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، والذي نفذتو خالل الفًتة 2017أن تقدم تقرير النتائج الرئيسية للتعداد الزراعي يسر دائرة اإلحصاءات العامة 

 . 1953نفذهتا الدائرة منذ عام  التعدادات الزراعية اليتويعترب ىذا التعداد السابع من سلسلة  .15/3/2017-31/3/2018
حول البٌت األساسية للقطاع الزراعي  وحديثة، توفَت بياانت ومعلومات إحصائية شاملة ومفصلةإىل  التعدادويهدف ىذا 

أو ادلعنيُت برسم  ،لتسهيل مهمة ادلخططُت يف الدولة سواء أولئك ادلعنيُت ابلتخطيط العام للتنمية االقتصادية واالجتماعية
ة راض ادلقارنة اإلقليميتوفَت بياانت ألغإضافة اىل  وكذلك مستخدمي البياانت يف القطاع اخلاص. ،السياسات الزراعية

وقد مت تنفيذ ىذا التعداد كلياً . األردندعم ادلؤسسات الدولية لربامج تطوير القطاع الزراعي يف لإلستفادة من  والدولية
 منذ انطالق العمليات التعداد مراحللية ادلعمول هبا عادليًا يف كل مبادئ اجلودة الدو مطبقا  جبهود وكوادر الدائرة الذاتية

 وحىت استخراج النتائج.
داخل دائرة  ادلًتاكمة االستفادة من مجيع اخلربات الوطنية من 2017اذليكل التنظيمي ادلستحدث للتعداد الزراعي  نومك  

دارة التعداد الزراعي واليت إلتشكيل جلنة  كماجديدة،  ة شاب ل  قياداتخب كما ساىماالحصاءات العامة وخارجها،  
الفنيُت واإلداريُت يف التعدادات الزراعية السابقة. كما مت تشكيل اللجنة الفنية للتعداد الزراعي  ءضمت يف عضويتها اخلربا

وأكاددييُت من اجلامعات دلؤسسات ادلعنية ابلقطاع الزراعي واليت ضمت يف عضويتها خرباء ومهنيُت من سلتلف الوزارات وا
 .األردنية

حيث وظفت الدائرة أحدث  السابقة أبسلوب مجع البياانت،عن التعدادات الزراعية  ددتيز ىذا التعداويف اجلانب التقٍت، 
 مستفيدةً  و،مراحلكافة يف  ( Tabletsالدائرة ابستخدام االجهزة اللوحية ) فقد نفذتويف ىذا التعداد، وسائل التكنولوجيا 

نظام الكًتوين  12وقامت بتطوير  ،2015اين نشأهتا دائرة اإلحصاءات العامة خالل التعداد السكمن البنية التحتية اليت أ
 ا الذاتية بشكل كامل وألول مرة.كوادرىعلى  ابالعتماد 

  عددًا من االجراءات اليت كان ذلا األثر ي، اختذ ىذا الفر د على فري  فٍت من كوادر الدائرةمت االعتماويف اجلانب الفٍت، 
حيث غطى ىذا التعداد أكرب عدد من  ،التغطية للحائزين واحليازات الزراعية ضبط جودة العمل وحتسُت نسبة الواضح يف

حيث ارتفع عدد احلائزين الذين مت  احلائزين واحليازات على االطالق يف اتريخ التعدادات الزراعية اليت نفذهتا الدائرة.
تعداد الساب ، كما ارتفع عدد احليازات احلائزين الذين مت تغطيتهم خالل ال أعدادعن  %28مشوذلم يف ىذا التعداد بنسبة 

 احليازات اليت دتت زايرهتا يف التعداد الساب .عدد عن  %34بنسبة  2017زايرهتا يف تعداد  تالزراعية اليت دت
 



  خصائص احلائزين الزراعيني:
أما توزيع حائزاً.  101,995أظهرت نتائج التعداد أن عدد احلائزين ادلستغلُت الذين حيوزون حيازة زراعية واحدة أو اكثر 

وبنسبة  اً حائز  33,150قد بلغ  إربدعدد احلائزين يف زلافظة أظهرت النتائج أن قد ف 2017لعام  احلائزين حسب احملافظات
 %13.3وبنسبة بلغت حوايل  اً حائز  13,600من إمجايل عدد احلائزين يف ادلملكة، تليها زلافظة العاصمة  %32.5بلغت 

