
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0271 منهجية التعداد الزراعي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
 أواًل: املقدمة

السند القانوين إلجراء التعداد، إذ نص القانون على إجراء تعداد  2012لسنة  12يعترب قانون اإلحصـاءات رقم 
عام كل عشر سنوات على األكثر يف املوعد الذي يقرره جملس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يف جماالت املساكن 

قرره جملس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير، وعليه والسكان، والزراعة، والصناعة، واملنشآت، وأي جمال آخر ي
املوافقة  املتضمن ،5/3/2017اتريخ  32/11/1/9459ومبوجـب قـرار جمـلس الوزراء بكتاب الرائسة اجلليلة رقم 

 .2017على إجراء التعداد الزراعي، فقد نفذت دائرة اإلحصاءات العامة التعداد الزراعي الشامل عام 
الزراعي، عملية إحصائية واسعة النطاق، جلمع معلومات عن تركيب القطاع الزراعي )هيكل القطاع  ويعترب التعداد

ابستخدام احليازة الزراعية كوحدة عد، ويشمل العد كافة مناطق اململكة. وقد غطى التعداد احليازات  الزراعي(
من عمليات العد مجع بياانت حول خمتلف النباتية والثروة احليوانية اليت حتقق شروط احليازة الزراعية. حيث تتض

وانتهى  1/8/2016جوانب النشاط الزراعي وتشمل كافة املواسم الزراعية خالل العام الزراعي الذي بدأ بتاريخ 
 .31/7/2017بتاريخ 

 اثنياً: أهداف التعداد
 يهدف التعداد الزراعي إىل حتقيق األهداف التالية: 

 املة ومفصلة وحديثة، حول البىن األساسية للقطاع الزراعي لتسهيل توفري بياانت ومعلومات إحصائية ش
مهمة املخططني يف الدولة سواء أولئك املعنيني ابلتخطيط العام للتنمية االقتصادية واالجتماعية، أو 

 املعنيني برسم السياسات الزراعية، وكذلك مستخدمي البياانت يف القطاع اخلاص.
 نة الستخدامه يف املسوح اإلحصائية الزراعية السنوية والربعية اليت تعتمد توفري إطار حديث وشامل للمعاي

 على احليازة الزراعية كوحدة معاينة، يف جمال اإلنتاج النبايت واحليواين واالقتصاد الزراعي.
  تقييم التقديرات السنوية ملسوحات املعاينة واخلاصة ابملساحات املزروعة واستخدامات االرض وزراعة

 يل وإنتاجيتها واإلنتاج احليواين.احملاص
  سد النقص وتغطية القصور يف بعض أنواع البياانت الزراعية لتلبية احتياجات املستخدمني يف خمتلف

 اجملاالت من خالل توفري بياانت ومعلومات إحصائية حول مكوانت القطاع الزراعي. 
 من خالل توفري بياانت ألغراض املقارنة  دعم املؤسسات الدولية لربامج تطوير القطاع الزراعي يف األردن

 اإلقليمية والدولية.
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 :اثلثاً: التعدادات الزراعية السابقة

تعدادات ستة التعداد السابع الذي تنفذه دائرة اإلحصاءات العامة، حيث نفذت الدائرة  2017يعترب تعداد 
، حيث وفر معلومات عامة عـن الـوضع الزراعـي فـي الضـفتني الـشرقيـة والـغربـية 1953زراعية، أوهلا كان يف العام 

حيث اتسم ابلشمولية مقارنة بتعداد  1965. بينما نفذ التعداد الثاين يف العام 1953/1954للـمـوسم الـزراعـي 
، حيث غطى هذا التعداد بشمولية مجيع احليازات الزراعية اليت تزيد 1975. ونفذ التعداد الثالث يف العام 1953

مساحتها عن مخسة دومنات، أما يف احليازات اليت تقل مساحتها عن مخسة دومنات فقد استخدم أسلوب املعاينة، 
ا التعداد % من جمموع هذه احليازات، وقد مشل هذا التعداد حيازات الثروة احليوانية، أم20حيث بلغ حجم العينة 
، وقد نفذ ابستخدام منهجية التعداد السابق مع إجراء بعض التعديالت على بنود 1983الرابع فقد نفذ يف العام 

نفذ التعداد اخلامس حيث غطى مجيع احليازات الزراعية النباتية اليت تزيد مساحتها  1997االستبيان. ويف العام 
 احليوانية واملختلطة. عن دومن تغطية شاملة ابإلضافة على احليازات 

نفذت الدائرة تعدادها الزراعي السادس والذي وفر بياانت احصائية شاملة ومفصلة حول البنية  2007ويف العام 
االساسية للقطاع الزراعي، وقد استخدمت الدائرة أحدث التقنيات يف حينها ونفذت التعداد ابستخدام اجلهاز 

 (.PDAالكفي )
 

 :2017الزراعي رابعاً: منهجية التعداد
نظرا لتنوع النشاطات الزراعية، وحرصا على ضمان تغطية أمشل وأوسع هلذه النشاطات مبا يليب االحتياجات الوطنية 

 والدولية، فقد مت تقسيم هذا القطاع اىل:
  قطاع منظم: يشمل الوحدات الزراعية املنظمة يف األغوار واحليازات اليت تروى من اآلابر االرتوازية إضافة

إىل مزارع األبقار والدواجن املنظمة، وقد اعتمدت الدائرة على اإلطار الذي وفرته سجالت وزارة الزراعة 
وسلطة وادي االردن وسلطة املياه، كذلك اعتمدت على كوادر هذه املؤسسات يف مرافقة ابحثي الدائرة 

 ن مت تسميتهم هلذه الغاية.اثناء زايراهتم لغالبية احليازات من خالل ضباط االرتباط واملنسقني الذي
  قطاع غري منظم: ومشل ابقي احليازات اليت توفرت فيها شروط احليازة الزراعية املعتمدة لغاايت تنفيذ

التعداد، وتضمنت احليازات النباتية البعلية أو تلك اليت تروى من غري اآلابر االرتوازية، إضافًة حليازات 
ع الرتبية املنزلية. حيث مت مجع بياانت هذا القطاع من خالل زايرة  الضأن واملاعز واجلمال وغريها من أنوا 

 .2015كافة املساكن يف اململكة ساكن ابستخدام اإلطار السكاين 
 الزراعي:  مشولية التعداد - أ

خالل تنفيذ التعداد متت زايرة كافة احليازات الزراعية املنظمة وزايرة كافة مساكن اململكة، ومجع البياانت عن 
 احليازات اليت حققت الشروط التالية:
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  احليازة النباتية: هي احليازة اليت تشتمل على حماصيل خضروات، أو حماصيل حقلية، أو أشجار مثريه، واليت
 مساحتها الكلية دومن صاحل فأكثر أو أي مساحة حممية )بيوت بالستيكية أو أنفاق أو بيوت زجاجيه(.

