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 :مقدمةال
 

هـ الهيئة العامة لإلحصاء الصالحية إلجراء العمليات 13/1/1437وتاريخ ( 211أعطى قرار مجلس الوزراء رقم )

ة ونشرها بصفة دورية، صائية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية والزراعية عن المملكاإلح

ضخمة من البيانات الهيئة بإرساء برامج ومسوح تهدف إلى توفير قاعدة  وبناء على هذه الصالحية قامت

 حصائية في كافة المجاالت ومنها )إحصاءات الزراعة(.اإل

ول مسح تقدمه الهيئة في النشاط الزراعي ضمن إحصاءات يعد أ م2018ت الزراعية وعليه فإن مسح الحيازا

مسح الحيازات الزراعية بعد انتهاء الهيئة من  ن مع تنفيذذت بالتزامالزراعة وضمن مجموعة مسوح زراعية نف  

باألمن  إدراكًا من الهيئة ألهمية النشاط الزراعي ومساسه م2014/2015راعي لها لعام تنفيذ أول تعداد ز

 الغذائي.

لى توفير قاعدة إهدف ي والذيمسح الحيازات الزراعية من المسوح الدورية التي تنفذ كل ثالث سنوات  ويعد

عية كعدد الحيازات الزراعية طار التعداد الزراعي عن الخصائص الرئيسية للحيازات الزرايانات محدثه من إب

لى عدد إباإلضافة  ،لك البيانات المتعلقة بالعمالة الزراعيةوكذ ،ومساحتها والكيان القانوني ونوع الحيازات

 مة.هممن البيانات ال

يع الشركاء من بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل من جم كما يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تتقدم

ثر في إصدار دلين بالبيانات في الحيازات الزراعية، الذي كان لتعاونهم أكبر األك من الم  وكذل ،الجهات الحكومية

 هذه النشرة.

والتي من  agriculture@stats.gov.sa كما تأمل الهيئة من الجميع تزويدنا بالمقترحات على البريد اإللكتروني

 النشرات القادمة.شأنها تحسين محتوى النشرة وإضفاء المزيد من عمليات التطوير في 

 والله ولي التوفيق،

 ءالهيئة العامة لإلحصا
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 :ات في نشرة الحيازات الزراعيةالبيانمصادر 
 

لعامة لإلحصاء وألول يئة اه الهتتعتمد نشرة الحيازات الزراعية في بياناتها على المسح الميداني والذي أجر

تحت تصنيف )اإلحصاءات الزراعية( ويتم فيه جمع البيانات وهو مسح ميداني يندرج م، 2018مرة في العام 

في المملكة العربية السعودية، واستيفاء  اإلداريةيازة في كافة المناطق من خالل زيارة عينة ممثلة للح

ات ومؤشرات تتعلق بالحيازات ة، ومن خالله يتم توفير تقديرونية تحتوي على عدد من األسئلاستمارة إلكتر

 راعي في المملكة العربية السعودية.والحائز الز

 

 :األهداف
 

شمولية  لباحثين والمهتمين بإحصاءات محدثة وذاتدعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، وا -1

 تتعلق بمسح الحيازات الزراعية في المملكة العربية السعودية.

ع البيانات الزراعية لتوفير بيانات محدثه من إطار التعداد الزراعي يتم االعتماد عليها في جم قاعدةبناء  -2

 بالمملكة.سلسلة بيانات عن النشاط الزراعي تتعلق بالحيازة والحائز 

 توفير إحصاءات محدثة عن:  -3

 الحائزين )كالعمر والجنس والجنسية والمهنة الرئيسة والمستوى التعليمي(. •

الحيازة والنشاط الزراعية )كالمساحة والكيان القانوني والغرض الرئيس لإلنتاج ونوع ازة الحي •

 الرئيس(.

 ها.عدد أفراد أسرة الحائز سواء المقيمين داخل الحيازة أو خارج •

 العمالة الزراعية حسب النوع والجنس والجنسية، وتعويضاتهم المالية. •

 طاقة المستخدمة للري.المصدر الرئيس لمياه الري وعدد اآلبار وال •

 طرق التخلص من المخلفات والنفوق. •
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 :المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة الحيازات الزراعية
 

 :الحيازة -1

خضع إلدارة واحدة، وتشمل جميع اعي بشقيه النباتي والحيواني تهي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزر

ا أو  اي  الحيوانات الموجودة فيها وكل األراضي المستخدمة كل ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر جزئي 

و الشكل القانوني أو المساحة،  و قد تدار الحيازة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضمن عن الملكية أ

شترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر،  وقد تتولى هذه اإلدارة شخصية اعتبارية مثل األسرة، وقد ي

ثر تقع غيرها،  وقد تتكون أرض الحيازة من جزء واحد أو أك الة حكومية أوتعاونية أو وكشركة أو جمعية 

الت في مسمى واحد بشرط أن يشترك جميع أجزاء الحيازة في وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة أو اآل

 والمعدات الزراعية، وقد يكون االشتراك واضحًا وظاهرًا ليعتبر وحدة اقتصادية واحدة.

 

 :الحائز  -2

على تشغيل الحيازة الزراعية تبارية )شركة أو هيئة حكومية( يمارس سيطرة إدارية شخصية اع هو فرد أو

قع على عاتق الحائز واستثمارها ويتخذ قرارات رئيسة فيما يتعلق باستخدام الموارد المتاحة، وت

ل مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة بالحيازة وقد يتولى جميع المسؤوليات مباشرة أو يوك

أعضاء األسرة بإدارة نفس  دارة إلى مدير بأجر، وفي حالة قيام عضوين أو أكثر منيات اإلمسؤول

 الحائز. يعد ن رب األسرة هو الذيإالحيازة ف

 

 مهنة الحائز الرئيسة -3

ئيس الذي يمارسه الحائز ويقضي فيه معظم الوقت المعتاد للعمل، ويتمثل في أحد مل الرهي الع

 المهنتين التاليتين: 

من وقت عمله خالل السنة في العمل الزراعي  %50إذا الحائز كان يقضي أكثر من  :عةالزرا .1

 الزراعة. دة تعفإن مهنته الرئيس

ي عمل غير من وقت عمله خالل السنة ف %50إذا كان الحائز يقضي أكثر من  غير الزراعة: .2

 غير الزراعة. دة تعزراعي فإن مهنته الرئيس

 

 المستوى التعليمي للحائز -4

 مستوى التعليمي للحائز على أنه آخر مؤهل حصل عليه بنجاح.د اليحد 
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 :المساحة الكلية للحيازة -5

و المساحة المستأجرة من هي مساحة كل أجزاء الحيازة مجتمعة، بما في ذلك المساحة المملوكة أ

ها التي يملكاستغالل أخرى، "ويستبعد منها المساحة مساحات يحوزها الحائز وفق حقوق  ةوأي ،آخرين

إذا كان قد قام بتأجيرها لآلخرين"، وتتكون الحيازة من األراضي المزروعة واألراضي المشغولة  الحائز

س المساحة للحيازة بالدونم والذي يعادل والساحات والطرق، وتقا ،وحظائر الحيوانات ،ببيت المزرعة

 متر مربع. 1000

 

 :المساحة المملوكة -6

وله الحق  ،ك ملكية أو صك مشاع أو قرار وزاريموجب صحائز بهي قطعة األرض التي يملكها ال

 في تقدير طبيعة استخدامها.

 

 :المساحة المستأجرة -7

الحائز من آخرين لفترة محدودة  )مقابل مال أو حصة من اإلنتاج(: هي قطعة األرض التي يستأجرها

و إيجارًا نقدي من المال، أ ثابتًا مقابل مبلغبات اإليجار سواء كان إيجارا من الزمن، بمختلف أشكال وترتي

 نسبيًا مقابل حصة معينة من اإلنتاج أو االثنين معًا.

 

 :نوع الحيازة -8

 ويأتي نوع الحيازة في أحد الشكلين التاليين:

هو النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في المملكة، وهذا النوع  :تقليدية )غير منظمة( .1

ة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون من الحيازات ال يتوجب عليه أخذ موافق

 .اأو مختلًط  اأو حيواني   انباتي   انشاطها إنتاجً 

اخيص ت ترحن  وم  يشمل الحيازات )المشاريع( التي تم الموافقة عليها  متخصصة )منظمة(: .2

من الجهات المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية واالقتصادية إلقامة مثل هذه الحيازات 

أو  ،أو مزارع الدواجن ،أو الحيواني ،تخصصة سواء كانت متخصصة في اإلنتاج النباتيالم

ة األساليب الحديثة غير االستزراع السمكي، أو تلك المشاريع التي تتبع بصورة رئيس

واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في اإلنتاج الزراعي  ،الري نظامفي  التقليدية

أو في تربية األبقار إلنتاج  ،اج سواء في الزراعة المكشوفة أو المحميةوالتخصص في اإلنت

 أو في تسمين العجول واألغنام والدواجن. ،الحليب
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 :الكيان القانوني -9

فرد، مؤسسة، شركة، شراكة، هيئة حكومية، تعاونية، ة: )تالييتخذ الكيان القانوني أحد الكيانات ال

 أخرى(، وتعرف كما يلي: 

سرة أو األ ،تعارف عليه في الحيازات التقليدية التي يكون الحائز فردَا واحداَ كل المهو الش فرد: .1

بمجموع أفرادها خاصة إذا كان هناك تجمع للعمليات الزراعية التي يؤديها أعضاء األسرة وللسلع 

 .ةجونها بصورة موحدينت التي

ؤسسة ذات طابع فردي لها هو الشكل الذي يتخذه الحائز في استثمار حيازته على شكل م مؤسسة: .2

باري متعارف عليه رسميَا ومسجل لدى الجهات الرسمية وبالتالي تنظيم محدد وقد يكون لها اسم اعت

 .اتجاري   تملك سجال  

فق أحكام نظام الشركات يًا باسم اعتباري ووالقانوني المسجل رسمهو تعبير عن الكيان  شركة: .3

لحيازة ملكًا لعدد من األفراد أو الهيئات يشكلون بينهم شركة التجارية بالمملكة بحيث يكون رأس مال ا

 لخ(.إاصة مهما كان نوعها )شركة تضامنية، مساهمة، توصية بسيطة، ذات مسؤولية محدودة ... خ

ثر في إدارة وتمويل واستثمار الحيازة، اكة بين شخصين أو أكتخذ أحد أساليب الشرهي التي ت شراكة: .4

نتاج مل أو أن يكون أحد الشركاء شريك تمويل بحيث يتقاسمون عائد اإلكأن يكون أحدهما شريك ع

الحائز الفعلي هو الشريك الذي تقع مسؤولية  دمن الحيازة حسب أمور متفق عليها بينهم، وهنا يع

 قامته إذا كان يقيم على أرض الحيازة.ون الحيازة مقرًا إلالحيازة عليه أو تك إدارة

هيئة حكومية تتولى التصرف بمواردها وتديرها بشكل الحيازة إلى في حال عودة  هيئة حكومية: .5

 هيئة حكومية. دمباشر أو من خالل مدير بأجر أو مؤسسة فان الحائز يع

نوا الجمعية و  عن األشخاص الذين يكتعاوني ككيان منفصل تأخذ أحد أشكال العمل ال تعاونية: .6

 اإلداريةالتصويت في اتخاذ القرارات التعاونية بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية حق 

بغض النظر عن مدى مساهمته في تمويل الجمعية أو المساهمة  ،واإلنتاجية والتنظيمية للجمعية

 المالية في استثمارها.

 تحديد نوع الكيان القانوني في أخرى.ا ذكر سابقًا، ويجب كيان القانوني غير مإذا كان ال :أخرى .7
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 :تاجالغرض الرئيس لإلن -10

 حدى الحاالت التالية: إويتمثل في 

من قيمة اإلنتاج المتحقق خالل السنة الزراعية من مختلف أنشطة  %50هو أن يكون أكثر من  للبيع: .1

 للبيع. دة الحائز يعى لغير أفراد أسراإلنتاج الذي يهدالحيازة قد خصص للبيع، مع مالحظة أن 

اعية من مختلف اإلنتاج المتحقق خالل السنة الزرمن قيمة  %50هو أن يكون أكثر من  لالستهالك: .2

 أنشطة الحيازة قد خصص الستهالك األسرة مباشرة كما هو شائع في الحيازات التقليدية البسيطة.

