف بالرياض

6,3654,8802,542مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

16,50018,0024,178مطار الملك خالد الدولي بالرياض

8,0765,88692,813مطار الملك فهد الدولي بالدمام

579637,477مطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

28,85085,937771منفذ الحديثة

108,47941,455127منفذ البطحاء

كميات الخضروات والفاكهة المفسوحة بالطن من قبل الحجر النباتي 
خالل عام 2017م

إجمالي فاكهة

إجمالي خضار

1,580,236

762,584

إجمالي كميات الخضروات 
والفاكهة المفسوحة بالطن

عام 2017م

المحاجــر الحيوانية والنباتية  >

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

طن

طن



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 292293

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

أنواع نباتية أخرى*خضارفاكهةمنفذ الدخول

2,362644منفذ الرقعي

4567035منفذ سلوى

6,5612,7150جسر الملك فهد 

000منفذ الطوال 

000منفذ الخضراء

000منفذ علب

163,66784,53829,430منفذ الوديعة

000منفذ حالة عمار

1,580,236762,58411,321,458المجموع الكلي )طن(

كميات الخضروات والفاكهة المفسوحة بالطن من قبل الحجر النباتي 
خالل عام 2017م

أنواع نباتية أخرى

11,321,458

إجمالي كميات الخضروات 
والفاكهة المفسوحة بالطن

عام 2017م

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

طن



تقديرات المحاصيل  الزراعية 
والحيوانية والسمكية

4

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 294295



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 296297

المحصول

2014*2015**2016**2017**

Crop المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

11,684204,30911,816196,79111,949207,52412,084207,096Tomatoطماطم

17,082229,48017,622459,18618,180466,40218,755476,418Potatoبطاطس

311349,7522,78052,9862,48344,6722,21839,107Marrowكوسا

206332,2141,87527,3721,70425,8441,54923,850Eggplantباذنجان

217129,7341,92723,0041,71021,4991,51720,084Okraباميا

64010,60972712,79682513,75093715,617Carrotجزر

265264,6872,67366,1412,69468,8962,71670,992Dry Onionبصل

162628,7751,81230,2622,02036,7552,25139,876Cucumberخيار

382875,9683,23067,5532,72549,9332,29945,051Melonشمام

24,554494,61226,162505,72227,874574,65329,699606,186Watermelonبطيخ

10,712194,0309,610174,1308,621156,2897,734143,010Otherأخرى

80,1251,614,17180,2341,615,94380,7851,666,21781,7591,687,286Totalاإلجمالي

تقدير المساحة واإلنتاج للخضروات )مكشوف( حسب المحاصيل 
لألعوام من 2014 إلى 2017 )المساحة بالهكتار واإلنتاج بالطن(

تقديــرات المحاصيل الزراعية< <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

 *    السنة الزراعية من مارس 2014 إلى فبراير 2015م وفقا للتعداد الزراعي 2015
**   بيانات تقديرية

إجمالي المساحة بالهكتار 

إجمالي اإلنتاج بالطن 

81,759
1,687,286 20

17

TON



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 298299

تقدير المساحة واإلنتاج للخضروات )بيوت محمية( حسب المحاصيل 
لألعوام من 2014 إلى 2017  )المساحة بالهكتار واإلنتاج بالطن(

المحصول

2014*2015**2016**2017**

Crop المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

1,14996,0931,17691,8261,20497,6791,23399,293Tomatoطماطم

88570,16187570,40186571,79585571,556Cucumberخيار

16714,06415911,91115112,23114411,504Marrowكوسا

81860,27087057,01392576,67198469,720Otherأخرى

3,019240,5873,080231,1513,145258,3763,216252,072Totalاإلجمالي

تقديــرات المحاصيل الزراعية< <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

 *    السنة الزراعية من مارس 2014 إلى فبراير 2015م وفقا للتعداد الزراعي 2015
**   بيانات تقديرية

إجمالي المساحة بالهكتار 

إجمالي اإلنتاج بالطن 

3,216
252,072 20

17

TON



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 300301

 تقدير المساحة واإلنتاج للمحاصيل الزراعية لألعوام 
من 2014 إلى 2017 )المساحة بالهكتار واإلنتاج بالطن(

المحصول

2014*2015**2016**2017**

Crop المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

321,2461,595,114305,8561,630,082291,4461,524,831277,9481,509,231Cerealsالحبوب

80,1251,854,75883,3141,847,09483,9301,924,59284,9751,939,358Vegetablesالخضروات

501,2159,619,056501,72310,124,671502,23210,399,669502,74210,146,633Fodderاألعالف

145,188930,969145,359967,857145,5341,005,661145,7101,050,066Fruitsالفواكه

1,047,77313,999,8971,036,25214,569,7041,023,14214,854,7531,011,37514,645,287Totalاإلجمالي

تقديــرات المحاصيل الزراعية< <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

