
الزراعىاإلدارة العامة لتعداد 



ــ:موجز تاريخى عن التعدادات الزراعية

ت زراعينة االتن  وججرينت ب نا تعندادمصر منن ووالنا الندواتعتبر 

وى فنى العنا  1929فقد وججرى التعنداد الزراعن  الوا ب نا عنا  

14التننالى لتوعيننت اقتةاعيننة الدوليننة الم عقنندب فننى ج ينن  بتنناري 

منت المع ند الزراعنى الندولى والتنى تندعو 1928ديسمبر س ة 

.س واتمرب كا عشر الدوا الموععة علي ا بعما تعداد زراعى 



السنوات التى إجرى بها التعداد الزراعى العام فى مصر 
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:الساس القا و ى فى إجراء التعداد 

اإلدارب العامة للتعداد الزراعى بقطاع الشلون اقعتصادية بوزارب 

الزراعة واستصالح الراضى هى الج ة الرسمية الم وط ب ا 

.جمت وتبويب و شر بيا ات التعداد الزراعى  ف  مصر

يجرى التعداد الزراعى فى جم ورية مصر العربية طبقا لحكا  

الصادر فى شأن اإلحصاءات 1960لس ة  35القا ون رع  

لس ة  28والتعدادات والمعدا بعض وحكامه بالقا ون رع  

1982. ج ي  مت المع د الزراعى الدولىوذلك ت ةيذاً إلتةاعية



فى إجراء جهات الدعم الفنى والمشاركة 

التعداد 



 (الةاو)العالمية م ظمة الغذية والزراعةFAO

ا التى تبلغ به كافة الدوللتعداد الزراعى حيث العالمى المصرى بالبر امج لتعداد الزراعىإلرتباط ا

مل ا التعداد يجرى ب ا تعدادات زراعية عبا إجراء التعداد بةترب كافية يتضمن عوال  البيا ات التى يش

.ات التى يوصى ب ا البر امج ويتعين الخذ ب ا ع د ت ةيذ التعداد يالزراعى وكذلك التوص

اللج ة العليا لإلشرا  على التعداد الزراعى.

  الساسى من اللج ة هوال د

قغراض تلبية متطلبات الدراسيين والباحثين لتوفير بيا ات يمكن اقعتماد علي ا فى ا•

.اإلحصالية 

.والتشاور لتذليا معوعات جمت البيان إن وجدتالت سيق •

.المساعدب فى تصمي  استمارات التعداد بمرحلتيه الولى والثا ية•



..تمويل المشروع 

التمويل محلى من قبل الدولة



فى عمليه التعداد الزراعىالمشاركين 
(ميدانيا) موظفا تقريبا 21096عدد 2010في تعداد شارك 

العددالوظيفة 

75المكتب المركزى

1462الجهاز األشرافى

978الجهاز التنفيذى

2683رؤساء العدادين

14744العدادين

554إداريين+ محاسبين 

600سائق



البيا اتفترب المرجعية وو التاري  المحدد لتسجيا 

(الزم ىالمرجت )

ة وهو عبارب عن يو  حصر للبيا ات وعادب يحدد بيو  م اسبة عومية او وعياد دي ي

رب بسرعة للتس يا على مدلى البيان تذكر عدراقمكان وعداد حيازاته الغير ورضية المتغي

مزارع ,الدواجن الم زلية, وعداد الغ ا  والماعز, وعداد البقار والجاموسمثا 

, ىمعاما التةري  البلدى والفر ج, والبيض ومزارع اقم اتمتخصصة لدجاج اللح 

-كتاكيت تربية-سمان -ورا ب–بط –رومى )مزارع متخصصة وخرى, خاليا ال حا

(بغاا-حمير-خيوا-جماا)الحيوا ات الخرىعداد و-(  عا -حما  ابراج



مراحل وخطوات إجراء التعداد الزراعى

ثالث يسبق التعداد الزراعى العا  إجراء تعداد زراعى تجريبنى فنى ثالثنة مراكنز بن

-:ب د محافظات تمثا الوج ين البحرى والقبلى ومحافظات الصحارى 

ة شمول ا على ضوابط كافيعياس مدى كةاءب استمارات جمت البيا ات ومدى•

تج يزها وتبويب ا للحصوا على جداوا ال شر للمراجعة وكذا إمكا ية 

.  المطلوبة

.التعدادالوعو  على مدى إستجابة الحالزين ومدى تعاو    مت م دوبى •



وخطوات إجراء التعداد الزراعىمراحا :تابت 

 صعوباتمدى ت ةيذ الج از الميدا ى للتعليمات وتحديد المشاكا والعياس

عياس مدى كةاءب وسلوب جمت البيا ات من حيث مراحله وتوعيتاته

.الزم ية والج از الوظيةى المكل  بت ةيذ التعداد 

 تعداد سلي  لميزا ية الالتعر  على حج  العمالة المطلوبة وعما تقدير

.الزراعى العا  

بمراحله ت ةيذ التعدادتدريب العاملين فى التعداد الزراعى على كيةية

.وخطواته المختلةة 



-:ت ةيذ التعداد الزراعى على ال حو اآلتى ويت  •

:لتم يد إلجراء  للتعداد الزراعى ا•

للتعر  على الزراع إستطالع آراء الج ات المستخدمة لبيا ات التعداد1.

