تقديـ ـم
يسر دائرة اإلحصاءات العامة أن تقدم تقرير النتائج الرئيسية للتعداد الزراعي  ،2012والذي نفذتو خالل الفرتة
 .2012/3/31-2012/3/11ويعترب ىذا التعداد السابع من سلسلة التعدادات الزراعية اليت نفذهتا الدائرة منذ عام .1513
ويهدف ىذا التقرير إىل توفري بياانت عن تركيبة القطاع الزراعي وخصائص احلائزين الزراعيني واحليازات الزراعية
للقطاع النبايت من حيث استخدامات األرض ،مصادر ادلياه ،نظام الري ،وخصائص قطاع الثروة احليوانية،من
حيث أعدادىا وتوزيعها ،ومزارع الثروة احليوانية ادلنظمة.
وقد مت تنفيذ ىذا التعداد كلياً جبهود وكوادر الدائرة الذاتية ،كما مت متويلو من قبل احلكومة األردنية ومساعدة
مالية من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي.
كما تود دائرة اإلحصاءات العامة أن تعرب عن عميق شكرىا للجنة الوزارية برائسة معايل وزير التخطيط
والتعاون الدويل وأصحاب ادلعايل أعضاء اللجنة على التوجيهات والدعم يف خمتلف اجملاالت ،كما تقدم شكرىا
ألعضاء اللجان الفنية واللجان التنسيقية يف مجيع احملافظات الذين سامهو يف إجناح التعداد الوطين ،وتقدر
الدائرة عالياً مجيع أسر احلائزين الزراعيني اليت متت مقابلتها على وقتها لتقدمي البياانت لباحثي الدائرة .والشكر
اجلزيل أيضاً إىل مجيع ادلؤسسات الرمسية واخلاصة اليت سامهت يف إجناح عمليات التعداد ،وخاصة كوادر وزارة
الزراعة ،وزارة ادلياه والري ،سلطة وادي األردن ،وزارة الداخلية ،األمن العام ،قيادة البادية ،وكافة ادلؤسسات
الرمسية اليت سامهت يف تقدمي كافة ادلساعدات ادلمكنة.
وال يفوتين شكر مجيع الزمالء يف دائرة اإلحصاءات العامة على اجلهود الكبرية اليت بذلوىا يف مجيع مراحل
التعداد إلجناح ىذا العمل الوطين الكبري.
املدير العام
د .قاسم سعيد الزعيب

 .1املقدمة
يعترب قانون اإلحصـاءات رقم

12

لسنة

2012

السند القانوين إلجراء التعداد ،إذ نص القانون على إجراء تعداد

عام كل عشر سنوات على األكثر يف اظتوعد الذي يقرره غتلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يف غتاالت اظتساكن
والسكان ،والزراعة ،والصناعة ،واظتنشآت ،وأي غتال آخر يقرره غتلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ،وعليو
ومبوجـب قـرار غتـلس الوزراء بكتاب الرائسة اصتليلة رقم  9459/1/11/32اتريخ  ،2017/3/5اظتتضمن اظتوافقة على
إجراء التعداد الزراعي ،فقد نفذت دائرة اإلحصاءات العامة التعداد الزراعي الشامل عام .2017
ويعترب التعداد الزراعي ،عملية إحصائية واسعة النطاق ،صتم معلومات عن تركيب القطاع الزراعي (ىيكل القطاع
الزراعي) ابستخدام اضتيازة الزراعية كوحدة عد ،ويشمل العد كافة مناطق اظتملكة .وقد غطى التعداد اضتيازات
النباتية والثروة اضتيوانية اليت حتقق شروط اضتيازة الزراعية .حيث تتضمن عمليات العد رت بياانت حول ؼتتلف
جوانب النشاط الزراعي وتشمل كافة اظتواسم الزراعية خالل العام الزراعي الذي بدأ بتاريخ

2016/8/1

وانتهى

بتاريخ .2017/7/31
 .2أهداف التعداد
يهدف التعداد الزراعي إذل حتقيق األىداف التالية:
 توفَت بياانت ومعلومات إحصائية شاملة ومفصلة وحديثة ،حول البٌت األساسية للقطاع الزراعي لتسهيل
مهمة اظتخططُت يف الدولة سواء أولئك اظتعنيُت ابلتخطيط العام للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،أو
اظتعنيُت برسم السياسات الزراعية ،وكذلك مستخدمي البياانت يف القطاع اطتاص.
 توفَت إطار حديث وشامل للمعاينة الستخدامو يف اظتسوح اإلحصائية الزراعية السنوية والربعية اليت تعتمد
على اضتيازة الزراعية كوحدة معاينة ،يف غتال اإلنتاج النباٌب واضتيواين واالقتصاد الزراعي.
 تقييم التقديرات السنوية ظتسوحات اظتعاينة واطتاصة ابظتساحات اظتزروعة واستخدامات االرض وزراعة
احملاصيل وإنتاجيتها واإلنتاج اضتيواين.
 سد النقص وتغطية القصور يف بعض أنواع البياانت الزراعية لتلبية احتياجات اظتستخدمُت يف ؼتتلف
اجملاالت من خالل توفَت بياانت ومعلومات إحصائية حول مكوانت القطاع الزراعي.
 دعم اظتؤسسات الدولية لربامج تطوير القطاع الزراعي يف األردن من خالل توفَت بياانت ألغراض اظتقارنة
اإلقليمية والدولية.
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 .3التعدادات الزراعية السابقة:
يعترب تعداد

2017

التعداد الساب الذي تنفذه دائرة اإلحصاءات العامة ،حيث نفذت الدائرة ستة تعدادات

زراعية ،أوعتا كان يف العام

،1953

حيث وفر معلومات عامة عـن الـوض الزراعـي فـي الضـفتُت الـشرقيـة والـغربـية

للـمـوسم الـزراعـي  .1954/1953بينما نفذ التعداد الثاين يف العام

1965

حيث اتسم ابلشمولية مقارنة بتعداد

 .1953ونفذ التعداد الثالث يف العام  ،1975حيث غطى ىذا التعداد بشمولية رتي اضتيازات الزراعية اليت تزيد
مساحتها عن ستسة دومنات ،أما يف اضتيازات اليت تقل مساحتها عن ستسة دومنات فقد استخدم أسلوب
اظتعاينة ،حيث بلغ حجم العينة  %20من مجموع هذه الحيازات ،وقد مشل ىذا التعداد حيازات الثروة اضتيوانية ،أما
التعداد الراب فقد نفذ يف العام  ،1983وقد نفذ ابستخدام منهجية التعداد السابق م إجراء بعض التعديالت
على بنود االستبيان .ويف العام

1997

نفذ التعداد اطتامس حيث غطى رتي اضتيازات الزراعية النباتية اليت تزيد

مساحتها عن دوزل تغطية شاملة ابإلضافة على اضتيازات اضتيوانية واظتختلطة.
ويف العام  2007نفذت الدائرة تعدادىا الزراعي السادس والذي وفر بياانت احصائية شاملة ومفصلة حول البنية
االساسية للقطاع الزراعي ،وقد استخدمت الدائرة أحدث التقنيات يف حينها ونفذت التعداد ابستخدام اصتهاز
الكفي (.)PDA
 .4منهجية التعدادالزراعي :7102
نظرا لتنوع النشاطات الزراعية ،وحرصا على ضمان تغطية أمشل وأوس عتذه النشاطات مبا يليب االحتياجات
الوطنية والدولية ،فقد ًب تقسيم ىذا القطاع اذل:
 قطاع منظم :يشمل الوحدات الزراعية اظتنظمة يف األغوار واضتيازات اليت تروى من اآلابر االرتوازية إضافة
إذل مزارع األبقار والدواجن اظتنظمة ،وقد اعتمدت الدائرة على اإلطار الذي وفرتو سجالت وزارة الزراعة
وسلطة وادي االردن وسلطة اظتياه ،كذلك اعتمدت على كوادر ىذه اظتؤسسات يف مرافقة ابحثي الدائرة
اثناء زايراهتم لغالبية اضتيازات من خالل ضباط االرتباط واظتنسقُت الذين ًب تسميتهم عتذه الغاية.
 قطاع غَت منظم :ومشل ابقي اضتيازات اليت توفرت فيها شروط اضتيازة الزراعية اظتعتمدة لغاايت تنفيذ
التعداد ،وتضمنت اضتيازات النباتية البعلية أو تلك اليت تروى من غَت اآلابر االرتوازية ،إضافةً ضتيازات
الضأن واظتاعز واصتمال وغَتىا من أنواع الًتبية اظتنزلية .حيث ًب رت بياانت ىذا القطاع من خالل زايرة
كافة اظتساكن يف اظتملكة ساكن ابستخدام اإلطار السكاين
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 1.4مشولية التعداد الزراعي:
خالل تنفيذ التعداد دتت زايرة كافة اضتيازات الزراعية اظتنظمة وزايرة كافة مساكن اظتملكة ،ورت البياانت عن
اضتيازات اليت حققت الشروط التالية:
 اضتيازة النباتية :ىي اضتيازة اليت تشتمل على ػتاصيل خضروات ،أو ػتاصيل حقلية ،أو أشجار ذتريو،
واليت مساحتها الكلية دوزل صاحل فأكثر أو أي مساحة ػتمية (بيوت بالستيكية أو أنفاق أو بيوت
زجاجيو).
 اضتيازة اضتيوانية :وتشمل أي حيازة حتقق واحدة أو أكثر من الشروط التالية:
 عشرة رؤوس من الضأن أو اظتاعز أو كليهما. رأس واحد من اصتمال أو أكثر. خلية ؿتل عاملة أو أكثر. بقرة أنثى واحدة أو أكثر (تربية منزلية). ثالثون من الدواجن اظتنزلية. مزارع الثروة اضتيوانية اظتنظمة :وتتضمن مزارع تربية السمك ،ومزارع األبقار اظتنظمة ،ومزارع الدواجناظتنظمة أبنواعها الالحم واألمهات والبياض واصتدات.
 2.4آلية مجع البياانت واستخدام االنظمة االلكرتونية:
ًب تنفيذ التعداد من خالل إجراء اظتقابلة الشخصية ،ودتيز ىذا التعداد عن التعدادات الزراعية السابقة أبسلوب
رت البياانت ،حيث وظفت الدائرة أحدث وسائل التكنولوجيا يف ىذا التعداد ،فقد نفذتو الدائرة ابستخدام
االجهزة اللوحية ( )Tabletsيف كافة مراحلو ،مستفيد ًة من البنية التحتية ،واطتربات الذاتية لكوادر الدائرة ،واليت ًب
اكتساهبا من التجربة الناجحة للدائرة يف تنفيذ التعداد السكاين

