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حالة البالد 2021: الزراعة

المقدمة 
أّدت جائحة كورونا إلى وضع القطاع الزراعي على رأس أولويات الدولة األردنية، إذ ساهم 
هذا القطاع مساهمة كبيرة يف استمرار تدفق السلع الزراعية إلى األسواق خالل اجلائحة، 
يف  ساهم  ما  القطاع،  يف  العاملني  تسريح  جتنب  وبالتالي  اإلنتاج،  عجلة  يف  استمر  كما 
االجتماعي،  واألمن  الغذائي  األمن  منظومة  مستوى  على  اجلائحة  آثار  من  التخفيف 
وهذا أّدى إلى إيالء القطاع أهمية يف البرنامج االقتصادي للحكومة ملواجهة آثار جائحة 
من  املّدة  خالل  بتنفيذها  احلكومة  تلتزم  زمنية  برامج  ضمن  إعداده  مت  والذي  كورونا، 

.2023-2021

العامة  بيانات دائرة اإلحصاءات  الزراعة، فتشير  الكلية لقطاع  نتائج األداء  وبخصوص 
 .2020-2008 السنوات  خالل  الزراعية  للمنتجات  القائم  اإلنتاج  قيمة  تذبذب  إلى 
فقد ارتفعت قيمة اإلنتاج القائم من 1,311 مليون دينار عام 2008، إلى 2691 مليون 
بلغت  كما   .2020 عام  دينار  مليون   2,573 إلى  االنخفاض  لتعاود   ،2018 عام  دينار 
القيمة املضافة لإلنتاج الزراعي لعام 2008 حوالي 529 مليون دينار باألسعار اجلارية، 
1614 مليون دينار  2018، وتعاود االنخفاض إلى  1,688 مليون دينار عام  لترتفع إلى 
عام 2020. وقد شكلت نسبة مساهمة القطاع الزراعي يف الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار 
السوق اجلارية حوالي 2.4% عام 2008 لترتفع إلى 5.6% عام 2018 ومن ثم لتعاود 
القطاع  مساهمة  نسبة  انخفاض  من  الرغم  وعلى   )1(.2020 عام   %5.2 إلى  االنخفاض 
من  االقتصادي  النشاط  يف  مهمًا  دورًا  يؤدي  أنه  إاّل  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  يف  الزراعي 
-15 بني  ما  االقتصادي  النشاط  يف  القطاع  مساهمة  تقدر  إذ  القيمة،  سلسلة  خالل 

الروابط اخللفية واألمامية مع القطاعات االقتصادية األخرى،  20%، وذلك من خالل 
الزراعي  القطاع  والسياحة وغيرها)2(. كما حقق  والنقل واخلدمات  الصناعة  مثل قطاع 
الزيتون  وزيت  الدواجن  وحلوم  والفواكه  اخلضار  منتجات  من  عدد  يف  الذاتي  االكتفاء 
وبيض املائدة، إاّل أن الكثير من املنتجات الزراعية مثل القمح والشعير واللحوم احلمراء 

ما زال األردن يعتمد فيها على املستوردات)3(.

ويشكل القطاع الزراعي جزءًا مهمًا من قطاع الصادرات وامليزان التجاري األردني، إذ تشير 
بلغ  قد  الزراعية،  الصادرات  قيمة  إجمالي  أن  إلى  لألردن  اخلارجية  التجارة  إحصاءات 

 1   احلسابات القومية، دائرة اإلحصاءات العامة:
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/nationalaccount/quarterly-estimates 

.Jordan Five Year Reform Matrix Implementation (LONG) Oct 18_Agriculture_water   2

3   االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية )2025-2020(. 
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الوطنية،  الصادرات  إجمالي  من   %13.6 نسبته  ما  أو   2008 عام  دينار  مليون   602.6
واستمّرت هذه الصادرات باالرتفاع من 720.7 مليون دينار عام 2018 إلى 760.4 مليون 
دينار عام 2020 أو ما نسبته 15.1% من إجمالي الصادرات. أما صادرات اخلضار والفواكه 
الطازجة، فقد انخفضت إلى 232.4 مليون دينار عام 2020، وشكّلت ما نسبته %30.6 

من الصادرات الزراعية)4(.

دائرة  بيانات  تشير  الزراعية،  الصادرات  على  اإلقليمية  األزمات  تأثير  وبخصوص 
 74.2 من  هبطت  قد  سوريا  إلى  األردنية  الزراعية  الصادرات  أن  إلى  العامة  اإلحصاءات 
مليون دينار عام 2008، إلى 5.6 مليون دينار عام 2018، حيث انخفضت  صادرات اخلضار 
والفواكه من 58.9 مليون دينار عام 2008 إلى 0.353 مليون دينار عام 2018. وكذلك 
 225.5 العراق من  إلى  الزراعية  الصادرات  انخفضت  إذ  العراقي،  السوق  األمر بخصوص 
صادرات  انخفضت  2018.كذلك  عام  دينار  مليون   88.4 إلى   2008 عام  دينار  مليون 

اخلضار والفواكه من 72.3 مليون دينار عام 2008 إلى 4.9 مليون دينار عام 2018)5(.

