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اوالً :املقدمة.
نفذت دائرة اإلحصاءات العامة التعداد الزراعي  2017خالل الفًتة من 2017/3/15اىل  ،2018/3/31وىو التعداد السابع من سلسلة
التعدادات الزراعية اليت اجرهتا الدائرة منذ عام ،1953حيث وفر التعداد الزراعي بياانت حول ىيكل وخصائص القطاع الزراعي بشقيو
النبايت واحليواين ،وإطاراً حديثاً ومتكامالً للمسوح الزراعية ادلستقبلية اليت جتري بطريقة العينة ،ابإلضافة إىل تلبية احتياجات ادلخططُت
ومتخذي القرارات  ،وادلهتمُت ابلدراسات الزراعية.
ويعترب التعداد الزراعي عملية إحصائية واسعة النطاق ،جلمع معلومات عن ترييب القطاع الزراعي (ىيكل القطاع الزراعي)ابستخدام
احليازة الزراعية يوحدة عد ،ويشمل العد يافة مناطق ادلملكة .وقد غطى التعداد احليازات النباتية والثروة احليوانية اليت حتقق شروط
احليازة الزراعية ،حيث تتضمن عمليات العد رتع بياانت حول سلتلف جوانب النشاط الزراعي ،وتشمل يافة ادلواسم الزراعية خالل
العام الزراعي الذي بدأ بتاريخ  2016/8/1وانتهى بتاريخ .2017/7/31
اثنـيا :أهداف التـعداد الزراعي.2017
 توفَت بياانت ومعلومات إحصائية شاملة ومفصلة وحديثة ،حول البٌت األساسية للقطاع الزراعي لتسهيل مهمة ادلخططُت يف
الدولة سواء أولئك ادلعنيُت ابلتخطيط العام للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،أو ادلعنيُت برسم السياسات الزراعية ،ويذلك
مستخدمي البياانت يف القطاع اخلاص.
 توفَت إطار حديث وشامل للمعاينة الستخدامو يف ادلسوح اإلحصائية الزراعية السنوية والربعية اليت تعتمد على احليازة الزراعية
يوحدة معاينة ،يف رلال اإلنتاج النبايت واحليواين واالقتصاد الزراعي.
 تقييم التقديرات السنوية دلسوحات ادلعاينة واخلاصة ابدلساحات ادلزروعة واستخدامات األرض وزراعة احملاصيل وإنتاجيتها
واإلنتاج احليواين.
 سد النقص وتغطية القصور يف بعض أنواع البياانت الزراعية لتلبية احتياجات ادلستخدمُت يف سلتلف اجملاالت من خالل
توفَت بياانت ومعلومات إحصائية حول مكوانت القطاع الزراعي.
 دعم ادلؤسسات الدولية لربامج تطوير القطاع الزراعي يف األردن من خالل توفَت بياانت ألغراض ادلقارنة اإلقليمية والدولية.
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ثـالثـاً :منهجية التـعداد الزراعي.
نظراً لتنوع النشاطات الزراعية ،وحرصاً على ضمان تغطية أمشل وأوسع ذلذه النشاطات مبا يليب االحتياجات الوطنية والدولية ،فقد م
تقسيم ىذا القطاع إىل:
 قطاع منظم :يشمل الوحدات الزراعية ادلنظمة يف األغوار واحليازات اليت تروى من اآلابر االرتوازية إضافة إىل مزارع األبقار
والدواجن ادلنظمة ،وقد اعتمدت الدائرة على اإلطار الذي وفرتو سجالت وزارة الزراعة وسلطة وادي األردن وسلطة ادلياه،
يذلك اعتمدت على يوادر ىذه ادلؤسسات يف مرافقة ابحثي الدائرة أثناء زايراهتم لغالبية احليازات من خالل ضباط
االرتباط وادلنسقُت الذين م تسميتهم ذلذه الغاية.
 قطاع غَت منظم :ومشل ابقي احليازات اليت توفرت فيها شروط احليازة الزراعية ادلعتمدة لغاايت تنفيذ التعداد ،وتضمنت
احليازات النباتية البعلية أو تلك اليت تروى من غَت اآلابر االرتوازية ،إضافةً حليازات الضنن وادلاعز واجلمال وغَتىا من أنواع
الًتبية ادلنزلية .حيث م رتع بياانت ىذا القطاع من خالل زايرة يافة ادلساين يف ادلملكة ابستخدام اإلطار السكاين

