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امللخص التنفيذي
تهدف هذه املراجعة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ما آثار جائحة "كورونا" على قطاع الزراعة؟ كيف كان أداء املؤسسات الزراعية احلكومية يف التعامل مع اجلائحة يف ظل محدوديةاملوارد؟
 كيف كان أداء قطاع الزراعة يف التعامل مع اجلائحة؟ ما آثار حتويل جزء من موازنات املؤسسات الزراعية احلكومية ملواجهة األزمة؟ ما تأثير اجلائحة على مواصلة املؤسسات الزراعية احلكومية إجناز أولوياتها املعلنة؟ ما مدى الترابط بني التوجهات الرسمية املعلنة جتاة قطاع الزراعة واملوازنات املقَ ّرةللمؤسسات الزراعية احلكومية؟

 ما التوصيات الفنية احملددة التي ميكن أن تساهم يف تطوير القطاع الزراعي والتغلبعلى معيقات التنفيذ؟
ً
سؤاال ُوضع قبل تلك األسئلة يف الترتيب التسلسلي،
وقد أضاف فريق إعداد املراجعة

وهو :ما موقف احلكومة من القطاع الزراعي قبيل أزمة جائحة كورونا وأثناءها؟ كما
أضاف الفريق توصيات عامة يف ضوء النتائج التي خلصت إليها املراجعة .ثم اقتُ رحت
يؤمل أن تأخذها احلكومة بعني االعتبار بعد أن
حزمة اقتصادية لتحفيز قطاع الزراعة َ
َقدمت حزمة من التحفيزات لقطاعات أخرى.
وقد أبرزت املراجعة أن احلكومة استثنت قطاع الزراعة من التحفيز الذي قدمته
لقطاعات أخرى يف أواخر عام  ،2019ثم استثنته مجدد ًا من احلزمة التحفيزية التي
قدمتها أثناء أزمة اجلائحة.
ويف ما يتعلق بآثار جائحة كورونا على قطاع الزراعة ،فقد كان األسبوعان األول والثاني
قاسيني بسبب اخلسائر يف احملاصيل
على بدئها يف األردن (بعد منتصف آذار )2020
َ
منع
ونفوق احليوانات والدواجن .وبدأت األمور تتحسن بعد األسبوع الرابع .ثم أدى ُ
التصدير لفترة قصيرة ووضع سقوف سعرية لبعض احملاصيل من ِقبل احلكومةـ إلى

اإلضرار مبصالح املزارع ومربي األغنام على حد سواء.

وقد أدت املؤسسات الزراعية احلكومية أدوار ًا متفاوتة ،وأهمها وزارة الزراعة التي أعاق
تصاريح التنقل من مشكالت ،لكنها بدأت منذ (شهر حزيران )2020
شاب
دورها ما
َ
َ
َ
باستعادة نشاطها املعتاد .أما املركز الوطني للبحوث الزراعية ،فقد تواصل مع امليدان
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عبر وسائل االتصال ،وقدم رسائل مهمة للمزارعني ،وأنتج أفالم ًا قصيرة ،ونشط يف البيئة
وأجلت مؤسسة اإلقراض الزراعي استحقاقات
احمليطة به يف تعقيم املؤسسات احلكوميةّ .

بعض القروض ،وهي تتهيأ لتعديل خطتها اإلقراضية ملواجهة املسؤوليات املستجدة يف
ظل استمرار اجلائحة وآثارها ،مع األخذ يف احلسبان قيمة التحصيالت من املقترضني
وحجم السيولة املتوفرة لديها بعد توقف خلمسة أشهر عن حتصيل القروض املستحقة.
ويف ما يتصل بالقطاع اخلاص ،فقد كان أداؤه الفت ًا ،فوكالء البيع بالعمولة
(الكومسيوجنية) يف أسواق اجلملة قاموا بدورهم كما لو كانت الظروف طبيعية ،فقدموا
املساعدة للمزارعني على شكل أجور للعمال وللنقل وقروض مالية وعينية ،كما كان
موردي مستلزمات اإلنتاج،
ّ
املصدرون جاهزين ألداء دورهم ،وكذلك احلال بالنسبة إلى ّ

يتوان
إذ قدموا املستلزمات لفئة واسعة من املزارعني بالبيع اآلجل .ويف السياق نفسه ،لم
َ
املزارعون عن توريد منتجاتهم لألسواق يف ظل ظروف صعبة ،نتيجة القرار احلكومي

مبنع التصدير ووضع سقوف سعرية للمنتجات ،وكأن على املزارع وحده أن يتحمل
انخفاض األسعار من جهة ،وخفضها عند ارتفاعها من جهة أخرى .يضاف إلى ذلك منع
العمال الوافدة املغادرة من العودة إلى األردن.
وكان اخلصم من موازنات املؤسسات قد أدى إلى وقف بعض املشاريع وتراجع اخلدمات
املقدمة للمزارعني .وأثّ ر اخلصم من موازنة وزارة الزراعة على مخصصات مشاريع
الالمركزية يف احملافظات وأدى إلى توقف هذه املشاريع .وكذلك كان حال املركز الوطني
للبحوث الزراعية الذي خصم من موازنته  %15من املخصصات اجلارية و %25من
املخصصات الرأسمالية .أما مؤسسة اإلقراض الزراعي ،فإن توقفها عن حتصيل قروضها
َّ
املتوقع أن يؤدي إلى تقليل السيولة لديها لعام 2020
املستحقة ملدة خمسة أشهر من
بنسبة  %30تقريب ًا.

وعملي ًا ،أدى تعليق الدوام الكامل للموظفني ملدة شهرين إلى توقف برامج املؤسسات
الزراعية احلكومية ومشاريعها .كما أن مواصلة إجناز اخلطط التي وضعتها هذه املؤسسات
قد تأثرت بشكل كبير يف ظل اخلصم الذي جرى على موازناتها.
وقد عانت املؤسسات الزراعية احلكومية من الطموحات الكبيرة لديها ،ومن التوجهات
ً
عادة عندما يتم إقرار املوازنات
الرسمية املع َلنة التي تتجاوز قدراتها .وتظهر تلك املعاناة

من ِقبل احلكومة والتي غالب ًا ما تأتي دون مستوى التوقعات واالحتياجات .وبناء عليه،

فإن أثر اخلصم من املوازنات بسبب أزمة اجلائحة كان بالغ التأثير ،بخاصة ما يتعلق
باخلصم من املخصصات الرأسمالية الذي أدى إلى وقف مشاريع املؤسسات بنسبة تترواح
بني  %30و.%50
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وبشأن التوصيات التي قدمتها املؤسسات الزراعية احلكومية ،فهي تشمل إعادة هيكلة
وزارة الزراعة ،وإدخال التكنولوجيا األحدث للزراعة ،وعدم خصم مساهمة احلكومة
يف صندوق إدارة املخاطر من موازنة الوزارة ،وتسهيل إجراءات املناقلة املالية يف املوازنة
الرأسمالية وموازنة الالمركزية يف ضوء قرار تخفيض املوازنة .وكذلك زيادة مخصصات
البحوث للمركز الوطني لألبحاث الزراعية ،والسماح له بتوقيع اتفاقيات املشاريع
مباشرة مع وزارة التخطيط والتعاوناالدولي ،يضاف إلى ذلك زيادة رأسمال مؤسسة
ً
وصوال إلى الضعف ،وزيادة قيمة سلفة البنك املركزي التي
اإلقراض الزراعي تدريجي ًا
يقدمها للمؤسسة وتخفيض الفائدة عليها.
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أو ً
ال :المقدمة

وقت كان فيه قطاع الزراعة قد دخل مرحلة اإلنهاك بعد معاناة
بدأت جائحة كورونا يف ٍ

وتعمقت يف عامي  ،2018-2017وبلغت ذروتها يف عام  .2019وكان
بدأت يف عام ،2016
ّ
أبرز ما عانى منه القطاع إغالق السوقني العراقي والسوري الذي بلغ ذروته يف منتصف
عام  ،2015فتوقفت الصادرات األردنية من اخلضار والفواكه إلى السوق العراقي الذي
كان يستقبل  200الف طن سنوي ًا من هذه الصادرات ،وحلق بة السوق السوري الذي كان

يستقبل  250ألف طن سنوي ًا (مت حتويل نحو  %50من صادرات األردن لسوريا ولبنان
بعد توقفها -إلى أسواق اخلليج).كما تراجعت صادرات اململكة إلى األسواق األوروبية بسبب إغالق احلدود السورية،
وتوقف النقل البري املبرد الذي مير عبر سوريا إلى أوروبا ،فانخفضت من  60ألف طن يف
عام  2010إلى أقل من  20ألف طن يف الوقت الراهن ُتنقل جو ًا بواسطة طائرات الركاب.
وكان من املتوقع أن تصل هذه الصادرات إلى ما ال يقل عن  100ألف طن لوال أحداث
"الربيع العربي" .وكانت صادرات اململكة من اخلضار والفواكه قد تراجعت بصورة متزايدة
خالل السنوات  2019-2015وبلغت على التوالي (باأللف طن)،573 ،870 ،850 :
.513 ،524
وقد عانى قطاع الزراعة خالل الفترة بني النصف الثاني من عام  2016ومطلع آب
 ،2020من التردد واالرتباك احلكوميني يف مسألة تنظيم العمالة الوافدة التي لم جتد
طريقها للتنظيم بعد ،يف ظل افتقاد األمل على املديني القريب واملتوسط يف إحالل
العمالة احمللية مكانها ،فغدا من الصعب توفير العمالة الوافدة للعمل يف املزارع ،خاصة
أن غياب التنظيم قد أبقى على ظاهرة تسرب هذه العمالة من قطاع الزراعة إلى بقية
القطاعات االقتصادية .ويف عام  2019رفعت احلكومة رسوم العمالة الزراعية الوافدة
من  125دينار ًا سنوي ًا إلى  550ديناراً ،ويف أثناء أزمة "كورونا" أوقفت الزيادةَ حتى
نهاية عام  .2020ويف احملصلة ،أدى عدم توافر العمالة الزراعية الوافدة ،وتسربها إلى
قطاعات أخرى ،ورفع الرسوم السنوية املفروضة عليها ،إلى ارتفاع أجورها على املزارعني،
لتصبح األجرة الشهرية للعامل الدائم يف املزرعة  600-500دينار .أما عامل املياومة
فقد ارتفعت أجرته اليومية إلى  30ديناراً .وهذه األجور تنطبق على جميع أنواع املزارع
(مزارع الدواجن ،واألبقار ،واخلضار ،واألشجار املثمرة).
وقد خاض القطاع مرحلة قاسية يف عام  2018عندما أقدمت احلكومة على فرض
ضريبة مبيعات على مستلزمات اإلنتاج الزراعي بل وعلى املنتجات الزراعية نفسها
(اخلضار والفواكه ومنتجات األشجار املثمرة) ،كما شملت هذه الضريبة حلوم الدجاج
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وبيض املائدة .وشهد مطلع عام  2018حتركات احتجاج متواصلة من املزارعني على هذه
الضريبة ،إلى أن مت إلغاء الضريبة عن مستلزمات اإلنتاج وعن معظم املنتجات الزراعية
يف نهاية العام نفسه.
ويف عام  2019لم تدفع احلكومة مساهمتها السنوية ( 3ماليني دينار) بحسب قانون
إدارة املخاطر الزراعية ،واكتفت بدفع مليون دينار فقط ،وخصمت مليون دينار من موازنة
وزارة الزراعة ،أي كأنها لم تدفع شيئ ًا.
شهري تشرين األول وتشرين الثاني 2019
وكانت مفاجأة كبيرة أن تعلن احلكومة خالل َ