 *    السنة الزراعية من مارس 2014 إلى فبراير 2015م وفقا للتعداد الزراعي 2015
**   بيانات تقديرية

إجمالي المساحة بالهكتار 

إجمالي اإلنتاج بالطن 

1,011,375
14,645,287 20

17

TON



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 302303

تقدير المساحة واإلنتاج للحبوب حسب المحاصيل لألعوام
من 2014 إلى 2017 )المساحة بالهكتار واإلنتاج بالطن(

المحصول

2014*2015**2016**2017**

Crop المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

122,199718,530112,956693,776104,414618,65396,517620,923Wheatقمح

3,9908,0224,2227,3094,4677,5394,7268,055Milletدخن

63,101166,03360,740157,76458,467152,34156,279147,353Sorghumذرة رفيعة

2,44813,4012,45613,0402,46314,7682,47115,079Maizeذرة شامية

101,266596,35599,190677,96497,157648,62095,166637,612Barleyشعير

2,0603,4851,9433,8391,8332,6391,7293,258Sesameسمسم

 26,18289,28724,34976,39122,64580,27221,06076,951Otherأخرى

321,2461,595,114305,8561,630,082291,4461,524,831277,9481,509,231Totalاإلجمالي

تقديــرات المحاصيل الزراعية< <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

 *    السنة الزراعية من مارس 2014 إلى فبراير 2015م وفقا للتعداد الزراعي 2015
**   بيانات تقديرية

إجمالي المساحة بالهكتار 

إجمالي اإلنتاج بالطن 

277,948
1,509,231 20

17

TON



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 304305

المحصول

2014*2015**2016**2017**

Crop المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

432,1348,463,162432,6648,925,739433,1959,080,758433,7268,915,622Cloverبرسيم

69,0811,155,89469,0591,198,93269,0371,318,91169,0161,231,011Otherأخرى

501,2159,619,056501,72310,124,671502,23210,399,669502,74210,146,633Totalاإلجمالي

 تقدير المساحة واإلنتاج لألعالف حسب المحاصيل لألعوام 
من 2014 إلى 2017 )المساحة بالهكتار واإلنتاج بالطن(

تقديــرات المحاصيل الزراعية< <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

 *    السنة الزراعية من مارس 2014 إلى فبراير 2015م وفقا للتعداد الزراعي 2015
**   بيانات تقديرية

إجمالي المساحة بالهكتار 

إجمالي اإلنتاج بالطن 

502,742
10,146,633 20

17

TON



قطاع الزراعة

الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 306307

 تقدير المساحة واإلنتاج للفواكه حسب المحاصيل لألعوام 
من 2014 إلى 2017  )المساحة بالهكتار واإلنتاج بالطن(

المحصول

2014*2015**2016**2017**

Crop المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

المساحة
 Area 

 اإلنتاج
Production 

107,281656,807107,564687,571107,848696,834108,133754,761Datesتمور

4,73144,6754,66337,7334,59641,2634,53040,068Citrusموالح

3,81742,7153,80642,4663,79641,4133,78544,505Grapesعنب

29,359186,77229,326200,08729,294226,15029,262210,733Otherأخرى

145,188930,969145,359967,857145,5341,005,661145,7101,050,066Totalاإلجمالي

تقديــرات المحاصيل الزراعية< <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

 *    السنة الزراعية من مارس 2014 إلى فبراير 2015م وفقا للتعداد الزراعي 2015
**   بيانات تقديرية

إجمالي المساحة بالهكتار 

إجمالي اإلنتاج بالطن 

145,710
1,050,066 20

17

TON



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 308309

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

Type**2017**2016**2015*2014النوع

471,704476,398481,138485,926Camelsاإلبل

9,055,4389,145,5449,236,5479,328,455Sheepالضأن

3,563,0173,598,4713,634,2773,670,440Goatsالماعز

354,276357,801361,362364,958Cowsاألبقار

49,389,05650,608,72351,858,50953,139,159Chickenالدواجن

62,833,49164,186,93765,571,83366,988,938Totalاإلجمالي

 تقدير الثروة الحيوانية في الحيازات الزراعية بأرض حسب النوع
 لألعوام من 2014 -  2017 م )رأس(

تقديــرات الثورة الحيوانية < <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

 *    اإلسناد الزمني للثروة الحيوانية في  1/2/2015م وفقا للتعداد الزراعي 2015
**   بيانات تقديرية

