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   التعدادخلفية عامة عن  .1
  املقدمة  1.1

للموسم الزراعي  2007تعدادها الزراعي السادس يف األردن عام العامة  اإلحصاءاتنفذت دائرة 
 1975ثالث عام وال 1965والثاين عام  1953حيث أجري التعداد الزراعي األول عام  ،2006/2007

   التعداد الزراعي الشامل على فترات زمنية يوصى بإجراءو ،1997 عام واخلامس 1983عام والرابع 
راء تقديرات مستقبلية بدقة منتظمة، مما يتيح توفري معلومات ميكن مقارنتها يف تتابع ثابت، ومتكن من إج

إجراء تعداد زراعي شامل األغذية والزراعة الدولية لألمم املتحدة منظمة قد تضمنت توصيات و كبرية،
، 2007عام  تعدادها الزراعيدائرة اإلحصاءات العامة  نفذت حيث، ثرمرة كل عشر سنوات على األك

  .إىل قانون اإلحصاءات العامة يف هذا اخلصوص ًاستنادا
  
 اتتقسيمالكونه يوفر بيانات شاملة عن خصائص القطاع الزراعي حسب  يفبع أمهية التعداد الزراعي نت

متكامال لتصميم وسحب عينات املسوح الزراعية إطارا حديثا و اإلدارية على خمتلف مستوياا مما يوفر
  .املختلفة للسنوات اليت تلي التعداد

  
مـع  جل ومتطـورة  جديدة تقنيةباستخدام  1949يف أواخر عام  إنشائهاقامت الدائرة وألول مرة منذ 

ك الورقية وذل االستمارةالبيانات، حيث مجعت البيانات من خالل استمارة الكترونية بدال من  ةومعاجل
واإلدخـال   من شأا تقليل أخطاء تدوين البيانات وجتاوز أخطاء الترميزاليت باستخدام األجهزة الكفية 

كما أن هذه التقنية  ،امليدان مباشرة يف املستوفاةلبيانات معاجلة أي خطأ أو عدم استكمال ا إىلباإلضافة 
مـن عمليـة    االنتهاءشر النتائج حال ن ، إضافة إىل إمكانيةمراقبة سري العمل باستمرارامتازت بإمكانية 

  .اجلمع امليداين للبيانات
  

  تعريف التعداد الزراعي  2.1
التعداد الزراعي هو عملية إحصائية واسعة النطاق تتوىل احلكومة تنفيذها جلمع معلومات كمية عن 

وتشمل  ،دام احليازة الزراعية كوحدة للعدباستخ) هيكل القطاع الزراعي(تركيب القطاع الزراعي 
  .عملية التعداد كافة مناطق اململكة خالل عام زراعي كامل

  
يغطي التعداد مجيع احليازات الزراعية اليت حتقق شروط احليازة الزراعية سواء كانت حيازات نباتية أو 

  .حيازات حيوانية أو كليهما
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   التعداد الزراعي أهداف 3.1
  :اإلحصائية األخرى باألهداف التاليةيتميز التعداد الزراعي عن غريه من العمليات 

شامل تبىن على أساسه املسوح اإلحصائية الزراعية السنوية والربعيـة املتعلقـة   وتوفري إطار حديث  .1
باملساحة الزراعية، واإلنتاج ومدخالت اإلنتاج الزراعي، وأعداد الثروة احليوانية، والتكوين الرأمسايل 

 .ة، والثروة السمكية، والنحليف القطاع الزراعي، واألسعار الزراعي
سواء  الزراعي ختدم املخططني يف الدولةومفصلة عن خمتلف جوانب القطاع  شاملةتوفري بيانات  .2

أو أولئك املعنيني برسم السياسات  ،واالجتماعية االقتصاديةأولئك املعنيني بالتخطيط العام للتنمية 
 .وكذلك مستخدمي البيانات يف القطاع اخلاص ةالزراعي

املستخدمني يف خمتلف  احتياجاتسد النقص وتغطية القصور يف بعض أنواع البيانات الزراعية لتلبية  .3
 .ااالت

 .على مستوى الوحدات اإلدارية الصغرية إحصائيةتوفري بيانات  .4
  

   مشولية التعداد الزراعي 4.1
  :من حيوز كل 2007التعداد الزراعي لعام  اشتمل

 ، أوي مساحة حمميةأو أ دومن أرض زراعية فأكثر •
 رؤوس فأكثر من الضأن أو املاعز أو كليهما، أو عشرة •
 حد فأكثر من إناث األبقار، أوارأس و •
 رأس واحد فأكثر من اجلمال، أو •
 خاليا حنل فأكثر، أو )5( •
 أو ،داجنا فأكثر من الدواجن املرتلية )30( •
  )وغريها.... كمزارع األبقار والدواجن (مزرعة منظمة  •

  
  القانوين إلجراء التعداد الزراعي السند 5.1

    تاملؤق من قانون اإلحصاءات )4(من املادة ) ب(على الفقرة  الزراعي إجراء التعداديف مت االستناد 
واليت تتضمن إجراء تعداد عام كل عشر سنوات على األكثر يف املوعد الذي يقرره  ،2003لسنة  8رقم 

  .أي من ااالت واألمور وذكر منها الزراعة على تنسيب الوزير يف اجملس الوزراء بناء
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  املرحلة التحضريية للتعداد .2
   األعمال التحضريية 1.2

اخلمسة عشر شهراً بسبب كثرة وتنوع األنشطة  تجتاوزت املرحلة التحضريية فترة زمنية استغرق
نشاطات الأهم  منو، والفعاليات، وكوا تعىن بتحديد األهداف ووضع اخلطط ملا بعدها من مراحل

اللجان املتخصصة إلدارة مجيع مراحل و والفنية اإلداريةتشكيل األجهزة  هذه املرحلة تضمنتهااليت 
   عددا من املختصني يف دائرة اإلحصاءاتاللجنة التحضريية اليت ضمت  حيث مت تشكيل ،التعداد
اليت أعدت من قبل  ،الزراعيةراجعت االستمارة العامة للتعداد وسجل حصر احليازات  واليت ،العامة

مبراجعة مرشد التعداد الزراعي الذي اشتمل على تعليمات ملء  تاملختصني يف القسم الزراعي، وقام
االستمارة والتعاريف املستخدمة يف التعداد، كما قامت اللجنة مبراجعة دليل التجمعات السكانية ومناذج 