 

 :النشاط الرئيس للحيازة -11

والذي يتفق مع عائدها االقتصادي بحيث يمثل أكثر من  تمارسه الحيازة فعاًل  هو النشاط الغالب الذي

وألغراض المسوح الزراعية تم تقسيم النشاط الرئيس للحيازة  ،لعائد السنوي لهذه الحيازةمن ا 50%

 إلى خمسة أقسام هي: 

ل السنة وي للحيازة المتحقق خالمن العائد السن %50هو النشاط الذي يمثل أكثر من  نباتية: .1

 مختلف أنواع المحاصيل الدائمة والمؤقتة الصيفية والشتوية.الزراعية من 

من العائد السنوي للحيازة المتحقق خالل  %50هو النشاط الذي يمثل أكثر من  نية:واحي .2

الحيازة )كالضأن السنة الزراعية من مختلف أنواع الثروة الحيوانية الحيوانات التي تربى في 

 ر والركوب وغيرها( وكذلك خاليا النحل.إلبل أو األبقار أو حيوانات الجأو الماعز أو ا

من العائد السنوي للحيازة المتحقق خالل  %50الذي يمثل أكثر من نشاط هو ال دواجن: .3

، السنة الزراعية من مختلف أنواع الدواجن )كالدجاج الالحم، الدجاج البياض، أمهات الدجاج

عام أو البط أو اإلوز أو وغيرها من الطيور الداجنة كالن جدات الدجاج، الدواجن البلدية

 نب من الدواجن.السمان...( كما تصنف األرا

من العائد السنوي للحيازة المتحقق خالل  %50هو النشاط الذي يمثل أكثر من  أسماك: .4

خلية كمزارع األسماك المتخصصة السنة الزراعية من تربية واستزراع األسماك في المياه الدا

 ي إنتاج األسماك أو الروبيان.ف

في أي من مكوناته نسبة تصل  هو النشاط المتنوع في الحيازة والذي ال يشكل مختلطة: .5

من العائد السنوي للحيازة المتحقق خالل السنة الزراعية، ويشترط أن  %50إلى أكثر من 

وانية، دواجن، ن األنشطة التالية: )نباتية، حيتمارس الحيازة ثالثة أنشطة مختلفة فأكثر م

 من نشاطها. %50ا تمثل أقل من منه أسماك( وكل  

 

 

١٢



 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 :العامل الزراعي -12

لفرد الذي عمل في وقت ما داخل الحيازة خالل السنة الزراعية للمسح، سواء عمل مقابل أجر ا هو

 ة هي:العمالة الزراعية إلى ثالثة أصناف رئيس وتصنف ،عينينقدي أو 

ي يعمل بشكل منتظم ومستمر في الحيازة خالل السنة رد الذهو الف العامل الزراعي الدائم: .1

الحيازة مدة أكثر من ستة أشهر كما يعتبر الحائز من العمالة الدائمة إذا  الزراعية. وعادة ما يقضي في

 ت مهنته الرئيسة "الزراعة".كان

ة خالل ير منتظم وغير مستمر في الحيازهو الفرد الذي يعمل بشكل غ العامل الزراعي المؤقت: .2

ثة وستة أشهر إلنجاز ما تستخدم هذه العمالة لفترات قصيرة تتراوح بين ثال وغالباً  ،السنة الزراعية

 تهي خدماتهم بانتهاء المهمة الموكلة إليهم.مهام محدودة كقطف الثمار، وتن

ة بشكل غير منتظم وغير مستمر في الحيازهو العامل الذي يعمل  العامل الزراعي العابر )العرضي(: .3

أشهر  ةة أقل من ثالثتخدم العمالة العابرة )العرضية( لفترات قصيروغالبًا ما تس ،خالل السنة الزراعية

 .وتنتهي خدماتهم بانتهاء المهمة الموكلة إليهم ،إلنجاز مهام محدودة كقطف الثمار

 

 :المشتغلون بأجر -13

ين أو غير سعوديين نظير عملهم في الحيازة سواء كانوا سعوديهم األشخاص الذين يتقاضون أجرا 

 غير أفراد أسرة الحائز.اء كانوا من أفراد أسرة الحائز أو من ذكورا أو إناثًا، وسو

 

 :المشتغلون بدون أجر -14

سواًء كانوا سعوديين أو غير  ،هم األشخاص الذين ال يتقاضون أجورًا نظير عملهم في الحيازة

 الحائز.إناثًا، بشرط أن يكونوا من أفراد أسرة سعوديين ذكورًا أو 

 

 :المصدر الرئيس لمياه الري -15

 زة، وهي:هي المصدر الرئيس المستخدم في ري الحيا

هي اآلبار المحفورة آليًا وفي أعماق مختلفة وفق طبيعة كل منطقة وتسمى آبار  آبار ارتوازية: .1

 .أنبوبية

أقل عمقًا من في أغلب األحيان، ويكون مستوى عمقها  هي اآلبار العادية المحفورة باليد آبار يدوية: .2

 .عموماً  مستوى اآلبار االرتوازية

 .ياه ذاتيًا وبدون أي وسيلة دفع خارجيةتخرج منها الم هي اآلبار التي آبار فوارة: .3

١٣



 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

هي السدود المقامة على مجاري الوديان والسيول بهدف حفظ المياه وزيادة المخزون  السدود: .4

ا يكون وغالبًا م ،ترابيةخرسانية أو  ادودً الري أو التحكم أو الشرب سواء كانت س الجوفي أو بهدف

التي يتم االستفادة درة في الوديان لتتجمع في هذه السدود ومصدر مياه السدود األمطار المنح

 منها في الري في بعض المناطق.

يوجد به ماء وال  هي تكوين طبيعي في األرض على شكل حفر أو شق في جوف األرض العيون: .5

أحد مصادر الري للحيازات التي تكون  من دمثل عيون األحساء واألفالج، وتعيسيل على وجه األرض 

 .اتة منها وقد يسحب الماء منها بواسطة المضخقريب

 .هي المياه الناتجة عن هطول األمطار في كثير من المناطق ويتم سقاية المزروعات منها :األمطار .6

ي بالمياه روعات منها مثل الصهاريج أو الرهي المصادر التي يتم سقاية المز خرى:مصادر الري األ .7

 .اطق أو غيرها من المصادر األخرىالمعالجة من الصرف الصحي في بعض المن

 

 :الطاقة المستخدمة للري -16

وتقسم مصادر  ،تمد الحيازة على أكثر من مصدروقد تع ،للريهي المصدر التي تعتمد عليها الحيازة 

 :الطاقة إلى ما يلي

 لكهرباء.في الحيازة من الشركة السعودية ل أي أن مصدر الطاقة المستخدمة للري كهرباء عامة: .1

ازة تعتمد في تشغيلها على القطاع مستخدمة للري في الحيأي أن مصدر الطاقة ال :كهرباء خاصة .2

 .الخاص

ت البترولية أي أن مصدر الطاقة المستخدمة يعتمد على شكل من أشكال المنتجا :المنتجات البترولية .3

الزراعية لتشغيل خدامها في الحيازة خالل السنة الزراعية للمسوح من الديزل أو البنزين والتي تم است

 لخاص بالري.مصدر الطاقة ا

أي أن الحيازة تعتمد على مصادر للطاقة المستخدمة للري خالف ما ذكر أعاله، ويجب توضيح  :أخرى .4

 .مصدر تلك الطاقة المستخدمة

 اقة.ي أن الحيازة ال يوجد بها أي مصدر من مصادر الطأ :ال يوجد .5
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 :لمؤشراتا
 

 :الزراعية ومن أهمها تضمنت النشرة العديد من النتائج والمؤشرات عن الحيازات

 أهم المؤشرات

 م.2017بالمملكة لعام  اإلداريةعدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض على مستوى المناطق  .1

 م2017كة لعام بالممل اإلداريةالزراعية بأرض على مستوى المناطق عدد ومساحة الحيازات  .2

نوع الحيازة، وانوني، الكيان القوس لإلنتاج، الغرض الرئيوحسب )نظام حيازة األرض، 

 .النشاط الرئيس للحيازة(و

 اإلداريةعدد الحائزين حسب النشاط الرئيس للحيازات الزراعية بأرض على مستوى المناطق  .3

 م.2017بالمملكة لعام 

الجنسية والجنس على مستوى المناطق عدد الحائزين في الحيازات الزراعية بأرض حسب  .4

 م.2017المملكة لعام ب اإلدارية

عدد الحائزين في الحيازات الزراعية بأرض حسب المهنة الرئيسة والجنسية للحائز على  .5

 م.2017بالمملكة لعام  اإلداريةمستوى المناطق 

لزراعية بأرض حسب الجنسية والمستوى التعليمي على عدد الحائزين في الحيازات ا .6

 م.2017بالمملكة لعام  اإلداريةمستوى المناطق 

لى الحائز حسب نوع اإلقامة والجنسية والجنس على مستوى إرة إضافًة عدد أفراد األس .7

 م.2017بالمملكة لعام  اإلداريةالمناطق 

لة والجنسية والجنس على عدد العاملين في الحيازات الزراعية بأرض حسب نوع العما .8

 م.2017المملكة لعام ب اإلداريةمستوى المناطق 

نوع العمالة عدد العاملين من غير أفراد أسرة الحائز في الحيازات الزراعية بأرض حسب  .9

 م.2017بالمملكة لعام  اإلداريةوالجنسية والجنس على مستوى المناطق 

المصدر الرئيس لمياه الري )اآلبار االرتوازية عدد الحيازات الزراعية بأرض وعدد اآلبار حسب  .10

 م.2017بالمملكة لعام  اإلداريةاطق واليدوية( على مستوى المن

عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الطاقة المستخدمة للري على مستوى المناطق  .11

 م.2017بالمملكة لعام  اإلدارية

   م.2017عام ل التوزيع النسبي لطرق التخلص من النفوق والمخلفات .12
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 :التغطية
 

 لتغطية المكانية:ا -1

والحائز لكافة المناطق  زراعيةال سح الحيازات الزراعية البيانات المتعلقة بالحيازاتتغطي نشرة م

الرياض، ومكة المكرمة، : )، حيث يغطي المسح مناطقالعربية السعودية ( للمملكة13الـ ) اإلدارية

عسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، و

جران، والباحة، والجوف( عن طريق زيارة عينة من حيازات كل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية ون

لة لحيازات المنطقة.  لتكون ّمث   عينة م 

  الزمانية:التغطية  -2

 ئصها كما يلي:تستند بيانات مسح الحيازات الزراعية من حيث الحيازات الزراعية وخصا

 يوم زيارة الحيازة: .1

سند بيانات ال حائز وعدد أفراد أسرته إلى اليوم الذي يتم فيه استيفاء بيانات االستمارة )يوم زيارة ت 

 الباحث للحيازة الزراعية(.

الموافق  م،31/12/2017حتى  م1/1/2017) م2017تسند باقي بيانات االستمارة خالل عام  .2

 هـ(.13/4/1439حتى هـ 3/4/1438

 

 :التصنيفات اإلحصائية المستخدمة
 

منظمة الصادر من  2020عاريف والمفاهيم في النشرة على البرنامج العالمي لإلحصاء الزراعي تعتمد الت

 .(FAOاألغذية والزراعة لألمم المتحدة )

 

 :اختيار العينة
لة لمجتمع ا( 20.274) م اختيار عينة المسح بتحديدت مث  لمسح على مستوى المملكة حيازة كعينة مختارة وم 

 على النحو التالي:   داريةاإلوموزعة حسب المناطق 

 عدد الحيازات المنطقة اإلدارية عدد الحيازات المنطقة اإلدارية عدد الحيازات المنطقة اإلدارية

 512 نجــران 2,591 عســير 3,858 الريـاض

 441 البــاحة 947 تبــوك 2,739 مكـة المكرمة

 929 الجــوف 1,178 حائــل 712 المدينة المنورة

 32 الحدود الشمالية 2,372 القصــيم

 

 1,299 جـازان 2,664 المنطقة الشــرقية
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 :وحدات المعاينة في مسح الحيازات الزراعية

 وحدات المعاينة األولية هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي ت  سـحب فـي المرحلـة

 )الحيازة( هي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس تعد األولى مـن تصميـم عينـة المسح، بينما

ها فـي المرحلـة الثانيـة مـن تصميـم عينـة المسح، وتعد كل  الوقت، وهـي وحـدات المعاينـة التـي يتـم سـحب 

 .وحـدة معاينـة ثانويـة جـزًءا مـن وحـدات المعاينـة األولية

 

  :ت جمع البياناتأدوا
 

بل مختصي اإلحصاءات الزراعية نية: تم إعداد وتصميم استمارة المسح ماستمارات جمع البيانات الميدا ن ق 

ها  في الهيئة العامة لإلحصاء، وقد روعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تم عرض 

خذ اعة، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العالقة ألعلى المختصين والخبراء في مجال اإلحصاءات الزر

إعداد صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه  مرئياتهم ومالحظاتهم عليها، وقد تم

بل الباحثين  .  السؤال من ق 

 

 تم تقسيم االستمارة إلى ستة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات

 الفنية لمرحلة العمل الميداني

 العمالة الزراعية  بيانات الحائز  البيانات التعريفية البيانات الجغرافية والمميزة

 المستخدمة والطاقة الريمياه مصادر  
 التوزيع النسبي لطرق التخلص من

 المخلفات والنفوق

 

لكترونية يمكن التعامل معها من خالل نظام جمع إوبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة 

 (، والذي يتميز بما يلي:Tablet devicesالمطور باستخدام األجهزة اللوحية )لبيانات ا

 استعراض منطقة عمل الباحث الميداني )عينة المسح(. -1

 لى العينة )الحيازة الزراعية( باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.إالوصول  -2

ل )الكتشاف أخطاء اإلدخال ت والتنقانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانااستيفاء البي -3

 آليًا لحظة استيفاء البيانات(. ةوالمدخالت الالمنطقي

 رسال واستقبال المالحظات مع الباحث الميداني.إالتواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل  -4
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 :مسحالفي  أسلوب جمع البيانات
 

بزيارة الحيازات لجمع بيانات المسح سيقومون ين كباحثين ميدانيين الذيَن تم اختيار العاملين المرشح -1

 على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل. بناءً 

الجهات  تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين )موظفي الهيئة، المتعاونين من منسوبي بعض -2

 ك من خالل برامج تدريبية خاصة.الحكومية( وذل

سلوب االتصال المباشر بالحائزين الزراعيين في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع تم اعتماد أ -3

البيانات، حيث قام الباحث الميداني بزيارة الحيازات الزراعية الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول 

إبراز رشادية، والتعريف بنفسه، ووحي والخرائط اإلالمدونة في الجهاز الللها باستخدام اإلحداثيات 

الوثائق الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، كما وضح هدفه من الزيارة، وقدم نبذة عن المسح 

وفي حال عدم وجود  ،من الحائزين الزراعيين االستمارة اإللكترونية مشافهةً  ىوأهدافه واستوف

مٍّ بشؤونها.يانات من أي فرد في الالحائز تم جمع الب ل   حيازة م 

حثين الميدانين األجهزة اللوحية الستيفاء بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد استخدم كافة البا -4

 الزمني المحدد وفًقا للحيازات الزراعية وخصائصها.

