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متهيد
تنــدرج هــذه الدرا�ســة يف اطــار اهتمــام املعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث االح�سائيــة بتجــاوز اال�ســكاليات االح�سائيــة 
عنــد معاجلــة البيانــات املتاأتيــة مــن خمتلــف امل�ســادر االح�سائيــة وا�ســتغاللها الإعــداد املوؤ�ســرات االح�سائيــة وتوفريهــا 
للم�ســتخدمني بــكل اأطيافهــم واهتماماتهــم. وتاأتــي يف مقدمــة هــذه اال�ســكاليات التي برزت وال تزال عنــد تبادل البيانات 
الزراعية بني وزارات الزراعة والهيئات الزراعية واالجهزة االح�سائية الإحت�ســاب احل�ســابات القومية لقطاع الزراعة.
ان تعــدد اجلهــات التــي تقــوم بجمــع البيانــات الزراعيــة اأدى اىل تباينهــا نتيجــة اختــالف املنهجيــات املتبعــة يف جمــع 
وحتليل ون�ســر هذه البيانات مما اأدى اىل حدوث م�ســكالت بني اجلهات التي تقوم بجمعها. و�ســنحاول يف هذه الدرا�ســة 
تفكيك هذه اال�سكالية والتعمق فيها وحتليلها من خالل ت�سليط ال�سوء على املمار�سات الف�سلى وعلى طرق جمع وحتليل 
البيانات املتعلقة باالإح�ساءات الزراعية. كما �سيتم تقدمي امثلة من االأجهزة االإح�سائية ووزارات الزراعة يف البلدان 

العربية وذلك ح�ســب اجلهة امل�ســوؤولة على جمع البيانات الزراعية ومعاجلتها ون�ســرها.
 وتقــع هــذه الدرا�ســة يف اربعــة ف�ســول، يتعلــق الف�ســل االول ب�ســرح ملنهجيــة الدرا�ســة ومفرداتها العلميــة، ويهتم الف�سل 
الثاين بتقدمي ملحة عن م�سادر االبيانات الزراعية وكيفية ادارتها. ويتعلق الف�سل الثالث با�ستغالل البيانات الزراعية 
يف احل�سابات القومية الحت�ساب املوؤ�سرات ذات العالقة، و�سيتعر�ض الف�سل االأخري من الدرا�سة اىل تقدمي اال�سكاليات 
االح�سائيــة املتعلقــة بالبيانــات واملعلومــات الزراعية املمكن ح�سولها. وتنتهي الدرا�ســة بعر�ض جمموعة من املقرتحات 
واحللــول املمكــن ان ت�ســاهم يف حلحلــة اال�ســكاليات االح�سائيــة عنــد معاجلة البيانــات الزراعية. ويتقــدم املعهد العربي 
للتدريــب والبحــوث االح�سائيــة باأ�ســدق عبــارات ال�ســكر والتقديــر لــكل مــن �ســاهم يف اعداد هذه الدرا�ســة مــن قريب اأو 
مــن بعيــد، ونخ�ــض بالذكــر خــرباء املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، وال�ســيد ب�ســام الزيــن اخلبــري يف االح�سائيــات 
الزراعيــة الــذي اعــد الدرا�ســة، والدكتــور حممــد ح�ســني علــي ح�ســني،  والدكتور �ســعد حــامت حممد على مراجعــة وتنقيح 

الدرا�سة.
نرجــو ان ت�ســاهم هــذه الدرا�ســة يف تعميــم الفائــدة وت�ســاعد املهتمــني باالح�سائيــات الزراعية  علــى ادارة ومعاجلة هذه 

البيانات وجتاوز اال�سكاليات املمكن ان تعرت�سهم يف اعمالهم.
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املقدمة  
يعتــرب القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات الهامــة التــي ت�ســاهم يف دعــم امل�ســتوى االقت�ســادي متمثلــة يف اإنتاج امل�ســتهلكات 

االأ�سا�ســية للمواطن، وت�ســغيل االأيدي العاملة الأعداد كبرية من العاملني واالداريني الزراعيني واأ�ســرهم. 
كمــا تعتــرب االح�ســاءات الدقيقــة واحلديثــة ويف وقتهــا �سروريــة لو�ســع ال�سيا�ســات املختلفــة على كافة امل�ســتويات، وذلك 
بتحديــد ومعرفــة االلتــزام باملعايــري واملفاهيــم املعتمــدة دوليا يف جمــال انتاج البيانات االح�سائيــة الزراعية املبنية على 
ا�س�ض مهنية قادرة على اال�ستجابة وتلبية حاجات امل�ستخدمني، اأذ تكون هذه البيانات دقيقة وغري منحازة ذات جودة 

عالية واي�سا مت�ســقة مع املعايري الدولية.
ان تعــدد اجلهــات التــي تقــوم بجمــع البيانــات الزراعيــة اأدى اىل تباينهــا نتيجــة الختــالف املنهجيــات املتبعــة يف جمــع 
وحتليــل ون�ســر هــذه البيانــات ممــا اأدى اىل حــدوث م�ســكالت بــني اجلهات التي تقوم بجمعها. ويف هذه الدرا�ســة، ن�ســلط 
ال�سوء على املمار�ســات الف�سلى يف عملية جمع وحتليل البيانات املتعلقة باالإح�ساءات الزراعية من خالل تقدمي امثلة 
على بع�ض من االأجهزة االإح�سائية يف البلدان العربية وكذلك على بع�ض الدول العربية التي متار�ض العمل االح�سائي 

الزراعــي مــن خالل بع�ض الهيئات والــوزارات الزراعية. 
وب�ســكل عــام، �ســتعتمد منهجيــة اعــداد الدرا�ســة علــى ت�ســخي�ض الواقــع احلايل وحتديد نقــاط ال�سعف واخللــل املوجودة 
حاليا يف العمل، ودرا�سة التجارب الرائدة واملمار�سات الف�سلى يف الدول العربية يف ن�ساطها االإح�سائي من اأجل تلبية 
احلاجيــات الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة واالإقليميــة. ا�سافــة اىل تعريــف وحتديــد مفهوم امل�سطلحات التي ت�ســتخدم يف 

االإح�ســاءات الزراعيــة وفــق االأدلة املعتمدة بعــد مراجعة تلك امل�سطلحات وترجمتها. 
وملعرفــة اهــم االإ�ســكاليات التــي تواجــه العمــل االح�سائــي يف القطــاع الزراعــي، اعــد ا�ســتبيان ق�ســري ومت ار�ســاله اىل 
وزارات الزراعــة واالأجهــزة االإح�سائيــة يف الــدول العربيــة والــذي يتوقــع مــن خــالل االإجابــة عليــه معرفــة اأ�ســلوب العمــل 

وامل�ســكالت التــي ترافــق جمــع واإنتــاج البيانــات الزراعية.
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الف�سل االأول
منهجية الدرا�سة ومفرداتها العلمية

 اأول: مربرات واهداف الدرا�سة:
ان اهم املربرات واالهداف الإعداد الدرا�سة تتمثل فيما يلي: 

● بيــان كيفيــة اإعــداد احل�ســابات القوميــة لقطــاع الزراعة واملوؤ�ســرات الزراعية الف�سلية التــي تعتمد بياناتها على ما 
تنتجه وزارات وهيئات الزراعة.

ــة، ومــا  ــابات القومي ــات اعــداد احل�س ــة لغاي ــل االأجهــزة االح�سائي ــتخدمة مــن قب ــات امل�س ــادر البيان ــدد م�س ●  تع
ت�ساحــب هــذه العمليــة مــن ا�ســكاليات عنــد معاجلــة البيانــات.

● تاأخــري تزويــد االجهــزة االح�سائيــة بالبيانــات الزراعيــة مــن قبــل اجلهــات الزراعيــة يف الوقــت املنا�ســب يوؤدي اىل 
التاأثري ال�ســلبي على توقيتات الن�ســر.

● ت�ســكيك متبــادل بخ�سو�ــض جــودة البيانــات الزراعيــة املعاجلــة اح�سائيــا نتيجــة لعــدم توحيــد ا�ســتخدام اجلهــات 
الزراعيــة املنهجيــات العلميــة يف جمــع البيانــات وكذلــك امل�سطلحــات واملفاهيــم الدوليــة لالإح�ســاءات الزراعيــة. 

ف�ســال عــن �سعــف ا�ســتخدام املعايــري والت�سانيــف الدوليــة لبع�ض اجلهــات اجلامعة واملنتجــة للبيانات.
اإن الغر�ــض الرئي�ســي مــن الدرا�ســة هــو ت�ســهيل تبــادل البيانــات االإح�سائيــة الزراعيــة بــني وزارات وهيئــات الزراعــة 
واالجهــزة االح�سائيــة العربيــة والتوافــق حولهــا يف الوطــن العربــي الإعــداد احل�ســابات القوميــة واملوؤ�ســرات الزراعيــة 

املختلفــة. ومــن هــذه االهــداف:
● اعــداد تو�سيــات ومقرتحــات ار�ســادية تت�سمــن اخلطــوات ال�سروريــة لتقلي�ــض الفجــوة وتعزيــز التكامــل مــا بــني 

االجهــزة االح�سائيــة ووزارات الزراعــة يف الوطــن العربــي.
● حتديد م�سوؤولية كل طرف يف العمل �سمن فريق وطني خمت�ض يف اإح�ساءات الزراعة.

● و�سع خريطة طريق  وا�سحة لتجاوز اال�سكاالت املطروحة.

ثانيا: منهجية عمل الدرا�سة
تعتمد الدرا�سة املنهجية االآتية لتحقيق االهداف املر�سومة:

● ت�سخي�ض الواقع احلايل وحتديد نقاط ال�سعف واخللل املوجودة حاليا يف العمل.
● درا�سة التجارب الرائدة يف الدول العربية التي ت�ستخدم املمار�سات الف�سلى يف عملها، 

● معرفة االحتياجات الوطنية والدولية واالإقليمية من البيانات الزراعية للعمل على تلبيتها.
● تعريــف وحتديــد مفهــوم امل�سطلحــات التي ت�ســتخدم يف االإح�ساءات الزراعية وفــق الت�سنيفات املعتمدة من قبل 
منظمة االغذية والزراعة الدولية املن�سورة يف برنامج االح�ساء والتعدادات الزراعية بعد مراجعتها وترجمتها. 
اعــداد ا�ســتبيان ق�ســري ير�ســل اىل وزارات الزراعــة واالأجهــزة االإح�سائيــة لتبيــان اهــم امل�ســكالت التــي ترافــق   ●

جمــع البيانــات الزراعيــة. 
العمــل علــى حتليــل بيانــات اال�ســتبيان با�ســتخدام ادوات التحليــل االح�سائيــة ملعرفــة اأ�ســلوب العمــل وامل�ســكالت   ●
التي ترافق جمع واإنتاج البيانات الزراعية، و�ســوف ت�ســتخدم نتائج حتليل اال�ســتبيان كاأحد املدخالت الرئي�ســة 

لتحديــد االإ�ســكاليات وفهمهــا وتقدمي احللــول ال�سرورية.
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ثالثا: حمتوى الدرا�سة
تت�سمن الدرا�سة �سرحا مف�سال الهم املربرات واالهداف واملنهجية التي اتبعت يف تنفيذ هذه الدرا�سة، كما �ستت�سمن 
ف�ســال حــول امل�سطلحــات واملفاهيــم والتعاريــف التــي تهــدف اىل توحيــد القــراءات وت�ســهيل فهــم حمتــوى الدرا�ســة وفق 
التو�سيات الدولية واالقليمية، ف�سال عن ف�سل يبني م�سادر البيانات االإح�سائية الزراعية وهي امل�سوحات والتعدادات 
الزراعيــة وامل�ســادر االإداريــة مــع بيــان جتــارب بع�ض الــدول العربية يف احل�سول على البيانات با�ســتخدام هذه امل�سادر 

و�ســرح مف�سل حول اأهمية جمع البيانات االإح�سائية وفق برتوكوالت اجلودة املتبعة.
ــابات القوميــة يف القطــاع الزراعــي مــع الرتكيــز علــى االحتياجــات  كمــا وحتتــوي الدرا�ســة ف�ســال حــول اعــداد احل�س
املتاأكــدة مــن البيانــات االإح�سائيــة مــن خمتلــف امل�ســادر، واأي�ســا هنــاك ف�ســل اآخــر يف هــذه الدرا�ســة يبني االإ�ســكاليات 
االح�سائيــة املطروحــة مــن خــالل ا�ســتنتاجات اال�ســتبيان والور�ســة التدريبيــة االإقليميــة التــي نفذتهــا املنظمــة العربيــة 
للتنمية الزراعية ملديري االح�ساء يف الدول العربية حول احكام التن�ســيق والتوا�سل بني االأجهزة االإح�سائية العربية. 
و�ســيت�سمن الف�ســل االأخــري مــن هــذه الدرا�ســة مقرتحــات حلــل هــذه االإ�ســكاليات بــني الهيئــات والوزرات الزراعيــة وبني 

ــة. االجهزة االإح�سائي

رابعا: امل�سطلحات والتعاريف الإح�سائية الزراعية
تهــدف امل�سطلحــات واملفاهيــم والتعاريــف االح�سائيــة الزراعيــة اىل توحيــد القــراءات وت�ســهيل فهــم حمتــوى الدرا�ســة 
باالعتمــاد علــى املبــادئ التوجيهيــة واملفاهيــم والتعاريــف املدرجــة يف الربنامــج العاملــي للتعــداد الزراعــي )2020( املعــد 
مــن قبــل منظمــة االغذيــة والزراعــة الدوليــة لهيئــة االمم املتحدة )ملحق رقــم 1( الذي ي�سمن اإمكانيــة املقارنة الدولية 

للبيانــات الزراعيــة، وكذلــك اإمكانيــة قيــام البلــدان بتطويــر برامج متكاملة جلمــع البيانات الزراعية �ســنويا. 
وقــد ا�ســارت تو�سيــات ور�ســة العمــل بالــدول العربيــة التــي عقــدت اإ�ســفرييًا )اأي عن بعــد( ما بني 28 - 29 مار�ــض 2021 م 
باخلرطوم من قبل املنظمة العربية للتنمية الزراعية اىل �سرورة مراجعة امل�سطلحات والتعاريف امل�ستعملة يف اإعداد 
البيانــات واالح�ســاءات الزراعيــة وتوحيدهــا علــى م�ســتوى جميــع اجلهــات اجلامعــة وامل�ســتخدمة للبيانــات االح�سائيــة 
الزراعيــة وفــق املعايــري الدوليــة املعتمــدة مــن قبل اجلهــات الدولية كمنظمة االغذيــة والزراعة الدوليــة واإدارة االح�ساء 
لهيئــة االمم املتحــدة. كمــا ا�ســارت التو�سيــات اىل �ســرورة االلتــزام باملعايــري واملفاهيــم املعتمــدة دوليــا يف جمــال انتــاج 
البيانات االح�سائية الزراعية املبنية على ا�س�ض مهنية قادرة على اال�ستجابة وتلبية حاجات امل�ستخدمني، اأذ تكون هذه 

البيانــات دقيقــة وغــري منحازة وذات جودة عالية مت�ســقة مع املعايري الدولية.
مــن ناحيــة اأخــرى، ا�ســارت التو�سيــات ال�ســادرة عــن الهيئــات واملنظمــات الدوليــة اىل �ســرورة ربــط التعــداد الزراعــي 
بالتعدادات االأخرى التي جتريها الدولة، وخ�سو�سا التعداد املتعلق بال�سكان وامل�ساكن اأذ او�ست ب�سرورة اجراء تعداد 
زراعي مبا�ســرة بعد التعداد العام لل�ســكان وامل�ســاكن وهذا ما اأقدمت عليه ونفذته دائرة االإح�ساءات العامة باالردن، 
حيــث نفــذت اخــر تعــداد زراعــي يف عــام 2017 معتمــدا علــى البيانــات املتوافرة من تعداد ال�ســكان وامل�ســاكن الذي نفذتة 
يف اأواخــر عــام 2015. وبالتــايل ت�سبــح عمليــة ربــط اخلا�سيــات اجلغرافيــة والدميوغرافيــة املتعلقــة باحلائــز واحليــازة 

الزراعية ممكنة. 
امل�سطلحــات  �سمــن  وامل�ســاكن  بال�ســكان  املتعلقــة  والتعاريــف  واملفاهيــم  امل�سطلحــات  بع�ــض  اأختيــار  مت  ولهــذا 
والتعاريــف االإح�سائيــة الزراعيــة، لت�ســهيل عمليــة الربــط مــن اجــل التحكــم يف كلفــة التعــداد الباهظــة. ويعتــرب االلتــزام 
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باملعايــري واملفاهيــم وامل�سطلحــات التــي ت�ســتخدم يف االإح�ســاءات الزراعيــة وفــق االأدلــة املعتمــدة بعــد مراجعــة ترجمــة 
تلــك امل�سطلحــات املعتمــدة دوليــا يف جمــال انتــاج البيانــات االح�سائيــة الزراعيــة املبنيــة علــى ا�س�ــض مهنيــة قــادرة على 
اال�ستجابة وتلبية حاجات امل�ستخدمني هو ال�سمانة الإمكانية املقارنة الدولية للبيانات الزراعية، واإمكانية قيام البلدان 

بتطويــر برامــج متكاملــة جلمــع البيانــات الزراعيــة �ســنويا. 
وفيما يلي اهم امل�سطلحات والتعاريف امل�ستخدمة يف االإح�ساءات الزراعية وهي موجودة بالتف�سيل يف امللحق رقم )1(

التجم��ع ال�س��كاين: هــو املــكان الــذي يقيــم فيــه ال�ســكان كاأفــراد اأو جماعــات يف مبــان وم�ســاكن ثابتــة اأو متحركــة.  وقــد 
يكــون التجمــع مركــزا ملمار�ســة ن�ســاط اقت�ســادي واحــد اأو اأكــر، وتختلــف التجمعــات ال�ســكانية اختالفــا كبــريًا مــن حيث 
حجم ال�سكان فيها.  وعادة ما يحمل التجمع ال�سكاين ا�سما مييزه عن التجمعات االأخرى ويتكون التجمع ال�سكاين من 

بلــوك واحد اأو اأكر. 
ــه حــدود  ــكاين، ل ــكانيا حمــددا اأو جــزءا مــن جتمــع �س ــا �س ــاين تكــون جتمع  منطق��ة العد/البلوك:جمموعــة مــن املب
ا�سطناعيــة كال�ســوارع املعبــدة وغــري املعبــدة، املداخــل واملمــرات، ال�ســالمل واالأدراج، اأعمــدة الكهربــاء، الهاتــف و�ســكة 
احلديــد ...الــخ، اأو حــدود طبيعيــة كاجلبــال، االأنهـــار واالأوديـــة ميكــن التعــرف عليهــا علــى الطبيعــة ب�ســهولة.  وقــد و�ســع 
حــول حــدود كل بلــوك عالمــات مميــزة ذات اأ�ســكال م�ســتطيلة تبــني حدوده اخلارجيــة وحتمل رقما مييــزه عن املجمعات 

املجاورة.
 ال�س��ارع )الطري��ق(: ممــر عــام اأو خا�ــض يــوؤدي اإىل مداخــل مبنــى اأو اأكر، وقد يكون ال�ســارع مر�سوفــًا )معبدًا( اأو غري 
مر�ســوف )ترابــي(، وقــد يكــون م�ســتقيما اأو متعرجــًا، وقــد يكــون مفتوحــا من طرفني اأو م�ســدودا من طرف واحـــد.  وقد 
يكون لل�ســارع ا�ســم مييزه عن غريه من ال�ســوارع املجاورة اأو القريبة منه، وقد ال يكون له ا�ســم، وقد يكون اال�ســم الذي 

يعرف به ال�ســارع له �سفة ر�ســمية اأو انه بدون اأي �سفة ر�ســمية.
 املبن��ى: هــو كل م�ســيد قائــم بذاتــه مثبــت علــى الياب�ســة اأو املــاء ب�سفــة دائمــة اأو موؤقتــة مكــون مــن اأي مــادة كانــت، يتكون 
من طابق واحد اأو اأكر ولـــه �ســقف، ي�ســتخدم ل�ســكن االآدميني اأو ملمار�ســة العمل اأو العبادة اأو الت�ســلية، له باب )مدخل( 
اأو اأكــر يــوؤدي مــن طريــق عــام اأو خا�ــض اإىل جميــع اأو غالبيــة م�ســتمالته.  تعتــرب ملحقــات املبنــى مثــل )الكــراج، دكان، 
دورة امليــاه، املخــزن( مــن توابــع املبنــى االأ�سا�ســية ولي�ســت مبــاين م�ســتقلة، ال تعترب مباين كذلك كل مــن مظالت مواقف 

البا�ســات، اجل�ســور واأك�ســاك وحمــوالت الكهرباء واملبــاين املهجورة.
ــوؤدي اإىل  ــدرج وي ــارع اأو املمــر اأو املدخــل اأو ال ــى ال�س ــذي يطــل عل ــاب ال  املدخ��ل الرئي�س��ي للمبن��ى: هــو املدخــل اأو الب
م�ســتمالت املبنــى وطوابقــه، وقــد يكــون للمبنــى اأكر من مدخل له نف�ــض ال�سفــات، اإال انه يتم اختيار اأكرها ا�ســتخداما 

واعتبــاره مدخال رئي�ســًا.
 املدخ��ل الفرع��ي للمبن��ى: هــو كل مدخــل )اأو بــاب( يــوؤدي اإىل م�ســتمالت املبنــى ومل يتــم اعتبــاره مدخــال رئي�ســا لعــدم 

انطباق ال�ســروط ال�ســابقة الذكر عليه. 
 امل�سكن: هو عبارة عن مبنى باأكمله )اأو جزء من مبنى( له جدران و�سقف، اعد اأ�سال ل�سكن اأ�سرة معي�سية واحدة اأو 
اأكــر مهمــا كانــت �سفــة اإ�ســغاله حتــى وان كان خاليــا اأو مغلقــا اأو حتــت الت�ســييد وقت امل�ســح.  يتكون امل�ســكن من غرفة اأو 
اأكر مع منافعها ولـــه باب م�ســتقل عن امل�ســاكن االأخرى يوؤدي مبا�ســرة )اأو عن طريق ممر اأو درج( اإىل الطريق العام 

دون املرور مب�ساكن اأخرى.  وال تعترب م�سكنا املباين املهجورة التي ال ت�سلح لل�سكن الب�سري.
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املن�س��اأة: هــي مــكان ثابــت يــزاول فيــه ن�ســاط اقت�ســادي واحــد اأو اأن�ســطة متكاملــة اأو متماثلــة، يف التعــداد.  والأغرا�ــض 
التعــداد الزراعــي البــد مــن حتديــد نــوع املن�ســاأة فيما اإذا كانــت مزرعة منظمة ويجب حتديد نــوع املزرعة كاأن تكون مثال 

مزرعــة دجــاج بيا�ــض اأو الحم اأو مزرعــة اأبقار.
الأ�سرة: هي عبارة عن فرد اأو اأكر ي�سغلون وحدة �سكنية م�ستقلة )اأو جزءا منها(.  ولغايات التعداد هناك نوعان من 
االأ�ســر هما االأ�ســرة اخلا�سة واالأ�ســرة اجلماعية. االأ�ســرة اخلا�سة فهي التي لها رئي�ــض )رب االأ�ســرة( وي�ساهم اأفرادها 
يف االإنفــاق مــن دخــل رب االأ�ســرة اأو بع�ــض اأفرادهــا، ومــن ال�ســائع وجــود �سلة قربــى تربط معظم اأفراد االأ�ســرة الواحدة 
بع�سهم ببع�ض.  ومن ال�سائع اأي�سا ا�سرتاكهم يف جميع وجبات الطعام اأو بع�سها.  اأما االأ�سرة اجلماعية فلي�ض لها رب 
اأ�ســرة وتتكــون مــن جمموعــة اأفــراد ولكنهــم ال ي�ســرتكون معــا يف ترتيبات الدخــل واالإنفاق مثل م�ســاكن العمال اجلماعية 
وم�ساكن املمر�سني واملمر�سات خارج امل�ست�سفى وم�ساكن املعلمني واملعلمات ونزالء الفنادق وال�سجون وم�ساكن العجزة 
واالأيتام وامل�سحات العقلية وي�ســتثنى من هوؤالء مع�ســكرات اجلي�ــض واالأمن بكافة فروعها.  والإغرا�ض التعداد الزراعي 

فان رب االأ�ســرة يف االأ�ســر اجلماعية والتي تتعلق مب�ســاكن العمال اجلماعية هو االأكرب �ســنا. 
 احلدائ��ق املنزلي��ة: هــي جــزء مــن م�ســاحة االأر�ــض املحيطــة باملنــزل خم�س�ســة لزراعــة اخل�ســراوات اأو املحا�سيــل 

ــراء. ــطحات اخل�س ــورود اأو امل�س ــة اأو الزهــور وال ــجريات الزين ــجار و�س ــجار املثمــرة اأو اأ�س ــة اأو االأ�س احلقلي
احلي��ازة الزراعي��ة: هــي وحــدة اقت�ساديــة لالإنتــاج الزراعــي تخ�ســع الإدارة واحــدة، وت�ســمل رعايــة جميــع احليوانــات 
املوجودة وكل االأرا�سي امل�ستعملة كليا اأو جزيئا الأغرا�ض االإنتاج الزراعي بغ�ض النظر عن امللكية اأو ال�سكل القانوين اأو 
امل�ساحة. وقد تكون اإدارة احليازة الواحدة بيد �سخ�ض واحد اأو اأ�سرة، وقد ي�سرتك فيها �سخ�سان اأو اأ�سرتان اأو اأكر، 
وقد تتوالها ع�ســرية اأو قبيلة اأو قد تدار من قبل �ســخ�سية اعتبارية مثل �ســركة اأو جمعية تعاونية اأو جهة حكومية.  وقد 
تتكــون ار�ــض احليــازة مــن جــزء واحــد اأو اأكــر، تقع يف منطقــة واحدة اأو اأكر من املناطق املنف�سلــة اأو يف واحدة اأو اأكر 
مــن االأق�ســام االإقليميــة واالإداريــة ب�ســرط اأن ي�ســرتك جميــع اأجــزاء احليازة يف و�ســائل اإنتاج واحدة مثــل العمالة واملباين 
الزراعيــة واالآالت الزراعيــة وحيوانــات اجلــر.  ول تعت��رب كال م��ن الن�س��اطات القت�سادي��ة التالية حي��ازات زراعية كون 
ن�ساطاتها تقع خارج نطاق الزراعة: ال�سيد والقن�ص وتربية حيوانات ال�سيد. وا�ستغالل الغابات اأو قطع الأخ�ساب 

و�سيد الأ�س��ماك، واخلدمات الزراعية، وامل�س��اتل اخلا�سة واحلكومية.
 احلي��ازة النباتي��ة: هــي احليــازة التــي ت�ســمل م�ســاحتها كل االأرا�ســي امل�ســتعملة كليــا اأو جزيئــا الأغرا�ــض االإنتــاج مــن 

حما�سيــل خ�ســراوات اأو املحا�سيــل احلقليــة اأو االأ�ســجار الثمريــة بغ�ــض النظــر عــن امللكيــة اأو ال�ســكل القانــوين.
 احلي��ازة احليواني��ة: ت�سنــف احليــازة علــى اأنهــا حيوانيــة اإذا احتــوت علــى حيوانــات فقــط )كاالأبقــار وجمــال وماعــز 

و�ســاأن والدواجــن والنحــل واال�ســماك(.
وب�س��كل ع��ام تطب��ق كث��ر م��ن ال��دول ح��د اأدن��ى حلج��م احلي��ازات الزراعي��ة. ويك��ون ذل��ك م��ربرا عل��ى اأ�سا���ص اأن��ه يوج��د 
ع��ادة ع��دد �سخ��م م��ن امللكي��ات ال�سغ��رة ج��دا ول ت�س��هم اإل بق��در ي�س��ر يف الإنت��اج الزراع��ي الكل��ي ولي�س��ت اقت�سادي��ة 
م��ن ناحي��ة التكالي��ف ليت��م اإدخاله��ا يف الإح�س��اء الزراع��ي. اإل اأن��ه يف كث��ر من الدول النامية، ت�س��هم الزراعة �سغرة 
احلج��م اإ�س��هاما كب��را يف اإم��دادات اأغذي��ة العائل��ة وتك��ون غالب��ا م�س��درا مهم��ا للدخ��ل التكميل��ي للعائل��ة. ويف بع���ص 
ال��دول، تك��ون جلمي��ع امللكي��ات تقريب��ا بع���ص الأن�س��طة الإنتاجي��ة الزراعي��ة للح�س��ابات اخلا�س��ة، مث��ل احلف��اظ عل��ى 

قلي��ل م��ن الدج��اج اأو امت��الك حديق��ة مطب��خ �سغرة.
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وميك��ن ا�س��تخدام معاي��ر خمتلف��ة لو�س��ع احل��دود الدني��ا للحج��م، مث��ل م�س��احة امللكي��ة، م�س��احة املحا�سي��ل، ع��دد 
روؤو���ص املا�س��ية. اإن اأح��د بدائ��ل و�س��ع ح��دود دني��ا للحي��ازات الزراعيةه��و تغطي��ة كاف��ة احلي��ازات الزراعي��ة ب�س��رف 

النظ��ر ع��ن حج��م احلي��ازة.
 احلي��ازة املختلط��ة: ت�سنــف احليــازة علــى اأنهــا حيــازة خمتلطــة يف حــال �ســمولها علــى اأرا�ــض ت�ســتغل لغايــات االإنتــاج 
النباتي وكذلك تربية احليوانات.  وعليه فاأن احليازة النباتية التي ت�ســمل على اي نوع من احليوانات ت�سنف على اأنها 

حيــازة خمتلطة.
 احلائ��ز الزراع��ي: هــو �ســخ�ض مــدين اأو �ســخ�سيه اعتباريــة ميار�ــض �ســيطرة اإداريــة علــى ت�ســغيل احليــازة الزراعيــة 
ويتخــذ قــرارات رئي�ســة فيمــا يتعلــق با�ســتخدام املــوارد املتاحــة.  وتقــع علــى عاتــق احلائــز م�ســوؤوليات فنيــة واقت�ساديــة 
خا�ســة باحليــازة وقــد يتــوىل جميــع امل�ســوؤوليات مبا�ســرة اأو يــوكل م�ســوؤوليات االإدارة اليوميــة اإىل مديــر باأجــر. ويف حالة 
قيام ع�سوين اأو اأكر من اأع�ساء االأ�ســرة باإدارة نف�ــض احليازة فاأن رب االأ�ســرة هو الذي يعترب احلائز. ويف حالة قيام 
فرديــن اأو اأكــر بــاإدارة م�ســرتكة للحيــازة وينتميــان الأ�ســر خمتلفــة يجــب ت�ســجيل كل واحــد منهــم علــى انه حائز �ســريك. 
ــازة اأر�ــض  ــي يتمكــن احلائــز مبقت�ساهــا حي ــات اأو احلقــوق الت  نظ��ام حي��ازة الأر���ص )ح��ق ال�س��تغالل(: هــي الرتتيب
احليازة وا�ستغاللها.  وعليه فاأن نظام حيازة االأر�ض قد يرجع اإىل ملكيتها )مملوكة اأو يف حكم اململوكة( اأو و�سع اليد 

اأو م�ســتاأجرة مقابــل مــال اأو م�ســتاأجرة مقابــل ح�سة مــن االأنتاج.
 اإدارة احلي��ازة: ويق�ســد بهــا ال�ســخ�ض املعنــي بــاإدارة ن�ســاطات احليــازة الزراعيــة وا�ســتخدام مكوناتهــا ومتابعــة تنفيــذ 

هــذه االأعمــال، وقــد يكــون ال�ســخ�ض املعنــي بــاإدارة احليــازة:
●  احلائز نف�سه حيث يتوىل املهام االإدارية املطلوبة وال يوجد �سخ�ض اأو اأ�سخا�ض اآخرين يقومون بهذا الدور.
●  اأحد اأفراد االأ�سرة وقد يكون االبن اأو الزوجة مثال، ويجب هنا حتديد جن�ض ال�سخ�ض الذي يدير احليازة.

●  مدير ماأجور وهو �سخ�ض اآخر يكلف باإدارة ن�ساطات احليازة اليومية لقاء اجر مادي اأو عيني.
 الكيان القانوين للحائز: الكيان القانوين اأو الو�سع القانوين للحائز يعني طبيعة احلائز والذي قد يكون:

●  فــرد: هــو �ســخ�ض مــدين )ذكــر اأو اأنثــى( والــذي قــد يكــون وحيــدا اأو رئي�ســا لالأ�ســرة اأو ان�ســط اأفــراد االأ�ســرة 
واأكرهــم اهتمامــا وان�ســغاال بــاإدارة احليــازة.

●  اأ�ســرة: اأي اأن اأكــر مــن فــرد يف االأ�ســرة الواحــدة م�ســوؤولني عــن احليــازة وي�ســرتكون يف اتخــاذ القــرارات اخلا�ســة 
باإدارة احليازة.

●  اأفــراد �ســركاء: هــم اأ�ســخا�ض ينتمــون اإىل اأ�ســر خمتلفــة وي�ســرتكون يف اتخــاذ القــرارات اخلا�ســة بــاإدارة احليــازة 
الزراعيــة ويتحملون التبعات لت�ســغيل احليازة. 

●  �ســركة م�ســجلة وفــق قانــون ال�ســركات: متثــل احلالــة التــي ي�ســهم عدد من االأ�ســخا�ض اأو اجلهــات يف حيازة االأر�ض 
وتتوىل اإدارة ال�سركة م�سوؤولية الت�سرف مبواردها واإدارتها ب�سكل مبا�سر اأو من خالل مدير باأجر.

●  هيئــة حكوميــة: يف حالــة اأن تعــود احليــازة اإىل هيئــة حكوميــة تتــوىل الت�سرف مبواردها وتديرها ب�ســكل مبا�ســر اأو 
من خالل مدير باأجر اأو موؤ�س�سة فاأن احلائز يعترب هيئة حكومية.

م�س��ادر متوي��ل احلي��ازة )م�س��در القرو���ص(: يق�ســد بهــا االليــة التــي مبوجبهــا يتــم متويل احليازة وهي امــا عن طريق 
املدخرات ال�سخ�سية للحائز او من القرو�ض املتعددة امل�سادر لتمويل م�ساريع خا�سة باحليازة. وال بد من التاأكيد على 

اأن هذه القرو�ض هي لغايات متويل امل�ساريع الزراعية داخل نف�ض احليازة ولي�ست خارجها اأو على جماالت اأخرى.
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 رب الأ�س��رة: هــو ال�ســخ�ض الــذي يعــرتف بــه االأع�ســاء االآخــرون باأنــه الرئي�ــض ولــه �ســلطة وم�ســوؤولية اأ�سا�ســية يف تدبــري 
�ســوؤون االأ�سرة. 

 امل��دىل )امل��زود( باملعلوم��ات: هــو ال�ســخ�ض الــذي جتمــع منــه البيانات اخلا�ســة باحليازة الزراعية ويجــب اأن يكون قادر 
وموؤهل الإعطاء تلك البيانات.

العم��ر: هــو الفــرتة الزمنيــة التــي تف�ســل ما بني تاريخ امليالد وتاريخ املرجع الزمني جلمع البيانات حم�ســوبة بال�ســنوات 
التقومييــة الكاملــة، اأي باإهمــال ال�ســهور واالأيــام مهمــا كان عددهــا، مثــال يعتــرب عمــر ال�ســخ�ض 12 �ســنة اإذا كان عمــره 

12 �ســنه و9 �سهور. 

العامل الزراعي الدائم: هو ال�سخ�ض الذي يعمل ب�سكل منتظم وم�ستمر يف احليازة خالل ال�سنة الزراعية.
العام��ل الزراع��ي املوؤق��ت )العر�س��ي(: هــو العامــل الــذي يعمل ب�ســكل غري منتظم وغري م�ســتمر يف احليازة خالل ال�ســنة 
الزراعيــة وغالبــا مــا ت�ســتخدم العمالــة املوؤقتــة )العر�سيــة( لفــرتات ق�ســرية الإجنــاز مهــام حمدودة كاحل�ســاد وقطاف 

الثمار......وغريهــا، بحيــث تنتهي خدماتهــم بانتهاء املهمة املحددة.
املهن��ة الرئي�س��ة: هــي العمــل الرئي�ســي الــذي ميار�ســه املعنــي ويق�ســي فيــه معظــم الوقت املعتــاد للعمل.  فــاإذا كان يق�سي 
اأكــر مــن )50 %( مــن وقــت عملــه خــالل ال�ســنة يف العمــل الزراعــي فــاأن مهنتــه الرئي�ســية تعتــرب الزراعــة، اأمــا اإذا كان 

يق�ســي اأكــر مــن )50 %( مــن وقــت عملــه خــالل ال�ســنة يف عمــل غــري زراعــي فــاأن مهنتــه الرئي�ســية تعترب غــري زراعية.
املهن��ة الثانوي��ة: هــي العمــل الثانــوي الــذي ميار�ســه ال�ســخ�ض املعنــي ويق�ســي فيــه اقل مــن )50 %( من الوقــت املخ�س�ض 

للعمــل )اقــل مــن 50 % مــن وقــت عمله خالل ال�ســنة(
العام��ل الزراع��ي: هــو ذلــك ال�ســخ�ض الــذي كان لديــه عمــل يف وقــت مــا داخــل احليــازة الزراعية خالل ال�ســنة املرجعية 
للتعداد وكانت حالة العمالة له ت�سنف باأنه عامل، وعمل مقابل اأجر اأو يف �سكل غذاء اأو اأي منتج من منتجات املزرعة 
ورمبــا يح�ســل علــى مكافــاآت اأو تعوي�ســات متفــق عليهــا يف وقــت مــا خــالل ال�ســنة، وهذا ي�ســمل العمال الدائمــني والعمال 
املوؤقتني، وال�سخ�ض الذي عمل يف احليازة مرات عديدة خالل الفرتة املرجعية يعد مرة واحدة فقط من �سمن العمالة 

الزراعية. 
امل�س��احة اململوك��ة: هــي م�ســاحة احليــازة التــي ميلــك حائزهــا �ســند ملكيتهــا وله احلق يف تقديــر طبيعة ا�ســتخدامها، مع 

مالحظــة اأن امل�ســاحة اململوكــة واملوؤجــرة للغــري ال تدخــل �سمــن حيــازة االأر�ــض.
امل�س��احة امل�س��تاأجرة: هــي جممــوع م�ســاحة االأر�ــض التــي ي�ســتاأجرها احلائــز مــن اأ�ســخا�ض اآخريــن خــالل فــرتة حمــدودة 
مــن الزمــن.  وقــد تكــون مقابــل مبلــغ مــن املــال متفــق عليــه اأو ح�ســة مــن االإنتــاج اأو االثنــني معــا.  وتكــون م�ســوؤولية اإدارة 

احليــازة مــن قبل احلائز.
امل�س��احة امل�س��تغلة عل��ى اأ�سا���ص و�س��ع الي��د: هــي جممــوع م�ســاحة االأر�ــض التــي ي�ســتغلها احلائــز دون �ســند ملكيــة ودون 
نظام ا�ستئجار.  وقد تكون االأر�ض التي ي�ستغلها وا�سعوا اليد اأر�سا خا�سة اأو اأر�سا عامة ت�ستغل دون معرفة اأو موافقة 

املالك.
امل�ساحة الكلية للحيازة: هي م�ساحة كل اأجزاء احليازة جمتمعة، مبا يف ذلك امل�سـاحة اململوكة اأو امل�ساحة امل�ستاأجرة 
مــن اآخريــن واأيــة م�ســاحات يحوزهــا احلائــز وفــق حقــوق ا�ســتغالل اأخــرى مثــل و�ســع اليــد، وي�ســتبعد منهــا امل�ســاحة التــي 
ميلكها احلائز اإذا كان قد اأجرها اىل اآخرين، وتتكون احليازة من االأرا�سي املزروعة واالأرا�سي امل�سغولة ببيت املزرعة 

وحظائر احليوانات وال�ســاحات والطرق.
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اجل��زء م��ن احلي��ازة: هــو اأيــة ار�ــض منف�سلــة عــن بقيــة اأجــزاء احليــازة �ســواء كان ذلــك باأر�ــض لي�ســت حتــت ت�ســرف 
احلائز اأو ب�سكة حديد اأو بطريق عـام، اأو بغابات اأو ما �سابه ذلك، وقد تتكون احليازة من جزء واحد اأو اأكر، �سريطة 

اأن تكــون جميــع اأجــزاء احليازة حتــت اإدارة واحدة.
امل�س��احة ال�ساحل��ة للزراع��ة: هــي جــزء مــن امل�ســاحة الكليــة للحيــازة، وت�ســمل جميــع م�ســاحات االأر�ــض حتــت خمتلــف 

اأ�ســاليب اال�ســتغالل مبــا فيهــا االأرا�ســي املزروعــة واالأرا�ســي البــور )للراحــة(.
امل�س��احة غ��ر ال�ساحل��ة للزراع��ة: هــي جــزء مــن امل�ســاحة الكليــة، وال ت�سلــح لزراعــة اأي حم�ســول نباتــي ل�ســبب دائم اأو 

موؤقــت مثــل االأرا�سي امللحية واالأرا�سي ال�سخرية واالأرا�سي �ســديدة االنحدار.
ار���ص املحا�سي��ل املوؤقت��ة املك�س��وفة )خ�س��راوات وحما�سي��ل حقلي��ة واأزه��ار قط��ف مك�س��وفة(: وهــي جميــع االأرا�ســي 
املزروعــة باأ�ســلوب الزراعــة املك�ســوفة )غــري املحميــة( والتــي ا�ســتخدمت لزراعــة حما�سيــل دورة حياتهــا اقــل مــن �ســنة 
واحدة، فهي تزرع وحت�سد ويجمع اإنتاجها يف اقل من �سنة، وت�سمل املحا�سيل احلقلية واخل�سراوات املك�سوفة، واأزهار 

القطف املك�ســوفة.
ار�ص حتت املراعي املوؤقتة: وهي االأرا�سي التي تزرع باأع�ســاب رعوية، ت�ســتخدم لتغذية احليوانات وتكون دورة حياتها 

اقل من خم�ض �سنوات.
ار�ص مرتوكة بور للراحة: هي م�ســاحة من ار�ض الزراعة املوؤقتة، والتي ت�ســتغل عادة لغايات االإنتاج الزراعي، �سمن 

دورة زراعية تتبع يف احليازة، وتكون مرتوكة بور للراحة يف املو�سم الزراعي املتعلق بالتعداد.
ار���ص املحا�سي��ل املوؤقت��ة املحمي��ة )خ�س��راوات واأزه��ار قط��ف حممي��ة(: وهــي االأر�ــض املغطــاة بغطــاء واقــي من الزجاج 
اأو البال�ستيك اأو اأي مادة اأخرى وذلك بهدف حماية النباتات من العوامل اخلارجية، وي�ستخدم هذا االأ�سلوب غالبا يف 

زراعة اخل�سراوات واأزهار القطف املحمية.
ار���ص حت��ت املحا�سي��ل الدائم��ة )الأ�س��جار الدائم��ة(: وهــي م�ســاحة مــن االأر�ــض املزروعــة مبحا�سيــل دائمــة ال حتتــاج 

الإعــادة زراعتهــا بعــد كل مو�ســم قطــاف مثل االأ�ســجار الثمريــة والتي تعمر لعدة �ســنوات.
اأرا���ص حت��ت املراع��ي وامل��روج الدائم��ة )مراع��ي دائم��ة(: وهــي االأر�ــض داخــل احليــازة امل�ســتغلة ب�ســورة دائمــة )ملــدة 

خم�ــض �ســنوات فاأكــر( مبحا�سيــل العلــف الع�ســبية �ســواء كانــت تبــذر با�ســتمرار اأو تنبــت ب�ســورة طبيعيــة.
ار���ص الغاب��ات )اأ�س��جار حرجي��ة(: وهــي االأر�ــض التــي حتتــوي علــى اأ�ســجار حرجيــة ب�ســكل كثيــف، وجــدت بالطبيعــة اأو 

بفعــل االإن�ســان، ولهــا اأو �ســيكون لهــا قيمــة كاأخ�ســاب اأو منتجــات اأخــرى للغابــات اأو ت�ســتخدم كم�ســدات رياح.
م�س��احة امل�س��اتل: وهي جزء من م�ســاحة احليازة ت�ســتخدم الإنتاج االأ�ســتال، �ســواء كانت اأ�ستال خ�سراوات مثل البندورة 

اأو اأ�ستال حما�سيل حقلية مثل التبغ اأو اأ�ستال اأ�سجار ثمريه مثل احلم�سيات. 
ار���ص غ��ر م�س��تغلة وله��ا ق��درة كامن��ة عل��ى الإنت��اج )ب��ور بالإهم��ال(: هــي م�ســاحة مــن االأر�ــض مرتوكة بدون ا�ســتغالل 

عــدة موا�ســم زراعيــة تزيــد عــن ثالثــة موا�ســم وبحاجــة اإىل عمليــات ا�ســت�سالح لت�سبح قادرة علــى االإنتاج.
الع��روة ال�س��توية: هــي الفــرتة الزمنيــة التــي تتــم خاللهــا عملية زراعة املحا�سيــل الزراعية وتقع ما بني �ســهر اآب ونهاية 

�سهر كانون الثاين.
الع��روة ال�سيفي��ة: هــي الفــرتة الزمنيــة التــي تتــم خاللهــا عمليــة زراعــة املحا�سيــل الزراعيــة املوؤقتــة والتــي تقــع مــا بــني 

�ســهر �ســباط ونهاية �ســهر متوز.
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املح�سول املنفرد: هو حم�سول من نوع واحد مزروع يف م�ســاحة معينة ب�ســكل م�ســتقل )اأي مبفرده دون وجود حما�سيل 
من اأنواع اأخرى خمتلطة معه يف نف�ض امل�ساحة كاأن يكون احلقل مزروع زيتونا فقط اأو بندورة فقط اأو قمح فقط(.