يشّغل القطاع الزراعي ما نسبته 3.3% من إجمالي املشتغلني، ويشّكل األردنيون العاملون 
يف قطاع الزراعة حوالي 1.7%)6(. وبلغ إجمالي فرص العمل يف القطاع حوالي 210 آالف 
العمالة  خالل  من  والبوادي  األرياف  يف  لألسر  الدخل  مصادر  أحد  وّتعّد  عمل،  فرصة 
القطاع.  العمالة يف  56% من إجمالي  الزراعي، والتي شّكلت نسبتها  القطاع  األسرية يف 
ألف   91 بلغت  فقد  كافة،  والعرضية  واملوسمية  الدائمة  بأشكالها  املستأجرة  العمالة  أما 
 ،%15 31 ألف فرصة عمل ونسبة  فرصة عمل، وتوزعت على العمالة الدائمة بحوالي 
وعلى العمالة املوسمية بحوالي 6.6 ألف فرصة عمل ونسبة 3%، وعلى العمالة العرضية 

بحوالي 53.4 ألف فرصة عمل ونسبة 26% من إجمالي العمالة املستأجرة)7(.

من  القطاع  احتياجات  تأمني  يف  الوافدة  العمالة  على  يعتمد  الزراعي  القطاع  زال  وما 
العمالة الزراعية املستأجرة، إذ تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن عدد العمال 
من   %69 نسبة  شكلوا  وافد،  عامل  ألف   62.7 حوالي  بلغ  الزراعي  القطاع  يف  الوافدين 
إجمالي العمالة املستأجرة يف قطاع الزراعة، ما يدل على أن القطاع الزراعي غير جاذب 

 4   إحصاءات التجارة اخلارجية، دائرة اإلحصاءات العامة:
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/externaltrade 

5   مصدر سابق )1(.
 6   إحصاءات العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامة،

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/Emp_unEmp.htm 
 7   اإلحصاءات الزراعية، دائرة اإلحصاءات العامة،

/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/agriculture/crops-statistics 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/agriculture/crops-statistics/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/agriculture/crops-statistics/
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االجتماعية  التأمينات  توافر  وعدم  القاسية،  العمل  لطبيعة  نظرًا  األردنية،  للعمالة 
واألمن واالستقرار الوظيفي)8(.

أواًل: االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية )2025-2020(
تضمنت رؤية االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية الوصول إلى قطاع زراعي منظم 
الزراعي  القطاع  هيكلة  إعادة  إلى  االستراتيجية  وتهدف   .2025 عام  بحلول  ومتطّور 
للوصول إلى قطاع زراعي مهني ومنظم، واالستثمار يف البنية املعرفية وتعزيز استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية، وتعزيز األمن الغذائي واالعتماد على 
اإلنتاج الزراعي احمللي. ومن أهداف االستراتيجية أيضًا زيادة كفاءة العمليات اللوجستية، 
وتعزيز  احمللية،  اإلنتاج  مدخالت  على  القائمة  الزراعية  الصناعات  عناقيد  وتطوير 
تنافسية الصادرات الزراعية، باإلضافة إلى احملافظة على التنوع احليوي، وتطوير النظم 
األيكولوجية. وتقّدر التكلفة املالية للتدخالت احلكومية وتنفيذ مشاريع االستراتيجية 
إلى  االستراتيجية  تهدف  املوضوعة،  األداء  مؤشرات  وبحسب  دينار.  مليون   591 بنحو 
ألف   65 وإيجاد   ،%15 إلى  لتصل  الزراعي  القطاع  يف  املضافة  القيمة  منو  معدل  زيادة 
منو  زيادة  إلى  باإلضافة   ،2025 عام  بحلول  الزراعة  قطاع  يف  جديدة  عمل  فرصة 

الصادرات الزراعية بنسبة %15. 

 ويف هذا السياق، اعُتمدت منهجية لتحليل البيانات املتوافرة لدى وزارة الزراعة واملؤسسات 
االستراتيجية  مشاريع  على  املالي  واإلنفاق  الفنية  باإلجنازات  واملتصلة  لها  التابعة 

الوطنية وإجراءاتها للتنمية الزراعية )2020-2025( وعلى املستويات التالية:

اإلجناز الفني للمشاريع واإلجراءات على املستوى الكّلي لالستراتيجية. أ- 
ب- اإلجناز الفني للمشاريع واإلجراءات على مستوى األهداف الرئيسة لالستراتيجية.

ت- اإلنفاق املالي للمشاريع واإلجراءات على املستوى الكّلي لالستراتيجية.
ث- املعوقات التي حالت دون حتقيق املؤشرات املستهدفة لالستراتيجية.

مدى التزام وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها بتوصيات تقرير حالة البالد. ج- 

أهداف  حتقيق  ألدوات  إجنازها  درجة  قياس  سيتم  التي  احلكومية  املؤسسات  أبرز  أما 
االستراتيجية، فهي املؤسسات األكبر مساهمًة يف االستراتيجية، وتشمل وزارة الزراعة، 
التعاونية  واملؤسسة  الزراعي،  اإلقراض  ومؤسسة  الزراعية،  للبحوث  الوطني  واملركز 

األردنية.

