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   شكـر وتقديـر
  

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح التعداد 

، وإلى جميع العاملين في التعداد لما أبدوه مـن حـرص منقطـع    2010عام  األراضي الفلسطينيةفي الزراعي األول 

  .النظير أثناء تأدية واجبهم

  

التعداد بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الزراعـة  لقد تم تخطيط وتنفيذ 

وبنـك التنميـة   ) PNA(واتحاد لجان العمل الزراعي، وبدعم مالي مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسـطينية  

  ).EU(، واالتحاد األوروبي )WB(، والبنك الدولي )IDB(اإلسالمي 

  

، والبنك الـدولي  )IDB(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك التنمية اإلسالمي يتقدم 

)WB( واالتحاد األوروبي ،)EU(على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع ،.  
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  تنويه للمستخدمين
 

وفق التعريف الخاص بالحيازة الزراعية الذي تم استخدامه في جمع بيانات التعداد الزراعي تجدر اإلشارة إلى 

  : المالحظات اآلتية
  

دونم للزراعات المكشوفة أو التي  1لم يتم جمع البيانات للمساحات المزروعة التي تقل مجموع مساحاتها عن  .1

 .تقل عن نصف دونم للزراعات المحمية
  

سنوات فأكثر من  5لمدة ) الخ...حراثة، تقليم، رش (يتم احتساب المساحات التي لم تتم زراعتها أو خدمتها لم  .2

 .ضمن المساحة األرضية المزروعة
  

لم يتم جمع بيانات عن أعداد للثروة الحيوانية في الحاالت التي لم تستوفي أي شرط من شروط الحيازة  .3

أو / والضأن (رؤوس فأكثر من األغنام ) 5(أو اإلبل، عدد  األبقاردد من ع أي:  الحيوانية، والمحددة بما يلي

أو  األرانبفأكثر من ) 50( ، عدد)الالحم والبياض(فأكثر من الدواجن ) 50(عدد  الخنازير،أو  )الماعز

 .خاليا نحل فأكثر) 3( أوالطيور األخرى مثل الحبش، والبط، والفر، والسمن وغيرها أو خليط منها، 
  

لف المساحة األرضية المزروعة عن إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل تخت .4

 :الحقلية حسب المحافظة تبعا لنمط الزراعة السائد في المحافظة من حيث الزراعات الدائمة والمؤقتة بحيث

مزروعة بأشجار البستنة من الممكن أن تكون المساحة األرضية المزروعة أكبر من إجمالي المساحة ال •

والخضراوات والمحاصيل الحقلية بسبب الزراعات المبعثرة للمحاصيل الدائمة والتي تم تكثيفها على أساس 

 .المساحات المعيارية حسب النوع

من الممكن أن تكون المساحة األرضية المزروعة أقل من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة  •

الحقلية بسبب تكرار زراعة المحاصيل المؤقتة في نفس المساحة في العروات  والخضراوات والمحاصيل

 .المختلفة
   

ال يوجد مجاميع في بعض الجداول الخاصة بعدد الحيازات وذلك الحتمال تكرار الحيازة الواحدة أكثر من مرة  .5

 .عليهفي نفس الجدول وذلك تبعاً للمتغير الذي تم توزيع الحيازات في الجدول بناءاً 
  

  ال يوجد): -:  (رموز مستخدمة في الجداول .6

  ال ينطبق(:):                                
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  فريق العمل 
  

 إعداد التقرير •

  شاديه أبو الزين

  أحمد مرداوي

  عال الخفش

  برهان عيسى

  راويه عالونه

  فداء عبيد

 

    بيهان بدر

 )وزارة الزراعة(    رنا الكرمي  

   

  تصميم جرافيكي •

  أحمد سوالمة

  

  تدقيق معايير النشر •

  حنان جناجره   

  

 المراجعة األولية •

  محمود عبد الرحمن

  محمود القية
 

 المراجعة النهائية •

 المدير الوطني للتعداد الزراعيمحمود جرادات             

  

 اإلشراف العام  •

 رئيس الجهاز عال عوض                 
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  قائمة المحتويات
  

  الصفحة  الموضوع

    قائمة الجداول  
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  25 الرئيسيةالنتائج  :الفصل األول    
  25  الحيازات الزراعية   1.1 

  27   الحائز الزراعي   2.1  
  27   األراضي  تاستخداما   3.1 
  28   المحاصيل الزراعية   4.1 
  31   الثروة الحيوانية   5.1 
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 32   النحل   8.1 

 32   )حيوانات العمل(حيوانات أخرى    9.1 

 32   العمالة الزراعية  10.1 

  33   التطبيقات الزراعية  11.1 

  35 وجودة البياناتالمنهجية  :الثاني الفصل  
  35 التعداد الزراعي ومبررات أهداف  1.2 
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  قائمة الجداول
 

الصفحة    الجدول

حسب الفئة العمرية للحائز والتجمع،  رام اهللا والبيرةعدد الحائزين الزراعيين في محافظة  :1جدول

2009/2010 

61 

حسب المهنة الرئيسية للحائز ونوع التجمع،  رام اهللا والبيرةعدد الحائزين الزراعيين في محافظة  :2جدول

2009/2010 

63 

حسب المؤهل العلمي للحائز ونوع التجمع،  رام اهللا والبيرةعدد الحائزين الزراعيين في محافظة  :3جدول

2009/2010 

64 

حسب أسلوب إدارة الحيازة والغرض  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :4جدول

 2009/2010الرئيسي لإلنتاج، 

65 

حسب الغرض الرئيسي لإلنتاج وفئات  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :5جدول

 2009/2010مساحة الحيازة، 

66 

حسب الغرض الرئيسي لإلنتاج وحجم أسرة  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :6جدول

 2009/2010الحائز، 

67 

حسب الغرض الرئيسي لإلنتاج وحق  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :7جدول

 2009/2010االنتفاع، 

68 

حسب نوع الحيازة والغرض الرئيسي  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :8جدول

 2009/2010لإلنتاج، 

69 

والتجمع، كما  األرضحسب نوع استخدام  رام اهللا والبيرةمساحة الحيازات الزراعية في محافظة  :9جدول

 01/10/2010 هو في

70 

رام اهللا المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في محافظة  :10جدول

 2009/2010حسب التجمع،  والبيرة

73 

حسب نوع الحيازة ومصدر اإلرشاد  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :11جدول

 2009/2010الرئيسي، 

75 

حسب أسلوب إدارة الحيازة ونوع الحيازة،  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة   :12جدول

2009/2010 

76 

حسب نوع الحيازة وفئات مساحة الحيازة،  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات االزراعية في محافظة  :13جدول

2009/2010 

77 

حسب نوع الحيازة وحق االنتفاع،  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :14جدول

2009/2010 

78 
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الصفحة    الجدول
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79 
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80 

حسب الكيان القانوني للحائز وفئات مساحة  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :17جدول

 2009/2010الحيازة، 

81 

ي للحائز والغرض حسب الكيان القانون رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :18جدول

 2009/2010، الرئيسي لإلنتاج
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حسب أسلوب إدارة الحيازة وفئات مساحة  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :19جدول

 2009/2010الحيازة، 

83 
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2009/2010 

84 
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2009/2010 

85 
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86 

حسب جنس الحائز وفئات مساحة الحيازة،  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :23جدول

2009/2010 

87 

حسب حجم أسرة الحائز وفئات مساحة  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية في محافظة  :24جدول

 2009/2010الحيازة، 

88 

حسب نوع  والبيرةرام اهللا عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة  :25جدول

 2009/2010, الحيازة ونوع التطبيق

89 

حسب  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة  :26جدول

 2009/2010الكيان القانوني للحائز ونوع التطبيق الزراعي، 

90 
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92 
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الصفحة    الجدول

حسب  رام اهللا والبيرةعدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة  :29جدول
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 2009/2010ونوع المحصول، 

98 
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 2009/2010الزراعية والمساحة المحصودة، 
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الصفحة    الجدول
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110 
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 2009/2010الزراعية، 
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 01/10/2010المحصول، كما هو في 

129  
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  المقدمة
  

ويسعى الجهاز المركزي .  تعتبر اإلحصاءات الدقيقة والحديثة ضرورية لوضع السياسات المختلفة على كافة المستويات

 العملدوليا في مجال  المعتمدةلإلحصاء الفلسطيني ومنذ اليوم األول لممارسة نشاطه إلى االلتزام بالمعايير والمفاهيم 

تنفيذ المسوح السكانية واالجتماعية،  خالل، من االحتياجات الفلسطينية يتوافق معوبما  اإلحصائي وجمع المعلومات

بتتويج نشاطاته اإلحصائية بتنفيذ و ،والمسوح االقتصادية، والمساعدة في بناء وتطوير السجالت اإلدارية المختلفة

وحتى تكتمل عروة العمل اإلحصائي قام الجهاز بالتعاون مع ، 2007و 1997تعدادين للسكان والمساكن والمنشآت 

  .2010في عام  األراضي الفلسطينيةفي وزارة الزراعة واتحاد لجان العمل الزراعي بتنفيذ أول تعداد زراعي 

      

 تتمثل في بناء وصيانة النظام اإلحصائي الفلسطيني الرسمي، المبني على أسس مهنية والمستجيبالجهاز إن رسالة 

لحاجات المستخدمين والقادر على توفير اإلحصاءات الرسمية الكافية والدقيقة وغير المنحازة، وذات الجودة العالية 

والمتسقة مع المعايير المهنية على المستوى الدولي وفي كافة المجاالت، وذلك لتحسين قدرة المؤسسات الفلسطينية في 

  .ية على المستوى الوطني وتعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضلمجال التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئ

  

وبناء المعايير  إضافة إلى تطوير  .المستويات كافةالتخطيط على  المساعدة فيومن شأن الحصول على هذه البيانات 

  .  ، وتوحيد المفاهيم المتعلقة بهذه الخصائصوالجغرافية الخاصة باإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والسكانية

  

للتعرف على  والوطنيةالتنسيق والتشاور مع الفعاليات الرسمية  إلى الزراعي منذ بداية التخطيط لتنفيذ التعدادلقد سعينا 

 اًعددهاز الكبير، وعقد الج المشروعاحتياجاتها من بيانات التعداد، وكذلك لحشد طاقات وجهود هذه الجهات لتنفيذ هذا 

باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع  مع القطاعين العام والخاص عملالندوات وورش من االجتماعات الثنائية وال اًكبير

، لذلك يمثل محتوى هذا التعداد حصيلة التفاعل بين بهدف التعرف على االحتياجات الحقيقية من البياناتالمدني 

  .للمجتمع الفلسطينيتوصيات األمم المتحدة واالحتياجات الفعلية 

  

إطار  تشكيل، و)الهيكل الزراعي(بيانات عن التركيب األساسي للقطاع الزراعي  توفيريهدف التعداد الزراعي إلى  

الطلب المتزايد  للحيازات المختلفة في األراضي الفلسطينية، وتنبع أهمية التعداد الزراعي من لسحب عينات ممثلة

المستخدمين في األراضي  المجال الزراعي من قبل في والمؤشرات اإلحصائية الموثوقةالبيانات  على والمتواصل

  .الفلسطينية

  

الذي ، ورام اهللا والبيرة محافظةفي  2010النهائية للتعداد الزراعي النتائج  والذي يعرض التقريريسرنا أن نصدر هذا 

 وتوفر لمستخدم البيانات توثيقاً شامالً حول إجراءات، تم ترتيبها بطريقة تسهل عرض النتائج، ثالثة فصوليتألف من 

  .تعدادال تنفيذ

  

التي تم  وإجراءات جودة البيانات المنهجية العلمية ويعرض الفصل الثانيللتعداد،  النهائيةيعرض الفصل األول النتائج 

لعمليات الميدانية لهذا الفصل توثيقا ، كما يشمل ومحتوياتها التعدادبما في ذلك استمارة  التعدادفي تخطيط وتنفيذ  إتباعها
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تقييما لجودة البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها  كذلكويعرض  ،بما في ذلك التدريب وجمع البيانات ومعالجتها

  .التعداد الزراعيفي  اعتمادهابينما يعرض الفصل الثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية التي تم  مشروع،في هذا ال

  

أن تسهم بيانات التعداد الزراعي في توفير البيانات الالزمة للنهوض بوضع القطاع الزراعي، وأن تساعد متخذي آملين 

 .القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة

  

  لتوفيق،،،اواهللا ولي 

  

  عال عوض  2012، شباط
  رئيـس الجهـاز
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  الفصل األول

  

  الرئيسيةالنتائج 
  

حيوانيـة،  ونباتية، (عدد الحيازات الزراعية مصنفة حسب نوع الحيازة  2010اشتملت النتائج النهائية للتعداد الزراعي 

والـذي يمتـد مـن     2009/2010االستخدام خالل العام الزراعي ، ومساحة الحيازات الزراعية حسب نوع )مختلطةو

، باإلضافة إلى أعداد الثروة الحيوانية المرباة لكل من األبقـار والضـأن والمـاعز    30/09/2010إلى  01/10/2009

ـ  01/10/2010والموجودة فعليا في يوم العد  والجمال وأعداد الدواجن، كذلك الحيوانات األخرى ة ، والعمالـة الزراعي

  .وتوزيعها حسب الجنس والفئات العمرية، واستخدام اآلالت والمعدات الزراعية، والتطبيقات الزراعية

  

  الحيازات الزراعية 1.1

لك خالل العـام الزراعـي   وذ حيازة 10,543بلغ  رام اهللا والبيرةمحافظة تبين النتائج أن عدد الحيازات الزراعية في 

 8,817 الحيازات، فقد أشارت النتائج أن الحيازات الزراعية النباتية والبالغ عددهاأما على صعيد نوع .  2009/2010

أمـا الحيـازات     .رام اهللا والبيـرة محافظـة  من مجموع الحيازات في % 83.6حيازة نباتية هي األكثر شيوعا بنسبة 

رام اهللا محافظـة  من مجموع الحيازات في % 6.2بنسبة  حيازاة 656 رام اهللا والبيرةمحافظة الحيوانية فبلغ عددها في 

% 10.2تشكل ما نسبته  ،حيازة 1,070 رام اهللا والبيرةمحافظة في  بلغ عدد الحيازات الزراعية المختلطةفيما   .والبيرة

  .رام اهللا والبيرةمحافظة من إجمالي الحيازات الزراعية في 
  

  2009/2010حسب النوع،  اهللا والبيرةرام محافظة التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في 

  
  

 8,453الكيان القانوني للحائز فيها فرد بواقع  رام اهللا والبيرةمحافظة في تبين النتائج أن غالبية الحيازات الزراعية 

، أما حيازة 1,360بواقع % 12.9أسرة التي كيانها القانوني بينما تشكل الحيازات  ،%80.2ما نسبته تشكل حيازة، 

   .حيازة تم تصنيفها أخرى 14 إلى، باإلضافة  حيازة 716بواقع % 6.8فتشكل  شراكةكيانها القانوني  الحيازات التي

نباتية
83.6%

حيوانية
6.2%

مختلطة
10.2%
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حيازة  7,883تدار من قبل الحائز وذلك بواقع  رام اهللا والبيرةمحافظة كما تبين النتائج أن معظم الحيازات الزراعية في 

يليها الحيازات التي يديرها أحد أفراد  ،رام اهللا والبيرةمحافظة في من إجمالي الحيازات الزراعية % 74.8بنسبة 

من إجمالي الحيازات الزراعية، ثم الحيازات التي يديرها مدير بأجر بواقع  %22.9حيازة بنسبة  2,415األسرة بواقع 

  .حيازة 19من الحيازات كان أسلوب اإلدارة فيها غير مبين بواقع % 0.2، بينما %2.1حيازة بنسبة  226
  

كان الغرض الرئيسي من اإلنتاج  رام اهللا والبيرةمحافظة في وتشير النتائج إلى أن النسبة األكبر من الحيازات الزراعية 

رام محافظة من إجمالي الحيازات الزراعية في % 92.5وذلك بنسبة حيازة  9,749فيها هو لالستهالك األسري بواقع 

  . 2009/2010، وذلك خالل العام الزراعي اهللا والبيرة

      

 رام اهللا والبيرةمحافظة من الحيازات الزراعية في % 32.4أما على مستوى فئات المساحة للحيازات الزراعية فنجد أن 

  – 3( حيازة تقع ضمن فئة المساحة 2,489و، )دونم 3من  أقل(حيازة تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة  3,411وبواقع 

 1,567و ,)دونم 9.99 – 6.0(تقع ضمن فئة المساحة % 15.9حيازة بنسبة  1,677و ,%23.6بنسبة ) دونم 5.99

الحيازة الزراعية فبلغ  أما فيما يتعلق بمتوسط حجم) دونم 19.99 -10( تقع ضمن فئة المساحة% 14.9 حيازة بنسبة

دونم  11.1 اما على مستوى نوع الحيازة فبلغ متوسط حجم الحيازة النباتية ،رام اهللا والبيرةمحافظة دونم في  10.8

  .دونم 14.4دونم بينما المختلطة  0.3والحيوانية 
  

  2009/2010، )دونم( حسب فئات المساحة رام اهللا والبيرةمحافظة التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في 

  
  

كة أو في حكم المملوكة بنسبة كان حق االنتفاع فيها مملو رام اهللا والبيرةمحافظة في حيازة  9,517 النتائج إلى أن تبين

  .%0.9اإلنتاج بنسبة  من مستأجرة مقابل مبلغ من المال أو حصةحق االنتفاع فيها حيازة  91، فيما كان 90.3%

  

جنس الحـائز   رام اهللا والبيرةمحافظة من الحيازات الزراعية في % 86.0حيازة وبنسبة  9,064 أن وتشير النتائج إلى

جنس الحائز فيهـا  % 6.8بنسبة  ةحياز 722، باإلضافة الى جنس الحائز فيها أنثى% 7.1بنسبة  ةحياز 747وفيها ذكر 

  . ينطبق عليها جنس الحائز ال اتحياز 10 بينما هناك ،شراكة ذكور أو شراكة ذكور وإناث أو شراكة إناث
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  الزراعي الحائز 2.1

 – 40تتراوح أعمارهم بين حائزاً  2,968، منهم رام اهللا والبيرةمحافظة في  اًحائز 10,692هناك تشير النتائج إلى أن 

وبلغ عدد الحـائزين  ، رام اهللا والبيرةمحافظة الزراعيين في  من إجمالي الحائزين% 27.8سنة ويشكلون ما نسبته  49

ن يين الزراعيبينما بلغ عدد الحائز، %26.4حائزاً بنسبة  2,827سنة  59 – 50الزراعيين الذين تتراوح أعمارهم بين 

رام اهللا من مجموع الحائزين الزراعيين في محافظـة   %27.0بنسبة  اًحائز 2,887سنة فأكثر  60تبلغ أعمارهم  الذين

   .والبيرة

  

من الحائزين تعتبر المهنة الرئيسـية  % 86.5يشكلون  ،رام اهللا والبيرةمحافظة في  اًحائز 9,249أن  تبين النتائج كما 

، أمـا بـاقي   الزراعـة  من الحائزين تعتبر المهنة الرئيسية لهـم % 10.9بنسبة  اًحائز 1,162و ,لهم هي غير الزراعة

غير مبين لهم المهنة الرئيسية أو ال تنطبق عليهم حالة المهنة الرئيسـية ويشـكلون    اًحائز 281الحائزين والبالغ عددهم 

  .رام اهللا والبيرةمحافظة من إجمالي الحائزين الزراعيين في % 2.6

  

ويشـكلون مـا    إعداديمؤهلهم العلمي  اًحائز 2,541 هناك أما بالنسبة للمؤهل العلمي للحائزين فتشير البيانات إلى أن

 يحملون مؤهـل علمـي  بلغ عدد من  ، بينمارام اهللا والبيرةمحافظة في  الزراعيين نمن إجمالي الحائزي% 23.8نسبته 

  .من مجموع الحائزين% 11.5بنسبة  اًحائز 1,233فأعلى بكالوريوس 

  
  2009/2010حسب المؤهل العلمي،  رام اهللا والبيرةمحافظة التوزيع النسبي للحائزين الزراعيين في 

  
  

  األراضي استخدامات 3.1

أما بالنسـبة لتصـنيفها حسـب      ،دونماً 113,643 رام اهللا والبيرةمحافظة بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في 

من إجمالي مساحة الحيازات % 79.4دونماً، مشكلة ما نسبته  90,195 فقد بلغت مساحة األراضي المزروعةاالستخدام 

 رام اهللا والبيـرة تجمعات محافظـة  وكانت أكبر مساحة لألراضي المزروعة في  ،والبيرةرام اهللا محافظة في الزراعية 

أمـا  ، رام اهللا والبيرةمحافظة من إجمالي المساحة المزروعة في  % 5.7بنسبة  اًدونم 5,143بواقع  بني زيد هي تجمع

ملم أو أمي
19.8%

ابتدائي
22.9%

إعدادي
23.8%

ثانوي
15.6%

دبلوم متوسط
6.2%

بكالوريوس فأعلى
11.5%

غير مبين أو ال ينطبق
0.2%
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من إجمـالي مسـاحة الحيـازات    % 20.6دونماً مشكلة ما نسبته  23,448مزروعة فقد بلغت الغير مساحة األراضي 

رام اهللا تجمعـات محافظـة   وكانت أكبر مساحة لألراضي غير المزروعة فـي  ، رام اهللا والبيرةمحافظة الزراعية في 

  %.8.8دونماً بنسبة  2,067بواقع  عابود تجمعهي  والبيرة

  

وتتـوزع  ، 01/10/2010فـي   كمـا هـو  وذلك  اًدونم 90,195 رام اهللا والبيرةمحافظة في بلغت المساحة المزروعة 

في الحيازات الزراعية  ةللمساحة األرضية المزروعة من إجمالي المساحة المزروع% 95.7المزروعة بواقع  المساحة

أكبر مساحة  بني زيد ويحتل تجمع، %4.0، في حين شكلت مساحة البور المؤقت ما نسبته رام اهللا والبيرةمحافظة في 

من مجمـوع المسـاحة   % 5.9دونم مشكلة  5,119بواقع  رام اهللا والبيرةمحافظة ي ف التجمعاتأرضية مزروعة بين 

  .رام اهللا والبيرةمحافظة في  األرضية المزروعة

  

مـا نسـبته    تشكل مساحة المراعي والمروج الدائمة فتشير النتائج إلى أنمزروعة الغير بالنسبة لمساحة األراضي  أما

، فـي حـين شـكلت    رام اهللا والبيرةمحافظة من إجمالي المساحة غير المزروعة في الحيازات الزراعية في % 97.4

، أما مساحة الطرق والممرات والبرك والحظائر غيـر المسـقوفة   %1.7المباني المستخدمة ألغراض الحيازة ما نسبته 

من إجمالي المساحة غير المزروعة في الحيازات الزراعية % 0.9واألراضي غير القابلة للزراعة فقد شكلت ما نسبته 

  .رام اهللا والبيرةمحافظة في 

  

 المحاصيل الزراعية 4.1
  

  :يةالمحاصيل الحقل .1

خـالل العـام الزراعـي    دونماً  6,618 رام اهللا والبيرةمحافظة بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في 

فيحتل  التجمعأما على مستوى .  مزروعة زراعة مروية %0.3ومزروعة زراعة بعلية % 99.7منها ، 2009/2010

دونـم   742بواقـع   رام اهللا والبيـرة محافظة في  التجمعاتأكبر مساحة مزروعة بالمحاصيل الحقلية بين  رمون تجمع

  . رام اهللا والبيرةمحافظة من مجموع المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في % 11.2مشكلة 

  

حـوالي  بلغـت   رام اهللا والبيـرة محافظة مساحة المحاصيل الحقلية المزروعة في العروة الشتوية في  وتبين النتائج أن

   .دونماً 59دونماً، أما مساحة المحاصيل الحقلية والمزروعة في العروة الصيفية فقد بلغت  6,559

  

 رام اهللا والبيرةمحافظة في  المزروعة بطريقة منفردة أما بالنسبة لوضع المحصول فقد بلغت مساحة المحاصيل الحقلية

دونماً مزروعة بطريقة مختلطة وذلك خالل العام الزراعي  135و, دونماً مزروعة بطريقة مقترنة 695دونماً،  5,788

2009/2010 .  

  

دونماً مشكلة مـا   5,443لغت ب رام اهللا والبيرةمحافظة مساحة المحاصيل الحقلية المحصودة في وتشير النتائج إلى أن 

  .من المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية% 82.2نسبته 
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  2009/2010حسب وضع المحصول،  رام اهللا والبيرةمحافظة التوزيع النسبي للمحاصيل الحقلية في 

  
  

  :الخضروات محاصيل .2

 1,925 رام اهللا والبيـرة محافظة في  2009/2010خالل العام الزراعي بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات 

باإلضافة إلـى  ، %34.2بنسبة مروية مكشوفة دونماً  658و ،%62.1بنسبة  بعلية مكشوفةدونماً  1,196 :منها  ،اًدونم

ويحتل  ،%3.0بنسبة  اًدونم 57المساحة المحمية  بلغت، فيما %0.7بنسبة  نمط الري اغير مبين فيه مكشوفةدونماً  13

% 14.5دونم مشكلة  280 رام اهللا والبيرةمحافظة في  التجمعاتأكبر مساحة مزروعة بالخضراوات بين  ِلقْيابِيت  تجمع

  .رام اهللا والبيرةمحافظة من مجموع المساحة المزروعة بالخضراوات في 

  
  2009/2010حسب نمط الري،  رام اهللا والبيرةفي محافظة التوزيع النسبي لمحاصيل الخضروات 

  
  

في العروة الشتوية قد بلغت  رام اهللا والبيرةمحافظة وتشير البيانات إلى أن مساحة محاصيل الخضراوات المزروعة في 

أما في العروة الصيفية فقد بلغت  ،دونم 301دونماً، أما مساحة الخضراوات المزروعة في العروة الربيعية فبلغت  676

  .دونماً 59دونماً بينما بلغت في العروة الخريفية  890

  

منفرد
87.5%

مقترن

10.5%

مختلط
2.0%

مكشوف بعلي
62.1%

مكشوف مروي
34.2%

مكشوف غير مبين
0.7%

محمي
3.0%
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خالل العام  رام اهللا والبيرةمحافظة في بالنسبة لوضع المحصول فقد بلغت مساحة محاصيل الخضروات المزروعة  أما

مزروعة  دونماً 327، ومقترنةمزروعة بطريقة  دونمات 504دونماً، و 1,094بطريقة منفردة  2009/2010الزراعي 

  .مختلطةبطريقة 

  

% 82.3 مشكلة ما نسبته مدون 1,584فبلغت  رام اهللا والبيرةمحافظة أما مساحة محاصيل الخضراوات المحصودة في  

  . من المساحة اإلجمالية المزروعة بالخضراوات

  

  :محاصيل البستنة الشجرية .3

خـالل العـام الزراعـي     مـاً دون 57,340 رام اهللا والبيـرة محافظـة  بلغت المساحة المزروعة بأشجار البستنة فـي  

مـن المسـاحة   % 96.8ما نسبته  رام اهللا والبيرةمحافظة في أشجار البستنة المثمرة  مساحة وقد شكلت. 2009/2010

، وقد شكلت مساحة أشـجار الزيتـون مـا نسـبته     %3.2المزروعة بأشجار البستنة فيما شكلت المساحة غير المثمرة 

  .رام اهللا والبيرةمحافظة ار البستنة في من إجمالي المساحة المزروعة بأشج% 96.4

  

هي أراضـي   رام اهللا والبيرةمحافظة من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة في % 97.8كما بينت النتائج أن  

% 15.9ومزروعة بطريقـة مكثفـة    رام اهللا والبيرةمحافظة في المزروعة باألشجار  المساحةمن % 84.1أن وبعلية 

محافظـة  في من مساحة األشجار % 91.5مزروعة بطريقة مبعثرة، أما فيما يتعلق بوضع المحصول فتبين النتائج أن 

  .مختلطةمزروعة بطريقة % 6.1و مقترنةمزروعة بطريقة % 2.4مزروعة بطريقة منفردة و رام اهللا والبيرة

  

 مثمـرةً  شـجرةً  931,500منهـا   اهللا والبيـرة رام محافظة شجرة في  968,164وتظهر النتائج أن عدد األشجار بلغ 

 رام اهللا والبيـرة محافظة في شجرةً غير مثمرة،  أما حسب نمط الري فبينت النتائج أن عدد األشجار البعلية  36,664و

شجرة غير مبين فيها نمط  1,353، باإلضافة إلى شجرة 29,445 شجرة، فيما بلغ عدد األشجار المروية 937,366بلغ 

  .  الري
  

  01/10/2010حسب طريقة الزراعة، كما هو في  رام اهللا والبيرةمحافظة عدد األشجار المثمرة وغير المثمرة، في 
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  الثروة الحيوانية 5.1
  

  :األبقار - 1

: منها ،01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد  اًسأر 580 رام اهللا والبيرةمحافظة بلغ عدد األبقار التي يتم تربيتها في 

 ،لألبقار الهولنديـة % 70.9بنسبة  رام اهللا والبيرةمحافظة وتوزعت األبقار حسب الساللة في ، أنثى 270و ورذك 310

حسـب   رام اهللا والبيـرة محافظـة  بالنسبة لتوزيع األبقار في  أما . ةلمهجنلألبقار ا %9.1و ،لألبقار البلدية% 20.0و

فقـد   التجمعأما على مستوى  . للحوم أساساً% 57.6و ،أساساًللحليب % 42.4الغرض الرئيسي للتربية فقد كانت بنسبة 

من إجمالي األبقار % 16.7 بواقع رام اهللا والبيرةمحافظة  تجمعاتأعلى نسبة بين  نعلين تجمعشكلت األبقار المرباة في 

  .  01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد % 14.7بنسبة  بِيتُونْياتالها تجمع ، رام اهللا والبيرةمحافظة المرباة في 

   

  :الضأن - 2

وذلك كمـا هـو فـي يـوم العـد       رأساً 34,723 رام اهللا والبيرةمحافظة بلغ عدد رؤوس الضأن التي يتم تربيتها في 

 رام اهللا والبيرةمحافظة وتوزعت أعداد الضأن حسب الساللة في  ،أنثى 30,098و راًذك 4,625: منها ،01/10/2010

 رام اهللا والبيـرة محافظـة  أما بالنسبة لتوزيع الضأن في  .للمهجن% 6.1و ،للعساف% 14.2و ،للبلدي% 79.7بنسبة 

 التجمعأما على مستوى  .للحوم أساساً% 16.3و ،للحليب أساساً% 83.7حسب الغرض الرئيسي للتربية فقد كانت بنسبة 

من  %14.4 بواقع رام اهللا والبيرةتجمعات محافظة أعلى نسبة بين  دير دبوان تجمعالضأن المرباة في أعداد فقد شكلت 

وذلك كما هو فـي  % 10.8بنسبة  بدو المعرجات تجمع تالها، رام اهللا والبيرةمحافظة الضأن المرباة في أعداد إجمالي 

  .  01/10/2010يوم العد 

  

  :الماعز - 3

وذلك كمـا هـو فـي يـوم العـد      رأساً  21,399 اهللا والبيرة راممحافظة التي يتم تربيتها في  بلغ عدد رؤوس الماعز

 رام اهللا والبيرةمحافظة وتوزعت أعداد الماعز حسب الساللة في ، أنثى 17,277و اًرذك 4,122: منها، 01/10/2010

في  الماعزأما بالنسبة لتوزيع  .للسالالت األخرى% 0.5و ، للمهجن% 7.2و ،للشامي % 4.5، وللبلدي% 87.8بنسبة 

، للحوم أساساً% 20.2و ،للحليب أساساً% 79.7حسب الغرض الرئيسي للتربية فقد كانت بنسبة  رام اهللا والبيرةمحافظة 

بـدو   تجمـع المرباة في  الماعزفقد شكلت أعداد  التجمعأما على مستوى  ،لإلنتاج غير مبين الغرض الرئيسي %0.1و

محافظـة  المرباة في  الماعزمن إجمالي أعداد % 9.8بواقع  اهللا والبيرةرام تجمعات محافظة أعلى نسبة بين  المعرجات

  .  01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد % 7.9بنسبة  كَفْر ماِلك تجمع تالها، رام اهللا والبيرة

  

  :الجمال - 4

من  رأساً 28ومن الذكور  رأساً 17 منها رأساً 45 رام اهللا والبيرةمحافظة بلغ عدد رؤوس الجمال التي يتم تربيتها في 

  .01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد  اإلناث
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  01/10/2010، كما هو في الجنسحسب  رام اهللا والبيرةمحافظة في  والضأن والماعز لألبقار التوزيع النسبي

  
  

   الدواجنمزارع  6.1

كمـا   ألف طير 268.9 البياضوبلغ عدد الدجاج  ،طير ألف 239.8 رام اهللا والبيرةمحافظة في بلغ عدد الدجاج الالحم 

محافظـة  فـي   2009/2010بلغت أعداد الدجاج الالحم المرباة خالل العام الزراعي و ،01/10/2010هو في يوم العد 

  .2م ألف 88.1فبلغت  رام اهللا والبيرةمحافظة أما مساحة العنابر العاملة في ألف طير،  1,377 رام اهللا والبيرة

  

  الدواجن المنزلية  7.1

وبلغ ، رطي 8,482وبلغ عدد الحمام . طير 9,755 رام اهللا والبيرةمحافظة في يتم تربيته  الذيبلغ عدد الدجاج المنزلي 

 المنزليـة  أرنب، وبلغ عـدد الـدواجن   1,593فيما بلغ عدد األرانب طير،  231) الديك الرومي(عدد الحبش المنزلي 

  .01/10/2010يوم العد ذلك كما هو في ر، ووطي 410األخرى 

  

  النحل  8.1

 2,453 بالنسبة لتوزيع الخاليا حسب النوع فقد بلغـت   ،خلية 2,699 رام اهللا والبيرةمحافظة خاليا النحل في  عدد بلغ

  . 2009/2010خالل العام الزراعي  ، وذلك%9.1تقليدية بنسبة  ةخلي 246 مقابل، %90.9خلية حديثة بنسبة 

   

  ) حيوانات العمل(حيوانات أخرى  9.1

، فيمـا  رأساً 244، وعدد البغال سأر 400 رام اهللا والبيرةمحافظة بلغ عدد الخيول المرباة في الحيازات الزراعية في 

  .01/10/2010، وذلك كما هو في يوم العد رأساً 1,325 بلغ عدد الحمير

  

   الزراعية العمالة 10.1

تستخدم عمالة دائمة بأجر منها  رام اهللا والبيرةمحافظة حيازة فقط من الحيازات الزراعية في  643 أن إلى النتائج تشير

  تسـتخدم % 9.6عمال دائمين بأجر، و 5 - 2من  تستخدم % 50.4و، بأجرواحد دائم تستخدم عامل زراعي  40.0%

  .فأكثر بأجردائمين عمال زراعيين  6
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     تتركز فـي الفئـة العمريـة     رام اهللا والبيرةمحافظة في  بأجر الزراعية الدائمةمن العمالة % 60.1النتائج أن  وتظهر 

 رام اهللا والبيرةمحافظة في  بأجر من العمالة الزراعية الدائمة% 75.8أن  إلىكما تشير النتائج أيضا . سنة)  30-59( 

   .اهللا والبيرةرام محافظة في بأجر ، وذلك من مجموع العمالة الزراعية الدائمة )ذكور(هم 
  

    2009/2010حسب الجنس،  رام اهللا والبيرةمحافظة بأجر وبدون أجر في  الدائمين عدد العاملين الزراعيين  

  
  

 بلغـت  رام اهللا والبيـرة محافظة في بأجر الحيازات الزراعية المستخدمة للعمالة الزراعية المؤقتة  عدد أنتبين النتائج 

مختلطة، وذلك مـن إجمـالي    حيازات% 9.5حيوانية، و حيازات% 1.4نباتية، و حيازات% 89.1 حيازة منها 5,413

   .رام اهللا والبيرةمحافظة في بأجر الحيازات الزراعية المستخدمة للعمالة الزراعية المؤقتة 

  

  التطبيقات الزراعية  11.1

تستخدم أسمدة  رام اهللا والبيرةمحافظة الحيازات النباتية والمختلطة في  إجماليمن % 51.5 أن تشير النتائج الى

من إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة تستخدم مبيدات زراعية، % 16.2وتستخدم أسمدة كيماوية، % 11.2عضوية، و

من الحيازات % 74.0 أنوأشارت النتائج إلى  ،تستخدم المكافحة المتكاملة% 9.5تستخدم أصوال محسنة، و% 11.3و

  . الحيوانية والمختلطة تقوم بتطعيم الحيوانات ضد اإلمراض الوبائية

  

 رام اهللا والبيرةمحافظة في  النباتية والمختلطة من الحيازات% 3.9 أنالنتائج الى  أشارتبالنسبة للخدمات الحكومية فقد 

مـن  % 0.3تلقى خدمات بيطرية فقط، بينما تمن الحيازات الحيوانية والمختلطة % 35.1تتلقى خدمات زراعية فقط، و

ال تتلقى أي نـوع  من مجموع الحيازات % 89.6أن  تتلقى خدمات زراعية وبيطرية معا، في حين الزراعيةالحيازات 

  .الحكومية من الخدمات

  

ن أي جهـة  ال تتلقى إرشاد زراعي م رام اهللا والبيرةمحافظة من الحيازات الزراعية في % 22.5النتائج إلى أن  وبينت

اد الزراعـي  مصدرها الرئيسي لإلرش رام اهللا والبيرةمحافظة في من الحيازات الزراعية % 5.6من الجهات، فيما كان 

   .من تجار المواد الزراعية% 5.5من وسائل اإلعالم، و% 1.1من المزارعين، و% 29.6من وزارة الزراعة، و
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، أما عدد الحيازات رام اهللا والبيرةفي محافظة  حيازة 17بلغ عدد الحيازات الزراعية التي تربي أسماك في برك 

 .حيازة 1,128فبلغ  رام اهللا والبيرةفي محافظة  لألسرةالدخل الرئيسي  مصدر تشكلالزراعية التي 

  

بلغ إجمالي  ،حيازة 2,461 رام اهللا والبيرةفي محافظة  بلغ عدد الحيازات الزراعية التي تعيقها اإلجراءات اإلسرائيلية

من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في % 33.4دونم، وشكلت مساحة هذه الحيازات ما نسبته  37,915مساحتها 

مرات ، أما على مستوى المعيق فتشير النتائج إلى أن عدد الحيازات التي تعيق استغاللها المستعرام اهللا والبيرةمحافظة 

دونم، وبلغ عدد الحيازات التي يعيق استغاللها جدار الضم  10,467بمساحة مقدارها  حيازة 643اإلسرائيلية فقط 

المناطق العسكرية دونم، فيما بلغ عدد الحيازات التي يعيق استغاللها  5,198حيازة بمساحة مقدارها  438والتوسع فقط 

 101سكرية وحدها استغالل دونم، كما تعيق الحواجز الع 3,007ارها بمساحة مقد اتحياز 206اإلسرائيلية المغلقة 

دونم، أما عدد الحيازات التي يعيقها أكثر من معيق إسرائيلي من المعيقات سابقة الذكر  1,266حيازة بمساحة مقدارها 

    . دونم 17,978حيازة بمساحة مقدارها  1,073فبلغ 
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  لفصل الثانيا
  

  المنهجية وجودة البيانات
  التعداد الزراعيومبررات أهداف  1.2

لكي تكون نقطة ) الهيكل الزراعي(بيانات عن التركيب األساسي للقطاع الزراعي  توفيريهدف التعداد الزراعي إلى 

في  الدولة في تطوير الموارد الزراعية واستغاللها أفضل استغالل، كما تستخدم كأساس برامج انطالق ترتكز عليها

 إطار لسحب عينات ممثلة تشكيلكما يهدف إلى  .الزراعي التي تلي تنفيذ التعداد خالل السنوات وضع التقديرات

 ،حول الحيازات الزراعية متخصصةمسوح زراعية دورية  للحيازات المختلفة في األراضي الفلسطينية، بهدف إجراء

توفير البيانات األساسية باإلضافة إلى  .دارة المزرعةإالمسوح الخاصة بالثروة الحيوانية ومسوح البستنة و منها

كما يساهم في   .والتفصيلية عن بنية القطاع الزراعي، والتي تلبي احتياجات الجهات الحكومية في التخطيط والرصد

  .والتوزيع األمثل للموارد، وكذلك تلبية احتياجات القطاع الخاص المنطقيالتخطيط 

  

  :فتمثلت بأربعة مبررات رئيسية يد الزراعأما مبررات تنفيذ التعدا

 المجال الزراعي من قبل في البيانات والمؤشرات اإلحصائية الموثوقة على الطلب المتزايد والمتواصل تلبية .1

المستخدمين في األراضي الفلسطينية، وخاصة من جانب المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم 

  .ة والقيام بعمليات الرصدواتخاذ القرارات الالزم السياسات

تماد على عحفاظ على مستوى مقبول من األمن الغذائي واالالعلى األرض واستغاللها و المساهمة في الحفاظ .2

  .الذات

 ،عدم االستقرار في األراضي الفلسطينية استمرارنتيجة  التعداد الزراعي أولوية أساسية في هذه المرحلة تنفيذ .3

 .ومصادرة األراضي وعزل السكان والتجمعات السكنية وبناء جدار الضم والتوسع استمرار العدوان اإلسرائيليو

 .2000لعام ) 4(تنفيذ تعداد زراعي كل عشر سنوات حسب ما ينص عليه قانون اإلحصاءات العامة رقم  .4

  

  خصائص التعداد الزراعي 2.2
  

وشـمل  , منطقة محددة جغرافياً بشكل دقيقويجب أن يغطي شامل  التعداد الزراعي هو تعداد  :الجغرافية التغطية .1

المناطق الريفية والحضرية والمخيمات فـي  األراضي الفلسطينية حيث غطى جميع جميع  2010التعداد الزراعي 

  .األراضي الفلسطينية

هي اللحظة التي تسند إليها بيانات التعداد وعادة ما تكون منتصف ليلة، حيث كانت لحظـة   :الزمني لحظة اإلسناد .2

حيث تم اسناد معظم بيانات التعـداد   01/10/2010ـ / 30/09إلسناد الزمني في التعداد الزراعي منتصف ليلة ا

ـ  ويمثل اإلســناد الزمنـي ل    1/10/2010 اإلسناديوم إلى تلك الليلة، ويشار له ب محاصيل الدائمـة  ـبيانـات ال

رة مرجعية محددة تتضمن معلومات عن فترة تنسب بعض بيانات التعداد إلى فتو ،حيوانيةـثروة الـاني والـوالمب

مسـاء   وحتى 1/10/2009من صباح يوم شهراً متتالية  12فترة  ، وتمثلالمرجعية للتعداد السنة زمنية سابقة وهي

ـ  . 30/09/2010يوم  اسـتخدام المـواد   وؤقتة ـوالسنة المرجعية هي السنة الزراعية للبيانات عن المحاصيل الم

  . راعيةزراعية واآلالت الزـال
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يتم جمع بيانات عن الحيازات الزراعية خالل فترة محددة تسمى فترة العد تعتمد على عدد من األمـور   :العد فترة .3

فـي   14/11/2010 -02/10/2010كانت من صـباح يـوم    2010اللوجستية، وهذه الفترة في التعداد الزراعي 

  .غزة في قطاع 20/02/2011-10/01/2011الضفة الغربية ومن صباح يوم 

يؤخذ بعين االعتبار بأن أراضي الرعي المشـاع   أنوينبغي  ،اإلحصائية هي الحيازة الزراعية الوحدة:  العد وحدة .4

تدخل في التعـداد   لموالحدائق العامة وصيد األسماك وجميع األراضي التي ال تعمل في إطار الحيازات الزراعية 

  .)الفاو( عة العالميةعلى توصيات منظمة األغذية والزرا بناءاً ،الزراعي

عـن   تم إعـداده والتعاونية  والمؤسسيةإطار التعداد الزراعي سجل كامل للحيازات األسرية  يشمل:  التعداد إطار .5

سرية من خـالل  األوتم الحصول على إطار بالحيازات غير  األسر طريق حصر الحائزين من خالل زيارة جميع

  . الخرائط لتعيين عناوين الحائزين واستخدمت، إطار المنشآت وبالتعاون مع وزارة الزراعة

، يتم تنفيذ التعداد الزراعي بصورة دوريـة  2000للعام ) 4(حسب قانون اإلحصاءات العامة رقم :  التعداد دورية .6

   .منتظمة كل عشر سنوات
 

  الزراعي مراحل تنفيذ التعداد 3.2

المرحلة التحضيرية وحتى نشر البيانات التفصـيلية، وتـم   تمتد فترة تنفيذ التعدادات عادة على ثالث سنوات ابتداء من 

  :من خالل عدة مراحل تم فيها التحضير وتنفيذ كافة األنشطة المتعلقة بالتعداد وهي 2010 تنفيذ التعداد الزراعي

تم خالل هذه المرحلة إصدار القرارات الرسـمية  .  30/09/2010إلى  02/01/2009من : المرحلة التحضيرية .1

الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان الالزمة للتعداد، كما تم خاللها التشاور مـع كافـة المعنيـين    

ماع وطني حول محتويات التعداد، كما تم أيضـاً  ومستخدمي البيانات لتحديد األولويات والوصول إلى حالة شبه إج

حيث تم اختبار خطة تنفيذ  ،05/11/2009 – 07/10/2009خالل هذه المرحلة إجراء التعداد التجريبي في الفترة 

