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الهدف:
يهدف المسح إلى:تقدير
 .1المساحات المزروعة المروية والبعلية لكل المحاصيل الحقلية و المحصيل الشجرية ومحاصيل
الخضروات
 .2المساحة المزروعة حسب أسلوب الزراعة ونظام الري لكل محصول من المحاصيل الحقلية.
 .3المساحة المزروعة حسب أسلوب الزراعة ونظام الري لكل محصول من المحاصيل الشجرية.
 .4المساحة المزروعة حسب أسلوب الزراعة ونظام الري لكل محصول من محاصيل الخضراوات.
 .5أعداد األشجار الكلية ودون سن اإلثمار وفي سن اإلثمار لكل محصول من المحاصيل الشجرية
.
المرجعية التاريخية:
نفذ المسح عام 2014
المستخدمون والتطبيقات:
المستخدمون :الخبراء االقتصاديين واالجتماعيين ،والباحثين في المجاالت الزراعية و االقتصادية
واالجتماعية ،في القطاعين العام والخاص و الجهات الدولية واإلقليمية
التطبيقات :عمليات التخطيط الزراعي واالقتصادي واالجتماعي ورسم السياسات الزراعية
المصدر
تجمع البيانات من خالل مسح سنوي
الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها:
دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم  12لسنة 2012
 .1المحتويات
 1-1وصف المحتويات:
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يتضمن هذا المسح على البيانات االساسية التالية:
 بيانات تعريفية عن الحائز الزراعي والحيازة.
 استخدام األرض.
 المساحة المزروعة ،اسلوب الري ،اسلوب الزراعة لكل محصول من محاصيل
الخضراوات.
 المساحة المزروعة ،اسلوب الري ،اسلوب الزراعة لكل محصول من محاصيل االشجار.
 المساحة المزروعة ،عدد األشجار الكلي ،عدد األشجار في سن اإلثمار لكل محصول من
محاصيل األشجار المثمرة.