  .ضبط اإلنتاج ومراقبة سري العمل
  

جنة الوزارية العليا من عدد من الوزراء املعنيني وذلك إلعطاء التعداد األمهية املناسبة له على مت تشكيل الل
املستوى الوطين، ولضمان تنسيق األنشطة والفعاليات املختلفة للتعداد والختاذ القرارات نيابة عن جملس 

  .الوزراء
  

 من شأا يئة إمكانات ارات اليتأقرت اللجنة الوزارية اخلطة الشاملة للتعداد واختذت كافة القر
إصدار القرارات الالزمة احلكومية املختلفة لتسهيل مهام القائمني على عملية التعداد و األجهزة
 ، كما وافقت اللجنة على تشكيل جلان تنسيقية يف احملافظات واأللوية برئاسة احلاكم اإلداريوتنفيذها

كافة متطلبات العمل ث توفري مراكز العد ووسائط النقل ووذلك لتسهيل مهام الكوادر امليدانية من حي
  :كل من يف عضويتها التنسيقية م اللجنةامليداين، وتض

 مندوب مديرية الزراعة/ مدير .1
 مندوب مديرية الشرطة/ مدير .2
 مندوب الصناعة والتجارة/ مدير .3
  مندوب سلطة وادي األردن .4

  
االستمارة على  لملتشتهجية التعداد واستمارته فنية للتعداد الزراعي دف دراسة منمت تشكيل جلنة 

كرب قدر ممكن من البيانات الالزمة خلدمة اجلهات الرمسية واخلاصة، كما قامت اللجنة الفنية مبناقشة أ
أساليب العد املقترحة من قبل اللجنة التحضريية، وضمت اللجنة الفنيني يف دائرة اإلحصاءات العامة 

  :سسات احلكومية التاليةوممثلني عن الوزارات واملؤ
  وزارة التخطيط والتعاون الدويل .1
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  وزارة الزراعة .2
  وزارة املياه والري .3
  اجلامعة األردنية .4
  وزارة الصناعة والتجارة .5
  وزارة البلديات .6
  أمانة عمان الكربى .7

  
مت خالل املرحلة التحضريية تشكيل اللجنة اإلعالمية للتعداد واليت ضمت يف عضويتها ممثلني عن دائرة 

قد كان هلذه داد، ودف رسم وتنفيذ اخلطة اإلعالمية للتع اءات العامة واملؤسسات اإلعالميةحصاإل
، ومن التعاون مع الباحثني امليدانيني اللجنة دور هام يف توعية املواطنني بأهداف التعداد وضرورة

 إىلدائرة وما يرمز تصميم شعار التعداد الذي تضمن اسم ال اإلعالميةاللجنة  أجنزااليت  األولويات
، وقد مت وضع الشعار على مجيع )بالتعداد اخلري يزداد( عبارة وإضافةالنبات واحليوان وسنة التعداد، 

  . اإلعالميةوثائق التعداد الزراعي واملخاطبات الرمسية واحلمالت 
  

 إطارديث خالل املرحلة التحضريية، حيث قامت الفرق امليدانية بتح التحضري اجلغرايف نفذت عملية
إعادة حزم كافة التجمعات  متو،  2004املباين واملساكن الذي وفره التعداد العام للسكان واملساكن عام 

تثبيت العالمات امليدانية الالزمة على حدود التجمعات السكانية وداخلها، باإلضافة إىل والسكانية 
ك العشرات من العاملني املدربني يف وقد شار.  حتديث إطار املباين واملساكن من حيث احلذف واإلضافة

  . 2007وحىت اية شهر آذار  2006 الثاينتشرين أشهر من شهر  مخسةهذه العملية وعلى مدى 
  

   الوثائق الرئيسية للتعداد 2.2
   :الزراعي الوثائق التالية دالتعدا تضمن

  سجل حصر احليازات الزراعية .1
على أولئك األفراد  للتعرفزيارة كل األسر يف اململكة من خالل  عملية حصر احليازات الزراعية تمت

الكترونيا باستخدام اجلهاز ، وقد مت تصميم سجل احلصر تنطبق عليهم شروط احلائز الزراعيالذين 
  .سواء كانت هذه األسر أسرا زراعية أو غري زراعية الكفي لتضمينه أمساء مجيع أرباب األسر

  
حتديد احلائزين الزراعيني ويئة إطار إحصائي يشتمل على بيانات  ويهدف حصر احليازات الزراعية إىل

حيازات  أمساء احلائزين الزراعيني وعناوينهم ومواقع حيازام سواء كانت حيازات نباتية أو حولوافية 
  .الزراعية الدورية اإلحصائيةويستخدم هذا اإلطار للدراسات  ،أو كليهما حيوانية
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  ادالعامة للتعد االستمارة .2
  :استمارة التعداد الزراعي البنود التالية اشتملت

 البيانات التعريفية .1
حسب  هائوأجزا احليازة عنوان على بالتفصيل وكذلك انات التعريفية على عنوان احلائزتشتمل البي

واملسكن الذي يقيم به احلائز  رقم املبىن إىل باإلضافةاحملافظة واللواء والقضاء واملدينة أو القرية 
  .راعيالز

 بيانات دميوغرافية عن احلائز .2
األساسية مثل العمر واجلنس واجلنسية والرقم الوطين واملستوى  احلائز بياناتيشتمل هذا البند على 
لدخل األسرة، وكذلك  ي، واملصدر الرئيسة والثانوية وعدد أفراد األسرةيالتعليمي واملهنة الرئيس
  .مصادر متويل احليازة

 العمالة .3
  .بند عدد العمالة املستخدمة حسب نوع العمالة واجلنس واجلنسية واملستوى التعليمييبني هذا ال

 الرئيسيمصادر الري  .4
  . يشتمل هذا البند على بيانات مصدر الري الرئيسي للحيازة النباتية

 استخدام األرض .5
اصيل احلقلية يبني هذا البند كيفية استغالل كل جزء من أجزاء احليازة من حيث املساحة املزروعة باحمل

احملمية واألشجار املثمرة، ومساحة املشاتل وأزهار القطف، ومساحة املراعي وواخلضراوات املكشوفة 
  .مساحة األرض غري الصاحلة للزراعة، وغريهاو والغابات، واملساحة املتروكة بورا للراحة

 احملاصيل .6
صول منها حسب العروة الزراعية هذا البند أنواع احملاصيل املزروعة يف احليازة ومساحة كل حم يبني

  .الرينظام الزراعة ووأسلوب 
 الثروة احليوانية .7

يتضمن هذا البند بيانات عن أعداد الضأن واملاعز واألبقار حسب الساللة واجلنس وفئة العمر، كما 
  .والنحل واألمساك يتضمن بيانات عن أنواع املزارع املنظمة والدواجن املرتلية