التعداد، وتصميم االستمارات واألدلة والخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات وإعداد النتـائج وكـذلك   

ويمثل التعداد التجريبي صورة مصغرة للتعداد الشامل بهدف الخروج بصيغة نهائيـة مـن   .  يذ التعدادمنهجية تنف

، واالحتياجـات الماديـة   األدلة والنماذج الخاصة بالتعداد الزراعي، وإعداد خطة التنفيذ، وتقدير أعداد العـاملين 

 .ليات معالجة البيانات، وغيرها من المواضيعاألخرى، وآ

في الضفة الغربية وخالل الفتـرة   14/11/2010وحتى  02/10/2010 تم تنفيذها خالل الفترة: ميدانيةالمرحلة ال .2

خرائط المنـاطق الطرفيـة ميـدانيا     ثتم خاللها تحدي.  في قطاع غزة 20/02/2011وحتى  10/01/2011من 

 .وحصر عدد األسر الحائزة وعد الحيازات الزراعية

تـم فـي هـذه المرحلـة اسـتعادة      و.  2010تشرين ثاني  هذه المرحلة في بدأت: مرحلة تجهيز ونشر البيانات .3

، وتبويب ونشر النتـائج  إلى الحاسوب االستمارات من الميدان، وتدقيق السجالت واالستمارات وترميزها وإدخالها

 .األولية والنهائية

   

  االستمارات والنماذج 4.2

ين لجمع البيانات التي يشملها التعداد وهي استمارة حصر األسر والحيازات الزراعية، واستمارة عد تم تصميم استمارت

  :ويمكن تفصيل بنود ومتغيرات هذه االستمارات على النحو اآلتي.  الحيازات الزراعية
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  :األسر والحيازات الزراعيةستمارة حصر ا - 1

لمتغيـرات  االبنود و ، عددا منباإلضافة إلى البيانات التعريفية ةحصر األسر والحيازات الزراعي استمارةبيانات  شملت

  :أهمها التفصيلية

، المبنـى فـي  عدد الوحدات السـكنية  ، مجموع االستخدام الحالي للمبنى، نوع المبنىاسم المبنى أو اسم مالك المبنى، 

  .، عدد الحيازات في األسرة)إناثذكور، (االستخدام الحالي للوحدة السكنية، اسم رب األسرة، عدد أفراد األسرة 

    

  :عد الحيازات الزراعية استمارة  - 2

  :اآلتيةباإلضافة إلى البيانات التعريفية البنود والمتغيرات  استمارة عد الحيازات الزراعيةبيانات  شملت

  

  :البيانات التعريفية: القسم األول

المبنى، باإلضافة إلى بيانات تعريفية عن الحائز ومدلي الوحدة السكنية ضمن رقم المبنى ورقم شمل رقم منطقة العد و

  .البيانات

  

  :عن الحائز والحيازةبيانات : الثانيالقسم 

، وعالقة الحائز برب األسرة، للحائز عن الحائز منها الكيان القانوني للحائز، عمر وجنس والمهنة الرئيسيةبيانات  شمل

أسـلوب  وبيانات عن الحيازة منها نوع الحيـازة  باإلضافة إلى  ،تخصصوالمؤهل العلمي وال ،وعدد أفراد أسرة الحائز

  .   الغرض الرئيسي لإلنتاجو ،إدارة الحيازة

  

  :استعماالت األراضي: الثالثالقسم  

مباني تستخدم ألغراض الحيازة، مباني (شمل عنوان القطعة، المساحة الكلية، مساحة األراضي غير المزروعة وتضم 

المساحة (، مساحة األراضي المزروعة وتضم )المراعي الدائمة، أخرىالمروج وتستخدم لغير أغراض الحيازة، 

  .، حق االنتفاع، مصدر الري)األرضية المزروعة، أشجار حرجية، بور مؤقت، مشاتل

  

  :المحاصيل الحقلية، الخضروات، أشجار البستنة/المحاصيل: الرابعالقسم 

 اسـم المحصـول  : ضم البيانات اآلتيـة شمل أسئلة بخصوص زراعة المحاصيل الحقلية خالل العام الزراعي وت •

  .حة المحصودةالمساو طريقة الريوالمساحة المروية والمساحة البعلية ووضع المحصول والعروة الزراعية و

العـروة  واسم المحصـول  : تيةالعام الزراعي وتضم البيانات اآل شمل أسئلة بخصوص زراعة الخضروات خالل •

وطريقـة الـري   نوع الحماية والمساحة المحمية وطريقة الري والمساحة المكشوفة ووضع المحصول والزراعية 

 .مجموع المساحة المحصودةو

اسـم المحصـول   : شمل أسئلة بخصوص أشجار البستنة في الحيازة خالل العام الزراعي وتضم البيانات اآلتيـة  •

األشجار غيـر  وعدد األشجار المثمرة وطريقة الري ومساحة وعدد وضع المحصول ومساحة وطريقة الزراعة و

األشجار المحمية غير وعدد ساحة األشجار المحمية المثمرة وطريقة الري وموعدد المثمرة وطريقة الري ومساحة 

  .المثمرة وطريقة الري
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  :حيوانات المزرعة: الخامسالقسم 
  

  :ويشمل القسم المواضيع اآلتية

نـوع  و التجمـع والنوع والسـاللة  : اآلتية البنودضم تتربية حيوانات المزرعة لكل من الضأن والماعز واألبقار و •

 .الرئيسي للتربية الغرضوالعدد حسب الجنس وفئة العمر والتربية 

السعة اإلنتاجية ومساحة العنابر وعدد العنابر العاملة و، والتجمعالنوع : اآلتيةالبنود تربية مزارع الدواجن وتضم  •

معدل عـدد الـدورات فـي    باإلضافة إلى ، 01/10/2010العدد الموجود فعليا يوم العد بتاريخ والقصوى للعنابر 

 ).30/09/2010-01/10/2009(الطيور المرباة خالل العام الزراعي إجمالي عدد والعنابر في السنة 

 .وتضم بيانات عن النوع والعدد تربية الدواجن المنزلية •

 .وتضم بيانات عن النوع والعددتربية خاليا النحل  •

  .وتضم بيانات عن النوع والعدد حيوانات العمل •

  

  :العمالة الزراعية: السادسالقسم 

  .مؤقتةالعمالة الوالعدد واستخدام الفئة العمرية والجنس والحالة العملية : راعية في الحيازة وهيالعمالة الز شمل بيانات

  

  :اآلالت والمعدات الزراعية: السابعالقسم 

  .شمل أسئلة بخصوص استخدام اآلالت الزراعية خالل العام الزراعي

  

  :تطبيقات زراعية خالل العام الزراعي: الثامنالقسم 

أسئلة متنوعة عن التطبيقات الزراعية المستخدمة في الحيازة، باإلضافة إلى توفر فقاسه أو تربية  شمل هذا القسم

  .األسماك، ومدى االستفادة من مشاريع استصالح األراضي أو شق الطرق الزراعية أو أي مشاريع زراعية وغيرها

  

  العمل الميداني 5.2

  :عدة عمليات ميدانية متتابعة وهي 2010الزراعي شملت المرحلة الميدانية لتنفيذ التعداد 

  

  :تدريب الكوادر الميدانية وتوزيعها حسب مناطق العمل  - 1

على المفاهيم والمصطلحات المشتملة فـي  حيث تم من خالله التأكيد  ،تم تنفيذ برنامج تدريبي لكافة العاملين في الميدان

لطواقم العمل العاملة في الميدان، آلية استيفاء االستمارة والمسؤوليات والمهام  ، والتدريب على2010التعداد الزراعي 

  .تحديد المرجعية اإلدارية في حالة مصادفة أية إشكاليات أثناء عملية العدباإلضافة إلى 

  

  : تحديث الخرائط  - 2

بخـرائط   م العمـل الميـداني  طـواق وتزويد ، 2007رائط التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تم االعتماد على خ

مناطق العد بالمباني الجديدة تم وضع آلية إلعادة حزم المناطق الطرفية لضمان شمول ، وتفصيلية واضحة لمناطق العد

  .من قبل العداد بشكل دقيق 2007من قبل المشرف، وتحديث الخرائط بالمباني الجديدة بعد عام 
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  :الحيازاتعد حصر و  - 3

، وفي قطاع غزة خالل 14/11/2010إلى  02/10/2010الفترة ما بين في الضفة الغربية خالل تـم تنفيذ هذه العملية 

اسـتمارة   وافوواسـت  والمؤسسات العدادون جميع األسر فـي مساكنهمزار حيث ، 20/02/2011-10/01الفترة من 

علـى  حصر الحيازات الزراعية وفي حال وجود حيازة أو أكثر لألسرة التي تم زيارتها تم استيفاء استمارة لكل حيازة 

إجراء عمليات التدقيق الميداني للبيانات أوالً بأول أثناء عملية العد مـن   كذلك تم، في سجل استمارة عد الحيازات حده

     .اإلشرافي في المحافظات طاقمقبل ال

  

  :إعادة المقابلة  - 4

المشرفين والمراقبين في جميع المحافظات، وذلك من خـالل زيـارة األسـر بشـكل     من قبل  إجراء إعادة المقابلةتم 

ذا النوع مـن  الهدف من إجراء هعشوائي في مناطق العد واستيفاء جزء من استمارات الحصر وعد الحيازات، وكان 

  .البيانات إعادة المقابلة هو ضبط النوعية وجودة

  

  :السجالت استالم  - 5

ـ بة ـاز منطقة العد الخاصـعداد من إنجكل  بدأت عملية استالم السجالت بعد انتهاء ـ ـه والت ـ ـي انته اء ـت مس

االسـتالم  همـا  وتنقسم عملية االستالم إلى قسمين في قطاع غزة،  20/2/2011في الضفة الغربية، و 14/11/2010

لسجالت الضفة الغربية في المكتب الرئيسي إلدارة التعداد في رام اهللا، وسجالت قطاع غزة ، والتسليم النهائي الميداني

  .في مكتب التعداد في مدينة غزة

  

  :الميدانالسجالت من استالم 

حصـر األسـر   سـجالت   مـن  ين،باستالم المطبوعات التي بحوزة العداد ونبعد االنتهاء من مرحلة العد قام المراقب

والسجالت الفارغة  وخريطة منطقة العد والدفتر التنظيمي للعدادية وسجالت عد الحيازات الزراعية والحيازات الزراع

 مباإلضافة لما لديه ينهذه المطبوعات للمشرف ونالمراقبسلم وبعد االنتهاء من استالم المطبوعات من العداد .  والملغاة

وتسليمها  أيضا بإجراء الفحص الفني لهذه المطبوعات نوحيث قام المشرف ،من مطبوعات مثل الدفتر التنظيمي للمراقب

  .  بدورهم إلدارة التعداد في المحافظة

  

  :استالم السجالت في المكتب الرئيسي

 28/02/2011واسـتمرت لغايـة    19/11/2010اعتبارا من المركزية في األراضي الفلسطينية  بدأت عملية االستالم

    .المحافظاتحيث تم استالم جميع السجالت في 

  

  النتائج األولية 6.2

وبالتعاون مع مـدراء  والمراقبون  العدادونقام  14/11/2010في  في الضفة الغربيةد ـعالة ـبعـد االنتهاء من عملي

ولغاية  16/11/2010الفترة من  خاللالميدان في بإجراء مراجعة مكتبية وإعداد النتائج األولية التعداد في المحافظات 

والمراقبـون   العـدادون قـام  أما في قطاع غزة .  ومن ثم إرسالها لمكتب التعداد الرئيسي في الجهاز، 18/11/2010

الفترة مـن   خاللالميدان في بإجراء مراجعة مكتبية وإعداد النتائج األولية وبالتعاون مع مدراء التعداد في المحافظات 

  .  24/02/2011ولغاية  20/02/2011
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على مستوى وأعدادها  والحيازات وأنواعهاشملت عدد األسر وعدد  والتيلنتائج األولية من الميدان وبعد استالم نماذج ا

وذلك عن طريق مقارنة ما تم استالمه مع سجل مناطق  ،تم فحص شمولية هذه النماذج لجميع مناطق العد.  منطقة العد

فريغ هذه البيانات علـى الحاسـوب السـتخراج    تم تومن ثم  .وذلك للتأكد من عدم إسقاط أي منطقة عد يالعد الرئيس

هذه الجداول عدد األسـر   تضمنتجداول إحصائية أولية على مستوى األراضي الفلسطينية ومستوى المحافظات حيث 

والحيازات وأنواعها وأعدادها، وتم نشر النتائج األولية عبر وسائل اإلعالم المحلية وعلى الصفحة االلكترونية للجهـاز  

  .17/4/2011يوم 

   

  معالجة البيانات 7.2

العمل الميداني من تدقيق مكتبي وترميز وإدخال وتدقيق  تالتي تل األنشطةمعالجة بيانات التعداد جميع  ت مرحلةشمل 

توظيـف   وتـم  ،وذلك بتدريب المدققين والمرمزين 15/12/2010من  اعتبـاراوحسب الخطة بدأت هذه العملية ، آلي

تم االنتهاء من تصميم وتطوير أنظمة معالجة البيانات مـن بـرامج   وقد   .باإلضافة إلى الطاقم اإلشرافي شخص 100

تـم  و . فحـص عمل هذه األنظمة عدة مرات للتأكد من صحة عملهـا  جرىإدخال وتدقيق آلي ومتابعة وجدولة وقد 

   .ية وعد الحيازاتحصر األسر والحيازات الزراعاستخدام الحاسوب إلدخال بيانات استمارات 

  

، وفي قطاع 04/08/2011تم االنتهاء من تدقيق وترميز وإدخال البيانات وفحصها وتنظيفها في الضفة الغربية بتاريخ 

المتابعة على معالجة البيانات وإجراء الفحوصـات المختلفـة علـى     تولى الفريق الفني  .15/09/2011غزة بتاريخ 

الجـداول   وإعـداد ا مع النتائج األولية ومع البيانات المتوفرة من مصادر مختلفـة،  مصداقية البيانات ودقتها ومقارنته

  .   وتقرير النتائج النهائية للتعداد في األراضي الفلسطينية

  

  خطة النشر 8.2

ة الخاصة بنشر النتائج على المستوى الوطني وعلى مستوى الضفة يتم االنتهاء من إعداد خطة الجدولة للتقارير الرئيس

   .وعلى مستوى كل محافظة حدهالغربية وقطاع غزة كل على 

  

  جودة البيانات 9.2

هناك نوعان من األخطاء الممكن حدوثها وهي األخطاء اإلحصائية واألخطاء غير اإلحصائية، واألخطاء اإلحصائية هي 

المسوح بالعينة وال تتواجد في التعدادات، وهي سهلة القياس ويمكن تقدير نسبة الخطـأ فيهـا   تتواجد في  ياألخطاء الت

أي مرحلة من مراحل  يبسهوله كونه ناتج عن أخطاء في المعاينة، وأما األخطاء غير اإلحصائية فهي ممكنة الحدوث ف

جودة ونوعيـة  إلى وضع نظام لضبط  2010ي الزراععند تنفيذ التعداد دعت الحاجة تنفيذ التعدادات والمسوح، لذا فقد 

عـددا  عمل مراحل العمل في التخطيط للتعداد وتنفيذه،  وخاللستوى من التغطية ودقة البيانات، لتحقيق أعلى م البيانات

تتفاوت نوعية العمل من شخص آلخر ومن منطقة ألخرى ومن وقت  حيثزمنية قصيرة،  لفتراتكبيرا من األشخاص 

كانت البيانات ذات نوعية رديئة، ويصـبح اسـتخدام البيانـات     في حال ىتذهب جهود التعداد سدمما يؤدي ألن آلخر 

 .فيه مشكوكاً المستخدمينألغراض التخطيط واتخاذ القرارات والبحث العلمي من قبل 
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  :إجراءات ضبط الجودة

الكفاءة العالية واألداء المتميز لفريق العمل الميـداني  على جودة البيانات بفضل غير اإلحصائية تم تقليص أثر األخطاء 

منع أو التقليل من وقوع األخطاء إلى  من أجل الجودة ومن خالل برنامج لضبط.  الذي تم اختياره وتدريبه بعناية فائقة

   .لتصحيحها التدابير المناسبةحتى يتسنى اتخاذ  عنها في حال وقوعها كشفاكبر حد ممكن وال
  

من المرحلـة التحضـيرية    ، تم وضع نظام حازم لضبط النوعية في كافة مراحل التعداد، بدءالمطلوبة الفعاليةولتحقيق 

ولضـبط   . وانتهاء بمرحلة معالجة البيانات والنشر، وذلك لضمان الحصول على بيانات تكون على قدر كبير من الدقة

ة بكل المراحل الالحقة، وبالتالي تم إعطاء كل مرحلـة  النوعية في مرحلة التخطيط أهمية حاسمة لما لها من صلة وثيق

  . الوقت واإلجراءات الكفيلة بضمان تحقيق الجودة والموثوقية العالية لبيانات التعداد

  

  :ضبط في المرحلة التحضيريةالآلية  .1

احتياجات الدولية والتوصيات بحيث تتالءم مع  بشكل بسيط،والتعليمات  التعريفاتروعي في المرحلة التحضيرية وضع 

المستفيدين وتصميم االستمارات بالقدر الذي يسمح بنقل التعليمات بأمانة، وبالشكل الذي يضـمن أن جميـع السـجالت    

واالستمارات قد استلمت وخزنت، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجالت واالستمارات قـد أدخلـت بياناتهـا إلـى     

  .ج متابعة جودة العمل واإلنجاز وتصميم واختيار برامج اإلدخال مسبقاًالحاسوب باإلضافة إلى إعداد وتحضير نماذ
  

وعـد جميـع    ةكل مبنى ووحدة سكنية وأسر حصرخرائط تفصيلية لكل منطقة عد، بحيث يتم تجهيز وتصوير كما تم 

حل، حيـث تـم   لحصر الفئات الخاصة مثل البدو الر يالكاف االهتمام، كما أعطي الحيازات لدى األسرة أو أحد أفرادها

  .وعد الحيازات الزراعية لديهممعرفة أماكن تواجدهم 
  

كما تم مراعاة طباعة السجالت واالستمارات بحيث تكون صالحة ألعمال جمع البيانات وإدخالها وتخزينها، حيـث تـم   

  .عليهـا في حقيبة يسهل حفظها ومتابعة األعمال الجارية  الحيازات الزراعيةوضع سجالت كل منطقة عد من سجالت 

ل الرجوع إليهـا وتـداولها   هلكل تجمع في حقيبة أو أكثر مفهرسة بحيث يس حصر الحيازات الزراعية جالتووضع س

  . وانتقالها من عملية إلى أخرى
  

كافة االستمارات والوسائل واآلليات والنمـاذج   من تنفيذ التعداد تم فحص ةومن خالل التعداد التجريبي الذي نفذ قبل سن

لمراجعة الميدانية والمكتبية وعمليات الطباعة لالستمارات واألدلة والنماذج في هذه المرحلة واختيار بـرامج  وعمليات ا

ومراجعة الكشوف وأدلة الترميز وعمليات الجدولة والنشر مسبقاً في المرحلة التحضيرية،  التدقيق اآللياإلدخال وبرامج 

ادية والجدول الزمني إلنجاز المهام والنشاطات المطلوبة مسبقا فـي  وتم حساب التقديرات من االحتياجات البشرية والم

 .هذه المرحلة
 
  :ضبط في المرحلة التنفيذيةالآلية  .2
  

  :اختيار العاملين وتدريبهم •

نظرا لضخامة هذا المشروع وتعدد مراحله وحجم العاملين فيه كان البد من وضع اآلليات التي تضمن جمـع بيانـات   

وتقدير لعدد الحيازات الزراعية لكل منطقـة   2007تعداد السكان والمساكن والمنشآت  خرائط استخدامموثوقة، حيث تم 
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، مـع  حسب قدرة العاملين الميدانيين في مختلف النشاطات بحيث يتم اإلنجاز في الوقت المحددالعد  لتقسيم مناطق  عد

  .مراعاة المستويات اإلشرافية المختلفة
  

توسط فأعلى مـن  وعند اختيار العاملين روعي اختيار أحسن الكفاءات وخاصة الحاصلين على مؤهالت علمية دبلوم م 

، كما روعي عند اختيار العاملين الميدانيين أن يكونوا من نفس التجمع لسهولة معرفة المنطقة وخط العاطلين عن العمل

  .السير واالستدالل على جميع المباني واألسر
  

ومسـاعديهم  ، حيث تم تدريب مدراء التعداد في المحافظـات  تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع العاملين مسبقاًكما 

% 30أوالً والذين قاموا بتدريب المشرفين والذين شاركوا في تدريب المراقبين والعدادين، وتم في كل مرحلة تـدريب  

ترك العمل والفصل والحاالت الطارئـة أو لمواجهـة حـاالت    لمواجهة حاالت إضافي من األعداد المطلوبة كاحتياطي 

  .ضعف اإلنجاز
  

اختيار األفراد الحاصلين علـى أعلـى    تمموحد حيث ) امتحان(وكانت أسس االختيار لجميع العاملين تعتمد على تقييم 

لهم خبرة كبيـرة فـي    والذين مكاتب وزارة الزراعة في المحافظاتالتقييمات، كما تم تعيين مدراء التعداد من مسئولي 

مساعدي مدراء المحافظات من مسئولي المواضيع في الجهاز ، كما تم تعيين فنيات الثروات الزراعية النباتية والحيوانية

مـن   الوزارة والجهازمن المشرفين من العاملين في  المركزي لإلحصاء الفلسطيني من لديهم خبرة إدارية وفنية وجزء

  .التجريبي الزراعي والتعداد األسرية نيين في المسوحالفنيين والعاملين الميدا

  

  :جمع البيانات •

وضع برنامج حيث تم على وضع آلية للعمل الميداني، من أجل الحصول على بيانات دقيقة،  التعدادحرصت إدارة 

وضع مجموعة من كذلك تم   .، وتحديد أهداف هذه الزيارات والبيانات التي يتم جمعها في كل زيارةميدانيةزيارات 

  .قبل االنتهاء من العمل الميدانيوذلك الميدانية والمعالجة قواعد المراجعة 
  

مراقبين وأن يقوم كل مراقب باإلشراف علـى   4تم اعتماد توزيع العاملين بحيث يستطيع كل مشرف أن يدير ما معدله 

لحيازات و استمارة عد الحيازات في حـال  استمارة حصر اعدادين بالمتوسط وأن يقوم كل عداد باستيفاء بيانات  3-4

   .وجدت حيازة لدى األسرة أو أحد أفرادها
  

الحـائز الزراعـي أو   أما من ناحية أسلوب العد فتم اعتماد أسلوب المقابلة المباشرة فقط وضرورة استيفاء البيانات من 

، وعند عـدم  قة حول الحيازة الزراعيةيكون بالغ وعاقل ولديه معلومات دقي أنبشرط  احد إفراد األسرةأو  ةرب األسر

معاودة زيارة األسرة وفي فترات مختلفة حتى يتم اسـتيفاء   يتمأو عدم وجود الشخص المناسب  الحائز الزراعيوجود 

  .البيانات من الشخص المؤهل

رسـالة رب  زيـع  كما تم االعتماد على الوثائق الرسمية من ناحية جمع البيانات األساسية مثل االسم ورقم الهوية، وتو

وتم   ،التعريف بالتعداد الزراعي وأهدافه وأهميتهبهدف  وأثناء زيارة األسرلجميع األسر قبل البدء بالعد الفعلي  األسرة

سـيهم،  ؤوإعطاء تعليمات محددة لجميع العاملين ولكافة المستويات بالمراجعة الميدانية والمكتبية ألعمالهم وأعمـال مر 

كـل   يراجـع أن  والمراقب المشرفمدير التعداد ومساعده و تصحيح األخطاء، حيث يجب علىوكيفية المراجعة وآلية 

باإلضافة  االستمارات مما أنجزه العداد وفحص الشمول والنوعية للبيانات وخاصة في األيام األولى للعمل جزء من منهم
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استيفاء بيانات بقام المراقب من األسر، و %2قام المشرف باستيفاء بيانات  والميداني، كما ياليومي المكتب اإلشرافإلى 

تنبيـه   إلـى ، باإلضـافة  الحيـازات من األسر التي قام العداد باستيفائها والتحقق من شمول األسر واتساق بيانات % 5

  .األخطاء التي وقع بها البعض منهم إلىالعدادين 
  

وذلـك   ةم فنيين وإداريين وخدمات مساندتعمل على مدار الساعة تضالجهاز غرفة عمليات مركزية في مقر  تشكيلتم 

هـذه   وقد عملتلإلجابة على االستفسارات وتلبية الحاجات من المستلزمات وإصدار أية تعليمات عامة بصورة مكتوبة، 

  .الغرفة بشكل متواصل
  

يوميـاً إلعطـاء التوجيهـات     ممرؤوسيه باالجتماع مع مدير التعداد بالمحافظة ومساعده الفني والمشرف والمراقب قام

بهـا بعـض    والتعليمات الجديدة الواردة من غرفة العمليات لتصحيح األخطاء التي حصلت في اليوم السابق والتي وقع

بالمراجعة المكتبية اليومية لما تم استيفاؤه من قبل المرؤوسين، حيث تـم   المسئولينالعاملين لتالفيها، باإلضافة إلى قيام 

 . بالتعليمـات  االلتزامبيانات لجميع وحدات العد وفحص اتساق البيانات في كل استمارة، وفحص مدى فحص شمولية ال

كلمـا اقتـرب    اعتمدت بشكل رئيسي على اإلعالم الجماهيريكما رافق جميع نشاطات التعداد حملة إعالمية متصاعدة 

   .دموعد العد، وذلك لضمان زيادة تعاون المواطنين مع العاملين في التعدا
  

وتم استخدام العديد من النماذج المتعلقة باإلنجاز والمتابعة سواء المتعلقة باإلنجاز اليومي أو المتعلقة بالنتـائج األوليـة   

والمتعلقة بالمواد والوثائق والسجالت والمستلزمات المستلمة أو المسلمة أو نماذج ضبط الدوام أو نماذج المتابعة لشمول 

  .حصر وعد الحيازاتالمعد مسبقاً في مرحلة  الحيازات
  

في المحافظات والتي تم من خاللها تسـجيل اإلنجـاز اليـومي     باستخدام قواعد بيانات المركزية كما تميز هذا التعداد

مما ساعد إدارة التعداد وغرفـة  ،  للعاملين في الميدان وضبط عمليات المتابعة الفنية واإلدارية في جميع مراحل العمل

ضبط ومتابعة العمل في شتى مراحله واتخاذ اإلجراءات الالزمة فـي الوقـت    علىالعمليات المركزية في مقر الجهاز 

  .المناسب

  

  :حاالت الرفض •

تم وضع العديد من اآلليات لمواجهة حاالت الرفض من قبل بعض المواطنين خاصة في محافظة القـدس والتجمعـات   

ورة لها والناتجة عن المضايقات اإلسرائيلية حيال الفلسطينيين المقيمين في محافظة القدس والمناطق المجاورة لها المجا

ومن هذه اآلليات زيارات ميدانية من قبل أعضاء غرفة العمليات المركزية لمعالجة هذه الحاالت، ومشاركة المسـؤولين  

  .الحاالت المختلفة للحد من هذه المحلية والجهات الرسمية

  

  :ضبط في مرحلة معالجة البياناتالآلية . 3

تشمل مرحلة معالجة البيانات عمليات التدقيق والترميز واإلدخال ومراجعة الكشوف، وعمليـات المراجعـة والفحـص    

، حيث تم وضع جميع اآلليات والتعليمات بحيث يتم فحص اتسـاق البيانـات   لجميع مناطق العد لجميع العمليات السابقة

من بيانات عن المبـاني   السجالت واالستمارات وما تحتويه وترميز الحقول والتأكد من إدخال جميع مناطق العد وجميع

لية لتدقيق السجالت واالستمارات وانتقالها من آكما تم وضع .  والحيازات الزراعية والوحدات السكنية واألسر واألفراد

العمليات المطلوبة لكل استمارة تمت بالشكل السليم، حيـث تـم إعـداد     عملية إلى أخرى بحيث يتم التأكد من أن جميع
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مخزن لجميع الوثائق مفهرسة ومصنفة بحيث يسهل الرجوع إليها، وبحيث يكون مسؤول المستودع المراقب عن تـدفق  

  .الحقائب والسجالت وإعداد اإلنجاز اليومي

الخاصة بالتعليمات آللية التدقيق والترميز وفحـص اتسـاق    وتم إعداد األدلة الخاصة بالترميز مسبقاً وفحصها واألدلة

وتم اختيار جميع العاملين في التدقيق والترميز مـن أفضـل العـاملين     . البيانات وكيفية اكتشاف األخطاء وتصحيحها

وحيـد المفـاهيم   كما تم تنفيذ العمل والتدريب مركزيـاً لت   .الميدانيين الذين قاموا باستيفاء البيانات من األسر واألفراد

كما تم تدقيق جميـع االسـتمارات وفحـص     ،وعمليات فحص البيانات إلزالة الفوارق الميدانية في مختلف المحافظات

لكـي يتسـنى إزالـة    من االستمارات  %50عن  لما ال يقلومراجعة التدقيق والترميز مكتبياً  ,)%100( اتساقها مكتبياً

  .األخطاء وتصحيحها وتعميمها بشكل يوميالفوارق الفردية بين المدققين واكتشاف 

  

عقد امتحان لجميع المتقدمين لإلدخال واختيار أفضلهم بناء على نتائج إدخال البيانات فقد تم  فيما يتعلق بمرحلةأما 

إعادة تم مراجعة والثالث األولى لإلدخال، وخالل األيام  المدخلين مركزياً على آلية موحدةاالمتحان، وقد تم تدريب 

المدخلين، وإجراء التصحيحات المناسبة وتنبيه العاملين لتالفيها، واستبعاد المدخلين  لجميع إدخال جميع البيانات المدخلة

كما   .المدخلين بناء على نوعية البيانات المدخلة والسرعة في اإلنجاز أفضلتم اختيار وذوي أخطاء اإلدخال المرتفعة، 

إعداد ملف مستقل وفريد من  ىنات بالصورة الصحيحة، حيث تم في المرحلة األولتم وضع اآلليات لضمان إدخال البيا

بما فيها عدد األسر وإجمالي عدد السجالت ) لضمان الشمول(نوعه لكل منطقة عد على حده يحتوي البيانات التعريفية 

فية والمدى الرقمي لكل وعند اإلدخال وضع فحص شامل للبيانات التعري.  لضمان إدخال جميع السجالت وجميع األسر

وجميع األسئلة المرمزة  نوع الحيازة وحق االنتفاعسؤال رئيسي بحيث ال يقبل الحاسب أي رقم خارج هذا المدى مثل 

أما باقي األسئلة فيجرى إعادة  . مثال حصر الحيازاتونوع المبنى في استمارة  التعداد الزراعيمسبقا في استمارة 

  .عملية اإلدخال، واستخراج كشوف باألخطاء الناتجة عن عدم اتساق البيانات فحص شامل لمدى كل سؤال بعد

  

  :اآلتيةوتم استخدام برامج معدة مسبقاً الستخراج الكشوف باألخطاء وفق اآللية 

، عد الحيازات الزراعية الحصر واستمارة تم إعداد دليل مطبوع باسم تعليمات المراجعة المكتبية واآللية الستمارة .1

جميع الفحوص سواء الفحوص التي تهدف إلى التأكد من شمولية اإلدخال أو فحوص لكشف األخطاء يتضمن 

او التعامل مع حاالت غير المبين،  لنادرة والشاذة حيث تم مراجعتها،االتساقية أو فحوص الكشف عن الحاالت ا

  .ويوجد لكل خطأ اسم ورقم مطبوع في الدليل ليسهل الرجوع إليه

بحيث يشمل  قطعةأو  حيازةلكل منطقة عد يتضمن بيانات تعريفية لكل مبنى أو وحدة سكنية أو  تم استخراج كشف .2

نوع الفحص ورقمه المطبوع في الدليل، والذي يدل المدقق على نوع الخطأ ومكانه وآلية التدقيق الكشف 

  . فحص وعلى عدة مراحل) 600(والمراجعة وآلية التصحيح، حيث يضم أكثر من 

الكشوف إلى المراجعين الذين يقومون بالرجوع إلى السجالت األصلية،  فإذا كان الخطأ سببه إدخال يعدل تسلم  .3

الحيازة إذا كان نوع  :التعديل وفق الحالة مثالتم على الكشف وإذا كان الخطأ ميداني ينظر إلى األسئلة المرتبطة و

حسب التعريف،  قسم الخامس الخاص بالحيازة الحيوانيةالمتعلقة بالالبيانات هي حيازة نباتية فيجب عدم استيفاء 

استخراج الكشوف اآللية بعد اإلدخال لمثل هذا النوع من تم خالل التدقيق اليدوي ثم من وتتم المعالجة أوالً 

أما بالنسبة .  الفحوص وتم الرجوع إلى الحاالت وتصحيحها يدوياً على السجل وإعادة إدخال البيانات الصحيحة

في  الحيازاتلشمول فهناك مرجع رئيسي فيه جميع مناطق العد بحيث تم معرفة عدد السجالت وعدد لفحص ا

 حيازاتيدويا ويدخل على الحاسب فإذا وجد اختالف بين ما هو مدخل فعال من سجالت أو  تم إعدادهمنطقة العد 
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الخطأ  ارسالة لوجود هذ والموجود في ملف كل منطقة عد تخرج الحيازاتل من إجمالي عدد خوبين ما هو مد

قد أدخلت، وبنفس الطريقة  الحيازاتأن جميع % 100 بنسبة تم التأكدء التصحيح الالزم وبهذه الطريقة وتم إجرا

قد تم  محاصيل حقلية أو خضراوات أو أشجار بستنةإلى  ةموزع حيازةفي كل القطع تم التأكد من أن جميع 

 .موع مساحات القطع في الحيازةمج معمن خالل الربط % 100 ا بنسبةإدخاله

إلعادة إدخالها وإجراء التصحيح الالزم، وتم االحتفاظ يومياً بنسخة من البيانات المدخلة  م إعادة الكشوف المعدلةت .4

  .في أماكن مختلفة

  .تطبيق المراحل السابقة مرتين أو أكثر حتى تم تنظيف بيانات منطقة العد كاملة تم .5

األخطاء أو آليات تدقيق لكشف  ضافة أية فحوص أومراجعة الجداول والتكرارات وإو البياناتتم تجميع ملفات  .6

النباتي (األمور التي تحتاج إلى فحص وفي هذه المرحلة تم مشاركة كافة المختصين في المجاالت المختلفة 

إجراء في فحص البيانات قبل جدولتها النهائية حيث تم الرجوع إلى الحاالت غير الصحيحة و) والحيواني

  .التصحيحات وفق اآللية السابقة

 وفحص منطقية راجعتهاكما تم أثناء عملية تنظيف البيانات استخراج العديد من الجداول التفصيلية وتدقيقها وم .7

   .دقة وجودة البيانات واتساقها الداخلي قبل عملية استخراج الجداول بصورتها النهائيةو

  

  :تقييم نوعية البيانات. 5

تقييم نتائج التعداد من خالل تقدير قيم األخطاء واتجاهاتها عملية ضرورية لإلجابة على األسـئلة المتعلقـة    تعتبر عملية

والتي تشمل إما  من ناحية الشمول والمحتوى، لتقييم نتائج التعداد وأدوات هناك عدة طرق.  بيانات التعداد وشمول بدقة

    .متعددةأو مصادر ) التعداد نفسه(مصدر وحيد للبيانات 

  :منهاعدة أساليب لقياس شمولية ونوعية البيانات واتجاهاتها،  2010برنامج فحص الجودة للتعداد الزراعي  وقد تضمن
  

  :فحص االتساق الداخلي للبيانات .1

وخصائصها التفصيلية، فقد  بالحيازات الزراعية والعمالةالمتعلق  األولهو التعداد  2010 الزراعينظراً لكون التعداد 

االتساق  فحص تم إعطاء أهمية قصوى لموضوع فحص البيانات وجودتها بكافة الوسائل الممكنة والتي من أهمها

بناء على التجربة المتميزة للتعداد تم وضع تعليمات وآليات أثناء التنفيذ الميداني تضمن الحصول و  .تالداخلي للبيانا

وتم بعد إدخال   .آليات ونماذج ضبط اإلشراف والمتابعة عليهاوضع  إلىباإلضافة على بيانات ذات نوعية عالية، 

  .والحيازاتالبيانات استخراج كشوف بحيث تم التأكد من شمولية إدخال جميع مناطق العد وجميع المباني واألسر 

يجب وفحص االتساق الداخلي لبيانات كل وحدة، واآللية المتبعة تتمثل باستخراج كشوف األخطاء االتساقية التي 

  .تحت إشراف الفنيين تصحيحها أو بالبيانات المشكوك فيها للفحص وتسلم هذه الكشوف إلى المراجعين

  

  :مقارنة النتائج مع مصادر أخرى  .2

المسح الزراعي الهيكلي والذي تم تنفيذه من قبل  مع بيانات نالفنييمن قبل  الزراعي تم مقارنة بيانات ومؤشرات التعداد

، وبمنهجية مشابهة لمنهجية التعداد الزراعي، نجد أن هناك اتساق كبير بين بيانات المؤشرات، 2005الجهاز في العام 

أما عند مقارنة بيانات التعداد مع بيانات اإلحصاءات الزراعية يالحظ وجود بعض االختالفات خاصة فيما يتعلق 

الزراعية على تقديرات المرشدين بالمساحات المزروعة، وذلك الختالف المنهجية واعتماد بيانات اإلحصاءات 



PCBS : رام اهللا والبيرة محافظة – 2010التعداد الزراعي  
   

46 
  

الزراعيين والتي تعتمد على جمع البيانات على مستوى التجمع وليس على مستوى الحيازة الزراعية، والتي اعتمدت في 

  . 1970في العام  ةاألساس على بيانات التعداد الزراعي الذي تم تنفيذه من قبل اإلدارة المدنية اإلسرائيلي

  

  :المبينالتعامل مع غير  .3

حسب عدد الخانات لكل سؤال ) 9(ووضع الرقم هذه الحاالت  ترميزمن خالل من ناحية المبدأ التعامل مع غير المبين 

  .العروة الزراعيةوحق االنتفاع، ومصدر الري، مكن من اختيار اإلجابة الصحيحة، مثل يرد في االستمارة ما يما لم 

  
  2009/2010التعداد الزراعي  لبيانات رام اهللا والبيرةمحافظة نسبة غير المبين لبعض المؤشرات في 

  

  )%(مبين النسبة غير  المؤشر 

  0.5 مصدر الري للقطعة

 4.1 حق االنتفاع للقطعة

  0.0 العروة الزراعية للمحاصيل الحقلية

 0.0 وضع المحصول للمحاصيل الحقلية

 0.0 طريقة الري للمحاصيل الحقلية المروية

 0.0 الزراعية لمحاصيل الخضرواتالعروة 

 0.0 وضع المحصول لمحاصيل الخضروات

  1.3 طريقة الري لمحاصيل الخضروات المكشوفة

  0.0 نوع الحماية لمحاصيل الخضروات المحمية

  0.0 طريقة الري لمحاصيل الخضروات المحمية

  0.0 طريقة الزراعة لمحاصيل البستنة الشجرية

  0.0 البستنة الشجريةوضع المحصول لمحاصيل 

  0.5 طريقة الري لمحاصيل البستنه الشجرية المثمرة

  0.9 طريقة الري لمحاصيل البستنه الشجرية غير المثمرة

  7.8 نوع التربية لألبقار والضأن والماعز

  0.4 الغرض الرئيس للتربية لألبقار والضأن والماعز
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  الفصل الثالث
  

  المفاهيم والمصطلحات
  

إلى توصيات منظمة األغذية والزراعة العالمية، وذلك إلمكانيـة المقارنـة مـع الـدول      2010استند التعداد الزراعي 

تعريـف  وتم وضـع  .  المجاورة، آخذين بعين االعتبار نتائج المشاورات التي تمت مع المستخدمين الرئيسيين للبيانات

حـد   إلـى  اًاناتها من خالل التعداد، بحيث كان التعريـف متفقالمتغيرات التي تم الحصول على بيمتغير من محدد لكل 

    .تلبية الحاجات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني باالعتباراألخذ ، مع مع التوصيات الدولية كبير
  

  :المحافظة

 1997محافظة حسب التقسيمات اإلدارية المعتمدة في نهاية عام  16هي منطقة إدارية، وتشمل األراضي الفلسطينية 

  .وتضم كل محافظة عدة تجمعات
  

  :التجمع السكاني

من ) مكان(مساحة رسمية، أو أي خاصة  إداريةهو مساحة من سطح األرض، مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة 

معترف بها عرفيا، وليس لها وسطح األرض، مأهولة بالسكان بشكل دائم، ومنفصلة جغرافياً عن أي تجمع مجاور لها 

 .مستقلة ةإداريسلطة 
  

  :التعداد الزراعي

 الحيازات الزراعيةهو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات اإلحصائية عن 

  .الدولةداخل حدود  الحيازاتفي فترة مرجعية محددة، ولجميع وخصائصها والتطبيقات الزراعية 

  

  :الحيازة الزراعية

دارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة وكل األراضي إلهي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج الزراعي تخضع 

وقد تكون إدارة الحيازة  .الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني اإلنتاج ألغراضالمستغلة كليا أو جزئيا 

وقد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد أ ان أو أسرتان أو أكثر،الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد يشترك فيها شخص

وقد تتكون أرض  الحيازة من جزء   .تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية

حيازة بشرط أن تشترك أجزاء ال واحد أو أكثر، تقع في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة

   .الخ... من وسائل اإلنتاج مثل العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر  أكثرفي واحدة أو 
  

  :النباتيةالحيازة 

تحت تصرف  زراعيالنباتية وجود مساحة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي محصول  بالحيازة يقصد

  .دونم للزراعات المحمية) 0.5(زراعات المكشوفة، ولل دونم) 1(الحائز، على أن ال تقل تلك المساحة عن 
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  :الحيوانيةالحيازة 

عدد  أي:  اآلتيةمن الحاالت  أيالحيوانية وجود حيوانات لدى الحائز ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديه  بالحيازة يقصد

فأكثر من ) 50(عدد  الخنازير،أو  )الماعزأو / والضأن (رؤوس فأكثر من األغنام ) 5(أو اإلبل، عدد  األبقارمن 

أو الطيور األخرى مثل الحبش، والبط، والفر، والسمن  األرانبفأكثر من ) 50( ، عدد)الالحم والبياض(الدواجن 

  .خاليا نحل فأكثر) 3(أن يدير الحائز  أووغيرها أو خليط منها، 
  

  :المختلطةالحيازة 

بشرط أن  ،تعريف الحيازة النباتية والحيوانيةالحائز حيازة نباتية وحيوانية معا حسب  لدى كان مختلطة إذا الحيازة تعتبر

  .    نفس المباني للنشاطين النباتي والحيواني وأنفس اآلالت  وأيتم استخدام نفس العمالة 

  

  :الحائز الزراعي

ى تشغيل الحيازة الزراعية يمارس سيطرة إدارية عل) حكومية, جمعية, شركة(هو شخص مدني أو شخصية اعتبارية 

وتقع على عاتق الحائز مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة .  د المتاحةرويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموا

    .ربالحيازة وقد يتولى جميع المسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإلدارة اليومية إلى مدير بأج

  

  :الكيان القانوني للحائز

.  لى الجوانب التشريعية التي تعمل من خاللها الحيازة الزراعية، كما يشير إلى جوانب أخرى عن أنواع الحيازاتيشير إ

دون عقد، ينتمون فمن وجهة النظر القانونية، يمكن تشغيل الحيازة بشخص واحد أو المشاركة من عدة أفراد، بعقد أو ب

  الخ...مؤسسة، جمعية تعاونية، مؤسسة حكومية:  مختلفة، أو بواسطة شخصية اعتبارية لنفس األسر أو ألسر

  

    :أسلوب إدارة الحيازة

تم من خالله اإلشراف اليومي على الحيازة الزراعية بما يشمل العمال والري والتسميد، وغيرها وهي األسلوب الذي ي

  من األمور وقد يكون بواسطة الحائز نفسه، أو مدير باجر، أو أحد أفراد األسرة

  

  :المدير بأجر

ز وتنحصر مسؤولياته في اتخاذ دارة الحيازة نيابة عن الحائإلشخص مدني أو اعتباري يتولى المسؤولية الفنية واإلدارية 

القرارات اليومية الالزمة لتشغيل الحيازة بما في ذلك إدارة العمال األفراد ومراقبتهم، ويدفع األجر بوجه عام نقدا أو 

وفي الحاالت التي يتقاسم فيها المدير المسؤوليات االقتصادية والمالية باإلضافة إلى إدارته لحيازة   .عينا أو كليهما معا

  .انه يعتبر حائزا أو حائزا شريكاف
  

  :األسرة

فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون عادة في مسكن واحد أو جزء منه، ويشتركون في 

  .المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرى
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  :رب األسرة

عرف بأنه يحمل هذه الصفة من قبل باقي أفراد األسرة وعادة ما  الذيمع األسرة، المقيم إقامة معتادة هو الشخص 

  .االقتصادية لألسرة وقد يشاركه اآلخرون في ذلكشؤون يكون الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبير ال
  

  :االنتفاعحق 

المؤجرة إلى هي الترتيبات أو الحقوق التي يستغل الحائز بمقتضاها أرض الحيازة أو يستخدمها وال تعتبر األرض 

