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 القسم األول: بياانت احلائز.

 مقاطع )وقد يكون رب االسرة او احد افراد اسرته( 4اكتب اسم احلائز من  . 12     

هو شخص أو جمموعة اشخاص او  شخصيه اعتبارية ميارس سيطرة إدارية على تشغيل احليازة احلائز الزراعي:  -
الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق ابستخدام املوارد املتاحة. وتقع على عاتق احلائز مسؤوليات فنية واقتصادية 

 دارة اليومية إىل مدير جأرر . خاصة ابحليازة وقد يتوىل مجيع املسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإل

 ويف حالة قيام عضوين أو أكثر من أعضاء األسرة إبدارة نفس احليازة فأن رب األسرة هو الذي يعترب احلائز. 

 وهنا ال بد من التمييز بني احلائز الزراعي واملالك للحيازة الزراعية -

باتية:  فقد حيوز املالك هذه احليازة لنفسة او قد يؤرر فليس ابلضرورة كل من ميلك هو حائز،وخاصة يف حيازات الثروة الن
 املالك احليازة اىل غرية فيتحمل غرية تبعاهتا االقتصادية ومصاريفها والقرار الزراعي. خالل املوسم الزراعي.

عينة بني احلائز واملالك   وليس ابلضرورة ان ميتلك احلائز احليازة الزراعية، فقد يتم استغالل احليازة وادارهتا بناًء على ترتيبات م
 كما ان متضمن احملصول فقط ال يعترب حائز.كاالستئجار  ووضع اليد وغريها.

فالشخص املستهدف من التعداد اهو احلائز الزراعي : الذي ميتلك السلطة االدارية على احليازة والقرار الزراعي  ويتحمل 
ويدير هذه احليازة ومواردها )سواء بنفسة او مبدير مأرور( وميتلك  التبعات االقتصادية على احليازة يف خمتلف مراحل العمل

حق التصرف مبوارد احليازة )سواء كان ميلك احليازة او اخذ هذا احلق ابالستئجار او وضع اليد .( خالل السنة الزراعية 
 31/7/2017-1/8/2016للتعداد.

 اكتب اسم الشخص الذي أدىل ابملعلومات عن احليازة. .14

هو الشخص الذي جتمع منه البياانت اخلاصة ابحليازة الزراعية وجيب أن يكون قادر ومؤهل إلعطاء ديل ابملعلومات:  وامل
 تلك البياانت.

دائما أن يكون هو نفس احلائز، أما إذا تعذرت مقابلة احلائز واضطررت الستيفاء بياانت االستمارات من شخص  ويفضل
وإذا ما شككت يف قدرة هذا  وقادر على إعطاء كافة البياانت. آخر فيجب مراعاة أن يكون هذا الشخص راشد ابلغ

 .الشخص جيب التوقف عن اخذ املعلومات والبحث عن شخص آخر مؤهل



 اكتب عالقة املديل ابملعلومات ابحلائز كأن يكون احلائز نفسه أو زورته أو ابنه أو أخيه.....اخل. 15. 

 . اكتب رقم هاتف احلائز االرضي او اخللوي.25

أسر خمتلفة ويشرتكون يف اختاذ القرارات اخلاصة إبدارة احليازة الزراعية  هم أشخاص ينتمون إىلأفراد شركاء:  -
 ويتحملون التبعات لتشغيل احليازة. 

يازة وتتوىل احلمتثل احلالة اليت يسهم عدد من األشخاص أو اجلهات يف شركة مسجلة وفق قانون الشركات:  -
 أو من خالل مدير جأرر.إدارة الشركة مسؤولية التصرف مبواردها وإدارهتا بشكل مباشر 

يف حالة أن تعود احليازة إىل هيئة حكومية تتوىل التصرف مبواردها وتديرها بشكل مباشر أو هيئة حكومية:  -
 من خالل مدير جأرر أو مؤسسة فأن احلائز يعترب هيئة حكومية.

 إذا كان الكيان القانوين غري ما ذكر سابقاً.أخرى:  -

 لكاملة ابملربع اخلاص.  اكتب عمر احلائز ابلسنوات ا .201 -

هو الفرتة الزمنية اليت تفصل ما بني اتريخ امليالد واتريخ التعداد حمسوبة ابلسنوات التقوميية العمر:   -
سنه و  12سنة إذا كان عمره  12الكاملة، أي إبمهال الشهور واألايم مهما كان عددها مثال يعترب عمر الشخص 

 سنة فقط 98ة جيب أن تدون عمره على أنه سن 98وإذا جتاوز عمر احلائز شهور.  9

 رقم اإلرابة الصحيحة  ابختيارحدد رنس احلائز وذلك  .202 -

 رقم اإلرابة الصحيحة  ابختيارحدد رنسية احلائز  .203 -

 وهي اجلنسية اليت جييب عليها احلائز بغض النظر عن ازدواج اجلنسية -

 رقم اإلرابة الصحيحة. ابختيارحدد مهنة احلائز الرئيسية وذلك -204 -

هي العمل الرئيسي الذي ميارسه املعين ويقضي فيه معظم الوقت املعتاد للعمل. فإذا كان يقضي  املهنة الرئيسية: -
% من وقت عمله خالل السنة يف العمل الزراعي فأن مهنته الرئيسية تعترب الزراعة، أما إذا كان يقضي 50أكثر من 
 ل السنة يف عمل غري زراعي فأن مهنته الرئيسية تعترب غري زراعية.% من وقت عمله خال50أكثر من 



 رقم اإلرابة الصحيحة. ابختيارحدد مهنة احلائز الثانوية وذلك -205 -

% من الوقت 50هي العمل الثانوي الذي ميارسه الشخص املعين ويقضي فيه اقل من  -املهنة الثانوية: -
 ل السنة.% من وقت عمله خال50املخصص للعمل )اقل من 

( إذا كان من احليازات الزراعية أو 1حدد املصدر الرئيسي لدخل أسرة احلائز بوضع اإلرابة رقم )-206 -
 ( إذا كان الدخل الرئيسي من مصادر أخرى.2رقم )