عن ثالث حزم لتحفيز عدد من القطاعات االقتصادية دون أن يشمل هذا قطاع الزراعة.
ً
ثانية يف زمن جائحة "كورونا" ،فرغم ظروف احلظر التي شملت قطاع
وقد تكرر ذلك
الزراعة إال أن هذا القطاع استُ ثني من احلزم التي أصدرتها احلكومة لتحفيز عدد من

القطاعات االقتصادية.
أن نهج التخطيط متوسط وبعيد املدى للقطاع الزراعي لم يستقر بعد ،إذ كان
واألهم ّ

تغيير اخلطط هو السائد ،حتى إن القطاع لم يشهد تنفيذ خطة واحدة منذ أن صدرت
االستراتيجية الوطنية األولى للتنمية الزراعية ( .)2010-2002وبدا اخللل واضح ًا
عندما شهدت الفترة ( )2018-2016ثالث حكومات بثالث خطط خالل ثالث سنوات؛
متثلت يف اخلطة الوطنية للتنمية الزراعية ( )2025-2016التي ُوضعت يف عام ،2016

وخطة حتفيز النمو ( )2022-2018التي وضعتها احلكومة التالية يف عام  ،2017ثم
لعامي  2020-2019الذي وضعته احلكومة التي تلتها يف عام ،.2018ثم
برنامج احلكومة َ
االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لالاعوام ( 2025-2020على خطى النهضة)،
والتي مت إعدادها يف شهر آب  2020وهذا ما جعل التخطيط لقطاع الزراعة يقتصر على
التخطيط السنوي الذي تقودة املوازنات السنوية .ويشار هنا إلى أن آخر هذه اخلطط
لعامي  )2020-2019لم يتطرق للزراعة ّإل بجمل قليلة وعامة
(برنامج احلكومة
َ

جاءت يف احملور الثاني من البرنامج املسمى "دولة اإلنتاج" ،ولم تتجاوز يف مجملها عشرة
أسطر؛ فقد ورد يف الصفحة  31من البرنامج" :سيكون تركيز احلكومة خالل العامني
املقبلني على القطاعات االقتصادية التي يتمتع بها األردن مبيزة تنافسية للتصدير إلى
األسواق اخلارجية ،والصعود يف سلسلة القيمة مثل الزراعة" .وورد يف الصفحة التي تليها:
"ولترجمة هذه األولوية ستقوم احلكومة بتنفيذ إجراءات خاصة بالزراعة )1( :تقدمي
املساعدة الفنية واحلوافز املالية للمزارعني إلنتاج محاصيل ذات كفاءة يف استخدام املياه
واالستفادة من التكنولوجيا (مثل الزراعة املائية) التي تتطلب فنيني أردنيني ماهرين.
( )2التركيز على الزراعة العضوية والتمور والنباتات العطرية".
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وبذلك يكون البرنامج قد أغفل الكثير واألهم مما ميكن االهتمام به يف قطاع الزراعة،
مثل:
ً
كامال (الدجاج ،واألغنام ،واألبقار).
 قطاع الثروة احليوانية وادي األردن وخصوصيته وميزته املناخية التي تؤسس مليزة نسبية يف فصل الشتاء. ضرورة رفع رأسمال مؤسسة اإلقراض الزراعي. مشكلة العمالة وتسرب العمالة الوافدة من قطاع الزراعة. توفير وسائط النقل للصادرات بر ًا وبحر ًا وجواً. تطوير أسواق اجلملة ومزاداتها التي تقرر أسعار املزارعني. احملافظة على الغابات وعلى أراضي احلراج. تنمية املراعي والثروة احليوانية يف البوادي ،وتطوير مشاريع احلصاد املائي فيها.عبروا عنها يف احتجاجاتهم التي بدأت قبل انتشار
وتتلخص مطالب املزارعني كما ّ
"كورونا" ،مبا يلي:
 احلماية الكاملة للمنتجات الزراعية احمللية طوال فترة توافرها. توفير العمالة الوافدة للزراعة. خفض رسوم العمالة الوافدة بإعادتها إلى ما كانت عليه سابق ًا ( 125دينار ًا للعامل يفالسنة).
ً
عادة ما ترتفع أجوره إلى الضعف يف فترة
 توفير الشحن املبرد لنقل الصادرات الذيالصيف.
املقدرة  15دينار ًا لكل طن من الفواكه ،و 10دنانير لكل
 خفض رسوم أسواق اجلملةَّ
طن من اخلضار.

 إلغاء ضريبة املبيعات على ما تبقّ ى من مستلزمات اإلنتاج واملنتجات الزراعية. جدولة قروض مؤسسة اإلقراض الزراعي يف فترة السنوات الثالث األخيرة ومن دونفوائد.
 -إلغاء بند "فرق الوقود" يف فاتورة الكهرباء لآلبار الزراعية املرخصة.
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ومن املؤكد أن هذه املطالب ستتزايد يف قطاع يتسم بحساسية مفرطة بسبب خضوعه
لعوامل البيئة اجلوية لألمراض النباتية واحليوانية واآلفات الزراعية وحساسية

منتجاته وخضوعها لعامل املوسمية وتقلّبات األسعار ،ما يرفع من عامل الاليقني ويرتّ ب
على القطاع مخاطر عالية.
ويف ظل غياب قاعدة بيانات زراعية شاملة ،وعدم توفير ونشر كل ما يحتاجه املزارع
والقطاع اخلاص من بيانات ومعلومات لتُ بنى عليها القرارات املتعلقة باإلنتاج والتسويق،
يزداد عامل الاليقني ،وتتراجع القدرة على التنبؤ لدى املزارعني ،ويزداد معهما عامل
املخاطر إلى درجة كبيرة.
ً
صعوبة
حدة مطالب املزارعني بعد انتشار جائحة كورونا التي زادت أوضاعهم
وقد زادت ّ

حتى بلغت حالة غير مسبوقة من التراجع وعلى مستوى اإلنتاج احليواني (الدواجن

واألغنام واألبقار) ،والنباتي (اخلضار والفواكه واألشجار املثمرة).

ثانيًا :تأثير جائحة كورونا على قطاع الزراعة

ميكن اكتشاف تأثير جائحة كورونا على قطاع الزراعة من خالل مناقشة احملاور الثمانية

التالية:
 موقف احلكومة من القطاع الزراعي قبيل اجلائحة وأثناءها. آثار اجلائحة على قطاع الزراعة. أداء املؤسسات الزراعية احلكومية يف التعامل مع اجلائحة يف ظل محدودية املوارد. أداء قطاع الزراعة يف التعامل مع اجلائحة. آثار حتويل جزء من موازنات املؤسسات الزراعية احلكومية ملواجهة األزمة. تأثير اجلائحة على مواصلة احلكومة واملؤسسات الزراعية احلكومية إجناز أولوياتهااملعلنة.
املقرة
 مدى الترابط بني التوجهات الرسمية املعلنة جتاه قطاع الزراعة واملوازناتَّ
للمؤسسات الزراعية.

 التوصيات الفنية احملددة التي ميكن أن تساهم يف تطوير القطاع الزراعي والتغلب علىمعيقات التنفيذ.
وستتولى املراجعة اإلجابة عن هذه األسئلة استناد ًا إلى آراء ووجهات نظر أوساط
معدي هذه املراجعة.
املؤسسات الزراعية احلكومية إلى جانب آراء ووجهات نظر ّ
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 .1موقف احلكومة من القطاع الزراعي قبيل اجلائحة وأثناءها

يف مطلع عام  ،2018ورغم أزمة قطاع الزراعة ،فرضت احلكومة ضريبة مبيعات على
مستلزمات اإلنتاج ،ما أدى إلى احتجاجات واسعة من ِقبل املزارعني استمرت ألسبوعني
وأسفرت عن عدول احلكومة عن قرارها يف شهر أيلول من العام نفسه.

شهري تشرين األول وتشرين الثاني  ،2019قدمت احلكومة لقطاعات الصناعة
يف
َ
والسياحة والنقل حزم ًا اقتصادية حتفيزية من أجل مواجهة التباطؤ يف االقتصاد،
أي حزمة حتفيزية.
وحرمت قطاع الزراعة من ّ
شهري أيار وحزيران  ،2020قدمت احلكومة حزم ًا اقتصادية حتفيزية لعدد من
يف
َ
أي حزمة
القطاعات من بينها السياحة والصناعة والنقل ،ولم تقدم لقطاع الزراعة ّ
حتفيزية.