املحا�سي��ل املتعاقب��ة: هــي املحا�سيــل التــي دورة منوهــا اقــل مــن �ســنه واأحيانــا ب�سعــة �ســهور حيــث تعاد زراعتها يف نف�ــض 
امل�ســاحة اأو جزء منها خالل ال�ســنة الزراعية مثل اخل�سراوات واحلبوب )مبعنى اأن نف�ــض امل�ســاحة تزرع اأكر من مرة 

خالل ال�ســنة الزراعية(.
امل�س��احة املقرتن��ة: هــي كل م�ســاحة مزروعــة مبح�ســول موؤقــت متــت زراعتــه مــع حم�ســول اآخــر مــن جمموعــة اأخرى من 

املحا�سيــل الزراعية �ســواء كانــت موؤقتة اأو دائمة.
ــواء زرعــت  ــام الزراعــي �س ــي زرعــت خــالل الع ــة الت ــل املختلف ــاحات املحا�سي ــوع م�س امل�س��احة املح�سولي��ة: هــي جمم

بالتعاقــب اأو باالقــرتان.
الأ�س��جار املبع��رة: هــي اأعــداد االأ�ســجار الثمريــة )�ســواء مــن نــوع واحد اأو اأكــر( واملزروعة يف م�ســاحة اأر�ض احليازة / 

اجلزء ب�سكل مبعر اأو مزروعة على اجلوانب واملمرات وت�سكل �سياج اأو م�سدات رياح.
امل�س��احة املروي��ة: هــي امل�ســاحة مــن االأر�ــض التــي تــزود عــادة وب�ســكل متعمــد باملــاء مــن غــري املطــر وذلك بهدف حت�ســني 

اإنتــاج املحا�سيل واملراعي.
حيوان��ات املزرع��ة: ت�ســمل جميــع احليوانــات املحتفــظ بهــا واملرباة ب�ســكل رئي�ســي الأغرا�ــض االإنتاج احليــواين واخلدمات 

املزرعية وت�ســمل االأبقار واجلامو�ــض وال�ساأن واملاعز واخليول والبغال واحلمري واجلمال والدواجن والنحل.
ال�س��اأن: عبارة عن االأغنام التي يغطي ج�سمها ال�سوف وغالبًا ما يكون لها ليه وتت�سمن عدة �سالالت. 

املاع���ز: عبارة عن االأغنام التي يغطي ج�سمها �سعر ولي�ض لها ليه وتت�سمن عدة �سالالت.
م��زارع ال��رة احليواني��ة: هــي جميــع املــزارع املتخ�س�ســة باإنتــاج نــوع اأو اأكــر مــن اأنــواع الــروة احليوانيــة، وتتوفــر فيهــا 
االأبنية واالأدوات الالزمة لرتبية احليوانات وتعمل باأ�سلوب جتاري، ويتطلب اإن�ساوؤها احل�سول على ترخي�ض م�سبق من 

قبل اجلهات الر�ســمية وفق �ســروط معينة ومنها:
اأ- م��زارع الأبق��ار: هــي مــزارع تخت�ــض برتبيــة االأبقــار الأغرا�ض جتارية، وحتتوي على مرابط وبرك�ســات للرتبية وحملب 

اآيل وغرفــة مــربدة اأو خــزان مــربد وم�ســتودع لالأعــالف... وغريها.
ب- مزارع الدواجن واملزارع الأخرى ومنها:

●  الدج��اج اللح��م: وهــي املــزارع املخ�س�ســة لرتبيــة الدجــاج بغر�ــض اإنتــاج اللحــوم وتربــى فيهــا �ســالالت لهــا قــدرة 
عاليــة علــى حتويل العلــف اإىل حلم.

●  الدجاج البيا�ص: وهي املزارع املخ�س�سة الإنتاج البي�ض ولها قدرة عالية على حتويل العلف اإىل بي�ض.
مزارع منظمة اأخرى: مثل مزارع النعام والفري ومزارع الغزالن واخلنازير وغريها.

الدواج��ن املنزلي��ة: ت�ســمل جميــع الدواجــن التــي تربــى يف البيــوت )احليــازات غــري املنظمــة( الأغرا�ض االإنتــاج الزراعي 
وي�ســتثنى من ذلك الدواجن والطيور التي ت�ســتخدم الأغرا�ض الزينة مثل الع�سافري والطيور.

م��زارع الأ�س����ماك: وهــي بــرك خم�س�ســة لغايــات تربيــة االأ�ســماك �ســواء كانــت ت�ســتخدم فيهــا ميــاه عذبــة اأو مياه ماحلة 
و�ســواء كان الهدف من الرتبية هو التكثري اأو اإنتاج االأ�ســماك.

الآب��ار: يق�ســد بهــا كل بئــر ت�ســتخدم مياههــا يف االإنتــاج الزراعــي �ســواء كان ارتــوازي اأو جتميعيــا اأو للتخزين، وال ي�ســمل 
ذلك االآبار التي ت�ســتخدم يف غري االأغرا�ض الزراعية مثل اآبار ال�ســرب وغريها.
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الآلت واملع��دات: يق�ســد بهــا االآالت واملعــدات الزراعيــة التي ميلكها حائزون زراعيون فقط، وال ت�ســمل االآالت الزراعية 
التي ميلكها القطاع العام واجلمعيات التعاونية وال�سركات التي توؤجر االآالت للحائزين الزراعيني.

الأ�س��عار الزراعي��ة: هــي القيمــة التبادليــة للمنتجــات الزراعيــة معــربا عنهــا بوحــدات النقــود )فل�ــض / كغــم( واالأ�ســعار 
الزراعية امل�ســتعملة يف هذا امل�ســح هي اأ�ســعار االأ�ســواق املركزية و�ســعر باب املزرعة وال�ســعر بالقرب من اأر�ض املزرعة.

ال�س��عر عل��ى ب��اب املزرع��ة: عبــارة عــن ال�ســعر الــذي يح�ســل عليــه املــزارع مقابــل مــا ينتجــه مــن �ســلع زراعية ت�ســليم باب 
املزرعــة �ســواء كان هــذا ال�ســعر فعليــًا )اأي اأن املــزارع قــد قــام فعــال ببيــع منتوجاتــه علــى اأر�ــض املزرعة( اأو �ســعرًا نظريًا 
)مت احل�ســول عليــة عــن طريــق حــذف جميــع التكاليــف الت�ســويقية املرتتبــة على عمليــة انتقالها اإىل اأول نقطــة بيع خارج 

اأر�ض املزرعة(.
ال�س��عر بالق��رب م��ن اأر���ص املزرع��ة: قــد يكــون هنــاك مبيعــات يف مــكان قريــب مــن اأر�ــض املزرعــة كالبيــع علــى ال�ســارع 
العــام، وقــد اأطلــق علــى اأ�ســعار هــذه املبيعات اأ�ســعار بالقــرب من اأر�ض املزرعة وميكــن اعتبار هذا النوع من االأ�ســعار اأنه 
اأ�سعار باب املزرعة نظرا لقلة اأو انعدام التكاليف التي يتحملها املزارع جراء نقل منتجاته اإىل ال�سارع العام )اأو مكان 

قريــب من املزرعة(.
ــة اآخريــن اأو اإىل جتــار  اأ�س��عار اجلم��ل����ة: هــي اأ�ســعار املنتجــات الزراعيــة التــي يتــم اإعــادة بيعهــا �ســواء اإىل جتــار جملـ

التجزئــة.
الأ�س��واق املركزي����ة: هــي املــكان اأو املجــال الــذي يلتقــي فيــه املنتجــون الزراعيــون )اأو البائعــون( مــع امل�ســـرتين الإمتــام 
عمليــات البيــع وال�ســراء وتبــاع معظــم الكميــات يف هــذه االأ�ســواق اإىل جتــار التجزئــة. اإال اأن بع�سهــا االآخــر يبــاع اإىل جتار 

جملــة وخا�ســة يف �ســوق العار�ســة. وقــد اأعتــرب �ســوق العار�ســة مــن االأ�ســواق املركزيــة الأغرا�ض هذا امل�ســح.
ر�س����م ال�س����وق: هــو قيمــة مــا يتحملــه املــزارع )احلائــز الزراعــي( نظري بيــع منتوجاته داخل االأ�ســواق املركزية اأو اأ�ســواق 

اجلملة الإدارة ال�سوق.
الو�س��يط: وهو ال�ســخ�ض اأو اجلهة املخت�سة باإجراء وت�ســهيل عمليات البيع وال�ســراء داخل االأ�ســواق املركزية اأو اأ�ســواق 

اجلملة. 
ر�س��م الو�س��يط: هــو القيمــة التــي يح�ســل عليهــا الو�ســيط مــن املــزارع مقابــل تنظيــم واجــراء عمليــات البيــع يف االأ�ســواق 

املركزيــة واأ�ســواق اجلملة.
كلفة ال�س��وق: عبارة عن التكاليف التي يتحملها املزارع يف االأ�ســواق املركزية )وت�ســمل البيع بالتجزئة واجلملة( نتيجة 

قيامه ببيع منتوجاتـه يف هذه االأ�سواق وت�سمل ر�سم الو�سـيط ور�سـم الـ�سوق. 
)وهمــا ن�ســبة مئويــة مــن �ســعر البيــع يف االأ�ســواق املركزيــة وغالبــا مــا تكــون ثابتــة( واأيـــة تكالـــيف قــد تن�ســاأ خــالل هــذه 

املرحلة. 
التكالي��ف الت�س����ويقية: هــي التكاليــف التــي يتكبدهــا املــزارع نظــري قيامــة بت�ســويق منتوجاتــه اإىل اأول نقطــة بيــع )�ســواء 

االأ�ســواق املركزيــة اأو اأ�ســواق اجلملــة اأو علــى اأر�ض املزرعة اأو بالقــرب منها( وتتكون من:
اأ- كلف��ة العب��وات: متثــل كلفــة العبــوات اجلــزء االأهــم مــن الكلفــة الت�ســويقية للمنتوجــات الزراعيــة وخا�ســة اخل�ســروات 
فهــي متثــل الكلفــة االأعلــى. وتتبايــن كلفــة العبــوات للكيلوغــرام )الوحــدة( مــن املحا�سيــل الزراعيــة املختلفــة ويعود ذلك 
الختــالف الكثافــة الن�ســبية لهــذه املحا�سيــل وبالتــايل اختــالف حجــم الوحــدة الواحــدة. وكذلــك تختلــف كلفــة العبــوات 

للوحــدة الواحــدة الختــالف اأ�ســكال العبــوات امل�ســتخدمة يف تعبئــة هــذه املحا�سيل.
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ب- كلف��ة النق��ل: متثــل كلفــة النقــل التكاليــف التــي يتكبدهــا املنتــج نتيجــة ا�ســتخدامه و�ســائط النقــل يف نقــل منتوجاتــه 
الأماكــن الت�ســويق املختلفــة، وتاأتــي كلفــة النقــل باالأهميــة بعــد كلفــة العبوات حيــث متثل جزء كبــريا من الكلفة الت�ســويقية 
للخ�ســروات. وتعتمــد كلفــة النقــل للوحــدة الواحــدة )الكيلوغــرام( علــى بعــد امل�ســافة بــني االأ�ســواق واالأماكــن االإنتاجيــة 

والختــالف حجــم الوحــدة الواحــدة )ب�ســبب اختــالف كثافــة املنتوج(.
ج- كلفة التحميل: متثل كلفة التحميل جزاأ �سئيال من الكلفة الت�سويقية.

د- كلف��ة ال�س��وق: ت�ســمل ر�ســم ال�ســوق ور�ســم الو�ســيط، ر�ســم ال�ســوق ميثــل املبالــغ التــي يدفعهــا املنتــج لالأ�ســواق ب�ســبب 
قيامه با�ستخدام هذه االأ�سواق لت�سويق منتوجاته.  اأما ر�سم الو�سيط فهو املبالغ التي يتقا�ساها الو�سطاء من املنتجني 
يف اأ�سواق اجلملة مقابل اخلدمات التي يوؤدونها لهم )ت�سهيل عملية البيع(. وكلفة ال�سوق عبارة عن ن�سبة ثابتة من �سعر 

اجلملة حيث ترتبط مع اأ�ســعار اجلملة بعالقة طردية من �ســعر اجلملة.
عوائد العاملني: تق�سم عوائد العاملني اىل ما يلي: 

●  الروات��ب والأج��ور النقدي��ة: وهــي جملــة الرواتــب املدفوعــة للعمــال مبـــا فيهـــا العــالوات واملكافــاآت واأجــور العمــل 
االإ�سايف قبل ح�ســم اأية اقتطاعات منـــة.

●  املزاي��ا العيني��ة: وهــي قيمــة مــا تتحملــه احليــازة الزراعيــة مــن �ســلع وخدمـــات تقدم جمانــًا او مقابــل تكلفة رمزية 
للعاملني لديها مثل الطعـــام وال�ســـراب وامل�سكن واملالب�ض واملوا�سالت والتنقالت ... الخ.

●  م�س��اهمة املن�س��اأة يف ال�سمان الجتماعي: وهي قيمة ما تتحمله املن�ســـاأة عـــن العاملني لديها كم�ســاهمة لل�سمان 
االجتماعي، وال ي�سمل هذا ما يقتطع من العامل كا�سرتاك من ال�سمان االجتماعي.

●  مزايا اأخري: وتتمثل يف قيمة م�ساهمة احليازة الزراعية يف اأق�ساط التاأمينـات االجتماعية وبرامج التقاعد.
م�س��تلزمات الإنت��اج ال�س��لعية: وهــي كميــة وقيمــة م�ســتلزمات االنتــاج ال�ســلعية امل�ســتخدمة يف احليــازة الزراعيــة مثــل 

)بــذور، ا�ســتال، تقــاوي، مل�ــض، ا�ســمدة، مبيـــدات، معقمــات تربــة، عالجــات متعــدد االأغرا�ــض... الــخ(. 
م�ساريف الإنتاج: وهي م�سروفات االنتاج االخرى التي تكبدها احلائز الزراعي خالل العام الزراعي. وت�سمل:

●  اأيجار املزرعة امل�س��تاأجرة: وهي القيمة امل�ســتحقة الدفع للغري مقابل ا�ســتئجار املزرعة يف حالة ان املزرعة كانت 
م�ستاأجرة.

●  اإيجارات املباين: وهي القيمة امل�ستحقة الدفع للغري مقابل ا�ستئجار املباين داخل احليازة. 
●  اأج��ور النق��ل: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة بــدل اأجــور نقــل و�ســحن املــواد االوليــة اإذا مل تكــن قــد 

احت�ســبت مــع قيمة هــذه املواد.
●  اج��ور الآلت: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة للغــري خــالل عــام الدرا�ســة مقابــل ا�ســتئجار االآالت 

واملعــدات امل�ســتخدمة يف احليــازة.
●  ا�س��راف ط���بي: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة للغــري مقابــل ا�ســراف الطبيــب البيطــري علــى هــذه 

احليوانــات ب�ســرط ان يكــون الطبيــب البيطــري عامــال يف احليــازة ويتقا�ســى راتــب �ســهري.
●  خدم��ات فني��ة وا�ست�س��ارية: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة للغــري خــالل عــام الدرا�ســة مقابــل تقدمي 

خدمات فنية وا�ست�ســارية تتعلق باحليازة.
●  تنق���الت: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع للعاملــني مقابــل ما يتكبدونه من نفقات ال�ســفر واالقامة اثناء قيامهم يف 
مهام ر�ســمية متعلقة باإعمال احليازة، او ما يدفع لقاء هذه االعمال التي يقومون بها مثل تذاكر الطريان، فواتري 

الطعام، وغريها. 
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●  بري��د وهات��ف: هــي قيمــة الفواتــري امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة خــالل عــام الدرا�ســة لــوزارة، او موؤ�س�ســة او اأيــة 
جهات اأخرى تقدم خدمة م�ســابهة مثل ناقل الربيد ال�سريـــع فـــي القطاع اخلا�ض.

ــع الإ�ســالح  ●  �سيان��ة وا�س��الح للموج��ودات الثابت��ة )ا�سالح��ات جاري��ة(: تتمثــل يف امل�سروفــات امل�ســتحقة الدفـ
و�سيانة العدد واالآالت وو�ســائل النقل واإ�سالح االأبنية واالن�ســاءات ب�ســرط ان تكون هذه االإ�سالحات جارية )تعمر 

اقل من �ســنة(.
●  تكالي��ف نق��ل وتخزي��ن و�س��حن: القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى املن�ســاأة خــالل عــام الدرا�ســة وذلــك مقابــل نقــل 

وتخزيــن و�ســحن االنتــاج او م�ســتلزماته.
●  عمولت بنكية: القيمة امل�ستحقة الدفع على املن�ساأة خالل عام الدرا�سة وذلك مقابل العموالت البنكية.

●  عمولت وكالء تاأمني: القيمة امل�ستحقة الدفع على املن�ساأة خالل عام الدرا�سة وذلـك كعمـوالت وكالء تاأمني.
●  تدقي��ق ح�س��ابات وحما�س��بة واأتع��اب حمام��اة: القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة الزراعيــة مقابــل تدقيــق 

ح�ســابات احليــازة واأتعــاب حمامــاة للحيــازة ب�ســرط ان تكــون �سمــن العمالــة يف احليــازة الزراعيــة.
●    اإعالنات: هي القيمة امل�ستحقة الدفع على احليازة الزراعية وذلك لقاء االعالن يف و�سائل االأعالم املختلفة.

●  ر�ســوم ا�ســرتاك يف اجلمعيــات التعاونيــة والنقابــات واالحتــادات: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفـــع علـــى احليــازة 
الزراعيــة وذلــك لقــاء مــا يتــم دفعــة كر�ســوم ا�ستـــراك فـــي اجلمعيــات التعاونيــة والنقابــات واالحتــادات.

●   مدفوعــات حقــوق امللكيــة: وتتمثــل هـــذه املدفوعــات يف قيمــة الدخــول التــي تقــوم احليــازة الزراعيــة بدفعهــا 
مل�ســتحقيها وهــي كمــا يلــي:

1. ايجار الرا�سي: وهي القيمة االيجارية امل�ستحقة الدفع مقابل ا�ستخدام االر�ض.
2. فوائ��د عل��ى القرو���ص املحلي��ة. هــي املبالــغ امل�ســتحقة الدفــع علــى قرو�ــض البنــك وال�ســندات والكمبيــاالت 

واحل�ســابات اجلاريــة، وايــة معامــالت ماليــة اخــرى حمليــة.
3. فوائ��د عل��ى القرو���ص الجنبي��ة. هــي املبالــغ امل�ســتحقة الدفــع علــى قرو�ــض البنــك وال�ســندات والكمبيــاالت 

واحل�ســابات اجلاريــة، وايــة معامــالت ماليــة اخــرى اجنبيــة.
4. اق�س��اط التاأمني: وهي جملة االق�ســاط امل�ســتحقة الدفع وال ت�ســمل اق�ســاط التاأمني املدفوعة عن العاملني حيث 

اعتربت من �سمن تعوي�سات العاملني )مزايا نقدية(.
5. من��ح وتربع��ات: وهــي قيمــة املبالــغ التــي دفعتهــا احليــازة خــالل العــام مثــل الهبــات والتربعــات اجلاريــة بــدون 

مقابــل اإذا كانــت للعاملــني او غريهم.
6. التعوي�سات: هي كافة التعوي�سات التي قامت احليازة بدفعها خالل عام الزراعي.

7. غرام��ات وخمالف��ات: هــي كافــة الغرامــات واملخالفــات التــي قامــت احليــازة بدفعهــا خــالل العــام الزراعــي 
كغرامــات التاأخــري وغريهــا �ســواء للحكومــة او لغــري احلكومــة.

8. حتويالت من ارباح احليازة اىل اخلارج: وهي املبالغ التي حولتها احليازة من ارباحها الـى اخلـارج.
9. الرب���اح املوزع��ة عل��ى امل�س��اهمني: هــي املبالــغ التــي دفعتهــا احليــازة مــن ارباحهــا اىل امل�ســاهمني �ســواء مــن 

القطــاع العــام او قطــاع العائــالت او اأي قطــاع اخــر. 
●  ر�سوم الرخ�ص املهنية: وتتمثل يف ر�سوم ت�سجيل وترخي�ض مزاولة الن�ساط الزراعي خالل العام الزراعي

●  �سريب��ة البني��ة )امل�س��قفات(: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع خــالل العــام الزراعــي ك�سريبــة االبنيــة التــي متلكهــا 
احليازة الأغرا�ــض االإنتاج الزراعي. 
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●  ر�سوم ترخي�ص املركبات: وهي ر�سوم الرتخي�ض امل�ستحقة على احليازة مقابل ترخي�ض املركبات التي متلكها. 
●  ر�س�وم ق�س�ائي�ة: وهـي الـر�سـوم الق�سـائيـة امل�ستـحقـة علـى احليــازة.

●  طواب�ع واردات: وهي القيمة امل�ستحقة الدفع على احليازة خالل العام كطوابـع واردات.
●  الر�س��وم اجلمركي��ة عل��ى امل�س��توردات املبا�س��رة: وت�ســمل ر�ســوم التعرفــة اجلمركيــة علــى م�ســتلزمات االنتــاج 

وال�ســلع التجاريــة واالآالت واملعــدات وو�ســائط النقــل يف حالــة قيــام احليــازة بعمليــة اال�ســترياد.
اي��رادات احلي��ازة الزراعي��ة الإنت��اج: وهــي مبالــغ املبيعــات التــي متــت داخل احليازة اثناء ممار�ســتها لالأن�ســطة الزراعة 

يف احليازة الزراعية واي�سا االيرادات االخرى التي حققتها احليازة الزراعية خالل العام الزراعي. وت�ســمل:
●   ايجارات االآالت واملعدات: وهي قيمة االيرادات امل�ستحقة التح�سيل جراء تاأجري االآالت ومعدات احليازة.  

●   ايجارات االبنية: وهي قيمة االيرادات امل�ستحقة التح�سيل من تاأجري االبنية. 
●   خدمــات فنيــة مقدمــة للغــري: وهــي قيمــة ايــرادات احليــازة مقابــل تقــدمي خدمــات فنيــة مبــا فيهــا اال�ست�ســارات 

واال�ســراف الأخريــن.
●   خدمــات زراعيــة مقدمــة للغــري: وهــي قيمــة ايــرادات خدمــات زراعيــة قدمــت الـــى حيــازة اخــرى بهــدف اجــراء 

عمليــات زراعيــة خــالل العــام.
●   خدمات نقل: وهي قيمة ايرادات خدمات نقل قدمت الأخرين خالل العـام.

●   ايجارات االرا�سي: وهي املبالغ امل�ستحقة التح�سيل مقابل تاأجري ارا�ض متلكها احليازة للغري.
● الفوائد: وهي املبالغ امل�ستحقة التح�سيل مقابل مبالغ مودعة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية.

●  ارباح اأ�سهم و�سندات: وهي املبالغ امل�ستحقة التح�سيل مقابل اأ�سهم و�سندات متلكها احليازة.
●  منــح وتربعــات: وت�ســمل كافــة االعانــات واملنــح التــي تقــدم للحيــازة مــن م�ســادر اخــرى غــري الدولــة بهــدف �ســراء 

ا�ســول جديــدة او لتحويــل نفقات ا�ســتثمارية خــالل العام.
ــات التاأمــني مقابــل  ●  تعوي�ســات التاأمــني �ســد احلــوادث: وهــي جملــة التعوي�ســات امل�ســتحقة التح�سيــل مــن �سركـ

اال�ســرار التــي حلقــت باأ�ســول احليــازة خــالل العــام بحيــث ال تت�سمــن ايــة تعوي�ســات يح�ســل عليهــا العاملــون.
●  تعوي�سات وغرامات: وهي جملة التعوي�سات والغرامات التي دفعت للحيازة من الغري خـالل العام الزراعي. 

●  االعانــات )الدعــم( االنتاجيــة/ حكوميــة: وهــي االعانــات التــي تت�ســلمها احليــازة مــن الدولــة كاإ�سافــة اىل الدخــل 
من االإنتاج اجلاري حيث تتم على ا�سا�ــض احلجم او القيمة لل�ســلع املنتجة او امل�سدرة او امل�ستهلكـــة وال ي�ســمل هذا 
البنــد التحويــالت او امل�ســاعدات املاليــة مــن الدولــة او اجلهــات االخرى بهدف تغطية اخل�ســائر الناجمة عن الدمار 
او االهتالك الأ�سول احليازة والتي تعترب حتويـالت راأ�سمالية. مع مالحظة انه يجب حتديد ال�سلع املدعومة وقيمة 

الدعم لكل منها.
●  حتويــالت اربــاح احليــازة مــن فروعهــا املقيمــة يف اخلــارج: وهــي املبالــغ التــي تقب�سهــا احليــازة مــن فروعهــا خارج 

االردن.
●  ايرادات املياه: وهي ايرادات احليازة مقابل ما تبيعه من مياه منتجة داخل احليازة للغري.

●  ايرادات الكهرباء: وهي ايرادات احليازة مقابل ما تبيعه من كهرباء منتجة داخل احليازة للغري.
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الف�سل الثاين 
م�سادر البيانات االإح�سائية واأدارتها

اوًل: امل�سوحات الزراعية 
هــي االعمــال االإح�سائيــة الزراعيــة املنظمــة املبنيــة علــى اأ�س�ــض علميــة معتمــدة علــى اأ�ســلوب املعاينــة والتــي تقــوم علــى 
مبــداأ �ســمول جــزء مــن املجتمــع االإح�سائــي الزراعي وتختار مفــردات العينة )يف الغالب( باعتماد اأحد اأ�ســاليب املعاينة 
االحتمالية اأو �سمول جميع وحدات املجتمع واإخ�ساعها للم�ساهدة للم�سح ال�سامل. ومبعنى اخر هو اأ�سلوب احل�سول على 
معلومات عن جمموعة كبرية من املجتمع عن طريق اخذ جمموعة قليلة من مفردات املجتمع يف حالة ا�ستخدام العينة، 
اأو اخــذ جميــع مفــردات املجتمــع للم�ســح ال�ســامل. وت�ســتخدم امل�ســوح الزراعيــة عــادة لعــدة اأ�ســباب منهــا: احل�ســول على 
نتائج باأعلى دقة ممكنة بتكاليف حمددة اأو احل�سول على م�ســتويات دقة معينة باأقل عدد ممكن من مفردات املجتمع 
)باأقــل تكاليــف ممكنــة(، واأي�ســا عندمــا يكــون الوقــت واالأمــوال وامل�ســادر االأخــرى حمــدودة. اّمــا حمــددات ا�ســتخدام 
اأ�سلوب املعاينة فهو ال يغطى املجتمع بالكامل وال يعطي نف�ض النتائج التي يعطيها امل�سح ال�سامل واي�سا نظريات املعاينة 

حتتــاج يف تطبيقها اإىل اأ�ســخا�ض مدربــني تدريبا جيدا وموؤهلني. 
وتهــدف امل�ســوح والدرا�ســات االإح�سائيــة الزراعيــة التــي تنفذهــا االأجهــزة االإح�سائيــة والهيئــات والــوزرات الزراعية يف 
الوطــن العربــي اإىل توفــري بيانــات وموؤ�ســرات زراعيــة موثــوق بهــا يف الوقــت املنا�ســب، نظــرا الأهميتهــا الكبــرية يف عمليــة 
اتخــاذ القــرار علــى امل�ســتويني املحلــي والــدويل يف ظــل التحــول العاملــي نحــو اقت�ساديــات ال�ســوق.  ويجــري احل�ســول 
علــى كثــري مــن املعلومــات الالزمــة لالأن�ســطة الزراعيــة مثــل: تقديــرات امل�ســاحة املزروعــة للمحا�سيــل، اإنتــاج املحا�سيل، 
ح�سر اأعداد الروة احليوانية، والبيانات االجتماعية واالقت�سادية االأ�سا�سية ذات ال�سلة بالقطاع الزراعي، وذلك من 
خالل امل�سوح الزراعية اجلارية تكون عادة برامج دورية �سنوية اأو مو�سمية اأو �سهرية متعددة االأغرا�ض جلمع البيانات 

واملعلومــات االإح�سائيــة الزراعية.

وب�سكل عام تهدف امل�سوح والدرا�سات االإح�سائية الزراعية اىل ما يلي:
ــوع  ــب ن ــراوات ح�س ــجار املثمــرة واخل�س ــة واالأ�س ــل احلقلي ــكل مــن املحا�سي ــاج ل ــاحة املزروعــة واالإنت ــر امل�س ●   تقدي

املح�ســول والعــروة الزراعيــة.
●   تقديــر اأعــداد االأ�ســجار املثمــرة الكليــة واالأ�ســجار املثمــرة فعــال واالأ�ســجار يف �ســن االإثمــار واالأ�ســجار دون �ســن 

االثمــار ح�ســب نــوع املح�ســول.
●  تقدير كمية وقيمة م�ستلزمات االإنتاج الزراعي النباتي واحليواين امل�ستخدمة خالل العام الزراعي.

●  تقدير حجم العمالة الزراعية ح�سب نوع العمالة واجلن�ض واجلن�سية وفئة العمر وعوائد وتعوي�سات العاملني الزراعية.
●  تقدير م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي االإجمايل.

● توفري بيانات دقيقة و�ساملة عن اأعداد وخ�سائ�ض الروة احليوانية من حيث النوع واجلن�ض وال�ساللة وفئة العمر.
● تقدير اأ�سعار اجلملة واأ�سعار االأ�سواق املركزية واأ�سعار اأر�ض املزرعة )باب املزرعة( للمنتجات الزراعية املختلفة.

●   تقديــر التكاليــف الت�ســويقية التــي يتحملهــا املــزارع جــراء بيــع منتجاتــه يف اأ�ســواق اجلملــة اأو االأ�ســواق املركزيــة اأو 
اأر�ض. على 
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●   املزرعة اإ�سافة اإىل تقدير الوزن الن�سبي الذي متثله مكونات هذه التكاليف. 
●   تقدير متو�سط اأ�سعار م�ستلزمات االإنتاج.

●   تقديــر ح�ســة اأماكــن الت�ســويق املختلفــة )�ســواء كانــت اأ�ســواق اجلملــة اأو االأ�ســواق املركزيــة اأو اأر�ــض املزرعــة اأو 
بالقــرب  منهــا( مــن اإجمــايل الكميــات املباعة.

وفيما يلي نبذة خمت�سرة الهم امل�سوح والدرا�سات الزراعية التي حتقق الغر�ض والهدف من تنفيذ امل�سوح الزراعية:
م�سح امل�ساحات الزراعية:

يهــدف هــذا امل�ســح اإىل تقديــر امل�ســاحة املزروعــة ح�ســب املح�ســول وا�ســلوب الزراعــة ونظــام الــري لــكل مــن املحا�سيــل 
احلقليــة، واخل�ســراوات، واال�ســجار املثمــرة، وكذلــك ح�ســب العــروة الزراعيــة.  جتمــع بيانــات امل�ســح باأ�ســلوب املقابلــة 
ال�ســخ�سية للحائــز مــن خــالل عينــة مــن احليــازات الزراعيــة م�سممــة خ�سي�ســا لهــذا امل�ســح بحيــث متثــل احليــازات 
الزراعيــة مــن حيــث امل�ســاحة املزروعــة وين�ســح بجمــع بيانــات هــذا امل�ســح علــى عــدة جــوالت ميدانيــة للتغلــب علــى حتيــز 
ذاكــرة املــزارع الن معظــم العاملــني يف الزراعــة ال مي�ســكون دفاتــر حما�ســبية قانونيــة وامنا يعتمدون علــى ذاكرتهم عند 

االدالء ببياناتهــم عــن احليــازات الزراعيــة التــي يحوزونهــا.
م�سح الإنتاج النباتي ومدخالته:

يهــدف اىل تقديـــر كميــة وقيمــة االنتــاج وم�ســتلزمات االإنتــاج الزراعي النباتية امل�ســتخدمة خالل العــام الزراعي. واي�سا 
تقديـــر حجم العمالـــة الزراعيـــة ح�ســـب نوع العمالـــة واجلن�ض واجلن�سية وفئة العمر، وذلك باأ�سلوب املقابلة ال�سخ�سية 
للحائز.  وتكمن اأهمية هذا امل�ســح بانه اأحد اأدوات تقدير القيمة امل�سافة لقطاع االإنتاج النباتي عند اعداد احل�ســابات 

القوميــة االقت�سادية لقطاع الزراعة.
درا�سة املوؤ�سرات القت�سادية الربعية لالإنتاج النباتي:

تهــدف هــذه الدرا�ســة اإىل توفــري موؤ�ســرات ربــع �ســنوية حــول النمــو يف االإنتــاج الزراعــي والتغــري يف اأ�ســعار املنتجــات 
الزراعيــة، وذلــك عــن طريــق جمــع بيانــات حــول كميــات االإنتــاج الــواردة لالأ�ســواق املركزيــة ح�ســب نوعهــا، وبيانات حول 
اأ�ســعار هذه املنتجات عند باب املزرعة. ت�ســتخدم ال�ســجالت االدارية )الكميات الواردة اىل اال�ســواق املركزية( ونتائج 
م�ســح اال�ســعار الزراعيــة يف توفــري بيانــات هــذه الدرا�ســة حيث تعتري هذه البيانات امل�سدر الرئي�ســي العداد احل�ســابات 

الربعيــة للنتــاج املحلــي االإجمايل لقطــاع الزراعة.
م�سح اإنتاج معا�سر زيت الزيتون:

يهــدف امل�ســح اإىل تقديــر كل مــن كميــة زيــت الزيتــون املنتجــة، وكميــة خملفــات زيــت الزيتــون مــن جفــت وزيبــار وميــاه 
عادمــة، واي�ســا تقديــر كميــة الزيتــون امل�ســتخدم يف االإنتــاج، وكذلك تقديــر كمية الوقود امل�ســتخدم يف االإنتاج، باالإ�سافة 
اىل تقدير قيمة الكهرباء امل�ستخدمة يف االإنتاج.  ين�سح بجمع بيانات امل�سح من خالل عدة جوالت ميدانية )ا�سبوعيا 

خــالل فــرتة عمــل املعا�سر( وباأ�ســلوب املقابلة ال�ســخ�سية ل�ساحب املع�ســرة او مدير املع�سرة.
م�سح امل�ساتل الزراعية:

يهــدف امل�ســح اإىل تقديــر اأعــداد الغرا�ــض املنتجــة يف امل�ســاتل ح�ســب النــوع، اي�ســا تقديــر كميــة وقيمــة م�ســتلزمات اإنتــاج 
اال�ســتال، باالإ�سافــة اىل تقديــر اأعــداد العاملــني يف امل�ســاتل الزراعيــة وتعوي�ساتهــم.

م�سح مزارع الروة احليوانية:
يغطــي هــذا امل�ســح جميــع املــزارع املتخ�س�ســة يف تربيــة نــوع اأو اأكــر مــن اأنــواع الــروة احليوانيــة وت�ســمل مــزارع االأبقــار 
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ومــزارع الدواجــن باأنواعهــا الالحــم والبيا�ــض واالأمهــات ...الخ.
م�سح اعداد الروة احليوانية:

يهــدف امل�ســح ب�ســكل رئي�ســي اإىل توفــري بيانــات عــن اأعــداد ال�ســاأن واملاعز واالأبقار ح�ســب اجلن�ــض وال�ســاللة وفئة العمر 
واأعداد املواليد والنافق من املواليد.  ي�ســمل هذا امل�ســح حيازات قطعان ال�ساأن واملاعز واالأبقار التي تربى خارج نطاق 

املزارع.
م�سح اإنتاج الروة احليوانية ومدخالت الإنتاج:

يهــدف اإىل تقديــر كميــة وقيمــة املنتجــات احليوانيــة وتقديــر كميــة وقيمة خمتلف مدخــالت االإنتاج احليــواين، باال�سافة 
اإىل وتقديــر حجــم العمالــة وتوزيعهــا ح�ســب مدة العمل واجلن�ــض واجلن�ســية وتقدير تعوي�سات العاملــني يف هذا القطاع. 

وتعترب بيانات هذا امل�ســح من امل�سادر الرئي�ســية للح�ســابات االقت�سادية الزراعية.
م�سح املوؤ�سرات القت�سادية الف�سلية لقطاع الروة احليوانية:

تهــدف هــذه الدرا�ســة اإىل توفــري موؤ�ســرات ربــع �ســنوية )ف�ســل( حــول النمــو يف االإنتــاج الزراعــي والتغــري يف اأ�ســعار 
املنتجات الزراعية، وذلك عن طريق جمع بيانات حول كميات االإنتاج الواردة لالأ�سواق املركزية ح�سب نوعها، وبيانات 

حــول اأ�ســعار هــذه املنتجات عند بــاب املزرعة.
م�سح الروة ال�سمكية:

يهــدف م�ســح الــروة ال�ســمكية اإىل تقديــر كميــة وقيمــة االإنتــاج، وتقديــر كمية وقيمة م�ســتلزمات االإنتــاج.  وحجم العمالة 
وتوزيعها ح�ســب مدة العمل واجلن�ــض واجلن�ســية وتقدير عوائد العاملني لهذا القطاع.

م�سح خاليا النحل واإنتاج الع�سل:
يهــدف امل�ســح اإىل تقديــر اأعــداد خاليــا النحل ح�ســب النوع وال�ســاللة، وتقدير كميــة وقيمة االإنتاج. وم�ســتلزماته وكذلك 

تقدير حجم العمالة وتوزيعها ح�سب مدة العمل واجلن�ض واجلن�سية وتقدير عوائد العاملني لهذا القطاع.
م�سح الأ�سعار الزراعية:

يهــدف اىل تقديــر اأر�ــض املزرعــة )بــاب املزرعــة( للمنتجــات الزراعيــة املختلفــة وكذلــك تقديــر التكاليــف الت�ســويقية، 
وتقديــر معــدل اأ�ســعار م�ســتلزمات االإنتاج.

درا�سة تركيب الأرقام القيا�سية الزراعية:
ــنوي  ــعار املنتجــني الزراعيــني والرقــم القيا�ســي ال�س ــة ا�ســتخراج الرقــم القيا�ســي ال�ســهري الأ�س تت�سمــن هــذه الدرا�س

لكميــات االإنتــاج النباتــي.
التكوين الراأ�سمايل للقطاع الزراعي:

جتمــع بيانــات التكويــن الراأ�ســمايل لــكل مــن قطاعــي الــروة احليوانيــة واالإنتــاج النباتــي وذلــك لتوفــري بيانــات عن حجم 
اال�ســتثمار يف القطاع الزراعي.  

درا�سة امليزانية الغذائية:
تعطــي امليزانيــة الغذائيــة ت�ســورا عــن الو�ســع الغذائــي وكميــة الغــذاء املتــاح لال�ســتهالك وكميــة ال�ســعرات احلراريــة 
والربوتينــات والدهــون املتح�سلــة منــه ومنــط الغــذاء ال�ســائد، وبالتــايل تعك�ــض امليزانيــة الغذائيــة مــدى اعتمــاد منطقــة 
البحث على امل�سادر النباتية واحليوانية يف منط اال�ســتهالك الغذائي، وكذلك تقييم الو�سع الغذائي يف اململكة ون�ســب 

االكتفــاء الذاتــي وب�ســكل مف�سل. 
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وب�سكل عام تهدف امليزانية الغذائية اىل: 
●   اإعطاء �سورة عن معدل ن�سيب الفرد اليومي من ال�سعرات احلرارية والربوتينات والدهون.

●   اإعطــاء �ســورة وا�سحــة و�ســاملة لوا�سعــي ال�سيا�ســات الغذائيــة ومــا يت�ســل بهــا مــن �سيا�ســات زراعيــة عــن حالــة 
ومنــط الغــذاء يف اململكــة لفــرتة زمنيــة حمــددة.

●   تو�سح امليزانية كميات االإنتاج املحلي من االأغذية ومنتجاتها وكميات امل�ستوردات وال�سادرات.
●   اإعطاء �سورة وا�سحة حلالة الغذاء والزراعة والكميات امل�ستخدمة لغايات االأعالف والبذور.

●   بيان ن�سبة االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية.
هذا باال�سافة اىل كثري من امل�ســوح الزراعية التي تنفذها االأجهزة االإح�سائية يف الوطن العربي ح�ســب احتياجات كل 
قطر اىل هذه امل�سوح على �سبيل املثال ال احل�سر م�سح تقدير االإنتاج لبع�ض املحا�سيل الزراعية املهمة يف القطر الذي 
يجري هذه امل�سوح عن طريق القطاف الفعلي مثل تقدير انتاج القمح وال�سعري والزيتون واملحم�سيات والبطاطا ...الخ.
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1.   منهجية تنفيذ امل�سوح الإح�سائية الزراعية
1.1  اإطار امل�سوح الزراعية

التعداد الزراعي ميثل اإطارا �سامال يتم ا�ستخدامه يف امل�سوح الزراعية لت�سميم العينات وح�ساب معامالت الرفع.
ويعــرف اإطــار املعاينــة للم�ســوح الزراعيــة باأنــه القائمة التي ت�ســمل جميع وحدات املعاينة وميكــن اأن تكون وحدات معرفة 

اأو خريطة تو�سح وحدات املعاينة، وهو القاعدة التي ت�سحب منها يوفر العينات.
ان اإعداد اإطار املعاينة من امل�ساكل العملية وذلك لل�سعوبات التي تواجه معدي االإطار، ويعترب االإطار فّعاال اإذا كان:

1.  �سامال م�ستوعبا جميع وحدات املعاينة املوجودة يف جمتمع الدرا�سة.
2.   حديث �سمن مدة �سالحيته، بالن�سبة لوحدات املعاينة وال�سفة املدرو�سة.

3.   يجب اأن تكون وحدات املعاينة من نف�ض النوع.
4.   يجــب اأن يكــون خــايل مــن االأخطــاء مثــل احلــذف والتكــرار. او �ســجالت دائــرة االأرا�ســي او �ســجالت الدعــم 

واالعانــات للجائزيــن الزراعيــني 
امــا يف حــال عــدم توفــر اإطــار باحليــازات الزراعيــة ب�ســبب عــدم وجــود تعــداد حديــث لل�ســكان وامل�ســاكن فانــه يو�ســى 
اال�ســتعانة بال�ســجالت االإداريــة كم�ســدر بيانــات العــداد قائمة باحليــازات الزراعية والتي تعترب اإطــار اح�سائيا زراعيا 
لت�سميــم العينــات الزراعيــة واجــراء التعدادات وامل�ســوح والدرا�ســات الزراعية املختلفة مثل ال�ســجل الزراعي للحائزين 

الزراعيــني او �ســجالت االأرا�ســي وغريهــا مــن ال�ســجالت لزراعية.
2.1 ت�سميم العينات للم�سوح الزراعية

ت�ســتخدم االأ�ســاليب االإح�سائيــة العلميــة وفــق املعايــري الدولية لت�سميم عينات خمتلف امل�ســوح مبــا يتالئم مع طبيعة كل 
منها. ان اختيار ت�سميم املعاينة املنا�سب يعترب من اأهم واأ�سعب االأعمال التي يقوم بها م�سمم العينة، حيث ان اأف�سل 
الت�ساميــم هــو الت�سميــم الــذي يعطــي اأعلــى دقــة باأقــل كلفــة ممكنــة، هــذا باالإ�سافــة اإىل �ســرورة ان يت�ســم الت�سميــم 
مبيــزة ال�ســهولة والب�ســاطة والقابليــة للتطبيــق، باالإ�سافــة اإىل املرونــة واإمكانيــة اإجــراء تعديــالت عليــه، اأو �ســحب عينات 

جزئيــة مــن العينــة الرئي�ســية، كمــا ان الت�سميم الفعال يتميز باإمكانية التحليل ل�سل�ســلة زمنية.