8   مصدر سابق )3(.
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البرامج  عدد  بلغ  ما  يف  فرعيًا،  هدفًا  و36  رئيسة  أهداف  سبعة  االستراتيجية  تضّمنت 
واملشاريع 133 برنامجًا ومشروعًا، وبلغ عدد اإلجراءات التشريعية واإلدارية 38 إجراء.

ثانيًا: التكلفة التقديرية لمشاريع االستراتيجية )مليون دينار( 
بحسب مصادر التمويل

تشير البيانات يف اجلدول رقم )1( إلى إجمالي التكلفة التقديرية ملشاريع االستراتيجية 
مخالف  وهذا  سنوات،  ست  مدى  على  دينار  مليون   591.4 بحوالي  ُقّدرت  إذ  وبرامجها، 
للفرضية )هـ( وهي توافر التمويل، إذ تقدر تكلفة التمويل السنوية بحوالي 99 مليون 
25 مليون دينار، وقروض مؤسسة  للوزارة ال تتجاوز  السنوية  املوازنة  أن  دينار، يف حني 
متويلية،  فجوة  وجود  إلى  يشير  وهذا  دينار.  مليون   50 تتجاوز  ال  الزراعي  اإلقراض 

ويطرح تساؤاًل حول توافر التمويل الالزم لتحقيق أهداف االستراتيجية.  

اجلدول رقم )1(: مصادر متويل االستراتيجية املستهدفة للتنمية الزراعية

اإلقراض منحخزينةاألولوية االستراتيجية
الزراعي

 غير
املجموع متوافر

52.4--52.40.0التنظيم واإلعادة لهيكلة القطاع الزراعي

0.32.0-0.11.7رقمنة القطاع الزراعي

0.19.114.07.530.7تعزيز استخدام التكنولوجيا احلديثة

التركيز على اإلنتاج واإلنتاجية واحملاصيل 
81.559.5282.82.9426.6االستراتيجية

24.41.56.05.637.5تطوير سلسلة العمليات اللوجستية

9.3-0.02.46.8تطوير سلسلة الصناعات الزراعية

0.40.6--0.1تطوير سلسلة الصادرات الزراعية

5.532.4-20.76.2تنمية احلراج واملراعي

179.380.4309.622.2591.5املجموع

مؤشرات األداء الرئيسة لالستراتيجية

زيادة  إلى   ،2025 عام  يف  املستهدفة  األداء  مؤشرات  بخصوص  االستراتيجية  تهدف 
ألف فرصة   65 وإيجاد   ،%15 إلى  الزراعي لتصل  القطاع  املضافة يف  القيمة  معدل منو 
الصادرات  منو  زيادة  إلى  باإلضافة   ،2025 عام  بحلول  الزراعة  قطاع  يف  جديدة  عمل 
الزراعية بنسبة 15%. كما تضمنت االستراتيجية العديد من مؤشرات األداء، كما هو 

مبني يف اجلدول رقم )2(. 
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اجلدول رقم )2(: مؤشرات األداء الستراتيجية التنمية الزراعية عام 2025

الرقم املستهدف وحدة املؤشر املؤشر الرقم
2025

1
زيادة معدل منو القيمة املضافة يف القطاع الزراعي باألسعار 

15%اجلارية 

2
زيادة نصيب احلائز الزراعي من القيمة املضافة للقطاع 

10,642دينارالزراعي ليصل إلى

64,988فرصة عملخلق فرص عمل جديدة يف قطاع الزراعة 3

30%زيادة حجم التكوين الرأسمالي الثابت4

5
زيادة درجة رضا املزارعني عن اخلدمات التي تقدمها وزارة 

95%الزراعة )متلقي اخلدمة(

129عددزيادة عدد البحوث الزراعية التطبيقية6

7
توسيع قاعدة العضوية يف احتاد املزارعني لتصل إلى %50 

50%من املزارعني

500عددزيادة عدد اجلمعيات الزراعية الفاعلة8

22عددزيادة عدد اخلدمات الزراعية احلكومية الرقمية9

6%زيادة طاقة فحوصات مختبرات وزارة الزراعة/ سنويًا10

23,974عددزيادة عدد املشاريع الزراعية الصغيرة املمّولة11

362ألف دومنزيادة مساحة األراضي الزراعية املستصلحة وتأهيلها 12

13
إنشاء مركز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية احلديثة يف 

17عددقطاع الزراعة

14
زيادة عدد املشاريع املمّولة يف مجال استخدام التكنولوجيا 

19ألف مشروعالزراعية احلديثة يف قطاع الزراعة

15%منو قيمة الصادرات الزراعية15

12%منو قيمة صادرات األسواق التقليدية للمنتجات الزراعية16

17
منو قيمة الصادرات إلى األسواق ذات القيمة العالية بنسبة 

18%3% سنويًا

12%خفض تكلفة الصادرات )سلسلة اإلمدادات البرية واجلوية(18

18%زيادة قيمة اإلنتاج القائم للصناعات الزراعية والغذائية19

10%زيادة مساحة األراضي املزروعة بالغابات20

18%انخفاض مساحة أراضي الغابات املتضررة باحلرائق21

14عددزيادة مواقع النظم األيكولوجية للغابات احمُلّسنة22
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لالستراتيجية  التنموية  المشاريع  في  اإلنجاز  متابعة  ثالثًا: 
الوطنية للتنمية الزراعية )2025-2020(

