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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 1جدول رقــم 1

رئيس 
 مجلس
 االدارة

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
111إدارة مكتب رئيس الھيئة

111مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة النباتية
11111مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة الحيوانية
113مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة السمكية

112مكتب ن.م.ع. لشئون الزراعات التجميلية
111مكتب ن.م.ع. للشئون المالية واالدارية

1أمانة سر رئيس مجلس اإلدارة
11إدارة العالقات العامة
1إدارة الشئون القانونية

11إدارة التخطيط والدراسات
111إدارة مركز نظم المعلومات

1إدارة اإلحصاء
12126إدارة القسائم الزراعية
1111إدارة االرشاد الزراعي

13434إدارة البحوث و المشاتل الزراعية
1243إدارة منطقة العبدلي الزراعية
1214إدارة منطقة الوفرة الزراعية

135إدارة االنتاج الحيواني
122إدارة الصحة الحيوانية
11إدارة حديقة الحيوان

1218إدارة المختبرات والبحوث الحيوانية
111إدارة تنمية الموارد السمكية

1إدارة تراخيص الصيد
121إدارة الرقابة البحرية

1222إدارة الدراسات وتصميم المشروعات
11إدارة الخدمات الھندسية

1312إدارة تنفيذ وصيانة المشروعات
111إدارة التحريج والمراعي
121إدارة التسويق واالستثمار

12إدارة الشئون المالية
11إدارة الشئون االدارية

112إدارة المشاريع الھندسية
0322172612100000011416434االجمالي

%0%2%1%1%0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%1%1%0%1.1%0.1%0.2%0.0نسبة من االجمالي العام  5%2%

أعداد العاملين بإدارات الھيئة طبقاً للمسمى الوظيفي
حتى 2015/6/30
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 1جدول رقــم 1

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
211إدارة مكتب رئيس الھيئة

11مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة النباتية
211مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة الحيوانية
21مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة السمكية

111مكتب ن.م.ع. لشئون الزراعات التجميلية
2111مكتب ن.م.ع. للشئون المالية واالدارية

أمانة سر رئيس مجلس اإلدارة
إدارة العالقات العامة
3إدارة الشئون القانونية

إدارة التخطيط والدراسات
235إدارة مركز نظم المعلومات

إدارة اإلحصاء
211112إدارة القسائم الزراعية
1115إدارة االرشاد الزراعي

22113114041إدارة البحوث و المشاتل الزراعية
611إدارة منطقة العبدلي الزراعية
2421إدارة منطقة الوفرة الزراعية

1253إدارة االنتاج الحيواني
201521إدارة الصحة الحيوانية
3291إدارة حديقة الحيوان

1561327إدارة المختبرات والبحوث الحيوانية
382إدارة تنمية الموارد السمكية

إدارة تراخيص الصيد
2441إدارة الرقابة البحرية

11إدارة الدراسات وتصميم المشروعات
3412إدارة الخدمات الھندسية

3913إدارة تنفيذ وصيانة المشروعات
2412إدارة التحريج والمراعي
1إدارة التسويق واالستثمار

154إدارة الشئون المالية
41إدارة الشئون االدارية

15452111إدارة المشاريع الھندسية
003012270238402315510102812002774127االجمالي

%0.4%1%4%1%0%0%1%0.4%0.1%1%1%3%0%1.2%0.0%0%0%1%0%1.4%0.6%1.5%0.0%0نسبة من االجمالي العام 

كغ كغ ك
فنيآخرآخرونزراعيبيطرى

غ ك
االدارة

كغ كك

مھندسونمھندسطبيبأخصائيون

كغ ككغ كك

باحثم.مھندس
اداريون

تابع/ أعداد العاملين بإدارات الھيئة طبقاً للمسمى الوظيفي
حتى 2015/6/30
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 1جدول رقــم 1

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
21إدارة مكتب رئيس الھيئة

1291مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة النباتية
111111مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة الحيوانية
111مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة السمكية

111مكتب ن.م.ع. لشئون الزراعات التجميلية
1مكتب ن.م.ع. للشئون المالية واالدارية

11أمانة سر رئيس مجلس اإلدارة
44111إدارة العالقات العامة
1362275إدارة الشئون القانونية

1إدارة التخطيط والدراسات
13244إدارة مركز نظم المعلومات

23إدارة اإلحصاء
1111119إدارة القسائم الزراعية
122161إدارة االرشاد الزراعي

1511624إدارة البحوث و المشاتل الزراعية
7111إدارة منطقة العبدلي الزراعية
113121إدارة منطقة الوفرة الزراعية

1112إدارة االنتاج الحيواني
1إدارة الصحة الحيوانية
12إدارة حديقة الحيوان

58إدارة المختبرات والبحوث الحيوانية
6122إدارة تنمية الموارد السمكية

13إدارة تراخيص الصيد
2111إدارة الرقابة البحرية

11111إدارة الدراسات وتصميم المشروعات
1إدارة الخدمات الھندسية

13511إدارة تنفيذ وصيانة المشروعات
1117إدارة التحريج والمراعي
27111إدارة التسويق واالستثمار

2205219181إدارة الشئون المالية
252121459إدارة الشئون االدارية

1إدارة المشاريع الھندسية
26228316432046122253761264901199090االجمالي

%0%0%0%10%0%0%3%1%0%0%2%0%0%0%0.6%2.4%0.0%0.1%2%1%0.2%0.4%1%1نسبة من االجمالي العام 

غ ككغ ككغ كك غ ككغ ككغ كك

ومرشد
زراعيوكاتب اآللىمختبرآخرون

فنيكاتب

تابع/ أعداد العاملين بإدارات الھيئة طبقاً للمسمى الوظيفي
حتى 2015/6/30

حسابات بالحاسب محاسبمحللباحثون 
االدارة

العاملين 
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 1جدول رقــم 1

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
3657141172إدارة مكتب رئيس الھيئة

1122413880مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة النباتية
311115810101مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة الحيوانية
11322214452مكتب ن.م.ع. لشئون الثروة السمكية

131217661مكتب ن.م.ع. لشئون الزراعات التجميلية
1231981124مكتب ن.م.ع. للشئون المالية واالدارية

2112610أمانة سر رئيس مجلس اإلدارة
29532161343إدارة العالقات العامة
111201463إدارة الشئون القانونية

15100إدارة التخطيط والدراسات
283780إدارة مركز نظم المعلومات

21800إدارة اإلحصاء
3122324111145إدارة القسائم الزراعية
17112132إدارة االرشاد الزراعي

3211714111273192إدارة البحوث و المشاتل الزراعية
11164520140إدارة منطقة العبدلي الزراعية
11164600130إدارة منطقة الوفرة الزراعية

251211344617142إدارة االنتاج الحيواني
5912221922204إدارة الصحة الحيوانية
131316231681إدارة حديقة الحيوان

1751213666إدارة المختبرات والبحوث الحيوانية
12142172830إدارة تنمية الموارد السمكية

112115611إدارة تراخيص الصيد
211125119231287631إدارة الرقابة البحرية

22129762إدارة الدراسات وتصميم المشروعات
2173111810130إدارة الخدمات الھندسية

217196570إدارة تنفيذ وصيانة المشروعات
734050إدارة التحريج والمراعي
319451231353إدارة التسويق واالستثمار

3112424036217إدارة الشئون المالية
21161571843133إدارة الشئون االدارية

112662115133إدارة المشاريع الھندسية
10201010360415700131000294799912115745426858االجمالي

%3%14%23%60%1%5%4%15%0%0%0%7%0%0%0.4%0.8%0%0%2%1%0%0%0%5نسبة من االجمالي العام 

تابع/ أعداد العاملين بإدارات الھيئة طبقاً للمسمى الوظيفي
حتى 2015/6/30

غ ككغ ككغ كك غ ككغ ككغ كك
العاممائيةبيطري
االجمالي أخرىاحياءمسجل بياناتسكرتيرمالحظ

مفتش

االدارة
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 1

MFMFMFMFMFMFMFMFMF
Chairman Office Department 111
Vice Chairman for Agri. Development 111
Vice Chairman for Animal Wealth Affairs11111
Vice Chairman for Fish Resources Affairs113
Vice Chairman for Land Scaping112
Vice Chairman for Financial & Administration 111
General Security Office1
Public Relation Department11
Legal Affair Department1
Planning & Studies Department11
Information Center Department111
Statistics Department1
Agricultural Holdings Department 12126
Agri. Extension Services Dept.1111
Plant Researches Department13434
Al-Abdally Agri. Department1243
Al-Wafra Agri. Department1214
Animal Production Department 135
Animal Health Department 122
Zoological Garden Department11
Animal Researches Department 1218
Fish Resources Department111
Fishing Liscence Department1
Sea Control Department121
Studies & Design of Landscape Projects Dept. 1222
Engineering Services Department11
Landscape Projects Implementation & Maintenance Dept.1312
Pastures & Aforestation Department111
Marketing & Investment Department121
Financial Affairs Department12
Administrative Affairs Department11
Engineering Project Management112

Total0322172612100000011416434
%0.0%0.2%0.1%1.1%0%1%1%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0%1%1%2%0%

10136
5%2%

No. Of  Employees By Department & Designation
To 30/6/2015
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 1

MFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMF
Chairman Office Department 211
Vice Chairman for Agri. Development 11
Vice Chairman for Animal Wealth Affairs211
Vice Chairman for Fish Resources Affairs21
Vice Chairman for Land Scaping111
Vice Chairman for Financial & Administration 2111
General Security Office
Public Relation Department
Legal Affair Department3
Planning & Studies Department
Information Center Department235
Statistics Department
Agricultural Holdings Department 211112
Agri. Extension Services Dept.1115
Plant Researches Department22113114041
Al-Abdally Agri. Department611
Al-Wafra Agri. Department2421
Animal Production Department 1253
Animal Health Department 201521
Zoological Garden Department3291
Animal Researches Department 1561327
Fish Resources Department382
Fishing Liscence Department
Sea Control Department2441
Studies & Design of Landscape Projects Dept. 11
Engineering Services Department3412
Landscape Projects Implementation & Maintenance Dept.3913
Pastures & Aforestation Department2412
Marketing & Investment Department1
Financial Affairs Department154
Administrative Affairs Department41
Engineering Project Management15452111

Total003012270238402315510102812002774127
%0%0.0%1.5%0.6%1.4%0%1%0%0%0.0%1.2%0%3%1%1%0.1%0.4%1%0%0%1%4%1%0.4%

KNKKNK

No. Of  Employees By Department & Designation
To 30/6/2015

KNKKNKNK

AdministrationVeterinarianAgri.EngineerEngineerAssistantTechnical

Specialist DEPARTMENTEngineerResearch

KNKK

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015

9المصدر: إدارة الشئون اإلدارية



الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 1

MFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMF
Chairman Office Department 21
Vice Chairman for Agri. Development 1291
Vice Chairman for Animal Wealth Affairs111111
Vice Chairman for Fish Resources Affairs111
Vice Chairman for Land Scaping111
Vice Chairman for Financial & Administration 1
General Security Office11
Public Relation Department44111
Legal Affair Department1362275
Planning & Studies Department1
Information Center Department13244
Statistics Department23
Agricultural Holdings Department 1111119
Agri. Extension Services Dept.122161
Plant Researches Department1511624
Al-Abdally Agri. Department7111
Al-Wafra Agri. Department113121
Animal Production Department 1112
Animal Health Department 1
Zoological Garden Department12
Animal Researches Department 58
Fish Resources Department6122
Fishing Liscence Department13
Sea Control Department2111
Studies & Design of Landscape Projects Dept. 11111
Engineering Services Department1
Landscape Projects Implementation & Maintenance Dept.13511
Pastures & Aforestation Department1117
Marketing & Investment Department27111
Financial Affairs Department2205219181
Administrative Affairs Department252121459
Engineering Project Management1

Total26228316432046122253761264901199090
%1%1%0.4%0.2%1%2%0.1%0.0%2.4%0.6%0%0%0%2%0%0%1%3%0%0%10%0%0%0%

KNKKNKKNK KNKKNKKNK

ResearcherLab. AnalystAccountantComputer StaffBook keeperAgri. Technician

No. Of  Employees By Department & Designation
To 30/6/2015

DEPARTMENT
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 1

MFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMF
Chairman Office Department 3657141172
Vice Chairman for Agri. Development 1122413880
Vice Chairman for Animal Wealth Affairs311115810101
Vice Chairman for Fish Resources Affairs11322214452
Vice Chairman for Land Scaping131217661
Vice Chairman for Financial & Administration 1231981124
General Security Office2112610
Public Relation Department29532161343
Legal Affair Department111201463
Planning & Studies Department15100
Information Center Department283780
Statistics Department21800
Agricultural Holdings Department 3122324111145
Agri. Extension Services Dept.17112132
Plant Researches Department3211714111273192
Al-Abdally Agri. Department11164520140
Al-Wafra Agri. Department11164600130
Animal Production Department 251211344617142
Animal Health Department 5912221922204
Zoological Garden Department131316231681
Animal Researches Department 1751213666
Fish Resources Department12142172830
Fishing Liscence Department112115611
Sea Control Department211125119231287631
Studies & Design of Landscape Projects Dept. 22129762
Engineering Services Department2173111810130
Landscape Projects Implementation & Maintenance Dept.217196570
Pastures & Aforestation Department734050
Marketing & Investment Department319451231353
Financial Affairs Department3112424036217
Administrative Affairs Department21161571843133
Engineering Project Management112662115133

Total10201010360415700131000294799912115745426858
%5%0%0.1%0.0%1%2%0%0%1%0%0%0%7%0%0%0%15%4%5%1%60%23%14%3%

KNKKNKKNK KNKKNKKNK

VeterinarySecretaryTypistWorkersOthersTotal
Observer DEPARTMENT

No. Of  Employees By Department & Designation
To 30/6/2015
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No.  2جدول رقــم  2
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أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
 2173246116141172Chairman Office Departmentادارة مكتب رئيس الھيئة

 1112111621313880Vice Chairman for Agri. Developmentمكتب ن.م.ع. لشئون الثروة النباتية
11144164223810101Vice Chairman for Animal Wealth Affairsمكتب ن.م.ع. لشئون الثروة الحيوانية
216116321214452Vice Chairman for Services and Agri Areas Affairsمكتب ن.م.ع. لشئون الثروة السمكية

13516317661Vice Chairman for Land Scapingمكتب ن.م.ع. لشئون الزراعة التجميلية
 133231121881124Vice Chairman for Financial & Administrationمكتب ن.م.ع. للشئون المالية واالدارية

122112610General Security Officeأمانة سر رئيس مجلس اإلدارة
187235332161343Public Relation Departmentإدارة العالقات العامة
1112843751201463Legal Affair Departmentإدارة الشئون القانونية

4115100Planning & Studies Departmentإدارة التخطيط والدراسات
18772983780Information Center Departmentإدارة مركز نظم المعلومات