مقابل مبلغ من المال أو حصة من ( مستأجرة أو أو في حكم المملوكة، شخص آخر جزء من الحيازة وقد تكون مملوكة

  .أو مستغلة وفقا ألحكام قبلية وعشائرية، أو أي شكل آخر حكومية أو )أمالك أو حصة من اإلنتاج
  

  :لحظة اإلسناد الزمني

التعداد، وعادة ما تكون منتصف ليلة معينة، بحيث تسند معظم نتائج التعداد إلى تلك هي اللحظة التي تسند إليها بيانات 

  .الليلة
  

  ):الجزء( القطعة 

أو مالمح أخرى ال , وطريق, وماء, هي أي قطعة من األرض لنوع واحد من حق االنتفاع، محاطة كليا بأراضي أخرى

مختلف من حق االنتفاع  ويمكن أن يتكون الجزء من  تشكل جزءا من الحيازة أو تشكل جزءا من الحيازة ضمن نمط

  .من الحقول أو الرقع الزراعية المجاورة لبعضها البعض أكثرواحد أو 
  

  :الرئيسي اإلنتاجغرض 

وتعني كلمة أساسا أي أكثر  أساساوهو أما للبيع أساسا أو لالستهالك األسري  اإلنتاجوهو تحديد الغرض أو الهدف من 

  .لزراعي للحيازة خالل السنة الزراعيةا اإلنتاجمن نصف 

  

  :بالسنوات الكاملة عمر الحائز

  .الكاملة بالسنواتاإلسناد معبراً عنه الفترة ما بين تاريخ الميالد وتاريخ هو 
  

  :المؤهل العلمي للحائز

  . سنوات فأكثر 10ويكون المستوى التعليمي لألفراد الذين أعمارهم بنجاح،  الحائزمؤهل علمي أتمه  أعلى هو
  

  :التخصص

وألغراض التعداد الزراعي فالتخصص إما أن يكون .  الموضوع والتخصص الدقيق الذي أنهاه الفرد بنجاح اسم هو

  .زراعي أو غير زراعي
  

  ):األرض المراحة(بور مؤقت 

ظروف جوية غير  نتيجةخالل السنة الزراعية ضمن دورة زراعية أو  مؤقتا المتروكة للراحة األرض مساحة هي

من البذر أو الزراعة، ينبغي تصنيف المساحات  االنتهاءوإذا جمعت البيانات قبل . الخ…مالئمة مثل قلة األمطار 

أو  بذرهاري نتاج المحاصيل بعد ذلك مباشرة، وفقاً للمحاصيل التي يجإلاستغاللها  سيجريالمتروكة للراحة، والتي 

  .للراحة متروكةتصنف كأرض  والزراعتها،  
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  ):بور دائم(المروج الدائمة المراعي و

، العلفية والعشبية محاصيلال لنمو) أي لخمس سنوات أو أكثر من ذلك(التي تستخدم بصورة مستديمة  األرض وتتضمن

ويتم إدراج المساحات المزروعة بالمراعي والمروج المستديمة إذا ما وجد فيها األشجار والشجيرات تحت هذا التصنيف 

  .إذا كان استخدام المحاصيل العلفية والعشبية األكثر أهمية في المساحات المزروعة
  

  :العامل الزراعي الدائم

العمل تزيد عن ثلثي العمل  ومدةالذي يؤدي خدماته بشكل منتظم ومستمر في الحيازة خالل السنة الزراعية،  العامل هو

  ).ثمانية أشهر فأكثر(من العام الزراعي 

  

  :العامل الزراعي المؤقت

تخدم وغالبا ما نس الزراعيةالذي يؤدي خدماته بشكل غير منتظم وغير مستمر في الحيازة خالل السنة  العامل هو

محدودة بحيث تنتهي بانتهاء المهمة، ومدة العمل تقل عن  مهاملفترات قصيرة جدا إلنجاز ) العرضية(العمالة المؤقتة 

  ).أقل من ثمانية اشهر( الزراعيثلثي العمل من العام 

  

  :جرغير مدفوع األأسرة عضو 

ابل عمله في الحيازة  أي أجر وليس له الفرد من األسرة والذي يعمل في الحيازة لحساب األسرة وال يتقاضى مق هو

  .نصيب في األرباح
  

  :للحائز المهنة الرئيسية

هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان مشتغالً أو الذي باشره سابقاً إذا كان متعطالً سبق له العمل، 

نصف وقت العمل أو األكثر تكراراً، والمقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من 

  . وألغراض العداد الزراعي تم تقسيم المهنة الرئيسية إلى الزراعة وغير الزراعة
  

  :المساحة الكلية للحيازة

 جميعمساحة هي بند مشتق يتم الحصول عليه من جمع المساحات تحت كل فئة من فئات استخدام األراضي، وهي 

الزراعية، ويشمل ذلك جميع األراضي التي يتم تشغيلها للحيازة دون اعتبار للصفة أو  القطع التي تتألف منها الحيازة

   .الكيان القانوني، وال تعتبر األراضي التي يمتلكها الحائز ولكن يؤجرها للغير جزء من مساحة الحيازة
  

  :المحاصيل الدائمةب مزروعةأرض  

 المثمرةشجار األمثل  بعد كل موسم قطافوهي مساحة من األرض مزروعة بمحاصيل دائمة ال تحتاج إلعادة زراعتها 

  .الخ…أشجار اللوزياتوذلك أشجار الزيتون،  لاومث  .والتي تعمر لعدة سنوات
  

  :مساحة المشاتل

زراعتها وال تحصد نباتات المشاتل لذا ال  أو األعناب بغرض إعادة هو مساحة تتم فيها عملية إكثار النباتات واألشجار

يجب إدراجها في المساحة التي تحصد للمحاصيل المؤقتة أو المساحة الحالية للمحاصيل الدائمة، ويمكن أن يتواجد 
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لمشاتل حقول االمشتل في أماكن مفتوحة أو تحت غطاء للحماية ويمكن أن يستخدم في الحيازة أو للبيع وال تشمل 

  .ستثنى من ذلك مشاتل األشجار الحرجيةوي . التقاوي
  

  :)زراعة محمية(األراضي المزروعة تحت الغطاء الحمائي 

 ألغراضغيرها من المواد التي تستخدم  أوالزجاج، البالستيك  منالدائمة مع سقف  اإلنشاءاتالزراعات تحت  هي

محاصيل أن تستخدم مثل هذه اإلنشاءات لزراعة ، ويمكن واألمراضالجوية واآلفات  األحوالحماية المحاصيل ضد 

أما الحماية قصيرة األجل، مثل البالستيك للحماية ضد .  وهذه المنشات معروفة باسم البيوت الزجاجية. دائمة أومؤقتة 

  .  الصقيع، والشباك للوقاية من الحشرات أو الحيوانات األخرى، والمشاتل ال ينبغي أن تدرج ضمن الزراعة المحمية

  

  :)العالية(الفرنسية األنفاق 

 3بين األقواس  والمسافةنش ومرفوع عليها بالستيك علوي ا 3-1عن أقواس من المواسير الحديدية قطرها  عبارة هي

م ويمكن استخدام المنخل  2-1.5حوالي  النفقوارتفاع   م 50-30م وطوله  10-6م تقريبا طوليا، تشكل نفقا عرضة 

  .والفاصولياء والبندورةفيه عادة الباذنجان والفلفل والخيار  ويزرع. من الحشرات شتالاأللحماية 
  

  ):األرضية(األنفاق المنخفضة 

م 1.8-1هي عبارة عن أنفاق مكونة من بالستيك أو شاش علوي موضوع على أقواس من األسالك الحديدية، عرضها 

ي أشهر الشتاء الباردة لتغطية الخضار المكشوفة المروية سم تقريبا وغير محددة الطول، وتستخدم ف 50-30وارتفاعها 

  .لرفع درجات الحرارة قليال والحماية الجزئية من الصقيع وتستخدم قبل مرحلة اإلثمار
  

  :الحرجية األراضي المزروعة باألشجار

المراعي الدائمة  وتعتبر.  لألشجار الحرجية) لمدة خمس سنوات فأكثر(عن األراضي المستخدمة بشكل دائم  عبارة وهي

الموجودة هي االستعمال األهم  الغاباتفيها أشجار أو شجيرات، ضمن هذا الصنف فقط إذا ما كانت أشجار  ينمووالتي 

ومن األمثلة على   .وتستخدم ألغراض بيئية ولمنع انجراف التربة وتحسين خواصها أو كمصدات رياح .في المنطقة

  .سرو، والخروبوالبلوط، وال، كينياوالسريس، والالصنوبر، األشجار 
  

  :المحصول المنفرد

يشير هذا المصطلح إلى محصول واحد يزرع وحده في حقل، ويمكن أن يكون هذا المحصول من المحاصيل المؤقتة  

  .أو الدائمة
  

  :المحاصيل المقترنة

  .المحصول المؤقت الذي يزرع داخل مزرعة شجرية كثيفة بها محاصيل مستديمة
      

  ):المحملة(المختلطة  المحاصيل

دون  الرقعة،فيما بينها، وهي إما مؤقتة أو دائمة، وتنمو متزامنة في نفس الحقل أو  مختلفةعن محصولين أو أكثر  عبارة

 أن تكون مؤقتة ودائمة معاً
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  :الزراعة المكثفة

 التيالنباتات واألشجار  ضاأي، منتظمة ومنهجية كما في البستانبصورة والشجيرات واألشجار المزروعة  النباتات تشمل

  .تكفي العتبارها بستان تعتبر مزرعة شجرية مكثفةتكون شكالً غير منتظم ولكن تكون كثيفة بدرجة 
  

  :المبعثرة الزراعة 

تشمل النباتات واألشجار المبعثرة أو المنعزلة بدرجة تحول دون تحديد مجموع المساحة المشغولة، وعند تحديد المساحة 

ألشجار المبعثرة، يتم تحويل مجموع أعداد األشجار إلى مساحات عن طريق تخصيص مساحة معيارية التي تغطيها ا

المزروعة في الحقل بشكل مبعثر أو مزروعة على جوانب الحقل والممرات ) سواء من نوع واحد أو أكثر( لكل شجرة

  .الزراعية متناثرة في حديقة المنزل داخل الحيازة ارأشجوتشكل سياج أو مصدات رياح أو 
  

  :العام الزراعي

  .تشرين أول من العام ولغاية نهاية شهر أيلول من العام التالي شهر هو الفترة الزمنية الممتدة ما بين بداية
  

  :للمحاصيل الحقلية العروة الزراعية

   .هي الفترة التي يتم خاللها زراعة المحاصيل المؤقتة

 .15/04 – 15/02 هي الفترة التي يتم خاللها زراعة ونمو المحاصيل المؤقتة والتي تقع ما بين :العروة الصيفية •

 .15/12 – 01/10 محاصيل المؤقتة والتي تقع ما بينهي الفترة التي يتم خاللها زراعة ونمو ال :العروة الشتوية •
  

  :للخضراوات العروة الزراعية

  .محاصيل المؤقتةهي الفترة التي يتم خاللها زراعة ونمو ال

 وتبدأ من بداية شهر تشرين الثاني وحتى بداية شهر كانون األول: العروة الشتوية  •

 وتبدأ من منتصف شهر شباط وحتى منتصف آذار: العروة الربيعية •

 وتبدأ من منتصف أيار وحتى منتصف حزيران: العروة الصيفية •

 .وتبدأ من منتصف آب وحتى منتصف أيلول: العروة الخريفية •
  

  :حقليةالمحاصيل ال

كالقمح والشعير والمحاصيل البقولية كالحمص والفول  محاصيل الحبوبهي مجموعة من المحاصيل المؤقتة وتشمل 

اليابس، والمحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس والسمسم وفستق العبيد، والمحاصيل الدرنية مثل البطاطا، واألبصال، 

رمية والنعناع ومحاصيل التوابل مثل الكمون والقزحة، والمحاصيل العلفية مثل والمحاصيل الطبية مثل اليانسون والمي

  .البرسيم والفصة والبيقيا
  

  :خضراواتال

هي مجموعة من المحاصيل المؤقتة والتي تستخدم بشكل رئيسي لالستهالك الطازج، وتشمل الخضار الثمرية مثل 

بقوليات الخضراء، وكذلك الخضار الجذرية مثل الجزر والفجل، القرعيات والباذنجانيات والبامية والذرة السكرية وال

الشمام، ويمكن أن تزرع الخضراوات والبطيخ والفراولة  إلى باإلضافةواألبصال والخضار الورقية مثل الخس والسبانخ 

  .مكشوفة أو محمية



PCBS : رام اهللا والبيرة محافظة – 2010التعداد الزراعي  
   

53 
  

  ):بستنة شجرية(محاصيل دائمة 

تعمر و ،ال تحتاج إلعادة زراعتها بعد كل موسم قطافهي المحاصيل التي تزداد دورة نموها عن سنة واحدة، والتي 

ومن الممكن زراعة المحاصيل . اتأشجار اللوزيوأشجار الحمضيات، ول ذلك أشجار الزيتون، اومث.  لعدة سنوات

  .والمساحة تشمل المحاصيل المزروعة بالطريقتينالدائمة بطريقة الزراعة المكثفة أو الزراعة المبعثرة، 
  

  :)مثمرة( المحاصيل الدائمة التي بلغت عمر اإلنتاج

هي المحاصيل الدائمة التي تحمل ثماراً بالفعل أو المنتجة، وتصبح معظم محاصيل األشجار منتجة بعدما تبلغ عمراً 

في عمر اإلنتاج وان لم تكن قد أثمرت أو أنتجت غلة معيناً، وتدخل المحاصيل التي بلغت هذه المرحلة ضمن المحاصيل 

في السنة المرجعية بسبب الظروف المناخية أو ألي أسباب أخرى،وال تدخل األشجار الهرمة أو غيرها من األشجار 

  .التي بلغت عمر اإلنتاج ولكنها لم تعد منتجة إذا أمكن التعرف عليها ضمن المحاصيل في عمر اإلنتاج
  

  :)غير مثمرة(اإلنتاج أشجار دون سن 

  .اإلنتاجمستديمة ال تحمل ثمارا بالفعل أو غير منتجة بصورة أخرى بسبب عدم بلوغها عمر شجرية محاصيل 
  

   :البعلية المساحة

  .األمطارهي المساحة التي تعتمد في ريها بشكل رئيسي على مياه 
  

   :المساحة المروية

وتعتمد بشكل رئيسي على المياه التي يتم تزويدها بها لتحسين  األمطار هي المساحة التي تزود عن قصد بمياه غير مياه

  .اإلنتاج
  

  :المساحة المحصودة

المساحة اإلجمالية التي تجمع المحاصيل منها ويستثنى منها المساحة التي دمرت بفعل الجفاف أو الفيضانات أو اإلصابة 

كنها ال تشمل المشاتل وتشمل المساحة المحصودة كل باآلفات وتغطى فقط المحاصيل النامية حتى مرحلة النضج ول

المحصول الذي يحصد بصرف النظر عن االستخدام النهائي للمحصول سواء كان لالستخدام البشري أو لتغذية 

  .الحيوانات أو لسبب آخر
  

  :مصدر الري

  :اآلتيةوهو المصدر األكثر استخداماً من قبل األسرة لألغراض المختلفة، وتكون إحدى الحاالت 

من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السـكاني لغـرض توزيـع     شبكة هي :شبكة مياه عامة محلية •

  .، وتشرف عليها سلطة محلية فلسطينيةالصالحة للشرب إلى التجمع المياهوتوصيل 

جمع السـكاني لغـرض   من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في الت شبكة هي ):ميكروت(شركة مياه إسرائيلية  •

  .   ، وتشرف عليها سلطة إسرائيليةالصالحة للشرب إلى التجمع المياهتوزيع وتوصيل 

  .هي اآلبار التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع وتخزين مياه األمطار فيها :آبار جمع مياه األمطار •

، األرضالطبقة الحاملة للماء مع سـطح  مسارب المياه الجوفية عند التقاء  أحدالينبوع هو ماء متدفق من  :ينابيع •

   .موسمية حيث تنفجر في فصل الشتاء فقط وأخرىوهناك ينابيع دائمة التدفق يستمر تدفقها على مدار السنة، 
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  .استخدام المياه من خالل سيارات نقل المياه ):تنكات(صهاريج  •

  .إذا كان المصدر الرئيسي للمياه غير ما ذكر أعاله :أخرى •
  

  :السطحيالري 

الغمر باألحواض أو  فيهامختلفة بما  أنواعالري، وهناك  ألغراضجزئيا أو كليا بالمياه  األرضنظام لتغطية  إلى يشير

  .الدواليب أو القنوات المفتوحة أو بوضع بربيج بجانب المحصول بغض النظر عن مصدر المياه
  

  :الري بالتنقيط

كمية  إطالقفيه  يتمفي نمط مسبق التحديد  األنابيبفيه توزيع المياه تحت ضغط منخفض من خالل شبكة  يتم نظام

  .صغيرة لكل نبات حيث تنبعث المياه ببطء على سطح التربة
  

  :الري بالرشاشات

  .الرشاشات طريقلمحصول عن لالتي تتحرك خاللها المياه تحت ضغط قبل وصولها  األنابيبشبكات إلى  يشير
  

  :حيوانات المزرعة

 )الضأن والماعز(واألغنام زراعية وتشمل األبقار  ألغراضتشمل جميع الحيوانات المحتفظ بها والمرباة بشكل رئيسي 

الخ، ...الخنازير، وطيور المزرعة كالدجاج اللحم والبياض، والحبش، والفر والخيول والبغال والحمير والجمال و

  .والنحل
  

  :ساللة الحيوان

هي مجموعة من الصفات الوراثية الخارجية واإلنتاجية لمجموعة من الحيوانات ذات النوع الواحد مثل ساللة األبقار 

  .العساف والضأن الهولندية
  

  :نوع التربية 

  .من حيث أسلوب التربية والتغذية واإلنتاج يشير إلى الممارسات والخصائص العامة لتربية المواشي بالحيازة

 .المكملة بتقديم األعالف في آن واحدتغذية على الرعي والتغذية الفي الحيوانات  هي اعتماد :ثفةمك شبه تربية

بكافة  تقديم األعالفعلى بشكل كامل عتمد في تغذيتها تخرج للرعي وتمزارع وال الالحيوانات في  يةترب :تربية مكثفة

  .أنواعها داخل الحظائر
  

  :الدواجن

إنتاج معين كان يكون دجاج الحم أو إلنتاج البيض أو إلنتاج لحم الحبش أو  مجموعة من الطيور مخصصة لغرض

  .الحمام أو أي نوع آخر من الطيور، كما تشمل الدواجن األرانب
  

  :القصوى اإلنتاجيةالسعة 

  .عدد ممكن من الطيور والتي يمكن تربيتها في المزرعة أقصى
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  :)حظائر( العنابر

  .أخرىمباني  أور الداجنة فيه، وقد تكون على شكل بركسات مخصصة هو المكان المخصص لتربية الطيو
  

  :عدد الدورات في العنابر

  .عدد الدورات اإلنتاجية التي قام المزارع بتربيتها خالل السنة الزراعية لجميع العنابر
  

  :الدجاج الالحم دورة

  .حتى نهاية تسويق الدواجن المنتجة) عمر يوم واحد( تربية الصيصان بدايةالفترة التي تمتد من  هي
  

  :أمهات الدجاج الالحم

  .الدجاج الذي يربى إلنتاج بيض مخصب لتفريخه في المفرخات إلنتاج الصوص الالحمهو 
  

  :الدجاج البياض

  .شهراً 30بيض المائدة وعادة ما يربى لمدة ال تزيد عن  نتاجالدجاج الذي يربى إل
  

  :المنزليةالدواجن 

هي الدواجن التي تتم تربيتها بأعداد قليلة في مكان مخصص لتربيتها بجانب المنزل ويكون الهدف الرئيسي من تربيتها 

  .االستهالك المنزلي مثل الدجاج البياض والحمام واإلوز والبط واألرانب والحبش وغيرها من الطيور
  

  :الغرض الرئيسي لتربية حيوانات الماشية

  .السبب الرئيسي لإلبقاء على الحيوانات كان يكون للحصول على الحليب أو اللحوميشير إلى 
  

  :الفقاسات

  .هي آلة مخصصة لتفريخ بيض الدواجن
  

  :الحديثة خاليا النحل

عبارة عن صندوق خشبي بإبعاد معينه متعارف عليها تتكون من قاعدة وصندوق تربية وغطاء ويمكن إضافة طبقات 

  .افة أو إزالة البراويزأخرى، كذلك يمكن إض
  

  :التقليدية خاليا النحل

من الطين أو الفخار غير محددة القياسات واألحجام واألشكال وقد تكون مصنوعة التي تصنع محليا وتكون  الخاليا هيو

  .وتكون غير قابلة لزيادة طبقات أو إضافة براويزوأحيانا من الخشب 
  

  :اآلالت والمعدات الزراعية

وخدمة المحاصيل أثناء الزراعة الزراعي،  اإلنتاجكمدخالت في  المستخدمة واألدواتوالمعدات  اآلالتجميع  تغطي

  .اتالمعقدة مثل الحصاد اآلالت إلى الفأسمثل  البسيطةاليدوية  األدواتوهذا يشمل كل شيء من وبعد الحصاد، 
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  :مصدر اآللة

  .الحائز الحق في استخدام نوع معين من اآلالت الزراعيةيشير إلى الترتيبات أو الحقوق التي يعطى بموجبها 
  

  :المحسنة األصول النباتية

لها صفات وراثية أصول النباتات التي جرى لها عمليات تحسين وراثي عن طريق التهجين أو غيره إلنتاج  أصولهي 

، وتشمل قلية والخضراواتللمحاصيل الح اإلنتاجأو غزيرة  اإلنتاجمرغوبة كان تكون مقاومة لألمراض أو مبكرة 

  .األصول البذور األشتال واألبصال والدرنات
  

  :أسمدة كيماوية

يشمل التخصيب  وهذا  من خالل عملية التصنيع إنتاجهاالمواد غير العضوية ويتم  منالمواد التي يتم تحضيرها  هيو

 لنمووتحتوي على عناصر غذائية أساسية . من المواد الخام أكثر أوالكيميائي لوحدة  التحويل أووالسحق البسيط  اآللي

  .والمركبة الممزوجةواألسمدة  ،النبات، وتشمل األسمدة اآلزوتية، واألسمدة الفوسفاتية، واألسمدة البوتاسية
  

  :أسمدة عضوية

مثل الجبر، (غير المعالجة أو المواد /هي األسمدة التي تم تجهيزها من مخلفات المواد النباتية أو الحيوانية المعالجة و

من المغذيات النباتية مجتمعة، وتشمل األسمدة العضوية ذات األصل % 5وتحتوي على أقل من ) الصخر أو الفوسفات

  .الحيواني مثل مسحوق العظام والسمك والجلود والدم
  

  :مبيدات زراعية

 األمراضفيها ناقالت  بما وآفاتهاالحيوانية  األمراض أوفي النباتات  اآلفات منع وتدمير ومكافحة إلى تهدف مواد وهي

اإلنتاج أو  أثناء والمحاصيل اآلفاتفسيولوجيا  أو سلوكللسيطرة على  أومن النباتات  واألصناف والحيوانية البشرية

مبيدات العناكب والنحل و،  الفطرية مبيداتالو،  األعشابالحشرية، ومبيدات  المبيداتوهي وتشمل على  نالتخزي

  وغيرها من المواد والقوارض ضاألبي
  

  :المكافحة المتكاملة

 والبيولوجية) التعقيم الشمسيوالحرق، ( الفيزيائيةهي نظام مكافحة يستخدم فيه مدى واسع من أساليب وطرق المكافحة 

يتم توظيفها  )الحراثة والعزيق وجمع الحشرات( ةوالميكانيكي )المبيدات الكيماوية( والكيماوية )المتطفالت والمفترسات(

دون الحد ضمان بقاء اآلفة وبشكل متوازي ضد اآلفة مع المحافظة على صحة اإلنسان والبيئة وسالمة المنتج الزراعي، 

وأعدائها الحيوية، والذي يكون استخدام أسلوب المكافحة  اآلفاتودون اإلخالل بالتوازن الطبيعي بين  االقتصادي الحرج

ير، ويكون مكمال ألساليب المكافحة األخرى، باإلضافة إلى أن استخدام المبيدات الكيماوية الكيميائية فيه هو الخيار األخ

يكون ضمن وشروط أسس مهمة تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وجودة المنتج الزراعي وخلوه من متبقيات 

  .المبيدات
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  :األمراض الوبائية

، وهذه األمراض تم  إدراجها لدى منظمة الحاالت المصابة بمرض معين وهي تعني الزيادة الفجائية الغير متوقعه لعدد

الحمى المالطية، والحمى القالعية، والحمى الفحمية، وأنفلونزا الطيور، : األوبئة العالمية على أنها أمراض وبائية ومنها

  .والنيوكسل، والجدري وغيرها
  

  :مصدر اإلرشاد الزراعي الرئيسي

وقد تقدم الخدمات .  قديم المشورة والمعلومات الزراعية لمنتجي المحاصيل الزراعية والماشيةهو المصدر الذي يقوم بت

، نوالمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المزارعي) وزارة الزراعة(اإلرشادية من جانب المؤسسات الحكومية 

  .والمؤسسات التعليمية، والمنظمات الشعبية غير الرسمية
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

ال ينطبقغير مبين

Not 
Stated

Not 
Applicabl

 3551,6382,9682,8272,88771010,692Ramallah & Al-Birehمحافظة رام اهللا والبيرة
Governorate

2237Qarawat Bani Zeid-741865051قَراوة بني زِيد

487Bani Zeid ash Sharqiya--897161110111بني زيد الشرقية

192Kafr 'Ein--1039515240كَفْر عين

485Bani Zeid--865135143134بني زِيد

Abwein' 119--220363130عبوين

201Turmus'ayya--6193244100تُرمسعيا

94Al Lubban al Gharbi--312382120اللُبن الغَربي

218Sinjil--533455679سنْجِل

1121Deir as Sudan-426363915دير السودان

197Rantis-7335263411رنْتيس

54Jilijliya--12101229جِلْجِيليا

Ajjul' 105--616233525عجول

204Al Mughayyir--1543503858المغَير

Abud' 2213-515476084عابود

153An Nabi Salih-2619916النَبي صاِلح

258Khirbet Abu Falah-6226574901خربةْ أبو فَالَح

53Umm Safa--972215-أم صفَا

138Al Mazra'a ash Sharqiya--518282958المزرعة الشَرقية

52Deir Nidham--4821127دير نظَام

Atara' 197-216233025عطَارة

276Deir Abu Mash'al--1150947744دير أبو مشْعْل

5Jibiya--311--جِيبيا

34Burham--51487-برهام

208Kafr Malik--1429394482كَفْر ماِلك

185Shuqba--430625633شُقْبا

318Kobar--15591027468كُوبر

193Qibya--936665527قبيه

308Silwad--1355837186سلْواد

38Yabrud--411158-يبرود

1350AL-Itihad-86411410360االتحاد

43Shabtin--3813136شبتين

121Bir Zeit--89253049بِير زيت

1AL-Doha----1--الدوحة

Ein Siniya'40--491116-عين سينْيا

Silwad Camp--------مخَيم سلْواد

175Deir Jarir-2164950571دير جرِير

23Deir 'Ammar Camp--1859-مخَيم دير عمار

76Budrus-132120211-بدرس

149AL-Zaytouneh--213344060الزيتونة

50Jifna--8141315-جِفْنَا

'89Dura al Qar--614212226دورا القَرِع

59 - 50+ 60

جدول 1:  عدد الحائزين الزراعيين في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الفئة العمرية للحائز والتجمع، 2010/2009
Table 1:  Number of Agricultural Holders in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Age Group of 

Holder and Locality, 2009/2010

التجمع

Age Group of Holderالفئة العمرية للحائز
المجموع

Total
Locality

29 -1539 - 3049 - 40
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ال ينطبقغير مبين
Not 

Stated
Not 

Applicabl
99At Tayba-282425391الطَيبة

40Al Jalazun Camp--71788-مخَيم الجلَزون

67Abu Qash--17161924ابو قَشّ

105Deir Qaddis--420283122دير قديس

193Ni'lin--619507147نعلين

Ein Yabrud' 146--615392957عين يبرود

151Kharbatha Bani Harith--1235424715خَربثا بني حارِث

كَراس كَر160--1230454132رRas Karkar

40Surda--491215-صردا

76Al Janiya--46221826الجانية

43Al Midya--1710187المدية

134Rammun--620283743رمون

279Kafr Ni'ma--833738283كَفْر نعمة

190Bil'in-212382314بِلْعين

79Beitin--16141939بيتين

Ein Qiniya' 15--6315-عين قينيا

40Badiw al Mu'arrajat--109678بدو المعرجات

'133Deir Ibzi--115433737دير إبزِيع

258Deir Dibwan--10325163102دير دبوان

268Al Bireh--435716593البِيرة

Ein 'Arik'66--35201721عين عرِيك

146Saffa-2155040381صفَّا

187Ramallah--423485656رام اهللا

89Burqa--311242328برقَة

218Beit 'Ur at Tahta--638636942بِيت عور التَحتَا

192Beituniya--941563947بِيتُونْيا

1Al Am'ari Camp-----1-مخَيم اَألمعرِي

1Qaddura Camp----1--مخَيم قَدورة

53Beit Sira--17191214بِيت سيرا

165968744511264Kharbatha al Misbahخَربثا المصباح

102Beit 'Ur al Fauqa--225242427بِيت عور الفُوقَا

108At Tira--110322342الطيرة

567Beit Liqya--17117184147102بِيت ِلقْيا

22Beit Nuba--22126-بِيت نُوبا

39 - 3049 - 4059 - 50+ 60

جدول 1 (تابع):  عدد الحائزين الزراعيين في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الفئة العمرية للحائز والتجمع، 2010/2009
Table 1 (Cont):  Number of Agricultural Holders in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Age Group of 

Holder and Locality, 2009/2010

التجمع

Age Group of Holderالفئة العمرية للحائز
المجموع

Total
Locality

29 -15
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Main Occupation of Holderالمهنة الرئيسية للحائز

ال ينطبقغير مبينغير الزراعة الزراعة
AgricultureOther Than 

Agriculture
Not StatedNot Applicable

3933,5167213,982Urbanحضر

7615,68319296,645Ruralريف

65Camp-8507مخيم

1,1629,2492711010,692Totalالمجموع

جدول 2:  عدد الحائزين الزراعيين في محافظة رام اهللا والبيرة حسب المهنة الرئيسية للحائز ونوع التجمع، 2010/2009
Table 2:  Number of Agricultural Holders in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Main 

Occupation of Holder and Type of Locality, 2009/2010

نوع التجمع

المجموع

TotalType of Locality
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ال ينطبقغير مبينبكالوريوس فأعلىدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي
IlliterateCan Read 

and Write
ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma
Bachelor 

and Above
Not StatedNot 

Applicable
336379870980614245554313,982Urbanحضر

6167681,5601,5501,046412677796,645Ruralريف

65Camp--10420117112مخيم

9621,1512,4502,5411,6676681,233101010,692Totalالمجموع

2010/2009 عدد الحائزين الزراعيين في محافظة رام اهللا والبيرة حسب المؤهل العلمي للحائز ونوع التجمع،  :3 جدول
 Table 3:  Number of Agricultural Holders in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Educational Attainment of Holder and Type of

Locality2009/2010

نوع التجمع

  Educational Attainment of Holderالمؤهل العلمي للحائز
المجموع

Total
Type of Locality
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غير مبينأحد أفراد األسرةمدير بأجرالحائز نفسه
Holder 
Himself

Paid 
Manager

 Member of the 
Holders Family

Not Stated

7,3361932,209119,749For Household Consumptionلالستهالك األسري أساسًا

773For Sale-54233198للبيع أساسًا

8821Not Stated 5غير مبين

7,8832262,4151910,543Totalالمجموع

جدول 4:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب أسلوب إدارة الحيازة والغرض الرئيسي لإلنتاج، 2010/2009
Table 4:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Holding 

Management Method and Main Purpose of Production, 2009/2010

الغرض الرئيسي لالنتاج

Holding Management Methodأسلوب إدارة الحيازة
المجموع
TotalMain Purpose of Production
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Main Purpose of Productionالغرض الرئيسي لإلنتاج

غير مبينللبيع أساساًلالستهالك األسري أساساً
For Household 
Consumption

For SaleNot Stated

3,050350113,411Up to  2.99حتى 2.99

5.99 - 32,3968852,4893 - 5.99

9.99 - 61,60176-1,6776 - 9.99

19.99 - 101,46210231,56710 - 19.99

29.99 - 2055755161320 - 29.99

39.99 - 3023533-26830 - 39.99

49.99 - 4012519-14440 - 49.99

59.99 - 509815-11350 - 59.99

69.99 - 6058616560 - 69.99

79.99 - 70375-4270 - 79.99

+ 8013024-15480 +

9,7497732110,543Totalالمجموع

5:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الغرض الرئيسي لإلنتاج وفئات مساحة الحيازة، 2010/2009 جدول

Table 5:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Main 
Purpose of Production and Area Group of Holding, 2009/2010

فئات مساحة الحيازة 

بالدونم

المجموع

Total
 Area Group of 

Holding in Dunum
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Main Purpose of Productionالغرض الرئيسي لالنتاج

غير مبينللبيع أساساًًلالستهالك األسري أساساً
For Household 
Consumotion

 For SaleNot Stated

268One Person-25612شخص واحد

3 - 21,66610631,7752 - 3

5 - 42,19616822,3664 - 5

9 - 64,822379115,2126 - 9

+ 10806102491210 +

36110Not Applicableال ينطبق

9,7497732110,543Totalالمجموع

6:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الغرض الرئيسي لإلنتاج وحجم أسرة الحائز، 2010/2009 جدول

Table 6:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Main 
Purpose of Production and Size of Holder Household, 2009/2010

حجم أسرة الحائز
المجموع

Total
  Size of Holder 

Household
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الغرض الرئيسي لالنتاج

غير مبينللبيع أساساًلالستهالك األسري أساساً

For Household 
Consumption

For SaleNot Stated

مملوكة أو في حكم 

المملوكة

8,922578179,517Owned or Owned Like 
Possesstion

91Rented-7120مستأجرة

مستغلة وفقا ألشكال فبلية 

أو عشائريه

2011-31Held Under Atriabal or 
Traditional Form

1Govera-mented or Waqf-1-حكومية أو وقف

227943324Not Statedغير مبين

 509691579More Than One Type ofأكثر من نوع
Land Tenure

9,7497732110,543Totalالمجموع

جدول 7:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الغرض الرئيسي لإلنتاج وحق االنتفاع، 2010/2009
Table 7:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Main Purpose 

of Production and Land Tenure, 2009/2010

حق االنتفاع

Main Purpose of Production
المجموع

Total
Land Tenure
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Type of Holdingنوع الحيازة
مختلطة حيوانية نباتية 

PlantAnimalMixed

8,5283948279,749For Household Consumptionلالستهالك األسري أساساً

276255242773For Saleللبيع أساساً

137121Not Statedغير مبين
8,8176561,07010,543Totalالمجموع

جدول 8:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة والغرض الرئيسي لإلنتاج، 2010/2009
Table 8:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of 

Holding and Main Purpose of Production, 2009/2010

الغرض الرئيسي لإلنتاج
المجموع

Total
Main Purpose of Production
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Area in Dunumsالمساحة بالدونم
نوع استخدام األرض

أراضي غير مزروعة 

مباني تستخدم 

ألغراض الحيازة

المراعي والمروج 

الدائمة (بور دائم)

المساحة األرضية أخرى*

المزروعة

مشاتلبور مؤقتأشجار حرجية

Buildings 
Used for 
Holdings 
Purposes

Permanent 
Meadows 

and Pastures

Others *Cultivated 
Land

Wooded 
Land

Land Under 
Temporarily 

Fallow 

Nurseries

402.7022,841.63203.5323,447.8686,347.54195.863,609.2942.7190,195.40113,643.26Ramallah & Al-Bireh Governorateمحافظة رام اهللا والبيرة

2,047.832,470.22Qarawat Bani Zeid-70.75-422.391,977.08-3.37419.02قَراوة بني زِيد

16.19870.641.59888.424,360.5410.5051.451.004,423.495,311.91Bani Zeid ash Sharqiyaبني زيد الشرقية

2,290.132,575.79Kafr 'Ein-139.86-0.82284.070.77285.662,150.27كَفْر عين

5,142.845,880.46Bani Zeid-12.40719.455.77737.625,119.070.4723.30بني زِيد

Abwein' 914.041,234.07-32.33-2.11317.500.42320.03881.71عبوين

2,599.122,905.19Turmus'ayya-7.19288.1010.78306.072,568.625.0025.50تُرمسعيا

1,039.261,192.70Al Lubban al Gharbi-160.83-153.44878.43-0.44153.00اللُبن الغَربي

53.201.301,705.751,895.60Sinjil-1.58186.401.87189.851,651.25سنْجِل

1,472.001,539.33Deir as Sudan-67.331,307.428.00156.58-5.1362.20دير السودان

8.53729.107.41745.042,328.110.5415.370.182,344.203,089.24Rantisرنْتيس

413.00882.43Jilijliya-17.00-0.03466.003.40469.43396.00جِلْجِيليا

Ajjul' 853.65940.25---86.60853.65-1.6085.00عجول

2,245.073,270.85Al Mughayyir-414.10-11.86975.3038.621,025.781,830.97المغَير

Abud' 2,817.804,884.95-2,067.152,805.803.009.00-1.952,065.20عابود

580.59810.47An Nabi Salih-229.88575.432.662.50-6.18223.70النَبي صاِلح

1,943.262,094.72Khirbet Abu Falah-54.50-4.56145.141.76151.461,888.76خربةْ أبو فَالَح

460.20521.73Umm Safa---61.53460.20-1.5360.00أم صفَا

748.911,171.31Al Mazra'a ash Sharqiya-57.60-2.49414.205.71422.40691.31المزرعة الشَرقية

739.30885.40Deir Nidham-146.10678.804.0056.50-1.60144.50دير نظَام

Atara' 669.55802.10-5.52126.130.90132.55646.751.0021.80عطَارة

1,756.922,376.48Deir Abu Mash'al-101.50-619.561,655.42-9.98609.58دير أبو مشْعْل

69.5069.50Jibiya---69.50----جِيبيا

430.64445.62Burham-14.98422.647.001.00-2.9812.00برهام

8.51840.130.74849.381,253.942.7742.100.501,299.312,148.69Kafr Malikكَفْر ماِلك

6.005.001,058.551,223.28Shuqba-10.73152.901.10164.731,047.55شُقْبا

جدول 9:  مساحة الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع استخدام االرض والتجمع، آما هو في 2010/10/01
Table 9:  Area of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Land Use and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Type of Land Use

Total  المجموعLocality

Un Cultivated Land أراضي  مزروعةCultivated Land

المجموع
Total

المجموع

Total
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Area in Dunumsالمساحة بالدونم
نوع استخدام األرض

أراضي غير مزروعة 

مباني تستخدم 

ألغراض الحيازة

المراعي والمروج 

الدائمة (بور دائم)

المساحة األرضية أخرى*

المزروعة

مشاتلبور مؤقتأشجار حرجية

Buildings 
Used for 
Holdings 
Purposes

Permanent 
Meadows 

and Pastures

Others *Cultivated 
Land

Wooded 
Land

Land Under 
Temporarily 

Fallow 

Nurseries

3,054.123,244.73Kobar-2.00-190.613,052.12-5.23185.38كُوبر

23.500.20892.621,065.94Qibya-4.02168.400.90173.32868.92قبيه

2,418.643,472.61Silwad-1,053.972,368.1618.6731.81-3.971,050.00سلْواد

263.30439.47Yabrud-7.64-176.17255.66-1.17175.00يبرود

233.231.003,016.094,290.32AL-Itihad-4.691,269.240.301,274.232,781.86االتحاد

381.20807.19Shabtin-52.00-425.99329.20-0.81425.18شبتين

990.881,086.99Bir Zeit-3.8491.500.7796.11981.783.605.50بِير زيت

AL-Doha----------الدوحة

Ein Siniya'321.42352.98-2.00-31.56319.42-1.5630.00عين سينْيا

Silwad Camp----------مخَيم سلْواد

1,103.481,464.75Deir Jarir-4.00-3.47350.007.80361.271,099.48دير جرِير

11.3511.83Deir 'Ammar Camp---0.4811.35--0.48مخَيم دير عمار

297.00394.29Budrus-97.29275.001.0021.00-2.7994.50بدرس

1,932.823,509.21AL-Zaytouneh-11.441,555.149.811,576.391,913.829.0010.00الزيتونة

237.58269.04Jifna-9.2522.000.2131.46235.082.000.50جِفْنَا

'511.84654.59Dura al Qar-1.95103.3037.50142.75480.4010.0021.44دورا القَرِع

1,502.391,796.12At Tayba-23.50-4.58288.450.70293.731,478.89الطَيبة

59.9061.83Al Jalazun Camp-2.75-1.9357.15--1.93مخَيم الجلَزون

539.75572.89Abu Qash---33.14539.75-4.9428.20ابو قَشّ

495.59651.62Deir Qaddis-46.00-4.18150.151.70156.03449.59دير قديس

1,844.592,062.69Ni'lin-9.13208.380.59218.101,687.2312.20145.16نعلين

Ein Yabrud' 1,007.411,224.94-12.72203.411.40217.531,001.131.205.08عين يبرود

527.30641.45Kharbatha Bani Harith-65.90-114.15461.40-3.65110.50خَربثا بني حارِث

كَراس كَر657.502,497.284.0047.302.702,551.283,208.78-7.60649.90رRas Karkar

359.34399.54Surda-0.3039.400.5040.20358.240.101.00صردا

جدول 9 (تابع):  مساحة الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع استخدام االرض والتجمع، آما هو الحال في 2010/10/01
Table 9 (Cont.):  Area of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Land Use and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Type of Land Use

Total  المجموعLocality

Un Cultivated Land أراضي  مزروعةCultivated Land

المجموع
Total

المجموع

Total
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Area in Dunumsالمساحة بالدونم
نوع استخدام األرض

أراضي غير مزروعة 

مباني تستخدم 

ألغراض الحيازة

المراعي والمروج 

الدائمة (بور دائم)

المساحة األرضية أخرى*

المزروعة

مشاتلبور مؤقتأشجار حرجية

Buildings 
Used for 
Holdings 
Purposes

Permanent 
Meadows 

and Pastures

Others *Cultivated 
Land

Wooded 
Land

Land Under 
Temporarily 

Fallow 

Nurseries

1,143.101,464.20Al Janiya-1.50-321.101,141.60-3.00318.10الجانية

287.92300.16Al Midya-60.00-12.24227.92-2.2410.00المدية

2,559.272,886.98Rammun-376.00-9.56316.801.35327.712,183.27رمون

202.0030.072,925.833,627.02Kafr Ni'ma-4.40693.003.79701.192,693.76كَفْر نعمة

419.36510.72Bil'in-91.36332.961.0085.40-5.3686.00بِلْعين

335.94353.08Beitin-5.928.662.5617.14319.840.1016.00بيتين

Ein Qiniya' 511.55640.00-128.45508.852.000.70-2.45126.00عين قينيا

524.00528.67Badiw al Mu'arrajat-5.00-2.974.67519.00-1.70بدو المعرجات

'2.85472.300.70475.851,428.2610.0039.000.361,477.621,953.47Deir Ibziدير إبزِيع

1,921.502,215.88Deir Dibwan-17.80261.8514.73294.381,900.1011.0010.40دير دبوان

506.65600.74Al Bireh-9.9282.651.5294.09368.1514.00124.50البِيرة

Ein 'Arik'1,221.031,237.90-16.871,178.9318.0024.10-1.7215.15عين عرِيك

989.791,064.62Saffa-14.43-7.5464.932.3674.83975.36صفَّا

335.44463.29Ramallah-5.00-127.85330.44-8.55119.30رام اهللا

541.81609.69Burqa-56.00-21.3346.500.0567.88485.81برقَة

1,128.601,307.49Beit 'Ur at Tahta-1.54177.300.05178.891,088.603.0037.00بِيت عور التَحتَا

723.39925.05Beituniya-12.85-7.64191.003.02201.66710.54بِيتُونْيا

3.503.50Al Am'ari Camp---3.50----مخَيم اَألمعرِي

0.20Qaddura Camp-----0.20--0.20مخَيم قَدورة

244.40266.49Beit Sira---22.09244.40-0.3921.70بِيت سيرا

5.35132.604.32142.271,022.2416.2554.080.401,092.971,235.24Kharbatha al Misbahخَربثا المصباح

1,479.402,395.87Beit 'Ur al Fauqa-5.80898.1012.57916.471,444.254.8030.35بِيت عور الفُوقَا

790.901,498.13At Tira-5.95699.002.28707.23720.909.0061.00الطيرة

4,394.134,992.28Beit Liqya-121.40-36.51553.408.24598.154,272.73بِيت ِلقْيا

252.50256.50Beit Nuba-8.50-4.00244.00--4.00بِيت نُوبا

Others:  include pools, corridors, non-arable land, and non-covered folds**أخرى:  تشمل طرق وممرات وبرك وأراضي غير قابلة للزراعة وحظائر غير مسقوفة

Cultivated Land

المجموع
Total

المجموع

Total

جدول 9 (تابع):  مساحة الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع استخدام االرض والتجمع، آما هو الحال في 2010/10/01
Table 9 (Cont.):  Area of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Land Use and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Type of Land Use

Total  المجموعLocality

Un Cultivated Land أراضي  مزروعة
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Area in Dunumsالمساحة بالدونم