1. تقييم اإلجناز على املستوى الكلي )البرامج واملشاريع واإلجراءات()9(
ُيبنّي اجلدول رقم )3( أن إجمالي املشاريع يف االستراتيجية قد بلغ 133 مشروعًا، ُنّفذ 
39 مشروعًا، أي بنسبة  ُينّفذ منها  94 مشروعًا، يف حني لم  التنفيذ  أو ُوضع حتت  منها 
إجناز 70.7%. كما بلغ إجمالي املشاريع املطلوب تنفيذها من وزارة الزراعة 78 مشروعًا، 
53.8%. وقد بلغ  36 مشروعًا، أي بنسبة إجناز  42 مشروعًا، ولم ُينّفذ منها  ُنّفذ منها 
 35 الزراعية  إجمالي املشاريع واإلجراءات املطلوب تنفيذها من املركز الوطني للبحوث 
إجناز  بنسبة  أي  املشاريع،  من  اثنان  ُينّفذ  ولم  وإجراء،  مشروعًا   33 منها  ُنّفذ  مشروعًا، 
 20 الزراعي  اإلقراض  مؤسسة  من  تنفيذها  املطلوب  املشاريع  إجمالي  بلغ  94.3%.كما 
مشروعًا وإجراء، ُنّفذ منها 19 مشروعًا، ولم ُينّفذ أحد املشاريع، أي بنسبة إجناز %95. 
يف حني لم تتضمن االستراتيجية أّيًا من املشاريع املطلوب تنفيذها من املؤسسة التعاونية 

األردنية.

اجلدول رقم )3(: مستوى اإلجناز ملشاريع استراتيجية التنمية الزراعية عام 2020

ُنّفذ أو حتت املجموعاجلهة
نسبة اإلجنازلم ُينّفذالتنفيذ

%78423653.8وزارة الزراعة
%3533294.3املركز الوطني للبحوث الزراعية

%2019195.0مؤسسة اإلقراض الزراعي
0000املؤسسة التعاونية األردنية

%133943970.7املجموع

2. تقييم اإلجناز على مستوى اإلجراءات)10( 
38 إجراًء،  ُيبنّي اجلدول رقم )4( أن إجمالي اإلجراءات يف االستراتيجية قد بلغت   -
ُنّفذ منها أو حتت التنفيذ ثمانية إجراءات، يف حني لم ُينّفذ منها 30 إجراًء، أي بنسبة 

إجناز %21.1.

بلغ إجمالي اإلجراءات املطلوب تنفيذها من وزارة الزراعة 35 إجراًء، نفذ منها ثمانية   -
إجراءات، و27 إجراًء لم ُينّفذ، أي بنسبة إجناز %22.9.

9   مصدر سابق )9(.

10   مصدر سابق )9(.
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للبحوث  الوطني  املركز  من  تنفيذها  مطلوب  إجراءات  أي  االستراتيجية  تتضمن  لم   -
الزراعية.

الزراعي على إجراء  املطلوب تنفيذها من مؤسسة اإلقراض  اقتصر عدد اإلجراءات   -
واحد، ولم ُينّفذ هذا اإلجراء.

اقتصر عدد اإلجراءات املطلوب تنفيذها من املؤسسة التعاونية األردنية على اثنني   -
من اإلجراءات، ولم ُينّفذا.

اجلدول رقم )4(: مستوى اإلجناز إلجراءات استراتيجية التنمية الزراعية عام 2020

نفذ أو حتت اإلجمالياجلهة
نسبة اإلجنازلم ينفذالتنفيذ

%3582722.9وزارة الزراعة
000املركز الوطني للبحوث الزراعية

%1010.0مؤسسة اإلقراض الزراعي
%2020.0املؤسسة التعاونية األردنية

%3883021.1املجموع

3. تقييم اإلجناز على مستوى األهداف)11( 
إلى  للوصول  الزراعي  القطاع  لهيكلة  واإلعادة  التنظيم  األول:  الهدف 

قطاع زراعي مهني ومنظم
املشاريع  من  ثمانية  منها  ُنّفذ  وإجراًء،  مشروعًا   14 واإلجراءات:  املشاريع  عدد   -

واإلجراءات بنسبة إجناز %57.1.

عدد املشاريع: ستة من املشاريع واإلجراءات، نفذ منها أربعة مشاريع وإجراءات بنسبة   -
إجناز %66.7.

عدد اإلجراءات: ثمانية من املشاريع واإلجراءات، نفذ منها أربعة مشاريع وإجراءات   -
بنسبة إجناز %50.

منها  نفذ  وإجراًء،  12مشروعًا  الزراعة:  وزارة  من  املطلوبة  واإلجراءات  املشاريع  عدد   -
ثمانية من املشاريع واإلجراءات بنسبة إجناز %66.7.

عدد اإلجراءات املطلوبة من املؤسسة التعاونية: اثنان، لم ُينّفذ منهما شيء.  -

11   صدر سابق )9(.
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ال يوجد مشاريع وإجراءات مطلوبة لكّل من املركز الوطني للبحوث الزراعية، ومؤسسة   -
اإلقراض الزراعي.

