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 وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة

  :االسم

 2014 مسح اعداد الثروة الحيوانية للقطاع الغير منظم

  المحتويات

  الوقت

 الدقة

 المقارنة

 الوصول للبيانات

 

  :المجال

  زراعيةإحصاءات 

 

  :الشخص المسؤولالمديرية و
 الزراعية اإلحصاءاتمديرية 

 النباتي  اإلنتاجقسم 

  sana.alaween@dos.gov.jo:بريد إلكتروني - 1358فرعي  -5300700 تلفون – سناء العالوين

  

 الهدف والمرجعية التاريخية  

 الهدف:

 يهدف المسح إلى:

 .واجلنساحليوانات موزعة حسب النوع والساللة وفئة العمر  أعدادتقدير .1
مثل تركيبة القطيع  هلا،دقيقة شاملة ودورية عن اخلصائص الرئيسية للثروة احليوانية واملعامالت الفنية  بياناتتوفري .2

 .وغريهاوحركة القطيع ونسبة املواليد والنافق 
 وقيمة اإلنتاج احليواين. كميةتقدير  .3
 واجلنسية وتقدير عوائد العاملني هلذا القطاع. واجلنسحجم العمالة وتوزيعها حسب مدة العمل  تقدير.4
 االستثمارالثابتة وحجم  املوجوداتحصر .5

  المرجعية التاريخية:

 2014نفذ المسح عام 

 

 

 :ن والتطبيقاتوالمستخدم
الزراعية و االقتصادية ن: الخبراء االقتصاديين واالجتماعيين، والباحثين في المجاالت والمستخدم 

 في القطاعين العام والخاص و الجهات الدولية واإلقليمية، واالجتماعية

  السياسات الزراعيةورسم التطبيقات: عمليات التخطيط االقتصادي واالجتماعي 

 

  المصدر
 سنوي  نصف تجمع البيانات من خالل مسح

  

 :الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها

 2012لسنة   12دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم 

 . المحتويات 1

 

 :وصف المحتويات 1-1

 من )الضاز واملاعز واالبقار(. يقدم هذا املسح بيانات حول اعداد الثروة احليوانية غري املنظمة
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 :تعاريف إحصائية 1-2

وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي ختضع إلدارة واحدة، و تشمل مجيع احليوانات املوجودة  هي :الحيازة الزراعية
وكل األراضي املستعملة كليا أو جزيئا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن امللكية أو الشكل القانوين أو 

و أكثر، ان أو أسرتان أو و أسرة، و قد يشرتك فيها شخصأوقد تكون إدارة احليازة بيد شخص واحد   املساحة.
و   قد تتوالها عشرية أو قبيلة أو قد تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو مجعية تعاونية أو وكالة حكومية.

واحدة  يف من املناطق املنفصلة أو أكثرمنطقة واحدة أو  يف تقع أكثر،قد تتكون ارض احليازة من جزء واحد أو 
بشرط أن يشرتك مجيع أجزاء احليازة يف وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة ية واإلدارية من األقسام اإلقليم أكثرأو 

حيازات زراعية   ةالتاليوال تعترب كال من النشاطات االقتصادية   واملباين الزراعية واآلالت الزراعية وحيوانات اجلر.
 تقع خارج نطاق الزراعة: اكوهن

 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 ويتخذ قرارات  اعتباريهو شخص مدين أو  الحائز الزراعي:
وقد  ،مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة باحليازةوتقع على عاتق احلائز  د املتاحة. ر رئيسية فيما يتعلق باستخدام املوا

 أكثريف حالة قيام عضوين أو و   يتوىل مجيع املسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإلدارة اليومية إىل مدير بأجر.
بإدارة  أكثرويف حالة قيام فردين أو  يعترب هو احلائز.  ن رب األسرةإمن أعضاء األسرة بإدارة نفس احليازة ف

 نه حائز شريك.أة للحيازة وينتميان ألسر خمتلفة جيب تسجيل كل واحد منهم على مشرتك
هو الشخص الذي جتمع منه البيانات اخلاصة باحليازة الزراعية وجيب أن يكون قادر ومؤهل  المدلي بالمعلومات:
 إلعطاء تلك البيانات.

 

 )ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح(  :المتغيرات 1-3

 احليازة، اعداد احليواناتنوع 

 :التصنيفات  1-4

 نوع المحصول في منطقة إدارية محددةالجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب 

 الوقت  -2

 

 الفترة المرجعية  2-1

 1/11/2014الدراسة  تنفذ

  :تاريخ النشر 2-2

21/9/2014 
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 االلتزام بالنشر  2-3

21/9/2014 

 :التكرار 2-4
 سنوي نصف

 توفر سلسلة زمنية )ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح( 2-5
 2013-1994تتوفر سلسلة زمنية 

 مستوى الدقة  -3

 

 الدقة الكلية  3-1

 عالية جدا  

 :مصادر عدم الدقة 3-2

 اخطاء غير المعاينة 

 (:مقاييس الدقة  3-3

 مقاييس دقة وصفية 

 المقارنة  -4

 

  :المقارنة عبر الزمن 4-1

 هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا  بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق المعايير الدولية 

 المقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2

هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية 

 المتعلقة بالعمالة والبطالة 

 الوصول للبيانات  -5

 

 :شكل 5-1

 تنشر البيانات ورقيا  وإلكترونيا  على موقع دائرة اإلحصاءات العامة 

 

 

 