 راعيةالز اآلالت واملعدات .8
  . املستخدمة يف احليازة حسب أنواعها يبني هذا البند أعداد اآلالت واملعدات

 املباين واإلنشاءات غري السكنية .9
  .احليازة على ارض املقامة اتيشتمل هذا البند على أعداد ومساحات مجيع األبنية واإلنشاء
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 تطبيقات زراعية .10
أو أمسدة كيماوية أو  ،يف احليازة بذورا حمسنة ستخدما قد يبني هذا البند فيما إذا كان احلائز الزراعي

للتربة، كما تناول هذا البند  حتليال أجرىأو  ،ةأو عالجات أو أساليب مكافحة حيوي ،عضوية
  .مصادر اإلرشاد الزراعي

  
  مرشد التعداد الزراعي .3

كما اشتمل  ،اشتمل مرشد التعداد الزراعي بشكل أساسي على مجيع املصطلحات والتعاريف الالزمة
وتعليمات ملء منوذج  ،مجيع كوادر التعداد تومسؤولياعلى أهداف ومنهجية التعداد والتعريف مبهام 

  .ق استمارة العديحصر احليازات الزراعية واستمارة التعداد، كما تضمن قواعد تدق
  
  العد البعدي استمارة .4

   .استمارة التعداد الواردة يف الرئيسية البنود بعض على االستمارةاشتملت هذه 
 

  الكوادر البشريةتنظيم  3.2
عملية التعداد القيام بالعديد من اإلجراءات والعمليات اليت تكفل حسن سري العمل وانسيابه  تتطلب

مت تنظيم الكوادر البشرية املشاركة يف  لذا، التحضري ملا قبل فترة العد أو خالهلاات سواء أثناء عملي
  :انية للتعداد على النحو التايلاألعمال اإلدارية وامليد

 اجلهاز اإلداري للتعداد .1
  :ويتكون من

 .املدير الوطين للتعداد/ املدير العام لإلحصاءات  .أ 
 .املدير الوطين للتعداد يمساعد  .ب 
 .املدير التنفيذي للتعداد  .ج 
 .املدير التنفيذي للتعداد يمساعد  .د 

  
  الدعم الفين للتعداد موظفو .2

اليت قد تعترض الباحثني أثناء استيفاء البيانات  التقنية على حل املشاكل لعملبا الدعم الفين موظفو كلف
على األجهزة الكفية والربامج اليت حتتويها تلك األجهزة، وأيضا اإلشراف على عملية نقل البيانات من 

التعداد عمليات وكذلك نقل البيانات اىل غرفة  ،األجهزة الكفية إىل أجهزة احلاسب اآليل يف مراكز العد
 .من املختصني يف هذا اال ني اثننيكل مركز عد مبوظف زود، حيث املركزية
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  املنسقون .3
 حيث قاموا بتنظيم العمل ،باإلشراف على عملية العد يف حمافظات معينة حددت هلماملنسقون  كلف

 .منسقني 6 وفق الربنامج الزمين للتعداد، وقد بلغ عددهم اإلنتاجوضبط 
  
  املفتشون .4

عليهم وتأمينهم بكافة ويقوم بتوزيع العمل اليومي  املفتش باإلشراف على عدد من املراقبني، كلف
 21وقد بلغ عددهم  ،تزويد املنسقني بتقارير يومية عن سري العمل امليداين إىل، باإلضافة املستلزمات

 .مفتشا
  
  ضباط االرتباط .5

فة بالعمل مع كوادر التعداد يف مراكز العد وزارة الزراعة يف احملافظات املختل يكلف بعض موظف
ارتباط دف تيسري عملية مجع البيانات نظرا ملهامهم كمرشدين زراعيني يف مناطق العمل  باطكض

  .املختلفة
  
  املراقبون .6

 الباحثنيتتلخص مهمة املراقب بتنفيذ العمل اليومي املوكل لفريقه، وذلك بتوزيع العمل اليومي على 
 .مراقبا 120اليت قد تعترضهم، وقد بلغ عدد املراقبني  وحل املشاكل والصعوبات ،امليدان إىلرافقتهم وم
  
  نلباحثوا .7

يف  من أهم العناصر املشاركة يف التعداد وتقع على عاتقه مسؤولية مجع البيانات )العداد( الباحث يعترب
، لذلك مت ية التعداد تفرغا كامالمنطقة عد معينة توكل إليه من قبل املراقب ويتفرغ الباحث فيها لعمل

  .باحث 400، وقد بلغ عددهم معايري من أمهها املؤهل العلمي اختيار الباحثني حسب
  

  تعبئة الكوادر البشرية 4.2
ملناطق العد  ري اجلغرايفضالزراعي بتعبئة الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ عملية التح باشرت إدارة التعداد
، وقد شارك عشرات املوظفني يف عملية التحضري اجلغرايف 2006شرين أول ت شهر اعتبارا من مطلع

  .2007آذار  اية شهر حىتحيث استمرت هذه العملية 
  

قامت إدارة التعداد أيضا بتقدير أعداد الكوادر البشرية من كافة املستويات اليت ستشارك يف مجع بيانات 
  .التجربة القبليةإجناز التحضري اجلغرايف وكذلك التعداد الزراعي وفقا للمعطيات اليت توافرت من 
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من منسقني ومفتشني ومراقبني  مشاركا، 850بلغ جمموع الكوادر البشرية املشاركة يف التعداد حوايل 
مت توزيعهم حسب  حيثوكذلك السائقني وموظفي اخلدمات املساندة،  ،وباحثني وفرق الدعم الفين

وزارة الزراعة ليعملوا جنبا  بعض كوادر انتدبتكما  ،لويةت واألعلى مراكز عملهم يف احملافظااحلاجة 
العامة، علما بانه مت تعيني املراقبني والباحثني وفرق الدعم الفين  اإلحصاءاتجنب مع موظفي دائرة  إىل

   .تعيينا مؤقتا على حساب مشروع التعداد الزراعي
  

ة وذلك بالتعاون مع كافة اجلهات الرمسية يف احملافظات واأللوي مراكز العدمت جتهيز عدد كبري من 
حاسوب  أجهزةساسية من تزويد مراكز العد باملستلزمات األبواخلاصة، كما قامت إدارة التعداد 

  .من مراكز العد اىل غرفة العمليات املركزية اواتصاالت وخطوط انترنت لتراسل البيانات يومي
  

  الكوادر البشرية تدريب 5.2
من اجلهد واإلعداد نظرا لضخامة أعداد ني يف التعداد مسألة رئيسية تتطلب الكثري العامل بتدرييعترب 

