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 الرسم البياني
 رقم 

 الصفحة

 18 .م2018لمساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب على حسب النوع بالمملكة لعام لالتوزيع النسبي ( 1الشكل )

 19 .م2018التوزيع النسبي للمساحة المزروعة باألعالف حسب النوع بالمملكة لعام ( 2الشكل )

 20 .م2018المساحة المزروعة باألعالف )دونم( حسب المناطق اإلدارية بالمملكة لعام ( 3الشكل )

 21 .م2018المساحة المزروعة بالبرسيم )دونم( على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام ( 4الشكل )

إجمالي المساحة المزروعة )دونم( وإجمالي كمية اإلنتاج )طن( للخضراوات المكشوفة الشتوية ( 5الشكل )
 .م2018والصيفية بالمملكة لعام 

22 

عدد البيوت المحمية المزروعة بمحصول الطماطم )البندورة( ومحصول الخيار على مستوى المناطق ( 6الشكل )
 .م 2018اإلدارية بالمملكة لعام 

24 

لى مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام عإجمالي المساحة المزروعة بأزهار القطف المحمية ( 7الشكل )
 .م2018

25 

 26 .م2018جمالي عدد أشجار النخيل على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام إ( 8الشكل )

 26 .م2018التوزيع النسبي لعدد أشجار النخيل على مستوى الصنف بالمملكة لعام ( 9الشكل )

 .م2018إجمالي عدد أشجار النخيل من صنف الخالص على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام ( 10الشكل )
 

27 

إجمالي عدد أشجار النخيل من صنف السكري األصفر على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام ( 11الشكل )
 .م2018

28 

 29  .م 2018عدد األشجار الدائمة )عدا أشجار النخيل( على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام ( 12الشكل )

 29 .م 2018والمثمر منها حسب النوع بالمملكة لعام  )عدا أشجار النخيل( عدد األشجار الدائمة( 13الشكل )

 30  .م2018توزيع أعداد الضأن حسب الجنس والساللة في الحيازات الزراعية بالمملكة لعام ( 14الشكل )

 31  .م2018توزيع أعداد الماعز حسب الجنس والساللة في الحيازات الزراعية بالمملكة لعام ( 15الشكل )

 32 .م2018توزيع أعداد اإلبل حسب الجنس والساللة في الحيازات الزراعية بالمملكة لعام ( 16الشكل )

 32 م2018توزيع أعداد األبقار حسب الجنس والساللة في الحيازات الزراعية بالمملكة لعام ( 17الشكل )

 33 .م2018لعام  المملكةحسب النوع بأعداد الدواجن المنزلية ( 18الشكل )

 وإجمالي كمية المباع منه على ،وإجمالي كمية إنتاجها من العسل ،أعداد خاليا النحل يإجمال( 19الشكل )
 م.2018مستوى المملكة لعام 

34 
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 :فهرس الجداول
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 رقم 

 الصفحة

المساحة المزروعة والمحصودة بمحاصيل الحبوب وإجمالي كمية اإلنتاج واإلنتاج المباع على مستوى ( 1جدول )
 .م2018المناطق االدارية بالمملكة لعام 

36 

المزروعة والمحصودة بمحاصيل الحبوب وإجمالي كمية االنتاج وكمية االنتاج المباع حسب  المساحة( 2جدول )
 .م2018المحصول على مستوى المملكة لعام 

37 

وإجمالي كمية االنتاج وكمية االنتاج المباع على مستوى  شعيرالمساحة المزروعة والمحصودة بمحصول ال (3جدول )
 .م 2018المناطق االدارية بالمملكة لعام 

39 

وإجمالي كمية االنتاج وكمية االنتاج المباع على مستوى  قمحالمزروعة والمحصودة بمحصول ال المساحة( 4جدول )
 .م 2018المناطق االدارية بالمملكة لعام 

40 

المزروعة والمحصودة بمحاصيل االعالف وإجمالي كمية اإلنتاج واإلنتاج المباع على مستوى  المساحة( 5جدول ) 
 .م2018المناطق االدارية بالمملكة لعام 

41 

االنتاج المباع حسب نوع  كمية االنتاج وكميةاألعالف وإجمالي  والمحصودة بمحاصيلالمزروعة  المساحة( 6جدول )
 .م2018المحصول على مستوى المملكة لعام 

42 

المباع على مستوى  وكمية االنتاجالبرسيم وإجمالي كمية االنتاج  والمحصودة بمحصولالمزروعة  المساحة( 7جدول )
 .م2018المناطق اإلدارية بالمملكة لعام 

43 

المساحة المزروعة بالخضروات المكشوفة )الصيفية والشتوية( والخضروات المحمية على مستوى المناطق ( 8جدول )
 م.2018اإلدارية بالمملكة لعام 

44 

االنتاج    كمية االنتاج وكميةالمحصولية المزروعة بالخضروات المكشوفة )الصيفية( وإجمالي  المساحة( 9جدول )
 م.2018نوع المحصول على مستوى المملكة لعام  المباع حسب

45 

كمية االنتاج وكمية  الصيفية( وإجماليالمساحة المحصولية المزروعة بمحصول الخضروات المكشوفة )( 10جدول )
  م.2018اإلنتاج المباع على مستوى المناطق االدارية بالمملكة لعام 

46 

كمية االنتاج وكمية  الصيفي( وإجماليبمحصول البطيخ المكشوف )المساحة المحصولية المزروعة ( 11جدول ) 
 م. 2018مستوى المناطق االدارية بالمملكة لعام  المباع علىاإلنتاج 

47 

وكمية االنتاج كمية إجمالي المحصولية المزروعة بمحصول الطماطم المكشوف )الصيفي( و المساحة( 12جدول )
  م.2018مستوى المناطق االدارية بالمملكة لعام  المباع علىاإلنتاج 

48 

االنتاج    كمية االنتاج وكميةالمحصولية المزروعة بالخضروات المكشوفة )الشتوية( وإجمالي  المساحة( 13جدول )
  م.2018نوع المحصول على مستوى المملكة لعام  المباع حسب

49 

وكمية اإلنتاج  كمية االنتاج الشتوية( وإجماليالمحصولية المزروعة بالخضروات المكشوفة ) المساحة( 14جدول )
 م. 2018المملكة لعام المناطق اإلدارية ب المباع على مستوى

50 

المساحة المحصولية المزروعة بمحصول البطاطس المكشوف )الشتوي( وإجمالي كمية االنتاج وكمية  (15جدول )
 م. 2018اإلنتاج المباع على مستوى المناطق االدارية بالمملكة لعام 

51 

المحصولية المزروعة بمحصول البطيخ المكشوف)الشتوي( وإجمالي كمية االنتاج وكمية  المساحة( 16جدول )
  م. 2018االنتاج المباع على مستوى المناطق االدارية بالمملكة لعام 

52 

 المباع حسبعدد ومساحة البيوت المحمية المزروعة بالخضروات وإجمالي كمية اإلنتاج وكمية اإلنتاج ( 17جدول )
 .م 2018نوع المحصول على مستوى المملكة لعام 

53 

 المباع على اإلنتاج وكمية اإلنتاجكمية  وإجماليعدد ومساحة البيوت المحمية المزروعة بالخضروات ( 18جدول )
 .م2018مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام   

55 

المباع عدد ومساحة البيوت المحمية المزروعة بمحصول الطماطم وإجمالي كمية اإلنتاج وكمية اإلنتاج ( 19جدول )
 .م 2018المناطق اإلدارية على مستوى المملكة لعام  حسب

56 
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 الصفحة

 المباع حسبكمية اإلنتاج وكمية اإلنتاج  الخيار وإجماليعدد ومساحة البيوت المحمية المزروعة بمحصول ( 20جدول )
 .م 2018المناطق اإلدارية على مستوى المملكة لعام 

57 

 المباع على اإلنتاج وكمية اإلنتاجكمية  وإجماليعدد ومساحة البيوت المحمية المزروعة بأزهار القطف ( 21جدول )
 .م2018مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام   

58 

 المباع حسبعدد ومساحة البيوت المحمية المزروعة بأزهار القطف وإجمالي كمية اإلنتاج وكمية اإلنتاج ( 22جدول )
 .م 2018نوع المحصول على مستوى المملكة لعام 

59 

االنتاج المباع لجميع األصناف على  االنتاج وكميةعدد أشجار النخيل والمثمر منها وإجمالي كمية  يإجمال (23جدول )
 .م2018مستوى المناطق االدارية بالمملكة لعام 

61 

اجمالي عدد أشجار النخيل والمثمر منها وإجمالي كمية االنتاج وكمية االنتاج المباع حسب الصنف على  (24جدول )
 .م 2018مستوى المملكة لعام 

62 

االنتاج المباع على  االنتاج وكميةاجمالي عدد أشجار النخيل والمثمر منها لصنف الخالص وإجمالي كمية  (25جدول )
 .م 2018مستوى المناطق االدارية بالمملكة لعام 

64 

 االنتاج وكمية االنتاجعدد أشجار النخيل والمثمر منها لصنف السكري األصفر وإجمالي كمية  ياجمال (26جدول )
  .م2018المباع على مستوى المناطق االدارية بالمملكة لعام 

65 

االنتاج المباع  االنتاج وكمية)عدا أشجار النخيل( والمثمر منها وإجمالي كمية  ةاألشجار الدائمعدد  يإجمال (27جدول )
 .م 2018لجميع األنواع على مستوى المناطق االدارية بالمملكة لعام 

66 

االنتاج المباع  اإلنتاج وكميةإجمالي عدد األشجار الدائمة )عدا أشجار النخيل( والمثمر منها وإجمالي كمية ( 28جدول )
  .م2018حسب النوع على مستوى المملكة لعام 

67 

االنتاج المباع على مستوى  االنتاج وكميةإجمالي عدد أشجار الزيتون والمثمر منها وإجمالي كمية  (29جدول )
  .م2018المناطق االدارية بالمملكة لعام 

68 

إجمالي عدد أشجار العنب والمثمر منها وإجمالي كمية االنتاج وكمية االنتاج المباع على مستوى  (30جدول )
 .م 2018المناطق االدارية بالمملكة لعام 

69 

ات الزراعية على مستوى المناطق االدارية زالضأن حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيا دعد (31جدول )
 .م2018بالمملكة لعام 

70 

ات الزراعية على مستوى المناطق االدارية زعدد الماعز حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيا( 32جدول )
 .م2018بالمملكة لعام 

75 

ات الزراعية على مستوى المناطق االدارية زحسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحياعدد اإلبل ( 33جدول )
 .م2018بالمملكة لعام 

79 

ات الزراعية على مستوى المناطق االدارية زعدد األبقار حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيا( 34جدول )
  .م2018بالمملكة لعام 

83 

مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة نهاية  المنتج علىأعداد الدواجن المنزلية حسب النوع وعدد البيض ( 35جدول )
 .م2018عام 

87 

 88 .م2018إجمالي كمية إنتاج العسل حسب نوع الخلية على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام ( 36جدول )
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 :مقدمةال
 

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

في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية والزراعية عن المملكة ونشرها بصفة دورية، وبناء على هذه الصالحية 

حصائية في كافة المجاالت ومنها قامت الهيئة بإرساء برامج ومسوح تهدف إلى توفير قاعدة ضخمة من البيانات اإل

 )إحصاءات الزراعة(.

الهيئة في النشاط الزراعي ضمن إحصاءات  اتقدمه من المسوح التييعد م 2019وعليه فإن مسح اإلنتاج الزراعي 

الزراعة وضمن مجموعة مسوح زراعية نفذت بالتزامن مع تنفيذ مسح اإلنتاج الزراعي بعد انتهاء الهيئة من تنفيذ أول 

 من الهيئة ألهمية النشاط الزراعي ومساسه باألمن الغذائي. وإدراًكام 2018وح زراعية لها في عام مس

النشاط الزراعي بالمملكة، ولذا فهو من المسوح التي تنفذ  إنتاجمسح اإلنتاج الزراعي من المسوح التي توضح  دويع

 عن )بشقيه النباتي والحيواني( كتوفير بياناتإلنتاج الزراعي ا عن حديثةلى توفير بيانات إكل سنة والتي تهدف 

عداد أوكذلك توفير بيانات عن  ،مجموعة محصوليةكل حسب  منه المباعكميات و ،اإلنتاجكميات و ،المساحات المزروعة

لى عدد من البيانات إوالطيور والدواجن على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة، باإلضافة  ،الثروة الحيوانيةوإنتاج 

 همة.ملا

كما يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل من جميع الشركاء من الجهات الحكومية 

 وكذلك من المدلين بالبيانات في الحيازات الزراعية، الذي كان لتعاونهم أكبر األثر في إصدار هذه النشرة.

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

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

 

 والله ولي التوفيق،

 

 

 ءالهيئة العامة لإلحصا

 

 

 

 

 

 

٥
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 :ينتاج الزراعمصادر البيانات في نشرة اإل
 

اإلنتاج الزراعي في بياناتها على المسح الميداني الزراعي )مسح اإلنتاج الزراعي( والذي أجرته الهيئة العامة  تعتمد نشرة

وهو مسح ميداني يندرج تحت تصنيف )اإلحصاءات الزراعية( ويتم فيه جمع البيانات من  ،م2019لإلحصاء في العام 

ية في المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية خالل زيارة عينة ممثلة للحيازة في كافة المناطق اإلدار

ومؤشرات تتعلق باإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني( في  بياناتتحتوي على عدد من األسئلة، ومن خالله يتم توفير 

 المملكة العربية السعودية.

 

 :األهداف
 

ثة وذات شمولية تتعلق باإلنتاج والمهتمين بإحصاءات محد  دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين  (1

 الزراعي في المملكة العربية السعودية.

 توفير بيانات سنوية عن اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني ومعرفة عناصر اإلنتاجية وأساليب وطرق اإلنتاج. (2

 ثة عن: توفير إحصاءات محد   (3

 اج المباع للمحاصيل الحقلية )حبوب وأعالف( والخضروات المساحة المزروعة وكمية اإلنتاج واإلنت

 المكشوفة حسب نوع المحصول والموسم الزراعي.

 واإلنتاج المباع لمحاصيل الخضروات المحمية ،وكمية اإلنتاج ،وعدد البيوت المحمية ،المساحة المزروعة، 

 وأزهار القطف المحمية حسب نوع المحصول.

 وعدد المثمر منها حسب صنف أشجار النخيل. ،اإلنتاج المباع ألشجار النخيلإجمالي أعداد وكميات اإلنتاج و 

 وعدد المثمر منها حسب  ،إجمالي أعداد وكميات اإلنتاج واإلنتاج المباع لألشجار الدائمة عدا أشجار النخيل

 النوع.

  الجنس.الثروة الحيوانية )ضأن، ماعز، أبل، أبقار( من حيث النوع والساللة وفئة العمر وأعداد 

  عدد البيض المنتج من الدواجن المنزليةأعداد الدواجن المنزلية حسب النوع، وكذلك. 