 .2آثار اجلائحة على قطاع الزراعة

 1-2عدم متكن املزارعني من الوصول إلى مزارعهم ومتابعة أعمالهم اليومية ملدة ثالثة
أسابيع تقريب ًا ،ما أربكهم وأربك قطاع الزراعة بأكمله ،ونتج عن ذلك تلف املنتجات
الزراعية واحليوانية ونفوق احليوانات ،خاصة يف قطاع الدواجن .ومن جانب آخر،
تأخرت الزراعة عن مواعيدها يف املوسم الالحق.
 2-2ضياع فرص تسويقية على املزارعني يف السوقني احمللي والتصديري بسبب إغالقات
ُّ
وتوقف الشحن التجاري.
احلدود
 3-2عندما بدأ رفع احلظر التدريجي عن املزارعني ،لم تكن تصاريح التنقل كافية وال
عادلة ،فعمل القطاع ملدة ( 10أيام) بنصف طاقته بسبب احلجر املتدرج وفوضى
تصاريح التنقل ،ثم بدأ التحسن عندما ُسمح للبقاالت يف األحياء بالعمل.
 4-2بعد ذلك جاء قرار وزارة العمل بإلزام العمالة الوافدة بعدم العودة إلى األردن يف حال
سفر العامل إلى بلده ،ليفاقم أزمة العمالة الوافدة التي كانت قد بدأت قبل اجلائحة،
إذ أدى ذلك إلى تراجع أعداد العمالة الوافدة وارتفاع أجورها ،فلم تعد املزارع قادرة
على العمل بطاقتها الكاملة.
 5-2وعندما ارتفعت أسعار بعض املنتجات ،اجتهت احلكومة لوضع سقوف سعرية لبعض
املنتجات من اخلضار ،وكأن على املزارع أن يتحمل وحده وزر األسعار يف االجتاهني؛
انخفاض ًا وارتفاع ًا.
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أن ُّ
تأخر حلقة واحدة
 6-2لقد طال
احلظر جميع حلقات سلسلة اإلنتاج ،ومن املعلوم ّ
ُ
تأخر وصول السماد َت ّ
برمتها ،فإذا ّ
عطل اإلنتاج ،واألمر
كفيل بتعطيل عملية اإلنتاج ّ
نفسه عند ُّ
تأخر وصول املبيدات أو العمال أو مياه الري.

 .3أداء املؤسسات الزراعية احلكومية يف التعامل مع اجلائحة يف ظل محدودية
املوارد
• وزارة الزراعة

 تواصلت وزارة الزراعة مع مديرياتها يف امليدان لضمان وتسهيل انسياب املنتجاتالزراعية ،وللحيلولة دون تقطع سلسلة أعمال التسويق ،وللتأكد من وصول املنتجات
إلى األسواق.
 عندما ُب ِد َئ مبنح تصاريح التنقل ،وضعت الوزارة تعليمات واضحة ومحددة لتوفيرالتصاريح ليس للمزارعني فقط ،وإمنا أيض ًا للعمال الزراعيني ،ولسائقي املركبات التي
تنقل املنتجات الزراعية ،وللوسطاء والتجار ،وملصنعي املواد الزراعية الغذائية .وقد
َ
ُ
صوبت الوضع
عملية توزيع التصاريح
شاب
بعض الفوضى ،لكن احلكومة ما لبثت أن ّ
نسبي ًا ،وأصبحت التصاريح ُتعطى بالطرق اإللكترونية ،كما ِزيدت أعداد املوظفني

املسموح لهم بالعمل.

 بدأت الوزارة مطلع شهر حزيران  ،2020العمل بطاقتها الكاملة يف تنفيذ املشاريعالعاملة والتي من املقرر أن تعمل يف عام  ،2020سواء الواردة منها يف املوازنة أو تلك
املمولة من جهات داعمة خارجية .ونتيجة لتقليص اإلنفاق الرأسمالي بسبب اخلصم
َّ
من املوازنة ،فقد أعطت الوزارة أولوية التنفيذ للمشاريع العاملة (املستمرة) .وستتم

عملية مراجعة هذة املشاريع مطلع شهر آب الستكشاف إمكانية البدء بتنفيذ املشاريع
الواردة يف املوازنة كمشاريع جديدة لهذا العام.
 يجري اإلعداد يف الوزارة إلطالق حزمة من اإلجراءات ملساعدة قطاع الزراعة وذلكيف مطلع شهر آب.
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• المركز الوطني للبحوث الزراعية

قام املركز الوطني للبحوث الزراعية بخطوات يف نطاق مهامه ،من بينها:
 إنتاج  33فيلم ًا قصير ًا مبدد تتراوح بني  1.5دقيقة و 4دقائق ،ونشرها عبر وسائلاالتصال .ومن بني هذه األفالم  6أفالم يف موضوع التوجيهات الصحية والوقائية
اخلاصة بجائحة كورونا ،و 27فيلم ًا تتناول موضوعات وأولويات زراعية يف ظل
اجلائحة.
 إنتاج رسائل وأفالم توعوية للحد من تأثير غياب املزارع عن مزرعته ،مثل فيلم التلقيحاملائي للنخيل ،وإضافة األسمدة والكبريت.
تعديل (تنكات) الرش و(التراكتورات) يف مجالس البلديات املشتركة يف ّ
كل من

-

محافظتي إربد والسلط.
 تعقيم مقرات مؤسسات املجتمع املدني يف البقعة. تعقيم جميع معدات وآليات ومباني الدفاع املدني يف محافظة البلقاء. تعقيم جميع املؤسسات احلكومية يف محافظة البلقاء. تعقيم املدارس يف عني الباشا. نشر األفالم التوعوية ملواجهة اجلائحة على شاشة التلفزيون األردني بدعم مناملجلس االقتصادي واالجتماعي.
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر األنشطة السابقة. إعداد ورقة عمل مبكرة حول تأثيرات اجلائحة على القطاع الزراعي ،وقد تضمنتالورقة عدد ًا من التوصيات ،و ُأرسلت إلى جميع اجلهات ذات العالقة.
َ
وثيقتي مشاريع ،وحتصيل متويل لهما من منظمة األغذية والزراعة (،)FAO
 إعدادوهما تركزان على رقمنة القطاع الزراعي ،وتعزيز سرعة استجابة وزارة الزراعة
واملركز الوطني للبحوث الزراعية يف إيصال املعلومات الزراعية للمستفيدين عبر
تطبيق (.)Smart
 تقدمي إيجاز أمام جاللة امللك حول البنك الوطني للبذور وأهمية تطويره. اقتراح مجموعة من املشاريع للحصول على متويل من مؤسسة اإلقراض الزراعي علىأساس تفضيلي وبقروض ذات فائدة منخفضة.
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يشار إلى أنه َّ
تعذر على ّ
موظفي املركز خالل اجلائحة ،ممارسة نشاطهم األساسي املتمثل
يف إجراء جتارب البحوث ونشر نتائجها بسبب وقف الدوام ملدة تزيد عن شهرين ،ثم
عودة الدوام بصورة متدرجة ملدة شهرين آخرين.

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

اعتمدت املؤسسة خطة لتحفيز النمو للقطاع الزراعي استجابة للتوجيهات امللكية

لألعوام ( .)2022-2020وتهدف املؤسسة من خالل هذه اخلطة إلى حتقيق قفزة
نوعية يف اإلنتاج الزراعي ،واستمرارية تدفق االحتياجات الغذائية األساسية عبر
سالسل اإلنتاج والتزويد ومبا يساهم يف حتقيق االستقرار واألمن الغذائي على املديني
القصير واملتوسط ،واحلد من االستيراد ،ورفع تنافسية املنتجات الزراعية.
وستعمل املؤسسة على حتقيق هذه األهداف من خالل توفير برامج متويلية مرنة وبأسعار
فائدة تشجيعية منخفضة وبأجل يتناسب مع املراحل اإلنتاجية لكل منها ومبا يراعي
قدرة املستثمرين (املؤسسات والشركات واجلمعيات) على السداد ضمن مراحل اإلنتاج.
وستشمل هذة احلزمة ثمانية مجاالت من األنشطة واملشاريع اخلاصة بالنهوض بالقطاع
الزراعي ،وزيادة التنافسية بني املزارعني وخاصة الصناعات الزراعية والغذائية واملشاريع
ذات اجلدوى االقتصادية والقيمة املضافة والتي تعتمد على تكثيف التكنولوجيا
والتقنيات احلديثة وترشيد استخدام مصادر الطاقة واملياة ولها أثر واضح يف استدامة
اإلنتاج الزراعي .األمر الذي ينعكس على توفر هذة السلع الغذائية ودميومتها لرفد
القطاع الزراعي واالقتصاد الوطني وتوفيرها للمواطن األردني بشكل دائم.
ومن هذه املشاريع:
 مشاريع الصناعات الزراعية والغذائية املتوسطة والكبيرة. مشاريع اخلدمات اللوجستية الزراعية (التعبئة ،التغليف ،التخزين ،التبريد ،النقلاملبرد).
 مشاريع الزراعات املائية واألحيوماتية (الهيدروبونيك ،األكوابونيك) وأنظمة الرياملتقدمة.
 زراعة احملاصيل االستراتيجية (القمح ،الشعير ،الذرة). متويل زراعة احملاصيل غير التقليدية ذات العوائد املرتفعة (كالزرعات االستوائية،وأي محاصيل حتقق هذا الهدف).
واألفوكادو ،واملنجا ،والباباياّ ،

15

Economic & Social Council of Jordan

 مشاريع املكننة الزراعية احلديثة. متويل اجلمعيات التعاونية الزراعية.وأعطيت هذه املشاريع مميزات منها حتديد سعر فائدة تفضيلي ثابت ( ،)%2ورفع سقف
القروض من  150ألف دينار لتصبح بقيمة  500ألف دينار.
ُ
وخصصت هذه املشاريع للشركات واملؤسسات واجلمعيات التعاونية الزراعية املسجلة
واملرخصة بحسب األصول إلحداث أكبر قدر من األثر على التنمية.
ُ
وخصص مبلغ  10ماليني دينار للمزارعني املتضررين نتيجة عاصفة الرياح التي أملّت
باململكة خالل شهر آذار  ،2020إذ حتملت املؤسسة كلفة الفوائد على املزارعني املتضررين
والتي تبلغ حوالي نصف مليون دينار مع منح الصالحيات ملديري الفروع يف امليدان ،والعمل
جار على صرف هذه املخصصات ملستحقيها من املزارعني بالتعاون مع اللجان املختصة يف
ٍ
وزارة الزراعة.