1531800Statistics Departmentإدارة اإلحصاء
 2712331412814111145Agricultural Holdings Departmentإدارة القسائم الزراعية
.141031681112132Agricultural Extension Services Deptإدارة االرشاد الزراعي

2313921451073173115311273192Plant Researches Departmentإدارة البحوث و المشاتل الزراعية
1111493064520140Al-Abdally Agricultural Departmentإدارة منطقة العبدلى الزراعية
16840144600130Al-Wafra Agricultural Departmentإدارة منطقة الوفرة الزراعية

 4962497331617142Animal Production Departmentإدارة االنتاج الحيواني
 5111191217122111922204Animal Health Departmentإدارة الصحة الحيوانية
11341021171421231681Zoological Park  Departmentإدارة حديقة الحيوان

 4154119244781213666Animal Researches Departmentإدارة المختبرات والبحوث الحيوانية
125839162172830Fish Resources Departmentإدارة تنمية الموارد السمكية

146115611Fishing Liscence Departmentإدارة تراخيص الصيد
372223411272287631Sea Control Departmentإدارة الرقابة البحرية

 .11242224329762Studies & Design of Landscape Projects Deptإدارة الدراسات وتصميم المشروعات
1841555561810130Engineering Services Departmentإدارة الخدمات الھندسية

.121257032496570Landscape Projects Implementation & Maintenance Deptإدارة تنفيذ وصيانة المشروعات

19423234050Pastures & Aforestation Departmentإدارة التحريج والمراعي
111126167144231353Marketing & Investment Departmentإدارة التسويق واالستثمار

249195142612214036217Financial Affairs Departmentإدارة الشئون المالية
16106283031341843133Administrative Affairs Departmentإدارة الشئون االدارية

168731064422115133Engineering Project Managementادارة المشاريع الھندسية
24224202284283190136377492183912103631115745426858Totalاالجمالي

%%3%14%23%60%0%3%5%1%2%11%39%2%7%10%14.6%0.2%0.4%1.1%1%0%1.1%0.2%0.1نسبة من االجمالي العام 
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النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015

المصدر: إدارة الشئون اإلدارية
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015 رسم بياني رقم (1)

دكتوراه
2% 

ماجستير
3% 

جامعي
33% 

دبلوم وثانوي
52% 

متوسط وبدون مؤھل
10% 

 دكتوراه

 ماجستير

 جامعي

 دبلوم وثانوي

 متوسط وبدون مؤھل

2015/6/30توزيع العـاملين طبقـاً للمـؤھـالت الـدراسيـة حتـى 
Distribution of Employees According To Academic Qualification

Up to 30/6/2015
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015 رسم بياني رقم (2)

كويتي ذكور
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غير كويتي ذكور 
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30/6/2015تــوزيــع الــعــامــلــيــن طـبـقـاً للـجـنـسـيـة حـتـى  
Distribution of Employees According to Nationality Up to 30/6/2015
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  الباب األول 
  

املالية يف ميزا�ية اهليئة االعتمادات  : الثا�يالفصل 



   الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
  إدارة اإلحصاء - قسم االحصاء

Table No.  3جدول رقــم  3

.Value in Thousand K.Dالقيمة باألف دينار

نسبة المنصرفالمنصرفالمعتمدالـبــيـانالباب

categoryParticularsAllocated  Expenseمن المعتمد

الــمــرتــبــاتاألول
FirstSalaries
المستلزمات السلعية و الخدماتالثــانــي
SecondUtilities & Services
وسائل النقل و المعدات والتجھيزاتالثالث
ThirdTransportation & Equipment
المشاريع االنشائية و الصيانة واالستھالكات العامةالرابع

FourthConstruction Projects & Maintenance & Public Ownership 
المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويليةالخامس
FifthDifferent Expenses & Payments Transfer

Total114238100%10668893%     الجــمـــلـــة

2014 - 2015

االعتمادات المالية في أبواب ميزانية الھيئة و نسبة المنصرف منھا

النسبة من 
اجمالي الميزانية

Budgetary Allocations and Their Expenditures

34260

10153

1058

37350

31417

34114

9284

475

31447

31367

30%

9%

1%

33%

28%

99.6%

91.4%

44.9%

84.2%

99.8%

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015

 المصدر : إدارة الشئون المالية
16



 الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
  إدارة اإلحصاء - قسم االحصاء

Table No. 4جدول رقـم  4

.Value in Thousand K.Dالقيمة باآلف دينار

الـبــيـان   الباب
categoryParticulars
الــمــرتــبــاتاألول
FirstSalaries
المستلزمات السلعية و الخدماتالثــانــي
SecondUtilities & Services
وسائل النقل و المعدات والتجھيزاتالثالث
ThirdTransportation & Equipment
المشاريع االنشائية و الصيانة واالستھالكات العامةالرابع

FourthConstruction Projects & Maintenance & Public Ownership 
المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويليةالخامس
FifthDifferent Expenses & Payments Transfer

Total82140114584100362104869106688الجــمـــلـــة

8378

608 919 313

2011/2010

70317662

221532399726448

227593061534987

29941 51391 29884

2014/20132015/2014

مصروفات الھيئة طبقاً ألبواب الميزانية
The Expenditures at P.A.A.F.

2015/2014 : 2011/2010

3993234114

2013/2012 2012/2011

3038531367

97299284

595475

31447 24228

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015

 المصدر : إدارة الشئون المالية
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 الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
  إدارة اإلحصاء - قسم االحصاء

Table No. 5جدول رقـم  5

.Value in Thousand K.Dالقيمة باآلف دينار

المصروفاتااليراداتالسنوات
YearsRevenueThe Expenditure

2010/2011535682140

2011/20127514114584

2012/20135040100362

2013/20144349104869

2014/20156345106688

اجمالي إيرادات و مصروفات الھيئة 
P.A.A.F. Total Revenues & Expenditures

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015

المصدر : إدارة الشئون المالية
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015 رسم بياني رقم (3)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

5356

7514

5040

4349

6345

مــقــارنــة إيـــرادات الـــھــيــئــة 
لـلــســنــوات

2010/2011 - 2014/2015

P.A.A.F. REVENUE
2010/2011 - 2014/2015

Thousand 
K.D
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الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015 رسم بياني رقم (4)

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

82140

114584

100362

104869

106688

الـھيئـةمـصـروفـاتمــقــارنـة
لـلـسـنـوات

2010/2015/2014 - 2011

Expenditure of PAAF
2010/2011 - 2014/2015

Thousand 
K.D
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 الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
  إدارة اإلحصاء - قسم االحصاء

Table No. 6جدول رقـم 6

.Value in  K.Dالقيمة بالدينار

قيمة الــــدعــــمالبيـــــان
ParticularsValues of Subsidy

دعم االنتاج النباتي
Subsidy for Plant Productions

دعم األعالف
Subsidy for Fodders

دعم صيد األسماك
Subsidy for Fishiries

دعم األلبان والعجالت
Subsidy for Milk

دعم النخيل
Subsidy for Palm

دعم أنواع أخرى
Subsidy for Others

   Total                     30772407100االجمــــالي%

Total Percentage

27%

53%

2%

13%

5%

0%

3876739

1564980

35700

إجمـــالـي المبـالـغ المنصـرفـة للـدعــم
Total Expenditures on Subsidies

2014/2015

8413878

16365216

515895

المجموع النسبي

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015

 المصدر : إدارة الشئون المالية
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 الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
  إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 7جدول رقـم 7

االيـراد  ( بالدينار )

Revenue (K.D.)
Apr-14-ابريل2014

4150Mayمايو

8500Juneيونيو

2450Julyيوليو

August-اغسطس

11800Septemberسبتمبر

2800Octoberاكتوبر

12550Novemberنوفمبر

13650Decemberديسمبر

17500Jan-15يناير2015

10500Februaryفبراير

20000Marchمارس

103900Totalاالجمــــالي

إيـراد حـديقــة الحيـوان
Revenue From The Zoo

Monthاألشـھـر

2014/2015

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015

  المصدر : إدارة الشئون المالية
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 الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
 إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 8جدول رقـم  8

االيـراد (بالدينار)
Revenue (K.D)

Apr-14-ابريل2014

May-مايو

862.750Juneيونيو

1076Julyيوليو

August-اغسطس

1432.500Septemberسبتمبر

October-اكتوبر

November-نوفمبر

3158.500Decemberديسمبر

3445.250Jan-15يناير2015

1441.500Februaryفبراير

3655Marchمارس

15071.500Totalاالجمالي

أعمال ثقيلة: إزالة أرواف - عمل أرواف - تسوية ثقيلة.
أعمال خفيفة: تخطيط - تمشيط- تسوية خفيفة.

Monthsاالشـھر

إيراد الخــدمــات اآلليـــة الــزراعيــة من االعمال الثقيلة والخفيفة
Agricultural Machinery Services

2014/2015

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015

23 المصدر : إدارة الشئون المالية



 الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
  إدارة اإلحصاء - قسم اإلحصاء

Table No. 9جدول رقـم  9

.Value in  K.Dالقيمة بالدينار

النسبة من االجماليالمبلغ المحصلالبيان

%54102487المحاجر الزراعية

%7949613المحاجر البيطرية

%620520100المجموع

المبالغ المحصلة من المحاجر الزراعية والبيطرية
Revenue From Agricultural Quarantine

2014/2015

النشرة اإلحصائية السنوية
2014-2015

المصدر : إدارة الشئون المالية
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  الباب األول 
  

اخلدمات اليت تقدمها اهليئة للقطاع الزراعي الكوييت  : الثالثالفصل 



    الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم االحصاء-      ادارة اإلحصاء 

10Table No. 10جدول رقــم  

NOActivities. العدد االنشطة

492Directive Visitsجوالت ارشادية

1032Office Visitsزيارات مكتبية

1406Telephone Callsاتصاالت هاتفية

Designing of Home Garden-مخططات حدائق منزلية

10Training Coursesدورات تدريبية

285Distribution of Phamphletsتوزيع نشرات

101Scientific Articles for Newspapersمقاالت علمية للصحف

18Educational Lecturesمحاضرات تثقيفية

29Visitors from Schoolزيارات مدرسية ومحاضرات علمية للمدارس

Participation in

 Exhibitions and Conferences 

13Symposia and Lectures in Schoolsعقد ندوات ومحاضرات بالمدارس

203Tweets & Posts on Instagramإرشادات لصفحة تويتر وإنستقرام

األنشطة اإلرشادية و اإلعالمية

2014/2015

AGRI. Direction Information Activities

-المشاركة في المعارض والمؤتمرات

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة اإلرشاد الزراعي: المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم االحصاء-   ادارة االحصاء 

11Table No. 11جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

 االجمالىجــــوبحــــربــــر

By LandBy SeaBy AirTotal

4850736081428756574643Vegetablesالخضروات

20557812775711733345069Fruitsالفواكه

346263222980Palm Treesأشجار وفسائل النخيل

141034.4261074Planting Seedsبذور زراعية

7110Peatmoss-103بيتموس وبيراليت

13409213411Chem. Fertilizer-سماد كيماوى

28617322018Natural Flowers-زهور طبيعية

3723602622659Indoor Plantsنباتات داخلية

18880458119339Cereals & Nutsحبوب ومكسرات

14198Dates--14198تمور

192344Wood-18868173476خشب

0Others---أخرى

743097382227425211167845Totalاالجمالى

كمية االرساليات الواردة عبر المحاجر الزراعية ووسيلة النقل

2014/2015

Quantity of Consignments Imported Through Plant Quaranties and Means of Transportation

Commodityالسلعة

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
قسم المكافحة والحجر الزراعي- إدارة البحوث والمشاتل الزراعية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

12Table No. 12جدول رقــم  

Quantity in Tonالكمية بالطن

Quarantine االجمالىالدوحهالشويخالمطارالنويصيب السالميالمحجر

SalmiNuwaisibAirportShuwaikhDohaTotalCommodityالسلعة

42022664847287564179019105574724Vegetablesالخضروات

90283115296117339943128326345069Fruitsالفواكه

2816Palm Trees-1716522632أشجار وفسائل النخيل

1074Planting Seeds-14261034.4-بذور زراعية

110Peatmoss--1037-بيتموس وبيراليت

13411Chem. Fertilizer-213409--سماد كيماوى

2018Natural Flowers-1732286--زهور طبيعية

2659Indoor Plants-17202622360نباتات داخلية

19339Cereals & Nuts-779181021458حبوب ومكسرات

14198Dates---72306968تمور

192344Wood-173476-62318245خشب

0Others-----أخرى

51917422375942521334876474321167762Totalاالجمالى

كمية وأنواع االرساليات الزراعية الواردة عبر المحاجر الزراعية

2014/2015

Quantity & Type of Consigments Imported Through Plant Quarantines

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
قسم المكافحة والحجر الزراعي- إدارة البحوث والمشاتل الزراعية : المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

13Table No. 13جدول رقــم  

االجماليالمزارعالمرافق الحكوميةالمدارسحدائق المنازلالمراكز

CentresHouse GardensSchoolsGovernment InstituteFarmsTotal

المراقبة

Superintendence

االحمدى

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahra

المجموع

Total

*

أعـداد عـمليات مكافـحة اآلفـات الـزراعية

2014/2015

No. of Plant Pests Protection Operations

14915497119

33

5

1761

472

154 125

422

203868108173

21

6

3

11

2387

.إحصائية المراقبة تمثل أعمال مركز وقاية العاصمة، وتشمل أعمال مكافحة اآلفات الزراعية باإلضافة إلى أعمال مكافحة حشرة األرضة المنزلية

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
قسم المكافحة والحجر الزراعي- إدارة البحوث والمشاتل الزراعية : المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

   إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

14Table No. 14جدول رقــم  

الكمية باللتر

المجموععناكبيفطريحشريالمركز

CentresInsecticideFungicideAcaricidesTotal

مراكز الوقاية

Protection Centres

المواطنين

Citizens

المجموع

Total

7311562

2073 1056

168663

325

إدارة البحوث والمشاتل الزراعية: المصدر 

كمية المبيدات المستخدمة فى مكافحة اآلفات الزراعـية

2014/2015

Quantity of Pesticides used in Plant Pests Control

781 236

118 68511

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015

30



 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم االحصاء-   إدارة االحصاء 

15Table No. 15جدول رقــم  

PesticidesInfected Plant ( Host)Pestالمبـيــد المستعـملالنبــات المصـاباآلفــات

Permethrin 25%Gardens - Palm TreesAnts%25بيرمثرين النخيل- الحدائق النمل

Confidor 5%Palm TreesEusophora Osseatella%5كونفيدور النخيلحفار الساق

Fastac 15%Palm TreesBatrachedra Amydraula%15فستاك النخيلالحميرة

Topsin 70%Palm TreesBlack Scorch%70توبسين النخيلاللفحة السوداء

Alpha Cypermethrin 15%Palm TreesRhynchophoridae%15ألفاسيبرميثرين النخيلسوسة النخيل الحمراء