  حسب نوع الخلية. من خاليا النحلكمية اإلنتاج 
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 :اإلنتاج الزراعيالمصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة 
 

 :الحيازة 

تخضع إلدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 

بغض النظر عن الملكية أو  ،وكل األراضي المستخدمة كليًا أو جزيئًا ألغراض اإلنتاج الزراعي ،الموجودة فيها

الشكل القانوني أو المساحة،  وقد تدار الحيازة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضمن األسرة،  وقد يشترك 

أو  ،أو جمعية تعاونية ،أو أكثر،  وقد تتولى هذه اإلدارة شخصية اعتبارية مثل شركةفيها شخصان أو أسرتان 

وكالة حكومية أو غيرها، وقد تتكون أرض الحيازة من جزء واحد أو أكثر تقع في مسمى واحد بشرط أن يشترك 

قد يكون االشتراك واضحًا جميع أجزاء الحيازة في وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة أو اآلالت والمعدات الزراعية، و

 وحدة اقتصادية واحدة. دوظاهرًا ليع

 

  :نوع الحيازة 

 يأتي نوع الحيازة في أحد الشكلين التاليين:    

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

 اتراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون نشاطها إنتاجً الحيازات ال يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو 

 .مختلطةً قد تكون أو  ا،أو حيواني   انباتي  

شمل الحيازات )المشاريع( التي تم الموافقة عليها ومنحت تراخيص من الجهات ت متخصصة )منظمة(: (2

ة سواء كانت المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية واالقتصادية إلقامة مثل هذه الحيازات المتخصص

أو االستزراع السمكي ، أو تلك المشاريع  ،أو مزارع الدواجن ،متخصصة في اإلنتاج النباتي أو الحيواني

واستخدام الميكنة الزراعية  ،التي تتبع بصورة رئيسة األساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري

 ،سواء في الزراعة المكشوفة أو المحميةوالتخصص في اإلنتاج  ،والتقنية الحديثة في اإلنتاج الزراعي

 أو في تسمين العجول واألغنام والدواجن. ،أو في تربية األبقار إلنتاج الحليب

 

 :النشاط الرئيس للحيازة 

من  %50هو النشاط الغالب الذي تمارسه الحيازة فعاًل والذي يتفق مع عائدها االقتصادي بحيث يمثل أكثر من 

 ازة.العائد السنوي لهذه الحي

 وألغراض المسوح الزراعية تم تقسيم النشاط الرئيس للحيازة إلى خمسة أقسام هي: 

من العائد السنوي للحيازة المتحقق خالل السنة الزراعية من  %50هو النشاط الذي يمثل أكثر من  نباتية: (1

 مختلف أنواع المحاصيل الدائمة والمؤقتة الصيفية والشتوية.
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من العائد السنوي للحيازة المتحقق خالل السنة الزراعية من  %50يمثل أكثر من هو النشاط الذي  حيوانية: (2

مختلف أنواع الثروة الحيوانية الحيوانات التي تربى في الحيازة )كالضأن أو الماعز أو اإلبل أو األبقار وغيرها( 

 وكذلك خاليا النحل.

حيازة المتحقق خالل السنة الزراعية من من العائد السنوي لل %50هو النشاط الذي يمثل أكثر من  دواجن: (3

 المنزليةالدواجن وجدات الدجاج، وأمهات الدجاج، والدجاج البياض، ومختلف أنواع الدواجن )كالدجاج الالحم، 

 ( كما تصنف األرانب من الدواجن.إلخ وغيرها من الطيور الداجنة كالنعام أو البط أو اإلوز أو السمان ...

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

مزارع األسماك المتخصصة في إنتاج األسماك أو ، مثل تربية واستزراع األسماك في المياه الداخلية

 الروبيان.

كثر من هو النشاط المتنوع في الحيازة والذي ال يشكل في أي من مكوناته نسبة تصل إلى أ مختلطة: (5

من العائد السنوي للحيازة المتحقق خالل السنة الزراعية، ويشترط أن تمارس الحيازة ثالثة أنشطة  50%

 %50منها تمثل أقل من  أسماك( وكل  أو دواجن، أو حيوانية، أو مختلفة فأكثر من األنشطة التالية: )نباتية، 

 من نشاطها.

 

 السنة الزراعية: 

م( 28/2/2019( وتنتهي في )م1/3/2018السنة الزراعية لإلنتاج النباتي تبدأ من ) ألغراض المسوح الزراعية فإن

 (.هـ22/6/1440( إلى )هـ13/6/1439الموافق للفترة من )

( هو يوم اإلسناد هـ22/4/1440م( الموافق )31/12/2018يوم ) دأما بالنسبة ألعداد الثروة الحيوانية والدواجن فيع

 الزمني لحصر أعداد مختلف أنواع الحيوانات والدواجن في الحيازة.    

 

 الموسم الزراعي: 

 إلى نوعين رئيسين هما: الموسم الزراعيينقسم 

وتزرع فيه المحاصيل عادة في  ،ودورته اإلنتاجية أقل من عام ،تزرع فيه المحاصيل الشتوية الموسم الشتوي: (1

سواء في حقول مكشوفة أو  ،وتحصد خالل شهر مارس من كل عام ،شهر نوفمبر إلى نهاية شهر ديسمبر

)البصل، الثوم، الجزر، : تحت محاصيل دائمة كاألشجار المثمرة، ومن أمثلة محاصيل الموسم الشتوي ما يلي

 (. إلخ الخس، الفجل ... البازالء، القرنبيط، الكرفس، الجرجير، السبانخ،

ودورته اإلنتاجية أقل من عام، وتزرع فيه المحاصيل عادة  ،تزرع فيه المحاصيل الصيفية الموسم الصيفي: (2

سواء كانت في الحقول  ،وتحصد خالل أشهر أغسطس وسبتمبر من كل عام ،بريل ومايوأخالل شهر مارس و

)البطيخ، الشمام،  :لموسم الصيفي ما يليالمكشوفة أو تحت محاصيل دائمة، ومن أمثلة محاصيل ا

 (.إلخ الطماطم، الخيار، الباذنجان، الباميا، القرع العسلي، الملوخية، الفاصوليا ...
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 المساحة المحصودة: 

وفي حال زراعة بعض المحاصيل المؤقتة أكثر من مرة  ،هي المساحة التي ُجمع منها إنتاج المحصول فعاًل 

 ،الحال في المحاصيل المتعاقبة ذات الدورات الزراعية يكما ه ،الل السنة الزراعيةواحدة على األرض ذاتها خ

ففي هذه الحالة تحسب مساحة األرض بنفس عدد مرات الزراعة للوصول إلى المساحة المحصودة من ذلك 

 المحصول.

 

 الزراعة المكشوفة: 

يحول بينها وبين العوامل الجوية المختلفة هي األراضي المزروعة بمختلف المحاصيل الزراعية مباشرة والتي ال 

 أي حائل.

 

 الزراعة المحمية: 

وذلك بهدف حماية النباتات من  ،هي األرض المغطاة بغطاء واقي من الزجاج أو البالستيك أو أي مادة أخرى

ة لنمو العديد الرطوبة النسبية( وتهيئة البيئة المناسبوالهواء، ودرجة الحرارة، و)الضوء،  :العوامل الخارجية مثل

من أصناف النباتات على مدار العام، ويستخدم هذا األسلوب غالبا في زراعة الخضراوات وأزهار القطف 

 المحمية.

 هي:والبيوت المحمية لها عدة أنواع 

هي و ،والتي ال تدوم أكثر من عام (ثلينإ البولي)هي بيوت مصنعة من عدة مواد كأغطية  بالستيك عادي: (1

المزدوج والمغطى  (ثلينإ البولي)انتشارَا، ومن أنواع البيوت البالستيكية العادية يوت المحمية أنواع الب أكثر

 ويفصل بينهما طبقة من الهواء.  (ثلينإ البولي) بطبقتين من أغطية

 تكون على غرار البيوت البالستيكية العادية ولكن لها خاصية التكييف الصناعي. بالستيك مكيف: (2

ويتمتع هذا النوع بنفاذية عالية لألشعة  المادة المستخدمة لتغطية البيوت المحمية،الزجاج هو  زجاج: (3

 . األخرى هذا النوع أطول عمرًا من أنواع البيوت المحمية دويع (،%88الضوئية )

جالس من البالستيك واأللياف الزجاجية  ويسمى الليف الزجاجي المقوى وتصنع ألواح الفيبر فيبر جالس: (4

ويدوم فترة أطول من  ،إلى مادة رابطة، وهذا النوع يتحمل الصدمات أكثر من البيوت الزجاجيةباإلضافة 

 البيوت البالستيكية.

 وهي أن يكون نوع البيت المحمي خالف ما ذكر. أخرى: (5
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 اإلنتاج الزراعي:  

يتّم إنتاجها من زراعة الحيازة اإلنتاج الزراعي هو نوع من أنواع اإلنتاج الذي يتكّون من المنتجات النباتية التي 

أو األشجار الدائمة، حيث يشمل كمية المحاصيل الزراعية الناتجة من  اواتالزراعية بالمحاصيل الحقلية أو الخضر

أزهار القطف، والفواكه )بما والُمنتجة بشكل مكشوف أو محمي،  اواتعالف، والخضرمحاصيل الحبوب واأل

 ،وإجمالي بيض المائدة ،، وأعداد الدجاج الالحم لضأن والماعز واألبقار واإلبلفيها التمور( ، كما يشمل أعداد ا

سماك، كما يشمل كمية العسل ولحوم وبيض النعام، وكمية وكمية األ ،وأعداد الصيصان ،وبيض التفقيس

 رانب، وكذلك ريش وجلود النعام.اللحوم وعدد البيض من السمان والحمام ولحوم األ

 

 وضع المحصول: 

الطريقة أو األسلوب الذي يتم فيه زراعة المحصول، وينقسم وضع المحصول إلى ثالثة أوضاع رئيسة هو 

 هي:

 

هو محصول من نوع واحد مزروع في مساحة معينة بشكل مستقل )أي بمفرده المحصول المنفرد:  (1

الخيار دون وجود محاصيل من أنواع أخرى في نفس المساحة، كأن يكون الحقل مزروعَا بالطماطم أو ب

 فقط(.

هي المحاصيل المزروعة تحت األشجار الدائمة بشكل كامل أو جزئي،  لة )المقترنة(:المحاصيل المحم   (2

 ويتم تسجيل المساحة للمحصول المؤقت بينما تسجل المساحة اإلجمالية للمحصول الدائم.

بالتعاقب يتم وحصدها  ،هي زراعة  نفس المحصول أو عدة محاصيل مختلفة المحاصيل المتعاقبة : (3

على نفس األرض أكثر من مرة خالل السنة الزراعية الواحدة، وفي هذه الحالة يتم احتساب مساحة 

وذلك عند كل مرة تبذر فيها المساحة أو تزرع أثناء السنة  ،المحاصيل المتعاقبة لكل محصول على حدة

الحقل يظهر هذا الحقل  ن بالتعاقب في نفسين مختلفيالزراعية ، وعلى ذلك إذا تم زراعة محصول

من المحصولين، مع مالحظة أنه يجب عدم الخلط بين عمليات الحصاد المتعاقبة في  مرتين تحت كل  

ن مساحة األرض في عمليات الحصاد المتعاقبة إحيث  ،نفس المحصول القائم وبين الزراعة المتعاقبة

 تحسب مرة واحدة فقط.

 

 :المباع من اإلنتاج 

بعد طرح كميات  الكلي اإلنتاج من جز وهي الثمن مقابل لألسواق بتوريدها المزارع يقوم التي اإلنتاج كمية

 الحيوانية ومنتجاتها.الزراعية النباتية والثروة  ويشمل المحاصيلالمستهلك ذاتيا والفاقد أو التالف من اإلنتاج، 

  كما أن اإلنتاج المهدى لغير أسرة الحائز وكذلك الهبات تعتبر ضمن المباع من اإلنتاج.
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 :المؤشرات
 

 تضمنت النشرة العديد من النتائج والمؤشرات عن اإلنتاج الزراعي ومن أهمها:

 

 أهم المؤشرات

مستوى المناطق على وإجمالي اإلنتاج  األعالفالحبوب و المساحة المزروعة والمحصودة بمحاصيل (1

 م.2018دارية بالمملكة لعام اإل

وإجمالي اإلنتاج على مستوى المناطق اإلدارية ضروات المكشوفة الخبمحاصيل  المساحة المزروعة (2

 م.2018بالمملكة لعام 

على مستوى المناطق اإلدارية وإجمالي اإلنتاج ومساحة البيوت المحمية المزروعة بالخضروات  عدد (3

 م.2018بالمملكة لعام 

على مستوى المناطق اإلدارية  وإجمالي اإلنتاجعدد ومساحة البيوت المحمية المزروعة بأزهار القطف  (4

 م.2018بالمملكة لعام 

نتاج المباع حسب الصنف على مستوى وكمية اإل ،نتاجاإلوإجمالي  ،جمالي عدد أشجار النخيل والمثمر منهاإ (5

 م.2018المملكة لعام 

نتاج المباع حسب وكمية اإل ،نتاجاإلوإجمالي  ،الدائمة )عدا أشجار النخيل( والمثمر منها جمالي عدد األشجارإ (6

 م.2018النوع على مستوى المملكة لعام 

وعدد اإلناث الحلوب لكافة السالالت على مستوى المناطق اإلدارية  ،عدد الضأن حسب فئة العمر والجنس (7

 م.2018بالمملكة نهاية عام 

وعدد اإلناث الحلوب لكافة السالالت على مستوى المناطق اإلدارية  ،فئة العمر والجنسعدد الماعز حسب  (8

 م.2018بالمملكة نهاية عام 

وعدد اإلناث الحلوب لكافة السالالت على مستوى المناطق اإلدارية  ،بل حسب فئة العمر والجنسعدد اإل (9

 م.2018بالمملكة نهاية عام 

عدد األبقار حسب فئة العمر والجنس وعدد اإلناث الحلوب لكافة السالالت على مستوى المناطق اإلدارية  (10

 م.2018بالمملكة نهاية عام 

مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة نهاية عام  المنتج علىأعداد الدواجن المنزلية حسب النوع وعدد البيض  (11

 .م2018

عسل حسب نوع الخاليا على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام إجمالي إنتاج خاليا النحل من ال (12

 م.2018
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 :التغطية
 

 :التغطية المكانية 

( للمملكة العربية 13يغطي مسح اإلنتاج الزراعي البيانات المتعلقة باإلنتاج الزراعي لكافة المناطق اإلدارية الـ )

المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، السعودية، حيث يغطي المسح المناطق: )الرياض، ومكة 

وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف( عن طريق زيارة عينة من حيازات 

 كل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة ُمّمِثلة لحيازات المنطقة.

  :التغطية الزمانية 

 إلنتاج الزراعي من حيث اإلنتاج الزراعي وأعداد الثروة الحيوانية والدواجن كما يلي:ُتسند بيانات مسح ا

  هـ 13/6/1439الموافق  م28/2/2019حتى  م1/3/2018خالل السنة الزراعية )تسند بيانات اإلنتاج النباتي

 هـ(.22/6/1440حتى 

  الموافق م31/12/2018وحتى  م1/1/2018) م2018خالل عام  بيانات إنتاج الثروة الحيوانيةتسند ،

 (.هـ22/4/1440وحتى  هـ13/4/1439

 (.هـ22/4/1440م الموافق 31/12/2018خر يوم في السنة الميالدية )تسند أعداد الثروة الحيوانية آل 

  

 :التصنيفات اإلحصائية المستخدمة
الصادر من منظمة األغذية  2020تعتمد التعاريف والمفاهيم في النشرة على البرنامج العالمي لإلحصاء الزراعي 

 .(FAO))الفاو( والزراعة لألمم المتحدة 

 

 :اختيار العينة
 

( حيازة كعينة مختارة وُممِثلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة 19.642تم اختيار عينة المسح بتحديد )

 وموزعة حسب المناطق اإلدارية على النحو التالي:  

 لحيازاتعدد ا املنطقة اإلدارية لحيازاتعدد ا املنطقة اإلدارية حيازاتعدد ال املنطقة اإلدارية

 1,588 نجــران 2,373 عســير 1,932 الريـاض

 1,456 البــاحة 1,076 تبــوك 2,625 المكرمة مكـة

 937 الجــوف 1,138 حائــل 1,226 المنورة المدينة

 130 الشمالية الحدود 1,776 القصــيم

 
 1409 جـازان 1,976 الشــرقية المنطقة
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  :أدوات جمع البيانات
 

استمارة جمع البيانات الميدانية: تم إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقبل مختصي اإلحصاءات الزراعية في الهيئة 

وعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تم عرُضها على المختصين العامة لإلحصاء، وقد رُ 

والخبراء في مجال إحصاءات الزراعة، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العالقة ألخذ مرئياتهم ومالحظاتهم عليها، 

 سؤال من ِقبل الباحثين.  وقد تم إعداد صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه ال

 

 

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

 والذي يتميز بما يلي: (،Tablet devicesباستخدام األجهزة اللوحية )

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

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

والمدخالت  ،استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل )الكتشاف أخطاء اإلدخال (3

 آليًا لحظة استيفاء البيانات(. ةالالمنطقي

 حث الميداني.رسال واستقبال المالحظات مع الباإالتواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل  (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 لمرحلة العمل الميداني

البيانات البيانات الجغرافية و

 المميزة

البيانات 

 التعريفية
 بيانات أسرة الحائز

خالل العام  ةالعمالة الزراعي

2018 

 خاليا النحل الثروة الحيوانية املحاصيل

للمزرعة السلعية مستلزمات اإلنتاج 

 2018 خالل العام

 حالة الحيازة بيانات استخدامات أراضي الحيازة

 يمكن االطالع على االستمارة كاملة وتحميلها من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت
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 م2019نشرة مسح اإلنتاج الزراعي  نشراتال 

 

 

 :مسحالفي  أسلوب جمع البيانات
 

 

 بزيارة الحيازات لجمع بيانات المسح بناءً الحًقا سيقومون تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذيَن  (1

 على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل.

المتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية( وذلك تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين )موظفي الهيئة،  (2

 من خالل برامج تدريبية خاصة.

تم اعتماد أسلوب االتصال المباشر بالحائزين الزراعيين في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات،  (3

لها باستخدام حيث قام الباحث الميداني بزيارة الحيازات الزراعية الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول 

رشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي نة في الجهاز اللوحي والخرائط اإلاإلحداثيات المدو  

االستمارة  ىتثبت هويته اإلحصائية، كما وضح هدفه من الزيارة، وقدم نبذة عن المسح وأهدافه واستوف

ل عدم وجود الحائز تم جمع البيانات من أي فرد في الحيازة وفي حا ،من الحائزين الزراعيين اإللكترونية مشافهةً 

 ُمِلم  بشؤونها.

استخدم كافة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية الستيفاء بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد الزمني  (4

 المحدد وفًقا للحيازات الزراعية وخصائصها.

العمل بالمملكة خاصية "التزامن" المتوفرة على األجهزة  استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق (5

ة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة للحيازات الزراعية بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في  اللوحي 

ن بشكل معين تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها الحًقا.   المركز الرئيس بالهيئة، حيث ُتَخز 

 نتاج الزراعي،ا لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح اإللكتروني  إتدقيق( تطبيق )قواعد ال (6

وهي )قواعد إلكترونية تكتشف تعارض اإلجابات( تم بناؤها من خالل ربط العالقة المنطقية بين إجابات 

االستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات 

تمرير األخطاء إذا تعارضت اإلجابة بحيث ال تسمح هذه القواعد الُمبرمجة من  ،االستمارة مع الحائزين الزراعيين

 مع معلومة أو إجابة أخرى في االستمارة. 

عة عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحث الميداني نفسه والمفتش  (7 ق من صحِة البيانات الُمجم  تم التحقُّ

ملية المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة اإلشراف، حيث خضعت جميع مناطق العمل لع

مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء 

جميع الفئات العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم 

 فيها. 
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 م2019نشرة مسح اإلنتاج الزراعي  نشراتال 

 

 

 :عداد النتائج ومراجعتهاإ
 

ة لمسح اإلنتاج الزراعي، تم القيام بعمليات االحتساب واستخراج النتائج، وتحميل بعد أن تمت مرا جعة البيانات الـُمجمع 

المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثم  تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات 

 راض المراجعة والتدقيق. الزراعة باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها ألغ

 

 :تيانانشر الب
 

 أواًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: 

، ثم تم إعداد وتجهيز نتاج الزراعياإل حفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمســــــ

جداول النشـــر والرســـوم البيانية للبيانات والمؤشـــرات، وأضـــيفت لها البيانات الوصـــفية والمنهجية كما هي اآلن في 

 هذه النشرة، وقد تم إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 ثانيًا: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة: 

مطلع العام الميالدي بنشـر موعد إصـدار النشـرة عبر موقعها الرسـمي على اإلنترنت، تقوم في  بعد أن قامت الهيئة

إضـــافة إلى منصـــاتها  ،هذه المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصـــة لإلعالن عن صـــدروها عبر كافة وســـائل اإلعالم

، وُتنشــر ابتداًء في الموقع الرســمي المختلفة في مواقع التواصــل االجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشــر

وذلك لضمان انتشارها ووصلها لكافة العمالء والمهتمين باإلحصاءات  Excelبقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة 

 الزراعية، وإدراجها في المكتبة اإلحصائية على الموقع. 

 ثالًثا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة:  

اإلنتاج إيماًنا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة مسح 

بالتواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العمالء حول النشرة ونتائجها عبر  الزراعي

حيث يتمُّ استقبال الطلبات واالستفسارات عن  ،ب البياناتمختلف القنوات االتصالية ليتواصل عمالؤها معها لطل

 طريق:  

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

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

 عمالءالبريد اإللكتروني الخاص بدعم ال (Client Support :) cs@stats.gov.sa  

  .الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة 

 .الخطابات الرسمية 

  (.920020081) :على رقمباالتصال الهاتف اإلحصائي 
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 م2019نشرة مسح اإلنتاج الزراعي  نشراتال 

 

 

 :إجراءات الجودة المطبقة
 

وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة من هذا المسح، ومن  ،إحصاءات الزراعة للعديد من إجراءات الجودة الفنيةتخضع 

 هذه اإلجراءات: 

ذتها الهيئة في الفترات السابقة ألغراض رصد عناصر القوة والضعف استخدام تقييمات المسوح التي نف   (1

 صائية. في تنفيذ المسح وتحسين إجراءات جمع البيانات اإلح

شى مع أهداف اتدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتم (2

 المسح. 

اختبار الوسائل اإللكترونية المستخدمة في جمع البيانات ألغراض التأكد من سالمة البيانات وحمايتها في  (3

 جميع مراحل تنفيذ المسح. 

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

 االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقًا.  (5

 هذا باإلضافة إلى عدد من اإلجراءات التي تقوم بها غرفة جودة البيانات بالهيئة أثناء عملية جمع البيانات الميدانية:

 

 البيانات: جودة غرفة

 اإللكترونية المتابعة وسائل بكافة ُمهيأة ، وهيللمسوح الميدانية األعمال مع متزامن بشكل تعمل عمليات غرفة 

 الخطـأ حاالت واكتشاف البيانـات اتسـاق بمراجعة  الجودة وأخصائيو المراقبون فيها يقوم ، ووالتتبع المراقبة وشاشات

 الميداني الباحث قبل من تعبئته  يتم ما عةمتاب خالل من الميدان في البيانات جمع عملية أثناء المتطرفـة والقيـم

 وصحة منطقية من والتحقق بالمسح، الخاصة للتعليمات الباحثين اتباع من التحقق إلى وتهدف وفوري، آني بشكل

  أبرزها: مهام بعدة وتقوم البيانات، دقة من للتأكد المهمة المسح مؤشرات بعض ومراجعة وموثوقيتها، البيانات

 عة البيانات مراجعة  عن مستوياتها مختلف على الميدانية العمل ِفَرق إلى المالحظات وإرسال الُمجم 

ة باألجهزة المرتبط المكتبي اآللي النظام طريق  بشكل المالحظات لتصلهم الباحثون يحملها التي اللوحي 

 عملهم. مواقع في سريع آلي

 ا االتصال ق عليهم االستمارة في األسئلة بعض وطرح الزراعيين بالحائزين هاتفي   استيفاء سالمة من للتحقُّ

 يتم لم التي المفقودة البيانات على والحصول الزيارة، عند بالتعليمات التزامه ومدى للبيانات الباحث

 تعاونهم. على الزراعيين للحائزين الشكر وتقديم بعد، تلقيها

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

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

 العينة.
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 :المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة
 

كافة القطاعات الحكومية ذات العالقة باألنشطة الزراعية في المملكة العربية  نتاج الزراعيتستفيد من نشرة اإل

المركز و والمؤسسة العامة للحبوب ،وصندوق التنمية الزراعية ،كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة دالسعودية، وتع

ولية واإلقليمية والباحثين أهم المستفيدين من نتائج النشرة إضافة إلى المنظمات الد الوطني للنخيل والتمور

من أهم الُمنتجات اإلحصائية  اإلنتاج الزراعيحيُث ُتعدُّ بيانات ومؤشرات  ،والمخططين المهتمين بإحصاءات الزراعة

 الرئيسة التي تساهم في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بهذا المجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسمي للهيئة على اإلنترنت   يمكن االطالع على تفاصيل منهجية اإلنتاج الزراعي من خالل الموقع
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 :أهم المؤشراتتقرير 

 

  : بيانات المحاصيل:أواًل 

 :الحبوب -1
 

 ومن أهمها: الحبوبأن هناك عدة أنواع من محاصيل  أظهرت النتائج

 الشعير. (1

 القمح. (2

 الذرة بأنواعها. (3

 (.الهيشيوالدخن )األحمر  (4

 حبوب أخرى. (5

 

 ،دونم( 2.597.886( دونم حصد منها )2.683.312م )2018بالمملكة لعام  بالحبوببلغ إجمالي المساحة المزروعة 

 ألف (938)تجاوزت  بالحبوب على أعلى مساحة مزروعة الشعيرم فقد استحوذ 2018ووفقًا لنتائج المسح لعام 

 في القمحمحصول فيما جاء  المملكة،المزروعة بالحبوب بإجمالي المساحات  نم (%35) بلغتوبنسبة  دونم

 جمالي المساحات المزروعةإمن ( %33.4وبنسبة بلغت ) ،دونمألف ( 897بـ) تجاوزتالمرتبة الثانية بمساحة 

في على مستوى المناطق اإلدارية  الحبوببلغ إجمالي إنتاج ، ومن حيث اإلنتاج فقد المملكةفي  بالحبوب

 الحبوب. ( من إجمالي إنتاج%86حيث بلغت نسبة كمية اإلنتاج المباع ) ا،( طن  1.440.065المملكة )

 

 م2018 النوع بالمملكة لعاملمساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب على حسب ل التوزيع النسبي( 1)الشكل 

 

 

 

33.4%

35.0%

1.5%

3.0%

4.4%

20.4%

2.2%

قمح

شعير

دخن أحمر

ذرة صفراء

ذرة بيضاء

ذرة رفيعة

حبوب أخرى 
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 :الشعير (1

 بالشعير تجاوزت مساحة مزروعةيعد الشعير أعلى محاصيل الحبوب زراعًة وقد جاءت منطقة الرياض كأعلى 

ها منطقة ي، تلمن إجمالي المساحات المزروعة بالشعير بالمملكة (%27.1)بلغت  وبنسبةألف دونم،  (254)

من إجمالي المساحات المزروعة  (%23.6)بلغت  وبنسبة ،( دونم221.760) قدرهابمساحة  القصيم

من إجمالي  (%21.2)بلغت  وبنسبة، ( دونم198.714) بمساحة بلغت حائل، ثم منطقة بالشعير بالمملكة

 المساحات المزروعة بالشعير بالمملكة.

وبلغ كمية اإلنتاج المباع منه  طن،( 627.982المملكة )في  الشعيرنتاج إومن حيث اإلنتاج فقد بلغ 

 من إجمالي إنتاج الشعير بالمملكة.ا ( طن  511.189)

 : القمح (2

ساحة مزروعة من الحبوب، وقد جاءت منطقة الجوف كأعلى جاء محصول القمح في المرتبة الثانية كأعلى م

بمساحة  القصيمها منطقة ي(، تل%25.6)بلغت  وبنسبةألف دونم،  (229) بالقمح إذ تجاوزت مساحة مزروعة

، ( دونم168.923) بمساحة بلغت الرياضثم منطقة  ،(%23.6)بلغت  وبنسبة، ( دونم211.838) قدرها

 .من إجمالي المساحات المزروعة بالقمح في المملكة، وذلك (%18.8)بلغت  وبنسبة

كمية اإلنتاج المباع منه  تبلغفيما  طن،( 534.000المملكة )في  القمحنتاج إومن حيث اإلنتاج فقد بلغ 

 .بالمملكة القمحنتاج إ( من إجمالي %95.3بنسبة بلغت ) طن،( 508.756)

 

 األعالف: -2

 ( دونم4.601.074( دونم حصد منها )4.866.133م )2018لمملكة لعام بلغ إجمالي المساحة المزروعة باألعالف با

مليون  (4)تجاوزت باألعالف م فقد استحوذ البرسيم على أعلى مساحة مزروعة 2018ووفقًا لنتائج المسح لعام 

 .بالمملكة باألعالف ( من إجمالي المساحات المزروعة%86.5) بلغتوبنسبة  دونم

( 9.132.687إنتاج األعالف على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة )كمية بلغ إجمالي ومن حيث اإلنتاج فقد 

 األعالف بالمملكة. إنتاجكمية ( من إجمالي %90.4حيث بلغت نسبة كمية اإلنتاج المباع ) ا،طن  

 

 م2018التوزيع النسبي للمساحة المزروعة باألعالف حسب النوع بالمملكة لعام ( 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.53%

13.47%

البرسيم

أعالف أخرى
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إذ بلغت مساحتها  باألعالف تعد منطقة الرياض األولى بين المناطق اإلدارية من حيث المساحة المزروعة

بالمملكة، تليها منطقة الجوف  باألعالف ( من إجمالي المساحات المزروعة%35.3( دونم وبنسبة )1.720.003)

من إجمالي المساحات  (%29.3وبنسبة )( دونم 1.425.065)باألعالف حيث بلغت المساحة المزروعة فيها 

 باألعالف ( من إجمالي المساحات المزروعة%11.4منطقة حائل بنسبة )ا تليه في المملكة، باألعالف المزروعة

  دونم.( 556،871حيث بلغت )في المملكة 

 

 م2018حسب المناطق اإلدارية بالمملكة لعام  )دونم( ( المساحة المزروعة باألعالف3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : البرسيم (1

أكثر من  بزراعةمنطقة الجوف ب يعد البرسيم أعلى محاصيل األعالف زراعة، فقد قامت الحيازات الزراعية

ها ي، تلمن إجمالي المساحات المزروعة بالبرسيم بالمملكة (%33.2)بلغت  وبنسبة ( مليون دونم،1.3)

 من إجمالي المساحات المزروعة بالبرسيم بالمملكة، ( دونم1.296.639) قدرهامنطقة الرياض بمساحة 

 .من إجمالي المساحات المزروعة بالبرسيم بالمملكة ( دونم542.844) بمساحة بلغتثم منطقة حائل 

وبلغ كمية اإلنتاج المباع منه  ا،( طن  8.069.014نتاج البرسيم بالمملكة )إومن حيث اإلنتاج فقد بلغ 

 .نتاج البرسيم بالمملكةإ( من إجمالي %90.2بلغت )بنسبة  ا،( طن  7.282.260)
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 م2018على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام  )دونم( لبرسيمباالمساحة المزروعة ( 4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكشوفة:الخضروات  -3

 

 : الخضار المكشوفة )الصيفية(:أواًل 

( ألف دونم، كما أظهرت النتائج أن 362الصيفية أكثر من )بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات المكشوفة 

( من إجمالي %57محصول البطيخ يأتي كأكبر محاصيل الخضروات الصيفية مساحة مزروعة بنسبة بلغت )

ا، 496.442المساحة المزروعة للخضروات الصيفية في المملكة، وبلغت كمية إنتاج البطيخ الصيفي ) ( طن 

( من إجمالي كمية إنتاج البطيخ الصيفي في المملكة، وجاء في المرتبة الثانية %96) وبلغت نسبة المباع منه

( من إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات الصيفية في %11محصول الطماطم الصيفي بنسبة بلغت )

ا، وبلغت نسبة المباع )77.015المملكة، وبلغت كمية إنتاج الطماطم الصيفي ) كمية ( من إجمالي %94( طن 

 إنتاج الطماطم الصيفي بالمملكة .