 المحاصيل الحقليةالخضراواتأشجار البستنة
Horticulture TreesVegetablesField Crops

 57,339.881,925.166,618.0265,883.06Ramallah & Al-Birehمحافظة رام اهللا والبيرة
Governorate

1,731.833.8512.501,748.18Qarawat Bani Zeidقَراوة بني زِيد

3,439.44134.7477.603,651.78Bani Zeid ash Sharqiyaبني زيد الشرقية

1,401.2615.154.701,421.11Kafr 'Einكَفْر عين

3,934.1527.2052.544,013.89Bani Zeidبني زِيد

Abwein' 639.659.630.50649.78عبوين

1,503.2690.56353.591,947.41Turmus'ayyaتُرمسعيا

754.2769.1734.64858.08Al Lubban al Gharbiاللُبن الغَربي

1,059.16147.80310.001,516.96Sinjilسنْجِل

1.00859.18Deir as Sudan-858.18دير السودان

1,869.1538.89291.942,199.98Rantisرنْتيس

327.34Jilijliya-326.840.50جِلْجِيليا

Ajjul' 574.27-572.272.00عجول

1,200.6027.87344.301,572.77Al Mughayyirالمغَير

Abud' 2,645.763.502.002,651.26عابود

464.2313.101.80479.13An Nabi Salihالنَبي صاِلح

1,348.1623.80190.451,562.41Khirbet Abu Falahخربةْ أبو فَالَح

388.67Umm Safa--388.67أم صفَا

469.8513.38111.30594.53Al Mazra'a ash Sharqiyaالمزرعة الشَرقية

583.9948.0032.00663.99Deir Nidhamدير نظَام

Atara' 597.4717.536.80621.80عطَارة

1,427.433.0022.001,452.43Deir Abu Mash'alدير أبو مشْعْل

36.38Jibiya--36.38جِيبيا

217.492.502.00221.99Burhamبرهام

629.428.53273.65911.60Kafr Malikكَفْر ماِلك

679.9720.658.06708.68Shuqbaشُقْبا

1,688.530.505.001,694.03Kobarكُوبر

576.1729.5534.86640.58Qibyaقبيه

960.6761.6862.181,084.53Silwadسلْواد

132.180.8632.00165.04Yabrudيبرود

1,805.32164.85136.802,106.97AL-Itihadاالتحاد

8.00330.59Shabtin-322.59شبتين

587.476.1012.54606.11Bir Zeitبِير زيت

AL-Doha----الدوحة

Ein Siniya'125.4947.1061.30233.89عين سينْيا

Silwad Camp----مخَيم سلْواد

651.3424.82288.50964.66Deir Jarirدير جرِير

129.167.8117.50154.47Deir 'Ammar Campمخَيم دير عمار

جدول 10:  المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب التجمع، 2010/2009
Table 10:  Cultivated Area of Horticulture Trees, Vegetables and Field Crops in Ramallah & Al-

Bireh Governorate by Locality, 2009/2010

التجمع
المجموع

Total
Lcality
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Area in Dunumsالمساحة بالدونم

 المحاصيل الحقليةالخضراواتأشجار البستنة
Horticulture TreesVegetablesField Crops

250.764.0018.50273.26Budrusبدرس

813.2110.201.20824.61AL-Zaytounehالزيتونة

152.5614.460.50167.52Jifnaجِفْنَا

'174.5445.4610.80230.80Dura al Qarدورا القَرِع

973.9710.50295.501,279.97At Taybaالطَيبة

22.554.800.0127.36Al Jalazun Campمخَيم الجلَزون

473.53Abu Qash-473.030.50ابو قَشّ

356.9013.0659.50429.46Deir Qaddisدير قديس

718.5817.60165.30901.48Ni'linنعلين

Ein Yabrud' 625.0722.6084.20731.87عين يبرود

344.887.2525.50377.63Kharbatha Bani Harithخَربثا بني حارِث

كَراس كَر1,330.609.502.101,342.20رRas Karkar

295.301.005.00301.30Surdaصردا

682.857.501.00691.35Al Janiyaالجانية

113.7210.0097.00220.72Al Midyaالمدية

1,015.173.24741.881,760.29Rammunرمون

1,173.6435.0418.311,226.99Kafr Ni'maكَفْر نعمة

262.8017.5751.30331.67Bil'inبِلْعين

118.347.1733.75159.26Beitinبيتين

Ein Qiniya' 99.99-96.593.40عين قينيا

517.00525.00Badiw al Mu'arrajat-8.00بدو المعرجات

'842.7314.297.00864.02Deir Ibziدير إبزِيع

740.5812.80719.821,473.20Deir Dibwanدير دبوان

158.9232.4883.30274.70Al Birehالبِيرة

Ein 'Arik'817.6321.7022.00861.33عين عرِيك

759.4923.1070.95853.54Saffaصفَّا

293.740.250.50294.49Ramallahرام اهللا

301.956.77156.40465.12Burqaبرقَة

961.2231.0019.501,011.72Beit 'Ur at Tahtaبِيت عور التَحتَا

522.1966.4379.00667.62Beituniyaبِيتُونْيا

6.20Al Am'ari Camp--6.20مخَيم اَألمعرِي

Qaddura Camp----مخَيم قَدورة

217.98Beit Sira--217.98بِيت سيرا

792.0143.8771.55907.43Kharbatha al Misbahخَربثا المصباح

830.8410.2027.00868.04Beit 'Ur al Fauqaبِيت عور الفُوقَا

527.1039.508.00574.60At Tiraالطيرة

3,589.74280.00390.604,260.34Beit Liqyaبِيت ِلقْيا

216.7033.3042.00292.00Beit Nubaبِيت نُوبا

Table 10 (Cont):  Cultivated Area of Horticulture Trees, Vegetables and Field Crops in Ramallah 
& Al-Bireh Governorate by Locality, 2009/2010

التجمع
المجموع

Total
Lcality

جدول 10(تابع):  المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب التجمع، 2010/2009
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 مختلطة  حيوانية  نباتية 
PlantAnimalMixed

313118157588Ministry of Agricultureوزارة الزراعة

1662246234Veterinaryمؤسسات زراعية غير حكومية

89714110Mediaوسائل االعالم

 4445482580Whole Sailers of the Agriculturalتجار مواد زراعية
Materials

2,740932873,120Farmersمزارعون

 213Institutions and international-11مؤسسات وهيئات دولية
bodies

2,9562432943,493Othersأخرى

2,0761101832,369Not received extensionال يتلقى ارشاد

229536Not Statedغير مبين

8,8176561,07010,543Totalالمجموع
Others *:  Include agricultural engeneer,bulletin extension,internet…etc

11:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة ومصدر اإلرشاد الرئيسي، 2010/2009 جدول
Table 11:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of 

Holding and Main Source of Agricultural Extension, 2009/2010

مصدر االرشاد
المجموع

Total
Source of Extension

أخرى*:  تشمل مهندسون زراعيون، نشرات 

ارشادية، انترنت،...الخ
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Method of Holding Managementأسلوب إدارة الحيازة
غير مبينأحد أفراد األسرةمدير بأجرالحائز

Holder HimselfPaid ManagerMember of the 
Holdersُ Family

Not Stated

6,5761942,032158,817Plantنباتية 

523241054656Animalحيوانية 

1,070Mixed-7848278مختلطة 

7,8832262,4151910,543Totalالمجموع

جدول 12:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب أسلوب إدارة الحيازة ونوع الحيازة، 2010/2009
Table 12:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Method 

of Holding Management and Type of Holding, 2009/2010

نوع الحيازة
المجموع 
Total

Type of Holding
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Type of Holdingنوع الحيازة

مختلطة حيوانيةنباتية 
PlantAnimalMixed

2,4976492653,411Up to  2.99حتى 2.99

5.99 - 32,25652282,4893 - 5.99

9.99 - 61,50811681,6776 - 9.99

19.99 - 101,37511911,56710 - 19.99

29.99 - 20522-9161320 - 29.99

39.99 - 30223-4526830 - 39.99

49.99 - 40119-2514440 - 49.99

59.99 - 5098-1511350 - 59.99

69.99 - 6055-106560 - 69.99

79.99 - 7034-84270 - 79.99

+ 80130-2415480 +

8,8176561,07010,543Totalالمجموع

متوسط حجم الحيازة 

(دونم)

11.120.3014.3810.78Average of Holding Size 
(Dunum)

13:  عدد الحيازات االزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة وفئات مساحة الحيازة، 2010/2009 جدول

Table 13:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of 
Holding and Area Group of Holding, 2009/2010

فئات مساحة الحيازة 

بالدونم

المجموع

Total
 Area Group of Holding 

in Dunum
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

نوع الحيازة

 مختلطة  حيوانية  نباتية 
PlantAnimalMixed

 8,2143849199,517Owned or Owned Likeمملوكة أو في حكم المملوكة
Possesstion

56132291Rentedمستأجرة

مستغلة وفقا ألشكال فبلية أو 

عشائريه

229-31Held Under Atriabal or 
Traditional Form

11Govera-mented or Waqf--حكومية أو وقف

 119579More Than One Type of-460أكثر من نوع
Land Tenure

852309324Not Statedغير مبين

8,8176561,07010,543Totalالمجموع

جدول 14:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة وحق االنتفاع، 2010/2009
Table 14:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of 

Holdings and Land Tenure, 2009/2010

حق االنتفاع

Type of Holdings
المجموع

Total
Land Tenure
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

غير مبينأحد أفراد األسرةمدير بأجرالحائز  نفسه
 Holder  
Himself

Paid ManagerMember of the 
Holders Family

Not Stated

20421412268One Personشخص واحد

3 - 21,2857641221,7752 - 3

5 - 41,7764953652,3664 - 5

9 - 63,948701,18865,2126 - 9

+ 106657237391210 +

531110Not Applicableال ينطبق

7,8832262,4151910,543Totalالمجموع

جدول 15:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب أسلوب إدارة الحيازة وحجم أسرة الحائز، 2010/2009
Table 15:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Holding 

Management Method and Size of Holder Household, 2009/2010

حجم أسرة الحائز

 Holding Management Methodأسلوب ادارة الحيازة 
المجموع

Total

  Size of Holder 
Household
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Type of Governmental Serviceنوع الخدمات الحكومية
غير مبينال يتلقىآالهمابيطريةزراعية

AgriculturalVeterinaryBoth Agricultural 
and Veterinary

Don’t ReceiveNot Stated

 8,404628,817Plant--351نباتية 

 3268656Animal-322-حيوانية 

 372832971741,070Mixedمختلطة 

388605299,4477410,543Totalالمجموع

جدول 16:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الخدمات الحكومية المقدمة ونوع الحيازة، 2010/2009
Table 16:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of 

Governmental Service and Type of Agricultural Holding, 2009/2010

نوع الحيازة
المجموع

Total
Type of Agricultural 

Holdings
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Legal Status of Holder

أخرى* أسرةشراكةفرد

IndividualPartnershipHouseholdOthers*

2,91715133583,411Up to 2.99حتى 2.99

5.99 - 32,02415730442,4893-5.99

9.99 - 61,309112256-1,6776-9.99

19.99 - 101,20313622621,56710-19.99

29.99 - 204546990-61320-29.99

39.99 - 301862854-26830-39.99

49.99 - 401011825-14440-49.99

59.99 - 50771026-11350-59.99

69.99 - 604997-6560-69.99

79.99 - 702958-4270-79.99

+ 801042129-15480+

8,4537161,3601410,543Totalالمجموع

.Others: Include Company, Government, Cooperative Society, and Othes**أخرى: تشمل شرآة،  حكومة،  جمعية ، وأخرى

17:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الكيان القانوني للحائز وفئات مساحة الحيازة، 2010/2009 جدول

Table 17:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Legal Status 
of Holder and Area Group of Holding, 2009/2010

فئات مساحة الحيازة 

بالدونم

الكيان القانوني للحائز
المجموع

Total
 Area  Group of Holding 

in Dunum
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Main Purpose of Productionالغرض الرئيسي لإلنتاج

غير مبينللبيع أساساًلالستهالك األسري أساساً
For Household 

Consuming
For SaleNot Stated

7,818620158,453An Individualفرد

661523716Partnershipشراآة

1,2639521,360Householdأسرة 

*76114Othersأخرى* 

9,7497732110,543Totalالمجموع

.Others: include Company, Government, Cooperative Society, and Othes**أخرى: تشمل شرآة،  حكومة،  جمعية ، وأخرى

عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الكيان القانوني للحائز والغرض الرئيسي لإلنتاج والمحافظة، 2010/2009  :18 جدول

Table 18:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Legal Status 
of Holder and Main Purpose of Production, 2009/2010

الكيان القانوني للحائز
المجموع

Total
Legal Status of Holder
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

غير مبينأحد أفراد األسرةمدير بأجرالحائز  نفسه
 Holder  HimselfPaid ManagerMember of the 

Holders Family
Not Stated

2,6315471973,411Up to 2.99حتى  2.99 

5.99  -  31,8664557352,4893 - 5.99

9.99  -  61,2473838931,6776 - 9.99

19.99 - 101,1374038821,56710 - 19.99

29.99 - 2043119163-61320 - 29.99

39.99 - 301831272126830 - 39.99

49.99 - 40105435-14440 - 49.99

59.99 -5087125-11350 - 59.99

69.99 - 6050-1416560 - 69.99

79.99 - 703336-4270 - 79.99

+ 801131031-15480 +

7,8832262,4151910,543Totalالمجموع

جدول 19:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب أسلوب إدارة الحيازة وفئات مساحة الحيازة، 2010/2009
Table 19:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Method of 

Holding Management and Area Group of Holding, 2009/2010

فئات مساحة الحيازة 

بالدونم

Method of Holding Managementأسلوب إدارة الحيازة
المجموع

Total
 Area Group of 

Holding in Dunum
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

غير مبينأحد أفراد األسرةمدير بأجرالحائز  نفسه
 Holder  
Himself

Paid 
Manager

Member of the 
Holders Family

Not Stated

6,8731642,016119,064Maleذكر

504332073747Femaleانثى

   337141281480Co-holders are Malesشراكة ذكور

  15Co-holders are Female-816شراكة إناث

 15611573227Co-holders are Malesشراكة ذكور وإناث
and Females

531110Not Applicableال ينطبق

7,8832262,4151910,543Totalالمجموع

جدول 20:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب اسلوب ادارة الحيازة وجنس الحائز، 2010/2009
Table 20:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Holding 

Management Method and Sex of Holder, 2009/2010

جنس الحائز

Holding Management Methodأسلوب ادارة الحيازة
المجموع

Total
Sex of Holder
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Type of Holding نوع الحيازة 

 مختلطة  حيوانية  نباتية 
Plant Animal Mixed 

7,5085929649,064Maleذكر 

6913026747Femaleأنثى 

 3972657480Co-holders are Malesشراكه ذكور

 115Co-holders are Females-14شراكه إناث

 204221227Co-holders are Both Malesشراكه ذكور وإناث
and Females

36110Not Applicableال ينطبق

8,8176561,07010,543Totalالمجموع

جدول 21:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة وجنس الحائز، 2010/2009
Table 21:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of 

Holding and Sex of Holder, 2009/2010

جنس الحائز
المجموع

Total
Sex of Holder
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Age Groupe of Holder

ال ينطبقغير مبين
Not 

Stated
Not 

Applicable
Up to 2.99  1667021,079798656463,411حتى  2.99

5.99  - 365387726682627-22,4893 - 5.99

9.99 -  6512284674824472-1,6776 - 9.99

19.99 - 1038153371445558-21,56710 - 19.99

29.99 - 201256129170246--61320 - 29.99

39.99 - 307265773105--26830 - 39.99

49.99 - 404163333571-14440 - 49.99

59.99 - 5045194342--11350 - 59.99

69.99 - 6015132224--6560 - 69.99

79.99 - 701761216--4270 - 79.99

 + 80313243876--15480 +

3521,5982,9242,7982,85471010,543Totalالمجموع

22:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الفئة العمرية للحائز وفئات مساحة الحيازة، 2010/2009 جدول
Table 22:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Age Group 

of Holder and Area Group of Holding, 2009/2010

فئات مساحة الحيازة 

بالدونم

الفئة العمرية للحائز
المجموع

Total
Area Group of 

Holding in Dunum 29 - 1539 - 3049 - 4059 - 50+ 60
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

ال ينطبقشراكة ذكور واناثشراكة اناثشراكة ذكورأنثىذكر 
MaleFemaleCo-holders 

are Males  
Co-holders 
are Females

Co-holders are 
Males & Females

Not  
Applicable

2,97727611353463,411Up to 2.99حتى  2.99

5.99  - 32,15118010155022,4893 - 5.99

9.99 -  61,43712873-39-1,6776 - 9.99

19.99 - 101,3211058644921,56710 - 19.99

29.99 - 205143050-19-61320 - 29.99

39.99 - 302271213-16-26830 - 39.99

49.99 - 4012141018-14440 - 49.99

59.99 - 509948-2-11350 - 59.99

69.99 - 605425-4-6560 - 69.99

79.99 - 703614-1-4270 - 79.99

 + 80127517-5-15480 +

9,064747480152271010,543Totalالمجموع

جدول 23:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب جنس الحائز وفئات مساحة الحيازة، 2010/2009
Table 23:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Sex of Holder 

and Area Group of Holding, 2009/2010

فئات مساحة الحيازة 

بالدونم

Sex of Holderجنس الحائز
 Area Group of 

Holding in Dunum المجموع

Total
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Size of Holder Household

ال ينطبقشخص واحد
One 

Person
Not 

Applicabl
Up to 2.99    794627611,79930463,411حتى  2.99

5.99  - 3674105331,26521222,4893 - 5.99

9.99 -  644269382842140-1,6776 - 9.99

19.99 - 104330236771314021,56710 - 19.99

29.99 - 201614014925652-61320 - 29.99

39.99 - 304694712226-26830 - 39.99

49.99 - 4043534647-14440 - 49.99

59.99 - 50413404214-11350 - 59.99

69.99 - 6021811322-6560 - 69.99

79.99 - 70-1310163-4270 - 79.99

 + 80544326112-15480 +

2681,7752,3665,2129121010,543Totalالمجموع

5 - 49 - 6 +10

24:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب حجم أسرة الحائز وفئات مساحة الحيازة، 2010/2009 جدول
Table 24:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Size of 

Holder Household and Area Group of Holding, 2009/2010

فئات مساحة الحيازة 

بالدونم

حجم أسرة الحائز

المجموع

Total
 Area  Group of  

Holding in Dunum 3 - 2
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

نوع الحيازة

مختلطةحيوانيةنباتية
PlantAnimalMixed

 1971,122Treated and Improved-925األصول المحسنة
Assets  

7475,087Organic Fertilizers-4,340األسمدة العضوية

1271,108Chemical Fertilizers-981األسمدة الكيماوية

2941,597Pesticides-1,303المبيدات الزراعية

153940Biological Control-787المكافحة المتكاملة

 5637141,277Vaccination Against-التطعيم ضد األمراض الوبائية
Epidemical Diseases

جدول 25:  عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة ونوع التطبيق الزراعي، 
2010/2009

Table 25:  Number of Agricultural Holdings which Use Agricultural Practices in Ramallah & Al-
Bireh Governorate by Type of Agricultural Holding and Type of Agricultural Practice, 2009/2010

نوع التطبيق الزراعي

Type of Holding
المجموع

Total
Type of Agricultural 

Practices
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Legal Status of Holder

أخرى* أسرةشراكةفرد
IndividualPartnershipHouseholdOthers*

 79810921321,122Treated and Improved Assetsاألصول المحسنة

3,98640769135,087Organic Fertilizersاألسمدة العضوية

83010217511,108Chemical Fertilizersاألسمدة الكيماوية

1,18815725021,597Pesticidesالمبيدات الزراعية

940Biological Control-73584121المكافحة المتكاملة

1,0518214041,277Vaccination Against Epidemical Diseasesالتطعيم ضد األمراض الوبائية

*Others: Include Company, Government, Cooperative Society, and Othes. *أخرى: تشمل شرآة،  حكومة،  جمعية ، وأخرى

عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الكيان القانوني للحائز ونوع التطبيق الزراعي، 2010/2009  :26 جدول
Table 26:  Number of Agricultural Holdings which Use Agricultural Practices in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Legal 

Status of Holder and Type of Agricultural Practice, 2009/2010

نوع التطبيق الزراعي

الكيان القانوني للحائز
المجموع

Total
Type of Agricultural Practice
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

حتى 2.99

Up to 2.99

 2892591702158637201587161,122Treated andاألصول المحسنة
Improved Assets 

1,3531,26586684534414479612426805,087Organic Fertilizersاألسمدة العضوية

2722931951858922158105141,108Chemical Fertilizersاألسمدة الكيماوية

448372237271119523023117271,597Pesticidesالمبيدات الزراعية

244212166166762216910316940Biological Controlالمكافحة المتكاملة

التطعيم ضد 

األمراض الوبائية

742153106123702819965161,277Vaccination Against 
Epidemical Diseases

5.99 - 39.99 - 619.99 - 1029.99 - 2039.99 - 3049.99 - 4059.99 - 5069.99 - 6079.99 - 70

عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب فئات مساحة الحيازة ونوع التطبيق الزراعي، 2010/2009  :27 جدول
Table 27:  Number of Agricultural Holdings which Use Agricultural Practices in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Area Group of Holding 

and Type of Agricultural Practice, 2009/2010

نوع التطبيق الزراعي

Area Group of Holdingفئات مساحة الحيازة بالدونم
المجموع 

Total
Type of Agricultural 

Practice +80
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

غير مبينللبيع أساساًًلالستهالك األسري 
For Household 
Consumotion

For SaleNot Stated

  1,0239631,122Treated and Improved Assetsاألصول المحسنة

4,73035075,087Organic Fertilizersاألسمدة العضوية

1,0178921,108Chemical Fertilizersاألسمدة الكيماوية

1,46812721,597Pesticidesالمبيدات الزراعية

940Biological Control-86080المكافحة المتكاملة

 87639561,277Vaccination Againstالتطعيم ضد األمراض الوبائية
Epidemical Diseases

 جدول 28:  عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الغرض الرئيسي لإلنتاج ونوع 
التطبيق الزراعي، 2010/2009

Table 28:  Number of Agricultural Holdings which Use Agricultural Practices in Ramallah & Al-
Bireh Governorate by Main Purpose of Production and Type of Agricultural Practice, 2009/2010

نوع التطبيق الزراعي

Purpose of Production      الغرض الرئيسي لإلنتاج
المجموع

Total
Type of Agricultural Practice

92



PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Type of Agricultural Practiceنوع التطبيق الزراعي

األسمدة األصول المحسنة

العضوية

المكافحة المبيدات الزراعيةاألسمدة الكيماوية

المتكاملة

التطعيم ضد األمراض 

الوبائية
Treated and 

Improved 
Assets 

Organic 
Fertilizers

Chemical 
Fertilizers

PesticidesBiological 
Control

Vaccination 
Against 

Epidemical 
Di 195513292012Agricultureزراعي

195313271812Maleذكر

Female-12-2-أنثى

   Co-holders are Male--1---شراكة ذكور

3271,523353498276234Not Agricultureغير زراعي

2751,330304431236213Maleذكر

10371415118Femaleأنثى

   301102335169Co-holders are Maleشراكة ذكور

 Co-holders are--111-شراكة اناث
Female

شراكة ذكور 

واناث

12451116134Co-holders are Male 
& Female

3714435473023Not Statedغير مبين

2611930382619Maleذكر

Female-5111-أنثى

   7121423Co-holders are Maleشراكة ذكور

شراكة ذكور 

واناث

483411Co-holders are Male 
& Female

7393,3657071,0236141,008Not  Applicableال ينطبق

6152,852570848516900Maleذكر

6728072794738Femaleأنثى

   4315647662850Co-holders are Maleشراكة ذكور

 283311Co-holders areشراكة اناث
Female

شراكة ذكور 

واناث

126714262215Co-holders are Male 
& Female

4Not  Applicable-211-ال ينطبق

Total              1,277      940      1,597    1,108   5,087      1,122المجموع

جدول 29:  عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب التخصص وجنس الحائز ونوع 
التطبيق الزراعي، 2010/2009

Table 29:  Number of Agricultural Holdings which Use Agricultural Practices in Ramallah & Al-
Bireh Governorate by Specialization, Sex of Holder and Type of Agricultural Practice, 

2009/2010

التخصص وجنس 

الحائز
Specialization and 

Sex of Holder
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Type of Agricultural Practice

التطعيم ضد األمراض الوبائيةالمكافحة المتكاملةالمبيدات الزراعيةاألسمدة الكيماويةاألسمدة العضويةاألصول المحسنة

Treated and 
Improved 

Assets 

Organic 
Fertilizers

Chemical 
Fertilizers

PesticidesBiological 
Control

Vaccination Against 
Epidemical Diseases

944259313374152Illiterateأمي
65271599149127Maleذآر

2713526332219Femaleأنثى

   93314Co-holders are Male- شراآة ذآور

1Co-holders are Female- 1412شراآة اناث

164421Co-holders are Male & Femaleشراآة ذآور واناث

130530133181108205Can Read and Writeملم
10644310514794184Maleذآر

1142131178Femaleأنثى

   11351319511Co-holders are Maleشراآة ذآور

Co-holders are Female- - - 112شراآة اناث

422Co-holders are Male & Female- 19شراآة ذآور واناث

2641189228371200364Elementaryابتدائي
2251059187312171326Maleذآر

2056152099Femaleأنثى

   165120301124Co-holders are Maleشراآة ذآور

Co-holders are Female- 11- 2- شراآة اناث

3216885Co-holders are Male & Femaleشراآة ذآور واناث

2511219252337232283Preparatoryإعدادي
2191079219298202263Maleذآر

947181592Femaleأنثى

   166111141111Co-holders are Maleشراآة ذآور

Co-holders are Female- - - - 1- شراآة اناث

731410107Co-holders are Male & Femaleشراآة ذآور واناث

192808195270166144Secondaryثانوي
160697164233138131Maleذآر

6197795Femaleأنثى

   18621318126Co-holders are Maleشراآة ذآور

830111272Co-holders are Male & Femaleشراآة ذآور واناث

66325691206063Associate Diplomaدبلوم متوسط
52283651045456Maleذآر

2112413Femaleأنثى

   6201612Co-holders are Maleشراآة ذآور

6111642Co-holders are Male & Femaleشراآة ذآور واناث

جدول 30:  عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب المؤهل العلمي وجنس الحائز ونوع التطبيق الزراعي، 
2010/2009

Table 30:  Number of Agricultural Holdings which Use Agricultural Practices in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Educational Attainment, Sex of Holder and Type of Agricultural Practice, 2009/2010

المؤهل العلمي وجنس 
الحائز

نوع التطبيق الزراعي

Educational Attainment and Sex
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Type of Agricultural Practice

التطعيم ضد األمراض الوبائيةالمكافحة المتكاملةالمبيدات الزراعيةاألسمدة الكيماويةاألسمدة العضويةاألصول المحسنة

Treated and 
Improved 

Assets 

Organic 
Fertilizers

Chemical 
Fertilizers

PesticidesBiological 
Control

Vaccination Against 
Epidemical Diseases

1255871371839960Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعلى
1085201181588755Maleذآر

Female- 214664أنثى

   1340101654Co-holders are Maleشراآة ذآور

Co-holders are Female- - 111- شراآة اناث

2122231Co-holders are Male & Femaleشراآة ذآور واناث

112Not Stated- 2- غير مبين
112Male- 2- ذآر

4Not Applicable- 211- ال ينطبق

Table 30 (Cont):  Number of Agricultural Holdings which Use Agricultural Practices in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Educational Attainment, Sex of Holder and Type of Agricultural Practice, 2009/2010

المؤهل العلمي وجنس 
الحائز

نوع التطبيق الزراعي

Educational Attainment and Sex

جدول 30 (تابع):  عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب المؤهل العلمي وجنس الحائز ونوع التطبيق 
الزراعي، 2010/2009
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Agricultural Sessionالعروة الزراعية
صيفيشتوي 

WinterSummer

Wheat- 863قمح

1041Barleyشعير

41Dry Garlicثوم يابس

162Dry Onionبصل يابس

Onion Tuber- 1بصل قنار

58Sesameسمسم

2Sun Flower- عباد الشمس

22Cichoriumهندباء

61Meramiehميرمية

311Mentنعناع

185Thymeزعتر

Chamomile- 4بابونج

951Broad Beanفول (يابس)

336Chick Peasحمص (يابس)

121Lentilعدس

Peas- 38بازيالء (يابس)

Fenugreek- 4حلبة

Vetch- 19كرسنة

704Sernبيقيا

Rampling Vetch- 1جلبانة

1Sugarcane- قصب السكر

Clover- 2برسيم

1Other Field Crops- محاصيل حقلية أخرى

جدول 31:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها محاصيل حقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العروة الزراعية ونوع 
المحصول، 2010/2009

Table 31:  Number of Agricultural Holdings which have Field Crops in Ramallah & Al-
Bireh Governorate by Agricultural Session and Type of Crop, 2009/2010

Type of Crop نوع المحصول
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 Status of Cropوضع المحصول
مختلطمقترنمنفرد

SingleAssociatedMixed

72513112Wheatقمح

74266Barleyشعير

Dry Garlic- 14ثوم يابس

Dry Onion- 612بصل يابس

Onion Tuber- - 1بصل قنار

922Sesameسمسم

11Sun Flower- عباد الشمس

Cichorium- 31هندباء

Meramieh- 25ميرمية

Ment- 67نعناع

Thyme- 714زعتر

Chamomile- 4- بابونج

32613Broad Beanفول (يابس)

18164Chick Peasحمص (يابس)

Lentil- 85عدس

9272Peasبازيالء (يابس)

Fenugreek- 22حلبة

Vetch- 145كرسنة

51194Sernبيقيا

Rampling Vetch- - 1جلبانة

1Sugarcane- - قصب السكر

Clover- - 2برسيم

Other Field Crops- - 1محاصيل حقلية أخرى

جدول 32:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها محاصيل حقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب وضع المحصول ونوع المحصول، 
2010/2009

Table 32:  Number of Agricultural Holdings which have Field Crops in Ramallah & Al-
Bireh Governorate by Status of Crop and Type of Crop, 2009/2010

Type of Crop نوع المحصول
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Type of Irrigationنمط الري
مرويبعلي 

RainfedIrrigated

8621Wheatقمح

Barley- 105شعير

Dry Garlic- 5ثوم يابس

171Dry Onionبصل يابس

Onion Tuber- 1بصل قنار

Sesame- 13سمسم

11Sun Flowerعباد الشمس

13Cichoriumهندباء

61Meramiehميرمية

59Mentنعناع

174Thymeزعتر

Chamomile- 4بابونج

942Broad Beanفول (يابس)

Chick Peas- 38حمص (يابس)

Lentil- 13عدس

362Peasبازيالء (يابس)

Fenugreek- 4حلبة

Vetch- 19كرسنة

Sern- 74بيقيا

Rampling Vetch- 1جلبانة

1Sugarcane- قصب السكر

Clover- 2برسيم

Other Field Crops- 1محاصيل حقلية أخرى

جدول 33:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها محاصيل حقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع المحصول، 
2010/2009

Table 33:  Number of Agricultural Holdings which have Field Crops in Ramallah & Al-
Bireh Governorate by Type of Irrigation and Type of Crop, 2009/2010

Type of Crop نوع المحصول

98



PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al-Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

طريقة الري
رشاشاتتنقيطسطحي

SurfaceDripSprinkler

Wheat- - 1قمح

Dry Onion- - 1بصل يابس

Sun Flower- - 1عباد الشمس

2Cichorium- 1هندباء

Meramieh- - 1ميرمية

513Mentنعناع

211Thymeزعتر

Broad Bean- 11فول (يابس)

Peas- 11بازيالء (يابس)

Sugarcane- - 1قصب السكر

   جدول 34:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها محاصيل حقلية مروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الري ونوع 
المحصول، 2010/2009

Table 34:  Number of Agricultural Holdings which have Irrigated Field Crops in Ramallah 
& Al-Bireh Governorate by Method of Irrigation and Type of Crop, 2009/2010

نوع المحصول

Method of Irrigation

Type of Crop
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Agricultural Sessionالعروة الزراعية
صيفيشتوي

Winter Summer

61535Up to 2.99حتى 2.99

5.99 - 322063 - 5.99

9.99 - 69716 - 9.99

19.99 - 1081110 - 19.99

29.99 - 2019 -20 - 29.99

39.99 - 3012 -30 - 39.99

49.99 - 401 -40 - 49.99

59.99 - 503 -50 - 59.99

+ 609 -60 +

جدول 35:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها محاصيل حقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العروة الزراعية والمساحة المحصودة، 
2010/2009

Table 35:  Number of Agricultural Holdings which have Field Crops in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Agricultural Session and Harvested Area, 2009/2010

Harvested Area  in Dunumالمساحة المحصودة بالدونم
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Agricultural Sessionالعروة الزراعية 
صيفيشتوي

WinterSummer

82022Singleمنفرد

23416Associatedمقترن

195Mixedمختلط

جدول 36:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها محاصيل حقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العروة الزراعية ووضع المحصول 
2010/2009

Table 36:  Number of Agricultural Holdings which have Field Crops in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Agricultural Session and Status of Crop, 2009/2010

Status of Cropوضع المحصول
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Area in Dunums

SummerصيفيWinterشتوي

مرويبعليمرويبعلي
RainfedIrrigatedRainfedIrrigated

4,550.924,007.65Wheat- - 4,550.910.01قمح

1,401.47876.77Sorghum- 2.00- 1,399.47شعير

3.503.50Dry Garlic- 0.50- 3.00ثوم يابس

0.500.0111.8011.40Dry Onion- 11.29بصل يابس

0.500.50Onion Tuber- - - 0.50بصل قنار

31.3528.10Sesame- 11.85- 19.50سمسم

0.100.100.200.20Sun Flower- - عباد الشمس

0.651.651.65Cichorium- 0.500.50هندباء

3.282.23Meramieh- 0.263.000.02ميرمية

4.000.603.048.2215.8615.25Mentنعناع

7.980.450.670.119.219.07Thymeزعتر

2.802.25Chamomile- - - 2.80بابونج

66.8958.60Broad Bean- 65.191.200.50فول (يابس)

87.1179.96Chick Peas- 19.60- 67.51حمص (يابس)

18.7017.90Lentil- 2.00- 16.70عدس

17.8915.79Peas- - 15.592.30بازيالء (يابس)

21.7120.01Fenugreek- - - 21.71حلبة

52.5045.00Vetch- - - 52.50كرسنة

316.95243.65Sern- 9.50- 307.45بيقيا

1.001.00Rampling Vetch- - - 1.00جلبانة

0.020.020.02Sugarcane- - - قصب السكر

2.702.70Clover- - - 2.70برسيم

0.010.01Other Field Crops- 0.01- - محاصيل حقلية أخرى

6,550.568.0650.299.116,618.025,443.21Totalالمجموع

جدول 37:  مساحة المحاصيل الحقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العروة الزراعية ونمط الري ونوع المحصول والمساحة المحصودة، 2010/2009
Table 37:  Area of Field Crops in the Ramallah & Al-Bireh Governorat by Agricultural Session, Type of Irrigation, Type of Crop and 

Harvested Area, 2009/2010
المساحة بالدونم

نوع المحصول

Agricultural Session and Type of Irrigationالعروة الزراعية ونمط الري

المجموع
TotalType of Crop

                        
Harvested Area 
المساحة المحصودة 
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Area in Dunums

Agricultural Sessionالعروة الزراعية 
صيفيشتوي

WinterSummer

5,740.8047.275,788.07Singleمنفرد

689.115.41694.52Associatedمقترن

128.716.72135.43Mixedمختلط

6,558.6259.406,618.02Totalالمجموع

38:  مساحة المحاصيل الحقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العروة الزراعية ووضع المحصول، 2010/2009 جدول
Table 38:  Area of Field Crops in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Agricultural 

Session and Status of Crop, 2009/2010

المساحة بالدونم

المجموع وضع المحصول
TotalStatus of Crop
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Area in Dunumsالمساحة بالدونم

Agricultural Sessionالعروة الزراعية 
صيفيشتوي

WinterSummer

6,550.5650.296,600.85Rainfedبعلي

3.761.204.96Artificialسطحي

3.500.013.51Dripتنقيط

0.807.908.70Sprinklersرشاشات

6,558.6259.406,618.02Totalالمجموع

جدول 39:  مساحة المحاصيل الحقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العروة الزراعية وطريقة الري، 2010/2009
Table 39:  Area of Field Crops in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Agricultural 

Session and Type of Irrigation, 2009/2010

المجموع طريقة الري
TotalType of Irrigation
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Area in Dunums

Status of Cropوضع المحصول

مختلطمقترنمنفرد

SingleAssociatedMixed
5,779.16686.28135.416,600.85Rainfedبعلي

0.014.930.024.96Artificialسطحي
3.51Drip- 0.503.01تنقيط

8.70Sprinklers- 8.400.30رشاشات
5,788.07694.52135.436,618.02Totalالمجموع

جدول 40:  مساحة المحاصيل الحقلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب وضع المحصول وطريقة الري، 2010/2009
Table 40:  Area of Field Crops in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Status of Crop and 

Method of Irrigation, 2009/2010

المساحة بالدونم

المجموع طريقة الري
TotalMethod of Irrigation
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العروة الزراعية
خريفيصيفيربيعيشتوي 

WinterSpringSummerAutumn

Maize- - - 1ذرة صفراء

Artichoke- - - 1ارضي شوكي

3White Cabbage- 111ملفوف أبيض

293710Cauliflowerقرنبيط

11381Lettuceخس

Spinach- 65117سبانخ

1261Jew's Mallow- ملوخية

Warak Lesan- - 1- ورق لسان

193151Parsleyبقدونس

Chard- 2- 2سلق

Cichorium- - - 1علك (شيكوريا خضراء)

Cress- 1- - رشاد

Arugula- 1019جرجير

White Wall-rocket- 1- - حويرنه

1Verbena- - - رجل الحمام

34281233Cucumberخيار

34852204Snake cucumberفقوس

66643Eggplantباذنجان

363623210Tomatoبندورة

Muskmelon- 1- - شمام

78502237Squashكوسا

12341Gourdقرع

Pumpkin- 7417يقطين

Okra- 103898بامية

1Carrot- - - جزر

Garlic (green)- 1123ثوم أخضر

1092154Onion (green)بصل أخضر

182121Radishفجل

Other Vegetables- 2- - خضراوات أخرى

Strawberry- 11- توت أرضي

50351Potatoبطاطا عادية

Paprika- 6- - فلفل حلو

88553Hot Pepperفلفل حار

Kidney Bean (green)- 11828فاصولياء خضراء

26012183Broad Bean (green)فول أخضر

Chick Peas (green)- 76516حمص أخضر

Cowpea- 31131لوبياء (خضراء)

1749162Peas (green)بازيالء (خضراء)

       جدول 41:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها خضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العروة الزراعية ونوع المحصول، 2010/2009
Table 41:  Number of Agricultural Holdings which have Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate 

by Agricultural Session and Type of Crop, 2009/2010

نوع المحصول

 Agricultural Session

Type of Crop
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Status of Crop
مختلطمقترنمنفرد

SingleAssociatedMixed

Maize- - 1ذرة صفراء

Artichoke- - 1ارضي شوكي

285White Cabbageملفوف أبيض

19218Cauliflowerقرنبيط

1093Lettuceخس

31448Spinachسبانخ

Jew's Mallow- 622ملوخية

Warak Lesan- 1- ورق لسان

8273Parsleyبقدونس

Chard- 13سلق

Cichorium- - 1علك (شيكوريا خضراء)

Cress- 1- رشاد

7121Arugulaجرجير

White Wall-rocket- 1- حويرنه

Verbena- - 1رجل الحمام

599028Cucumberخيار

17310764Snake cucumberفقوس

234511Eggplantباذنجان

8616857Tomatoبندورة

Muskmelon- 1- شمام

14715458Squashكوسا

7274Gourdقرع

4195Pumpkinيقطين

755123Okraبامية

Carrot- 1- جزر

3103Garlic (green)ثوم أخضر

348214Onion (green)بصل أخضر

11156Radishفجل

Other Vegetables- 11خضراوات أخرى

Strawberry- 2- توت أرضي

10409Potatoبطاطا عادية

231Paprikaفلفل حلو

75611Hot Pepperفلفل حار

19217Kidney Bean (green)فاصولياء خضراء

6519534Broad Bean (green)فول أخضر

315610Chick Peas (green)حمص أخضر

15228Cowpeaلوبياء (خضراء)

4113129Peas (green)بازيالء (خضراء)

42:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها خضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب وضع المحصول ونوع المحصول، 2010/2009 جدول

Table 42:  Number of Agricultural Holdings which have Vegetables in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Status of Crop and Type of Crop, 2009/2010

نوع المحصول

وضع المحصول

Type of Crop
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Type of Irrigationنمط الري
غير مبينمرويبعلي 

RainfedIrrigatedNot Stated

Maize- - 1ذرة صفراء

Artichoke- - 1ارضي شوآي

White Cabbage- 411ملفوف أبيض

Cauliflower- 1533قرنبيط

Lettuce- 418خس

46371Spinachسبانخ

Jew's Mallow- 226ملوخية

Warak Lesan- 1- ورق لسان

9272Parsleyبقدونس

Chard- 22سلق

Cichorium- 1- علك (شيكوريا خضراء)

Cress- 1- رشاد

Arugula- 614جرجير

White Wall-rocket- 1- حويرنة

Verbena- 1- رجل الحمام

281471Cucumberخيار

2231154Snake cucumberفقوس

7702Eggplantباذنجان

782275Tomatoبندورة

Muskmelon- 1- شمام

1881663Squashآوسا

10253Gourdقرع

Pumpkin- 523يقطين

Okra- 10244بامية

Carrot- - 1جزر

Garlic (green)- 97ثوم أخضر

Onion (green)- 9634بصل أخضر

14171Radishفجل

Other Vegetables- 11خضراوات أخرى

Strawberry- 2- توت أرضي

Potato- 4910بطاطا عادية

Paprika- 6- فلفل حلو

6653Hot Pepperفلفل حار

Kidney Bean (green)- 740فاصولياء خضراء

256343Broad Bean (green)فول أخضر

81151Chick Peas (green)حمص أخضر

13301Cowpeaلوبياء (خضراء)

167322Peas (green)بازيالء (خضراء)

 جدول 43:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها خضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع المحصول، 2010/2009

Table 43:  Number of Agricultural Holdings which have Vegetables in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Type of Irrigation and Type of Crop, 2009/2010

Type of Cropنوع المحصول
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طريقة الري
رشاشاتتنقيطسطحي

SurfaceDripSprinkler

362White Cabbageملفوف أبيض

6252Cauliflowerقرنبيط

2142Lettuceخس

2089Spinachسبانخ

2051Jew's Mallowملوخية

1Warak Lesan- - ورق لسان

2322Parsleyبقدونس

Chard- 11سلق

Cichorium- 1- علك (شيكوريا خضراء)

Cress- - 1رشاد

941Arugulaجرجير

White Wall-rocket- - 1حويرنة

Verbena- 1- رجل الحمام

55903Cucumberخيار

67471Snake cucumberفقوس

40282Eggplantباذنجان

Tomato- 122106بندورة

Muskmelon- - 1شمام

87763Squashكوسا

1591Gourdقرع

Pumpkin- 194يقطين

Okra- 2717بامية

Garlic (green)- 34ثوم أخضر

20122Onion (green)بصل أخضر

881Radishفجل

Other Vegetables- - 1خضراوات أخرى

Strawberry- - 2توت أرضي

Potato- 64بطاطا عادية

Paprika- 24فلفل حلو

Hot Pepper- 4421فلفل حار

9301Kidney Bean (green)فاصولياء خضراء

Broad Bean (green)- 277فول أخضر

Chick Peas (green)- 105حمص أخضر

Cowpea- 1911لوبياء (خضراء)

Peas (green)- 2012بازيالء (خضراء)

Method of Irrigation

جدول 44:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها خضراوات مروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الري ونوع المحصول، 2010/2009

Table 44:  Number of Agricultural Holdings which have Irrigated Vegetables in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Method of Irrigation and Type of Crop, 2009/2010

Type of Cropنوع المحصول
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خريفيصيفيربيعيشتوي

WinterSpring SummerAutumn

49516646338Up to 2.99حتى 2.99
5.99 - 321174743 - 5.99
9.99 - 6951126 - 9.99

19.99 - 10416 -10 - 19.99
+ 203 -2 -20 +

جدول 45:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها خضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العروة الزراعية والمساحة المحصودة، 2010/2009
Table 45:  Number of Agricultural Holdings which have Vegetables in Ramallah & Al-Bireh 

Governorate by Agricultural Session and Harvested Area, 2009/2010

المساحة المحصودة بالدونم

Agricultural Sessionالعروة الزراعية

Harvested Area in Dunum
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Area in Dunumالمساحة بالدونم

Type of Irrigation and Protection
Type of Protectionنوع الحماية

بيوت بالستيكيةأنفاق فرنسيةأنفاق أرضية

Surface TunnelFrench TunnelPlastic House

30Winter- 43116051شتوي

13Spring- - 131622ربيعي

36Summer- 28830182صيفي

7Autumn- - - 1728خريفي

جدول 46:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها خضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع الحماية والعروة الزراعية، 2010/2009
Table 46:  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Irrigation, Type of 