2. مراحل تنفيذ امل�سوح الزراعية

1.2 مرحلة التح�سر للم�سوح الزراعية 

تت�سمن اإعداد الوثائق الرئي�ســية للم�سـوح وهي ما يلي: 
●  ا�ســتمارات امل�ســوح: جتمــع بيانــات امل�ســوح الزراعيــة مــن خــالل العديــد من اال�ســتمارات اخلا�سة بكل م�ســح، حيث 
تت�سمــن تلــك اال�ســتمارات كافــة املتغــريات الكفيلــة باحل�ســول علــى النتائــج التــي حتقــق اأهــداف امل�ســوح. وب�ســكل 
عــام يعتــرب ت�سميــم اال�ســتمارة مــن اأهــم مراحــل تنفيذ العمــل االإح�سائي، فمــن املهم و�سع اأ�س�ــض وا�سحة ملكونات 
اال�ســتمارة واملوا�سيــع التــي ي�ســملها امل�ســح وذلــك بو�ســع املفاهيــم واملحتويــات واملوا�سيــع واملحاور التي �ســتت�سمنها 
اال�ســتمارة باالإ�سافــة اإىل مراعــاة و�ســع اأ�ســئلة اال�ســتمارة ب�ســكل وا�ســح وب�ســيط، واختيــار كلمــات منا�ســبة و�ســهلة 
وتكتــب باأ�ســلوب منطقــي وبات�ســاق وذلــك للح�ســول علــى اإجابــات �سحيحــة ودقيقــة، مــع االأخــذ بعــني االعتبــار طول 
اال�ســتمارة وكــرة االأ�ســئلة حيــث لــه اأثــر كبري على نوعيــة البيانات التي جتمع وعلى معدل اال�ســتجابة. ويجب االأخذ 
بعني االعتبار اأن تكون اال�ســتمارة مت�ســقة ب�ســكل ت�سمن ك�ســف اأخطاء امل�ســتجيب مبا�ســرة اأثناء جمع البيانات واأن 
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تكــون هنــاك اأ�ســئلة تق�ســي اأو مــا ت�ســمى )اأ�ســئلة ك�ســف اخلطــاأ اأو تدقيــق املعلومــة( خا�ســة يف درا�ســات اأو م�ســوح 
التــي جتمــع البيانــات عــن موا�سيــع وحــوادث �ســابقة ممــا حتتــاج اإىل اإعــادة تاأكيــد علــى امل�ســتجيب الإعطــاء املعلومة 
ال�سحيحــة اأو بع�ــض البيانــات التــي جتمع من كبار ال�ســن وكذلك اأال تكون االأ�ســئلة فيهــا بع�ض التحيز الإجابة معينة 

اأو يكــون هنــاك حتيــز عــن طريــق االأ�ســئلة من قبل جامــع البيانات. 
●  تعليمات جمع بيانات امل�سوح

●  قواعد تدقيق اال�ستمارات
●  كتيب ادارة امل�سوح الزراعية وتت�سمن مهام وواجبات العاملني يف امل�سوح

●  دليل ترميز املحا�سيل الزراعية املعتمد دوليا من قبل منظمة االأغذية والزراعة التابعة لهيئة االأمم املتحدة
●  دليل ترميز التجمعات ال�سكانية املعتمد من قبل ق�سم االإح�ساءات ال�سكانية 

●  تنظيم كوادر امل�سوح:

تتاألف اإدارة امل�سوح الزراعية من 
●   مديــر امل�ســوح الزراعيــة: هــو ال�ســخ�ض امل�ســوؤول االإداري والفنــي الرئي�ســي عــن هــذه امل�ســوح وعــادة مــا يكون مدير 

مديريــة االإح�ساءات الزراعية
●   م�سرف فني: هو ال�سخ�ض امل�سوؤول فنيا عن بيانات امل�سح م�ساركة مع مدير امل�سوح الزراعية 
●   م�سرف ميداين: ال�سخ�ض امل�سوؤول اإداريا عن تنفيذ امل�سح م�ساركة مع مدير امل�سوح الزراعية

●   مراقــب: هــو امل�ســوؤول الفنــي واالإداري لتنفيــذ امل�ســح وفــق اخلطــة امليدانيــة املو�سوعــة للم�ســح ملنطقــة جغرافيــة 
حمددة

●   مدقق ميداين: هو ال�سخ�ض امل�سئول فنيا عن دقة ومو�سوعية البيانات التي يتم جمعها ميدانيا
●   عــداد )جامــع البيانــات(: هــو ال�ســخ�ض الــذي يقــوم بجمــع البيانــات للم�ســح وفــق ا�ســتمارة هــذا امل�ســح مــن خالل 

املقابلة ال�ســخ�سية مــع احلائزين الزراعيني.
●   جمهز بيانات: هو الفني امل�سوؤول عن ادخال البيانات اىل احلا�سب االيل ومعاجلة هذه البيانات فنيا.

وجتــدر اال�ســارة اإىل ان مــن ال�ســروري �سمــان جــودة البيانــات مــن خــالل مراعــاة تدريــب العاملــني تدريبــًا جيــدًا علــى 
كيفيــة اال�ســتدالل علــى وحــدة املعاينــة املختارة وطرق جمع البيانــات قبل بدء العمل امليداين باالإ�سافة اإىل التدريب على 

اأ�ســلوب املقابلــة واحل�ســول على املعلومــات بطريقة �سحيحة.
مــن املعلــوم اأن هنــاك عــدة طــرق جلمــع البيانــات منهــا املقابــالت ال�ســخ�سية اأو جمــع البيانــات عــرب الهاتــف اأو عــرب 
الربيــد، لــذا يجــب احلــذر وتدريــب العاملــني يف جمــع البيانــات ب�ســكل جيــد كاًل ح�ســب االأ�ســلوب الذي �ســيتم ا�ســتخدامه 
حيث اأن املقابلة ال�سخ�سية حتتاج اإىل فن ومهارة يف عمل حوار والبدء بك�سب ثقة امل�ستجيب من خالل �سمان الراحة 
والطماأنينــة لديــه عــن جامــع البيانــات، كذلــك يجــب تدريــب العاملــني على اأ�ســلوب طرح االأ�ســئلة وعدم التحيــز واالإيحاء 
الإجابــة معينــة ممكــن اأن تتاأثــر بهــا اإجابــة امل�ســتجيب. ويجــب تدريــب العاملــني على كيفيــة الت�سرف يف حالــة كان هناك 
رف�ــض مــن قبــل امل�ســتجيب اأو اأيــة م�ســكلة اأخــرى. ويو�ســى باحلر�ض على ان يتــم اختيار العدادين او جامعــي البيانات يف 
امل�ســوح الزراعيــة مــن ذوي الكفــاءات واخلــربة، ويق�ســل من �ســارك �ســابقا يف تنفيذ امل�ســوح يف ال�ســنوات ال�ســابقة، ويتم 
تدريبهــم تدريبــا جيــدا مــن قبــل امل�ســرفني الفنيــني مــن خــالل عقــد دورة تدريبيــة ل�ســرح اأهــداف امل�ســوح واأ�ســلوب جمــع 
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البيانــات و�ســرية املعلومــات، وكيفيــة التعامــل مــع احلائزيــن، كمــا تت�سمــن الــدورة �ســرحا مف�ســال ملكونــات اال�ســتمارات 
واملفاهيــم امل�ســتخدمة فيهــا والتعليمــات املتعلقــة بجمــع املعلومــات وتدقيقهــا يف امليــدان.  ويف نهايــة التدريــب يتــم توجيــه 

العداديــن او جامعــي البيانــات اىل كيفيــة التعامــل مــع اأي م�ســاكل قــد تواجههــم اأثنــاء العمل.
2.2 مرحلة جمع بيانات امل�سوح الزراعية وتت�سمن  

تنظي��م العم��ل املي��داين: وهــي م�ســوؤولية امل�ســرف امليــداين، وذلــك مــن خاللــه بالتن�ســيق مــع امل�ســرفني الفنيــني   ●
بــاإدارة وتنظيــم عمــل العداديــن او جامعــي بيانــات امل�ســوح الزراعيــة يف امليــدان مــن خــالل الفــرق امليدانيــة.

●  اأ�س��لوب جم��ع البيان��ات: يتــم جمــع البيانــات باأ�ســلوب املقابلــة ال�ســخ�سية للحائزيــن الزراعيــني مــن خــالل عــدة 
جــوالت ميدانيــة ح�ســب مــا تق�سيه طبيعة امل�ســح. 

●  التدقي��ق املي��داين: تدقــق جميــع اال�ســتمارات يف امليــدان مــن قبــل املدققــني امليدانيــني وذلــك لت�سحيــح ما قد يرد 
بهــا مــن اأخطــاء الن الهــدف هــو جــودة البيانــات. اإن جــودة ودقة عالية الأي بيانات عمــل اإح�سائي تعني تدقيق لكل 
مرحلــة مــن مراحــل العمــل االإح�سائــي وذلــك ل�سمــان اأن جمــع البيانــات وتدقيقهــا وترميزها واإدخالهــا اآليًا قد مت 
ب�سكل �سحيح جلميع وحدات املعاينة املختارة. حيث من ال�سروري اأن يتم �سبط مرحلة العمل امليداين وذلك من 
خالل ح�سور مقابالت جلمع البيانات، اإعادة اإجراء بع�ض املقابالت للتاأكد من جمع البيانات بال�سكل ال�سحيح، 
وتدقيــق جميــع اال�ســتمارات اأواًل بــاأول خــالل مرحلــة العمل امليداين ل�ســهولة ت�سحيح البيانات مــرة اأخرى. كما اأن 
اإعــداد اجلــداول االإح�سائيــة واجلــداول املتقاطعــة اخلا�ســة بالنتائج ت�ســاعد يف عملية التدقيق على بيانات امل�ســح 

ومقارنــات البيانــات غري املوزونة مع البيانات املوزونة. 
●   التدقي��ق النوع��ي: يقــوم امل�ســرفون الفنيــون باإجــراء تدقيــق نوعــي لعينــة مــن ا�ســتمارات العداديــن للتاأكــد مــن 

قيامهــم بزيــارة احلائزيــن الزراعيــني وت�ســجيل البيانــات ب�ســكلها ال�سحيــح.

3.2 مرحلة معاجلة البيانات وا�ستخراج وحتليل النتائج 

التجهيــز املكتبــي: بعــد ا�ســتالم اال�ســتمارات املنجــزة ميدانيــا مــن امل�ســرف امليــداين ومطابقتهــا مــع العينــة يتــم    ●
توزيعهــا علــى موظفــي جتهيــز البيانات لتدقيقها وترميزها ح�ســب تعليمات قواعــد التدقيق ودليل الرتميز الواردة 
يف الكتيبــات املعــدة لذلــك.  ويف حــال اكت�ســاف اأيــة اأخطــاء يف اال�ســتمارات فاإنهــا تعــاد اإىل امليــدان لت�سويبهــا مــن 

خالل امل�ســرف امليداين.
التجهيــز االإلكــرتوين: تتــم عمليــة اإدخــال البيانــات يف جهــاز احلا�ســب االآيل ح�ســب برامــج االإدخــال املعــدة �ســلفا،    ●
وبعد االنتهاء من عملية االإدخال يقوم املربجمون املخت�سون با�ستخراج ك�سوف باأخطاء االإدخال بهدف تدقيقها 

وتنظيف البيانات.
تبويــب النتائــج: بعــد االنتهــاء مــن ت�سحيــح ك�ســوف اأخطــاء ال�ســمول واملدى واالت�ســاق يقوم املربجمون با�ســتخراج    ●
جــداول بالنتائــج املطلوبــة مــن خالل برامج ت�سمم م�ســبقا بتعاون املربجمني مع فنني امل�ســوح وبا�ســتخدام معامل 
الرفــع املنا�ســب.  ويقــوم الفنيــون بتدقيــق جــداول املخرجــات مــن حيث ات�ســاق النتائج ومنطقيتها، كمــا يتم تدقيق 
اجلداول من الناحية ال�سكلية واللغوية قبل اعتمادها للن�سر. تعترب مقارنة البيانات من املراحل املهمة واالأ�سا�سية 
يف تقييم وحت�سني جودة البيانات. حيث اأن مقارنة البيانات مع بيانات من م�سادر اأخرى خارجية اأو داخلية من 

اأهــم اخلطــوات التي يجــب العمل عليها اأثناء مرحلة فح�ض وتقييم البيانات. 
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ن�ســر النتائــج: ان عمليــة ن�ســر البيانــات ب�ســورة �ســاملة ودقيقــة و�ســريعة مــن اخلطــوات املهمــة يف جــودة البيانات،    ●
حيــث اأن البيانــات االإح�سائيــة تفقــد اأهميتهــا وجودتهــا اإذا مل ت�ســل اإىل متخذي القرارات وخمططي ال�سيا�ســات 
وم�ســتخدمي البيانات يف الوقت املنا�ســب. يحتاج م�ســتخدم البيانات اإىل معلومات عن جودة البيانات التي �ســوف 
ي�ســتخدمها لي�ســتطيع الو�ســول اإىل قــرارات ونتائــج موثوقــة، وكذلــك يجــب ن�ســر املنهجيــة الكاملــة لتنفيــذ العمــل 
االإح�سائــي بجميــع مراحلــه، ون�ســر النتائــج والتحليــل لهــذه البيانات بكل مو�سوعية و�ســفافية. ومــن االأمور الهامة 
التــي يجــب التاأكيــد عليهــا هــو �سمان ال�ســرية، حيث يجب التاأكد من عدم اإعطاء اأي معلومات عن امل�ســتجيب التي 
تزيد من ثقة امل�ســتجيب يف العمل االإح�سائي. بعد اعتماد اجلداول النهائية للن�ســر يتم كتابة ان�ســائيات الن�ســرة 
والتي تت�سمن التعريف باأهداف امل�ســوح واأ�ســلوب املعاينة امل�ســتخدم واهم امل�سطلحات والتعاريف. بعد ذلك يتم 

اإر�ســال الن�ســرة اإىل املطبعة ال�ســتخراج ن�ســخ كافية منه. 

وتتمثل و�سائل ن�سر النتائج اأ�سا�سا يف: 
اإعداد )طباعة( ن�ســرة تت�سمن النتائج النهائية التف�سيلية للم�ســوح وهي: ن�ســرة ورقية تت�سمن جداول بالبيانات    ●
االإح�ساءات الزراعية املتعلقة بكل م�سح وكذلك منهجية جمع البيانات واأرقام اإح�سائية اأخرى بغر�ض املقارنة. 

وت�سدر وفق رزنامة الن�سر املتعلقة بامل�سوح.
ن�ســر النتائــج علــى املوقــع االلكــرتوين، باالإ�سافــة ايل ت�سميــم اأقرا�ــض مدجمــة تو�ســع عليهــا ن�ســرات الزراعــة    ●

املختلفــة.
ا�ســتخدام تقنيــات الكرتونيــة حديثــة ت�ســمح با�ســتخال�ض جــداول اإ�سافية من قاعــدة البيانات الرئي�ســية غري تلك    ●
املتاحة يف الو�ســائل ال�ســابقة، والتي متكن امل�ســتخدم من ا�ســتخراج خمرجات جديدة وبناء املخرجات والتقارير 

اخلا�ســة بدون احلاجــة اإىل معرفة لغات الربجمة. 

مثال رقم )1(
م�سادر البيانات الإح�سائية الزراعية

امل�سوحات الزراعية: مثال من اململكة الأردنية الها�سمية

تهــدف امل�ســوح االإح�سائيــة الزراعيــة التــي تنفذهــا دائــرة االإح�ســاءات العامــة االردنيــة اإىل توفــري بيانــات ومعلومــات 
زراعيــة موثــوق بهــا يف الوقــت املنا�ســب، نظــرا الأهميتهــا الكبــرية يف عمليــة اتخــاذ القرار على امل�ســتويني املحلــي والدويل 
يف ظل التحول العاملي نحو اقت�ساديات ال�ســوق.  ويجري احل�سول على كثري من املعلومات الالزمة لالأن�ســطة الزراعية 
مثــل: تقديــرات امل�ســاحة املزروعــة للمحا�سيــل، اإنتاج املحا�سيل، ح�ســر اأعداد الروة احليوانيــة، والبيانات االجتماعية 
واالقت�ساديــة االأ�سا�ســية ذات ال�سلــة بالقطــاع الزراعــي. وذلك من خالل امل�ســوح الزراعيــة اجلارية التي هي عبارة عن 

برامــج دوريــة �ســنوية اأو مو�ســمية اأو �ســهرية متعــددة االأغرا�ض جلمــع البيانات الزراعية.

ــة  ــة الزراعي ــد للمعلومــات االإح�سائي ــدر الوحي ــمية امل�س ــة الها�س ــاءات العامــة يف اململكــة االأردني تعتــرب دائــرة االإح�س
مبوجــب القانــون.

تنفــذ دائــرة االإح�ســاءات العامــة عــددًا مــن امل�ســوح الزراعيــة التــي جتريهــا �ســنويًا اأو مو�ســميًا اأو �ســهريًا.  وتغطــي هــذه 
امل�ســوح قطاعــات االإنتــاج النباتــي واإنتــاج الــروة احليوانية واأ�ســعار املنتجــات الزراعية. 
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وقــد داأبــت دائــرة االح�ســاءات العامــة يف االأردن ومنــذ عام 1953 على توفري بيانــات اح�سائية زراعية من خالل اجراء 
م�ســوح �ســنوية بالعينة. تقوم دائرة االح�ساءات العامة بتنفيذ عدد من امل�ســوح والدرا�ســات االإح�سائية الزراعية وفيما 

يلي اهم تلك امل�سوح: 
ــح  ــذ م�س ــة بتنفي ــنويا ومــن خــالل عــدة جــوالت ميداني ــث تقــوم �س ــي حي ــاج النبات ــطة املتعلقــة باالإنت ــوح االأن�س ● م�س

امل�ســاحات الزراعيــة وم�ســح االإنتــاج النباتــي ومدخالتــة وغريها من امل�ســوحات املتعلقة بهذا القطاع، اما االأن�ســطة 
املتعلقــة بالقطــاع احليــواين فتقــوم الدائرة بتنفيذ عدة م�ســوح اأهمها م�ســح مزارع واعداد الروة احليوانية وم�ســح 

االإنتــاج ومدخــالت االإنتــاج للــروة احليوانيــة.   
● امل�ســوح االقت�ساديــة التــي تعتــرب م�ســدرا مهمــا ورئي�ســيا للح�ســابات القوميــة، اأهمهــا م�ســح االأ�ســعار الزراعيــة، 
ودرا�ســة تركيــب االأرقــام القيا�ســية الزراعيــة والتكويــن الراأ�ســمايل للقطــاع الزراعــي ودرا�ســة امليزانيــة الغذائيــة 

مثال رقم )2(
م�سادر البيانات الإح�سائية الزراعية

 امل�سوحات الزراعية: مثال من اجلمهورية التون�سية

منــذ عــام 1975، تعتــرب وزارة الفالحــة امل�ســدر الوحيــد للمعلومــات االإح�سائيــة عــن الزراعــة وال�سيــد البحــري، بعدمــا 
تكفــل بهــذا املو�سوع طيلة الفرتة ال�ســابقة املعهــد الوطني لالإح�ساء.

اإن االإدارة العامــة للدرا�ســات والتنميــة الفالحيــة يف وزارة الفالحــة التون�ســية هــي امل�ســوؤولة عــن اإجــراء امل�ســوحات 
الزراعيــة وتوفــري البيانــات االإح�سائيــة الزراعيــة. وت�ســاهم عــدة هيــاكل وادارات اأخرى تابعة للــوزارة يف اإنتاج البيانات 
الزراعيــة وهــي: )االإدارة العامــة لالإنتــاج الفالحــي، ديــوان تربية املا�ســية، املجامع املهنية وكالة النهو�ض باال�ســتثمارات 
الفالحية...الــخ.(، وتوؤمــن االإدارة العامــة للدرا�ســات والتنميــة الفالحيــة عمليــة التن�ســيق بــني هــذه الهيــاكل واالإدارات.
ويقــع التن�ســيق مــع املعهــد الوطنــي لالإح�ســاء فيمــا يخ�ــض اأ�ســعار املنتجــات الزراعيــة، موؤ�ســرات اال�ســتهالك املنــزيل، 

البيانــات الزراعيــة عــن الــواردات وال�ســادرات، وح�ســابات ال�ســلع واخلدمــات وح�ســابات القطــاع الزراعــي. 
وتقــوم عــدة هيــاكل وادارات عموميــة تابعــة للــوزارة باإنتــاج البيانــات الزراعيــة. ولكــن امل�ســوؤولية الكــربى تقــع علــى عاتــق 

اإدارة االإح�ســاء والظــرف االقت�ســادي الفالحــي والدوائر اجلهويــة لالإح�ساء. 
امــا علــى النطــاق املركــزي تتمثــل املهمــة يف ت�سميــم امل�ســوحات، تاأطــري الفــرق اجلهويــة، حتليــل ون�ســر النتائــج، وجمــع 
املعطيــات مــن الهيــاكل االأخــرى. وعلــى امل�ســتوى اجلهــوي، فهــي م�ســوؤولة عــن جمــع املعلومــات علــى م�ســتوى العينــة مــن 
مناطقهــا، واإدخــال البيانــات التــي مت جمعهــا، والتحقق من �ســالمة البيانات املدخلة واالت�ســاق وال�ســمول لهذه البيانات.
اأهــم امل�ســوحات الزراعيــة التــي تنفذهــا وزارة الفالحــة التون�ســية ت�ســمل امل�ســح الهيكلــي للم�ســتغالت الزراعيــة، وم�ســح 
حــول متابعــة املوا�ســم الزراعيــة )املرحلــة االأوىل: ا�ســتخدام االأرا�ســي( وم�ســح حــول متابعة املوا�ســم الزراعيــة )املرحلة 
الثانية: تعداد القطيع( وم�ســح حول متابعة املوا�ســم الزراعية )املرحلة الثالثة: حتيني امل�ســاحات والت�ســغيل الفالحي(، 
وم�ســح حــول زيتــون الزيــت، والتقديــر عــن طريــق القيا�ــض املو�سعــي امل�ســح حــول احلبــوب، والتقديــر عــن طريــق القيا�ــض 
املو�سعي امل�ســح حول املناطق ال�ســقوية، وم�ســح حول الواحات وم�ســح حول البطاطا االآخر ف�سلية وم�ســح حول البطاطا 

الف�سليــة وم�ســح حول الطماطــم الف�سلية.
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ثانياُ: التعدادات الزراعية 
التعداد الزراعي هو عملية اح�سائية ت�سارك بها معظم اأجهزة الدولة تهدف اإىل جمع بيانات كمية عن تركيب القطاع 
الزراعــي )هيــكل القطــاع الزراعــي( با�ســتخدام احليازة الزراعية كوحدة للعد.  وتغطي عمليــة العد البيانات التعريفية 
املتعلقــة باحلائــز الزراعــي واحليــازة الزراعيــة، وم�سادر مياه الري والعمالة الزراعية، وا�ســتخدام االأر�ض، واملحا�سيل 
الزراعيــة، والــروة احليوانيــة، واالآالت واملعــدات الزراعيــة اململوكــة للحائز، واملباين واالإن�ســاءات غري ال�ســكنية، اإ�سافة 
اإىل التطبيقــات الزراعيــة امل�ســتخدمة يف احليــازة الزراعيــة.  كمــا يهــدف التعــداد الزراعــي اإىل توفــري اإطــار حديــث 
و�ســامل تبنى على اأ�سا�ســه امل�ســوح االإح�سائية الزراعية الربعية وال�ســنوية التي ت�ســبق التعداد الالحق الذي ينفذ عادة 
بعــد ع�ســر �ســنوات. ويهــدف التعــداد ب�ســكل عــام اىل: توفــري بيانــات ومعلومــات اإح�سائيــة �ســاملة ومف�سلــة حــول البنــى 
االأ�سا�سية للقطاع الزراعي لت�سهيل مهمة املخططني يف الدولة �سواء اأولئك املعنيني بالتخطيط العام للتنمية االقت�سادية 
واالجتماعية اأو املعنيني بر�سم ال�سيا�سات الزراعية وكذلك م�ستخدمي البيانات يف القطاع اخلا�ض. وكذلك توفري اإطار 
حديث و�سامل تبنى على اأ�سا�سه امل�سوح االإح�سائية الزراعية ال�سنوية والربعية التي تتخذ من احليازة الزراعية وحدة 
للمعاينــة كم�ســوحات امل�ســاحة واالإنتــاج الزراعــي والتكويــن الراأ�ســمايل يف القطــاع الزراعــي واالأ�ســعار الزراعيــة وغريها 

وتعتمــد منهجيــة تنفيــذ التعــداد الزراعي على العديد من املراحل و اال�ســاليب تتمثل ا�سا�ســًا يف:
اأ- مرحلة التخطيط والتح�سر

●   اإ�سدار قرار باإجراء التعداد الزراعي
●    حتديد االأهداف وميكن تلخي�سها باآالتي:

■   جمــع بيانــات تف�سيليــة حــول البنــى االأ�سا�ســية للقطــاع الزراعــي ب�ســقية النباتــي واحليــواين ح�ســب الوحــدات 
االإدارية.

■    تقييم نتائج االإح�ساءات الزراعية اجلارية
■    تقييم كفاءة تنفيذ امل�ساريع اال�سرتاتيجية الوطنية

■    توفري اإطار حمدث و�سامل للم�سوحات االإح�سائية الزراعية املختلفة
■   توفري بيانات تف�سيلية حول امل�ســاحات املروية وم�سادر ريها واأعداد الروة احليوانية على م�ســتوى الوحدات 

االإدارية
■  توفري بيانات ذات اأهمية ق�سوى للقطاع اخلا�ض

■  رفع كفاءة الكوادر العاملة يف جمال االإح�ساءات الزراعية.

●   اإع��داد الهي��كل التنظيم��ي للتع��داد: ميثــل الهيــكل التنظيمــي املهــام وامل�ســئوليات املختلفــة وم�ســار 
وعالقــة العمــل بــني اجلهــات العاملــة يف التعداد. 

●   ت�سكيل جلان التعداد الزراعي: من االأف�سل ت�سكيل اللجان التالية كحد اأدنى:
اللجنــة الوزاريــة العليــا: ميكــن تلخي�ــض مهامهــا باالإ�ســراف العــام علــى �ســري عمليــة التعــداد واعتمــاد اخلطــة    ■

واال�ســتمارة وخمرجــات التعــداد باالإ�سافــة اإىل ت�ســهيل مهمــة القائمــني علــى عمليــة التنفيــذ.
■  اللجنة الفنية للتعداد: يراأ�سها املدير التنفيذي للتعداد، وتتوىل املهام الرئي�سية التالية:

●   و�سع اخلطة العامة للتعداد ورفعها اإىل املدير التنفيذي لالعتماد.
●   اإعداد اال�ستمارة وجداول خمرجات التعداد ورفعها لالعتماد.
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●   تهيئــة املــادة الفنيــة للجنــة االإعالميــة مــن خــالل اإعــداد كتيــب خا�ــض بهــذه االأمــور ت�ســتعني بــه اجلهــات االإعالميــة 
واالإداريــة يف املناطــق لتوعيــة املزارعــني حول طبيعة ومتطلبــات التعداد.

●   مراجعة وثائق التعداد.
●   متابعة �سري العمل يف التعداد ورفع تقارير دورية للمدير التنفيذي للتعداد.

●  اللجنة االإدارية واملالية: تتوىل هذه اللجنة املهام الرئي�سية التالية:
■    حتديد اأ�س�ض االإنفاق واخت�سا�سات ال�سرف.

■    حتديد اأ�س�ض اختيار وتعني العاملني يف التعداد.
■   متابعة توفري م�ستلزمات تنفيذ عملية التعداد.

●    اللجنة االإعالمية: تتوىل هذه اللجنة املهام الرئي�سية التالية:
■     اإعداد اخلطة االإعالمية للتعداد ورفعها للمدير التنفيذي للتعداد لالعتماد.

■    متابعة تنفيذ اخلطة االإعالمية.

●    اإدارة التعداد الزراعي:تت�سكل اإدارة التعداد من الآتي وفقا للهيكل التنظيمي:
■ املدير الوطني للتعداد: يتوىل املدير الوطني للتعداد املهام التالية:

- االإ�سراف العام على �سري العمل يف التعداد.
- تعيني املدير التنفيذي للتعداد.

- رفــع اخلطــة العامــة لتنفيــذ التعــداد واخلطــة االإعالميــة وا�ســتمارات التعــداد وجــداول املخرجــات اإىل اللجنة 
الوزاريــة لغر�ض االعتماد.

- رفع تقارير دورية حول �سري العمل اإىل اللجنة الوزارية العليا.
- اإقرار الهيكل التنظيمي للتعداد.

- اعتماد اأ�س�ض جلنة تن�سيب االإنفاق واملتعلقة مب�ستويات االأجور واملكافاآت للعاملني يف م�سروع التعداد.
-  التوجيــه بتعيــني اأع�ســاء جلــان التعــداد واإقــرار تن�ســيبات املديــر التنفيــذي للتعــداد واخلا�ســة بالكــوادر 

ــرية. الب�س
■ املدير التنفيذي للتعداد: يقوم املدير التنفيذي بالتعاون مع م�ساعديه القيام باملهام التالية:

-   متابعة �سري العمل بالتعداد.
-  تن�سيب امل�ساعدين الفنيني بالتعاون مع املدير الوطني للتعداد وحتديد مهام كل منهم.

-  تن�سيب الكوادر الب�سرية.
-  رفع تقارير دورية حول �سري العمل اإىل املدير الوطني للتعداد.

-  امل�ساهمة يف احلملة االإعالمية.
-  االإ�سراف على غرفة العمليات وتن�سيب رئي�سها واأع�سائها.

■ غرف��ة العملي��ات: ترتبــط غرفــة العمليــات باملديــر التنفيــذي للتعــداد وت�ســمل باالإ�سافــة اإىل 

رئي�ســها عــدد مــن املخت�ســني يف ال�ســوؤون الفنيــة واالإداريــة واحلا�ســب االآيل. وتتــوىل املهــام التاليــة:
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- الرد على ا�ستف�سارات العاملني يف تنفيذ التعداد الزراعي. 
-  الرد على ا�ستف�سارات املواطنني اخلا�سة بالتعداد الزراعي.

-  م�ساعدة املدير التنفيذي للتعداد يف تهيئة التقارير الدورية التي ترفع اإىل املدير الوطني للتعداد.
-  تهيئة واإر�سال التعاميم اخلا�سة بامل�ستجدات الفنية واالإدارية اإىل مناطق العد.
■ املن�سق: يرتبط اإداريا باملدير التنفيذي للتعداد ويتوىل املهام التالية:

-  توزيع العمل امليداين بني املفت�سني التابعني ملنطقته.
-  مراقبة �سري العمل يف التعداد يف منطقته.

-   رفع تقارير دورية حول �سري العمل للمدير التنفيذي للتعداد.
-   ا�ستالم م�ستلزمات تنفيذ التعداد وتوزيعها على املفت�سني يف منطقته.

-  ت�سهيل مهمة الكوادر امليدانية العاملة يف منطقته.
-   ا�ستالم اال�ستمارات املنجزة واإر�سالها اإىل املدير التنفيذي للتعداد.

-  امل�ساهمة يف احلملة االإعالمية.
-  اال�ستفادة من �سابط االرتباط يف املحافظة يف ت�سهيل مهمة تنفيذ التعداد.

■  املفت�ص: ويتوىل املهام الرئي�سية التالية:
-   توزيع العمل امليداين بني املراقبني التابعني له.

-    ا�ستالم م�ستلزمات تنفيذ التعداد اخلا�سة به وتوزيعها على املراقبني.
-   مراقبة العمل امليداين لفرق العمل التابعة له.
-   ت�سهيل مهمة املواطنني والباحثني امليدانيني.

-    ا�ستالم اال�ستمارات املنجزة واإر�سالها اإىل املن�سق
-    العمل على �سالمة املعدات واالأجهزة امليدانية واال�ستمارات.

-    مراقبة دوام العاملني ورفع تقارير منتظمة اإىل املن�سق
-   امل�ساركة يف تدريب املراقبني والعدادين.

-   اإعداد تقارير دورية ورفعها اىل املن�سق
-   اال�ستفادة من �سابط االرتباط يف املحافظة يف ت�سهيل مهمة تنفيذ التعداد.

■ املراقب: ويتوىل املراقب املهام الرئي�سية التالية:
-  توزيع العمل امليداين بني العدادين.

-  مراقبة العمل اليومي.
-    ت�سهيل مهمة العدادبن.

-  ا�ستالم م�ستلزمات التنفيذ وتوزيعها على العدادين.
-   اإعداد تقارير دورية حول �سري العمل ورفعها للمفت�ض.

-   العمل على �سالمة املعدات واالأجهزة امليدانية واال�ستمارات.
-   املحافظة على �سرية البيانات.

■ العداد: يتوىل العداد املهام الرئي�سية التالية:
-  جمع البيانات من احليازات املوكلة اليه من قبل املراقب.
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-   التاأكد من �سالمة البيانات وتدوينها بال�سكل ال�سحيح.
-   املحافظة على �سرية البيانات.

● حتدي��د بن��ود )بيان��ات( ال�س��تمارة: تت�سمــن بنــود اال�ســتمارة بيانــات حــول املوا�سيــع التاليــة بحدهــا االأدنــى 
واملو�سى بها من قبل منظمة االأغذية والزراعة الدولية لالأمم املتحده ح�سب اإ�سدارها ل�سل�سة التنمية االإح�سائية 

ــد الثــاين)1(. ــد االأول واملجل ــاء الزراعــي 2020 املجل 15 و 16/ الربنامــج العاملــي لالح�س

■  احليــازة: بيانــات حــول املوقــع اجلغــرايف للحيــازة/ اجلــزء، والغر�ــض مــن االإنتــاج، واأ�ســلوب اإدارة احليــازة، 
ونظــام حيــازة االأر�ض.

■  احلائــز: بيانــات عــن ا�ســم احلائــز، واجلن�ــض، والعمــر، واجلن�ســية، والكيــان القانــوين، وعــدد اأفــراد االأ�ســرة، 
وامل�ســتوى التعليمــي واملهنــة الرئي�ســية، واملهنــة الثانويــة، وا�ســم مالــك احليازة.

■  العمالــة الزراعيــة: العمــال الزراعيــون الدائمــون ح�ســب امل�ســدر )مــن اأ�ســرة احلائــز اأو خارجهــا( وح�ســب 
اجلن�ســية واجلن�ــض واحلالــة التعليميــة اأمــا بالن�ســبة للعمالــة املوؤقتــة فيتــم اال�ستف�ســار عــن ا�ســتخدام اأو عــدم 

ا�ســتخدام العمالــة املوؤقتــة.
■  املياه: م�سدر مياه الري )هل هي �سطحية اأم جوفية(.

■  احليوانــات الزراعيــة )جمــال، اأبقــار، ماعــز، �ســاأن، جامو�ــض(: ح�ســب نــوع احليــوان والعــدد ح�ســب اجلن�ــض 
والعمر وال�ساللة ونوع الرتبية والغر�ض من الرتبية. والبد من التاأكيد على �سرورة حتديد مرجع زمني حمدد 

حل�ســر االأعــداد كاأن يكــون اليــوم االأول مــن بدء جمع البيانات لتحا�ســي احلــذف او التكرار.
■  حيوانات اأخرى )خيول، حمري، بغال، غزالن، اأخرى( يكتفى بالعدد فقط 

■  الدواجن وت�سمل: اعداد الدجاج �سواء كانت بلدية / منزلية او الحم اوبيا�ض 
■  الدواجن االأخرى )ح�سب النوع والعدد(: بط واوز وارانب وفري ونعام وحب�ض...والخ.

■  املحا�سيــل: ا�ســم املح�ســول واأ�ســلوب الزراعــة )منفــرد، مغطــى، مقــرتن، متعاقــب( وعــدد االأ�ســجار املزروعــة 
بكثافــة لــكل حم�ســول �ســجري واأ�ســلوب الــري )تقليــدي اأو �ســطحي، ري حديــث( وامل�ســاحة املزروعــة بــكل 
حم�ســول وعــدد االأ�ســجار املبعــرة ح�ســب النــوع وعــدد االأ�ســجار احلرجيــة وعــدد خاليــا النحــل ح�ســب النــوع 

وال�ســاللة )حمليــة او م�ســتوردة(.
■  االآالت واملعدات الزراعية اململوكة للحائز: نوع االآالت واملعدات الزراعية اململوكة للحائز 

■  املباين واالإن�ساءات غري ال�سكنية: ح�سب النوع والعدد وامل�ساحة.
■  تطبيقــات زراعيــة عامــة: حــول ا�ســتخدام االأ�ســمدة وا�ســتخدام املبيــدات وا�ســتخدام البــذور وال�ســتول املح�ســنة 

وا�ســتخدام العالجــات البيطريــة وا�ســتخدام الوقايــة الطبيعية واإجــراء حتليل للرتبة.
■  تطبيقــات زراعيــة اأخــرى ميار�ســها احلائــز الزراعــي: م�ســادر االإر�ســاد الزراعــي وم�ســادر التمويــل ون�ســاطات 

اقت�ساديــة غــري زراعيــة وزراعة االأع�ســاب الطبية والعطرية. 
مــن االأف�ســل و�ســع حــدود دنيــا للحيــازات النباتيــة كاأن تكــون )اقــل مــن دومن( وو�ســع حــدود دنيــا لعــدد احليوانــات يف 
احليــازة احليوانيــة كاأن يكــون راأ�ــض واحــد مــن االأبقــار اأو اجلمــال اأو اجلامو�ــض اأو خم�ســة روؤو�ــض مــن املاعــز اأو ال�ساأن اأو 

االثنني معا.
جتــدر اال�ســارة اإىل اأن احلدائــق املنزليــة وحمطــات البحــوث واملراعــي الطبيعية واملوؤ�س�ســات واملن�ســاآت العاملة يف جمال 
توفــري م�ســتلزمات االإنتــاج الزراعــي كالبــذور واالأ�ســمدة واملبيــدات وال�ســتالت واللقاحــات واالأدويــة البيطريــة ال تعتــرب 

)))  منظمــة االأغذيــة والزراعــة الدوليــة لــالأمم املتحــده �سل�ســة التنميــة االإح�سائيــة 15 و 16 / الربنامــج العاملــي لالح�ســاء الزراعــي 2020 املجلــد االأول-الربنامــج 
واملفاهيــم والتعريفــات واملجلــد الثاين_ املبــادئ التوجيهيية العملية
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حيــازات زراعيــة، كمــا اأن امل�ســاتل الواقعــة خــارج احليــازات الزراعيــة ال تعتــرب حيــازات زراعيــة. واإذا وجــدت داخــل 
احليــازات الزراعيــة يكتفــي ب�ســمول م�ســاحاتها �سمــن املبــاين واملن�ســاآت غري ال�ســكنية.

● ال�ستمارة )امل�سودة( الأولية للتعداد
ــى  ــود املذكــورة اعــالة بهــدف توزيعهــا عل ــة البن ــة مت�سمن ــتمارة التعــداد الزراعي ــة ال�س ــودة اأولي ــم اإعــداد م�س يت
اجلهات ذات العالقة الإبداء الراأي حولها متهيدا لو�سع ال�سيغة �سبة النهائية التي �ستكون اأ�سا�ض العد التجريبي 
)القبلــي(. وعــادة مــا يلجــاأ بع�ــض الفنيــني اإىل مفاحتة اجلهات امل�ســتفيدة حول احتياجاتها من البيانات كاأ�سا�ــض 
لو�ســع م�ســودة اال�ســتمارة. والبــد مــن مراعــاة اأ�س�ــض اإعــداد اال�ســتبيانات مــن حيــث �سال�ســة اللغــة وجتميــع البنــود 
املتماثلــة والت�سل�ســل املنطقــي للبنــود وغريهــا. وكذلــك يتــم و�ســع ال�سيغــة االأوليــة ملخرجــات التعداد يف هــذه املرحلة.

●  اأ�سلوب جمع البيانات
اأ�ســلوب اال�ستف�ســار املبا�ســر مــن احلائــز هــو اأ�ســلوب متبــع على نطاق وا�ســع ويتنا�ســب مــع ظروف الــدول التي تنفذ 
تعــدادات �ســكانية حيــث يتوفــر االإطــار مــن التعــداد ال�ســكاين، الــذي يتيــح مقابلــة جميــع املواطنــني دون ا�ســتثناء.  

ويعتــرب هــذا االأ�ســلوب مــن االأ�ســاليب االأقــل كلفة من االأ�ســاليب االأخرى وخا�ســة املو�سوعية منها.

●  اإعداد الإطار
اإذا كان التعــداد ال�ســكاين قــد نفــذ حديثــا فــان اإعــداد اإطار التعــداد الزراعي بناءا على اإطار التعداد ال�ســكاين هو 

اإجراء منطقي ومقبول و�سوف يوؤدي اىل تقلي�ض تكاليف التعداد ب�سكل عام.  
ومــن خــالل الو�ســول اإىل امل�ســاكن وطــرح االأ�ســئلة ذات العالقــة علــى املواطنــني يقــرتح تدويــن املعلومــات اخلا�ســة 
بــكل جــزء مــن اأجــزاء احليازة ونوع احليازة )اجلزء( وا�ســم املالك واحلائــز وعدد احليوانات اإن وجدت )لغر�ض 
�ســمول اأو عــدم �ســمول احليــازة ح�ســب احلــدود الدنيــا املتفــق عليهــا مــن قبــل اإدارة التعــداد( باالإ�سافــة اإىل كل 

البيانــات التــي ت�ســهل الو�ســول اإىل م�ســكن احلائــز يف مرحلــة العــد التجريبــي اأو العــد الفعلــي.
كما يتوقع اأن تتم اال�ستفادة الق�سوى من اخلرائط التي اأعدت اأثناء تهيئة اإطار التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن، 
والتاأكــد مــن تدريــب امل�ســئولني عــن اإعــداد اإطــار التعــداد الزراعــي حــول تق�ســي وجــود اأكــر مــن حيــازة زراعيــة 

ل�ســاغلي امل�ســكن.
اأمــا بالن�ســبة للم�ســاكن املتنقلــة كاخليــم وبيــوت ال�ســعر فيقــرتح اإعــداد االإطــار بنــاءا علــى جــوالت ميدانيــة هدفهــا 
معرفة منط حترك هذه الوحدات وحتديد املواقع املحتمل تواجدهم فيها خالل فرتة العد وذلك من خالل القيام 

بهــذه اجلوالت خالل الفرتة العد.
 ● اإعداد ال�سيغة الأولية للنظام الآيل لإدخال ومعاجلة البيانات

يتــم اإعــداد النظــام االآيل الإدخــال ومعاجلــة البيانــات حاملا تو�سع ال�سيغة ال�ســبة نهائية لال�ســتمارة على اأن يراعى 
يف النظــام قابليــة التعديــل يف �ســوء اال�ســتمارة النهائيــة، وذلــك عــن طريق اال�ســتفادة من النظم ال�ســابقة �ســريطة 

اإعــادة النظــر يف البنود امل�ســمولة و�سوابط الت�سويب.
    ● اإعداد م�س��تلزمات تنفيذ العد التجريبي )العد القبلي( من خالل تهيئة امل�س��ائل التالية اخلا�سة 

بتنفيذ العد التجريبي:
■  اإعداد دليل تدريبي متكامل ميثل ال�سيغة االأولية لدليل تدريب الكوادر يف املراحل املقبلة.