( من إجمالي %70وعلى مستوى المناطق اإلدارية فقد استحوذت منطقة مكة المكرمة على ما نسبته )

المساحة المزروعة من محصول البطيخ الصيفي، كما جاءت في المرتبة الثانية منطقة الرياض بنسبة بلغت 

 ول البطيخ الصيفي.( من إجمالي المساحة المزروعة من محص15%)

( %65أما محصول الطماطم الصيفي فقد استحوذت منطقة الرياض على النسبة األكبر حيث بلغت نسبتها )

من إجمالي المساحات المزروعة بمحصول الطماطم الصيفي في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 

 يفي في المملكة.( من إجمالي المساحات المزروعة بمحصول الطماطم الص%9بلغت )
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 : الخضراوات المكشوفة )الشتوية(:ثانياً 

( ألف دونم، كما أظهرت النتائج أن 467بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات المكشوفة الشتوية أكثر من )

( من إجمالي %32محصول البطاطس يأتي كأكبر محاصيل الخضروات الشتوية مساحة مزروعة بنسبة بلغت )

ا، 373.283بالخضراوات الشتوية في المملكة، وبلغت كمية إنتاج البطاطس الشتوية ) المساحة المزروعة ( طن 

( من إجمالي كمية إنتاج البطاطس الشتوية في المملكة، ويأتي ثانيا محصول %95وبلغت نسبة المباع )

ت كمية إنتاج ( من إجمالي المساحة المزروعة بالخضروات الشتوية بالمملكة، وبلغ%22البطيخ بنسبة بلغت )

ا، وبلغت نسبة المباع )191.275البطيخ الشتوي ) ( من إجمالي كمية إنتاج البطيخ الشتوي بالمملكة، %93( طن 

 ( من إجمالي المساحة المزروعة%45وعلى مستوى المناطق اإلدارية فقد استحوذت الرياض على ما نسبته )

( من إجمالي %33منطقة حائل بنسبة بلغت ) لمحصول البطاطس الشتوي، كما جاءت في المرتبة الثانية

المساحة المزروعة بمحصول البطاطس الشتوي، أما محصول البطيخ فقد استحوذت منطقة مكة المكرمة 

( من إجمالي المساحات المزروعة بمحصول البطيخ الشتوي في %96على النسبة األكبر حيث بلغت نسبتها )

( من إجمالي المساحات المزروعة بمحصول البطيخ الشتوي %2نسبة )المملكة، تلتها منطقة المدينة المنورة ب

 في المملكة.

 

)دونم( وإجمالي كمية اإلنتاج )طن( للخضراوات المكشوفة الشتوية  ( إجمالي المساحة المزروعة5الشكل )

 م2018لعام  والصيفية بالمملكة
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 الخضار المحمية:  -4

، وبلغ إجمالي عدد البيوت المحمية امربعً  ا( مترً 32.947.306بالمملكة )المزروعة  الخضار المحميةبلغت مساحة 

 ا.محمي   ا( بيتً 73.542)

البيوت المحمية  عدد ومساحةكما أظهرت نتائج المسح أن محصول الطماطم )البندورة( جاء أواًل من حيث 

 ( متر مربع،12.607.632) مساحة الطماطم )البندورة( المزروعة في البيوت المحمية تجاوزتبالمملكة، حيث 

في المحمية من حيث عدد البيوت المحمية ومساحتها  اواتوجاء محصول الخيار ثانيًا من بين أنواع الخضر

 .( متر مربع8.727.132مساحة الخيار المحمي المزروعة ) تجاوزتالمملكة، حيث 

 الطماطم )البندورة(: (1

جاءت منطقة الرياض أواًل من حيث إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الطماطم )البندورة( المحمية حيث 

من إجمالي المساحات ( %47بنسبة بلغت ) مربع( مليون متر 5مساحة البيوت المحمية المزروعة بها ) تجاوزت

من إجمالي مساحة البيوت ( %15منطقة القصيم بنسبة )المزروعة بالطماطم المحمية بالمملكة، تليها 

 المحمية المزروعة بالطماطم بالمملكة.

ا، وبلغ كمية اإلنتاج المباع منه 115.952ومن حيث اإلنتاج فقد بلغ كمية إنتاج الطماطم المحمية بالمملكة ) ( طن 

ا، بنسبة بلغت )107.218)  .( من إجمالي إنتاج الطماطم في المملكة%92( طن 

 الخيار: (2

مساحة  تجاوزتالمحمي حيث الخيار رياض أواًل من حيث إجمالي المساحة المزروعة بمحصول جاءت منطقة ال

من إجمالي المساحات المزروعة بالخيار ( %37بنسبة بلغت )و ،( مليون متر مربع3البيوت المحمية المزروعة بها )

في  بالخيارمية المزروعة ( من إجمالي مساحة البيوت المح%16بنسبة ) نجرانتليها منطقة  المحمي بالمملكة،

 المملكة.

ا، وبلغت كمية اإلنتاج المباع منه 67.726ومن حيث اإلنتاج فقد بلغت كمية إنتاج الخيار المحمي بالمملكة ) ( طن 

ا، بنسبة بلغت )64.959)  .( من إجمالي إنتاج الخيار في المملكة%96( طن 
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البيوت المحمية المزروعة بمحصول الطماطم )البندورة( ومحصول الخيار على مستوى  د( عد6)شكل ال

 م 2018بالمملكة لعام  المناطق اإلدارية

 

 أزهار القطف المحمية: -5

( بيت 4.919وبلغ عدد البيوت ) متًرا مربًعا،( 2.410.106بلغت مساحة البيوت المحمية المزروعة بأزهار القطف )

، وجاء الورد ا( طن  13.521كمية إنتاج أزهار القطف المحمية ) توبالنسبة لإلنتاج فقد بلغمحمي بالمملكة، 

متًرا ( 764.187بلغت )حيث  المحمية الطائفي في المرتبة األولى من حيث المساحة المزروعة بأزهار القطف

بنسبة بلغت  ،طنًا ( 1.408، وبلغ كمية إنتاجه )المحمية من إجمالي المساحات المزروعة بأزهار القطف مربًعا

( من إجمالي كمية إنتاج أزهار القطف المحمية، وقد جاء الفل في المرتبة الثانية حيث بلغت مساحته 10.4%)

ا( ط1.999كمية إنتاج الفل ) تمن إجمالي مساحات أزهار القطف المحمية، وقد بلغ مترًا مربعاً ( 573.258)  ن 

 .إنتاج أزهار القطف المحمية( من إجمالي كمية %14.8بنسبة بلغت )
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 م2018لعام  بأزهار القطف المحمية على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة ( إجمالي المساحة المزروعة7شكل )ال

 

 

 أشجار النخيل: -6

تعد زراعة أشجار النخيل ذات أهمية خاصة في المجتمع السعودي ليس فقط كمصدر للغذاء وأمن غذائي 

 ا للمملكة وتجسيداً الرتباطها بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية، ومن تلك األهمية اعتبرت شعارً اجتماعي ولكن 

 لمكانتها ولتآلفها مع البيئة المحلية في جميع أنحاء المملكة. عملياً 

ل نتاج النخيإبلغت كمية  وقد ، ةنخل (31.234.155)بلغ  بالمملكةوقد أظهرت النتائج أن إجمالي عدد أشجار النخيل 

حيث  ،منطقة الرياض في المرتبة األولى بين مناطق المملكة، وجاءت طن (1.539.755م )2018بالمملكة لعام 

من إجمالي عدد أشجار النخيل في المملكة، تلتها  (%25نخلة بنسبة )( 7.924.947) بلغ عدد أشجار النخيل فيها

من  (%24نخلة بنسبة )( 7.542.914)حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها  ،في المرتبة الثانية منطقة القصيم

، فيما احتلت منطقة المدينة المنورة المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد أشجار إجمالي عدد أشجار النخيل في المملكة 

 .من إجمالي عدد أشجار النخيل في المملكة (%15نخلة بنسبة )( 4.751.040) النخيل فيها
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 م2018بالمملكة لعام  على مستوى المناطق اإلداريةأشجار النخيل عدد اجمالي  (8) شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث بلغ عدد أشجاره النخيل بالمملكة أشجار من حيث عدد  المرتبة األولىالخالص  صنف فيما يحتل

في  السكري األصفرصنف  وجاء المملكة،من إجمالي عدد أشجار النخيل في  (%25نخلة بنسبة ) (7.903.510)

 .من إجمالي عدد أشجار النخيل في المملكة (%15بنسبة )ة نخل( 4.783.922)أشجاره  بلغ عدد الثانية إذالمرتبة 

 

 م2018بالمملكة لعام  الصنفعلى مستوى أشجار النخيل عدد ل التوزيع النسبي (9شكل )ال
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 الخالص: (1

( 3.200.668) الخالص فيهاصنف من نخيل المنطقة الرياض في المرتبة األولى إذا بلغ عدد أشجار ت جاء 

كما جاءت المنطقة  المملكة،الخالص في صنف من نخيل ال( من إجمالي عدد أشجار %40نخلة بنسبة )

نخلة وبنسبة ( 2.640.307)الخالص فيها صنف من نخيل الالشرقية في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد أشجار 

فيما جاءت منطقة القصيم في  المملكة،الخالص في صنف من نخيل المن إجمالي عدد أشجار  (33%)

 (.%19نخلة وبنسبة )( 1.510.776) ص فيهاالالخ صنفمن  نخيلالالمرتبة الثالثة حيث بلغ عدد أشجار 

 

 م2018بالمملكة لعام  المناطق اإلداريةعلى مستوى  صنف الخالصمن  نخيلالأشجار عدد جمالي إ (10شكل )ال

 

 

 

 السكري األصفر: (2

السكري األصفر فيها صنف من نخيل المنطقة القصيم إذا بلغ عدد أشجار جاءت في المرتبة األولى 

السكري األصفر في صنف من نخيل ال( من إجمالي عدد أشجار %79نخلة بنسبة )( مليون 3.765.116)

 .المملكة
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بالمملكة لعام  على مستوى المناطق اإلدارية صنف السكري األصفرمن  نخيلالأشجار عدد جمالي إ (11شكل )ال

 م2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(عدا أشجار النخيل)األشجار الدائمة  -7

شكل الُمثِمر يحيُث ، ( مليون شجرة28) بالمملكة أكثر منبلغ اجمالي عدد األشجار الدائمة )عدا أشجار النخيل( 

واًل من حيث عدد أوجاءت منطقة الجوف  ،( مليون شجرة20) أكثر من (، وبلغ عددها%73نسبته )منها ما 

جمالي عدد األشجار إ( من %17( تليها منطقة تبوك بنسبة )%46األشجار الدائمة )عدا أشجار النخيل( بنسبة )

 .بالمملكة الدائمة )عدا أشجار النخيل(

أشجار الزيتون في المرتبة األولى حيث شكلت حوالي نصف عدد األشجار الدائمة )عدا أشجار النخيل(  جاءت

جمالي عدد األشجار الدائمة )عدا أشجار إ( من %51( مليون شجرة وبنسبة )14)أكثر من بالمملكة وبلغ عددها 

ألشجار من حيث اأشجار العنب  تليها( من إجمالي عدد أشجار الزيتون، %65، وبلغت نسبة المثمر منها )النخيل(

جمالي عدد األشجار إ( من %18( مليون شجرة وبنسبة )5الدائمة )عدا أشجار النخيل( بالمملكة حيٌث بلغ عددها )

  إجمالي عدد أشجار العنب.( من %89منها )، وبلغت نسبة المثمر الدائمة )عدا أشجار النخيل(
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 م 2018على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة لعام )عدا أشجار النخيل( ة عدد األشجار الدائم (12)الشكل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الزيتون: (1

( 11.708.452؛ إذ بلغ عددها )بالمملكة في منطقة الجوف جمالي عدد أشجار الزيتونإ( من %82تركز )

في  الزيتون جمالي كمية اإلنتاج ألشجارإ( ألف طن من 278) أكثر من نتاجهاإ، وقد بلغت كمية شجرة

 . المملكة

 العنب: (2

 ( شجرة،2.280.376إذ بلغ عددها ) جمالي عدد أشجار العنب بالمملكة في منطقة تبوكإ( من %45تركز )

  .في المملكة ( ألف طن من اجمالي كمية اإلنتاج ألشجار العنب53)أكثر من نتاجها إوقد بلغت كمية 
 

 م 2018بالمملكة لعام  والمثمر منها حسب النوع )عدا أشجار النخيل( ( عدد األشجار الدائمة13الشكل )
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 م2019نشرة مسح اإلنتاج الزراعي  نشراتال 

 

 

  ثالثًا: بيانات الثروة الحيوانية:

 الضأن: -1

( من %23.1ن نسبة )أألف رأس، وبينت النتائج  (9.419)بلغ إجمالي عدد الضأن في الحيازات الزراعية أكثر من 

الحيازات الزراعية بمنطقة الرياض، تليها منطقة القصيم بنسبة إجمالي عدد الضأن في المملكة يتركز في 

 ( من إجمالي عدد الضأن في الحيازات الزراعية بالمملكة.%13.5ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة ) ،(18%)

 (.%58وتمثل اإلناث الحلوب من إناث الضأن )سنة فأكثر( نسبة )

( من إجمالي عدد %40) بلغت ى بين السالالت بنسبةأما من حيث الساللة فقد جاءت ساللة النعيمي األعل

ل إجمالي شك  (، فيما %22( ثم ساللة النجدي بنسبة )%30الضأن بالمملكة، تلتها ساللة الحري بنسبة )

 ( من إجمالي عدد الضأن في الحيازات الزراعية.%9السالالت األخرى للضأن نسبة )

 

 

 م2018في الحيازات الزراعية بالمملكة لعام أعداد الضأن حسب الجنس والساللة ( توزيع 14شكل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماعز: -2

( من %19ن نسبة )أ، وبينت النتائج رأسألف  (3.711) في الحيازات الزراعية أكثر من الماعزبلغ إجمالي عدد 

بنسبة  مكة المكرمةفي المملكة يتركز في الحيازات الزراعية بمنطقة الرياض، تليها منطقة  الماعزإجمالي عدد 

 في الحيازات الزراعية بالمملكة. الماعز( من إجمالي عدد %11بنسبة ) القصيم( ثم منطقة 14%)

 (.%56)سنة فأكثر( نسبة ) الماعزوتمثل اإلناث الحلوب من إناث 
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 م2019نشرة مسح اإلنتاج الزراعي  نشراتال 

 

 

( من %98ساللة المحلية هي األعلى بين السالالت حيث بلغت ما نسبته )ومن حيث الساللة فإن نسبة ال

( من %0.04( ثم الساللة المهجنة بنسبة )%2إجمالي عدد الماعز بالمملكة، تلتها الساللة األجنبية بنسبة )

 إجمالي عدد الماعز في الحيازات الزراعية.