WG Sulfur 80%Palm TreesTetranychidae%80كبريتول النخيلحلم الغبار

Vertamic 1.8%Citrus FruitLeaf Miner%1.8فيرتميك الحمضياتصانعات األنفاق

Topsin M 70%Citrus Fruit - Palm TreesRotten Roots%70توبسين إم الحمضيات- النخيل عفن الجذور 

Vydate 24%Citrus Fruit - Palm TreesNematodes%24فايديت الحمضيات- النخيل النيماتودا

Actellic 50%VegetablesAphids%50أكتليك الخضرواتالمن

Confidor 80%Sidra TreeWorms%80كونفيدور السدرالديدان

Topsin M 70%Palm TreesInfloreseense%70توبسين إم النخيلخياس الطلع

Biflex 25%HousesTermites%25بيفلكس المنازلاألرضة

2014/2015

أهم اآلفات الزراعية المنتشرة في مناطق الكويت

Main Agricultural Pests in Kuwait Localities

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
قسم المكافحة والحجر الزراعي- إدارة البحوث والمشاتل الزراعية : المصدر

31



  الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

   إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

16Table No. 16جدول رقــم  

No. of Farmاعمال خفيفةاعمال ثقيلة

Heavy dutylight duty

201475529228Apr-14ابريل

89572130Mayمايو

110531384Juneيونيو

106235276Julyيوليو

221723590Augustاغسطس

197963476Septemberسبتمبر

136687401Octoberاكتوبر

201888503Novemberنوفمبر

162878342Decemberديسمبر

2015148611370Jan-15يناير

173676400Februaryفبراير

205836429Marchمارس

81314531Total

Grand Total

عدد ساعات العمل

12662

الخــدمــات اآلليـــة الــزراعيــة
Agricultural Machinery Services

2014/2015

عــدد المزارع

االشهر
No. of Working Hours

Months

المجموع

االجمالى العام لساعات العمل

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة الوفرة الزراعية و إدارة العبدلي الزراعية: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

17Table No. 17جدول رقــم  

العـــدد

Number

Renewal, Issurance, Transfer ofتجـديـد وإصدار وتحويل 

Administrative License (Kabd Project) (مشروع كبد)تراخيص إدارية 

Renewal, Issurance, Transfer ofتجـديـد وإصدار وتحويل 

Administrative License (Wafra Project) (مشروع الوفرة)تراخيص إدارية 

Renewal, Issurance, Transfer ofتجـديـد وإصدار وتحويل

Administrative License (Jahra Project) (مشروع الجهراء) تراخيص إدارية 

Registration of Licenses

 for Lots (Substitute)

409Waiverتنازل

Insurance of Gardens

 Administrative License

أعداد وانواع المعامالت التي أنجزت من خالل إدارة اإلنتاج الحيواني

2014/2015

No. & Types of Dealings Concluded Through Animal Production Department

Particulars البيــــان

73

2194

317

11(بدل فاقد)تسجيل تراخيص قسائم 

68تأمين ترخيص حدائق

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة اإلنتاج الحيواني: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

18Table No. 18جدول رقــم 

الرقمنوع العينةنوع التحليلعدد العينات

No. of Samples AnalysedType of AnalysedType of SampleNo.

Plant Pathology Lab (A)مختبر امراض النبات:  أوالً 

تقاوي بطاطسأمراض نبات

Plant DiseasesPotato Tubers  for Sowing

نباتمسبب المرض

Cause of DiseasePlant

تربةمسبب المرض في التربة

Soil DiseasesSoil

بذورمسبب المرض

Cause of DiseaseSeeds

سمكأمراض أسماك

Fish DiseasesFish

ماء بحريمسبب المرض لألسماك

Cause of DiseaseMarine Water

محلول سماد كيماويعناصر كيميائية

Chemical FactorsFertilizer Solution

ماء الريمسبب المرض

Cause of DiseaseIrrigation water

Pesticide Laboratory (B)مختـبـر مبيــدات:   ثانياً 

مبيدات حشريةتحليل كيميائي

Chemical TestInsecticides

مبيدات حشريةتحليل حيوي

Bioassy TestInsecticides

مبيدات حشريةتحليل فيزيائي

Physical TestInsecticides

مبيدات عناكبتحليل كيميائي

Chemical TestAcaricides

مبيدات عناكبتحليل حيوي

Bioassy TestAcaricides

مبيدات عناكبتحليل فيزيائي

Physical TestAcaricides

8

14

2

3

4 15

45

6

7

2014/2015

10

10

10

1

1

1

1

2

3

4

5

6

أعداد وأنواع التحاليل التي تمت في مختبرات بحوث وقاية النبات
No. and Types of Analysis Performed in the Plant Laboratory

12

15

12

1

2

3

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
قسم بحوث وقاية النبات- إدارة البحوث والمشاتل الزراعية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

18Table No. 18جدول رقــم / تابع

الرقمنوع العينةنوع التحليلعدد العينات

No. of Samples AnalysedType of AnalysedType of SampleNo.

Pesticide Laboratory (B)مختـبـر مبيــدات:   ثانياً 

مبيدات فطريةتحليل حيوي

Bioassy TestFugicides

مبيدات فطريةتحليل فيزيائي

Physical TestFugicides

مبيدات فطريةتحليل كيميائي

Chemical TestFugicides

مبيدات عشبيةتحليل حيوي

Bioassy TestHerbicides

مبيدات عشبيةتحليل فيزيائي

Physical TestHerbicides

مبيدات حشرية وعناكبتحليل حيوي

Bioassy TestInsecticides & Acaricides

مبيدات حشرية وعناكبتحليل فيزيائي

Physical TestInsecticides & Acaricides

مبيدات حشرية وعناكبتحليل كيميائي

Chemical TestInsecticides & Acaricides

313

314

312

9

9

9

2

2

2014/2015

أعداد وأنواع التحاليل التي تمت في مختبرات بحوث وقاية النبات

No. and Types of Analysis Performed in the Plant Laboratory

9

10

11

7

8

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
قسم بحوث وقاية النبات- إدارة البحوث والمشاتل الزراعية : المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

19Table No. 19جدول رقــم  

عدد العينات

Number of Samples

Soil361تربة

Fertilizer715سماد

Water90مياه

-Plantنبات

Total1166المجموع

2014/2015

نوع العينة

Type of Sample

أعداد وأنواع التحاليل التي أجريت بمختبر بحوث التربة والمياه

No. and Type of Analysis Carried out in Soil & Water Laboratories

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
قسم بحوث التربة والمياه- إدارة البحوث والمشاتل الزراعية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

20Table No. 20جدول رقــم  

عدد العينات
Number of Samples

Dry Matter1420الرطوبة

Protein1420البروتين الخام

Fibers 1420األلياف الخام

Fat1420الدهن الخام

Ash1420الرماد

Phosphorus1420الفسفور

Mycotoxins573السموم الفطرية

Total9093االجمالي

2014/2015

نوع التحليل
Type of Analasis

No. and Type of Analysis Carried out in Fodder Laboratories

أعداد وأنواع التحاليل التي أجريت بمختبر تحليل األعالف

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة المختبرات والبحوث الحيوانية: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

21Table No. 21جدول رقــم  

عدد التحاليلعدد العينات

No. of SamplesNo. of Analysis

55911180Chemicalالفحوصات الكيميائية

5565560Bacteriologicalالفحوصات البكتريولوجية

أعداد الفحوصات الكيميائية والبكتريولوجية للحليب

2014/2015

Type of Testsانواع الفحوصات

No. of Bacteriological & Chemical on Milk

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة المختبرات والبحوث الحيوانية: المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم االحصاء-   إدارة االحصاء 

22Table No. 22جدول رقــم  

العدد فياهداءإدارة الهيئة**نفوق*بيعوالدهالعدد فيالنوع
TypeNumber inBirthsSalesDeathsDiretory of PAAF InscriptionNumber in

31/03/2014حديقة الحيوان01/04/2013

أبقار و عجول
Cattle & Steers

أغنام
Sheeps

ماعز
 Goats

6615

أعـداد وأنـواع قـطـيع الماشيـة بالهـيئة

2014/2015

No. and Types of Livestock at P.A.A.F

19569--228

786

233 -

50 35

-

755

205

77

21 43

235

70

159

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة اإلنتاج الحيواني: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

23Table No. 23جدول رقــم  

Quantity in Litreالكمية باللتر

كمية الحليب المنتجةنوع الحيوان

Type ofQuantity ofفاقدارضاع االغنامارضاع العجولمصنع شعبة االلبان

AnimalMilk ProducedDairy SectionCalf FeedingGoats FeedingLoss

Factory

ابقـــار

Cows

Average No.of

Milking Cattle

64

Milk Distributionتوزيع الحليب        

كمية الحليب المنتجة بالهيئة

2014/2015

Quantity of Milk Produced at P.A.A.F.

-430950.540883621259.5855رأس

متوسط عدد القطيع الحلوب

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة اإلنتاج الحيواني: المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

   إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

24Table No. 24جدول رقــم  

Quantity in Tonالكمية بالطن

الكمية

Quantity

Birds Fodder-علف طيور

9Sheep Fodderعلف اغنام

9366Salt Blockقوالب ملحية

Corn *25* ذرة 

51726Hayb Rationعلف تبن

150Fish Feedعلف اسماك

Horse Fodder-علف خيول

356Addition Fodderاضافات اعالف

Corn , Sorgum , Halcus , Maige *صفراء, بيضاء ,  ذرة حمراء *

Type of Rationsنـوع العـلـف

كمـيات االعـالف الـواردة للبـالد

Quantity of Imported Fodders

2014/2015

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
قسم المكافحة والحجر الزراعي- إدارة البحوث والمشاتل الزراعية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

25Table No. 25جدول رقــم  

Quantity in Tonالكمية بالطن

Typeالنوع

Greenالخضراء 

العلف شعيرشوارذرةكسبةتبنجت يابسجت اخضر

MonthالجاهزG.A.AlfaD.A.AlfaStrawSoya beanCornWheat branBarleyالشهر

20141236114213823561041178321711368118318721361Apr-14ابريل

121511681417353104117832172136511858822018Mayمايو

117111701403342104317812173139311398921709Juneيونيو

13841207183250410301772214915299167121586Julyيوليو

13641207194951410321770213915289127021442Augustاغسطس

13601191198754010311766213615269247121257Septemberسبتمبر

15241254197953410421810213618399427121300Octoberاكتوبر

156410481753504104418292163160210596921602Novemberنوفمبر

153414331843585120418212221171010956021542Decemberديسمبر

20151578145418235031081187422361735115817622426Jan-15يناير

1512137917824961088189122491718120216523472Februaryفبراير

1647158218875421082187422491842131319523660Marchمارس

170871523521037577312759217542619419155130281312263375Totalاالجمالى

1424127017534811063181321831596108610921948Averageالمتوسط الشهري

الربسيدالسيالج

عدد الحيوانات

2014/2015

Cattle Fodders Consumption at Sulaibiah Dairy Farm

كمية االعالف المستهلكة في مزارع االبقار بالصليبية

Dryالجافة     

االعالف المركزةRepleted foragesاالعالف المالئة  
Concentrated forages

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة اإلنتاج الحيواني: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

Table No. 26 26جدول رقــم 

Quantity in Litreالكمية باللتر

Particulars  يوم/ متوسط انتاجية البقرة كمية الحليبعدد االبقار الحالبةالبيان

No. of LactatingQantity of MilkYield Per Cow / Day

CowsMonthالشهر

20149950509688917.15Apr-14ابريل

10208520896616.46Mayمايو

10088482331415.94Juneيونيو

9910473818515.42Julyيوليو

9703416020513.83Augustاغسطس

9660388677513.41Septemberسبتمبر

9560427993714.44Octoberاكتوبر

9798449346915.29Novemberنوفمبر

9676498671916.62Decemberديسمبر

201510173544342117.26Jan-15يناير

10560543000918.45Februaryفبراير

10905619639518.33Marchمارس

58744284

10016489535716.05Averageالمتوسط

شهر/ كمية الحليب المنتج فى مزارع الصليبية ومتوسط إنتاجية الراس 

2014/2015

Milk Production in Sulaibiah Farms & Monthly Average

Production Per Animal

Totalمجموع االلبان

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة اإلنتاج الحيواني: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

27Table No. 27جدول رقــم  

Quantity in Numbersالعدد بالرأس 

Typeالوالداتالحيواناتالحيوانات اجمالى القطيععجالتعجولثيراناجمالى االبقارالنوع

New Born النافقةالمباعةTotalجـافـةحــالبـة 

LactatingDryFemaleBullsCalvesHeifersTotal CowsSold CowsDead CowsMonthالشهر

201499504782147325621550456221406378114520Apr-14ابريل

102084854150625861692467822018436142441Mayمايو

100884741148295811676462321709781102438Juneيونيو

99104819147295721620466521586645196756Julyيوليو

97034653143566041668481421442516333673Augustاغسطس

96604512141726021550493321257621244709Septemberسبتمبر

95604526140866021647496521300555209648Octoberاكتوبر

97984876146745981585474521602597168576Novemberنوفمبر

96765004146806121537471321542400150626Decemberديسمبر

2015101735187153606041563489922426489173764Jan-15يناير

105605647162076221628501523472428179658Februaryفبراير

109055404163096261664506123660491223686Marchمارس

1201915900517919671711938057673263420633722337495Totalالمجموع 

100164917149335981615480621952528186625Averageالمتوسط الشهري

Female االبقار

احصائيات عن قطيع االبقار في مزارع الصليبية

2014/2015

Statistics about Cows in Sulibiya Farms

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة اإلنتاج الحيواني: المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

28Table No. 28جدول رقــم  

Quantity in KGsالكمية بالكيلوجرام

360382Eucalyptus Honey Production(كينا)كمية إنتاج العسل الربيعي 

348438Ziziphus Honey Productionكمية إنتاج عسل السدر

200195Complaints for Removing Parcel Beesعدد بالغات إزالة طرود النحل القزم

20142015

قسم بحوث وقاية النبات- إنتاج العسل في وحدة النحل 

Honey Production in Honey Bees Unit - Plant Protection Department

2014/2015

Honey Productionإنتاج العسل 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
وحدة النحل- قسم بحوث الوقاية النباتية - إدارة البحوث والمشاتل الزراعية : المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

29Table No. 29جدول رقــم  

No. of Visitors to The Zoo

عــدد الزوار

No. of  Visitors

201414000Apr-14ابريل

4000Mayمايو

11000Juneيونيو

July-يوليو

26000Augustاغسطس

2000Septemberسبتمبر

33000Octoberاكتوبر

19000Novemberنوفمبر

20000Decemberديسمبر

201524000Jan-15يناير

20000Februaryفبراير

30000Marchمارس

203000Totalاالجمالى

Month االشهر

عــدد زوار حــديقــة الحيــوان

2014/2015

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة حديقة الحيوان: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