امن " المتوفرة على استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية " التز -5

ة لتحميل ونقل البيانات الاأل مستوفاة للحيازات الزراعية بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات جهزة اللوحيَّ

ن بشكل معين تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها الحًقا.  َخزَّ  المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، حيث ت 

انات على استمارة مسح ساق ودقة ومنطقية البيلضمان ات الكتروني  إتطبيق )قواعد التدقيق(  -6

، وهي )قواعد إلكترونية تكتشف تعارض اإلجابات( تم بناؤها من خالل ربط العالقة الحيازات الزراعية

المنطقية بين إجابات االستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل 

برمجة  ،ع الحائزين الزراعيينمباشر عند استيفاء بيانات االستمارة م بحيث ال تسمح هذه القواعد الم 

 تمرير األخطاء إذا تعارضت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخرى في االستمارة.  من

عة عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحث الميداني نفسه  -7 جمَّ ق من صحة  البيانات الم  تم التحقُّ

اإلشراف، حيث خضعت جميع  عملية المسح في منطقة والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على

عملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي مناطق العمل ل

تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع 

 آخر يوم فيها. البيانات بدًءا من اليوم األول إلى 

 

 :النتائج ومراجعتها عدادإ
 

ة لمسح الحيازات الزراعية، تم القيام بعمليات االحتساب واستخراج بعد أن تمت مراجع جمعَّ ة البيانات الم 

النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق 

اض المراجعة تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها ألغرءات الزراعة باستخدام المتخصصين في إحصا

 والتدقيق. 
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 :نشر البيانات
 

 أواًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: 

في هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمســــــوح الحيازات الزراعية، ثم تم 

بيانات الوصــــــفية ية للبيانات والمؤشــــــرات، وأضــــــيفت لها الالنشــــــر والرســــــوم البيان إعداد وتجهيز جداول

 والمنهجية كما هي اآلن في هذه النشرة، وقد تم إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 ثانيًا: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة: 

موقعها الرســمي على اإلنترنت،  بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشــر موعد إصــدار النشــرة عبر

هذه المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصــــــة لإلعالن عن صــــــدروها عبر كافة وســــــائل اإلعالم  تقوم في

اتها المختلفة في مواقع التواصــــل االجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشــــر، إضــــافة إلى منصــــ

نشر ابتداًء في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة  ن انتشارها وذلك لضما Excelكبيانات مفتوحة بصيغة وت 

 لموقع. ووصلها لكافة العمالء والمهتمين باإلحصاءات الزراعية، وإدراجها في المكتبة اإلحصائية على ا

 ثالًثا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة:  

م الهيئة فور صدور نشرة مسح إيماًنا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقو

الزراعية المتخصصة بالتواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات المشاريع 

نشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات االتصالية ليتواصل عمالؤها معها لطلب البيانات حيث العمالء حول ال

 ق:  يتمُّ استقبال الطلبات واالستفسارات عن طري

    www.stats.gov.sa     :الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة •

 info@stats.gov.sa  :البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة •

  cs@stats.gov.sa  :(Client Support) البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالء •

 فروعها بمناطق المملكة. سمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد الزيارة الر •

 الخطابات الرسمية. •

 (.920020081) :الهاتف اإلحصائي على رقم •

 

 :إجراءات الجودة المطبقة
الناتجة من هذا المسح، تخضع إحصاءات الزراعة للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة البيانات 

 جراءات: ومن هذه اإل

ا الهيئة في الفترات السابقة ألغراض رصد عناصر القوة ذتهاستخدام تقييمات المسوح التي نفَّ  -1

 والضعف في تنفيذ المسح وتحسين إجراءات جمع البيانات اإلحصائية. 

شى مع اقة مناسبة تتمتدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطري -2

 ح. أهداف المس
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اختبار الوسائل اإللكترونية المستخدمة في جمع البيانات ألغراض التأكد من سالمة البيانات  -3

 وحمايتها في جميع مراحل تنفيذ المسح. 

 التقليل من عبء المستجيب من خالل استخدام الطرق اإلحصائية المناسبة.  -4

 لنشر المحددة مسبقًا. االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد ا -5

ضافة إلى عدد من اإلجراءات التي تقوم بها غرفة جودة البيانات بالهيئة أثناء عملية جمع البيانات هذا باإل

 الميدانية:

 :غرفة جودة البيانات

هيأة بكافة وسائل المتابعة  اإللكترونية  وشاشات المراقبة   غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعمال الميدانية للمسوح م 

 اتسـاق البيانـات واكتشاف حاالت الخطـأ والقيـم المتطرفـة أثناء عملية بمراجعة  خصائيو الجودةأوالتتبع  يقوم فيها المراقبون و

 من قبل الباحث الميداني بشكل آني وفوري، و تهدف إلى التحقق من تعبئته  جمع البيانات في الميدان من خالل متابعة ما يتم

 اتباع الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسح ، والتحقق من منطقية وصحة البيانات وموثوقيتها ، ومراجعة بعض مؤشرات المسح

  :المهمة للتأكد من دقة البيانات ، وتقوم بعدة مهام أبرزها

عة وإرسال المالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق النظام ▪ جمَّ  مراجعة البيانات الم 

ة التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع في مواقع  اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحيَّ

 .عملهم

ق من سالمة استيفاء الباحث ▪ ا بالحائزين الزراعيين وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّ  االتصال هاتفيًّ

 للبيانات ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم

 .الشكر للحائزين الزراعيين على تعاونهم

 .الرد على االستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانية أو من الحائزين الزراعيين ▪

 .التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف العينة ▪

 

 :المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة
 

تستفيد من نشرة الحيازات الزراعية كافة القطاعات الحكومية ذات العالقة باألنشطة الزراعية في المملكة 

والمؤسسة العامة  ،لتنمية الزراعيةوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق االعربية السعودية، وتعتبر كل من 

وب أهم المستفيدين من نتائج النشرة إضافة إلى المنظمات الدولية واإلقليمية والباحثين والمخططين للحب

نتجات ا عدُّ بيانات ومؤشرات الحيازات الزراعية من أهم الم  إلحصائية المهتمين بإحصاءات الزراعة حيث  ت 

 اذ القرارات الخاصة بهذا المجال.الرئيسة التي تساهم في دعم اتخ

 

   يمكن االطالع على تفاصيل منهجية مسح الحيازات الزراعية من خالل املوقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت
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 :أهم المؤشراتتقرير 

ثة عن هيكلة حصائية الزراعية المحدَّ مات اإلالعديد من البيانات والمعلو الزراعيةوفرت نتائج مسح الحيازات 

نات جموعة متكاملة من البيانات الوصفية والرقمية توضح مكو  لى توفير مإإضافة  ،النشاط الزراعي بالمملكة

 هذا النشاط.

 : ألهم نتائج ومؤشرات مسح الحيازات الزراعية وصفي   وفيما يلي عرض  

 

  :الزراعيةأواَل: خصائص الحيازات 

 ات الزراعية:الحياز  -1

 حيازة، (788,283) م2017لعام  بالمملكة اإلداريةعلى مستوى المناطق الزراعية لغ إجمالي عدد الحيازات ب

وتعد منطقة عسير األولى  ، حيازة (1.378بمقدار )م 2014/2015 عن التعداد الزراعي هاوقد انخفض عدد

حيازة  (466,69) فيها الزراعية ازاتمن حيث عدد الحيازات الزراعية إذ بلغ عدد الحي اإلداريةبين المناطق 

حيث بلغ عدد  ،الزراعية بالمملكة، تليها منطقة مكة المكرمة ( من إجمالي عدد الحيازات%24.5بنسبة )

فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا حيث بلغ عدد  (،%21.4حيازة بنسبة ) (592,60)فيها  الزراعية الحيازات

 (.%9.7بنسبة ) حيازة (485,27)الحيازات فيها 

حيث بلغ بين المناطق لمرتبة األولى ومن حيث مساحة الحيازات الزراعية فقد جاءت منطقة الرياض في ا

( من إجمالي %31.1مليون دونم بنسبة وصلت إلى ) (10.63)فيها  الزراعيةإجمالي مساحة الحيازات 

 الحيازات الزراعية فيها مساحة الحيازات الزراعية بالمملكة، تليها منطقة القصيم حيث بلغ إجمالي مساحة

، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة إذ بلغ (%22.2مليون دونم وبنسبة بلغت )( 7.58)

 (.%11.6مليون دونم بنسبة ) (3.98) إجمالي مساحة الحيازات الزراعية فيها

 

 ( 1الشكل )

 م2017لعام  اإلداريةتوزيع إجمالي مساحة الحيازات الزراعية حسب المناطق 
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 حيازة األرض: م نظا -2

( من الحيازات الزراعية مملوكة للحائزين، وأن نسبة %93.38أن نسبة )ية مسح الحيازات الزراعأظهرت نتائج 

بين أنظمة  ة( موزع%0.04( من تلك الحيازات مستأجرة، أما باقي الحيازات والتي تمثل نسبة )6.58%)

 حيازة األرض األخرى. 

 

 ( 2الشكل )

 م 2017األرض لعام يازة نظام ححسب  لعدد الحيازات الزراعية التوزيع النسبي               

 

 

 

 

 

 للحائز:  الكيان القانوني -3

( من %98األفراد ما نسبته )في جانب الكيان القانوني للحائزين في الحيازات الزراعية فقد مثل الحائزون 

فقد شكلت الحيازات التقليدية  الحيازة نوعومن حيث ( %0.2بارتفاع عن التعداد الزراعي بنسبة ) الحائزين

 .(%97.9فراد المرتبة األولى حيث بلغت نسبتها )ين األللحائز

  

 لإلنتاج:  الرئيسالغرض  -4

 بلغت( من الحيازات الزراعية بأرض والتي %86.4فيما يتعلق بالغرض الرئيس لإلنتاج فإن نسبة )

ات وأما باقي الحياز( %0.2فاع عن التعداد الزراعي بنسبة )بارتحيازة قد خصص إنتاجها للبيع ( 245.158)

بانخفاض عن التعداد  حيازة(  38.630)عددها  بلغو( %13.6نتاجها لالستهالك وتمثل نسبة )إفقد خصص 

في  بأرض الزراعيةعدد الحيازات  نجد أن اإلدارية، وعند المقارنة حسب المناطق (%0.2الزراعي بنسبة )

(، يليها منطقة %22.6بنسبة ) حيازة أي (55.389) بلغ قد للبيعنتاجها إصص خ  التي و مكة المكرمةمنطقة 

عدد هذه الحيازات  بلغوللبيع  نتاجهاإ خصص( من الحيازات الزراعية بأرض قد %21.2ن نسبة )إحيث  عسير

 .حيازة( 52.086)

 

 

 

 

 

 

 

 مستأجرة %6.58 خرىأحيازات  %0.04 مملوكة 93.38%
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 ( 3الشكل )

 

 م2017ج لعام لإلنتاعدد الحيازات الزراعية حسب الغرض الرئيس 

   

 نوع الحيازة: -5

المملكة ب( من إجمالي عدد الحيازات الزراعية %88.4تائج أن نسبة الحيازات التقليدية بلغت )أظهرت الن

فيما بلغت نسبة  دونم،( مليون 10.9) حونكما بلغ إجمالي مساحتها  حيازة (250،916) حيث بلغ عددها

حة تجاوزت مساجمالي المملكة وبإبلحيازات الزراعية ( من إجمالي عدد ا%11.6الحيازات المتخصصة )

 دونم. ( مليون23.3)

 من حيث عدد الحيازات التقليدية حيث بلغ عدد الحيازات فيها اإلداريةجاءت منطقة عسير كأعلى المناطق و

فيما جاءت منطقة  ،بالمملكة( من إجمالي عدد الحيازات التقليدية %26.9حيازة تمثل نسبة ) (590,67)

بلغت مساحة الحيازات  مساحة الحيازات التقليدية إذالرياض في المرتبة األولى من حيث إجمالي 

 .بالمملكة( من إجمالي مساحة الحيازات التقليدية %30.1تمثل نسبة ) دونم مليون 3التقليدية فيها 

صصة إذ بلغ عدد لحيازات المتخادد من حيث إجمالي ع اإلداريةمنطقة الرياض أعلى المناطق  دكما تع

فيما  ،بالمملكة( من إجمالي عدد الحيازات المتخصصة %20.5تمثل نسبة ) حيازة (727,6)الحيازات فيها 

 (7.3)مساحة الحيازات فيها بلغت األولى من حيث المساحة حيث   ةفي المرتب الرياضجاءت منطقة 

 .لكةبالمم( من إجمالي مساحة الحيازات المتخصصة %31.6دونم وبنسبة ) مليون
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 ( 4الشكل )

 2017لعام  ازات الزراعية حسب نوع الحيازةالتوزيع النسبي للحي

 
 

 

 

 

 

 شاط الرئيس للحيازة:نال -6

من حيث النشاط الرئيس للحيازات الزراعية فقد جاءت الحيازات النباتية كأعلى نسبة حيث بلغت نسبتها 

ات حيازة نباتية فيما جاءت الحياز (260،498)( من إجمالي عدد الحيازات الزراعية وقد بلغ عددها 91.8%)

حيازات  الثالثةالمرتبة في  (، وجاءت%8حيازة حيوانية وبنسبة ) (675,22)الحيوانية ثانيا حيث بلغ عددها 

حيازة مختلطة على  (51)وحيازة أسماك  (22)حيازة دواجن، وقد تم تسجيل  (542)الدواجن حيث بلغ عددها 

 مستوى المملكة.