 
 م2018حسب الجنس والساللة في الحيازات الزراعية بالمملكة لعام  الماعز( توزيع أعداد 15شكل )ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلبل: -3

( من إجمالي %28ن نسبة )أوبينت النتائج  رأس،ألف  (492ن )بلغ إجمالي عدد اإلبل في الحيازات الزراعية أكثر م

( ثم %20بنسبة ) القصيمعدد اإلبل في المملكة يتركز في الحيازات الزراعية بمنطقة الرياض، تليها منطقة 

 ( من إجمالي عدد اإلبل في الحيازات الزراعية بالمملكة.%14بنسبة ) الشرقيةمنطقة ال

 (.%52فأكثر( نسبة ) أربع سنواتوتمثل اإلناث الحلوب من إناث اإلبل )

( من %95ن حيث الساللة فإن نسبة الساللة المحلية هي األعلى بين السالالت حيث بلغت ما نسبته )وم

( من %1.5نة بنسبة )( ثم الساللة المهج  %4بالمملكة، تلتها الساللة األجنبية بنسبة )اإلبل إجمالي عدد 

 في الحيازات الزراعية.اإلبل إجمالي عدد 
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 م2019نشرة مسح اإلنتاج الزراعي  نشراتال 

 

 

 م2018حسب الجنس والساللة في الحيازات الزراعية بالمملكة لعام  اإلبل( توزيع أعداد 16شكل )ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 األبقار: -4

( من إجمالي %41نسبة ) ّن أ( ألف رأس، وبينت النتائج 32بلغ إجمالي عدد األبقار في الحيازات الزراعية أكثر من )

( %23عدد األبقار في المملكة يتركز في الحيازات الزراعية بمنطقة الرياض، تليها المنطقة الشرقية بنسبة )

 ( من إجمالي عدد األبقار في الحيازات الزراعية بالمملكة.%11ثم منطقة جازان بنسبة )

 (.%62)وتمثل اإلناث الحلوب من إناث األبقار )سنتين فأكثر( نسبة 

( من %90ومن حيث الساللة فإن نسبة الساللة المحلية هي األعلى بين السالالت حيث بلغت ما نسبته )

( من %2نة بنسبة )( ثم الساللة المهج  %8المملكة، تلتها الساللة األجنبية بنسبة )في  بقارإجمالي عدد األ

 إجمالي عدد األبقار في الحيازات الزراعية.

 

 م2018ع أعداد األبقار حسب الجنس والساللة في الحيازات الزراعية بالمملكة لعام ( توزي17شكل )ال
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 م2019نشرة مسح اإلنتاج الزراعي  نشراتال 

 

 

 الدواجن المنزلية: -5

( من إجمالي %54، ومن حيث النوع بلغت نسبة الحمام )ا( طائرً 6.420.566بلغ عدد الدواجن المنزلية والطيور )

( من إجمالي أعداد الطيور %33جاء ثانيًا الدجاج بنسبة بلغت )وأعداد الطيور والدواجن المنزلية في المملكة، 

( من إجمالي أعداد الطيور والدواجن المنزلية %7والدواجن المنزلية في المملكة، ثالثًا يأتي السمان بنسبة )

 متخصصة.الفي المملكة في الحيازات غير 

( من %44قة القصيم أواًل بنسبة )ومن حيث توزيعها على المناطق اإلدارية في المملكة فقد جاءت منط

المملكة، وجاءت منطقة الرياض أواًل بنسبة بلغت في متخصصة الإجمالي أعداد الحمام في الحيازات غير 

المملكة، أما في السمان فقد جاءت منطقة في متخصصة ال( من إجمالي أعداد الدجاج في الحيازات غير 34%)

 المملكة.في متخصصة ال( من إجمالي أعداد السمان في الحيازات غير %75المدينة المنورة أواًل بنسبة بلغت )

 ( بيضة.126.840.584أظهرت النتائج أن إجمالي إنتاج الدواجن المنزلية للبيض قد بلغ )كما 

 

 م2018لعام  المملكةبحسب النوع أعداد الدواجن المنزلية  (18الشكل )
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 م2019نشرة مسح اإلنتاج الزراعي  نشراتال 

 

 

 خاليا النحل: -6

، حيث بلغ إنتاجه ا( طن  137.276كمية إنتاج العسل من خاليا النحل في المملكة العربية السعودية ) بلغ إجمالي

 .ا( طن  58.289وإنتاجه من الخاليا الصناعية )الحديثة( ) ا،( طن  78.988من الخاليا البلدية )التقليدية( )

وإجمالي كمية المباع منه على مستوى  ،وإجمالي كمية إنتاجها من العسل ،أعداد خاليا النحل ي( إجمال19)الشكل 

 2018المملكة لعام 
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 م2019نشرة مسح اإلنتاج الزراعي  نشراتال 

 

 

  :جداول النشر
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م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(1)جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصودة املساحة املزروعة املناطق اإلدارية

244,487.7 290,762.5 435,378.4 437,450.0 الرياض

49,363.1 63,964.0 180,550.1 189,513.2 مكة املكرمة

1,242.9 1,416.0 3,520.5 3,607.1 املدينة املنورة

219,285.3 236,505.1 427,050.1 453,099.0 القصيم

92,420.9 114,047.3 205,783.1 206,629.7 املنطقة الشرقية

49,237.3 63,858.0 121,646.3 125,559.3 عسير

67,439.5 73,561.7 101,683.6 102,631.8 تبوك

234,851.7 284,928.6 366,955.9 370,841.3 حائل

250.4 325.8 436.2 436.2 الحدود الشماليه

71,491.8 93,323.2 407,077.9 432,763.0 جازان

2,561.1 3,141.5 4,251.9 4,289.1 نجران

5,818.8 8,207.7 11,169.7 22,821.4 الباحة

199,108.2 206,023.6 332,382.6 333,670.8 الجوف

1,237,558.7 1,440,065.0 2,597,886.4 2,683,311.7 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

م2018  املساحة املزروعة واملحصودة بمحاصيل الحبوب و إجمالي كمية اإلنتاج  وكمية  اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

٣٦



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(2)جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصودة املساحة املزروعة املحاصيل

511,189.0 627,982.2 916,186.8 938,610.0 شعير

508,756.0 534,000.0 879,988.0 897,560.0 قمح

181.7 486.2 778.5 778.5 الشوفان

4,577.8 8,456.7 39,604.7 39,987.7 دخن احمر

2,521.7 2,949.0 9,064.9 9,262.3 دخن هيش ي

43,300.2 47,635.8 78,387.5 81,415.8 ذرة صفراء

58,859.4 77,367.1 101,907.6 117,848.5 ذرة بيضاء

11.9 18.9 50.4 50.4 ذرة سكرية

7,834.4 9,858.9 24,421.0 24,710.0 ذرة شامية

م2018 املساحة املزروعة واملحصودة بمحاصيل الحبوب و إجمالي كمية اإلنتاج   وكمية  اإلنتاج املباع  حسب املحصول على مستوى اململكة لعام 

2م1000= املساحة بالدونم 

٣٧



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(2)تابع جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصودة املساحة املزروعة املحاصيل

95,462.0 123,868.9 523,429.7 548,660.0 ذرة رفيعة

52.0 69.4 79.2 90.5 فاصوليا جافة

84.8 151.4 302.8 302.8 عدس

41.8 53.8 378.3 378.3 رشاد

3,486.8 4,118.7 16,292.6 16,630.0 سمسم

15.4 17.9 126.6 130.1 أرز

1,183.7 3,029.9 6,888.0 6,896.9 حبوب أخرى

1,237,558.7 1,440,065.0 2,597,886.4 2,683,311.7 اإلجمالي

م2018 املساحة املزروعة واملحصودة بمحاصيل الحبوب و إجمالي كمية اإلنتاج وكمية  اإلنتاج املباع  حسب املحصول على مستوى اململكة لعام 

2م1000= املساحة بالدونم 
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م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(3)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصودة املساحة املزروعة املناطق اإلدارية

153,488.9 189,752.9 252,966.5 254,504.9 الرياض

666.7 938.0 3,905.1 4,003.7 مكة املكرمة

235.3 247.3 517.7 517.7 املدينة املنورة

106,880.2 115,879.6 206,735.1 221,760.0 القصيم

84,506.6 105,037.1 187,250.4 188,010.4 املنطقة الشرقية

1,365.7 2,367.4 6,776.0 6,971.7 عسير

9,399.0 10,285.2 14,529.9 15,462.8 تبوك

118,764.1 164,382.1 194,841.9 198,714.7 حائل

75.2 125.3 227.9 227.9 الحدود الشمالية

512.4 565.2 1,318.8 1,318.8 جازان

618.9 673.9 1,189.3 1,189.3 نجران

196.1 222.0 555.0 555.0 الباحة

34,480.1 37,506.2 45,373.4 45,373.4 الجوف

511,189 627,982 916,187 938,610 االجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

 م2018 املساحة املزروعة واملحصودة بمحصول الشعير  و إجمالي كمية اإلنتاج وكمية  االنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 
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م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(4)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصودة املساحة املزروعة املناطق اإلدارية

84,116.1 92,993.0 168,620.8 168,923.1 الرياض

3,275.6 3,657.9 11,601.0 11,661.2 مكة املكرمة

539.3 590.8 1,517.8 1,583.3 املدينة املنورة

104,188.1 111,062.6 201,090.0 211,838.8 القصيم

4,829.7 5,169.0 9,361.8 9,369.9 املنطقة الشرقية

15,446.8 16,707.6 41,478.1 44,911.4 عسير

53,337.7 58,179.7 74,488.9 74,504.2 تبوك

83,918.1 86,036.6 114,141.0 114,141.0 حائل

8,451.2 8,845.0 26,565.3 28,170.7 جازان

789.6 848.8 1,925.0 1,944.7 نجران

233.1 248.4 552.1 581.8 الباحة

149,630.7 149,660.7 228,646.3 229,929.9 الجوف

508,756 534,000 879,988 897,560 االجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

 م2018 املساحة املزروعة واملحصودة بمحصول القمح  و إجمالي كمية اإلنتاج وكمية  اإلنتاج املباع  على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

٤٠



(5)جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصودة املساحة املزروعة املناطق اإلدارية

3,000,358.7 3,201,652.6 1,674,110.5 1,720,003.2 الرياض

12,700.0 17,969.8 10,828.4 11,265.2 مكة املكرمة

17,004.1 23,199.9 14,339.2 19,587.3 املدينة املنورة

695,985.0 764,174.2 484,247.5 501,153.8 القصيم

706,682.3 768,156.2 419,843.3 432,820.4 املنطقة الشرقية

2,344.1 3,769.2 2,237.4 2,854.4 عسير

299,389.5 333,743.6 164,114.2 168,956.4 تبوك

893,703.7 976,139.1 554,169.8 556,870.7 حائل

220.2 262.1 163.1 163.1 الحدود الشماليه

13,739.0 20,727.9 13,067.3 15,387.3 جازان

12,369.6 16,988.4 9,321.2 9,476.6 نجران

2,679.3 3,781.7 2,417.2 2,530.1 الباحة

2,597,058.9 3,002,122.7 1,252,215.3 1,425,064.9 الجوف

8,254,234.2 9,132,687.5 4,601,074.4 4,866,133.3 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

م2018  املساحة املزروعة واملحصودة بمحاصيل االعالف وإجمالي كمية اإلنتاج وكمية  اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 
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م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(6)جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصودة املساحة املزروعة املحاصيل

7,282,260.5 8,069,013.7 3,976,455.4 4,210,600.7 البرسيم

971,973.7 1,063,673.7 624,619.0 655,532.7 أعالف أخرى

8,254,234.2 9,132,687.5 4,601,074.4 4,866,133.3 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

م2018 املساحة املزروعة واملحصودة  بمحاصيل األعالف وإجمالي كمية اإلنتاج وكمية  اإلنتاج املباع  حسب نوع املحصول على مستوى اململكة لعام 

٤٢



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(7)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصودة املساحة املزروعة املناطق اإلدارية

2,360,989.4 2,510,846.7 1,266,985.6 1,296,638.8 الرياض

7,237.9 10,173.2 6,333.8 6,709.6 مكة املكرمة

16,461.9 22,576.6 13,919.2 19,135.7 املدينة املنورة

619,754.7 679,491.5 428,666.8 439,938.5 القصيم

537,626.8 587,761.7 311,309.0 315,574.2 املنطقة الشرقية

2,089.0 3,386.5 1,929.4 2,512.4 عسير

299,090.3 333,347.1 163,887.3 168,726.0 تبوك

875,650.1 957,143.1 540,142.7 542,843.5 حائل

220.2 262.1 163.1 163.1 الحدود الشمالية

7,704.8 11,643.5 8,046.5 10,207.1 جازان

12,314.5 16,922.1 9,302.2 9,457.5 نجران

1,164.5 2,215.4 1,109.7 1,184.7 الباحة

2,541,956.5 2,933,244.3 1,224,660.2 1,397,509.7 الجوف

7,282,260.5 8,069,013.7 3,976,455.4 4,210,600.7 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

م2018 املساحة املزروعة واملحصودة  بمحصول البرسيم وإجمالي كمية اإلنتاج  وكمية  اإلنتاج املباع  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

٤٣



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(8)جدول 

اإلجمالي خضروات محمية خضروات مكشوفة  شتوي خضروات مكشوفة صيفي املناطق اإلدارية

234,253.2 13,025.9 137,473.8 83,753.5 الرياض

276,638.7 730.9 111,278.2 164,629.7 مكة املكرمة

21,682.1 1,274.6 11,561.9 8,845.5 املدينة املنورة

34,332.0 4,790.5 24,757.7 4,783.8 القصيم

22,924.2 3,931.1 12,704.2 6,288.8 الشرقية

9,976.1 2,826.2 2,815.9 4,334.0 عسير

35,865.0 2,281.1 21,211.7 12,372.2 تبوك

88,845.7 761.5 79,966.7 8,117.5 حائل

369.9 40.7 196.9 132.3 الحدود الشمالية

27,953.0 17.1 8,785.4 19,150.5 جازان

18,211.7 1,926.7 8,018.7 8,266.3 نجران

15,973.9 609.3 7,133.4 8,231.2 الباحة

75,979.4 731.6 42,056.4 33,191.5 الجوف

863,005 32,947 467,961 362,097 االجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

 م2018والخضروات املحمية على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام  (الصيفية والشتوية)املساحة املزروعة بالخضروات املكشوفة 

٤٤



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(9)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)كمية اإلنتاج  املساحة املزروعة املحاصيل

477,244.6 496,442.2 207,966.0 بطيخ

72,053.5 77,015.1 41,074.1 (بندوره)طماطم 

95,963.1 97,767.8 39,413.5 بطاطس

31,690.9 33,779.3 17,234.4 الشمام

13,074.9 14,956.3 8,778.1 فلفل حار

12,452.7 13,865.7 7,176.6 كوسه

8,073.2 8,981.9 6,730.8 بامية

5,093.0 6,171.8 4,684.4 فاصوليا

7,579.9 8,854.3 3,977.7 (بارد)فلفل حلو

4,946.7 5,570.5 3,774.8 باذنجان

5,547.9 6,275.6 3,435.6 خيار

3,126.6 3,529.3 2,397.5 ملوخية

2,620.7 3,028.0 1,954.7 بصل أخضر

3,491.2 3,767.6 1,805.7 جرجير

1,167.7 1,648.8 1,402.8 بقدونس

1,236.1 1,301.0 1,112.4  قرع أمريكي

1,234.2 1,518.7 1,089.2 كزبرة

1,781.4 1,786.7 893.1 جزر

16,708.9 18,003.0 7,195.5 (توضح)خضروات أخرى 

765,087 804,263 362,097 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

 م2018وإجمالي كمية  اإلنتاج وكمية  اإلنتاج املباع  حسب نوع املحصول على مستوى اململكة لعام  (الصيفية) املساحة املحصولية املزروعة بالخضروات املكشوفة 

٤٥



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(10)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع (طن)كمية اإلنتاج  املساحة املزروعة ة املناطق اإلداري

