
ـــــــــــــــــــــــــــ:

ـــــــــــــــــــــــــــ:

ــــــــــــــــــــــــــــــ:

ـــــــــــــــــــ:

ــــــــــــــــــــــــــ:

ـــــــــــــــــــــــــ:

رقم الهاتف- 15

جمٌع المعلومات الواردة فً هذه االستمارة هً ألغراض

احصائٌة محضة ولٌست ألي غرض آخر، وتعتبر سرٌة

2012 لسنة 12بموجب قانون االحصاءات  رقم 

المنطقة -20

الحً- 21

اللواء- 17

القضاء- 18

التجمع السكانً -19

رقم المبنى -8

اسم الحائز من أربعة مقاطع- 12

اسم المالك من أربعة مقاطع- 13

اسم المدلي بالمعلومات- 14

عالقة المدلي بالمعلومات بالحائز- 15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:

التجمع السكانً -4

المنطقــة -5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رقم البلوك -7

اللـــــواء- 2

القضـــاء -3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:

الحـــــً -6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 

الرقم المتسلسل للحائز فً األسرة -11

الرقم المتسلسل للحائز فً البلوك -10

البٌانات التعرٌفٌة: القسم األول

المحافظة -16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رقم المسكن فً المبنى -9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المحافظة- 1

الجزء/ موقع الحٌازة موقع سكن الحائز

 المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكن                                              

 2017التعداد الزراعي 

دائرة اإلحصاءات العامة
استمارة

المملكة األردنية الهاشمية



الحصر

عدد الحيازاثهل يحىز رب االسرة او اي مه افراد االسرة اي مه:

.حيازة وباتيت مرويت مه االبار االرتىازيت

(بعليت او مرويت)حيازة وباتيت اخري 

 وحداث زراعيت مىظمت في االغىار

خليت وحل عاملت أو اكثر 

      عشر رؤوش او اكثر مه  الضأن والماعس او كليهما  

 راش واحد مه الجمال او اكثر

 ثالثيه داجه مىسلي او اكثر

(تربيت مىسليت)    رأش واحد  مه االبقار االواث او اكثر

  مسارع ابقار مىظمت

 مسارع دواجه مىظمت

 مسارع أسماك 

(        )الحائس رقم 



4الصفحة 

القسم االول26

بيانات الشركاء

2728293031323334

القضاءاللواءالمحافظة
التجمع 

السكاني
رقم الهاتفالحيالمنطقة

1

2

3

: الجزء/ الرقم التعدادي للحيازة35

دونمكسرالدونم: الجزء/ المساحة الكلية للحيازة36

ممهىكت أو فٍ حكم انممهىكت- 1

وضع انُذ- 2

مستأجرة مقابم مال - 3

42

.خبرات شخصية -16  .وزارة الزراعة -1 

.وسائل االعالم -32   .مؤسسات رسمية أخرى -2

.مصادر أخرى -64   .محالت بيع المواد الزراعية/ شركات -4   

.مزارعين آخرين -8 

جمعُاث ومؤسساث خُرَت - 16     

(حذد)أخري -5

مستأجرة مقابم حصت من انمحصىل-4

(حذد)مصادر أخري - 256انىسطاء                                                -  8     

الجسء / ادارة الحيازة-39

صنذوق انتنمُت وانتشغُم- 32مصادر شخصُت                                        - 1     

َذَرها انحائس بنفسه- 1

أنثً- 2ركر         - 1:           َذَرها أحذ أفراد األسرة- 2

(حق االستغالل)نظام حيازة الجسء -38 

اتحاد انمسارعُن- 64بنىك تجارَت                                           -  2     

شركاث زراعُت خاصت- 128مؤسست اإلقراض انسراعٍ                         -  4     

َذَرها مذَر مأجىر- 3

الغرض الرئيسي لإلنتاج-40

حدد مصادر االرشاد الزراعي

الجزء/ حدد مصادر تمويل الحيازة- 41

انتاج نالستهالك األسرٌ- 1

انتاج نهبُع أساساً- 2

الجزء؟/ هل يوجد شركاء في الحيازة

(36انتقل )ال     -2نعم        -1

االسم من اربعة مقاطعمتسلسل
موقع سكن الشريك



     2 الصفحة 

(ببلسنوات الكبملة  )عمر الحبئز - 201

جنس الحبئز - 202

أنثي- 2ذكر        - 1 

 حددغير أردني- 2اردني    - 1 

مهنة الحبئز الرئيسية - 204

غير السراعة- 2السراعة     - 1 

مهنة الحبئز الثبنوية - 205

ال يوجد-  3غير السراعة     - 2السراعة     - 1 

أمي- 1

ملم-2

تعليم اساسي-3

ثانوي زراعي-4

ثانوي اخر-5

دبلوم متوسط زراعي-6

دبلوم متوسط اخر-7

مؤهل جامعي زراعي-8

مؤهل جامعي أخر-9

عدد أفراد أسرة الحبئز بمب فيهم الحبئز نفسو

211212213214215216

 سنة فأكثر65  سنة64- 15 سنة15أقل من  سنة فأكثر65 سنة64- 15سنة15أقل من 

جنسية الحائز- 203

المستوى التعليمي الذي أنهبه الحبئز- 207

عدد أفراد أسرة الحبئز بمب فيهم الحبئز نفسو حسب فئة العمر

208209210

المجموعاناثذكور

إناثذكور

المصدر الرئيسي لدخل األسرة-  206

أخرى-2الحيازات السراعية           - 1     



5الصفحة 

العمالة: القسم الثالث

أفراد أسرة الحائز- 2          الجزء بواسطة/ هل يتم معظم العمل في الحيازة-301

ال- 2 نعم- 1 هل تستخدم عمال مؤقتين ؟ -302

عدد العمال من اسرة الحائز309عدد العمال الدائمٌٌن من خارج اسرة الحائز303

305306308310311313

:الجنسٌة: المستوى التعلٌمًالجنس:الجنس:الجنسٌة

اردنً-1أمً- 1ذكر-1ذكر-1اردنً-1

غٌر اردنً- 2ملم-2انثى-2انثى-2سوري-2

تعلٌم اساسً-3غٌر ذلك-3

ثانوي زراعً-4

ثانوي اخر-5

دبلوم متوسط زراعً-6

دبلوم متوسط اخر-7

مؤهل جامعً زراعً-8
مؤهل جامعً أخر-9

312

المصدر الرئيسي للمياه في الحيازة: القسم الرابع

أشخاص يعملون بأجر- 1          

مصادر أخرى -10

سدود ترابٌة وحفائر -6

ال ٌوجد -11

المصدر الرئيسي للمياة في الحيازة  -401

سدود -5

اوديت جانبيت- 12

ملم-2

:المستوى التعلٌمً

بئر تجمٌع -3

ٌنابٌع -4

الشبكة العامة -7

قناة الملك عبدهللا -8

مٌاه عادمة معالجة -9

بئر نزاز -2

بئر ارتوازي -1

دبلوم متوسط زراعً-6

هل 

عمر 

العامل 

اقل من 

15 

سنة    

نعم  - 1

ال-2

تسلسل العامل

دبلوم متوسط اخر-7

مؤهل جامعً زراعً-8
مؤهل جامعً أخر-9

304307

االسم

أمً- 1

تعلٌم اساسً-3

ثانوي زراعً-4

ثانوي اخر-5



الخضراوات

611612613

دونمكسر دونمكسر دونمكسر دونمكسر دونمكسر دونمكسر دونمكسر دونمكسر دونمكسر دليل

602603604

دونمكسردونمكسردونمكسردونمكسردونمكسردليل

رشاشاتتنقيط

609

اسم المحصول

العروة

الزراعية

شتوي -1

صيفي -2

تاريخ الزراعة 

(شهر)

وضع 

المحصول

منفرد -1

مقترن -2

مساحة المحصول بالدونم وكسر الدونم

المساحة البعليةمجموع المساحة
المساحة المروية

المحاصيل الحقلية

601605606607608

سطحي

المساحة المروية

بيوت بالستيكيةاألنفاقالمكشوفة

622 617618619620 610614615616621

مساحة المحصول بالدونم وكسر الدونم
وضع

المحصول

منفرد -1

مقترن -2

متعاقب -3

مجموع 

المساحة

المساحة 

البعلية
تنقيطسطحيتنقيط

اسم المحصول
العروة

الزراعية

شتوي -1

سطحيرشاشاتتنقيطسطحيصيفي -2

تاريخ 

الزراعة

(شهر)