ما أقل عدد من احلائزين فكان يف زلافظة أ %،9.1ًا وبنسبة حائز  9,305من إمجايل عدد احلائزين، ومث زلافظة الكرك 
 .(1) ىو مبُت يف جدول، كما من إمجايل عدد احلائزين يف األردن %2.3بنسبة بلغت و  اً حائز  2,348العقبة وبلغ عددىم 

 
  2017 النسيب حسب احملافظة : عدد احلائزين الزراعيني والتوزيع(1)جدول 

 النسبة % عدد احلائزين احملافظة
 13.3 13,600 العاصمة

 6.9 7,000 البلقاء

 3.4 3,410 الزرقاء

 4.2 4,293 دابأم

 32.5 33,150 إربد

 7.4 7,574 ادلفرق

 7.6 7,759 جرش

 6.4 6,554 عجلون

 9.1 9,305 الكرك

 2.8 2,844 الطفيلة

 4.1 4,158 معان

 2.3 2,348 العقبة

 100.0 101,995 اجملموع

 
 
 



نتائج التعداد أظهرت حيث خالل سنوات ادلقارنة،  تذبذابً  ألعداد احلائزين الزراعيُت طور التارخييادلقارنة للتبينت نتائج 
 79,800 ابدلقارنة مع ، حائزاً  101,995 أكثر قد بلغ الذين حيوزون حيازة زراعية واحدة أو الزراعيُتأن عدد احلائزين 

حائزا، يف حُت كان عدد  91,585فتشَت البياانت ان عدد احلائزين كان قد بلغ  1997أما يف عام  .2007 حائزًا عام
 .(1)، كما يف الشكل 1983 عاميف 58,950 ، احلائزين الزراعيُت

 
 

مقارنة  2017احلائزات الزراعيات يف عام  أعداديف  اً كبَت   اً ارتفاع البياانت فقد أظهرتاحلائزين حسب اجلنس، أما توزيع 
كما ارتفع عدد ، 2007يف عام  عليو تعن ما كان %73 نسبتوحائزة ابرتفاع  6133ابألعوام السابقة حيث بلغ عددىن 

كما بُت تطور عدد   .1997احلائزات الزراعيات يف عام  أعدادعما كانت عليو  %126بنسبة  2017 احلائزات عام
 (.2) كما تظهر يف الشكل رقمزراعية   925كان أن عددىن   1983احلائزات الزراعيات يف عام 

 

 2112-1893: عدد احلائزات اإلانث خالل االعوام  (2)شكل 
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عدد احلائزين يف  امجايلمن  %15 حوايل احلائزين الذين ديتهنون الزراعة كمهنة رئيسية بلغت نسبة ظهرت النتائج أنأكما     

 .(3)يف الشكل رقم  موضحكما ىو  ،ادلملكة

 

 
 ،يُتاألردن ىم من غَت ُتفقط من احلائزين الزراعي %1أقل من ن أفقد أظهرت نتائج التعداد  ،احلائز وفيما يتعل  جبنسية
 .(4)كما ىو مبُت يف الشكل ،  من رلموع مساحات احليازات الزراعية يف ادلملكة %1.6ما نسبتو  وتشكل حيازاهتم
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15% 

 غير السراعة
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 التوزيع النسيب للحائزين حسب ادلهنة الرئيسية( 3)شكل        

 غير اردني

1% 

 اردني

99% 

 لتوزيع النسيب للحائزين حسب اجلنسيةا(: 4)شكل 



مستواىم التعليمي  إمجايل احلائزينمن  %137. نأفقد بينت النتائج  ،ادلستوى التعليمي للحائز الزراعي وفيما خيص
 من حيملون مؤىل جامعي غَت زراعي ماغَت زراعية، أ عامةاثنوية  حيملون مؤىلمن رلموع احلائزين  %25.4 وأن ،ساسيأ

 . (5)الشكل رقم  ،%6.2فيما بلغت نسبة األميُت من احلائزين الزراعيُت  ، %15.6فقد بلغت نسبتهم 

 