157,081.9 163,339.9 83,753.5 الرياض

383,917.7 401,133.9 164,629.7 مكة املكرمة

16,954.6 18,511.9 8,845.5 املدينة املنورة

8,790.6 9,136.4 4,783.8 القصيم

11,477.7 12,155.2 6,288.8 املنطقة الشرقية

6,050.1 7,108.5 4,334.0 عسير

29,839.5 31,335.5 12,372.2 تبوك

20,137.6 21,207.6 8,117.5 حائل

419.0 431.0 132.3 الحدود الشماليه

31,367.3 33,958.6 19,150.5 جازان

15,803.2 17,659.5 8,266.3 نجران

10,061.4 13,100.2 8,231.2 الباحة

73,186.5 75,185.4 33,191.5 الجوف

765,087 804,263 362,097 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

 م2018وإجمالي كمية  اإلنتاج وكمية  اإلنتاج املباع  على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام   (الصيفية)املساحة املحصولية املزروعة بمحصول الخضروات املكشوفة 

٤٦



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(11)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع (طن)كمية اإلنتاج  املساحة املزروعة املناطق اإلدارية

62,485.5 64,328.4 30,715.1 الرياض

359,576.7 372,089.0 146,211.3 مكة املكرمة

11,162.6 12,082.4 5,469.0 املدينة املنورة

3,302.7 3,382.9 1,834.8 القصيم

5,709.8 5,794.3 2,897.2 املنطقة الشرقية

3.0 4.1 2.7 عسير

2,464.7 2,768.5 1,191.1 تبوك

1,023.1 1,039.4 519.7 حائل

11.8 13.6 15.1 الحدود الشماليه

20,669.5 21,355.0 10,637.9 جازان

31.2 31.2 17.0 نجران

6,065.7 8,421.3 5,889.0 الباحة

4,738.3 5,132.1 2,566.1 الجوف

477,245 496,442 207,966 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

 م2018وإجمالي كمية  اإلنتاج وكمية   اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام  (الصيفي) املساحة املحصولية املزروعة بمحصول البطيخ املكشوف 

٤٧



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(12)جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع  (طن)كمية اإلنتاج  املساحة املزروعة املناطق اإلدارية

45,557.0 48,250.3 26,657.7 الرياض

5,844.8 6,558.5 3,874.0 مكة املكرمة

1,820.0 1,945.1 745.8 املدينة املنورة

272.1 292.7 99.5 القصيم

1,218.6 1,372.9 642.1 املنطقة الشرقية

2,829.3 3,229.4 1,680.2 عسير

3,219.4 3,338.3 1,169.6 تبوك

576.9 611.4 352.8 حائل

2.3 2.5 1.3 الحدود الشماليه

1,183.9 1,264.7 710.1 جازان

6,481.3 6,667.8 3,141.0 نجران

1,038.1 1,260.4 782.0 الباحة

2,009.9 2,221.0 1,218.0 الجوف

72,054 77,015 41,074 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

 م2018وإجمالي كمية  اإلنتاج وكمية   اإلنتاج املباع  على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام    (الصيفي) املساحة املحصولية املزروعة بمحصول الطماطم املكشوف 

٤٨



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(13)جدول 

354,052.3 373,283.4 151,107.3 بطاطس

177,867.7 191,275.4 101,846.0 بطيخ

123,525.3 139,640.9 76,867.8 (بندوره)طماطم 

42,088.2 54,962.6 27,245.3 بصل جاف

20,913.5 25,099.2 17,989.7 بصل أخضر

25,964.9 28,338.5 14,891.1 كوسه

19,633.4 20,740.7 14,122.1 (كرنب)ملفوف 

20,373.2 22,330.3 10,655.2 باذنجان

11,954.8 13,697.6 9,204.8 الخس

11,798.9 13,287.0 8,473.2 بامية

14,874.8 15,791.3 6,214.5 (قرنبيط)زهرة 

6,886.4 7,878.5 6,214.2 خيار

9,360.7 11,055.1 5,641.6 جزر

10,556.5 11,167.9 4,152.5 الشمام

4,172.6 4,821.7 2,984.6 جرجير

8,782.5 10,758.8 10,351.0 خضروات أخرى

862,806 944,129 467,961 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املزروعة املحاصيل

 م2018وإجمالي كمية  اإلنتاج كمية   اإلنتاج املباع  حسب نوع املحصول على مستوى اململكة لعام  (الشتوية) املساحة املحصولية املزروعة بالخضروات املكشوفة 

٤٩



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(14)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املزروعة املناطق اإلدارية

285,838.7 301,883.6 137,473.8 الرياض

192,885.0 208,152.6 111,278.2 مكة املكرمة

20,347.6 22,438.2 11,561.9 املدينة املنورة

38,758.1 42,982.0 24,757.7 القصيم

17,026.6 19,177.0 12,704.2 املنطقة الشرقية

3,985.7 4,626.6 2,815.9 عسير

32,467.4 41,310.8 21,211.7 تبوك

170,559.3 185,312.9 79,966.7 حائل

219.3 276.6 196.9 الحدود الشماليه

12,800.2 15,243.4 8,785.4 جازان

16,229.3 18,913.0 8,018.7 نجران

19,407.3 20,723.0 7,133.4 الباحة

52,281.1 63,089.2 42,056.4 الجوف

862,806 944,129 467,961 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

م2018 املساحة املحصولية املزروعة بالخضروات املكشوفة الشتوية وإجمالي كمية  اإلنتاج وكمية اإلنتاج املباع على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

٥٠



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(15)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصولية املزروعة املناطق اإلدارية

177,806.3 182,738.8 68,176.2 الرياض

15.6 15.6 25.9 مكة املكرمة

59.5 70.5 44.0 املدينة املنورة

27,778.7 28,249.5 14,124.7 القصيم

301.8 317.8 134.4 املنطقة الشرقية

147.7 147.7 61.6 عسير

11,328.0 15,859.2 7,552.0 تبوك

128,846.2 138,108.2 49,910.5 حائل

6.8 9.1 4.5 جازان

200.2 205.7 274.3 نجران

4.0 4.0 2.6 الباحة

7,557.5 7,557.5 10,796.4 الجوف

354,052 373,283 151,107 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

 م2018وإجمالي كمية  اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام  (الشتوي) املساحة املحصولية املزروعة بمحصول البطاطس املكشوف 

٥١



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(16)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  املساحة املحصولية املزروعة املناطق اإلدارية

170,439.0 182,944.6 97,293.5 مكة املكرمة

3,576.3 3,993.0 1,900.4 املدينة املنورة

126.8 161.4 115.3 القصيم

22.3 29.0 22.3 عسير

660.3 815.2 652.2 تبوك

3,040.9 3,329.9 1,859.7 جازان

0.1 0.3 0.6 نجران

1.9 2.0 2.0 الباحة

177,868 191,275 101,846 اإلجمالي

2م1000= املساحة بالدونم 

م2018وإجمالي كمية  اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام   (الشتوي) املساحة املحصولية املزروعة بمحصول البطيخ املكشوف 

٥٢



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(17)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  (مترمربع)مساحة البيوت   عدد البيوت املحاصيل

107,218.0 115,951.7 12,607,632.2 27,069 (بندوره)طماطم 

64,958.8 67,726.4 8,727,131.6 20,245 خيار

20,178.0 21,283.6 3,088,445.0 7,424 (بارد)فلفل حلو

21,397.4 22,443.1 2,909,990.7 6,207 باذنجان

16,535.2 17,764.7 1,901,112.9 4,660 كوسه

6,725.9 7,041.5 1,066,399.8 2,466 فلفل حار

4,269.3 4,534.0 774,210.0 1,979 فاصوليا

1,850.9 1,941.4 401,450.0 821 بامية

672.3 1,075.6 101,510.0 135 بطاطس

528.2 548.3 91,540.0 216 جزر

299.5 311.8 63,450.0 97  قرع أمريكي

 م2018عدد ومساحة البيوت املحمية املزروعة بالخضروات وإجمالي كمية  اإلنتاج وكمية اإلنتاج املباع حسب نوع املحصول على مستوى اململكة لعام 

٥٣



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(17)تابع جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  (مترمربع)مساحة البيوت   عدد البيوت املحاصيل

2,331.0 2,352.0 58,450.0 288 بروكلي

374.5 392.2 49,870.0 107 (يقطين)قرع 

1,351.9 1,360.8 47,330.9 89 الشمام

219.0 219.0 37,041.5 74 بطيخ

89.0 93.0 9,940.0 21 لوبيا

19.4 19.7 3,175.2 8 (طروح)قثاء 

11.6 12.0 2,500.0 5 بازيالء

8,734.4 9,354.2 1,006,126.0 1,631 خضروات أخرى

257,764 274,425 32,947,306 73,542 اإلجمالي

 م2018عدد ومساحة البيوت املحمية املزروعة بالخضروات وإجمالي كمية  االنتاج وكمية االنتاج املباع حسب نوع املحصول على مستوى اململكة لعام 

٥٤



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(18)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  (مترمربع)مساحة البيوت  عدد البيوت املناطق اإلدارية

99,056.0 104,770.1 13,025,884.0 25,763 الرياض

5,341.6 5,771.9 730,873.6 1,612 مكة املكرمة

9,713.8 10,193.6 1,274,625.2 3,891 املدينة املنورة

42,419.5 44,939.0 4,790,529.3 11,837 القصيم

31,265.1 33,422.7 3,931,148.5 7,898 املنطقة الشرقية

26,360.4 29,167.3 2,826,195.1 7,950 عسير

15,831.9 16,617.2 2,281,106.1 5,618 تبوك

6,165.5 6,596.0 761,535.5 2,080 حائل

223.9 228.8 40,741.4 99 الحدود الشماليه

36.8 36.8 17,104.3 58 جازان

11,034.0 11,604.4 1,926,705.9 3,777 نجران

3,822.0 4,077.5 609,300.4 1,316 الباحة

6,493.6 6,999.4 731,556.5 1,641 الجوف

257,764 274,425 32,947,306 73,542 اإلجمالي

م2018عدد ومساحة البيوت املحمية املزروعة بالخضروات وإجمالي كمية  اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام   

٥٥



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(19)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  (مترمربع)مساحة البيوت  عدد البيوت املناطق اإلدارية

46,388.1 49,128.7 5,908,140.8 11,675 الرياض

1,896.5 2,116.4 224,473.8 629 مكة املكرمة

1,776.9 1,922.2 205,793.7 707 املدينة املنورة

19,088.5 20,575.6 1,898,251.2 4,507 القصيم

10,500.8 11,588.0 1,237,723.4 2,495 املنطقة الشرقية

19,956.1 22,295.0 1,799,954.4 4,132 عسير

3,537.9 3,762.3 477,079.0 1,108 تبوك

1,463.3 1,642.7 206,181.5 735 حائل

112.5 114.1 14,373.9 40 الحدود الشماليه

10.6 10.6 2,643.7 5 جازان

576.5 675.3 266,667.6 533 نجران

1,224.8 1,375.5 290,584.4 373 الباحة

685.5 745.4 75,764.6 130 الجوف

107,218 115,952 12,607,632 27,069 اإلجمالي

 م2018عدد ومساحة البيوت املحمية املزروعة بمحصول الطماطم وإجمالي كمية  اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع حسب املناطق اإلدارية على مستوى اململكة لعام 

٥٦



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(20)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  (مترمربع)مساحة البيوت  عدد البيوت املناطق اإلدارية

25,561.2 26,597.7 3,216,341.6 6,477 الرياض

1,989.3 2,115.9 242,923.0 486 مكة املكرمة

5,698.9 5,940.6 739,102.4 2,255 املدينة املنورة

7,396.1 7,627.2 998,436.8 2,498 القصيم

5,651.0 5,928.1 715,024.3 1,433 املنطقة الشرقية

2,891.3 3,076.0 526,070.2 1,704 عسير

4,586.9 4,740.0 608,240.0 1,628 تبوك

826.0 867.4 106,465.7 301 حائل

40.5 42.5 5,065.4 11 الحدود الشماليه

0.0 0.0 0.0 0 جازان

8,928.5 9,319.7 1,400,375.0 2,681 نجران

996.1 1,047.9 121,109.1 606 الباحة

393.0 423.3 47,978.1 163 الجوف

64,959 67,726 8,727,132 20,245 اإلجمالي

 م2018عدد ومساحة البيوت املحمية املزروعة بمحصول الخيار وإجمالي كمية  اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع  حسب املناطق اإلدارية على مستوى اململكة لعام 

٥٧



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(21)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  (مترمربع)مساحة البيوت  عدد البيوت املناطق اإلدارية

2,659.6 2,762.3 344,734.1 794 الرياض

4,970.6 5,182.1 1,067,721.5 2,430 مكة املكرمة

13.4 16.5 32,959.0 85 املدينة املنورة

24.6 24.6 18,411.7 131 القصيم

2,265.8 2,318.2 55,841.3 141 املنطقة الشرقية

20.4 20.4 8,145.4 39 عسير

1,311.7 1,372.8 307,226.3 181 تبوك

238.5 245.5 43,157.0 194 حائل

2.9 2.9 1,459.7 5 الحدود الشماليه

1,441.6 1,531.4 520,901.6 871 جازان

31.9 32.7 5,489.3 24 نجران

3.2 3.3 790.0 7 الباحة

8.5 8.6 3,269.2 17 الجوف

12,992 13,521 2,410,106 4,919 اإلجمالي

م2018عدد ومساحة البيوت املحمية املزروعة بأزهار القطف وإجمالي كمية  اإلنتاج وكمية اإلنتاج املباع  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام   

٥٨



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(22)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  (مترمربع)مساحة البيوت   عدد البيوت املحاصيل

1,297.4 1,407.7 764,186.7 1,652  ورد طائفي

1,909.1 1,998.9 573,258.4 1,127  الفل

484.1 498.3 212,332.4 383  ورد جوري

1,757.9 1,837.0 143,856.8 355 الريحان

592.2 610.9 114,039.0 73 قرنفل

614.6 646.9 106,298.6 273  ورد بلدي

218.6 251.7 99,440.0 240  الكادي

399.4 430.1 92,135.2 102  ورد املديني

387.3 391.4 49,063.2 109  النرجس

 م2018عدد ومساحة البيوت املحمية املزروعة بأزهار القطف وإجمالي كمية  اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع  حسب نوع املحصول على مستوى اململكة لعام 

٥٩



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(22)تابع جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  (مترمربع)مساحة البيوت   عدد البيوت املحاصيل

156.4 165.0 34,180.0 55  األقحوان

112.7 118.2 26,909.5 24  الزنابــق

105.8 107.7 25,640.0 62  الشيح

1,297.1 1,305.0 15,196.2 37  السوسن

1,852.8 1,873.0 9,521.0 51 الياسمين

16.1 16.1 6,076.0 16  الجعــده

14.7 14.7 5,360.0 15  القيصوم

5.3 5.9 2,792.8 8  النسرين

1,771.1 1,842.6 129,820.4 337  ورود وزهور ونباتات عطرية أخرى

12,992.5 13,521.1 2,410,106.3 4,919 اإلجمالي

 م2018عدد ومساحة البيوت املحمية املزروعة بأزهار القطف وإجمالي كمية  اإلنتاج وكمية اإلنتاج املباع  حسب نوع املحصول على مستوى اململكة لعام 

٦٠



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(23)جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع   (طن) إجمالي كمية اإلنتاج  عدد األشجار املثمرة إجمالي عدد األشجار ة املناطق اإلداري