مت إعداد خطة لذا . املشاركني من جهة، وللحصول على نوعية جيدة من الباحثني من جهة أخرى
تدريب املراقبني لللتعداد، والثانية تدريب الكوادر القيادية لاألوىل  على مرحلتني، اشتملت تدريبلل
  .باحثنيوال
  

حيث قام الطاقم الفين للتعداد مبهام  مركز الدائرة يف حمافظة العاصمة،التدريبية األوىل يف  الدورة تعقد
وقام  و األلوية، فقد متت يف مراكز العد يف احملافظات يةنالثا الدورةالتدريب للمنسقني واملفتشني، أما 

  .نيخالهلا املنسقون واملفتشون بتدريب املراقبني والباحث
  

مشل الربنامج التدرييب التعريف بأهداف التعداد ومنهجية مجع البيانات والتعاريف واملصطلحات 
واجبام  املستويات على من خمتلفوأسلوب ملء منوذج احلصر واستمارة التعداد، وتعريف املشاركني 

ت تتعلق بالتحضري كما تضمن الربنامج التدرييب حماضرا. ضمن املهام املنوطة بكل منهم ومسؤوليام
امليدانية وكيفية  اإلحصائيةاملستخدمة للداللة على كافة التقسيمات  اجلغرايف للتعداد واإلشارات امليدانية
  .استخدام اخلرائط واإلسكتشات

  
التدريب األوىل إعطاء نبذة تفصيلية عن كيفية استخدام منظومة التعداد الزراعي كأداة  دورةخالل مت 

البيانات وتدقيقها واملراجعة املكتبية هلا باستخدام تقنيات متعددة، كما مت التعرف على  فعالة لغايات مجع
  . استخدام تقنية اجلهاز الكفي يف استيفاء بيانات منوذج حصر املباين وتعبئة استمارة التعداد الزراعي
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  اخلطة اإلعالمية 6.2
وأمهية البيانات  التعداد بأهدافانات شاملة لتوعية اجلمهور ومستخدمي البي إعالميةخطة  إعدادمت 

وتعزيز ثقة املواطنني بشكل عام ، للتخطيط ورسم السياسات يف القطاع الزراعي وبرامج التنمية املختلفة
واحلائزين الزراعيني بشكل خاص باألجهزة املسؤولة عن تنفيذ التعداد واملسامهة بصورة فعالة يف عملية 

 إالى سرية املعلومات الفردية املقدمة للعاملني يف التعداد وعدم استخدامها والتأكيد عل، اإلدالء بالبيانات
   .لغايات التخطيط

  
 شارك يف احلملة اإلعالمية العديد من املؤسسات احلكومية واخلاصة كمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون

راكز العد يف يف م من خالل التغطية الشاملة جلميع مراحل وأنشطة التعداد وذلك ،واملؤسسات الصحفية
عملت املؤسسات اإلعالمية حسب اخلطة اإلعالمية اليت أقرا اللجنة اإلعالمية حيث ، مجيع احملافظات
عرضها التلفزيون بثتها اإلذاعة األردنية و والشعارات واللقاءات اليت  التقارير اإلعالمية على تقدمي
تقارير وكالة األنباء األردنية املتعلقة ، كما قامت الصحف اليومية واألسبوعية بنشر أخبار واألردين
  .، وقد اختلف أسلوب الدعاية اإلعالمية حسب مراحل التعداد املختلفةبالتعداد

  
  املركزية غرفة العمليات 7.2

حيث مت تزويدها  ،مت جتهيز غرفة العمليات املركزية للتعداد يف وقت مبكر وقبل البدء مبرحلة العد
يف غرفة العاملني بني  االتصاللتسهيل  وخطوط انترنتتفية مباشرة باخلرائط الضرورية وخطوط ها
  .العمليات املركزية ومراكز العد

على التساؤالت واالستفسارات  لإلجابة املركزية تكليف كوادر فنية متخصصة يف غرفة العملياتمت 
التوضيحات الفنية مترير كافة املالحظات وو وتلقي املعلومات املتعلقة بإجناز العمل اليومي ،الفنية

واإلدارية لكافة منسقي ومفتشي التعداد يف حمافظات وألوية اململكة، وكذلك اإلجابة على 
  .االستفسارات الواردة من املواطنني وتوضيح أهداف التعداد هلم

  
  العد التجرييب 8.2

اطق األغوار بإجراء عد جترييب يف كل من من 2007نيسان قامت جمموعة من الفرق امليدانية خالل شهر 
  :وقد استهدفت عملية العد التجرييب مايلي ،يوما 14ملدة استمرت  واملرتفعات التابعة حملافظة الكرك

 .تعداد ومنوذج احلصر ميدانيااختبار استمارة ال .1
 .تقدير الوقت الالزم الستيفاء بيانات منوذج احلصر واستمارة التعداد الزراعي للحائز .2
 .نية الالزمة ملرحلة العد الفعليتقدير اعداد الكوادر امليدا .3
 .اختبار استخدام منظومة التعداد الزراعي االلكترونية وفعالية اجلهاز الكفي .4
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اكتسب العاملون يف مرحلة العد التجرييب خربة جيدة يف تعبئة منوذج احلصر واستمارة التعداد باستخدام 
نتائج مرحلة العد  إىلواستنادا  ،اجلهاز الكفي، والتعرف على املشكالت امليدانية وأسلوب حلها

    .وبعض بنودها االلكترونية التجرييب فقد مت إجراء التعديالت الالزمة على استمارة التعداد
  
  العدمرحلة  .3

أثناء املرحلة التحضريية،  ةاملختلفتعترب مرحلة العد من أهم مراحل التعداد واليت تعد من أجلها اخلطط 
  .2007اية شهر أيلول واستمر حىت  2007شهر حزيران  مطلعمن  وقد بدأ العمل فيها اعتبارا

  
 الستيفاءبزيارة كل مسكن ضمن منطقة عمله  اإلحصائيد أن يقوم الباحث ااقتضت منهجية التعد

  :االحتماالت التالية ضمن املطلوبةبيانات ال
سرة وبيانات سرة غري زراعية ويف هذه احلالة كان الباحث يسجل فقط اسم رب االألا تكونن أ .1

 .األسرةاملسكن وعدد افراد 
حائزا زراعيا ال تنطبق عليه شروط حتقق احليازة الزراعية ويف هذه سرة األ يكون أحد أفرادأن  .2