من احلائزين ان % 27.3من احلائزين الزراعيُت يعتربون الزراعة مهنة رئيسة ذلم، بينما اعترب  %14.5 نكما أظهرت النتائج أ
 (.6كما يف الشكل ).الزراعة دتثل ذلم مهنة اثنوية
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 التوزيع النسيب للحائزيني حسب ادلؤهل العلمي (:5)شكل 
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 التوزيع النسيب للحائزين حسب ادلهنة الرئيسية( 6)الشكل رقم 

 زراعة غري الزراعة



 الزراعيةاحليازة خصائص  - أ

 استخدام األرض
عام  دومناً 2,615,076  مقارنًة مع ،اً دومن  2,818,598رلموع مساحة احليازات الزراعية بلغت أظهرت نتائج التعداد أن

من رلموع مساحة احليازات الزراعية يف األردن،  % 25.5وبنسبة اً دومن 718,375وبلغت مساحة احملاصيل احلقلية  .2007
من إمجايل مساحة احليازات  %7.2وبنسبة  اً دومن 204,462فيما بلغت ادلساحة ادلستخدمة يف زراعة اخلضراوات ادلكشوفة 

 من إمجايل %1.6وبنسبة دومنًا  44,522احملمية  اخلضراواتبينما بلغت ادلساحة اليت استخدمت يف زراعة  ة،يالزراع
 من إمجايل مساحة % 27.7دوًل وبنسبة  780,634 مساحتهامساحة احليازات الزراعية. أما األشجار ادلثمرة فقد بلغت 

من إمجايل ادلساحات قد تركت بورًا للراحة يف العام  %27دوًل وبنسبة  760,653احليازات يف األردن. وقد لوحظ أن 
مبُت يف  دلزارع دون زراعة متعمدًا حبيث تزرع يف العام الالح  كما ىووىي ادلساحات اليت يًتكها ا 2016/2017الزراعي 

 (7).الشكل رقم 
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 (  ابأللف دوًل)مساحات احليازات الزراعية حسب استخدام األرض ( 7)شكل 



 حجم احليازة الزراعية: 
؛ ال عداد احلائزينمن أ %74.1دومنات والذين يشكلون ما نسبتة  10ىل أن احلائزين الزراعيُت ألقل من إ البياانتتشَت 

من كبار احلائزين % 0.7ن وابدلقابل فإ، مجايل مساحة احليازات الزراعيةمن إ% 8.3تتجاوز رلموع مساحة حيازاهتم 
وىذا يشَت اىل تركز ادلساحات الزراعية  من امجايل مساحة احليازات الزراعية% 41.5الزراعيُت تتجاوز مساحة حيازاهتم 

 مقابل دومناً ، 2017يف عام  دومناً  26.2ويذكر ان متوسط حجم احليازة الزراعية  الزراعيُت. لدى فئة صغَتة من احلائزين
 .2007عن متوسط مساحة احليازة يف عام   %19.8 نسبتوابخنفاض 
  للحيازة يف ادلملكة الكلية ادلساحة حسب فئةالزراعية  احليازات ومساحة احلائزينعددل التوزيع النسيب (:2)جدول 

2017  

 %النسبة )ابلدومن(ادلساحة %النسبة عدد احلائزين ادلساحة الكلية للحيازة فئة
 0.8 21,601 33.7 34,360 2 أقل من

5-2 27,548 27.0 96,438 3.4 

10-6 13,480 13.2 116,871 4.1 

20-11 9,889 9.7 160,030 5.7 

30-21 4,842 4.7 135,016 4.8 

40-31 3,130 3.1 117,411 4.2 

50-41 1,847 1.8 90,182 3.2 

100-51 3,449 3.4 262,786 9.3 

200-101 1,553 1.5 239,520 8.5 

500-201 1,197 1.2 409,141 14.5 

1000-501 430 0.4 321,033 11.4 

2000-1001 168 0.2 225,433 8.0 

 22.1 623,137 0.1 102 2111 أكرب من

 100.0 2,818,598 100.0 101,995 اجملموع



 احليازات يف احملافظات  توزيع
 

يف زلافظة  تركزتمن ىذه احليازات % 32.4حيازة،  107,707أن إمجايل عدد احليازات الزراعية بلغ  نتائج التعداد أظهرت
 من امجايل احليازات يف ادلملكة.% 2.3أعدد احليازات يف زلافظة العقبة وبنسبة بلغت أقل اربد، بينما كانت 