.احتياجات   وآرال   ومقترحات   لخذها ف  اقعتبار ع د تصمي  اقستمارات

تقدير وعداد العاملين من عدادين ورؤساء عدادين والج زب الت ةيذية 2.

.واإلشرافية

.تقدير الميزا ية واعتمادها 3.

دبوحلكاالتوابتدلياعلىوالحصوامركزلكااإلداريةالوحداتدلياتحديث4.

.إدارية



 ة جمت البيا ات الخاصة بالزما  ومكو اته لكا عرية ومدي5.

والج ات المشرفة على من إدارات الضرالب العقارية

الراض  الجديدب وغيرها من الج ات لالسترشاد ب ذه 

.البيا ات ع د ت ةيذ التعداد

ى استمارات جمت البيا ات وسجالت الج از الميدا تصمي  6.

ووضت التعاري  والتعليمات وإعداد المطبوعات بالعداد 

.مطلوبةال

ن وضت خطة للتوعية واإلعال  ت د  إلى تعري  المواط ي7.

ى مت م دوباونـبالتعداد الزراعى ووهميته وحث   على التع

اعية واإلدقء بالبيا ات الصحيحة عن حيازات   الزرداد ـالتع



المراحا الميدا ية لت ةيذ التعداد الزراع •
-:المرحلة الولى -•
وتشما الخطوات( عا  الحصر)تبدو فى بداية الس ة الزراعية •

:اآلتية 

تحديد حدود القرية ب د  عما الرسو  الكروكية للقرى . 1•
ت وو وتوصية ا لتالفى سقوط وى من التجمعات السك ية وو التواب

ا كا تحديد م طقة عم-التحقق الميدا ى من التوابت-تكرار حصرها
.عداد من عدادى القرية وو المدي ة 

بالقرى والمدن الصغيرب وما المدنترعي  المبا   والبلوكات . 2•
لحصر الكبيرب التى يصعب ترعيم ا فيستخد  فى حصرها وسلوب ا

.كبديا لعملية الترعي بالتجاور فى الحواض الزراعية 

مب ى حصر الوحدات السك ية وغير السك ية الت  يتكون م  ا كا. 3•
ووسماء رؤساء السر والج ات اقعتبارية والحالزين الزراعيين

ن ومساحة الحيازب لكا حالز وكذا وعداد الماشية والحيوا ات والدواج
ا عن وخاليا ال حا واآلقت الزراعية الميكا يكية الت  تحصر وعداده

.مرجت زم   محدد بيو  معين 



-:المرحلة الثا ية -•
مت وفي ا تج( عا  الحصر)تبدو ف    اية الس ة الزراعية •

لحيازب  بيا ات تعريةية عن الحالز وبيا ات تةصيلية عن ا

وطرق استغالل ا ف  ىتشما مساحت ا وكيا  ا القا و 

ة المواس  الزراعية المختلةة بما ف  ذلك مساحات الةاك 

ىرـالة الـوحالمستديمـة والشجار الخشبية والمشاتا 

والصر  ووعداد الماشية والحيوا ات والدواجن والمزارع 

اعية المتخصصة ومعاما التةري  وخاليا ال حا واآلقت الزر

.ال ...الميكا يكية والعمالة الزراعية 



-:الحيازب •
هى وحدب العد وهى حيازب الصوا الزراعية التى إما ون تكون •

س ماً يستثمرها الحالز كلياً وو 12ورضية بحيث ق تقا عن 
(كىال باتى وو الحيوا ى وو السم)جزلياً فى اإل تاج الزراعى 

ون يكون الحد على وعد تكون الحيازب الزراعية غير ورضية •
الد ى ل ا فى التعداد 

واحد من البقر وو الجاموس وو الجماا روس •
عةص سمكى واحد وو •
خمسة من الغ ا  وو الماعز وو خليط م  ما وو •
من وى  وع من الدواجن وو خليط م  ا 100وو •
ما من خاليا ال حا البلدية وو الفر جية وو خليط م  ما ، و10وو •

صة من فى حالة اآلقت الزراعية الميكا يكية فتعتبر ملكية وى ح
آلة زراعية ميكا يكية حيازب زراعية إذا كان يقد  ب ا خدمات 

زراعية للغير بأجر 



الحيازة المزروعة حسب المصدر األساسى للرىأرض 

ورض الحيازب المزروعة حسب المصدر الساسى للرى( 12)جدوا 

01020304050607

مساحة 

ورض 
مياه ال يا 

مياه 

صر  
مياه

نوخرى تبيومطار
الحيازب 

المزروعة
مخلوطةزراعىجوفيةوفروعه

 ط ط ط ط ط ط ط



ىأرض الحيازة المزروعة حسب الطريقة األساسية للر

ورض الحيازب المزروعة حسب الطريقة الساسية للرى( 13)جدوا 

طرق غير تقليدية.       2بالغمر01

04010203إستخدا  آقت الرى01

بلدية02بالراحة
03

ميكا يكية 
جملةبالت قيطبالرشجملة

 ط ط ط ط ط ط ط



شكرا جزيلا •

دمتم فى رعاية هللا وأمنه•