■  حتديد الكوادر الب�سرية املطلوبة لتنفيذ العمل.
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■  تدريب املراقبني وجامعي البيانات.
■  تهيئة و�سائط النقل.

■  تهيئة اال�ستمارات والقرطا�سية وغريها من م�ستلزمات العمل امليداين.
■  القيام بحملة اإعالمية حمدودة لتنفيذ العد التجريبي.

وال بد من االإ�ســارة اإىل �سرورة اإجراء العد التجريبي وكاأنه تعداد فعلي م�سغر بهدف تقييم اال�ســتمارة والنظام 
االآيل واإعادة النظر يف تقدير م�ستلزمات تنفيذ التعداد الزراعي.

   ●  ت�سمي��م �س��عار التع��داد: مــن االف�ســل اأن يت�سمــن ال�ســعار كحــد اأدنــى: ا�ســم اجلهــة املنفــذة للتعــداد واأي�سا ما يرمز 

للنبــات واحليــوان والطبيعــة االإح�سائيــة للتعــداد، و�ســنة التعــداد. وجتدر االإ�ســارة اإىل �سرورة و�سع هذا ال�ســعار على 
جميع وثائق التعداد الزراعي واملخاطبات الر�سمية واحلمالت االإعالمية املتعلقة بالتعداد.

●   اإعداد اخلطة الإعالمية للتعداد: تت�سمن اخلطة االإعالمية على ما يلي كحد اأدنى:
■  الو�سائل املقروءة والو�سائل املرئية والو�سائل امل�سموعة ومطويات وكتيبات ومل�سقات خا�سة بالتعداد 

■  �سمول طالب املدار�ض يف املراحل املنا�سبة للحملة االإعالمية
■  اال�ستفادة من خطباء امل�ساجد

■  عقد ندوات ولقاءات تلفزيونية واإذاعية
■  لقاءات ميدانية مبا�سرة مع املواطنني

■  اال�ســتفادة مــن رعايــة عــدد مــن ال�ســركات وموؤ�س�ســات القطــاع اخلا�ــض يف دعــم احلملــة االإعالميــة وغريهــا مــن 
الن�ســاطات ومتطلبــات التعداد

■  �سرح اال�ستمارة على التلفزيون ون�سرها يف ال�سحف
●   اإجراء العد التجريبي )العد القبلي(: يجب مراعاة االأمور التالية عند اإجراء العد التجريبي:

■  النظــر اإىل العــد التجريبــي علــى انــه تعــداد متكامــل م�سغــر جتــرب فيه االإجــراءات االأ�سا�ســية املطلوبــة للتعداد 
الفعلي.

■  العمــل علــى اال�ســتفادة مــن العــد التجريبــي يف تقييــم اال�ســتمارة والنظــام االآيل وكفــاءة اأدلــة التدريــب وفاعليــة 
التدريب ذاته.

ــض الإعــادة النظــر يف  ــكل االأ�سا� ــة لي�س ــتوى الدول ــى م�س ــداد عل ــدل( االجنــاز اليومــي للع ــط )مع ــط متو�س ■ �سب

م�ســتلزمات تنفيــذ التعــداد يف �ســوء نتائــج العــد التجريبــي. 
■ اال�ستفادة من العد التجريبي يف تقييم �سال�سة العمل امليداين ومالئمة اإجراءات تداول اال�ستمارات.

● و�س��ع ال�سيغ��ة النهائي��ة لال�س��تمارة: يتــم اإعــداد ال�سيغــة النهائيــة لال�ســتمارة يف �ســوء نتائــج العــد البعــدي 
متهيدا العتمادها وا�ســتخدامها كاأ�سا�ــض لو�سع ال�سيغة النهائية للنظام االآيل.

    ●  اإع��داد ال�سيغ��ة النهائي��ة جل��داول خمرج��ات التع��داد: عــادة مــا تت�ســف هــذه اجلداول باأنها متثل جماميع 

م�ساحات اأو اأعداد وحدات معينة اأو متو�سطات ح�سابية اأو ن�سب مئوية.

وي�ســمل التبويــب علــى جــداول مب�ســطة ت�ســمل توزيــع عامــل واحد علــى مكوناته ح�ســب الوحــدات االإداريــة باالإ�سافة 
اإىل جــداول متقاطعــة �ســريطة حتديــد البنود االأ�سا�ســية والبنود الثانويــة يف مثل هذه احلالة.
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يف�ســل اال�ســتفادة مــن املقرتحــات املبينــة يف الربنامــج العاملــي للتعــداد الزراعــي 2020 اجلــزء الثــاين)1( املعــد مــن 
قبل منظمة االأغذية والزراعة الدولية الختيار اجلداول والتبويبات املطلوبة. كما ميكن اال�ستئنا�ض باآراء اجلهات 
امل�ستفيدة من البيانات يف هذة املرحلة ب�سبب اإمكانية تقدم بع�ض هذه اجلهات بجداول حمددة تلبي احتياجاتهم 
من بيانات التعداد. وال بد من التاأكيد من �سرورة �سمول كل بند من البنود املوجودة يف اال�ستمارة يف جدول واحد 
على االأقل. ومن االأف�سل �سمول بع�ض الن�سب املئوية يف بع�ض اجلداول لت�سهيل اال�ستفادة من بيانات هذه اجلداول 

ب�سهولة وي�سر.
اإع��داد ال�سيغ��ة النهائي��ة للنظ��ام الآيل لإدخ��ال ومعاجل��ة البيان��ات: تتــم اال�ســتفادة مــن نتائــج العــد التجريبــي   ●
وال�سيغــة النهائيــة لال�ســتمارة وجــداول املخرجــات يف اإعــداد ال�سيغــة النهائيــة للنظــام االآيل اخلا�ــض باإدخــال 
البيانــات ومعاجلتهــا ون�ســر نتائجهــا. وال بــد مــن التاأكيــد علــى �ســرورة اإمتــام هــذه املهمــة قبــل مرحلة تدريــب الكوادر.

ــالت  ــي واإدخــال التعدي ــد التجريب ــج الع ــوء نتائ ــك يف �س ــم ذل اإع��ادة النظ��ر يف حتدي��د م�س��تلزمات التنفي��ذ: يت  ●
املطلوبــة واحلر�ــض علــى اتخاذ االإجراءات الكفيلة بتوفري امل�ســتلزمات املنا�ســبة قبــل بدء مرحلة التدريب ومرحلة 
العــد الفعلــي. ويالحــظ بــان بنــود االإنفاق واإمكانية التنقالت بينها واال�ســتثناءات املالية املمنوحة للتنفيذ �ست�ســمح 

باإعــادة النظــر يف امل�ســتلزمات.
اأعداد اأدلة التعداد: يجب اإعداد االأدلة التالية كحد اأدنى:  ●

■ دليــل موجــز تنفيــذي ي�ســمل علــى تو�سيــح طبيعــة التعــداد واأهدافــه ومراحلــه وبياناتــه ودور امل�ســوؤولني يف اإجنــاح 
التعــداد ومتكينهــم من امل�ســاهمة بفاعليــة يف احلملة االإعالمية.

دليــل املراقــب وجامــع البيانــات: وي�ســمل هــذا الدليــل علــى �ســرح مف�ســل حــول طبيعــة واأهــداف التعــداد وتعريف   ■
م�سطلحاتــه ومفاهيمــه وبياناتــه وكيفيــة طــرح االأ�ســئلة وتدويــن البيانــات والتقيــد ب�سوابــط الت�سويــب املثبتة يف 
الدليل واالن�سباط يف ال�سلوك واحرتام املواعيد باالإ�سافة اإىل مهام كل من املراقب وجامع البيانات وعالقتهم 
االإدارية والفنية مع امل�ســوؤولني االآخرين عن تنفيذ التعداد. وعادة ما يحتوي هذا الدليل على الهيكل التنظيمي 

للتعداد واال�ستمارة.
الدليل اخلا�ض بالرتميز وقواعد التدقيق والت�سويب.  ■

● و�سع خطة التدريب: يراعى يف خطة التدريب االأمور التالية:
■ برنامج زمني حمدد لدورات التدريب ومواقعها.  

■  حتديد عدد املتدربني يف الدفعة الواحدة.  
■  اختيار املدربني وتدريبهم.  

■  تزويــد املدربــني بقر�ــض مــرن يت�سمــن منهجيــة التدريــب واالأمــور الواجــب تغطيتهــا واملفاهيــم وامل�سطلحــات   
واأ�ســلوب جمــع البيانــات ...الــخ. بهــدف توحيــد اأ�ســلوب التدريــب �ســريطة التاأكــد مــن اإمكانيــة توفــري م�ســتلزمات 

العر�ض.
■  توفري م�ستلزمات التدريب ومن ثم تنفيذ التدريب.  

يو�ســى بــاأن تكــون فــرتة التدريــب اأقــرب مــا تكــون ملرحلــة التنفيــذ، وكذلــك اأن يكــون تدريــب املراقــب تدريبــا متميــزا 
ومركــزا كــي ي�ســاهم يف تذليــل ال�سعوبــات التــي تواجــه جامعــي البيانــات او العداديــن.

ب. مرحلة التنفيذ: التاأكد من اخلطوات التالية:
توزيــع ا�ســتبيان تذكــريي علــى اأكــرب عدد مــن احلائزين الزراعيني بالو�ســائل املتاحة لتمكينهم من معرفة االأ�ســئلة   ●

)))   منظمة االأغذية والزراعة الدولية لالأمم املتحده �سل�سة التنمية االإح�سائية 16 / املجلد الثاين_ املبادئ التوجيهيية العملية
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التي �ســتطرح عليهم وتهيئة املعلومات املطلوبة وذلك قبل فرتة منا�ســبة من موعد العد الفعلي.
البــدء بجمــع البيانــات ح�ســب اال�ســتمارة املعــدة لذلك. مع تكثيــف املراقبة امليدانية خالل االأ�ســابيع االأوىل للتعداد   ●

ب�ســكل خا�ض مع ا�ســتمرار املراقبة حتى نهاية العد الفعلي. 
●  التقيد ب�سوابط وتعليمات تداول اال�ستمارات بني اجلهات املختلفة.

●  �ســرورة توفــري امل�ســاعدة الفنيــة للمراقبــني وجامعــي البيانــات �ســواء مــن غرفــة العمليــات املركزيــة اأو املخت�ســني 
امل�ســوؤولني عــن املحافظات.

●  تكثيف احلملة االإعالمية طيلة فرتة مرحلة تنفيذ التعداد.

ج. اإجراء العد البعدي
يجــب حتديــد عينــة متثــل مناطــق العــد ويف موعــد �ســابق لبــدء جمــع البيانــات ويكــون الهــدف منهــا ح�ســاب معامــالت 
الت�سحيــح اأو التعديــل.  كمــا يقــرتح تخ�سي�ــض فريــق لهــذه املهمــة يدرب ب�ســكل دقيق وكفوؤ ويتوىل جمــع البيانات من 
احليازات امل�سمولة بالعينة بعد انتهاء العدادين من جمع بياناتها على اأن تتم هذه املهمة خالل فرتة جمع البيانات 

اأو اأقــرب موعــد بعد ذلك.
اأمــا كيفيــة اال�ســتفادة مــن نتائــج العــد البعــدي فقــد تاأخــذ �ســكل معامــالت ت�سحيــح يف مرحلــة معاجلــة البيانــات اأو 

اإعــداد تقريــر داخلــي يت�سمــن هــذه املعامــالت لال�ســتفادة منهــا الحقــا �ســواء يف التقييــم اأو التوثيق.

د. مرحلة معاجلة البيانات وا�ستخراج النتائج
وت�سمل هذة املرحلة على املهام التالية:

●   التدقيــق والرتميــز وفــق ال�سوابــط والرمــوز املعــدة �ســلفا لهــذه املهمــة.  ويقــرتح اأن يتدرب امل�ســوؤولون عــن تنفيذها 
مــن قبــل خمت�ســني يف اجلهــة املوكلة لهــا تنفيذ التعداد، مع �سرورة مراجعة التدقيق والرتميز من قبل خمت�سني 

وب�ســكل متوا�سل ولكل مدقق اأو مرمز بهدف ت�سحيح االأخطاء اإن وجدت.
وال بــد مــن التاأكيــد علــى �ســرورة البــدء يف تدقيــق وترميــز واإدخــال البيانــات فــور و�سولهــا اإىل مواقــع التدقيــق    ●
والرتميــز واالإدخــال.  وال حاجــة اإىل االنتظــار حتــى االنتهــاء كليــا مــن مرحلــة جمــع البيانــات.  وميكــن اال�ســتعانة 
بالباحثــني لت�سحيــح االأخطــاء مــا دامــوا يعملــوا يف امليــدان وتكليــف بع�ــض العاملــني للقيــام بهذه املهمة بعــد انتهاء 

مرحلــة العــد الفعلي.
ال بــد مــن جلــب االنتبــاه اإىل االأ�ســلوب احلديــث يف اإدخــال البيانــات واملتمثــل باإعــداد ا�ســتمارة الكرتونيــة تخــزن    ●
علــى جهــاز حممــول وفــق نظــام اآيل ي�ســمح باإدخــال البيانــات علــى هــذا اجلهــاز يف امليــدان.  وقــد اأثبتــت جتــارب 
ا�ســتخدام هــذا االأ�ســلوب اخت�ســار الوقــت ويعالــج االأخطــاء فــور وقوعهــا يف امليــدان ويراقــب عمــل الباحثــني بدقــة 
وبا�ســتمرار وي�ســتخرج تقارير االجناز واال�ســتكمال يوميا وي�ســمح با�ســتخراج النتائج االأولية والنتائج النهائية يف 
اأوقاتهــا املحــددة ويتجــاوز اخطــاء ادخــال البيانــات وامــور كثــرية جدا.  اما تكاليف �ســراء االجهــزة وتكاليف و�سع 

النظــام فانهــا ال تتجــاوز التكاليــف املخ�س�ســة لرتميــز وتدقيــق وادخــال البيانــات او مــا �ســابهها.  
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مثال رقم )3(
م�سادر البيانات الإح�سائية الزراعية

 التعدادات الزراعية: مثال من اململكة الأردنية الها�سمية

لقــد متيــز التعــداد الزراعــي لعــام 2017 عــن غــرية مــن التعــدادات الزراعيــة ال�ســابقة باأ�ســلوب جمــع البيانــات، حيــث 
ا�ســتخدمت دائرة االإح�ساءات العامة وهي اجلهة املخولة وامل�ســوؤولة قانونيا عن تنفيذ التعدادات بكافة اأنواعها اأحدث 
و�ســائل التكنولوجيــا يف جمــال جمــع البيانــات مــن خــالل ا�ســتخدام جهــاز احلا�ســوب اللوحي الــذي تخزن عليه ا�ســتمارة 
الكرتونيــة وفــق نظــام اآيل ي�ســمح باإدخــال البيانــات علــى هــذا اجلهــاز مبا�ســرة يف امليــدان.  وميتــاز هــذا النظــام بدقــة 
البيانات املدخلة نظرًا ل�سوابط التدقيق االآلية التي ُغذي بها اجلهاز، كما تخت�سر هذه االآلية عمليات التدقيق والرتميز 

واالإدخــال املتبعــة يف االأ�ســلوب التقليــدي، اإذ اأن هــذه العمليــات تتــم اآليــًا كجزء مــن نظام اإعداد اال�ســتمارة االلكرتونية.
مت تنفيــذ التعــداد مــن خــالل اإجــراء املقابلــة ال�ســخ�سية، حيــث وظفــت الدائــرة اأحــدث و�ســائل التكنولوجيــا م�ســتفيدة 
مــن البنيــة التحتيــة، واخلــربات الذاتيــة لكــوادر الدائــر والتــي اكت�ســابها من التجربــة الناجحة للدائــرة يف تنفيذ التعداد 
ال�سكاين 2015 الكرتونيا وبكافة مراحله، اي�سا ولهذا الغر�ض مت تطوير عدة انظمة برجمية متعلقة بالتعداد الزراعي 
منها نظام جمع البيانات حيث مت تطوير ا�ستمارة عد الكرتونية مت من خاللها ادخال البيانات مبا�سرة من قبل جامع 
البيانات على االأجهزة اللوحية من امليدان، حيث �سمن هذا النظام اآلية التدقيق مبا�سرة اثناء عملية االدخال وبذلك 
مت اخت�سار عمليات التدقيق والرتميز واالدخال املتبعة يف حال ا�ســتخدام االأ�ســلوب الورقي اإ�سافة ان هذه االلية تعزز 
احلفــاظ علــى �ســرية البيانــات. ونفــذت الدائــرة التعــداد الزراعــي 2017 بنــاءا علــى التو�سيــات الــواردة مــن قبــل منظمة 

االأغذيــة والزراعــة الدوليــة لــالأمم املتحــدة يف كتاب الربنامج العاملي لالإح�ساء الزراعــي بجزئية االأول والثاين)1( 

ثالثاً: ال�سجالت الدارية 
يوؤكــد االإح�سائيــون علــى وجــود م�سدريــن رئي�ســيني جلمــع البيانــات االإح�سائيــة الزراعيــة اأحدهمــا امل�ســدر امليــداين، 
والــذي يتــم مــن خاللــه جمــع البيانــات عــن طريق التعــدادات والبحوث وامل�ســوح االإح�سائيــة الزراعية با�ســتخدام اإحدى 
و�ســائل جمــع البيانــات والتــي ياأتــي مــن اهمهــا طريقــة املقابلــة ال�ســخ�سية. يف حــني تعتــرب ال�ســجالت االإداريــة م�ســدرا 
مهمــا اآخــر للبيانــات االإح�سائيــة الزراعية، وهذا االأ�ســلوب يتم من خالله احل�ســول على البيانات االإح�سائية الزراعية 
مــن واقــع ال�ســجالت املحفوظــة يف الهيئــات واملوؤ�س�ســات والــوزارات ذات عالقــة بالقطــاع الزراعــي، حيــث تقــوم هــذه 
اجلهات بحفظ بياناتها املتعلقة باأن�ســطتها املختلفة يف �ســجالت خا�سة. وعادة تكون عملية الت�ســجيل واحلفظ الأهداف 
لي�ســت اإح�سائيــة، وبالتــايل يتطلــب االأمــر اإجــراء عمليــات جتهيز وتبويب لهــذه البيانات اإىل اأن يتــم حتويلها اإىل معلومة 

اإح�سائيــة مفيــدة.  وتعنــرب ال�ســجالت االإداريــة اقــل كلفــة واأكر �ســموال وتغطية من امل�ســوح بالعينية. 
تعــرف امل�ســادر االإداريــة للبيانــات تقليديــا بانها جمموعــات من البيانات التي حتتفظ بها اجلهــات احلكومية والتي يتم 
جمعهــا وا�ســتخدامها لفر�ــض ال�سرائــب وتقــدمي املزايــا واخلدمــات. وهو ما يعني انها عر�سة للتغيري ح�ســب ال�سيا�ســات 

والتغطيــة والتعريفــات واحلــدود وما اىل ذلك او المكانية حذفها كليا.
يجب االنتباة اىل اعتبارات جودة البيانات عند ا�ســتخدام ال�ســجالت االإدارية يف االإح�ساء الزراعي من حيث املالئمة 
والدقــة واملوثوقيــة والتغطيــة واالكتمــال واالت�ســاق وقابليــة البيانــات للمقارنــة واأي�ســا توقيــت اإ�سدارهــا وان تكــون متاحــة 

و�ســهلة الو�سول اليها. 
ــد االأول الربنامــج  ــاء الزراعــي 2020 املجل )))   منظمــة االأغذيــة والزراعــة الدوليــة لــالأمم املتحــده �سل�ســة التنميــة االإح�سائيــة  15و 16 / الربنامــج العاملــي لالح�س

واملفاهيــم والتعريفــات واملجلــد الثاين املبــادئ التوجيهيية العملية
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امــا اهــم البيانــات الزراعيــة التــي م�سدرها ال�ســجالت االإدارية هي البيانات املنتجة من قبــل وزارات الزراعة والهيئات 
الزراعيــة االأخــرى مثــل البنــوك الزراعيــة واجلمعيــات التعاونيــة الزراعيــة والغــرف الزراعيــة وغريهــا مــن الــوزارات 

والهيئــات التــي لديهــا �ســجالت اإداريــة تت�سمن بيانــات زراعية.
ومتتلــك وزارات الزراعــة مثــال �ســجالت اإداريــة تت�سمــن بيانــات عــن اعــداد وانتــاج البيــوت البال�ســتيكية للزراعة االوىل 
وعــدد االآليــات الزراعيــة، و توزيــع عــدد االآليــات الزراعية بح�ســب انواعها وا�ســتخداماتها على املناطــق االإدارية وكميات 
وا�سعار الفاكهة واخل�سار يف ا�سواق اجلملة، وكميات وقيم ال�سادرات والواردات من املنتجات الزراعية وعدد امل�ساتل 
لالأ�ســجار املثمــرة واخل�ســراوات وعــدد ومواقــع معا�ســر الزيتــون وكميــات البــذور املنتجــة او امل�ســتوردة وعــدد املتاجــر 
املتخ�س�سة باملواد الزراعية وانواع وكميات املبيدات )املنتجة او امل�ســتوردة( واالأدوية الزراعية وعدد مزارع الدواجن 
وعــدد مــزارع اال�ســماك وعــدد خاليــا النحل وعدد امل�ســالخ والذبائح ومعلومات عن �سحة احليوانات وم�ســاحة االرا�سي 

احلرجيــة وعــدد وانتــاج امل�ســاتل احلرجية وعدد االعتــداءات على الغابات .
ومتتلــك دائــرة االأر�ســاد اجلويــة �ســجالت اإداريــة تخــدم قطــاع الزراعــة ممثلــة مبعــدالت هطــول االمطــار اليوميــة 
وال�ســهرية، وهناك اأي�سا �ســجالت اإدارية لدى البنوك الزراعية وموؤ�س�ســات االإقرا�ض الزراعي ممثلة بعدد املقرت�سني 
الزراعيــني والقرو�ــض بح�ســب الهــدف منهــا والفــرتة الزمنيــة، وكذلــك متلــك وزارات امليــاة والــري �ســجالت اإدارية حول 
كميــات وا�ســتخدامات امليــاه ال�ســطحية واجلوفيــة وتوزيعاتهــا وعــدد وا�ســتخدامات االآبــار االرتوازيــة وامليزانيــة املائيــة 

ال�ســنوية وعــدد وتوزيــع حمطــات معاجلــة امليــاه العادمــة وكميــة وا�ســتخدامات امليــاه املنتجــة.
ان املعلومــات التــي توفرهــا ال�ســجالت االإداريــة الزراعيــة �سروريــة مل�ســتخدمي البيانــات االإح�سائيــة الزراعية والبد من 
حت�ســني جودتهــا وحتويلهــا اىل �ســجالت اإح�سائيــة حتــوي بيانــات اإح�سائية تتمتع مب�سداقية وثقــة عالية النها اقل كلفة 

واأكر �ســموال من التعدادات وامل�ســوحات الزراعية امليدانية.
باالإ�سافــة اىل ذلــك، فــان منظمــة االأغذيــة والزراعــة الدوليــة)2( او�ســت الــدول التــي لي�ــض لديهــا اإطــار زراعــي ب�ســبب 
عــدم وجــود تعــداد �ســكاين حديــث يف ا�ســتخدام ال�ســجالت االإداريــة مثــل ال�ســجل الزراعــي وال�ســجل املزرعــي و�ســجالت 
اإداريــة متوفــرة يف دائــرة االأرا�ســي وامل�ســاحة بتكويــن اإطــار زراعــي يحــوي اأ�ســماء احلائزيــن الزراعيــني وبالتــايل القيام 

باالح�ســاءات الزراعيــة املتعــددة �ســواء التعــدادات الزراعيــة او امل�ســوح الزراعيــة ال�ســنوية. 
وميكــن اأي�ســا اال�ســفادة مــن ال�ســور اجلغرافيــة يف ان�ســاء اإطــار م�ســاحي وبالتايل باالإمــكان دمج االإطار امل�ســاحي واأطار 
القائمــة للحائزيــن الزراعيــني الجــراء االإح�ســاءات الزراعيــة املختلفــة �ســواء كان تعــدادا زراعيــا او م�ســوح اإح�سائيــة 

زراعية �سنوية.

)))  منظمة االأغذية والزراعة الدولية لالأمم املتحده �سل�سة التنمية االإح�سائية 16 / املجلد الثاين_ املبادئ التوجيهيية العملية
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مثال رقم )4(
 م�سادر البيانات الإح�سائية الزراعية

ال�سجالت الدارية: مثال من اململكة الأردنية الها�سمية

ت�ســتخدم دائــرة االإح�ســاءات العامــة ال�ســجالت االإداريــة بعــد ان يتــم معاجلتها لكي تفــي باالغرا�ــض االإح�سائية، حيث 
ت�ســتفيد الدائــرة مــن ال�ســجالت االإداريــة التــي تنظمهــا وزارة الزراعــة يف جمــال اعــداد مربــي الروة احليوانيــة واعداد 
املــزارع للــروة احليوانيــة حيــث ت�ســتخدمها الدائــرة كاطــر ل�ســحب عينــة امل�ســوح الزراعية. كما ت�ســتخدم الدائــرة اأي�سا 
ال�سجالت االإدارية الواردة من االأ�سواق املركزية التابعة للبلديات حول اأ�سعار وكميات املنتجات الزراعية باالإ�سافة اىل 
ال�سجالت االإدارية التي ت�سدرها دائرة االأر�ساد اجلوية حول كميات االمطار ودرجات احلارارة وغريها من البيانات 

املناخيــة وغريهــا من ال�ســجالت التي تخدم العمــل االح�سائي الزراعي. 

رابعاً:جودة البيانات الح�سائية
تنبع اأهمية جودة البيانات يف العمل االإح�سائي من اأهمية ا�ســتخدام البيانات االإح�سائية يف جماالت خمتلفة ووا�ســعة 

مــن خــالل الدرا�ســات والبحــوث، لــذا برزت احلاجة اإىل الرتكيــز على �سبط اجلودة يف اإنتاج الرقم االإح�سائي.
اإن جــودة البيانــات يف العمــل االإح�سائــي ت�ســري اإىل جميــع املجــاالت والنواحــي املتعلقــة مبدى تلبية هــذه البيانات حلاجة 
امل�ســتخدم وا�ســتجابتها لتوقعاته من حيث االأداء وامل�ســتوى وال�ســكل وامل�سمون، باالإ�سافة اإىل الدرجة العالية من الدقة 

للمعلومات يف جميع مراحلها والتي تن�سجم مع متطلبات م�ستخدمي البيانات ومتخذي القرارات. 
 تكــون جــودة البيانــات يف العمــل االإح�سائــي بالو�ســول اإىل العنا�ســر الهامــة التاليــة: ال�سلــة بالواقــع، ال�ســرية والدقــة، 

والوقــت والتوقيــت ال�سحيــح، اإمكانيــة الو�ســول ب�ســهولة، والقابليــة للمقارنة، واالت�ســاق، والكمال. 
يراعــي اأي�ســًا ل�سمــان جــودة البيانــات تدريــب العاملــون تدريبــًا جيــدًا على كيفية اال�ســتدالل على وحــدة املعاينة املختارة 
وطــرق جمــع البيانــات قبــل بــدء العمــل امليــداين باالإ�سافــة اإىل التدريــب علــى اأ�ســلوب املقابلــة واحل�ســول علــى املعلومــات 
بطريقــة �سحيحــة. مــن املعلــوم اأن هنــاك عــدة طــرق جلمــع البيانــات منهــا املقابــالت ال�ســخ�سية اأو جمــع البيانــات عــرب 
الهاتــف اأو عــرب الربيــد، لــذا يجــب احلــذر وتدريــب العاملــني يف جمــع البيانــات ب�ســكل جيــد ح�ســب االأ�ســلوب الــذي �ســيتم 
ا�ســتخدامه حيــث اأن املقابلــة ال�ســخ�سية حتتــاج اإىل فــن ومهــارة يف عمــل حــوار والبــدء بك�ســب ثقــة امل�ســتجيب مــن خالل 
فر�ــض الراحــة والطماأنينــة لديــه عــن جامــع البيانــات، كذلــك يجــب تدريــب العاملــني علــى اأ�ســلوب طــرح االأ�ســئلة وعــدم 
التحيــز واالإيحــاء الإجابــة معينــة ممكــن اأن تتاأثــر بهــا اإجابــة امل�ســتجيب. ويجب تدريــب العاملني على كيفيــة الت�سرف يف 

حالــة كان هنــاك رف�ــض مــن قبــل امل�ســتجيب اأو اأية م�ســكلة اأخرى. 
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مثال رقم )5(
م�سادر البيانات الإح�سائية الزراعية

 جودة البيانات الح�سائية: مثال من اململكة الأردنية الها�سمية

تعتــرب دائــرة االإح�ســاءات العامــة امل�ســدر الرئي�ســي للرقــم االإح�سائــي يف االأردن، حيــث ت�ســدر العديــد مــن البيانــات 
منهــا التعــدادات ال�ســكانية، االقت�ساديــة والزراعيــة، ومبــرور الزمــن تطــور جمع البيانــات االإح�سائية يف االأردن لي�ســمل 
العديــد مــن املوا�سيــع املهمــة والتــي يعتمــد علــى هــذه البيانــات متخــذي القــرارات ووا�سعــي ال�سيا�ســات، ومنهــا املوا�سيع 

االقت�ساديــة )النــاجت املحلــي االإجمــايل واالأرقام القيا�ســية(.
وقــد نفــذت دائــرة االإح�ســاءات العامــة يف عــام 2017 التعــداد العــام الزراعــي، ومت جمــع البيانــات با�ســتخدام االأجهــزة 
اللوحيــة، حيــث مت جمــع البيانــات اخلا�ســة باحلائزين الزراعيني اآليا يف مرحلة العمل امليداين. وتوفر هذه االآلية الوقت 
والكلفة بتوفري كادر تدقيق اال�ستمارات الورقية وترميزها واإدخالها ومن املفرو�ض اأن ت�سمن الدقة. وقد قامت الدائرة 
بو�ســع كافــة االإجــراءات والقواعــد التــي تدعــم عمليــة اجلمــع االآيل الإجنــاز التعــداد يف الوقــت املحــدد له وبجــودة بيانات 

عاليــة. وقــد مت العمل على النحو التايل:
ــوحاتها  ــة يف م�س ــتخدام االأجهــزة اللوحي ــة با�س ــت لهــم جترب ــتطالعية لعــدة دول ممــن كان ــارات ا�س ــام بزي القي  ■  

وتعداداتهــا، لال�ســتفادة مــن جميــع االأخطــاء وال�ســلبيات التــي واجهتهــم.
جتهيز قواعد التدقيق وقواعد ال�سمول واالت�ساق وتطبيقها على جميع االأجهزة اللوحية.  ■  

تدريب جامعي البيانات على اال�ستمارة وعلى اآلية ا�ستخدام االأجهزة اللوحية.  ■  
تنفيــذ زيــارات ميدانيــة مرافقــة جلامعــي البيانــات مــن قبــل املراقــب للتدقيق حول اأ�ســلوب جمــع البيانــات والتاأكد   ■  

مــن ا�ســتخدامه للجهــاز ب�ســكل �سحيــح.
تنفيذ زيارات ميدانية من قبل مفت�سي املناطق لتفقد �سري العمل يف مناطق العد.  ■  

يقــوم املراقــب بتدقيــق جــزء مــن اال�ســتمارات التــي مت جمعهــا بنف�ــض اليــوم للتاأكــد مــن اأن اال�ســتمارة خاليــة مــن   ■  
االأخطــاء وتتــم هــذه العمليــة علــى جهــاز اللوحــي.

لغايــات عمليــة التدقيــق ب�ســهولة و�سال�ســة مت اإن�ســاء �سا�ســات تعر�ــض بيانــات اال�ســتمارات اخلا�ســة بحائــز معــني،   ■  
حيــث تتيــح هــذه ال�سا�ســات التدقيــق علــى البيانــات دون ت�سحيــح اأيــًا مــن هذه االأخطــاء من قبل املدقــق، وامنا يتم 

ت�ســجيل جميــع هــذه االأخطــاء وتزويــد مراكــز العــد املعنيــة بذلــك.
هنــاك �سا�ســات معينــة علــى احلا�ســب ال�ســخ�سي ميكــن للمفت�ــض وموظــف احلا�ســب االآيل فقــط الدخــول اإليهــا   ■  

وت�سويــب بع�ــض االأخطــاء )االأخطــاء التــي ميكــن ت�سويبهــا مكتبيــًا دون الرجــوع اإىل امليــدان(.
يقوم مفت�ض مركز العد مبراجعة جميع البيانات.  ■  
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الف�سل الثالث 
احل�سابات القومية يف قطاع الزراعة

ت�ســتخدم تقديــرات النــاجت املحلــي االإجمــايل يف قيا�ــض االأداء االقت�ســادي ور�ســم ال�سيا�ســات املاليــة والنقديــة باعتبارها 
من اأهم املوؤ�ســرات االقت�سادية املعتمدة يف هذا املجال. وتزداد الفائدة من هذه التقديرات عندما تتوفر على م�ســتوى 
االأن�ســطة االقت�ساديــة خــالل فــرتة زمنيــة قريبــة مــن الفــرتة احلاليــة بحيــث ميكــن ا�ســتخدامها يف حتديــد اخلطــط 
وال�سيا�ســات االقت�ساديــة ق�ســرية املــدى، املمكــن اإتباعهــا مــن قبــل اجلهــات احلكومية امل�ســوؤولة عن ال�سيا�ســات النقدية 

واملالية.
ــنوية املتعلقــة  ــع �س ــنوية والرب ــابات ال�س ــاج الإعــداد احل�س ــى طريقــة االإنت ــاء عل ــي االإجمــايل بن ــر النــاجت املحل ــم تقدي يت
بالنــاجت املحلــي االإجمــايل، وفقــا الأحــدث املنهجيــات املتفــق عليهــا دوليــا علــى م�ســتويات خمتلفة مــن التف�سيل لالأن�ســطة 
االقت�سادية، وبنف�ــض املنهجية املتبعة يف اإعداد التقديرات ال�ســنوية. وتتطلب هذه املنهجية اإعداد تقديرات ربع �ســنوية 
لالإنتــاج واال�ســتهالك الو�ســيط لكافــة االأن�ســطة االقت�ساديــة للو�ســول اإىل القيمــة امل�سافــة لــكل قطــاع ح�ســب الت�سنيــف 

ال�سناعــي الــدويل املوحــد)1( جلميــع االأن�ســطة االقت�ساديــة التــي ت�ســكل مبجموعهــا النــاجت املحلــي االإجمــايل.
وعلــى �ســبيل املثــال ال احل�ســر يتــم احل�ســول علــى غالبيــة البيانــات امل�ســتخدمة يف تركيــب احل�ســابات القوميــة االأردنيــة 
من امل�ســوح الربعية وال�ســنوية التي جتريها دائرة االح�ساءات العامة)2(، ويتم كذلك احل�سول على الرواتب واالأجور يف 
القطاع الزراعي الغري منظم من امل�سوح الزراعية التي تنفيذها دائرة االح�ساءات العامة �سنويا. بينما يتم احل�سول 
علــى البيانــات املتعلقــة با�ســتخدامات امليــاه مــن وزارة امليــاه والــري. كمــا توفــر امل�ســوح التــي جتريهــا دائــرة االح�ســاءات 
العامة البيانات اخلا�سة باأ�سعار باب املزرعة، كميات انتاج املحا�سيل، عدد املوا�سي يف كل من القطاعني املنظم وغري 
املنظــم وقيمــة املوا�ســي. تقــوم دائــرة االح�ســاءات العامــة بن�ســر اأرقــام النــاجت املحلــي االجمــايل بعــد 80 يومــا مــن نهايــة 

الربــع اىل جانــب النــاجت املحلــي االجمــايل الزراعــي، ولكن ال يتم اجراء اأي جتزيــئ تف�سيلي للناجت املحلي االجمايل.
تعتــرب البيانــات التــي تنتجهــا مديريــة االح�ســاءات الزراعية يف دائرة االح�ساءات العامة، ب�ســكل عــام، كافية الأغرا�ض 
احل�ســابات القوميــة مقارنــة مــع اجلهــود املبذولــة حتــى االآن، ومــع ذلــك، فــان ح�ســة م�ســاهمة الزراعــة يف النــاجت املحلي 

االجمــايل ال زال امــرا خمتلفــا عليــه يف االأردن، حيــث تــرى وزارة الزراعــة ان هذه احل�ســة منخف�سة جدا. 
باالإمــكان حــل هــذا اخلــالف مــن خــالل تنظيــم حــوار بــني وزارة الزراعــة ودائــرة االح�ســاءات العامــة واي�ســا كذلك من 

خالل حت�ســني م�سداقية االح�ســاءات الزراعية.
يتطلــب اإعــداد احل�ســابات الفرعيــة للزراعــة جمموعة وا�ســعة من االح�ساءات الزراعية وكذلــك توثيق التعاون مع وزارة 

الزراعة. حيث تغطي االح�ساءات املتوفرة املوا�سيع التالية:
 ●  االنتاج الزراعي لغالبية املحا�سيل واملوا�سي تقريبا.

●  ا�ستخدامات املدخالت ملنتجات املوا�سي )العلف، املياه، الطاقة...(.
●  العمالة امل�ستخدمة للن�ساطات املتعلقة باملحا�سيل.

●  ا�سعار باب املزرعة وا�سعار اجلملة للخ�سراوات الرئي�سة والفاكهة وانتاج حما�سيل احلقول.

)))   منظمــة االأغذيــة والزراعــة الدوليــة لــالأمم املتحــده �سل�ســة التنميــة االإح�سائيــة 15 / الربنامــج العاملــي لالح�ســاء الزراعــي 2020 املجلــد االأول-الربنامــج واملفاهيم 
والتعريفات

 http://dosweb.dos.gov.jo/ar موقع الكرتوين لدائرة االإح�ساءات العامة االأردنية   (((
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●  ا�سعار املدخالت من البذور واال�سمدة والكيماويات الزراعية.
وتعتمــد اليــة ا�ســتخراج التقديــرات الربعيــة مــن اأجــل موائمــة التقديــرات ربــع ال�ســنوية مــع مثيالتهــا مــن التقديــرات 

ال�ســنوية بحيــث يكــون جممــوع قيمــة التقديــرات الأربــاع ال�ســنة م�ســاويًا للتقديــرات ال�ســنوية.

متطلبات اعداد احل�سابات القومية للقطاع الزراعي
يتــم حتديــد املوؤ�ســرات املمثلــة للمتغــريات املــراد تقديرهــا الإعــداد احل�ســابات القوميــة للقطــاع الزراعــي وتتمثــل يف كمية 
وقيمة االإنتاج للقطاع الزراعي واي�سا كمية وقيمة اال�ســتهالك الو�ســيط، التي قد تختلف من ن�ســاط اإىل اأخر، فمنها ما 
يجمــع ميدانيــا بوا�ســطة امل�ســوح امليدانيــة ال�ســنوية والربــع �ســنوية ومنهــا موؤ�ســرات كميــة اأو �ســعرية اأو بيانــات اإح�سائيــة 
كبيانات امل�ســتوردات اأو ال�سادرات. وحتتاج عملية التقدير اأي�سا اإىل توفر اأرقام قيا�ســية �ســنوية وربع �ســنوية لالأ�ســعار 

مــن اأجــل تثبيــت التقديرات باالأ�ســعار اجلارية للح�سول على تقديرات باالأ�ســعار الثابتة.

اآلية اعداد احل�سابات القومية لقطاع الزراعة واملوؤ�سرات الزراعية الربعية
ــاج  ــة واإنت ــاج املحا�سيــل احلقلي ــاج النباتــي ويت�سمــن اإنت ــتمل قطــاع الزراعــة علــى جانبــني: اجلانــب االول هــو االإنت ي�س
حما�سيــل اخل�ســراوات واإنتــاج االأ�ســجار املثمــرة ومنتجــات الغابات واحلــراج واأي�سا اإيرادات انتاج االأن�ســطة الثانوية يف 

القطــاع النباتي.
امــا اجلانــب االخــر فهــو اإنتــاج الــروة احليوانية وي�ســتمل على االإنتاج من مواليــد ال�ساأن واملاعز واالأبقــار واإنتاج احلليب 
واإنتاج الدجاج البيا�ض واالأمهات واإنتاج الع�سل واإنتاج االأ�سماك واأي�سا اإيرادات انتاج االأن�سطة الثانوية يف هذه القطاع.

اوالً: الإنتاج النباتي

الحت�ســاب القيمة امل�سافة لهذا الن�ســاط )االإنتاج النباتي(، يجب توفري بيانات عن كل من االإنتاج القائم واال�ســتهالك 
الو�سيط. وفيما يلي تعريف بهذين البندين املفهومني وتو�سيح لكيفية وم�سادر احت�سابهما: 

الإنت��اج القائ��م: عبــارة عــن قيمــة ال�ســلع واخلدمــات امل�ســوقة املنتجة خالل الفرتة احل�ســابية )�ســنة( اإ�سافــة للمنتجات 
املعدة لال�ستخدام الذاتي. يتم احت�ساب االإنتاج القائم من حما�سيل اخل�سراوات واالأ�سجار املثمرة واملحا�سيل احلقلية 
مــن خــالل حا�ســل �ســرب كميــة االإنتــاج لــكل حم�ســول ب�ســعر باب املزرعة )ال�ســعر غري م�ســتمل علــى تكاليف الت�ســويق( 
ويتــم احل�ســول علــى كميــات االإنتــاج واالأ�ســعار مــن خــالل البيانــات الزراعيــة التــي جتمع �ســنويا. كما يتــم احل�سول على 
قيمة االإنتاج الثانوي والذي ي�سمل تاأجري االآالت واملعدات واإيرادات بيع املياه وغريها من االإيرادات من خالل البيانات 

الزراعية التي جتمع �ســنويا.
ال�ستهالك الو�سيط: هو عبارة عن قيمة ال�سلع واخلدمات التي يتم ا�ستخدامها يف عملية االإنتاج وتنق�سم اإىل

م�ستلزمات االإنتاج ال�سلعية وت�سمل بذار ومواد مكافحة احل�سرات واالأ�سمدة وغريها   ●    

م�سروفــات االإنتــاج االأخــرى وت�ســمل اإيجــارات االأبنيــة والــربق والربيــد والهاتــف وم�ساريف نقــل وتخزين وغريها   ●    

من امل�ساريف.
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ويتم احت�ساب القيمة امل�سافة لالنتاج النباتي كالتايل:
القيمة امل�سافة = الإنتاج القائم – ال�ستهالك الو�سيط

ثانياً: الإنتاج احليواين
ينق�سم قطاع الروة احليوانية اإىل قطاع منظم وقطاع غري منظم:

القطــاع املنظــم وي�ســتمل علــى انتــاج مــزارع الدجــاج اللحــام والدجــاج البيا�ــض ودجــاج االأمهــات والفقا�ســات ومــزارع 
االأبقــار حيــث جتمــع لهــا بيانــات االإنتــاج ب�ســكل ربعــي / كل ثــالث اأ�ســهر وت�ســمل كميــة وقيمــة االإنتــاج

● القطــاع غــري املنظــم والــذي ي�ســمل علــى االإ�سافــات مــن املواليــد واملاعــز والرتبيــة الفرديــة لالأبقــار والدواجــن 
املنزليــة.  فيتــم جمــع بيانــات عــن االأعــداد واالإ�سافــات مــن املواليــد والتغــري يف اأعــداد احليوانــات �ســنويا. 