 

 (5)الشكل 

 

 م2017 لعام للحيازة وزيع النسبي لعدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيسالت              
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 حيازات األسماك

 النباتيةالحيازات  الحيازات المختلطة
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 
 :الحائزين خصائص: ثانيا  

 

  عدد الحائزين: (1

 

( %0.02بانخفاض عن التعداد الزراعي بنسبة ) نيحائز (283،203)بلغ عدد الحائزين في كافة الحيازات الزراعية 

( من إجمالي عدد الحائزين بالمملكة %99.8حائزَا وبنسبة ) (282.616)وديين منهم غ عدد الحائزين السعحيث بل

 حائزَا. (587)( وبلغ عددهم %0.2فيما بلغت نسبة الحائزين غير السعوديين )

 

 (6الشكل )

 

 م2017لعام  الحائزجنسية حسب  ينالزراعي الحائزينالتوزيع النسبي لعدد   

 

 
 

 ئيسة للحائزين:المهنة الر (2

 

وقد  ( من الحائزين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة%20.1نسبة ) نأ الزراعيةمسح الحيازات  أظهرت نتائج

( من %79.9والنسبة المتبقية ) (،%4.1بانخفاض عن التعداد الزراعي بنسبة ) حائزاَ  (57،015)بلغ عددهم 

حائزين السعوديين الذين يعملون في ئج أن عدد الكما أظهرت النتا، الحائزين مهنتهم الرئيسة غير الزراعة

( من إجمالي عدد الحائزين الذين يعملون %99.5حائزَا وبنسبة وصلت إلى ) (56،721) الزراعة كمهنة رئيسة بلغ

 في الزراعة كمهنة رئيسة لهم.

 

 

عدد الحائزين 

السعوديين

عدد الحائزين غير 

السعوديين 
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 

 (7الشكل )

 م2017ام لع الرئيسةالمهنة حسب  ينالزراعي الحائزينالتوزيع النسبي لعدد                        

 

 :العمالة: ا  ثالث
 

 بزيادة عاماًل  (827،843)بلغ قد سرة الحائز أأن إجمالي عدد العمالة من غير الزراعية  مسح الحيازاتأظهرت نتائج 

وتقسم العمالة الزراعية إلى ثالثة أنواع هي  ، م2014/2015 التعداد الزراعينتائج عن  عاماًل  (195،694) بلغت

في سرة الحائز أمن غير من إجمالي العمالة  (%62.3)وبنسبة  ينعامل (515.706)عددهم العمالة الدائمة وبلغ 

أشهر(  6-3الحيازات الزراعية، أما النوع الثاني من العمالة وهي العمالة المؤقتة وهم الذين عملوا لفترة من )

النوع الثالث من أنواع (، أما %6.4عاماًل وبلغت نسبتهم ) (52.850)عية حيث بلغ عددهم خالل السنة الزرا

لعمالة العابرة )الموسمية( وهم الذين عملوا أقل من ثالثة شهور خالل السنة الزراعية وقد العمالة فهم ا

  .(%31,3)عاماًل عابرًا وبلغت نسبتهم  (287,259)بلغ عددهم 

 
 (8الشكل )

 

 م2017لعام  نوع العمالةحسب  في الحيازات الزراعيةمن غير أسرة الحائز العمالة التوزيع النسبي لعدد 
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 

( %17.9عاماًل يمثلون نسبة ) (181،187)مالي عدد العمالة من أسرة الحائز )لكافة أنواع العمالة( وقد بلغ إج

( %97.9عاماًل يمثلون نسبة ) (177،413)الحائز من إجمالي العمالة، كما بلغ عدد العمالة الدائمة من أسرة 

 سرة الحائز.أمن إجمالي عدد العمالة من 

(، بينما لم تتجاوز العمالة العابرة من أسرة %0.9سرة الحائز فتمثل نسبة )أما بالنسبة للعمالة المؤقتة من أ

 (.%1.2الحائز )

 

 :وعدد اآلبار المصدر الرئيس لمياه الري: رابعا  
 

، حيث تمثل حيازة (164.064)الري بالمملكة  ضاآلبار ألغرا الحيازات الزراعية التي تستخدم إجمالي عددبلغ 

( من إجمالي %69.7بئرًا وبنسبة )( 114،383)ر االرتوازية العدد األكبر منها إذ بلغت اآلباالحيازات التي تستخدم 

 (60)ارة فيما بلغ عدد اآلبار الفوَّ  (،%30.2بئرًا وبنسبة ) (49،621)، فيما بلغ عدد اآلبار اليدوية الحيازاتعدد 

 منها في المنطقة الشرقية.( %63.6ا )ارً بئرًا فوَّ 

مليون دونم كان المصدر  (29) مليون دونم منها (34) أكثر من بأرض الزراعية وقد بلغت مساحة الحيازات

 .الزراعية بأرض الحيازات ( من إجمالي مساحة%85.9زية وهي تمثل )الرئيس للري فيها اآلبار االرتوا

حيازة  (96،627)س للري فيها يعتمد على األمطار فقد بلغت أما إجمالي عدد الحيازات التي كان المصدر الرئي

، الحيازات الزراعية ة( من إجمالي مساح%0.9دونم وهو ما يمثل ) (294،572) مساحة الحيازات حيث  بلغت

مكة المكرمة وعسير النسبة األكبر من حيث المساحة المروية باألمطار كمصدر رئيس  تيشكلت منطقوقد 

 تستخدملتي ( من إجمالي المساحات ا%69.9دونم وهو ما يمثل ) ألف (205)لي المساحات للري إذا بلغ إجما

 ( من إجمالي عدد الحيازات.%78.6نسبة ) وتمثلكمصدر رئيس للري األمطار 

 
 

 (9) الشكل

 م2017لعام  عدد الحيازات الزراعية حسب المصدر الرئيس لمياه الري
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

بار ( بئر بالمملكة واستحوذت اآل319،393الزراعية أن إجمالي عدد اآلبار ) أظهرت النتائج في مسح الحيازاتقد و

اآلبار بالمملكة وحازت ( من إجمالي عدد %74.2( بئر بنسبة )236،849االرتوازية على العدد األكبر منها بواقع )

 ( من إجمالي عدد اآلبار بالمملكة.%25.8( بئر بنسبة )82،544اآلبار اليدوية على )

 

 (10) الشكل

 م2017لعام  عدد اآلبار حسب النوع بالمملكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  :لطاقة المستخدمة للرياخامسا 

 

اءت ، وقد ج( من الحيازات تستخدم الكهرباء العامة كطاقة مستخدمة للري %48.3كما أظهرت النتائج أن )

لتي تعتمد على الكهرباء العامة من حيث عدد الحيازات ا اإلداريةمنطقة الرياض كأكبر منطقة من المناطق 

( من إجمالي الحيازات التي تستخدم الكهرباء العامة كطاقة مستخدمة %15سبتها )في الري حيث بلغت ن

 (.%14.4للري تليها المنطقة الشرقية بنسبة )

 

 (11الشكل )

 م2017لعام  للطاقة المستخدمة للرينسبي التوزيع ال

236,849

82,544

اآلبار االرتوازية
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 :لنفوقالتخلص من النفايات وا: سادسا  

 
 

 النفوق من الحيوانات:  (1

 

النتائج أن الحيازات الزراعية تتخلص من الحيوانات النافقة بعدة طرق جاء أولها عن طريق الرمي أظهرت 

 .(%27.2)ومن ثم عن طريق الدفن وبنسبة بلغت  (%38.7)في الخالء بنسبة 

 ( 12الشكل )

 م2017لعام  خلص من الحيوانات النافقةالتوزيع النسبي لطرق الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النفوق من الدواجن  (2

 

أظهرت النتائج أن الحيازات الزراعية تتخلص من الدواجن النافقة بعدة طرق جاء أولها عن طريق الحرق 

 .(%32.5)ثم عن طريق الدفن وبنسبة بلغت  ومن (%47.6)وبنسبة 

 

 ( 13الشكل )

 م2017لعام  النافقةص من الدواجن التوزيع النسبي لطرق التخل
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 النفوق من األسماك: (3
 

 الدفنالنافقة بعدة طرق جاء أولها عن طريق  سماكاألأظهرت النتائج أن الحيازات الزراعية تتخلص من 

 .(%18.4)بنسبة بلغت  الحرقثم عن طريق ومن  (%67.8)بنسبة 

 

 ( 14الشكل )

 م2017لعام  سماك النافقةاأل التوزيع النسبي لطرق التخلص من

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخلفات عضوية حيوانية: (4

بعدة طرق جاء أولها عن  المخلفات العضوية الحيوانيةأظهرت النتائج أن الحيازات الزراعية تتخلص من 

 .(%19.4)بنسبة بلغت  الرمي في الخالءطريق عن  ومن ثمَّ  (%33.2)نسبة وب لى سمادإالتحويل طريق 

 

 ( 15الشكل )

 م2017لعام  مخلفات العضوية الحيوانيةتخلص من اللطرق االنسبي ل التوزيع
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 مخلفات عضوية نباتية (5

اء أولها عن طريق بعدة طرق ج النباتيةأظهرت النتائج أن الحيازات الزراعية تتخلص من المخلفات العضوية 

 .(%14.3)بنسبة بلغت  طريق الرمي في الخالءعن  ومن ثم (%46.2) بنسبة الحرق

 

 ( 16لشكل )ا

 م2017لعام  لمخلفات العضوية النباتيةطرق التخلص من االتوزيع النسبي ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :راتدوية والمطه  مخلفات األ (6

بعدة طرق جاء أولها عن  راتدوية والمطه  ألاات أظهرت النتائج أن الحيازات الزراعية تتخلص من مخلف

 .(%31.3)بنسبة بلغت  اتحاويات النفايومن ثم عن طريق  (%32.8)بنسبة طريق الحرق 

 
 

 ( 17الشكل )

 م2017لعام  مخلفات االدوية والمطهراتطرق التخلص من الالتوزيع النسبي ل
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 

 

 :مخلفات المبيدات (7

 تيبعدة طرق جاء أولها عن طريق المبيداتيازات الزراعية تتخلص من مخلفات أظهرت النتائج أن الح

 .(%16.5)بنسبة بلغت  ءالرمي في الخالومن ثم عن طريق  (%32.4)بنسبة وحاويات النفايات الحرق 

 

 ( 18الشكل )

 م2017لعام  مخلفات المبيداتطرق التخلص من التوزيع النسبي ل
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 م2018نشرة مسح الحيازات الزراعية  نشراتال 
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2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

(1)جدول 

املساحة عدد الحيازات الزراعية بأرض املناطق اإلدارية

10,634,942.00 25,163 الرياض

1,160,137.58 60,592 مكة املكرمة

839,924.00 17,441 املدينة املنورة

7,583,959.34 15,571 القصيم

3,976,064.54 27,485 املنطقة الشرقية

539,220.65 69,466 عسير

1,305,171.00 6,178 تبوك

3,367,941.00 14,774 حائل

27,839.00 213 الحدود الشماليه

748,406.00 20,881 جازان

135,500.00 7,642 نجران

73,942.00 11,666 الباحة

2 م1000= املساحة بالدونم 

3,801,716.00 6,716 الجوف

34,194,763.11 283,788 اإلجمالي

٣٤



املساحة اململوكة

10,440,086.56

1,135,281.85

777,469.00

5,816,110.34

3,892,628.39

535,717.24

1,232,734.88

3,359,033.16

26,157.14

707,772.13

134,500.14

72,768.02

3,801,312.92

31,931,571.77

2 م1000= املساحة بالدونم 

3,801,716.00 26.64 376.44 الجوف

34,194,763.11 14,111.44 2,249,079.90 اإلجمالي

135,500.00 0.00 999.86 نجران

73,942.00 0.00 1,173.98 الباحة

27,839.00 1,681.86 0.00 الحدود الشماليه

748,406.00 0.00 40,633.87 جازان

1,305,171.00 6.21 72,429.90 تبوك

3,367,941.00 0.00 8,907.84 حائل

3,976,064.54 151.90 83,284.26 املنطقة الشرقية

539,220.65 0.00 3,503.40 عسير

839,924.00 0.00 62,455.00 املدينة املنورة

7,583,959.34 1,126.34 1,766,722.66 القصيم

10,634,942.00 8,940.21 185,915.24 الرياض

1,160,137.58 2,178.29 22,677.44 مكة املكرمة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017مساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب نظام حيازة األرض على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

(2)جدول 

نظام حيازة األرض

إجمالي املساحة مساحات أخرى املساحة املستأجرة

املناطق اإلدارية

٣٥



العدد العدد املساحة العدد

24,505 6,469 3,065,144.22 18,036

58,079 4,076 943,622.31 54,003

16,730 1,405 634,816.55 15,325

15,344 4,161 2,210,151.88 11,183

27,272 2,431 879,404.24 24,841

68,105 1,823 484,392.98 66,282

6,122 1,745 135,352.72 4,377

14,722 3,239 533,482.35 11,483

212 80 14,439.00 132

20,734 554 570,097.88 20,180

7,605 1,841 79,088.42 5,764

11,459 1,270 57,982.93 10,189

6,599 2,868 66,021.70 3,731

277,488 31,962 9,673,997.17 245,526

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

(3)جدول 

فرد

اإلجمالي متخصصة تقليدية املناطق اإلدارية

املساحة املساحة

  2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الكيان القانوني للحائز ونوع الحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