 
 اجلدول رقم )5(: مستوى إجناز مشاريع الهدف األول

من استراتيجية التنمية الزراعية عام 2020
نسبة اإلجنازلم ينفذنفذ أو حتت التنفيذاجلهة

%64266.7وزارة الزراعة
----املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%64266.7املجموع

اجلدول رقم )6(: مستوى إجناز إجراءات الهدف األول من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

نسبة اإلجنازلم ينفذنفذ أو حتت التنفيذاجلهة

%64266.7وزارة الزراعة
-- --املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
0.0%2-2املؤسسة التعاونية األردنية

%84450.0املجموع

الهدف الثاني: تعزيز استخدام تكنولوجيا االّتصاالت في قطاع الزراعة
عدد املشاريع: 12 مشروعًا نفذ منها ثالثة مشاريع بنسبة إجناز %25.  -

ال يوجد أي إجراءات حتت هذا الهدف.  -

عدد املشاريع املطلوبة من وزارة الزراعة: 11 مشروعًا ُنّفذ منها مشروعان بنسبة إجناز   -
.%18.2

وجرى  واحد،  مشروع  الزراعية:  للبحوث  الوطني  املركز  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
تنفيذه بنسبة إجناز %100.

ومؤسسة  األردنية  التعاونية  املؤسسة  من  مطلوبة  وإجراءات  مشاريع  أي  يوجد  ال   -
اإلقراض الزراعي.
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اجلدول رقم )7(: مستوى إجناز مشاريع الهدف الثاني من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

ُنّفذ أو حتت املجموعاجلهة
نسبة اإلجنازلم ُينّفذالتنفيذ

%112918.2وزارة الزراعة
%100.0-11املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%123925.0املجموع

الهدف الثالث: زيادة حجم االستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاع 
الزراعة

عدد املشاريع: 22 مشروعًا وإجراًء، ُنّفذ منها 21 مشروعًا بنسبة إجناز %95.5.  -

عدد املشاريع: ستة مشاريع ُنّفذ منها أربعة مشاريع بنسبة إجناز %66.7.  -

ال يوجد أي إجراءات حتت هذا الهدف.  -

إجناز  بنسبة  جميعها  ُنّفذت  مشاريع  ستة  الزراعة:  وزارة  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
.%100

املشاريع  من   10 الزراعية:  للبحوث  الوطني  املركز  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
واإلجراءات، ُنّفذ منها تسعة مشاريع بنسبة إجناز %90.

جميعها  ُنّفذت  مشاريع  ستة  الزراعي:  اإلقراض  مؤسسة  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
بنسبة إجناز %100.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

اجلدول رقم )8(: مستوى إجناز مشاريع الهدف الثالث من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُيّنفذُنّفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة

%100.0-66وزارة الزراعة
%109190.0املركز الوطني للبحوث الزراعية

%100.0-66مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%2221195.5املجموع
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الغذائي  األمن  وتعزيز  واإلنتاجية  اإلنتاج  على  التركيز  الرابع:  الهدف 
واالعتماد على اإلنتاج الزراعي المحلي

عدد املشاريع واإلجراءات: 49 مشروعًا وإجراًء، ُنّفذ منها 38 مشروعًا وإجراًء بنسبة   -
إجناز %61.45.

عدد املشاريع: 41 مشروعًا، ُنّفذ منها 35 مشروعًا بنسبة إجناز %85.4.  -

عدد اإلجراءات: ثمانية إجراءات، ُنّفذ منها ثالثة إجراءات بنسبة إجناز %37.5.  -

ُنّفذ منها  23 مشروعًا وإجراًء،  الزراعة:  عدد املشاريع واإلجراءات املطلوبة من وزارة   -
13 مشروعًا وإجراًء بنسبة إجناز %56.5.

عدد املشاريع املطلوبة من املركز الوطني للبحوث الزراعية: 16 مشروعًا ُنّفذت جميعها   -
بنسبة إجناز %100.

املشاريع  من   10 الزراعي:  اإلقراض  مؤسسة  من  املطلوبة  واإلجراءات  املشاريع  عدد   -
واإلجراءات، ُنّفذ منها تسعة بنسبة إجناز %90.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

اجلدول رقم )9(: مستوى إجناز مشاريع الهدف الرابع من استراتيجية التنمية الزراعية 
عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُيّنفذُنّفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
62.5%16106وزارة الزراعة

100.0%-1616املركز الوطني للبحوث الزراعية
100.0%-99مؤسسة اإلقراض الزراعي

----املؤسسة التعاونية األردنية
85.4%41356املجموع

اجلدول رقم )10(: مستوى إجناز مشاريع إجراءات الهدف الرابع من استراتيجية 
التنمية الزراعية عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُينفذُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
%73442.9وزارة الزراعة

----املركز الوطني للبحوث الزراعية
%10.0-1مؤسسة اإلقراض الزراعي

----املؤسسة التعاونية األردنية
%83537.5املجموع
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الهدف الخامس: زيادة كفاءة العمليات اللوجستية في قطاع الزراعة
وإجراءات  مشاريع  أربعة  منها  ُنّفذ  وإجراًء،  مشروعًا   18 واإلجراءات:  املشاريع  عدد   -

بنسبة إجناز %22.2.