Protection and Agricultural Session, 2009/2010

العروة الزراعية

نمط الري ونوع الحماية

Agricultural Session مكشوف بعلي
Open Rainfed 

مكشوف مروي 
Open Irrigated

غير مبين
Not Stated

111



PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al-Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Area in Dunumالمساحة بالدونم

خريفيصيفيربيعيشتوي

WinterSpringSummerAutumn

0.10Maize- - - 0.10ذرة صفراء

10.00Artichoke- - - 10.00ارضي شوكي

4.548.91White Cabbage- 4.220.15ملفوف أبيض

96.191.054.5314.08115.85Cauliflowerقرنبيط

3.291.324.360.199.16Lettuceخس

36.16Spinach- 30.981.004.18سبانخ

0.106.371.007.47Jew's Mallow- ملوخية

0.70Warak Lesan- - 0.70- ورق لسان

10.160.139.680.0219.99Parsleyبقدونس

1.54Chard- 0.04- 1.50سلق

0.20Cichorium- - - 0.20علك (شيكوريا خضراء)

0.02Cress- 0.02- - رشاد

3.12Arugula- 1.170.101.85جرجير

0.02White Wall-rocket- 0.02- - حويرنة

1.001.00Verbena- - - رجل حمام

19.1124.1758.793.10105.17Cucumberخيار

33.38122.73286.397.63450.13Snake cucumberفقوس

2.371.3817.140.9521.84Eggplantباذنجان

7.9824.38162.638.38203.37Tomatoبندورة

0.01Muskmelon- 0.01- - شمام

158.7656.92133.228.55357.45Squashكوسا

0.500.0611.110.2711.94Gourdقرع

13.50Pumpkin- 4.771.657.08يقطين

99.54Okra- 4.6533.0361.86بامية

2.002.00Carrot- - - جزر

2.97Turnip- 1.520.301.15لفت

26.510.706.171.7935.17Garlic (green)ثوم أخضر

4.680.663.550.159.04Onion (green)بصل أخضر

0.04Radish- 0.04- - فجل

0.07Other Vegetables- 0.050.02- خضراوات أخرى

10.022.002.910.0414.97Potatoبطاطا عادية

1.48Paprika- 1.48- - فلفل حلو

1.214.317.460.3513.33Hot Pepperفلفل حار

54.35Kidney Bean (green)- 16.845.1632.35فاصولياء خضراء

85.364.578.762.60101.29Broad Bean (green)فول أخضر

74.61Chick Peas (green)- 60.561.3112.74حمص أخضر

46.87Cowpea- 4.157.0735.65لوبياء (خضراء)

75.425.618.152.6091.78Peas (green)بازيالء (خضراء)

675.60300.61889.7159.241,925.16Totalالمجموع

جدول 47:  مساحة الخضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العروة الزراعية ونوع المحصول، 2010/2009
Table 47:  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Agricultural Session and 

Type of Crop, 2009/2010

نوع المحصول

Agricultural Sessionالعروة الزراعية

Type of Crop المجموع
Total
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Area in Dunumالمساحة بالدونم

Status of Cropوضع المحصول
مختلطمقترنمنفرد

SingleAssociatedMixed

0.10Maize- - 0.10ذرة صفراء

10.00Artichoke- - 10.00ارضي شوكي

0.605.662.658.91White Cabbageملفوف أبيض

100.0512.503.30115.85Cauliflowerقرنبيط

4.112.053.009.16Lettuceخس

25.097.493.5836.16Spinachسبانخ

7.47Jew's Mallow- 2.235.24ملوخية

0.70Warak Lesan- 0.70- ورق لسان

14.884.890.2219.99Parsleyبقدونس

1.54Chard- 0.031.51سلق

0.20Cichorium- - 0.20علك (شيكوريا خضراء)

0.02Cress- 0.02- رشاد

1.951.070.103.12Arugulaجرجير

0.02White Wall-rocket- 0.02- حويرنة

1.00Verbena- - 1.00رجل الحمام

51.1124.7529.31105.17Cucumberخيار

300.7974.4374.91450.13Snake cucumberفقوس

13.685.832.3321.84Eggplantباذنجان

75.4670.6957.22203.37Tomatoبندورة

0.01Muskmelon- 0.01- شمام

236.9173.1247.42357.45Squashكوسا

3.726.941.2811.94Gourdقرع

3.506.893.1113.50Pumpkinيقطين

59.6427.3812.5299.54Okraبامية

2.00Carrot- 2.00- جزر

0.402.270.302.97Garlic (green)ثوم أخضر

16.9914.263.9235.17Onion (green)بصل أخضر

4.841.362.849.04Radishفجل

0.04Other Vegetables- 0.020.02خضراوات أخرى

0.07Strawberry- 0.07- توت أرضي

3.177.504.3014.97Potatoبطاطا عادية

0.700.750.031.48Paprikaفلفل حلو

1.979.661.7013.33Hot Pepperفلفل حار

20.2814.6319.4454.35Kidney Bean (green)فاصولياء خضراء

35.7552.3513.19101.29Broad Bean (green)فول أخضر

51.8012.2510.5674.61Chick Peas (green)حمص أخضر

14.3016.8015.7746.87Cowpeaلوبياء (خضراء)

39.0438.6814.0691.78Peas (green)بازيالء (خضراء)

1,094.31503.79327.061,925.16Totalالمجموع

جدول 48:  مساحة الخضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب وضع المحصول ونوع المحصول، 2010/2009
Table 48:  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Status of Crop and 

Type of Crop, 2009/2010

Type of Cropنوع المحصول المجموع
Total
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Area in Dunumالمساحة بالدونم

Type of Irrigation and Type of Protection

Type of protectionنوع الحماية
بيوت بالستيكيةأنفاق فرنسيةأنفاق أرضية

Surface TunnelFrench TunnelPlastic House

0.100.10Maize-  -  -  -  - 0.10ذرة صفراء

10.0010.00Artichoke-  -  -  -  - 10.00ارضي شوكي

8.918.36White Cabbage-  -  -  -  1.727.19ملفوف أبيض

0.10115.8543.90Cauliflower-  -  -  6.72109.03قرنبيط

0.109.166.96Lettuce-  -  -  0.968.10خس

0.2036.1533.97Spinach-  -  18.3717.580.01سبانخ

7.477.47Jew's Mallow-  -  -  -  1.106.37ملوخية

0.700.70Warak Lesan-  -  -  -  0.70- ورق لسان

19.9919.89Parsley-  -  -  8.438.513.05بقدونس

1.541.54Chard-  -  -  -  1.030.51سلق

0.200.20Cichorium-  -  -  -  0.20- علك (شيكوريا خضراء)

0.020.02Cress-  -  -  -  0.02- رشاد

3.122.67Arugula-  -  -  -  0.612.51جرجير

0.020.02White Wall-rocket-  -  -  -  0.02- حويرنة

1.001.001.00Verbena-  -  -  -  - رجل الحمام

28.13105.1788.01Cucumber-  23.0253.100.120.80خيار

450.13359.69Snake cucumber-  -  -  365.9081.083.15فقوس

2.5021.8421.69Eggplant-  -  2.4116.850.08باذنجان

16.12203.37142.92Tomato-  78.83106.761.160.50بندورة

0.010.01Muskmelon-  -  -  -  0.01- شمام

0.50357.45330.41Squash-  -  272.5782.352.03كوسا

جدول 49:  مساحة الخضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع الحماية ونوع المحصول والمساحة المحصودة، 2010/2009
Table 49:  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Irrigation, Type of Protection, Type of Crop and 

Harvested Area, 2009/2010

نوع المحصول

نمط الري ونوع الحماية

المجموع 
Total

المساحة المحصودة
Harvested AreaType of Crop مكشوف بعلي

 Open 
Rainfed

مكشوف مروي 
 Open

Irrigated

مكشوف غير 
مبين

 Open Not
Stated
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Area in Dunumالمساحة بالدونم

Type of Irrigation and Type of Protection

Type of protectionنوع الحماية
بيوت بالستيكيةأنفاق فرنسيةأنفاق أرضية

Surface TunnelFrench TunnelPlastic House

0.5011.9411.22Gourd-  -  5.755.020.67قرع

13.5010.85Pumpkin-  -  -  -  2.1811.32يقطين

99.5489.25Okra-  -  -  -  81.0018.54بامية

2.002.00Carrot-  -  -  -  2.000.00جزر

2.972.77Garlic (green)-  -  -  -  2.410.56ثوم أخضر

0.4035.1730.77Onion (green)-  -  -  28.416.36بصل أخضر

0.039.047.03Radish-  -  3.365.640.01فجل

0.040.04Other Vegetables-  -  -  -  0.020.02خضراوات أخرى

0.070.05Strawberry-  -  -  -  0.07- توت أرضي

14.9713.92Potato-  -  -  -  10.434.54بطاطا عادية

0.231.481.48Paprika-  -  -  1.25- فلفل حلو

13.3311.78Hot proper-  -  -  1.7111.380.24فلفل حار

6.2654.3543.89Kidney Bean (green)-  -  -  7.1340.96فاصولياء خضراء

101.2991.69Broad Bean (green)-  -  -  92.268.320.71فول أخضر

74.6162.81Chick Peas (green)-  -  -  73.031.560.02حمص أخضر

46.8741.54Cowpea-  -  -  12.7832.591.50لوبياء (خضراء)

91.7883.04Peas (green)-  -  -  82.138.950.70بازيالء (خضراء)

56.071,925.161,583.66Total-  1,196.37657.9713.451.30المجموع

المساحة المحصودة
Harvested AreaType of Crop مكشوف بعلي

 Open 
Rainfed

مكشوف مروي 
 Open

Irrigated

جدول 49 (تابع):  مساحة الخضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع الحماية ونوع المحصول والمساحة المحصودة، 2010/2009
Table 49 (cont.):  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Irrigation, Type of Protection, Type of Crop and 

Harvested Area, 2009/2010

مكشوف غير 
مبين

 Open Not
Stated

نوع المحصول

نمط الري ونوع الحماية

المجموع 
Total
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المساحة بالدونم

محميOpen Irrigatedمكشوف مروي
رشاشاتتنقيطسطحيرشاشاتتنقيطسطحي

SurfaceDripSprinklerSurfaceDripSprinkler

7.19White Cabbage- - - 0.955.840.40ملفوف أبيض

109.13Cauliflower- 0.10- 3.98104.650.40قرنبيط

8.20Lettuce- 0.10- 0.127.380.60خس

0.100.1017.78Spinach- 2.223.8611.50سبانخ

6.37Jew's Mallow- - - 1.813.760.80ملوخية

0.70Warak Lesan- - - 0.70- - ورق لسان

8.51Parsley- - - 1.855.501.16بقدونس

0.51Chard- - - - 0.010.50سلق

0.20Cichorium- - - - 0.20- علك (شيكوريا خضراء)

0.02Cress- - - - - 0.02رشاد

2.51Arugula- - - 0.841.270.40جرجير

0.02White Wall-rocket- - - - - 0.02حويرنة

1.00Verbena- 1.00- - - - رجل الحمام

12.6939.510.900.7027.730.5082.03Cucumberخيار

81.08Snake cucumber- - - 39.8541.220.01فقوس

19.35Eggplant- 2.50- 5.9810.740.13باذنجان

123.38Tomato- 0.7015.92- 36.6770.09بندورة

0.01Muskmelon- .- - - 0.01شمام

82.85Squash- 0.50- 34.4547.380.52كوسا

5.52Gourd- 0.50- 0.853.770.40قرع

11.32Pumpkin- .- - 7.074.25يقطين

18.54Okra- .- - 14.264.28بامية

0.56Garlic (green)- .- - 0.290.27ثوم أخضر

0.406.76Onion (green).- 3.092.770.50بصل أخضر

5.67Radish- 0.03- 0.364.281.00فجل

0.02Other Vegetables- - - - - 0.02خضراوات أخرى

0.07Strawberry- - - - - 0.07توت أرضي

4.54Potato- - - - 4.050.49بطاطا عادية

1.48Paprika- 0.200.03- 0.300.95فلفل حلو

11.38Hot Pepper- - - - 4.756.63فلفل حار

5.760.5047.22Kidney Bean (green)- - 2.4938.47فاصولياء خضراء

8.32Broad Bean (green)- - - - 4.333.99فول أخضر

1.56Chick Peas (green)- - - - 0.800.76حمص أخضر

32.59Cowpea- - - - 17.3115.28لوبياء (خضراء)

8.95Peas (green)- - - - 3.575.38بازيالء (خضراء)

205.08433.4719.421.6054.271.50715.34Totalالمجموع

  جدول 50:  مساحة الخضراوات المروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري وطريقة الري ونوع المحصول، 2010/2009
Table 50:  Area of Irrigated Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Irrigation, 

Method of Irrigation and Type of Crop, 2009/2010

Area in Dunum

 نوع المحصول

نمط وطريقة الري

المجموع 
Total 

Type of Crop
Protected

Type of and Method of Irrigation
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Area in Dunumالمساحة بالدونم

Status of Cropوضع المحصول
مختلطمقترنمنفرد

SingleAssociatedMixed

457.77146.8670.97675.60Winterشتوي

172.3891.6436.59300.61Springربيعي

424.62249.36215.73889.71Summerصيفي

39.5415.933.7759.24Autumnخريفي

1,094.31503.79327.061,925.16Totalالمجموع

جدول 51:  مساحة الخضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب وضع المحصول والعروة الزراعية، 2010/2009
Table 51:  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Status of Crop and 

Agricultural Session, 2009/2010

المجموعالعروة الزراعية
TotalAgricultural Session
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Area in Dunumالمساحة بالدونم

Open Irrigatedمحمي
رشاشاتتنقيطسطحيرشاشاتتنقيطسطحي

SurfaceDripSprinklerSurfaceDripSprinkler

509.8919.97115.1613.690.990.7014.600.60675.60Winterشتوي

9.560.50300.61Spring- 216.3638.9427.751.506.00ربيعي

448.92138.40266.394.236.460.4024.510.40889.71Summerصيفي

59.24Autumn- 0.505.60- - 21.207.7724.17خريفي

1,196.37205.08433.4719.4213.451.6054.271.501,925.16Totalالمجموع

Protected

جدول 52:  مساحة الخضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري وطريقة الري والعروة الزراعية، 2010/2009
Table 52:  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Irrigation, Method of Irrigation and Agricultural 

Session, 2009/2010

العروة  الزراعية

Type and Method of Irrigationنمط وطريقة الري
المجموع
Total Agricultural Session  مكشوف بعلي

Open
Rainfed 

مكشوف غير مبينمكشوف مروي
 Open Not

Stated
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Area in Dunumالمساحة بالدونم

Type of Protectionنوع الحماية
بيوت بالستيكيةأنفاق فرنسيةأنفاق أرضية

Surface TunnelFrench TunnelPlastic House

15.10675.60Winter- 509.89148.820.990.80شتوي

10.06300.61Spring- - 216.3668.196.00ربيعي

24.81889.71Summer- 448.92409.026.460.50صيفي

6.1059.24Autumn- - - 21.2031.94خريفي

56.071,925.16Total- 1,196.37657.9713.451.30المجموع

جدول 53:  مساحة الخضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع الحماية والعروة الزراعية، 2010/2009
Table 53:  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Irrigation, Type of Protection and Agricultural Session, 2009/2010

العروة الزراعية

Type of Irrigation and Type of Protectionنمط الري ونوع الحماية

المجموع
Total Agricultural Session مكشوف بعلي

Open Rainfed 
مكشوف مروي 

Open Irrigated
مكشوف غير مبين

Open Not Stated
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Area in Dunumالمساحة بالدونم

Open Irrigatedمحمي
رشاشاتتنقيطسطحيرشاشاتتنقيطسطحي

SurfaceDripSprinklerSurfaceDripSprinkler

758.5851.27211.4013.636.501.4050.031.501,094.31Singleمنفرد

503.79Associated- 2.10- 260.68110.58118.195.796.45مقترن

327.06Mixed- 0.500.202.14- 177.1143.23103.88مختلط

1,196.37205.08433.4719.4213.451.6054.271.501,925.16Totalالمجموع

Protected

جدول 54:  مساحة الخضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري وطريقة الري ووضع المحصول، 2010/2009
Table 54:  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Irrigation, Method of Irrigation and Status of Crop, 2009/2010

وضع  المحصول

Type and Method of Irrigationنمط  وطريقة الري

المجموع
TotalStatus of Crop

 مكشوف بعلي

 Open   
Rainfed

مكشوف غير مبينمكشوف مروي
 Open Not

Stated
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Area: Dunumالمساحة: دونم

Type of Protectionنوع الحماية
بيوت بالستيكيةأنفاق فرنسيةأنفاق أرضية

Surface TunnelFrench TunnelPlastic House

51.631,094.31Single- 758.58276.306.501.30منفرد

2.10503.79Associated- - 260.68234.566.45مقترن

2.34327.06Mixed- - 177.11147.110.50مختلط

56.071,925.16Total- 1,196.37657.9713.451.30المجموع

Type of Irrigation and Type of protection

جدول 55:  مساحة الخضراوات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع الحماية ووضع المحصول، 2010/2009
Table 55:  Area of Vegetables in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Irrigation, Type of 

Protection and Status of Crop, 2009/2010

 وضع المحصول

نمط الري ونوع الحماية

المجموع
Total Status of Crop مكشوف بعلي 

 Open
Rainfed

مكشوف مروي 
 Open 

Irrigated

مكشوف غير 
مبين

 Open Not
Stated
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Status of Cropوضع المحصول

مختلطمقترنمنفرد
SingleAssociatedMixed

13Avocado- أفوجادو

34Banana- موز

323Dateبلح

129152653Figتين

1Mango- - مانجا

4916Aloeصبر

92258Loquatأسكدنيا

Carica papaya- 1- باباي

81627Guavaجوافة

1Custard apple- - قشطة

111Grapefruitجريبفروت

31034Bomalyبوملي

5964266Lemonليمون

152991Orange, Valencia Orangeبرتقال

1Balady Orange- - برتقال بلدي

3510Mandarinمندلينا

5317Clementآلمنتينا

4772192Other Citrusحمضيات أخرى

75128528Grapeعنب

4622Berryتوت عادي

1248180Appleتفاح

1630120Apricotالمشمش

31035Cherryآرز

937108Peachخوخ (دراق)

11Nectarine- نكتارين

116Quince- سفرجل

11121Pearsآمثرى

1639160Plumبرقوق

165106417Almond (hard)لوز يابس

1Hazelnut- - بندق

 2Pistachio- - فستق حلبي 

 31761Walnutجوز 

 2853190Pomegranateرمان 

 2Sumak- 1سماق 

 36117324Other Treesأشجار بستنة أخرى 

 8,822442959Oliveزيتون 

جدول 56:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها أشجار بستنة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب وضع المحصول ونوع المحصول، 2010/2009
Table 56:  Number of Agricultural Holdings which have Tree Horticulture in Ramallah & Al-Bireh 

Governorate by Status of Crop and Type of Crop, 2009/2010

Type of Cropنوع المحصول
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Type of Irrigationنمط الري

غير مبينمكشوف مرويمكشوف بعلي
RainfedOpen IrrigatedNot Stated

Avocado- 22أفوجادو

241Bananaموز

161Dateبلح

78412311Figتين

1Mango- - مانجا

Aloe- 227صبر

55322Loquatأسكدنيا

Carica papaya- 11باباي

23271Guavaجوافة

1Custard apple- - قشطة

Grapefruit- 21جريبفروت

Bomaly- 2027بوملي

19818410Lemonليمون

82495Orange, Valencia Orangeبرتقال

1Balady Orange- - برتقال بلدي

Mandarin- 108مندلينا

9133Clementآلمنتينا

942116Other Citrusحمضيات أخرى

58214212Grapeعنب

2471Berryتوت عادي

144906Appleتفاح

130343Apricotالمشمش

Cherry- 3215آرز

101504Peachخوخ (دراق)

Nectarine- - 2نكتارين

1331Quinceسفرجل

2751Pearsآمثرى

171367Plumبرقوق

599762Almond (hard)لوز يابس

Hazelnut- 1- بندق

 Pistachio- - 2فستق حلبي 

 60192Walnutجوز 

 176878Pomegranateرمان 

 Sumak- - 3سماق 

 22923315Other Treesأشجار بستنة أخرى 

 9,45627216Oliveزيتون 

جدول 57:  عدد الحيازات الزراعية التي فيها أشجار بستنة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع المحصول، 2010/2009
Table 57:  Number of Agricultural Holdings which have Tree Horticulture inRamallah & Al-Bireh 

Governorate by Type of Irrigation and Type of Crop, 2009/2010

Type of Cropنوع المحصول
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طريقة الري

رشاشاتتنقيطسطحي
SurfaceDripSprinkler

Avocado- - 2أفوجادو

Banana- - 4موز

Date- 51بلح

11157Figتين

Aloe- - 7صبر

Loquat- - 32أسكدنيا

Carica papaya- - 1باباي

Guava- 261جوافة

Grapefruit- - 1جريبفروت

Bomaly- 261بوملي

17554Lemonليمون

4531Orange, Valencia Orangeبرتقال

Mandarin- 71مندلينا

Clement- 121كلمنتينا

192316Other Citrusحمضيات أخرى

12967Grapeعنب

1Berry- 6توت عادي

8632Appleتفاح

3112Apricotالمشمش

1Cherry- 14كرز

4721Peachخوخ (دراق)

Quince- 21سفرجل

Pears- 41كمثرى

Plum- - 36برقوق

6934Almond (hard)لوز يابس

Hazelnut- - 1بندق

 Walnut- - 19جوز

 8133Pomegranateرمان

 22445Other Treesأشجار بستنة أخرى

 26453Oliveزيتون

58:  عدد الحيازات التي فيها أشجار بستنة مروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الري ونوع المحصول، 2010/2009 جدول
-Table 58:  Number of Agricultural Holdings which have Irrigated Tree Horticulture in Ramallah & Al

Bireh Governorate by Method of Irrigation and Type of Crop, 2009/2010

Type of Cropنوع المحصول

Method of Irrigation
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طريقة الزراعة

ScatteredمبعثرCompactمكثفScatteredمبعثرCompactمكثفScatteredمبعثرCompactمكثف

المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد
NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

150.31Avocado-10----150.31-10أفوجادو

310.3710.01Banana-----310.371موز

432.93270.73Date-110.97250.60321.962بلح

7,221463.962,588174.1462436.49432.827,845500.452,631176.96Figتين

Mango--100.13------100.13مانجا

1945.23962.45Aloe-3-1915.20932.403صبر

20.051594.46751.84Loquat-1474.09731.7912أسكدنيا

Carica papaya---11..-3---8باباي

1737.81250.7550.1650.131787.97300.88Guavaجوافة

Custard apple---10-------10قشطة

Grapefruit---13-------13جريبفروت

521.23481.0040.0830.06561.31511.06Bomalyبوملي

1,22234.741,95772.38791.62551.671,30136.362,01274.05Lemonليمون

 83134.743427.12Orange, Valencia-79433.593316.90371.1511برتقال
Orange

Balady Orange---10-------10برتقال بلدي

180.56Mandarin-30----180.56-30مندلينا

961.26672.09Clement---901.11672.096كلمنتينا

1,92245.6075415.62Other Citrus-1,84243.9075115.56801.703حمضيات أخرى

11,894176.042,86148.801,10516.302033.0812,999192.343,06451.88Grapeعنب

361.17331.83Berry--340.93331.8320.24توت عادي

1,36340.0649913.3750413.26130.301,86753.3251213.67Appleتفاح

65619.4262216.20Apricot-44613.6361015.892105.7912المشمش

كما هو في 2010/10/01 عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الزراعة ونوع المحصول،  :59 جدول

 ،Table 59:  Number and Area of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Method of Farming and Type of Crop
As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

نوع المحصول

Method of Farming

Type of Crop

TotalالمجموعUnbearingغير مثمرBearingمثمر
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طريقة الزراعة

ScatteredمبعثرCompactمكثفScatteredمبعثرCompactمكثفScatteredمبعثرCompactمكثف

المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد
NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

2146.16891.78200.5350.102346.69941.88Cherryكرز

62115.9652210.751332.511363.4475418.4765814.19Peachخوخ (دراق)

40.10100.20Nectarine----40.10100.20نكتارين

993.85310.7610.0420.051003.89330.81Quinceسفرجل

702.18561.27Pears--611.91561.2790.27كمثرى

1,04824.0079616.38811.63270.541,12925.6382316.92Plumبرقوق

8,265270.075,833154.3545712.343298.548,722282.416,162162.89Almond (hard)لوز يابس

Hazelnut--10.04--10.04----بندق

 Pistachio--733.22------733.22فستق حلبي

27016.63542.8590.42100.5027917.05643.35Walnutجوز

1,09829.7958611.86881.74200.411,18631.5360612.27Pomegranateرمان

 Sumak--802.22------802.22سماق

3,665111.191,29037.341674.70430.983,832115.891,33338.32Other Treesأشجار بستنة أخرى

732,90845,255.43138,2308,318.1829,4511,574.722,614153.87762,35946,830.15140,8448,472.05Oliveزيتون

774,00846,570.18157,4928,914.1033,1231,678.293,541177.31807,13148,248.47161,0339,091.41Totalالمجموع

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

نوع المحصول

Method of Farming

Type of Crop

TotalالمجموعUnbearingغير مثمرBearingمثمر

عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الزراعة ونوع المحصول، كما هو في 2010/10/01 (تابع):  59 جدول

 Table 59 (Cont.):  Number and Area of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Method of Farming and Type of
Crop, As in 01/10/2010
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Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

Status of Cropوضع المحصول

TotalالمجموعMixedمختلطAssociatedمقترنSingleمنفرد
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

30.12220.45250.57Avocado--أفوجادو

170.23150.15320.38Banana--موز

40.2220.10301.25361.57Dateبلح

1,651119.161,39687.676,762431.279,809638.10Figتين

100.13100.13Mango----مانجا

822.68370.751654.172847.60Aloeصبر

140.49491.281574.112205.88Loquatأسكدنيا

80.14Carica papaya--80.14--باباي

431.32280.971276.271988.56Guavaجوافة

100.34100.34Custard apple----قشطة

40.0810.0280.31130.41Grapefruitجريبفروت

50.10150.39801.741002.23Bomalyبوملي

72316.332295.522,22785.273,179107.12Lemonليمون

 1073.25962.5692234.681,12540.49Orange, Valenciaبرتقال
Orange

100.25100.25Balady Orange----برتقال بلدي

70.16100.23310.66481.05Mandarinمندلينا

531.05550.41491.741573.20Clementكلمنتينا

56414.1355811.431,47133.902,59359.46Other Citrusحمضيات أخرى

5,65467.671,44422.537,657134.6414,755224.84Grapeعنب

90.17130.46452.13672.76Berryتوت عادي

1303.053508.241,38242.141,86253.43Appleتفاح

2065.972085.4464218.111,05629.52Apricotالمشمش

60.13410.722567.093037.94Cherryكرز

1804.221312.9883219.511,14326.71Peachخوخ (دراق)

40.10100.20140.30Nectarine--نكتارين

10.041294.571304.61Quince--سفرجل

30.08341.03802.071173.18Pearsكمثرى

2516.142074.431,38629.811,84440.38Plumبرقوق

7,016208.061,48942.155,593174.2114,098424.42Almond (hard)لوز يابس

 733.22733.22Pistachio----فستق حلبي

140.29462.2426416.9532419.48Walnutجوز

2757.192395.971,17028.491,68441.65Pomegranateرمان

 501.22802.22Sumak--301.00سماق

36911.991,04732.393,539104.154,955148.53Other Treesأشجار بستنة أخرى

824,71650,586.5715,995963.2530,4272,023.79871,13853,573.61Oliveزيتون

842,11651,061.5023,7531,203.7965,6313,218.99931,50055,484.28Totalالمجموع

جدول 60:  عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب وضع المحصول ونوع المحصول، آما هو في 2010/10/01
Table 60:  Number and Area of Bearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Status of Crop 

and Type of Crop, As in 01/10/2010

Type of Cropنوع المحصول
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TotalالمجموعMixedمختلطAssociatedمقترنSingleمنفرد
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea
281.5020.1340.46342.09Dateبلح

352.321176.2551530.7466739.31Figتين

30.0530.0360.08Aloe--صبر

80.2760.15140.42Loquat--أسكدنيا

30.05Carica papaya--30.05--باباي

30.12100.29Guava--70.17جوافة

40.0730.0770.14Bomaly--بوملي

250.37210.38882.541343.29Lemonليمون

 20.02371.1690.19481.37Orange, Valenciaبرتقال
Orange

40.1360.15Clement--20.02آلمنتينا

240.67120.23470.86831.76Other Citrusحمضيات أخرى

1814.415025.446259.531,30819.38Grapeعنب

20.2420.24Berry----توت عادي

2065.331173.881944.3551713.56Appleتفاح

120.322105.782226.10Apricot--المشمش

160.4890.15250.63Cherry--آرز

952.121743.832695.95Peach--خوخ (دراق)

30.0930.09Quince----سفرجل

30.0960.1890.27Pears--آمثرى

38210.571733.992316.3278620.88Plumبرقوق

10.0410.04Almond (hard)----لوز يابس

50.30140.62190.92Walnut--جوز

170.2090.25821.701082.15Pomegranateرمان

70.10411.021624.562105.68Other Treesأشجار بستنة أخرى

26,3691,390.071,995111.853,701226.6732,0651,728.59Oliveزيتون

27,2851,415.753,195138.736,184301.1236,6641,855.60Totalالمجموع

جدول 61:  عدد ومساحة أشجار البستنة غير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب وضع المحصول ونوع المحصول، آما هو في 2010/10/01
Table 61:  Number and Area of Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by 

Status of Crop and Type of Crop, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

نوع المحصول

Status of Cropوضع المحصول

Type of Crop

128



PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al-Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Type of Irrigationنمط الري

TotalالمجموعNot Statedغير مبينIrrigatedمرويRainfedبعلي
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

250.57Avocado--150.31100.26أفوجادو

160.2360.05100.10320.38Bananaموز

161.27200.30361.57Date--بلح

8,864576.8889957.99463.239,809638.10Figتين

100.13100.13Mango----مانجا

2847.60Aloe--2406.66440.94صبر

1253.91921.8530.122205.88Loquatأسكدنيا

80.14Carica papaya--80.14--باباي

582.041306.27100.251988.56Guavaجوافة

100.34100.34Custard apple----قشطة

130.41Grapefruit--50.1080.31جريبفروت

1002.23Bomaly--361.03641.20بوملي

1,20529.091,86474.391103.643,179107.12Lemonليمون

 3547.7673331.79380.941,12540.49Orange, Valenciaبرتقال
Orange

100.25100.25Balady Orange----برتقال بلدي

481.05Mandarin--310.65170.40مندلينا

632.11810.78130.311573.20Clementآلمنتينا

94724.361,58533.97611.132,59359.46Other Citrusحمضيات أخرى
12,810190.711,79831.971472.1614,755224.84Grapeعنب

472.23170.4530.08672.76Berryتوت عادي

1,11931.3070721.43360.701,86253.43Appleتفاح

87624.081755.3150.131,05629.52Apricotالمشمش

3037.94Cherry--2787.34250.60آرز

75516.873649.42240.421,14326.71Peachخوخ (دراق)

140.30Nectarine----140.30نكتارين

1304.61Quince--983.60321.01سفرجل

1032.96100.1440.081173.18Pearsآمثرى

1,58634.972244.83340.581,84440.38Plumبرقوق

12,800388.491,28435.63140.3014,098424.42Almond (hard)لوز يابس

 733.22Pistachio----733.22فستق حلبي

25614.57463.87221.0432419.48Walnutجوز

88920.3072519.84701.511,68441.65Pomegranateرمان

 802.22Sumak----802.22سماق

2,57578.472,19464.321865.744,955148.53Other Treesأشجار بستنة أخرى

867,20053,350.663,557196.0838126.87871,13853,573.61Oliveزيتون

913,51854,827.4216,715606.511,26750.35931,50055,484.28Totalالمجموع

جدول 62:  عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع المحصول، آما هو في 2010/10/01
 Table 62:  Number and Area of Bearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of

Irrigation and Type of Crop, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

Type of Cropنوع المحصول
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Area:  Dunum, Number:  Tree

Type of Irrigation

TotalالمجموعNot Statedغير مبينIrrigatedمرويRainfedبعلي
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

342.09Date--20.13321.96بلح

43524.6123014.5720.1366739.31Figتين

60.08Aloe----60.08صبر

140.42Loquat--10.02130.40أسكدنيا

30.05Carica papaya----30.05باباي

100.29Guava--50.1350.16جوافة

70.14Bomaly--50.0920.05بوملي

471.39841.8330.071343.29Lemonليمون

 90.16361.1330.08481.37Orange, Valenciaبرتقال
Orange

60.15Clement--20.0240.13آلمنتينا

470.76310.8050.20831.76Other Citrusحمضيات أخرى

80512.744536.34500.301,30819.38Grapeعنب

20.24Berry----20.24توت عادي

51713.56Apple--43711.66801.90تفاح

2226.10Apricot--1965.52260.58المشمش

250.63Cherry--30.05220.58آرز

2695.95Peach--571.922124.03(دراق)خوخ 

10.0420.0530.09Quince--سفرجل

90.27Pears--30.1060.17آمثرى

1082.17Plum--831.66250.51برقوق

78620.88Almond (hard)--3298.1345712.75لوز يابس

10.04Hazelnut--10.04--بندق

190.92Walnut--150.7040.22جوز

801.48260.6220.051082.15Pomegranateرمان

631.711323.31150.662105.68Other Treesأشجار بستنة أخرى

21,2131,160.4710,848567.8840.2432,0651,728.59Oliveزيتون

23,8481,233.8212,730620.00861.7836,6641,855.60Totalالمجموع

جدول 63:  عدد ومساحة أشجار البستنة غير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ونوع المحصول، آما هو في 2010/10/01
 Table 63:  Number and Area of Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of

Irrigation and Type of Crop, As in 01/10/2010

المساحة:  دونم، العدد:  شجرة

نوع المحصول

نمط الري

Type of Crop
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Method of Irrigationطريقة الري

TotalالمجموعSprinklerرشاشاتDripتنقيطSurfaceسطحي
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

100.26Avocado----100.26أفوجادو

60.05Banana----60.05موز

161.27Date--151.2510.02بلح

73145.9815210.65161.3689957.99Figتين

440.94Aloe----440.94صبر

921.85Loquat----921.85أسكدنيا

80.14Carica papaya----80.14باباي

1306.27Guava--1286.1620.11جوافة

80.31Grapefruit----80.31جريبفروت

641.20Bomaly--621.1120.09بوملي

1,82873.62240.47120.301,86474.39Lemonليمون

 71731.47150.2810.0473331.79Orange, Valenciaبرتقال
Orange

170.40Mandarin--160.3510.05مندلينا

810.78Clement--310.47500.31آلمنتينا

1,46331.14350.68872.151,58533.97Other Citrusحمضيات أخرى

1,23222.555178.31491.111,79831.97Grapeعنب

20.09170.45Berry--150.36توت عادي

57517.891273.3050.2470721.43Appleتفاح

1424.09301.0130.211755.31Apricotالمشمش

10.04250.60Cherry--240.56آرز

2586.491032.7730.163649.42Peachخوخ (دراق)

321.01Quince--70.07250.94سفرجل

100.14Pears--70.1130.03آمثرى

2244.83Plum----2244.83برقوق

1,08529.191555.08441.361,28435.63Almond (hard)لوز يابس

463.87Walnut----463.87جوز

60316.681183.0540.1172519.84Pomegranateرمان

2,10062.17661.33280.822,19464.32Other Treesأشجار بستنة أخرى

3,321182.9514110.84952.293,557196.08Oliveزيتون

14,798546.911,56749.3235010.2816,715606.51Totalالمجموع

جدول 64:  عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة المروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الري ونوع المحصول، آما هو في 2010/10/01
 Table 64:  Number and Area of Bearing Irrigated Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by

Method of Irrigation and Type of Crop, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

Type of Cropنوع المحصول
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المساحة:  دونم، العدد:  شجرة

Method of Irrigationطريقة الري

TotalالمجموعSprinklerرشاشاتDripتنقيطSurfaceسطحي
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

321.96Date----321.96بلح

30.1923014.57Fig--22714.38تين

130.40Loquat----130.40أسكدنيا

50.16Guava----50.16جوافة

20.05Bomaly----20.05بوملي

20.06841.83Lemon--821.77ليمون

 361.13Orange, Valencia----361.13برتقال
Orange

40.13Clement----40.13كلمنتينا

310.80Other Citrus----310.80حمضيات أخرى

4536.34Grape----4536.34عنب

801.90Apple----801.90تفاح

260.58Apricot----260.58المشمش

220.58Cherry----220.58كرز

2124.03Peach----2124.03خوخ (دراق)

10.04Quince----10.04سفرجل

60.17Pears----60.17كمثرى

250.51Plum----250.51برقوق

45712.75Almond (hard)--45512.7020.05لوز يابس

40.22Walnut----40.22جوز

10.02260.62Pomegranate--250.60رمان

1323.31Other Trees--1223.03100.28أشجار بستنة أخرى

10,843567.5220.1930.1710,848567.88Oliveزيتون

12,707619.04140.5290.4412,730620.00Totalالمجموع

جدول 65:  عدد ومساحة أشجار البستنة غير المثمرة المروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الري ونوع المحصول، آما هو في 2010/10/01
Table 65:  Number and Area of Unbearing Irrigated Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh 

Governorate by Method of Irrigation and Type of Crop, As in 01/10/2011

Area:  Dunum, Number:  Tree

Type of Cropنوع المحصول
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Type of Protectionنوع الحماية
غير مثمر

ProtectedمحميOpenمكشوفProtectedمحميOpenمكشوفProtectedمحميOpenمكشوف
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

Avocado--250.57------250.57أفوجادو

Banana--320.38------320.38موز

Date--703.66--342.09--361.57بلح

Fig--10,476677.41--66739.31--9,809638.10تين

Mango--100.13------100.13مانجا

Aloe--2907.68--60.08--2847.60صبر

Loquat--2346.30--140.42--2205.88أسكدنيا

Carica papaya--110.19--30.05--80.14باباي

Guava--2088.85--100.29--1988.56جوافة

Custard apple--100.34------100.34قشطة

Grapefruit--130.41------130.41جريبفروت

Bomaly--1072.37--70.14--1002.23بوملي

Lemon--3,313110.41--1343.29--3,179107.12ليمون

 Orange, Valencia--1,17341.86--481.37--1,12540.49برتقال
Orange

Balady Orange--100.25------100.25برتقال بلدي

Mandarin--481.05------481.05مندلينا

Clement--1633.35--60.15--1573.20آلمنتينا

جدول 66:  عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحماية ونوع المحصول، آما هو في2010/10/01
Table 66:  Number and Area of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Protection and Type of 

Crop, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

Type of Cropنوع المحصول

TotalالمجموعBearingUnbearingمثمر
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Type of Protectionنوع الحماية
غير مثمر

ProtectedمحميOpenمكشوفProtectedمحميOpenمكشوفProtectedمحميOpenمكشوف
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

Other Citrus--2,67661.22--831.76--2,59359.46حمضيات أخرى
Grape--16,063244.22--1,30819.38--14,755224.84عنب

Berry--693.00--20.24--672.76توت عادي

Apple--2,37966.99--51713.56--1,86253.43تفاح

Apricot--1,27835.62--2226.10--1,05629.52المشمش

Cherry--3288.57--250.63--3037.94آرز

Peach--1,41232.66--2695.95--1,14326.71خوخ (دراق)

Nectarine--140.30------140.30نكتارين

Quince--1334.70--30.09--1304.61سفرجل

Pears--1263.45--90.27--1173.18آمثرى

Plum--1,95242.55--1082.17--1,84440.38برقوق

Almond (hard)--14,884445.30--78620.88--14,098424.42لوز يابس

Hazelnut--10.04--10.04----بندق

 Pistachio--733.22------733.22فستق حلبي

Walnut--34320.40--190.92--32419.48جوز

Pomegranate--1,79243.80--1082.15--1,68441.65رمان

 Sumak--802.22------802.22سماق

Other Trees--5,165154.21--2105.68--4,955148.53أشجار بستنة أخرى

Olive--903,20355,302.20--32,0651,728.59--871,13853,573.61زيتون

Total--968,16457,339.88--36,6641,855.60--931,50055,484.28المجموع

جدول 66 (تابع):  عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحماية ونوع المحصول، آما هو في2010/10/01
Table 66 (Cont):  Number and Area of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Protection and Type 

of Crop, As in 01/10/2010

Type of Cropنوع المحصول

TotalالمجموعBearingUnbearingمثمر

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة
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Method of Farmingطريقة الزراعة

ScatteredمبعثرCompactمكثفScatteredمبعثرCompactمكثفScatteredمبعثرCompactمكثف
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea
707,43243,176.90134,6847,884.6024,9131,286.982,372128.77732,34544,463.88137,0568,013.37Singleمنفرد

18,310952.215,443251.582,716119.5947919.1421,0261,071.805,922270.72Associatedمقترن

48,2662,441.0717,365777.925,494271.7269029.4053,7602,712.7918,055807.32Mixedمختلط

774,00846,570.18157,4928,914.1033,1231,678.293,541177.31807,13148,248.47161,0339,091.41Totalالمجموع

جدول 67:  عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الزراعة ووضع المحصول، آما هو في 2010/10/01
 Table 67:  Number and Area of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Method of Farming and Status

of Crop, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

وضع المحصول
Status of 

Crop

TotalالمجموعUnbearingغير مثمرBearingمثمر
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Area:  Dunum, Number:  Tree

TotalالمجموعSprinklerرشاشاتDripتنقيطSurfaceسطحي
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea
10,613399.171,47846.242317.5712,322452.98Compactمكثف

4,185147.74893.081193.004,393153.53Scatteredمبعثر

14,798546.911,56749.3235010.2816,715606.51Totalالمجموع

جدول 68:  عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة المروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الري وطريقة الزراعة، آما هو في 2010/10/01
 Table 68:  Number and Area of Bearing Irrigated Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate

by Method of Irrigation and Method of Farming, As in 01/10/2010

المساحة بالدونم، العدد:  شجرة

طريقة الزراعة

Method of Irrigationطريقة الري

Method of Farming
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Area:  Dunum, Number:  Tree

TotalالمجموعSprinklerرشاشاتDripتنقيطSurfaceسطحي
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

11,347557.61Compact----11,347557.61مكثف

1,36061.43140.5290.441,38362.39Scatteredمبعثر

12,707619.04140.5290.4412,730620.00Totalالمجموع

جدول 69:  عدد ومساحة أشجار البستنة غير المثمرة المروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الري وطريقة الزراعة، آما هو في 2010/10/01
 Table 69:  Number and Area of Unbearing Irrigated Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by

Method of Irrigation and Method of Farming, As in 01/10/2010

المساحة بالدونم، العدد:  شجرة

طريقة الزراعة

Method of Irrigationطريقة الري

Method of Farming

137



PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al-Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Type pf Protectionنوع الحماية

OpenمكشوفProtectedمحميOpenمكشوفOpenمكشوفOpenمكشوفProtectedمحمي
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

807,13148,248.47Compact--33,1231,678.29--774,00846,570.18--مكثف

161,0339,091.41Scattered--3,541177.31--157,4928,914--مبعثر

968,16457,339.88Total--36,6641,855.60--931,50055,484--المجموع

عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحماية وطريقة الزراعة، آما هو في 2010/10/01  :70 جدول
Table 70:  Number and Area of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Protection and Method of 

Farming, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

 Method ofطريقة الزراعة
Farming

TotalالمجموعUnbearingغير مثمرBearingمثمر
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TotalالمجموعNot Statedغير مبينIrrigatedمرويRainfedبعلي
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

838,49450,899.733,276141.1734620.60842,11651,061.50Singleمنفرد

20,2951,093.823,273103.231856.7423,7531,203.79Associatedمقترن

54,7292,833.8710,166362.1173623.0165,6313,218.99Mixedمختلط

913,51854,827.4216,715606.511,26750.35931,50055,484.28Totalالمجموع

جدول 71:  عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ووضع المحصول، آما هو في 2010/10/01
 Table 71:  Number and Area of Bearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of

Irrigation and Status of Crop, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة بالدونم، العدد:  شجرة

وضع المحصول

Type of Irrigationنمط الري

Status of Crop
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TotalالمجموعNot Statedغير مبينIrrigatedمرويRainfedبعلي
المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد

NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

27,2851,415.75Single--17,505922.899,780492.86منفرد

2,396106.1673431.76650.813,195138.73Associatedمقترن

3,947204.772,21695.38210.976,184301.12Mixedمختلط

23,8481,233.8212,730620.00861.7836,6641,855.60Totalالمجموع

جدول 72:  عدد ومساحة أشجار البستنة غير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نمط الري ووضع المحصول، آما هو في 2010/10/01
 Table 72:  Number and Area of Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Irrigation and Status of

Crop, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة بالدونم، العدد:  شجرة

وضع المحصول

Type of Irrigationنمط الري

Status of Crop
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TotalالمجموعSprinklerرشاشاتDripتنقيطSurfaceسطحي

المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد
NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

3,133137.07852.78581.323,276141.17Singleمنفرد

3,273103.23Associated-3,163100.891052.245مقترن

8,502308.951,37744.302878.8610,166362.11Mixedمختلط

14,798546.911,56749.3235010.2816,715606.51Totalالمجموع

عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة المروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الري ووضع المحصول، كما هو في 2010/10/01  :73 جدول
 Table 73:  Number and Area of Bearing Irrigated Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Method of Irrigation and