ويف ضوء ظروف القطاع الزراعي وخاصة يف ظل جائحة كورونا وما نتج عنها ،قررت
املؤسسة تأجيل أقساط املزارعني ومستحقاتهم كما يلي:
شهري نيسان وآب
 وقف حتصيل األقساط املستحقة على املزارعني خالل الفترة بني َ.2020

 استمرار إجراء التسويات الالزمة ألقساط املزارعني املستحقة والبالغة حتى بدايةحزيران  2020مبلغ  53مليون دينار ( 43مليون دينار رأسمال ،و 10ماليني دينار
فوائد) ،لتشمل حوالي  40ألف مزارع ،إذ ُوضعت خطة إلمهال املزارعني متتد لثالث
سنوات ( )2023-2020ووفق ًا آللية تضمن التخفيف عنهم واستدامة املؤسسة
وتدفقاتها املالية.
 اتخذ مجلس إدارة املؤسسة قرار ًا بإضافة وسيلة إضافية لوسائل التسديد املعمولبها (ضمانات القروض) ،وذلك من خالل اعتماد الكمبياالت التجارية ،مما يوسع
الضمانات ،بخاصة أن الشيكات ال تتوافر لكثير من صغار املزارعني.
 خفّ ضت املؤسسة أسعار املرابحة بأكثر من نقطة مئوية واحدة ،لتصبح أقل من %2.5بالسعر الثابت ملشاريع تشغيلية متفق عليها مع مؤسسات املجتمع املدني (نقابة
املهندسني الزراعيني ،والهيئة اخليرية الهاشمية للمصابني العسكريني) ،إضافة
لبرنامج التمويل الريفي الذي تنفذه املؤسسة يف مناطق الريف والبادية منذ عام
.2016
 -مت استكمال توقيع اتفاقية مشروع االستثمار وانتشال األسر الريفية من الفقر ،بني
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املؤسسة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي خالل فترة التعطل (أزمة كورونا) بقيمة
قدرها  2مليون دينار .وتهدف االتفاقية إلى حتسني اإلنتاج احليواني وتطويره من
خالل متويل شراء األصناف احملسنة ،باإلضافة إلى متويل األعمال الريفية التي من
َ
مشكلتي الفقر والبطالة.
شأنها املساهمة يف التخفيف من
 خفّ فت املؤسسة الشروط اخلاصة بتم ُّلك اجلرارات الزراعية ،وذلك بإلغاء شرطامللْكية الزراعية ،بهدف تشغيل َمن أراد مت ُّلك جرار زراعي لهذة الغاية.
ومن اإلجراءات اإلدارية التي اتخذتها املؤسسة :
 تفعيل الدوام الرسمي لبعض الفروع خالل اجلائحة. مخاطبة مديري دائرة األراضي لغايات الدوام ،لترابط عمل الدائرة مع عمل املؤسسة،وذلك إلجراء الرهونات للمزارعني الذين يحتاجون لرهن أراضيهم كضمان للقروض.
وكذلك مخاطبة سلطة وادي األردن الستثناء الوحدات الزراعية املتضررة من براءة
الذمة ،ألن السلطة ال تعطي براءة ذمة للمزارع الذي لم يسدد أثمان املياه .ومتت
االستجابة لذلك خالل فترة التعطل.
 وضع اخلطة اإلقراضية للمؤسسة لعام  2020يف نهاية عام  ،2019وهي تشملمجاالت االستثمار التنموية ومشاريعها املوجهة الهادفة خللق فرص عمل ذات
مردود سريع ،إذ بلغت قيمة املخصصات اإلجمالية  49مليون دينار ،وستخضع هذه
املخصصات للمراجعة على إثر التعطل.
َّ
املتوقع أن تنخفض قيمة املخصصات لألسباب التالية:
ومن
 وقف حتصيالت املؤسسة حوالي  5أشهر. -التعطل حلوالي  70يوم ًا إثر احلظر الشامل نتيجة كورونا.

 .4أداء قطاع الزراعة يف التعامل مع اجلائحة
• أداء المزارعين

ً
استجابة للتوجهات الرسمية للحكومة وخلية إدارة األزمة،
 التزم املزارعون باحلظرواستمر ذلك مدة أسبوعني .لكن عدم مزاولة املزارعني ألنشطتهم الزراعية امتد
ألسبوعني آخرين ،ألن عملية منح تصاريح التنقل شابها ضعف التنظيم من ناحية،
ومن ناحية أخرى ليس املزارعون وحدهم من يحتاجون هذه التصاريح ،فهناك فئات
متعددة أخرى حتتاجها أيض ًا ،مثل العمال الزراعيني وسائقي املركبات التي تنقل
املنتجات الزراعية ،ووكالء البيع بالعمولة ،واملصدرين ،وموظفي أسواق اجلملة.
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 مثّ ل عدم توافر العمال الزراعيني الوافدين مشكلة أساسية حالت دون حتسني أداءالقطاع ،وقد تفاقمت املشكلة بسبب قرار وزارة العمل بعدم عودة العمال الوافدين
الذين يغادرون اململكة.
 كان واضح ًا وجود عقبات أمام عملية اإلنتاج وحلقات التسويق ،ما جعل انتظام وصولاملنتجات إلى أسواق اجلملة والتجزئة غير سهل.
 حاول العديد من املزارعني الوصول إلى اسواق التجزئة مباشرة ،لكن ذلك لم يدمبسبب تدني األسعار التي كان يدفعها جتار التجزئة ثمن ًا للمنتجات.
 انتظر منتجو احلليب قرار السماح ملصانع األلبان بالعمل ،ومع ذلك كان استقبالاملصانع للحليب لصالح الشركات وكبار املنتجني بالدرجة األولى.
ً
طويال عودة األسواق واحملالت
 انتظر منتجو ومزارعو حلوم الدواجن وبيض املائدةالكبيرة إلى العمل ،لتصريف منتجاتهم بشكل كامل أو شبه كامل.

• أداء االتحاد العام للمزارعين واالتحادات النوعية

أي تأثير ،إذا ما استُ ثني الدور اإلعالمي لبث شكاوى
 لم يكن لالحتاد العام للمزارعني ّاملزارعني.

 لم يختلف دور وموقف االحتادات النوعية للمزارعني (مثل االحتاد النوعي للدواجن)مربي
عن دور وموقف االحتاد العام للمزارعني ،إذ اكتُ في بالدور اإلعالمي لبث شكاوى ّ
الدجاج.

• أداء أسواق الجملة ومصانع األلبان

أسواق اجلملة هي احللقة األهم يف سلسلة حلقات تسويق اخلضار والفواكه ،ومع ذلك

لم َ
االهتمام املناسب يف إدارتها رغم ظروف اجلائحة ورغم أن هذه األسواق مركز
تلق
َ
حري ًا بإدارة األزمة أن تدرك مبكر ًا أن حلقات اإلنتاج
التداول األكثر كثافة بشرية .وكان
ّ

والتسويق الزراعي ليس فيها مراكز مكثفة للتداول غير أسواق اجلملة (ال كثافة للعمال
يف املزارع ،وال عند الفرز والتعبئة ،وال عند التحميل ،وال عند النقل) .ولو أن هذه
احلقيقة ُأدركت يف الوقت املناسب ملا ّ
توقف إمداد األسواق باملنتجات الزراعية الغذائية

يف األسبوعني األولني من بدء اجلائحة ،ولسارت عملية اإلمداد بصورة طبيعية دون

ُّ
وتأخرها .وكذلك
تعريض املزارعني للخسارة ،ودون تعثّ ر وصول املنتجات إلى املستهلكني
احلال بالنسبة ملنتجي احلليب البقري الذي ال كثافة للتداول فيه غير مصانع األلبان،
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والتي كان ينبغي عدم التأخير يف استئناف أعمالها .لقد حال الظرف االستثنائي الذي
كانت اململكة تواجهه للمرة األولى ،دون احتواء معيقات إنتاج وحصاد وتسويق منتجات
اخلضار ،وعرقل سرعة وسهولة انسياب احلليب والدواجن إلى األسواق ،وهو ما أعطى
بعض املبررات حلالة االرتباك التي شاعت يف األسابيع االولى من ظهور اجلائحة.

• وكالء البيع بالعمولة (الكومسيونجيون) في أسواق الجملة

استمر وكالء البيع بالعمولة يف أداء دورهم التقليدي جتاة املزارعني كما هو احلال
يف الظروف الطبيعية ،رغم ظروف الاليقني العالية التي كانت تنذر بارتفاع املخاطر

املستقبلية .وال ينحصر دور الوكيل يف بيع منتجات املزارعني ،فهو يربط بني املزارع من
واملصدرين من جهة أخرى ،أي أنه يلعب دور الوسيط،
جهة ،وجتار اجلملة وجتار التجزئة
ّ

وهو الدور األكثر أهمية يف التسويق.

ومن اخلدمات التي قدمها الوكالء للمزارعني خالل أزمة "كورونا":
 تزويد املزارعني بأجور العمال. دفع أجور نقل املنتجات ألسواق اجلملة. دفع أثمان العبوات (صناديق التعبئة). توفير نسبة كبيرة ( )%70-%50من مستلزمات اإلنتاج لصغار املزارعني الذينيشكلون أكثر من  %80من املزارعني .إذ يطلب الوكيل من موردي مستلزمات اإلنتاج
تقدمي ما يلزم للمزارع من مستلزمات على كفالتهُ ،
سجل قيمة املستلزمات َدين ًا على
وت َّ

الوكيل.

 يتكفل  %50من املزارعني بأثمان األشتال ،و( )%70-%60من أثمان تقاوي البطاطاوقنار البصل.
يضمنونها للمزارعني.
 دفع قيمة ضمانة البئر للمزارع ،ذلك أن أغلب أصحاب اآلبارّ
 دفع أثمان فواتير الكهرباء واملياه املنزلية لصغار املزارعني.ويقدر اخلبراء قيمة هذة اخلدمات مبا ال يقل عن  200مليون دينار سنوي ًا ،ليكون
ّ

الوكالء بذلك املمول الثاني للقروض بعد البنوك.
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• مو ِّردو مستلزمات اإلنتاج من اإلنتاج المحلي ومن المستوردات

املوردون بدور حيوي لتزويد املزارعني باحتياجاتهم من مستلزمات اإلنتاج كقروض
يقوم ّ

ّ
يفضلون التعامل مع كبار املزارعني ممن يدفعون أثمان ما يشترون
لنهاية املوسم ،وهم
املوردين يزودون
دون تأجيل ،وحتى لو ُأ ِّجل الدفع فإن التسديد الحق ًا أكثر ضمانةّ .
لكن ّ

إما
معظم صغار املزارعني مبا يحتاجونه من مستلزمات اإلنتاج بطريقة البيع اآلجل؛ ّ
املوردين لقطاع
بكفالة من وكالء البيع بالعمولة أو من دون كفالة .ويأتي حجم متويل ّ

ويقدر خبراء قيمة هذا
الزراعة يف املرتبة الثالثة بعد البنوك ووكالء البيع بالعمولة.
ّ
التمويل بنحو  150مليون دينار سنوي ًا.
استمر املوردون بتزويد املزارعني مبا يحتاجونه من مستلزمات اإلنتاج خالل أزمة
وقد
ّ

"كورونا" كما هو احلال يف الظروف الطبيعية ،وذلك رغم الديون الكبيرة املستحقَّ ة لهم

على املزارعني قبل األزمة.