627628629630631

مرويبعليالمجموعدونمكسردونمكسردونمكسردليل

دليل

دون سن 

اإلنتاج

األشجار الثمرية المزروعة بكثافة 

أعداد األشجارمساحة  المحصول بالدونم وكسر الدونم

في سن 

اإلنتاج

بعلي مروي

625

المجموع

623

اسم المحصول

634

عدد األشجار الحرجية(المتفرقة)األشجار الثمرية المبعثرة 

الكلي

العدد

626 624

اسم المحصول

632633



701702703704705706707708719720

جاموسإناثذكورإناثذكورإناثذكور

خيولبلدي

بغالنجدي

حميرأجنبي

أخرىمهجن

المجموع

بلدي

شامي

721722أجنبي

مهجن

المجموع

دجاجبلديجمال

حمام

بط709710711712713714715716717718

حبش

أوز

أرانبإناثذكور إناثذكورإناثذكورإناثذكور

فريبلدي 

نعامهولندي

طاووسشامي

أخرىمهجن

المجموع

حيوانات الجر والركوب وأخرى- ثانيا 

النوع
العدد كما هو

2017/ 8/ 1في  اقل من سنة

النوع
العدد كما هو

2017/ 8/ 1في 

(المنزلية)الدواجن غير المنظمة - ثالثا 

أبقار

الحيوانات والدواجن:  القسم السابع

(غير المنظمة  )الحيوانات الكبيرة - أوالً

2017/ 8/ 1وزع أعداد الضأن والماعز حسب الساللة والجنس وفئة العمر كما هي بتاريخ .  أ

سنة فأكثرالساللة النوع

العدد حسب الجنس وفئة العمر

مجموع

ضأن

ماعز

أكثر من سنتين سنتين- سنة أقل من سنةمجموعالساللة

العدد حسب الجنس وفئة العمر

2017/ 8 / 1وزع أعداد األبقار حسب الساللة والجنس وفئة العمر كما هي بتاريخ   . ب

النوع
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النحل- رابعا

 : (العاملة وغير العاملة)عدد الخاليا 723

724725726727728

المجموعمهجنبلدياجنبي
حديثة  - 1

تقليدية  - 2

2017/ 5/ 1كما هي بتاريخ  (الطوائف)نوع الخلية وعذد خاليا النحل العاملة  

حسب الساللة (الطوائف)عدد الخاليا العاملة 
نوع الخلية



802

902903904

دليل

دليل

المباني واإلنشاءات غير السكنية: القسم التاسع

سجل المباني واإلنشاءات غير السكنية

في الحيازة حسب نوع المبنى

901

نوع المبنى
العدد

اآلالت والمعدات: القسم الثامن

حدد نوع اآلالت والمعدات المملوكة حسب العدد

النوع
العدد

801

مساحة البناءمساحة األرض 



1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

نعم- 2ال       - 1     

هل تستخدم الحيازة تقنية السراعة العضوية؟

نعم- 2ال       - 1     

.مؤسسات رسمية أخرى -2   

.محالت بيع المواد الزراعية/ شركات -4   

.خبرات شخصية -16  

.وسائل االعالم -32   

.مزارعين آخرين -8   

حدد مصادر االرشاد الزراعي

.وزارة الزراعة -1   

هل اجريت تحليال للتربة في الحيازة؟

تطبيقات وخصائص زراعية أخرى: القسم العاشر

اجب عن األسئلة التالية 

هل تستخدم بذور محسنة في الحيازة؟

هل تستخدم اسمدة عضوية في الحيازة؟

نعم- 2ال       - 1     

هل لديل برك  ري زراعية يربى فيها اسماك ؟

.مصادر أخرى -64   

نعم- 2ال       - 1     

نعم- 2ال       - 1     

نعم- 2ال       - 1     

نعم- 2ال       - 1     

هل تستخدم اسمدة كيماوية في الحيازة؟

نعم- 2ال       - 1     

هل تستخدم المبيدات والعالجات في الحيازة؟

هل تستخدم وسائل غير كيماوية للوقاية في الحيازة؟



دونمكسر

محاصيل حقليت1

خضراواث مكشىفت2

خضراواث محميت3

أشجار ثمريت4

مباني ومنشآث غير سكنيت5

مشتل1

أزهار قطف مكشىفت2

أزهار قطف محميت3

مراعي مؤقتت4

مراعي دائمت5

(أشجار حرجيت)غاباث 6

بىر للراحت7

أراض غير مستغلت ولها قدرة كامنت على اإلنتاج8

أراض غير صالحت للسراعت9

*أراض لم تصنف في مكان آخر10

استخدام األرض:  القسم الخامس

سجل المساحات بالدونم وكسر الدونم حسب مدلول اإلستخدام

( أ )* 

(ب)

 *ً تحدد آليا

501502

المدلول الستخدام األرضالرقم
المساحة الكلية