  ة حتقق واحدة أو أكثر من الشروط التالية:احليازة احليوانية: وتشمل أي حياز 
 عشرة رؤوس من الضأن أو املاعز أو كليهما.  -
 رأس واحد من اجلمال أو أكثر. -
 خلية حنل عاملة أو أكثر. -
 بقرة أنثى واحدة أو أكثر )تربية منزلية(. -
 ثالثون من الدواجن املنزلية. -
ع تربية السمك، ومزارع األبقار املنظمة، ومزارع الدواجن مزارع الثروة احليوانية املنظمة: وتتضمن مزار  -

 املنظمة أبنواعها الالحم واألمهات والبياض واجلدات.

 البنود التالية:االستمارة العامة للتعداد تتضمن :  بنود التعداد الزراعي  -

 البياانت التعريفية للحائز واحليازة -
 بياانت دميوغرافية عن احلائز -
 مصادر الري -
 العمالة -
 استخدام األرض -
 احملاصيل واخلضروات واالشجار -
 ةالثروة احليواني -
 اآلالت واملعدات -
 املباين واإلنشاءات غري السكنية -
 تطبيقات زراعية. -

 املصطلحات و التعاريف ـ

هو املكان الذي يقيم فيه السكان كأفراد أو مجاعات يف مبان ومساكن اثبتة أو   التجمع السكاين:-
يكون التجمع مركزا ملمارسة نشاط اقتصادي واحد أو أكثر، وختتلف التجمعات السكانية  متحركة.  وقد

اختالفا كبريًا من حيث حجم السكان فيها.  وعادة ما حيمل التجمع السكاين امسا مييزه عن التجمعات 
 األخرى ويتكون التجمع السكاين من بلوك واحد أو أكثر. 
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والرتقيم يف البلدايت قسمت كل مدينة إىل مناطق خدمية ولكل منطقة مبوجب نظام التسمية   :املنطقة-
عن بقية املناطق.  ولغاايت إحصائية تعترب التجمعات السكانية اليت مل تقسم إىل مناطق من  اسم ورقم مييزها

 قبل البلدايت اليت تتبع هلا منطقة واحدة.

دن والتجمعات السكانية األخرى إىل أحياء مبوجب نظام التسمية والرتقيم قسمت كل منطقة يف امل  احلي:
ولكل حي اسم ورقم مييزه عن بقية األحياء.  ولغاايت إحصائية يعترب التجمع حي واحداً يف حالة أن التجمع 

 غري مقسم إىل أحياء. 

جمموعة من املباين تكون جتمعا سكانيا أو جزءا من جتمع سكاين، له حدود اصطناعية كالشوارع  البلوك:-
عبدة وغري املعبدة، الدخالت واملمرات، األدراج، أعمدة الكهرابء، اهلاتف وسكة احلديد ...اخل، أو حدود امل

طبيعية كاجلبال، األهنـار واألوديـة ميكن التعرف عليها على الطبيعة بسهولة.  وقد وضع حول حدود كل بلوك 
 ا مييزه عن البلوكات اجملاورة.عالمات مميزة ذات أشكال مستطيلة تبني حدوده اخلارجية وحتمل رقم

هو كل مشيد قائم بذاته مثبت على اليابسة أو املاء بصفة دائمة أو مؤقتة مكون من أي مادة    املبىن:-
كانت، يتكون من طابق واحد أو أكثر ولـه سقف، يستخدم لسكن اآلدميني أو ملمارسة العمل أو العبادة 

من طريق عام أو خاص إىل مجيع أو غالبية مشتمالته.  تعترب أو التسلية، له ابب )مدخل( أو أكثر يؤدي 
ملحقات املبىن مثل )الكراج، دكان، دورة املياه، املخزن( من توابع املبىن األساسية وليست مباين مستقلة، ال 

 تعترب مباين كذلك كل من مظالت مواقف الباصات، اجلسور وأكشاك وحموالت الكهرابء واملباين املهجورة.

 : أشغال املبىنصفة -

 للسكن فقط. .1
 للعمل فقط. .2
 للعبادة كاملساجد و الكنائس. .3
 للرتفية والثقافة. .4
 متعدد األغراض كالعمل و السكن. .5
 ولكنهم غري موجودين وقت الزايرة )وقت احلصر(. مغلق: هو املبىن الذي يقطنه سكان .6
: وهو املبىن الذي ال يقطنه أحد وقت التعداد وخال من أي موجودات.  وتعترب املباين املفروشة وال خال .7

 يقطنها أحد وقت التعداد خالية كذلك.
حتت التشييد: هو املبىن الذي له سقف وجدران وهو قيد البناء أو التشطيب حالياً، أي أنه غري  .8

 د.مستكمل البناء وغري جاهز لإلشغال وقت التعدا
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هو عبارة عن مبىن أبكمله )أو جزء من مبىن( له جدران وسقف، اعد أصال لسكن أسرة معيشية  املسكن:
واحدة أو أكثر مهما كانت صفة إشغاله حىت وان كان خاليا أو مغلقا أو حتت التشييد وقت املسح.  يتكون 

ؤدي مباشرة )أو عن طريق ممر املسكن من غرفة أو أكثر مع منافعها ولـه ابب مستقل عن املساكن األخرى ي
أو درج( إىل الطريق العام دون املرور مبساكن أخرى.  وال تعترب مسكنا املباين املهجورة اليت ال تصلح للسكن 

 اآلدمي.

وألغراض التعداد فإن كل مكان وجد مأهواًل وقت احلصر يعترب مسكناً.  وعلى ذلك يكون املسكن إحدى 
 احلاالت التالية:

 أصاًل الستخدام أسرة واحدة مثل الفيال.مبىن مشيد  .1
 جزء من املبىن مثل الشقة يف العمارة أو الدار. .2
 مكان مشغول بسكن داخل مبىن منشأة مثل سكن احلارس أو مدير املنشأة. .3
 مبىن معد أصاًل للسكن يستخدم منشأة وسكن يف نفس الوقت. .4
 املباين اهلامشية وقت احلصر. .5

 : صفة أشغال املسكن

 أبسرة خاصة مأهول .1
 مأهول أبسرة مجاعية .2
خال: وهو املسكن الذي ال يقطنه أحد وقت التعداد،  وال يتواجد فيه أي موجودات.  وتعترب املساكن  .3

 املفروشة وال يقطنها أحد وقت التعداد خالية كذلك.
مغلق: هو املسكن الذي يقطنه سكان ولكنهم غري موجودين وقت الزايرة )وقت احلصر( كأن  .4

قاطنيه قد توجهوا لزايرة أسرة أخرى أو لقضاء مهمة أو سياحة داخل أو خارج األردن أي أن التغيب يكون 
 لفرتة قصرية.

حتت التشييد: هو املسكن الذي له سقف وجدران وهو قيد البناء أو التشطيب حالياً، أي أنه غري  .5
 مستكمل البناء وغري جاهز للسكن وقت التعداد.