.2015

رابـعـاً :مشولية التـعـداد الزراعي.2017
دتت زايرة يافة احليازات الزراعية ادلنظمة وادلساين جلمع البياانت عن احليازات اليت حققت الشروط التالية:
 احليازة النباتية  :وىي احليازة اليت تشتمل على زلاصيل خضروات ،أو زلاصيل حقلية ،أو أشجار ذتريو ،واليت مساحتها الكلية
دوًل صاحل فنيثر أو أي مساحة زلمية(بيوت بالستيكية أو انفاق أو بيوت زجاجية).
 احليازة احليوانية :وتشمل أي حيازة حتقق واحدة أو ايثر من الشروط التالية:
 عشرة رؤوس من الضنن أو ادلاعز أو يليهما. رأس واحد من اجلمال أو ايثر. خلية حنل عاملة أو ايثر. بقرة انثى واحدة أو ايثر (تربية منزلية). ثالثون من الدواجن ادلنزلية. مزارع الثروة احليوانية ادلنظمة :وتتضمن مزارع تربية السمك ،ومزارع األبقار ادلنظمة ،ومزارع الدواجن ادلنظمة أبنواعها الالحمواألمهات والبياض واجلدات.
خامساً :املرجع الزمين للتعداد الزراعي .2017
يعترب العام الزراعي

2017/2016

ىو اإلسناد الزمٍت جلميع البياانت وادلعلومات اإلحصائية اليت م رتعها يف التعداد الزراعي ،2017