2015

الكًتونياً وبكافة مراحلو أيضاً .وعتذا

الغرض ًب تطوير عدة انظمة برغتية على النحو التارل:
 نظام رت البياانت :حيث ًب تطوير استمارة عد الكًتونيةً ،ب خالعتا ادخال البياانت مباشرةً من قبلالباحث على األجهزة اللوحية يف اظتيدان ،حيث تضمن ىذا النظام الية تدقيق مباشرة أثناء عملية
االدخال ،وبذلك إختصرت ىذه اآللية عمليات التدقيق ،والًتميز ،واإلدخال اظتتبعة يف األسلوب الورقي،
إضافة اذل أن ىذه اآللية تعزز اضتفاظ على سرية البياانت.
 نظام اطترائط اصتغرافية :قام قسم نظم اظتعلومات اصتغرافية ابستخراج رتي خرائط بلوكات اظتملكةالكًتونياً ،من واق التعداد السكاين  ،2015وحتميل ىذه اطترائط على أجهزة العد حسب اظتهام اظتسندة
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لكل ابحث ،األمر الذي مكن الباحثُت واظتراقبُت من االستدالل على مناطق عملهم بشكل اكثر دقة،
إضافةً إذل ضبط جودة البياانت من خالل إغالق برانمج اإلدخال فور مغادرة الباحث منطقة عملو.
 نظام إدارة العمل اظتيداينً :ب تطوير نظام خاص ابدارة العمل اظتيداين لتمكُت العاملُت يف اظتيدان منإسناد اظتهام للباحثُت يف مراكز العد بشكل الكًتوين ،كما اشتمل ىذا النظام على رتي التقارير اليت
مكنت االدارة اظتيدانية من متابعة االؾتاز بشكل ضتظي.
 نظام االعتماد واظتراجعة :مكن ىذا النظام الفنيُت يف مركز الدائرة من االطالع على البياانت اظتدخلو منقبل الباحثُت أوالً أبول ،حبيث يتم اعتماد االستمارات الصحيحة وإعادة اطتاطئة اذل اظتيدان الكًتونياً
لتتم مراجعتها وتصويب االخطاء من قبل الباحث أو اعادة زايرة اضتائز للتأكد من دقة البياانت.
 نظام التقارير والنتائج :وفر النظام رتي التقارير الالزمة لإلطالع على اظتؤشرات الرئيسية لبياانت التعدادأوالً أبول ،وذلك ألغراض اجراء عمليات التدقيق واظتتابعة بشكل فوري.
 نظام تناقل البياانت :زودت األجهزة اللوحية بشرائح اتصال خلوية ،متصلة مباشرًة م اطتادم الرئيسي يفمركز الدائرة بشكل آمن ويضمن سرية البياانت .وقد مكن ىذا النظام الباحثُت من إجراء عملية تناقل
البياانت من كافة األجهزة اللوحية يف اظتملكة إذل اطتادم الرئيسي فور انتهاء رت البياانت ،وحتميل اظتهام
اصتديدة اظتسندة للباحث ،إضافةً ألية حتديثات تطرأ على برانمج العد.
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 3.4اإلسناد الزمين للتعداد الزراعي

7102

يعترب العام الزراعي  2017/2016ىو اإلسناد الزمٍت صتمي البياانت واظتعلومات اإلحصائية اليت ًب رتعها يف التعداد
الزراعي  ،2017ابستثناء بياانت الثروة اضتيوانية حيث اعترب يوم  2017/5/1ىو يوم اإلسناد الزمٍت عتا.
 .5مراحل تنفيذ التعداد الزراعي

7102

 1.5مرحلة التخطيط والتحضري:
وقد ًب يف ىذه اظترحلة ما يلي:
 إصدار قرار من غتلس الوزراء اظتوقر إبجراء التعداد الزراعي. إعداد اعتيكل التنظيمي للتعداد الزراعي ،وتشكيل صتان التعداد الزراعي ،مثل اللجنة الوزارية ،واللجنةالفنية ،واللجنة اإلدارية واظتالية ،واللجنة اإلعالمية ،إضافة اذل اللجان الفرعية األخرى مثل صتنة تنسيب
اإلنفاق ،واللجان التنسيقية يف احملافظات ،وحتديد مهام كل منها .حيث مثلت رتي اظتؤسسات الرشتية
اظتعنية يف القطاع الزراعي ضمن ىذه اللجان من خالل ضباط ارتباط ومنسقُت ،وقد مشلت ىذه
اظتؤسسات وزارة الزراعة ،واظتياه والري ،والصناعة والتجارة ،والداخلية.
 إعداد خطط التعداد اظتختلفة ،وحتديد متطلبات ومستلزمات كل مرحلة ،ونوعية وأعداد العاملُت حسباظتستوايت اظتطلوبة ،وإعداد برامج تدريبهم ومستلزماهتا وتنفيذىا .كذلك وض اصتداول الزمنية ظتراحل
لتعداد ،الذي يتضمن اتريخ بدء وانتهاء كل مرحلة من اظتراحل ،وفعاليات وأنشطة التعداد ضمن كل
مرحلة.
 جتهيز مكاتب إقليمية ،ومكاتب ميدانية ،لإلشراف على سَت العمل اظتيداين يف ؼتتلف مناطق العد.وتوفَت اللوازم ،واظتعدات ،والسيارات ،والقرطاسية ،واظتكاتب ،وأجهزة اضتاسوب الالزمة ،وغَتىا.
 حتضَت اطترائط االلكًتونية اظتتضمنة البلوكات واظتباين واليت أعدت ألغراض التعداد العام للسكانواظتساكن  2015من قبل قسم اطترائط اصتغرافية يف الدائرة.
 إعداد واعتماد جداول ؼترجات التعداد اليت تليب احتياجات اظتستخدمُت .وإعداد جداول حتليلية خاصةابضتاسب اآلرل.
 وض اظتعايَت والتصانيف الفنية اليت استخدمت يف التعداد واليت اعتمدت على اظتنهجيات والتصانيفالدولية .تصميم منوذج حصر اضتائزين الزراعيُت واالستمارة وفقا لالحتياجات الوطنية ومتطلبات منظمة
األغذية والزراعة لألمم اظتتحدة ( ،)FAOووفقاً للربانمج العاظتي اصتديد للتعداد الزراعي ،»WCA«2020
-5-

والذي ًب تدريب الفنيُت اظتعنيُت يف الدائرة عليو خالل الورشة التدريبية اليت عقدهتا منظمة األغذية
والزراعة التابعة لألمم اظتتحدة ابلتعاون م اظتعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية « »AITRSيف
عمان يف شهر أاير .2016
 وض قواعد التدقيق وتعليمات تعبئة اال ستمارات من قبل الفنيُت ذوي اطتربة يف ؼتتلف أنواع اضتيازاتاليت سيغطيها التعداد ،وإعداد كتيب التعليمات ،وجداول الًتميز ،وكافة واثئق التعداد ،وتسليمها م
االستمارة لفريق الربغتة ليصار إذل حتويلها الكًتونياً ،واعداد برامج ادارة العمل اظتيداين ،وتقارير اظتتابعة
الفورية.
 اختاذ اإلجراءات اظتتعلقة ابستخدام األجهزة اللوحية والربغتيات الالزمة عتا واستالم ىذه األجهزة ،والتأكدمن سالمتها الفنية ابلتعاون م قسم الدعم الفٍت يف الدائرة.
 جتريب الربانمج من قبل الفنيُت ،وإدخال غتموعة من األمثلة العملية على األجهزة اللوحية والتأكد منفعالية كافة قواعد التدقيق ،ومرونة استخدام الربانمج ،ومن ٍب تزويد اظتربغتُت ابظتالحظات واظتشاكل،
وإجياد اضتلول اظتناسبة ابلتعاون ما بُت الفنيُت الزراعيُت واظتربغتُت.
-