تقدير الثروة الحيوانية
في الحيازات الزراعية

66,988,938 20
17

رأس



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 310311

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

النوع

2014 *2015 *2016 *2017 *

Type عدد البيض 
Number of Eggs

عدد البيض 
Number of Eggs

عدد البيض 
Number of Eggs

عدد البيض 
Number of Eggs

1,317,2351,330,3421,356,9491,370,451Riyadhالرياض 

1,367,5451,381,151,408,7761,422,794Makkah مكة المكرمة

257,408259,969265,168267,806Madinahالمدينة المنورة

368,784372,454379,903383,683Qassimالقصيم

1,150,8141,162,2651,185,5101,197,306Eastern Regionالمنطقة الشرقية

244,115246,544251,475253,977Asirعسير

98,02699,001100,981101,986Tabukتبوك

91,88692,80094,65695,598Hailحائل

0000Northern Regionالحدود الشمالية

0000Jazanجازان

33,99134,32935,01635,365Najranنجران

15,34715,50015,81015,967Al-Bahaالباحة

826834851860Al-joufالجوف

Total 4,945,9774,995,1915,095,0955,145,793 اإلجمالي

 إنتاج البيض بمشاريع الدجاج البياض حسب المنطقة لألعوام 
من 2014 - 2017 م

تقديــرات الثورة الحيوانية  <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

*   بيانات تقديرية

العدد باأللف

ألف
بيضة

إجمالي إنتاج البيض 
بمشاريع الدجاج البياض

5,145,793 20
17



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 312313

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

النوع

2014 *2015 *2016 *2017 *

Type  اإلنتاج
Production 

 اإلنتاج
Production 

 اإلنتاج
Production 

 اإلنتاج
Production 

105,269107,374109,521111,711Riyadhالرياض 

109,952112,151114,394116,682Makkah مكة المكرمة

30,68131,29531,92132,560Madinahالمدينة المنورة

247,233252,178257,222262,367Qassimالقصيم

35,42936,13836,86137,598Eastern Regionالمنطقة الشرقية

93,17595,03996,94098,879Asirعسير

8,1718,3358,5028,672Tabukتبوك

86,00987,73089,48591,275Hailحائل

0000Northern Regionالحدود الشمالية

1,6071,6391,6721,706Jazanجازان

5,4775,5875,6995,813Najranنجران

1,2011,2251,2501,276Al-Bahaالباحة

1,8241,8601,8971,935Al-joufالجوف

Total 726,028740,551755,364770,473 اإلجمالي

 إنتاج الدجاج بمشاريع الدجاج الالحم حسب المنطقة لألعوام 
من  2014 إلى 2017 )الف(

تقديــرات الثورة الحيوانية  <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

العدد باأللف

*   بيانات تقديرية

ألف
دجاجة

إجمالي إنتاج الدجاج 
بمشاريع الدجاج الالحم

770,473 20
17



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 314315

الحيوانية قطاع الزراعة الثروة  >

2,521,996

النوع

2016 *2017 **

Type  اإلنتاج
Production 

 اإلنتاج
Production 

52,93014,902Riyadhالرياض 

452,000845,283Makkah مكة المكرمة

80,55027,132Madinahالمدينة المنورة

31,25023,368Qassimالقصيم

61003764Eastern Regionالمنطقة الشرقية

502,350674,593Asirعسير

33,320251,956Tabukتبوك

9500135,000Hailحائل

00Northern Regionالحدود الشمالية

227,980305,676Jazanجازان

1470161,250Najranنجران

236,45075,072Al-Bahaالباحة

32,0004000Al-joufالجوف

Total 1,665,9002,521,996 اإلجمالي

عسل النحل المنتج بالمناحل حسب المنطقة لألعوام
من 2016 الى 2017 م  )كجم(

تقديــرات الثورة الحيوانية  <تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية

القيمة كجم

*       بيانات 2016 م تشمل االنتاج داخل و خارج الحيازات )النحالين الحاصلين على ترخيص مناحل من وزارة البيئة و المياه و الزراعة أو بدون ترخيص(
**    بيانات 2017 م تشمل االنتاج داخل و خارج الحيازات )النحالين الحاصلين على ترخيص مناحل من وزارة البيئة و المياه و الزراعة فقط(.

كجم

إجمالي إنتاج
عسل النحل

20
17



الكتاب االحصائي 2017م وزارة البيئــة والمياه والزراعة 316317

السمكيةقطاع الزراعة الثروة  >

* 2017* 2016* 201320142015النوع

24,46623,93323,06223,35623,269المصــيد من البحــر األحمر

37,30244,06241,82043,18243,132المصيد من الخليج العربي 

00000المصيد من المياه الـــدولية

919023,87038,77040,28055,000إنتاج مـزارع األسمـــاك

70,95891,865103,652106,818121,401اإلجمالي

إنتاج األسماك والربيان

تقديرات الثروة الســمكية تقديــرات المحاصيل  الزراعية والحيوانية والســمكية >

العدد باألطن

*  بيانات )2015 , 2016 ,2017( تقديرية

121,401 20
17

إجمالي إنتاج األسماك 
والروبيان من كافة المصادر



رؤية نماء
في ربوع الوطن



www.mewa.gov.sa

وكالة الوزارة للتخطيط والميزانية
إدارة اإلحصاء والمعلومات