3,399,636.68 334,492.47 الرياض

973,050.17 29,427.86 مكة املكرمة

عسير

677,014.80 42,198.26 املدينة املنورة

2,431,906.20 221,754.32 القصيم

34,433.37 حائل

21,139.00 6,700.00 الحدود الشماليه

3,244,059.54 2,364,655.30 املنطقة الشرقية

498,336.21 13,943.23

571,276.29 1,178.40 جازان

85,892.65 6,804.23

141,549.70 6,196.97 تبوك

نجران

567,915.72

13,848,494.28 4,174,497.11 اإلجمالي

2 م1000= املساحة بالدونم 

59,373.70 1,390.77 الباحة

1,177,343.62 1,111,321.92 الجوف

٣٦



العدد العدد املساحة العدد

101 61 13,352.42 40

117 55 1,422.45 62

30 9 1,839.03 21

25 14 6,670.97 11

51 19 4.01 32

74 27 1,385.50 47

23 13 236.49 10

5 2 28,100.45 3

0 0 0.00 0

34 4 38,738.41 30

10 2 373.08 8

34 10 429.50 24

7 6 3,126.56 1

511 222 95,678.88 289

0.000.00

2 م1000= املساحة بالدونم 

78,470.42 75,343.86

4,729,171.50 4,633,492.62 اإلجمالي

الجوف

9,570.52 9,197.44

2,098.42 1,668.92

نجران

الباحة

2,081,805.04 2,053,704.59

38,939.28 200.86

حائل

جازان

الحدود الشماليه

31,741.91 30,356.41

30,395.10 30,158.61

عسير

تبوك

1,273,305.76 1,266,634.79

25,631.15 25,627.15

القصيم

املنطقة الشرقية

1,034,618.04 1,021,265.62 الرياض

22,726.16 21,303.71

99,869.70 98,030.67

مكة املكرمة

املدينة املنورة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

(3)تابع جدول 

مؤسسة

اإلجمالياملناطق اإلدارية متخصصة تقليدية

املساحة املساحة

 2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الكيان القانوني للحائز ونوع الحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

٣٧



العدد العدد املساحة العدد

166 143 26,853.77 23

38 33 35,441.81 5

13 4 8,582.14 9

65 50 29,831.95 15

68 52 10,638.85 16

5 5 0.00 0

26 24 169,505.45 2

13 12 291,912.15 1

1 1 0.00 0

6 5 77,024.86 1

7 7 0.00 0

1 1 0.00 0

12 11 161,450.43 1

421 348 811,241.41 73

2 م1000= املساحة بالدونم 

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

القصيم

املنطقة الشرقية

187,611.49 26,161.06

11,939,643.59 11,128,402.18

الجوف

اإلجمالي

28,624.67 28,624.67

11,126.14 11,126.14

نجران

الباحة

6,700.00 6,700.00

133,802.50 56,777.64

الحدود الشماليه

جازان

451,447.15 281,941.71

716,623.18 424,711.03

تبوك

حائل

653,075.90 642,437.05

383.66 383.66 عسير

36,751.87 28,169.73

3,637,081.42 3,607,249.48

5,974,501.69 5,947,647.92

101,913.90 66,472.09

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الكيان القانوني للحائز ونوع الحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

شركة

اإلجمالي متخصصة تقليدية

املساحة املساحة

(3)تابع جدول 

املناطق اإلدارية

٣٨



العدد العدد املساحة العدد

367 44 129,726.68 323

2,342 108 23,666.61 2,234

662 53 23,931.91 609

129 39 26,302.63 90

86 17 16,191.69 69

1,191 15 5,967.74 1,176

6 1 111.80 5

32 14 1,405.02 18

0 0 0.00 0

100 1 484.23 99

20 1 9,065.88 19

172 11 787.42 161

97 9 3,794.52 88

5,204 313 241,436.13 4,891

1,503.40

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الكيان القانوني للحائز ونوع الحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

0.00الحدود الشماليه 0.00

2 م1000= املساحة بالدونم 

تبوك

3,235,390.46 3,476,826.59اإلجمالي

1,343.73 556.31 الباحة

2,358,290.11 2,354,495.59 الجوف

3,831.97 3,347.74 جازان

11,412.16 2,346.28 نجران

98.38 حائل

20,509.24 4,317.55 املنطقة الشرقية

6,833.12 865.38 عسير

619,809.30 619,697.50

24,607.98 676.07 املدينة املنورة

235,838.14 209,535.51 القصيم

140,497.22 10,770.54 الرياض

52,350.22 28,683.61 مكة املكرمة

(3)تابع جدول 

شراكة

اإلجمالياملناطق اإلدارية متخصصة تقليدية

املساحة املساحة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 
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العدد العدد املساحة العدد

5 4 10,200.47 1

13 1 4,258.94 12

0 0 0.00 0

2 0 13.75 2

3 2 31,554.11 1

82 2 100.76 80

1 1 0.00 0

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

6 6 0.00 0

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

112 16 46,128.04 96

2 م1000= املساحة بالدونم 

الرياض

مكة املكرمة

املناطق اإلدارية

0.00 0.00

137,203.92 91,075.88

الجوف

اإلجمالي

0.00 0.00

0.00 0.00

نجران

الباحة

0.00 0.00

200.86 200.86

الحدود الشماليه

جازان

61,969.75 61,969.75

0.00 0.00

تبوك

حائل

31,886.23 332.12

117.82 17.05

املنطقة الشرقية

عسير

0.00 0.00

13.75 0.00

املدينة املنورة

القصيم

املساحة املساحة

37,126.81 26,926.34

5,888.69 1,629.75

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الكيان القانوني للحائز ونوع الحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(3)تابع جدول 

تقليدية

هيئة حكومية

اإلجمالي متخصصة

٤٠



العدد العدد املساحة العدد

0 0 0.00 0

1 0 4,040.10 1

2 0 61.30 2

0 0 0.00 0

1 1 0.00 0

5 4 755.73 1

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

1 0 355.10 1

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

10 5 5,212.24 5

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الكيان القانوني للحائز ونوع الحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

2 م1000= املساحة بالدونم 

0.00

0.00

0.00 الرياض

4,040.10 مكة املكرمة

61.30 0.00 املدينة املنورة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

(3)تابع جدول 

تعاونية

اإلجمالياملناطق اإلدارية متخصصة تقليدية

املساحةاملساحة

0.00 0.00 القصيم

810.37 810.37 املنطقة الشرقية

926.25 170.52 عسير

0.00 0.00 تبوك

0.00 0.00 حائل

0.00 0.00 الحدود الشماليه

355.10 0.00 جازان

0.00 0.00 نجران

6,193.12 980.89 اإلجمالي

0.00 0.00 الباحة

0.00 0.00 الجوف

٤١



العدد العدد املساحة العدد

19 6 47,299.37 13

2 0 168.34 2

4 0 1,618.35 4

6 0 5,814.07 6

4 0 92.09 4

4 0 881.68 4

0 0 0.00 0

2 0 93.67 2

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

0 0 0.00 0

1 0 0.38 1

42 6 55,967.95 36

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الكيان القانوني للحائز ونوع الحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

2 م1000= املساحة بالدونم 

(3)تابع جدول 

0.38 0.00 الجوف

57,230.12 1,262.17 اإلجمالي

0.00 0.00 نجران

0.00 0.00 الباحة

0.00 0.00 الحدود الشماليه

0.00 0.00 جازان

0.00 0.00 تبوك

93.67 0.00 حائل

92.09 0.00 املنطقة الشرقية

881.68 0.00 عسير

1,618.35 0.00 املدينة املنورة

5,814.07 0.00 القصيم

48,561.55 1,262.17 الرياض

168.34 0.00 مكة املكرمة

أخرى

اإلجمالياملناطق اإلدارية متخصصة تقليدية

املساحة املساحة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 
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العدد املساحة العدد العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد

24,505 20,247.94 12 1 50,159.50 43 215,189.96 2,197 2,895,262.77 22,252

58,079 294.59 18 2 27,928.49 38 362,865.06 4,090 581,337.29 53,931

16,730 0.00 0 0 42,198.26 16 306.50 71 634,510.04 16,643

15,344 0.00 0 1 150,698.72 18 150,412.17 1,761 2,128,439.88 13,564

27,272 0.00 0 1 2,126,459.43 23 277,397.69 1,221 838,143.28 26,027

68,105 0.00 0 0 13,943.23 55 36,723.37 2,505 447,669.61 65,545

6,122 0.00 0 1 0.00 0 632.27 1,643 134,720.45 4,478

14,722 702.51 3 1 24,595.26 5 5,322.23 1,701 527,457.61 13,012

212 0.00 0 1 0.00 0 5,606.19 21 8,832.81 190

20,734 0.00 0 0 0.00 0 142,843.16 1,544 428,433.12 19,190

7,605 0.00 0 1 4,457.94 3 13,991.67 3,395 65,096.75 4,206

11,459 0.00 0 0 0.00 0 3,685.14 2,225 55,688.56 9,234

6,599 544.02 9 0 1,111,321.92 6 386.94 142 65,090.74 6,442

13,848,494.28 277,488 21,789.06 42 9 3,551,763 207 1,215,362 22,516 8,810,683 254,714

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2 م1000= املساحة بالدونم 

248,897.20 اإلجمالي

املناطق اإلدارية

الرياض

أسماكنباتية دواجن حيوانية

59,373.70 0.00 الباحة

1,177,343.62 0.00 الجوف

571,276.29 0.00 جازان

85,892.65 2,346.28 نجران

567,915.72 9,838.11 حائل

21,139.00 6,700.00 الحدود الشماليه

498,336.21 0.00 عسير

141,549.70 6,196.97 تبوك

2,431,906.20 2,355.43 القصيم

3,244,059.54 2,059.14 املنطقة الشرقية

973,050.17 624.74 مكة املكرمة

677,014.80 0.00 املدينة املنورة

املساحة املساحة

3,399,636.68 218,776.52

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب  الكيان القانوني للحائز والنشاط الرئيس للحيازة  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(4)جدول 

فرد

اإلجمالي مختلطة

٤٣



العدد املساحة العدد العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد

1,034,618.04 101 0.00 0 1 150,282.64 22 858,361.26 6 13,352.42 72

22,726.16 117 0.00 0 0 21,303.71 37 1,346.70 11 75.75 69

99,869.70 30 0.00 0 0 98,030.67 7 0.00 0 1,839.03 23

1,273,305.76 25 0.00 0 1 187,060.74 1 588,858.57 3 6,670.97 20

25,631.15 51 0.00 0 3 5,181.06 15 0.00 0 4.01 33

31,741.91 74 0.00 0 0 30,356.41 23 0.00 0 1,385.50 51

30,395.10 23 0.00 0 0 5,370.71 4 24,787.90 1 236.49 18

2,081,805.04 5 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 2,081,805.04 5

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

38,939.28 34 0.00 0 0 200.86 3 0.00 0 38,738.41 31

9,570.52 10 0.00 0 1 8,775.10 2 0.00 0 373.08 7

2,098.42 34 0.00 0 0 1,668.92 3 0.00 0 429.50 31

78,470.42 7 0.00 0 0 75,343.86 2 0.00 0 3,126.56 5

511 0.00 0 6 583,575 119 1,473,354 21 2,148,037 365

2 م1000= املساحة بالدونم 

0.00 الجوف

4,729,171.50 524,205.62 اإلجمالي

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب  الكيان القانوني للحائز والنشاط الرئيس للحيازة  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

0.00 جازان

422.33 نجران

0.00 الباحة

0.00 تبوك

0.00 حائل

0.00 الحدود الشماليه

490,715.48 القصيم

20,446.09 املنطقة الشرقية

0.00 عسير

املساحة

12,621.72 الرياض

0.00 مكة املكرمة

0.00 املدينة املنورة

(4)تابع جدول 

مؤسسة

اإلجمالياملناطق اإلدارية مختلطة أسماك دواجن حيوانية نباتية

املساحة

٤٤



العدد املساحة العدد العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد

5,974,501.69 166 0.00 0 1 1,907,434.63 82 4,032,186.43 15 26,466.15 68

101,913.90 38 0.00 0 1 12,147.07 30 31,563.31 2 3,878.50 5

36,751.87 13 0.00 0 0 28,169.73 1 2,452.04 1 6,130.10 11

3,637,081.42 65 23.83 2 0 3,577,806.55 26 29,442.93 1 29,808.12 36

653,075.90 68 0.00 0 0 573,688.38 32 73,012.74 2 6,374.78 34

383.66 5 0.00 0 0 383.66 5 0.00 0 0.00 0

451,447.15 26 0.00 0 1 23,899.67 13 185,744.00 1 169,505.45 11

716,623.18 13 31,847.18 1 0 395,196.71 4 29,514.32 1 260,064.97 7

6,700.00 1 0.00 0 0 6,700.00 1 0.00 0 0.00 0

133,802.50 6 0.00 0 2 0.00 0 0.00 0 77,024.86 4

28,624.67 7 0.00 0 0 28,624.67 7 0.00 0 0.00 0

11,126.14 1 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 11,126.14 1

187,611.49 12 1,250.62 5 0 0.00 0 0.00 0 186,360.87 7

421 33,122 8 5 6,554,051 201 4,383,916 23 776,740 184

2 م1000= املساحة بالدونم 

0.00 الباحة

0.00 الجوف

11,939,643.59 191,815.18 اإلجمالي

0.00 الحدود الشماليه

56,777.64 جازان

0.00 نجران

0.00 عسير

72,298.04 تبوك

0.00 حائل

0.00 املدينة املنورة

0.00 القصيم

0.00 املنطقة الشرقية

نباتية

املساحة املساحة

8,414.48 الرياض

54,325.01 مكة املكرمة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب  الكيان القانوني للحائز والنشاط الرئيس للحيازة  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 
(4)تابع جدول 