هي مكان اثبت يزاول فيه نشاط اقتصادي واحد أو أنشطة متكاملة أو متماثلة، وميلك هذه  املنشأة:-
املنشاة مالك واحد، فردا كان أو شركة، أي أن املالك قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباراي. وتعترب مجيع 

شخص طبيعي  األماكن املوجودة داخل مبىن واحد أو جمموعة مباين داخل سور منشاة واحدة طاملا ميلكها
أو اعتباري واحد، يزاول فيها نشاط اقتصادي واحد أو متكامل أو متماثل. أما إذا كانت املؤسسة أو الشركة 
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تزاول أكثر من نشاط يف مبىن أو جزء منه ، فيعترب كل نشاط منشأة شريطة أن تكون هلا حساابت مستقلة، 
ن يف مكان واحد وأمكن الفصل بينهما من الناحية وزايدة يف التوضيح فانه إذا تواجد نشاطان خمتلفان يزاوال

املالية، أي كل منهما ميسك حساابت مستقلة ، فيعترب كل نشاط يف هذه احلالة منشأة مستقلة. ويف حال 
عدم التمكن من الفصل فتعامل كلها كمنشاة واحدة ويغلب النشاط االقتصادي الذي تعتربه املنشاة رئيسيا 

شطة اثنوية أو مساندة تدرج بياانهتا ضمن استمارة النشاط الرئيسي. ويشرتط أيضا هلا ، وتعترب بقية األن
للمنشاة أن يكون هبا مشتغل أو أكثر من اجل مزاولة النشاط االقتصادي. وهبذا املعىن للمنشاة فان أساس 

ما أن اعتمادها كمنشاة هو وجودها يف مكان اثبت، وبذلك فان الباعة املتجولون ال يعتربون منشات ك
البسطات يف الشوارع ال تعترب منشات بينما تعترب البسطة املرخصة والثابتة يف سوق عام أو مبىن منشاة يتم 
مشوهلا يف التعداد.  وألغراض التعداد الزراعي البد من حتديد نوع املنشأة فيما إذا كانت مزرعة منظمة جيب 

 الحم أو مزرعة أبقار.حتديد نوع املزرعة كأن تكون مثال مزرعة دجاج بياض أو 

هي عبارة عن فرد أو أكثر يشغلون وحدة سكنية مستقلة )أو جزءا منها(.  ولغاايت التعداد   األسرة:-
هناك نوعان من األسر مها األسرة اخلاصة واألسرة اجلماعية.  األسرة اخلاصة فهي اليت هلا رئيس )رب األسرة( 

، أو بعض أفرادها.  ومن الشائع وجود صلة قرىب تربط ويساهم أفرادها يف اإلنفاق من دخل رب األسرة
معظم أفراد األسرة الواحدة بعضهم ببعض.  ومن الشائع أيضا اشرتاكهم يف مجيع وجبات الطعام أو بعضها.  
أما األسرة اجلماعية فليس هلا رب أسرة وتتكون من جمموعة أفراد ولكنهم ال يشرتكون معا يف ترتيبات الدخل 

مساكن العمال اجلماعية ومساكن املمرضني واملمرضات خارج املستشفى ومساكن املعلمني  واإلنفاق مثل
واملعلمات ونزالء الفنادق والسجون ومساكن العجزة واأليتام واملصحات العقلية ويستثىن من هؤالء 

 معسكرات اجليش واألمن بكافة فروعها.

ل بغض النظر عن مساحتها وتستغل لزراعة هي عبارة عن ارض مزروعة حول املنز  :احلدائق املنزلية -
 نبااتت الزينة كالورود أو األشجار الثمرية أو اخلضروات أو غريها من احملاصيل.

هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي ختضع إلدارة واحدة، و تشمل مجيع احليواانت املوجودة وكل   :احليازة-
األراضي املستعملة كليا أو جزيئا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن امللكية أو الشكل القانوين أو 

ك فيها شخصان أو أسراتن املساحة. و قد تكون إدارة احليازة الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، و قد يشرت 
أو أكثر، و قد تتوالها عشرية أو قبيلة أو قد تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو مجعية تعاونية أو 
وكالة حكومية.  و قد تتكون ارض احليازة من جزء واحد أو أكثر، تقع يف منطقة واحدة أو أكثر من املناطق 

ام اإلقليمية و اإلدارية بشرط أن يشرتك مجيع أجزاء احليازة يف وسائل املنفصلة أو يف واحدة أو أكثر من األقس
 إنتاج واحدة مثل العمالة واملباين الزراعية واآلالت الزراعية وحيواانت اجلر. 
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هي احليازة اليت تشمل على حماصيل خضروات أو حماصيل حقلية أو أشجار مثرية واليت  احليازة النباتية: -
 فأكثر أو أي مساحة حممية )بيوت بالستيكية أو أنفاق(. مساحتها الكلية دومن

تصنف احليازة على أهنا حيوانية إذا احتوت على حيواانت فقط )أبقار أو مجال أو ماعز   :احليازة احليوانية
 أو ضأن( مع توفر واحد أو أكثر من الشروط التالية:

 عشرة رؤوس من الضان أو املاعز أو كليهما  -
 أو أكثراألبقار أنثى رأس واحد من  -
 أو أكثر رأس من اجلمال  -
 داجنا أو اكثر من الدواجن املنزلية 30 -
 حنل أو اكثرية خل -
 وغريها(---مزرعة منظمة )كمزارع األبقار والدواجن  -

تصنف احليازة على أهنا حيازة خمتلطة يف حال مشوهلا على أراض تستغل لغاايت  احليازة املختلطة: -
وكذلك تربية احليواانت.  وعليه فأن احليازة النباتية اليت تشمل على بقرة واحدة أو أكثر أو  اإلنتاج النبايت

أو أكثر من  30مجل أو أكثر أو عشرة رؤوس فأكثر من املاعز أو الضأن أو كليهما أو مزارع منظمة أو
 خالاي حنل تصنف على أهنا حيازة خمتلطة. 5الدواجن أو 

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

ير أبجر . ويف خاصة ابحليازة وقد يتوىل مجيع املسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإلدارة اليومية إىل مد
حالة قيام عضوين أو أكثر من أعضاء األسرة إبدارة نفس احليازة فأن رب األسرة هو الذي يعترب احلائز. ويف 
حالة قيام فردين أو أكثر إبدارة مشرتكة للحيازة وينتميان ألسر خمتلفة جيب تسجيل كل واحد منهم على انه 

 حائز شريك.

هو الرتتيبات أو احلقوق اليت يتمكن احلائز مبقتضاها حيازة أرض  نظام حيازة األرض )حق االستغالل( -
احليازة واستغالهلا.  وعليه فأن نظام حيازة األرض قد يرجع إىل ملكيتها )مملوكة أو يف حكم اململوكة( أو 

 وضع اليد أو مستأجرة مقابل مال أو مستأجرة مقابل حصة من الناتج.

عين  إبدارة نشاطات احليازة الزراعية واستخدام مكوانهتا ومتابعة ويقصد هبا الشخص امل إدارة احليازة -
 تنفيذ هذه األعمال.  وقد يكون الشخص املعين إبدارة احليازة:
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 احلائز نفسه حيث يتوىل املهام اإلدارية املطلوبة وال يوجد شخص أو أشخاص آخرين يقومون هبذا الدور. -
 مثال،  وجيب هنا حتديد جنس الشخص الذي يدير احليازة.أحد أفراد األسرة وقد يكون االبن أو الزوجة  -
 مدير مأجور وهو شخص آخر يكلف إبدارة نشاطات احليازة اليومية لقاء اجر مادي أو عيين. -

 الكيان القانوين أو الوضع القانوين للحائز يعين طبيعة احلائز والذي قد يكون: الكيان القانوين للحائز -

أنثى( والذي قد يكون وحيدا أو رئيسا لألسرة أو انشط أفراد األسرة  فرد: هو شخص مدين )ذكر أو -
 وأكثرهم اهتماما وانشغاال إبدارة احليازة.