351,073.0 402,411.6 6,290,624 7,924,947 الرياض

45,235.0 59,825.5 1,044,284 1,243,909 مكة املكرمة

189,643.8 213,668.3 3,812,367 4,751,040 املدينة املنورة

345,057.7 372,827.1 6,187,301 7,542,914 القصيم

182,293.0 213,515.9 3,431,533 4,042,524 املنطقة الشرقية

37,272.0 55,209.7 983,955 1,117,738 عسير

42,480.2 50,639.0 875,468 1,012,499 تبوك

66,041.7 97,390.3 1,740,970 1,973,528 حائل

276.8 401.7 9,001 24,918 الحدود الشماليه

92.3 131.1 3,813 8,822 جازان

19,314.9 27,180.3 391,492 526,333 نجران

2,342.6 3,351.8 71,216 80,935 الباحة

34,045.0 43,203.4 798,649 984,048 الجوف

1,315,167.9 1,539,755.8 25,640,675 31,234,155 اإلجمالي

م2018إجمالي عدد أشجار النخيل واملثمر منها وإجمالي كمية  اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع لجميع األصناف على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

٦١



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(24)جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  اعداد األشجار املثمرة إجمالي عدد األشجار  الصنف

384,394.1 422,694.8 6,538,315 7,903,510 خالص

226,403.8 245,335.7 3,949,894 4,783,922 سكري أصفر

85,108.1 94,813.2 1,748,107 2,185,873 برني

73,193.1 99,297.4 1,828,724 2,056,953 صفري

62,018.2 82,832.4 1,488,778 1,752,822 حلوة

56,723.7 69,103.0 1,225,480 1,534,671 برحي

40,398.5 46,715.9 745,851 894,372 صقعي

45,462.1 48,071.9 664,593 879,052 عجوة

38,329.3 45,057.5 728,443 860,628 روثانة

27,328.6 33,804.4 601,029 722,694 سكري أحمر

23,999.6 27,243.7 525,483 718,863 خضري

 م2018 إجمالي عدد أشجار النخيل واملثمر منها وإجمالي كمية اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

٦٢



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(24)تابع جدول 

(طن)إجمالي كمية اإلنتاج  (طن)كمية اإلنتاج املباع اعداد األشجار املثمرة إجمالي عدد األشجار  الصنف

43,092.4 48,527.7 623,218 652,160 سري

17,096.8 26,711.8 481,567 557,344 مكتومي

24,109.4 30,006.8 484,685 556,729 رزيز

18,943.2 22,223.2 370,800 460,130 نبتة علي

17,232.4 20,078.2 317,654 368,553 نبتة سيف

12,037.6 15,765.9 292,737 338,465 شقراء

14,709.9 18,012.3 275,897 320,820 سلج

10,777.1 13,888.5 218,120 244,908 شيش ي

93,810.1 129,571.6 2,531,300 3,441,686 أشجار النخيل األخرى

1,315,167.9 1,539,755.8 25,640,675 31,234,155 اإلجمالي

 م2018 إجمالي عدد أشجار النخيل واملثمر منها وإجمالي كمية اإلنتاج وكمية اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

٦٣



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(25)جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  عدد األشجار املثمرة إجمالي عدد األشجار املناطق اإلدارية

161,109.3 177,031.7 2,527,789 3,200,668 الرياض

1,144.4 1,460.2 30,748 42,679 مكة املكرمة

1,554.6 1,717.0 36,442 41,959 املدينة املنورة

72,228.4 75,245.7 1,270,655 1,510,776 القصيم

129,393.4 143,615.7 2,257,143 2,640,307 املنطقة الشرقية

212.7 261.8 6,382 6,546 عسير

1,188.7 1,357.7 27,066 28,254 تبوك

11,553.4 14,069.5 235,129 259,649 حائل

27.9 36.3 797 2,243 الحدود الشماليه

3.5 4.8 132 719 جازان

3,602.1 4,931.0 84,564 105,107 نجران

0.0 2.7 66 263 الباحة

2,375.7 2,960.6 61,403 64,339 الجوف

384,394.1 422,694.8 6,538,315 7,903,510 اإلجمالي

 م2018على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام   إجمالي عدد أشجار النخيل واملثمر منها لصنف الخالص وإجمالي كمية اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع 

٦٤



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(26)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع  (طن)إجمالي كمية اإلنتاج  عدد األشجار املثمرة إجمالي عدد األشجار املناطق اإلدارية

18,329.6 21,303.9 356,434 432,538 الرياض

1,321.1 1,831.3 36,966 42,472 مكة املكرمة

1,829.4 2,376.8 41,646 55,535 املدينة املنورة

187,789.6 197,948.4 3,086,956 3,765,116 القصيم

1,526.8 1,746.1 49,815 58,725 املنطقة الشرقية

190.4 221.1 6,998 7,698 عسير

3,027.2 3,511.2 62,940 69,970 تبوك

10,426.5 13,646.5 244,470 270,295 حائل

76.2 106.4 2,749 6,822 الحدود الشماليه

24.9 29.8 610 672 جازان

508.7 618.1 11,428 15,626 نجران

157.0 222.4 8,810 9,857 الباحة

1,196.4 1,773.6 40,074 48,597 الجوف

226,403.8 245,335.7 3,949,894 4,783,922 اإلجمالي

م2018إجمالي عدد أشجار النخيل واملثمر منها لصنف السكري األصفر  وإجمالي كمية اإلنتاج وكمية  اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

٦٥



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(27)جدول 

(طن)إجمالي كمية املباع  (طن) كمية اإلنتاج  عدد األشجار املثمرة إجمالي عدد األشجار املناطق اإلدارية

20,863.3 24,304.9 688,853 951,282 الرياض

28,685.8 35,986.5 836,041 958,319 مكة املكرمة

29,938.5 33,364.9 1,013,139 1,198,705 املدينة املنورة

37,451.1 40,349.0 1,346,284 1,994,036 القصيم

11,797.9 15,649.2 450,767 603,164 املنطقة الشرقية

11,905.1 14,918.6 384,696 442,189 عسير

132,117.4 140,067.4 4,093,609 4,786,675 تبوك

36,021.6 39,486.5 1,317,679 1,590,084 حائل

627.0 751.5 44,452 91,390 الحدود الشماليه

84,252.1 87,621.8 1,257,492 1,703,037 جازان

25,716.8 27,239.9 465,376 525,918 نجران

8,686.3 12,057.4 360,891 421,775 الباحة

291,016.5 298,217.4 8,306,380 12,848,475 الجوف

719,079.2 770,015.1 20,565,659 28,115,049 اإلجمالي

 م2018واملثمر منها  وإجمالي كمية اإلنتاج وكمية  اإلنتاج املباع  لجميع األنواع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام  (عدا أشجار النخيل)إجمالي عدد األشجارالدائمة 

٦٦



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(28)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع (طن) كمية اإلنتاج  عدد األشجار املثمرة إجمالي عدد األشجار النوع

347,296.5 357,818.6 9,306,872 14,308,912 زيتون

111,946.0 117,638.8 4,476,827 5,014,178 عنب

48,806.3 51,718.2 1,072,906 1,282,705 ليمون

82,553.8 86,455.3 1,019,529 1,170,198 مانجو

23,049.5 27,939.4 895,597 1,104,784 رمان

105,427.1 128,444.9 3,793,928 5,234,272 األشجار الدائمة األخرى

719,079.2 770,015.1 20,565,659 28,115,049 اإلجمالي

م2018واملثمر منها وإجمالي كمية اإلنتاج  وكمية اإلنتاج املباع حسب النوع على مستوى اململكة لعام  (عدا أشجار النخيل)إجمالي عدد األشجار الدائمة 

٦٧



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(29)جدول 

(طن)كمية اإلنتاج املباع (طن) كمية اإلنتاج  عدد األشجار املثمرة إجمالي عدد األشجار املناطق اإلدارية

3,180.2 3,705.9 135,212 299,787 الرياض

58.7 63.4 4,281 4,756 مكة املكرمة

1,206.8 1,432.9 69,128 77,755 املدينة املنورة

9,305.8 10,593.7 298,506 581,281 القصيم

32.0 39.2 1,632 2,938 املنطقة الشرقية

52.3 54.7 1,991 2,343 عسير

45,938.0 48,544.4 812,319 932,943 تبوك

13,588.0 14,655.2 477,830 606,455 حائل

350.4 431.6 32,815 76,931 الحدود الشماليه

1.5 1.7 39 44 جازان

1.2 3.0 83 89 نجران

252.9 282.2 13,401 15,138 الباحة

273,328.7 278,010.7 7,459,633 11,708,452 الجوف

347,296.5 357,818.6 9,306,872 14,308,912 اإلجمالي

 م2018 إجمالي عدد أشجار الزيتون واملثمر منها وإجمالي كمية اإلنتاج وكمية اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

٦٨



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(30)جدول 

(طن) كمية اإلنتاج املباع  (طن) كمية اإلنتاج  عدد األشجار املثمرة إجمالي عدد األشجار املناطق اإلدارية

2,324.5 2,789.4 122,735 130,174 الرياض

1,947.5 2,327.4 68,516 76,635 مكة املكرمة

5,760.8 6,790.6 158,386 169,508 املدينة املنورة

18,314.2 18,785.7 733,866 1,009,677 القصيم

554.4 582.8 14,156 16,516 املنطقة الشرقية

2,628.4 2,834.5 67,381 80,411 عسير

52,591.5 53,757.9 2,155,665 2,280,376 تبوك

17,065.9 17,844.1 640,230 706,377 حائل

193.2 219.2 6,263 6,493 الحدود الشماليه

1.2 2.9 146 154 جازان

1,469.9 1,650.5 47,766 53,114 نجران

847.0 968.1 31,174 34,338 الباحة

8,247.3 9,085.7 430,542 450,406 الجوف

111,946.0 117,638.8 4,476,827 5,014,178 اإلجمالي

 م2018 إجمالي عدد أشجار العنب واملثمر منها وإجمالي كمية االنتاج وكمية اإلنتاج املباع على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

٦٩



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

289,259 588,719 112,219 469,611 26,732 119,108 85,487 الرياض

32,446 52,931 14,669 39,597 3,960 13,334 10,709 مكة املكرمة

79,304 136,667 32,782 108,820 10,358 27,847 22,424 املدينة املنورة

161,796 379,769 75,094 301,358 16,750 78,411 58,344 القصيم

19,475 48,297 15,150 36,155 7,089 12,142 8,061 املنطقة الشرقية

40,441 95,581 27,725 78,491 12,078 17,090 15,647 عسير

41,351 86,950 36,959 66,370 18,772 20,580 18,187 تبوك

73,131 146,889 40,699 112,585 16,057 34,304 24,642 حائل

131 422 62 392 21 30 41 الحدود الشماليه

6,341 12,714 5,752 9,427 2,657 3,287 3,095 جازان

52,787 85,821 22,172 65,241 5,707 20,580 16,465 نجران

2,693 6,620 2,403 5,179 1,094 1,441 1,309 الباحة

8,753 22,800 7,399 17,739 2,613 5,061 4,786 الجوف

807,909 1,664,180 393,085 1,310,965 123,888 353,215 269,197 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد الضأن حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

نجدي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنة فأكثر أقل من سنة

(31)جدول 

٧٠



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(31)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

398,026 784,744 163,264 627,047 31,288 157,697 131,976 الرياض

1,392 2,886 735 1,863 319 1,023 416 مكة املكرمة

12,711 24,769 7,429 18,629 1,866 6,140 5,563 املدينة املنورة

251,790 872,445 160,779 683,477 39,728 188,968 121,051 القصيم

169,597 454,893 122,928 338,280 26,910 116,613 96,018 املنطقة الشرقية

640 1,416 694 1,142 386 274 308 عسير

41,743 69,886 24,321 60,168 15,718 9,718 8,603 تبوك

169,780 495,854 110,173 387,054 27,317 108,800 82,856 حائل

5,202 12,225 2,582 10,738 381 1,487 2,201 الحدود الشماليه

56 204 76 94 22 110 54 جازان

43,707 109,162 29,866 87,414 6,987 21,748 22,879 نجران

214 249 51 214 25 35 26 الباحة

113,503 235,678 53,104 189,187 13,375 46,491 39,729 الجوف

1,208,360 3,064,411 676,002 2,405,307 164,322 659,104 511,680 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد الضأن حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

نعيمي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنة فأكثر أقل من سنة

٧١



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(31)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

273,061 416,892 84,505 346,941 16,987 69,951 67,518 الرياض

461,140 790,838 230,583 611,551 80,159 179,287 150,424 مكة املكرمة

26,944 66,567 21,720 52,038 7,273 14,529 14,447 املدينة املنورة

54,230 150,606 30,481 120,680 6,190 29,926 24,291 القصيم

3,474 9,379 2,228 8,095 1,315 1,284 913 املنطقة الشرقية

172,651 406,458 118,415 320,725 42,239 85,733 76,176 عسير

3,874 11,673 5,645 8,510 2,962 3,163 2,683 تبوك

2,664 8,349 1,546 6,556 372 1,793 1,174 حائل

8 18 8 15 2 3 6 الحدود الشماليه

35,297 73,632 38,251 51,232 15,963 22,400 22,288 جازان

48,628 107,236 27,546 83,556 6,606 23,680 20,940 نجران

69,561 153,702 50,126 124,296 22,441 29,406 27,685 الباحة

738 1,186 212 1,107 89 79 123 الجوف

1,152,271 2,196,536 611,266 1,735,302 202,598 461,234 408,668 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد الضأن حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

حري

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنة فأكثر أقل من سنة

٧٢



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(31)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

10,971 22,001 5,431 18,874 1,903 3,127 3,528 الرياض

26,287 48,988 126,068 36,787 113,058 12,201 13,010 مكة املكرمة

756 2,515 7,814 2,239 570 276 7,244 املدينة املنورة

10,327 17,252 10,064 14,289 6,473 2,963 3,591 القصيم

14,907 39,751 21,773 32,680 16,122 7,071 5,651 املنطقة الشرقية

21,535 45,519 18,681 35,858 9,296 9,661 9,385 عسير

626 2,525 2,781 1,878 2,456 647 325 تبوك

95 251 118 190 73 61 45 حائل

70 170 63 140 3 30 60 الحدود الشماليه

82,477 223,498 85,695 164,953 34,862 58,545 50,833 جازان

38,031 88,048 28,841 66,119 8,436 21,929 20,405 نجران

6,782 11,874 4,282 9,043 1,508 2,831 2,774 الباحة

26 146 57 102 15 44 42 الجوف

212,889 502,538 311,668 383,152 194,775 119,386 116,893 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد الضأن حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

أخرى

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنة فأكثر أقل من سنة

٧٣



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(31)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

971,317 1,812,356 365,419 1,462,473 76,910 349,883 288,509 الرياض

521,266 895,643 372,055 689,798 197,496 205,845 174,559 مكة املكرمة

119,715 230,518 69,745 181,726 20,067 48,792 49,678 املدينة املنورة

478,143 1,420,072 276,418 1,119,804 69,141 300,268 207,277 القصيم

207,453 552,320 162,079 415,210 51,436 137,110 110,643 املنطقة الشرقية

235,266 548,974 165,515 436,216 63,999 112,758 101,516 عسير

87,594 171,034 69,706 136,926 39,908 34,108 29,798 تبوك

245,671 651,343 152,536 506,385 43,819 144,958 108,717 حائل

5,410 12,835 2,715 11,285 407 1,550 2,308 الحدود الشماليه

124,172 310,048 129,774 225,706 53,504 84,342 76,270 جازان

183,153 390,267 108,425 302,330 27,736 87,937 80,689 نجران

79,250 172,445 56,862 138,732 25,068 33,713 31,794 الباحة

123,020 259,810 60,772 208,135 16,092 51,675 44,680 الجوف

3,381,429 7,427,665 1,992,021 5,834,726 685,583 1,592,939 1,306,438 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد الضأن حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