وحتت�ســب اال�ســتهالك الو�ســيط للقطــاع املنظــم يتــم مــن خــالل جمــع بيانات كل ثالث اأ�ســهر عن كمية وقيمة م�ســتلزمات 
االإنتاج ال�سلعية من االأعالف والعالجات وغريها، اأما بالن�سبة اإىل القطاع غري املنظم فيتم جمع بيانات تف�سيلية عن 

كمية وقيمة م�ستلزمات االإنتاج �سنويا.
ويتم احت�ساب القيمة امل�سافة لالنتاج احليواين كالتايل:

القيمة امل�سافة = الإنتاج القائم – ال�ستهالك الو�سيط

ثالثاً:منهجية اعداد تقديرات القيمة امل�سافة للقطاع الزراعي 
يعتــرب القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات املهمــة يف الــدول العربيــة، وتلعــب الزراعــة دورا هامــا يف املنظومــة االقت�ساديــة 
واالجتماعية للمجتمعات الريفية كما ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود املحافظة على البيئة الطبيعية وا�ستمراريتها، وتعتمد 
القطاعــات االقت�ساديــة االأخــرى ب�ســكل مبا�ســر او غــري مبا�ســر علــى القطــاع الزراعــي. كما ي�ســاهم القطــاع الزراعي يف 
ت�ســغيل االأيــدي العاملــة الأعــداد كبــريه مــن املزارعــني واأ�ســرهم باالإ�سافــة ملــا يقدمــه هــذا القطــاع مــن منتجــات ا�سا�ســية 

ال�ســتهالك املواطنني.
ويت�ســف القطــاع الزراعــي ب�ســورة عامــة بتنوع اأ�ســاليب االإنتاج وتقنياتــه وذلك ملحاولة خف�ض التكاليــف الزراعية ورفع 
االنتــاج الزراعــي. ويواجــه القطــاع الزراعــي يف الغالــب عــدة م�ســاكل وحتديــات منهــا قلــة وتذبــذب االأمطــار والتغــريات 
البيئية واملخاطر املختلفة باالإ�سافة اىل ارتفاع التكاليف الزراعية املختلفة مّما ي�ستوجب القيام بعدة اأن�سطة اإح�سائية 

جلمع البيانات والتحقق من متوليتها وجودتها لترتجم واقع القطاع وتقدير م�ســاهمة يف الناجت االجمايل باأكر دقة.
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القيمة امل�سافة يف القطاع الزراعي )% من اجمايل الناجت املحلي(
احدث قيمةاحدث �سنةا�سم الدولة

20205.2االأردن

20190.7االمارات

20200.3البحرين

202014.2اجلزائر

200719.5�سوريا

20185.0اليمن

202020.9ال�سودان

199062.7ال�سومال

20197.1فل�سطني

20206.1العراق

20190.4الكويت

202012.2املغرب

20202.6ال�سعودية

202011.7تون�ض

202011.5م�سر

20201.3جيبوتي

20192.4عمان

20200.3قطر

20202.5لبنان

20203.4موريتانيا

20193.5العامل

امل�سدر: https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2020&start=2020&view=map موقع الكرتوين للبنك الدويل لالن�ساء 
والتعمري 
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ونظرًا لهذه االهمية تقوم اجلهات امل�ســوؤولة بتنفيذ العديد من امل�ســوح الزراعية والتي ت�ســمل الن�ســاط النباتي والن�ســاط 
احليــواين وم�ســوح االقت�ســاد الزراعــي، حيــث يتــم جمــع بيانــات االنتــاج وااليــرادات وامل�ساريــف وم�ســتلزمات االنتــاج 
وتعوي�ســات العاملــني والتكويــن الراأ�ســمايل وغريهــا باالإ�سافــة اىل بيانــات وزارة الزراعــة ووزارة ال�سناعــة والتجــارة 
وغريهــا مــن امل�ســادر االداريــة املتوفــرة ومــن ثــم تنظيــف هــذه البيانــات وادخالهــا وجتهيزهــا ال�ســتخدام احل�ســابات 
القوميــة، والتــي بدورهــا تقــوم بالعمــل علــى اإعــداد تقديــرات القيمــة امل�سافــة للقطــاع الزراعــي ون�ســبة م�ســاهمة القطــاع 

الزراعــي يف النــاجت املحلــي االجمــايل.
ونظرًا خل�سو�سية القطاع الزراعي فاإن عدد احليازات الزراعية او املن�ســاآت الزراعية تختلف ح�ســب طبيعة كل م�ســح،  

ويختلف حجم العينة ح�سب نوع امل�سح.
تعتمــد منهجيــة اعــداد تقديــرات القيمــة امل�سافة للقطــاع الزراعي باالأ�ســعار اجلارية والثابتة علــى الت�سنيف ال�سناعي 
الــدويل املوحــد لالأن�ســطة االقت�ساديــة اخلا�ســة باالأن�ســطة الزراعيــة  التنقيــح 4 ال�سادر من قبل هيئــة االأمم املتحدة)1(، 
وعلــى الت�سنيــف املركــزي للمنتجــات ال�ســادر مــن قبل منظمة االأغذية والزراعة الدولية التابعــة لهيئة االأمم املتحدة)2(، 
حيــث مت افــراد بــاب كامــل للزراعــة يف هــذا الت�سنيــف وهــو الباب األف )ان�ســطة الزراعــة واحلراجة و�سيد اال�ســماك(. 
وي�سمل هذا الباب على ثالثة اق�سام رئي�سية وعدد االأن�سطة يف القطاع ح�سب االأن�سطة الفعلية يف القطاع ، وفيما يخ�ض 
اأعلى ن�ســبة م�ســاهمة لالأن�ســطة من الناجت الزراعي فهي اأن�ســطة زراعة اخل�سر والبطيخيات واجلذور والدرنات، تربية 

ال�ســاأن واملاعــز، تربية الدواجن على التوايل.
 01 اأن�سطة زراعة املحا�سيل والإنتاج احليواين وال�سيد واخلدمات املت�سلة: 

ي�ســمل هــذا الق�ســم ن�ســاطني اأ�سا�ســيني همــا اإنتــاج املحا�سيــل واإنتــاج املنتجــات احليوانية، ويغطــي اأي�سا اأ�ســكال الزراعة 
الع�سوية وزراعة املحا�سيل املعدلة جينيا وتربية احليوانات املعدلة جينيا، وي�ســمل هذا الق�ســم اي�سا اأن�ســطة اخلدمات 

املت�سلة بالزراعة، وكذلك ال�سيد والقن�ض واالأن�ســطة ذات ال�سلة.
وال ي�ســمل هــذا الق�ســم عمليــات التجهيــز الالحقــة للمنتجــات الزراعيــة مثــل �سنــع املنتجــات الغذائيــة و�سنــع امل�ســروبات 
و�سنــع منتجــات التبــغ واي�ســا ال ي�ســمل هــذا الق�ســم االإن�ســاءات احلقليــة مثــل م�ســاطب االرا�ســي الزراعيــة وامل�ســارف 
واعداد احوا�ض الزراعة، كما ال ي�ستمل على احتادات امل�سرتين واجلمعيات التعاونية، وتق�سم هذه االأن�سطة اىل ما يلي:

011 زراعة املحا�سيل غر الدائمة

وت�ســمل هــذه املجموعــة زراعــة املحا�سيــل غــري الدائمــة اأي النباتــات التي ال ت�ســتمر اأكــر من مو�ســمني زراعيني )ويدخل 
يف هــذه املجموعــة زراعــة النباتــات بغر�ــض انتــاج البذور(، ويوفر م�ســح االنتاج النباتي )ق�ســم االنتــاج النباتي/ مديرية 
االح�ساءات الزراعية( بيانات تف�سيلية وهامة حول االنتاج النباتي يف القطاع الزراعي حيث يوفر بيانات حول االنتاج 
من حيث النوع والكمية واي�سا بيانات حول م�ســتلزمات االنتاج وتعوي�سات العاملني وااليرادات وامل�ساريف وال�سرائب 
وتن�ســر يف ن�ســرة االح�ســاءات الزراعيــة ويتــم ن�ســر بيانــات االنتاج على م�ســتوى نوع املنتج وكميته وبنــاءًا على ت�سنيفات 
االمم املتحــدة  )املرفــق رقــم ) واملرفــق رقــم 5( يقــوم ق�ســم احل�ســابات ال�ســنوية باإعــادة توزيــع وت�سنيــف هــذه املنتجات 
ح�ســب الت�سنيــف ال�سناعــي الــدويل جلميــع االن�ســطة االقت�ساديــة )ISIC4( )مرفــق رقــم 5( بحيــث تتــم اإعــادة وتوزيــع 
كل منتج ح�ســب الن�ســاط اخلا�ض به، وللح�سول على قيمة االإنتاج القائم من زراعة املحا�سيل غري الدائمة تتم �سرب 

)1(   امللحق رقم 5: الت�سنيف ال�سناعي الدويل املوحد جلميع االأن�سطة االقت�سادية )ISIC( جمال االإح�ساء الزراعي

CPC 2(  امللحق رقم 2: ت�سنيف املحا�سيل الزراعية على وفق الت�سنيف املركزي للمنتجات(
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كميات االنتاج لكل نوع من هذه املحا�سيل باأ�سعارها ح�سب اأ�سعار باب املزرعة) اأ�سعار املنتجني الزراعيني( لكل منها 
ومــن ثــم احل�ســول علــى االنتــاج القائــم لــكل حم�ســول باالأ�ســعار اجلاريــة باالإ�سافــة اىل ذلــك وفر م�ســح االنتــاج النباتي 
بيانات حول االيرادات من االنتاج النباتي ومتت ا�سافتها اىل قيمة االنتاج القائم، وللح�سول على قيمة االإنتاج القائم 
باالأ�ســعار الثابتــة فقــد مت التثبيــت مــن خــالل �ســرب كميــات االنتــاج لــكل حم�ســول من املحا�سيــل غري الدائمة يف ال�ســنة 

احلاليــة )�ســنة املقارنــة( باأ�ســعارها يف �ســنة االأ�سا�ــض.
012 زراعة املحا�سيل الدائمة )الأ�سجار املثمرة(

ت�ســتمل هــذه املجموعــة علــى زراعــة املحا�سيــل الدائمــة وهــي النباتــات التــي ت�ســتمر الأكــر مــن مو�ســمني زراعيــني �ســواء 
كانــت تذبــل بعــد كل مو�ســم او تنمــو ب�ســورة م�ســتمرة ويدخــل يف ذلك زراعة هــذه النباتات الأغرا�ض اإنتــاج البذور ويوفر 
م�ســح االنتــاج النباتــي )ق�ســم االنتــاج النباتــي/ مديريــة االح�ســاءات الزراعيــة( بيانــات تف�سيليــة وهامــة حــول االنتــاج 
النباتــي يف القطــاع الزراعــي حيــث يوفــر بيانــات حــول االنتــاج مــن حيــث النــوع والكميــة واي�ســا بيانــات حــول م�ســتلزمات 
االنتاج وتعوي�سات العاملني وااليرادات وامل�ساريف وال�سرائب وتن�سر يف ن�سرة االح�ساءات الزراعية ويتم ن�سر بيانات 
االنتــاج علــى م�ســتوى نــوع املنتــج وكميتــه وبنــاءًا علــى ت�سنيفــات االمم املتحــدة يقــوم ق�ســم احل�ســابات ال�ســنوية باإعــادة 
توزيــع وت�سنيــف هــذه املنتجــات ح�ســب الت�سنيــف ال�سناعــي الــدويل جلميــع االن�ســطة االقت�ساديــة )ISIC4( بحيــث تتم 
اإعــادة وتوزيــع كل منتــج ح�ســب الن�ســاط اخلا�ــض بــه، وللح�ســول على قيمــة االإنتاج القائم مــن زراعة املحا�سيــل الدائمة 
تتم �سرب كميات االنتاج لكل نوع من هذه املحا�سيل باأ�سعارها ح�سب اأ�سعار باب املزرعة) اأ�سعار املنتجني الزراعيني( 
لــكل منهــا ومــن ثــم احل�ســول علــى االنتــاج القائم لكل حم�سول باالأ�ســعار اجلاريــة باالإ�سافة اىل ذلك وفر م�ســح االنتاج 
النباتي بيانات حول االيرادات من االنتاج النباتي ومتت ا�سافتها اىل قيمة االنتاج القائم، وللح�سول على قيمة االإنتاج 
القائم باالأ�ســعار الثابتة فقد مت التثبيت من خالل �سرب كميات االنتاج لكل حم�سول من املحا�سيل الدائمة يف ال�ســنة 

احلالية )�ســنة املقارنة( باأ�ســعارها يف �ســنة االأ�سا�ــض .
وفيمــا يخ�ــض اال�ســتهالك الو�ســيط اي�ســا وفــر م�ســح االنتــاج النباتــي بيانــات هامــه وتف�سيليــة حــول م�ســتلزمات االنتــاج 
ال�سلعية واخلدمية ح�سب القيمة وللح�سول على قيمة اال�ستهالك الو�سيط باالأ�سعار اجلارية توزع امل�ستلزمات ال�سلعية 
واخلدمية ح�ســب نوعها وقيمتها باالإ�سافة اىل امل�ساريف االأخرى والتي ت�ساف اىل اال�ســتهالك الو�ســيط ح�ســب نوعها 
وقيمتها وذلك للح�سول على قيمة اال�ســتهالك الو�ســيط باالأ�ســعار اجلارية، وللح�سول على قيمة اال�ســتهالك الو�ســيط 
باالأ�سعار الثابتة مت ق�سمة قيمة كل نوع من اال�ستهالك الو�سيط باالأ�سعار اجلارية على الرقم القيا�سي املنا�سب له حيث 
ا�ســتخدمت االأرقــام القيا�ســية التاليــة يف عمليــة التثبيــت، الرقــم القيا�ســي الأ�ســعار امل�ســتهلك ، الرقــم القيا�ســي الأ�ســعار 
املنتجــني ال�سناعيــني ، الرقــم القيا�ســي الأ�ســعار جتــارة اجلملــة ، اأي�ســا يوفــر م�ســح االنتــاج النباتــي بيانات حــول العمالة 

الزراعيــة ح�ســب نوعها واجلن�ــض واجلن�ســية وفئــة العمر باالإ�سافــة اىل تعوي�سات العاملني
014 الإنتاج احليواين

وت�ســمل هــذه املجموعــة تربيــة وا�ســتيالد جميــع احليوانــات با�ســتثناء احليوانــات املائيــة، وتعتــرب الــروة احليوانيــة اأحــد 
اهــم االأن�ســطة الفرعيــة لقطــاع الزراعة، وتوفر م�ســوح االنتاج احليواين )ق�ســم االنتاج احليــواين/ مديرية االح�ساءات 
الزراعية( بيانات تف�سيلية حول االنتاج احليواين يف القطاع الزراعي حيث يوفر بيانات حول االنتاج من حيث الكمية 
والقيمــة واي�ســا بيانــات حــول م�ســتلزمات االنتــاج وتعوي�ســات العاملــني وااليــرادات وامل�ساريــف وال�سرائــب وتن�ســر يف 
ن�ســرة االح�ســاءات الزراعيــة ويتــم ن�ســر بيانــات االنتــاج علــى م�ســتوى نــوع املنتــج وكميتــه وقيمتــه وبنــاءًا علــى ت�سنيفــات 
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االمم املتحدة يقوم ق�سم احل�سابات ال�سنوية باإعادة توزيع وت�سنيف هذه املنتجات ح�سب الت�سنيف ال�سناعي الدويل 
جلميــع االن�ســطة االقت�ساديــة )ISIC4( بحيــث تتــم اإعــادة وتوزيــع كل منتــج ح�ســب الن�ســاط اخلا�ــض بــه، وللح�ســول على 
قيمــة االإنتــاج القائــم باالأ�ســعار اجلاريــة مــن االنتــاج احليــواين يتــم اأخــذ قيمــة االنتــاج لــكل نــوع مــن بيانات م�ســح االنتاج 
احليــواين، وللح�ســول علــى قيمــة االإنتاج القائم باالأ�ســعار الثابتة فقد مت التثبيت من خالل ا�ســتخدام االأرقام القيا�ســية 
ومت ا�ستخدام الرقم القيا�سي الأ�سعار اجلملة للح�سول على االإنتاج القائم باالأ�سعار الثابتة بحيث مت ق�سمة قيمة االنتاج 

باالأ�ســعار اجلارية لكل نوع على الرقم القيا�ســي امل�ســتخدم يف التثبيت.
وفيمــا يخ�ــض اال�ســتهالك الو�ســيط اي�ســا وفــر م�ســح االنتــاج احليــواين بيانات هامــه وتف�سيلية حول م�ســتلزمات االنتاج 
ال�سلعية واخلدمية ح�سب القيمة وللح�سول على قيمة اال�ستهالك الو�سيط باالأ�سعار اجلارية توزع امل�ستلزمات ال�سلعية 
واخلدمية ح�ســب نوعها وقيمتها باالإ�سافة اىل امل�ساريف االأخرى والتي ت�ساف اىل اال�ســتهالك الو�ســيط ح�ســب نوعها 
وقيمتها وذلك للح�سول على قيمة اال�ســتهالك الو�ســيط باالأ�ســعار اجلارية، وللح�سول على قيمة اال�ســتهالك الو�ســيط 
باالأ�ســعار الثابتة مت ق�ســمة قيمة اال�ســتهالك الو�ســيط لكل نوع باالأ�ســعار اجلارية على الرقم القيا�ســي املنا�ســب له حيث 
ا�ســتخدمت االأرقــام القيا�ســية التاليــة يف عمليــة التثبيــت، الرقــم القيا�ســي الأ�ســعار امل�ســتهلك ، الرقــم القيا�ســي الأ�ســعار 
املنتجني ال�سناعيني ، الرقم القيا�ســي الأ�ســعار جتارة اجلملة ، اأي�سا يوفر م�ســح االنتاج احليواين بيانات حول العمالة 
الزراعية ح�سب نوعها واجلن�ض واجلن�سية وفئة العمر باالإ�سافة اىل تعوي�سات العاملني، باالإ�سافة اىل اعداد حيوانات 

املزرعة ح�ســب النوع واجلن�ــض وال�ســاللة باالإ�سافة اىل اأعدد املواليد والنافق
02 احلراجة وقطع الأخ�ساب: 

وي�ســمل هــذا الق�ســم زراعــة االحــراج وان�ســطة احلــراج االخــرى )زراعــة ا�ســجار االخ�ســاب، وزراعــة ا�ســجار االحــراج، 
وت�سغيل م�ساتل االحراج( وي�سمل اي�سا قطع االخ�ساب )انتاج االخ�ساب، جمع وانتاج احلطب، انتاج الفحم باالأحراج( 
واي�سا جمع منتجات االحراج غري اخل�سبية )مثل الفطر والكماأة، التوت، اجلوزيات، ال�سمغ، وغريها( باالإ�سافة اىل 
خدمــات الدعــم للحراجــة )جــرد االحــراج، خدمــات اال�ست�ســارية لالأحــراج، تقييــم االحــراج، وغريهــا(، وتوفــر مديرية 
احلــراج/ وزارة الزراعــة بيانــات �ســنوية عــن انتــاج احلراجــة حيــث توفــر كميات االحطــاب املنتجة يف االرا�ســي اململوكة 
واالرا�ســي االمرييــة واي�ســا كميــات الفحــم املنتجــة باالإ�سافــة اىل كميــات عــود الق�سيب، ويتم ن�ســر بيانــات االنتاج على 
م�ســتوى نوع املنتج وكميته وبناءًا على ت�سنيفات االمم املتحدة يقوم ق�ســم احل�ســابات ال�ســنوية باإعادة توزيع وت�سنيف 
هــذه املنتجــات ح�ســب الت�سنيــف ال�سناعــي الــدويل جلميــع االن�ســطة االقت�ساديــة )ISIC4( بحيث تتم اإعــادة وتوزيع كل 
منتج ح�سب الن�ساط اخلا�ض به، وحل�ساب االنتاج القائم للحراجة وقطع االخ�ساب باالأ�سعار اجلارية تتم �سرب كميات 
االنتــاج الــواردة مــن مديريــة احلــراج يف وزارة الزراعــة يف اأ�ســعارها )�ســعر االأ�ســواق املركزيــة( )يف حــال توفرهــا( ويف 
حامل عدم توفر هذه االأ�سعار فاإنه يتم اللجوء اىل تقدير اأ�سعار من خالل الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك ،  وللح�سول 
على االنتاج القائم للحراجة باالأ�سعار الثابتة نقوم ب�سرب الكميات املنتجة يف �سنة املقارنة )احلالية( باأ�سعارها )�سعر 

اال�ســواق املركزية( يف �ســنة اال�سا�ض .
ــة  ــع مديري ــيق م ــة بالتن�س ــلعية واخلدمي ــاج ال�س ــتلزمات االنت ــر م�س ــا مت تقدي ــيط اي�س ــتهالك الو�س ــض اال�س ــا يخ� وفيم
احلــراج، وتــوزع امل�ســتلزمات ال�ســلعية واخلدميــة ح�ســب نوعهــا وقيمتهــا وذلــك للح�سول على قيمة اال�ســتهالك الو�ســيط 
باالأ�ســعار اجلارية، وللح�سول على قيمة اال�ســتهالك الو�ســيط باالأ�ســعار الثابتة مت ق�ســمة قيمة اال�ســتهالك الو�ســيط لكل 
نــوع باالأ�ســعار اجلاريــة علــى الرقــم القيا�ســي املنا�ســب لــه حيــث ا�ســتخدمت االأرقــام القيا�ســية التالية يف عمليــة التثبيت، 
الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك ، الرقم القيا�سي الأ�سعار املنتجني ال�سناعيني، الرقم القيا�سي الأ�سعار جتارة اجلملة .
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03 �سيد الأ�سماك وتربية املائيات: 

وي�ســمل هــذا الق�ســم حما�سيــل م�سائــد االأ�ســماك ومــزارع تربيــة املائيــات، وتوفــر م�ســوح اال�ســرتاتيجية الزراعيــة 
)مديرية االح�ساءات الزراعية( بيانات تف�سيلية عن قطاع اال�سماك حيث يوفر بيانات حول االنتاج من حيث الكمية 
والقيمة واي�سا بيانات حول م�ستلزمات االنتاج وتعوي�سات العاملني وااليرادات وامل�ساريف وال�سرائب وتن�سر يف ن�سرة 
اال�ســرتاتيجية الزراعيــة ويتــم ن�ســر بيانــات االنتــاج علــى م�ســتوى نــوع املنتــج وكميته وقيمتــه وبناءًا علــى ت�سنيفات االمم 
املتحدة يقوم ق�سم احل�سابات ال�سنوية باإعادة توزيع وت�سنيف هذه املنتجات ح�سب الت�سنيف ال�سناعي الدويل جلميع 
االن�ســطة االقت�ساديــة )ISIC4( بحيــث تتــم اإعــادة وتوزيــع كل منتــج ح�ســب الن�ســاط اخلا�ــض بــه، وللح�ســول علــى قيمــة 
االإنتــاج القائــم مــن �سيــد اال�ســماك وتربيــة املائيــات باالأ�ســعار اجلاريــة توفــر ن�ســرة االإح�ســاءات الزراعيــة قيمــة االنتاج 
لل�سيــد البحــري وملــزارع اال�ســماك باالأ�ســعار اجلاريــة، وللح�ســول علــى قيمــة االنتــاج القائم مــن �سيد اال�ســماك وتربية 
املائيات باالأ�سعار الثابتة مت ق�سمة قيمة االنتاج القائم من �سيد اال�سماك وتربية املائيات باالأ�سعار اجلارية على الرقم 

القيا�ســي حيث ا�ســتخدم الرقم القيا�ســي الأ�ســعار اجلملة.
ــلعية  ــاج ال�س ــتلزمات االنت ــا وفــر م�ســح اال�ســماك بيانــات تف�سيليــة حــول م�س وفيمــا يخ�ــض اال�ســتهالك الو�ســيط اي�س
واخلدميــة ح�ســب النــوع مــن حيــث الكميــة والقيمــة وللح�ســول علــى قيمــة اال�ســتهالك الو�ســيط ل�سيــد اال�ســماك وتربيــة 
املائيــات باالأ�ســعار اجلاريــة مت ا�ســتخدام القيــم املذكــورة، وللح�ســول علــى قيمــة اال�ســتهالك الو�ســيط ل�سيــد اال�ســماك 
وتربيــة املائيــات باالأ�ســعار الثابتــة فاإنــه مت ق�ســمة كل نــوع علــى الرقــم القيا�ســي املنا�ســب لــه، حيــث ا�ســتخدمت االرقــام 
القيا�سية التالية يف عملية التثبيت الرقم القيا�سي الأ�سعار اجلملة ، الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك ، والرقم القيا�سي 

الأ�ســعار املنتجــني ال�سناعيــني.
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الف�سل الرابع 
اال�سكاليات االح�سائية يف البيانات واملعلومات الزراعية

اوًل: ا�ستنتاجات ال�ستبيان
لغر�ــض معرفــة وحتديــد نقــاط ال�سعــف واخللــل يف البيانــات واملعلومــات الزراعيــة التــي يعــاين منهــا نظــام االح�ســاءات 
الزراعية يف البلدان العربية، مت اعداد ا�ستبيان للغر�ض كما هو مبني يف امللحق رقم 5 و�سمم من قبل خرباء خمت�سون 

يف املعهد العربي للتدريب والبحوث االإح�سائية وار�ســاله اىل كل الوزرات والهيئات الزراعية واالجهزة االح�سائية. 
ــة  ــة واالجهــزة االح�سائي ــات الزراعي ــوزرات والهيئ ــل ال ــه مــن قب ــتبيان حــني تعبئت كان مــن املوؤمــل ان يوفــر هــذا اال�س
املعلومــات املطلوبــة لتحديــد امل�ســاكل ومعرفــة اماكــن اخللــل ان اأمكــن وبالتــايل اإيجــاد احللــول املنا�ســبة لهــا، وذلــك مــن 
خالل اجراء حتليل وتقييم لنقاط القوة وال�سعف يف نظام االح�ساء الزراعي والذي ي�سمل التقييم على جمع، ومعاجلة 
ون�ســر االإح�ساءات التي يتم جمعها من خالل امل�ســوح والتعدادات وامل�سادر االخرى امل�ســتخدمة يف الدولة ومن �سمنها 

ال�ســجالت االإدارية.
لقد مت ت�سميم هذا اال�ســتبيان الق�سري بهدف ت�ســخي�ض الواقع احلايل وحتديد نقاط ال�سعف واخللل املوجودة حاليا 
يف العمــل، ودرا�ســة التجــارب الرائــدة يف الــدول العربيــة التــي ت�ســتخدم املمار�ســات الف�سلــى يف عملهــا، وتلبيــة احلاجــة 
الوطنية وحاجة املنظمات الدولية واالإقليمية. واي�سا يهدف اىل التعرف على كيفية تبادل البيانات والتوافق حولها بني 
االأجهــزة االإح�سائيــة ووزارات وهيئــات الزراعــة بالوطن العربي واهم ال�سعوبات وامل�ســاكل التي تعرت�ض هذه اجلهات، 
باالإ�سافــة اىل اقــرتاح بع�ــض احللــول التــي مــن �ســانها ان توفــق بــني اجلهــات مــن حيــث �ســرعة تبــادل املعلومــات و�سمــان 
جودتهــا واختيــار التوقيــت املنا�ســب لذلــك و�سمــان دميومــة االإنتــاج االح�سائــي خا�ســة فيمــا يتعلــق باحل�ســابات القوميــة 

�ســواء الربعية او ال�ســنوية.
وبلــغ جممــوع ا�ســتمارات اال�ســتبيان املوزعــة علــى جمتمــع الدرا�ســة 44 جهــة موزعــة بــني وزارات زراعــة وهيئــات زراعيــة 

)عددهــا 22(، واأجهــزة اإح�سائيــة )عددهــا 22( يف كامــل الوطــن العربــي.
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قائمة بالدول التي مت ار�سال ال�ستبيانات اليها والدول التي قمت بار�سال ال�ستبيانات معباأة

ا�سم الدولة
الدول التي قامت بار�سال ال�ستبيانات الدول التي مت ار�سال ال�ستبيانات اليها

معباأة

الأجهزة وزارات الزراعةالأجهزة الح�سائية
وزارات الزراعةالح�سائية

××االأردن

×××االمارات

××البحرين

×××اجلزائر

××�سوريا

×××اليمن

××ال�سودان

××ال�سومال

×××فل�سطني

××××العراق

×××الكويت

×××املغرب

×××ال�سعودية

××تون�ض

×××م�سر

××جيبوتي

××عمان

×××قطر

××لبنان

××موريتانيا

××جزر القمر

222292املجموع

وقــد بلــغ عــدد الــوزارات والهيئــات الزراعية التي ا�ســتجابت وار�ســلت اال�ســتبيان دولتان فقط اأي بن�ســبة ا�ســتجابة حوايل 
9 %. امــا االأجهــزة االإح�سائيــة، فــكان عــدد االأجهــزة التــي اأر�ســلت اال�ســتبيان هــو 8 اجهــزة اأي بن�ســبة ا�ســتجابة بلغــت 

حــوايل 40 %. وب�ســكل اجمــايل ن�ســبة اال�ســتجابة العامــة ملجتمــع الدرا�ســة بلغــت 25 %.
وبغ�ــض النظــر عــن �سعــف اال�ســتجابة اال انــه بعــد االطــالع علــى اال�ســتبيانات التي مت تعبئتهــا والبالغ عددهــا 11 وبتحليل 
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ال�ســوؤال حول املقرتحات ب�ســاأن معاجلة م�ســكلة التباين بني البيانات وحتقيق االت�ســاق بينها مرتبه ح�ســب االأولوية تبني 
مايلي: 

1 -    املقــرتح االأول حــول توحيــد املفاهيــم والتعاريــف امل�ســتخدمة حيــث اعتربتــه خم�ســة اأجهــزة اإح�سائيــة اأولويــة 
واعطتــه رقــم واحــد وجهــازان اح�سائيــان اعتــربا يف املرتبــة الثانيــة وجهــاز واحــد اعتــربه  يف املركــز الرابع اما 

وزارة واحــدة اعطتــه مرتبــة ثالثــة �سمــن االأوليــات ووزارة اخــرى مل جتــب علــى هــا املقرتح.
2 -    املقــرتح الثــاين حــول توحيــد االأدلــة والت�سانيــف االإح�سائيــة امل�ســتخدمة: وزارة زراعــة واحــدة اعتربتــه اأولويــة 

واعطته رقم واحد واأربعة اأجهزة اإح�سائية اعتربتة باملرتبة الثانية �سمن اأولوياتها وخم�سة اأجهزة اإح�سائية 
اعتربتــه باملرتبــة الثالثــة �سمــن اأولوياتها ووزارة زراعة واحدة مل جتب على هذا املقرتح.

3 -    املقــرتح الثالــث حــول تدريــب وتاأهيــل الكــوادر الوطنية يف املجاالت االإح�سائية املختلفة: ثالث اأجهزة اإح�سائية 
اعتربتــه اأولويــة رقــم واحــد �سمــن اولياتها ملعاجلة م�ســكلة التباين بني البيانات وحتقيق االت�ســاق ووزارة زراعة 
واحــدة اعتربتــه يف املرتبــة الثانيــة وثــالث اأجهــزة اإح�سائيــة اعتربتــة يف املرتبــة الثالثــة وجهــازان اح�سائيــان 
اعتــرباه  يف املرتبــة الرابعــة وهنــاك جهــاز اح�سائــي واحــد وكذلك وزارة زراعة واحدة مل جتــب على هذا املقرتح.
ــق  ــري وتدف ــوؤدي اإىل توف ــا ي ــة مب ــاالت االإح�سائي ــة يف املج ــات احلديث ــتعانة بالتقني ــول اال�س ــع ح ــرتح الراب 4 -    املق
البيانات االإح�سائية بال�ســرعة والدقة املطلوبة: جهازان اح�سائيان اعتربا هذا املقرتح االأولوية الثانية و�ســتة 
اأجهــزة اإح�سائيــة ووزارة زراعــة واحــدة اعتــربوه يف املرتبــة الرابعــة �سمــن اولوياتهــم وهنــاك جهــاز اح�سائــي 

واحــد وكذلــك وزارة زراعــة واحــدة مل جتــب علــى هــذا املقــرتح.

ثانياً: ا�ستنتاجات الور�سة القليمية 
عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع املعهد العربي للتدريب والبحوث االإح�سائية ور�ســة عمل عن بعد 
حــول احــكام التن�ســيق والتوا�ســل بــني االأجهــزة االإح�سائيــة القطرية ووزارة الزراعه خالل الفرتة 28 - 29 اذار/ مار�ــض 
2021، حيــث هدفــت باالأ�سا�ــض اإىل العمــل علــى اإيجــاد حلــول للتن�ســيق والتوا�ســل بــني االأجهــزة االإح�سائيــة يف الــدول 

العربيــة والتوافــق حــول اأهــم اآليــات التن�ســيق والتوا�ســل بحيــث اأنــه يف النهايــة تتمكــن املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعية 
مــن احل�ســول علــى البيانــات الالزمــة مــن م�ســدر واحــد، وتكــون لديهــا جميــع البيانــات يف الوقــت املنا�ســب. وقــد ح�ســر 
هــذه الور�ســة 41 م�ســاركًا مــن خمتلــف الــدول العربيــة واملنظمــات االقليميــة وقــد مت تقــدمي جملــة مــن اوراق عمــل ركــزت 
باالأ�سا�ــض علــى التن�ســيق والتوا�ســل وتبــادل البيانــات مــا بــني االأجهــزة االإح�سائية والــوزارات وهيئات الزراعــة يف الدول 
العربيــة واملنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة بهدف تذليــل ال�سعوبات بخ�سو�ض تبادل البيانــات الزراعية. وقد تركزت 

ال�سعوبــات والتحديات اأ�سا�ســا حــول النقاط التالية:
التن�سيق بني اجلهات املعنية يف االح�ساءات الزراعية      - 1

توثيــق االإجــراءات واالأ�ســاليب والت�ســميات واملعايــري لر�ســد ومراقبــة جــودة جمــع االإح�ســاءات ومعاجلتهــا      - 2
ون�ســرها، و�سياغــة تقاريــر عــن جــودة العمليــات االإح�سائيــة املختلفــة املنفــذة علــى جميع امل�ســتويات وا�ســتعمال 

التقنيــات احلديثــة. يف جمــال جمــع البيانــات الزراعيــة.
احلاجة لتطوير متزايد للتن�سيق والتوا�سل بني خمتلف االأنظمة املعلوماتية للم�ساهمة يف تقريب املعلومات.     - 3

العمل على توفري النق�ض احلا�سل بالبيانات من خالل ا�ســتخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف جمع البيانات      - 4
االح�سائية بالتن�سيق بني املنظمة واالجهزة االح�سائية يف الدول العربية.
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يف �ســوء تف�ســي جائحــة كورونــا اأ�سبحــت احللــول الرقميــة اأكــر اأهميــة مــن اأي وقــت م�ســى لل�ســماح من ت�ســخري      - 5
القــوة الرقميــة الأجراء االح�ســاءات املطلوبة.

يتبــني مــن اوراق عمــل امل�ســاركني التــي ت�سمنــت امل�ســاكل التــي يعــاين منها االح�ســاء الزراعي واقرتاح حلــول لها وكذلك 
التو�سيــات التــي انبثقــت عــن هــذه الور�ســة انهــا مكنــت مــن التعــرف ودرا�ســة اآليــات التن�ســيق وتبــادل البيانــات الزراعيــة 
والتوافــق حولهــا بــني الــوزارات والهيئــات الزراعيــة واالأجهــزة االإح�سائيــة باكــر عمــق وقــد ات�ســح اأن املعلومــات 
واالإح�ساءات املوثقة والدقيقة واحلديثة ويف وقتها �سرورية وهي حجر االأ�سا�ض لو�سع ال�سيا�سات املختلفة املرتبطة بها 
علــى كافــة امل�ســتويات، وذلــك مــن خالل االلتــزام باملعايري واملفاهيم املعتمدة دوليًا يف جمال اإنتــاج البيانات االإح�سائية 
الزراعية املبنية على اأ�س�ض مهنية قادرة على اال�ستجابة وعلى تلبية حاجات امل�ستخدمني واأن تكون دقيقة وغري منحازة 

وذو جــودة عاليــة مت�ســقة مــع املعايري الدولية.
وميكن تلخي�ض االإ�سكاليات بني املوؤ�س�سات التي تقوم بجمع البيانات عن القطاع الزراعي مبا يلي: 
1 -     اختالف املنهجيات جمع البيانات واملعلومات الزراعية وعدم توفرها يف الوقت املنا�سب.

2 -     ت�ســارب يف املعلومــات االإح�سائيــة لتعــدد اجلهــات التــي تقــوم بجمــع البيانــات الزراعيــة ممــا يــوؤدي اىل عــدم 
موثوقيتها.

3 -     احلد من فر�ض التخطيط ال�سليم للتنمية الزراعية ب�سبب عدم توفرها بالوقت املنا�سب.
4 -     تاأخــري تزويــد االأجهــزة االإح�سائيــة بالبيانــات الزراعيــة يف الوقــت املنا�ســب مما يوؤثر �ســلبًا على رزنامة الن�ســر 

وخا�سة البيانات املتعلقة باحل�سابات القومية ال�سنوية والربعية.
5 -     ت�ســكيك متبــادل بخ�سو�ــض جــودة البيانــات الزراعيــة املعاجلــة اح�سائيــا لعــدم وجــود برتوكــول وحدود ل�سبط 

جودة البيانات التي يتم جمعها.
6 -     �سعــف ا�ســتخدام املعايــري الدوليــة لبع�ــض اجلهــات اجلامعــة واملنتجــة للبيانــات االإح�سائيــة وبالتــايل هنــاك 
�سعوبــة كبــرية يف عمليــة املقارنــة بــني القطاعــات االقت�ساديــة االأخــرى املكونــة للنــاجت االإجمايل القومــي او على 

�سعيــد املقارنــة بني الــدول املختلفة.

ثالثاً: احللول املقرتحة
لتوفــري اح�ســاءات زراعيــة ومعلومــات موثوقــة ودقيقــة فاإنــه يقــرتح ت�ســكيل »جلنــة لالإح�ســاءات الزراعيــة« مكونــة مــن 
مندوبــني عــن االجهــزة االح�سائيــة يف الوطــن العربــي ووزارات الزراعــة والهيئــات الزراعيــة وكذلــك مــن م�ســتخدمي 
البيانــات واالإح�ســاءات الزراعيــة يف القطاعــني اخلا�ــض والعــام تنــاط بهــا مهمــة حتديــد البيانــات واملعلومــات املطلوبــة 
وال�سروريــة ومراجعــة منهجيــة جمــع هــذه املعلومــات مبــا يف ذلــك ت�سميــم العينــة واال�ســتمارات امل�ســتخدمة واجلهــة اأو 
اجلهــات التــي تتــوىل اأو ت�ســارك يف جمعهــا كل ح�ســب اخت�سا�سهــا، ومراجعــة البيانــات االح�سائيــة وتوفريهــا للجهــات 

املعنيــة علــى اأن تاأخــذ اللجنــة بعــني االعتبــار مــا يلي:
ــة ملتابعــة التطــورات يف القطــاع  ــع البيانــات ال�سروري ــيع قاعــدة املعلومــات والبيانــات لت�ســمل توفــري جمي 1 -    تو�س

الزراعــي ا�ســتنادا اإىل معلومــات دقيقــة وموؤكــدة.
2 -    مراجعــة منهجيــة جمــع البيانــات التــي تقــوم اجلهــات املختلفــة بجمعهــا بحيــث تعك�ــض هــذه البيانــات �ســموليتها 
ودقتهــا وتفا�سيلهــا، االأهميــة االقت�ساديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للمــوارد اأو املحا�سيــل اأو الن�ســاطات الزراعيــة 
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التــي يتــم اإعــداد البيانــات ب�ســاأنها واأن تفــي املعلومــات االح�سائية مبتطلبات م�ســتخدميها.
3 -    اإعــادة النظــر يف امل�سطلحــات والتعاريــف امل�ســتعملة يف اإعــداد البيانــات واالح�ســاءات الزراعية وتوحيدها على 

م�ستوى كافة اجلهات املنتجة لالإح�ساءات الزراعية وفق املعايري الدولية.
4 -    قيــام االجهــزة االح�سائيــة يف الوطــن العربــي بالتعــاون مــع اجلهات املكلفة بجمع البيانــات واملعلومات الزراعية 

بو�ســع برنامــج متكامــل لتدريــب الكــوادر االح�سائية وفق املعايــري املتبعة دوليا.
5 -    قيــام كل جهــة جامعــه للمعلومــات بجمــع البيانــات وفقــا للمنهجيــة املحــددة مــن قبل اللجنة والنمــوذج املعد لهذه 

الغايــة وتزويــد االجهــزة االح�سائيــة بهــا يف الوقــت املحــدد.
االلتــزام باعتمــاد جهــة معينــة تكــون هــي الوحيــدة كم�ســدر لالإح�ســاءات الزراعيــة الوطنيــة لغايــات توحيــد      - 6

الرقــم الزراعــي ولتفــادي االزدواجيــة والت�ســارب. 

جلنة الإح�ساءات الزراعية ومهامها

رابعاً: تو�سيات الدرا�سة
1 - التن�ســيق التــام بــني اجلهــات اجلامعــة للبيانــات االح�سائيــة �ســواء كانــت اجهــزة اح�سائيــة او وزارات وهيئــات 
زراعيــة، وذلــك عــن طريــق ت�ســكيل جلنــة لالإح�ســاءات الزراعيــة مكونة مــن مندوبني عن االجهــزة االح�سائية 
واجلهات االخرى اجلامعة للبيانات الزراعية وكذلك اهم اجلهات يف القطاع اخلا�ض من م�ستخدمي البيانات 
واملعلومــات الزراعيــة مــن اجــل منــع االزدواجيــة والت�ســارب يف البيانــات واإهــدار اجلهــود و�سمــان اال�ســتخدام 

االمثــل للموارد.
2 - مراجعــة امل�سطلحــات والتعاريــف امل�ســتعملة يف اإعــداد البيانــات واالح�ســاءات الزراعيــة وتوحيدهــا علــى م�ســتوى 

جميــع اجلهــات اجلامعــة وامل�ســتخدمة للبيانــات االح�سائيــة الزراعيــة وفــق املعايــري الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل 
املنظمــات الدوليــة كمنظمــة االغذيــة والزراعــة الدوليــة واملكتــب االح�سائي لهيئــة االمم املتحدة.
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3 -    قيــام كل جهــة جامعــه للمعلومــات بجمــع البيانــات وفقــا للمنهجيــة املحددة من قبل جلنــة االإح�ساءات الزراعية 
والنموذج املعد لهذه الغاية وتزويد االجهزة االح�سائية بها يف الوقت املحدد.

4 -     العمــل علــى توفــري البيانــات مــن خــالل ا�ســتخدام نظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف جمــع البيانــات االح�سائيــة 
ــاء ووزارات  ــزي لالإح�س ــاز املرك ــة )اجله ــدول العربي ــة  يف  ال ــزة االح�سائي ــة  واالجه ــني املنظم ــيق  ب بالتن�س

الزراعــة(.
5 -    العمــل علــى توحيــد اإطــار جمــع وحتليــل ون�ســر االإح�ســاءات ل�سمــان االت�ســاق يف اجلــودة وموثوقيــة املعلومــات 

االح�سائيــة.
6 -    االلتــزام باعتمــاد االإح�ســاء الزراعــي او مــن مياثلــه مــن اأجهــزة كم�سدر وحيد لالإح�ســاءات الزراعية الوطنية 

لغايات توحيد الرقم الزراعي الوطني ولتفادي االزدواجية والت�سارب يف البيانات.
7 -    االلتــزام باملعايــري واملفاهيــم املعتمــدة دوليــا يف جمــال انتــاج البيانــات االح�سائيــة الزراعيــة املبنيــة علــى ا�س�ــض 
مهنية قادرة على اال�ســتجابة وتلبية حاجات امل�ســتخدمني، بحيث تكون هذه البيانات دقيقة وغري منحازة وذو 

جودة عالية مت�ســقة مع املعايري الدولية.
ــة مــن حيــث تنــوع  ــرية واإدارتهــا، وتطويــر القــدرات للكــوادر االح�سائيــة يف الــدول العربي ــة القــوي الب�س 8 -    تنمي
التخ�س�ســات والعــدد، واملهــارات الالزمــة الإنتــاج وتزويــد وا�ســتخدام االإح�ســاءات علــى حــد �ســواء، وبكفــاءة 

وفعاليــة وذلــك باأ�ســراكهم يف دورات تدريبيــة تخ�س�سيــة.
ــة الزراعيــة وذلــك بتوفــري نظــم املعلومــات  9 -    تطويــر الُبنــى التحتيــة يف جمــال البيانــات واملعلومــات االح�سائي

اجلغرافيــة لبع�ــض الــدول العربيــة باالإ�سافــة اىل الربــط ال�ســبكي.
10 -  حتديــد املــدى الزمنــي الإجــراءات اإعــداد وكتابــة البيانــات وعمــل املراجعــات النهائيــة ويف�ســل ان يتــم التوا�ســل 

حــول البيانــات املطلوبــة وتق�ســيمها اإىل جماميــع يف بدايــة العــام حيــث يتــم جتهيــز البيــان مبجــرد االنتهــاء منــه 
واإعــداده ومراجعتــه وبالتــايل يوفــر الوقت ويتالفى اأ�ســباب التاأخري.