أسرة: أي أن اكثر من فرد يف األسرة الواحدة مسؤولني عن احليازة ويشرتكون يف اختاذ القرارات اخلاصة  -
 إبدارة احليازة.

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

شركة مسجلة وفق قانون الشركات: متثل احلالة اليت يسهم عدد من األشخاص أو اجلهات يف حيازة  -
 اشر أو من خالل مدير أبجر.األرض وتتوىل إدارة الشركة مسؤولية التصرف مبواردها وإدارهتا بشكل مب

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

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

يقصد هبا اجلهات اليت جلأ إليها احلائز للحصول على قروض  القروض(: مصادر متويل احليازة) مصدر -
أو قبل ذلك. وال بد من التأكيد  2017-2016لتمويل مشاريع خاصة ابحليازة سواء خالل السنة الزراعية 

على أن هذه القروض هي لغاايت متويل املشاريع الزراعية داخل نفس احليازة وليست خارجها أو على 
 ى.جماالت أخر 

هو الشخص الذي يعرتف به األعضاء اآلخرون أبنه الرئيس وله سلطة ومسؤولية أساسية   رب األسرة: -
 يف تدبري شؤون األسرة. 

هو الشخص الذي جتمع منه البياانت اخلاصة ابحليازة الزراعية وجيب أن يكون قادر  املديل ابملعلومات: 
 ومؤهل إلعطاء تلك البياانت.
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هو الفرتة الزمنية اليت تفصل ما بني اتريخ امليالد واتريخ التعداد حمسوبة ابلسنوات التقوميية  :العمر -
 12سنة إذا كان عمره  12الكاملة، أي إبمهال الشهور واألايم مهما كان عددها مثال يعترب عمر الشخص 

 شهور.  9سنه و 

 ر يف احليازة خالل السنة الزراعية.هو الشخص الذي يعمل بشكل منتظم ومستم :العامل الزراعي الدائم

هو العامل الذي يعمل بشكل غري منتظم وغري مستمر يف احليازة  :العامل الزراعي املؤقت )العرضي( -
خالل السنة الزراعية وغالبا ما تستخدم العمالة املؤقتة )العرضية( لفرتات قصرية إلجناز مهام حمدودة حبيث 

 تنتهي خدماهتم ابنتهاء املهمة.

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

عي فأن مهنته الرئيسية % من وقت عمله خالل السنة يف عمل غري زرا50أما إذا كان يقضي أكثر من 
 تعترب غري زراعية.

% من الوقت 50هي العمل الثانوي الذي ميارسه الشخص املعين ويقضي فيه اقل من  -:املهنة الثانوية -
 % من وقت عمله خالل السنة(50املخصص للعمل )اقل من 

هو ذلك الشخص الذي كان لديه عمل يف وقت ما داخل احليازة الزراعية خالل السنة  العامل الزراعي:-
املرجعية للتعداد وكانت حالة العمالة له تصنف أبنه عامل، وعمل مقابل أجر أو يف شكل غذاء أو أي منتج 

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

 يعد مرة واحدة فقط من ضمن العمالة الزراعية 

هي مساحة احليازة اليت ميلك حائزها سند ملكيتها وله احلق يف تقدير طبيعة  :املساحة اململوكة -
 ة أن املساحة اململوكة واملؤجرة للغري ال تدخل ضمن حيازة األرض.استخدامها.  مع مالحظ

هي جمموع مساحة األرض اليت يستأجرها احلائز من آخرين خالل فرتة حمدودة من  املساحة املستأجرة: -
تكون مقابل مبلغ من املال متفق عليه أو حصة من اإلنتاج أو االثنني معا.  وتكون مسؤولية  الزمن.  وقد

 إدارة احليازة من قبل احلائز.
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هي جمموع مساحة األرض اليت يستغلها احلائز دون سند  :املساحة املستغلة على أساس وضع اليد-
ضعو اليد أرضا خاصة أو أرضا عامة تستغل ملكية ودون نظام استئجار.  وقد تكون األرض اليت يستغلها وا

 دون معرفة أو موافقة املالك.

هي مساحة كل أجزاء احليازة جمتمعة، مبا يف ذلك املسـاحة اململوكة أو  املساحة الكلية للحيازة :  -
املساحة املستأجرة من آخرين وأية مساحات حيوزها احلائز وفق حقوق استغالل أخرى مثل وضع اليد، 

منها املساحة اليت ميلكها احلائز إذا كان قد أجرها آلخرين، وتتكون احليازة من األراضي املزروعة  ويستبعد
 واألراضي املشغولة  ببيت املزرعة وحظائر احليواانت والساحات والطرق.

هو أية ارض منفصلة عن بقية أجزاء احليازة سواء كان ذلك أبرض ليست حتت تصرف  اجلزء من احليازة :
أو بسكة حديد أو بطريق عـام، أو بغاابت أو ما شابه ذلك، وقد تتكون احليازة من جزء واحد أو  احلائز

 أكثر، شريطة أن تكون مجيع أجزاء احليازة حتت إدارة واحدة.

هي جزء من املساحة الكلية للحيازة، وتشمل مجيع مساحات األرض حتت  :املساحة الصاحلة للزراعة -
 مبا فيها األراضي املزروعة واألراضي البور )للراحة(.خمتلف أساليب االستغالل 

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

وهي مجيع  :وحماصيل حقلية وأزهار قطف مكشوفة( ارض احملاصيل املؤقتة املكشوفة)خضروات5
األراضي املزروعة أبسلوب الزراعة املكشوفة )غري احملمية( واليت استخدمت لزراعة حماصيل دورة حياهتا اقل من 
سنة واحدة، فهي تزرع وحتصد وجيمع إنتاجها يف اقل من سنة، وتشمل احملاصيل احلقلية واخلضراوات 

 ف املكشوفة.املكشوفة، وأزهار القط

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

هي مساحة من ارض الزراعة املؤقتة، واليت تستغل عادة لغاايت اإلنتاج الزراعي،  :ارض مرتوكة بور للراحة
 احليازة، وتكون مرتوكة بور للراحة يف املوسم الزراعي املتعلق ابلتعداد. ضمن دورة زراعية تتبع يف
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وهي األرض املغطاة بغطاء واقي من  :ارض احملاصيل املؤقتة احملمية)خضروات  وأزهار قطف حممية( -
الزجاج أو البالستيك أو أي مادة أخرى وذلك هبدف محاية النبااتت من العوامل اخلارجية، ويستخدم هذا 

 سلوب غالبا يف زراعة اخلضراوات وأزهار القطف احملمية.األ

وهي مساحة من األرض املزروعة مبحاصيل دائمة ال  :ارض حتت احملاصيل الدائمة )األشجار الدائمة( -
 حتتاج إلعادة زراعتها بعد كل موسم قطاف مثل األشجار الثمرية واليت تعمر لعدة سنوات.