 اإلرابة الصحيحة ابختيارحدد املستوى التعليمي الذي أهناه احلائز بنجاح وذلك  .207 -

 أمي :ال يقرأ وال يكتب -1 -

 : يقرأ ويكتب ومل ينهي مرحلة التعليم االساسي  ملم-2 -

 تعليم اساسي: من الصف االول اىل الصف العاشر-3 -

 اثنوي زراعي :اهنى اثنوية عامة الفرع الزراعي-4 -

 اثنوي اخر: اهنى اثنوية عامة غري الفرع الزراعي-5 -

 دبلوم متوسط زراعي: اهنى دبلوم زراعة )سنتني بعد الثانية( -6 -

 متوسط اخر: اهنى دبلوم غري زراعي )سنتني بعد الثانية(دبلوم -7 -

 مؤهل رامعي زراعي :اهنى بكالوريوس أو اعلى يف أي ختصص زراعي-8 -

 مؤهل رامعي أخر: اهنى بكالوريوس أو اعلى يف أي ختصص غري الزراعي-9 -

 اكتب عدد الذكور من أفراد األسرة مبا فيهم احلائز إذا كان ذكراً. .208 -

 عدد اإلانث من أفراد األسرة مبا فيهم احلائز إذا كانت أنثى.اكتب  .209 -

 اكتب جمموع عدد أفراد اسرة احلائز مبا فيهم احلائز نفسه. .210 -

 .  وزع عدد أفراد أسرة احلائز مبا فيهم احلائز حسب فئة العمر.211-216 -



 القسم الثاين :بياانت احليازة 

 مقاطع. )ما امكن( .  جيب أن يرد اسم مالك احليازة من اربعة13 -

 .اخرت اسم احملافظة اليت تقع فيها احليازة الزراعية 16 -

 (.16.اخرت اسم اللواء اليت تقع فيها احليازة الزراعية ضمن احملافظة الواردة يف البند رقم )17 -

والبند  (16.اخرت اسم القضاء اليت تقع فيها احليازة الزراعية ضمن احملافظة واللواء الوارد يف البند رقم )18 -
 (.17رقم )

.اخرت اسم التجمع السكاين اليت تقع فيها احليازة الزراعية ضمن احملافظة واللواء والقضاء الواردة يف 19 -
 (.18-16البند رقم )

.اخرت اسم املنطقة اليت تقع فيها احليازة الزراعية ضمن احملافظة واللواء والقضاء والتجمع الواردة يف البند 20 -
 (.19-16رقم )

اخرت اسم احلي اليت تقع فيها احليازة الزراعية ضمن احملافظة واللواء والقضاء والتجمع الواردة يف البند .21 -
 (. 20-16رقم )

 .اكتب املساحة الكلية للحيازة أو اجلزء من احليازة ابلدومن وكسر الدومن.36 -

وكة أو املساحة املستأررة من هي مساحة احليازة، مبا يف ذلك املسـاحة اململاملساحة الكلية للحيازة :   - -
آخرين وأية مساحات حيوزها احلائز وفق حقوق استغالل أخرى مثل وضع اليد، ويستبعد منها املساحة اليت ميلكها 
احلائز إذا كان قد أررها آلخرين، وتتكون احليازة من األراضي املزروعة واألراضي املشغولة  ببيت املزرعة وحظائر 

 لطرق.احليواانت والساحات وا

 وجيب أن ترد مساحة ألي رزء من احليازة حىت ولو كان حيواين فقط.    -

 بياانت الشركاء

 حدد فيما إذا كان للحائز شركاء يف احليازة/ اجلزء أم ال .26 -



 (36اذا كانت األرابه )ال( انتقل اىل ) -

ود أكثر من اكتب اسم شريك احلائز يف السطر األول من أربعة مقاطع )ما امكن(، ويف حالة ور 27 -
 شريك يكتب اسم كل منهم يف سطر منفصل.

. يدون فيها موقع سكن الشريك/ الشركاء متضمنا احملافظة واللواء والقضاء والتجمع السكاين  34 -28 -
 واملنطقة واحلي ورقم اهلاتف. 

 .االرابة الصحيحة واذا كانت االرابة )اخرى(حدد ابختيار. حدد نظام احليازة )حق االستغالل(  38 -

هو الرتتيبات أو احلقوق اليت يتمكن احلائز مبقتضاها استغالل احليازة.  وعليه نظام حيازة األرض )حق االستغالل(  
 فأن نظام حيازة األرض قد يررع إىل ملكيتها 

)مملوكة أو يف حكم اململوكة( : هي احليازة اليت ميلك حائزها سند ملكيتها وله احلق يف تقدير طبيعة  -1
 ا.  مع مالحظة أن املساحة اململوكة واملؤررة للغري ال تدخل ضمن حيازة األرض.استخدامه

وضع اليد : احليازة املستغلة على أساس وضع اليد: هي جمموع مساحة األرض اليت يستغلها احلائز دون سند   -2
تكون األرض اليت يستغلها واضعو اليد أرضا خاصة أو أرضا عامة تستغل دون  ملكية ودون نظام استئجار.  وقد

 معرفة أو موافقة املالك.

 اخرى -5مستأررة مقابل حصة من الناتج. -4مستأررة مقابل مال  -3

ال احليازة املستأررة: اليت يستأررها احلائز من آخرين خالل فرتة حمدودة من الزمن.  وقد تكون مقابل مبلغ من امل
 متفق عليه أو حصة من اإلنتاج أو االثنني معا.  وتكون مسؤولية إدارة احليازة من قبل احلائز.

ويقصد هبا الشخص املعين  إبدارة نشاطات احليازة الزراعية إدارة احليازة  -. حدد املعين إبدارة احليازة/ اجلزء     39
 ن الشخص املعين إبدارة احليازة:واستخدام مكوانهتا ومتابعة تنفيذ هذه األعمال.  وقد يكو 

احلائز نفسه حيث يتوىل املهام اإلدارية املطلوبة وال يورد شخص أو أشخاص آخرين يقومون هبذا 1 -
 الدور.

 أحد أفراد األسرة وقد يكون االبن أو الزورة مثال،  وجيب هنا حتديد رنس الشخص الذي يدير احليازة. -



 مدير مأرور وهو شخص آخر يكلف إبدارة نشاطات احليازة اليومية لقاء ارر مادي أو عيين. -

إذا كان  3إذا كان يديرها أحد أفراد األسرة مع حتديد رنسه، أو  2فيما إذا كان يديرها بنفسه، أو  1وذلك بوضع رقم 
  يديرها مدير مأرور.