سجل احلصر فقط وال ينتقل الستيفاء بيانات استمارة  البيانات املطلوبة ضمنالباحث  يدوناحلالة 
 .التعداد

سرة زراعية تضم حائزا زراعيا تنطبق عليه شروط حتقق احليازة الزراعية حيث يقوم األ تكون أن .3
ومن مث ينتقل الستيفاء بيانات  ،الباحث يف هذه احلالة باستيفاء بيانات احلائز يف سجل احلصر

 .استمارة التعداد التفصيلية
 
حتمل حبيث  وادي األردن،من قبل سلطة  نظمتواليت  نظرا خلصوصية الوحدات الزراعية يف األغوارو

كل وحدة رقما خاصا ا ضمن جمموعة من األحواض حتمل هي األخرى أرقاما خاصة ا، وبذلك 
الفنية ضمن مشوهلا يف العد بدقة متناهية، فقد قررت اللجنة يسهل الوصول إىل كل وحدة زراعية مما ي

  :ز لألسباب التاليةمسحها من خالل زيارة موقع الوحدة الزراعية بدال من موقع احلائ
قد ال يكون مالك الوحدة الزراعية هو احلائز الزراعي للوحدة ويديل مبعلومات عنها، ويف نفس  .1

يف حال  الوقت يديل احلائز الفعلي هلذه الوحدة مبعلومات أخرى عنها وهنا حيدث التكرار يف البيانات
عدم التكرار ألن الوحدة اليت يتم يضمن يف موقعها زيارة الوحدة  بينما، زيارة كل منها يف مسكنه

 .عدها ال تستوىف عنها بيانات مرة أخرى من خالل زيارة مسكن احلائز
ولعدم مساكن بعيدة عن موقع الوحدة الزراعية،  يفهناك فئة من حائزي الوحدات الزراعية يقيمون  .2

األمر الذي  من خالل مدير بأجر موجود بشكل دائم يف الوحدة الزراعية،تدار وحدام تفرغهم 
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لعدم إملام احلائز  يتطلب زيارة الوحدة يف موقعها للحصول على البيانات اخلاصة بالوحدة الزراعية
 .بكافة النشاطات الزراعية يف وحدته

  
ويتنقل بينهم، وحيضر  مواقع عملهم ويوزعهم على كان املراقب يرافق الباحثني التابعني له إىل امليدان

راجعة مب فريق الدعم الفين إدارةويقوم املفتش على  املنجزة، االستماراتة من ق عينيدقبعض املقابالت و
وتزويد املنسق  يف امليدان الفرق اليت تواجه اإلدارية وحل املشكالت ،املنجزة االستماراتبعض 

اليت قد تعترض الباحثني  الفنية ويعمل فريق الدعم الفين على حل املشاكل  .بكشوف اإلنتاج اليومي
، وأيضا اإلشراف على عملية نقل البيانات من األجهزة الكفية إىل أجهزة احلاسب ء استيفاء البياناتأثنا

العمل  منطقته وإدارة يفعلى جمموعة من املفتشني  املنسق بدوره شرفأوقد   .اآليل يف مراكز العد
ت الحظات عليها إن وجدلتقييمها وإبداء امل جناز اليوميبكشوف اإلتزويد إدارة التعداد فيها وامليداين 
مرحلة  أثناءدأبت إدارة التعداد على متابعة األعمال لتأكد من حسن سري العمل امليداين، كما اوبالتايل 

  .ظات من خالل الزيارات امليدانيةالعد يف خمتلف املناطق واحملاف
  
  مرحلة جتهيز البيانات .4

   ختزين البيانات 1.4
بيانات سجل حصر احليازات الزراعية وبيانات إلدخال  زة الكفيةاألجهعداد الزراعي الت يف استخدم
ولذلك عمل فريق الدعم الفين وبشكل  الورقية، االستمارة استخدام بدال من الكترونياالعامة  االستمارة

مث نقلها الكترونيا  من األجهزة الكفية إىل أجهزة احلاسب اآليل يف مراكز العد يومي على نقل البيانات
قراص مضغوطة أعلى  ايومي مت ختزينهاالبيانات  حفظالدائرة الرئيسية، ولضمان  دة البيانات يفقاع إىل

  .وكذلك على قرص صلب خالل فترة العد
  

   التدقيق املكتيب 2.4
نظرا لضخامة حجم البيانات اليت مجعت من امليدان أثناء مرحلة العد كان ال بد من تعبئة الكوادر 

موظفا مت تدريبهم  )15( حيث مت تعيني ،لبيانات الواردة من مراكز العداتدقيق الالزمة لعملية البشرية 
قيق باستخدام أجهزة احلاسب اآليل، وبإشراف الفنيني املتخصصني من إدارة على أسس وقواعد التد

  .التعداد
  تبويب النتائج .5

 االستمارةلتعداد بعد إقرار لبيانات من قبل الفنيني يف إدارة اخطة تبويب ايف املرحلة التحضريية  أعدت
بصيغتها النهائية من قبل اللجنة الفنية، وقد زود قسم احلاسب اآليل ذه اخلطة حيث صممت الربامج 

  .الالزمة الستخراج النتائج، ومتت جتربة هذه الربامج على استمارة العد التجرييب
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باستخراج اجلداول باستخدام حزم من مجيع عمليات التجهيز اإللكتروين متت املباشرة  االنتهاءبعد 

قام املختصون بتدقيق جداول و ،ORACLEالربامج احلديثة املتوفرة يف الدائرة واملعروفة باسم 
زمة، كما مت تدقيق اجلداول من املخرجات من حيث اتساق النتائج ومنطقيتها وإجراء املقارنات الال

  .ئيالناحية الشكلية واللغوية قبل اعتمادها بالشكل النها
  
 2004التقسيمات اإلدارية اإلحصائية يف اململكة لعام.6

 احملافظة اللواء القضاء
 قصبة عمان عمان

  العاصمة

 ماركا  ماركا
 القويسمة  القويسمة
 اجلامعة  اجلامعة

 وادي السري  وادي السري
 سحاب  سحاب
  أم الرصاص  اجليزة  اجليزة
  رجم الشامي املوقر  املوقر

  اعورن
  أم البساتني ناعور

  حسبان
  السلط

 قصبة السلط

 البلقاء

  العارضة
  عالن وزي
  عريا ويرقا

 الشونة اجلنوبية  الشونة اجلنوبية
 دير عال  دير عال
 عني الباشا  عني الباشا

  الفحيصماحص و  الفحيصماحص و
  الزرقاء

   قصبة الزرقاء
  الزرقاء

  بريين
  الضليل
  زرقاأل

 الرصيفة  الرصيفة
 اهلامشية  اهلامشية
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  مادبا