إجراء العد التجرييب الختبار مرحلة العد للتأكد من اصتاىزية اإللكًتونية والفنية واظتيدانية.
قامت غتموعة من الفرق اظتيدانية إبجراء عد جترييب يف كل من مناطق األغوار واظترتفعات التابعة حملافظة
ظتدة استمرت  44يوما ،وقد استهدفت عملية العد التجرييب مايلي:
 .4اختبار استمارة التعداد من حيث ترابط االسئلة وقواعد التدقيق االلكًتونية.
 .2تقدير الوقت الالزم الستيفاء البياانت.
 3.تقدير اعداد الكوادر اظتيدانية الالزمة ظترحلة العد الفعلي.
 .4اختبار استخدام منظومة التعداد الزراعي االلكًتونية من أجهزة والتناقل االلكًتوين للبياانت.
اكتسب العاملون يف مرحلة العد التجرييب خربة جيدة يف تعبئة منوذج اضتصر واستمارة التعداد ابستخدام
اصتهاز الكفي ،والتعرف على اظتشكالت اظتيدانية وأسلوب حلها ،واستنادا إذل نتائج مرحلة العد التجرييب
فقد ًب إجراء التعديالت الالزمة على استمارة التعداد االلكًتونية وبعض بنودىا.

 البدء بتنفيذ اضتملة اإلعالمية ،وإصدار مسابقة لتصميم شعار التعداد الزراعيبروشور التعداد الزراعي.
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2017

واعتماده ،وإقرار

 2.5مرحلة التنفيذ الفعلي للتعداد:
وقد اشتملت ىذه اظترحلة على ما يلي:
 تدريب الكوادر اظتيدانية وتوزيعها حسب مناطق العمل .حيث يعترب تدريب العاملُت يف التعداد مسألةرئيسية تتطلب الكثَت من اصتهد واإلعداد نظراً لضخامة أعداد اظتشاركُت من جهة ،والتأكد من بناء
قدرات الباحثُت لنفيذ عمليات العد .حيث أعدت خطة اشتملت على مرحلتُت :األوذل لتدريب الفرق
العاملة يف مرحلة ع ّد الوحدات الزراعية يف األغوار ،ومزارع الدواجن اظتنظمة ،وحيازات اآلابر االرتوازية،
والثانية تدريب الفرق العاملة يف مرحلة ع ّد اضتائزين الزراعيُت من خالل اظتساكن.
 عقدت الدورة التدريبية األوذل ظترحلة عد األغوار ظتدة اسبوع يف شهر آذار ،حيث قام الطاقم الفٍتللتعداد مبهام تدريب الباحثُت واظتراقبُت البالغ عددىم  65موظفاً من كادر قسم اظتسوح اظتيدانية الزراعية،
أما الدورة الثانية فقد عقدت ظتدة أربعة أسابي خالل شهر آب يف مراكز الع ّد يف احملافظات واأللوية،
وقام خالعتا اظتدربُت بتدريب اظتراقبُت والباحثُت وموظفي الدعم الفٍت والبالغ عددىم حوارل  431موظفاً
ًب تعيينهم على حساب اظتشاري اظتؤقتة.
 مشل الربانمج التدرييب التعريف أبىداف التعداد ،ومنهجية رت البياانت ،والتعاريف واظتصطلحات،وأسلوب تعبئة منوذج اضتصر ،واستمارة التعداد ،وتعريف اظتشاركُت من ؼتتلف اظتستوايت بواجباهتم
ومسؤولياهتم ضمن اظتهام اظتنوطة بكل منهم ،إضافة إذل تدريبهم على استخدام اجهزة التابلت والتعامل
معها فنياً وتقنياً .ويف هناية الدورة التدريبية ،عقد قسم اصتودة امتحاانً شامالً لضمان كفاءة اظتتدربُت.
 -تكثيف اضتملة اإلعالميةً :بّ إعداد خطة للحملة اإلعالمية للتعداد الزراعي وتشكيل صتنة معنية ابألمر

وتوزي األدوار حبيث تغطي ؼتتلف اصتوانب اإلعالمية واليت حتقق ىدف ىذه اضتملة وحسب مراحل

التنفيذ ،حيث ًب عمل لقاءات صحفية لعطوفة اظتدير العام /اظتدير الوطٍت للتعداد الزراعي .وتزويد
التلفزيون األردين برسائل إعالمية لعرضها على قناة التلفزيون األردين .واعداد فيلم تعريفي عن التعداد
الزراعي من قبل التلفزيون األردين .وإعداد ثالثة تقارير اخبارية يف األقاليم الثالث من قبل التلفزيون
األردين ًب بثها خالل النشرات اإلخبارية اليومية.
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 3.5مرحلة مجع البياانت
نفذت عملية رت البياانت على عدة فًتات زمنية مراعا ًة للمواسم الزراعية يف األغوار ،إضافة اذل األمهية النسبية
للقطاع الزراعي اظتنظم حيث كانت على النحو التارل:
الفرتة الزمنية األوىل :عد القطاع املنظم

ومشلت ىذه اظترحلة عد حيازات الوحدات الزراعية يف األغوار ،وحيازات اآلابر االرتوازية ،ومزارع الدواجن اظتنظمة
ومزارع األبقار اظتنظمة ،حيث دتت من خالل إجراء زايرتُت كما يلي:
أ .زايرة اضتيازة :وتستهدف رت بياانت اضتيازة ،وتتضمن عنوان اضتيازة ،وعنوان اضتائز ،ابإلضافة اذل
نوع اضتيازة (نباتية أو حيوانية) ،ومساحتها وانواع الزراعات وانواع الثروة اضتيوانية ،والتكوين الرأشتارل
للحيازة.
ب .زايرة اضتائزً :ب إجراء زايرة منفصلة للحائز نتيجة وجود صعوبة يف اضتصول على بياانت اضتائز
التفصيلية من العمال اظتتواجدين عادة يف اظتزرعة .وتتضمن بياانت اضتائز :عمره ،وجنسيتو ،ومهنتو
الرئيسية والثانوية ،واظتستوى التعليمي الذي أهناه اضتائز ،وعدد أفراد اسرتو ،وفئاهتم العمرية ،ونظام
حيازة اصتزء (حق االستغالل) ،وإدارة اضتيازة.
الفرتة الزمنية الثانية :مرحلة ع ّد القطاع الزراعي غري املنظم:

ومشلت ىذه اظترحلة عد ابقي اضتيازات الزراعية اليت يستهدفها التعداد مثل حيازات الضأن واظتاعز واصتمال
وحيازات الًتبية اظتنزلية للدواجن واألبقار والنحل ،وإضافة اذل اضتيازات النباتية البعلية أو تلك اليت تروى من غَت
اآلابر االرتوازية .وًب رت ىذه البياانت من خالل زايرة كافة مساكن اظتملكة من واق اإلطار السكاين الذي وفره
التعداد السكاين

.2015

حيث ًب البدء يف مرحلة رت البياانت للحيازات الزراعية من اظتساكن يف كافة ػتافظات اظتملكة بتاريخ
 2017/9/6واستمرت ىذه اظترحلة لغاية