إلنتاج لالستهالك األسري، او إذا كان اإلنتاج للبيع أساسا، علما جأن  حدد الغرض الرئيسي من اإلنتاج فيما إذا كان ا -40
 % فأكثر من اإلنتاج.51كلمة الرئيسي تعين 

  2016/2017حدد مصادر التمويل للحيازة خالل العام الزراعي  -41

 وقد يكون اكثر من مصدر للتمويل. 

رهات جلأ إليها احلائز ا احلائز يف متويل احليازة وقد تكون هناك  وتعرف مصادر متويل احليازة: املصادر املالية اليت يعتمد عليه
شراء مدخالت االنتاج او ماكينات او ابنية  -للحصول على قروض عينية او نقدية لتمويل مشاريع خاصة ابحليازة مثل

 .  2017-2016خالل السنة الزراعية  -خاصة ابحليازة 

غاايت متويل املشاريع الزراعية داخل نفس احليازة وليست خاررها أو على وال بد من التأكيد على أن هذه القروض هي ل
 جماالت شخصية أخرى.

 وهو التمويل الذايت او قرض بشكل شخصي مصادر شخصية    :  -

     صندوق التنمية والتشغيل                                   -

  مؤسسة اإلقراض الزراعي  - عنياحتاد املزار  -     بنوك جتارية                -    

   مصادر أخرى  -مجعيات ومؤسسات خريية    -الوسطاء        - شركات زراعية خاصة -    

 للحيازة وميكن ان يكون اكثر من مصدر لالرشاد.مصادر االرشاد الزراعي حدد  -42

 شخصية. خربات  -مؤسسات رمسية أخرى                     -   وزارة الزراعة. -

  شركات/ حمالت بيع املواد الزراعية. -وسائل االعالم.                     - 

 مصادر أخرى. -     مزارعني آخرين.



 القسم الثالث: العمالة

هو ذلك الشخص الذي كان لديه عمل يف وقت ما داخل احليازة الزراعية خالل العامل الزراعي من خارج اسرة احلائز: 
للتعداد وكانت حالة العمالة له تصنف جأنه عامل، ويعمل مقابل أرر أو على شكل غذاء أو أي منتج من السنة املررعية 

منتجات املزرعة ورمبا يكون هنالك مكافآت أو تعويضات متفق عليها يف وقت ما خالل السنة، وهذا يشمل العمال 
خالل الفرتة املررعية يعد مرة واحدة فقط من  الدائمني والعمال املؤقتني، والشخص الذي عمل يف احليازة مرات عديدة

 ضمن العمالة الزراعية

حدد فيما إذا كان معظم العمل يف احليازة يتم بواسطة أشخاص يعملون جأرر أو بواسطة أفراد أسرة احلائز، وذلك -301
 اإلرابة الصحيحة داخل املربع.   ابختياربوضع 

% من العمل يف احليازة ينجز من قبل عمالة 50%، فمثال إذا كان أكثر من 50جأن )معظم العمل( تعنـي أكـثر من  علما
 مستأررة فأن اإلرابة تكون: أشخاص يعملون جأرر..

 اإلرابة الصحيحة .  ابختيارحدد فيما إذا كان احلائز يستخدم عمال مؤقتني يف احليازة أم ال، وذلك  -302

هو العامل الذي يعمل بشكل غري منتظم وغري مستمر يف احليازة خالل السنة الزراعية وغالبا ما لزراعي املؤقت : العامل ا -
 تستخدم العمالة املؤقتة  لفرتات قصرية إلجناز مهام حمدودة حبيث تنتهي خدماهتم ابنتهاء املهمة.

 احلائز. يبني هذا العمود عدد العمالة الزراعية الدائمة من خارج أسرة -303

هو الشخص الذي يعمل بشكل منتظم ومستمر يف احليازة خالل السنة الزراعية ، ويعترب العامل الذي العامل الزراعي الدائم: 
 اشهر فاكثر هو عمالة دائمة من خارج اسرة احلائز. 8عمل يف احليازة 

الذي كان لديه عمل يف وقت ما داخل احليازة هو احلائز أو احد افراد اسرة احلائز  العامل الزراعي من داخل اسرة احلائز:
الزراعية خالل السنة املررعية للتعداد، .ومل يعمل مقابل أرر أو تعويضات متفق عليها ، ويشمل العمل بشكل دائم أو 

 مؤقت.

 .اخل احليازةيتعلق هذا البند يف عدد افراد اسرة احلائز  العاملة يف احليازة مبا فيهم  احلائز نفسة اذا كان يعمل د -309

 اكتب اسم العامل من داخل اسرة احلائز من مقطع واحد. -310



 االرابة الصحيحة.  ابختيار 310حدد رنس العامل الوارد يف -311

 االرابة الصحيحة. ابختيار 310حدد املستوى التعليمي للعامل الوارد يف -312

 ةاالرابة الصحيح ابختيار 310حدد رنسية العامل الوارد يف  -313

 يبني هذا العمود تسلسل العامل الدائم. -304

 غريذلك -سوري–اردين  االرابة الصحيحة.واخرت  304حدد رنسية العامل الوارد يف -305
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 :القسم الرابع: املصدر الرئيسي للمياه يف احليازة

 حدد املصدر الرئيسي للمياه املستخدمة داخل احليازة.  .401

وهو مصدر املياه الرئيسي الذي يستخدم داخل احليازة سواء كمصدر للري يف احليازات النباتية املروية او كمصدر 
 الستخدامات احليازة احليوانية للتنظيف و مياة الشرب حليواانت املزرعه وغريها من استخدامات املياه داخل املزرعة. 