  قصبة مادبا

  دباأم

  جرينة
  ماعني
  الفيصلية
  ذيبان

  العريض  ذيبان
  مليح
 اربدقصبة  ربدا

  ربدا
  

 الرمثا  الرمثا
 الكورة  الكورة
 بين كنانة  بين كنانة

 األغوار الشمالية  األغوار الشمالية
 عبيدبين  بين عبيد

 املزار الشمايل  املزار الشمايل
 الطيبة  الطيبة
 الوسطية  الوسطية
  املفرق

  قصبة املفرق

  املفرق

  بلعما
  ارحاب
  املنشية
  الصاحلية

  
  البادية الشمالية

  

  صبحا
  أم اجلمال
  دير كهف
  أم القطني

  البادية الشمالية الغربية
  

  البادية الشمالية الغربية
  

  السرحان
  حوشا
  اخلالدية
 الرويشد  الرويشد
  جرش

  املصطبة  جرش  قصبة جرش
  برما
  عجلون

  صخرة عجلون  قصبة عجلون
  عرجان
 كفرجنة  كفرجنة
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 قصبة الكرك  الكرك

  الكرك

  مؤاب  املزار اجلنويب  املزار اجلنويب
  املوجب  القصر  القصر
  غور املزرعة  نويباألغوار اجل  الصايف
 عي  عي
 فقوع  فقوع
 القطرانة  القطرانة
 قصبة الطفيلة  الطفيلة

 بصريا  بصريا  الطفيلة
 احلسا  احلسا
  معان

  قصبة معان

  معان

  ايل
  اجلفر
  املريغة
  أذرح
 البتراء  البتراء
 الشوبك  الشوبك
 احلسينية  احلسينية
  قصبة العقبة  العقبة

  وادي عربة  العقبة
  الديسة  القويرة  القويرة

  

 املصطلحات و التعاريف .7

هو عملية إحصائية واسعة النطاق تتوىل احلكومة تنفيذها جلمع معلومات كمية عن  :التعداد الزراعي
باستخدام احليازة الزراعية كوحدة للعد، وتشمل ) هيكل القطاع الزراعي(تركيب القطاع الزراعي 

  .اد كافة مناطق اململكة خالل عام زراعي كاملعملية التعد

حصر احليازات الزراعية هي عملية ميدانية تتم من خالل زيارة كل األسر  :حصر احليازات الزراعية
يف اململكة للتعرف على أولئك األفراد الذين تنطبق عليهم شروط احلائز الزراعي، وقد مت تصميم 

سر سواء كانت هذه األسر أسرا زراعية أو غري زراعية سجل احلصر إلدراج أمساء مجيع أرباب األ
وللحصول على إطار عام يستخدم أساسا  ،وذلك لضمان الشمول وجتنب اإلسقاطات يف امليدان

  .اإلحصائيةللدراسات 
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وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي ختضع إلدارة واحدة، و تشمل مجيع  هي :احليازة الزراعية
ألراضي املستعملة كليا أو جزيئا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن احليوانات املوجودة وكل ا
و أسرة، و قد أقد تكون إدارة احليازة بيد شخص واحد و  .أو املساحةامللكية أو الشكل القانوين 

و قد تتوالها عشرية أو قبيلة أو قد تدار من قبل شخصية ، أكثريشترك فيها شخصان أو أسرتان أو 
و قد تتكون ارض احليازة من جزء واحد   .شركة أو مجعية تعاونية أو وكالة حكومية اعتبارية مثل

من األقسام  أكثرواحدة أو  يف من املناطق املنفصلة أو أكثرمنطقة واحدة أو  يف تقع أكثر،أو 
 بشرط أن يشترك مجيع أجزاء احليازة يف وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة واملبايناإلدارية اإلقليمية و

حيازات  ةالتاليوال تعترب كال من النشاطات االقتصادية   .الزراعية واآلالت الزراعية وحيوانات اجلر
تقع خارج نطاق الزراعة ازراعية كو:  

  .الصيد والقنص وتربية حيوانات الصيد .1

  .استغالل الغابات أو قطع األخشاب .2

  .صيد األمساك .3

  .اخلدمات الزراعية .4

 .املشاتل اخلاصة واحلكومية .5

ميارس سيطرة إدارية على تشغيل احليازة الزراعية  اعتباريهو شخص مدين أو  :احلائز الزراعي
وتقع على عاتق احلائز مسؤوليات فنية  . د املتاحةرويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام املوا

اليومية دارة وقد يتوىل مجيع املسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإل ،واقتصادية خاصة باحليازة
ن رب إمن أعضاء األسرة بإدارة نفس احليازة ف أكثريف حالة قيام عضوين أو و  .إىل مدير بأجر

بإدارة مشتركة للحيازة وينتميان ألسر خمتلفة  أكثرويف حالة قيام فردين أو  . هو احلائز يعترب األسرة
  .نه حائز شريكأجيب تسجيل كل واحد منهم على 

ا الشخص املعين  بإدارة نشاطات احليازة الزراعية واستخدام مكوناا ومتابعة  يقصد :إدارة احليازة
  :وقد يكون الشخص املعين بإدارة احليازة  .تنفيذ هذه األعمال

حيث يتوىل املهام اإلدارية املطلوبة وال يوجد شخص أو أشخاص آخرين يقومون ذا  ،احلائز نفسه -
  .الدور

البن أو الزوجة مثال،  وجيب هنا حتديد جنس الشخص الذي يدير أحد أفراد األسرة وقد يكون ا -
 .احليازة

 .جر مادي أو عيينأر وهو شخص آخر يكلف بإدارة نشاطات احليازة اليومية لقاء أجبدير م -
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هو الشخص الذي يعترف به األعضاء اآلخرون بأنه الرئيس وله سلطة ومسؤولية  :رب األسرة
   .أساسية يف تدبري شؤون األسرة

هو الشخص الذي جتمع منه البيانات اخلاصة باحليازة الزراعية وجيب أن يكون  :املديل باملعلومات
  .قادر ومؤهل إلعطاء تلك البيانات

ولغايات التعداد ).  أو جزءا منها(هي عبارة عن فرد أو أكثر يشغلون وحدة سكنية مستقلة  :األسرة
األسرة اخلاصة فهي اليت هلا رئيس .  اجلماعية واألسرةمها األسرة اخلاصة  األسرهناك نوعان من 