ابستثناء بياانت الثروة احليوانية حيث اعترب يوم 2017/5/1ىو يوم اإلسناد الزمٍت ذلا.
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سادساً :التـعاريـف واملفـاهيـم:
احليازة الزراعية:
ىي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي ختضع إلدارة واحدة وتشمل رتيع احليواانت ادلوجودة ويل األراضي ادلستعملة يليا أو جزئيا
ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن ادللكية أو الشكل القانوين .وقد تتكون ارض احليازة من جزء واحد أو أيثر تقع يف نفس
التجمع بشرط أن يشًتك رتيع أجزاء احليازة يف وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة وادلباين الزراعية واآلالت الزراعية وحيواانت اجلر.
احلائز الزراعي:
ىو شخص أو رلموعة أشخاص أو شخصية اعتبارية ميارس سيطرة إدارية على تشغيل احليازة الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيما
يتعلق ابستخدام ادلوارد ادلتاحة .وتقع على عاتق احلائز مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة ابحليازة وقد يتوىل رتيع ادلسؤوليات مباشرة
أو يويل مسؤوليات اإلدارة اليومية إىل مدير أبجر.
نظام حيازة األرض (حق االستغالل):
ىي الًتتيبات أو احلقوق اليت يتمكن احلائز مبقتضاىا استغالل احليازة .وعليو فنن نظام حيازة األرض قد يرجع إىل ملكيتها
شللوية أو يف حكم ادلملوية  :ىي احليازة اليت ميلك حائزىا سند ملكيتها ولو احلق يف تقدير طبيعة استخدامها .مع مالحظة أن
ادلساحة ادلملوية وادلؤجرة للغَت ال تدخل ضمن حيازة األرض.
احليازة ادلستغلة على أساس وضع اليد :ىي رلموع مساحة األرض اليت يستغلها احلائز دون سند ملكية ودون نظام استئجار .وقد
تكون األرض اليت يستغلها واضعو اليد أرضا خاصة أو أرضا عامة تستغل دون معرفة أو موافقة ادلالك.
مستنجرة مقابل مال  /مستنجرة مقابل حصة من الناتج.
احليازة ادلستنجرة :ىي احليازة اليت يستنجرىا احلائز من آخرين خالل فًتة زلدودة من الزمن ،وقد تكون مقابل مبلغ من ادلال متفق
عليو أو حصة من اإلنتاج أو االثنُت معا.
إدارة احليازة:
يقصد هبا الشخص ادلعٍت إبدارة نشاطات احليازة الزراعية واستخدام مكوانهتا ومتابعة تنفيذ ىذه األعمال ،وقد يكون الشخص ادلعٍت
إبدارة احليازة احلائز نفسو ،حيث يتوىل ادلهام اإلدارية ادلطلوبة وال يوجد شخص أو أشخاص آخرين يقومون هبذا الدور .أو احد أفراد
األسرة وقد يكون االبن أو الزوجة مثال ،وجيب ىنا حتديد جنس الشخص الذي يدير احليازة .أو مدير ابجر وىو شخص اخر
يكلف إبدارة نشاطات احليازة اليومية لقاء اجر مادي أو عيٍت.
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العامل الزراعي:
ىو الشخص الذي يان لديو عمل يف وقت ما داخل احليازة الزراعية خالل السنة ادلرجعية للتعداد ويانت حالة العمالة لو تصنف
أبنو عامل ،وعمل مقابل أجر أو على شكل غذاء أو أي منتج من منتجات ادلزرعة ورمبا يكون ىنالك مكافآت أو تعويضات متفق
عليها يف وقت ما خالل السنة ،وىذا يشمل العمال الدائمُت والعمال ادلؤقتُت ،والشخص الذي عمل يف احليازة مرات عديدة خالل
الفًتة ادلرجعية يعد مرة واحدة فقط من ضمن العمالة الزراعية.
املهنة الرئيسية:
ىي العمل الرئيسي الذي ميارسو ادلعٍت ويقضي فيو معظم الوقت ادلعتاد للعمل .فإذا يان يقضي أيثر من %50من وقت عملو خالل
السنة يف العمل الزراعي فنن مهنتو الرئيسية تعترب الزراعة ،أما إذا يان يقضي أيثر من %50من وقت عملو خالل السنة يف عمل غَت
زراعي فنن مهنتو الرئيسية تعترب غَت الزراعة.
سابعاً  :خصائص احلائزين الزراعيني يف اململكة.
تشكل البيئة االجتماعية واالقتصادية اإلطار الذي جتري فيو عمليات اإلنتاج الزراعي ،وتكتسب اخلصائص االجتماعية واالقتصادية
للحائزين أمهية يبَتة يف تشكيل سلويياهتم وشلارساهتم الزراعية ابإلضافة إىل طبيعة نشاطاهتم اإلنتاجية وأساليب اإلنتاج ادلستخدمة.
.1عدد احلائزين يف اململكة.
أظهرت نتائج التعداد الزراعي 2017ارتفاعاً يف اعداد احلائزين يف ادلملكة الذين حيوزون حيازة زراعية واحدة أو أيثر ،حيث بلغ
عدد احلائزين الزراعيُت  101,995حائزاً منهم  6,329حائزة زراعية انثى  ،مقارنة مع التعداد الزراعي 2007حيث بلغ عدد احلائزين
 79,800حائز منهم  3,540حائزة زراعية انثى؛ ويعود السبب يف ذلك إىل تفتت احليازات الزراعية إىل مساحات زراعيو اقل.
شكل رقم( )1أعداد احلائـزين يف ادلملكة
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وبينت النتائج ارتفاعاً يف نسبة احلائزات اإلانث حيث بلغت  %6من إرتايل عدد احلائزين ونسبة احلائزين الذيور شكلت

%94

من إرتايل عدد احلائزين يف ادلملكة ،مقارنة مع التعذاد الزراعي  2007بلغت نسبة احلائزات اإلانث  %4واحلائزين الذيور ،%96
شلا يشَت إىل ازدايد مسامهة اإلانث يف القطاع الزراعي.
شكل رقم ( )2أعداد احلائزات اإلانث يف ادلملكة للتعدادات
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أما توزيع احلائزين حسب احملافظات يانت زلافظة اربد ىي األعلى يف إرتايل عدد احلائزين حيث بلغ العدد  33,150حائز
تليها زلافظة العاصمة بعدد  13,600حائز.
شكل رقم ( )3أعداد احلائـزين الزراعيُت حسب
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وأظهرت نتائج التعداد الزراعي أن عدد احلائزين األردنيُت يشكلون ما نسبتو  %99من إرتايل عدد احلائزين يف ادلملكة يف حُت
أن  %1فقط من احلائزين الزراعيُت ىم غَت أردنيُت وىي نسبو مقاربو للتعداد الزراعي.2007
وىذا يشَت إىل ادلشارية الكبَتة لألردنيُت يف استغالل احليازات الزراعية وضعف مشارية اجلنسيات األخرى يف القطاع الزراعي
األردين.
شكل رقم ( )4التوزيع النسيب للحائـزين حسب