المصدرون
•
ّ

املصدرون استعداد ًا ألداء دورهم ،خاصة بالنسبة لتصدير اخلضار والفواكه
أظهر
ّ
لألسواق التقليدية التي متثل أسواق اخلليج  %98منها .ولم ُي ِع ْق هؤالء عن أداء دورهم
ّإل القيود التي ُفرضت على التجارة بسبب اجلائحة .وبعد انفراج األوضاع ابتداء من
نهاية شهر حزيران  ،2020برزت أزمة الشحن ،إذ طالب أصحاب الشاحنات بأجور شحن
تزيد بنسبة  %50على األقل عن األجور الطبيعية .وأزمة النقل هذة تتكرر كل عام يف
شهري حزيران ومتوز دون أن جتد ّ ً
حل.
َ
البري عبر
أما
ِّ
املصدرون ألوروبا ،فقد استعاضوا بالشحن بطائرات الركاب عن الشحن ّ
سوريا بعد إغالق احلدود معها ،لكنهم توقفوا عن التصدير متام ًا خالل أزمة اجلائحة
بسبب التوقف الكامل لطائرات نقل الركاب.

 .5آثار حتويل جزء من موازنات املؤسسات الزراعية احلكومية ملواجهة األزمة
• وزارة الزراعة

ُخفِّ ضت موازنة الوزارة بنسبة  %50من املخصصات الرأسمالية ،هذا باإلضافة إلى

التخفيض الذي أجراه مجلس النواب عند مناقشته للموازنة وإقراره لها والذي بلغ 5
ماليني دينار تقريب ًا .وقد ّأدى ذلك إلى ًّ
َّ
املتوقع إجنازها
توقف بعض املشاريع التي كان من

يف عام  ،2020باإلضافة إلى عدم وجود مخصصات ملشاريع احملافظات (الالمركزية)
املستمرة منذ عام  ،2018مما أعاق قدرة الوزارة على دفع مطالبات بعض املقاولني.
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إن ما ُخصم من املوازنة لم يذهب لدعم قطاع الزراعة يف مجاالت غير واردة يف املوازنة،
ّ

كما أن اخلصم طال مشاريع مجالس احملافظات الواردة يف املوازنة وذلك مبوجب اتفاق

وامتد
عما حصل بينهما بهذا اخلصوص.
ّ
بني املجالس واملوازنة ،ولم تتوفر معلومات بعد ّ
اخلصم ليشمل جزء ًا من املشاريع ،ومن املشاريع التي استُ ثنيت من اخلصم :صندوق
املخاطر الزراعية ،وإدامة عمل احملطات الزراعية ،وإدامة عمل املختبرات الزراعية،
واللقاحات البيطرية ،واملشاريع قيد التنفيذ .كما جرى تخفيض معظم النفقات اجلارية
اخلصم الراوتب
جار ،كما ُخصمت مكافآت املوظفني .ولم َي َطل
بإجراءات خاصة لكل إنفاق ٍ
ُ

وأجور العمال وتسديد مستحقات املياه والكهرباء واحملروقات.

• المركز الوطني للبحوث الزراعية

ُخفضت املخصصات اجلارية يف موازنة املركز بنسبة  ،%15وبقيمة بلغت حوالي  30ألف

دينار .كما ُخفضت املخصصات الرأسمالية بنسبة  ،%25وبقيمة بلغت حوالي  313ألف

حد كبير يف تنفيذ املشاريع احليوية التي تضمنتها موازنة .2020
دينار ،مما أثّ ر إلى ّ

ولم يذهب ما ُخصم من املوازنة لدعم قطاع الزراعة يف مجاالت غير واردة يف املوازنة.
ُ
ونفِّ ذ اخلصم بالتساوي على جميع البنود الرأسمالية ،وكذلك احلال بالنسبة إلى اخلصم
من اإلنفاق اجلاري ،إذ ُنفِّ ذ هو اآلخر بالتساوي على جميع األنشطة اجلارية.

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

توضع ُ
َ
وتقَ ّر يف ضوء التجارب السابقة
ملؤسسة اإلقراض الزراعي موازنة مستقلة،
واملستجدات وضمن أهداف محددة يقررها مجلس اإلدارة مع مراعاة اننسجامها مع

سياسات احلكومة يف قطاع الزراعة.
حتدد فيها موازنة لكل غاية من
وتضع املؤسسة موازنتها يف إطار خطة إقراضية سنوية
ّ
غايات اإلقراض الواردة يف قانونها .وال تخلو اخلطة من مرونة لنقل مخصصات القروض
من غاية إلى أخرى مبوافقة مجلس اإلدارة.
وتظهر بني حني وآخر برامج إقراضية محددة ضمن اخلطة السنوية ،وهي برامج تنموية
مخصصة لتحقيق أهداف مستجدة محددة متليها سياسات احلكومة أو ظروف القطاع
الزراعي.
وستخضع مخصصات اخلطة اإلقراضية لعام  2020للمراجعة والتقييم بعد التعطل
الناجت عن احلظر الشامل والذي امتد حوالي  70يوم ًا ،ووقف حتصيالت القروض
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مستحقة السداد ملدة خمسة أشهر ،وهو ما ترك أثر ًا كبير ًا على توافر السيولة املتاحة
َ
للقروض لدى املؤسسة.

ويتضمن اجلدول ( )1عرض ًا للخطة اإلقراضية لعام ُ 2020قبيل التعديل املرتقَ ب
يعرف اجلدول ( )2بالبرامج اخلاصة املوجهة لقروض عام  2020والتي تتم
عليها ،بينما ّ

بالتعاون مع جهات داعمة خارجية ،وهي جزء من اخلطة اإلقراضية الواردة يف اجلدول
(.)1
اجلدول (:)1
اخلطة اإلقراضية لعام 2020
الغايات

الرقم

قيمة القروض (مليون دينار)

.1

إعمار األراضي الزراعية واستغاللها

.2

تنمية اإلنتاج احليواني وتطويره

.3

تطوير مصادر املياه واستخدام التقنيات احلديثة

3.9

.4

مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي

10.8

.5

مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي (احليواني
والنباتي)

5.9

.6

مشاريع امليكنة واآلالت واملعدات احلديثة

0.75

.7

برنامج التمويل الريفي

3

املجموع

49
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اجلدول (:)2
البرامج املوجهة لعام  2020بالتعاون مع جهات داعمة خارجية
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اسم البرنامج

قيمة القروض
(مليون دينار)

للحد من مشكلتي الفقر والبطالة
مشروع القروض الصغيرة
ّ
برنامج التمويل الريفي
مشروع متويل املهندسني الزراعيني
مشروع القرى الصحية
مشروع دعم الناجني من األلغام
مشروع املصابني العسكريني
مشروع استخدام الطاقة الشمسية (قروض بفائدة)
مشروع استخدام الطاقة بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة
املتجددة (بدون فائدة)
املجموع

7.5
3
0.1
0.1
0.075
0.1
0.6
0.7
12.175

واملدرة للدخل وفق ًا للجهات التي تتعاون مع
وتتوزع البرامج التمويلية اخلاصة واملوجهة
ّ

املؤسسة يف تنفيذ املشاريع ،وكما يلي:

 .1نقابة املهندسني الزراعيني /مشروع متويل املهندسنب الزراعيني (مبرابحة أقل من
املخصص يف حال
مقدر بقيمة  100ألف دينار ،وميكن زيادة
املعمول بها)،
ومبخصص َّ
َّ
َّ
زاد الطلب على هذه القروض ،إذ وافق مجلس اإلدارة على ذلك يف حال ُّ
توفر السيولة.
مقدر بقيمة 100
 .2وزارة الصحة /مشروع القرى الصحية (من دون فائدة) ،مبخصص َّ
ألف دينار.

 .3الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وتأهيل املصابني /مشروع دعم الناجني من األلغام (من
مقدر بقيمة  100ألف دينار.
دون فائدة) ،مبخصص َّ
 .4الهيئة الهاشمية للمصابني العسكريني /مشروع الهيئة الهاشمية للمصابني العسكريني
مقدر بقيمة  100ألف دينار.
(مبرابحة أقل من املعمول بها) ،مبخصص َّ
 .5صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة /مشروع استخدام الطاقة الشمسية
(من دون فائدة) ،وسيستمر الصرف من هذا املشروع حتى إنهاء مخصصاته البالغة
قيمتها  2مليون دينار مبوجب االتفاقية.
(كمشروعي القروض الصغيرة للحد من مشكلتي
وتعمل املؤسسة من خالل مشاريعها
َ
الفقر والبطالة ،والتمويل الريفي) على زيادة فرص العمل املمكنة ،وتنويع مصادر الدخل،
َ
َ
مبنتج القطاع
أنشطة بعض القطاعات
واحلد من مشكلتي الفقر والبطالة -كما أنها ربطت
الزراعي اخلام من خالل برنامج التمويل الريفي ،وذلك بتوفير التمويل الالزم لهذة
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الغاية منذ عام  .2016يضاف إلى ذلك أن املؤسسة تدعم مشاريع الطاقة الشمسية
املمولة ذاتي ًا من خالل سعر فائدة منخفض عن املعمول به للقروض التي تتجاوز  15ألف
َّ

دينار (السقف الذي ميكن متويله بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة املتجددة).

جار على صرف مخصصات مشروع إعادة تأهيل املشاريع الزراعية املتضررة نتيجة
والعمل ٍ
عاصفة الرياح خالل شهر آذار  ،2020والذي يندرج أيض ًا ضمن مجاالت االستثمار
التنموية باعتباره يعيد تأهيل البنى التحتية لهذه املشاريع.
أي خصم على موازنة املؤسسة ،ألنها مستقلة إداري ًا ومالي ًا ،لكن املؤسسة ستعيد
يجر ّ
ولم ِ

برنامجها اإلقراضي لعام  2021يف ضوء ما يتوافر لديها من سيولة بعد اجلائحة التي
تركت آثارها على تسديد قروض عام .2020

• المؤسسة التعاونية األردنية

جرى تخفيض موازنة املؤسسة بنسبة  ،%15وتركّ ز التخفيض على بند "استخدام السلع
واخلدمات" يف
تسبب بإرباك كبير يف عمل املؤسسة،
َ
جانبيه اجلاري والرأسمالي ،وهو ما ّ

ال سيما أن حجم املوازنة كان صغير ًا قبل أن يطاله التخفيض.