عدد املشاريع: 12 مشروعًا، ُنّفذ منها أربعة مشاريع بنسبة إجناز %33.3.  -

عدد اإلجراءات: ستة إجراءات، لم ُينّفذ منها أي إجراء.  -

15 مشروعًا وإجراًء، نفذ منها  الزراعة:  عدد املشاريع واإلجراءات املطلوبة من وزارة   -
اثنان من املشاريع واإلجراءات بنسبة إجناز %13.3.

عدد املشاريع املطلوبة من املركز الوطني للبحوث الزراعية: مشروع واحد، ولم ُينّفذ.  -

ُنّفذا  وقد  اثنان،  مشروعان  الزراعي:  اإلقراض  مؤسسة  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
بنسبة إجناز %100.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

ومؤسسة  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  من  لكٍل  مطلوبة  إجراءات  أي  يوجد  ال   -
اإلقراض الزراعي.

اجلدول رقم )11(: مستوى إجناز مشاريع الهدف اخلامس من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

لم ُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
نسبة اإلجنازُينفذ

%92722.2وزارة الزراعة
0.0%1-1املركز الوطني للبحوث الزراعية

100.0%-22مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%124833.3املجموع

اجلدول رقم )12(: مستوى إجناز إجراءات الهدف اخلامس من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

لم ُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
نسبة اإلجنازُينفذ

%60.0-6وزارة الزراعة
----املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%6060.0املجموع
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الهدف السادس: تطوير عناقيد الصناعات الزراعية القائمة على المدخالت 
المحلية

عدد املشاريع واإلجراءات: 16 مشروعًا وإجراًء، نفذ منها سبعة من املشاريع واإلجراءات   -
بنسبة إجناز %46.5.

عدد املشاريع: 14 مشروعًا، ُنّفذ منها ستة مشاريع بنسبة إجناز %42.9.  -

عدد اإلجراءات: إجراءان، ُنّفذ منهما إجراء واحد بنسبة إجناز %50.  -

ُنّفذ منها  13 مشروعًا وإجراًء،  الزراعة:  عدد املشاريع واإلجراءات املطلوبة من وزارة   -
خمسة مشاريع وإجراءات بنسبة إجناز %38.5.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املركز الوطني للبحوث الزراعية حتت هذا   -
الهدف.

منها  نفذ  مشاريع،  ثالثة  الزراعي:  اإلقراض  مؤسسة  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
مشروعان اثنان بنسبة إجناز 66.3% وال يوجد أي إجراءات مطلوبة من املؤسسة.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

اجلدول رقم )13(: مستوى إجناز مشاريع الهدف السادس من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُينفذُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
36.4%1147وزارة الزراعة

----املركز الوطني للبحوث الزراعية
66.7%321مؤسسة اإلقراض الزراعي

----املؤسسة التعاونية األردنية
42.9%1468املجموع

اجلدول رقم )14(: إجناز إجراءات الهدف السادس من استراتيجية التنمية الزراعية 
عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُينفذُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
%21150.0وزارة الزراعة

----املركز الوطني للبحوث الزراعية
----مؤسسة اإلقراض الزراعي

----املؤسسة التعاونية األردنية
%21150.0املجموع



17

حالة البالد 2021: الزراعة

الهدف السابع: المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم األيكولوجية
عدد املشاريع واإلجراءات: 40 مشروعًا وإجراًء، ُنّفذ منها 21 مشروعًا وإجراًء بنسبة   -

إجناز %52.5.

عدد املشاريع: 26 مشروعًا، ُنّفذ منها 21 مشروعًا بنسبة إجناز %80.8.   -

عدد اإلجراءات: 14 إجراًء، لم ينفذ منها أي إجراء.  -

ُنّفذ منها  33 مشروعًا وإجراًء،  الزراعة:  عدد املشاريع واإلجراءات املطلوبة من وزارة   -
14 مشروعًا بنسبة إجناز %42.4.

ُنّفذت  مشاريع  سبعة  الزراعية:  للبحوث  الوطني  املركز  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
جميعها بنسبة إجناز 100%، وال يوجد أي إجراءات مطلوبة من املركز.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من مؤسسة اإلقراض الزراعي.  -

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

اجلدول رقم )15(: مستوى إجناز مشاريع الهدف السابع من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

ُنفذ أو حتت املجموعاجلهة
نسبة اإلجنازلم ُينفذالتنفيذ

73.7%19145وزارة الزراعة
100.0%-77املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

80.8%26215املجموع

اجلدول رقم )16(: مستوى إجناز إجراءات الهدف السابع من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

ُنفذ أو حتت املجموعاجلهة
نسبة اإلجنازلم ُينفذالتنفيذ

0.0%14-14وزارة الزراعة
----املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

0.0%14014املجموع
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4( تقييم اإلجناز على مستوى املوارد املالية
أ- تقييم اإلنجاز المالي على المستوى الكلي )وزارة الزراعة والمؤسسات 

التابعة لها(
الوطني  واملركز  الزراعة،  وزارة  من  كل  موازنات  الزراعة  لقطاع  املالية  املوازنات  تشمل 
وتشير  األردنية.  التعاونية  واملؤسسة  الزراعي،  اإلقراض  ومؤسسة  الزراعية،  للبحوث 
تراوحت  الزراعة  لقطاع  ُخصصت  التي  املالية  املوازنات  إجمالي  أن  إلى  املالية  البيانات 
بني 110 ماليني دينار عام 2017، و118 مليون دينار عام 2021، إذ كان ثّمة انخفاض 
خفض  نتيجة  دينار  مليون   96 إلى  املالية  املوازنات  هبطت  فقد   ،2020 عام  ملموس 

املوازنات احلكومية بسبب جائحة كورونا.