ومن الشائع وجود  ،بعض أفرادها أو األسرةيف اإلنفاق من دخل رب  أفرادهاويساهم ) األسرةرب (
اشتراكهم يف مجيع  أيضاومن الشائع  ،األسرة الواحدة بعضهم ببعض أفرادصلة قرىب تربط معظم 

 أفراد جمموعةوتتكون من  أسرةعية فليس هلا رب اجلما األسرة أما.  بعضها أووجبات الطعام 
الدخل واإلنفاق مثل مساكن العمال اجلماعية ومساكن  ترتيباتولكنهم ال يشتركون معا يف 

ومساكن املعلمني واملعلمات ونزالء الفنادق والسجون  ياتاملمرضني واملمرضات خارج املستشف
بكافة  واألمنمن هؤالء معسكرات اجليش  واملصحات العقلية ويستثىن واأليتامومساكن العجزة 

  .فقد اعتمد األكرب سنا يف مساكن العمال اجلماعية ربا لألسرةغراض التعداد الزراعي وأل  .افروعه

هو الفترة الزمنية اليت تفصل ما بني تاريخ امليالد وتاريخ التعداد حمسوبة بالسنوات التقوميية  :العمر
سنة إذا كان  18مثال يعترب عمر الشخص  ،ام مهما كان عددهاأي بإمهال الشهور واألي الكاملة،
 .شهور 9سنه و 18عمره 

هو ذلك الشخص الذي كان لديه عمل يف وقت ما داخل احليازة الزراعية خالل  :العامل الزراعي
 نقدي أو عيين، وكانت حالة العمالة له تصنف بأنه عامل، وعمل مقابل أجرالزراعية لتعداد ا سنة

ون هنالك مكافآت أو تعويضات متفق عليها يف وقت ما خالل السنة، وهذا يشمل العمال ورمبا يك
الدائمني والعمال املؤقتني، والشخص الذي عمل يف احليازة مرات عديدة خالل الفترة املرجعية يعد 

   .مرة واحدة فقط من ضمن العمالة الزراعية

تظم ومستمر يف احليازة خالل السنة بشكل من يعملهو الشخص الذي  :العامل الزراعي الدائم
  .الزراعية

مستمر يف احليازة وغري بشكل غري منتظم يعمل هو العامل الذي  ):العرضي(العامل الزراعي املؤقت 
حمدودة لفترات قصرية إلجناز مهام ) العرضية(خالل السنة الزراعية وغالبا ما تستخدم العمالة املؤقتة 

  .حبيث تنتهي خدمام بانتهاء املهمةها، وغري......كاحلصاد وقطاف الثمار

فإذا   .ويقضي فيه معظم الوقت املعتاد للعمل احلائزهي العمل الرئيسي الذي ميارسه  :املهنة الرئيسية
ن مهنته الرئيسية تعترب إمن وقت عمله خالل السنة يف العمل الزراعي ف %50 كان يقضي أكثر من
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ن إوقت عمله خالل السنة يف عمل غري زراعي فمن  %50 الزراعة، أما إذا كان يقضي أكثر من
  .مهنته الرئيسية تعترب غري زراعية

من الوقت املخصص  %50ويقضي فيه اقل من  احلائزهي العمل الثانوي الذي ميارسه  :املهنة الثانوية
  .)من وقت عمله خالل السنة %50اقل من (للعمل 

ات أو احلقوق اليت يتمكن احلائز مبقتضاها حيازة هو الترتيب :)حق االستغالل(نظام حيازة األرض 
أو مستأجرة مقابل قد تكون احليازة مملوكة أو يف حكم اململوكة وعليه .  أرض احليازة واستغالهلا

  .أو مستأجرة مقابل حصة من الناتج، وقد تكون مستغلة عن طريق وضع اليد مال

ة مثمرخضراوات أو حماصيل حقلية أو أشجار  على حماصيل ملتتشهي احليازة اليت  :احليازة النباتية
  ).بيوت بالستيكية(واليت مساحتها الكلية دومن فأكثر أو أي مساحة حممية 

هي مساحة احليازة اليت ميلك حائزها سند ملكيتها وله احلق يف تقدير طبيعة  :املساحة اململوكة
  .خل ضمن حيازة األرضاملؤجرة للغري ال تدمع مالحظة أن املساحة اململوكة  ،استخدامها

هي جمموع مساحة األرض اليت يستأجرها احلائز من آخرين خالل فترة حمدودة  :املساحة املستأجرة
وتكون .  وقد تكون مقابل مبلغ من املال متفق عليه أو حصة من اإلنتاج أو االثنني معا.  من الزمن

  .مسؤولية إدارة احليازة من قبل احلائز

هي جمموع مساحة األرض اليت يستغلها احلائز دون سند  :أساس وضع اليداملساحة املستغلة على 
خاصة أو أرضا عامة  أرضا اليد واضعووقد تكون األرض اليت يستغلها   .نظام استئجارملكية ودون 

  .تستغل دون معرفة أو موافقة املالك

 أوسـاحة اململوكة مبا يف ذلك امل ي مساحة كل أجزاء احليازة جمتمعةه :للحيازةاملساحة الكلية 
وأية مساحات حيوزها احلائز وفق حقوق استغالل أخرى مثل وضع  ،املساحة املستأجرة من آخرين

وتتكون احليازة من  ،آلخرين أجرهاكان قد  إذااليد، ويستبعد منها املساحة اليت ميلكها احلائز 
  .والساحات والطرق املشغولة ببيت املزرعة وحظائر احليوانات واألراضياألراضي املزروعة 

هو أية ارض منفصلة عن بقية أجزاء احليازة سواء كان ذلك بأرض ليست حتت  :اجلزء من احليازة
وقد تتكون احليازة من ما شابه ذلك،  أوبغابات  أوبطريق عـام،  أوبسكة حديد أو تصرف احلائز 

  .تكون مجيع أجزاء احليازة حتت إدارة واحدة أنشريطة  ،جزء واحد أو أكثر

وتشمل مجيع مساحات األرض  للحيازة،هي جزء من املساحة الكلية  :املساحة الصاحلة للزراعة
  ).للراحة(حتت خمتلف أساليب االستغالل مبا فيها األراضي املزروعة واألراضي البور 
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هي جزء من املساحة الكلية، وال تصلح لزراعة أي حمصول نبايت  :املساحة غري الصاحلة للزراعة
  .أو مؤقت مثل األراضي امللحية واألراضي الصخرية واألراضي شديدة االحندار ئملسبب دا

غري (املزروعة بأسلوب الزراعة املكشوفة  وهي مجيع األراضي :رض احملاصيل املؤقتة املكشوفةأ
واليت استخدمت لزراعة حماصيل دورة حياا اقل من سنة واحدة، فهي تزرع وحتصد وجيمع  )احملمية