 ال يورد.(( 11الري ))علما ابن احليازة النباتية البعلية يكون مصدر 

بئر ارتوازي : وهو البئر الذي يتم حفره بواسطة حفارات ابعماق كبرية نسبيا هبدف رفع   اىل املياه اجلوفية اىل السطح -1
   

 بئر نزاز :وهو بئر يتم حفره على اعماق متوسطة حبيث خترج مياه االمطار املتجمعة جأعماق متوسطة اىل السطح -2

 بئر جتميع: هو بئر يتم حفرة على اعماق قليلة يتم فيه جتميع مياه االمطار  -3

    ينابيع -4

 سدود: وهي مشاريع حكومية ضخمة لتجميع وختزين املياه. -5

سدود ترابية وحفائر: وهي سدود ترابية تستخدم كمشاريع احلصاد املائي لتجميع مياه االمطار والسيول وغريها وينتشر  -6
 لنوع من السدود بشكل كبري يف املناطق الصحراوية سواء للري او شرب املاشية او االستخدامات االخرى.هذا ا

الشبكة العامة: وهي شبكة املياة احلكومية اليت يتم توصيلها اىل املنازل ويستعني هبا احلائز كليا اورزئيا يف تغطية  -7
 حليوانية الصغريةاحتياراته للحيازة وتستخدم يف احليازات النباتية وا

 قناة امللك عبدهللا : وهي قناة جتمع املياه واعادة ضخها اىل الوحدات الزراعية يف االغوار  -8

مياه عادمة معاجلة : وهي املياه العادمة املستخدمة لألغراض الزراعية بعد معاجلتها معاجلة فنية يف حمطات معاجلة  -9
     مصادر أخرى -10متخصصة 

 اودية رانبية: وهي املياه اليت يتم سحبها من جماري السيول  -12  ال يورد   -11

 



 القسم اخلامس: استخدام األرض 

وهي رزء من مساحة احليازة تستخدم إلنتاج األشتال سواء لنقلها أو لبيعها، وسواء كانت أشتال مساحة املشاتل:  -
خضراوات مثل البندورة أو أشتال حماصيل حقلية مثل التبغ أو أشتال أشجار مثرية مثل احلمضيات.  ويستثىن من ذلك 

 مشاتل األشجار احلررية.

تستخدم لزراعة ازهار القطف بشكل مكشوف لغاايت انتارية  : وهو رزء من مساحة احليازةازهار قطف مكشوفة
 اقتصادية.

وهو رزء من مساحة احليازة تستخدم لزراعة ازهار القطف بشكل حممي ضمن بيوت بالستيكية او ازهار قطف حممية: 
 زرارية لغاايت انتارية اقتصادية.

، تستخدم لتغذية احليواانت وتكون دورة حياهتا اقل من وهي األراضي اليت تزرع جأعشاب رعويةارض حتت املراعي املؤقتة:  -
 مخسة سنوات.

وهي األرض داخل احليازة املستغلة بصورة دائمة )ملدة مخس سنوات أراض حتت املراعي واملروج الدائمة )مراعي دائمة(:  -
 فأكثر( مبحاصيل العلف العشبية سواء كانت تبذر ابستمرار أو تنبت بصورة طبيعية.

ابت )أشجار حررية(: وهي األرض اليت حتتوي على أشجار حررية بشكل كثيف، وردت ابلطبيعة أو بفعل ارض الغا
 اإلنسان، وهلا أو سيكون هلا قيمة كأخشاب أو منتجات أخرى للغاابت أو تستخدم كمصدات رايح.

نتاج الزراعي، ضمن دورة زراعية هي مساحة من ارض الزراعة املؤقتة، واليت تستغل عادة لغاايت اإلارض مرتوكة بور للراحة: 
 تتبع يف احليازة، وتكون مرتوكة بور للراحة يف املوسم الزراعي املتعلق ابلتعداد.

هي مساحة من األرض مرتوكة بدون استغالل عدة مواسم ارض غري مستغلة وهلا قدرة كامنة على اإلنتاج)بور ابإلمهال(:  -
 يات استصالح لتصبح قادرة على اإلنتاج.زراعية تزيد عن ثالث مواسم وحبارة إىل عمل

هي رزء من املساحة الكلية، وال تصلح لزراعة أي حمصول نبايت لسبب دائم أو مؤقت مثل املساحة غري الصاحلة للزراعة:  -
 األراضي امللحية واألراضي الصخرية واألراضي شديدة االحندار



الـحيازة/ الـجزء حسـب املدلول الستخـدام األرض خـالل الـعام الزراعـي  يبيـن هـذا العمـود بنود توزيع أراضى -501
2016/2017. 

يدون يف هذا العمود مساحة كل بند من بنود استخدام األرض املزروعة خالل السنة الزراعية ابلدومن وكسر الدومن.   -502
وارد يف القسم )ب( تستوىف مساحاهتا آلياً.  أما ال 10وكذلك البند رقم  5-1ويالحظ أن البنود الواردة يف القسم )أ( من 

 يف القسم )ب( فإن مساحتها تستوىف بسؤال احلائز. 9-1البنود من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمموعات نباتية: 3القسم السادس: احملاصيل  تقسم احملاصيل النبايت اىل 

احلبوب ,وهي اجملموعة النباتية اليت تضم عدد من احملاصيل النباتية مثل الثوم والذرة الصفراء والبيضاء   احملاصيل احلقلية : -أ
 احملاصيل العلفية )برسيم....اخل( ,)قمح وشعري عدس...اخل( 

عروفة مثل اخلضروات: وهي اجملموعة الثانية من احملاصيل النباتية واليت تضم جمموعة كبرية من حماصيل اخلضروات امل -ب
 ...اخلاالخضر والفراولة واجملموعات الورقية البصل االخضر والفولالبندورة واخليار و الكوسا والباذجنان والبصل اجلاف و 

 .لثمار اليت يتغّذى عليها اإلنساناالشجار املثمرة: هي األشجار الدائمة اليت حتمل نوعاً من ا -ج

تقع ما بني شهر ايلول  م خالهلا عملية زراعة احملاصيل الزراعية املؤقتة واليتهي الفرتة الزمنية اليت تتالعروة الشتوية:  -
 .1-31لغاية   9-1وهناية شهر كانون الثاين 

هي الفرتة الزمنية اليت تتم خالهلا عملية زراعة احملاصيل الزراعية املؤقتة واليت تقع ما بني شهر شباط العروة الصيفية:  -
 8-31لغاية  2-1وهناية شهر اب

هو حمصول من نوع واحد مزروع يف مساحة معينة بشكل مستقل )أي مبفرده دون ورود حماصيل من احملصول املنفرد:  -
أنواع أخرى خمتلطة معه يف نفس املساحة كأن يكون احلقل مزروع زيتوان فقط أو بندوره فقط أو قمح فقط(. ويعترب اول 

 القطعة الزراعية حمصول منفرد.حمصول يزرع  يف السنة املررعية للتعداد يف داخل 

هو احملصول املؤقت )خضروات او حماصيل حقلية(املزروع داخل حقل االشجار الدائمة بشكل كامل او : احملصول املقرتن -
 رزئي، وتقدر مساحتة حبيث تكون اقل من مساحة حقل االشجار. 