ويشير حتليل واقع موازنات قطاع الزراعة إلى انخفاض موازنة املشاريع الرأسمالية التي 
على  اجلاري  اإلنفاق  أن  يبني  وهذا   ،2021 عام  و%47   ،2018 عام   %57 بني  تراوحت 
املؤسسات احلكومية يف قطاع الزراعة يستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة القطاع، وقد 

ُيعّد ذلك ضروريًا إلدامة اخلدمات احلكومية املقدمة لقطاع الزراعة.

 ،)2025-2020( الزراعية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  خطة  حتليل  خالل  ومن 
الزراعة  لقطاع  رأسمالية  موازنة  تخصيص  أساس  على  قامت  قد  االفتراضات  أن  تبني 
تقدر بحوالي 108 ماليني دينار لعام 2021، بينما بلغ التخصيص الفعلي لقطاع الزراعة 
حوالي 56 مليون دينار، وهذا أّدى إلى فجوة متويلية لتنفيذ برامج االستراتيجية بلغت 
قيمتها حوالي 52 مليون دينار وقدرت نسبتها بحوالي 48% من التمويل املطلوب بحسب 

وثيقة االستراتيجية. 

اجلدول رقم )17(: موازنة قطاع الزراعة خالل املّدة 2021-2017

نسبة املوازنة الرأسمالية إلى املوازنة الرأسماليةاملوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
إجمالي املوازنة

2017117,473,64653,444,87964,028,767%55
2018120,552,02252,290,79368,261,229%57
2019118,003,89152,893,82565,110,066%55
2020103,514,18752,485,06751,029,120%49
2021118,348,06062,518,06055,830,000%47

ومن خالل النظر يف تفاصيل املوازنات كما هو مبني يف اجلدول رقم )18(، يظهر أن املوازنة 
الرأسمالية لوزارة الزراعة تشكل حوالي 17% من موازنة الوزارة، بينما تشكل 13% من 
األردنية،  التعاونية  املؤسسة  موازنة  من  و%2  الزراعية،  للبحوث  الوطني  املركز  موازنة 
وحوالي 87% من موازنة مؤسسة اإلقراض الزراعي. وهذا يشير إلى أن مؤسسة اإلقراض 
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موازنتها  معظم  إن  إذ  الزراعي،  اخلاص  القطاع  حتفيز  يف  الفاعلة  املؤسسة  هي  الزراعي 
موجهة لإلنفاق الرأسمالي. 

اجلدول رقم )18(: موازنة قطاع الزراعة لعام 2021 بحسب املؤسسة

املوازنة املوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةاجلهة
الرأسمالية

نسبة املوازنة 
الرأسمالية إلى 
إجمالي املوازنة

17%55,813,00046,130,0009,683,000وزارة الزراعة)12(
املركز الوطني للبحوث 

13%8,396,0007,289,0001,107,000الزراعية)13(

2%2,137,0002,097,00040,000املؤسسة التعاونية األردنية)14(
87%52,002,0607,002,06045,000,000مؤسسة اإلقراض الزراعي)15(

47%118,348,06062,518,06055,830,000املجموع

ب- تحليل موازنة وزارة الزراعة)16(
بني  تراوحت  الزراعة  لوزارة  ُخصصت  التي  املالية  املوازنات  أن  إلى  املالية  البيانات  تشير 
49.5 مليون دينار عام 2017، و55.8 مليون دينار عام 2021، إذ كان ثّمة هبوط ملموس 
عام 2020، فقد انخفضت املوازنة املالية إلى 48.9 مليون دينار نتيجة خفض املوازنات 

احلكومية بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويشير حتليل واقع موازنات وزارة الزراعة إلى أن موازنة املشاريع الرأسمالية تراوحت بني 
9.7 مليون دينار عام 2021 )17% من موازنة وزارة الزراعة(، و19.6 مليون دينار عام 
2018 )حوالي 34% من موازنة الوزارة(، وهذا يبنّي أن اإلنفاق اجلاري يف وزارة الزراعة 
يستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة الوزارة، ما قد يؤدي إلى عدم وجود مشاريع ذات أثر 

مباشر على القطاع الزراعي.