Status of Crop, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة بالدونم، العدد:  شجرة

وضع المحصول

Method of Irrigationطريقة الري

Status of Crop
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TotalالمجموعSprinklerرشاشاتDripتنقيطSurfaceسطحي

المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد
NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

9,780492.86Single----9,780492.86منفرد

73431.76Associated----73431.76مقترن

2,19394.42140.5290.442,21695.38Mixedمختلط

12,707619.04140.5290.4412,730620.00Totalالمجموع

عدد ومساحة أشجار البستنة غير المثمرة المروية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب طريقة الري ووضع المحصول، كما هو في 2010/10/01  :74 جدول
 Table 74:  Number and Area of Unbearing Irrigated Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Method of Irrigation

and Status of Crop, As in 01/10/2010

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة بالدونم، العدد:  شجرة

وضع المحصول

Method of Irrigationطريقة الري

Status of Crop
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Type of Protectionنوع الحماية
غير مثمر

ProtectedمحميOpenمكشوفProtectedمحميOpenمكشوفProtectedمحميOpenمكشوف

المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد
NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

Single--869,40152,477.25--27,2851,415.75--842,11651,061.50منفرد

Associated--26,9481,342.52--3,195138.73--23,7531,203.79مقترن

Mixed--71,8153,520.11--6,184301.12--65,6313,218.99مختلط

Total--968,16457,339.88--36,6641,855.60--931,50055,484.28المجموع

Total

عدد ومساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحماية ووضع المحصول، كما هو في 2010/10/01  :75 جدول
 Table 75:  Number and Area of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Protection and Status

of Crop, As in 01/10/2010
Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

Status of Crop وضع المحصول

المجموعBearingUnbearingمثمر
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خليطجمال فقطماعز فقطضأن فقطأبقار فقط
Cattles OnlySheep OnlyGoats OnlyCamels OnlyMix

302323062187757Up to 2.99حتى  2.99

5.99  - 3115568-431773 - 5.99

9.99 -  654235-361186 - 9.99

19.99 - 1075746-2713710 - 19.99

29.99 - 2062618-287820 - 29.99

39.99 - 3011014-93430 - 39.99

49.99 - 40-76-102340 - 49.99

59.99 - 50-43-51250 - 59.99

69.99 - 60-3--1460 - 69.99

79.99 - 70-21-2570 - 79.99

 + 80145-91980 +

6144250223571,364Totalالمجموع

جدول 76:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي أبقار أو ضأن أو ماعز أو جمال حسب فئات مساحة الحيازة، 
2010/2009

Table 76:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 
Cattles, Sheep, Goats or Camels by Area Group of Holding, 2009/2010

فئات مساحة الحيازة 

بالدونم

المجموع

Total
Area Group of 

Holding in Dunum
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خليطجمال فقطماعز فقطضأن فقطأبقار فقط
Cattles OnlySheep OnlyGoats OnlyCamels OnlyMix

310One Person-25-شخص واحد

3 - 255053-441522 - 3

5 - 41589912622594 - 5

9 - 629230267-1757016 - 9

+ 10117086-7324010 +

2Not applicable---11ال ينطبق

6144250223571,364Totalالمجموع

جدول 77:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي أبقار أو ضأن أو ماعز أو جمال حسب حجم أسرة الحائز، 
2010/2009

Table 77:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 
Cattles, Sheep, Goats or Camels by Size of Holder Household, 2009/2010

حجم أسرة الحائز
المجموع

Total
 Size of Holder 

Household
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خليطجمال فقطماعز فقطضأن فقطأبقار فقط
Cattles OnlySheep OnlyGoats OnlyCamels OnlyMix

2951,125Individual-50359421فرد

2183Partnership-32930شراآة

75351241154Householdأسرة

*2Others---11أخرى*

6144250223571,364Totalالمجموع

جدول 78:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي أبقار أو ضأن أو ماعز أو جمال حسب الكيان القانوني 
للحائز، 2010/2009

Table 78:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 
Cattles, Sheep, Goats or Camels by Legal Status of Holder, 2009/2010

الكيان القانوني للحائز
المجموع

Total
Legal Status of 

Holder

.Others: Include Company, Government, Cooperative Society, and Othes**أخرى: تشمل شرآة،  حكومة،  جمعية ، وأخرى
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خليطجمال فقطماعز فقطضأن فقطأبقار فقط
Cattles OnlySheep Only Goats OnlyCamels OnlyMix

 221071202123374For Householdلالستهالك المنزلي
Consumotion

233983For Sale-38332380للبيع أساساً

17Not Stated-132غير مبين

6144250223571,364Totalالمجموع

جدول 79:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي أبقار أو ضأن أو ماعز أو جمال حسب الغرض الرئيسي 
لإلنتاج، 2010/2009

Table 79:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 
Cattles, Sheep, Goats or Camels by Main Purpose of Production, 2009/2010

الغرض الرئيسي 

لإلنتاج

المجموع

Total
Main Purpose of 

Production
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خليطجمال فقطماعز فقطضأن فقطأبقارفقط
Cattles OnlySheep Only Goats OnlyCamels OnlyMix

4732739412721,041Holder  Himselfالحائز نفسه

921Paid Manager-138مدير بأجر

 1211099176298Member of the Holdersأحد أفراد األسرة
Family

4Not Stated--121غير مبين

6144250223571,364Totalالمجموع

جدول 80:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي أبقار أو ضأن أو ماعز أو جمال حسب أسلوب إدارة الحيازة، 
2010/2009

Table 80:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 
Cattles, Sheep, Goats or Camels by Holding Management Method, 2009/2010

أسلوب إدارة الحيازة
المجموع

Total
  Holding Management 

Method
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Sex

ذكور وإناثإناث فقطذكور فقط
Males OnlyFemales OnlyMales and Females

166624Cattlesأبقار

3259Localبلدي

113414Friesianهولندي

271Hybridمهجن

29148662Sheepضأن

2182425Localبلدي

655197Asafعساف

21140Hybridمهجن

38216623Goatsماعز

31173524Localبلدي

52651Shamiشامي

21743Hybridمهجن

5Others--أخرى

22Camels-جمال

جدول 81:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي أبقار أو ضأن أو ماعز أو جمال حسب الجنس والساللة، 
2010/2009

Table 81:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which 
Raising Cattles, Sheep, Goats or Camels by Sex and Strain, 2009/2010

الساللة

الجنس

Strain
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al-Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Ageالعمر

أقل من سنة

Less Than 1 Year

483959Cattlesأبقار

181423Localبلدي

272031Friesianهولندي

355Hybridمهجن

جدول 82:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي أبقار حسب العمر والساللة، 2010/2009
Table 82:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 

Cattles by Age and Strain, 2009/2010

Strainالساللة
2-1+ 2
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Ageالعمر

أقل من سنة

Less Than 1 Year

497773Sheepضأن

295497Localبلدي

165231Asafعساف

3745Hybridمهجن

476822Goatsماعز

395681Localبلدي

4877Shamiشامي

3059Hybridمهجن

35Othersأخرى

83:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي ضأن أو ماعز حسب العمر والساللة، 2010/2009 جدول
Table 83:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 

Sheep or Goats by Age and Strain, 2009/2010

Strainالساللة
+ 1
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Type of Production Systemنوع التربية

غير مبينشبه مكثفمكثف
RanchingSemi-NomadicNot Stated

76291Cattlesأبقار

Local-2314بلدي

45131Friesianهولندي

Hybrid-82مهجن

39038069Sheepضأن

20727051Localبلدي

1518918Asafعساف

Hybrid-3221مهجن

38741872Goatsماعز

29736863Localبلدي

47305Shamiشامي

39194Hybridمهجن

Others-41أخرى

جدول 84:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي أبقار أو ضأن أو ماعز حسب نوع التربية والساللة، 2010/2009

Table 84:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 
Cattles, Sheep or Goats by Type of Production System and Strain, 2009/2010

Strainالساللة

152



PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al-Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Main Purpose of Productionالغرض الرئيسي للتربية

غير مبينلحوم أساساًًحليب أساساًً

For MilkFor MeatNot Stated

Cattles-7729أبقار

Local-307بلدي

Friesian-3920هولندي

Hybrid-82مهجن

6751631Sheepضأن

Local-44088بلدي

198591Asafعساف

Hybrid-3716مهجن

7221523Goatsماعز

6031232Localبلدي

66151Shamiشامي

Hybrid-5012مهجن

Others-32أخرى

جدول 85:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي أبقار أو ضأن أو ماعز حسب الغرض الرئيسي للتربية والساللة، 
2010/2009

Table 85:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 
Cattles, Sheep or Goats by Main Purpose of Production and Strain, 2009/2010

Strainالساللة
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TotalالمجموعOthersأخرىHybridمهجنFriesianهولنديLocalبلدي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

310270580Ramallah & Al-Bireh Governorate--45712231884211محافظة رام اهللا والبيرة

5611Qarawat Bani Zeid--1---55قَراوة بني زِيد

11011Bani Zeid ash Sharqiya----812-بني زيد الشرقية

22Kafr 'Ein---2-----كَفْر عين

38341Bani Zeid----2381-بني زِيد

Abwein' -----------عبوين

Turmus'ayya-----------تُرمسعيا

213Al Lubban al Gharbi----21--اللُبن الغَربي

44Sinjil-------4-سنْجِل

6Deir as Sudan-6-------6دير السودان

44Rantis-----4---رنْتيس

Jilijliya-----------جِلْجِيليا

Ajjul' -----------عجول

283563Al Mughayyir--6-3152514المغَير

Abud' 257-----52-عابود

An Nabi Salih-----------النَبي صاِلح

Khirbet Abu Falah-----------خربةْ أبو فَالَح

Umm Safa-----------أم صفَا

358Al Mazra'a ash Sharqiya------35المزرعة الشَرقية

Deir Nidham-----------دير نظَام

Atara' 11-----1---عطَارة

11Deir Abu Mash'al-------1-دير أبو مشْعْل

Jibiya-----------جِيبيا

Burham-----------برهام

Kafr Malik-----------كَفْر ماِلك

2010/10/01 عدد األبقار في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الساللة والجنس والتجمع، كما هو في  :86 جدول
Table 86:  Number of Cattles in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Strain, Sex and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Strain and Sexالساللة والجنس

المجموع

Total
Locality
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

TotalالمجموعOthersأخرىHybridمهجنFriesianهولنديLocalبلدي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

244266Shuqba----292233شُقْبا

22Kobar-----2---كُوبر

22Qibya-----1-1-قبيه

4Silwad-4-------4سلْواد

Yabrud-----------يبرود

112AL-Itihad--11----االتحاد

11Shabtin-------1-شبتين

Bir Zeit-----------بِير زيت

AL-Doha-----------الدوحة

Ein Siniya'-----------عين سينْيا

Silwad Camp-----------مخَيم سلْواد

Deir Jarir-----------دير جرِير

33Deir 'Ammar Camp-----3---مخَيم دير عمار

99Budrus-----8-1-بدرس

AL-Zaytouneh-----------الزيتونة

33Jifna-----3---جِفْنَا

'Dura al Qar-----------دورا القَرِع

At Tayba-----------الطَيبة

22Al Jalazun Camp-----2---مخَيم الجلَزون

Abu Qash-----------ابو قَشّ

11Deir Qaddis-------1-دير قديس

494897Ni'lin----4948--نعلين

Ein Yabrud' 22-----2---عين يبرود

22Kharbatha Bani Harith-----2---خَربثا بني حارِث

كَراس كَرر-----------Ras Karkar

2010/10/01 عدد األبقار في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الساللة والجنس والتجمع، كما هو في (تابع):  86 جدول
Table 86 (Cont.):  Number of Cattles in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Strain, Sex and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Strain and Sexالساللة والجنس

المجموع

Total
Locality
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

TotalالمجموعOthersأخرىHybridمهجنFriesianهولنديLocalبلدي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

22Surda-------2-صردا

22Al Janiya-----2---الجانية

123Al Midya------12المدية

Rammun-----------رمون

Kafr Ni'ma-----------كَفْر نعمة

Bil'in-----------بِلْعين

Beitin-----------بيتين

Ein Qiniya' -----------عين قينيا

Badiw al Mu'arrajat-----------بدو المعرجات

'66Deir Ibzi---1-5---دير إبزِيع

99Deir Dibwan-----9---دير دبوان

145Al Bireh------14البِيرة

Ein 'Arik'-----------عين عرِيك

Saffa-----------صفَّا

Ramallah-----------رام اهللا

66268Burqa---30-18218برقَة

145Beit 'Ur at Tahta----14--بِيت عور التَحتَا

513485Beituniya----5134--بِيتُونْيا

Al Am'ari Camp-----------مخَيم اَألمعرِي

Qaddura Camp-----------مخَيم قَدورة

Beit Sira-----------بِيت سيرا

Kharbatha al Misbah-----------خَربثا المصباح

16824Beit 'Ur al Fauqa----21147بِيت عور الفُوقَا

At Tira-----------الطيرة

22Beit Liqya-------2-بِيت ِلقْيا

11Beit Nuba-11---11----بِيت نُوبا

2010/10/01 عدد األبقار في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الساللة والجنس والتجمع، كما هو في (تابع):  86 جدول
Table 86 (Cont.):  Number of Cattles in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Strain, Sex and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Strain and Sexالساللة والجنس

المجموع

Total
Locality
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al-Bireh  Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

TotalالمجموعOthersأخرىHybridمهجنAsafعسافLocalبلدي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

4,62530,09834,723Ramallah & Al-Bireh Governorate--3,27624,3798394,0965101,623محافظة رام اهللا والبيرة

43176219Qarawat Bani Zeid----37136640قَراوة بني زِيد

59255314Bani Zeid ash Sharqiya--7-267933169بني زيد الشرقية

31013Kafr 'Ein--121414كَفْر عين

30141171Bani Zeid--179094546بني زِيد

Abwein' -----------عبوين

8390173Turmus'ayya--52637184146تُرمسعيا

9121130Al Lubban al Gharbi----744277اللُبن الغَربي

22319341Sinjil----16259660سنْجِل

56368Deir as Sudan----137426دير السودان

2002,2282,428Rantis----1902,1401088رنْتيس

Jilijliya-----------جِلْجِيليا

Ajjul' 156------15عجول

2812,4942,775Al Mughayyir----2652,33916155المغَير

Abud' 51722--314--23عابود

4610An Nabi Salih------46النَبي صاِلح

74883957Khirbet Abu Falah--273673535312163خربةْ أبو فَالَح

Umm Safa-----------أم صفَا

895103Al Mazra'a ash Sharqiya--5-473417المزرعة الشَرقية

59365424Deir Nidham----54345520دير نظَام

Atara' 45211256--39160215436عطَارة

871,2151,302Deir Abu Mash'al----861,192123دير أبو مشْعْل

Jibiya-----------جِيبيا

20211231Burham----15181530برهام

981,2421,340Kafr Malik--10-821,13216100كَفْر ماِلك

2010/10/01 عدد الضأن في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الساللة والجنس والتجمع، كما هو في  :87 جدول
Table 87:  Number of Sheep in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Strain, Sex and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Strain and Sex

المجموع

Total
Locality

الساللة والجنس
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al-Bireh  Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

TotalالمجموعOthersأخرىHybridمهجنAsafعسافLocalبلدي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

122381503Shuqba--461674342223شُقْبا

29108137Kobar--14531139416كُوبر

126586712Qibya--1045012058227قبيه

34179213Silwad--24106161912سلْواد

9124133Yabrud--421--5103يبرود

25112137AL-Itihad--10532201339االتحاد

10420124Shabtin---91163410شبتين

13310323Bir Zeit----10297313بِير زيت

AL-Doha-----------الدوحة

Ein Siniya'22295317----122591036عين سينْيا

Silwad Camp-----------مخَيم سلْواد

77903980Deir Jarir----658311272دير جرِير

63238Deir 'Ammar Camp----212420مخَيم دير عمار

94655Budrus----635311بدرس

8125133AL-Zaytouneh------8125الزيتونة

27167194Jifna----61472120جِفْنَا

'72936Dura al Qar----22257دورا القَرِع

98702800At Tayba----97647155الطَيبة

122436Al Jalazun Camp------1224مخَيم الجلَزون

30227257Abu Qash----141801647ابو قَشّ

155231386Deir Qaddis----149158673دير قديس

175316491Ni'lin----26-175290نعلين

Ein Yabrud' 204699903--2810416448512110عين يبرود

496100Kharbatha Bani Harith------496خَربثا بني حارِث

2010/10/01 عدد الضأن في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الساللة والجنس والتجمع، كما هو في (تابع):  87 جدول
Table 87 (Cont.):  Number of Sheep in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Strain, Sex and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Strain and Sexالساللة والجنس

المجموع

Total
Locality
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramallah and Al-Bireh  Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

TotalالمجموعOthersأخرىHybridمهجنAsafعسافLocalبلدي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

كَراس كَر22277299----141598118رRas Karkar

112Surda------11صردا

93746Al Janiya----16831الجانية

68160228Al Midya------68160المدية

2491,5041,753Rammun--1361,182983021520رمون

73643Kafr Ni'ma----5731-كَفْر نعمة

42933Bil'in----2049-بِلْعين

39317356Beitin--3528329225بيتين

Ein Qiniya' 12351174--1205--346عين قينيا

2443,5033,747Badiw al Mu'arrajat----37-2443,466بدو المعرجات

'21139160Deir Ibzi--21-1658560دير إبزِيع

5484,4585,006Deir Dibwan--5114,1992214415115دير دبوان

45219264Al Bireh----261261993البِيرة

Ein 'Arik'-----------عين عرِيك

66571Saffa--5-339321صفَّا

33496529Ramallah----2749165رام اهللا

62354416Burqa--491837506121برقَة

93256349Beit 'Ur at Tahta--88201443112بِيت عور التَحتَا

3099951,304Beituniya--22742574575525بِيتُونْيا

Al Am'ari Camp-----------مخَيم اَألمعرِي

145Qaddura Camp----14--مخَيم قَدورة

18216234Beit Sira----10169847بِيت سيرا

26409435Kharbatha al Misbah--1-24345263خَربثا المصباح

207393Beit 'Ur al Fauqa--1563510--بِيت عور الفُوقَا

11314At Tira----5-18الطيرة

184404588Beit Liqya--291165524810040بِيت ِلقْيا

60223283Beit Nuba--103950184--بِيت نُوبا

2010/10/01 عدد الضأن في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الساللة والجنس والتجمع، كما هو في (تابع):  87 جدول
Table 87 (Cont.):  Number of Sheep in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Strain, Sex and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Strain and Sexالساللة والجنس

المجموع

Total
Locality

159



PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

TotalالمجموعOthersأخرىHybridمهجنShamiشاميLocalبلدي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

3,44915,3443236503201,21330704,12217,27721,399Ramallah & Al-Bireh Governorateمحافظة رام اهللا والبيرة

91221Qarawat Bani Zeid------912قَراوة بني زِيد

3090120Bani Zeid ash Sharqiya--246811854بني زيد الشرقية

52025Kafr 'Ein----1- 519كَفْر عين

65329394Bani Zeid--1- 59306622بني زِيد

Abwein' -----------ِعْبَوْين

8351134Turmus'ayya--6025184522تُرمسعيا

156580Al Lubban al Gharbi------1565اللُبن الغَربي

106330436Sinjil----102320410سنْجِل

Deir as Sudan-----------ِدير الُسوَدان

98356454Rantis----97335121رنْتيس

2810Jilijliya------28جِلْجِيليا

Ajjul' 4812--143- 4- عجول

1531,0531,206Al Mughayyir--9622- 1471,022المغَير

Abud' 166985--833--836عابود

16224240An Nabi Salih------16224النَبي صاِلح

18239114724018549331380Khirbet Abu Falahخربةْ أبو فَالَح

42150192Umm Safa------42150أم صفَا

113950Al Mazra'a ash Sharqiya------1139المزرعة الشَرقية

27275302Deir Nidham------27275دير نظَام

Atara' 34952------349عطَارة

48428476Deir Abu Mash'al--2362- 45364دير أبو مشْعْل

Jibiya-----------ِجْيبيا

2578103Burham----2139439برهام

1141,5831,697Kafr Malik--4-13-1141,566كَفْر ماِلك

2010/10/01 عدد الماعز في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الساللة والجنس والتجمع، كما هو في  :88 جدول
Table 88:  Number of Goats in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Strain, Sex and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Strain and Sexالساللة والجنس

المجموع

Total
Locality
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

TotalالمجموعOthersأخرىHybridمهجنShamiشاميLocalبلدي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

9084611,369Shuqba--74539766549710شُقْبا

2383106Kobar----227815كُوبر

100312412Qibya--930--91282قبيه

54224278Silwad--47159413352سلْواد

146781Yabrud------1467يبرود

2496120AL-Itihad--1770315411االتحاد

444589Shabtin--- 313231310شبتين

12190202Bir Zeit--40- 11139111بِير زيت

AL-Dohaالدوحة

Ein Siniya'17180197----15164216عين سينْيا

Silwad Camp-----------ُمَخيَّْم ِسْلواد

29377406Deir Jarir--22--27375دير جرِير

Deir 'Ammar Camp-----------ُمَخيَّْم ِدير َعمَّار

124111235Budrus----239310118بدرس

37227264AL-Zaytouneh----3622314الزيتونة

37195232Jifna--152020- 17160جِفْنَا

'192948Dura al Qar----112089دورا القَرِع

53376429At Tayba--5135511714الطَيبة

157590Al Jalazun Camp------1575مخَيم الجلَزون

32138170Abu Qash--17118111248ابو قَشّ

440157085Deir Qaddis--3- 1127دير قديس

110209319Ni'lin--4---110205نعلين

Ein Yabrud' 994103--215-887عين يبرود

28157185Kharbatha Bani Harith----23146511خَربثا بني حارِث

كَراس كَر21921----11118رRas Karkar

2010/10/01 عدد الماعز في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الساللة والجنس والتجمع، كما هو في (تابع):  88 جدول
Table 88 (Cont):  Number of Goats in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Strain, Sex and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Strain and Sexالساللة والجنس

المجموع

Total
Locality
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

TotalالمجموعOthersأخرىHybridمهجنShamiشاميLocalبلدي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

1910Surda------19صردا

358Al Janiya------35الجانية

43135Al Midya----2-429المدية

299612911Rammun--297543110159رمون

96776Kafr Ni'ma--13--864كَفْر نعمة

1714106120Bil'in----1399ِبْلِعين

86221307Beitin--691841524213بيتين

Ein Qiniya' 12184196--115--11169ِعْين ِقينيا

1351,9572,092Badiw al Mu'arrajat------1351,957بدو المعرجات

'22473495Deir Ibzi------22473ِدير إبِزيع

7181831,3211,504Deir Dibwan--1691,256747دير دبوان

43154197Al Bireh----3814658البِيرة

Ein 'Arik'137487------1374عين عرِيك

25184209Saffa--2116035119صفَّا

12177189Ramallah--4341277116رام اهللا

137348485Burqa----1093092839برقَة

244973Beit 'Ur at Tahta------2449بِيت عور التَحتَا

1019801,081Beituniya--1082480-19490بِيتُونْيا

Al Am'ari Camp-----------مخَيم اَألمعرِي

1515Qaddura Camp-----1-14-مخَيم قَدورة

31417Beit Sira--151415بِيت سيرا

36659695Kharbatha al Misbah--30545240474خَربثا المصباح

103343Beit 'Ur al Fauqa--410412211بِيت عور الفُوقَا

At Tira-----------الطيرة

306252558Beit Liqya--2830-2762222بِيت ِلقْيا

134962Beit Nuba--63018611بِيت نُوبا

2010/10/01 عدد الماعز في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الساللة والجنس والتجمع، كما هو في (تابع):  88 جدول
Table 88 (Cont):  Number of Goats in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Strain, Sex and Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Strain and Sexالساللة والجنس

المجموع

Total
Locality
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Age and Sexالعمر والجنس

 Less Than 1أقل من سنة
Year

إناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

3212722637116Localبلدي

1602762591102411Friesianهولندي

 753Hybrid- 14- 41مهجن

Others -  -  -  -  -  -  - أخرى

2333970857146580Totalالمجموع

جدول 89:  عدد األبقار في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العمر والجنس والساللة، كما هو في 2010/10/01

Table 89:  Number of Cattles in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Age, Sex and Strain, As in 
01/10/2010

الساللة
المجموع

Total
Strain

2-1+ 2
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Age and Sexالعمر والجنس

Less Than 1 Yearأقل من سنة

إناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemales

2,4015,2782,22424,82034,723Sheepضأن

1576370717002067227,655Localبلدي

50584533432514,935Asafعساف

 3207261908972,133Hybridمهجن

2,3373,2151,78514,06221,399Goatsماعز

1931275415181259018,793Localبلدي

201158122492973Shamiشامي

 1982971229161,533Hybridمهجن

762364100Othersأخرى

جدول 90:  عدد الضأن والماعز في محافظة رام اهللا والبيرة حسب العمر والجنس والساللة، كما هو في 2010/10/01
Table 90:  Number of Sheep and Goats in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Age, Sex 

and Strain, As in 01/10/2010

الساللة
المجموع

Total
Strain

+1
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Main Purpose of Productionالغرض الرئيسي للتربية

غير مبينلحوم أساساًًحليب أساساًً

For MilkFor MeatNot Stated

580Cattles-246334أبقار

116Local-7145بلدي

411Friesian-163248هولندي

53Hybrid-1241مهجن

29,0615,657534,723Sheepضأن

27,655Local-23,9493,706بلدي

3,7181,21254,935Asafعساف

2,133Hybrid-1,394739مهجن

17,0464,3332021,399Goatsماعز

15,4883,2921318,793Localبلدي

6702967973Shamiشامي

1,533Hybrid-831702مهجن

100Others-5743أخرى

91:  عدد األبقار والضأن والماعز في محافظة رام اهللا والبيرة حسب الغرض الرئيسي للتربية والساللة، كما هو في 2010/10/01 جدول
Table 91:  Number of Cattles, Sheep and Goats in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Main 

Purpose of Production and Strain, As in 01/10/2010

المجموع الساللة

Total 
Strain
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

أقل من 500
Less than 500

 6Mothers of Broiler -  -  -  - 6أمهات دجاج الحم

147Broilers -  - 123186دجاج الحم

78Layers- 432393دجاج بياض

Turkey Males -  -  -  -  -  - ذكور حبش

Turkey Females -  -  -  -  -  - إناث حبش

عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي دواجن حسب مساحة العنابر العاملة والنوع، 2010/2009  :92 جدول
Table 92:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 

Poultry by Area of Worked Barns and Type, 2009/2010

النوع
(م2) Area of Worked Barn (m2)مساحة العنابر العاملة

المجموع 
Total

Type
999 - 5002,999 - 1,0005,999 - 3,000+ 6,000
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

Maximum Capacity of Barnsالسعة اإلنتاجية القصوى للعنابر

أقل من 1,000
Less than 1,000

 6Mothers of Broiler - 1311أمهات دجاج الحم

1443473310147Broilersدجاج الحم

101020211778Layersدجاج بياض

Turkey Males -  -  -  -  -  - ذكور حبش

Turkey Females -  -  -  -  -  - إناث حبش

عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربى دواجن حسب السعة اإلنتاجية القصوى للعنابر والنوع، 2010/2009  :93 جدول
Table 93:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 

Poultry by Maximum Capacity of Barns and Type, 2009/2010

النوع
المجموع 
Total

Type
1,999 - 1,0003,999 -2,0006,999 - 4,000+ 7,000
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PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

أقل من 1000
Less than 1,000

 6Mothers of Broiler -  - 321أمهات دجاج الحم

 554528163147Broilerدجاج الحم

161522151078Layersدجاج بياض

Turkey Males -  -  -  -  -  - ذكور حبش

Turkey Females -  -  -  -  -  - إناث حبش

94:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربى دواجن حسب عدد الدواجن والنوع، كما هو في 2010/10/01 جدول
Table 94:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 

Poultry by Number of Poultry and Type, As in 01/10/2010

النوع

Number of poultryعدد الدواجن
المجموع 
TotalType

1,999 - 1,0003,999 -2,0006,999 - 4,000+ 7,000
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Type

حبشأمهات دجاج الحمدجاج بياضدجاج الحم
BroilersLayersMothers of Broiler  Turkeys

 Ramallah & Al-Bireh-               4,160        268,899         239,786محافظة رام اهللا والبيرة
Governorate

Qarawat Bani Zeid---800قَراوة بني زِيد

Bani Zeid ash Sharqiya--4,70060بني زيد الشرقية

Kafr 'Ein---1,500كَفْر عين

Bani Zeid-22,10012,0002,000بني زِيد

Abwein' ----عبوين

Turmus'ayya----تُرمسعيا

Al Lubban al Gharbi--1,0003,000اللُبن الغَربي

Sinjil----سنْجِل

Deir as Sudan----دير السودان

Rantis--1,0003,000رنْتيس

Jilijliya----جِلْجِيليا

Ajjul' --3,0002,000عجول

Al Mughayyir--5,4001,000المغَير

Abud' --5,500600عابود

An Nabi Salih---4,000النَبي صاِلح

Khirbet Abu Falah---500خربةْ أبو فَالَح

Umm Safa----أم صفَا

Al Mazra'a ash Sharqiya----المزرعة الشَرقية

Deir Nidham----دير نظَام

Atara' ---17,200عطَارة

Deir Abu Mash'al---8,300دير أبو مشْعْل

Jibiya----جِيبيا

Burham-100--برهام

Kafr Malik---11كَفْر ماِلك

Shuqba-1,000-1,100شُقْبا

Kobar---400كُوبر

Qibya-8002,3001,000قبيه

Silwad---1,750سلْواد

Yabrud----يبرود

AL-Itihad---16,350االتحاد

Shabtin--1,10075شبتين

Bir Zeit--9,000-بِير زيت

AL-Doha----الدوحة

Ein Siniya'----عين سينْيا

Silwad Camp----مخَيم سلْواد

Deir Jarir--2,4003,000دير جرِير

Deir 'Ammar Camp---4,000مخَيم دير عمار

جدول 95:  عدد الدواجن المرباة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، آما هو في 2010/10/01
Table 95:  Number of Raised Poultry in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type and Locality, 

As in 01/10/2010

التجمع

النوع

Locality
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Type

حبشأمهات دجاج الحمدجاج بياضدجاج الحم
BroilersLayersMothers of Broiler  Turkeys

Budrus--5,200144بدرس

AL-Zaytouneh----الزيتونة

Jifna----جِفْنَا

'Dura al Qar--6,00020دورا القَرِع

At Tayba---14,900الطَيبة

Al Jalazun Camp----مخَيم الجلَزون

Abu Qash---600ابو قَشّ

Deir Qaddis---1,000دير قديس

Ni'lin--14,2251,000نعلين

Ein Yabrud' --150-عين يبرود

Kharbatha Bani Harith--1,9009,100خَربثا بني حارِث

كَراس كَر2,000ر---Ras Karkar

Surda----صردا

Al Janiya--2,0001,500الجانية

Al Midya--11,0005,000المدية

Rammun---8,300رمون

Kafr Ni'ma--18,70013,000كَفْر نعمة

Bil'in--37,000-بِلْعين

Beitin--1,400-بيتين

Ein Qiniya' ---1,500عين قينيا

Badiw al Mu'arrajat----بدو المعرجات

'Deir Ibzi--5,5006,900دير إبزِيع

Deir Dibwan----دير دبوان

Al Bireh-20060- البِيرة

Ein 'Arik'---400عين عرِيك

Saffa--10,10015,300صفَّا

Ramallah--13,000-رام اهللا

Burqa---- برقَة

Beit 'Ur at Tahta---500بِيت عور التَحتَا

Beituniya--6,00016,100بِيتُونْيا

Al Am'ari Camp----مخَيم اَألمعرِي

Qaddura Camp----مخَيم قَدورة

Beit Sira----بِيت سيرا

Kharbatha al Misbah--9,400-خَربثا المصباح

Beit 'Ur al Fauqa--4,0504,400بِيت عور الفُوقَا

At Tira--8,2001,000الطيرة

Beit Liqya--11,80083,250بِيت ِلقْيا

Beit Nuba---3,000بِيت نُوبا

Table 95 (Cont):  Number of Raised Poultry in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type and 
Locality, As in 01/10/2010

التجمع

النوع

Locality

جدول 95 (تابع):  عدد الدواجن المرباة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، آما هو في 2010/10/01
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Type of Poultryنوع الدواجن

 Broilersأمهات الحمLayers دجاج بياضBroilersدجاج الحم
Mothers  

Turkeyحبش

معدل عدد الدوراتمساحة العنابر العاملةالعددمساحة العنابر العاملةالعددمساحة العنابر العاملةالعددمعدل عدد الدوراتمساحة العنابر العاملةالعدد
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
Average of 

Cycles Per Year
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
Average of 

Cycles Per Year

 Ramallah & Al-Bireh---1,376,99943,910181268,89943,3084,160886محافظة رام اهللا والبيرة
Governorate

Qarawat Bani Zeid-------9,6001208قَراوة بني زِيد

Bani Zeid ash Sharqiya-----30,20092046016بني زيد الشرقية

Kafr 'Ein-------10,0004003كَفْر عين

Bani Zeid---196,0004,784512,0009002,000200بني زِيد

Abwein' ----------عبوين

Turmus'ayya----------تُرمسعيا

Al Lubban al Gharbi-----8,00010083,000500اللُبن الغَربي

Sinjil----------سنْجِل

Deir as Sudan----------دير السودان

Rantis-----29,80084043,000800رنْتيس

Jilijliya----------جِلْجِيليا

Ajjul' -----12,00040042,000300عجول

Al Mughayyir-----90,8382,08051,000100المغَير

Abud' -----36,000530560090عابود

An Nabi Salih-------12,0004003النَبي صاِلح

Khirbet Abu Falah-------3,5005002خربةْ أبو فَالَح

Umm Safa----------أم صفَا

Al Mazra'a ash Sharqiya----------المزرعة الشَرقية

Deir Nidham----------دير نظَام

Atara' -------234,1003,2105عطَارة

Deir Abu Mash'al-------44,9002,0843دير أبو مشْعْل

Jibiya----------جِيبيا

Burham---100160-----برهام

عدد الدواجن المرباة في السنة ومساحة العنابر العاملة ومعدل عدد الدورات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، 2010/2009  :96 جدول
Table 96:  Number of Raised Poultry Per Year, Area of Worked Barns and Average of Cycles Per Year in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type and Locality, 

2009/2010

Localityالتجمع
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Type of Poultryنوع الدواجن

 Broilersأمهات الحمLayers دجاج بياضBroilersدجاج الحم
Mothers  

Turkeyحبش

معدل عدد الدوراتمساحة العنابر العاملةالعددمساحة العنابر العاملةالعددمساحة العنابر العاملةالعددمعدل عدد الدوراتمساحة العنابر العاملةالعدد
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
Average of 

Cycles Per Year
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
Average of 

Cycles Per Year

Kafr Malik-------111,3001كَفْر ماِلك

Shuqba---1,000170--4,8001804شُقْبا

Kobar-------6,3002322كُوبر

Qibya---4,80015062,3003101,000120قبيه

Silwad-------14,7507455سلْواد

Yabrud----------يبرود

AL-Itihad-------84,3002,1904االتحاد

Shabtin-----4,400170475120شبتين

Bir Zeit-----9,0001,000---بِير زيت

AL-Doha----------الدوحة

Ein Siniya'----------عين سينْيا

Silwad Camp----------مخَيم سلْواد

Deir Jarir-----10,00082043,000300دير جرِير

Deir 'Ammar Camp-------20,0004005مخَيم دير عمار

Budrus-----22,500505414442بدرس

AL-Zaytouneh----------الزيتونة

Jifna----------جِفْنَا

'Dura al Qar-----25,0001,00032020دورا القَرِع

At Tayba-------58,0001,6505الطَيبة

Al Jalazun Camp----------مخَيم الجلَزون

Abu Qash-------10,5002704ابو قَشّ

Deir Qaddis-------6,0001506دير قديس

Ni'lin-----55,2001,82041,000120نعلين

Ein Yabrud' -----15090---عين يبرود

Kharbatha Bani Harith-----15,80080059,1001,020خَربثا بني حارِث

كَراس كَر10,0003004ر-------Ras Karkar

Localityالتجمع

Table 96 (Cont):  Number of Raised Poultry Per Year, Area of Worked Barns and Average of Cycles Per Year in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type and 
Locality, 2009/2010

عدد الدواجن المرباة في السنة ومساحة العنابر العاملة ومعدل عدد الدورات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، 2010/2009 (تابع):  96 جدول
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Type of Poultryنوع الدواجن

 Broilersأمهات الحمLayers دجاج بياضBroilersدجاج الحم
Mothers  

Turkeyحبش

معدل عدد الدوراتمساحة العنابر العاملةالعددمساحة العنابر العاملةالعددمساحة العنابر العاملةالعددمعدل عدد الدوراتمساحة العنابر العاملةالعدد
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
Average of 

Cycles Per Year
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
NumberArea of Worked 

Barns (m2)
Average of 

Cycles Per Year

Surda----------صردا

Al Janiya-----15,00050071,500400الجانية

Al Midya-----27,0001,24035,000480المدية

Rammun-------34,0008503رمون

Kafr Ni'ma-----61,3001,830313,0001,200كَفْر نعمة

Bil'in-----37,0004,000---بِلْعين

Beitin-----1,400140---بيتين

Ein Qiniya' -------1,5003001عين قينيا

Badiw al Mu'arrajat----------بدو المعرجات

'Deir Ibzi-----16,50032036,900620دير إبزِيع

Deir Dibwan---220------دير دبوان

Al Bireh---5010012002006016البِيرة

Ein 'Arik'-------6,0006004عين عرِيك

Saffa-----41,6002,750515,3001,970صفَّا

Ramallah-----13,0004,000---رام اهللا

Burqa-------2,0004002برقَة

Beit 'Ur at Tahta-------6001501بِيت عور التَحتَا

Beituniya-----9,000600216,1002,600بِيتُونْيا

Al Am'ari Camp----------مخَيم اَألمعرِي

Qaddura Camp----------مخَيم قَدورة

Beit Sira-----1,000100215,0002,000بِيت سيرا

Kharbatha al Misbah-----9,4001,870---خَربثا المصباح

Beit 'Ur al Fauqa-----16,2501,51054,400620بِيت عور الفُوقَا

At Tira-----32,1001,31031,00050الطيرة

Beit Liqya-----25,8001,300283,25017,430بِيت ِلقْيا

Beit Nuba-------18,0001,0006بِيت نُوبا

عدد الدواجن المرباة في السنة ومساحة العنابر العاملة ومعدل عدد الدورات في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، 2010/2009 (تابع):  96 جدول
Table 96 (Cont):  Number of Raised Poultry Per Year, Area of Worked Barns and Average of Cycles Per Year in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type and 

Locality, 2009/2010

Localityالتجمع
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Average Cycles Per Year and Typeمعدل عدد الدورات في السنة والنوع
المجموع 6 +12345

151734312228147Broilersدجاج الحم

Male Turkey -  -  -  -  -  -  - ذآور حبش
Female Turkey -  -  -  -  -  -  - إناث حبش

عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي دواجن حسب معدل عدد الدورات في السنة والنوع، 2010/2009  :97 جدول
Table 97:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 

Poultry by Average Cycles Per Year and Type, 2009/2010

Typeالنوع
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أقل من 1,000
Less than 1,000

 128263764147Broilerدجاج الحم

Turkey Males------ذكور حبش

Turkey Females------إناث حبش

161522151078Layersدجاج بياض

6Mother of Broile--321أمهات دجاج الحم

+ 7,000

جدول 98:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي تربي دواجن حسب إجمالي عدد الطيور المرباة في السنة والنوع، 2010/2009

Table 98:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which Raising 
Poultry by Total Number of Raising Poultry Per Year and Type, 2009/2010

النوع

 Total Number of Raising Poultry Per Yearإجمالي عدد الطيور المرباه في السنة
المجموع

Total 
Type

1,999 - 1,0003,999 -2,0006,999 - 4,000
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أقل من 1,000
Less than 1,000

131,961   531,900  438,550  253,138          21,450دجاج الحم  1,376,999  Broilers

136,600     82,700    38,650      9,075            1,874دجاج بياض  268,899    Layers

 Mothers of Broiler         4,160 -        2,000 -       2,100                 60أمهات دجاج الحم

Turkey Males -  -  -  -  -  - ذكور حبش

Turkey Females -  -  -  -  -  - إناث حبش

+ 7,000

جدول 99:  عدد الدواجن في محافظة رام اهللا والبيرة حسب السعة اإلنتاجية القصوى للعنابر والنوع، 2010/2009

Table 99:  Number of Poultry in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Maximum Capacity of Barns 
and Type, 2009/2010

النوع

Maximum Capacity of Barnsالسعة اإلنتاجية القصوى للعنابر
المجموع

Total 
Type

1,999 - 1,0003,999 -2,0006,999 - 4,000

176



PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

أقل من 500
Less than 500

1,376,999 -       74,511 313,050      989,438دجاج الحم  Broilers

Layers    268,899 -        46,000      71,500   80,950        70,449دجاج بياض

 Mothers of Broiler        4,160 -  -  -  -           4,160أمهات دجاج الحم

Turkey Males -  -  -  -  -  - ذكور حبش

Turkey Females -  -  -  -  -  - إناث حبش

+ 6,000

جدول 100:  عدد الدواجن في محافظة رام اهللا والبيرة حسب مساحة العنابر العاملة والنوع، 2010/2009

Table 100:  Number of Poultry in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Area of Worked Barns and 
Type, 2009/2010

النوع
(م2) Area of Worked Barns (m2)مساحة العنابر العاملة

المجموع

Total 
Type

999 - 5002,999 - 1,0005,999 - 3,000
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معدل عدد الدورات في السنة والنوع

12345+ 6Total المجموع
18,76157,638212,900218,250357,450512,0001,376,999Broilersدجاج الحم

Male Turkey-------ذآور حبش
Female Turkey-------إناث حبش

جدول 101:  عدد الدواجن في محافظة رام اهللا والبيرة حسب معدل عدد الدورات في السنة والنوع، 2010/2009

Table 101:  Number of Poultry in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Average Cycles Per Year and Type, 
2009/2010

النوع
Average Cycles Per Year and Type

Type
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Type

أخرىأرانبحبشحمامدجاج
ChickensPigeonsTurkeysRabbitsOthers

 9,7558,4822311,593410Ramallah & Al-Birehمحافظة رام اهللا والبيرة
Governorate

126255892Qarawat Bani Zeidقَراوة بني زِيد

31050267100Bani Zeid ash Sharqiyaبني زيد الشرقية

2Kafr 'Ein--5080كَفْر عين

361721610413Bani Zeidبني زِيد

Abwein' -----عبوين

Turmus'ayya-40-158100تُرمسعيا

Al Lubban al Gharbi-3--11اللُبن الغَربي

2010Sinjil-251153سنْجِل

Deir as Sudan-----دير السودان

1912902102Rantisرنْتيس

2Jilijliya--52جِلْجِيليا

Ajjul' -----عجول

242Al Mughayyir-515453المغَير

Abud' -----عابود

An Nabi Salih----20النَبي صاِلح

Khirbet Abu Falah---6610خربةْ أبو فَالَح

Umm Safa-----أم صفَا

Al Mazra'a ash Sharqiya---5465المزرعة الشَرقية

Deir Nidham-6-6550دير نظَام

Atara' -8612330عطَارة

Deir Abu Mash'al-1-57573دير أبو مشْعْل

Jibiya-----جِيبيا

Burham-1435270برهام

Kafr Malik-1-14965كَفْر ماِلك

Shuqba-54-259159شُقْبا

Kobar----5كُوبر

4214Qibya-216308قبيه

6395843234Silwadسلْواد

Yabrud---93150يبرود

AL-Itihad-20-17220االتحاد

Shabtin-----شبتين

122Bir Zeit-10332بِير زيت

AL-Doha-----الدوحة

Ein Siniya'--36213عين سينْيا

Silwad Camp-----مخَيم سلْواد

Deir Jarir-10-1640دير جرِير

Deir 'Ammar Camp-10-3050مخَيم دير عمار

422Budrus-127140بدرس

2010/10/01 جدول 102:  عدد الدواجن المنزلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، كما هو في
Table 102:  Number of Domestic Poultry in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type and 

Locality, As in 01/10/2010

التجمع

النوع

Locality
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102(تابع):  عدد الدواجن المنزلية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، كما هو في 2010/10/01 جدول