.2018/3/31

 4.5مرحلة استخراج وحتليل النتائج
دتيز ىذا التعداد ابستخراج النتائج بشكل مباشر ؽتا أاتح فرصة إجراء عمليات التدقيق والتصويب فور تناقلها،
وابلتارل استخراج النتائج األولية للتعداد خالل األايم القليلة اليت تلت انتهاء العمل اظتيداين ،واستمرت عملية
تنظيف البياانت والتأكد من اتساقها ومنطقيتها مدة  30يوماً فقط ،ؽتا أاتح إعداد تقرير النتائج األولية للتعداد
يف هناية شهر نيسان  .2018كما تضمنت ىذة اظترحلة ما يلي:
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استخراج النتائج النهائية للتعداد خالل األربعة شهور التالية ،حيث يتوق أن تصدر النتائج النهائية يف شهرآب  2018على شكل غتلدات ورقية ،وأقراص مرنة ،وعلى موق الدائرة اإللكًتوين.
 إجراء حتليل إحصائي للنتائج واستخراج اظتؤشرات. كتابة التقرير النهائي.. 6جودة البياانت
شارك قسم اصتودة يف التعداد الزراعي من اظتراحل االوذل للتعداد الزراعي حيث كان عضواً يف اللجنة الفنية للتعداد
ومشاركاً يف أكثر اإلجتماعات األولية اليت ًب فيها التحضَت عتذا العمل الكبَت على مستوى االردن .لضمان
سالمة سَت العمليات واإلجراءات يف كل اظتراحل اليت تضمن اضتصول على بياانت سليمة ذات جودة عالية.
حيث ًب تطبيق مبادئ اصتودة الدولية اظتعمول هبا عاظتيا على كل اظتراحل منذ انطالق العمليات ووض اظتادة
العلمية ومناقشتها م اظتعنيُت وتوثيق األسئلة واإلجاابت والنقاشات اليت دتت،وعمليات تدريب اظتدربُت ورصد
الدورة كاملة واليت من خالعتا ًب اإلتفاق على مفاىيم موحدة للتدريب .واجريت التقييمات واإلختبارات لكل
ىذه العمليات.
كما دتت عمليات التدريب مبشاركة قسم اصتودة واليت رصد فيها البيئة التدريبية كاملة من حيث تقييم اظتدربُت
واظتتدربُت وقياس مدى فهم اظتتدربُت للمادة وتفاعلهم داخل القاعة التدريبية وجتريب اإلستمارة إلكًتونيا ورصد
وتوثيق اظتالحظات وكتابتها يف تقرير مفصل يرف لإلدارة العليا بشكل يومي وإرفاق نتائج التقييم واإلختبارات الىت
جترى للمتدربُت ابلتعاون م القائمُت على التدريب.
ًب مرافة الفرق يف عملية التجريب لإلستمارة اإللكًتونية والتأكد من فاعلية الربانمج والعمل على جتمي
اظتالحظات والبنود اطتاصة هبذه العملية وإجراء اكثرمن إختبار عتذه اإلستمارة من قبل فريق اصتودة يف اظتيدان
والبدء يف خطة قسم اصتودة قبل مرحلة التنفيذ.
كما رافقت فرق اصتودة العملية وأجرت عمليات العد البعدي والتأكد من سالمة البياانت اظتستوفاة ورصد كافة
اظتالجظات اليت تستجد من حاالت جديدة ومعاصتتها م اظتعنيُت.
ًب تطبيق مبادئ اصتودة على كل احملاور واجريت اختبارات لعمليات التطابق واظتقارنة والتوثيق وشفافية ىذه
البياانت ودقتها واستغالل الوقت وموثوقيتها ولغاية ىذه اللحظة تتم اظتتابعة يف دراسة النتائج االولية قبل اطالقها.
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 .2املصطلحات والتعاريف:
 - 1/7التجم السكاين:
ىو اظتكان الذي يقيم فيو السكان كأفراد أو رتاعات يف مبان ومساكن اثبتة أو متحركة .وقد يكون التجم مركزا
ظتمارسة نشاط اقتصادي واحد أو أكثر ،وختتلف التجمعات السكانية اختالفا كبَتاً من حيث حجم السكان فيها.
وعادة ما حيمل التجم السكاين اشتا مييزه عن التجمعات األخرى وللتجم حدوداً واضحة ويتكون التجم
السكاين من بلوك واحد أو أكثر .وللغاايت االحصائية،فإن كل جتم سكاين يف اظتملكة يتب قضاء معيناً (سواء
كان قضاء ومهياً أو فعلياً) ،وأن كل قضاء يتب لواء ،وان كل لواء يتب ػتافظة .وقد خصص لكل جتم سكاين
رقماً(رمزاً) مييزه عن غَته من التجمعات وكذلك ابلنسبة للتقسيمات االدارية واالحصائية على ؼتتلف مستواايهتا.
 -2/7اظتنطقة:
مبوجب نظام التسمية والًتقيم يف البلدايت قسمت كل مدينة إذل مناطق خدمية ولكل منطقة اسم ورقم مييزىا عن
بقية اظتناطق .ولغاايت إحصائية تعترب التجمعات السكانية اليت دل تقسم إذل مناطق من قبل البلدايت اليت تتب عتا،
منطقة واحدة.
 -3/7اضتي:
مبوجب نظام التسمية والًتقيم قسمت كل منطقة يف اظتدن والتجمعات السكانية األخرى إذل أحياء ولكل حي اسم
ورقم مييزه عن بقية األحياء .ولغاايت إحصائية يعترب التجم حي واحداً يف حالة أن التجم غَت مقسم إذل أحياء.
 -4/7البلوك:
غتموعة من اظتباين تكون جتمعا سكانيا أو جزءا من جتم سكاين ،لو حدود اصطناعية كالشوارع اظتعبدة وغَت
اظتعبدة ،الدخالت واظتمرات ،األدراج ،أعمدة الكهرابء ،اعتاتف وسكة اضتديد ...اخل ،أو حدود طبيعية كاصتبال،
األهنـار واألوديـة ميكن التعرف عليها على الطبيعة بسهولة .وقد وض حول حدود كل بلوك عالمات ؽتيزة ذات
أشكال مستطيلة تبُت حدوده اطتارجية وحتمل رقما مييزه عن البلوكات اجملاورة.
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 -5/7الشارع (الطريق):
ؽتر عام أو خاص يؤدي إذل مداخل مبٌت أو أكثر ،وقد يكون الشارع مرصوفاً (معبداً) أو غَت مرصوف (ترايب) ،وقد
يكون مستقيما أو متعرجاً ،وقد يكون مفتوحا من طرفُت أو مسدودا من طرف واحـد .وقد يكون للشارع اسم مييزه
عن غَته من الشوارع اجملاورة أو القريبة منو وقد ال يكون لو اسم ،وقد يكون االسم الذي يعرف بو الشارع لو صفة
رشتية أو انو بدون أي صفة رشتية.
 -6/7اظتبٌت:
ىو كل مشيد قائم بذاتو مثبت على اليابسة أو اظتاء بصفة دائمة أو مؤقتة مكون من أي مادة كانت ،يتكون من
طابق واحد أو أكثر ولـو سقف ،يستخدم لسكن اآلدميُت أو ظتمارسة العمل أو العبادة أو التسلية ،لو ابب
(مدخل) أو أكثر يؤدي من طريق عام أو خاص إذل رتي أو غالبية مشتمالتو .تعترب ملحقات اظتبٌت مثل (الكراج،
دكان ،دورة اظتياه ،اظتخزن) من تواب اظتبٌت األساسية وليست مباين مستقلة ،ال تعترب مباين كذلك كل من مظالت
مواقف الباصات ،اصتسور وأكشاك وػتوالت الكهرابء واظتباين اظتهجورة.
 -7/7صفة أشغال اظتبٌت:
للسكن فقط.
للعمل فقط.
للعبادة كاظتساجد و الكنائس.
للًتفية والثقافة.
متعدد األغراض كالعمل و السكن.
مغلق :ىو اظتبٌت الذي يقطنو سكان ولكنهم غَت موجودين وقت الزايرة (وقت اضتصر).
خال :وىو اظتبٌت الذي ال يقطنو أحد وقت التعداد وخال من أي موجودات .وتعترب اظتباين اظتفروشة وال يقطنها
أحد وقت التعداد خالية كذلك.
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حتت التشييد :ىو اظتبٌت الذي لو سقف وجدران وىو قيد البناء أو التشطيب حالياً ،أي أنو غَت مستكمل البناء
وغَت جاىز لإلشغال وقت التعداد.
 -8/7اظتدخل الرئيسي للمبٌت:
ىو اظتدخل أو الباب الذي يطل على الشارع أو اظتمر أو الدخلة أو الدرج ويؤدي إذل مشتمالت اظتبٌت وطوابقو ،وقد
يكون للمبٌت أكثر من مدخل لو نفس الصفات ،إال انو يتم اختيار أكثرىا استخداما واعتباره مدخال رئيسياً.
 -9/7اظتدخل الفرعي للمبٌت:
ىو كل مدخل (أو ابب) يؤدي إذل مشتمالت اظتبٌت ودل يتم اعتباره مدخال رئيسيا لعدم انطباق الشروط السابقة
الذكر عليو.
 -10/7اظتسكن:
ىو عبارة عن مبٌت أبكملو (أو جزء من مبٌت) لو جدران وسقف ،اعد أصال لسكن أسرة معيشية واحدة أو أكثر
مهما كانت صفة إشغالو حىت وان كان خاليا أو مغلقا أو حتت التشييد وقت اظتسح .يتكون اظتسكن من غرفة أو
أكثر م منافعها ولـو ابب مستقل عن اظتساكن األخرى يؤدي مباشرة (أو عن طريق ؽتر أو درج) إذل الطريق العام
دون اظترور مبساكن أخرى .وال تعترب مسكنا اظتباين اظتهجورة اليت ال تصلح للسكن اآلدمي.
وألغراض التعداد فإن كل مكان وجد مأىوالً وقت اضتصر يعترب مسكناً .وعلى ذلك يكون اظتسكن إحدى
اضتاالت التالية:
مبٌت مشيد أصالً الستخدام أسرة واحدة مثل الفيال.
جزء من اظتبٌت مثل الشقة يف العمارة أو الدار.
مكان مشغول بسكن داخل مبٌت منشأة مثل سكن اضتارس أو مدير اظتنشأة.
مبٌت معد أصالً للسكن يستخدم منشأة وسكن يف نفس الوقت.
اظتباين اعتامشية وقت اضتصر.
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 -11/7صفة أشغال اظتسكن:
مأىول أبسرة خاصة
مأىول أبسرة رتاعية
خال :وىو اظتسكن الذي ال يقطنو أحد وقت التعداد ،وال يتواجد فيو أي موجودات .وتعترب اظتساكن اظتفروشة وال
يقطنها أحد وقت التعداد خالية كذلك.
مغلق :ىو اظتسكن الذي يقطنو سكان ولكنهم غَت موجودين وقت الزايرة (وقت اضتصر) كأن يكون قاطنيو قد
توجهوا لزايرة أسرة أخرى أو لقضاء مهمة أو سياحة داخل أو خارج األردن.
حتت اإلنشاء :ىو اظتسكن الذي لو سقف وجدران وىو قيد البناء أو التشطيب حالياً ،أي أنو غَت مستكمل البناء
وغَت جاىز للسكن وقت التعداد.
 -12/7اظتنشأة:
ىي مكان اثبت يزاول فيو نشاط اقتصادي واحد أو أنشطة متكاملة أو متماثلة ،وميلك ىذه اظتنشاة مالك واحد،
فردا كان أو شركة ،أي أن اظتالك قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباراي .وتعترب رتي األماكن اظتوجودة داخل مبٌت
واحد أو غتموعة مباين داخل سور منشاة واحدة طاظتا ميلكها شخص طبيعي أو اعتباري واحد ،يزاول فيها نشاط
اقتصادي واحد أو متكامل أو متماثل .أما إذا كانت اظتؤسسة أو الشركة تزاول أكثر من نشاط يف مبٌت أو جزء
منو ،فيعترب كل نشاط منشأة شريطة أن تكون عتا حساابت مستقلة ،وزايدة يف التوضيح فانو إذا تواجد نشاطان
ؼتتلفان يزاوالن يف مكان واحد وأمكن الفصل بينهما من الناحية اظتالية ،أي كل منهما ميسك حساابت مستقلة،
فيعترب كل نشاط يف ىذه اضتالة منشأة مستقلة .ويف حال عدم التمكن من الفصل فتعامل كلها كمنشاة واحدة
ويغلب النشاط االقتصادي الذي تعتربه اظتنشاة رئيسيا عتا ،وتعترب بقية األنشطة اثنوية أو مساندة تدرج بياانهتا ضمن
استمارة النشاط الرئيسي .ويشًتط أيضا للمنشاة أن يكون هبا مشتغل أو أكثر من اجل مزاولة النشاط االقتصادي.
وهبذا اظتعٌت للمنشاة فان أساس اعتمادىا كمنشاة ىو وجودىا يف مكان اثبت ،وبذلك فان الباعة اظتتجولون ال
يعتربون منشات كما أن البسطات يف الشوارع ال تعترب منشات بينما تعترب البسطة اظترخصة والثابتة يف سوق عام أو
مبٌت منشاة يتم مشوعتا يف التعداد .وألغراض التعداد الزراعي البد من حتديد نوع اظتنشأة فيما إذا كانت مزرعة
منظمة وجيب حتديد نوع اظتزرعة كأن تكون مثال مزرعة دجاج بياض أو الحم أو مزرعة أبقار.
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 -13/7صفة إشغال اظتنشأة:
 منشأة مأىولة . منشأة للعمل فقط. خال :وىي اظتنشأة اطتالية من أية موجودات. مغلق :وىي اظتنشأة اظتغلقة حبيث ال ميكن االستدالل على اشتها وال نشاطها االقتصادي. حتت اإلنشاء :وىي منشأة عتا سقف وجدران وىي قيد البناء أو التشطيب حالياً ،أي أهنا غَت مستكملة البناءوغَت جاىزة ظتزاولة أي نشاط اقتصادي وقت التعداد.
 للعبادة فقط كاظتساجد والكنائس. للًتفيو والثقافة. -14/7األسرة:
ىي عبارة عن فرد أو أكثر يشغلون وحدة سكنية مستقلة (أو جزءا منها) .ولغاايت التعداد ىناك نوعان من األسر
مها األسرة اطتاصة واألسرة اصتماعية .األسرة اطتاصة فهي اليت عتا رئيس (رب األسرة) ويساىم أفرادىا يف اإلنفاق
من دخل رب األسرة أو بعض أفرادىا ،ومن الشائ وجود صلة قرىب تربط معظم أفراد األسرة الواحدة بعضهم
ببعض .ومن الشائ أيضا اشًتاكهم يف رتي وجبات الطعام أو بعضها .أما األسرة اصتماعية فليس عتا رب أسرة
وتتكون من غتموعة أفراد ولكنهم ال يشًتكون معا يف ترتيبات الدخل واإلنفاق مثل مساكن العمال اصتماعية
ومساكن اظتمرضُت واظتمرضات خارج اظتستشفى ومساكن اظتعلمُت واظتعلمات ونزالء الفنادق والسجون ومساكن
العجزة واأليتام واظتصحات العقلية ويستثٌت من ىؤالء معسكرات اصتيش واألمن بكافة فروعها .وإلغراض التعداد
الزراعي فان رب األسرة يف األسر اصتماعية واليت تتعلق مبساكن العمال اصتماعية ىو األكرب سنا.
 -15/7اضتدائق اظتنزلية :
ىي عبارة عن ارض مزروعة حول اظتنزل وال تنطبق عليها شروط اضتيازة النباتية وتستغل لزراعة نبااتت الزينة كالورود
أو األشجار الثمرية أو اطتضروات أو احملاصيل اضتقلية.
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 -16/7اضتيازة الزراعية :
ىي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي ختض إلدارة واحدة ،و تشمل رتي اضتيواانت اظتوجودة وكل األراضي اظتستعملة
كليا أو جزيئا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن اظتلكية أو الشكل القانوين .وقد تكون إدارة اضتيازة الواحدة
بيد شخص واحد أو أسرة ،و قد يشًتك فيها شخصان أو أسراتن أو أكثر ،و قد تتوالىا عشَتة أو قبيلة أو قد
تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو رتعية تعاونية أو وكالة حكومية .و قد تتكون ارض اضتيازة من جزء
واحد أو أكثر ،تق يف جتم واحد بشرط أن يشًتك رتي أجزاء اضتيازة يف وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة واظتباين
الزراعية واآلالت الزراعية وحيواانت اصتر .وال تعترب كال من النشاطات االقتصادية التالية حيازات زراعية كون
نشاطاهتا تق خارج نطاق الزراعة:
 الصيد والقنص وتربية حيواانت الصيد. استغالل الغاابت أو قط األخشاب. صيد األشتاك. اطتدمات الزراعية.* مالحظة :جيب احضار الغاابت واظتشاتل اليت تق ضمن اضتيازة واليت تعرف مبا يلي :
 تعريف الغاابت (أشجار حرجية) :وىي جزء من مساحة اضتيازة اليت حتتوي على أشجار حرجية بشكل كثيف،وجدت ابلطبيعة أو بفعل اإلنسان ،وعتا أو سيكون عتا قيمة كأخشاب أو منتجات أخرى للغاابت أو تستخدم
كمصدات رايح.
 مساحة اظتشاتل :وىي جزء من مساحة اضتيازة تستخدم إلنتاج األشبال سواء لنقلها أو لبيعها ،وسواء كانتأشتال خضراوات مثل ا لبندورة أو أشتال ػتاصيل حقلية مثل التبغ أو أشتال أشجار ذترية مثل اضتمضيات.
ويستثٌت من ذلك مشاتل األشجار اضترجية واظتشاتل اطتاصة واضتكومية.
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 -17/7اضتيازة النباتية:
ىي اضتيازة اليت تشمل على ػتاصيل خضروات أو ػتاصيل حقلية أو أشجار ذترية واليت مساحتها الكلية دوزل صاحل
فأكثر أو أي مساحة ػتمية (بيوت بالستيكية أو أنفاق بيوت زجاجيو).
 -18/7اضتيازة اضتيوانية:
تصنف اضتيازة على أهنا حيوانية إذا احتوت على حيواانت فقط (أبقار أو رتال أو ماعز أو ضأن) م توفر واحد
أو أكثر من الشروط التالية:
()1عشرة رؤوس من الضان أو اظتاعز أو كليهما
اظتاع ــز :عبارة عن األغنام اليت يغطي جسمها شعر
الضــأن  :عبارة عن األغنام اليت يغطي جسمها الصوف .
( )2رأس واحد من اصتمال أو أكثر:وىو اضتيوان الذي يتميز بكتلة الدىنية على ظهرة(سنام) وانثى اصتمل تسمى
انقة.
( )3خلية ؿتل عاملة أو اكثر :وىي خالاي اليت حتتوي على طوائف ؿتل العسل.
( )4بقرة انثى واحدة او اكثر(تربية منزلية)  :اي واحدة او اكثر من اانث االبقار ترىب دون وجود مستلزمات الفنية
واالت وترخيص.