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

دت وهي األرض اليت حتتوي على أشجار حرجية بشكل كثيف، وج :ارض الغاابت )أشجار حرجية(
ابلطبيعة أو بفعل اإلنسان، وهلا أو سيكون هلا قيمة كأخشاب أو منتجات أخرى للغاابت أو تستخدم  

 كمصدات رايح.

وهي جزء من مساحة احليازة تستخدم إلنتاج األشبال سواء لنقلها أو لبيعها، وسواء   :مساحة املشاتل -
التبغ أو أشتال أشجار مثرية مثل كانت أشتال خضراوات مثل البندورة أو أشتال حماصيل حقلية مثل 

 احلمضيات.  ويستثىن من ذلك مشاتل األشجار احلرجية.

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

هي الفرتة الزمنية اليت تتم خالهلا عملية زراعة احملاصيل الزراعية املؤقتة واليت تقع ما بني  العروة الشتوية: -
شهر آب وهناية شهر تشرين اثين يف مناطق األغوار، وتقع ما بني شهر آب وهناية شهر كانون الثاين يف 

 املناطق املرتفعة.

الزمنية اليت تتم خالهلا عملية زراعة احملاصيل الزراعية املؤقتة واليت تقع ما بني هي الفرتة  العروة الصيفية: -
شهر كانون األول وهناية شهر متوز يف مناطق األغوار، وتقع ما بني شهر شباط وهناية شهر متوز يف املناطق 

 املرتفعة.

قل )أي مبفرده دون هو حمصول من نوع واحد مزروع يف مساحة معينة بشكل مست :احملصول املنفرد -
وجود حماصيل من أنواع أخرى خمتلطة معه يف نفس املساحة كأن يكون احلقل مزروع زيتوان فقط أو بندوره 

 فقط أو قمح فقط(.
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هي احملاصيل اليت دورة منوها اقل من سنه وأحياان بضعة شهور حيث تعاد زراعتها يف  احملاصيل املتعاقبة: -
السنة الزراعية مثل اخلضراوات واحلبوب ) مبعىن أن نفس املساحة تزرع  نفس املساحة أو جزء منها خالل
 أكثر من مرة خالل السنة الزراعية(.

هي كل مساحة مزروعة مبحصول دائم ابإلضافة إىل وجود حمصول مؤقت أو أكثر  :املساحة املقرتنة -
احملاصيل احلقلية )احملاصيل املؤقتة مزروع يف نفس املساحة بشكل كامل أو جزئي من حماصيل اخلضراوات أو 

 (. ويتم تسجيل مساحة مقدرة للمحصول املؤقت بينما تسجل املساحة اإلمجالية للمحصول الدائم.

هي جمموع مساحات احملاصيل املختلفة اليت زرعت خالل العام الزراعي سواء زرعت  :املساحة احملصولية -
 ابلتعاقب أو ابالقرتان.

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

هي املساحة من األرض اليت تزود عادة وبشكل متعمد ابملاء من غري املطر وذلك  :املساحة املروية -
 سني إنتاج احملاصيل واملراعي.هبدف حت

تشمل مجيع احليواانت احملتفظ هبا واملرابة بشكل رئيسي ألغراض اإلنتاج احليواين  :حيواانت املزرعة-
واخلدمات املزرعية وتشمل األبقار واجلاموس والضأن واملاعز واخليول والبغال واحلمري واجلمال والدواجن 

 والنحل.

األغنام اليت يغطي جسمها الصوف وغالبًا ما يكون هلا ليه وتتضمن السالالت عبارة عن  : الضــأن -
 -التالية :

وهو أحد سالالت الضأن املوجودة يف معظم مناطق اململكة، وهو أصغرحجمًا من  -الضأن البلدي: -1
 األنواع األخرى و يغلب عليه اللون األبيض. 

يغلب عليه اللون األسود و يتواجد غالبًا يف  وهو أكرب حجمًا من الضأن البلدي و -الضأن النجدي:  -2
 املناطق اجلبلية.

وهو ساللة انجتة عن تزاوج الضأن العواسي مع الضأن النجدي ويكوحنجمه وسط  -الضأن املهجن :   -3
 بني االثنني .
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وهو ساللة من الضأن القربصي و يكون حجمه أكرب من البلدي وله ليه صغرية  -الضأن األجنيب : -4
 وهو متواجد يف بعض مزارع األغنام . تنتهي بذيل

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

املاعز البلدي: وهي ساللة موجودة يف معظم مناطق اململكة، وهي أصغر حجمًا من السالالت  -1
 األخرى، ويغلب عليها اللون األسود.

 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
 املاعز األجنيب: مصدرها من البالد األجنبية ويكون حجمها أكرب وذات إنتاجية عالية.  -4

 -وتتضمن السالالت التالية: -: األبقــار -

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

 تكون أصغر حجماً من األبقار اهلولندية، وأقل إنتاجية ويغلب عليها اللون البين. -األبقار البلدية: -2
هي األبقار  اجلوالنية لوهنا أصفر فاتح ال يوجد هبا بقع ،متوسطة القامة رأسها أكرب  -األبقار الشامية: -3

طن من احلليب ويكثر تواجدها ابملنطقة الشمالية احملاذية 3من البقر اهلولندي،عريضة األكتاف،إنتاجها ابلسنة 
 لسوراي ،وهذا النوع على وشك االنقراض.

قر هولشتاين  فريزين والبلدي إلنتاج جيل يسمى اخلليط إنتاجه عبارة عن خليط بني ب -األبقار املهجنة: -4
كيلو،مقاوم لألمراض   2500كيلو فينتج ما مقداره 5000كيلو واهلولندي 800وسط بني الساللتني بلدي 

 والظروف الطبيعية ،احتياجه من األعالف أقل من الفريزين وأكثر من البلدي ويعتمد على املراعي.   

هي مجيع املزارع املتخصصة إبنتاج نوع أو أكثر من أنواع الثروة احليوانية، وتتوفر فيها  -ة :املزارع املنظم -
األبنية واألدوات الالزمة لرتبية احليواانت وتعمل أبسلوب جتاري، ويتطلب إنشاؤها احلصول على ترخيص 

 مسبق من قبل اجلهات الرمسية وفق شروط معينة ومنها:

: هي مزارع ختتص برتبية األبقار ألغراض جتارية ، وحتتوي على مرابط وبركسات مزارع األبقار املنظمة  -أ
 للرتبية وحملب آيل وغرفة مربدة أو خزان مربد و مستودع لألعالف.....وغريها.

 -مزارع الدواجن املنظمة واملزارع األخرى ومنها : -ب



15 

 

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

 الدجاج البياض: وهي املزارع املخصصة إلنتاج البيض وهلا قدرة عالية على حتويل العلف إىل بيض. -2
 مزارع منظمة أخرى: مثل مزارع النعام والفري ومزارع الغزالن واخلنازير وغريها.  -3

تشمل مجيع الدواجن اليت ترىب يف البيوت) احليازات غري املنظمة ( ألغراض اإلنتاج  -الدواجن املنزلية : -
 طيور.الزراعي ويستثىن من ذلك الدواجن والطيور اليت تستخدم ألغراض الزينة مثل العصافري وال

وهي برك خمصصة لغاايت تربية األمساك سواء كانت تستخدم فيها مياه عذبة أو مياه  -:مزارع األســماك -
 ماحلة وسواء كان اهلدف من الرتبية هو التكثري أو إنتاج األمساك.