Type

أخرىأرانبحبشحمامدجاج
ChickensPigeonsTurkeysRabbitsOthers

92682850AL-Zaytounehالزيتونة

131291649Jifnaجِفْنَا

'Dura al Qar-608635دورا القَرِع

162903253At Taybaالطَيبة

Al Jalazun Camp-10-264160مخَيم الجلَزون

Abu Qash-10-112168ابو قَشّ

Deir Qaddis---7530دير قديس

Ni'lin-98-275286نعلين

Ein Yabrud' -6014233عين يبرود

Kharbatha Bani Harith-160100480خَربثا بني حارِث

كَراس كَر1018-1530رRas Karkar

Surda-----صردا

Al Janiya----4الجانية

Al Midya-65505050المدية

Rammun-25-371148رمون

Kafr Ni'ma-24-404كَفْر نعمة

Bil'in----354بِلْعين

14076336Beitinبيتين

Ein Qiniya' 1--12440عين قينيا

Badiw al Mu'arrajat---26313بدو المعرجات

'Deir Ibzi---12816دير إبزِيع

572518101345Deir Dibwanدير دبوان

5446301337243Al Birehالبِيرة

Ein 'Arik'----18عين عرِيك

Saffa-24-308صفَّا

55Ramallah--840رام اهللا

Burqa-20-268108برقَة

Beit 'Ur at Tahta-----بِيت عور التَحتَا

97344131014Beituniyaبِيتُونْيا

Al Am'ari Camp----20مخَيم اَألمعرِي

Qaddura Camp-----مخَيم قَدورة

Beit Sira-345212بِيت سيرا

211Kharbatha al Misbah-18361خَربثا المصباح

8910883150Beit 'Ur al Fauqaبِيت عور الفُوقَا

At Tira-----الطيرة

Beit Liqya-220487326بِيت ِلقْيا

Beit Nuba--10024080بِيت نُوبا

التجمع

النوع

Locality

Table 102(Cont):  Number of Domestic Poultry in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type 
and Locality, As in 01/10/2010

180



PCBS: Agricultural Census 2010 - Ramalla and Al- Bireh Governorate ءPCBS: التعداد الزراعي 2010 - محافظة رام اهللا والبيرة

النوع

الحميرالبغالالخيول
HorsesMulesDonkeys

 4002441,325Ramallah & Al-Birehمحافظة رام اهللا والبيرة
Governorate

324Qarawat Bani Zeid-قَراوة بني زِيد

133069Bani Zeid ash Sharqiyaبني زيد الشرقية

12123Kafr 'Einكَفْر عين

3729128Bani Zeidبني زِيد

Abwein' 1315عبوين

6Turmus'ayya-9تُرمسعيا

3215Al Lubban al Gharbiاللُبن الغَربي

8424Sinjilسنْجِل

348Deir as Sudanدير السودان

81443Rantisرنْتيس

28Jilijliya-جِلْجِيليا

Ajjul' 6117عجول

26379Al Mughayyirالمغَير

Abud' 123عابود

4An Nabi Salih-1النَبي صاِلح

6411Khirbet Abu Falahخربةْ أبو فَالَح

1224Umm Safaأم صفَا

815Al Mazra'a ash Sharqiyaالمزرعة الشَرقية

111Deir Nidham-دير نظَام

Atara' 7110عطَارة

8112Deir Abu Mash'alدير أبو مشْعْل

1Jibiya--جِيبيا

225Burhamبرهام

1154Kafr Malikكَفْر ماِلك

15Shuqba-18شُقْبا

5223Kobarكُوبر

15Qibya-6قبيه

635Silwadسلْواد

6Yabrud-2يبرود

11229AL-Itihadاالتحاد

Shabtin---شبتين

7Bir Zeit-7بِير زيت

AL-Doha---الدوحة

Ein Siniya'5-6عين سينْيا

Silwad Camp---مخَيم سلْواد

2119Deir Jarirدير جرِير

جدول 103:  عدد حيوانات العمل في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، كما هو في 2010/10/01

Table 103:  Number of Equines in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type and Locality, As in 
01/10/2010

التجمع

Type 

Locality
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النوع

الحميرالبغالالخيول
HorsesMulesDonkeys

Deir 'Ammar Camp---مخَيم دير عمار

4Budrus--بدرس

9620AL-Zaytounehالزيتونة

6Jifna-3جِفْنَا

'3Dura al Qar-1دورا القَرِع

4At Tayba--الطَيبة

2Al Jalazun Camp-4مخَيم الجلَزون

6Abu Qash-2ابو قَشّ

8526Deir Qaddisدير قديس

4524Ni'linنعلين

Ein Yabrud' 1946عين يبرود

3816Kharbatha Bani Harithخَربثا بني حارِث

كَراس كَر18-رRas Karkar

Surda- - 1صردا

111Al Janiyaالجانية

336Al Midyaالمدية

9112Rammunرمون

2654Kafr Ni'maكَفْر نعمة

10Bil'in-4بِلْعين

3Beitin-6بيتين

Ein Qiniya' 6314عين قينيا

34Badiw al Mu'arrajat-1بدو المعرجات

'8139Deir Ibziدير إبزِيع

32645Deir Dibwanدير دبوان

1224Al Birehالبِيرة

Ein 'Arik'71310عين عرِيك

1145Saffa-صفَّا

2Ramallah-1رام اهللا

11243Burqaبرقَة

236Beit 'Ur at Tahtaبِيت عور التَحتَا

9426Beituniyaبِيتُونْيا

Al Am'ari Camp--3مخَيم اَألمعرِي

Qaddura Camp---مخَيم قَدورة

Beit Sira---بِيت سيرا

81087Kharbatha al Misbahخَربثا المصباح

1118Beit 'Ur al Fauqaبِيت عور الفُوقَا

1217At Tiraالطيرة

5529Beit Liqyaبِيت ِلقْيا

1Beit Nuba--بِيت نُوبا

Table 103(Cont):  Number of Equines in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type and 
Locality, As in 01/10/2010

التجمع

Type 

Locality

جدول 103(تابع):  عدد حيوانات العمل في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، كما هو في 2010/10/01
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Number of Beehivesعدد خاليا النحل
خاليا حديثةخاليا تقليدية

Traditional BeehivesModern Beehives

2462,4532,699Ramallah & Al-Bireh Governorateمحافظة رام اهللا والبيرة

14849Qarawat Bani Zeidقَراوة بني زِيد

4242246Bani Zeid ash Sharqiyaبني زيد الشرقية

3232Kafr 'Ein-كَفْر عين

175175Bani Zeid-بني زِيد

Abwein' ---عبوين

100100Turmus'ayya-تُرمسعيا

55Al Lubban al Gharbi-اللُبن الغَربي

1919Sinjil-سنْجِل

Deir as Sudan---دير السودان

4236240Rantisرنْتيس

3535Jilijliya-جِلْجِيليا

Ajjul' ---عجول

145145Al Mughayyir-المغَير

Abud' 109109-عابود

55An Nabi Salih-النَبي صاِلح

20323Khirbet Abu Falahخربةْ أبو فَالَح

Umm Safa---أم صفَا

44Al Mazra'a ash Sharqiya-المزرعة الشَرقية

5Deir Nidham-5دير نظَام

Atara' 42125عطَارة

11Deir Abu Mash'al-دير أبو مشْعْل

Jibiya---جِيبيا

Burham---برهام

47120167Kafr Malikكَفْر ماِلك

72Shuqba-72شُقْبا

4Kobar-4كُوبر

Qibya---قبيه

74754Silwadسلْواد

Yabrud---يبرود

6060AL-Itihad-االتحاد

22Shabtin-شبتين

41115Bir Zeitبِير زيت

AL-Doha---الدوحة

Ein Siniya'---عين سينْيا

Silwad Camp---مخَيم سلْواد

2020Deir Jarir-دير جرِير

Deir 'Ammar Campمخَيم دير عمار

22Budrus-بدرس

جدول 104:  عدد خاليا النحل في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، 2010/2009
Table 104:  Number of Beehives in Ramallah & Al-Bireh Governorate  by Type and Locality, 

2009/2010

التجمع
المجموع

Total 
Locality
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Number of Beehivesعدد خاليا النحل
خاليا حديثةخاليا تقليدية

Traditional BeehivesModern Beehives

AL-Zaytouneh---الزيتونة

Jifna---جِفْنَا

'12820Dura al Qarدورا القَرِع

6767At Tayba الطَيبة

40Al Jalazun Camp-40مخَيم الجلَزون

Abu Qash---ابو قَشّ

7815Deir Qaddisدير قديس

41519Ni'linنعلين

Ein Yabrud' 3636-عين يبرود

3939Kharbatha Bani Harith-خَربثا بني حارِث

كَراس كَر2424-رRas Karkar

4040Surda-صردا

Al Janiya---الجانية

5Al Midya-5المدية

8484Rammun-رمون

Kafr Ni'ma---كَفْر نعمة

7575Bil'in-بِلْعين

Beitin---بيتين

Ein Qiniya' 33-عين قينيا

Badiw al Mu'arrajat---بدو المعرجات

'Deir Ibzi---دير إبزِيع

33Deir Dibwan-دير دبوان

1818Al Bireh-البِيرة

Ein 'Arik'---عين عرِيك

1010Saffa-صفَّا

220220Ramallah-رام اهللا

1515Burqa-برقَة

23335Beit 'Ur at Tahtaبِيت عور التَحتَا

48387Beituniyaبِيتُونْيا

Al Am'ari Camp---مخَيم اَألمعرِي

Qaddura Camp---مخَيم قَدورة

1111Beit Sira-بِيت سيرا

55Kharbatha al Misbah-خَربثا المصباح

4545Beit 'Ur al Fauqa-بِيت عور الفُوقَا

6565At Tira-الطيرة

9494Beit Liqya-بِيت ِلقْيا

1010Beit Nuba-بِيت نُوبا

جدول 104 (تابع):  عدد خاليا النحل في محافظة رام اهللا والبيرة حسب النوع والتجمع، 2010/2009

Table 104 (Cont):  Number of Beehives in Ramallah & Al-Bireh Governorate  by Type and 
Locality, 2009/2010

التجمع
المجموع

Total 
Locality
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نوع الحيازة
مختلطةحيوانيةنباتية

Plant AnimalMixed

Unpaid Permanent Family Members       4,645        609       467     3,569من افراد االسرة دائمين بدون اجر

Unpaid Temporary Family Members       6,551        635       252     5,664من افراد االسرة مؤقتين بدون اجر

 Permanent Wage Employees          643          49         27        567عمال دائمين باجر

 Temporary Wage Employees       5,413        514         75     4,824عمال مؤقتين بأجر

جدول 105:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة ونوع العمالة الزراعية المستخدمة، 2010/2009
Table 105:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of 

Agricultural Holdings and Type of Agricultural Employees, 2009/2010

نوع العمالة

Type of Holdings
المجموع
TotalType of Emploee
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نوع الحيازة

مختلطةحيوانيةنباتية

PlantAnimalMixed
122117192571

21188131392

378-3813

45717654

53711395

+ 656-6626 +

5672749643Totalالمجموع
معدل عدد العمال الدائمين بأجر في 

الحيازة الزراعية
2.681.562.762.64Average Number of Permanent Wage 

Employees in Agricultural Holding

جدول 106:  عدد الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة التي فيها عمال دائمين بأجر حسب نوع الحيازة وعدد العمال الدائمين بأجر، 2010/2009
Table 106:  Number of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which have Permanent 
Wage Employees by Type of Agricultural Holding and Number of Paid Permanent Employees, 2009/2010

عدد العمال الدائمين بأجر

Type of Agricultural Holding
المجموع
TotalNumber of Permanent Wage Employees
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MixedمختلطةAnimalحيوانية Plantنباتية
إناثذآورإناثذآورإناثذآورإناثذآور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

محافظة رام اهللا 

والبيرة

1,268419424112311,422454Ramallah & Al-Bireh 
Governorate

31249Qarawat Bani Zeid--218قَراوة بني زِيد

1159842Bani Zeid ash Sharqiya-86371بني زيد الشرقية

Kafr 'Ein-10-----10كَفْر عين

113520Bani Zeid-33191بني زِيد

Abwein' 365----365عبوين

2010Turmus'ayya-2--1810تُرمسعيا

Al Lubban al Gharbi--------اللُبن الغَربي

84Sinjil----84سنْجِل

Deir as Sudan-11-2---9دير السودان

Rantis-2-----2رنْتيس

223518Jilijliya--3316جِلْجِيليا

Ajjul' -1---1--عجول

Al Mughayyir-12-1---11المغَير

Abud' 188---1781عابود

29An Nabi Salih----29النَبي صاِلح

Khirbet Abu Falah-11-2---9خربةْ أبو فَالَح

Umm Safa--------أم صفَا

Al Mazra'a ash Sharqiya-2-----2المزرعة الشَرقية

Deir Nidham-5-----5دير نظَام

Atara' 1-----1-عطَارة

242Deir Abu Mash'al----242دير أبو مشْعْل

Jibiya--------جِيبيا

193Burham---92برهام

13811Kafr Malik-37911كَفْر ماِلك

Shuqba-4-----4شُقْبا

585Kobar-1-5651كُوبر

52318Qibya--266قبيه

Silwad-76-6-1-69سلْواد

Yabrud--------يبرود

155AL-Itihad---1451االتحاد

Shabtin--------شبتين

332613Bir Zeit--2310بِير زيت

AL-Doha--------الدوحة

Ein Siniya'31----31عين سينْيا

Silwad Camp--------مخَيم سلْواد

199Deir Jarir-2--179دير جرِير

2194Deir 'Ammar Camp--73مخَيم دير عمار

Budrus-13---4-9بدرس

86AL-Zaytouneh----86الزيتونة

Jifna-3-2---1جِفْنَا

جدول 107:  عدد العمال الزراعيين الدائمين بأجر في الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة والجنس والتجمع، 
2010/2009

Table 107:  Number of Permanent Wage Employees in Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Type of Agricultural Holding, Sex and Locality, 2009/2010

التجمع

المجموعType of Holdingنوع الحيازة 
Total

Locality
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MixedمختلطةAnimalحيوانية Plantنباتية
إناثذآورإناثذآورإناثذآورإناثذآور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

'Dura al Qar--------دورا القَرِع

At Tayba-2-1-1--الطَيبة

Al Jalazun Camp-1-----1مخَيم الجلَزون

557Abu Qash-13--427ابو قَشّ

Deir Qaddis-6-----6ِدير ِقدِّيس
Ni'lin-8-2---6نعلين

Ein Yabrud' 2215----2215عين يبرود

64Kharbatha Bani Harith-1--54خَربثا بني حارِث

كَراس كَر435433-49301رRas Karkar

Surda-1-----1صردا

7612275Al Janiya--11569الجانية

22Deir Qaddis----22دير قديس

Al Midya--------المدية

143Kafr Ni'ma-1--133كَفْر نعمة

Bil'in-3-----3بِلْعين

Beitin-7---1-6بيتين

Ein Qiniya' --------عين قينيا

Badiw al Mu'arrajat--------بدو المعرجات

'138Deir Ibzi----138دير إبزِيع

344Deir Dibwan-4-2941دير دبوان

8519Al Bireh-7-73195البِيرة

Ein 'Arik'-2-----2عين عرِيك

111Saffa-2--91صفَّا

3112421Ramallah-1112010رام اهللا

Burqa-6-1-2-3برقَة

Beit 'Ur at Tahta-1-----1بِيت عور التَحتَا

515Beituniya-434117بِيتُونْيا

Al Am'ari Camp--------مخَيم اَألمعرِي

Qaddura Camp--------مخَيم قَدورة

Beit Sira--------بِيت سيرا

Kharbatha al Misbah-21---3-18خَربثا المصباح

Beit 'Ur al Fauqa-1-----1بِيت عور الفُوقَا

At Tira-10-----10الطيرة

8257Beit Liqya-6855529بِيت ِلقْيا

54127Beit Nuba--73بِيت نُوبا

جدول 107(تابع):  عدد العمال الزراعيين الدائمين بأجر في الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة والجنس والتجمع، 
2010/2009

Table 107(Cont):  Number of Permanent Wage Employees in Agricultural Holdings in Ramallah & Al-
Bireh Governorate by Type of Agricultural Holding, Sex and Locality, 2009/2010

التجمع

المجموعType of Holdingنوع الحيازة 
Total

Locality
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MixedمختلطةAnimalحيوانية Plantنباتية
إناثذآورإناثذآورإناثذآورإناثذآور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

محافظة رام اهللا 

والبيرة

5,4493,4346503011,0195067,1184,241Ramallah & Al-Bireh 
Governorate

331521Qarawat Bani Zeid-11181قَراوة بني زِيد

1121111372Bani Zeid ash Sharqiya-10160بني زيد الشرقية

13Kafr 'Ein----13كَفْر عين

64241251489037Bani Zeidبني زِيد

Abwein' -2-----2عبوين

463812415141Turmus'ayyaتُرمسعيا

4414Al Lubban al Gharbi-4013212اللُبن الغَربي

5211145Sinjil-104432سنْجِل

4Deir as Sudan-----4-دير السودان

125542117241217083Rantisرنْتيس

48Jilijliya-27111جِلْجِيليا

Ajjul' -1---1--عجول

3262Al Mughayyir-2-1المغَير

Abud' 269143324314315159عابود

51398An Nabi Salih-2975النَبي صاِلح

66652293420Khirbet Abu Falahخربةْ أبو فَالَح

Umm Safa--------أم صفَا

323042974539Al Mazra'a ash Sharqiyaالمزرعة الشَرقية

8320Deir Nidham-7019914دير نظَام

Atara' 52131111037317عطَارة

1244013537917454Deir Abu Mash'alدير أبو مشْعْل

69Jibiya----69جِيبيا

372185334829Burhamبرهام

6640309105546Kafr Malikكَفْر ماِلك

30116918Shuqba-1141725شُقْبا

382257523421421280Kobarكُوبر

746418Qibya-51146قبيه

2610Silwad-209214سلْواد

101Yabrud-411-5يبرود

167140124AL-Itihad--124117االتحاد

53331111267640Shabtinشبتين

876013712511272Bir Zeitبِير زيت

12AL-Doha----12الدوحة

Ein Siniya'2711121254018عين سينْيا

Silwad Camp--------مخَيم سلْواد

5211321123717Deir Jarirدير جرِير

جدول 108:  عدد العمال الزراعيين الدائمين من أفراد األسرة بدون أجر في الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة 
والجنس والتجمع، 2010/2009

Table 108:  Number of Unpaid Family Member in Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Type of Agricultural Holding, Sex and Locality, 2009/2010

التجمع

المجموعType of Holdingنوع الحيازة 
Total

Locality
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MixedمختلطةAnimalحيوانية Plantنباتية
إناثذآورإناثذآورإناثذآورإناثذآور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

10115749Deir 'Ammar Camp-46381مخَيم دير عمار

861443410Budrus-12بدرس

2213AL-Zaytouneh-1812113الزيتونة

3414Jifna-19213122جِفْنَا

'302051584029Dura al Qarدورا القَرِع

73721552910At Taybaالطَيبة

2353Al Jalazun Camp-3--مخَيم الجلَزون

727531Abu Qash-60298ابو قَشّ

6251331347858Deir Qaddisدير قديس

22580112501128693Ni'linنعلين

Ein Yabrud' 273013422106244عين يبرود

157311733511Kharbatha Bani Harithخَربثا بني حارِث

كَراس كَر339214842613373231رRas Karkar

35Surda-11-24صردا

148132211412164145Al Janiyaالجانية

856441332012285Al Midyaالمدية

1721431594614Rammunرمون

1901491232216224168Kafr Ni'maكَفْر نعمة

934611221311660Bil'inبِلْعين

1257719Beitin-501415بيتين

Ein Qiniya' 2214--1112112عين قينيا

453011175647Badiw al Mu'arrajat--بدو المعرجات

'776761Deir Ibzi--6054دير إبزِيع

994958308528242107Deir Dibwanدير دبوان

10454257201514976Al Birehالبِيرة

Ein 'Arik'2212-5--1712عين عرِيك

11711583137138125Saffaصفَّا

9837Ramallah-67292289رام اهللا

45927828510022Burqaبرقَة

3763038101822402335Beit 'Ur at Tahtaبِيت عور التَحتَا

1448127162810199107Beituniyaبِيتُونْيا

Al Am'ari Camp-1---1--مخَيم اَألمعرِي

12Qaddura Camp--12--مخَيم قَدورة

44531855511Beit Siraبِيت سيرا

12580Kharbatha al Misbah-965727232خَربثا المصباح

5631168427641Beit 'Ur al Fauqaبِيت عور الفُوقَا

2068637At Tira-65311الطيرة

6685871397861759657Beit Liqyaبِيت ِلقْيا

38285319166247Beit Nubaبِيت نُوبا

جدول 108(تابع):  عدد العمال الزراعيين الدائمين من أفراد األسرة بدون أجر في الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة 
والجنس والتجمع، 2010/2009

Table 108(Cont):  Number of Unpaid Family Member in Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Type of Agricultural Holding, Sex and Locality, 2009/2010

التجمع

المجموعType of Holdingنوع الحيازة 
Total

Locality
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MixedمختلطةAnimalحيوانية Plantنباتية
إناثذآورإناثذآورإناثذآورإناثذآور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

محافظة رام اهللا 

والبيرة

9,3066,3843001171,18788610,7937,387Ramallah & Al-Bireh 
Governorate

3819345250Qarawat Bani Zeid-3052312قَراوة بني زِيد

6643561134832723391Bani Zeid ash Sharqiyaبني زيد الشرقية

220202321210235214Kafr 'Einكَفْر عين

70551714213299851618Bani Zeidبني زِيد

Abwein' 206117----206117عبوين

187136121311201149Turmus'ayyaتُرمسعيا

6537121568145Al Lubban al Gharbiاللُبن الغَربي

2511203150Sinjil--178139سنْجِل

63227158Deir as Sudan--221155دير السودان

6954348212Rantis-2781581رنْتيس

122839Jilijliya--2737جِلْجِيليا

Ajjul' 86242154--234148عجول

1961312513153111374255Al Mughayyirالمغَير

Abud' 11189-1681عابود

1154861An Nabi Salih-4755النَبي صاِلح

110667515333Khirbet Abu Falah-409265خربةْ أبو فَالَح

2510676Umm Safa-102712أم صفَا

13513994Al Mazra'a ash Sharqiya-121895المزرعة الشَرقية

2221Deir Nidham--202021دير نظَام

Atara' 715151648256عطَارة

11319360Deir Abu Mash'al-1705712دير أبو مشْعْل

Jibiya--------جِيبيا

95Burham---653برهام

1721831575456241246Kafr Malikكَفْر ماِلك

7746Shuqba-3-73461شُقْبا

2191601452917262182Kobarكُوبر

2951301524518355150Qibyaقبيه

493041435734Silwadسلْواد

444320225644502366Yabrudيبرود

12299AL-Itihad-2771االتحاد

319Shabtin----319شبتين

Bir Zeit-1-----1بِير زيت

21010AL-Doha--981الدوحة

Ein Siniya'251195624839305236عين سينْيا

Silwad Camp--------ُمَخيَّْم ِسْلواد

251195624839305236Deir Jarirدير جرِير

Deir 'Ammar Camp--------ُمَخيَّْم ِدير َعمَّار

572736256238Budrusبدرس

        جدول 109: عدد العمال الزراعيين المؤقتين من أفراد األسرة بدون أجر في الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة 
والجنس والتجمع، 2010/2009

Table 109:  Number of Temporary Unpaid Family Member in Agricultural Holdings in Ramallah & Al-
Bireh Governorate by Type of Agricultural Holding, Sex and Locality, 2009/2010

التجمع

المجموعType of Holdingنوع الحيازة 
Total

Locality
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MixedمختلطةAnimalحيوانية Plantنباتية
إناثذآورإناثذآورإناثذآورإناثذآور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

2631836139272193AL-Zaytounehالزيتونة

643314Jifna-26101جِفْنَا

'5510380Dura al Qar--9875دورا القَرِع

10569759612180At Taybaالطَيبة

5918Al Jalazun Camp-301315514مخَيم الجلَزون

2014Abu Qash---18142ابو قَشّ

515211Deir Qaddis-45102دير قديس

95Ni'lin-1--85نعلين

Ein Yabrud' 88146118-1371101عين يبرود

163153672214191174Kharbatha Bani Harithخَربثا بني حارِث

كَراس كَر221416--1214رRas Karkar

314425Surda--4124صردا

12Al Janiya----12الجانية

Al Midya-2---1-1المدية

1461321594846209187Rammunرمون

59199147Kafr Ni'ma-1921382كَفْر نعمة

16176852Bil'in--5235بِلْعين

62Beitin---323بيتين

Ein Qiniya' 1211--91031عين قينيا

9521126Badiw al Mu'arrajat-1بدو المعرجات

'143968475158105Deir Ibziدير إبزِيع

114901531110140103Deir Dibwanدير دبوان

1627514116819284Al Birehالبِيرة

Ein 'Arik'214617-43161عين عرِيك

1421105464153118Saffaصفَّا

12558725613766Ramallahرام اهللا

1281212Burqa-103برقَة

157Beit 'Ur at Tahta-1-1371بِيت عور التَحتَا

99959287116104Beituniyaبِيتُونْيا

Al Am'ari Camp--------مخَيم اَألمعرِي

Qaddura Camp--------مخَيم قَدورة

Beit Sira-2-----2بِيت سيرا

45129022814461306Kharbatha al Misbahخَربثا المصباح

10987429412293Beit 'Ur al Fauqaبِيت عور الفُوقَا

268At Tira-1-2283الطيرة

2524289221Beit Liqya-2621972بِيت ِلقْيا

Beit Nuba--------بِيت نُوبا

        جدول 109(تابع): عدد العمال الزراعيين المؤقتين من أفراد األسرة بدون أجر في الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع 
الحيازة والجنس والتجمع، 2010/2009

Table 109(Cont):  Number of Temporary Unpaid Family Member in Agricultural Holdings in Ramallah 
& Al-Bireh Governorate by Type of Agricultural Holding, Sex and Locality, 2009/2010

التجمع

المجموعType of Holdingنوع الحيازة 
Total

Locality
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Temporary Employeeعمال مؤقتينPermanent Employeeعمال دائمين
إناثذآورإناثذآور

MalesFemalesMalesFemales

1348930321462443305748Less than 10 yearsأقل من 10 سنوات

14 - 102741576774041729685631,53110 - 14

17 - 155002201,02050252131,5727352,30715 - 17

29 - 181,8058663,1381,6354821055,4252,6068,03118 - 29

59 -303,4582,5144,4653,9958103178,7336,82615,55930 - 59

+ 609473951,19063755152,1921,0473,23960 +

7,1184,24110,7937,3871,42245419,33312,08231,415Totalالمجموع

جدول 110:  عدد العمال الزراعيين في الحيازات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع العمالة والجنس والفئة العمرية، 2010/2009
Table 110:  Number of Agricultural Employees in Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Employee, Sex and Age 

Group, 2009/2010

الفئة العمرية

عمال دائمين بأجر من أفراد األسرة بدون اجر
Total   المجموع

المجموع
Total Age Group

Unpaid Family Members Permanent Wage 
Employees

ذآور
Males

إناث
Females

ذآور
Males

إناث
Females
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مستاجرة من جمعية مستاجرة من افرادمملوآة
تعاونية

مستاجرة من 
الحكومة

غير مبيناخرىاستالف

owenedRented from 
others

Rented from 
society 

Rented 
from the 

Borrowed  OtherNot 
Stated

9120Four-Wheel Tractor-2872,0975جرار عجل

Track-Laying Tractor-----1-جرار جنزير

13Cultivator-13--117626محراث حفار (آلتفيتر)

2Plough----22132محراث مطرحي قالب سكك

 Rotary Tiller-----3-محراث دوراني روتيفيتر

Disk------1محراث قرصي (صاج)

Grain Drill------1بذارة حبوب

Sprayer-----1513مرش الي (تنك رش) محمول، 

Water Tank--2--1626تنك ماء

Thresher----101691دراسة او فرازة حبوب (مجرورة)

Grounder-----2-مطحنة قمح

Reaper-binder-----5-حصادة رابطة

Combine-----6185حصادة آمباين

Trailer-----1910ترولة نأقلة

Milking Machine------5حالبة

Honey Extractor----762فرازة عسل

جدول 111:  عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم اآلالت والمعدات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب مصدر ونوع اآللة، 2010/2009

Table 111:  Number of Agricultural Holdings which Using Machines and Equipments in Ramallah & Al-
Bireh Governorate by Source and Type of Machine and Equipment, 2009/2010

نوع اآلالت والمعدات

Source of Machineمصدر اآللة

Type of Machines and 
Equipment
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نوع الحيازة 
مختلطةحيوانيهنباتيه

PlantAnimalMixed

2,03424361Four-Wheel Tractorجرار عجل

Track-Laying Tractor -1جرار جنزير

72Cultivator-697محراث حفار (كلتفيتر)

14Plough-142محراث مطرحي قالب سكك

 1Rotary Tiller-2محراث دوراني روتيفيتر

Spike -Tooth Harrow-1-مشط ازميلي أصبعي اسنان

Disk--1محراث قرصي (صاج)

Grain Drill--1بذارة حبوب

11Sprayer-17مرش الي (تنك رش) محمول، مجرور

13625Water Tankتنك ماء

50Thresher-130دراسة او فرازة حبوب (مجرورة)

1Grounder-1مطحنة قمح (مجرورة)

3Reaper-binder-2حصادة رابطة

62Combine-129حصادة كمباين

14312Trailerترولة ناقلة

32Milking Machine-حالبة

411Honey Extractor-فرازة عسل

جدول 112:  عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم اآلالت والمعدات الزراعية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة الزراعية 
ونوع اآللة، 2010/2009

Table 112:  Number of Agricultural Holdings which Using Machines and Equipments in 
Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Agricultural Holdings and Type of Machine and 

Equipment, 2009/2010

نوع اآلالت والمعدات

Type of Holdings
Type of Machine and 

Equipment
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MixedمختلطةAnimalحيوانيهPlantنباتيه

المساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعدد
NumberAreaNumberAreaNumberAreaNumberArea

3664,260.07132.0259935.954385,198.04Expansion and annexation wall Only جدار الضم والتوسع فقط

5389,004.42186.19871,456.2464310,466.85Israeli Settlements  Only المستعمرات اإلسرائيلية فقط

1792,348.0322.0525657.212063,007.29Closed Israeli Military Areas Only المناطق العسكرية اإلسرائيلية المغلقة فقط

Military Barriers  Only 851,193.9841.371270.201011,265.55 الحواجز العسكرية اإلسرائيلية فقط

85414,463.556712.481523,501.491,07317,977.52More than One Israeli Constrained أكثر من معيق إسرائيلي

2,02231,270.0510424.113356,621.092,46137,915.25Totalالمجموع

عدد الحيازات الزراعية التي تعيق االجراءات اإلسرائيلية استغاللها في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة ونوع المعيق، 2010/2009  :113 جدول

Table 113:  Number of Agricultural Holdings that are Constrained by Israeli Measurs in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of 
Holding and Type of Constrained, 2009/2010

نوع المعيق

المجموعType of Agricultural Holdingsنوع الحيازة الزراعية

Total
Type of Constrained
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نوع الحيازة

مختلطةحيوانيهنباتيه
PlantAnimalMixed

 189Number of the holdings which have-عدد  الحيازات التي فيها فقاسات
hatchery

 76417Number of the holdings which haveعدد الحيازات التي تربي اسماك
fishery

 5852343091,128Number of the holdings which the incomeعدد الحيازات التي تشكل الدخل الرئيسي لالسرة
from it is composed the main income of 

عدد الحيازات التي استفادت من استصالح األراضي 

أو شق الطرق الزراعية أو أي مشاريع أخرى

1,499551801,734Number of the holdings which benefit 
from the reclamation project or opening a 
street or any other projects

 15217Number of Male Camels:عدد الجمال الذكور

 24428Number of  Female Camels:عدد الجمال االناث

 Not applicabel :(:)(:):  ال ينطبق

جدول 114:  مؤشرات زراعية مختارة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع الحيازة، 2010/2009

Table 114:  Selected Agricultural Indicators in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type of Holding, 
2009/2010

المؤشر

Type of Holding
المجموع

Total
Indicator
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Important Remarks 
 
Based on the definition of ‘agricultural holding’ used in the collection of data for the 
agricultural census, the following remarks should be taken into consideration: 
 
1. Data were not collected for cultivated areas where the total surface area was less than one 

dunum for open cultivated areas, or less than half a dunum for protected cultivated areas. 
 

2. Areas that had not been cultivated or serviced (by plowing, pruning, spraying, etc., for 
five years or more) were not calculated as part of the total area of cultivated land. 

 

3. Data were not collected for any livestock that did not meet the conditions for a livestock 
holding: The holder should have any number of cattle or camels, at least five head of 
sheep, goats, or pigs, at least 50 poultry birds (layers and broilers), or 50 rabbits, or other 
poultry like turkeys, ducks, fer, or a mixture of them, or at least three beehives controlled 
by the holder. 

 

4. The area of cultivated land differs from the total area cultivated with tree horticulture, 
vegetables, and field crops according to the pattern of agriculture at governorate level in 
terms of permanent and temporary crops so that: 

• The cultivated land area could be greater than the total area cultivated with tree 
horticulture, vegetables, and field crops according to the scattered cultivation of 
permanent crops, concentrated according to the standard area for each type of tree. 

• The cultivated land area could be less than the total area cultivated with tree 
horticulture, vegetables, and field crops according to repeated cultivation in parcels on 
the basis of seasonal cultivation. 

 

5. Some tables that are  dealing with the numbers of holdings, have unheeded totals due to 
the probability of  frequency of the same holding for more than one time in the same table 
due to the distribution of the holdings by various variables 

 

6. Symbols Used in Tables:  (-):  Nill 
                                                 (:): Not Applicable 
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Introduction 
 
Modern and accurate statistics are essential to establish national policies at all levels. 
Accordingly, the PCBS has striven since its establishment to collect and disseminate official 
statistics which meet international standards and concepts and are in accordance with 
Palestinian national requirements.  In this regard, PCBS has conducted population, social and 
economic surveys, plus two censuses on population, housing and establishments in 1997 and 
2007, in addition to developing various administrative records. In order to provide 
comprehensive statistics in all domains, PCBS launched the first census on agriculture in 
2010 in the Palestinian Territory in cooperation with the Ministry of Agriculture and the 
Union of Agricultural Work Committees. 
 
The PCBS mandate is to develop and maintain the Palestinian National Statistics System 
based on professional principles and responsive to the needs of users, and capable of 
providing accurate, neutral, comprehensive and high quality official statistics which meet 
international standards in all areas. This should improve the capacity building of Palestinian 
national establishments in economic, social and environmental development and enhance the 
establishment of better developmental policies.  The provision of statistical data will assist in 
planning at every level, in addition to developing and unifying standards and concepts of 
economic, social, population and geographic domains.    
  
From the initial planning phase of the agriculture census, PCBS has sought full coordination 
and consultation with stakeholders to identify needs in agriculture-related statistics necessary 
for the development of this sector, and also to mobilize all partners to participate in the 
implementation of this first-ever census. Activities included bilateral consultation meetings, 
seminars, and workshops with public and private sectors and civil society institutions to 
ensure that the output of the agriculture census reflects national priorities and is comparable 
internationally. 
 
We are pleased to release this Report which contains the final results of the agriculture census 
2010 in Ramallah & Al-Bireh Governorate, which consists of three chapters arranged in a 
manner that displays the results easily. It also provides the data user with comprehensive 
documentation of the agriculture census implementation procedures. 
 
The first chapter displays the main results of the census. The second chapter displays the 
census methodology followed in the planning and conducting of the census, including the 
census questionnaire and its contents: it also documents the field work including the training, 
data collection and processing, plus evaluation of the quality of the statistical data collected. 
The third chapter describes the concepts and definitions adopted in the census.  It is hoped 
that this census will provide the data necessary to build and develop the agricultural sector 
and to assist policy and decision makers in the process of national development.  

 
 

February, 2012 Ola Awad 
 President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Results 
 

The final results of the Agricultural Census 2010 include the number of agricultural holdings, 
classified according to the type of holding (plant, animal, or mixed); the area of cultivated 
land during the agricultural year 2009/2010 from the first of October 2009 to 30 September 
2010; the number of domestic livestock (cows, goats, sheep, poultry farms, domestic poultry 
and other kinds of animals as on the enumeration day of the first of October 2010;  the 
agricultural labor force and its distribution according to sex and age; the number of 
agricultural machinery and equipment; and agricultural applications.    
 
1.1 Agricultural Holdings 
The results indicated that during the agricultural year 2009/2010 there were 10,543 
agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate.  The most common type of 
agricultural holding was plant holdings: there were 8,817 plant holdings, equivalent to 83.6% 
of all agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate.   
 
The results indicated that during the agricultural year 2009/2010 there were 656 animal 
holdings, equivalent to 6.2% of all agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate. Data indicated that during the agricultural year 2009/2010 there were 1,070 
mixed holdings, equivalent to 10.2% of all agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate. 
 
Percentage Distribution of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate 

by Type, 2009/2010  

 
 
Most agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate 8,453 holdings (80.2%) were 
held legally by an individual holder, 1,360 holdings (12.9%) were held by a household, and 
716 (6.8%) of agricultural holdings were held by a Partnership in addition to 14 holdings were 
held by others.  The majority of agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate 
are managed by the holder: 7,883 holdings (74.8%). Household members manage 2,415 
holdings (22.9%) while holdings managed by a hired manager made up 226 holdings (2.1%) 
in addition to 19 holdings (0.2%) with not stated management.   
 

Plant 83.6%

Animal 6.2%

Mixed 10.2%



PCBS:  Agricultural Census 2010 - Ramallah & Al-Bireh Governorate 

[22] 
 

The main purpose of production of most of the agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate- 9,749 holdings (92.5%)  was household consumption during the agricultural 
year 2009/2010. 
   
According to area of land, 32.4% of agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate (3,411 holdings) were classified as small (less than 3 dunums); 2,489 holdings 
(23.6%) were between three to 5.99 dunums in size; 1,677 holdings (15.9%) were between six 
and 9.99 dunums in size and 1,567 holdings (14.9%) were between ten to 19.99 dunums in 
size. The average size of the agricultural holding in Ramallah & Al-Bireh Governorate was 
10.8 dunums. The average size of the Plant holding was 11.1 dunums, 0.3 dunums for animal 
holdings and 14.4 dunums for mixed holdings. 
 
Percentage Distribution of Agricultural Holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate 

by Area Group (Dunum), 2009/2010 

 
 
The results indicated that 9,517 of agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate 
are owned by the agricultural holders (90.3%), while 91 (0.9%) of agricultural holdings are 
rented or cultivated in return for a share of the production of the holding.  Males hold 9,064 
(86.0%) of the agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate while females hold 
747 holdings (7.1%) and 722 agricultural holdings (6.8%) were held in partnership (male 
partnership, female partnership, or male/female partnership).  In addition to 10 agricultural 
holdings the sex of the holder was not applicable. 

 
1.2 Agricultural Holder 
There were 10,692 agricultural holders in Ramallah & Al-Bireh Governorate: 2,968 holders 
(27.8%) aged 40–49 years, 2,827 holders (26.4%) aged 50–59 years, and 2,887 holders 
(27.0%) aged 60 years or more.  For 9,249 holders (86.5%) their main occupation was not in 
agriculture while for 1,162 holders (10.9%) agriculture was their main occupation. In 281 
agricultural holders (2.6%) the main occupation of the holder was not stated or not applicable.  
In terms of educational attainment, 2,541 of agricultural holders (23.8%) had completed 
preparatory level of education and 1,233 of holders (11.5%) had bachelor’s degree or higher. 
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Percentage Distribution of Agricultural Holders in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Educational Attainment, 2009/2010 

 
 
1.3 Land Use 
The total area of agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate for the 2009/2010 
agricultural year was 113,643 dunums.  Cultivated land made up 90,195 dunums (79.4%) of 
the total area of agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate, the largest area of 
cultivated land were in Ramallah & Al-Bireh locality with 5,143 dunums (5.7%). 
Uncultivated land made up 23,448 dunums (20.6%) of the total area of agricultural holdings 
in Ramallah & Al-Bireh Governorate. the largest area of uncultivated land were in 'Abud 
locality with 2,067 dunums (8.8%). 
 
The cultivated land in Ramallah & Al-Bireh Governorate as in 01/10/2010 was 90,195 
dunums. Cultivated land was distributed as 95.7% cultivated land area (temporary and 
permanent crops) and temporary fallow land making up 4.0%.  The area with the most 
cultivated land was Bani Zeid locality with 5,119 dunums (5.9%).  Permanent meadows and 
pastures made up 97.4% of all uncultivated agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate: buildings on holdings accounted for 1.7%, and roads, passages, pools, unroofed 
barns and wasteland areas accounted for 0.9% of the area of uncultivated agricultural holdings 
in Ramallah & Al-Bireh Governorate. 
 
1.4 Crops 
 
1. Field crops: 
Areas cultivated with field crops totaled 6,618 dunums in Ramallah & Al-Bireh Governorate 
during the 2009/2010 agricultural year: Rainfed field crops made up about (99.7%) while 
irrigated field crops was about 0.3%.  The area with the most cultivated crops was Rammun 
locality with 742 dunums (11.2%). 

 

The area of land cultivated with field crops in winter in Ramallah & Al-Bireh Governorate 
was 6,559 dunums while the area cultivated with field crops in summer was 59 dunum.  
Single crops made up 5,788 dunums, associated crops made up 695 dunums, and mixed crops 
totaled 135 dunums. Harvested field crops accounted for 5,443 dunums: 82.2% of all field 
crops in Ramallah & Al-Bireh Governorate.  
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Percentage Distribution of the Cultivated Field Crops in Ramallah & Al-Bireh 

Governorate by Crop Status, 2009/2010 

 
 
2.  Vegetable crops:  
The area of land cultivated with vegetable crops was 1,925 dunums in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate during the 2009/2010 agricultural year:  Uncovered rainfed vegetable crops were 
planted on 1,196 dunums (62.1%), uncovered irrigated vegetable crops on 658 dunums 
(34.2%), uncovered vegetable crops whose type of irrigation was not stated on 13 dunum 
(0.7%), in addition to 57 dunums (3.0%) of covered vegetable crops. The area with the most 
cultivated crops was Beit Liqya locality with 280 dunums (14.5%).  
 

Percentage Distribution of Vegetable Crops in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Type of Irrigation, 2009/2010 

 
 
The area of land cultivated with vegetable crops in Ramallah & Al-Bireh Governorate was 
676 dunums in winter; 301 dunums in spring; 890 dunums in summer; and 59 dunums in 
autumn. The area of land planted with single vegetable crops was 1,094 dunums; associated 
crops totaled 504 dunums; mixed crops were 327 dunums.  The area of harvested vegetable 
crops in Ramallah & Al-Bireh Governorate was 1,584 dunums: 82.3% of all cultivated 
vegetable crops.   
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3. Horticultural crops: 
The area of land cultivated with horticultural crops was 57,340 dunums in Ramallah & Al-
Bireh Governorate.  The percentage area of bearing trees was 96.8% with 3.2% of non-
bearing trees. Olive trees made up 96.4% of the total area of horticultural trees in Ramallah & 
Al-Bireh Governorate.  Rainfed horticultural trees accounted for 97.8% of the total area of 
horticultural trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate. The results indicated that the 
percentage area of compact farming in Ramallah & Al-Bireh Governorate was 84.1% with 
15.9% of scattered farming. Also, 91.5% are single crops, 2.4% associated crops and 6.1% 
mixed crops. 
 
There were about 968,164 horticultural trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate: 931,500 
bearing trees and 36,664 non-bearing trees; 937,366 rainfed horticultural trees, 29,445 
irrigated trees, and 1,353 was not stated type of irrigation. 
 
Number of Bearing and Unbearing Trees in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Type 

of Farming, As in 01/10/2010  

 
 

1.5  Livestock  
 
1. Cows:  
There were 580 cows raised in Ramallah & Al-Bireh Governorate: 310 males and 270 
females. The breeds of cows in Ramallah & Al-Bireh Governorate were 70.9% Holstein-
Friesian cows; 20.0% local cows; and 9.1% hybrid cows.  Cows bred primarily for milk made 
up 42.4%, with 57.6% bred for meat. Ni'lin locality raised the most cows (16.7%) in Ramallah 
& Al-Bireh Governorate, then 14.7% in Beituniya locality on the enumeration day, the first of 
October 2010.  
 
2. Sheep:  
There were 34,723 sheep raised in Ramallah & Al-Bireh Governorate: 4,625 males and 
30,098 females. The breeds of sheep in Ramallah & Al-Bireh Governorate were 79.7% local 
(Awassi) sheep; 14.2% (Assaf) sheep; 6.1% hybrid sheep.  The percentage of sheep raised 
primarily for milk was 83.7%, with 16.3% raised primarily for meat. Deir Dibwan locality 
raised the most sheep (14.4%) in Ramallah & Al-Bireh Governorate, then 10.8% in Badiw al 
Mu'arrajat locality on the enumeration day, the first of October 2010. 
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3. Goats: 
There were 21,399 goats raised in Ramallah & Al-Bireh Governorate: 4,122 males and 17,277 
females. The breeds of goats in Ramallah & Al-Bireh Governorate were 87.8% local goats; 
4.5% Shami (Syrian) goats; 7.2% hybrid goats; and 0.5% other.  The percentage of goats 
raised primarily for milk was 79.7%, with 20.2% for meat and 0.1% not stated. Badiw al 
Mu'arrajat locality raised the most goats (9.8%) in Ramallah & Al-Bireh Governorate then 
7.9% in Kafr Malik locality on the enumeration day, the first of October 2010.  
 
4. Camels: 
There were 45 camels raised in Ramallah & Al-Bireh Governorate: 17 males and 28 females 
on the enumeration day, the first of October 2010.  
  

Percentage Distribution of Cows, Goats and Sheep in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate  by Sex, as in 01/10/2010  

  
 
1.6 Poultry Farming 
There were 239.8 thousand broilers, 268.9 thousand layers on the enumeration day, the first of 
October 2010. In the 2009/2010 agricultural year, there were 1,377 thousand poultry of 
broilers. The area size of poultry barns in Ramallah & Al-Bireh Governorate totaled 88.1 
thousand m².   
 