30Table No. 30جدول رقــم  

العـدد فيفقــد- ذبح - نفوق فقـــس- والده العدد في المجموعة 

GroupNo. inBirth - HatchDeath - SlaughterNo. in

01/04/2014Loss31/03/2015

إهداءمصادرةشراء

ثدييـات

Mammals

طيـور

Birds

زواحــف

Reptilies

االجمـالى

Total

أعـداد الحيـوانات والطيـور بحـديقـة الحيـوان

2014/2015

No. of  Animals and Birds at The Zoo

106713

1142

43971044

1354

207

31 -

86 -14

العـدد الوارد

-18

5429

66

2730

Imported Animals

261038139192

332

135 0

1336

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة حديقة الحيوان: المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة االحصاء ـ قسم االحصاء

31Table No. 31جدول رقــم  

Area in Donum(1000 sq.m)المساحة بالدونم
No.of Trees in Thousandعدد االشجار بااللف

عدد االشجار المساحة

AreaNo. of Trees

146540North West of Al-jahra شمال غرب الجهراء

269442Spring Camps 2(المرحلة الثانية  )مخيمات الربيع 

116445Spring Camps 3(المرحلة الثالثة  )مخيمات الربيع 

199727Spring Camps 4(المرحلة الرابعة  )مخيمات الربيع 

386070Al-Shdadiaالشدادية

63716Al-Wafraمنطقة الجواخير بالوفرة

506272Al-Sulaibiyaالصليبية

426390Behind Air Portخلف المطار

180025Kabd Farmsجواخير كبد

101942Um Al-Hemanام الهيمان

75017.2Um Al-Heman Environmental Project 1(المرحلة األولى)مشروع أم الهيمان البيئي 

364692Um Al-Heman Environmental Project 2(المرحلة الثانية)مشروع أم الهيمان البيئي 

176934Sabah Al-Ahmadمشروع تحريج إطار مدينة صباح األحمد

30126612Totalالمجموع

مشــاريـــــع التحــريـــج القــائمــة

Present Tree - Planting Projects

Projectاسم المشروع

2014/2015

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التحريج والمراعي: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم 

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقاتعدد االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

Hedge &Area of2م

AreaTreesShubsGroundClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.CoversR. M.M2PalmAreaGall / Day

1A1-138001191423.4-110937حديقة الشيراتون

1A4-135000107342527691.85-121188.644012.215(1) حديقة البلدية رقم 

1A4-2600020137225.60-10014618(2)حديقة البلدية رقم 

1A4-43170110100-323.751268.75حديقة البنك المركزي

1A7-15000275907.831-316.56836.5حيقة أم صداء

1A8-11590001014439222110-379535.982.719حديقة الشهيد

82052078056-16255265

1B3-1109621950094-2304600(3)حديقة ق 

1B3-2838085520022.5-7307442.5حديقة عبدهللا السالم جديد

1B4-1175005061150060-209923215حديقة ضاحية عبدهللا السالم

1C1-145001524024.2-618991حديقة

261517218811591345.4512.95-578966.75109268.684

Park Location

الحدائق العامة النموذجية المنفذة

2015/2014

موقع الحديقة 

المنطقة الزراعية األولى

المجموع

Exemplary Executed Public Park

ش نصف اليوسف + (1)حديقة ق

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائىمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقاتعدد االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

Hedge &Area of2م

AreaTreesShubsGroundClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.CoversR. M.M2PalmAreaGall / Day

1D3-11020011342065-4244.63548(3)حديقة الدسمة ق 

1E2-11500510033.5-901622.5(2)حديقة ق 

1E4-198000021.1-111.9205حديقة المتوكل

1F1-2394519144351.714.7-2177.612136.5(1)حديقة المنصورية ق 

1F2-11444513148651.314.7-3122.259161.25(1)حديقة المنصورية ق 

1F1-1100015648058-13514665(1)حديقة المنصورية ق 

1G6-117000159690115-67457147(6)حديقة  ق 

1G8-17000542200-1902060(8)حديقة  ق 

1G9-174509412100-403250(9)حديقة  ق 

1H1-26000328329.1232-4040.83579.6حديقة قرب ش المنصور و ش أمية

1H2-13678030215035-79161.756893.75حديقة وهران

10630010111529132.12389-326454.954268.6

2015/2014

المنطقة الزراعية األولى/ تابع 

Park Location

Exemplary Executed Public Park

الحدائق العامة النموذجية المنفذة

موقع الحديقة 

المجموع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائىمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقاتعدد االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

Hedge &Area of2مونخيل البلح

AreaTreesShubsGroundClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.CoversR. M.M2PalmAreaGall / Day

251H2-2388247120831.755-1821.5414281.2، ش رقم 24حديقة قرب ش رقم 

1H3-140006313027720.5-92021227.5حديقة قرب ش الشامية، ش المأمون

1H3-21015053380061.5-1541832.5حديقة النيل الجزء األول

1H3-31546990226031.5-453.674645.85حديقة النيل الجزء الثاني

1H3-440000133420017-261018490حديقة النيل الجزء الثالث

1H5-1155102305011119.548.1-3267.1157163.55(59، ش58ش )حديقة ميسلون 

1H5-276906711212039-1625.6613613.3حديقة الطبري

1H5-36060539022.50-1923.52950حديقة بجوار مدرسة البنات الثانوية

911H9-163638639200-1206120حديقة ش 

1H9-265005330048.52-342.91937.1، ش الهدى95حديقة ش 

1I1-1230002742515-8-1895حديقة السور

13862490210222275.7336.12-148409.38134156

2015/2014

موقع الحديقة 

Park Location

الحدائق العامة النموذجية المنفذة

المنطقة الزراعية األولى/ تابع 

Exemplary Executed Public Park

المجموع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائىمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقاتعدد االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

Hedge &Area of2م

AreaTreesShubsGroundClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.CoversR. M.M2PalmAreaGall / Day

1I-1-A&B2600301252-21-315.3514490.75حديقة ش المنصور و ش الشويخ

1I2-23567376405-1930.52367.5 الجمعية21حديقة ش رقم 

231I2-3250012637990-1093210 و ش22 و ش21حديقة ش

411I4-118003120013.12-615.551643.35حديقة ش رقم 

1I4-21388213500-1711.42127حديقة ش النيل

541I5-1108254100-110.4602حديقة ش

1I6-1167191752151.30-3015.16932 و ش الجمعية62 و ش61حديقة ش 

631I6-21500363014.2-610.61054حديقة ش 

611I6-325000200-2620.11160.5حديقة الدائري الثاني و ش

1I6-42600007431810300-232781.5246297.6حديقة منتزه العاصمة 

1I7-1154000101220-201001560حديقة ش جمال عبدالناصر

30905611243715842.373.32-3981009.5281444.7

المنطقة الزراعية األولى/ تابع 

Park Location

الحدائق العامة النموذجية المنفذة
Exemplary Executed Public Park

2015/2014

موقع الحديقة 

المجموع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

42A4-13155.194821115160--6-6995-1حديقة السرة النموذجية 

52B5-11310025322152251190-29-18430-1حديقة قرطبة النموذجية 

12C1-13460.1343400-10-9-2640-1حديقة كيفان 

12C2-15416.57274135540--7-3175-2حديقة كيفان 

22C2-23367.21676318-390-1315012990-2حديقة كيفان 

12C3-16563.7721241028-330-3882.110076.3-3حديقة كيفان 

22C3-23689.092118385165--12-3840-3حديقة كيفان 

32C3-37913.875145150-280-122-5480-3حديقة كيفان 

42C3-416947.424005474-210--387743631-3حديقة كيفان 

52C3-514242.493003953-410-10255527700-3حديقة كيفان 

12C4-18903.2274965-170-4-8155-4حديقة كيفان 

86758.96118891613810902990-2958464.1143112.3

موقع الحديقة 

Park Location

الحدائق العامة النموذجية المنفذة

المنطقة الزراعية الثانية

Exemplary Executed Public Park

2015/2014

المجموع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

22C4-222066.992943488-510-35-22610-4حديقة كيفان 

12C5-118473.38187245-770-106-7525-5حديقة كيفان 

12C6-15418.51814940-490-9-3340-6حديقة كيفان 

2C7-144318.672041249-980-88-12985 1-7حديقة كيفان 

12D1-18099.015105903-80-22-6245-1حديقة الخالدية 

22D1-28708.959115721-70-17-5305-1حديقة الخالدية 

32D1-34663.0645528-170-1818009360-1حديقة الخالدية 

12D2-14269.67263513---1019539254-2حديقة الخالدية 

22D2-28298.05129583-500-88-7465-2حديقة الخالدية 

12D3-111602.52231482-244-31-10992-3حديقة الخالدية 

12D4-18096.521191442200--21-9420-4حديقة الخالدية 

144015.331633111942003814-4453753104501

المنطقة الزراعية الثانية/ تابع 

موقع الحديقة 

Park Location

الحدائق العامة النموذجية المنفذة
Exemplary Executed Public Park

2015/2014

المجموع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

22D4-212677.74250773-30-37-7195-4حديقة الخالدية 

12E1-19865.4832201090---19100011030-1حديقة النزهة 

12E3-15963.42901321-330-19-8875-3حديقة النزهة 

22E3-21681.176551014-140-11-6260-3حديقة النزهة 

12F4-18156.8461691236240740-4685014280-4حديقة الفيحاء 

22F4-2294420868---68007060-4حديقة الفيحاء 

32F4-33491.918127120015090-13-8250-4حديقة الفيحاء 

12F7-19208.894111803---39-5905-7حديقة الفيحاء 

12F8-14604.63106750-290-22-6120-8حديقة الفيحاء 

12G3-1376845300-400-2-3190-3حديقة الروضة 

12G4-111284.772111517-480-1250012875-4حديقة الروضة 

22G4-210416113600619--30-6587-4حديقة الروضة 

12G5-167689.925654589290900-15231400129405-5حديقة الروضة 

12H4-145230.73401353-42-40-11091-4حديقة العديلية 

12I2-114237.39121545-720-6-6215-2حديقة اليرموك 

211220.8925431795912994162-45434550244338

المنطقة الزراعية الثانية/ تابع 

موقع الحديقة 

Park Location

الحدائق العامة النموذجية المنفذة

المجموع

Exemplary Executed Public Park

2015/2014

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

3D3-125000176860-689-1061181878895(3)حديقة الصليبيخات ق 

3D4-115000144647-750-82650048880(4)حديقة الصليبيخات ق 

3B3-1205002572075-1205-216557068405(3)حديقة الدوحة ق 

3B4-113500265483-823-165506746180(4)حديقة الدوحة ق 

74000842406503467-56928955242360

Park Location

الحدائق العامة النموذجية المنفذة
Exemplary Executed Public Park

2015/2014

المنطقة الزراعية الثالثة

موقع الحديقة 

المجموع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

32004286118910602597-3614986120056

89022882254142043306.5-20526000228722

69972078-142-5-2516

38297130-500--287120075

318453706231647.51917.2-3935148.5265587.6

1450028746402072.9--23470086924.6

3136348512163108-52-20249

322672752162-56503-81490059382.4

2064474-389.5---4096

63506812911700--17316039250

40636541-305.25-3198214182

2366231028001411712.5-4860051765

819693569-183-18450032504

6711278322349157--11020631191340

598143105-164.7-912009587.6

2407224623802011.9--8174657934405

5153842942352184.4--9910029115957

40663843093138125341.767828.65-782146172.59196599.2

الحدائق العامة النموذجية المنفذة
Exemplary Executed Public Park

2015/2014

المنطقة الزراعية الرابعة

موقع الحديقة 

Park Location

المجموع

1-4حديقة السالمية 

1-10حديقة ش الخطابي 

حديقة ش بغداد

حديقة ش المغيرة بن شعبة

1-6حديقة الرميثية 

1-8حديقة الرميثية 

حديقة البدع

حديقة سلوى

حديقة ش المنامة

1-5حديقة الشعب 

1-6 (الجمعية)حديقة الشعب 

1-7حديقة الشعب 

1-3حديقة الجابرية 

1-2حديقة الجابرية 

حديقة حولي

حديقة بيان

حديقة مشرف

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

1190001179400421998-20017530225335735

16225102293125018337548435037225

1500023811923891-15728426561365

202602814797258.641706.343867420291790

17048518001028627397.641889.3117031843042526115

الحدائق العامة النموذجية المنفذة
Exemplary Executed Public Park

2015/2014

المنطقة الزراعية الخامسة

موقع الحديقة 

Park Location

المجموع

حديقة صباح السالم

حديقة العدان

حديقة القرين

حديقة القصور

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

14755.531762518423.2--9755099426

470471373-300--606950

78851.491284429334691645-3613763164435

115521601230409409-53410042210

7433.8250620-287.5--236020437.5

41518.63732941382.5--364455.8263012.5

54742.6585621651577--7516667.6131993

28924.6536423154356--36624284860

16973.218749632127.2--1728227879.6

9372.21065481798--12157324935

4486.31049-----2170

11422.251627512030--17279435550

7985.27445921319.5--152381.266503.5

292721.8939672731817891.42641.5-30664768.6950362.1

الحدائق العامة النموذجية المنفذة
Exemplary Executed Public Park

2015/2014

المنطقة الزراعية السادسة

موقع الحديقة 

Park Location

حديقة برقان األحمدي

2حديقة األحمدي ق 

حديقة الفحاحيل العامة

حديقة الفحاحيل النموذجية

حديقة الفحاحيل المحدودة

حديقة الرقة النموذجية

حديقة الفنطاس النموذجية

حديقة الظهر النموذجية

حديقة أبو حليفة النموذجية

حديقة أبو حليفة الساحلية

2حديقة أبو حليفة ق 

حديقة جابر العلي

حديقة هدية النموذجية

المجموع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر

59



 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

105000207115567-727.2-23622199

28504011-72-22-

3800044668211741324-5212324

900001385145566909617-15613211

182201735652120.848-393168

4962133911973461116.9-926294

3036914454545809231.81905.1-597571961009955

موقع الحديقة 

Park Location

الحدائق العامة النموذجية المنفذة
Exemplary Executed Public Park

2015/2014

المنطقة الزراعية السابعة

حديقة خيطان الرئيسية

12حديقة خيطان ق 

حديقة العمرية

حديقة الفروانية

المجموع

حديقة جنوب خيطان

حديقة الحيوان

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  إدارة اإلحصاء ـ قسم اإلحصاء

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

16700023844071520185-15063000776855

7362501500-280-260620510

715012513665350-14309021945

229502791836---52710861560

7560276133-809-25222223005

630245243555---15315860131450

275046363847875851624-396918861035325

32Table No. 32جدول رقــم / تابع

اقصى احتياج مائيمساحة عدد نخيلمساحة الزهورأسيجة ومتسلقات مساحة االغطيةعدد الشجيراتعدد االشجارالمساحة

يوم/ جالون امبراطورىالنجيلالزينة2م.ظ.ماالرضية2م

GroundHedge &Area of2م

AreaTreesShubsCoversClimbsFloursNo. of GarnishGrassMax Water Req.