 -تقسم خالاي النحل إىل نوعني : :خالاي النحل  -

 بلدية: تصنع من الطني أو الفخار وهي خالاي بدائية قليلة االستعمال يف األردن. خالاي -1
خالاي حديثة: توجد بعدة أشكال وهي مصنوعة من اخلشب وفق مواصفات علمية يسهل  -2

 التعامل معها والكشف عن النحل املوجود فيها كلما دعت الضرورة لذلك.

 

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

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

 .والكرنيولية والساللة القوقازية أجنيب:وهي السالالت املستوردة مثل الساللة اإليطالية -2
مهجن: وهي نتاج هتجني بني الساللة احمللية والسالالت النقية اليت أدخلت إىل األردن.  وبعض هذه  -3

 اهلجن حتمل صفات جيده وبعضها غري مرغوب فيه.

يقصد هبا كل بئر تستخدم مياهها يف اإلنتاج الزراعي سواء كان ارتوازاي أو جتميعيا أو للتخزين،  اآلابر: -
 يت تستخدم يف غري األغراض الزراعية مثل آابر الشرب وغريها.وال يشمل ذلك اآلابر ال

يقصد هبا اآلالت واملعدات الزراعية اليت ميلكها حائزون زراعيون  فقط ،  وال تشمل  :اآلالت واملعدات -
 الزراعيني.اآلالت الزراعية اليت ميلكها القطاع العام واجلمعيات التعاونية والشركات اليت تؤجر اآلالت للحائزين 
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هي نظام زراعي يعتمد على استخدام املواد الطبيعية البيولوجية يف الزراعة بدال من  الزراعة العضوية: -
ال يسمح فيه ابستخدام السالالت  األمسدة الكيماوية و املبيدات ومواد املكافحة الضارة ابلصحة العامة. كما

والكائنات احملورة وراثيا و املواد احلافظة يف عمليات التصنيع واإلعداد أو التعليب، وابلتايل تصل املواد الغذائية 
 إىل املستهلك حبالتها الطبيعية. 

  مجع البياانت واستخدام االنظمة االلكرتونية:عمليات العد و  -ب

 حيث مت مجع البياانت من موقعني: 1/4/2018وانتهت يف  1/8/2017 وبدأت عملية العد اليت يف

من موقع احليازة : حيث ستقوم فرق متخصصة بزايرة احلائزين ضمن اطار حمصور مسبقا معد مسبقا حسب  - أ
 ويتم مجع كل انواع احليازات احليوانية والنباتية للحائز: موقع احليازة

 اليت تروى مزارعهم من اآلابر االرتوازية. املزارعني -
 املزارعني الذين حيوزون مزارع الثروة احليوانية املنظمة. -
 .يف األغوار املزارعني الذين حيوزون الوحدات الزراعية املنظمة -

: ومت مجع 2015من املساكن: حيث سيتم زايرة مجيع مساكن اململكة وفق اطار املباين للتعداد السكاين  - ب
كل انواع احليازات النبايت واحليوانية من املساكن ابستثناء احلائزين الذين حيوزون اي من االنواع بياانت  

 املذكورة يف البند )أ(.

مت تنفيذ التعداد من خالل إجراء املقابلة الشخصية، ومتيز هذا التعداد عن التعدادات الزراعية السابقة أبسلوب مجع 
فقد نفذته الدائرة ابستخدام االجهزة البياانت، حيث وظفت الدائرة أحدث وسائل التكنولوجيا يف هذا التعداد، 

لبنية التحتية، واخلربات الذاتية لكوادر الدائرة، واليت مت ( يف كافة مراحله، مستفيدًة من اTabletsاللوحية )
الكرتونيًا وبكافة مراحله أيضاً. وهلذا  2015اكتساهبا من التجربة الناجحة للدائرة يف تنفيذ التعداد السكاين 

 الغرض مت تطوير عدة انظمة برجمية على النحو التايل:
كرتونية، مت خالهلا ادخال البياانت مباشرًة من قبل نظام مجع البياانت: حيث مت تطوير استمارة عد ال -

الباحث على األجهزة اللوحية يف امليدان، حيث تضمن هذا النظام الية تدقيق مباشرة أثناء عملية 
، وبذلك اختصرت هذه اآللية عمليات التدقيق، والرتميز، واإلدخال املتبعة يف األسلوب الورقي، االدخال

 تعزز احلفاظ على سرية البياانت. إضافة اىل أن هذه اآللية
نظام اخلرائط اجلغرافية: قام قسم نظم املعلومات اجلغرافية ابستخراج مجيع خرائط بلوكات اململكة  -

، وحتميل هذه اخلرائط على أجهزة العد حسب املهام املسندة 2015 الكرتونياً، من واقع التعداد السكاين
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راقبني من االستدالل على مناطق عملهم بشكل اكثر دقة، األمر الذي مكن الباحثني وامل لكل ابحث،
 إضافًة إىل ضبط جودة البياانت من خالل إغالق برانمج  اإلدخال فور مغادرة الباحث منطقة عمله.

نظام إدارة العمل امليداين: مت تطوير نظام خاص إبدارة العمل امليداين لتمكني العاملني يف امليدان من إسناد  -
ني يف مراكز العد بشكل الكرتوين، كما اشتمل هذا النظام على مجيع التقارير اليت مكنت املهام للباحث

 االدارة امليدانية من متابعة االجناز بشكل حلظي.
نظام االعتماد واملراجعة: مكن هذا النظام الفنيني يف مركز الدائرة من االطالع على البياانت املدخلة من  -

يتم اعتماد االستمارات الصحيحة وإعادة اخلاطئة اىل امليدان الكرتونياً لتتم  قبل الباحثني أواًل أبول، حبيث
 مراجعتها وتصويب االخطاء من قبل الباحث أو اعادة زايرة احلائز للتأكد من دقة البياانت. 

تعداد نظام التقارير والنتائج: وفر النظام مجيع التقارير الالزمة لالطالع على املؤشرات الرئيسية لبياانت ال -
 وذلك ألغراض اجراء عمليات التدقيق واملتابعة بشكل فوري.أوالً أبول، 

نظام تناقل البياانت: زودت األجهزة اللوحية بشرائح اتصال خلوية، متصلة مباشرًة مع اخلادم الرئيسي يف  -
تناقل مركز الدائرة بشكل آمن ويضمن سرية البياانت. وقد مكن هذا النظام الباحثني من إجراء عملية 

البياانت من كافة األجهزة اللوحية يف اململكة إىل اخلادم الرئيسي فور انتهاء مجع البياانت، وحتميل املهام 
 اجلديدة املسندة للباحث، إضافًة ألية حتديثات تطرأ على برانمج العد.
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 2017اإلسناد الزمين للتعداد الزراعي  -ج
هو اإلسناد الزمين جلميع البياانت واملعلومات اإلحصائية اليت مت مجعها يف  2016/2017يعترب العام الزراعي 