 المساحة المزروعة واسلوب الري لكل محصول من المحاصيل الحقلية.
 2-1تعاريف إحصائية:
الحيازة الزراعية :هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة ،و تشمل جميع الحيوانات
الموجودة وكل األراضي المستعملة كليا أو جزيئا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو
الشكل القانوني أو المساحة .وقد تكون إدارة الحيازة بيد شخص واحد أو أسرة ،و قد يشترك فيها شخصان
أو أسرتان أو أكثر ،و قد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية
تعاونية أو وكالة حكومية .و قد تتكون ارض الحيازة من جزء واحد أو أكثر ،تقع في منطقة واحدة أو
أكثر من المناطق المنفصلة أو في واحدة أو أكثر من األقسام اإلقليمية واإلدارية بشرط أن يشترك جميع
أجزاء الحيازة في وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة والمباني الزراعية واآلالت الزراعية وحيوانات الجر.
وال تعتبر كال من النشاطات االقتصادية التالية حيازات زراعية كونها تقع خارج نطاق الزراعة:
 .1الصيد والقنص وتربية حيوانات الصيد.
 .2استغالل الغابات أو قطع األخشاب.
 .3صيد األسماك.
 .4الخدمات الزراعية.
 .5المشاتل الخاصة والحكومية.
الحائز الزراعي :هو شخص مدني أو اعتباري يمارس سيطرة إدارية على تشغيل الحيازة الزراعية ويتخذ
قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموارد المتاحة .وتقع على عاتق الحائز مسؤوليات فنية واقتصادية
خاصة بالحيازة ،وقد يتولى جميع المسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإلدارة اليومية إلى مدير بأجر.
وفي حالة قيام عضوين أو أكثر من أعضاء األسرة بإدارة نفس الحيازة فإن رب األسرة يعتبر هو الحائز.
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وفي حالة قيام فردين أو أكثر بإدارة مشتركة للحيازة وينتميان ألسر مختلفة يجب تسجيل كل واحد منهم
على أنه حائز شريك.
المدلي بالمعلومات :هو الشخص الذي تجمع منه البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية ويجب أن يكون قادر
ومؤهل إلعطاء تلك البيانات.
العامل الزراعي :هو ذلك الشخص الذي كان لديه عمل في وقت ما داخل الحيازة الزراعية خالل السنة
الزراعية وكانت حالة العمالة له تصنف بأنه عامل ،وعمل مقابل أجر نقدي أو عيني ،وربما يكون هنالك
مكافآت أو تعويضات متفق عليها في وقت ما خالل السنة ،وهذا يشمل العمال الدائمين والعمال المؤقتين،
والشخص الذي عمل في الحيازة مرات عديدة خالل الفترة المرجعية يعد مرة واحدة فقط من ضمن العمالة
الزراعية.
الحيازة النباتية :هي الحيازة التي تشتمل على محاصيل خضراوات أو محاصيل حقلية أو أشجار مثمرة
والتي مساحتها الكلية دونم فأكثر أو أي مساحة محمية (بيوت بالستيكية).
أرض المحاصيل المؤقتة المكشوفة :وهي جميع األراضي المزروعة بأسلوب الزراعة المكشوفة (غير
المحمية) والتي استخدمت لزراعة محاصيل دورة حياتها اقل من سنة واحدة ،فهي تزرع وتحصد ويجمع
إنتاجها في اقل من سنة ،وتشمل المحاصيل الحقلية والخضراوات المكشوفة ،وأزهار القطف المكشوفة.
أرض تحت المحاصيل الدائمة :وهي مساحة من األرض المزروعة بمحاصيل دائمة ال تحتاج إلعادة
زراعتها بعد كل موسم قطاف مثل األشجار المثمرة والتي تعمر لعدة سنوات.
المساحة المحصولية :هي مجموع مساحات المحاصيل المختلفة التي زرعت خالل العام الزراعي سواء
زرعت بالتعاقب أو باالقتران.
المساحة المروية :هي المساحة من األرض التي تزود عادة وبشكل متعمد بالماء من غير المطر وذلك
بهدف تحسين إنتاج المحاصيل والمراعي.
العروة الصيفية في المرتفعات :هي الفترة الزمنية التي تتم خاللها عملية زراعة المحاصيل المؤقتة من
خضراوات ومحاصيل حقلية ،والتي تقع ما بين شهر شباط ونهاية شهر آب.

 3-1المتغيرات( :ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح)
المساحة المزروعة ،اسلوب الري ،اسلوب الزراعة لكل محصول من محاصيل الخضراوات.
المساحة المزروعة ،عدد األشجار الكلي ،عدد األشجار في سن اإلثمار لكل محصول من محاصيل
األشجار المثمرة.
المساحة المزروعة ،اسلوب الري ،اسلوب الزراعة لكل محصول من محاصيل االشجار.

المساحة المزروعة واسلوب الري لكل محصول من المحاصيل الحقلية.
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 4-1التصنيفات :
الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب نوع المحصول في منطقة إدارية محددة
 -2الوقت
 1-2الفترة المرجعية
تنفذ الدراسة خالل أشهر أيلول وتشرين أول من عام 2014
 2-2تاريخ النشر:
2014/12/15
 3-2االلتزام بالنشر
2014/12/15
 4-2التكرار:
سنوي
 5-2توفر سلسلة زمنية (ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح)
تتوفر سلسلة زمنية 2013-1994
 -3مستوى الدقة
 1-3الدقة الكلية
عالية جدا
 2-3مصادر عدم الدقة:
اخطاء غير المعاينة
 3-3مقاييس الدقة ):
مقاييس دقة وصفية
 -4المقارنة
 1-4المقارنة عبر الزمن:
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق المعايير الدولية
 2-4المقارنة مع اإلحصاءات األخرى
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية .
 -5الوصول للبيانات
 1-5شكل:
تنشر البيانات ورقيا وإلكترونيا على موقع دائرة اإلحصاءات العامة .
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