( )5مزرعة واحدة لألبقار اظتنظمة  :ىي مزارع ختتص بًتبية األبقار ألغراض جتارية ويتطلب إنشاؤىا اضتصول على
ترخيص مسبق من قبل اصتهات الرشتية وفق شروط معينة  ،وتتوفر فيها األبنية واألدوات الالزمة لًتبية اضتيواانت مثل
مرابط وبركسات للًتبية وػتلب آرل وشبة ارل وغرفة مربدة أو خزان مربد و مستودع لألعالف.....وغَتىا.
 )6ثالثون من الدواجن غَت اظتنظمة (اظتنزلية) -:تشمل رتي الدواجن اليت ترىب يف البيوت ألغراض اإلنتاج الزراعي
دجاج-زتام-بط-حبش-أوز-أرانب-فري ( حجل )-نعام-طاووس
ويستثٌت من ذلك الدواجن والطيور اليت تستخدم ألغراض الزينة مثل العصافَت
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( )7مزرعة واحدة من الدواجن اظتنظمة :
وىي اظتزارع اظتتخصصة بًتبية الدجاج بغرض انتاج ضتوم الدجاج او بيض اظتائدة او التفقيس  ،وتتوفر فيها األبنية
واألدوات الالزمة لًتبية اضتيواانت وتعمل أبسلوب جتاري ،ويتطلب إنشاؤىا اضتصول على ترخيص مسبق من قبل
اصتهات الرشتية وفق شروط معينة .اعداد الطيورابالالف.
وتقسم ىذه اظتزارع اذل :
 -1الدجاج الالحم :وىي اظتزارع اظتخصصة لًتبية الدجاج بغرض إنتاج اللحوم
 -2الدجاج البياض :وىي اظتزارع اظتخصصة إلنتاج بيض اظتائدة.
 -3الدجاج األمهات :وىي اظتزارع اظتخصصة إلنتاج بيض التفقيس
( )8مزارع تربية األشتاك:
وىي برك ؼتصصة لغاايت تربية األشتاك سواء كانت تستخدم فيها مياه عذبة أو مياه ماضتة وسواء كان اعتدف من
الًتبية ىو التكثَت أو إنتاج األشتاك ، .وتتوفر فيها األبنية والربك واألدوات الالزمة للًتبية وتعمل أبسلوب جتاري،
ويتطلب إنشاؤىا اضتصول على ترخيص مسبق من قبل اصتهات الرشتية وفق شروط معينة.
 -19/7اضتيازة اظتختلطة:
تصنف اضتيازة على أهنا حيازة ؼتتلطة يف حال مشوعتا على أراض تستغل لغاايت اإلنتاج النباٌب وكذلك تربية
اضتيواانت .وعليو فأن اضتيازة النباتية اليت تشمل على بقرة واحدة أو أكثر أو رتل أو أكثر أو عشرة رؤوس فأكثر من
اظتاعز أو الضأن أو كليهما أو مزارع منظمة أو 30أو أكثر من الدواجن أو خلية ؿتل تصنف على أهنا حيازة ؼتتلطة.
 -20/7اضتائز الزراعي:
ىو شخص أو غتموعة اشخاص او شخصيو اعتبارية ميارس سيطرة إدارية على تشغيل اضتيازة الزراعية ويتخذ
قرارات رئيسية فيما يتعلق ابستخدام اظتوارد اظتتاحة .وتق على عاتق اضتائز مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة ابضتيازة
وقد يتوذل رتي اظتسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإلدارة اليومية إذل مدير أبجر .
ويف حالة قيام عضوين أو أكثر من أعضاء األسرة إبدارة نفس اضتيازة فأن رب األسرة ىو الذي يعترب اضتائز.
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وىنا ال بد من التمييز بُت اضتائز الزراعي واظتالك للحيازة الزراعية ،فليس ابلضرورة كل من ميلك ىو حائز،وخاصة يف
حيازات الثروة النباتية :فقد حيوز اظتالك ىذه اضتيازة لنفسة او قد يؤجر اظتالك اضتيازة اذل غَتة فيتحمل غَتة تبعاهتا
االقتصادية ومصاريفها والقرار الزراعي .خالل اظتوسم الزراعي.
وليس ابلضرورة ان ميتلك اضتائز اضتيازة الزراعية ،فقد يتم استغالل اضتيازة وادارهتا بناءً على ترتيبات معينة بُت اضتائز
واظتالك كاالستئجار ووض اليد وغَتىا.كما ان متضمن احملصول فقط ال يعترب حائز.