  .، وأزهار القطف املكشوفةوتشمل احملاصيل احلقلية واخلضراوات املكشوفة سنة، اقل من إنتاجها يف

وهي األراضي اليت تزرع بأعشاب رعوية، تستخدم لتغذية احليوانات  :رض حتت املراعي املؤقتةأ
  .سنوات سوتكون دورة حياا اقل من مخ

واليت تستغل عادة لغايات اإلنتاج  ،املؤقتةهي مساحة من ارض الزراعة  :رض متروكة بور للراحةأ
وتكون متروكة بور للراحة يف املوسم الزراعي املتعلق  احليازة،ضمن دورة زراعية تتبع يف  الزراعي،
  .بالتعداد

وهي األرض املغطاة بغطاء واقي من الزجاج أو البالستيك أو أي مادة  :رض احملاصيل املؤقتة احملميةأ
ات من العوامل اخلارجية، ويستخدم هذا األسلوب غالبا يف زراعة أخرى وذلك دف محاية النبات

  .احملمية اخلضراوات وأزهار القطف

وهي مساحة من األرض املزروعة مبحاصيل دائمة ال حتتاج إلعادة  :رض حتت احملاصيل الدائمةأ
  .واليت تعمر لعدة سنوات املثمرةزراعتها بعد كل موسم قطاف مثل األشجار 

ملدة مخس (وهي األرض داخل احليازة املستغلة بصورة دائمة  :اعي واملروج الدائمةأراض حتت املر
  .مبحاصيل العلف العشبية سواء كانت تبذر باستمرار أو تنبت بصورة طبيعية) سنوات فأكثر

وجدت بالطبيعة  بشكل كثيف، ةوهي األرض اليت حتتوي على أشجار حرجي :الغابات احلراج رضأ
مصدات كهلا أو سيكون هلا قيمة كأخشاب أو منتجات أخرى أو تستخدم أو بفعل اإلنسان، و

  .رياح

شتال أسواء كانت  األشتال،تستخدم إلنتاج  جزء من مساحة احليازةوهي  :مساحة املشاتل
  .مثل احلمضيات مثمرةشتال أشجار أحماصيل حقلية مثل التبغ أو  أشتالأو  ةخضراوات مثل البندور

هي مساحة من األرض متروكة  ):بور باإلمهال( رة كامنة على اإلنتاجرض غري مستغلة وهلا قدأ
إىل عمليات استصالح لتصبح قادرة على  زراعية، وحتتاج تزيد عن ثالثة مواسممدة بدون استغالل 

  .اإلنتاج
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أي مبفرده دون (بشكل مستقل  مساحة معينة هو حمصول من نوع واحد مزروع يف :احملصول املنفرد
 مبحصول كأن يكون احلقل مزروع املساحة معه يف نفسخمتلطة ن أنواع أخرى وجود حماصيل م

  ).قمح فقطال حمصول بندوره فقط أوال حمصول فقط أو زيتونال

حيث تعاد  ،أحيانا بضعة شهورو ةقل من سنأاصيل اليت دورة منوها هي احمل :احملاصيل املتعاقبة
مبعىن أن (  اخلضراوات واحلبوب لزراعية مثلخالل السنة ا زراعتها يف نفس املساحة أو جزء منها

  .)الزراعية خالل السنة ةمن مر نفس املساحة تزرع أكثر

مؤقت متت زراعته مع حمصول آخر من جمموعة مبحصول  مزروعةمساحة كل هي  :املساحة املقترنة
  .أخرى من احملاصيل الزراعية سواء كانت مؤقتة أو دائمة

ساحات احملاصيل املختلفة اليت زرعت خالل العام الزراعي سواء هي جمموع م :املساحة احملصولية
  .باالقترانزرعت بالتعاقب أو 

مساحة واملزروعة يف ) أكثرسواء من نوع واحد أو ( ةثمراملهي أعداد األشجار  :األشجار املبعثرة
وانب واملمرات وتشكل سياج أو مصدات اجلعلى  مزروعة بشكل مبعثر أو اجلزء /أرض احليازة

  .رياح

هي املساحة من األرض اليت تزود عادة وبشكل متعمد باملاء من غري املطر وذلك  :املساحة املروية
  .دف حتسني إنتاج احملاصيل واملراعي

أبقار أو مجال أو (تصنف احليازة على أا حيوانية إذا احتوت على حيوانات فقط  :احليازة احليوانية
  :ر من الشروط التاليةمع توفر واحد أو أكث) ماعز أو ضأن

  عشرة رؤوس من الضان أو املاعز أو كليهما  -

  رأس واحد من األبقار أو رأس من اجلمال أو أكثر -

  من الدواجن املرتلية أكثرداجنا أو  30 -

  أكثرخاليا حنل أو  5 -

  )وغريها.... كمزارع األبقار والدواجن (مزرعة منظمة  -

اإلنتاج احليواين ظ ا واملرباة بشكل رئيسي ألغراض تشمل مجيع احليوانات احملتف :حيوانات املزرعة
وتشمل األبقار واجلاموس والضأن واملاعز واخليول والبغال واحلمري واجلمال  ،واخلدمات املزرعية
  .والدواجن والنحل
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يف حال مشوهلا على أراض  نباتية وحيوانيةتصنف احليازة على أا حيازة  :النباتية واحليوانيةاحليازة 
ن احليازة النباتية اليت تشمل على إوعليه ف.  ل لغايات اإلنتاج النبايت وكذلك تربية احليواناتتستغ

بقرة واحدة أو أكثر أو مجل أو أكثر أو عشرة رؤوس فأكثر من املاعز أو الضأن أو كليهما أو مزارع 
  .باتية وحيوانيةنخاليا حنل أو أكثر تصنف على أا حيازة  5أو أكثر من الدواجن أو  30 منظمة أو

جتميعيا أو  ارتوازيا أويف اإلنتاج الزراعي سواء كان  مياهها ستخدمتيقصد ا كل بئر  :اآلبار
  .للتخزين، وال يشمل ذلك اآلبار اليت تستخدم يف غري األغراض الزراعية مثل آبار الشرب وغريها

وال  ،فقط زراعيونحائزون يقصد ا اآلالت واملعدات الزراعية اليت ميلكها  :اآلالت واملعدات
تشمل اآلالت الزراعية اليت ميلكها القطاع العام واجلمعيات التعاونية والشركات اليت تؤجر اآلالت 

  .الزراعينيللحائزين 