املزروع داخل حقل حمصول مؤقت اخر )بشكل   هو احملصول املؤقت )خضروات او حماصيل حقلية( احملصول املتعاقب:
 ، او معاد زراعته بعد انتهاء احملصول املؤقت االول.( بعد اتريخ زراعة احملصول االولكامل او رزئي

 ) مبعىن أن نفس املساحة تزرع أكثر من مرة خالل السنة الزراعية(.

ضروات او االشجار و اليت تعتمد بشكل رئيسي على مياه وهي املساحة املزروعة ابحملاصيل احلقلية او اخلاملساحة البعلية : 
 .االمطار للحصول على احتياراهتا املائية



: وهي املساحة املزروعة ابحملاصيل احلقلية او اخلضروات او االشجار و اليت تعتمد بشكل رئيسي على الري املساحة املروية
 وبشكل مستمر للحصول على احتياراهتا املائية.

وهو ري احملاصيل الزراعية او االشجار او اخلضروات عن طريق فتح قنوات ترابية على اخلطوط املزروعة   الري السطحي:
 بدون استخدام وسائل الري املعروفة مثل التنقيط والرش وغريها

من  هي إحدى وسائل ري وسقي األشجار واحملاصيل احلقلية واخلضروات  من خالل أتمني أقل كمية كافيةالري ابلتنقيط : 
 املاء للنبات بدون هدر، بواسطة ضخ املياة عرب شبكة من االانبيب اليت توصل املياة موضعيا على شكل نقاط.

هي إحدى وسائل ري وسقي احملاصيل احلقلية واخلضروات  من خالل أتمني أقل كمية كافية من املاء :الري ابلرشاشات 
لى احملاصيل املزروعة انبيب. منها اىل رشاشات تقوم بتوزيع املياه عللنبات بدون هدر، بواسطة ضخ املياة عرب شبكة من اال

 بشكل رذاذ 

احلبوب  ,ل الثوم والذرة الصفراء والبيضاءوهي اجملموعة النباتية اليت تضم عدد من احملاصيل النباتية مثاحملاصيل احلقلية:   -
 احملاصيل العلفية )برسيم....اخل( ,)قمح وشعري عدس...اخل( 

 اخرت اسم احملاصيل احلقلية املزروعة من ضمن القائمة حسب العروة الزراعية -601

 حدد العروة الزراعية لكل حمصول حقلي. -602

 اكتب اتريخ زراعة احملصول أو احملاصيل احلقلية املزروعة حسب الشهر. -603

 ن منفردا أو مقرتان أو متعاقبا. حدد وضع احملصول سواء كا .604

 ع املساحة املزروعة ابحملصول احلقلي ابلدومن وكسر الدومن.اكتب جممو   .605

 اكتب املساحة البعلية املزروعة ابحملصول احلقلي ابلدومن وكسر الدومن. .606

 اكتب املساحة املزروعة ابحملصول احلقلي حتت نظام الري السطحي ابلدومن وكسره -607

 ابلتنقيط ابلدومن وكسره . اكتب املساحة املزروعة ابحملصول احلقلي حتت نظام الري-608

 اكتب املساحة املزروعة ابحملصول حتت نظام الري ابلرشاشات ابلدومن وكسر الدومن.-609



 اخلضراوات: -

وهي اجملموعة الثانية من احملاصيل النباتية واليت تضم جمموعة كبرية من حماصيل اخلضروات املعروفة مثل البندورة واخليار و 
 بصل اجلاف والبصل االخضر والفول  االخضر واجملموعات الورقية كاخلس والنعنع والبقدونس....اخلالكوسا والباذجنان وال

 اخرت اسم احملصول أو حماصيل اخلضراوات املزروعة. -610

العروة الزراعية للمحصول أو حماصيل اخلضراوات املزروعة تلقائيا بناًء على حتديد شهر الزراعة.)على  يتم حتديد -611
 عكس احملاصيل احلقلية اليت يتم  حتديد العروة ومن مث شهر الزراعة(

 حدد شهر زراعة احملصول أو حماصيل اخلضراوات املزروعة يف احلقل حسب الشهر. -612

يف احلقل سواء كان منفردا أو مقرتان أو متعاقبا.  وعند تسجيل بياانت احملصول التايل جيب حدد وضع احملصول  -613
التأكد فيما إذا كان قد زرع يف نفس مساحة احملصول السابق وذلك لتحديد فيما إذا كان وضع هذا احملصول منفردًا أو 

 متعاقباً.

 ر الدومن.اكتب جمموع املساحة املزروعة ابحملصول ابلدومن وكس  -614

اكتب املساحة البعلية املزروعة ابحملصول ابلدومن وكسر الدومن. وجيب ظهور إشارة حتذيرية للباحث للتأكد من أن  -615
 مساحة احملصول بعلي.

 اكتب املساحة املروية املزروعة ابحملصول جأسلوب الزراعة املكشوفة حسب نظام الري السطحي ابلدومن وكسر الدومن. -616

 تب املساحة املروية املزروعة ابحملصول جأسلوب الزراعة املكشوفة حسب نظام الري ابلتنقيط ابلدومن وكسر الدومن.اك -617

اكتب املساحة املروية املزروعة ابحملصول جأسلوب الزراعة املكشوفة حسب نظام الري ابلرشاشات ابلدومن وكسر  -618
 الدومن.

صول جأسلوب الزراعة احملمية ابإلنفاق حسب نظام الري السطحي ابلدومن وكسر اكتب املساحة املروية املزروعة ابحمل -619
 الدومن.