من إمجايل ادلساحات % 19.8بنسبة بلغت و أما من حيث مساحة احليازات فقد جاءت زلافظة ادلفرق ابدلرتبة األوىل 
 من امجايل ادلساحات يف ادلملكة. %2 الزراعية ، بينما كانت ادلساحة األقل يف زلافظة الطفيلة وبنسبة بلغت

نسبة احليازات الزراعية، بينما بلغت من إمجايل عدد  %70 تشكل ما نسبتة احليازات النباتية كما أظهرت النتائج أن  
من إمجايل عدد احليازات الزراعية يف % 6احليازات ادلختلطة )نباتية وحيوانية( فقد بلغت  ، اما%24يوانية احليازات احل

 .(3) جدول رقم األردن.
 (2112) احملافظةحسب والتوزيع النسيب  ةالزراعي يازات الزراعيةاحلومساحة : عدد (3)جدول 

 % النسبة ادلساحة النسبة% العدد احملافظة
 15.7 442,488 10.5 11,272 العاصمة

 7.4 208,233 7.6 8,232 البلقاء

 9.7 273,847 3.7 3,942 الزرقاء

 2.8 79,280 4.5 4,899 ماداب

 15.6 439,662 32.4 34,889 إربد

 19.8 557,360 8.2 8,806 ادلفرق

 3.5 98,099 7.8 8,398 جرش

 2.2 60,376 6.6 7,140 عجلون

 9.6 271,095 9.5 10,224 الكرك

 2.0 57,258 2.8 3,026 الطفيلة

 8.3 234,520 4.1 4,406 معان

 3.4 96,380 2.3 2,473 العقبة

 100.0 2,818,598 100.0 107,707 اجملموع

 



 احليازات الزراعية: أعداد - أ
ب  مقارنة  حيازة زراعية 107,707حيث بلغت  ،2017يف عام  احليازات الزراعية أعداد البياانت اىل ارتفاعتشَت 

 .(8)على التوايل. كما يظهر يف الشكل  1997،1983، 2007( حيازة خالل األعوام  62,162،) (92,258) (،80,152)

 

 

 مساحات احليازات الزراعية:  -ج
يف  عن ما كانت عليو %7.7بنسبة  اضيخدام األر است حسبمساحة احليازات الزراعية  إمجايل اعاً يفارتفأظهرت النتائج 

عما   %6.6اخنفضت بنسبة  اأهناال  .2007دومناً عام  2,615,076دومناً ابدلقارنة مع  2,818,598 حيث بلغت 2007عام 
 (.9) . كما ىو مبُت يف الشكل رقم1983عن ما كانت عليو يف عام  %22.2وبنسبة  1997يف عام  عليو كانت
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   1983-2017 احليازات الزراعية يف ادلملكة خالل األعوام أعداد(: 8)شكل 
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 خالل األعوام إمجايل مساحة احليازات الزراعية يف ادلملكة (: 9)شكل 
 (مليون دوًل) 2017-1983  



مع مقارنة  2017يف عام  % 0.3بنسبة طفيفة بلغت ادلساحات ادلزروعة ابحملاصيل احلقلية  فضتاخن احملاصيل احلقلية: -
 %55ابحملاصيل احلقلية وبنسبة  ادلزروعةادلساحات إمجايل يف  اً واضح اً اخنفاضنتائج ادلقارنة أظهرت ن ال أإ، 2007 عام

 .(10)كما ىو مبُت يف الشكل رقم .1983عن ما كانت عليو يف عام  %57وبنسبة  1997يف عام  عليوعن ما كانت 

 

يف حُت  ،1997-2017كما أظهرت النتائج استمرار تفوق زلافظة العاصمة يف زراعة احملاصيل احلقلية خالل االعوام 
فيما تراجعت زلافظة ادلفرق من  ،2017ارتفعت ادلساحة ادلزروعة ابحملاصيل احلقلية يف زلافظة الكرك لتحل اثنيًا يف عام 