اإلجمالي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنة فأكثر أقل من سنة

٧٤



مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

م2019

(32)جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

265,362 563,906 128,185 416,462 25,952 147,444 102,233 الرياض

152,012 384,774 110,101 290,387 36,369 94,387 73,732 مكة املكرمة

83,882 210,721 53,665 168,249 14,892 42,472 38,773 املدينة املنورة

107,724 290,982 72,845 221,455 15,867 69,527 56,978 القصيم

64,034 182,779 52,562 142,458 27,706 40,321 24,856 املنطقة الشرقية

105,038 228,436 84,633 177,583 38,367 50,853 46,266 عسير

54,565 126,206 47,444 97,079 24,663 29,127 22,781 تبوك

73,682 212,011 60,039 159,121 16,786 52,890 43,253 حائل

1,465 4,126 1,135 3,419 169 707 966 الحدود الشماليه

154,075 304,029 87,475 207,094 35,379 96,935 52,096 جازان

71,976 151,966 38,894 115,026 6,301 36,940 32,593 نجران

26,287 90,562 27,781 69,231 10,066 21,331 17,715 الباحة

43,366 89,884 28,516 68,567 10,982 21,317 17,534 الجوف

1,203,469 2,840,382 793,275 2,136,131 263,499 704,251 529,776 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد املاعز حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

محلي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنة فأكثر أقل من سنة

٧٥



مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

م2019

(32)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

3,833 11,372 3,190 8,532 758 2,840 2,432 الرياض

1,058 2,705 8,726 2,115 8,333 590 393 مكة املكرمة

474 1,220 789 948 644 272 145 املدينة املنورة

4,148 7,717 21,924 6,281 18,903 1,436 3,021 القصيم

3,241 6,523 3,595 5,354 2,643 1,169 952 املنطقة الشرقية

205 393 108 308 21 85 87 عسير

439 1,054 734 878 553 176 181 تبوك

479 1,223 257 958 62 265 195 حائل

6 14 4 12 1 2 3 الحدود الشماليه

291 563 179 364 39 199 140 جازان

214 799 145 642 29 157 116 نجران

213 459 196 355 58 104 138 الباحة

591 1,802 485 1,285 132 517 353 الجوف

15,192 35,844 40,332 28,032 32,176 7,812 8,156 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد املاعز حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

أجنبي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنة فأكثر أقل من سنة

٧٦



مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

م2019

(32)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

25 48 10 37 2 11 8 الرياض

80 153 20 123 9 30 11 مكة املكرمة

7 24 4 21 1 3 3 املدينة املنورة

178 294 25 253 10 41 15 القصيم

125 273 109 197 65 76 44 املنطقة الشرقية

12 41 11 35 4 6 7 عسير

1 4 2 3 1 1 1 تبوك

13 26 53 20 41 6 12 حائل

0 0 0 0 0 0 0 الحدود الشماليه

0 0 0 0 0 0 0 جازان

84 158 24 102 4 56 20 نجران

3 13 2 11 1 2 1 الباحة

19 25 3 21 1 4 2 الجوف

546 1,059 263 823 139 236 124 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد املاعز حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

مهجن

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنة فأكثر أقل من سنة

٧٧



مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

م2019

(32)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

269,220 575,326 131,385 425,031 26,712 150,295 104,673 الرياض

153,149 387,632 118,847 292,625 44,711 95,007 74,136 مكة املكرمة

84,363 211,965 54,458 169,218 15,537 42,747 38,921 املدينة املنورة

112,051 298,993 94,794 227,989 34,780 71,004 60,014 القصيم

67,399 189,575 56,266 148,009 30,414 41,566 25,852 املنطقة الشرقية

105,255 228,870 84,752 177,926 38,392 50,944 46,360 عسير

55,005 127,264 48,180 97,960 25,217 29,304 22,963 تبوك

74,174 213,260 60,349 160,099 16,889 53,161 43,460 حائل

1,471 4,140 1,139 3,431 170 709 969 الحدود الشماليه

154,367 304,592 87,654 207,458 35,418 97,134 52,236 جازان

72,274 152,923 39,063 115,770 6,334 37,153 32,729 نجران

26,503 91,034 27,979 69,597 10,125 21,437 17,854 الباحة

43,976 91,711 29,004 69,873 11,115 21,838 17,889 الجوف

1,219,207 2,877,285 833,870 2,164,986 295,814 712,299 538,056 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد املاعز حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

اإلجمالي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنة فأكثر أقل من سنة

٧٨



(33)جدول  

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

50,126 115,754 19,809 97,192 6,108 18,562 13,701 الرياض

12,017 24,172 7,775 18,577 2,064 5,595 5,711 مكة املكرمة

7,128 15,727 5,019 11,798 1,789 3,929 3,230 املدينة املنورة

25,461 68,090 12,943 53,633 3,442 14,457 9,501 القصيم

19,980 55,525 10,361 43,219 3,055 12,306 7,306 املنطقة الشرقية

6,930 22,010 5,503 17,248 1,761 4,762 3,742 عسير

3,457 8,515 3,822 6,537 2,098 1,978 1,724 تبوك

12,306 31,795 7,433 24,056 2,235 7,739 5,198 حائل

563 1,001 171 876 39 125 132 الحدود الشماليه

3,465 7,764 1,962 5,848 915 1,916 1,047 جازان

8,247 18,014 4,627 13,961 1,655 4,053 2,972 نجران

2,419 6,034 1,248 4,910 453 1,124 795 الباحة

4,411 10,009 2,539 8,165 1,022 1,844 1,517 الجوف

156,512 384,410 83,212 306,020 26,636 78,390 56,576 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

*م 2018عدد اإلبل حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

محلي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي أربع سنوات فأكثر أقل من أربع سنوات

٧٩



(33)تابع جدول  

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

64 217 777 161 222 56 555 الرياض

83 121 52 104 19 17 33 مكة املكرمة

11 20 6 16 3 4 3 املدينة املنورة

4,933 10,524 2,267 6,166 1,184 4,358 1,083 القصيم

353 615 1,323 471 994 144 329 املنطقة الشرقية

425 979 278 850 23 129 255 عسير

5 21 16 8 9 13 7 تبوك

114 190 28 114 5 76 23 حائل

0 0 0 0 0 0 0 الحدود الشماليه

0 0 0 0 0 0 0 جازان

1 2 0 1 0 1 0 نجران

246 375 43 308 5 67 38 الباحة

43 154 35 129 2 25 33 الجوف

6,279 13,218 4,825 8,328 2,466 4,890 2,359 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

*م 2018عدد اإلبل حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

أجنبي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي أربع سنوات فأكثر أقل من أربع سنوات

٨٠



(33)تابع جدول  

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

7 23 12 22 8 1 4 الرياض

5 10 1 7 1 3 0 مكة املكرمة

0 0 0 0 0 0 0 املدينة املنورة

2,876 5,415 1,009 3,196 58 2,219 951 القصيم

52 174 38 133 10 41 28 املنطقة الشرقية

0 0 0 0 0 0 0 عسير

0 0 0 0 0 0 0 تبوك

0 0 0 0 0 0 0 حائل

0 0 0 0 0 0 0 الحدود الشماليه

0 0 0 0 0 0 0 جازان

66 186 49 144 13 42 36 نجران

28 45 6 37 2 8 4 الباحة

73 183 37 145 4 38 33 الجوف

3,107 6,036 1,152 3,684 96 2,352 1,056 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

*م 2018عدد اإلبل حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

مهجن

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي أربع سنوات فأكثر أقل من أربع سنوات

٨١



م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

(33)تابع جدول  

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

50,198 115,994 20,598 97,375 6,338 18,619 14,260 الرياض

12,105 24,303 7,828 18,688 2,084 5,615 5,744 مكة املكرمة

7,139 15,747 5,025 11,814 1,792 3,933 3,233 املدينة املنورة

33,271 84,029 16,219 62,995 4,684 21,034 11,535 القصيم

20,386 56,314 11,722 43,823 4,059 12,491 7,663 املنطقة الشرقية

7,355 22,989 5,781 18,098 1,784 4,891 3,997 عسير

3,463 8,536 3,838 6,545 2,107 1,991 1,731 تبوك

12,420 31,985 7,461 24,170 2,240 7,815 5,221 حائل

563 1,001 171 876 39 125 132 الحدود الشماليه

3,465 7,764 1,962 5,848 915 1,916 1,047 جازان

8,315 18,202 4,676 14,106 1,668 4,096 3,008 نجران

2,693 6,454 1,297 5,255 460 1,199 837 الباحة

4,527 10,346 2,611 8,439 1,028 1,907 1,583 الجوف

165,898 403,664 89,189 318,032 29,198 85,632 59,991 اإلجمالي

ال يشمل مربي املاشية في البادية و أطراف املسميات السكانية* 

*م 2018عدد اإلبل حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

اإلجمالي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي أربع سنوات فأكثر أقل من أربع سنوات

٨٢



(34)جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

4,113 8,285 3,976 7,835 3,268 450 708 الرياض

840 1,708 560 1,286 219 422 341 مكة املكرمة

105 224 43 180 20 44 23 املدينة املنورة

359 539 162 421 88 118 74 القصيم

2,226 3,938 1,557 3,149 935 789 622 املنطقة الشرقية

951 1,630 476 1,338 214 292 262 عسير

210 390 97 210 71 180 26 تبوك

8 8 3 8 1 0 2 حائل

785 2,026 1,494 1,494 771 532 723 جازان

475 775 321 547 62 228 259 نجران

204 420 149 348 86 72 63 الباحة

34 83 17 63 8 20 9 الجوف

10,311 20,026 8,855 16,879 5,743 3,147 3,112 اإلجمالي

ال تشمل أعداد األبقار في املشاريع املتخصصة* 

م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

*م 2018عدد األبقار حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيارزات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

محلي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنتين فأكثر أقل من سنتين

٨٣



(34)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

493 615 29 592 8 23 21 الرياض

9 17 71 12 35 5 36 مكة املكرمة

1 2 0 2 0 0 0 املدينة املنورة

19 32 7 28 5 4 2 القصيم

512 850 847 785 192 65 655 املنطقة الشرقية

30 74 19 60 4 14 15 عسير

3 15 0 10 0 5 0 حائل

2 5 0 5 0 0 0 جازان

0 0 0 0 0 0 0 نجران

4 8 1 5 0 3 1 الباحة

1 4 0 4 0 0 0 الجوف

1,075 1,622 974 1,503 244 119 730 اإلجمالي

ال تشمل أعداد األبقار في املشاريع املتخصصة* 

م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

*م 2018عدد األبقار حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

أجنبي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنتين فأكثر أقل من سنتين

٨٤



(34)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

15 43 65 29 8 14 57 الرياض

27 31 2 30 1 1 1 مكة املكرمة

0 0 0 0 0 0 0 املدينة املنورة

5 39 3 23 3 16 0 القصيم

52 163 64 116 38 47 26 املنطقة الشرقية

6 20 5 17 2 3 3 عسير

26 38 10 33 5 5 5 جازان

1 3 2 2 1 1 1 نجران

5 9 2 8 0 1 2 الباحة

2 20 14 9 9 11 5 الجوف

139 366 167 267 67 99 100 اإلجمالي

ال تشمل أعداد األبقار في املشاريع املتخصصة* 

م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

*م 2018عدد األبقار حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

مهجن

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنتين فأكثر أقل من سنتين

٨٥



(34)تابع جدول 

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

4,621 8,943 4,070 8,456 3,284 487 786 الرياض

876 1,756 633 1,328 255 428 378 مكة املكرمة

106 226 43 182 20 44 23 املدينة املنورة

382 610 172 472 96 138 76 القصيم

2,791 4,951 2,468 4,050 1,165 901 1,303 املنطقة الشرقية

986 1,724 500 1,415 220 309 280 عسير

210 390 97 210 71 180 26 تبوك

11 23 3 18 1 5 2 حائل

813 2,069 1,504 1,532 776 537 728 جازان

477 778 323 549 63 229 260 نجران

213 437 152 361 86 76 66 الباحة

38 107 31 76 17 31 14 الجوف

11,525 22,014 9,996 18,649 6,054 3,365 3,942 اإلجمالي

ال تشمل أعداد األبقار في املشاريع املتخصصة* 

م2019مسح ااإلنتاج الزراعي - إحصاءات الزراعة 

*م  2018عدد األبقار حسب الساللة وفئة العمر والجنس في الحيازات الزراعية على مستوى املناطق االدارية باململكة لعام 

اإلجمالي

املناطق اإلدارية
اإلناث الحلوب

اإلجمالي سنتين فأكثر أقل من سنتين

٨٦



البيض املنتج أخرى طاووس نعام أرانب سمان إوز ديك رومي بط حمام دجاج املناطق اإلدارية

36,000,396 291 451 1,427 89,083 96,100 5,886 5,537 25,967 960,705 724,281 الرياض

5,317,264 571 166 53 4,122 3,694 661 617 4,398 102,776 82,047 مكة املكرمة

852,115 0 49 62 7,529 341,829 1,325 894 3,938 37,965 71,010 املدينة املنورة

58,018,265 0 113 267 28,421 8,132 4,928 4,058 60,865 1,526,397 519,557 القصيم

11,579,883 67 216 190 19,654 3,493 3,159 1,808 29,782 391,980 331,836 الشرقية

407,307 0 62 18 3,452 1,319 355 113 493 10,360 16,292 عسير

827,736 0 0 16 1,898 207 405 99 1,100 14,042 25,083 تبوك

5,133,692 0 85 32 14,637 562 917 216 4,064 197,991 142,603 حائل

337,618 0 0 0 755 0 44 67 661 16,220 8,235 الحدود الشمالية

786,639 0 55 0 119 89 1,423 186 2,879 20,306 24,582 جازان

1,395,262 0 22 44 817 314 227 189 453 19,294 48,112 نجران

369,646 0 0 0 546 190 243 90 692 8,544 13,202 الباحة

5,814,761 115 446 0 16,841 611 9,039 2,127 10,159 138,377 129,473 الجوف

126,840,584 1,044 1,665 2,109 187,874 456,540 28,612 16,001 145,451 3,444,957 2,136,313 اإلجمالي

ال يشمل أعداد الدواجن في املشاريع الزراعية املتخصصة* 

م2019مسح اإلنتاج الزراعي  - إحصاءات الزراعة 

ة باململكة نهاية عام أعداد الدواجن املنزلية حسب النوع وعدد البيض املنتج  *م 2018على مستوى املناطق اإلداري

(35)جدول 

٨٧



(36)جدول 

اإلجمالي (حديثة)صناعية  (تقليدية)بلدية 

(طن)كمية انتاج العسل  (طن)كمية انتاج العسل  (طن)كمية انتاج العسل 

9,859.6 6,932.6 2,927.0 الرياض

10,229.7 869.0 9,360.7 مكة املكرمة

2,052.3 264.8 1,787.5 املدينة املنورة

6,303.2 4,211.3 2,091.9 القصيم

8,564.5 4,189.3 4,375.2 الشرقية

13,505.0 1,083.1 12,421.9 عسير

5,432.8 4,632.8 800.0 تبوك

5,111.2 2,809.6 2,301.7 حائل

44.8 0.0 44.8 الحدود الشمالية

31,171.2 2,070.0 29,101.1 جازان

232.5 0.0 232.5 نجران

9,302.6 2,649.9 6,652.7 الباحة

35,466.9 28,576.4 6,890.5 الجوف

137,276.2 58,288.7 78,987.5 اإلجمالي

املناطق اإلدارية

م2018إجمالي كمية إنتاج العسل حسب نوع الخلية  وكمية اإلنتاج املباع  على مستوى املناطق اإلدارية باململكة لعام 

م2019مسح اإلنتاج الزراعي  - إحصاءات الزراعة 

٨٨
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