فالشخص اظتستهدف من التعداد اىو اضتائز الزراعي  :الذي ميتلك السلطة االدارية على اضتيازة والقرار الزراعي
ويتحمل التبعات االقتصادية على اضتيازة يف ؼتتلف مراحل العمل ويدير ىذه اضتيازة ومواردىا (سواء بنفسة او مبدير
مأجور) وميتلك حق التصرف مبوارد اضتيازة (سواء كان ميلك اضتيازة او اخذ ىذا اضتق ابالستئجار او وض اليد ).
خالل السنة الزراعية

للتعداد2017/7/31-2016/8/1.

 -21/7نظام حيازة األرض (حق االستغالل)
ىو الًتتيبات أو اضتقوق اليت يتمكن اضتائز مبقتضاىا حيازة أرض اضتيازة واستغالعتا .وعليو فأن نظام حيازة األرض
قد يرج إذل ملكيتها (ؽتلوكة أو يف حكم اظتملوكة) أو وض اليد أو مستأجرة مقابل مال أو مستأجرة مقابل حصة
من الناتج.
 -22/ 7إدارة اضتيازة/اصتزء
ويقصد هبا الشخص اظتعٍت إبدارة نشاطات اضتيازة الزراعية واستخدام مكوانهتا ومتابعة تنفيذ ىذه األعمال .وقد
يكون الشخص اظتعٍت إبدارة اضتيازة:
 اضتائز نفسو حيث يتوذل اظتهام اإلدارية اظتطلوبة وال يوجد شخص أو أشخاص آخرين يقومون هبذا الدور. أحد أفراد األسرة وقد يكون االبن أو الزوجة مثال ،وجيب ىنا حتديد جنس الشخص الذي يدير اضتيازة. مدير مأجور وىو شخص آخر يكلف إبدارة نشاطات اضتيازة اليومية لقاء اجر مادي أو عيٍت. -23/ 7الكيان القانوين للحائز
الكيان القانوين أو الوض القانوين للحائز يعٍت طبيعة اضتائز الذي تق عليو اظتسؤولية اإلدارية والفنية واالقتصادية
اظتتعلقة ابضتيازة والذي قد يكون:
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فرد :ىو شخص (ذكر أو أنثى) والذي قد يكون وحيدا أو رئيسا لألسرة أو انشط أفراد األسرة وأكثرىم اىتماما
وانشغاال إبدارة اضتيازة.
أسرة :أي أن اكثر من فرد يف األسرة الواحدة مسؤولُت عن اضتيازة ويشًتكون يف اختاذ القرارات اطتاصة إبدارة اضتيازة.
أفراد شركاء :ىم أشخاص ينتمون إذل أسر ؼتتلفة ويشًتكون يف اختاذ القرارات اطتاصة إبدارة اضتيازة الزراعية
ويتحملون التبعات لتشغيل اضتيازة.
شركة مسجلة وفق قانون الشركات :دتثل اضتالة اليت يسهم عدد من األشخاص أو اصتهات يف اضتيازة وتتوذل إدارة
الشركة مسؤولية التصرف مبواردىا وإدارهتا بشكل مباشر أو من خالل مدير أبجر.
ىيئة حكومية :يف حالة أن تعود اضتيازة إذل ىيئة حكومية تتوذل التصرف مبواردىا وتديرىا بشكل مباشر أو من
خالل مدير أبجر أو مؤسسة فأن اضتائز يعترب ىيئة حكومية.
أخرى :إذا كان الكيان القانوين غَت ما ذكر سابقاً.
 -24/7مصادر دتويل اضتيازة/اصتزء:
يقصد هبا اصتهات اليت صتأ إليها اضتائز للحصول على قروض لتمويل مشاري خاصة ابضتيازة سواء خالل السنة
الزراعية  2017-2016أو قبل ذلك .وال بد من التأكيد على أن ىذه القروض ىي لغاايت دتويل اظتشاري الزراعية
داخل نفس اضتيازة وليست خارجها أو على غتاالت أخرى.
 -25/7رب األسرة:
ىو الشخص الذي يعًتف بو األعضاء اآلخرون أبنو الرئيس ولو سلطة ومسؤولية أساسية يف تدبَت شؤون األسرة.
 -26/7اظتدرل ابظتعلومات:
ىو الشخص الذي جتم منو البياانت اطتاصة ابضتيازة الزراعية وجيب أن يكون قادر ومؤىل إلعطاء تلك البياانت.
 -27/7عمر اضتائز (ابلسنوات الكاملة ):
ىو الفًتة الزمنية اليت تفصل ما بُت اتريخ اظتيالد واتريخ التعداد ػتسوبة ابلسنوات التقوميية الكاملة ،أي إبمهال
الشهور واألايم مهما كان عددىا مثال يعترب عمر الشخص  12سنة إذا كان عمره  12سنو و  9شهور.
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 -28/7العامل الزراعي الدائم:
ىو الشخص الذي يعمل بشكل منتظم ومستمر يف اضتيازة خالل السنة الزراعية.
 -29/7العامل الزراعي اظتؤقت (العرضي):
ىو العامل الذي يعمل بشكل غَت منتظم وغَت مستمر يف اضتيازة خالل السنة الزراعية وغالبا ما تستخدم العمالة
اظتؤقتة (العرضية) لفًتات قصَتة إلؾتاز مهام ػتدودة كاضتصاد وقطاف الثمار......وغَتىا ،حبيث تنتهي خدماهتم
ابنتهاء اظتهمة.
 -30/7مهنة اضتائز الرئيسية:
ىي العمل الرئيسي الذي ميارسو اظتعٍت ويقضي فيو معظم الوقت اظتعتاد للعمل .فإذا كان يقضي أكثر من  %50من
وقت عملو خالل السنة يف العمل الزراعي فأن مهنتو الرئيسية تعترب الزراعة ،أما إذا كان يقضي أكثر من  %50من
وقت عملو خالل السنة يف عمل غَت زراعي فأن مهنتو الرئيسية تعترب غَت زراعية.
 -31/7اظتهنة الثانوية-:
ىي العمل الثانوي الذي ميارسو الشخص اظتعٍت ويقضي فيو اقل من  %50من الوقت اظتخصص للعمل (اقل من
 )%50من وقت عملو خالل السنة.
 -32/7العامل الزراعي:
ىو ذلك الشخص الذي كان لديو عمل يف وقت ما داخل اضتيازة الزراعية خالل السنة اظترجعية للتعداد وكانت
حالة العمالة لو تصنف أبنو عامل ،وعمل مقابل أجر أو يف شكل غذاء أو أي منتج من منتجات اظتزرعة ورمبا
يكون ىنالك مكافآت أو تعويضات متفق عليها يف وقت ما خالل السنة ،وىذا يشمل العمال الدائمُت والعمال
اظتؤقتُت ،والشخص الذي عمل يف اضتيازة مرات عديدة خالل الفًتة اظترجعية يعد مرة واحدة فقط من ضمن العمالة
الزراعية
 -33/7اظتساحة اظتملوكة:
ىي مساحة اضتيازة اليت ميلك حائزىا سند ملكيتها ولو اضتق يف تقدير طبيعة استخدامها ،م مالحظة أن اظتساحة
اظتملوكة واظتؤجرة للغَت ال تدخل ضمن حيازة األرض.
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 -34/7اظتساحة اظتستأجرة:
ىي غتموع مساحة األرض اليت يستأجرىا اضتائز من آخرين خالل فًتة ػتدودة من الزمن .وقد تكون مقابل مبلغ
من اظتال متفق عليو أو حصة من اإلنتاج أو االثنُت معا .وتكون مسؤولية إدارة اضتيازة من قبل اضتائز.
 -35/7اظتساحة اظتستغلة على أساس وض اليد:
ىي غتموع مساحة األرض اليت يستغلها اضتائز دون سند ملكية ودون نظام استئجار .وقد تكون األرض اليت
يستغلها واضعو اليد أرضا خاصة أو أرضا عامة تستغل دون معرفة أو موافقة اظتالك.
 -36/7اظتساحة الكلية للحيازة :
ىي مساحة اضتيازة ،مبا يف ذلك اظتسـاحة اظتملوكة أو اظتساحة اظتستأجرة من آخرين وأية مساحات حيوزىا اضتائز وفق
حقوق استغالل أخرى مثل وض اليد ،ويستبعد منها اظتساحة اليت ميلكها اضتائز إذا كان قد أجرىا آلخرين ،وتتكون
اضتيازة من األراضي اظتزروعة واألراضي اظتشغولة ببيت اظتزرعة وحظائر اضتيواانت والساحات والطرق .وجيب أن ترد
مساحة ألي جزء من اضتيازة حىت ولو كان حيواين فقط. .
 -37/7اصتزء من اضتيازة :
ىو أية ارض منفصلة عن بقية أجزاء اضتيازة سواء كان ذلك أبرض ليست حتت تصرف اضتائز أو بسكة حديد أو
بطريق عـام ،أو بغاابت أو ما شابو ذلك ،وقد تتكون اضتيازة من جزء واحد أو أكثر ،شريطة أن تكون رتي أجزاء
اضتيازة حتت إدارة واحدة.
 -38/7اظتساحة الصاضتة للزراعة:
ىي جزء من اظتساحة الكلية للحيازة ،وتشمل رتي مساحات األرض حتت ؼتتلف أساليب االستغالل مبا فيها
األراضي اظتزروعة واألراضي البور (للراحة).
 -39/7اظتساحة غَت الصاضتة للزراعة:
ىي جزء من اظتساحة الكلية ،وال تصلح لزراعة أي ػتصول نباٌب لسبب دائم أو مؤقت مثل األراضي اظتلحية
واألراضي الصخرية واألراضي شديدة االؿتدار.
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 -40/7ارض احملاصيل اظتؤقتة اظتكشوفة(خضراوات وػتاصيل حقلية وأزىار قطف مكشوفة):
وىي رتي األراضي اظتزروعة أبسلوب الزراعة اظتكشوفة (غَت احملمية) واليت استخدمت لزراعة ػتاصيل دورة حياهتا اقل
من سنة واحدة ،فهي تزرع وحتصد وجيم إنتاجها يف اقل من سنة ،وتشمل احملاصيل اضتقلية واطتضراوات اظتكشوفة،
وأزىار القطف اظتكشوفة.
 -41/7ارض حتت اظتراعي اظتؤقتة:
وىي األراضي اليت تزرع أبعشاب رعوية ،تستخدم لتغذية اضتيواانت وتكون دورة حياهتا اقل من ستس سنوات.