11 -  توثيــق االإجــراءات واالأ�ســاليب والت�ســميات واملعايــري لر�ســد ومراقبــة جــودة جمــع االإح�ســاءات ومعاجلتهــا 

ون�ســرها، و�سياغــة تقاريــر عــن جــودة العمليــات االإح�سائيــة املختلفــة املنفــذة علــى جميــع امل�ســتويات،
12 -  ا�ســتعمال التقنيــات احلديثــة املتعلقــة خا�ســة بنظــم املعلومــات اجلغرافيــة بجمــع وحتليــل ون�ســر البيانــات 

االإح�سائيــة.
13 -  يف �ســوء تف�ســي جائحــة كورونــا، اأ�سبحــت احللــول الرقميــة اأكــر اأهميــة مــن اأي وقت م�سى لل�ســماح بت�ســخري ما 

تتيحــه الرقمنة الجناز االح�ساءات املطلوبة.
14 -  تدعيــم النهو�ــض مبكانــة االإح�سائيــات الزراعيــة �سمــن االإح�سائيــات العامــة، )علــى امل�ســتوى القطري وكذلك 

على امل�ستوى العربي(.
15 -  تنفيذ ور�ض عمل وطنية الإحكام التن�سيق بنب االأجهزة والوحدات االإح�سائية القطرية

16 -  اإن�ســاء من�ســات للتوا�ســل بــني مــدراء االإح�ســاء الزراعــي بالــدول العربيــة لتبــادل املعــارف واخلــربات يف جمال 

االإح�ساءات الزراعية.
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امللحق رقم )1(
 التعاريف وامل�سطلحات الإح�سائية الزراعية

التجم��ع ال�س��كاين: هــو املــكان الــذي يقيــم فيــه ال�ســكان كاأفــراد اأو جماعــات يف مبــان وم�ســاكن ثابتــة اأو متحركــة.  وقــد 
يكــون التجمــع مركــزا ملمار�ســة ن�ســاط اقت�ســادي واحــد اأو اأكــر، وتختلــف التجمعــات ال�ســكانية اختالفــا كبــريًا مــن حيث 
حجم ال�سكان فيها.  وعادة ما يحمل التجمع ال�سكاين ا�سما مييزه عن التجمعات االأخرى ويتكون التجمع ال�سكاين من 

بلــوك واحد اأو اأكر. 
ــوارع  ــة كال�س ــه حــدود ا�سطناعي ــكانيا اأو جــزءا مــن جتمــع �ســكاين، ل البل��وك: جمموعــة مــن املبــاين تكــون جتمعــا �س
املعبــدة وغــري املعبــدة، الدخــالت واملمــرات، االأدراج، اأعمــدة الكهربــاء، الهاتف و�ســكة احلديد ...الــخ، اأو حدود طبيعية 
كاجلبال، االأنهـار واالأوديـة ميكن التعرف عليها على الطبيعة ب�سهولة.  وقد و�سع حول حدود كل بلوك عالمات مميزة 

ذات اأ�ســكال م�ســتطيلة تبــني حــدوده اخلارجيــة وحتمــل رقمــا مييزه عن البلــوكات املجاورة.
ال�س��ارع )الطري��ق(: ممــر عــام اأو خا�ــض يــوؤدي اإىل مداخــل مبنــى اأو اأكــر، وقــد يكون ال�ســارع مر�سوفًا )معبــدًا( اأو غري 
مر�ســوف )ترابــي(، وقــد يكــون م�ســتقيما اأو متعرجــًا، وقــد يكــون مفتوحــا من طرفني اأو م�ســدودا من طرف واحـــد.  وقد 
يكــون لل�ســارع ا�ســم مييــزه عــن غــريه مــن ال�ســوارع املجــاورة اأو القريبــة منه وقــد ال يكون له ا�ســم، وقد يكون اال�ســم الذي 

يعرف به ال�ســارع له �سفة ر�ســمية اأو انه بدون اأي �سفة ر�ســمية.
املبن��ى: هــو كل م�ســيد قائــم بذاتــه مثبــت علــى الياب�ســة اأو املــاء ب�سفــة دائمــة اأو موؤقتــة مكــون مــن اأي مــادة كانــت، يتكون 
من طابق واحد اأو اأكر ولـــه �ســقف، ي�ســتخدم ل�ســكن االآدميني اأو ملمار�ســة العمل اأو العبادة اأو الت�ســلية، له باب )مدخل( 
اأو اأكــر يــوؤدي مــن طريــق عــام اأو خا�ــض اإىل جميــع اأو غالبيــة م�ســتمالته.  تعتــرب ملحقــات املبنــى مثــل )الكــراج، دكان، 
دورة امليــاه، املخــزن( مــن توابــع املبنــى االأ�سا�ســية ولي�ســت مبــاين م�ســتقلة، ال تعترب مباين كذلك كل مــن مظالت مواقف 

البا�ســات، اجل�ســور واأك�ســاك وحمــوالت الكهرباء واملبــاين املهجورة.
امل�س��كن: هو عبارة عن مبنى باأكمله )اأو جزء من مبنى( له جدران و�ســقف، اعد اأ�سال ل�ســكن اأ�ســرة معي�ســية واحدة اأو 
اأكــر مهمــا كانــت �سفــة اإ�ســغاله حتــى وان كان خاليــا اأو مغلقــا اأو حتــت الت�ســييد وقت امل�ســح.  يتكون امل�ســكن من غرفة اأو 
اأكر مع منافعها ولـــه باب م�ســتقل عن امل�ســاكن االأخرى يوؤدي مبا�ســرة )اأو عن طريق ممر اأو درج( اإىل الطريق العام 

دون املرور مب�ساكن اأخرى.  وال تعترب م�سكنا املباين املهجورة التي ال ت�سلح لل�سكن االآدمي.
املن�س��اأة: هــي مــكان ثابــت يــزاول فيــه ن�ســاط اقت�ســادي واحــد اأو اأن�ســطة متكاملــة اأو متماثلــة، وميلــك هذه املن�ســاة مالك 
واحــد، فــردا كان اأو �ســركة، اأي اأن املالــك قــد يكــون �ســخ�سا طبيعيــا اأو اعتباريــا.  وتعتــرب جميــع االأماكــن املوجودة داخل 
مبنــى واحــد اأو جمموعــة مبــاين داخــل �ســور من�ســاة واحــدة طاملــا ميلكهــا �ســخ�ض طبيعــي اأو اعتبــاري واحد، يــزاول فيها 
ن�ســاط اقت�ســادي واحــد اأو متكامــل اأو متماثــل.  والأغرا�ــض التعــداد الزراعــي البــد من حتديد نوع املن�ســاأة فيما اإذا كانت 

مزرعــة منظمــة ويجــب حتديــد نــوع املزرعــة كاأن تكــون مثــال مزرعة دجــاج بيا�ض اأو الحــم اأو مزرعة اأبقار.
وباإيجاز فان املن�س��اأة هي م�س��روع اأو جزء من م�س��روع مقام يف موقع واحد ويعمل اأ�سا�س��ا يف نوع واحد من الأن�س��طة 

الإنتاجية.
الأ�سرة: هي عبارة عن فرد اأو اأكر ي�سغلون وحدة �سكنية م�ستقلة )اأو جزءا منها(.  ولغايات التعداد هناك نوعان من 
االأ�ســر هما االأ�ســرة اخلا�سة واالأ�ســرة اجلماعية.  االأ�ســرة اخلا�سة فهي التي لها رئي�ــض )رب االأ�سرة( وي�ساهم اأفرادها 
يف االإنفــاق مــن دخــل رب االأ�ســرة اأو بع�ــض اأفرادهــا، ومــن ال�ســائع وجــود �سلة قربــى تربط معظم اأفراد االأ�ســرة الواحدة 
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بع�سهم ببع�ض.  ومن ال�سائع اأي�سا ا�سرتاكهم يف جميع وجبات الطعام اأو بع�سها.  اأما االأ�سرة اجلماعية فلي�ض لها رب 
اأ�ســرة وتتكــون مــن جمموعــة اأفــراد ولكنهــم ال ي�ســرتكون معــا يف ترتيبات الدخــل واالإنفاق مثل م�ســاكن العمال اجلماعية 
وم�ساكن املمر�سني واملمر�سات خارج امل�ست�سفى وم�ساكن املعلمني واملعلمات ونزالء الفنادق وال�سجون وم�ساكن العجزة 
واالأيتام وامل�سحات العقلية وي�ســتثنى من هوؤالء مع�ســكرات اجلي�ــض واالأمن بكافة فروعها.  والأغرا�ض التعداد الزراعي 

فان رب االأ�ســرة يف االأ�ســر اجلماعية والتي تتعلق مب�ســاكن العمال اجلماعية هو االأكرب �ســنا. 
ــل  ــراوات اأو املحا�سي ــة لزراعــة اخل�س ــاحة االأر�ــض املحيطــة باملنــزل خم�س�س احلدائ��ق املنزلي��ة: هــي جــزء مــن م�س

احلقليــة اأو االأ�ســجار املثمــرة اأو اأ�ســجار و�ســجريات الزينــة اأو الزهــور والــورود اأو امل�ســطحات اخل�ســراء.
احلي��ازة الزراعي��ة: هــي وحــدة اقت�ساديــة لالإنتــاج الزراعــي تخ�ســع الإدارة واحــدة، وت�ســمل جميــع احليوانــات املوجــودة 
وكل االأرا�سي امل�ستعملة كليا اأو جزيئا الأغرا�ض االإنتاج الزراعي بغ�ض النظر عن امللكية اأو ال�سكل القانوين اأو امل�ساحة. 
وقــد تكــون اإدارة احليــازة الواحــدة بيــد �ســخ�ض واحــد اأو اأ�ســرة، وقــد ي�ســرتك فيهــا �ســخ�سان اأو اأ�ســرتان اأو اأكــر، وقــد 
تتوالهــا ع�ســرية اأو قبيلــة اأو قــد تــدار مــن قبــل �ســخ�سية اعتباريــة مثــل �ســركة اأو جمعيــة تعاونيــة اأو جهــة حكوميــة.  وقــد 
تتكــون ار�ــض احليــازة مــن جــزء واحــد اأو اأكــر، تقع يف منطقــة واحدة اأو اأكر من املناطق املنف�سلــة اأو يف واحدة اأو اأكر 
مــن االأق�ســام االإقليميــة واالإداريــة ب�ســرط اأن ي�ســرتك جميــع اأجــزاء احليازة يف و�ســائل اإنتاج واحدة مثــل العمالة واملباين 
الزراعيــة واالآالت الزراعيــة وحيوانــات اجلــر.  وال تعتــرب كال مــن الن�ســاطات االقت�ساديــة التاليــة حيــازات زراعيــة كــون 
ن�ســاطاتها تقــع خــارج نطــاق الزراعــة: ال�سيــد والقن�ــض وتربيــة حيوانــات ال�سيد. وا�ســتغالل الغابات اأو قطع االأخ�ســاب 

و�سيــد االأ�ســماك، واخلدمــات الزراعية، وامل�ســاتل اخلا�ســة واحلكومية.
وب�س��كل خمت�س��ر تع��رف احلي��ازة الزراعي��ة: عل��ى انه��ا وح��دة اقت�سادي��ة لالإنت��اج الزراع��ي حت��ت اإدارة واح��دة وت�س��مل 
جميع روؤو���ص املا�س��ية املوجودة فيها وكل الأر�ص امل�س��تخدمة لأغرا�ص الإنتاج الزراعي �س��واء ب�سورة كلية اأو جزئية، 

ب�سرف النظر عن امل�س��مى اأو ال�س��كل القانوين اأو احلجم 
احلي��ازة النباتي��ة: هــي احليــازة التــي ت�ســمل م�ســاحتها كل االأرا�ســي امل�ســتعملة كليــا اأو جزيئــا الأغرا�ــض االإنتــاج مــن 

حما�سيــل خ�ســراوات اأو املحا�سيــل احلقليــة اأو االأ�ســجار الثمريــة بغ�ــض النظــر عــن امللكيــة اأو ال�ســكل القانــوين.
احلي��ازة احليواني��ة: ت�سنــف احليــازة علــى اأنهــا حيوانيــة اإذا احتــوت علــى حيوانــات فقــط )كاالأبقــار وجمــال وماعــز 

و�ســاأن والدواجــن والنحــل واال�ســماك
وب�ســكل عام تطبق كثري من الدول حد اأدنى حلجم احليازات الزراعية. ويكون ذلك مربرا على اأ�سا�ــض اأنه يوجد عادة 
عــدد �سخــم مــن امللكيــات ال�سغــرية جــدا وال ت�ســهم اإال بقــدر ي�ســري يف االإنتــاج الزراعــي الكلــي ولي�ســت اقت�ساديــة مــن 
ناحية التكاليف ليتم اإدخالها يف االإح�ساء الزراعي. اإال اأنه يف كثري من الدول النامية، ت�سهم الزراعة �سغرية احلجم 
اإ�ســهاما كبــريا يف اإمــدادات اأغذيــة العائلــة وتكــون غالبــا م�ســدرا مهما للدخل التكميلــي للعائلة. ويف بع�ــض الدول، تكون 
جلميــع امللكيــات تقريبــا بع�ــض االأن�ســطة االإنتاجيــة الزراعية للح�ســابات اخلا�سة، مثل احلفاظ على قليــل من الدجاج اأو 

امتــالك حديقة مطبخ �سغرية.
وميكن ا�ســتخدام معايري خمتلفة لو�سع احلدود الدنيا للحجم، مثل م�ســاحة احليازة، م�ســاحة املحا�سيل، عدد روؤو�ــض 
املا�ســية. اإن اأحــد بدائــل و�ســع حــدود دنيــا للحيــازات الزراعيــة هــو تغطيــة كافــة احليــازات الزراعية ب�ســرف النظر عن 

حجم احلازة.
احلي��ازة املختلط��ة: ت�سنــف احليــازة علــى اأنهــا حيــازة خمتلطــة يف حــال �ســمولها علــى اأرا�ــض ت�ســتغل لغايــات االإنتــاج 
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النباتي وكذلك تربية احليوانات.  وعليه فاأن احليازة النباتية التي ت�ســمل على اي نوع من احليوانات ت�سنف على اأنها 
حيــازة خمتلطة.

احلائ��ز الزراع��ي: هــو �ســخ�ض مــدين اأو �ســخ�سيه اعتباريــة ميار�ــض �ســيطرة اإداريــة علــى ت�ســغيل احليــازة الزراعيــة 
ويتخــذ قــرارات رئي�ســية فيمــا يتعلــق با�ســتخدام املــوارد املتاحــة.  وتقــع علــى عاتــق احلائــز م�ســوؤوليات فنيــة واقت�ساديــة 
خا�ســة باحليــازة وقــد يتــوىل جميــع امل�ســوؤوليات مبا�ســرة اأو يــوكل م�ســوؤوليات االإدارة اليوميــة اإىل مديــر باأجــر. ويف حالة 
قيام ع�سوين اأو اأكر من اأع�ساء االأ�ســرة باإدارة نف�ــض احليازة فاأن رب االأ�ســرة هو الذي يعترب احلائز. ويف حالة قيام 
فرديــن اأو اأكــر بــاإدارة م�ســرتكة للحيــازة وينتميــان الأ�ســر خمتلفــة يجــب ت�ســجيل كل واحــد منهــم علــى انه حائز �ســريك.

ومبعن��ى اخ��ر احلائ��ز الزراع��ي ه��و �س��خ�ص م��دين اأو جمموع��ة م��ن الأ�س��خا�ص املدني��ني اأو �س��خ�ص معن��وي يت��وىل 
�سناع��ة الق��رارات الرئي�س��ية املتعلق��ة با�س��تخدام امل��وارد وميار���ص الرقاب��ة الإداري��ة عل��ى اأعم��ال احلي��ازة الزراعي��ة.

ــازة اأر�ــض  ــز مبقت�ساهــا حي ــي يتمكــن احلائ ــوق الت ــات اأو احلق نظ��ام حي��ازة الأر���ص )ح��ق ال�س��تغالل(: هــي الرتتيب
احليازة وا�ستغاللها.  وعليه فاأن نظام حيازة االأر�ض قد يرجع اإىل ملكيتها )مملوكة اأو يف حكم اململوكة( اأو و�سع اليد 

اأو م�ســتاأجرة مقابــل مــال اأو م�ســتاأجرة مقابــل ح�ســة مــن الناجت.
اإدارة احلي��ازة: ويق�ســد بهــا ال�ســخ�ض املعنــي بــاإدارة ن�ســاطات احليــازة الزراعيــة وا�ســتخدام مكوناتهــا ومتابعــة تنفيــذ 

هــذه االأعمــال، وقــد يكــون ال�ســخ�ض املعنــي بــاإدارة احليــازة:
●  احلائز نف�سه حيث يتوىل املهام االإدارية املطلوبة وال يوجد �سخ�ض اأو اأ�سخا�ض اآخرين يقومون بهذا الدور.
●  اأحد اأفراد االأ�سرة وقد يكون االبن اأو الزوجة مثال، ويجب هنا حتديد جن�ض ال�سخ�ض الذي يدير احليازة.

●  مدير ماأجور وهو �سخ�ض اآخر يكلف باإدارة ن�ساطات احليازة اليومية لقاء اجر مادي اأو عيني.

الكيان القانوين للحائز: الكيان القانوين اأو الو�سع القانوين للحائز يعني طبيعة احلائز والذي قد يكون:
●  فــرد: هــو �ســخ�ض مــدين )ذكــر اأو اأنثــى( والــذي قــد يكــون وحيــدا اأو رئي�ســا لالأ�ســرة اأو ان�ســط اأفــراد االأ�ســرة 

واأكرهــم اهتمامــا وان�ســغاال بــاإدارة احليــازة.
●  اأ�ســرة: اأي اأن اأكــر مــن فــرد يف االأ�ســرة الواحــدة م�ســوؤولني عــن احليــازة وي�ســرتكون يف اتخــاذ القــرارات اخلا�ســة 

باإدارة احليازة.
● اأفــراد �ســركاء: هــم اأ�ســخا�ض ينتمــون اإىل اأ�ســر خمتلفــة وي�ســرتكون يف اتخــاذ القــرارات اخلا�ســة بــاإدارة احليــازة 

الزراعيــة ويتحملون التبعات لت�ســغيل احليازة. 
●   �ســركة م�ســجلة وفق قانون ال�ســركات: متثل احلالة التي ي�ســهم عدد من االأ�ســخا�ض اأو اجلهات يف حيازة االأر�ض 

وتتوىل اإدارة ال�سركة م�سوؤولية الت�سرف مبواردها واإدارتها ب�سكل مبا�سر اأو من خالل مدير باأجر.
●  هيئــة حكوميــة: يف حالــة اأن تعــود احليــازة اإىل هيئــة حكوميــة تتوىل الت�سرف مبواردها وتديرها ب�ســكل مبا�ســر اأو 

من خالل مدير باأجر اأو موؤ�س�سة فاأن احلائز يعترب هيئة حكومية.
م�س��ادر متوي��ل احلي��ازة )م�س��در القرو���ص(: يق�ســد بهــا االليــة التــي مبوجبهــا يتــم متويل احليازة وهي امــا عن طريق 
املدخــرات ال�ســخ�سية للحائــز او مــن خــالل القرو�ــض املتعــددة امل�ســادر لتمويــل م�ســاريع خا�ســة باحليــازة. وال بــد مــن 
التاأكيد على اأن هذه القرو�ض هي لغايات متويل امل�ساريع الزراعية داخل نف�ض احليازة ولي�ست خارجها اأو على جماالت 

اأخرى.
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رب الأ�س��رة: هــو ال�ســخ�ض الــذي يعــرتف بــه االأع�ســاء االآخــرون باأنــه الرئي�ــض ولــه �ســلطة وم�ســوؤولية اأ�سا�ســية يف تدبــري 
�ســوؤون االأ�سرة. 

امل��دىل باملعلوم��ات: هــو ال�ســخ�ض الــذي جتمــع منــه البيانــات اخلا�ســة باحليــازة الزراعيــة ويجــب اأن يكون قــادر وموؤهل 
الإعطاء تلك البيانات.

العم��ر: هــو الفــرتة الزمنيــة التــي تف�ســل ما بني تاريخ امليالد وتاريخ املرجع الزمني جلمع البيانات حم�ســوبة بال�ســنوات 
التقومييــة الكاملــة، اأي باإهمــال ال�ســهور واالأيــام مهمــا كان عددهــا، مثــال يعتــرب عمــر ال�ســخ�ض 12 �ســنة اإذا كان عمــره 

12 �ســنه و9 �سهور. 

العامل الزراعي الدائم: هو ال�سخ�ض الذي يعمل ب�سكل منتظم وم�ستمر يف احليازة خالل ال�سنة الزراعية.
العام��ل الزراع��ي املوؤق��ت )العر�س��ي(: هــو العامــل الذي يعمل ب�ســكل غري منتظم وغري م�ســتمر يف احليازة خالل ال�ســنة 
الزراعيــة وغالبــا مــا ت�ســتخدم العمالــة املوؤقتــة )العر�سيــة( لفــرتات ق�ســرية الإجنــاز مهــام حمدودة كاحل�ســاد وقطاف 

الثمار......وغريهــا، بحيــث تنتهــي خدماتهم بانتهاء املهمة.
املهن��ة الرئي�س��ية: هــي العمــل الرئي�ســي الــذي ميار�ســه املعنــي ويق�ســي فيــه معظــم الوقــت املعتــاد للعمــل.  فــاإذا كان 
يق�ســي اأكــر مــن 50 % مــن وقــت عملــه خــالل ال�ســنة يف العمــل الزراعــي فــاأن مهنتــه الرئي�ســية تعتــرب الزراعــة، اأمــا اإذا 
كان يق�ســي اأكــر مــن 50 % مــن وقــت عملــه خــالل ال�ســنة يف عمــل غــري زراعــي فــاأن مهنته الرئي�ســية تعترب غــري زراعية.
املهن��ة الثانوي��ة: هــي العمــل الثانــوي الــذي ميار�ســه ال�ســخ�ض املعنــي ويق�ســي فيــه اقــل مــن 50 % مــن الوقــت املخ�س�ض 

للعمــل )اقــل مــن 50 % مــن وقــت عملــه خالل ال�ســنة(
العام��ل الزراع��ي: هــو ذلــك ال�ســخ�ض الــذي كان لديــه عمــل يف وقــت مــا داخــل احليــازة الزراعية خالل ال�ســنة املرجعية 
للتعداد وكانت حالة العمالة له ت�سنف باأنه عامل، وعمل مقابل اأجر اأو يف �سكل غذاء اأو اأي منتج من منتجات املزرعة 
ورمبــا يكــون هنالــك مكافــاآت اأو تعوي�ســات متفــق عليهــا يف وقــت مــا خالل ال�ســنة، وهذا ي�ســمل العمال الدائمــني والعمال 
املوؤقتني، وال�سخ�ض الذي عمل يف احليازة مرات عديدة خالل الفرتة املرجعية يعد مرة واحدة فقط من �سمن العمالة 

الزراعية 
امل�س��احة اململوك��ة: هــي م�ســاحة احليــازة التــي ميلــك حائزهــا �ســند ملكيتهــا وله احلق يف تقديــر طبيعة ا�ســتخدامها، مع 

مالحظــة اأن امل�ســاحة اململوكــة واملوؤجــرة للغــري ال تدخــل �سمــن حيــازة االأر�ــض.
امل�س��احة امل�س��تاأجرة: هــي جممــوع م�ســاحة االأر�ــض التــي ي�ســتاأجرها احلائــز من اآخرين خالل فرتة حمــدودة من الزمن.  
وقــد تكــون مقابــل مبلــغ مــن املــال متفــق عليه اأو ح�سة من االإنتاج اأو االثنني معا.  وتكون م�ســوؤولية اإدارة احليازة من قبل 

احلائز.
امل�س��احة امل�س��تغلة عل��ى اأ�سا���ص و�س��ع الي��د: هــي جممــوع م�ســاحة االأر�ــض التــي ي�ســتغلها احلائــز دون �ســند ملكيــة ودون 
نظام ا�ســتئجار.  وقد تكون االأر�ض التي ي�ســتغلها وا�سعو اليد اأر�سا خا�سة اأو اأر�سا عامة ت�ســتغل دون معرفة اأو موافقة 

املالك.
امل�س��احة الكلي��ة للحي��ازة: هــي م�ســاحة كل اأجــزاء احليــازة جمتمعــة، مبــا يف ذلــك امل�ســـاحة اململوكــة اأو امل�ســاحة 
امل�ستاأجرة من اآخرين واأية م�ساحات يحوزها احلائز وفق حقوق ا�ستغالل اأخرى مثل و�سع اليد، وي�ستبعد منها امل�ساحة 
التــي ميلكهــا احلائــز اإذا كان قــد اأجرهــا الآخريــن، وتتكــون احليــازة مــن االأرا�ســي املزروعــة واالأرا�ســي امل�ســغولة ببيــت 

املزرعــة وحظائــر احليوانــات وال�ســاحات والطــرق.



62

اجل��زء م��ن احلي��ازة: هــو اأيــة ار�ــض منف�سلــة عــن بقيــة اأجــزاء احليــازة �ســواء كان ذلــك باأر�ــض لي�ســت حتــت ت�ســرف 
احلائز اأو ب�سكة حديد اأو بطريق عـام، اأو بغابات اأو ما �سابه ذلك، وقد تتكون احليازة من جزء واحد اأو اأكر، �سريطة 

اأن تكــون جميــع اأجــزاء احليازة حتــت اإدارة واحدة.
امل�س��احة ال�ساحل��ة للزراع��ة: هــي جــزء مــن امل�ســاحة الكليــة للحيــازة، وت�ســمل جميــع م�ســاحات االأر�ــض حتــت خمتلــف 

اأ�ســاليب اال�ســتغالل مبــا فيهــا االأرا�ســي املزروعــة واالأرا�ســي البــور )للراحــة(.
امل�س��احة غ��ر ال�ساحل��ة للزراع��ة: هــي جــزء مــن امل�ســاحة الكليــة، وال ت�سلــح لزراعــة اأي حم�ســول نباتــي ل�ســبب دائم اأو 

موؤقــت مثــل االأرا�سي امللحية واالأرا�سي ال�سخرية واالأرا�سي �ســديدة االنحدار.
ار���ص املحا�سي��ل املوؤقت��ة املك�س��وفة )خ�س��راوات وحما�سي��ل حقلي��ة واأزه��ار قط��ف مك�س��وفة(: وهــي جميــع االأرا�ســي 
املزروعــة باأ�ســلوب الزراعــة املك�ســوفة )غــري املحميــة( والتــي ا�ســتخدمت لزراعــة حما�سيــل دورة حياتهــا اقــل مــن �ســنة 
واحدة، فهي تزرع وحت�سد ويجمع اإنتاجها يف اقل من �سنة، وت�سمل املحا�سيل احلقلية واخل�سراوات املك�سوفة، واأزهار 

القطف املك�ســوفة.
ار�ص حتت املراعي املوؤقتة: وهي االأرا�سي التي تزرع باأع�ســاب رعوية، ت�ســتخدم لتغذية احليوانات وتكون دورة حياتها 

اقل من خم�ض �سنوات.
ار�ص مرتوكة بور للراحة: هي م�ســاحة من ار�ض الزراعة املوؤقتة، والتي ت�ســتغل عادة لغايات االإنتاج الزراعي، �سمن 

دورة زراعية تتبع يف احليازة، وتكون مرتوكة بور للراحة يف املو�سم الزراعي املتعلق بالتعداد.
ار���ص املحا�سي��ل املوؤقت��ة املحمي��ة )خ�س��راوات واأزه��ار قط��ف حممي��ة(: وهــي االأر�ــض املغطــاة بغطــاء واقــي من الزجاج 
اأو البال�ستيك اأو اأي مادة اأخرى وذلك بهدف حماية النباتات من العوامل اخلارجية، وي�ستخدم هذا االأ�سلوب غالبا يف 

زراعة اخل�سراوات واأزهار القطف املحمية.
ار���ص حت��ت املحا�سي��ل الدائم��ة )الأ�س��جار الدائم��ة(: وهــي م�ســاحة مــن االأر�ــض املزروعــة مبحا�سيــل دائمــة ال حتتــاج 

الإعــادة زراعتهــا بعــد كل مو�ســم قطــاف مثل االأ�ســجار الثمريــة والتي تعمر لعدة �ســنوات.
اأرا���ص حت��ت املراع��ي وامل��روج الدائم��ة )مراع��ي دائم��ة(: وهــي االأر�ــض داخــل احليــازة امل�ســتغلة ب�ســورة دائمــة )ملــدة 

خم�ــض �ســنوات فاأكــر( مبحا�سيــل العلــف الع�ســبية �ســواء كانــت تبــذر با�ســتمرار اأو تنبــت ب�ســورة طبيعيــة.
ار���ص الغاب��ات )اأ�س��جار حرجي��ة(: وهــي االأر�ــض التــي حتتــوي علــى اأ�ســجار حرجيــة ب�ســكل كثيــف، وجــدت بالطبيعــة اأو 

بفعــل االإن�ســان، ولهــا اأو �ســيكون لهــا قيمــة كاأخ�ســاب اأو منتجــات اأخــرى للغابــات اأو ت�ســتخدم كم�ســدات رياح.
م�س��احة امل�س��اتل: وهي جزء من م�ســاحة احليازة ت�ســتخدم الإنتاج االأ�ســتال، �ســواء كانت اأ�ستال خ�سراوات مثل البندورة 

اأو اأ�ستال حما�سيل حقلية مثل التبغ اأو اأ�ستال اأ�سجار ثمريه مثل احلم�سيات. 
ار���ص غ��ر م�س��تغلة وله��ا ق��درة كامن��ة عل��ى الإنت��اج )ب��ور بالإهم��ال(: هــي م�ســاحة مــن االأر�ــض مرتوكة بدون ا�ســتغالل 

عــدة موا�ســم زراعيــة تزيــد عــن ثالثــة موا�ســم وبحاجــة اإىل عمليــات ا�ســت�سالح لت�سبح قادرة علــى االإنتاج.
الع��روة ال�س��توية: هــي الفــرتة الزمنيــة التــي تتــم خاللهــا عملية زراعة املحا�سيــل الزراعية وتقع ما بني �ســهر اآب ونهاية 

�سهر كانون الثاين.
الع��روة ال�سيفي��ة: هــي الفــرتة الزمنيــة التــي تتــم خاللهــا عمليــة زراعــة املحا�سيــل الزراعيــة املوؤقتــة والتــي تقــع مــا بــني 

�ســهر �ســباط ونهاية �ســهر متوز.
املح�سول املنفرد: هو حم�سول من نوع واحد مزروع يف م�ســاحة معينة ب�ســكل م�ســتقل )اأي مبفرده دون وجود حما�سيل 
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من اأنواع اأخرى خمتلطة معه يف نف�ض امل�ساحة كاأن يكون احلقل مزروع زيتونا فقط اأو بندورة فقط اأو قمح فقط(.
املحا�سي��ل املتعاقب��ة: هــي املحا�سيــل التــي دورة منوهــا اقــل مــن �ســنه واأحيانــا ب�سعــة �ســهور حيــث تعاد زراعتها يف نف�ــض 
امل�ســاحة اأو جزء منها خالل ال�ســنة الزراعية مثل اخل�سراوات واحلبوب )مبعنى اأن نف�ــض امل�ســاحة تزرع اأكر من مرة 

خالل ال�ســنة الزراعية(.
امل�س��احة املقرتن��ة: هــي كل م�ســاحة مزروعــة مبح�ســول موؤقــت متــت زراعتــه مــع حم�ســول اآخــر مــن جمموعــة اأخرى من 

املحا�سيــل الزراعية �ســواء كانــت موؤقتة اأو دائمة.
ــواء زرعــت  ــام الزراعــي �س ــي زرعــت خــالل الع ــة الت ــل املختلف ــاحات املحا�سي امل�س��احة املح�سولي��ة: هــي جممــوع م�س

بالتعاقــب اأو باالقــرتان.
الأ�س��جار املبع��رة: هــي اأعــداد االأ�ســجار الثمريــة )�ســواء مــن نــوع واحــد اأو اأكر( واملزروعة يف م�ســاحة اأر�ــض احليازة/

اجلزء ب�ســكل مبعر اأو مزروعة على اجلوانب واملمرات وت�ســكل �ســياج اأو م�سدات رياح.
امل�س��احة املروي��ة: هــي امل�ســاحة مــن االأر�ــض التــي تــزود عــادة وب�ســكل متعمــد باملــاء مــن غــري املطــر وذلك بهدف حت�ســني 

اإنتــاج املحا�سيل واملراعي.
حيوان��ات املزرع��ة: ت�ســمل جميــع احليوانــات املحتفــظ بهــا واملرباة ب�ســكل رئي�ســي الأغرا�ــض االإنتاج احليــواين واخلدمات 

املزرعية
 وت�سمل االأبقار واجلامو�ض وال�ساأن واملاعز واخليول والبغال واحلمري واجلمال والدواجن والنحل.

ال�س��اأن: عبارة عن االأغنام التي يغطي ج�سمها ال�سوف وغالبًا ما يكون لها ليه وتت�سمن عدة �سالالت 
املاع���ز: عبارة عن االأغنام التي يغطي ج�سمها �سعر ولي�ض لها ليه وتت�سمن عدة �سالالت

م��زارع ال��رة احليواني��ة: هــي جميــع املــزارع املتخ�س�ســة باإنتــاج نــوع اأو اأكــر مــن اأنــواع الــروة احليوانيــة، وتتوفــر فيهــا 
االأبنية واالأدوات الالزمة لرتبية احليوانات وتعمل باأ�سلوب جتاري، ويتطلب اإن�ساوؤها احل�سول على ترخي�ض م�سبق من 

قبل اجلهات الر�ســمية وفق �ســروط معينة ومنها:
اأ- م��زارع الأبق��ار: هــي مــزارع تخت�ــض برتبيــة االأبقــار الأغرا�ض جتارية، وحتتوي على مرابط وبرك�ســات للرتبية وحملب 

اآيل وغرفــة مــربدة اأو خــزان مــربد وم�ســتودع لالأعــالف... وغريها.
ب- مزارع الدواجن واملزارع الأخرى ومنها:

الدج��اج الالح��م: وهــي املــزارع املخ�س�ســة لرتبيــة الدجــاج بغر�ــض اإنتــاج اللحــوم وتربــى فيهــا �ســالالت لها قــدرة عالية 
علــى حتويــل العلف اإىل حلم.

الدجاج البيا�ص: وهي املزارع املخ�س�سة الإنتاج البي�ض ولها قدرة عالية على حتويل العلف اإىل بي�ض.
مزارع منظمة اأخرى: مثل مزارع النعام والفري ومزارع الغزالن واخلنازير وغريها.

الدواج��ن املنزلي��ة: ت�ســمل جميــع الدواجــن التــي تربــى يف البيــوت )احليــازات غــري املنظمــة( الأغرا�ض االإنتــاج الزراعي 
وي�ســتثنى من ذلك الدواجن والطيور التي ت�ســتخدم الأغرا�ض الزينة مثل الع�سافري والطيور.

م��زارع الأ�س����ماك: وهــي بــرك خم�س�ســة لغايــات تربيــة االأ�ســماك �ســواء كانــت ت�ســتخدم فيهــا مياه عذبــة اأو مياه ماحلة 
و�ســواء كان الهدف من الرتبية هو التكثري اأو اإنتاج االأ�ســماك.

الآب��ار: يق�ســد بهــا كل بئــر ت�ســتخدم مياههــا يف االإنتــاج الزراعــي �ســواء كان ارتــوازي اأو جتميعيــا اأو للتخزين، وال ي�ســمل 
ذلك االآبار التي ت�ســتخدم يف غري االأغرا�ض الزراعية مثل اآبار ال�ســرب وغريها.
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الآلت واملع��دات: يق�ســد بهــا االآالت واملعــدات الزراعيــة التي ميلكها حائزون زراعيون فقط، وال ت�ســمل االآالت الزراعية 
التي ميلكها القطاع العام واجلمعيات التعاونية وال�سركات التي توؤجر االآالت للحائزين الزراعيني.

الأ�س��عار الزراعي��ة: هــي القيمــة التبادليــة للمنتجــات الزراعيــة معــربا عنهــا بوحــدات النقــود )فل�ــض / كغــم( واالأ�ســعار 
الزراعية امل�ســتعملة يف هذا امل�ســح هي اأ�ســعار االأ�ســواق املركزية و�ســعر باب املزرعة وال�ســعر بالقرب من اأر�ض املزرعة.
ال�س��عر عل��ى ب��اب املزرع��ة: عبــارة عــن ال�ســعر الــذي يح�ســل عليــه املــزارع مقابــل مــا ينتجــه مــن �ســلع زراعية ت�ســليم باب 
املزرعــة �ســواء كان هــذا ال�ســعر فعليــًا )اأي اأن املــزارع قــد قــام فعــال ببيــع منتوجاتــه علــى اأر�ــض املزرعة( اأو �ســعرًا نظريًا 
)مت احل�ســول عليــة عــن طريــق حــذف جميــع التكاليــف الت�ســويقية املرتتبــة على عمليــة انتقالها اإىل اأول نقطــة بيع خارج 

اأر�ض املزرعة(.
ال�س��عر بالق��رب م��ن اأر���ص املزرع��ة: قــد يكــون هنــاك مبيعــات يف مــكان قريــب مــن اأر�ــض املزرعــة كالبيــع علــى ال�ســارع 
العــام، وقــد اأطلــق علــى اأ�ســعار هــذه املبيعات اأ�ســعار بالقــرب من اأر�ض املزرعة وميكــن اعتبار هذا النوع من االأ�ســعار اأنه 
اأ�سعار باب املزرعة نظرا لقلة اأو انعدام التكاليف التي يتحملها املزارع جراء نقل منتجاته اإىل ال�سارع العام )اأو مكان 

قريــب من املزرعة(.
ــة اآخريــن اأو اإىل جتــار  اأ�س��عار اجلم��ل����ة: هــي اأ�ســعار املنتجــات الزراعيــة التــي يتــم اإعــادة بيعهــا �ســواء اإىل جتــار جملـ

التجزئــة.
الأ�س��واق املركزي����ة: هــي املــكان اأو املجــال الــذي يلتقــي فيــه املنتجــون الزراعيــون )اأو البائعــون( مــع امل�ســـرتين الإمتــام 
عمليــات البيــع وال�ســراء وتبــاع معظــم الكميــات يف هــذه االأ�ســواق اإىل جتــار التجزئــة. اإال اأن بع�سهــا االآخــر يبــاع اإىل جتار 

جملــة وخا�ســة يف �ســوق العار�ســة. وقــد اأعتــرب �ســوق العار�ســة مــن االأ�ســواق املركزيــة الأغرا�ض هذا امل�ســح.
ر�س����م ال�س����وق: هــو قيمــة مــا يتحملــه املــزارع )احلائــز الزراعــي( نظري بيــع منتوجاته داخل االأ�ســواق املركزية اأو اأ�ســواق 

اجلملة الإدارة ال�سوق.
الو�س��يط: وهو ال�ســخ�ض اأو اجلهة املخت�سة باإجراء وت�ســهيل عمليات البيع وال�ســراء داخل االأ�ســواق املركزية اأو اأ�ســواق 

اجلملة. 
ر�س��م الو�س��يط: هــو القيمــة التــي يح�ســل عليهــا الو�ســيط مــن املــزارع مقابــل تنظيــم واجــراء عمليــات البيــع يف االأ�ســواق 

املركزيــة واأ�ســواق اجلملة.
كلفة ال�س��وق: عبارة عن التكاليف التي يتحملها املزارع يف االأ�ســواق املركزية )وت�ســمل البيع بالتجزئة واجلملة( نتيجة 

قيامه ببيع منتوجاتـه يف هذه االأ�سواق وت�سمل ر�سم الو�سـيط ور�سـم الـ�سوق. 
)وهمــا ن�ســبة مئويــة مــن �ســعر البيــع يف االأ�ســواق املركزيــة وغالبــا مــا تكــون ثابتــة( واأيـــة تكالـــيف قــد تن�ســاأ خــالل هــذه 

املرحلة. 
التكالي��ف الت�س����ويقية: هــي التكاليــف التــي يتكبدهــا املــزارع نظــري قيامــة بت�ســويق منتوجاتــه اإىل اأول نقطــة بيــع )�ســواء 

االأ�ســواق املركزيــة اأو اأ�ســواق اجلملــة اأو علــى اأر�ض املزرعة اأو بالقــرب منها( وتتكون من:
كلفــة العبــوات: متثــل كلفــة العبــوات اجلــزء االأهــم مــن الكلفة الت�ســويقية للمنتوجــات الزراعية وخا�ســة اخل�سروات فهي 
متثل الكلفة االأعلى. وتتباين كلفة العبوات للكيلوغرام )الوحدة( من املحا�سيل الزراعية املختلفة ويعود ذلك الختالف 
الكثافة الن�سبية لهذه املحا�سيل وبالتايل اختالف حجم الوحدة الواحدة. وكذلك تختلف كلفة العبوات للوحدة الواحدة 

الختالف اأ�سكال العبوات امل�ستخدمة يف تعبئة هذه املحا�سيل.
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كلف��ة النق��ل: متثــل كلفــة النقــل التكاليف التي يتكبدها املنتج نتيجة ا�ســتخدامه و�ســائط النقــل يف نقل منتوجاته الأماكن 
الت�سويق املختلفة، وتاأتي كلفة النقل باالأهمية بعد كلفة العبوات حيث متثل جزء كبريا من الكلفة الت�سويقية للخ�سروات. 
وتعتمــد كلفــة النقــل للوحــدة الواحدة )الكيلوغرام( على بعد امل�ســافة بني االأ�ســواق واالأماكــن االإنتاجية والختالف حجم 

الوحدة الواحدة )ب�سبب اختالف كثافة املنتوج(.
كلف��ة التحمي��ل: كلف��ة التحمي��ل: متثــل كلفــة التحميــل التكاليــف التــي يتكبدهــا املنتــج نتيجة ا�ســتخدامه عمالــة لتحميل 

املنتجــات الزراعية من ار�ض املزرعة.
عوائد العاملني: تق�سم عوائد العاملني اىل ما يلي: 

●  الرواتــب واالأجــور النقديــة: وهــي جملــة الرواتــب املدفوعــة للعمــال مبـــا فيهـــا العــالوات واملكافــاآت واأجــور العمــل 
االإ�ســايف قبــل ح�ســم اأية اقتطاعات منـــة.

●  املزايــا العينيــة: وهــي قيمــة مــا تتحملــه احليــازة الزراعيــة مــن �ســلع وخدمـــات تقــدم جمانــًا او مقابــل تكلفة رمزية 
للعاملني لديها مثل الطعـــام وال�ســـراب وامل�ســكن واملالب�ــض واملوا�سالت والتنقالت ... الخ.

م�س��تلزمات الإنت��اج ال�س��لعية: وهــي كميــة وقيمــة م�ســتلزمات االنتــاج ال�ســلعية امل�ســتخدمة يف احليــازة الزراعيــة مثــل 
)بــذور، ا�ســتال، تقــاوي، مل�ــض، ا�ســمدة، مبيـــدات، معقمــات تربــة، عالجــات متعــدد االأغرا�ــض... الــخ(. 

م�ساريف الإنتاج: وهي م�سروفات االنتاج االخرى التي تكبدها احلائز الزراعي خالل العام الزراعي. وت�سمل:
●  اأيجار املزرعة امل�ســتاأجرة: وهي القيمة امل�ســتحقة الدفع للغري مقابل ا�ســتئجار املزرعة يف حالة ان املزرعة كانت 

م�ستاأجرة.
●  اإيجارات املباين: وهي القيمة امل�ستحقة الدفع للغري مقابل ا�ستئجار املباين داخل احليازة 

●  اأجــور النقــل: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة بــدل اأجــور نقــل و�ســحن املــواد االوليــة اإذا مل تكــن قــد 
احت�ســبت مــع قيمــة هــذه املواد.

●  اجــور االآالت: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة للغــري خــالل عــام الدرا�ســة مقابــل ا�ســتئجار االآالت 
واملعــدات امل�ســتخدمة يف احليــازة.