هي إحدى  التقنيات الزراعية وهي عبارة بيوت أسطوانية الشكل اعمدهتا اسالك معدنية ومغطية بقطع زراعة االنفاق: 
بالستيكية  ذات مدخل نصف دائري على شكل قبو ويكون  ارتفاعها ب وتستخدم حلماية النبااتت من الظروف اجلوية 

 شمسية  واملساحة تستخدم لزراعة اخلضروات. غري املالئمة للنمو مثل الربد والرايح والصقيع لكنها تنفذ األشعة ال

اكتب املساحة املروية املزروعة ابحملصول جأسلوب الزراعة احملمية ابإلنفاق حسب نظام الري ابلتنقيط ابلدومن وكسر  -620
 الدومن.

الزرارية  حسب  اكتب املسـاحة املروية املـزروعة ابلـمحصول جأسلوب الزراعة الـمحمية ابلبيـوت البالستيكيـة  أو-621
 نظام الري السطحي ابلدومن وكسر الدومن.

هي إحدى التقنيات الزراعية وهي عبارة بيوت أنصف دائرية الشكل اعمدهتا مواسري من احلديد زراعة البيوت البالستيكية: 
اجلوية غري املالئمة ومغطية بقطع بالستيكية مسيكة نوعا ما، ويكون  ارتفاعها عايل  وتستخدم حلماية النبااتت من الظروف 

 للنمو مثل الربد والرايح والصقيع وتستخدم هذه التقنية إلنتاج اخلضروات يف غري مواعيدها.

اكتب املساحـة املروية املزروعة ابلـمحصول جأسلوب الزراعة الـمحمية ابلبيوت البالستيكية )أو الزرارية ( حسب -622
 نظام الري ابلتنقيط ابلدومن وكسر الدومن.

 وتقسم االشجار اليت يهدف التعداد اىل حصرها اىل نوعني :شجار : األ

وهي انواع من االشجار اليت تزرع بشكل غري منتظم هبدف عمل مصدات للرايح او االستفادة من االشجار احلرجية:  :اوال
 اخشاهبا يف التدفئة او الصناعة مثل الصنوبر، والبلوط، والبطم، والغار..اخل

 هي األشجار اليت حتمل نوعاً من الثمار اليت يتغّذى عليها اإلنسان،لثمرية : اثنيا: االشجار ا

 مثل: احلمضيات والتفاحيات واللوزايت والزيتون وغريها 

 ولغاايت التعداد يتم حصر شكلني من اشكال الزراعة لألشجار املثمرة:

 االشجار املبعثرةو     االشجار املزروعة بكثافة      

 



: أي االشجار الثمرية اليت حتتل مساحة  من االرض بشكل متجانس وكثيف على مرية املزروعة بكثافة األشجار الث -أ
 شكل حقول وبساتني.

 اخرت اسم حماصيل األشجار الثمرية املزروعة من القائمة. .623

 اكتب جمموع املساحة املزروعة ابحملصول ابلدومن وكسر الدومن. .624

 املزروعة ابحملصول ابلدومن وكسر الدومن.اكتب املساحة املروية  .625

 اكتب املساحة البعلية املزروعة ابحملصول ابلدومن وكسر الدومن. .626

 اكتب جمموع أعداد أشجار كل حمصول مزروع ابلدومن وكسر الدومن. .627

 اكتب أعداد األشجار البعلية. .628

 اكتب أعداد األشجار املروية .629

 املبعثرة )املتفرقة(:األشجار الثمرية  -ب

هي أعداد األشجار الثمرية )سواء من نوع واحد أو أكثر( واملزروعة يف مساحة أرض احليازة/اجلزء بشكل مبعثر أو مزروعة 
 على اجلوانب واملمرات وتشكل سياج أو مصدات رايح.

 اخرت أمساء حماصيل األشجار الثمرية املبعثرة. .632

 ثرة لكل حمصولاكتب أعداد األشجار املبع .633

 االشجار احلررية -ج

 اكتب أعداد األشجار احلررية. .634

 

 

 



 القسم السابع: احليواانت والدواجن

  احليواانت )غري املنظمة(: -أواًل 

 -الضأن البلدي:-1عبارة عن األغنام اليت يغطي رسمها الصوف وغالبًا ما يكون هلا ليه وتتضمن سالالت: الضــأن :  
وهو أحد سالالت الضأن املورودة يف معظم مناطق اململكة، وهو أصغرحجمًا من األنواع األخرى و يغلب عليه اللون 

 ويشتهر ابالردن ابسم البياض( األبيض. )

 أكرب حجماً من الضأن البلدي و يغلب عليه اللون األسود و يتوارد غالباً يف املناطق اجلبلية. وهو -الضأن النجدي:-2

 وهو ساللة انجتة عن تزاوج الضأن العواسي مع الضأن النجدي ويكون حجمه وسط بني االثنني . -الضأن املهجن :-3

البلدي وله ليه صغرية تنتهي بذيل وهو  وهو ساللة من الضأن القربصي و يكون حجمه أكرب من -الضأن األرنيب :-4
 متوارد يف بعض مزارع األغنام .

 -عبارة عن األغنام اليت يغطي رسمها شعر وليس هلا ليه و تتضمن السالالت التالية:املاعـــز: 

ها املاعز البلدي: وهي ساللة مورودة يف معظم مناطق اململكة، وهي أصغر حجمًا من السالالت األخرى، ويغلب علي-1
 يف االردن ابسم السمار( اللون األسود.)ويشتهر

 املاعز الشامي: وهي الساللة األكرب حجماً من البلدي و يغلب عليها اللون البين الفاتح أو الغامق.-2

 املاعز املهجن: وهي ساللة انجتة عن تزاوج البلدي مع الشامي و حجمها وسط بني االثنني.-3

 البالد األرنبية ويكون حجمها أكرب وذات إنتارية عالية.املاعز األرنيب: مصدرها من  -4 

 اجلمال: 

 وهو احليوان الذي يتميز بكتلة الدهنية على ظهرة)سنام( وانثى اجلمل تسمى انقة

 يشمل أنواع احليواانت اليت سيشملها التعداد )ضأن وماعز ومجال( -701

 السابقيشمل الساللة لكل نوع من األنواع الواردة يف العمود  -702



اجلمال حسب اجلنس وفئة العمر والساللـة كمـا هي بتـاريــخ  . دون يف هذه األعمدة أعداد الضأن واملاعز أو708 – 703
1/5/2017 . 