 -42/7ارض مًتوكة بور للراحة:
ىي مساحة من ارض الزراعة اظتؤقتة ،واليت تستغل عادة لغاايت اإلنتاج الزراعي ،ضمن دورة زراعية تتب يف اضتيازة،
وتكون مًتوكة بور للراحة يف اظتوسم الزراعي اظتتعلق ابلتعداد.
 -43/7ارض احملاصيل اظتؤقتة احملمية(خضراوات وأزىار قطف ػتمية):
وىي األرض اظتغطاة بغطاء واقي من الزجاج أو البالستيك أو أي مادة أخرى وذلك هبدف زتاية النبااتت من
العوامل اطتارجية ،ويستخدم ىذا األسلوب غالبا يف زراعة اطتضراوات وأزىار القطف احملمية.
 -44/7ارض حتت احملاصيل الدائمة (األشجار الدائمة):
وىي مساحة من األرض اظتزروعة مبحاصيل دائمة ال حتتاج إلعادة زراعتها بعد كل موسم قطاف مثل األشجار
الثمرية واليت تعمر لعدة سنوات.
 -45 /7أراض حتت اظتراعي واظتروج الدائمة (مراعي دائمة):
وىي األرض داخل اضتيازة اظتستغلة بصورة دائمة (ظتدة ستس سنوات فأكثر) مبحاصيل العلف العشبية سواء كانت
تبذر ابستمرار أو تنبت بصورة طبيعية.
 -46 /7ارض الغاابت (أشجار حرجية):
وىي األرض اليت حتتوي على أشجار حرجية بشكل كثيف ،وجدت ابلطبيعة أو بفعل اإلنسان ،وعتا أو سيكون عتا
قيمة كأخشاب أو منتجات أخرى للغاابت أو تستخدم كمصدات رايح.
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 -47 /7مساحة اظتشاتل:
وىي جزء من مساحة اضتيازة تستخدم إلنتاج األشتال ،سواء كانت أشتال خضراوات مثل البندورة أو أشتال
ػتاصيل حقلية مثل التبغ أو أشتال أشجار ذترية مثل اضتمضيات.
 -48 /7ارض غَت مستغلة وعتا قدرة كامنة على اإلنتاج(بور ابإلمهال):
ىي مساحة من األرض مًتوكة بدون استغالل عدة مواسم زراعية تزيد عن ثالثة مواسم وحباجة إذل عمليات
استصالح لتصبح قادرة على اإلنتاج.
 -49/7العروة الشتوية:
ىي الفًتة الزمنية اليت تتم خالعتا عملية زراعة احملاصيل الزراعية اظتؤقتة واليت تق ما بُت شهر آب وهناية شهر تشرين
اثين يف مناطق األغوار ،وتق ما بُت شهر آب وهناية شهر كانون الثاين يف اظتناطق اظترتفعة.
 -50/7العروة الصيفية:
ىي الفًتة الزمنية اليت تتم خالعتا عملية زراعة احملاصيل الزراعية اظتؤقتة واليت تق ما بُت شهر كانون األول وهناية شهر
دتوز يف مناطق األغوار ،وتق ما بُت شهر شباط وهناية شهر دتوز يف اظتناطق اظترتفعة.
 -51/7احملصول اظتنفرد:
ىو ػتصول من نوع واحد مزروع يف مساحة معينة بشكل مستقل (أي مبفرده دون وجود ػتاصيل من أنواع أخرى
ؼتتلطة معو يف نفس اظتساحة كأن يكون اضتقل مزروع زيتوان فقط أو بندوره فقط أو قمح فقط).
 -52/3احملاصيل اظتتعاقبة:
ىو احملصول اظتؤقت (خضروات او ػتاصيل حقلية)اظتزروع داخل حقل مزروع مبحصول مؤقت اخر (بشكل كامل او
جزئي) بعد اتريخ زراعة احملصول االول  ،او معاد زراعتو بعد انتهاء احملصول اظتؤقت االول.
( مبعٌت أن نفس قطعة األرض تزرع أكثر من مرة خالل السنة الزراعية).
 -53/7اظتساحة اظتقًتنة:
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ىي كل مساحة مزروعة مبحصول مؤقت (خضروات او ػتاصيل حقلية) داخل حقل االشجار الدائمة بشكل كامل
او جزئي ،وتقدر مساحتة حبيث تكون اقل من مساحة حقل االشجار.
 -54/7اظتساحة احملصولية:
ىي غتموع مساحات احملاصيل اظتختلفة اليت زرعت خالل العام الزراعي سواء زرعت ابلتعاقب أو ابالقًتان.
 -55/7األشجار اظتبعثرة:
ىي أعداد األشجار الثمرية (سواء من نوع واحد أو أكثر) واظتزروعة يف مساحة أرض اضتيازة/اصتزء بشكل مبعثر أو
مزروعة على اصتوانب واظتمرات وتشكل سياج أو مصدات رايح.
 -56/3اظتساحة اظتروية:
ىي اظتساحة من األرض اليت تزود عادة وبشكل متعمد ابظتاء من غَت اظتطر وذلك هبدف حتسُت إنتاج احملاصيل
واظتراعي.
 -57/7حيواانت اظتزرعة:
تشمل رتي اضتيواانت احملتفظ هبا واظترابة بشكل رئيسي ألغراض اإلنتاج اضتيواين واطتدمات اظتزرعية وتشمل األبقار
واصتاموس والضأن واظتاعز واطتيول والبغال واضتمَت واصتمال والدواجن والنحل.
 -58/7الضــأن :
عبارة عن األغنام اليت يغطي جسمها الصوف وغالباً ما يكون عتا ليو وتتضمن السالالت التالية -:
الضأن البلدي -:وىو أحد سالالت الضأن اظتوجودة يف معظم مناطق اظتملكة ،وىو أصغر حجماً من األنواع
األخرى و يغلب عليو اللون األبيض.
 الضأن النجدي -:وىو أكرب حجماً من الضأن البلدي و يغلب عليو اللون األسود و يتواجد غالباً يف اظتناطقاصتبلية.
 الضأن اظتهجن  -:وىو ساللة انجتة عن تزاوج الضأن العواسي م الضأن النجدي ويكون حجمو وسط بُتاالثنُت .
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 الضأن األجنيب  -:وىو ساللة من الضأن القربصي و يكون حجمو أكرب من البلدي ولو ليو صغَتة تنتهي بذيلوىو متواجد يف بعض مزارع األغنام .
 -59/7اظتاع ــز:
عبارة عن األغنام اليت يغطي جسمها شعر وليس عتا ليو و تتضمن السالالت التالية-:
 اظتاعز البلدي :وىي ساللة موجودة يف معظم مناطق اظتملكة ،وىي أصغر حجماً من السالالت األخرى ،ويغلبعليها اللون األسود.
 اظتاعز الشامي :وىي الساللة األكرب حجماً من البلدي و يغلب عليها اللون البٍت الفاتح أو الغامق. اظتاعز اظتهجن :وىي ساللة انجتة عن تزاوج البلدي م الشامي و حجمها وسط بُت االثنُت. اظتاعز األجنيب :مصدرىا من البالد األجنبية ويكون حجمها أكرب وذات إنتاجية عالية. -60/7األبقــار -:
وتتضمن السالالت التالية-:
 األبقار اعتولندية -:وىي إحدى سالالت األبقار كبَتة اضتجم وذات إنتاجية عالية ولوهنا أسود فيو بق بيضاء. األبقار البلدية -:تكون أصغر حجماً من األبقار اعتولندية ،وأقل إنتاجية ويغلب عليها اللون البٍت. األبقار الشامية -:ىي األبقار اصتوالنية لوهنا أصفر فاتح ال يوجد هبا بق  ،متوسطة القامة رأسها أكرب من البقراعتولندي ،عريضة األكتاف ،إنتاجها ابلسنة 3طن من اضتليب ويكثر تواجدىا ابظتنطقة الشمالية احملاذية لسوراي،
وىذا النوع على وشك االنقراض.
 األبقار اظتهجنة -:عبارة عن خليط بُت بقر ىولشتاين فريزين والبلدي إلنتاج جيل يسمى اطتليط إنتاجو وسطبُت الساللتُت بلدي  800كيلو واعتولندي  5000كيلو فينتج ما مقداره  2500كيلو ،مقاوم لألمراض والظروف
الطبيعية ،احتياجو من األعالف أقل من الفريزين وأكثر من البلدي ويعتمد على اظتراعي.
 -61/7اظتزارع اظتنظمة -:
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ىي رتي اظتزارع اظتتخصصة إبنتاج نوع أو أكثر من أنواع الثروة اضتيوانية ،وتتوفر فيها األبنية واألدوات الالزمة لًتبية
اضتيواانت وتعمل أبسلوب جتاري ،ويتطلب إنشاؤىا اضتصول على ترخيص مسبق من قبل اصتهات الرشتية وفق
شروط معينة ومنها:
أ -مزارع األبقار اظتنظمة  :ىي مزارع ختتص بًتبية األبقار ألغراض جتارية  ،وحتتوي على مرابط وبركسات للًتبية
وػتلب آرل وغرفة مربدة أو خزان مربد و مستودع لألعالف.....وغَتىا.
ب -مزارع الدواجن اظتنظمة ومنها -:
 الدجاج الالحم :وىي اظتزارع اظتخصصة لًتبية الدجاج بغرض إنتاج اللحوم وترىب فيها سالالت عتا قدرة عاليةعلى حتويل العلف إذل ضتم .
 الدجاج البياض :وىي اظتزارع اظتخصصة إلنتاج بيض اظتائدة وعتا قدرة عالية على حتويل العلف إذل بيض. دجاج االمهات :وىي اظتزارع اظتخصصةالنتاج بيض التفقيس . -62/7الدواجن اظتنزلية -:
تشمل رتي الدواجن اليت ترىب يف البيوت( اضتيازات غَت اظتنظمة ) ألغراض اإلنتاج الزراعي ويستثٌت من ذلك
الدواجن والطيور اليت تستخدم ألغراض الزينة مثل العصافَت والطيور.
 -63/7مزارع األس ـماك-:
وىي برك ؼتصصة لغاايت تربية األشتاك سواء كانت تستخدم فيها مياه عذبة أو مياه ماضتة وسواء كان اعتدف من
الًتبية ىو التكثَت أو إنتاج األشتاك.