●  ا�ســراف طـــبي: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة للغــري مقابــل ا�ســراف الطبيــب البيطــري علــى هــذه 
احليوانــات ب�ســرط ان يكــون الطبيــب البيطــري عامــال يف احليــازة ويتقا�ســى راتــب �ســهري.

●  خدمــات فنيــة وا�ست�ســارية: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة للغــري خــالل عــام الدرا�ســة مقابــل تقــدمي 

خدمــات فنية وا�ست�ســارية تتعلق باحليازة.
●  تنقـــالت: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع للعاملــني مقابــل ما يتكبدونه من نفقات ال�ســفر واالقامــة اثناء قيامهم يف 
مهام ر�ســمية متعلقة باإعمال احليازة، او ما يدفع لقاء هذه االعمال التي يقومون بها مثل تذاكر الطريان، فواتري 

الطعام، وغريها. 
●  بريــد وهاتــف: هــي قيمــة الفواتــري امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة خــالل عــام الدرا�ســة لــوزارة، او موؤ�س�ســة او اأيــة 

جهــات اأخــرى تقــدم خدمــة م�ســابهة مثل ناقل الربيد ال�سريـــع فـــي القطاع اخلا�ض.
ــع الإ�ســالح  ــتحقة الدفـ ــل يف امل�سروفــات امل�س ــة(: تتمث ــة )ا�سالحــات جاري ــالح للموجــودات الثابت ــة وا�س ●  �سيان

و�سيانة العدد واالآالت وو�ســائل النقل واإ�سالح االأبنية واالن�ســاءات ب�ســرط ان تكون هذه االإ�سالحات جارية )تعمر 
اقل من �ســنة(.



66

●  تكاليــف نقــل وتخزيــن و�ســحن: القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى املن�ســاأة خــالل عــام الدرا�ســة وذلــك مقابــل نقــل 
وتخزيــن و�ســحن االنتــاج او م�ســتلزماته.

●  عموالت بنكية: القيمة امل�ستحقة الدفع على املن�ساأة خالل عام الدرا�سة وذلك مقابل العموالت البنكية.

●  عموالت وكالء تاأمني: القيمة امل�ستحقة الدفع على املن�ساأة خالل عام الدرا�سة وذلـك كعمـوالت وكالء تاأمني.

●  تدقيــق ح�ســابات وحما�ســبة واأتعــاب حمامــاة: القيمــة امل�ســتحقة الدفــع علــى احليــازة الزراعيــة مقابــل تدقيــق 
ح�ســابات احليــازة واأتعــاب حمامــاة للحيــازة ب�ســرط ان تكــون �سمــن العمالــة يف احليــازة الزراعيــة.

●  اإعالنات: هي القيمة امل�ستحقة الدفع على احليازة الزراعية وذلك لقاء االعالن يف و�سائل االأعالم املختلفة.
●  ر�ســوم ا�ســرتاك يف اجلمعيــات التعاونيــة والنقابــات واالحتــادات: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفـــع علـــى احليــازة 

الزراعيــة وذلــك لقــاء مــا يتــم دفعــة كر�ســوم ا�ستـــراك فـــي اجلمعيــات التعاونيــة والنقابــات واالحتــادات.
●  مدفوعــات حقــوق امللكيــة: وتتمثــل هـــذه املدفوعــات يف قيمــة الدخــول التــي تقــوم احليــازة الزراعيــة بدفعهــا 

مل�ســتحقيها وهــي كمــا يلــي: 
ايجار االرا�سي: وهي القيمة االيجارية امل�ستحقة الدفع مقابل ا�ستخدام االر�ض.  .10

فوائــد علــى القرو�ــض املحليــة. هــي املبالــغ امل�ســتحقة الدفــع علــى قرو�ــض البنــك وال�ســندات والكمبيــاالت   .11

واحل�ســابات اجلاريــة، وايــة معامــالت ماليــة اخــرى حمليــة.
فوائــد علــى القرو�ــض االجنبيــة. هــي املبالــغ امل�ســتحقة الدفــع علــى قرو�ــض البنــك وال�ســندات والكمبيــاالت   .12

ــابات اجلاريــة، وايــة معامــالت ماليــة اخــرى اجنبيــة. واحل�س
اق�ســاط التاأمــني: وهــي جملــة االق�ســاط امل�ســتحقة الدفــع وال ت�ســمل اق�ســاط التاأمــني املدفوعة عــن العاملني حيث   .13

اعتــربت مــن �سمن تعوي�سات العاملــني )مزايا نقدية(.
منــح وتربعــات: وهــي قيمــة املبالــغ التــي دفعتهــا احليــازة خــالل العــام مثــل الهبــات والتربعــات اجلاريــة بــدون   .14

مقابــل اإذا كانــت للعاملــني او غريهــم.
التعوي�سات: هي كافة التعوي�سات التي قامت احليازة بدفعها خالل عام الزراعي.  .15

ــام الزراعــي  ــازة بدفعهــا خــالل الع ــي قامــت احلي ــة الغرامــات واملخالفــات الت غرامــات وخمالفــات: هــي كاف  .16

كغرامــات التاأخــري وغريهــا �ســواء للحكومــة او لغــري احلكومــة.
حتويالت من ارباح احليازة اىل اخلارج: وهي املبالغ التي حولتها احليازة من ارباحها الـى اخلـارج.  .17

االربـــاح املوزعة على امل�ســاهمني: هي املبالغ التي دفعتها احليازة من ارباحها اىل امل�ســاهمني �ســواء من القطاع   .18

العام او قطاع العائالت او اأي قطاع اخر. 
● ر�سوم الرخ�ض املهنية: وتتمثل يف ر�سوم ت�سجيل وترخي�ض مزاولة الن�ساط الزراعي خالل العام الزراعي

● �سريبــة االبنيــة )امل�ســقفات(: وهــي القيمــة امل�ســتحقة الدفــع خــالل العــام الزراعــي ك�سريبــة االبنيــة التــي متلكهــا 

احليــازة الأغرا�ض االإنتــاج الزراعي. 
● ر�سوم ترخي�ض املركبات: وهي ر�سوم الرتخي�ض امل�ستحقة على احليازة مقابل ترخي�ض املركبات التي متلكها. 

●  ر�سـوم ق�سـائيـة: وهـي الـر�سـوم الق�سـائيـة امل�ستـحقـة علـى احليــازة.
●  طوابـع واردات: وهي القيمة امل�ستحقة الدفع على احليازة خالل العام كطوابـع واردات.
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●  الر�ســوم اجلمركية على امل�ســتوردات املبا�ســرة: وت�ســمل ر�ســوم التعرفة اجلمركية على م�ســتلزمات االنتاج وال�ســلع 
التجارية واالآالت واملعدات وو�ســائط النقل يف حالة قيام احليازة بعملية اال�ســترياد.

اي��رادات احلي��ازة الزراعي��ة الإنت��اج: وهــي املبيعــات التــي متــت داخــل احليــازة اثنــاء ممار�ســتها لالأن�ســطة الزراعــة يف 
احليــازة الزراعيــة واي�ســا االيــرادات االخــرى التــي حققتهــا احليــازة الزراعيــة خــالل العام الزراعي. وت�ســمل:

● ايجارات االآالت واملعدات: وهي قيمة االيرادات امل�ستحقة التح�سيل جراء تاأجري االآالت ومعدات احليازة.  
● ايجارات االبنية: وهي قيمة االيرادات امل�ستحقة التح�سيل من تاأجري االبنية. 

● خدمــات فنيــة مقدمــة للغــري: وهــي قيمــة ايــرادات احليــازة مقابــل تقــدمي خدمــات فنيــة مبــا فيهــا اال�ست�ســارات 

واال�ســراف الأخريــن.
● خدمــات زراعيــة مقدمــة للغــري: وهــي قيمــة ايــرادات خدمــات زراعيــة قدمــت الـــى حيــازة اخــرى بهــدف اجــراء 

عمليــات زراعيــة خــالل العــام.
● خدمات نقل: وهي قيمة ايرادات خدمات نقل قدمت الأخرين خالل العـام.

●  ايجارات االرا�سي: وهي املبالغ امل�ستحقة التح�سيل مقابل تاأجري ارا�ض متلكها احليازة للغري.
● الفوائد: وهي املبالغ امل�ستحقة التح�سيل مقابل مبالغ مودعة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية.

● ارباح اأ�سهم و�سندات: وهي املبالغ امل�ستحقة التح�سيل مقابل اأ�سهم و�سندات متلكها احليازة.
● منــح وتربعــات: وت�ســمل كافــة االعانــات واملنــح التــي تقــدم للحيــازة مــن م�ســادر اخــرى غــري الدولــة بهــدف �ســراء 

ا�ســول جديــدة او لتحويــل نفقات ا�ســتثمارية خــالل العام.
الأر�ص الزراعية: اإجمايل اأر�ض املحا�سيل واملروج واملراعي الدائمة.

احل��راج الزراع��ي: نظــام ُم�ســتدام الإدارة االأر�ــض يتــم فيــه زراعــة اأنــواع �ســجر الغابــات وغريهــا مــن النباتــات ال�ســجرية 
علــى نف�ــض االأر�ــض وكاملحا�سيل الزراعية اأو املا�ســية.

اإح�ساء تربية الأحياء املائية: ت�سكيلة من البيانات الهيكلية من جميع الوحدات الإنتاجية تربية االأحياء املائية.
حي��ازة تربي��ة الأحي��اء املائي��ة: وحــدة اقت�ساديــة لالإنتــاج املائي حتت اإدارة واحدة، وت�ســمل كافــة املرافق املائية ب�سرف 

النظــر عــن امل�ســمى اأو ال�ســكل القانــوين اأو احلجــم.
تربي��ة الأحي��اء املائي��ة: زراعــة الكائنــات املائيــة مثــل االأ�ســماك والق�ســريات والرخويــات والنباتــات، بعك�ــض االأ�ســكال 

االأخرى من اال�ستثمار املائي مثل م�سائد االأ�سماك الطبيعية. 
اأر�ص �ساحلة للزراعة: االأر�ض امل�ستخدمة يف معظم ال�سنوات لزراعة املحا�سيل املوؤقتة.

الأ�س��مدة الع�سوي��ة: منتجــات حتتــوي علــى كائنــات دقيقــة حية اأو خاملــة، مثل البكترييا والفطريــات، والتي تقدم املواد 
املغذية التي حُت�ّسن منو النباتات.

الإح�س��اء: جتميــع اإح�سائــي ي�ســمل ح�ســر كافــة الوحــدات )كمــا ي�ســار اأي�ســا للتجميعــات الكبــرية القائمــة علــى اأ�سا�ــض 
العينــات على اأنهــا اإح�ساءات(.

الأ�سلوب التقليدي لالإح�ساء: اإح�ساء يتم اإجرائه كعملية ملرة واحدة يتم فيها ت�سجيل جميع معلومات االإح�ساء.
الوح��دة املحوري��ة لالإح�س��اء: التجميــع االإح�سائــي الزراعــي االأ�سا�ســي يف االأ�ســلوب الرتكيبــي، الــذي يتــم علــى اأ�سا�ــض 

احل�ســر الكامــل لتوفري بيانات هيكلية رئي�ســية.
ــباب  ــان، الأ�س ــاء. يف بع�ــض االأحي ــطة االإح�س ــي تغطيهــا اأن�س ــة الت ــة يف الدول التغطي��ة الإح�سائي��ة: املناطــق اجلغرافي
عمليــة، ت�ســتبعد بع�ــض الــدول مناطــق معينــة مــن الدولة، مثل املناطق احل�سرية، اأو املناطق النائيــة، اأو املناطق التي بها 

م�ســاكل اأمنية.
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الأ�س��لوب الرتكيب��ي لالإح�س��اء: اأ�ســلوب لتجميــع بيانــات االإح�ســاء مكــون مــن وحــدة حمورية وا�سحــة التمييز ووحدات 
تكميليــة تقــوم علــى اأ�سا�ــض العينــات، وي�ســتخدم معلومــات مت جمعهــا يف الوحــدة املحوريــة كاإطار الوحــدات التكميلية.

اإح�ساء زراعة وتربية الأحياء املائية: اإح�ساء لال�ستزراع املائي يتم اإجرائهما كنظام ح�سر ميداين واحد.
التع��داد الزراع��ي: عمليــة اإح�سائيــة جلمــع ومعاجلــة ون�ســر بيانــات عــن بنيــة الزراعــة، تغطــي الدولــة بالكامــل اأو جــزءا 

كبريا منها.
اليوم املرجعي للتعداد: نقطة زمنية ت�ستخدم بالن�سبة لأعداد روؤو�ص املا�سية وبنود اجلرد.

ال�س��نة املرجعي��ة الإح�سائي��ة: فــرتة مــن اإثنــي ع�ســر �ســهرا، اإمــا �ســنة تقومييــة اأو �ســنة زراعيــة، وت�ســمل ب�ســورة عامــة 
التواريــخ اأو الفــرتات الزمنيــة املرجعيــة املختلفــة جلمــع بيانــات بنــود االإح�ســاء املنفــردة.

جم��ال الإح�س��اء الزراع��ي: اأنــواع االأن�ســطة االإنتاجيــة الزراعيــة يف االإح�ســاء الزراعــي.  وميكــن ترجمــة جمــال �سناعــة 
االإنتاج الزراعي ب�سكل مو�سع جدا ليغطي لي�ض فقط اأن�سطة االإنتاج املح�سولية وتربية املا�سية فقط، ولكن اأي�سا اأن�سطة 

اإنتاج الغابات وم�سائد االأ�سماك، وكذا االأن�سطة الغذائية واملتعلقة بالزراعة.
املرع��ى الع��ام: اأر�ــض ال تتبــع امللكيــة الزراعيــة ب�ســورة مبا�ســرة، ولكــن ُتطّبــق عليهــا حقــوق عامــة. وب�ســكل عــام، املرعــى 
العام هو م�ساحة زراعية مملوكة ل�سلطة عامة )والية، اإبرية، اإلخ.( يحق ل�سخ�ض اآخر ممار�سة حقوق م�سرتكة عليها، 

وتكون هذه احلقوق ممار�ســة ب�سورة م�ســرتكة مع اآخرين.
بيان��ات عل��ى امل�س��توى املجتمع��ي: بيانــات يتــم جمعها على امل�ســتوى املجتمعي، مثل البنية االأ�سا�ســية واخلدمات اخلا�سة 

باملجتمع ال�سكاين، واأر�ض الرعي العامة، وم�ساحة الغابات املجتمعية، وامل�ساحة املجهزة للري، اإلخ. 
الزراعة املجمعة: النباتات واالأ�سجار وال�سجريات املزروعة ب�سكل منتظم وممنهج، كما هو احلال يف الب�ساتني.

احل�سر الكامل: جمع البيانات من جميع الوحدات، ولي�ض فقط من عينة من الوحدات.
ال�س��ماد الع�س��وي املختل��ط: مــواد ع�سويــة مــن اأ�ســل حيــواين اأو نباتــي اأو اآدمــي، حمللــة جزئيــا مــن خــالل التخمــر، 

ُت�ســتخَدم يف حت�ســني بنيــة الرتبــة واالإمــداد مبــواد التغذيــة.
املقاب��الت ال�س��خ�سية مبعاون��ة الكمبيوت��ر: طريقــة الإجــراء املقابــالت ي�ســجل فيهــا القائم باحل�سر الردود با�ســتخدام 
ا�ســتبيان اإلكــرتوين علــى االأجهــزة املحمولــة كامل�ســاعدات ال�ســخ�سية الرقميــة اأو االأجهــزة اللوحيــة اأو اأجهــزة احلا�ســب 

ال�ســخ�سي الهواتف الذكية.
الزراع��ة املحافظ��ة: تركيبــة مــن ا�ســتخدام الــدورات املح�سوليــة، بحــرث �سفــري اأو بــدون حــرث، ووجــود غطــاء مــن 

الرتبة.
بقايا املحا�سيل: يرتك الق�ض، اأو خملفات الزراعة، اأو اأجزاء النباتات تبنا جيدا، متبقيا من احل�ساد ال�سابق.

دوران املحا�سي��ل: هــي تقنيــة لزراعــة اأنــواع حما�سيــل اأو �ســالالت حما�سيــل تبادليــة يف حقــل معــني يف منــط اأو ت�سل�ســل 
خمطط.

اأر�ص ذات حما�سيل زراعية: اإجمايل االأر�ض ال�ساحلة للزراعة واالأر�ض ذات املحا�سيل الدائمة.
الإح�سائيات)امل�س��وح( الزراعي��ة احلالي��ة )اجلاري��ة(: االإح�سائيــات الزراعيــة امل�ســتمرة علــى اأمــور كاالإنتاج واالأ�ســعار، 

بعك�ــض البيانــات الهيكليــة التــي يتــم جمعهــا يف االإح�ســاء الزراعــي.
احلد احلرج لال�ستقطاع: احلد االأدنى للحجم الإدخال الوحدات الزراعية يف االإح�ساء.

ال�س��رف: االإزالــة ال�سناعيــة للميــاه ال�ســطحية الزائدة اأو للمياه االأر�سية، بوا�ســطة مواد مذابــة، من اأجل تعزيز االإنتاج 
الزراعي.
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امل�ستوى التعليمي: اأعلى درجة من التعليم الر�سمي مت احل�سول عليها ح�سورها بوا�سطة ال�سخ�ض.
العامل الزراعي: �سخ�ض حا�سل على وظيفة مدفوعة االأجر.

�ساحب عمل: �سخ�ض يعمل حل�سابه اخلا�ض اأو مع �سريك اأو عدد قليل من ال�سركاء، ولديه مهنة حرة، وبهذه ال�سفة 
ا�ستخدم ب�سورة م�ستمرة )مبا يف ذلك الفرتة املرجعية( �سخ�ض واحد اأو اأكر من �سخ�ض للعمل لديه كُم�ستخِدمني.

امل�س��روع: وحــدة اقت�ساديــة لالإنتــاج، حتــت اإدارة واحــدة، توجــه وتديــر كافــة الوظائــف الالزمــة للقيــام باالأن�ســطة 
ــة. االإنتاجي

البن��ود الأ�سا�س��ية: بنــود اإيجابيــة بالن�ســبة لالأغرا�ــض القوميــة واملقارنــات العامليــة، ويتــم تو�سيــة جميــع الــدول بجمعهــا، 
ب�سرف النظر عن اأ�ســلوبها املُ�ســتخَدم يف االإح�ساء.

الأ�س��مدة الكيماوية: مواد حيوية اأو معدنية، طبيعية اأو �سناعية، ت�ساف اإىل الرتبة، اأو مياه الري اأو الو�ســط الزراعي 
املائي، الإمداد النباتات باملكمالت الغذائية اأو لتح�سني منو النباتات.

احلقل: قطعة من االأر�ض يف رقعة، ومنف�سلة عن باقي الرقعة بخطوط حتديد ي�ســهل متييزها، مثل املمرات، احلدود 
امل�ساحية، االأ�سوار، املمرات املائية، اأو �سياج من �سجريات.

الغاب��ات: اأر�ــض متتــد الأكــر مــن 0,5 هكتــار وذات اأ�ســجار ترتفــع الأكر من 5 اأمتار وعري�ســة بن�ســبة تزيد علــى 10 باملائة، 
اأو اأ�ســجار ميكــن اأن متتــد اإىل تلــك احلــدود يف الطبيعة.

البن��ود الإطاري��ة: بنــود تتعلــق اأ�سا�ســا باالأ�ســلوب الرتكيبــي وهــي تلــك البنــود التــي يتــم جمعهــا يف الوحــدة املحورية وتعد 
�سروريــة بالن�ســبة الإقامــة اأُطر لوحــدات االإح�ساء التكميلية الالزمة للم�ســوح االإح�سائية اجلارية.

الإطار: االأ�سا�ض املُ�ستخَدم يف حتديد كافة الوحدات االإح�سائية التي يلزم ح�سرها يف جتميع اإح�سائي.
النظ��ام العامل��ي لتحدي��د املواق��ع: نظــام يجعــل مــن املمكــن حتديــد املو�ســع اجلغــرايف لنقطــة على �ســطح الكــرة االأر�سية 
بخطــوط الطــول والعر�ــض. وي�ســمح نظــام حتديد املواقــع بو�سع مرجعية جغرافيــة للحيازة الزراعيــة، والعائلة، واالأر�ض 
بالن�ســبة للمناطــق االإداريــة املنا�ســبة ومتكــن اأجهــزة النظــام مــن قيا�ــض امل�ســاحات ب�ســورة اأ�ســرع كثــريا عــن االأ�ســاليب 

التقليديــة املو�سوعية لقيا�ــض امل�ســاحات 
م�ساحة املح�سول الكلية: جمموع م�ساحات جميع املحا�سيل املزروعة.

املدير املاأجور: �سخ�ض يتوىل اإدارة احليازة الزراعية نيابة عن احلائز الزراعي.
احليازات الزراعية يف القطاع العائلي: احليازات الزراعية التي تدار بوا�سطة اأفراد العائلة.

احلي��ازات الزراعي��ة يف القط��اع غ��ر العائل��ي: احليــازات الزراعيــة التــي يف قطاعــات خــالف القطــاع العائلــي، مثــل 
ال�ســركات والتعاونيــات.

العائلة: الرتتيبات التي و�سعها اأ�ســخا�ض، �ســواء ب�سورة فردية اأو يف جماعات، حل�سولهم على الغذاء اأو االأ�سا�ســيات 
املعي�سية االأخرى.

املحا�سيل املزروعة زراعة بينية: قطعة اأر�ض اأو حقل يتم فيه زراعة حم�سول واحد بني �سفوف حم�سول اآخر.
الري: اإمداد االأر�ض باملياه عن ق�سد، خالف االأمطار، لتح�سني اإنتاج املحا�سيل الزراعية.

حائزي��ن زراعي��ني م�س��رتكني: �ســخ�ض يتخــذ القــرارات الرئي�ســية فيمــا يتعلــق با�ســتخدام املــوارد وميار�ــض الرقابــة 
االإداريــة علــى عمليــات احليــازة الزراعيــة، مب�ســاركة �ســخ�ض اآخــر 

و�سع القوة العاملة: واحدة من ثالث فئات متعار�سة ميكن اأن يظهر فيها �سخ�ض ما: يف اال�ستخدام؛ اأو يف البطالة؛ 
اأو خارج القوة العاملة.
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الو�س��ع القان��وين حلي��ازة الأر���ص: الرتتيبــات اأو احلقــوق التــي مبوجبهــا يديــر احلائــز الزراعــي االأر�ــض التــي ت�ســكل 
احليــازة الزراعيــة.

اأر���ص ذات اأفني��ة م��زارع ومب��اين م��زارع: اأ�ســطح حمتلــة مببــاين ت�ســغيل املزرعــة، ومبــاين لالإنتــاج احليــواين، واأفنيــة 
مزارع.

ت�سنيف ا�ستخدام الأر�ص: ت�سنيف لالأر�ض بح�سب الن�ساط الذي يتم على االأر�ض.
الأر�ص املُ�ستخَدمة يف الزراعة: اإجمايل »االأر�ض الزراعية« واأر�ض ذات اأفنية مزارع ومباين مزارع.

الو�سع القانوين للحائز: االأوجه القانونية التي تدار مبوجبها احليازة الزراعية.
ال�سماد الع�سوي ال�سائل: بول احليوانات االأليفة، مع احتمال اأن يوجد به كمية �سغرية من الروث و/اأو املياه.

ــر اأو اأماكــن احتجــاز  ــم االحتفــاظ بهــا اأو حجزهــا يف حظائ ــي يت ــرات الت ــور واحل�س ــات والطي ــع احليوان املا�س��ية: جمي
الأغرا�ــض زراعيــة ب�ســورة اأ�سا�ســية.

ال�سماد الع�سوي/الطبيعي: �سماد يعد من مواد ع�سوية.
ــف مت اإعدادهــا. هــذه  ــات وكي ــه البيان ــذي تقي�س ــا ال ــى فهــم م ــتخدمني عل ــاعد امل�س البيان��ات الدليلي��ة: معلومــات ت�س
املعلومــات ت�ســاعد علــى منــع املُ�ســتخِدمني مــن اإ�ســاءة فهــم البيانــات وعلى ت�ســجيع ا�ســتخدام البيانات. ت�ســاعد البيانات 

الدليليــة املُ�ســتخِدمني اأي�ســا علــى فهــم نوعيــة البيانــات عــن طريــق مــا توفــره مــن معلومــات عــن عمليــة جمــع البيانــات.
ــاء  ــراء اإح�س ــد اإج ــة – عن ــة اأو العائل ــازة الزراعي ــر – احلي ــدة احل�س ــن وح ــجلة ع ــات م�س البيان��ات احلا�س��وبية: بيان

زراعــي. متثــل كل جمموعــة معلومــات عن وحدة �ســجل للبيانات احلا�ســوبية.
الأ�سمدة املعدنية: اأ�سمدة ُمعدة من مواد غري حيوية م�سنعة من خالل عملية �سناعية.

املحا�سيل املختلطة: زراعة اأكر من حم�سول واحد ب�سكل غري متماثل يف قطعة اأر�ض اأو حقل.
م�ساحة املح�سول الكلية: م�ساحة االأر�ض الطبيعية التي يتم زراعة املح�سول عليها.

امل�ستل او احل�سانة: م�ساحة تتكاثر بها النباتات اأو االأ�سجار اأو الكرمات ال�سغرية بغر�ض الت�ستيل.
الزراع��ة الع�سوي��ة: نظــام �ســمويل الإدارة االإنتــاج يعمــل على تطوير وتعزيز ال�سحة يف النظام البيئي الزراعي، وي�ســمل 

التنوع البيولوجي والدورات البيولوجية والن�ساط البيولوجي للرتبة.
الأ�س��مدة الع�سوي��ة: اأ�ســمدة ُمعــدة مــن مــادة نباتيــة اأو حيوانيــة معاجلــة و/اأو مــواد معدنية غري معاجلــة )مثل اجلري اأو 

ال�سخر اأو الفو�سفات( حتتوي على 5 باملائة على االأقل من املغذيات النباتية املركبة.
الأ�س��مدة الع�سوي��ة املعدني��ة: مــواد يتــم احل�ســول عليهــا مــن خــالل خلط اأو معاجلة مواد حيوية مع اأ�ســمدة معدنية من 

اأجل حت�سني حمتواها الغذائي وقيمتها التخ�سيبية.
الأرا�س��ي الأخ��رى كثيف��ة الأ�س��جار: االأر�ــض التــي متتــد الأكــر مــن 0,5 هكتــار مــع: )I( اأ�ســجار اأعلــى مــن 5 اأمتــار 
وعري�ســة تظليــل 5 - 10 %، اأو اأ�ســجار ميكــن اأن ت�ســل لهــذه احلــدود يف الطبيعــة، اأو )ii( اأ�ســجار ال ميكــن اأن ت�ســل اإىل 
ارتفــاع 5 مــرت يف الطبيعــة ولكــن مــع عري�ســة تغطــي اأكــر مــن 10 % )علــى �ســبيل املثــال، بع�ــض اأنــواع اخل�ســروات ذات 
االأ�ســجار االألبيــة، اأو نطــاق �ســجر منجــروف اأجــدب، اإلــخ( اأو )iii( غطــاء مركــب مــن ال�ســجريات واالأ�ســجار يزيــد عــن 10 

باملائة.
عام��ل زراع��ي حل�س��ابه اخلا���ص: �ســخ�ض يعمــل حل�ســابه اخلا�ــض اأو مــع �ســريك اأو عــدد قليــل مــن ال�ســركاء، ولديه مهنة 

حرة، ومل ي�ســتخِدم اأي ُم�ســتخِدمني ب�سورة م�ســتمرة خالل الفرتة املرجعية.
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العمل الإنتاجي لال�س��تخدام ال�س��خ�سي: �ســكل من اأ�ســكال العمل ي�ســمل اإنتاج ال�ســلع واخلدمات لال�ســتخدام النهائي 
ال�ســخ�سي )�ســكل غري مدفوع االأجر من اأ�سكال العمل(.

املقابل��ة بالورق��ة والقل��م )PAPI(: طريقــة تقليديــة يقابــل فيهــا القائمــون باحل�ســر امل�ســتجيبني ويتــم جمــع البيانــات 
بوا�ســطة القائمــني باحل�ســر با�ســتخدام ا�ســتبيانات ورقيــة.

الرقعة: اأي قطعة من االأر�ض لنوع واحد من حيازة االأر�ض حماطة ب�ســكل كامل باأر�ض اأخرى اأو مياه اأو طريق اأو غابة 
اأو مبالمح اأخرى ال ت�سكل جزءا من امِللكية، اأو ت�سكل جزءا من امِللكية حتت نوع اآخر من حيازة االأر�ض.

املحا�سيل الدائمة: حما�سيل ذات دورة زراعية تزيد عن ال�سنة الواحدة.
اأ�س��خا�ص يف ال�س��تخدام: اأ�ســخا�ض يف �ســن العمل كانوا م�ســاركني، خالل الفرتة املرجعية، يف اأي ن�ســاط الإنتاج �ســلع اأو 

تقدمي خدمات مقابل اأجر اأو ربح.
اأ�س��خا�ص يعملون يف اإنتاج ال�س��لع لال�س��تخدام اخلا�ص: اأ�ســخا�ض يف �ســن العمل قاموا، خالل فرتة مرجعية ق�سرية، 

باأي ن�ساط الإنتاج �سلع لال�ستخدام النهائي ال�سخ�سي ملدة مرتاكمة باإجمايل ال يقل عن �ساعة واحدة.
اأ�س��خا�ص يف البطالة: اأ�ســخا�ض يف �ســن العمل: )i( مل يكونوا يف اال�ســتخدام؛ )ii( قاموا باأن�ســطة لل�ســعي اإىل اال�ســتخدام 

خــالل فــرتة معينــة اأخــريا؛ و)iii( كانــوا متاحــني يف الوقــت الراهن لال�ســتخدام يف فر�ســة وظيفية.
اأ�س��خا�ص خ��ارج الق��وة العامل��ة: اأ�ســخا�ض يف �ســن العمــل ومل يكونــوا يف اال�ســتخدام وال يف البطالــة خــالل الفــرتة 

املرجعيــة.
مبي��دات الآف��ات: مــواد يــراد بهــا احلــد مــن االآفــات يف النباتــات اأو احليوانــات، اأو مراقبتها اأو الق�ساء عليهــا، اأو مراقبة 

�سلوك وف�سيولوجية احل�سرات اأو املحا�سيل خالل مرحلة االإنتاج اأو التخزين.
قطعة الأر�ص: جزء اأو كل من حقل يتم فيه زراعة حم�سول معني اأو خليط من املحا�سيل.

الإح�ساء)التع��داد( ال�س��كاين: العمليــة االإجماليــة مــن تخطيــط وجمــع وجتميع وتقييم ون�ســر وحتليل البيانات ال�ســكانية 
واالقت�ساديــة واالجتماعيــة علــى اأدنــى م�ســتوى جغــرايف يتعلــق، يف وقــت حمــدد، بجميع االأ�ســخا�ض يف دولة مــن الدول اأو 

بجــزء وا�ســح التحديد من دولة من الدول.
الإنتاج: الكمية الفعلية من الناجت، بعد التجفيف واملعاجلة، اجلاهزة للبيع اأو اال�ستهالك.

الزراع��ات املحمي��ة الغط��اء الواق��ي: �ســطح مــن الزجــاج اأو البال�ســتيك اأو مــن مــادة اأخــرى، علــى ُمن�ســاأ دائم، م�ســتخدم 
يف وقايــة املحا�سيــل من االأحوال اجلوية واحل�ســرات واالأمرا�ض.

ج��ودة البيان��ات: مقيا�ــض مالءمــة ودقــة و�سالحيــة وانتظــام و�ســهولة وو�ســوح ا�ســتخدام وات�ســاق البيانــات وقابليتهــا 
للمقارنــة.

املجموع��ة املرجعي��ة: جمموعــة مــن احليــازات الزراعيــة يتــم تبويبهــا للبنــد الــذي يف تبويب ما؛ على �ســبيل املثــال، البند 
»امل�ســاحة املروية« تكون له داللة فقط بالن�ســبة حليازات االأرا�سي املروية.

العائ��الت الريفي��ة: العائــالت التــي تعي�ــض يف مناطــق خم�س�ســة كمناطــق ريفيــة، وعــادة مــا يتــم حتديدهــا بوا�ســطة 
االإح�ســاء ال�ســكاين.

العد بالعينة: اأخذ عينات من كل اأو جزء من ال�سكان امل�ستهدفني بالن�سبة للتعداد 
امل�سوح بالعينة: جمع البيانات عن عينة من الوحدات، ولي�ض جميع الوحدات، كما يف التعداد.

اأخط��اء العم��ل بالعين��ات: توجــد اأخطــاء يف االإح�سائيــات املتح�ســل عليهــا مــن امل�ســوح بالعينــة الأنــه يتــم جمــع البيانــات 
مــن وحــدات العينة فقط. 
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اإطار العينات: قائمة بالوحدات التي يلزم اأخذ عينات منها.
النبات��ات املتناثرة)املبع��رة(: نباتــات اأو اأ�ســجار ُتــزرع ب�ســكل ال ميكــن معــه تقديــر امل�ســاحة )غالبــا حــول احليــازة 

ــة(. الزراعي
الزراع��ة املتنقل��ة: ممار�ســة زراعيــة يتــم فيهــا زراعــة قطعــة معينــة مــن االأر�ــض لب�ســع �ســنوات ثــم هجرهــا ملــدة تكفــي 

ال�ســتعادة خ�سوبتهــا بنمــو النباتــات الطبيعيــة قبــل اإعــادة زراعتهــا.
عملي��ة اأخ��ذ العين��ات ذات املرحل��ة الواح��دة: خمطــط الأخــذ العينــات يتم فيه اختيار العينة مبا�ســرة من قائمة الوحدات 

التي يغطيها امل�سح.
املعج��ون: �ســماد ع�ســوي يف ال�ســكل ال�ســائل، اأو خليــط مــن روث وبــول احليوانــات االأليفــة، مــع احتمــال وجــود ميــاه و/او 

كميــة �سغــرية من التنب.
ممار�س��ات احلف��اظ عل��ى الرتب��ة: ممار�ســة م�ســتدامة ملنــع تدهــور الرتبــة وتعك�ســه، مــن خــالل ممار�ســات اال�ســتخدام 

اليــدوي واالإدارة.
تدهور الرتبة: هبوط يف نوعية الرتبة ب�ســبب عمليات طبيعية اأو، ب�سورة اأكر �ســيوعا، اال�ســتخدام الب�ســري غري ال�ســليم 

لها.
ال�س��ماد الع�س��وي ال�سلب/�س��ماد امل��زارع: روث )مــع اأو بــدون تــنب( احليوانــات االأليفــة، مــع احتمــال اأن يوجــد بــه كميــة 

�سغــرية من البول.
الوح��دة الإح�سائي��ة: الوحــدة االأ�سا�ســية التــي يتــم جمــع البيانــات لهــا. وتكــون الوحــدة االإح�سائيــة لالإح�ســاء الزراعي 

هــي احليازة الزراعية.
الو�سع يف ال�ستخدام: ت�سنيف للوظائف التي يح�سل عليها االأ�سخا�ض، اأو لالأ�سخا�ض الذين يف و�سع اال�ستخدام.

البيان��ات الهيكلي��ة: هــي البنيــات التنظيميــة االأ�سا�ســية للملكيــات الزراعيــة التــي ال تتغــري ب�ســرعة مبــرور الوقــت، مثــل 
حجــم املزرعــة وا�ســتخدام االأر�ض. 

املحا�سيل املتعاقبة: املحا�سيل املوؤقتة اأكر من مرة واحدة يف نف�ض االأر�ض يف نف�ض ال�سنة الزراعية.
املمار�س��ات الزراعية امل�س��تدامة: املمار�ســات الزراعية املح�ســنة، والتحول اإليها، وكذا التغيريات الهيكلية التي تزيد من 

تقدمي ال�سلع واخلدمات يف املجال الزراعي ب�سورة م�ستدامة.
املحا�سيل املوؤقتة: حما�سيل ذات دورة زراعية تقل عن ال�سنة الواحدة.

احلرث: اأي تفكيك طبيعي للرتبة يتم يف جمموعة من العمليات الزراعية، اإما يدويا اأو با�ستخدام املعدات.
التع��داد الزراع��ي املو�س��ع: تعــداد جلمــع بيانــات اإ�سافيــة حمــدودة عــن العائــالت التــي لي�ــض لهــا ِملكيــات زراعيــة عندمــا 
تكــون الفر�ــض االأخــرى جلمــع البيانــات قليلــة. وهــو ال يقت�ســر علــى البنيــة املح�سوليــة واأن�ســطة اإنتــاج املا�ســية التــي تتــم 

بوا�ســطة احليــازة الزراعية.
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الـملحق رقم )2(
 ت�سنيف املحا�سيل الزراعية 

CPC وفق الت�سنيف املركزي للمنتجات
الرمز CPC 2.1الإ�سم النباتياإ�سم املح�سول

Musa textilis01929.05القنب )قنب مانيال(

Medicago sativa01912الرب�سيم احلجازي كعلف

Medicago sativa01940الرب�سيم احلجازي ك�ستالت

Prunus dulcis01371اللوز

Angelica archangelica01690�سيقان ح�سي�سة املالك

Pimpinella anisum01654بذور الين�سون

Malus sylvestris01351التفاح

Prunus armeniaca01343امل�سم�ض

Areca catechu01379.01الفوفل )جوز التنبول(

Arracacia xanthorrhiza01599اأرا�سا

Maranta arundinacea01599ح�سي�سة ال�سهام 

Cynara scolymus01216اخلر�سوف

Asparagus officinalis01211الهليون

Persea Americana01311االأفوكادو

Pennisetum americanum0118باجرا )ثيوم اأغرب(

 Vigna  أو Voandzeia subterraneaفول البامبارا
subterranea01708

 ,Musa sapientum, M. cavendishiiاملوز 
M.nana01312

Hordeum vulgare0115ال�سوفان

Laurus nobilis, 01690اأوراق الغار 

Ocimum basilicum01690الريحان

البقول، جافة، �ساحلة لالأكل، 
Phaseolus vulgaris01701بالن�سبة للحبوب
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Vigna spp. 01701 و Phaseolusالبقول، حم�سودة خ�سراء

Beta vulgaris01919.01البنجر، علف )�سوندر(

Beta vulgaris01801البنجر، اأحمر

Beta vulgaris01801بنجر، ال�سكر

Beta vulgaris01919.01البنجر، ال�سكر لالأعالف

Beta vulgaris01803البنجر، ال�سكر لل�ستالت

Citrus bergamia01329الربغموت

Areca catechu01379جوز التنبول

Piper nigrum01651الفلفل االأ�سود

Acacia mearnsii03250غبب اأ�سود )حلاء(

Rubus spp.01353.02التوت االأ�سود من خمتلف االأنواع

Vaccinium myrtillus; V. corymbosum01355.01التوت

Bertholletia excelsa01377اجلوز الربازيلي

Artocarpus altilis01319�سجرة اخلبز

Vicia faba01702الفول، جاف

Vicia faba01702البقول، حم�سودة خ�سراء 

Brassica oleracea var. botrytis01213الربوكلي

Sorghum bicolor0118�سجرة الدخن

Sorghum bicolor0114الذرة البي�ساء

Brassica oleracea var. gemmifera01212الكرنب

Fagopyrum esculentum01192حنطة �سوداء

Brassica oleracea var. capitata01212كرنب )اأحمر، اأبي�ض، �سافوي(

Brassica chinensis01212كرنب، �سيني

Brassica spp.01919.10كرنب، لالأعالف
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Theobroma cacao0164الكاكاو )كاكاو(

Cucumis melo01229الكنتالوب

Carum carvi01654يذور الكاراويا

Elettaria cardamomum01653الهيل

Cynara cardunculus01219احلرف�ض الربي

Ceratonia siliqua01391اخلروب

Daucus carota ssp. sativa01251اجلزر، قابل لالأكل

Daucus carota ssp. sativa01919.13اجلزر، لالأعالف

Anacardium occidentale01372الكا�سو

Manihot esculenta01592الكا�سافا )منهوت(

Ricinus communis01449فول اخلروع

Brassica oleracea var. botrytis01213القرنبيط

Apium graveolens var. rapaceum01259كرف�ض لفتي

Apium graveolens01290كرف�ض

Sechium edule01239.90�سيوت

Prunus avium,, cerasus avium01344.02ال�سري 

Castanea sativa01373اجلوز

Cicer arietinum01703احلم�ض )حم�ض جرامي(

Cichorium intybus01214ال�سيكوريا 

Cichorium intybus01214�سيكوريا للنباتات

الفلفل احلار، جاف )جميع 
Capsicum spp. (annuum) 01652االأ�سناف(

الفلفل احلار، ريان )جميع 
Capsicum spp. (annuum) 01652االأ�سناف(

Cinnamomum verum01655الكمون

Citrus medica01329اأترج
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 Cymbopogon citrates/ Cymbopogonطيب العرب
nardus 35410.01

Citrus reticulata01324.02الكليمنتني

 Eugenia aromatica (Syzygiumالقرنفل 
aromaticum)01656

Trifolium spp.01919.07بر�سيم لالأعالف )جميع االأ�سناف(

Trifolium spp.01919بر�سيم لل�ستالت )جميع االأ�سناف(

 .Erythroxypum novogranatense, Eالكوكا 
coca 01930

Theobroma cacao0164الكاكاو )كاكاو(

Cocos nucifera0146جوز الهند

Colocasia esculenta01599لوف اأ�سفر

Coffea spp.0161النب

Cola acuminata; C. nitida; C.vera03230جوز الكوال )جميع االأ�سناف(

Brassica napus 01443ال�سلجم )بذور اللفت(

Zea mays01121الذرة )ال�سفراء( للحبوب

Zea mays01121الذرة )ال�سفراء( لالأعالف

Zea mays01290ذرة )حلوة( للخ�سروات

Valerianella locusta01219الذرة لل�سلطة

Gossypium spp.01921القطن )جميع االأ�سناف(

Gossypium spp.01921بذور القطن )جميع االأ�سناف(

Vigna unguiculata01706لوبيا بعني �سوداء، للحبوب

Vigna unguiculata01706لوبيا، حم�سودة خ�سراء 

Vaccinium macrocarpon; V. oxycoccus01355.02التوت الربي

Lepidium sativum01219اجلرجري

Cucumis sativus01232اخليار

Ribes spp.01351.02الك�سم�ض )جميع االأ�سناف(
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Annona reticulate01319الق�سطة

Colocasia esculenta01599القلقا�ض

Phoenix dactylifera01314التمر

Anethum graveoles01690ال�سبت وبذور ال�سبت

Moringa oleifera01690�سجرة الرواق

Sorghum bicolor01142ذرة الدرا )الذرة البي�ساء(

Triticum durum01111قمح ياب�ض

Vigna subterranea01709بازالء

Xanthosoma spp.; Colocasia spp.01599قلقا�ض اإدو

Solanum melongena01233باذجنان

Cichorium endivia01214�سيكوريا )اأنديف(

Foeniculum vulgare01290ال�سمر

Trigonella foenum-graecum01690حلبة مزروعة

Ficus carica01315التني

Corylus avellana01374البندق العمالق )بندق(

Furcraea macrophylla01929�سيزال اأبي�ض

Linum usitatissimum01929.01الكتان لالألياف

Linum usitatissimum01929.01الكتان للبذور الزيتية )بذور الكتان(

Digitaria exilis; D. iburua01193ديجيتاريا معرتبة

Phormium tenax01929كتان نيوزيلندا

Allium sativum01252الثوم، جاف

Allium sativum01252الثوم، اأخ�سر

Pelargonium spp.; Geranium spp.01930جريانيوم

Zingiber officinale01657اجلنزبيل
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Panax spp.01930اجلن�سنج

Ribes spp.01351.01ك�سم�ض �سائك )جميع االأ�سناف(

Lagenaria spp; Cucurbita spp. 01235كو�سى

Cicer arietinum01703حم�ض جرامي )حم�ض(

Vitis vinifera0133االأعناب

Citrus paradisi01321جريب فروت

Vitis vinifera01330اأعناب للزبيب

Vitis vinifera01330اأعناب املائدة 

Vitis vinifera01330اأعناب النبيذ 

Lygeum spartum01929ح�سي�سة االأ�سربتو

Dactylis glomerata01919جنيلة، الب�ساتني

Sorghum bicolour var. Sudanense01919جنيلة، �سوداين

Arachis hypogaea0142فول )فول �سوداين(

Paulinia cupana01690جوارانة

Psidium guajava01316.02اجلوافة

Sorghum bicolor0114ذرة غينيا )ذرة بي�ساء(

 Afframomum melegueta, piperفلفل غينيا  
guineense, xylopia aethiopica(01690

Corylus avellana01374البندق

Cannabis sativa ssp. Indica01929.02األياف القنب

Musa textilis01929.05قنب مانيال

Crotalaria juncea01922قنب، ال�سم�ض

Cannabis sativa )marijuana)01449بذر القنب

Agave fourcroydes01929�سيزال

Lawsonia inermis03250احلناء
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Humulus lupulus01659ح�سي�سة الدينار