 هو يوم اإلسناد الزمين هلا. 1/5/2017، ابستثناء بياانت الثروة احليوانية حيث اعترب يوم 2017التعداد الزراعي 
 2017مراحل تنفيذ التعداد الزراعي  -د

 مرحلة التخطيط والتحضري: -1
 لة ما يلي:وقد مت يف هذه املرح

 إصدار قرار من جملس الوزراء املوقر إبجراء التعداد الزراعي. -
إعداد اهليكل التنظيمي للتعداد الزراعي، وتشكيل جلان التعداد الزراعي، مثل اللجنة الوزارية، واللجنة  -

جلنة تنسيب الفنية، واللجنة اإلدارية واملالية، واللجنة اإلعالمية، إضافة اىل اللجان الفرعية األخرى مثل 
اإلنفاق، واللجان التنسيقية يف احملافظات، وحتديد مهام كل منها. حيث مثلت مجيع املؤسسات الرمسية 
املعنية يف القطاع الزراعي ضمن هذه اللجان من خالل ضباط ارتباط ومنسقني، وقد مشلت هذه 

 املؤسسات وزارة الزراعة، واملياه والري، والصناعة والتجارة، والداخلية.
إعداد خطط التعداد املختلفة، وحتديد متطلبات ومستلزمات كل مرحلة، ونوعية وأعداد العاملني حسب  -

املستوايت املطلوبة، وإعداد برامج تدريبهم ومستلزماهتا وتنفيذها. كذلك وضع اجلداول الزمنية ملراحل 
طة التعداد ضمن كل لتعداد، الذي يتضمن اتريخ بدء وانتهاء كل مرحلة من املراحل، وفعاليات وأنش

 مرحلة.
جتهيز مكاتب إقليمية، ومكاتب ميدانية، لإلشراف على سري العمل امليداين يف خمتلف مناطق العد. وتوفري  -

 اللوازم، واملعدات، والسيارات، والقرطاسية، واملكاتب، وأجهزة احلاسوب الالزمة، وغريها.
 واليت أعدت ألغراض التعداد العام للسكان واملساكن حتضري اخلرائط االلكرتونية املتضمنة البلوكات واملباين -

 من قبل قسم اخلرائط اجلغرافية يف الدائرة. 2015
إعداد واعتماد جداول خمرجات التعداد اليت تليب احتياجات املستخدمني. وإعداد جداول حتليلية خاصة  -

 ابحلاسب اآليل.
واليت اعتمدت على املنهجيات والتصانيف  وضع املعايري والتصانيف الفنية اليت استخدمت يف التعداد -

الدولية. تصميم منوذج حصر احلائزين الزراعيني واالستمارة وفقا لالحتياجات الوطنية ومتطلبات منظمة 
(، ووفقًا للربانمج العاملي اجلديد للتعداد الزراعي FAOاألغذية والزراعة لألمم املتحدة )

2020«WCA»يني يف الدائرة عليه خالل الورشة التدريبية اليت عقدهتا ، والذي مت تدريب الفنيني املعن
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ابلتعاون مع املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية 

«AITRS » 2016يف عمان يف شهر أاير. 
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 خمتلف أنواع احليازات اليت وضع قواعد التدقيق وتعليمات تعبئة االستمارات من قبل الفنيني ذوي اخلربة يف -
سيغطيها التعداد، وإعداد كتيب التعليمات، وجداول الرتميز، وكافة واثئق التعداد، وتسليمها مع االستمارة 

 لفريق الربجمة ليصار إىل حتويلها الكرتونياً، واعداد برامج ادارة العمل امليداين، وتقارير املتابعة الفورية. 
ة ابستخدام األجهزة اللوحية والربجميات الالزمة هلا واستالم هذه األجهزة، والتأكد اختاذ اإلجراءات املتعلق -

 من سالمتها الفنية ابلتعاون مع قسم الدعم الفين يف الدائرة.
جتريب الربانمج من قبل الفنيني، وإدخال جمموعة من األمثلة العملية على األجهزة اللوحية والتأكد من  -

ق، ومرونة استخدام الربانمج، ومن مث تزويد املربجمني ابملالحظات واملشاكل، وإجياد فعالية كافة قواعد التدقي
 احللول املناسبة ابلتعاون ما بني الفنيني الزراعيني واملربجمني.

 إجراء العد التجرييب الختبار مرحلة العد للتأكد من اجلاهزية اإللكرتونية والفنية وامليدانية.  -
واعتماده، وإقرار  2017 اإلعالمية، وإصدار مسابقة لتصميم شعار التعداد الزراعيالبدء بتنفيذ احلملة  -

 بروشور التعداد الزراعي.
 مرحلة التنفيذ الفعلي للتعداد: -2

 وقد اشتملت هذه املرحلة على ما يلي:
تدريب الكوادر امليدانية وتوزيعها حسب مناطق العمل. حيث يعترب تدريب العاملني يف التعداد مسألة  -

رئيسية تتطلب الكثري من اجلهد واإلعداد نظرًا لضخامة أعداد املشاركني من جهة، والتأكد من بناء 
قدرات الباحثني لنفيذ عمليات العد. حيث أعدت خطة اشتملت على مرحلتني: األوىل لتدريب الفرق 

زات اآلابر االرتوازية، العاملة يف مرحلة عّد الوحدات الزراعية يف األغوار، ومزارع الدواجن املنظمة، وحيا
 والثانية تدريب الفرق العاملة يف مرحلة عّد احلائزين الزراعيني من خالل املساكن.

عقدت الدورة التدريبية األوىل ملرحلة عد األغوار ملدة اسبوع يف شهر آذار، حيث قام الطاقم الفين للتعداد  -
من كادر قسم املسوح امليدانية الزراعية، أما موظفًا  65مبهام تدريب الباحثني واملراقبني البالغ عددهم 

الدورة الثانية فقد عقدت ملدة أربعة أسابيع خالل شهر آب يف مراكز العّد يف احملافظات واأللوية، وقام 
موظفًا مت  431خالهلا املدربني بتدريب املراقبني والباحثني وموظفي الدعم الفين والبالغ عددهم حوايل 

 شاريع املؤقتة.تعيينهم على حساب امل
مشل الربانمج التدرييب التعريف أبهداف التعداد، ومنهجية مجع البياانت، والتعاريف واملصطلحات،  -

وأسلوب تعبئة منوذج احلصر، واستمارة التعداد، وتعريف املشاركني من خمتلف املستوايت بواجباهتم 
ى استخدام اجهزة التابلت والتعامل ومسؤولياهتم ضمن املهام املنوطة بكل منهم، إضافة إىل تدريبهم عل

 معها فنياً وتقنياً. ويف هناية الدورة التدريبية، عقد قسم اجلودة امتحاانً شاماًل لضمان كفاءة املتدربني.
تكثيف احلملة اإلعالمية: مّت إعداد خطة للحملة اإلعالمية للتعداد الزراعي وتشكيل جلنة معنية ابألمر  -

خمتلف اجلوانب اإلعالمية واليت حتقق هدف هذه احلملة وحسب مراحل وتوزيع األدوار حبيث تغطي 
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التنفيذ، حيث مت عمل لقاءات صحفية لعطوفة املدير العام/ املدير الوطين للتعداد الزراعي. وتزويد 
التلفزيون األردين برسائل إعالمية لعرضها على قناة التلفزيون األردين. واعداد فيلم تعريفي عن التعداد 

عي من قبل التلفزيون األردين. وإعداد ثالثة تقارير اخبارية يف األقاليم الثالث من قبل التلفزيون الزرا
 األردين مت بثها خالل النشرات اإلخبارية اليومية.