M2No.No.M2R. M.M2PalmAreaGall / Day

15.4071281983-1345-5610032.365

81.48147930-1882-2327000240.91

218.0420233250---4041000279.56

314.847296513163-3227-6874100552.835

الحدائق العامة النموذجية المنفذة
Exemplary Executed Public Park

حديقة الفردوس الجديدة

حديقة الرابية

حديقة جليب الشيوخ

المجموع

الحدائق العامة النموذجية المنفذة

2015/2014

المنطقة الزراعية الثامنة

موقع الحديقة 

Park Location

المجموع

2015/2014

المنطقة الزراعية التاسعة

موقع الحديقة 

حديقة الرقعي

حديقة العارضية

حديقة الفردوس القديمة

Park Location

Exemplary Executed Public Park

حديقة القصر

حديقة الجهراء

حديقة الصليبية

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
إدارة التنفيذ والصيانة: المصدر
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   الباب الثاني 
 : األولالفصل  • املساحات احملصولية
  الفصل الثا�ي: • وختصصها احليازات الزراعية
  :الفصل الثالث • يف احليازات الزراعية تطور القوى العاملة 
الزراعي واحليوا�يإحصائيات عن اال�تاج     الفصل الرابع: •



  

   الباب الثاني 
  
  

املساحات احملصولية  : األولالفصل 



  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم االحصاء- إدارة اإلحصاء 

31Table No. 31جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم

المساحة الكليةاالراضى الغير اراضى صالحة اراضى مزروعة اراضى مزروعة الموسم

Seasonصالحة للزراعةاالجمالى ولم تزرع اشجار ومراعىبالخضر والمحاصيل Total 

Crops & Veg.Pastures & TreesUnusedTotalNon CultivableArea

LandsLandsLandsLand

2010//200911092113622106535915384901627951017818000

2010//201111330613622106297415384901627951017818000

2011//201211444313622106183715384901627951017818000

2012//201310406613622107221415384901627951017818000

2013//201411528013622106100015384901627951017818000

Cultivable Landsاالراضى الصالحة للزراعة      

توزيع أراضي دولة الكويت حسب استخداماتها

2009/2010 : 2013/2014

State of Kuwait Lands Distribution According to Utilization

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
نشرة االحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لإلحصاء:  المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-  إدارة اإلحصاء 

32Table No.32جدول رقــم 

النسبة من المساحة بالدونم

Area in Donumاالجمالى العام

(1000 Sq.m)Percentage

Fruitful Vegetables%3142920الخضروات الثمرية 

Leafy Vegetables%146059الخضروات الورقية

Tuber & Bulbs%135659الدرنات و االبصال

Pulses%16091البقوليات

Green Fodder%6557143األعالف الخضراء

Cereals%2723218الحبوب

Total Cropped Area%154011100إجمالى المساحة المحصولية

Groupsالمجموعة

2013/2014

المساحة المحصولية طبقاً للمجموعات النباتية

Cropped Area By Type of Crops

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
نشرة االحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لإلحصاء:  المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-   إدارة اإلحصاء 

33Table No.33جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم

االجماليمحميحقلي

FieldProtectedTotal

Fruitful Vegetablesالخضروات الثمرية

188253917273Tomatoطماطم

195412913245Eggplantباذنجان

4619912037Pepper(بارد+ حار)فلفل 

29712453216Cauliflowerقرنبيط

16667Strawberryفراولة

7202951015Melonشمام

33123354Water Melonبطيخ

963146323Cucumberخيار

15505042054Okraباميه

2094213Snakecucumberطروح

38712194090Marrowقرع عسلى

11541101264Squashكوسه

.75203278Other Fruitful Vegثمريات أخرى

.147731665631429Total of Fruitful Vegإجمالى الخضروات الثمرية

المساحة المحصولية طبقاً ألسلوب الزراعة

2013/2014

Cropped Area According to Agricultural System

Cropالمحصول

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
نشرة االحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لإلحصاء:   المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-   إدارة اإلحصاء 

33Table No.33جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم
االجماليمحميحقلي

FieldProtectedTotal

Leafy Vegetablesالخضروات الورقية

20865273Spinachسبانخ

49415509Chardسلق

20442672311Parsleyبقدونس

10916611752Corianderكزبرة

13013Mallowخبيزة

1388146Celeryكرفس

62466Cressرشاد

11475841731Arugulaجرجير

6923481040Dillشبنت

23131482461Cabbageملفوف

83285Fenugreekحلبه

21033142417Lettuceخس

43299531Spearmintنعناع

19423Endivieهندباء

165104269Basilريحان

75279354Jew's Mellowملوخيه

15777234Purslaneبربير

202Sorrel / Homeedحميض

.239149388Other Leafly Vegورقيات أخرى

.11477312814605Total Leafy Vegإجمالي الخضروات الورقية

Cropped Area According to Agricultural System… Continue

2013/2014

Crop المحصول

المساحة المحصولية طبقاً ألسلوب الزراعة/ تابع 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
نشرة االحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لإلحصاء:   المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-   إدارة اإلحصاء 

33Table No.33جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم

االجماليمحميحقلي

FieldProtectedTotal

Tuber & Bulbsالدرنات و االبصال

82162883White Raddishفجل أبيض

22924253Red Raddishفجل أحمر

16313176Carrotجزر

20020Turnipلفت

1856821938Onionsبصل

2158223Garlicثوم

7236737309Potatoبطاطس

1264130Beet Rootبنجر

2275782353Green Onionsبصل أخضر

25525280Other Tubersدرنات أخرى

1319636913565Total Tuber & Bulbsإجمالي الدرنات و االبصال

2013/2014

Crop المحصول

المساحة المحصولية طبقاً ألسلوب الزراعة/ تابع 
Cropped Area According to Agricultural System… Continue

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
نشرة االحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لإلحصاء:   المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-   إدارة اإلحصاء 

33Table No.33جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم
االجماليمحميحقلي

FieldProtectedTotal

Pulsesالبقوليات

36911380Broad Beansفول

31519550Kidney Beansفاصوليا

205373Peasبازالء

72491563Haricot Beansلوبيا

37643Other Pulsesبقوليات أخرى

52910801609Total of  Pulsesإجمالي البقوليات

Green Fodderاالعالف الخضراء

40111040111A.Alfaالجت

25460025460Other Fodderأخرى

65571065571Total Green Fodderإجمالي االعالف الخضراء

Cerealsالحبوب

908719088Barleyشعير

1400140Wheatقمح

4781479Cornذرة صفراء

157292115750Sorgumذرة شامية

177501775Oatالشوفان

000Other Cerealsحبوب أخرى

272092327232Total of Cerealsإجمالى الحبوب

13275521256154011Total Cropped Areaاإلجــمالــــي العــــام

Crop المحصول

المساحة المحصولية طبقاً ألسلوب الزراعة/ تابع 
Cropped Area According to Agricultural System… Continue

2013/2014

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
نشرة االحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لإلحصاء:   المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-  إدارة اإلحصاء 

34Table No. 34جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم

المجموعزجاجفيبر جالسروكليننايلون

NylonRoclaineFibberGlassTotal

Glass

Fruitful Vegetablesالخضروات الثمرية

48654498155382Tomatoطماطم

11353138141290Eggplantباذنجان

17470225181990Pepper(بارد+ حار)فلفل 

236710244Cauliflowerقرنبيط

5907066Strawberryفراوله

290050295Melonشمام

2300023Water Melonبطيخ

61314135366306Cucumberخيار

16643304504Okraباميه

40004Snakecucumberطروح

205590219Marrowقرع عسلى

920117110Squashكوسه

.200120203Other Fruitful Vegثمريات أخرى

151532813619416636Total Fruitful Vegetablesإجمالى الخضروات الثمرية

المساحة المحصولية للمزروعات المحمية طبقا لنوع الغطاء

Cropped Area of Protected Crops According to the Cover

2013/2014

Crop المحصول

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
ء، اإلدارة المركزية لإلحصا2013/2014نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-  إدارة اإلحصاء 

34Table No. 34جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم

المجموعزجاجفيبر جالسروكليننايلون

NylonRoclaineFibberGlassTotal

Glass

Leafy Vegetablesالخضروات الورقية

50140064Spinachسبانخ

1500015Chardسلق

21522125263Parsleyبقدونس

572373512656Corianderكزبرة

40004Cressرشاد

52434810576Roquetteجرجير

3221760345Dillشبنت

1258132148Cabbageملفوف

02002Fenugreekحلبة

270452281Lettuceخس

80162098Spearmintنعناع

98600104Basilريحان

266810275Jew's Mellowملوخية

6760073Purslaneبربير

143600149Other Leafy Vegetablesورقيات أخرى

275118071513053Total Leafy Vegetablesإجمالي الخضروات الورقية

Cropped Area of Protected Crops According to the Cover…Continue

المساحة المحصولية للمزروعات المحمية طبقا لنوع الغطاء/ تابع 

2013/2014

Cropالمحصول

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
ء، اإلدارة المركزية لإلحصا2013/2014نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-  إدارة اإلحصاء 

34Table No. 34جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم

المجموعزجاجفيبر جالسروكليننايلون

NylonRoclaineFibberGlassTotal

Glass

Tuber & Bulbsالدرنات و االبصال

5232259White Raddishفجل أبيض

2400024Red Raddishفجل أحمر

8200082Onionsبصل

6507173Potatoبطاطس

80008Garlicثوم

40004Beet Rootبنجر

7332078Green Onionsبصل أخضر

1102013Carrotجزر

3196133341Total Tuber & Bulbsإجمالي الدرنات و االبصال

Pulsesالبقوليات

506011Broad Beansفول

4920234519Kidney Beansفاصوليا

4902253Haricot Beansبازالء

4722152491Peasلوبيا

101824681074Total of  Pulsesإجمالي البقوليات

Cerealsالحبوب

1902021Sorgumذرة شامية

01001Barleyشعير

1912022Total of Cerealsإجمالى الحبوب

Green Fodderاالعالف الخضراء

00000Rodesرودوس

00000Total Green Fodderإجمالي االعالف الخصراء

19260217149315621126Total Cropped Areaاألجــمالــــي العــــام

Cropالمحصول

2013/2014

المساحة المحصولية للمزروعات المحمية طبقا لنوع الغطاء/ تابع 

Cropped Area of Protected Crops According to the Cover…Continue

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
ء، اإلدارة المركزية لإلحصا2013/2014نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

 35Table No. 35جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم

Districtجملةحقليمحميجملةحقليمحميجملةحقليمحميجملةحقليمحميجملةحقليمحمي

G.H.FieldTotalG.H.FieldTotalG.H.FieldTotalG.H.FieldTotalG.H.FieldTotal

79883200439992871731655403721045030195406458111259323404383542669135045Al-Wafraالوفرة

4503545915909456965413959835496155603605644543524325697552276264667873Al-Abdalliالعبدلى

22810930111582831210912392268120251229331011917122272971146711764Al-Sulaibiyaالصليبية

06726721706707094194118208210598598Othersمناطق أخرى

127199819711091614697986091133061567998764114443129659110110406613878101402115280Totalاالجمالى

تطــور المسـاحـة المنـزرعـة فعــالً
Development of Actual Cultivated Area

2009/2010 : 2013/2014

المنطقة

2011/2012 2009/20102010/20112012/20132013/2014

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
نشرة االحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لإلحصاء:  المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

36Table No. 36جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013

Fruitful Vegetablesالخضروات الثمرية

862210269698266657273Tomatoطماطم

49865082384032793245Eggplantباذنجان

21482478240922062037Pepper(بارد+ حار)فلفل 

36823099393735313216Cauliflowerقرنبيط

4461769067Strawberryفراوله

8297017387031015Melonشمام

133255244193354Water Melonبطيخ

750075717194124616323Cucumberخيار

38703082271520362054Okraباميه

178318819208213Snakecucumberطروح

45984646437039424090Marrowقرع عسلى

17611855192712321264Squashكوسه

.4013203486667278Other Fruitful Vegثمريات أخرى

.3875239737355994321331429Total of Fruitful Vegإجمالى الخضروات الثمرية

Leafy Vegetablesالخضروات الورقية

254186229224273Spinachسبانخ

734748662762509Chardسلق

26032617267820152417Lettuceخس

24132421237123672311Parsleyبقدونس

19751999196551991752Corianderكزبرة

19572099212119421731Arugulaجرجير

10861537125411041040Dillشبنت

31253035360926372461Cabbageملفوف

424423386422354Jew's Mellowملوخية

.21432203199220841757Other Leafly Vegورقيات أخرى

.1671417268172671875614605Total Leafy Vegإجمالي الخضروات الورقية

Cropped Area                      المساحة المحصولية

تـطــــور المساحـــة المحـصوليـــة
Development of Cropped Area

2009/2010: 2013/2014

Crop المحصول

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
نشرة االحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

36Table No. 36جدول رقــم 

Area in Donum(1000 Sp.m)المساحة بالدونم

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013

Tuber & Bulbsالدرنات و االبصال

123111241035771883White Raddishفجل أبيض

403423337369253Red Raddishفجل أحمر

5675508327324841938Onionsبصل

7320658165223Garlicثوم

1378510212304780827309Potatoبطاطس

278146322148130Beet Rootبنجر

14632214940618482353Green Onionsبصل أخضر

213199243177176Carrotجزر

386224385420Turnipلفت

2427920267280Other Tuberدرنات أخرى

2318319948171791436513565Total Tuber & Bulbsإجمالي الدرنات و االبصال

Pulsesالبقوليات

380460315323380Broad Beansفول

1176867973549550Kidney Beansفاصوليا

189667373Haricot Beansبازالء

535610678590563Peasلوبيا

125122143Other Pulsesبقوليات أخرى

21211951204415561609Total of  Pulsesإجمالي البقوليات

Green Fodderاالعالف الخضراء

4094837659398934374040111A.Alfaالجت

1293112360259311571825460Other Fodderأعالف أخرى

5387950019658245945865571Total of Green Fodderإجمالى االعالف الخضراء

Cerealsالحبوب

96031645110994888615750Sorgumذرة شامية

26119369179479Cornذرة صفراء

915592368569100429088Barleyشعير

71815628992140Wheatقمح

40933012423646191775Other Cerealsحبوب أخرى

2359528974244572381827232Total of Cerealsإجمالى الحبوب

158244157897162370167795154011Total Cropped Areaاإلجــمالــــي العــــام

Cropالمحصول

Development of Cropped Area..Continue

2009/2010: 2013/2014

Cropped Area                      المساحة المحصولية

تـطــــور المساحـــة المحـصوليـــة/ تابع 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
نشرة االحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 




النشرة
اإلحصائية
السنوية

2014/2015
(5)رسم بياني رقم 
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المــحــصــوليــةالمــســاحــةتـــــطـــور