اجلنسية2017

غري اردين
%1

اردين
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 .2أعمار احلائزين.
أظهرت نتائج التعداد الزراعي أن الفئة العمرية للحائز ( )54-45سنة ىي األيرب عددا بنسبة بلغت  %29من إرتايل عدد
احلائزين يف ادلملكة تليها الفئة العمرية  64-55سنة ومبا نسبتو . %25
ويشَت ارتفاع الفئة العمرية للحائزين الزراعيُت إىل أن ملكية احليازات الزراعية غالبا ما تتحقق من خالل نظام اإلرث ،وىذا
ماال حيدث إال يف األعمار ادلتوسطة والكبَتة ،ولذلك فان فرصة حيازة األراضي لصغار السن والفئات العمرية ادلتوسطة تبقى
زلدودة .والرتفاع عمر احلائزين أمهية تطبيقية يف رلال اإلرشاد الزراعي حيث أن ىذه الفئات العمرية لديها قناعات راسخة
ابلطرق الزراعية اليت نشنوا عليها ،األمر الذي يتطلب استخدام طرق إرشادية ايثر إقناعا مثل ادلشاىدات حىت ميكن تغيَت
مثل ىذه القناعات ،وال بد من أن يتسٌت ذلم االطالع بشكل مباشر على نتائج تطبيق أية تقنيات جديدة يف الزراعة قبل
تبنيها والشروع يف تطبيقها.
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شكل رقم ( )5التوزيع النسيب للحائزين حسب الفئة العمرية
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ويانت الفئة العمرية للحائزات األردنيات  65سنة فنيثر ىي األيرب بنسبة بلغت %33من إرتايل عدد احلائزات يف ادلملكة.
شكل رقم ( )6التوزيع النسيب للحائزات حسب الفئة العمرية
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.3حجم أسـرة احلائـز الزراعيـة.
أظهرت نتائـج التـعداد الزراعـي أن متوسط عدد أفراد أسرة احلائز الزراعي بلغ

5.4

فرد حيث أن ىذا ادلتوسط ىو ايرب من

متوسط عدد أفراد األسرة الوطٍت الذي بلغ  4.8فرد لعام  2015وفق مؤشرات ادلملكة يف التعداد العام للسكان وادلساين .2015
و أن  %43من اسر احلائزين الزراعيُت تقع ضمن الفئة 9-6فرد.
ويشَت ارتفاع حجم أسرة احلائز الزراعي على أن العمل الزراعي العائلي رمبا يكون ىو السمة الغالبة للزراعة يف األردن .
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شكل رقم ( )7التوزيع النسيب للحيازات الزراعية حسب حجم أسرة
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شكل رقم ( )8عدد احليازات الزراعية حسب حجم أسرة احلائز
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.4أعداد أفراد اسر احلائزين األردنيني.
أظهرت نتائج التعداد الزراعي ارتفاع أعداد أفراد اسر احلائزين يف ادلملكة حيث بلغ رلموع عدد أفراد اسر احلائزين
فرد بلغ عدد الذيور منهم 288,419بنسبة %52وبلغ عدد اإلانث منهم  263,758بنسبة .%48
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552,177

شكل رقم ( )9نسبة أعداد أفراد اسر احلائزين حسب
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.5املستوى الـتعليمي للحائزين.
أظهرت نتائج التعداد الزراعي

أن%37.1

من احلائزين يف مستوى التعليم األساسي و

الزراعي و  % 15.6حيملون مؤىل جامعي غَت زراعي وبلغت نسبة األمية بُت احلائزين

%25.4
%6.2

يف مستوى الثانوية العامة غَت
وتعد ىذه النسبة مقاربو بشكل

يبَت لنسبة األمية يف ادلملكة واليت بلغت % 5.2حىت هناية عام 2017وفق مؤشرات األمية يف ادلملكة حسب موقع دائرة
اإلحصاءات العامة.
شكل رقم ( )10التوزيع النسيب للحائزين حسب ادلؤىل العلمي
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.6املهنة الرئيسية للحائزين.
أظهرت نتائج التعداد الزراعي أن ادلهنة الرئيسية