 مرحلة مجع البياانت  -3
األمهية النسبية نفذت عملية مجع البياانت على عدة فرتات زمنية مراعاًة للمواسم الزراعية يف األغوار، إضافة اىل 

 للقطاع الزراعي املنظم حيث كانت على النحو التايل:
 الفرتة الزمنية األوىل: عد القطاع املنظم 

ومشلت هذه املرحلة عد حيازات الوحدات الزراعية يف األغوار، وحيازات اآلابر االرتوازية، ومزارع الدواجن املنظمة 
 إجراء زايرتني كما يلي:ومزارع األبقار املنظمة، حيث متت من خالل 

زايرة احليازة: وتستهدف مجع بياانت احليازة، وتتضمن عنوان احليازة، وعنوان احلائز، ابإلضافة اىل نوع  . أ
احليازة )نباتية أو حيوانية(، ومساحتها وانواع الزراعات وانواع الثروة احليوانية، والتكوين الرأمسايل 

 للحيازة.
منفصلة للحائز نتيجة وجود صعوبة يف احلصول على بياانت احلائز زايرة احلائز: مت إجراء زايرة  . ب

التفصيلية من العمال املتواجدين عادة يف املزرعة. وتتضمن بياانت احلائز: عمره، وجنسيته، ومهنته 
الرئيسية والثانوية، واملستوى التعليمي الذي أهناه احلائز، وعدد أفراد اسرته، وفئاهتم العمرية، ونظام 

 جلزء )حق االستغالل(، وإدارة احليازة.حيازة ا
 الفرتة الزمنية الثانية: مرحلة عّد القطاع الزراعي غري املنظم:

ومشلت هذه املرحلة عد ابقي احليازات الزراعية اليت يستهدفها التعداد مثل حيازات الضأن واملاعز واجلمال وحيازات 
 احليازات النباتية البعلية أو تلك اليت تروى من غري اآلابر الرتبية املنزلية للدواجن واألبقار والنحل، وإضافة اىل

االرتوازية. ومت مجع هذه البياانت من خالل زايرة كافة مساكن اململكة من واقع اإلطار السكاين الذي وفره التعداد 
 .2015السكاين 

 ظات اململكة بتاريخحيث مت البدء يف مرحلة مجع البياانت للحيازات الزراعية من املساكن يف كافة حماف
 .31/3/2018واستمرت هذه املرحلة لغاية  6/9/2017
 مرحلة استخراج وحتليل النتائج -4

متيز هذا التعداد ابستخراج النتائج بشكل مباشر مما أاتح فرصة إجراء عمليات التدقيق والتصويب فور تناقلها، 
اليت تلت انتهاء العمل امليداين، واستمرت عملية  وابلتايل استخراج النتائج األولية للتعداد خالل األايم القليلة

يوماً فقط، مما أاتح إعداد تقرير النتائج األولية للتعداد يف  30تنظيف البياانت والتأكد من اتساقها ومنطقيتها مدة 
 بوقت قياسي: ستكمال املراحل التاليةاوابلتايل . 2018هناية شهر نيسان 
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تصدر النتائج النهائية يف شهر آب داد خالل األربعة شهور التالية، حيث استخراج النتائج النهائية للتع-
 على شكل جملدات ورقية، وأقراص مرنة، وعلى موقع الدائرة اإللكرتوين. 2018

 إجراء حتليل إحصائي للنتائج واستخراج املؤشرات. -
 كتابة التقرير النهائي.  -

 جودة البياانت
العمليات واإلجراءات يف كل املراحل اليت تضمن احلصول على بياانت سليمة ذات جودة لضمان سالمة سري 

عالية، شارك قسم اجلودة يف التعداد الزراعي من املراحل االوىل للتعداد حيث كان عضوًا يف اللجنة الفنية للتعداد 
 ري على مستوى االردن.ومشاركاً يف أكثر االجتماعات األولية اليت مت فيها التحضري هلذا العمل الكب

حيث مت تطبيق مبادئ اجلودة الدولية املعمول هبا عامليا على كل املراحل منذ انطالق العمليات ووضع املادة العلمية 
ومناقشتها مع املعنيني وتوثيق األسئلة واإلجاابت والنقاشات اليت متت، وعمليات تدريب املدربني ورصد الدورة  

 االتفاق على مفاهيم موحدة للتدريب.كاملة واليت من خالهلا مت 
حيث متت عمليات التدريب مبشاركة قسم اجلودة واليت رصد فيها البيئة التدريبية كاملة من حيث تقييم املدربني 
واملتدربني وقياس مدى فهم املتدربني للمادة وتفاعلهم داخل القاعة التدريبية وجتريب االستمارة إلكرتونيا ورصد 

ت وكتابتها يف تقرير مفصل يرفع إلدارة التعداد بشكل يومي وإرفاق نتائج التقييم واالختبارات اليت وتوثيق املالحظا
 جترى للمتدربني ابلتعاون مع القائمني على التدريب.

كما مت جتريب االستمارة اإللكرتونية والتأكد من فاعلية الربانمج والعمل على جتميع املالحظات والبنود اخلاصة 
ية وإجراء اكثر من اختبار هلذه االستمارة من قبل فريق اجلودة يف امليدان والبدء يف خطة قسم اجلودة قبل هبذه العمل

مرحلة التنفيذ واالجتماع مع القائمني على العملية قبل انطالق أول العمليات اليت أجريت يف منطقة األغوار 
 اجلنوبية واحليازات الزراعية املنظمة.

العملية وأجرت عمليات العد البعدي والتأكد من سالمة البياانت املستوفاة ورصد كافة  كما رافقت فرق اجلودة
 املالحظات اليت تستجد من حاالت جديدة ومعاجلتها مع املعنيني.

كانت املتابعات اليومية للعمليات يف امليدان تعكس مدى التحسن يف موضوع ضبط اجلودة سواء يف أداء الباحثني 
اإللكرتوين وجودة األجهزة أثناء عملية التنفيذ وعملية إرسال البياانت ومتابعتها مع مديرية  وفاعلية الربانمج

 تكنولوجيا املعلومات.
مت تطبيق مبادئ اجلودة على كل احملاور واجريت اختبارات لعمليات التطابق واملقارنة والتوثيق وشفافية هذه البياانت 

 ودقتها واستغالل الوقت وموثوقيتها
لقيام الفريق الفين للتعداد بعمليات املتابعة واملراقبة االلكرتونية لألخطاء ومدى االستغالل األمثل للوقت من  إضافة

قبل الباحثني يف اجناز املهام املوكلة اليهم وضبط حتركات الباحثني داخل وخارج مناطق عملهم وتزويد املشرفني 
 املراقبة.امليدانيني بتقارير للمساعدة يف عمليات التدقيق و 