 -64/7خالاي النحل :تقسم خالاي النحل إذل نوعُت -:
 خالاي تقليدية :تصن من الطُت أو الفخار وىي خالاي بدائية قليلة االستعمال يف األردن. خالاي حديثة :توجد بعدة أشكال وىي مصنوعة من اطتشب وفق مواصفات علمية يسهل التعامل معهاوالكشف عن النحل اظتوجود فيها كلما دعت الضرورة لذلك.
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-65/7

سالالت (طوائف) النحل :

تقسم سالالت النحل إذل ثالثة سالالت -:
 بلدي :تعرف ىذه الساللة بساللة ؿتل األراضي اظتقدسة أو الساللة السورية ،يوجد منها صنفان مها النحلالسياقي (اضتراثي) والنحل الغنامي (القمري).
 أجنيب:وىي السالالت اظتستوردة مثل الساللة اإليطالية والكرنيولية والساللة القوقازية . مهجن :وىي نتاج هتجُت بُت الساللة احمللية والسالالت النقية اليت أدخلت إذل األردن .وبعض ىذه اعتجنحتمل صفات جيده وبعضها غَت مرغوب فيو.
 -66 / 7اآلابر:
يقصد هبا كل بئر تستخدم مياىها يف اإلنتاج الزراعي سواء كان ارتوازاي أو جتميعيا أو للتخزين ،وال يشمل ذلك
اآلابر اليت تستخدم يف غَت األغراض الزراعية مثل آابر الشرب وغَتىا.
 -67 / 7اآلالت واظتعدات:
يقصد هبا اآلالت واظتعدات الزراعية اليت ميلكها حائزون زراعيون فقط ،وال تشمل اآلالت الزراعية اليت ميلكها القطاع
العام واصتمعيات التعاونية والشركات اليت تؤجر اآلالت للحائزين الزراعيُت.
 -68/7الزراعة العضوية :
ىي نظام زراعي يعتمد على استخدام اظتواد الطبيعية البيولوجية يف الزراعة بدال من األشتدة الكيماوية و اظتبيدات
ومواد اظتكافحة الضارة ابلصحة العامة .كما ال يسمح فيو ابستخدام السالالت والكائنات احملورة وراثيا و اظتواد
اضتافظة يف عمليات التصني واإلعداد أو التعليب ،وابلتارل تصل اظتواد الغذائية إذل اظتستهلك حبالتها الطبيعية.
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