لـ%15

من احلائزين ىي الزراعة يف األردن مقابل

%13

حسب نتائج التعداد

الزراعي لعام 2007؛وبينت النتائج أن  %85من احلائزين مهنتهم الرئيسية غَت الزراعة.
شكل رقم ( )11التوزيع النسيب للحائزين حسب ادلهنة
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.7املصدر الرئيسي للدخل.
بلغت نسبة احلائزين الذين تشكل احليازات الزراعية ادلصدر الرئيسي للدخل ذلم

،%16

وبلغت نسبة احلائزين الذين لديهم

مصادر أخرى للدخل . %84
شكل رقم ( )12التوزيع النسيب للحائـزيـن حسب ادلصدر الرئيسي

للدخل2017

90%

84%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
16%

20%
10%
0%

احليازات الزراعيه

مصادر اخرى
13

.8العمالة من أسرة احلائز الزراعية.
بينت نتائج التعداد الزراعي أن %99من عمالة اسرة احلائز ىم أردنيُت اجلنسية وان  % 1من غَت األردنيُت.
شكل رقم ( )13التوزيع النسيب للعمالة من أسرة احلائـز حسب

اجلنسية2017

غير اردني %1

اردني %99

وأوضحت نتائج التعداد الزراعي أن عدد العمالة من أسرة احلائز الزراعي بلغت

119,371

عامالً زراعيـاً ،وبلغ عدد العمال

الذيور من أسرة احلائـز  111,136عامالً بنسبة  ، %93.1وعدد العمال اإلانث من أسرة احلائز  8,235بنسبة
شكل رقم ( )14التوزيع النسيب للعمالة من أسرة احلائز حسب

.% 6.9

اجلنس2017

6.9%

انثى

ذير
93.1%

وتشَت ىذه النتائج على ادلشارية الواسعة لألسرة يف العمل الزراعي وان الزراعة العائلية ىي السائدة ،وىي دتثل ادلصدر الرئيسي
لقوة العمل الزراعي يف األردن بصرف النظر عن مساحة احليازة أو نوع الزراعة أو احملافظة .
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 .9أسلوب إدارة احليازة.
أوضحت نتائج التعداد الزراعي أن نسبة  % 94.4من احليازات الزراعية تدار بواسطة احلائز نفسو ونسبة % 3.3من احليازات تدار
بواسطة احد أفراد األسرة و % 2.3من احليازات يديرىا مدير منجور.
وتشَت ىذه النتائج إىل أن معظم احليازات الزراعية يف األردن تدار تقليداي من احلائز الزراعي أو احد أفراد أسرتو وىناك نسبة زلدودة
من احليازات يديرىا مدير منجور شلا يعكس أن الزراعة العائلية ىي السائدة يف األردن ،ومن الضروري احملافظة على الزراعة ينشاط
عائلي ألسباب اجتماعية للحفاظ على النمط الريفي يف ادلناطق الزراعية ،وألسباب اقتصادية لتحسُت الوضع ادلعيشي لألسر.
شكل رقم ( )15التوزيع النسيب للحيازات حسب أسلوب

%2.3

اإلدارة2017

%3.3

يديرها احلائز بنفسة
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يديرها مدير مأجور
%94.4

 .10نظام حيازة األرض.
أظهرت نتائج التعداد الزراعي أن نسبة  % 94من احليازات الزراعية ادلستغلة ىي شللوية للحائزين وان نسبة  %5من احليازات مستنجرة
مقابل مال و ابقي احليازات حتت وضع اليد بنسبو بلغت

.%1

ويشَت ارتفاع احليازات الزراعية ادلملوية للحائزين إىل مرونة ىذا الشكل القانوين الذي ميكن احلائز من اختاذ القرارات اليت قد يتطلبها
العمل يف وقت قصَت وجبهد زلدود وأبقل تعقيدات قانونية شلكنة شلا يعود ابألرابح عليو وحده ولكن ىناك عيوب ذلذا الشكل
القانوين من حيث حتمل احلائز لكامل أي خسارة شلكنة.
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 .11الغرض الرئيسي من اإلنتاج.
فيما يتعلق ابلغرض الرئيسي لإلنتاج فان نسبة

% 65

من احليازات الزراعية واليت بلغ عددىا69,642حيازة يان الغرض منها

لالستهالك ادلنزيل ،أما ابقي احليازات فقد يان الغرض الرئيسي منها ىو البيع وتشكل نسبة  % 35وعددىا 38,065حيازة.
شكل رقم ( )17التوزيع النسيب للحيازات حسب الغرض الرئيسي من
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