Vicia faba01702فول اخليل

Armoracia rusticana01259فجل اخليل

Zea mays01121ذرة مهجن

Indigofera tinctoria03250النيلة

Jasminum spp. 01620اليا�سمني

Helianthus tuberosus01599خر�سوف القد�ض

 .S  أو  Simmondsia californicaجوجوبا
chinensis01499.03

Sorghum bicolor0114الذرة البي�ساء احللوة

 .Corchorus sppاجلوت
01922)اأكر من 30 اإ�ض بي(

Brassica oleracea var. Acephala01212كايل

Ceiba pentandra01929.07كابوك

Piper methysticum 01690الكافا

Hibiscus cannabinus01922الكناف

Actinidia deliciosa01352فاكهة الكيوي

Brassica oleracea var. gongylodes01212اأبو ركبة

01379.02اأنظر جوز الكوالجوز الكوال

 .Lavandula sppاخلزامي
01930)اأكر من 15 اإ�ض بي(

Allium ampeloprasum; Allium porrum01254الكرات

Citrus limon01322الليمون

Cymbopogon citratus35410ح�سي�سة الليمون

Lens culinaris01704العد�ض

Lespedeza spp.01919لي�سبيديزا )جميع االأ�سناف(

Lactuca sativa var. capitata01214اخل�ض 
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Citrus aurantifolia01322املوالح، حم�سية

Citrus limetta01322املوالح، احللوة

Linum usitatissimum01441بذور الكتان )كتان للبذور الزيتية(

Glycyrrhiza glabra01930العرق�سو�ض

Litchi chinensis01319الليت�سي

Eriobotrya japonica01359الب�سملة

Lupinus spp.01709.02الرتم�ض )جميع االأ�سناف(

Macadamia spp. ternifolia01379مكادميا )جوز املاكادميا(

Myristica fragrans01653احلبهان

Agave atrovirens01929املاجوي

Zea mays0112الذرة )الذرة ال�سفراء(

Zea mays0112الذرة )ال�سفراء( لالأعالف 

Zea mays0112ذرة )مهجن( 

Zea mays0112ذرة، عادية 

Citrus reticulata01324املندرين

Beta vulgaris01919.01�سمندر )بنجر اأعالف(

Mangifera indica01316.01املاجنو

Garcinia mangostana01316.03جوز جندم/املاجنو�ستانو

Manihot esculenta01592املنيهوت )ك�سافا(

Mixture of Triticum spp.; Secale cereale01199.02ما�سلني )خليط حبوب(

Mespilus germanica01359الب�سملة

Cucumis melo01229ال�سمام )عدا البطيخ(

Sorghum bicolor0118�سجرة الدخن

Pennisetum americanum0118دخن، باجرا
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Pennisetum americanum0118دخن اأغربة

Eleusine coracana0118راجي، دخن اأ�سبعي

Setaria italica0118دخن اإيطايل

Echinochloa esculenta0118دخن ياباين

Pennisetum americanum0118دخن اأغرب )باجرا(

Panicum miliaceum0118دخن برو�سو

Mentha spp.01930نعناع )جميع االأ�سناف(

Morus spp.01343توت، للفاكهة )جميع االأ�سناف(

Morus alba01343توت لدود الفز

Agaricus spp.; Pleurotus spp.; Volvariella0127امل�سروم

Brassica nigra; Sinapis alba01442اخلردل

Prunus persica var. nectarina01355النكتارين

Phormium tenax01929كتان نيوزيلندا

Guizotia abyssinica01929احلبة ال�سوداء

Myristica fragrans01653جوزة الطيب

 .Avena sppالدخن، لالأعالف
01919.92)حوايل 30 اإ�ض بي(

.Avena spp  الدخن، للحبوب 
0117)حوايل 30 اإ�ض بي(

Elaeis guineensis01491نخيل الزيوت

 Abelmoschus esculentus; Hibiscusالبامية
esculentus01239.01

Olea europaea0145الزيتون

Allium cepa01253بذور الب�سل 

Allium cepa01253الب�سل ، اجلاف 

Allium cepa01253الب�سل، االأخ�سر 

Papaver somniferum01930االأفيون
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Citrus sinensis01323الربتقال

Citrus aurantium01323الربتقال، املر

Various0196نباتات الزينة

Borassus flabellifer03250نخل الباملريا

Elaeis guineensis01491.02النخيل، زيت البذرة

Elaeis guineensis01491.01نخيل الزيوت

Metroxylon sagu23230نخل ال�ساجو

Carica papaya01317بابايا

Pastinaca sativa01259اجلزر االأبي�ض

Pisum sativum01705البازالء، �ساحلة لالأكل، للحبوب

Pisum sativum01705بازالء، حم�سودة خ�سراء 

Prunus persica01355اخلوخ

Arachis hypogaea0142الفول ال�سوداين )الفول(

Pyrus communis01342.01الكمرى

Carya illinoensis01379جوز البكان

Piper nigrum01651الفلفل االأ�سود

 .Capsicum sppالفلفل، اجلاف 
01652)اأكر من 30 اإ�ض بي(

Diospyros kaki; Diospyros virginiana01359.01كاكي فروراثيا

Cajanus cajan01707بازالء هندية

Ananas comosus01318االأنانا�ض

Pistacia vera01375ف�ستق حلبي

Musa paradisiaca01313.01موز اجلنة

Prunus domestica 01356الربقوق

Punica granatum01399الرمان
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Citrus grandis01321بوميلو

Papaver somniferum01448بذرة اخل�سخا�ض

Papaver somniferum01930ق�ض اخل�سخا�ض

Solamum tuberosum0151البطاط�ض

Ipomoea batatas01591البطاطا

Prunus domestica 21412قرا�سيا

 .Cucurbita sppالياقطني، �سالح لالأكل 
01235)اأكر من 25 اإ�ض بي(

 .Cucurbita sppالياقطني، لالأعالف 
01919.11)اأكر من 25 اإ�ض بي(

Chrysanthemum cinerariaefolium01930.02بايرثيم

 .Aspidosperma sppكويرباكو 
03250)اأكر من 3 اإ�ض بي( 

See Macadamia01379جوز كوينزالند 

Cydonia oblonga01342.02ال�سفرجل

 .Cinchona sppالكينني
01930)اأكر من 6 اإ�ض بي( 

Chenopodium quinoa01194كينوا

 Raphanus sativus )inc. Cochleariaالفجل
armoracia)01259

Boehmeria nivea01929.03الرامي

Brassica napus 01443بذور اللفت )ال�سلجم(

 .Rubus sppالرا�سربي )جميع االأ�سناف(
01353.01)اأكر من 360 اإ�ض بي(

Beta vulgaris01801البنجر االأحمر

Agrostis spp.01919ريد توب

Boehmeria nivea26190ري

Rheum spp.01219الروبارب

Oryza sativa; Oryza glaberrima0113االأرز 

Rose spp.01930الورد
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Hevea brasiliensis01950املطاط

 Brassica napus var. napobrassica01919لفت �سويدي

Secale cereale0116ال�سيلم

 .Lolium sppبذور الزوان
01919.05)حوايل 20 اإ�ض بي(

Carthamus tinctorius01446القرطم

Crocus savitus 01690زعفران مزروع 

Onobrychis viciifolia01919قطب مزروع

Tragopogon porrifolius01259ال�سل�سفي

Achras sapota01319�سابوطة

Citrus reticulata01324�سا�ستوما )ماندرين/تاجنرين(

Scorzonera hispanica01259ال�سل�سفي االأ�سود

Sesamum indicum01444ال�سم�سم

�سجرة ال�سي )زبدة ال�سي اأو جوز 
الكاريت(

Vitellaria paradoxa  أو Butyrospermum 
parkii01499.01

Agave sisalana01929.04ال�سيزال

Sorghum bicolor0114الذرة البي�ساء

Sorghum bicolor0114الذرة البي�ساء 

Sorghum bicolor0114ذرة الدرا )الذرة البي�ساء( 

Sorghum bicolor0114ذرة غينيا )ذرة بي�ساء( 

Sorghum bicolor0114الذرة البي�ساء احللوة 

Sorghum bicolor01809الذرة ال�سكرية 

Prunus cerasus, cerasus acida01344.01ال�سري احلام�ض 

Glycine max0141فول ال�سويا 

Glycine max0141ح�سائ�ض فول ال�سويا 

Triticum spelta01112احلنطة
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Spinacia oleracea01215ال�سبانخ

 .Cucurbita sppالقرع
01235)اأكر من 25 اإ�ض بي(

 .Fragaria sppالفراولة
01344)اأكر من 30 اإ�ض بي(

Beta vulgaris01801بنجر ال�سكر 

Beta vulgaris01919.01بنجر ال�سكر لالأعالف 

Beta vulgaris01801بنجر ال�سكر لل�ستالت 

Saccharum officinarum01919.92ق�سب ال�سكر لالأعالف 

Saccharum officinarum01802ق�سب ال�سكر لل�سكر اأو للكحول

Saccharum officinarum01802ق�سب ال�سكر للت�سقيف 

Helianthus annuus01919.92عباد ال�سم�ض لالأعالف 

Helianthus annuus01445عباد ال�سم�ض لبذور الزيت 

Crotalaria juncea01922القنب الهندي

Brassica napus var. napobrassica01919كرنب لفتي

Brassica napus var. napobrassica01919.02كرنب لفتي لالأعالف 

Zea mays01290الذرة ال�سكرية

Citrus limetta01322املوالح، احللوة

Capsicum annuum01231الفلفل احللو

Lopmoea batatas01591البطاطا

Sorghum bicolor01809الذرة ال�سكرية

 Shorea aptera; S. stenocarpa; Sapium�سجرة التالو
sebiferum; Stillingia sebifera01499.04

Citrus reticulata01324.01تنجرين

Xanthosoma sagittifolium01599التانيا

Manihot esculenta01592ن�سا املانيهوت )الك�سافا(

Colocasia esculenta01599القلقا�ض
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Camellia sinensis0162ال�ساي

Eragrostis abyssinica 01199.01التيف

Thymus vulgaris01690الزعرت

Phleum pratense01940ح�سي�سة التيموثي

Nicotiana tabacum0197التبغ

Lycopersicon esculentum01234الطماطم

 .Lotus sppقرن الغزال
01929)حوايل 100 اإ�ض بي(

 Hybrid of Triticum aestivum and Secaleالرتيتيكال 
cereale01191

Aleurites spp.; Fordii 01499.02�سجرة التوجن

Curcuma longa 01690الكركم

Brassica rapa01251لفت، �سالح لالأكل 

Brassica rapa01919.12لفت، لالأعالف 

Urena lobata01922اليورينا )جوت الكونغو(

Vicia sativa01709.01القطاين 

Juglans spp. ، ep. regiaاجلوز
01376)اأكر من 20 اإ�ض بي( 

Citrullus lanatus01221البطيخ

Triticum aestivum0111القمح

 .Dioscorea sppالنباتات املت�سلقة
01593)اأكر من 120 اإ�ض بي(

Xanthosoma sagittifolium01599اليوتيا

Ilex paraguariensis01630املاتيه
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الـمـلحق رقم )3(
CPC ت�سنيف املا�سية وفق الت�سنيف املركزي للمنتجات 

الرابط بالت�سنيف CPC الن�سخة 2.1  الو�سفالدرجةاملجموعة

1

0211احليوانات الزراعية1

02111البقر11

02112اجلامو�ض12

02119احليوانات الزراعية االأخرى19

2

02123-02122الغنم واملاعز2

02122االأغنام21

02123املاعز22

02140اخلنازير33

4

02133 -02131اأ�سباه اخليول4

02131اخليول41

02132احلمري42

02133البغال والنغال43

5

02121اجلمال والإبليات5

*02121اجلمال51

*02121الالما واالألبكة52

*02121االإبليات االأخرى59

6

 0215الدواجن  6

02151الفراريج61

02152الديوك الرومية62

02153االأوز63

02154البط64

02155الدجاج ال�سوداين65



88

7

 ,02195-02191 ,02129حيوانات اأخرى 7
02199*

71
الغزالن، الظبيان، الرنة، واحليوانات املجرتة 

02129االأخرى

02191االأرانب واالأرانب الربية72

*02192حيوانات الفراء مثل الثعالب واملينك73

*02192الكالب والقطط74

02193النعام واالأمو75

02194الطيور االأخرى )مثل احلمام(76

79
احليوانات االأخرى )مثل الثدييات العليا، 

*02199 ,02195 ,*02192االأفيال، الزواحف، احلمري الوح�سية(

8

*02199 ,02196احل�سرات والديدان8

02196النحل81

*02199ديدان احلرير82

*02199احل�سرات والديدان االأخرى 89
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الـملحق رقم )4(
 ت�سنيف املاكينات )اللت( واملعدات الزراعية

 
الدرجة الدرجةاملجموعة

نوع املاكينات واملعدات امل�ستخدمةالو�سف الفرعية
 HS الرمز

 2012

1 11 111
املعدات التي 

تعمل يدويا

8432.30بّذارة ُم�سِمدة

8432.30اآلة الت�ستيل

8433.52اآلة در�ض

8437.10مذراة

8424.81بخاخة

8424.81عّفارة

8413.20م�سخة يدوية اأو معدات الري اليدوية االأخرى

2

 

معدات تعمل 
با�ستخدام 
احليوانات

8432.10حمراث خ�سبي

8432.10حمراث من ال�سلب

8432.20املحراث21211

8432.21م�سط قر�سي

8432.30بّذارة ُم�سِمدة

3

31

 

 

331

ماكينات تعمل 
با�ستخدام 
احليوانات

ماكينات 
اال�ستخدام 

الزراعي العام

8429.20اآلة ت�سوية

8716.10عربة جمرورة بحيوان

84.24معدات ري تعمل با�ستخدام احليوانات

8407اآالت االحرتاق الداخلي

8412.80اآالت االحرتاق اخلارجي

32

85.01مولد كهربائي 

85.01حمرك كهربائي

84.70كمبيوتر ُم�ستخَدم يف االإدارة الزراعية

معدات اإلكرتونية اأخرى ُم�ستخَدمة يف 
8470.90االإدارة الزراعية
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الدرجة الدرجةاملجموعة
نوع املاكينات واملعدات امل�ستخدمةالو�سف الفرعية

 HS الرمز
 2012

اجلرارات 
والبلدوزرات 

الرافعات 
االأخرى

8701.30جرار جنزير

8701.90جرار دفع رباعي

33

 

 

 

8701.10جرار اأحادي املحور

8429.11بلدوزر

مركبة حتميل
-8704.10لوري/�ساحنة

.90

-8901.20قارب
.90; 8902

8701.90مركبات اأخرى

8716.20مقطورة

ماكينات 
ومعدات 
املحا�سيل

ماكينات 
ومعدات 

جتهيز وزراعة 
االأر�ض

8432.10عزاقة اآلية 

8432.10حمراث
8432.10عزاقة دوارة
8432.29م�سط دوار 
8432.21م�سط قر�سي
8432.80بذارة حبوب
8432.30مبذر ناثر

8432.30بّذارة ُم�سِمدة
8432.29حمراث
8432.30غرا�سات

8429.20اآالت ت�سوية

-8429.51حفارات
.59

8432.80ممهدة �سطحية
8432.30اآلة الت�ستيل

332

ماكينات 
ومعدات 
�سيانة 

املحا�سيل

8432.40مفر�سة االأ�سمدة الع�سوية 

8432.40ناثرة �سماد كيماوي 

8424.81بخاخة

8424.81عّفارة

8424.81م�سخة مياه

8424.81الري بالتنقيط 

8424.81الري بالر�سا�سات

8424.81البخاخات ومعدات الري املو�سعي االأخرى

8424.81معدات الري االأخرى
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الدرجة الدرجةاملجموعة
نوع املاكينات واملعدات امل�ستخدمةالو�سف الفرعية

 HS الرمز
 2012

 

34

333

ماكينات 
ومعدات 
ح�سد 

املحا�سيل

8433.10جزازة للمحا�سيل النجيلية

8433.30ميب�سة الكالأ

8433.40حازمة باالت الدري�ض

8433.59ح�سادة كالأ

8433.59مروحة نفخ للكالأ

8433.51ح�سادة درا�سة 

8433.59اآلة جمع الذرة

8433.53قالعة البطاط�ض

8433.59ح�سادة بنجر ال�سكر

ح�سادة رابطة

334

 

 

ماكينات 
ومعدات ما 
بعد ح�سد 
املحا�سيل

8433.52اآلة در�ض

ماكينات 
ومعدات 
املا�سية

8437.10اآلة تنظيف احلبوب

8437.10معدات الفرز والت�سوية

8434.10ماكينات احللب

8434.20ماكينة االألبان

8419.89ُمربد االألبان

8421.11اآلة ف�سل الق�سدة

8436.20اآلة تفريخ

8436.80ماكينة تربية النحل

35

ماكينات 
ومعدات تربية 
االأحياء املائية

 8438.80
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الـملحق رقم )5(
 الت�سنيف ال�سناعي الدويل املوحد جلميع الأن�سطة القت�سادية 

)ISIC( جمال الإح�ساء الزراعي
املجموعة 11: زراعة املحا�سيل غر املعمرة 

ت�ســمل هــذه املجموعــة ن�ســاط زراعــة املحا�سيــل غــري املعمــرة – اأي النباتــات التــي ال تــدوم اأكــر مــن مو�ســمني زراعيــني. 
 :»ISIC« ويدخل فيها زراعة هذه النباتات بغر�ض اإنتاج ال�ســتالت. وتتكون من �ســبع درجات

الدرجة ISIC 0111: زراعة احلبوب )عدا االأرز(، واملحا�سيل البقولية وبذور الزيوت
الدرجة 0112: زراعة االأرز 

الدرجة ISIC 0113: زراعة اخل�سروات والبطيخ وال�سمام، واجلذور والدرنات 
الدرجة ISIC 0114: زراعة ق�سب ال�سكر 

الدرجة ISIC 0115: زراعة التبغ
الدرجة ISIC 0116: زراعة حما�سيل االألياف

الدرجة ISIC 0119: زراعة املحا�سيل غري املعمرة االأخرى 
ويدخل فيها ما يلي: 

زراعــة احلبــوب مثــل: القمــح والــذرة ال�سفــراء والــذرة البي�ســاء وال�ســوفان وال�ســيلم والدخــن، واحلبــوب االأخــرى غــري 
امل�سنفــة يف اأي مو�ســع اآخــر. 

زراعــة املحا�سيــل البقوليــة مثــل: البقــول، والفــول، واحلم�ــض، واللوبيــا، والعد�ــض، والرتم�ــض، والبــازالء، واملحا�سيــل 
البقوليــة االأخــرى.

زراعــة بــذور الزيــوت مثــل: فــول ال�سويــا، والفــول، وفــول اخلروع، وبــذور الكتان، وبــذر اخلردل، واحلبة ال�ســوداء، وبذور 
اللفت، وبذور القرطم، وبذور ال�سم�ســم، وبذور زهرة عباد ال�سم�ــض، وبذور الزيوت االأخرى.

زراعة االأرز )مبا يف ذلك الزراعة احليوية وزراعة االأرز املعدل وراثيا(.
زراعــة اخل�ســروات الورقيــة وال�ســاقية مثــل: اخلر�ســوف، والهليــون، والكرنــب، والقرنبيــط، والربوكلــي، وال�ســيكوريا، 

وال�ســبانخ، واخل�ســروات الورقيــة اأو ال�ســاقية االأخــرى.
زراعــة اخل�ســروات املثمــرة مثــل: اخليــار، والباذجنــان، والطماطــم، والبطيــخ، والكنتالــوب، واخل�ســروات املثمــرة 

االأخــرى.
ــة  ــروات الثومي ــل، والكــرات، واخل�س ــوم، والب�س ــل: اجلــزر، واللفــت، والث ــة مث ــة اأو الدرني ــروات اجلذري زراعــة اخل�س

االأخــرى، واخل�ســروات اجلذريــة اأو الب�سليــة اأو الدرنيــة االأخــرى.
زراعة عي�ض الغراب )امل�سروم( والكماأة.

زراعة بذور اخل�سروات، عدا بذور البنجر.
زراعة بنجر ال�سكر.

زراعة اخل�سروات االأخرى.
زراعة اجلذور والدرنات مثل: البطاط�ض، والبطاطا، والك�سافا، والنباتات املت�سلقة واجلذور والدرنات االأخرى.

زراعة ق�سب ال�سكر.
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زراعة التبغ غري امل�سنع.
زراعة القطن.

زراعة اجلوت، وتيل القناف، واألياف اللحاء االأخرى للن�سيج.
زراعة الكتان والقنب.

زراعة ال�سيزال واألياف الن�سيج االأخرى من االأجاف اجلن�ض.
زراعة القنب، والرامي، والياف الن�سيج االأخرى من اخل�سروات.

زراعة املحا�سيل الليفية االأخرى.
ــض  ــذرة واحل�سائ� ــض ال ــنفوان، وح�سائ� ــيم، وال�س ــالف، والرب�س ــذور االأع ــف، وج ــمندر العل ــي، و�س ــب اللفت ــة الكرن زراع

ــة االأخــرى. االأخــرى، وكايل االأعــالف ومنتجــات االأعــالف املماثل
زراعة بذور البنجر )ما عدا بذور بنجر ال�سكر( وبذور نباتات االأعالف.

زراعة الزهور، مبا يف ذلك اإنتاج زهور الزينة وبراعم الزهور.
زراعة بذور الزهور.

وال يدخل فيها ما يلي: 
زراعة نتاج امل�سروم، اأنظر 0130.

زراعة االأنواع غري املعمرة، واملحا�سيل العطرية، والعالجية، والدوائية، اأنظر 0128.  
املجموعة 012: زراعة املحا�سيل املعمرة

ت�ســتمل املجموعــة علــى زراعــة املحا�سيــل املعمــرة – اأي التــي تــدوم الأكــر من مو�ســمني زراعيــني، اإما باأن متوت ال�ســيقان 
وتبقى اجلذور بعد كل مو�سم اأو تنمو ب�سكل متوا�سل. ويدخل فيها زراعة هذه النباتات بغر�ض اإنتاج ال�ستالت. وتتكون 

 :ISIC املجموعة من ت�سع درجات
الدرجة ISIC 0121: زراعة العنب

الدرجة ISIC 0122: زراعة الفواكه اال�ستوائية و�سبة اال�ستوائية
الدرجة ISIC 0123: زراعة الفواكه احلم�سية

الدرجة ISIC 0124: زراعة الفواكه التفاحية والفواكه اللوزية
الدرجة ISIC 0125: زراعة اأ�سجار و�سجريات الفواكه والبندق االأخرى 

الدرجة ISIC 0126: زراعة الفواكه الزيتية 
الدرجة ISIC 0127: زراعة حما�سيل امل�سروبات 

الدرجة ISIC 0128: زراعة التوابل واملحا�سيل العطرية، والعالجية، والدوائية  
الدرجة ISIC 0129: زراعة املحا�سيل املعمرة االأخرى

ويدخل فيها ما يلي:
زراعة عنب النبيذ وعنب املائدة يف تكعيبات

زراعة الفواكه اال�ســتوائية و�ســبة اال�ســتوائية: االأفوكادو، املوز وموز اجلنة، التمور، التني، املاجنو، البابا�ــض، االأنانا�ــض، 
والفواكه اال�ستوائية و�سبة اال�ستوائية االأخرى

زراعــة الفواكــه احلم�سيــة: اجلريــب فــروت، البوميلــو، الليمــون واملوالــح، الربتقــال، اليو�ســفي، املندريــن والكلينانتــني، 
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والفواكــه احلم�سيــة االأخرى
زراعــة الفواكــه التفاحيــة والفواكــه اللوزيــة: التفاح، امل�سم�ــض، ال�ســري وال�ســري احلام�ــض، اخلوخ والنكتاريــن، الكمرى 

وال�ســفرجل، الربقوق، والفواكه التفاحية والفواكه اللوزية االأخرى
زراعة العنبيات: التوت، الك�سم�ض، الزبيب، فاكهة الكيوي، توت العليق، الفراولة، والعنبيات االأخرى

زراعة بذور الفواكه 
زراعة مك�سرات االأكل: اللوز، والكا�سو، اأبو فروة، البندق، الف�ستق، اجلوز، واملك�سرات االأخرى

زراعة فواكه االأ�سجار وال�سجريات االأخرى: حبوب اخلرنوب
زراعة فواكه الزيوت: جوز الهند، الزيتون، نخيل الزيوت، وفواكه الزيوت االأخرى

زراعة حما�سيل ال�سراب: النب، ال�ساي، املته، الكاكاو، وحما�سيل ال�سراب االأخرى
زراعــة حما�سيــل االأنــواع املعمــرة وغــري املعمــرة واملحا�سيــل العطريــة: الفلفــل، الفلفــل احلــار، جــوزة الطيــب، احلبهــان، 

الين�ســون، البديــان وال�ســمر، الكمــون، القرنفــل، الزجنبيــل، الفانيليا، ح�سي�ســة الدينار، وحما�سيــل التوابل والعطور
زراعة حما�سيل العقاقري واملخدرات

زراعــة النباتــات املُ�ســتخَدمة اأ�سا�ســا يف العطــور، االأدويــة، املبيــدات احل�ســرية اأو م�ســادات الفطريــات، اأو يف اأغرا�ــض 
اأخرى

زراعة اأ�سجار املطاط
زراعة اأ�سجار عيد امليالد

زراعة االأ�سجار التي ُت�ستخرج منها الع�سارة 
زراعة مواد اخل�سروات من النوع املُ�ستخِدم اأ�سا�سا يف الزراعة

وال يدخل فيها ما يلي: 
�سناعة النبيذ، اأنظر 1102

زراعة فول ال�سويا، اأو الفول، اأو بذور الزيوت االأخرى، اأنظر 0111
جتميع ع�سارة االأ�سجار اأو ال�سمغ املطاطي يف الربية، اأنظر 0230

املجموعة 13: انت�سار النباتات 
ت�ســتمل هــذه املجموعــة علــى كافــة مــواد املزروعــات اخل�سريــة، مبــا يف ذلــك الق�سا�ســات، ال�ســرطانات، وال�ســتالت 
لالنت�ســار املبا�ســر للنباتــات اأو اإيجــاد خمــزون لتطعيمــات النباتــات يتــم بــه التطعيم بالطعــوم املختارة للزراعــة من اأجل 

اإنتــاج املحا�سيــل. ويتكــون مــن درجــة ISIC التاليــة: 
املجموعة 0130: انت�سار النباتات

ويدخل فيها ما يلي:
زراعة النباتات للزراعة

زراعة النباتات الأغرا�ض الزينة، مبا يف ذلك ع�سب الت�ستيل
زراعة نباتات البوي�سالت، الدرنات واجلذور، الق�سا�سات والُف�سل، ونتاج امل�سروم 

ت�سغيل ح�سانات االأ�سجار، عدا ح�سانات الغابات
وال يدخل فيها ما يلي:
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 زراعة النباتات بغر�ض اإنتاج ال�ستالت، اأنظر 011 و012
ت�سغيل ح�سانات اأ�سجار الغابات، اأنظر 0210

املجموعة 014: االإنتاج احليواين 
:»ISIC« ت�ستمل هذه املجموعة على تن�سئة وتربية جميع احليوانات، عدا احليوانات املائية. وتتكون من ثمان درجات

الدرجة ISIC 0141: تربية البقر واجلامو�ض 
الدرجة ISIC 0142: تربية اخليول واأ�سبه اخليول

الدرجة ISIC 0143: تربية اجلمال االإبليات 
الدرجة ISIC 0144: تربية االأغنام واملاعز

الدرجة ISIC 0145: اخلنازير 
الدرجة ISIC 0146: تربية الدواجن 

الدرجة ISIC 0149: تربية احليوانات االأخرى 
ويدخل فيها ما يلي:

تربية البقر واجلامو�ض
اإنتاج احلليب البقري الطبيعي من البقر واجلامو�ض 

اإنتاج منى البقر
تن�سئة وتربية اخليول )مبا يف ذلك خيول ال�سباق(، احلمري، البغال اأو النغال

تن�سئة وتربية اجلمال )اجلمال العربية( واالإبليات
تن�سئة وتربية االأغنام واملاعز

اإنتاج حليب االأغنام واملاعز الطبيعي
اإنتاج ال�سوف اخلام

تن�سئة وتربية اخلنازير 
تن�ســئة وتربيــة الدواجــن: دجــاج مــن النــوع »Gallus domesticus« )الفراريــج وديــوك الت�ســمني(، البــط، االأوز، 

الديــوك الرومــي والدجــاج ال�ســوداين
اإنتاج البي�ض

ت�سغيل مفارخ الدواجن
تن�ســئة وتربيــة احليوانــات �ســبة االأليفــة واحليوانــات احليــة االأخــرى: النعــام واالأمــو، والطيــور االأخرى )عــدا الدواجن(، 

احل�ســرات، االأرانــب، وحيوانات الفرو االأخرى
اإنتاج جلود الفرو، جلود الزواحف اأو الطيور من ت�سغيل مزارع الرتبية 

ت�سغيل مزارع الديدان، مزارع الرخويات االأر�سية، املزارع ال�سغرية، اإلخ
تربية دود القز، اإنتاج �سرانق دود القز

تربية النحل واإنتاج ع�سل النحل و�سمع النحل 
تن�سئة وتربية احليوانات االأليفة )عدا االأ�سماك(: القطط والكالب، الطيور مثل الببغاوات، االأقداد، اإلخ

تربية حيوانات متنوعة



96

وال يدخل فيها ما يلي:
معاجلة االألبان، اأنظر 1050

اخلدمات الداعمة للرتبية مثل خدمات اال�ستيالد، اأنظر 0162
تربية ورعاية حيوانات املزارع، اأنظر 0162

اإنتاج اجللود اخلام من املجازر، اأنظر 1010
ت�سغيل ا�سطبالت خيول ال�سباق والركوب، اأنظر 9319

جز فرو االأغنام مقابل اأجر اأو بالتعاقد، اأنظر 0162
اإنتاج ال�سوف املجزوز، اأنظر 1010

اإنتاج الري�ض اأو الوبر، اأنظر 1010
اإنتاج اجللود اخلام املاأخوذة عن اأعمال ال�سيد والفخاخ، اأنظر 0170

ت�سغيل مزارع ال�سفادع، مزارع التما�سيح، مزارع الديدان البحرية، اأنظر 0321، 0322
ت�سغيل املزارع ال�سمكية، اأنظر 0321، 0322

تدريب احليوانات االأليفة، اأنظر 9609
املجموعة ISIC 015: الزراعة املختلطة

ت�ســتمل هــذه املجموعــة علــى االإنتــاج امل�ســرتك للمحا�سيل واحليوانات بــدون اإنتاج متخ�س�ض للمحا�سيــل اأو احليوانات. 
لي�ض حجم العملية الزراعية االإجمايل عامال حا�سما. واإذا ما جتاوز اإنتاج املحا�سيل اأو احليوانات يف وحدة معينة 66 
باملائــة مــن احلــدود الكليــة املعياريــة، فــاإن الن�ســاط امل�ســرتك ال يجب اأن يدخل هنــا، ولكن يخ�س�ض ملــزارع املحا�سيل اأو 

احليوانات. وتتكون هذه املجموعة من درجة ISIC التالية:
الدرجة ISIC 0150: الزراعة امل�سرتكة 

وال يدخل فيها ما يلي:
 زراعة املحا�سيل املختلطة، اأنظر املجموعتني 011 و012

مزارع احليوانات املختلطة، اأنظر املجموعة 014
تربية االأحياء املائية

يتعلــق هــذا امللحــق بالربنامــج العاملــي لالإح�ســاء الزراعــي 2020 اإذا مــا مت اإدخــال اإمــا وحــدة ا�ســتزراع مائــي يف 
االإح�ســاء الزراعــي اأو مت اإجــراء االإح�ســاء الزراعــي واإح�ســاء تربيــة االأحيــاء املائيــة ب�ســورة م�ســرتكة. 

املجموعة 032: تربية االأحياء املائية 
ت�ســتمل هــذه املجموعــة علــى تربيــة االأحيــاء املائيــة )اأو الزراعــة املائيــة( – اأي العمليــة االإنتاجيــة التي ت�ســمل اال�ســتزراع 
اأو الزراعــة )مبــا يف ذلــك احل�ســاد( للكائنــات املائيــة )االأ�ســماك، الرخويــات، الق�ســريات، النباتــات، التما�ســيح، 
والربمائيــات( با�ســتخدام تقنيــات م�سممــة لزيــادة اإنتــاج الكائنــات حمــل الدرا�ســة خــارج االإمكانيــات الطبيعيــة للبيئــة 

)علــى �ســبيل املثــال، التزويــد باالأ�ســماك ب�ســورة منتظمــة والتغذيــة والوقايــة مــن احليوانــات املفرت�ســة(.
ــر  ــج يف ظــروف االأ�س ــر و/اأو الن�س ــة ال�سغ ــر اإىل مرحل ــالفة الذك ــات �س ــة الكائن ــتزراع اإىل تربي ــري الزراعة/اال�س وت�س
والتقييــد. وعــالوة علــى ذلــك، ي�ســمل تربيــة االأحيــاء املائيــة اأي�ســا امِللكيــة الفرديــة اأو ملكيــة ال�ســركة اأو الدولــة للكائنــات 

املنفــردة يف مرحلــة التن�ســئة اأو اال�ســتزراع، حتــى، و�ســامال احل�ســاد.
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ويتكون من درجات ISIC التالية:
الدرجة ISIC 0321: تربية االأحياء املائية البحري 

الدرجة ISIC 0322: تربية االأحياء املائية يف املياه العذبة 
ويدخل فيها ما يلي:

اال�ستزراع ال�سمكي يف مياه البحار اأو املياه العذبة، مبا يف ذلك ا�ستزراع اأ�سماك الزينة البحرية
اال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة، مبا يف ذلك ا�ستزراع اأ�سماك الزينة يف املياه العذبة

اإنتــاج الريقــات ال�سدفيــة )املحــار، بلــح البحــر، اإلخ(، �سغار اال�ســتاكوزا، �سغــار اجلمربي، �سغار االأ�ســماك واأ�سبعيات 
االأ�سماك

زراعة اأع�ساب البحر واالأع�ساب البحرية ال�ساحلة لالأكل االأخرى
ا�ستزراع الق�سريات، ال�سدفيات، والرخويات االأخرى واحليوانات املائية االأخرى يف مياه البحر

اأن�سطة تربية االأحياء املائية يف املياه املائلة للملوحة
اأن�سطة تربية االأحياء املائية يف خزانات اأو �سهاريج املياه املاحلة 

ت�سغيل مفارخ االأ�سماك )البحرية(
ت�سغيل مفارخ االأ�سماك )يف املياه العذبة(

ت�سغيل مزارع الديدان البحرية
ا�ستزراع ق�سريات املياه العذبة، ال�سدفيات، والرخويات االأخرى واحليوانات املائية االأخرى يف املياه العذبة

تربية ال�سفادع  
وال يدخل فيها ما يلي:

ت�سغيل حمميات �سيد االأ�سماك الريا�سي، اأنظر 9319 
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امللحق رقم )6(
 ا�ستبيان حول درا�سة تبادل البيانات الزراعية 

والتوافق حولها بني الوزرات والهيئات الزراعية والجهزة الح�سائية 
لأعداد احل�سابات القومية لقطاع الزراعة 

ال�سكاليات واحللول - 
يعتــرب القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات الهامــة التــي ت�ســاهم يف دعــم امل�ســتوى االقت�ســادي متمثلــة يف اإنتاج امل�ســتهلكات 

االأ�سا�ســية للمواطن، وت�ســغيل االأيدي العاملة الأعداد كبرية من احلائزين الزراعيني واأ�ســرهم. 
كمــا تعتــرب االح�ســاءات الدقيقــة واحلديثــة ويف وقتهــا �سروريــة لو�ســع ال�سيا�ســات املختلفــة على كافة امل�ســتويات، وذلك 
مــن خــالل االلتــزام باملعايــري واملفاهيــم املعتمــدة دوليا يف جمال انتــاج البيانات االح�سائية الزراعية املبنية على ا�س�ــض 
مهنيــة قــادرة علــى اال�ســتجابة وتلبيــة حاجــات امل�ســتخدمني، بحيــث تكــون هــذه البيانات دقيقــة وغري منحــازة وذو جودة 

عالية مت�ســقة مــع املعايري الدولية.
ويهــدف هــذا اال�ســتبيان اىل التعــرف علــى كيفيــة تبــادل البيانــات والتوافــق حولهــا بــني االأجهــزة االإح�سائيــة ووزارات 
وهيئات الزراعة بالوطن العربي واهم ال�سعوبات وامل�ساكل التي تعرت�سهم يف هذه االعمال باالإ�سافة اىل اقرتاح بع�ض 
احللول التي من �سانها ان توفق بني اجلهات من حيث �سرعة تبادل املعلومات و�سمان جودتها واختيار التوقيت املنا�سب 

لذلك و�سمان دميومة االإنتاج االح�سائي خا�سة فيما يتعلق باحل�ســابات القومية.  
ا�ستبيان لالأجهزة الإح�سائية والوزارات والهيئات الزراعية

ا�سم الدولة: ..........................................................................................................................ا�ســــم املوؤ�س�سة: ......................................................................................................................................................

امل�سئول عن ا�ستيفاء البيانات: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

امل�سمى الوظيفي: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

و�سائل الت�سال باملوؤ�س�سة:

رقــــم الهاتــف: .........................................................................................................................................   فاك�ض: .................................................................................................................................................. 

الربيد االإلكرتوين: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................                               

موقع املوؤ�س�سة على االإنرتنت: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

�سندوق بريد: ........................................................................................................................ الرمز الربيدي: .................................................................................................................................................      
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1- اجلهة املعنية بالإنتاج الإح�سائي يف قطاع الزراعة: 
كليجزئينعماجلهة#

وزارة الزراعة 1.

هيئة الزراعة 2.

جهاز االإح�ساء3.

طريقة جمع البيانات: ميكن حتديد اأكر من خيار
6. اأخــرى )حتدد(م�سح ميداين1.

6.1�سجالت اإدارية2.

6.2ا�ستمارة اإلكرتونية3.

6.3الربط االآيل مع �سريك4.

الهاتف5.

التعداد الزراعي 
ال�سنةال�سهرتاريخ اجراء التعداد #

اخر تعداد زراعي1.

التعداد الزراعي القادم 2.

اعداد التقديرات ال�سنوية:  
تاريخ التحديث/ التحنيتاريخ التقدير نعماجلهة#

وزارة الزراعة 1.

هيئة الزراعة 2.

جهاز االإح�ساء3.

اإذا كان اجلواب كال ما كال نعم هل يعترب تاريخ التحديث منا�سب 4.
هو التاريخ املنا�سب

البيانات الزراعية 
الاإىل حد مانعـمال�سوؤال#

هل تعترب البيانات املجمعة كافية الحتياجات امل�ستخدمني؟1.

.2
هل املوؤ�س�سة على وعي كايف مبتطلبات واحتياجات امل�ستخدمني 

للبيانات؟
.3

هل توجد اختالفات يف االإح�ساءات بني اجلهات املنتجة للبيانات 
وامل�ستخدمة لها؟
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التن�سيق مع امل�ستخدمني الرئي�سيني: 
هذا �ساأن داخلياإىل حد مانعـمال�سوؤال#

.1
هل يتم التن�سيق مع اجلهاز االح�سائي ووزارة و/او هيئة 

الزراعة يف حتديد تاريخ تبادل البيانات؟
.2

هل يتم مناق�سة التقديرات مع اجلهات االأخرى واالتفاق 
حولها؟

براأيكم ما هي اأ�سباب م�سكلة التباين يف الإح�ساءات بني اجلهات املختلفة ان وجدت؟
درجة ال�سبباالأ�ســبابم

غري موؤثرموؤثرموؤثر جدًا
تباين املفاهيم والتعاريف امل�ستخدمة1.
تباين االأدلة والت�سانيف االإح�سائية2.
اختالف اأ�سلوب جمع البيانات3.
اختالف االإ�سناد الزمني للبيانات4.
اختالف اأ�سلوب معاجلة البيانات5.
تباين االأنظمة واللوائح والقوانني6.
اأ�سباب اأخرى )حتدد( 7.

1.7

2.7

3.7

ما هي مقرتحاتكم ب�ساأن معاجلة م�سكلة التباين بني البيانات وحتقيق الت�ساق بينها؟ )رتب 
املقرتحات ح�سب الأولوية(  

الرتتيباملقرتح #
توحيد املفاهيم والتعاريف امل�ستخدمة  1.
توحيد االأدلة والت�سانيف االإح�سائية امل�ستخدمة2.
تدريب وتاأهيل الكوادر الوطنية يف املجاالت االإح�سائية املختلفة 3.

.4
اال�ستعانة بالتقنيات احلديثة يف املجاالت االإح�سائية مبا يوؤدي اإىل توفري وتدفق البيانات 

االإح�سائية بال�سرعة والدقة املطلوبة
اأخرى )حتدد برتتيب ح�سب االهمية(: 5.

1.5

2.5

3.5

4.5
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املراجع
1 - دائرة االإح�ساءات العامة، منهجية التعدادات االإح�سائية الزراعية االردنية، عمان- االأردن 

2 - دائرة االإح�ساءات العامة، منهجية امل�سوح االح�سائية الزراعية االردنية، عمان- االأردن 
3 - دائرة االإح�ساءات العامة، منهجية اعداد تقديرات القيمة امل�سافة للقطاع الزراعي يف االردن، عمان- االأردن 

4 - دائرة االإح�ساءات العامة، منهجية جودة االأ�ساليب االح�سائية، عمان- االأردن 
 ،WWW.DOS.GOV.JO 5 - دائــرة االإح�ســاءات العامــة، التعــداد الزراعــي 2017 موقــع دائــرة االإح�ســاءات العامــة

االأردن  عمــان- 
WWW. 6 - دائــرة االإح�ســاءات العامــة، ن�ســرة االإح�ســاءات الزراعيــة عــدة �ســنوات، موقــع دائــرة االإح�ســاءات العامــة

االأردن  عمــان-   ،DOS.GOV.JO

 ،WWW.DOS.GOV.JO 7 - دائــرة االإح�ســاءات العامــة، احل�ســابات القوميــة، موقــع دائــرة االإح�ســاءات العامــة
االأردن  عمــان- 

 ،WWW.DOS.GOV.JO 8 - دائــرة االإح�ســاءات العامــة، التجــارة اخلارجيــة، موقــع دائــرة االإح�ســاءات العامــة
االأردن  عمــان- 

9 - االأمم املتحدة 2008، الت�سنيف ال�سناعي الدويل املوحد جلميع االأن�سطة االقت�سادية، املراجعة 4. نيويورك.
10 - منظمــة االأغذيــة والزراعــة لــالأمم املتحــدة، الربنامــج العاملــي لالإح�ســاء )التعــداد( الزراعــي، املجلــد االأول 

-الربنامــج واملفاهيــم والتعريفــات 2020 رومــا.
11 - منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، الربنامــج العاملــي لالإح�ســاء )التعــداد( الزراعــي، املجلــد الثــاين -املبــادئ 

التوجيهيــة العمليــة 2020 روما.
12 - وزارة الفالحة التون�سية، التجربة التون�سية يف جمال االإح�ساءات الزراعية، ورقة عمل 

13 - املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، تقريــر ور�ســة العمــل التدريبيــة ملــدراء االإح�ســاء بالــدول العربيــة حــول اإحكام 

ــ جمهورية ال�ســودان 28 - 29 /03 /2021  التن�ســيق والتوا�ســل بــني االأجهــزة االإح�سائيــة القطريــة اخلرطــومـ 
14 - البنك الدويل لالن�ساء واالعمار، موقع الكرتوين للبنك الدويل لالن�ساء والتعمري

 https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.  ZS?end=2020&start=2020&view=m
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