شركة

اإلجمالياملناطق اإلدارية مختلطة أسماك دواجن حيوانية

٤٥



العدد املساحة العدد العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد

140,497.22 367 0.00 0 0 10,775.64 8 4,131.19 25 125,590.39 334

52,350.22 2,342 0.00 0 0 0.00 0 34,177.85 42 18,172.37 2,300

24,607.98 662 0.00 0 0 676.07 1 0.00 0 23,931.91 661

235,838.14 129 0.00 0 1 0.00 0 206.21 26 26,096.42 102

20,509.24 86 0.00 0 1 0.00 0 0.00 0 16,191.69 85

6,833.11 1,191 0.00 0 0 865.38 2 0.00 0 5,967.74 1,189

619,809.30 6 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 619,809.30 6

1,503.40 32 98.38 1 0 0.00 0 0.00 0 1,405.02 31

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

3,831.97 100 0.00 0 0 0.00 0 484.23 7 3,347.74 93

11,412.16 20 0.00 0 0 0.00 0 1,663.94 5 9,748.22 15

1,343.73 172 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 1,343.73 172

2,358,290.10 97 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 2,358,290.10 97

5,204 98.38 1 2 12,317 11 40,663 105 3,209,895 5,085

2 م1000= املساحة بالدونم 

0.00 الباحة

0.00 الجوف

3,476,826.58 213,853.06 اإلجمالي

0.00 الحدود الشماليه

0.00 جازان

0.00 نجران

0.00 عسير

0.00 تبوك

0.00 حائل

0.00 املدينة املنورة

209,535.51 القصيم

4,317.55 املنطقة الشرقية

نباتية

املساحة املساحة

0.00 الرياض

0.00 مكة املكرمة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب  الكيان القانوني للحائز والنشاط الرئيس للحيازة  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 
(4)تابع جدول 

شراكة

اإلجمالياملناطق اإلدارية مختلطة أسماك دواجن حيوانية

٤٦



العدد املساحة العدد العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد

37,126.81 5 0.00 0 0 0.00 0 9,180.43 2 27,946.39 3

5,888.69 13 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 5,888.69 13

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

13.75 2 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 13.75 2

31,886.23 3 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 31,886.23 3

117.82 82 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 117.82 82

61,969.75 1 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 61,969.75 1

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

200.86 6 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 200.86 6

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

137,203.92 112 0.00 0 0 0.00 0 9,180.43 2 128,023.49 110

2 م1000= املساحة بالدونم 

0.00 الجوف

0.00 اإلجمالي

تبوك

0.00 حائل

0.00 الحدود الشماليه

0.00 الرياض

0.00 مكة املكرمة

0.00 جازان

املدينة املنورة

0.00 القصيم

0.00

(4)تابع جدول 

هيئة حكومية

اإلجمالياملناطق اإلدارية مختلطة دواجن حيوانية نباتية

املساحة املساحة

0.00 نجران

0.00 الباحة

0.00

0.00

املنطقة الشرقية

0.00 عسير

أسماك

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب  الكيان القانوني للحائز والنشاط الرئيس للحيازة  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

٤٧



العدد املساحة العدد العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

4,040.10 1 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 4,040.10 1

61.30 2 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 61.30 2

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

810.37 1 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 810.37 1

926.25 5 0.00 0 0 170.52 4 0.00 0 755.73 1

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

355.10 1 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 355.10 1

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

6,193.13 10 0 0 0 171 4 0 0 6,023 6

2 م1000= املساحة بالدونم 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب  الكيان القانوني للحائز والنشاط الرئيس للحيازة  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 
(4)تابع جدول 

0.00 الجوف

0.00 اإلجمالي

0.00 جازان

0.00 نجران

0.00 الباحة

0.00 تبوك

0.00 حائل

0.00 الحدود الشماليه

0.00 القصيم

0.00 املنطقة الشرقية

0.00 عسير

0.00 الرياض

0.00 مكة املكرمة

0.00 املدينة املنورة

تعاونية

اإلجمالياملناطق اإلدارية مختلطة أسماك دواجن حيوانية نباتية

املساحة املساحة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

٤٨



العدد املساحة العدد العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد

48,561.55 19 0.00 0 0 0.00 0 2,709.25 5 45,852.30 14

168.34 2 0.00 0 0 0.00 0 168.34 2 0.00 0

1,618.35 4 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 1,618.35 4

5,814.07 6 0.00 0 0 0.00 0 131.97 1 5,682.10 5

92.09 4 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 92.09 4

881.68 4 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 881.68 4

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

93.67 2 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 93.67 2

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.38 1 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.38 1

57,230.12 42 0 0 0 0 0 3,010 8 54,221 34

2 م1000= املساحة بالدونم 

تبوك

0.00 الجوف

0.00 اإلجمالي

املساحة

جازان

0.00 نجران

0.00 الباحة

0.00

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب  الكيان القانوني للحائز والنشاط الرئيس للحيازة  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(4)تابع جدول 

أخرى

اإلجمالياملناطق اإلدارية مختلطة أسماك

0.00 الحدود الشماليه

0.00 القصيم

0.00 املنطقة الشرقية

0.00 عسير

0.00 مكة املكرمة

0.00 املدينة املنورة

0.00 حائل

0.00

0.00 الرياض

املساحة

دواجن حيوانية نباتية

٤٩



العدد املساحة العدد

22,617 2,452,715.08 15,988

55,389 619,947.06 51,169

15,355 460,296.91 13,884

13,953 1,570,514.35 9,689

25,479 442,404.50 22,957

52,086 165,214.84 50,210

5,875 304,690.00 4,091

11,957 793,829.26 8,690

208 12,929.18 127

18,401 300,637.50 17,858

6,747 64,860.96 4,896

10,605 17,824.38 9,333

6,486 217,852.15 3,592

245,158 7,423,716 212,48430,670,895.36 23,247,179.18 32,674 اإلجمالي

2م1000=  املساحة بالدونم 

املناطق اإلدارية

20,884.07 3,059.69 1,272 الباحة

3,785,174.57 3,567,322.42 2,894 الجوف

358,995.28 58,357.78 543 جازان

111,833.58 46,972.62 1,851 نجران

3,306,776.63 2,512,947.37 3,267 حائل

26,329.18 13,400.00 81 الحدود الشماليه

210,951.09 45,736.26 1,876 عسير

1,304,654.54 999,964.54 1,784 تبوك

6,875,688.45 5,305,174.10 4,264 القصيم

3,480,584.04 3,038,179.54 2,522 املنطقة الشرقية

الرياض

765,834.32 145,887.26 4,220 مكة املكرمة

629,371.64 169,074.73 1,471 املدينة املنورة

املساحة املساحة العدد

9,793,817.97 7,341,102.89 6,629

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الغرض الرئيس لإلنتاج ونوع الحيازة  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(5 )جدول 

للبيع

اإلجمالي متخصصة تقليدية

٥٠



(5)تابع جدول 

العدد املساحة العدد

2,546 839,861.85 2,448

5,203 392,673.51 5,150

2,086 210,552.36 2,086

1,618 708,270.89 1,618

2,006 495,480.50 2,006

17,380 328,269.55 17,380

303 516.46 303

2,817 61,164.37 2,817

5 1,509.82 5

2,480 386,062.98 2,453

895 23,666.42 895

1,061 41,375.48 1,041

230 16,541.43 230

38,630 3,505,946 38,432

2م1000=  املساحة بالدونم 

16,541.43 0.00 0 الجوف

3,523,868 17,922.11 198 اإلجمالي

23,666.42 0.00 0 نجران

53,057.93 11,682.45 20 الباحة

1,509.82 0.00 0 الحدود الشماليه

389,410.72 3,347.74 27 جازان

516.46 0.00 0 تبوك

61,164.37 0.00 0 حائل

495,480.50 0.00 0 املنطقة الشرقية

328,269.55 0.00 0 عسير

210,552.36 0.00 0 املدينة املنورة

708,270.89 0.00 0 القصيم

841,124.03 1,262.17 98 الرياض

394,303.26 1,629.75 53 مكة املكرمة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الغرض الرئيس لإلنتاج ونوع الحيازة  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

لالستهالك

اإلجمالياملناطق اإلدارية متخصصة تقليدية

املساحة املساحة العدد

٥١



العدد املساحة العدد

25,163 3,292,576.94 18,436

60,592 1,012,620.57 56,319

17,441 670,849.27 15,970

15,571 2,278,785.24 11,307

27,485 937,885.00 24,963

69,466 493,484.39 67,590

6,178 305,206.46 4,394

14,774 854,993.63 11,507

213 14,439.00 132

20,881 686,700.49 20,311

7,642 88,527.38 5,791

11,666 59,199.86 10,374

6,716 234,393.58 3,822

283,788 10,929,661.82

2م1000=  املساحة بالدونم 

3,801,716.00 3,567,322.42 2,894 الجوف

34,194,763.11 23,265,101.29 32,872 250,916 اإلجمالي

135,500.00 46,972.62 1,851 نجران

73,942.00 14,742.14 1,292 الباحة

27,839.00 13,400.00 81 الحدود الشماليه

748,406.00 61,705.51 570 جازان

1,305,171.00 999,964.54 1,784 تبوك

3,367,941.00 2,512,947.37 3,267 حائل

3,976,064.54 3,038,179.54 2,522 املنطقة الشرقية

539,220.65 45,736.26 1,876 عسير

839,924.00 169,074.73 1,471 املدينة املنورة

7,583,959.34 5,305,174.10 4,264 القصيم

10,634,942.00 7,342,365.06 6,727 الرياض

1,160,137.58 147,517.01 4,273 مكة املكرمة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب نوع الحيازة على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

(6)جدول 

اإلجمالي متخصصة تقليدية
املناطق اإلدارية

املساحة املساحة العدد

٥٢



مختلطة دواجن حيوانية نباتية

12 73 2,228 22,658

18 75 4,143 56,300

0 24 71 17,327

0 19 1,790 13,686

0 38 1,221 26,145

0 80 2,505 66,785

0 4 1,644 4,502

4 5 1,701 13,048

0 0 21 190

0 3 1,551 19,314

0 5 3,400 4,228

0 3 2,225 9,437

9 8 142 6,544

43 337 22,642 260,164

6,703 0 الجوف

17 283,203اإلجمالي

7,635 2 نجران

11,665 0 الباحة

212 1 الحدود الشماليه

20,868 0 جازان

6,151 1 تبوك

14,759 1 حائل

27,409 5 املنطقة الشرقية

69,370 0 عسير

17,422 0 املدينة املنورة

15,498 3 القصيم

24,973 2 الرياض

60,538 2 مكة املكرمة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد الحائزين حسب النشاط الرئيس للحيازات الزراعية بأرض على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(7)جدول 

اإلجمالي أسماك املناطق اإلدارية

٥٣



(8)جدول 

املساحة العدد املساحة العدد العدد املساحة العدد املساحة العدد

10,634,942.00 25,163 20,247.94 12 3 2,118,652.41 5,121,758.51 2,250 3,134,470.42 22,743

1,160,137.58 60,592 294.59 18 3 61,379.27 430,121.26 4,147 613,392.71 56,319

839,924.00 17,441 0.00 0 0 169,074.73 2,758.54 72 668,090.73 17,344

7,583,959.34 15,571 23.83 2 3 3,915,566.01 769,051.84 1,792 2,196,711.24 13,729

3,976,064.54 27,485 0.00 0 5 2,705,328.87 350,410.43 1,223 893,502.47 26,187

539,220.65 69,466 0.00 0 0 45,719.20 36,723.37 2,505 456,778.08 66,872

1,305,171.00 6,178 0.00 0 2 29,270.38 211,164.17 1,645 986,241.43 4,514

3,367,941.00 14,774 32,648.07 5 1 419,791.97 34,836.54 1,702 2,870,826.31 13,057

27,839.00 213 0.00 0 1 6,700.00 5,606.19 21 8,832.81 190

748,406.00 20,881 0.00 0 2 200.86 143,327.39 1,551 548,100.10 19,325

135,500.00 7,642 0.00 0 2 41,857.72 15,655.62 3,400 75,218.05 4,228

73,942.00 11,666 0.00 0 0 1,668.92 3,685.14 2,225 68,587.94 9,438

3,801,716.00 6,716 1,794.64 14 0 1,186,665.77 386.94 142 2,612,868.64 6,552

34,194,763.11 283,788 55,009.07 51 22 10,701,876.12 7,125,485.94 22,675 15,133,620.93 260,498

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشماليه

جازان

نجران

0.00

1,178,771.05

8

542

الباحة

الجوف

اإلجمالي

56,777.64

1

3

2,768.62

0.00

12

3

78,495.02

25

9,838.11

17

9

6,700.00

702,606.42

239,812.72 155

45

2م1000=  املساحة بالدونم 

اإلجمالي

26,822.77

0.00 89

70

املناطق اإلدارية

54,949.75

املساحة العدد

القصيم

أسماك دواجن حيوانية نباتية

املدينة املنورة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

املنطقة الشرقية

الرياض

105 مكة املكرمة

مختلطة

املساحة

2017 عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب النشاط الرئيس للحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

0.00

٥٤



العدد املساحة العدد العدد املساحة املساحة العدد املساحة العدد

9,554,005.25 22,617 20,247.94 12 3 2,118,652.41 5,015,127.14 1,989 2,399,977.76 20,458