Development of Cropped Area

2013/2014 - 2009/2010
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   الباب الثاني 
  

  الفصل الثا�ي: وختصصها احليازات الزراعية



  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

37Table No. 37جدول رقــم  

التخصص
االجمالىالدواجناالغنام و الماعزاألبقارخضر ومحاصيل

 Specialization

المنطقة
Crops & Veg.CowsSheep & GoatsPoultryTotal

Area

188900151904AL-WAFRAالوفرة

19450051950AL-ABDALLIالعبدلى

4442213101AL-SULAIBYAالصليبية

00346003460KABIDكبد

005780578WAFRA ROADطريق الوفرة

3500540OTHERأخرى

3913424040388033TOTALالمجموع

أعداد الحيازات الزراعية فى دولة الكويت حسب تخصص الحيازة

2013/2014

No. of Agricultural Holdings in the State of Kuwait According to Holding Specialization

 حيازة للزراعات التجميلية15 حيازات للنحل و4يوجد عدد 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية : المصدر 
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
(6)رسم بياني رقم 

خضر ومحاصيل
األبقار

االغنام و الماعز
الدواجن
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الـحـيـازةتـخـصـصحـسـبالــزراعيةالـحيازاتأعــداد
No. of Specialized Holdings

2013/2014
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

38Table No.  38جدول رقــم  

االجمالىالدواجناالغنام و الماعزاألبقارخضر ومحاصيلالسنوات

YearsCrops & Veg.CowsSheep & GoatsPoultryTotal

2009/20102713414012366802

2010/20112887414020336981

2011/20123323424030347429

2012/20133481424030377590

2013/20143913424040388033

 تطور أعداد الحيازات الزراعية فى دولة الكويت حسب تخصص الحيازة

2009/2010 : 2013/2014

Development  of No. of Agricultural Holdings in the State of Kuwait According to Holding Specialization

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
.، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

39Table No.  39جدول رقــم  

المجموعأخرىالصليبيةطريق الوفرةكبدالعبدلىالوفرةالسنوات

YearsAL-WAFRAAL-ABDALLIKABIDWAFRA ROADAL-SULAIBYAOTHERTOTAL

2009/20101713961343657477416802

2010/201117671081344257677386981

2011/201218461420345057898377429

2012/201318771547345057899397590

2013/2014190419503460578101408033

تطور أعداد الحيازات الزراعية المتخصصة

2009/2010 : 2013/2014

Development of No. Agricultural Specialized Holding

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
.، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية : المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
(7)رسم بياني رقم 
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الـمــتــخــصــصــةالــزراعــيــةالــحـيـازاتأعــدادتـطــور
Development of Specialized Holdings

2013/2014 :2009/2010
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

40Table No. 40جدول رقــم  

Holdingالنسبة من اإلجماليعدد الحيازات

No.of HoldingsTotal PercentageSpecialization

.Crops & Veg%391349الخضر والمحاصيل

Cows%421االبقار

Sheep & Goats%404050االغنام و الماعز

Poultry%380الدواجن

TOTAL%8033100االجمالى

التوزيع النسبي للحيازات الزراعية طبقاً للتخصص

2013/2014

التخصص

Percentage Distribution of Agri. Holdings to Specialization

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
83



  

   الباب الثاني 
  

  :الفصل الثالث تطور القوى العاملة يف احليازات الزراعية



 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

41Table No. 41جدول رقــم 

المجموعأخرىافغانيايرانيهنديباكستانيبنجالديشيسوريعراقيسودانيمصريكويتيالموسمالمنطقة الزراعية

Agri. AreaSeasonKuwaitiEgyptionSudaneseIraqiSyrianBengaliPakistaniIndianIranianAfghaniOtherTotal

2010/200906065409387636633652773758685

2011/2010074177093720332359824125249037

Al-Abdalli2012/20110885102617334729838203038249332

2013/20120867153131329382164709838379757
2014/20130120238922325222644598214102010045

2010/20091552421849127024249572240310949

2011/2010058459094382634459360651910846

Al-Wafra2012/20110752831638375845021762375711140

2013/20120702123083557540540041879611175
2014/201307121553732954686476751584212048

2010/200903382114849101402160871810
2011/20100358211689815140390841922

Al-Sulaibiya2012/2011037230138661124179211151928
2013/2012035913115770105441601351845
2014/20131363121115207859050951676

أعداد المشتغلين في الحيازات الزراعية حسب جنسياتهم

2009/2010 : 2013/2014

No. of Employees in Agricultural Holdings by Nationality

الصليبية

الوفرة

العبدلي

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015 ، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية : المصدر 
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

41Table No.  41جدول رقــم 

المجموعأخرىافغانيايرانيهنديباكستانيبنجالديشيسوريعراقيسودانيمصريكويتيالموسمالمنطقة الزراعية

Agri. AreaSeasonKuwaitiEgyptionSudaneseIraqiSyrianBengaliPakistaniIndianIranianAfghaniOtherTotal

2010/20090100030214425094

2011/2010000001731532076

Al-Jahra2012/201100000000506056

2013/201200000020445051
2014/20130000015513500083

2010/20090465031321800023191

2011/20100565031221820023202

AL-Shagaiya2012/20110565031221810023201

2013/20120565031421810022202
2014/20130565031621810023205

2010/2009246110420672618002252064189

2011/20101230102719383318902721954146

Other2012/20111312120023142016443421134164

2013/20120137032103151988150934237
2014/20135117001703820891411563994

2010/20091217691533441096711741056717322134526229

2011/201001924159214189331150930016719152223236

2012/20111320772057391037610351098319955183226821

2013/201201997301144293828991261911416188327267

2014/20136234456864480718441384716520213628051

No. of Employees in Agricultural Holdings by Nationality..Continue

االجمالي

أم الشقايا

أخرى

Total

أعداد المشتغلين في الحيازات الزراعية حسب جنسياتهم/ تابع 

2009/2010 : 2013/2014

الجهراء

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015 ، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية : المصدر 
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
(8)رسم بياني رقم 
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السنواتتطور أعداد المشتغلين خالل
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No. of Employees in Agricultural Holdings Though Out 

The Years
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   الباب الثاني 

  

الزراعي واحليوا�يإحصائيات عن اال�تاج     الفصل الرابع:



 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

42Table No. 42جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

Valueقيمة  Qty.كمية   Valueقيمة  Qty.كمية   Valueقيمة  Qty.كمية   

Fruitful Vegetablesالخضروات المثمرة

122331223300754747547400877078770700Tomatoطماطم

00555638334480555638334480Cucumberخيار

1074748361515492697140262391180755Eggplantباذنجان

13816560129421552980130801569540Pepper(حلو+حار)فلفل 

1045216722721314210240117661882512Marrowقرع عسلى

21603240008561283253016452325Melonشمام

186010230036291995845489301884Okraباميه

4184180017168043543480Snakecucumberطروح

1039910398501348134750117461174600Cauliflowerزهره

4039605850330495004369655350Squashكوسه

410532576949826170551Strawberryفراوله

1490223425001490223425Water Melonبطيخ

.11390003652923247838232Other Fruitful Vegثمريات أخرى

.5405157430251675861895480922163724697834Total of Fruitful Vegإجمالى الثمريات

Leafy Vegetablesالخضروات الورقية

79014227200790142272Spinachسبانخ

18771689488475601961176508Chardسلق

1022012264001175140976113951367376Parsleyبقدونس

4309732607290849442872181227035Corianderكزبره

48187600481876Mallowخبيزة

386309120038630912Celeryكرفس

353247380035324738Cressرشاد

4588917600248249640070701414000Roquetteجرجير

207641520013112262003387641400Dillشبنت

Quantity and Value of Plant Production

Crop
Totalاالجمالي       Protectedمحمي   

المحصول

كميـــات وقيـــــم االنتاج النباتي

2013/2014

Filedحقلي      

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
89، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر



 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

42Table No. 42جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

Valueقيمة  Qty.كمية   Valueقيمة  Qty.كمية   Valueقيمة  Qty.كمية   

Leafy Vegetablesتابع الخضروات الورقية

99461491885740111000106861602885Cabbageملفوف

14114110330014414410Fenugreekحلبه

6730807552182121854485511026096Lettuceخس

90790720421420751328132795Spearmintنعناع

38228013792513072Endivieهندباء

6602640046818720112845120Basilريحان

30012000136754684166766684Jew's Mellowملوخيه

86486350501500501364136400Purslaneبربير

5541994556620383112040328Other Leaflyورقيات اخرى

.447886211794138601882112586488093906Total Leafy Vegإجمالي الخضروات الورقية

Tuber & Bulbsالدرنات

2217221670242241802459245850White Raddishفجل أبيض

57385875781170065197575Red Raddishفجل أحمر

701105135659750766114885Carrotجزر

84840000848400Turnipلفت

631012620804108200067201344080Onionsبصل

1724300020500019248000Garlicثوم

47034611442051166430475456180850Potatoبطاطس

3282948414129634230780Beet Rootشمندر

773515470003907800081251625000Green Onionsبصل أخضر

1092105715130130201222118735Other Tubersدرنات أخرى

6624595227791860291376681059814155Total Tuber & Bulbsإجمالى الدرنات

Quantity and Value of Plant Production . . Continue

المحصول
Totalاالجمالي       Protectedمحمي   Filedحقلي      

Crop

كميـــات وقيــــم االنتاج النبــاتي/ تابع 

2013/2014

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
90، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر



 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

42Table No. 42جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

Valueقيمة  Qty.كمية   Valueقيمة  Qty.كمية   Valueقيمة  Qty.كمية   

Pulsesالبقوليات

3693321024217839335388Broad Beansفول

6124041528304004158831640Kidney Beansفاصوليا

410001012517510526175Peasبازالء

2550404428838046793420Haricot Beansلوبيا

52307612708643784Other Pulsesبقوليات أخرى

4564356647319468415187990407Total of  Pulsesاجمالى البقوليات

Cerealsالحبوب

5452211994840613205452811996160Barleyشعير

5614000005614000Wheatقمح

86017208091760869173840Cornذرة صفراء

471873774960423360472293778320Sorgumذرة شامية

2308219213002308219213Other Cerealsحبوب أخرى

1049331617509357644010499016181533Total of Cerealsاجمالى الحبوب

Green Fodderاالعالف الخضراء

401110100277500040111010027750A.Alfaبرسيم

2598666496638002598666496638Rodesرودس

314687867000031468786700Other Foderاعالف أخرى

692444173110880069244417311088Total Green Fodderاجمالى االعالف الخضراء

9629175500734418809422081578115101177088922Total Cropped Areaاالجمالي العام

Quantity and Value of Plant Production . . Continue

كميـــات وقيــــم االنتاج النبــاتي/ تابع 

2013/2014

المحصول
Totalاالجمالي       Protectedمحمي   Filedحقلي      

Crop

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
91، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر



 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

43Table No. 43جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013Cropالمحصول

Fruitful Vegetablesالخضروات المثمرة

7487850082339569905487707Tomatoطماطم

49456643436129419935255563Cucumberخيار

2544137055318372113726239Eggplantباذنجان

1656816270160562815813080Pepper(حلو+حار)فلفل 

1244413258126471607311766Pumkinقرع عسلى

20141650173559983016Melonشمام

505464765534125585489Okraباميه

5397963001835435Snakecucumberطروح

1703312704163811471811746Cauliflowerزهره

45344069428365474369Marrowكوسه

128238296351261Strawberryفراوله

29386711618101490Water Melonبطيخ

.62353759411992478Other Fruitful Vegثمريات أخرى

.209005208345188774417582221637Total of Fruitful Vegإجمالى الثمريات

Development of Plant Production Quantity

تطــــور كميـــات االنتاج النباتي

2009/2010  :  2013/2014

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

43Table No. 43جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013Cropالمحصول

Leafy Vegetablesالخضروات الورقية

113595011731169790Spinachسبانخ

37463755332238221961Chardسلق

2181711037108591081811395Parsleyبقدونس

1323384408321235307218Corianderكزبره

729528485492386Celeryكرفس

495555608879353Cressرشاد

76328787898582407070Roquetteجرجير

38014997335634923387Dillشبنت

1532112187145551063210686Cabbageملفوف

510266183355144Fenugreekحلبه

130158919925063098551Lettuceخس

31138067599051328Spearmintنعناع

5048476251Endivieهندباء

13501713148314101128Basilريحان

17381969181019521667Jew's Mellowملوخيه

22272577227919781364Purslaneبربير

5487954748Mallowخبيزة

11421588147714761120Other Leaflyورقيات اخرى

.9110869207690447756658648Total Leafy Vegإجمالي الخضروات الورقية

Development of Plant Production Quantity.. Continue

تطــــور كميـــات االنتاج النباتي/ تابع 

2009/2010  :  2013/2014

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

43Table No. 43جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013Cropالمحصول

Tuber & Bulbsالدرنات

51703067285921572459White Raddishفجل أبيض

185412099651065651Red Raddishفجل أحمر

10868581187715766Carrotجزر

9326224422784Turnipلفت

189381803410692148706720Onionsبصل

96185300825192Garlicثوم

3735066407611759643947545Potatoبطاطس

1029395666410342Beet Rootشمندر

35288058860265358125Green Onionsبصل أخضر

961260116412141222Other Tubersدرنات أخرى

69240997358785412445768105Total Tuber & Bulbsاجمالى الدرنات

Development of Plant Production Quantity.. Continue

تطــــور كميـــات االنتاج النباتي/ تابع 

2009/2010  :  2013/2014

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

43Table No. 43جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013Cropالمحصول

Pulsesالبقوليات

532483331964393Broad Beansفول

29761803230140024158Kidney Beansفاصوليا

1311107139105Peasبازالء

12175385984455467Haricot Beansلوبيا

37223164Other Pulsesبقوليات أخرى

47412842335895915187Total of Pulsesاجمالى البقوليات

Cerealsالحبوب

183155416514146025254528Barleyشعير

1651621163756Wheatقمح

64226708578869Cornذرة صفراء

1824631272208972661447229Sorgumذرة شامية

53164024768102308Other Cerealsحبوب أخرى

27108910007314194290104990Total of Cerealsاجمالى الحبوب

Green Fodderاالعالف الخضراء

307110376590398930437400401110A.Alfaبرسيم

163237140977158038159611291334Other Fodderاعالف أخرى

470347517567556968597011692444Total Green Fodderاجمالى االعالف الخضراء

87154998869697913913204961151011Total Cropped Areaاالجمالي العام

2009/2010  :  2013/2014

Development of Plant Production Quantity.. Continue

تطــــور كميـــات االنتاج النباتي/ تابع 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