 (.11)كما ىو مبُت يف الشكل ، 2017لتحل اثلثاً يف عام  1997و 1983ادلرتبة الثانية يف األعوام 
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  1983-2017إمجايل مساحة احملاصيل احلقلية يف ادلملكةخالل األعوام : (10)شكل 
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 العقبة معان الطفيلة الكرك عجلون جرش المفرق اربد مادبا الزرقاء البلقاء العاصمة

 إمجايل مساحة احملاصيل احلقلية حسب احملافظة خالل األعوام(: 11)شكل 
 (ابأللف دوًل) 1997-2017  

1997 2007 2017



ألف دوًل يف  249نتائج استمرار اخنفاض ادلساحات ادلزروعة ابخلضروات حيث وصلت اىل الأظهرت  اخلضروات: -
 (.12)، كما ىو موضح يف الشكل 1983ألف دوًل يف عام  331و 1997ألف دوًل يف عام  284بمقارنة  2017عام 

 

 
حتتل ادلرتبة األوىل من حيث إمجايل مساحة اخلضروات ادلزروعة زالت ما ن زلافظة البلقاء أأظهرت نتائج ادلقارنة كما 

  .(13) كما يف الشكل رقم 2017-1997 خالل األعوام
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 2017-1983خالل األعوام  إمجايل مساحة اخلضروات يف ادلملكة(: 12)شكل
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عام   ولغاية 1997نسبيا يف مساحة االشجار ادلزروعة بكثافة منذ عام  ادلقارنة ثبااتً أظهرت نتائج  األشجار ادلثمرة: -
 (.14)شكل كما يف .1997-1983خالل األعوام  %86ارتفعت بنسبة  كانت قد  أن، بعد 2017

 

 
 مدى األعواميف مساحة األشجار ادلثمرة على حتتل ادلرتبة األوىل   زلافظة اربد ما زالت أنكما تشَت النتائج اىل 

 (.15) رقم، تليها زلافظة ادلفرق كما ىو مبُت يف الشكل 1997-2017
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 2017-1983إمجايل مساحة االشجار ادلثمرة يف ادلملكة خالل األعوام (: 14)شكل  
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 إمجايل مساحة االشجار ادلثمرة حسب احملافظة خالل األعوام(: 15)شكل 
 (ابأللف دوًل)1997-2017  
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 الثروة احليوانية: أعداد  -د
مليون رأس  3.8الضأن وادلاعز يف ادلملكة حيث وصلت اىل  أعدادنتائج استمرار ارتفاع الأظهرت  :الضأن وادلاعز -

 .(16)كما ىو مبُت يف الشكل .1997مليون رأس يف عام  2.8و 2007مليون رأس يف عام  3.1مقارنة ب

 

زلافظيت  أنأن وادلاعز تليها زلافظة العاصمة، و كما أظهرت النتائج استمرار احتفاظ زلافظة ادلفرق أبكرب عدد من الض
 (.17)كما الشكل ، 2017-1997جرش وعجلون مها احملافظات األقل من حيث عدد الضأن وادلاعز على مدى األعوام 
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 خالل األعوام  يف ادلملكة( الضأن وادلاعز)األغنام  أعداد(: 16)شكل 
 (مليون رأس)1983-2017  

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000
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 2007يف عام  %65ا ارتفعت بنسبة أهنيف ادلملكة، حيث لوحظ  األبقار أعدادتظهر نتائج ادلقارنة تذبذب  :األبقار -
كما ىو  .2007عام  عليوعما كانت  %17.6بنسبة  2017ا اخنفضت يف عام أهنال ، إ1997يف عام  عليوعما كانت 

 .(18) مبُت يف الشكل

 
 

يف زلافظة الزرقاء تلتها زلافظة غالبيتها كانت  (2017-1997)على مدى سنوات ادلقارنة  األبقارن أعداد أتظهر النتائج و
 (.19)ىو موضح يف الشكل رقم  امكاربد.  ادلفرق مث زلافظة 
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 (ابأللف رأس)2017-1983األبقار يف ادلملكة يف األعوام  أعداد(: 18)شكل 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

 2017-1997خالل األعوام  أعداد األبقار حسب احملافظة(: 19)شكل 

1997 2007 2017