710,884.57 55,389 294.59 18 3 61,379.27 334,662.69 3,318 314,548.02 51,945

629,371.64 15,355 0.00 0 0 169,074.73 2,513.34 68 457,783.57 15,262

6,173,082.03 13,953 23.83 2 3 3,915,566.01 719,492.47 1,662 1,537,999.72 12,241

3,453,761.26 25,479 0.00 0 5 2,705,328.87 328,387.59 1,095 420,044.80 24,309

210,951.09 52,086 0.00 0 0 45,719.20 10,373.63 2,269 154,858.26 49,728

1,226,159.52 5,875 0.00 0 2 29,270.38 211,162.26 1,550 985,726.88 4,306

3,296,938.52 11,957 32,648.07 5 1 419,791.97 33,791.21 1,228 2,810,707.27 10,714

19,629.18 208 0.00 0 1 6,700.00 5,606.19 21 7,323.00 185

302,217.64 18,401 0.00 0 2 200.86 24,271.34 1,521 277,745.43 16,875

109,064.96 6,747 0.00 0 2 41,857.72 13,765.21 2,854 53,442.03 3,879

20,884.07 10,605 0.00 0 0 1,668.92 429.50 1,977 18,785.65 8,625

3,785,174.57 6,486 1,794.64 14 0 1,186,665.77 77.54 137 2,596,636.61 6,327

29,492,124.31 245,158 55,009.07 51 22 10,701,876.12 6,699,660 19,689 12,035,579 224,8541,178,771.05 542 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

0.00 3 الباحة

0.00 8 الجوف

56,777.64 3 جازان

2,768.62 12 نجران

9,838.11 9 حائل

6,700.00 1 الحدود الشماليه

0.00 89 عسير

78,495.02 17 تبوك

702,606.42 45 القصيم

26,822.77 70 املنطقة الشرقية

54,949.75 105 مكة املكرمة

0.00 25 املدينة املنورة

املساحة املساحة العدد

239,812.72 155 الرياض

املناطق اإلدارية

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الغرض الرئيس لإلنتاج والنشاط الرئيس للحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(9) جدول 

للبيع

اإلجمالي مختلطة أسماك دواجن حيوانية نباتية

٥٥



العدد املساحة العدد العدد املساحة املساحة العدد املساحة العدد

2,546 0 0 0 0 106,631.37 261 734,492.66 2,285

5,203 0 0 0 0 95,458.57 829 298,844.69 4,374

2,086 0 0 0 0 245.20 4 210,307.16 2,082

1,618 0 0 0 0 49,559.37 130 658,711.51 1,488

2,006 0 0 0 0 22,022.84 128 473,457.66 1,878

17,380 0 0 0 0 26,349.73 236 301,919.82 17,144

303 0 0 0 0 1.91 95 514.55 208

2,817 0 0 0 0 1,045.34 474 60,119.04 2,343

5 0 0 0 0 0.00 0 1,509.82 5

2,480 0 0 0 0 119,056.05 30 270,354.67 2,450

895 0 0 0 0 1,890.40 546 21,776.02 349

1,061 0 0 0 0 3,255.63 248 49,802.29 813

230 0 0 0 0 309.40 5 16,232.02 225

38,630 0 0 0 0 425,826 2,986 3,098,042 35,644

2م1000= املساحة بالدونم 

0 0 اإلجمالي

0 0 الباحة

0 0 الجوف

0 0 جازان

0 0 نجران

0 0 حائل

0 0 الحدود الشماليه

328,270 0 0 عسير

516 0 0 تبوك

0 0 القصيم

495,481 0 0 املنطقة الشرقية

الرياض

0 0 مكة املكرمة

0 0 املدينة املنورة

نباتية

املساحة املساحة العدد

841,124 0 0

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الغرض الرئيس لإلنتاج والنشاط الرئيس للحيازة على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(9)تابع جدول 

لالستهالك

اإلجمالياملناطق اإلدارية مختلطة أسماك دواجن حيوانية

61,164

210,552

394,303

3,523,867.75

16,541

53,058

23,666

389,411

1,510

708,271

٥٦



(10) جدول 

سنة 64 -55 سنة 54 -45 سنة 44 -35 سنة 34 -25 سنة 24 -15

6,314 7,017 6,824 3,609 956 104 الرياض

19,357 17,158 12,716 7,794 2,993 390 مكة املكرمة

5,194 5,143 4,181 2,054 730 106 املدينة املنورة

4,470 4,051 3,959 2,274 675 53 القصيم

5,263 8,008 8,509 4,280 1,145 106 املنطقة الشرقية

27,201 19,584 14,062 6,383 1,867 222 عسير

1,332 1,672 1,418 1,231 463 29 تبوك

4,147 3,654 3,901 2,277 684 94 حائل

25 65 87 32 3 0 الحدود الشماليه

6,012 5,846 5,234 2,577 965 144 جازان

1,527 1,983 2,165 1,469 441 45 نجران

4,201 3,157 2,364 1,296 553 80 الباحة

1,300 1,852 2,160 1,155 216 8 الجوف

86,343 79,190 67,580 36,431 11,691 1,381 اإلجمالي

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد الحائزين في الحيازات الزراعية بأرض حسب الجنسية والفئه العمرية للحائز على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

سعودي
املناطق

سنة فأكثر 65

٥٧



(10) تابع جدول 

سنة 64 -55 سنة 54 -45 سنة 44 -35 سنة 34 -25 سنة 24 -15

17 34 57 35 6 0 الرياض

1 33 53 31 10 2 مكة املكرمة

3 2 8 1 0 0 املدينة املنورة

1 4 8 2 1 0 القصيم

18 29 34 8 7 2 املنطقة الشرقية

3 0 0 48 0 0 عسير

5 1 0 0 0 0 تبوك

1 1 0 0 0 0 حائل

0 0 0 0 0 0 الحدود الشماليه

13 12 16 30 19 0 جازان

0 2 0 1 2 0 نجران

4 0 0 10 0 0 الباحة

1 1 7 3 0 0 الجوف

67 119 183 169 45 4 اإلجمالي

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد الحائزين في الحيازات الزراعية بأرض حسب الجنسية والفئه العمرية للحائز على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

غير سعودي
املناطق

سنة فأكثر 65

٥٨



(11)جدول 

ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

294 24,679 3 146 291 24,533 الرياض

774 59,764 0 130 774 59,634 مكة املكرمة

178 17,244 1 13 177 17,231 املدينة املنورة

126 15,372 0 16 126 15,356 القصيم

225 27,184 0 98 225 27,086 املنطقة الشرقية

1,314 68,056 1 50 1,313 68,006 عسير

90 6,061 0 6 90 6,055 تبوك

202 14,557 0 2 202 14,555 حائل

0 212 0 0 0 212 الحدود الشماليه

329 20,539 1 89 328 20,450 جازان

216 7,419 0 5 216 7,414 نجران

175 11,490 0 14 175 11,476 الباحة

86 6,617 1 11 85 6,606 الجوف

279,194 7 580 4,002 278,614 4,009اإلجمالي

أنثى

املناطق اإلدارية
غير سعودي

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد الحائزين في الحيازات الزراعية بأرض حسب الجنسية والجنس على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

اإلجمالي سعودي

٥٩



غير سعودي اإلجمالي غير سعودي سعودي

60 3,772 88 3,684

78 9,893 52 9,841

13 1,884 1 1,883

6 4,248 10 4,238

71 8,800 26 8,774

2 13,007 48 12,959

6 630 0 630

2 4,125 0 4,125

0 14 0 14

29 5,191 61 5,130

3 1,635 2 1,633

14 2,018 0 2,018

6 1,798 6 1,792

290 57,015 294 56,721

4,887 4,881 الجوف

226,188 225,898 اإلجمالي

5,981 5,978 نجران

9,624 9,610 الباحة

197 197 الحدود الشماليه

15,675 15,646 جازان

5,521 5,515 تبوك

10,628 10,626 حائل

18,610 18,539 املنطقة الشرقية

56,437 56,435 عسير

15,525 15,512 املدينة املنورة

11,273 11,267 القصيم

21,207 21,147 الرياض

50,623 50,545 مكة املكرمة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد الحائزين في الحيازات الزراعية بأرض حسب املهنة الرئيسة والجنسية للحائز على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

غير الزراعة الزراعة
املناطق اإلدارية

اإلجمالي سعودي

(12)جدول 

٦٠



ذكر أنثى أنثى ذكر أنثى ذكر

440 78,471 201 2,871 14,182 16,260

743 205,193 189 3,122 13,802 16,700

55 66,332 23 682 2,178 3,616

39 56,367 23 1,353 9,023 11,419

431 99,702 6 286 2,566 3,935

2,524 203,747 167 2,319 33,580 41,352

26 23,748 9 796 1,097 1,934

11 55,944 5 198 8,123 8,657

1 533 0 3 0 3

265 77,185 16 584 7,665 9,020

113 29,071 41 239 8,166 8,866

269 34,469 10 392 5,247 5,969

95 29,509 175 619 4,451 4,979

5,012 960,271 865 13,464 110,080 132,710

1,748 30,860 الجوف

4,139 1,034,397 اإلجمالي

196 29,733 نجران

3 36,944 الباحة

0 687 الحدود الشماليه

85 82,303 جازان

14 26,776 تبوك

107 58,501 حائل

483 106,057 املنطقة الشرقية

316 225,527 عسير

94 71,030 املدينة املنورة

174 59,338 القصيم

أنثى ذكر

730 84,615 الرياض

189 222,026 مكة املكرمة

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017 عدد أفراد األسرة إضافة الى الحائز حسب نوع اإلقامة والجنسية والجنس على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(13)جدول 

املقيمون خارج الحيازة املقيمون داخل الحيازة

غير سعودياملناطق اإلدارية سعودي غير سعودي سعودي

٦١



ذكر أنثى ذكر ذكر أنثى أنثى ذكر أنثى ذكر

2,885 32 43 3,841 3 378 62,277 421 12,350

28,131 14 359 5,246 16 190 44,687 1,549 25,663

17,585 5 152 3,936 1 81 22,885 1,049 10,172

2,753 0 70 2,578 0 140 31,538 687 15,609

103,364 50 21,160 10,748 16 14 36,435 64 31,296

31,796 692 1,238 5,500 28 329 39,193 3,409 32,029

76 5 3 1,358 0 129 11,233 211 4,583

1,005 10 29 874 9 61 20,019 233 11,312

0 0 0 2 0 0 792 0 205

32,117 0 196 11,170 1 40 22,439 298 21,636

1,470 1 16 515 0 250 9,010 259 3,189

9,155 62 63 1,409 10 55 7,059 387 12,571

4,122 5 6 296 1 495 12,199 257 4,339

234,459 876 23,335 47,473 85 2,162 319,766 8,824 184,954617 129 5,163 اإلجمالي

املناطق اإلدارية

18 1 80 الباحة

8 2 36 الجوف

13 4 128 جازان

3 1 13 نجران

5 0 22 حائل

0 0 0 الحدود الشماليه

176 34 1,044 عسير

1 2 93 تبوك

2 0 128 القصيم

151 7 3,270 املنطقة الشرقية

الرياض

216 67 229 مكة املكرمة

20 9 51 املدينة املنورة

أنثى أنثى ذكر

4 2 69

غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017عدد العاملين من غير افراد اسرة الحائز في الحيازات الزراعية بأرض حسب نوع العمالة والجنسية والجنس على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(14)جدول 

عمالة عابرة عمالة مؤقتة عمالة دائمة

٦٢



ذكر أنثى ذكر ذكر أنثى أنثى ذكر أنثى ذكر

57,507 0 11,579 8,198 0 33 5,201 0 3,338

14,217 0 1,923 2,626 1 59 4,570 0 1,574

8,771 0 6,355 1,872 0 508 5,986 3,409 471

27,756 0 1,831 4,886 0 136 17,218 0 1,357

50,703 0 514 6,679 10 611 26,010 10 2,163

38,722 0 125 5,842 0 306 25,614 0 2,970

16,821 0 210 4,906 0 60 43,617 46 9,016

9,795 5 51 3,508 17 149 35,528 84 13,799

5,749 109 368 2,968 16 95 28,811 657 30,631

2,898 692 0 3,754 31 0 23,601 1,190 21,246

1,520 70 379 2,234 10 205 103,610 3,428 98,389

234,459 876 23,335 47,473 85 2,162 319,766 8,824 184,954617 129 5,163 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدنوم 

فئة املساحة الكلية

176 34 9 5000أقل من - 2000

177 15 163  فأكثر5000

22 9 0 1000 أقل من 500

242 69 706 2000أقل من - 1000

0 0 0 200أقل من - 100

0 0 1,045 500أقل من - 200

0 0 1,098 50أقل من - 20

0 1 103 100أقل من - 50

5أقل من 

0 0 385 10أقل من - 5

0 1 0 20أقل من - 10

أنثى أنثى ذكر

0 0 1,654

غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

عمالة عابرة عمالة مؤقتة عمالة دائمة

(15) جدول 

2017عدد العاملين من غير افراد اسرة الحائز في الحيازات الزراعية بأرض حسب نوع العمالة والجنسية والجنس وفئة املساحة الكلية على مستوى اململكة لعام 

٦٣



مزايا وبدالت رواتب واجور مزايا وبدالت رواتب واجور مزايا وبدالت رواتب واجور مزايا وبدالت رواتب واجور مزايا وبدالت رواتب واجور مزايا وبدالت رواتب واجور

