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 وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة

 )يرجى كتابة اسم المسح( االسم
 2014 مسح المشاتل الزراعية

  المحتويات
  الوقت
 الدقة

 المقارنة
 الوصول للبيانات

 
 )مجال المسح، اجتماعي، اقتصادي، زراعي، ...الخ(المجال 

  زراعيةإحصاءات 
 

 )اسم المديرية المسؤولة عن التنفيذ والشخص المسؤول عن المسح وطريقة االتصال به(الشخص المسؤول المديرية و
  الزراعيةاالحصاءات مديرية 
 غادة الشوبكي المهندسة

  1356فرعي  -5300700ن تلفو 

  ghada.alshoubki@dos.gov.joبريد إلكتروني

  
 الهدف والمرجعية التاريخية  

 )يرجى كتابة األهداف الخاصة بالمسح( الهدف
 يهدف المسح إلى: 

 . الزراعية املشاتل أعداد وحصر تقدير -

 .الزراعي املوسم خالل الزراعية املشاتل يف املنتجة املختلفة األشجار أشتال عدد تقدير -2

 .الزراعي املوسم خالل الزراعية املشاتل يف املنتجة املختلفة اخلضراوات أشتال عدد تقدير -3

 املوسم خالل الزراعية املشاتل يف املنتجة املختلفة الزينة ونباتات احلرجية األشجار أشتال عدد تقدير -4
 .الزراعي

 
 )يرجى كتابة السنة التي بوشر فيها تنفيذ المسح( المرجعية التاريخية:

2008-2013 
 

)في المستخدمون يرجى ذكر الجهات أو األشخاص اللذين يستفيدون من بيانات هذا المسح، ن والتطبيقات والمستخدم
 وفي حق التطبيقات يرجى كتابة أوجه استخدام هذه البيانات(: 

الزراعية و المستخدمون: الخبراء االقتصاديين واالجتماعيين، والباحثين في المجاالت 

 في القطاعين العام والخاص و الجهات الدولية واإلقليمية، االقتصادية واالجتماعية

 ورسم السياسات الزراعيةاالقتصادي واالجتماعي و الزراعي التطبيقات: عمليات التخطيط

 
 )يرجى كتابة مصدر جمع البيانات، مثال المسح في حالة االعتماد على المسح في جمع البيانات( المصدر

 تجمع البيانات من خالل مسح سنوي 
  

)من هي الجهة الرسمية التي تقوم بجمع األرقام، مثال دائرة اإلحصاءات العامة،  الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها
 البنك المركزي، ...الخ(

 2012لسنة  12 حصاءات العامة بموجب قانون رقمدائرة اإل

 . المحتويات 1

 

 )تقديم وصف مختصر لما تم نشره في الجداول أو النشرة(وصف المحتويات  1-1

 البيانات االساسية التالية: يتضمن هذا المسح على
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اسم ( أو القرية)احملافظة، واللواء، والقضاء، واملدينة  مشتللل املوقع اجلغرايفاملشتل،  عن بيانات تعريفية
 ومساحة ونوع املشتل وأيضا اسم وعالقة املديل باملعلومات. إسم احلائز وعنوانهو  ،وعنوان املشتل، املشتل
، وكيفية اإلكثارعدد األشتال املنتجة وصنف األشتال وطريقة اجلزء املتبقي فتجمع هبا بيانات حول أما 

 .اإلنتاج التصرف يف
 )ذكر أهم التعريفات اإلحصائية الواردة في المسح(تعاريف إحصائية  1-2

هوووو مسووواحة مووون األرة الزراعيوووة احملميوووة أو امل وووان املخصووو  إلجوووراء عمليوووة الت وووا ر والرعايوووة : المشتتت  
وإنتوواج العديوود موون شووتالت النباتووات حيوور تووزرع البووألور أو عقوول بعووا األصووناف بغوورة إنتوواج الشووتالت 

 سواء كانت شتالت زينة أو فاكهة أو أشجار خشبية

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

 

نبتووه صووغحلة احلجووم ناميووة موون البووألرة أو اجلووزء اخلضوورل للنبووات ويووتم نقلهووا موون املرقوود املخصوو   الشتت :ة:
  . لزراعتها أو الوعاء املزروعة فيه إىل الوعاء أو امل ان املستدمي

 
 )ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح( المتغيرات  1-3

تعريفية عن المشتل وصاحب المشتل، وعدد األشتال المنتجة وصنف البيانات ال
 ، وكيفية التصرف في اإلنتاج.اإلكثاراألشتال وطريقة 

 

 الوقت  -2

 

 )هي الفترة الزمنية المرجعية التي يتم فيها جمع البيانات(الفترة المرجعية  2-1

 2014تشرين الثاني وكانون أول من عام الدراسة خالل أشهر  تنفذ

 )التاريخ السنوي لنشر هذه البيانات من قبل الدائرة( تاريخ النشر 2-2

21/4/2015 

 )االلتزام بنشر البيانات في الموعد المحدد( االلتزام بالنشر 2-3

21/4/2015 

 )يذكر فيه تكرار تنفيذ المسح ، مثال : ربعي، نصف سنوي، سنوي، أكثر من اختيار( التكرار 2-4

 سنوي
 )ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح( توفر سلسلة زمنية 2-5

 2013-2008تتوفر سلسلة زمنية 

 مستوى الدقة  -3

 

)تقدير مستوى الدقة لتنفيذ المسح، دقة عالية جداً في حال تنفيذ جميع البنود الواردة في قائمة اختبار الدقة الكلية  3-1

 توفر ثلثي العناصر، ومتوسطة في حال توفر أقل من نصف البنود( دقة المسح، أو عالية في حال
 عالية جدا  

 )سواء أكانت المصادر أخطاء المعاينة أو أخطاء غير المعاينة(مصادر عدم الدقة  3-2

 اخطاء غير المعاينة

)كيفية الحكم على دقة البيانات بالقياس أو الوصف وفي حال القياس ذكر المقياس  مقاييس الدقة المتوفرة 3-3
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 المستخدم ونتيجة القياس(
 مقاييس دقة وصفية 

 المقارنة  -4

 

 )قابلية مقارنة البيانات مع البيانات المنشورة سابقاً(المقارنة عبر الزمن  4-1

 هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا  بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق المعايير الدولية 
)قابلية مقارنة البيانات المنشورة مع األرقام الواردة في المسوح األخرى لنفس المقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2

 المتغير، ومقارنة البيانات مع الدولة األخرى(
 هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف 

 الوصول للبيانات  -5

 

 )كيف يمكن لمستخدم البيانات الوصول إليها، مثال: الموقع اإللكتروني للدائرة، نسخة ورقية، ... الخ( شكل النشر 5-1

 تنشر البيانات ورقيا  وإلكترونيا  على موقع دائرة اإلحصاءات العامة 
 
 

 