44Table No.  44جدول رقــم  

Quantity in Tonالكمية بالطن

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013Typeالنوع

30326105015111213539349115213Palmنخيل

17426206684566166406Loteسدر

062328Bamberبمبر

2859324845Pomegranateرمان

67426252120256Lemonليمون

84132131144152Orangeبرتقال

36117679692Grapeعنب

61061714Guaveجوافة 

2581333336441620Oliveزيتون

32548113361118884546831122806Totalاالجمالي

تطــــور الكميـــات المنتجة من االشجار المثمرة

2009/2010  :  2013/2014

Development of Quantity of Production of Fruitful Trees 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :   المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

45Table No. 45جدول رقــم 

الموسم

Season حبوب  Cerealsخضار     .Vegاعالف خضراء Green Foddersطبيعية   Natural كيميائية Chemical

Tonطن    M3    3مKg.كجم    Kg.كجم    Kg.كجم    

2010/200930325629794875733502100984492

2011/201023153327996733236242133344316

2012/20111925282668721356242462771394

2013/201218055119871093283993082802956

2014/201318220017374127510045526423174

كميات البذور والتقاوي و االسمدة المستخدمة فى الزراعة

Fertilizers  االسمدة Seeds & Transplant        البذور و التقاوي

2009/2010  :  2013/2014

Quantity of Seeds & Fertilizers Used in Agriculture

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

46Table No. 46جدول رقــم 

CamelاالبـــلGoatsالماعزSheepsاالغنامCowsاالبقار

عدد االبلعدد الحيازاتعدد الماعزعدد الحيازاتعدد االغنامعدد الحيازاتعدد االبقارعدد الحيازات

No. of HoldingsNo. of CowsNo. of HoldingsNo. of SheepsNo. of HoldingsNo. of GoatsNo. of HoldingsNo. of Camel

AL-Wafra109201711401561811076670162223791الوفرة

AL-Abdalli1192745849239272473329091694382العبدلى

AL-Sulaibiya442169722142001519367360الصليبية

Um-AL-Shgaiya135281021201140ام الشقايا

Kabid153673305818691317844168598319كبد

Wafra Road1614050528940379920581200طريق الوفرة

Others1351725352000أخرى

Total44327310558162804137321533915789192االجمالى

الماشية و الضأن فى الحيازات الزراعية

Livestock Sheeps in Agricultural Holdings

District

2013/2014

المنطقة

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية : المصدر
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-  إدارة اإلحصاء 

47Table No. 47جدول رقــم 

جملة الدجاجعدد الدجاج الالحمعدد الحيازات

No. of HoldingsمستوردمحلىNo.of Meat شهور6أكثر من  شهور6أقل من Total of

DomesticImportedChickenLess than 6 Months6 Month & MoreChicken

AL-Wafra3595250029652612724060999787219885815922705الوفرة

AL-Sulaibiya9720000007238000200030007243000الصليبية

AL-Abdalli150236000900000174500015900004235000العبدلى

Um-AL-Shgaiya361169002873341525079783437871681716801992ام الشقايا

Total6214269400819860361128573581165450867544202697االجمالى

District

No. of Egg-Laging Chicken عدد الدجاج البياضNo. of Chicks  عدد الصيصان

Poultryالدواجن    

المنطقة

الدواجن فى الحيازات الزراعية

Poultry in Agricultural Holdings

2013/2014

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-  إدارة اإلحصاء 

48Table No. 48جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

Value in Thousand KDالقيمة باأللف دينار

اجمالى قيمة اجمالى قيمة 

االنتاج الداجنىاالنتاج الحيوانىالموسم

Season القيمةالكمية القيمةالكمية القيمةالكمية القيمةالكميةTotal Value of القيمة*العددالقيمةالكميةTotal Value 

Qty.ValueQty.ValueQty.ValueQty.ValueLivestockQty.ValueNo.Valueof

ProductionPoultry

2009/201059854981220041326797991694751192042537831156996671603131730

2010/201159855943716092029817992155211302081144289304137981938649799

2011/2012654451132514331807668576705511382094048420388059452623265037

2012/201360694981213531695534462846461611795245995309079482772258629

2013/2014628231098218882256780689726091522236246193323359382964861983

*Number in Millionالعدد بالمليون*

تطور كميات وقيم االنتاج الحيواني و الداجني

2009/2010  :  2013/2014

الصوفلحوم االغنام والماعزلحوم االبقارالحليب

Poultry MeatEggs

Development of Quantity & Value of Animal Poultry Production

MilkBeefMuttonWool

بيض المائدةلحوم الدجاج

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية :  المصدر 
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

49Table No. 49جدول رقــم 

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

RatioResources of Agricultural Productionالنسبة  Valueالقيمة  مصادر االنتاج الزراعى

Plant Production%15024760االنتاج النباتي

Animal Production%8490634االنتاج الحيواني

Fish & Bees Production%147796االنتاج السمكي و الحشري

Total Value of Agriculture Production%249932100اجمالى قيمة االنتاج الزراعى

(مقوم بأسعار الجملة )قيمة االنتاج الزراعي بدولة الكويت 

2013/2014

Gross Value of Agricultural Production in the State of Kuwait

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014-2013نشرة االحصاءات الزراعية : المصدر
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  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

50Table No. 50جدول رقــم 

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013Resources of Agricultural Productionمصادر االنتاج الزراعى

73275.49133944.4133990.1129877150247Plant Productionاالنتاج النباتي

52351.1570857.986319.47695184906Animal Productionاالنتاج الحيواني

12755.210369.39754.91226614779Fish & Bees Productionاالنتاج السمكي و الحشري

138381.84215171.6230064.4219094249932Total Value of Agriculture Productionاجمالى قيمة االنتاج الزراعى

18483.6120339.721319.22330426575Mean Productionاالنتاج الوسيط

53723.1865317.1838527787575735Agricultural Production Requirementsجملة مستلزمات االنتاج

103142.27170194.2167531.6164523200772Gross Added Valueالقيمة المضافة االجمالية

10321.1112233.813624.71519717362Wagesاألجور

9473.9912424.2129631298613369Depletion of Capital Assestesأهالك األصول الرأسمالية

Net Indirect Taxes & Income- 29407.594- 47761.228705.100- 29014.200- 24000صافي الضرائب الغير مباشرة واالعالنات

192317.6238.4Net Expenses & Income- 140.7- 275.96صافي المصروفات وااليرادات

107623.13174691.1188513.1164727.5199210.2Net Profitصافى الربح

القيمة االجمالية والقيمة المضافة لالنتاج الزراعي

2009/2010 :  2013/2014

Gross and Added Value of Agricultral Production 

النشرة اإلحصائية السنوية

2014-2015
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   لثالباب الثا 
 الواردات والصادرات  :الفصل األول •
التبادل التجاري بني دولة الكويت و دول جملس  الفصل الثا�ي: •

التعاون اخلليجي للمنتجات الزراعية  



  

   لثالباب الثا 
  

 الواردات والصادرات :الفصل األول



   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-    إدارة اإلحصاء 

51Table No. 51جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة   Qty.كمية   No.عدد   Valueقيمة   Qty.كمية   No.عدد   

522000Cows & Buffaloابقار وجاموس

1357759522704091516483461573Sheepsضأن

4162138945181117Goatsماعز

29958813091407225765156155Poultryدواجن

759336934521759Horsesخيول

293565031893789698680Camelابل

10252472560.216Birds of Preyطيور جارحة

3464533385217882948Ornamental Birdsطيور زينة

142477623556046Beesنحل

Dogs 98913226204511كالب

Commodityالسلعة

الواردات والصادرات من الحيوانات الحية

2014

Exportsالصادرات             Importsالواردات            

Import & Export of  Live Animals

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

52Table No. 52جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

109961719442Fresh Meat of Cowsلحوم أبقار طازجة

 1715922777135110Frozen Meat of Cowsلحوم أبقار مجمدة

 1400336700Fresh Meat of Sheepsلحوم ضأن طازجة

482553091550Frozen Meat of Sheepsلحوم ضأن مجمدة

3438048647154162Total Red Meatاجمالى اللحوم الحمراء

81107461203338Frozen Poultry Meatلحوم دواجن مجمدة

4065035725988336Offal of Poultryأحشاء دواجن و محضرات لحومها

121757818461021374Total Poultry Meatاجمالى اللحوم البيضاء

الواردات والصادرات من اللحوم

2014

Import & Export of  Meat

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

53Table No. 53جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

82294245926428118111Fresh Milkحليب طازج

241620453849221237Fresh Creamقشدة طازجة

3225350712355167Dried Milkحليب مجفف

18783131498021Concentrated Milkحليب مركز

65855512684Canned Creamقشدة معلبة

18959645020Yogurtزبادى

2271229400Labnahلبنه

1101406487Buttermilkلبن خاثر

325251537060842205Other Dairy منتجات ألبان

 52377262222393Butterزبدة

1076175043Gheeسمن حيوانى

63357638276273Fresh Cheeseجبن طازج

3106144075285330Other Cheeseأجبان أخرى

Fresh Eggs 92367277023661بيض مائدة

الواردات والصادرات من منتجات األلبان و البيض

2014

Import & Export of  Dairy Products & Eggs

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

54Table No. 54جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

12918200518872Fresh Fishأسماك طازجة

1245751881823Frozen Fishأسماك مجمدة

14552900Smoked Fishأسماك مدخنة

22615900Preserved Fishأسماك محفوظة

257472592810695Total Fishإجمالي األسماك

1123313957Fresh Shrimpروبيان طازج

3971980483269Frozen Shrimpروبيان مجمد

50941294488276Total Shrimpاجمالى الروبيان

18744500Other Crustacea & Molluscaرخويات وقشريات أخرى

12052600Ornamental Fish & For Breedingأسماك الزينة واإلنسال

3114939842195371Grand Totalالمجموع الكلى

الواردات والصادرات من األسماك و الروبيان

2014

Import & Export of  Fish & Shrimps

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

55Table No. 55جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

49736647532301108Wheatقمــــح

0000By Products of Wheat*مشتقات القمــــح 

9670.24Wheat Flour(دقيق القمـح )طحين 

5707274120700Barleyشعير

1698641229600Cornذرة صفراء

270825400Sorghumذرة بيضاء

255727011Other Cereals حبوب أخرى

1243317101566302114Totalاجمالى الحبوب

الواردات والصادرات من الحبوب

2014

Import & Export of Cereals

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

56Table No. 56جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

8424171741997Chickpeasحمــص

37756943713Borad Beansفـــول

3150876336Green Lentilsماش

10806300516148Lentilsعــــدس

18086312213Haricot Beansفاصوليا و لوبيا

1265338125Other Legumesبقول أخرى

292287261684182Totalاالجمالى

الواردات والصادرات من البقول الجافة

2014

Import & Export of Dried Legumes

السلعة
Exportsالصادرات         Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

57Table No. 57جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

762718668131Tomatoطماطم

11527143600Marrowكوسا 

15004212411225Eggplantباذنجان

2812195900Okraبامية

575973451Pumkin & Squashيقطين و قرع عسلى

169393817282Green Pepperفلفل

10927147687Cauliflower & Broccoliزهرة وبروكلي

4761105585247Cucumberخيار وقثاء

الواردات والصادرات من الخضروات الطازجة

2014

Import & Export of  Fresh Vegetables

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

57Table No. 57جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

117546128209978602Potatoبطاطس

93868100663651190Onionبصل

90021797101167Garlicثوم

201243033151Carrot & Turnipsجـــزر ولفت

97922611228Mush. & Trufflesفطر و فقع

189433550Sugarbeetبنجر

13213267431Cabbageكرنب

21248569000Lettuceخس

الواردات والصادرات من الخضروات الطازجة/ تابع 
Import & Export of  Fresh Vegetables .. Continue

2014

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

57Table No. 57جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

25222111Celeryكرفس

5434965513Peasبازالء

339714816413Kidney & Haricot Beansلوبيا و فاصوليا

1164117548Broad Beansفول أخضر

612958982361Melonsشمام

2762348100Strawberryفراولة

.13209722933768Other Vegخضروات أخرى

.Total Fresh Veg 50449881952172481056إجمالى الخضروات الطازجة

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

الواردات والصادرات من الخضروات الطازجة/ تابع 
Import & Export of  Fresh Vegetables .. Continue

2014

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

58Table No. 58جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

15629023912303971969Citrus Fruitsحمضيات

13985127662774833878Bananaموز

2734965433514219Appleتفاح

10649364813416Grapeعنب

203510676734Coconutجوز الهند

42238601226Pearكمثرى

132340410Apricotمشمش

140704226953115Pomegranteرمان

63301381212Peachخوخ

121342100Cherryكرز

241377700Plumبرقوق

4866139412158Datesبلح

8107298513642Dried Datesتمور

1601124200Avocadoافوكادو

130550800Guavaجوافه

11386453900Mangoمانجو

*1380456292193150Other Fruits*فواكه اخرى

406814871981151416490Totalاالجمالى

*Kiwi, Pineapple, Papaya, etcاناناس، بابايا، كيوي ، اخرى: اخرى *

الواردات والصادرات من الفاكهة الطازجة

2014

Import & Export of  Fresh Fruits

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

59Table No. 59جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

149021026491Natural Honeyعسل طبيعي

1482252342112242Sugarسكر بأنواعه

الواردات والصادرات من العسل والسكريات

2014

Import & Export of Honey & Sugar

السلعة

Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

60Table No. 60جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

107548010Peanutsفــول سوداني

16367052924Sun Flower Seedsبذور عباد الشمس

360522463723Sesame Seedsبذور السمسم

631634316748Totalاالجمالى العام

الواردات والصادرات من االثمار الزيتية
Import & Export of Oil Seeds

2014

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

61Table No. 61جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

0000Shorteningمرجرين وسمن نباتي

882228362341855Soya Bean Oilزيت الصويا

56824924191100Olive Oilزيت الزيتون

43722316237114Sun Flower Oilزيت دوار الشمس

5517623865444308Corn Oilزيت الذرة

387991161100Palm Oilزيت النخيل

3073139922Coconut Oilزيت جوز الهند

*3080165431787Other Oil*اخرى

1190044860535321466Totalاالجمالى

*Rapeseed oil,Mustard oil, Flax seed oil, Hydrogenated Vegetable oils.زيت اللفت أو الخردل، زيت بذر الكتان، دهون وزيوت نباتية مهدرجة: أخرى تشمل*

الواردات والصادرات من الدهون و الزيوت النباتية

2014

Import & Export of Vegetables Fats & Oils

السلعة
Exportsالصادرات           Importsالواردات      

Commodity

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

62Table No. 62جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن
.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

Valueقيمة  Qty.كمية  Valueقيمة   Qty.كمية   

  Cows & Buffalo for Breedingابقار وجاموس للتربية 

*Breed Improvement &* وتحسين النسل 

67015894730Hatching Eggبيض للتفريخ

61000Eggs Without Shellsبيض بدون قشرة

0000Green Fodderمسحوق برسيم

1224031881402Oil-Cake & Solid Residuesكسب وبقايا أخرى

0000Guts of Animalsمصارين حيوانات

61319710Planting Seedsبذور زراعية

0000Fertilizersأسمدة طبيعية

4186500088049Ureaسماد اليوريا

165732027400035033Chemical Fertilizersأسمدة كيماوية

*Quantity in numbers الكمية بالعدد*

Exportsالصادرات           
Commodity

2801315200

الواردات والصادرات من مستلزمات االنتاج الزراعي

2014

Import & Export of Agri. Production Requirements 

السلعة
Importsالواردات      

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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   لثالباب الثا 
  