 -وتتضمن السالالت التالية:( :  املنزلية الرتبية)ب( األبقار)

 وهي إحدى سالالت األبقار كبرية احلجم وذات إنتارية عالية ولوهنا أسود فيه بقع بيضاء. -اهلولندية: األبقار -1

 .تكون أصغر حجماً من األبقار اهلولندية، وأقل إنتارية ويغلب عليها اللون البين -األبقار البلدية: -2

لوهنا أصفر فاتح ال يورد هبا بقع ،متوسطة القامة رأسها أكرب من البقر  هي األبقار  اجلوالنية -األبقار الشامية:-3
 اهلولندي،عريضة األكتاف، ويكثر تواردها ابملنطقة الشمالية احملاذية لسوراي ،وهذا النوع على وشك االنقراض.

ليط، مقاوم لألمراض فريزين والبلدي إلنتاج ريل يسمى اخل ،عبارة عن خليط بني بقر هولشتاين -األبقار املهجنة:-4
 والظروف الطبيعية ،احتياره من األعالف أقل من الفريزين وأكثر من البلدي ويعتمد على املراعي. 

 يتضمن هذا العمود نوع احليواانت وهي األبقار)الرتبية املنزلية( -709

 يشتمل هذا العمود على سالالت األبقار وهي البلدي، اهلولندي، الشامي، واملهجن. -710

. دون فـي هـذه األعمـدة أعـداد األبقــار حسب اجلنـس وفئـة العمـر والساللـة كمـا هـي بتـاريــخ 718 – 711
1/5/2017 . 

 وهنا جيب ان تفرق بني املزارع األبقار املنظمة والرتبية املنزلية لالبقار. 

: هي مزارع ختتص برتبية األبقار ألغراض جتارية ويتطلب إنشاؤها احلصول على ترخيص مسبق من قبل مزارع األبقار املنظمة 
اجلهات الرمسية وفق شروط معينة  ، وتتوفر فيها األبنية واألدوات الالزمة لرتبية احليواانت مثل مرابط وبركسات للرتبية وحملب 

 ألعالف.....وغريها.آيل وشبة ايل وغرفة مربدة أو خزان مربد و مستودع ل

 

 

 



 حيواانت اجلر و الركوب وأخرى: -اثنياً 

 يشمل أنواع حيواانت اجلر والركوب وأي أنواع أخرى. مثل : اخليل والبغال واحلمري واجلاموس .719

 .1/5/2017أكتب أعداد احليواانت كما هو يف  .720

اليت ترىب يف البيوت)غري منظمة ( ألغراض اإلنتاج الزراعي تشمل مجيع الدوارن  -الدواجن غري املنظمة )املنزلية(: -اثلثًا 
 ويستثىن من ذلك الدوارن والطيور اليت تستخدم ألغراض الزينة مثل العصافري

 يشمل أنواع الدوارن املنزلية )غري املنظمة( -721 

 طاووس-نعام-فري ) حجل (-أرانب-أوز-حبش-بط-محام-دراج

 .1/5/2017أعداد الدوارن املنزلية )غري املنظمة( كما هو بتاريخ  اكتب -722

 وهنا جيب التمييز بني الدواجن املنزلية ومزارع الدواجن املنظمة 

هي املزارع املتخصصة برتبية الدراج بغرض انتاج حلوم الدراج او بيض املائدة او التفقيس ، وتتوفر فيها األبنية واألدوات 
يواانت وتعمل جأسلوب جتاري، ويتطلب إنشاؤها احلصول على ترخيص مسبق من قبل اجلهات الرمسية وفق الالزمة لرتبية احل

 شروط معينة.

 وتقسم هذه املزارع اىل :

الدراج الالحم: وهي املزارع املخصصة لرتبية الدراج بغرض إنتاج اللحوم وترىب فيها سالالت هلا قدرة عالية على  -1
 حتويل العلف إىل حلم .

 الدراج البياض: وهي املزارع املخصصة إلنتاج بيض املائدة. -2

 الدراج األمهات: وهي املزارع املخصصة إلنتاج بيض التفقيس -3

 وهنا جيب التمييز بني الدواجن املنزلية ومزارع الدواجن املنظمة 



قيس ، وتتوفر فيها األبنية واألدوات هي املزارع املتخصصة برتبية الدراج بغرض انتاج حلوم الدراج او بيض املائدة او التف
الالزمة لرتبية احليواانت وتعمل جأسلوب جتاري، ويتطلب إنشاؤها احلصول على ترخيص مسبق من قبل اجلهات الرمسية وفق 

 شروط معينة.

 وتقسم هذه املزارع اىل :

الدراج الالحم: وهي املزارع املخصصة لرتبية الدراج بغرض إنتاج اللحوم وترىب فيها سالالت هلا قدرة عالية على  -1
 حتويل العلف إىل حلم .

 الدراج البياض: وهي املزارع املخصصة إلنتاج بيض املائدة. -2

 الدراج األمهات: وهي املزارع املخصصة إلنتاج بيض التفقيس -3

 -تقسم خالاي النحل إىل نوعني : اي النحل: خال -رابعاً 

 خالاي تقليديه: تصنع من الطني أو الفخار وهي خالاي بدائية قليلة االستعمال يف األردن.-1

حديثة: تورد بعدة أشكال وهي مصنوعة من اخلشب وفق مواصفات علمية يسهل التعامل معها والكشف عن  خالاي-2
 النحل املورود فيها كلما دعت الضرورة لذلك.

 -سالالت )طوائف( النحل : تقسم سالالت النحل إىل ثالثة سالالت :  -

اللة السورية، يورد منها صنفان مها النحل السياقي . بلدي: تعرف هذه الساللة بساللة حنل األراضي املقدسة أو الس-1
 )احلراثي( والنحل الغنامي )القمري(. 

 وهي السالالت املستوردة مثل الساللة اإليطالية والكرنيولية والساللة القوقازية  أرنيب:-2

عض هذه اهلجن حتمل مهجن: وهي نتاج هتجني بني الساللة احمللية والسالالت النقية اليت أدخلت إىل األردن.  وب-3
 صفات ريده وبعضها غري مرغوب فيه. 