اجلدول (:)3
املوازنة اإلجمالية للمؤسسة التعاونية األردنية

الوصف

القيمة (مليون دينار)

النفقات اجلارية
الرواتب واألجور والعالوات
مساهمات الضمان االجتماعي
استخدام السلع واخلدمات
نفقات جارية أخرى
مجموع النفقات اجلارية

1.445
0.162
0.358
0.024
1.989

استخدام السلع واخلدمات
أجهزة وآليات ومعدات
مجموع النفقات الرأسمالية
مجموع النفقات اجلارية والرأسمالية

0.1
0.01
0.11
2.099

يوجه لدعم قطاع الزراعة يف مجاالت غير واردة
يشار إلى أن ما ُخصم من املوازنة لم
َّ

يف املوازنة .كما أن اخلصم نفِّ ذ بالتساوي على جميع البنود الرأسمالية ،وكذلك احلال
بالنسبة إلى اخلصم من اإلنفاق اجلاري ،فقد ُنفِّ ذ بالتساوي على جميع األنشطة اجلارية.
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 .6تأثير اجلائحة على مواصلة احلكومة واملؤسسات الزراعية احلكومية
إجناز أولوياتها املع َلنة
• وزارة الزراعة

أوقفت وزارة الزراعة بعض املشاريع بعد خفض املخصصات الرأسمالية يف موازنة عام
 ،2020كما أعادت ترتيب أولوياتها يف ظل الدروس املستفادة ،لتكون على النحو التالي:
 إعادة هيكلة القطاع الزراعي. رقمنة القطاع الزراعي. إدخال التكنولوجيا الزراعية احلديثة. التركيز على اإلنتاج واإلنتاجية واحملاصيل االستراتيجية. تطوير سلسلة العمليات اللوجستية. تطوير سلسلة الصناعات الزراعية القائمة على املدخالت احمللية. -تطوير سلسلة الصادرات الزراعية.

• المركز الوطني للبحوث الزراعية

أجرى املركز تغيير ًا على أولويات عمله ،حلني جتاوز اجلائحة ،ومت يف هذا السياق:
 اتباع أسلوب العمل عن بعد. إلغاء الكثير من األنشطة امليدانية.ً
ُّ
نتيجة لتوقف إجراءات طرح العطاءات
تعطل العمل يف أغلب املشاريع لعام 2020
واملشتريات ،وعدم قدرة األيدي العاملة يف املشاريع الوصول إلى أماكن األبحاث
َ
شمل
والتجارب امليدانية وتنفيذ املشاريع ،وعدم قدرة الباحثني على التنقل .وهو ما

املمولة باملنح والبالغ عددها  34مشروع ًا.
جميع املشاريع َّ

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

ستخضع مخصصات اخلطة اإلقراضية لعام  2020للمراجعة والتقييم الشامل بسبب
املستحقة ملدة
التغير يف توافر السيولة نتيجة لتوقف املؤسسة عن حتصيل قروضها
َ
خمسة أشهر تقريب ًا ،والتعطل عن العمل يف ظل اجلائحة والذي امتد لسبعني يوم ًا .ولن
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املشاريع الثمانية الواردة يف البرامج املوجهة والتي تبلغ قيمتها  12.2مليون
يطال ذلك
َ

دينار من أصل اخلطة اإلقراضية التي تبلغ قيمتها اإلجمالية  49مليون دينار.

املقرة
 .7الترابط بني التوجهات الرسمية املع َلنة جتاة قطاع الزراعة واملوازنات َّ
للمؤسسات الزراعية احلكومية
• وزارة الزراعة

ال تستطيع الوزارة القيام مبهامها الواردة يف قانون الزراعة يف ظل موازنتها التي تبلغ
(مضاف ًا إليها موازنة املركز الوطني للبحوث الزراعية)  60مليون دينار .وكي تكون املوازنة
مؤثرة وقادرة على تلبية االحتياجات األساسية ،ينبغي أن تزيد مبا ال يقل عن  %30عن
قيمتها احلالية ،لتبلغ  78مليون دينار.
لقد أدى عدم كفاية املوازنة قبل أزمة "كورونا" إلى إيقاف الترابط بني التوجهات
املقرة لوزارة الزراعة.
احلكومية املع َلنة جتاة قطاع الزراعة وبني املوازنات َّ

• المركز الوطني للبحوث الزراعية

تبلغ موازنة املركز حوالي  8ماليني دينار ،وتشكّ ل  %13من موازنة وزارة الزراعة .وتستأثر
النفقات اجلارية بـ  %67من إجمالي املوازنة ،مقابل  %23للنفقات الرأسمالية .وعليه،
فإن هناك فرق ًا كبير ًا بني ما تعلنه احلكومة من توجهات وبني ما متارسه على أرض الواقع
ً
تقرها للمركز.
ممثال باملوازنة التي ّ

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

يبلغ رأسمال املؤسسة  60مليون دينار ،وقد بلغ معدل إقراضها للمزارعني يف الفترة
 2019-2017نحو  45مليون دينار سنوي ًا ،مثّ لت  %9فقط من معدل إجمالي التمويل
املقدم للمزارعني يف الفترة نفسها .وهذة نسبة متواضعة من إجمالي التمويل
السنوي
َّ

من ناحية ،ومن ناحية أخرى جتعل تأثير املؤسسة على توجيه املزارعني وحتفيزهم
لالستجابة للسياسات احلكومية متواضع ًا أيض ًا.
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• المؤسسة التعاونية األردنية

َّ
األقل بني جميع املؤسسات احلكومية ،إذ تبلغ  2.099مليون دينار
تعد موازنة املؤسسة
ّ

تتوزع بني  1.99مليون دينار مخصصات جارية ،و 110آالف دينار مخصصات رأسمالية.
وبعد خصم  %15من املخصصات الرأسمالية بسبب أزمة "كورونا" ،فإن املؤسسة لم تعد
جتد شيئ ًا لتقدمه للزراعة واملزارعني ،ما يعني أنها ال جتد رابط ًا بني ما تعلنه احلكومة

املقرة للمؤسسة.
جتاه قطاع التعاون وبني املوازنة َّ

احملددة التي ميكن أن تساهم يف تطوير القطاع الزراعي
 .8التوصيات الفنية
ّ
والتغلب على معيقات التنفيذ
• وزارة الزراعة

صمم
 إعادة هيكلة الوزارة مبا ينسجم مع األولويات اجلديدة وفق استراتيجية ُت َّلألعوام (.)2025-2020

 إدخال التكنولوجيا األحدث يف الزراعة بالتعاون مع املركز الوطني للبحوث الزراعية،واستخدام احملطات الزراعية للوزارة واملركز.
 االلتزام بفصل مساهمة احلكومة يف صندوق املخاطر عن موازنة الوزارة .فمساهمةونص عليها قانون الصندوق.
احلكومة وردت منفصلة عن موازنة الوزارة ّ
قطاع الزراعة يف السنوات اخلمس القادمة إلى عملية إصالح
 يجب أن تقود الوزارةَ

متدرجة وشاملة ،تشمل إعادة تعريف املزارع ،وتطوير قانون االحتاد العام للمزارعني،
وتوجيه القطاع يف ضوء الدروس املستفادة ومن ضمنها درس جائحة كورونا ،والتركيز
على تطوير حلقات التسويق الداخلي ،وإدخال التكنولوجيا احلديثة التي ترفع
اإلنتاجية وتخفّ ض التكاليف.

 استكمال تعبئة الشواغر يف جدول التشكيالت. تسهيل إجراءات املناقالت املالية يف املوازنة الرأسمالية وموازنة مجالس احملافظات(الالمركزية) يف ضوء قرار تخفيض املوازنة.

• المركز الوطني للبحوث الزراعية

 زيادة املخصصات املالية للبحوث يف موازنة املركز ،كي ال يبقى النشاط البحثي (الذياملمولة من اخلارج.
هو أساس عمل املركز) معتمد ًا على املشاريع البحثية
ّ
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 تغيير اإلجراءات اإلدارية املتبعة يف املوافقات الرسمية على توقيع اتفاقيات املشاريعمن اجلهات احلكومية ،والتي تشترط العودة إلى جهات مرجعية خارج املركز.
 العودة إلى اإلجراءات التي كانت متبعة قبل عام  2017والقاضية بتفويض املديرً
مباشرة مع وزارة التخطيط،
العام للمركز بتوقيع اتفاقيات قروض البحوث بالتعاون
املمولة من اخلارج.
وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة أعداد املشاريع البحثية َّ

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

 املؤسسة لديها استقالل مالي وإداري ،وهي تتولى وضع خططها اإلقراضية يف ضوءاحتياجات القطاع الزراعي ووفق ًا ملا تسمح به مصادر التمويل التي تعتمد أساس ًا على

والس َلف التي ميكن أن حتصل عليها من البنك املركزي بفوائد
رأس مال املؤسسة،
ُّ
رمزية ،والسيولة املتوفرة لديها والتي تعتمد بدورها على ما حتصله من القروض

املستحقة على املقترضني.
َ
ً
استجابة لألحوال املوسمية واملخاطر التي يتعرض إليها القطاع الزراعي وانسجام ًا مع
املعاجلات التي تلجأ إليها احلكومة ،تقوم املؤسسة بجدولة بعض القروض ،والتساهل
يف إجراءات التحصيل من القروض املستحقة ،حتى إنها تقوم أحيان ًا بخفض نسبة
الفائدة أو إلغائها ،وتتحمل احلكومة القيم املالية املترتبة على ذلك.
 حتتاج املؤسسة من أجل تطوير خدماتها اإلقراضية للمزارعني ،إلى زيادة رأسمالهابطريقة تدريجية ولكن دائمة .كما حتتاج إلى رفع قيمة السلفة املقدمة من البنك
املركزي إلى أقصى حد ممكن وخفض فائدتها إلى أدنى حد ممكن.
 إن زيادة اخلدمة اإلقراضية للمزارعني ال تقوم فقط على توافر املخصصاتاإلقراضية ،وإمنا تعتمد أيض ًا على نسبة الفائدة على القروض ،والضمانات املطلوبة
لإلقراض ،ونسبة التحصيل من القروض املستحقة.