التبادل التجاري بني دولة الكويت و دول جملس  الفصل الثا�ي:
التعاون اخلليجي للمنتجات الزراعية  



   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-      إدارة اإلحصاء 

63Table No. 63جدول رقــم 

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

20102011201220132014

5791924233017399741National Originمنشأ وطنى

1321064457091480Re-exportمعاد تصديره

71020302775244811221Totalالمجموع

224919372815284470583National Originمنشأ وطنى

11280828312469165160Re-exportمعاد تصديره

1352910220152831936070583Totalالمجموع

Imports

Exports صادرات

واردات

Particularsالبيان

تطور قيمة التبادل التجارى للمنتجات الزراعية والحيوانية بين دولة الكويت ودولة االمارات العربية المتحدة

Development of Trade Exchage of Agricultural & Livestock Products Between Kuwait & United Arab Emirates

2010 - 2014

Yearsالسنـــــوات                  

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-      إدارة اإلحصاء 

63Table No. 63جدول رقــم 

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

20102011201220132014

4103003542883750National Originمنشأ وطنى

144581310198Re-exportمعاد تصديره

5533573672983949Totalالمجموع

725019810311903National Originمنشأ وطنى

3722959672440Re-exportمعاد تصديره

444344116534711903Totalالمجموع

Exportsصادرات

تطور قيمة التبادل التجارى للمنتجات الزراعية والحيوانية بين دولة الكويت ومملكة البحرين

Particularsالبيان
Yearsالسنـــــوات                  

Development of Trade Exchage of Agricultural & Livestock Products Between Kuwait & Bahrain

2010 - 2014

Importsواردات

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-      إدارة اإلحصاء 

63Table No. 63جدول رقــم 

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

20102011201220132014

10624002301460537000National Originمنشأ وطنى

75213367676143208Re-exportمعاد تصديره

181453373781121940208Totalالمجموع

2592324158178139242115322National Originمنشأ وطنى

1930699761023052980Re-exportمعاد تصديره

45229341332804314540115322Totalالمجموع

تطور قيمة التبادل التجارى للمنتجات الزراعية والحيوانية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

Particularsالبيان

Development of Trade Exchage of Agricultural & Livestock Products Between Kuwait & Saudi Arabia

2010 - 2014

Yearsالسنـــــوات                  

Exports صادرات

Importsواردات

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-      إدارة اإلحصاء 

63Table No. 63جدول رقــم 

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

20102011201220132014

7733751241211National Originمنشأ وطنى

103322734181Re-exportمعاد تصديره

180651011581391Totalالمجموع

21031579216619876726National Originمنشأ وطنى

120212794120740Re-exportمعاد تصديره

222316014959140616726Totalالمجموع

تطور قيمة التبادل التجارى للمنتجات الزراعية والحيوانية بين دولة الكويت وسلطنة عمان

البيان

2010 - 2014

Exports

Yearsالسنـــــوات                  

Imports

صادرات

واردات

Particulars

Development of Trade Exchage of Agricultural & Livestock Products Between Kuwait & Sultanate of Oman

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-      إدارة اإلحصاء 

63Table No. 63جدول رقــم 

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

20102011201220132014

6591827266125576447National Originمنشأ وطنى

9647245287Re-exportمعاد تصديره

6681891273326036734Totalالمجموع

2724100100170National Originمنشأ وطنى

4944401480Re-exportمعاد تصديره

7668140248170Totalالمجموع

Imports

2010 - 2014

صادرات

واردات

Particularsالبيان
Yearsالسنـــــوات                  

تطور قيمة التبادل التجارى للمنتجات الزراعية والحيوانية بين دولة الكويت ودولة قطر

Exports

Development of Trade Exchage of Agricultural & Livestock Products Between Kuwait & Qatar

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-      إدارة اإلحصاء 

63Table No. 63جدول رقــم 

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

20102011201220132014

278680858434531358149National Originمنشأ وطنى

11391595132314125353Re-exportمعاد تصديره

392596809757672563503Totalالمجموع

30375277482309214276204704National Originمنشأ وطنى

311261861826499342790Re-exportمعاد تصديره

61501463664959148555204704Totalالمجموع

واردات

تطور قيمة التبادل التجارى للمنتجات الزراعية والحيوانية بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

Particularsالبيان

Development of Trade Exchage of Agricultural & Livestock Products Between Kuwait & G.C.C.Countries

2010 - 2014

Exports

Imports

Yearsالسنـــــوات                  

صادرات

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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   الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

قسم اإلحصاء-     إدارة اإلحصاء 

64Table No. 64جدول رقــم 

.Value in Thousand K.Dالقيمة بااللف دينار

20102011201220132014

1424012250180592180881803Valueالقيمة

%22%22%30%39%31%%

997702153264515852Valueالقيمة

%1.5%1.3%2.6%1.2%5.9%%

47043394713182415759155530Valueالقيمة

%72%70%54%29%58%%

240216655060142198117Valueالقيمة

%3.7%3.0%8.5%25.7%3.0%%

7451959287328506904Valueالقيمة

%1.1%3.5%4.8%5.2%2.6%%

65426560465934855280268207 Totalاالجمالي

United Arab Emirates

 Bahrain

دولة االمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

Saudi Arabia

 Sultanate of Oman

تطور حجم التبادل التجارى للمنتجات الزراعية والحيوانية بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدولة

Development of Trade Exchage Size of Agricultural & Livestock Products Between Kuwait & G.C.C. Countries

دولة قطر

2010 - 2014

Qatar

Yearsالسنـــــوات                  

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
، اإلدارة المركزية لإلحصاء2014نشرة إحصاءات التجارة الخارجية : المصدر
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   الباب الرابع 
  
  

الذاتي االكتفاءاالستهالك و �سب   



الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

  69Table No. 69جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

نسبة االكتفاء الذاتيالمتاح لالستهالكصافي الوارداالنتاج المحلي

Local ProductNet ImportsConsumptionSelf SufficientKinds

Percentage

Meat of Cows & Buffalo%188828015299036لحوم أبقار وجاموس

Meat of Sheeps & Goats%780662111401756لحوم ضأن و ماعز

Total%9694342264392022مجموع اللحوم الحمراء

االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

Consumption & Self Sufficiency of Red Meat

2014

النوع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
128



الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

70Table No.70جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

نسبة االكتفاء الذاتيالمتاح لالستهالكصافي الوارداالنتاج المحلي

Local ProductNet ImportsConsumptionSelf SufficientKinds

Percentage

Meat of Poultry%4619312073616692928لحوم الدواجن

Eggs%677951377113-58156البيض

 كجم0.062=  جم 62= وزن البيضة 

االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والبيض
Consumption & Self Sufficiency of Poultry Meat & Eggs

2014

النوع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

71Table No.71جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

نسبة االكتفاء الذاتيالمتاح لالستهالكصافي الوارداالنتاج المحلي

Local ProductNet ImportsConsumptionSelf SufficientKinds

Percentageيضرب صافي الوارد فى معدل السائل للحليب المجفف لنحصل على صافى الوارد السائل

6282318013682710Fresh Milkحليب طازج

02424251939400Powder Milkحليب مجفف

035536355360Concentrated Milkحليب مركز

Total%6282329597329774717اجمالي الحليب

2014 من الحليب انتاج سنة 2013/2014اعتبر انتاج الموسم 
من االنتاج المحلي والحليب المجفف في حساب االستهالك لتصنيع منتجات الحليب% 20 خصم 

 الحليب المجفف لتسيله7.6معادل سائل 

 الحليب المركز لتسييله1.9معادل سائل 

Consumption & Self Sufficiency of Liquid Milk

2014

النوع

االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي من الحليب السائل

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

 72Table No. 72جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

نسبة االكتفاء الذاتيالمتاح لالستهالكصافي الوارداالنتاج المحلي

Local ProductNet ImportsConsumptionSelf SufficientKinds

Percentage

Fresh Fish%2814252692808310االسماك الطازجة

Fresh Shrimps%15765006658224الروبيان الطازج

االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي من االسماك والروبيان

Consumption & Self Sufficiency of Fish & Shrimps

2014

النوع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

 73Table No. 73جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

نسبة االكتفاء الذاتيالمتاح لالستهالكصافي الوارداالنتاج المحلي

Local ProductNet ImportsConsumptionSelf SufficientKinds

Percentage

Tomato%877077625816396553طماطم

Marrow%4369115271589627كوسا 

Eggplant%26239138824012165باذنجان

Okra%54892812830166باميه

Squash%1176657541751967قرع عسلى

Green Pepper%13080169112999144فلفل 

 Cauliflower%11746109192266552زهره 

Cucumber%5556339085947293خيار

Potato%4754510756915511431بطاطس

Onion%672090217969377بصل

االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي ألهم المنتجات النباتية

Consumption & Self Sufficiency of Main Plant Products

2014

النوع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

 73Table No. 73جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

نسبة االكتفاء الذاتيالمتاح لالستهالكصافي الوارداالنتاج المحلي

Local ProductNet ImportsConsumptionSelf SufficientKinds

Percentage

Garlic%192799281842ثوم

Carrot &  Turnips%85020109209594جزر و لفت

Sugarbeet%3421890223215(شمندر)بنجر 

Cabbage%10686132112389745(ملفوف)كرنب 

Lettuce%8551212482979829خس

Celery%38625163861كرفس

االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي ألهم المنتجات النباتية/ تابع 
Consumption & Self Sufficiency of Main Plant Products .. Continue

2014

النوع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

 73Table No. 73جدول رقــم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

نسبة االكتفاء الذاتيالمتاح لالستهالكصافي الوارداالنتاج المحلي

Local ProductNet ImportsConsumptionSelf SufficientKinds

Percentage

Kidney & Haricot Beans%46253333795858لوبيا و فاصوليا

Peas%10548959318بازالء

Broad Beans%3931110150326فول أخضر

Melons%450561260657657شمام و بطيخ

Strawberry%261276230249فراولة

.Other Veg%52458128726533080خضروات أخرى

.Total Fresh Veg %35357848628383986042اجمالي الخضروات

Wheat%564971614972170قمح ومشتقاته

Barley%545285707276252559شعير

Corn%8691698641707331ذرة صفراء

Sorghum%4722927084993795ذرة بيضاء

 Dates%1152131271612792990بلح وتمور

Citrus Fruits%4071258931263010حمضيات

Green Fodder%6924440692444100أعالف خضراء

االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي ألهم المنتجات النباتية/ تابع 
Consumption & Self Sufficiency of Main Plant Products .. Continue

2014

النوع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

74Table No. 74جدول رقم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

نسبة االكتفاء الذاتيالمتاح لالستهالكاالنتاج المحلي

Local ProductConsumptionSelf SufficientKinds

Percentage

Red Meat%96944392022اللحوم الحمراء

Poultry Meat  %4619316692928لحوم الدواجن

Milk%6282329774717الحليب

Eggs%5815651377113البيض

Fish%28142808310االسماك

Shrimps%1576658924الروبيان

.Fresh Veg%35357883986042الخضر الطازجة

*Green Fodder%692444692444100*أعالف خضراء

** There was no fodder import during 2014, only

 local production was consumed

، و ما تم استهالكه2014لم يتم استيراد أعالف خالل سنة 

.واالعتماد عليه هو من اإلنتاج المحلي فقط

االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي ألهم المنتجات الزراعية

Consumption & Self Sufficiency of Main Agricultural Products

2014

النوع

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

75Table No.75جدول رقم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

20102011201220132014

.99839788811866979694Local Prodاالنتاج المحلي
7181144533385205016643920Consumptionالمتاح لالستهالك

2415121512Per Capita(kgm)(كجم)معدل نصيب الفرد 
.Sel Suff%22%13%21%22%14االكتفاء الذاتي
.37831.444289484204599546193Local Prodاالنتاج المحلي

129799166783161132142383166929Consumptionالمتاح لالستهالك
4454494144Per Capita(kgm)(كجم)معدل نصيب الفرد 

.Sel Suff%28%32%30%27%29االكتفاء الذاتي
.5985459855654456069462823Local Prodاالنتاج المحلي

238488266948336281280431297747Consumptionالمتاح لالستهالك
81871038179Per Capita(kgm)(كجم)معدل نصيب الفرد 

.Sel Suff%17%17%16%18%20االكتفاء الذاتي
.4136049476585905877658156Local Prodاالنتاج المحلي

3858640917493514877051377Consumptionالمتاح لالستهالك
1313151414Per Capita(kgm)(كجم)معدل نصيب الفرد 

.Sel Suff%113%121%119%121%107االكتفاء الذاتي

تطور االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي ألهم المنتجات الزراعية

Kindsالنوع

Eggs البيض

Development of Consumption & Self Sufficiency of Main Agricultural Products

2010 - 2014

Red Meat

 Poultry Meat

Milk

اللحوم الحمراء

لحوم الدواجن

الحليب

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قسم اإلحصاء- إدارة اإلحصاء 

75Table No.75جدول رقم 

Quantity in Tonالكمية بالطن

20102011201220132014

.42694450368832922814Local Prodاالنتاج المحلي
1935525122259621226128083Consumptionالمتاح لالستهالك

6.68.27.93.67.5Per Capita(kgm)(كجم)معدل نصيب الفرد 
Self Sufficient%10%27%14%18%22االكتفاء الذاتي
.21032166152115151576Local Prodاالنتاج المحلي

49215381615053406589Consumptionالمتاح لالستهالك
1.71.81.91.51.7Per Capita(kgm)(كجم)معدل نصيب الفرد 

Self Sufficient%24%28%25%40%43االكتفاء الذاتي
.363499380129349011641754353578Local Prodاالنتاج المحلي

6885448004847590931071617839860Consumptionالمتاح لالستهالك
235261232311223Per Capita(kgm)(كجم)معدل نصيب الفرد 

Self Sufficient%42%60%46%47%53االكتفاء الذاتي
.470347517567556968597011692444Local Prodاالنتاج المحلي

543767702770574160772004692444Consumptionالمتاح لالستهالك
Self Sufficient%100%77%97%74%86االكتفاء الذاتي

تطور االستهالك ونسب االكتفاء الذاتي ألهم المنتجات الزراعية/ تابع 

Development of Consumption & Self Sufficiency of Main Agricultural Products .. Continue

2010 - 2014

Kinds

األسماك

الروبيان

النوع

الخضر الطازجة

أعالف خضراء

Fish

Shrimps

Fresh Veg.

Green Fodder

النشرة اإلحصائية السنوية

2014/2015
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