حدد عدد اخلالاي )العاملة وغري العاملة(و تعين السعة القصوى للمنحل بغض النظر عن عدد الطوائف. فاخلالاي  -723
 :هي عباره عن عدد الصناديق يف احليازة سواء كانت فارغه أو مستغله بطوائف النحل.



 .2وإما تقليدية وأتخذ رقم  1أن تكون حديثة وأتخذ رقم  حدد نوع اخللية إما -724

. دون أعداد اخلـالاي العاملة )الطوائف( حسب نوع الـخلية وسـالالت النـحل كما هـو بتاريخ          727 – 725
1/5/2017. 

 .اكتب جمموع الطوائف احلديثة والتقليدية.728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم الثامن: 

 : اآلالت واملعدات 

يقصد هبا اآلالت واملعدات الزراعية اليت ميلكها حائزون زراعيون  فقط وختدم عملية االنتاج بشكل مباشر او غري مباشر.) 
واملعدات( ،  وال تشمل اآلالت الزراعية اليت ميلكها القطاع العام واجلمعيات التعاونية  انظر ملحق ردول  ترميز االالت

 والشركات اليت تؤرر اآلالت للحائزين الزراعيني. 

اخرت نوع اآلالت واملعدات واألدوات اليت ميلكها احلائز وتستخدم يف خدمة املزرعه وذلك ابلسؤال عن كل نوع  -801
 واحد عن مجيع األنواع. وعدم االكتفاء بسؤال 

 اكتب عدد اآلالت واملعدات واألدوات اليت ميلكها احلائز  ومستخدمة للمزرعه خالل السنة املررعية للتعداد. -802

املباين واإلنشاءات غري السكنية : وهي املباين واملنشأت واخلزاانت املائية املورودة على ارض املزرعة وختدم القسم التاسع :
 الرتميز (اج فقط بشكل مباشر او غري مباشر)انظر ملحق ردول  عملية االنت

 اخرت نوع املباين واإلنشاءات املورودة يف احليازة . .901

 اكتب عدد املباين حبيث يكون كل نوع من األبنية يف سطر مستقل.  .902

 ملبىن.  اكتب مساحة األرض اليت يشغلها البناء ابملرت املربع بغض النظر عن عدد طبقات ا .903

اكتب مساحة البناء الكامل ابملرت املربع، وهي تساوي مساحة االرض او اكثر حبسب الطبقات فعلى سبيل املثال  .904
مرت مربع  ومساحة البناء  120عمود(=903مرت مربع فتسجل مساحة االرض ) 120اذا كان البناء طابق واحد مساحته :

 مرت مربع، 120(=904)عمود 

 مرت مربع فتسجل  120طابقني مساحة الطابق االول   اذا كان البناء 

 مرت مربع. 240(=904مرت مربع  ومساحة البناء )عمود  120عمود(=903مساحة االرض )

 ويف حال ورود سور أو شيك يدون الطول ابألمتار الطولية )حميط( يف هذا العمود. 

 انظر ملحق ردول  ترميز االدوات *



 ئص زراعية أخرىالقسم العاشر: تطبيقات وخصا

 حدد اإلرابة املالئمة املتعلقة ابستخدام بذور حمسنة يف احليازة. -1001

 حدد اإلرابة املالئمة املتعلقة ابستخدام األمسدة الكيماوية يف احليازة مع العلم جأن أنواع األمسدة الكيماوية هي: -1002

 أمسدة مركبة.  -أمسدة بواتسية.  -أمسدة فوسفاتية.  -أمسدة نيرتورينية.  -

 أمسدة أخرى مثل األمسدة الورقية واحلديدية والعناصر النادرة...اخل.  -

 حدد اإلرابة املالئمة املتعلقة ابستخدام األمسدة العضوية يف احليازة. -1003

الرتبة من  حدد اإلرابة بنعم أو ال فيما إذا كان احلائز قد قام إبرراء حتليال للرتبة يف حيازته لتحديد احتيارات -1004
 األمسدة.

حدد اإلرابة املالئمة املتعلقة ابستخدام وسائل غري كيماوية للوقاية يف احليازة ومثال ذلك مصائد احلشرات أو  -1005
 استخدام أعداء طبيعيني لآلفات واحلشرات كأن ترىب حشرات غري ضارة لتفرتس بعض اآلفات الضارة يف احليازة.

املالئمة املتعلقة ابستخدام العالرات واملبيدات الكيماوية يف احليازة مع العلم جأن أنواع العالرات  حدد اإلرابة -1006
 واملبيدات هي:

 مبيدات متعددة األغراض.  -مبيدات عناكب.  -مبيدات حشرية. -مبيدات فطرية.  -

 زهار.مبيدات وعالرات أخرى مثل مثبتات عقود األ  -معقمات تربة.  -مبيدات أعشاب.  -

 عالرات بيطرية.  -

 حدد اإلرابة بنعم أو ال فيما إذا كان لدى احلائز بركة ري يف حيازته ترىب فيها امساك. -1007

 حدد االرابة بنعم اوال فيما اذا كانت تقنية الزراعة العضوية تستخدم يف احليازة او ال. -1008

هي نظام زراعي يعتمد على استخدام املواد الطبيعية البيولورية يف الزراعة بدال من األمسدة الكيماوية و الزراعة العضوية: 
املبيدات ومواد املكافحة الضارة ابلصحة العامة. كما ال يسمح فيه ابستخدام السالالت والكائنات احملورة وراثيا و املواد 

 ب، وابلتايل تصل املواد الغذائية إىل املستهلك حبالتها الطبيعية.احلافظة يف عمليات التصنيع واإلعداد أو التعلي



 وهنا جيب التفريق بني الرتبية يف برك الري ومزارع  تربية األمساك

وهي برك خمصصة لغاايت تربية األمساك سواء كانت تستخدم فيها مياه عذبة أو مياه ماحلة وسواء كان اهلدف من الرتبية هو 
مساك. ، وتتوفر فيها األبنية والربك واألدوات الالزمة للرتبية وتعمل جأسلوب جتاري، ويتطلب إنشاؤها التكثري أو إنتاج األ

 احلصول على ترخيص مسبق من قبل اجلهات الرمسية وفق شروط معينة.

 اما برك الري: فهي خمصصه اصال للري وتستغل لرتبية السمك

 