255 10,566 0 373 873 36,823 97 833 43,156 1,097,110 27,572 743,682

7,885 84,686 0 4,059 3,758 43,265 0 2,205 126,396 946,985 79,883 1,509,729

966 70,187 0 475 250 29,484 0 494 1,743 377,458 0 453,885

226 19,234 0 1,057 297 43,928 0 1,149 41,611 491,650 20,069 791,952

22,513 184,914 1,916 29,711 1,042 64,112 1,731 35,543 22,752 773,869 47,684 2,292,920

5,562 106,308 619 9,808 1,599 33,571 0 8,604 31,940 575,177 10,155 1,320,292

6 156 1 31 33 8,431 0 836 464 388,327 2,309 273,726

0 8,510 0 194 59 7,305 0 352 13,773 327,275 120,766 444,157

0 0 0 0 0 14 0 0 391 28,425 0 7,388

20,361 120,300 0 980 2,801 71,517 0 1,030 19,353 316,790 35,699 1,149,869

0 4,787 0 87 0 4,559 0 119 1,175 139,884 0 124,125

1,257 23,032 0 385 778 6,628 0 809 10,850 100,729 0 541,894

362 35,136 0 117 122 3,534 0 331 2,600 198,365 1,387 232,879

59,393 667,816 2,536 47,277 11,612 353,171 1,828 52,305 316,204 5,762,044 345,524 9,886,498

(16)جدول 

2017تعويضات العاملين من غير افراد اسرة الحائز في الحيازات الزراعية بأرض حسب نوع العمالة والجنسية على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

اإلجمالي

(القيم بآالف الرياالت)

املناطق اإلدارية

الباحة

الجوف

جازان

نجران

حائل

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

الحدود الشماليه

عسير

تبوك

القصيم

املنطقة الشرقية

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

غير سعودي

عمالة عابرة عمالة مؤقتة عمالة دائمة

غير سعودي سعودي سعودي غير سعودي سعودي

٦٤



ذكر أنثى ذكر

290 2,170 170,112

2,109 7,751 252,588

467 24,999 150,182

8 5,533 453,137

1,766 845 222,546

2,294 151,722 260,635

0 657 70,733

51 3,176 436,403

0 0 2,702

19 4,327 806,326

64 2,459 43,810

462 8,093 238,255

30 1,618 134,441

7,560 213,349 3,241,8691,596 368 8,871 اإلجمالي

(القيم بآالف الرياالت)

املناطق اإلدارية

118 128 974 الباحة

0 6 122 الجوف

0 0 187 جازان

0 0 137 نجران

1 12 25 حائل

0 0 0 الحدود الشماليه

1,314 79 2,445 عسير

15 0 35 تبوك

0 0 30 القصيم

0 20 2,795 املنطقة الشرقية

الرياض

57 97 1,593 مكة املكرمة

0 0 178 املدينة املنورة

أنثى أنثى ذكر

91 25 349

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

2017تعويضات العاملين من افراد اسرة الحائز في الحيازات الزراعية بأرض حسب نوع العمالة و الجنس على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(17)جدول 

عمالة عابرة عمالة مؤقتة عمالة دائمة

٦٥



بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر

1 30 15 22 0 1 27 25 9 76 1,866 8,765

0 8 32 209 0 8 30 154 255 1,099 15,225 7,321

5 0 10 47 0 0 21 16 19 1,021 1,688 8,069

0 0 5 1 0 0 14 6 16 169 3,463 11,328

9 0 376 280 7 1 198 211 20 43 18,524 10,981

5 195 166 521 0 13 423 266 113 2,759 13,344 15,109

0 5 1 0 0 0 13 7 42 37 168 3,978

9 1 10 5 4 2 8 5 7 118 1,479 8,728

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

0 0 25 12 1 0 76 14 45 240 5,890 14,994

0 0 0 14 0 0 0 9 160 98 519 2,577

4 29 6 39 0 9 7 61 91 289 4,065 8,311

0 0 2 3 0 1 10 24 126 127 1,717 2,175

33 268 648 1,153 12 35 827 798 903 6,076 67,948 102,486 اإلجمالي

الباحة

الجوف

جازان

نجران

حائل

الحدود الشماليه

عسير

تبوك

القصيم

املنطقة الشرقية

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الرياض

ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

(18)جدول 

عمالة عابرة عمالة مؤقتة

عدد العاملين من افراد اسرة الحائز في الحيازات الزراعية بأرض حسب نوع العمالة و الجنس والحالة العملية على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

2017

أنثىاملناطق اإلدارية

عمالة دائمة

٦٦



(19) جدول 

بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر بدون أجر بأجر

9 1 359 226 7 2 193 92 55 29 8,980 16,959

0 5 23 56 0 0 25 27 127 125 4,585 2,746

0 0 14 165 0 0 15 11 94 64 5,280 9,313

2 39 30 212 1 15 46 220 117 457 7,429 8,021

3 97 61 50 0 7 82 116 185 8 7,408 6,036

4 0 95 216 0 0 256 178 58 680 8,024 15,172

15 126 50 216 4 11 158 142 207 3,775 11,419 22,324

0 0 14 6 0 0 33 5 5 258 6,212 5,051

0 0 0 6 0 0 10 7 55 24 5,920 4,190

0 0 0 0 0 0 9 0 0 369 1,905 8,011

0 0 2 0 0 0 0 0 0 287 786 4,663

33 268 648 1,153 12 35 827 798 903 6,076 67,948 102,486

2م1000= املساحة بالدونم 

فئة املساحة الكلية للحيازة

5000أقل من - 2000

 فأكثر5000

1000 أقل من 500

2000أقل من - 1000

200أقل من - 100

500أقل من - 200

50أقل من - 20
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عمالة عابرة عمالة مؤقتة عمالة دائمة

أنثى

اإلجمالي

ذكر أنثى ذكر أنثى

عدد العاملين من افراد اسرة الحائز في الحيازات الزراعية بأرض حسب نوع العمالة و الجنس والحالة العملية وفئة املساحة الكلية على مستوى اململكة 

2017لعام 

100أقل من - 50

5أقل من 

10أقل من - 5

20أقل من - 10

ذكر
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(20)جدول 

املساحة العدد العدد العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة املساحة العدد املساحة

10,634,942.00 25,163 559 3 601.83 2 59.16 7 2,372,883.78 335,366.49 3,420 7,701,998.72

1,160,137.58 60,592 2,166 30,565 168.34 29 3,282.58 98 252.51 315,962.52 19,169 614,147.13

839,924.00 17,441 572 2,208 490.41 57 85.82 6 61.30 24,692.04 2,429 701,414.75

7,583,959.34 15,571 223 0 0.00 0 0.00 0 41.24 144,126.94 2,821 7,431,018.91

3,976,064.54 27,485 10,501 0 4,361.80 103 81.02 1 62,961.03 58,496.77 188 3,843,633.75

539,220.65 69,466 1,782 45,410 25.19 31 125.95 17 251.91 169,951.16 12,365 218,191.05

1,305,171.00 6,178 1,079 0 32.25 10 0.00 0 10.51 3,210.72 1,046 1,221,734.73

3,367,941.00 14,774 372 54 0.00 0 37.47 28 0.00 104,828.27 4,130 3,263,062.15

27,839.00 213 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5,606.19 2 21,941.99

748,406.00 20,881 562 13,075 64.56 17 64.56 22 403.53 91,141.09 1,071 533,744.21

135,500.00 7,642 2,434 1 0.00 0 0.00 0 0.00 6,585.64 607 96,147.49

73,942.00 11,666 1,043 5,311 429.50 15 28.63 6 0.00 33,315.13 2,335 23,732.26

3,801,716.00 6,716 1,317 0 1.25 18 0.00 0 0.63 1,258.13 38 3,725,096.38

34,194,763.11 283,788 22,630 96,627 6,175.13 282 3,765.21 185 2,436,866.43 1,294,541.08 49,621 29,395,863.55

4,600 نجران

290.82

762,978.99 294,572.71 60 114,383 اإلجمالي

75,359.62الجوف

59,101.95 63,886.10 2

32,543.02 223.85 0

2م1000= املساحة  بالدونم 

1,566.26 14,870.22 0 2,956 الباحة

0.00 2 5,341

0.00 0 191 الحدود الشماليه

6,132 جازان

80,182.79 0.00 1 4,042 تبوك

10.30 2.81 0 10,190 حائل

6,530.17 0.00 38 16,654 املنطقة الشرقية

51,534.46 99,140.92 3 9,858 عسير

103,579.94 9,599.74 3 12,166 املدينة املنورة

8,772.25 0.00 2 12,525 القصيم

مكة املكرمة

املساحة املساحة العدد العدد

21,168

املناطق اإلدارية
عيونآبار إراتوازية سدود

119,490.71 106,833.79 5 8,560

آبار يدوية

224,016.71 15.30 4 الرياض
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2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب املصدر الرئيس ملياه الري على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

اإلجمالي أخرى أمطار آبار فوارة
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عدد اآلبار عدد الحيازات عدد اآلبار عدد الحيازات عدد اآلبار عدد الحيازات

38,555 24,588 4,226 3,420 34,330 21,168

36,882 27,729 25,840 19,169 11,042 8,560

23,012 14,595 3,401 2,429 19,611 12,166

28,060 15,346 4,841 2,821 23,219 12,525

25,324 16,842 206 188 25,119 16,654

27,494 22,224 14,599 12,365 12,895 9,858

6,960 5,088 1,188 1,046 5,772 4,042

67,394 14,320 4,480 4,130 62,914 10,190

227 193 2 2 225 191

8,954 7,203 1,392 1,071 7,562 6,132

5,429 5,207 681 607 4,748 4,600

26,214 5,290 21,650 2,335 4,564 2,956

24,886 5,379 38 38 24,848 5,341

319,391 164,004 82,544 49,621 236,849 114,383

حائل

تبوك

الجوف

اإلجمالي

نجران

الباحة

الحدود الشماليه

جازان

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

(21)جدول 

اإلجمالي آبار يدوية آبار إرتوازية
املناطق اإلدارية

عسير

املدينة املنورة

القصيم

على مستوى املناطق اإلدارية  (اآلبار اإلرتوازية واليدوية )عدد الحيازات الزراعية بأرض وعدد اآلبار حسب املصدر الرئيس ملياه الري 

2017باململكة لعام 

الرياض

املنطقة الشرقية

مكة املكرمة
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العدد املساحة العدد املساحة العدد العدد املساحة العدد

173 698.73 24 1,679,579.46 3,755 632 9,191,333.92 20,919

32,082 2,962.74 273 226,733.38 8,294 1,593 628,855.18 19,090

2,516 122.60 145 6,853.45 2,054 746 779,854.34 12,579

111 209,535.51 14 1,662,710.36 2,951 335 4,937,559.69 12,359

4,906 27.25 68 1,075,513.53 1,924 1,122 3,105,271.44 20,066

46,154 25.19 111 86,751.96 6,940 910 361,014.46 16,049

505 35.83 20 133,116.01 516 132 1,205,755.58 5,306

0 6.56 22 3,036,074.72 3,609 436 2,829,200.98 11,070

2 0.00 0 15,461.67 187 16 18,786.50 100

13,465 129.13 56 70,931.65 1,987 601 610,150.22 5,171

141 22.38 170 2,832.44 394 91 132,363.50 7,046

6,124 85.90 74 17,709.85 670 99 35,661.82 4,800

76 27.51 9 3,677,677.47 1,941 30 1,220,259.48 4,861

106,255 213,679.34 986 11,691,945.96 35,222 6,743 25,056,067.10 139,416

الطاقة املستخدمة للري أختيار اكثر من إجابة*

292,706.62 6,073,634.12 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

املناطق اإلدارية

12,235.93 8,363.04 الباحة

10.26 151,516.73

290.82 560.62 الحدود الشماليه

الجوف

62,078.31 13,290.60 جازان

54.84 3,956.34 نجران

82.53 10,406.41 تبوك

0.00 2,802.58 حائل

131.01 56,514.75 املنطقة الشرقية

99,863.90 7,292.78 عسير

12,198.90 69,064.44 املدينة املنورة

83.67 1,363,077.97 القصيم

الرياض

103,840.37 223,721.12 مكة املكرمة

املساحة املساحة

1,836.09 4,163,066.74

2018مسح الحيازات الزراعية - إحصاءات الزراعة 

* 2017عدد ومساحة الحيازات الزراعية بأرض حسب الطاقة املستخدمة للري على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

(22)جدول 

ال يوجد أخرى منتجات بترولية كهرباء خاصة كهرباء عامة
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مخلفات 

املبيدات

مخلفات عضوية 

نباتية

مخلفات عضوية 

حيوانية
النفوق من األسماك النفوق من الدواجن

النفوق من 

الحيوانات

1.19 3.25 5.82 0.00 3.35 0.96

10.26 9.57 13.16 67.77 32.45 27.19

0.00 13.75 33.22 8.04 1.48 4.06

31.76 46.20 19.32 18.39 47.57 19.83

32.42 10.84 8.35 1.79 5.78 8.77

0.93 0.41 0.27 4.02 7.08 0.12

16.48 14.31 19.42 0.00 2.19 38.68

6.97 1.67 0.43 0.00 0.10 0.39

100 100 100 100 100 100

البيع

10.49 الدفن

100 اإلجمالي

(23)جدول 

15.66 رمي في الخالء

7.52 أخرى

31.33 حاويات النفايات

0.81
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2017التوزيع النسبي لطرق التخلص من املخلفات والنفوق في الحيازات الزراعية بأرض على مستوى اململكة  لعام 

مخلفات األدوية 

واملطهرات
بيان

التعاقد مع شركات متخصصة

0.00 التحويل الي سماد

32.72 الحرق

1.48
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