• المؤسسة التعاونية األردنية

 ما تزال املؤسسة تعاني من نقص حاد يف موازنتها يف املخصصات الرأسمالية واجلارية،ويبدو أن اخلصم من موازنتها التي تبلغ قيمتها اإلجمالية  2.1مليون دينار سيتكرر
يف األعوام املقبلة .لذا يجب إيقاف هذا التوجه ،بل وزيادة املوازنة تدريجي ًا بنسبة

ً
وصوال إلى  5ماليني دينار على األقل يف عام .2026
نصف مليون دينار سنوي ًا
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إن زيادة املوازنة املقترحة يف البند السابق تتيح املجال للمؤسسة للقيام بدورها
 ّالتعاوني التوعوي ،وتقدمي اخلدمات االستشارية للجمعيات وتدقيق حساباتها
ومتابعة أنشطتها واملشاكل اإلدارية التي تواجهها ،ومتابعة احتياجاتها لدى اجلهات
الرسمية ،وتنشيط املعهد التعاوني.
 ال بد من توفير نافذة متويلية للجمعيات التعاونية بأنواعها ،ومنها التعاونياتالزراعية.
ّ
تتوله وزارة التخطيط إلى املؤسسة بأسرع
 ال بد من نقل النشاط التمويلي الذيوقت ممكن.
 ال بد من إعفاء اجلمعيات التعاونية من ضريبة األرباح ،أو على األقل إخضاع األرباحالتي تزيد عن  100ألف دينار فقط للضريبة.
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ثالثًا :توصيات عامة

 عدم إيقاف النشاط الزراعي يف مجا َلي اإلنتاج والتسويق يف الظروف االستثنائية(مثل ظرف انتشار جائحة كورونا) ،ألن األنشطة الزراعية ال تستدعي كثافة بشرية
ّإل يف اسواق اجلملةَ ،
واألولى أن تنصرف اجلهود إلى تنظيم إدارة العمل يف أسواق

ً
بدال من وقف النشاط الزراعي ،خاصة أن هذا النشاط
اجلملة وفق ًا للشروط الصحية
يتصل بتوفير الغذاء الذي ال ميكن للسكان االستغناء عنه.
 عدم إيقاف الصادرات ّإل يف ظروف االحتياجات احمللية القصوى ،وعدم إيقاف النقلوحركة التجارة ،ألن األسواق يف حال ُّ
توقف الصادرات ستجد بدائل عنها وستستغني
عنها.
 تعاون إدارة األزمات مع اجلهات املسؤولة عن قطاع الزراعة إلعداد سيناريوهاتمتعددة والتدرب عليها ،لضمان انتظام حلقات اإلنتاج والتسويق وإيصال الغذاء
ألي حلقة من حلقات اإلنتاج والتسويق.
لألسواق دون إرباك ّ
 -جتنُّ ب وضع سقوف سعريةّ ،إل إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك؛ كوقف الصادرات

أو ارتفاع األسعار ملستويات عالية جد ًا ملدة تزيد عن أسبوعني .ذلك أنه من غير
املنصف أن يتحمل املزارع وزر انخفاض األسعار وارتفاعها ،يف حني يستفيد املستهلك يف
احلالني ،ال سيما أن احلكومة ال تتدخل عند انخفاض األسعار وال حتى عند انهيارها.

ٌ
سمة مصاحبة للمنتجات الزراعية وبخاصة املوسمية منها .ويف
 التقلبات السعريةالظروف االستثنائية ميكن أن تزداد شدة هذه التقلبات نظر ًا لصعوبة التنبؤ والتيقُّ ن.
ميس األسعار ّإل مبشاركة املزارعني
وعليه ،من الضروري أن ال ُيتّ َخذ ّ
أي إجراء حكومي ّ
املعنيني ووزارة الزراعة.

 مثّ ل ظرف انتشار جائحة "كورونا" فرصة لتأكيد أهمية املخزون االستراتيجي منفية أساسية.
السلع األساسية ،ويف مقدمتها القمح ،وكذلك الشعير بوصفه مادة ع َل ّ
ورمبا يكون مناسب ًا دراسة إمكانية إضافة مواد أساسية أخرى للمخزون االستراتيجي

قترح
تتولى إدارته واإلشراف عليه املؤسستان االستهالكيتان املدنية والعسكريةُ .
وي َ
إضافة مواد مثل العدس واألرز إلى القمح والشعير ،لتشكل مخزون ًا استراتيجي ًا يكفي
الحتاجات اململكة ألسابيع.
 توفير التمويل الالزم للمزارعني من جميع املصادر التي تتوافر يف الظروف العاديةوموردو مستلزمات اإلنتاج ،ومؤسسة اإلقراض
وهي :البنوك ،ووكالء البيع بالعمولة،
ّ
الزراعي .ويتطلب ذلك تواصل إدارة األزمة مع ممثلي هذه اجلهات ملعرفة مدى
استعدادهم لتوفير التمويل الالزم للمزارعني لالستمرار يف إنتاجهم وتوريد منتجاتهم

30

تقرير حالة البالد لعام  :2020الزراعة

كما هو احلال يف الظروف العادية.
 تخفيض الفوائد البنكية وفوائد مؤسسة اإلقراض الزراعي على القروض املمنوحةللمزارعني خالل األزمة وللموسم أو املوسمني التاليني لها ،بنسبة  %2-%1على
األقل.
 دعم صندوق إدارة املخاطر الزراعية ،برفع مساهمة احلكومة يف الصندوق من 3ماليني دينار إلى  6ماليني دينار سنوي ًا ،وعدم خصم مساهمتها هذه من موازنة وزارة
عامي  2019و.2020
الزراعة كما فعلت يف َ
ُ
جميع
التعويض
 إن إقدام احلكومة على تعديل قانون صندوق إدارة املخاطر ليشملَ
املخاطر كان خطأ كبيراً ،ألن املخاطر الزراعية كثيرة ومكلفة وال قدرة للحكومة
على تغطيتها ،ولن تستجيب احلكومة بسبب ذلك ملطالب املزارعني بالتعويض
التي ستتكاثر ،وستكون النتيجة إيقاف تطبيق القانون ليلحق بقانون دعم الثروة
احليوانية الذي أقره البرملان بدوافع شعبوية ولم يتم العمل به ألنه يحتاج ملخصصات
مالية تعادل موازنة الوزارة.
 إرشاد املزارعني للتدرب على املمارسات الزراعية الفضلى يف مجال اإلنتاج والتسويق( )GAPمن أجل خفض الفاقد من احملاصيل ،خاصة اخلضار والفواكه كثمار حساسة
وسريعة التلف ،ألن أقل تقدير حلجم الفاقد فيها (ما نسبته  )%20يعني أن الفاقد
السنوي يبلغ نحو  500ألف طن.
 حتفيز املزارعني الستخدام التكنولوجيات األحدث يف عالم الزراعة ،بتقدمي قروضلهم من مؤسسة اإلقراض الزراعي ملدة سنتني من دون فوائد .وسبق للمؤسسة أن
الري بالتنقيط.
قدمت قروض ًا ميسرة جد ًا لتحفيز املزارعني على استخدام نظام
ّ

وليبدأ ذلك من حتفيز املزارعني على الزراعة املائية.

 إيالء اجلمعيات التعاونية الزراعية واملؤسسة التعاونية األردنية اهتمام ًا خاص ًا،لدورها يف مواجهة مشكلة صغر احليازات الزراعية النباتية واحليوانية .إن أبرز ما
حتتاجه هذه اجلمعيات هو توفير نافذة متويلية لها وبإشراف مباشر من املؤسسة
التعاونية.
 ملواجهة التحديات الزراعية التي خلّفتها ظروف جائحة "كورونا" وتبعات هذهالتحديات ،خاصة يف املدى القريب حتى نهاية عام  ،2021على املؤسسات الزراعية
احلكومية ،ويف مقدمتها وزارة الزراعة ،استدراج مشاريع إنتاجية وتسويقية وبحثية
ومتويلية من الدول الصديقة ومؤسساتها التمويلية والفنية ،ومن املؤسسات الزراعية
الدولية ،ومن مؤسسات العمل العربي املشترك ،وهي مؤسسات متخصصة يف التمويل
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واملساعدات الفنية وإنشاء الشركات االستثمارية واملشاركة فيها.
 إجراء مجموعة من دراسات اجلدوى الفنية واملالية واالقتصادية لتصنيع بعضاملنتجات الزراعية احمللية بالتعاون مع غرف الصناعة ،وذلك من أجل التأكد من جدوى
فأي تصنيع للغذاء يجب أن يكون ملنتجات محلية ،كما يجب
تصنيع هذة املنتجاتّ .
أن ُيبنى على أساس إنشاء زراعة تصنيعية متكاملة ال زراعة تقوم على الفوائض من
املنتجات الزراعية.

 توجيه اهتمام خاص لتنمية املراعي يف البادية األردنية ،بنثر البذور ،وزراعةالشجيرات ،ونشر املياه ،واحلصاد املائي ،وزراعة الصبر األملس كمحصول رعوي،
وإنشاء احملميات الرعوية ،وإنشاء التعاونيات إلدارة احملميات وحمايتها ،وتنظيم
مربي األغنام.
الرعي من قبل ّ
 كانت ظروف جائحة "كورونا" مثالية يف إعطاء درس مهم لسياسات احلكومة جتاةالعمالة الزراعية الوافدة ،حول ضرورة تنظيمها بتعليمات واضحة طويلة األجل ومبا
يضمن توفير العمالة لقطاع الزراعة وعدم ارتفاع أجورها.
ّ
يحذر التقرير األخير ملنظمة األغذية والزراعة ( ،)FAOمن احتمال أن يشهد الشتاء
القادم نقص ًا للغذاء وارتفاع ًا ألسعاره على مستوى العالم .ويف هذه احلالة سيكون
األردن من بني الدول األكثر تضرر ًا إذا لم ُي ْب ِد مستوى كافي ًا من التحوط ،خاصة على

صعيد املخزون االستراتيجي.

رابعًا :حزمة تحفيزية مقترحة لمساعدة قطاع الزراعة

ستبدل
 ال ملنع التصدير من املنتجات الزراعية الغذائية عند ارتفاع األسعار ،وأن ُيَ
بذلك وضع سقف سعري للسلعة التي يرتفع سعرها إلى مستوى عال جداً ،على أن

ُيستشار املزارعون ووزارة الزراعة يف ذلك ،وأن يتم التسعير لكل سلعة استناد ًا إلى كلفة

إنتاجها ،ومبا يضمن االحتفاظ بنسبة ربح جيدة للمزارع.