1.7 Domestic Poultry  
There were 9,755 domestic poultry birds in Ramallah & Al-Bireh Governorate; 8,482 
pigeons; 231 birds of domestic turkeys 1,593 rabbits; and 410 other domestic birds on the 
enumeration day, the first of October 2010.  
 
1.8 Bees  
There were 2,699 beehives in Ramallah & Al-Bireh Governorate of which 2,453 were modern 
beehives (90.9%) and 246 traditional beehives (9.1%) on the enumeration day, the first of 
October 2010. 
 
1.9 Other Animals (Equines) 
The number of equines animals on agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate 
was 400 horses, 244 mules and 1,325 donkeys on the enumeration day, the first of October 
2010. 
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1.10 Agricultural Labor Force   
The results indicated that 643 agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate 
hired permanent waged workers, of which 40.0% hired one permanent waged worker, 50.4% 
hired two to five permanent waged workers, and 9.6% hired six permanent waged workers or 
more.  The results also indicated that 60.1% of permanent waged workers on agricultural 
holdings were aged between 30-59 years and 75.8% of permanent waged workers were males. 
 

Number of Permanent Waged and Unpaid Workers in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate by Sex, 2009/2010  

 
 
There were 5,413 agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate which hired 
temporary waged workers, of which 89.1% were plant holdings, 1.4% animal holdings and 
9.5% mixed holdings.  
 
1.11 Agricultural Applications 
The results indicated that 51.5% of all plant and mixed holdings in Ramallah & Al-Bireh 
Governorate used organic fertilizers; 11.2% used chemical fertilizers; 16.2% used agricultural 
pesticides; 11.3% used improved agricultural assets, and 9.5% used integrated pest 
management.  The results indicated that 74.0% of animal and mixed holdings vaccinated 
animals against Epidemiological Diseases.  
 
The results indicated that 3.9% of plant and mixed holdings received governmental   
agricultural services; 35.1% of animal and mixed holdings received veterinary services; 0.3% 
of agricultural holdings received agricultural and veterinary services; and 89.6% did not 
receive services.  
 
The results indicated that 22.5% of agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate 
did not receive agricultural extension; 5.6% received agricultural extension mainly from the 
Ministry of Agriculture; 29.6% from farmers; 1.1% from the mass media; and 5.5% from 
dealers in agricultural materials.    
  
There were 17 agricultural holdings with fish farms in Ramallah & Al-Bireh Governorate. In 
addition, 1,128 of agricultural holdings form the main source of income for the household.   
 
The results indicated that Israeli measures defy access to perform farm work to 2,461 
agricultural holdings in Ramallah & Al-Bireh Governorate, of a total area of 37,915 dunums 
which equivalent to 33.4% of the total area of the agricultural holdings in Ramallah & Al-
Bireh Governorate. While on constraints level, 643 agricultural holdings are being affected by 
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Israeli Settlements with a total area of 10,467 dunums. 438 agricultural holdings are also 
being affected by Israeli Expansion and Annexation Wall with a total area of 5,198 dunums, 
206 agricultural holdings are affected by declared “ a closed Israeli Military Areas” with a 
total area of 3,007 dunums, 101 agricultural holdings are being affected by Israeli Military 
Barriers and Check points with a total area of 1,266 dunums, and 1,073 agricultural holdings 
are being affected by more than one of Israeli measures with a total area of 17,978 dunums. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 
2.1 Objectives of the Agricultural Census 
The Agricultural Census aims to provide data on the structure of the agricultural sector as the 
basis for the efficient utilization of agricultural resources and the projection of related 
indicators to develop and make optimal use of agricultural resources. In addition, data provide 
a benchmark for setting estimates for subsequent years and to build a sampling frame as the 
basis for future agriculture-related surveys on different holdings in the Palestinian Territory. 
These could include periodic surveys of agricultural holdings, livestock, gardening, and farm 
management to provide basic and detailed data on the characteristics of the agricultural sector 
to meet the needs of ministries for planning and monitoring. Such data also contribute to 
regional planning, best distribution of resources, and meeting the needs of the private sector. 

 
The rationale for the implementation of an agricultural census is as follows: 

1. To meet the growing demand for up-to-date and reliable statistical indicators by users 
concerning the agricultural sector in the Palestinian Territory. Such statistics are 
necessary for the planning and monitoring of agriculture-related programs by 
governmental and private institutions. 

2. To provide relevant statistics to ensure the optimal use of land and contribute to food 
security and self reliance in the Palestinian Territory. 

3. To monitor the changes affecting agricultural land in the Palestinian Territory as a result 
of continuous Israeli aggression, confiscation of land, isolation of the population, and the 
building of the annexation wall. 

4. To conduct an agricultural census every ten years according to the General Statistics Law 
No. 4 of 2000.  

 
2.2 Census Characteristics 

 
1. Geographical coverage: 
The Agricultural Census is a comprehensive enumeration that should cover a specific 
geographical area accurately. The census covered all of the Palestinian Territory, including 
rural and urban areas and refugee camps. 

 
2. Time reference point:  
The moment assigned to the census data is usually the middle of the night. The reference time 
of the Agricultural Census was midnight of 30 September to the first of October 2010. Most 
of the census data were based on this time and the reference night which referred to the 
reference day of the first of October 2010.  This time reference covered data related to 
permanent crops, buildings, and livestock.  Some census data were attributed to a specific 
reference period that includes information from a previous period of time, which is the census 
reference year that represents a period of 12 consecutive months from the morning of the first 
of October 2009 to the evening of 30 September 2010. The reference year is the agricultural 
year for data related to temporary crops and the use of agricultural materials and machinery. 
 
3. Enumeration period: 
The collection of data on agricultural holdings within a specified period is called the 
enumeration period and is based on a number of logistical points. The enumeration period of 
the Agricultural Census 2010 was the morning of second of October 2010 to 14 November 
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2010 in the West Bank and the morning of 10 January 2011 to 20 February 2011 in the Gaza 
Strip. 

 
4. Enumeration unit: 
The statistical unit is the agricultural holding. Common grazing lands, public parks, fishing 
and all land not included in an agricultural holding are not included in the Agricultural Census 
according to the recommendations of the Food and Agriculture Organization (FAO). 

 
5. Census frame: 
The frame of the Agricultural Census 2010 includes a complete record of holdings by 
households and collaborative institutions. The frame was prepared by listing all holders 
through visiting every household, using maps to reach all addresses. 

 
2.3 Stages of Agricultural Census Implementation 
The implementation of an agricultural census usually takes three years from the preparatory 
stage until the dissemination of the detailed data. The Agricultural Census 2010 was 
conducted via various stages that included a preparation process and all other relevant 
activities as follows:  
1. The preparatory stage (2 January 2009 – 30 September 2010): This stage comprised the 

issuance of the relevant official decisions and the formation of organizational structures 
and the agricultural census committees.  Consultations were held with the relevant 
stakeholders and data users to pinpoint the priorities and obtain a national consensus on the 
census contents. A pilot census was also conducted during this period from 7 October 2009 
to 5 November 2009 where the census implementation plan was tested, along with the 
design of the questionnaires, manuals, plans for data-entry, data coding, data auditing, and 
preparing the results and census implementation methodology. The pilot census, which was 
very similar to the main census, was conducted in order to draw up a final version of the 
census manuals, to prepare the implementation plans and data processing mechanisms, 
estimate the number of census personnel required, etc.   

2. The field work stage:  This took place from 01 October 2010 to 14 November 2010 in the 
West Bank and from 10 January 2011 to 20 February 2011 in the Gaza Strip. In this stage, 
the borders of enumeration area maps were updated during field work, in addition to listing 
agricultural holders and holdings. 

3. Data processing and dissemination stage: This stage started in November 2010 and will 
continue until June 2012.  This stage includes collecting the questionnaires, editing, coding 
and entering the booklets and questionnaires, in addition to tabulating and disseminating 
the preliminary and final results.   

 
2.4 Questionnaires and Forms 
 
Two questionnaires were designed to collect data covered by the census. The first 
questionnaire was designed to list households and agricultural holdings, while the second was 
related to the enumeration of the agricultural holdings. Items and variables were as follows: 
 
1. Household and agricultural holdings questionnaire:  
This included data of households and agricultural holdings, in addition to identification data, 
building name or owner, type of building, current use of the building, the total number of 
housing units in the building, current use of housing unit, the name of the householder, 
number of household  members (males, females), and number of holdings of the household. 
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2. Agricultural holdings enumeration questionnaire:  
The enumeration questionnaire of the agricultural holdings included the following: 
 
Part One: Identification data: 
Identification data included the enumeration area number, building number, housing unit 
number in the building, in addition to identification data on the holder and the respondent. 
 
Part Two: Holders and holding data: 
Holders and holding data included data on the holder, such as the legal status, age, sex, main 
occupation, holder’s relation to the householder, number of holder's household members, 
educational level, specialization, and data about the holding, including the holding type, the 
holding management method and main purpose of production. 
 
Part Three: Land use: 
This included the unit’s address, total area, uncultivated area (buildings used for holding’s 
purposes, building not used for holding’s purposes, permanent meadows and pastures, other). 
Cultivated areas include areas of permanent and temporary crops, forests, land that is 
temporarily fallow, nurseries, sources of irrigation, and utility rights. 
 
Part Four: Crops /field crops, vegetables, horticultural trees: 
This included the following: 
 
• Field crops: Questions related to the cultivation of field crops during the agricultural year: 

crop name, agricultural session, crop status, rainfed area, irrigated area, method of irrigation, 
and harvested area. 

• Vegetable crops: Questions related to the cultivation of vegetable crops during the 
agricultural year: crop name, agricultural session, crop status, open air area, method of 
irrigation, protected area, type of protection, irrigation method, and harvested area. 

• Horticultural trees: Questions related to the cultivation of horticultural trees during the 
agricultural year: crop name, method of farming, crop status, number and area of bearing 
trees and method of irrigation, area and number of nonbearing trees and method of 
irrigation, area and number of protected bearing trees and method of irrigation, area and 
number of protected nonbearing trees and method of irrigation. 

 
Part Five: Farm animals: 
This included the following: 
• Raising farm animals (sheep, goats and cows): type and species, address, type of rearing, the 

number according to sex and age group, the main purpose of raising the animals. 
• Poultry farming: type, address, number of barns, area of barns, maximum production 

capacity, actual number on the enumeration day of the first of October 2010, average 
number of barn cycles per year, total number of poultry raised during 2009/2010. 

• Domestic poultry breeding: type, number, beekeeping, and other livestock. 
 
Part Six: Agricultural labor force: 
It included data on the agricultural labor force in the agricultural holding: employment status, 
sex, age, number and temporary employment. 
 
Part Seven: Agricultural machinery and equipment: 
It included questions on the use of agricultural machinery and equipment during the 
agricultural year. 
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Part Eight: Agricultural practices during the agricultural year: 
This section included questions related to the use of agricultural practices; the availability of 
brooders or fish breeding; benefits from land reclamation projects; the construction of 
agricultural roads or any other agricultural projects. 
 
2.5 Field Work 
The field work stage included the following activities: 
 
1. Training field workers and distributing them by activity: 
A training program was provided for all field workers recruited for the Agricultural Census 
2010. The program included specific training seasons covering concepts, definitions, 
interviewing, filling out of questionnaires, tasks and responsibilities of field workers, as well 
as supervision and management references. 
 
2. Updating maps: 
The maps of the Population, Housing and Establishment Census 2007 were utilized to serve 
field work activities of the Agricultural Census 2010. Field workers were provided with 
detailed maps of the enumeration areas. Supervisors were assigned the responsibility to 
delineate the boundaries of the enumeration areas while field workers were instructed to 
assign new buildings after 2007 accurately on the maps. 
 
3. Listing and enumerating the agricultural holdings: 
The listing and enumeration of the agricultural holdings was conducted in the West Bank 
during the period from the first of October 2010 to 14 November 2010 and in the Gaza Strip 
during the period 10 January to 20 February 2011. Enumerators visited each household and 
filled out the agricultural holding and listing questionnaires. In cases where the household had 
one holding or more, the details of each holding were recorded in the corresponding 
questionnaire. The data from the questionnaires were edited in the field during the 
enumeration process by supervisors in each governorate.   
 
4. Re-interviewing: 
Re-interviewing of households was conducted by census supervisors and team leaders in each 
governorate by conducting random visits to households in the enumeration areas and filling 
out part of the listing and enumeration questionnaires. Re-interviewing was conducted to 
ensure data quality and control of field work activities. 
 
5. Delivery of questionnaires: 
The receipt of questionnaires from each field worker was conducted after completion of their 
enumeration areas on the evening of 14 November 2010 in the West Bank and 20 February 
2011 in the Gaza Strip.  All of the questionnaires of each governorate were received in the 
field work offices and then sent to the main PCBS premises in Ramallah for the West Bank 
and the main PCBS office for the Gaza Strip.  
 
Receipt of questionnaires from the field: 
After completing the enumeration stage, team leaders received all forms from enumerators 
(field workers), including the household and agricultural holdings listing questionnaires, 
holdings questionnaires, administrative forms, maps of enumeration areas, and any cancelled 
or unused forms.  Then, team leaders handed over all questionnaires and administrative forms 
to supervisors who technically examined these forms and provided them to the census director 
in the governorate.  
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Receipt of all relevant materials at the main premises of PCBS:  
Receipt of all the relevant materials of the census in the Palestinian Territory took place from 
19 November 2010 and continued until 28 February 2011.  
 
2.6 Preliminary Results 
After completing the enumeration process on 14 November 2010 in the West Bank, 
enumerators and team leaders, in cooperation with the directors of the census in the 
governorates, conducted an office review and preparation of preliminary results in the field 
during the period from 16 to 18 November 2010 in the West Bank: while in the Gaza Strip the 
activity was conducted from 20 to 24 February 2011. 
 
The forms of preliminary results received from the field included the number of households 
and the number of holdings by type in the enumeration area.  The preliminary results forms 
were then checked to verify that they covered all of the enumeration areas registered in the 
main register of the enumeration areas.  The data were electronically entered in order to 
obtain preliminary statistical tables on the Palestinian Territory and individual governorates.  
The statistical tables included the number of households and holdings and their type. The 
preliminary results were disseminated in the local mass media and on the official website of 
PCBS on 17 April 2011.  
  
2.7 Data Processing 
Data processing included all activities that followed the field work, such as office editing of 
questionnaires, coding, data entry and computer editing. This process started on 15 December 
2010 according to the plan, which included training the editors and coders and hiring 100 
personnel in addition to the supervisory team.  
  
Special data processing programs were developed and tested to capture the census data. The 
computer was used to enter the data of the households and holdings listing and enumeration 
questionnaires.  
 
Data editing, coding, entry, checking and cleaning were finalized on 16 June 2011 in the West 
Bank and on 31 August 2011 in the Gaza Strip.  
 
The technical team followed up the data processing, testing its accuracy and quality and 
comparing it with the preliminary results and other data resources, in addition to preparing the 
tables and the report of the final results of the census in the Palestinian Territory.   
 
2.8 Dissemination Plan  
A tabulation plan of the main reports was drawn up. This plan was related to the 
dissemination of the main census results on a national level, as well as for the West Bank and 
Gaza Strip separately and for each governorate. 
 
2.9 Data Quality 
There are two types of error: statistical errors and non-statistical errors. Statistical errors occur 
in survey samples and not in censuses. These errors can easily be measured and the error rate 
estimated since it is an error in sampling. Non-statistical errors occur at any stage of the 
implementation of a survey or census. Therefore, a data quality system had to be established 
when conducting the Agricultural Census 2010 to achieve the highest level of data coverage 
and accuracy for the statistics produced in order for them to be utilized for planning, decision 
making, and research purposes. The impact of errors on data quality was minimized due to the 
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high level of competency and professional performance of the well-trained field work team, 
and also due to the existence of a quality control program to prevent or minimize errors as 
much as possible, find these errors when they occurred, and take the relevant procedures to 
correct them.   A strict quality control system was established at all stages of the census, from 
the preparatory stage to the data processing and dissemination stage, to ensure that highly 
accurate data would be obtained. Quality control in the preparatory stage is crucial as it is 
succeeded by all census stages. Therefore, adequate time and appropriate procedures were 
taken into consideration at each stage to ensure high quality and authentic census data. 
 
1. Quality control mechanisms at the preparatory stage: 

All necessary definitions and instructions were drawn up in the preparatory stage in line with 
international recommendations and the needs of data users. Questionnaires were designed 
properly to ensure the reliable transfer of instructions.  Detailed maps were prepared and 
copied for each enumeration area in order to list every building, housing unit, and household 
and enumerate all the holdings of the household or any of its members. Booklets and 
questionnaires were drawn up to collect, enter, and store data, and all questionnaires, forms,  
mechanisms, field work and office review activities, printing of questionnaires, forms and 
manuals were tested in the pilot census conducted one year prior to the main census. In 
addition, data entry programs and electronic editing programs were selected and all coding 
manuals and tabulation and dissemination processes were reviewed in the preparatory stage.  
The number of personnel, the financial costs, and time schedule of activities were also 
estimated and prepared at this preparatory stage.  
 
2. Quality control mechanisms in the implementation stage: 

 

• Selecting and training personnel: 
Since the Agricultural Census was a large-scale activity with many stages and a large number 
of workers, proper mechanisms were required to ensure the collection of authentic data. Maps 
of the Population, Housing and Establishments Census 2007 were utilized. The number of 
agricultural holdings for each enumeration area was estimated and the enumeration areas 
divided according to the capacity of field workers in order for all activities to be accomplished 
on time with the various levels of supervision.  
 
The best personnel were selected from unemployed graduates, especially those with a diploma 
and higher. The field workers were selected from the same locality as the enumeration area 
since they were familiar with the buildings and households.  
Training plans and programs were prepared for all personnel.  The census directors and their 
assistants in the governorates were trained first. They then trained the supervisors, who 
participated in training the team leaders and enumerators. Thirty percent of the personnel at 
each stage were trained as standby staff who could be summoned in case any workers quit the 
job, were discharged, or in any other case of emergency.  
 
The selection of personnel was based on the results of a test and individuals with the highest 
scores were selected. The census directors were selected from Ministry of Agriculture offices 
in the governorates and had considerable technical experience in the agricultural field. The 
assistants of census directors in governorates were selected from those who had considerable 
technical and administrative experience at PCBS.  Some supervisors were selected from the 
Ministry of Agriculture and PCBS and had worked as technical and field workers in the 
household surveys and agricultural pilot census. 
 



PCBS:  Agricultural Census 2010 - Ramallah & Al-Bireh Governorate 

[35] 
 

• Data collection: 
Field work mechanisms were established in order to obtain accurate data. A program of field 
visits was set up with defined objectives and data quality checks on each visit. Field work 
review and the processing of regulations were prepared prior to finalizing the field work. 
 
Each supervisor supervised the work of four crew leaders and each crew leader supervised the 
work of three to four enumerators. Each enumerator worked on filling out the data of the 
holdings listing questionnaire and the holdings enumeration questionnaire, in case there was a 
holding for the household or one of its members.  
 
The direct interview method was adopted only where it was necessary to obtain the data from 
an adult agricultural holder or head of household, or one of the household members who had 
accurate data on the agricultural holding. In cases where the holder or the appropriate 
individual was absent, the household was visited again at a different time to obtain the 
required data.  
 
Data collection was based on official documents, such as basic data (name and ID number). 
The householders were notified and informed of the importance of the agricultural census and 
its objectives prior to starting the actual enumeration process and during the visits.  
Instructions were given to all personnel at every level on how to perform field and office 
reviews of their activities and the activities of other staff and how to review and correct errors. 
The census director, his assistant, the supervisor, and the crew leader each reviewed part of 
the enumerator questionnaires and checked the data quality and comprehensiveness, 
especially in the first days of the work, in addition to daily office and field work supervision. 
The supervisor obtained two percent of the data on households and the crew leader obtained 
five percent of the data on households.  They also ensured that all target households were 
visited and the holdings data were consistent, in addition to notifying enumerators about 
errors in their work. 
 
The census director in the governorate, his technical assistant, the supervisor, and the crew 
leader held a daily staff meeting to provide personnel with new instructions for the correction 
of errors made during the previous day, thereby avoiding any repetition of errors.  Work 
superiors performed a daily office review of staff to check data coverage for all the 
enumeration units, to ensure the data were consistent in each questionnaire, and to check that 
staff had followed the necessary instructions.  Information was publicized in the media 
explaining the activities of the census to increase public cooperation with census staff. 
      
Many forms were drawn up and used to follow up work and show goals had been met on a 
daily basis. Some forms were related to booklets and relevant materials used in the census, or 
check-in work sheets for staff, or forms to check that all targeted holdings had been covered, 
etc.  A central operations room was formed and worked continuously at the main premises of 
PCBS.  This provided technical, administrative and logistic staff to respond to inquiries and 
provide general written instructions.   
 
A database was used in each governorate to record the daily achievements of field workers 
and control the technical and administrative follow-up operations of all work stages. This 
assisted the census management and the central operations room at PCBS to monitor all 
stages of the work and perform required procedures promptly.    
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• Non-response cases: 
Mechanisms were put in place to deal with non-respondents, especially in Jerusalem 
governorate and nearby localities. Among these mechanisms were field visits conducted by 
members of the central operations room and sharing concern with official bodies to minimize 
the non-response rate.  
 
3. Quality control mechanism in the data processing stage: 

This stage included editing, coding, data entry and review processes, in addition to reviewing 
and checking all the previous processes for all the enumeration areas. Procedures and 
instructions were implemented to check data consistency and coding, ensure that all 
enumeration areas and data from booklets and questionnaires, buildings, housing units, 
households, agricultural holdings and individuals were electronically entered. A mechanism 
was set up to edit the booklets and questionnaires, follow up their transfer from one process to 
another and ensure that the process for each questionnaire was accomplished properly. All 
documents were indexed and classified for easy access and stored in a special place with a 
supervisor who controlled and organized the received documents and the daily achievements.  
 
Coding manuals were prepared and checked.  Instruction manuals for auditing, coding, 
checking data consistency, and discovering errors and correcting them were also drawn up.  
Workers in editing and coding were the best field workers who filled out the households and 
individuals questionnaires.  There was centralized work and training to unify concepts and 
data checking processes in order to overcome field differences in all governorates. All 
questionnaires were edited and checked for data consistency at the office (100%) and editing 
and coding was reviewed at the office for 50% of the questionnaires to remove individual 
differences by editors, discover errors, and correct them. 
 
A test was conducted on all individuals involved in data entry and the individuals with the 
best results were selected.  Central training took place for data-entry operators on a unified 
data-entry mechanism. During the first three days, all data entered by operators were reviewed 
and re-entered. Necessary corrections were performed and data entry operators were informed 
about them. Data entry operators with high error rates were excluded and the best operators 
were selected based on quality and speed. Mechanisms were set up to ensure that data were 
entered properly. In the first stage, a special file was prepared for each enumeration area 
consisting of comprehensive identification data, including the number of households and the 
total number of booklets to ensure that all households and booklets were entered. A 
comprehensive check was set when entering the identification data, in addition to a number 
range for each main question.  The computer program would not accept any number beyond 
this range, such as the type of the holding, utility rights, all previously coded questions in the 
agricultural census questionnaire, and the type of the building in the holdings listing 
questionnaire. For the remaining questions, a comprehensive check was performed again for 
the range of each question after the data entry process, and also after extracting transcripts of 
the errors resulting from data inconsistency.     
 
4. Extraction of transcript errors: 

Programs were prepared to extract transcript errors as follows: 
1. A manual was prepared of the electronic and office review instructions for the 

agricultural holdings enumeration questionnaire. In addition, documents detailed the 
electronic and office review instructions for the agricultural holdings. A listing 
questionnaire included checks on the comprehensiveness of data entry, errors in 
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consistency, and to uncover exceptional cases which have been reviewed. Each error was 
given a name and number in the manual to enable easy access.  

2. A transcript was extracted for each enumeration area, including identification data on 
each building, housing unit, holding, or plot, in addition to a title and number in the 
manual to assist the editor in finding the error type and location, in addition to an editing, 
review and correction mechanism that included more than 600 checks on several stages.  

3. The transcripts were provided to the reviewers who referred to the original booklets. If 
the error occurred while entering the data, it was amended on the transcript. If the error 
occurred in the field, the related questions were checked and amendments were made 
according to each case. For example, if the type of holding was a plant holding, data in 
part five of the animal holding should not be filled out according to the definition. First, 
the correction was made during manual editing, then electronic transcripts were extracted 
after the data entry. Then, the cases were corrected manually on the record and the correct 
data was re-entered. To check the thoroughness of data entry, there was a main manual 
which included all the enumeration areas. The number of booklets and holdings in the 
enumeration area were counted manually before being entered electronically. If there was 
a difference between the entered records or holdings and the total number of entered 
holdings in each enumeration area, an error message would pop up and the necessary 
correction would be made.  This method ensured that all holdings were entered with all 
plots in each agricultural holding i.e., field crops, vegetable crops, horticultural trees were 
entered with 100% coverage through calculating the total area size of the plots in the 
holding.  

4. The amended transcripts were returned to be re-entered and make the necessary 
corrections. A copy of the entered data was kept on a daily basis.  

5. The previous stages were applied two or more times in order to clean all of the 
enumeration area data.   

6. Data files were collected and the tables and repetitions were reviewed, in addition to 
adding any checks or auditing mechanisms to discover errors or issues that required 
attention. At this stage, specialists in different domains (plant and livestock) participated 
in checking the data before the final tabulation, where errors were corrected accordingly.  

7. Many detailed tables were created during the data cleaning process. They were edited and 
reviewed for data quality and accuracy, ensuring that the data are logical and consistent 
prior to the final extraction of the tables.  

 
5. Evaluation of the data quality: 

The evaluation of the results of the agricultural census via error rates is considered an 
essential response to questions relating to the comprehensiveness and accuracy of the census 
data. There are many methods and tools to evaluate the results of the census and these may 
include either one source of the data (the census data) or many sources.  The quality control 
program of the Agricultural Census 2010 comprised many methods to measure the 
comprehensiveness and quality of the data, as described below: 
 
• Checking the internal consistency of data: 

The Agricultural Census 2010 is the first census on agricultural holdings, production and the 
agricultural labor force so extra attention was given to checking data quality by every means, 
with checks on the internal consistency of data as the most important. Instructions and 
procedures were set up during field work activities to ensure high quality data were obtained 
and additional mechanisms and forms for follow up and controls were put in place.  
Transcripts were extracted after entering the data in order to ensure that all enumeration areas 
were entered, in addition to the buildings, households and holdings, and the internal 
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consistency of data for each unit was verified. Transcripts of errors in consistency or uncertain 
data were extracted to be checked and corrected. The transcripts were then reviewed by 
technical personnel.   
 
• Comparing the results with other sources: 

Data and indicators of the Agricultural Census were compared by technical personnel with 
data and indicators from PCBS agricultural surveys conducted in 2005 with similar 
methodology. The results indicated that there was high consistency between data. When 
census data were compared with data from the Ministry of Agriculture, some differences were 
found, especially in data relating to cultivated areas due to the difference in methodologies. 
Ministry of Agriculture data depend on estimates of data by locality by agricultural extension 
agents, based mainly on data from the agricultural census conducted by the Israeli Civil 
Administration in 1970.  

 
• Cases with no stated response: 

These cases were coded and designated the number nine according to the number of items in 
each question where a response was not given e.g., source of irrigation, utility rights, the 
agricultural session , etc. 
 

Percentage of Not Stated cases for Selected Indicators of Agricultural  
Census in Ramallah & Al-Bireh Governorate 2009/2010 

Indicator Percent (%) 

Source of irrigation for parcel 0.5 

Land tenure for parcel 4.1 

Agricultural session for field crops 0.0 

Status of crop for field crops 0.0 

Method of irrigation for irrigated field crops 0.0 

Agricultural session for vegetable crops 0.0 

Status of crop for vegetable crops 0.0 

Method of irrigation for open vegetable crops 1.3 

Type of protection for protected vegetable crops 0.0 

Method of irrigation for protected vegetable crops 0.0 

Method of farming for horticulture trees  0.0 

Status of crop for horticulture trees 0.0 

Method of irrigation for bearing horticulture trees 0.5 

Method of irrigation for non-bearing  horticulture trees 0.9 

Type of production system for cattle, sheep, and goat 7.8 

Main purpose of production for cattle, sheep, and goat 0.4 
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Chapter Three  
  

Concepts and Definitions 
 
The Agricultural Census 2010 was based on Food and Agriculture Organization (FAO) 
recommendations to facilitate future comparisons with neighboring countries and also on the 
results of consultations with the main users.  A specific definition for each variable in the 
census was prepared on the basis of international recommendations, while taking into 
consideration the special needs of Palestinian society. 
 
Governorate: 
Governorates were defined according to the official administrative division of the Palestinian 
Territory for the end of 1997. There are 16 governorates, each consisting of a number of 
localities. 
 
Locality: 
A permanently inhabited place with an independent municipal administration, or a 
permanently inhabited separate place not included within the formal boundaries of another 
locality. 
 
Agricultural Census: 
The complete process of collecting, compiling, processing, analyzing, evaluating, and 
disseminating to provide statistical data on agricultural holdings, characteristics and 
agricultural applications in a specific reference period for all holdings within the country. 
 
Agricultural Holding: 
An economic unit of agricultural production under single management comprising all kept 
livestock and all land used totally or partially for agricultural production purposes regardless 
of legal form or size.  Single management may be exercised by an individual or household, 
jointly by two or more individuals or households, by a clan or tribe, or by a juridical person 
such as a corporation, cooperative, or government agency.  The land of the holding may 
consist of one or more parcels located in one or more separate areas, or in one or more 
territorial or administrative divisions, providing the parcels share the same means of 
production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals. 
 
Plant Holding: 
The presence of cultivated or arable land for any agricultural crops controlled by the holder.  
This must not be less than one dunum for an open cultivated area and half a dunum for a 
protected cultivated area. 
 
Animal Holding: 
The presence of animals controlled by the holder. The holder should have any number of 
cattle or camels, at least five heads of sheep, goats or pigs, at least 50 poultry birds (layers 
and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, fer, etc, or a mixture of them, 
or at least three beehives. 
 
Mixed Holding: 
Where the holder has plant and animal holdings, according to the definition of plant and 
animal holdings, providing both animal and plant activities and sharing the same means of 
production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals. 
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Agricultural Holder: 
The holder is a civil or juridical person who exercises management control over the 
agricultural holding operation, and takes major decisions regarding the holding and may 
undertake all responsibilities directly, or delegate responsibilities related to day-to-day work 
management to a hired manager. 
 
Legal Status of Agricultural Holder: 
Refers to the juridical aspects under which the agricultural holding is operated. It also refers 
to other aspects about the type of holding. From the juridical point of view, a holding may be 
operated by a single individual, jointly by several individuals with or without a contractual 
agreement and belonging to the same or to different households, or by a juridical person: 
cooperation, cooperative, governmental institution. 
 
Management Method of the Agricultural Holding: 
A method which is used for daily supervision of agricultural holdings, including workers, 
irrigation, fertilization, etc, which could be by the holder or hired manager or by a family 
member. 
 
Hired Manager: 
A civil or juridical person who takes technical and administrative responsibility for the 
management of a holding on the holder's behalf. Responsibilities are limited to making day-
to-day decisions on the operation of the holding, including managing and supervising hired 
labour. Wages may be paid in cash and/or kind. A hired manager who shares economic and 
financial responsibilities, in addition to managing the holding, should be considered a holder 
or a joint holder. 
 
Household: 
The household is defined as one person or a group of persons with or without a family 
relationship, who live in the same housing unit or part of the housing unit, share meals and 
make joint provision of food and other essentials of living. 
 
Head of Household: 
The person who usually lives with the household and is recognized as head of household by 
its other members. Often he/she is the main decision maker and is responsible for financial 
support and welfare of the household. 
 
Land Tenure: 
The arrangements or rights under which the holder operates the land making up the holding. 
Land rented to another person is not considered part of the tenure may be owned or rented or 
government or any other form. 
 
Reference Date: 
This refers to the moment on which the census data are based. Normally, it refers to midnight 
of the day preceding the reference period. Thus, the findings of the census relate to that night. 
 
A Parcel: 
Any piece of land of one land tenure type, entirely surrounded by other land, water, road, 
forest or other features not forming part of the holding or forming part of the holding under a 
different land tenure type.  A parcel may consist of one or more fields or plots adjacent to 
each other. 
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Main Purpose of Production of the Holding: 
The main purpose of the production, which is mainly either for sale or for household 
consumption. Mainly means half or more of the agricultural production through the 
agricultural year. 
 
Age of the Holder in Completed Years: 
The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the 
date of birth and the survey reference period. 
 
Educational Attainment: 
It refers to the highest successfully completed educational attainment level. The educational 
level for persons aged 10 years and over. 
 
Specialization: 
It refers to the name of the subject the person successfully completed. For the purposes of the 
agricultural census, specialization was divided into agricultural and non-agricultural. 
 
Unused and Undeveloped Potentially Productive Land: 
This includes land uncultivated during the agricultural year. This may be part of the holding 
crops rotation system or because of lack of water, or other reasons. If data were collected 
before cultivation was completed, this land should classified according to the crops grown on 
the land. 
 
Land Under Permanent Pastures and Meadows: 
This means land used permanently (i.e., for five years or more) for herbaceous forage crops.  
Permanent meadows and pastures on which trees and shrubs are grown should be recorded 
under this heading only if the growing of forage crops is the most important use of the area. 
 
Permanent Agricultural Workers: 
A person whose services are utilized regularly and continuously during the agricultural year 
for agricultural work on the holding.  Permanent agricultural workers work for at least eight 
months during the agricultural year. 
 
Occasional Agricultural Workers: 
A person working one or more times during the agricultural year who is not expected to work 
regularly or continuously on the holding.  Occasional agricultural workers work for less than 
eight months during the agricultural year. 
 
Unpaid Family Member: 
A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 
living in the same household. 
 
Main Occupation: 
The job or type of work performed by the employed person, or used to be performed by the 
unemployed. The occupation refers to the activity in which the employed works more than 
half of work hours or the most frequent job during the last three months before reference data. 
For the purposes of the agricultural census, the main occupation was divided into agricultural 
and non-agricultural. 
 
Holding Area: 
This is a derived item obtained by summing the area under each land use category.  It is the 
area of all land making up the agricultural holding and includes all land operated by the 
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holding without regard to title or legal form.  Thus, land owned by members of a household 
but rented from others should not be included in the area of the holding. 
 
Area under Permanent Crops: 
This is an area devoted to fruit trees that does not need to be replanted annually, or an area 
used for horticulture i.e., scattered and in association with other crops (inter-cropped). 
 
Nurseries: 
An area where young plants, trees or vines are propagated for the purpose of transplanting.  
Plants in a nursery are not harvested and are therefore not included in the area (temporary 
crops) or current area (permanent crops).  A nursery might be in the open or under protective 
cover.  It may be used for the development of planting materials for the holding itself or for 
sale. Nurseries do not include seed fields and forest tree nurseries. 
 
Cropped Land Under Protective Cover: 
Land under a permanent structure with a roof of glass, plastic or other material used for 
protecting crops against the weather, pests, or diseases. Such structures may be used for 
growing temporary or permanent crops. 
 
French Tunnels: 
A tunnel consisting of a group of iron arches (1-3 inches in diameter) with plastic fixed on it. 
The distance between the curves is around three meters, which makes a tunnel of 6-10 meters 
in width, 30-50 meters in length, and 1.5-2 meters in height. These tunnels are mainly 
cultivated with eggplant, pepper, cucumber, tomato, and kidney beans. 
 
Surface Tunnels: 
A tunnel consisting of plastic fixed on iron wires 1.0-1.8 meters in width and 1.5-2 meters 
high.  These tunnels are mainly used in winter to protect open irrigated vegetables from cold 
weather and to raise the temperature before the fruiting stage. 
 
Cultivated Woodland: 
Includes land used permanently (for five years or more) to grow forest.  Permanent meadows 
and pastures on which trees and shrubs are grown should be recorded under this heading only 
if the growing of forest trees is the most important use of the area and it is used as a source 
for wood or to protect land from erosion, such as pine, oak, cypress, and carob. 
 
Single Crop: 
This term refers to one crop grown alone in the field. This crop may be temporary or 
permanent. 
 
Associated Crops: 
A temporary crop grown in a compact plantation of permanent crops. 
 
Mixed Crops: 
Two or more different temporary or permanent crops (but not both temporary and permanent 
crops) grown simultaneously in the same field or area. 
 
Compact Plantation: 
Includes plants, trees and shrubs planted in a regular and systematic manner, such as in an 
orchard.  Plants, trees or shrubs forming an irregular pattern but dense enough to be 
considered as an orchard are also considered a compact plantation. 
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Scattered Plantation: 
Includes plants and trees scattered or isolated to different degrees without specifying the total 
area occupied. In determining the area covered by scattered trees, the total was based on the 
number of trees on the allocated area by each standard tree (whether of one kind or more) 
planted in the field, scattered or planted on the sides of the field and corridors, as a fence or 
windbreak, or trees scattered in the garden within the agricultural holding. 
 
Agricultural Year: 
The period covering the first of October to the end of September of the following year. 
 
Planting Session for Field Crops: 
The period during which field crops are cultivated. 
- Summer session: from mid-February to mid-April   
- Winter session: from the beginning of October to mid-December. 
 
Planting Session for Vegetables: 
The period during which vegetable crops are cultivated:  
- Winter session: from the beginning of November to the beginning of December  
- Spring session: from mid-February to mid-March 
- Summer session: from mid-May to mid-June  
- Autumn session: from mid-August to mid-September. 
 
Field Crops 
This is a set of temporary crops including cereals such as wheat and barley; legume crops 
such as chick peas and broad beans; oil crops such as sunflower, sesame, peanuts; tuber crops 
such as potatoes and onions; medical crops such as anise, sage, and mint; spice crops such as 
cumin, anise and black cumin; and fodder crops such as clover, alfalfa and sern. 
 
Vegetables 
This is a set of temporary crops used mainly for fresh consumption, including fruit vegetables 
such as pumpkins, eggplants, okra, maize and green legume; root vegetables such as carrots, 
radishes, and onion; leafy vegetables such as lettuce and spinach, plus strawberries, 
watermelon and musk melon.  Vegetables can be grown open or protected. 
 
Permanent Crops (including trees horticulture)  
A crop growth cycle of more than one year that does not need replanting after each season 
and for the previous few years. For example, olive trees, citrus trees, and nuts. It is possible to 
grow permanent crops in intensive agriculture or scattered. The area planted with crops 
include two ways. 
 
Permanent Crops (related to age production - fruit) 
Permanent crops already bearing fruit and producing. Most tree crops become productive 
after a certain length of time. The fall crop, which amounted to this stage in the crop 
production and age had not yielded or produced yields in the reference year because of the 
climatic conditions, or for any other reasons, not included aging trees or other trees, which 
amounted age production but are no longer productive if identified within the crop at the age 
of production. 
 
Unbearing trees horticulture: 
non-bearing means not yet bearing (young plants) but also not anymore bearing (old and 
damaged plants). 
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Rainfed Agricultural Land: 
Refers to agricultural land that relies mainly on rain for irrigation.  
 
Irrigated Area: 
An area of land that is normally provided with water other than rain for the purpose of 
improving production. 
 
Area Harvested 
Refers to the total area from which the crop is gathered. Thus, an area that is destroyed due to 
drought, flooding, pests or any other reason is excluded. The area harvested only covers crops 
grown to maturity. It does not include nurseries and includes all crops harvested regardless of 
their end use, whether for human consumption, for animal feed, or for any other purpose. 
 
Main Source of Water: 
1. Public Water Network: A network of pipes for the purpose of providing clean water to 
households. It normally belongs to a municipality, the council, or to a private company. 
2. Israeli Mekorot company: A network of pipes for the purpose of providing clean water 
to households. It normally belongs to the Israeli Mekorot company. 
3. Collection Water Wells: Wells that are dug in the ground for the purpose of collecting 
rain water. 
4. Springs: Water that is discharged from the ground at an intersection point between the 
topographic surface and the groundwater table.  It could be permanent or seasonal and is 
considered as one of the natural resources for irrigation. 
5. Water Tanks: Using water from vehicles that distribute and transfer water. 
6. Others: If the source of water was not mentioned above. 
 
Surface Irrigation: 
Refers to a system for partially or completely covering land with water for the purpose of 
irrigation. There are various types, including furrow, border strip, open channels and basin 
irrigation, regardless of the water source. 
 
Drip Irrigation: 
A system where water is distributed under low pressure through a piped network in a pre-
determined patter and applied as a small discharge to each plant, where drip emitters apply 
water slowly to the soil surface. 
 
Sprinkler Irrigation: 
Refers to pipe networks through which water moves under pressure before being delivered to 
the crop via sprinkler nozzles. 
 
Livestock: 
Refers to all animals kept or reared mainly for agricultural purposes. Includes cattle, 
buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and other 
domesticated animals, as well as foxes, minks, etc. 
 
Strain: 
A collection of genetic traits and productivity of one type of animal, such as a Friesian cow, 
or Assaf sheep. 
 
Type of Livestock Production System: 
Refers to the general characteristics and practices of raising livestock on the holding. 
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• Semi-intensive farming: the adoption of animals feeding on grazing plus feed to provide 
supplementary nutrition. 

• Intensive farming:  raising animals in barns on feed without outside grazing. 
 
Poultry: 
Refers to all poultry kept for different purposes of production, such as meat from broilers, 
eggs from layers, or meat from turkeys or any type of bird or rabbits. 
 
Maximum Capacity for Production: 
Refers to the maximum number of chicks that can be kept on the farm. 
 
Barns: 
Refers to the place where poultry is kept. It can be a special house or other building. 
 
Number of Cycles in the Barns: 
Refers to the number of production cycles the farmer makes during the agricultural year for 
all poultry houses. 
 
Broiler Cycles: 
The period that extends from the raising of chicks (aged one day) until the final marketing of 
the poultry. 
 
Mothers of Broilers: 
Refers to the chicks kept to produce fertilized eggs for hatching and producing broiler chicks. 
 
Layers: 
Refers to the chicks kept to produce table eggs, not usually for more than 30 months. 
 
Household Poultry: 
Refers to poultry kept in small numbers in special places near the home with the main 
purpose of household consumption e.g., layers, pigeons, geese, ducks, rabbits. 
 
Main Purpose for Raising Animal: 
Refers to the main reason for the animals to be kept.  Normally, milk and meat are the main 
purpose. 
 
Hatchery: 
Special machines for the hatching of poultry eggs. 
 
Modern Beehives: 
A wooden box with specific dimensions consisting of a base, raising box and cover.  Other 
layers and frames may be added or removed. 
 
Local Beehives: 
A locally-made beehive with non-specific dimensions and shapes, made mainly of soil or clay 
and sometimes from wood, to which layers and frames cannot be added. 
 
Machinery and Equipment: 
Covering all machinery, equipment and implements used as inputs to agricultural production. 
This includes everything from simple hand tools, such as a hoe, to complex machinery such 
as a combined harvester. 
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Source of the Machinery/ Equipment: 
Refers to the means by which the holder obtained the right to use the specific item. 
 
Improved Asset: 
The origins of plants that have been genetically improved through hybridization or other 
assets to produce desirable genetic qualities, such as being resistant to disease or to encourage 
early or high production of crops and vegetables.  Assets include seedlings, seeds, bulbs, and 
tubers. 
 
Chemical Fertilizer: 
Fertilizer prepared from inorganic materials manufactured through an industrial process such 
as mechanical enrichment, simple crushing, or more elaborate chemical transformation of one 
or more raw materials, and containing elements of essential nutrients for plant growth, These 
include nitrogenous fertilizer, phosphate fertilizers, potassium fertilizers, and mixed 
fertilizers. 
 
Organic Fertilizers: 
Fertilizer prepared from processed plant or animal material and/or unprocessed mineral 
materials (such as lime, rock or phosphate) containing at least five percent of combined plant 
nutrients. Organic fertilizers include some organic material of animal origin, such as bone 
meal, fish meal, leather meal, and blood. 
 
Pesticides: 
Substances intended to prevent or control disease or pests in plants or animals, including 
vectors of human and animal diseases, unwanted species of plant, or to control the behavior 
or physiology of pests or crops during production or storage. They include insecticides 
herbicides, fungicides, acaricides, termiticides and rodenticides. 
 
Integrated Pest Management: 
The combat system using a wide range of control methods: physical (burning and solar 
disinfection), biological (parasites and predators), chemical (chemical pesticides), and 
mechanical (tillage, hand hoeing and collection of insects).  All of these are used in parallel 
against pests with the aim of maintaining human health, the environment, and the safety of 
the agricultural product. It is also necessary to ensure the survival of pests at a critical level 
without breaching the normal balance between pests and their vital enemies. Chemical 
control is the last option and may be integrated with the other methods of control, in addition 
to the use of chemical pesticides, within regulations which maintain public health, the 
environment, and the quality of agricultural products free from pesticide residues. 
 
Epidemiological Diseases: 
The sudden and unexpected increase in the number of cases of infections of diseases included 
in the World Organization for Animal Diseases, such as brucellosis, foot-and-mouth disease, 
anthrax, bird flu, newcastle, pox, etc. 
 
Source of Agricultural Extension: 
Refers to the source that provides agricultural advice and information to crop and livestock 
producers.  Extension services may be provided by a government institution (MoA), non-
government organization, farmer’s organization, educational institutions, informal grass roots 
organizations, and others. 

 