 حماية اإلنتاج احمللي بروزنامة زراعية توافقية بني املزارعني واملستوردين ووزارةالزراعة ،مع االستمرار يف منع استيراد زيت الزيتون وبيض املائدة.
 توفير العمالة الوافدة للمزارعني ،وخفض رسم التصريح للعامل الزراعي الوافد إلىالنصف.
 رفع رأس مال مؤسسة اإلقراض الزراعي مبقدار  10ماليني دينار سنوي ًا ،ليصل إلى 180مليون دينار متثل ثالثة أضعاف رأس مالها حالي ًا ،وزيادة سلفتها من البنك
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املركزي  5ماليني دينار سنوي ًا ،وخفض نسبة الفائدة على هذه السلفة إلى .%1.5
 زيادة رأس مال صندوق املخاطر إلى الضعف ،ليصبح  6ماليني دينار. السعي إلقرار نسب الضرائب التالية: .1يساوي صفر ضريبة مبيعات على مستلزمات اإلنتاج.
 .2يساوي صفر رسوم جمركية مبا فيها الرسوم املرافقة للرسوم اجلمركية والتي تبلغ
%16
 .3يساوي على السلع املستوردة املعفاة من اجلمارك وذلك مبوجب قانون توحيد
الرسوم والضرائب رقم ( )7لسنة .1997
 .4يساوي صفر ضريبات مبيعات على املنتجات اخلاضعة لنسبة  ،%4ومنها الدجاج
املجمد.
 استكمال بناء قاعدة البيانات الزراعية الشاملة ،وإعدادها لبدء نشر املعلوماتللمزارعني وحملتاجيها من القطاع اخلاص.
واملصدرين لتحسني قدراتهم على اتخاذ
 البدء بنشاط نشر البيانات إلى املزارعنيّ
القرارات املناسبة إنتاج ًا وتسويق ًا (املساحات التي يزرعونها ،احملاصيل التي يزرعونها،
ومواعيد الزراعة ..إلخ) لربط اإلنتاج بالطلب يف السوق ،وخفض الفائض ،وزيادة
العجز ،والتخفيف من تقلبات األسعار ،وتعزيز امليزان التجاري الزراعي ،ودعم ميزان
املدفوعات.
 خفض رسوم أسواق اجلملة للخضار والفواكه إلى النصف ،لتصبح  7.5دينار/طنفاكهة و 5دينار/طن خضار.

• الجمعيات التعاونية الزراعية /المؤسسة التعاونية األردنية:

 إعفاء التعاونيات من ضريبة األرباحّ ،إل ما زاد عن  100ألف دينار ،ولتبدأ بـ .%4 السماح للمؤسسة التعاونية بتدقيق حسابات التعاونيات. -وقف متويل اجلمعيات من وزارة التخطيط وحتويله إلى املؤسسة التعاونية.
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• التصنيع الزراعي

 إجناز دراسة جدوى فنية ومالية واقتصادية لتصنيع املنتجات املرشحة للتصنيعالستكشاف اإلمكانيات يف هذا املجال.
 زيادة موازنة وزارة الزراعة بنسبة  %15على األقل ،أي بزيادة مقدارها  9مالينيدينار ،لتصل إلى  69مليون دينار ،للتمكن من خدمة قطاع الزراعة واملزارعني بشكل
مؤثر.
شتاء للدول األوروبية وروسيا يف فترات اإلغالق ما دام أن
 دعم صادرات وادي األردنً
السوقني العراقي والسوري مغ َلقان.
 استخدام تسعير املوارد (مياه ومتويل وطاقة) ،باإلضافة إلى اإلعفاءات الضريبية،والدعم املباشر ،واملشاريع التنموية ،كمحفزات لتوجيه املزارعني والقطاع اخلاص
لالستجابة للسياسات احلكومية.

خامسًا :ما تم تنفيذه من توصيات قطاع الزراعة في تقرير
حالة البالد لعام 2019
التوصية
مشروع جتميع احليازات واحلائزين املزارعني يف وادي
األردن لتطوير صادرات اخلضار للـسواق األوروبية.

التنفيذ

لم ينفّ ذ.

إنشاء قاعدة بيانات زراعية شاملة ومتكاملة.
مت تنفيذ املرحلة األولى التي تشكل  %80من املشروع.
لم ينفَّ ذ.
رفع رأس مال مؤسسة اإلقراض الزراعي.
وقف املخالفة واالعتداء على خطوط املياه يسير
سير ًا بطيئ ًا ،ولم ترد أنباء عن عقوبات مالية وجزائية
للمخالفني.
يف احلصاد املائي ،نفّ ذت وزارة الزراعة مشاريع ِب َرك
وقف اآلبار املخالفة واالعتداءات على خطوط املياه،
وحفائر بسعة  27مليون م ،3وهو إجناز مقبول.
والتوسع يف مشاريع احلصاد املائي ،والبدء مبشاريع
حتلية املياة :هناك مشروع يف العقبة تابع لشركة
حتلية املياه ،والبدء ببرنامج للزراعة املائية ،وتطوير
الفوسفات بطاقة أولية متواضعة.
إدارة املياه داخل املزرعة.
برنامج للزراعة املائية :ما يزال يف طور املشاهدات التي
ينفذها املركز الوطني للبحوث الزراعية.
تطوير إدارة املياة داخل املزرعة :ما يزال يف اطار جهود
اإلرشاد الزراعي ،وهي جهود متواضعة جداً.
لم ينفَّ ذ.
دمج املؤسسات املهنية الزراعية يف احتاد املزارعني.
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استبدال مشروع لتطوير اخلدمات الصحية البيطرية
بدعم أعالف الثروة احليوانية.
لم ينفَّ ذ.
إنشاء مؤسسة عامة للتسويق الزراعي.
لم ينفَّ ذ.
حتسني املزادات يف أسواق اجلملة.
سوق اجلملة يف إربد يف طور التخطيط بعد شراء
استكمال خطوات إنشاء سوق للجملة يف إربد ،وتطوير األرض وإجراء الدراسة الالزمة.
سوق العارضة لم يطرأ عليه شيء.
عمان.
سوق العارضة ،وتوسعة سوق اجلملة يف ّ
عمان.
لم تتم توسعة سوق اجلملة يف ّ
إنشاء شركة مساهمة خاصة لتسويق اخلضار والفواكه .لم ينفَّ ذ.
استكمال خطوات ملنح الصادرات الزراعية األردنية لم ُتستكمل اخلطوات املطلوبة.
لم ينفَّ ذ.

معاملة تفضيلية يف السوق الروسي.

تنظيم العمالة الزراعية الوافدة.

َّ
تنظم بعد ،واملزارعون يعانون من عدم توفرها
لم
وارتفاع أجورها.

دراسة بحثية لتطوير أداء املركز الوطني للبحوث
الزراعية.
لم تنفَّ ذ.
دراسة بحثية لتطوير أداء اإلرشاد الزراعي.
لم تنفَّ ذ.

مت يف أيلول  2018إلغاء ضريبة املبيعات التي قررتها
إلغاء ما تبقّ ى من رسوم جمركية وضريبة مبيعات على احلكومة يف شباط .2018
مستلزمات اإلنتاج واملنتجات الزراعية.
ما تزال هناك رسوم جمركية وضريبة مبيعات على ما
نسبته  %20من مستلزمات اإلنتاج واملنتجات.
جهود وزارة الزراعة مستمرة يف هذا االجتاهّ ،إل أن
اهتمام بحثي وإرشادي ووقائي لزراعة الزيتون وزيت
كاف ومنظم على
مكافحة آفات الزيتون ال تتم بشكل ٍ
الزيتون.
مستوى املناطق.
لم ُي ْط َلق برنامج بهذا اخلصوص ،ال من ِقبل وزارة
الزراعة وال من ِقبل املركز الوطني للبحوث الزراعية.
إطالق برنامج دائم الستئصال سوسة النخيل احلمراء .هناك جهود من القطاع اخلاص ملكافحة انتشارها
بإدارة جمعية التمور االردنيه.
دراسة إمكانية اتباع دورة زراعية يف الزراعة املروية تكون لم ينفَّ ذ.
زراعة القمح جزء ًا منها.
لم يتم دعم املؤسسة التعاونية مالي ًا.
دعم املؤسسة التعاونية األردنية مالي ًا لتعزيز خدماتها
للجمعيات التعاونية ،ووقف متويل اجلمعيات من وزارة لم يتم نقل متويل اجلمعيات التعاونية من وزارة
التخطيط لتتولى املؤسسة هذة املهمة.
التخطيط والتعاون الدولي إلى املؤسسة.
توصيات أخرى
 -1عقد ندوة يف املجلس االقتصادي واالجتماعي ملديري املالية والتخطيط يف املؤسسات احلكومية وممثلني
لوزارة تطوير القطاع العام وديوان احملاسبة ومؤسسة امللك عبداهلل الثاني للتميز ،لتحديد أسباب ضعف إجناز
املؤسسة.
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 -2إجراء دراسة بحثية من ِقبل املجلس االقتصادي واالجتماعي حول أسباب ضعف إجناز املؤسسات ،تتكون
عينتُ ها من األمناء العامني للوزارت ومديري املالية والتخطيط واملتابعة يف الوزارات ،وممثلي وزارة تطوير القطاع
ّ
العام وديوان احملاسبة ومؤسسة امللك عبداهلل الثاني للتميز.
 -3تفعيل دور مجلس الشراكة بني احلكومة (وزارة الزراعة) والقطاع اخلاص.

 -4متابعة األعمال النهائية على قاعدة البيانات الزراعية التي انشأتها حديث ًا وزارة الزراعة للتأكد من عملها
على مستوى جميع وحدات وزارة الزراعة.
تتبع إلزامي لتنظيم العمل الزراعي وتأطيره ،يحدد مصدر املنتج ويضبط معايير صحة وسالمة
 -5إنشاء نظام ُ
تتبع املنتَ ج من املزرعة إلى املستهلك وبالعكس،
ويتيح
بالطلب،
اإلنتاج
تربط
دقيقة
بيانات
قواعد
الغذاء ،إذ يخلق
ُ
ويعزز دور اجلهات الرقابية يف تطبيق املواصفات القياسية ويضمن معايير صحة وسالمة الغذاء.
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