وزارة  موازنة  يف  الرأسمالية  املخصصات  أن  إلى   )19( رقم  اجلدول  يف  البيانات  وتشير 
الوزارة،  موازنة  من   %34 حوالي  شكلت  إذ   ،2018 عام  من  باالنخفاض  بدأت  الزراعة 
واستمرت باالنخفاض إلى أن وصلت إلى 17% عام 2021، وهذا يعدُّ حتديًا كبيرًا أمام 

12   قانون املوازنة العامة لسنة 2021، دائرة املوازنة العامة.
13   مصدر سابق )12(.
14   مصدر سابق )12(.

15   تقارير اإلجناز لعام 2020، مؤسسة اإلقراض الزراعي.
16   مصدر سابق )12(.
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التوجهات االستراتيجية  الوزارة يف تنفيذ االستراتيجية، ويف إحداث األثر املطلوب يف 
لقطاع الزراعة.

اجلدول رقم )19(: موازنة وزارة الزراعة خالل املّدة 2021-2017

نسبة املوازنة الرأسمالية املوازنة الرأسماليةاملوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
إلى إجمالي املوازنة

201749,498,67838,552,80610,945,872%22
201857,465,00037,871,00019,594,000%34
201955,222,75338,555,68916,667,064%30
202048,934,31637,921,00011,013,316%23
202155,813,00046,130,0009,683,000%17

ج- تحليل موازنة المركز الوطني للبحوث الزراعية)17(
للبحوث  الوطني  للمركز  ُخصصت  التي  املالية  املوازنات  أن  إلى  املالية  البيانات  تشير 
الزراعية، تراوحت بني 8.7 مليون دينار عام 2017، و8.4 مليون دينار عام 2021، إذ كان 
ثّمة هبوط ملموس عام 2020، فقد انخفضت املوازنة املالية إلى 7.3 مليون دينار نتيجة 

خفض املوازنات احلكومية بسبب جائحة كورونا.

املشاريع  موازنة  أن  إلى  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  موازنات  واقع  حتليل  ويشير 
موازنة  من   %13 نسبتها  وشكلت   2021 عام  دينار  مليون   1.1 بني  تراوحت  الرأسمالية 
املركز، و2.6 مليون دينار عام 2017 وشكلت نسبتها حوالي 24% من موازنة املركز، وهذا 
يبني أن اإلنفاق اجلاري يف املركز يستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة املؤسسة، ما قد 

يؤدي إلى انعدام البرامج الفاعلة للبحث والتطوير يف قطاع الزراعة.

بدأت  املركز  موازنة  يف  الرأسمالية  املخصصات  أن   )20( رقم  اجلدول  يف  البيانات  وتبنّي 
واستمرت  الوزارة،  موازنة  من   %24 حوالي  شكلت  إذ   ،2017 عام  من  باالنخفاض 
املركز يف  أمام  ُيعّد حتديًا كبيرًا  2021، وهذا  13% عام  إلى  أن وصلت  إلى  باالنخفاض 
تنفيذ االستراتيجية، ويف إحداث األثر املطلوب يف البحث والتطوير واالبتكار يف قطاع 

الزراعة.

17   مصدر سابق )12(.
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اجلدول رقم )20(: موازنة املركز الوطني للبحوث الزراعية خالل املّدة 2021-2017

املوازنة الرأسماليةاملوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
نسبة املوازنة 
 الرأسمالية إلى
إجمالي املوازنة

20178,748,4176,684,8642,063,553%24
20187,736,0006,076,0001,660,000%21
20197,438,7125,720,6571,718,055%23
20207,261,6846,038,0001,223,684%17
20218,396,0007,289,0001,107,000%13

د- تحليل موازنة المؤسسة التعاونية األردنية)18(
تشير البيانات املالية إلى أن املوازنات املالية التي خصصت للمؤسسة التعاونية األردنية 
تراوحت بني 1.6 مليون دينار عام 2017، إلى 2.1 مليون دينار عام 2021، إذ كان ثّمة 

ارتفاع يف موازنة املؤسسة خالل املّدة 2021-2017.

ويشير حتليل واقع موازنات املؤسسة التعاونية األردنية إلى أن موازنة املشاريع الرأسمالية 
1% من موازنة املؤسسة، و82  2019 وشكلت نسبتها  20.6 ألف دينار عام  تراوحت بني 
أن  يبني  وهذا  املؤسسة،  موازنة  من   %4 حوالي  نسبتها  وشكلت   2020 عام  دينار  ألف 
اإلنفاق اجلاري يف املؤسسة يستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة املؤسسة، ما قد يؤدي 

إلى انعدام البرامج الفاعلة للبحث والتطوير يف قطاع التعاون الزراعي.

وتشير البيانات يف اجلدول رقم )21( إلى أن املخصصات الرأسمالية يف موازنة املؤسسة 
تنفيذ  يف  املؤسسة  أمام  كبيرًا  حتديًا  ُيعّد  وهذا   ،2017 عام  من  باالنخفاض  بدأت 

االستراتيجية، ويف إحداث األثر املطلوب يف تطوير قطاع التعاون الزراعي.

اجلدول رقم )21(: موازنة املؤسسة التعاونية األردنية خالل املّدة 2021-2017

 املوازنة املوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
الرأسمالية

نسبة املوازنة الرأسمالية 
إلى إجمالي املوازنة

20171,618,3811,545,79872,583%4
20181,676,0001,626,00050,000%3
20191,772,5631,751,94620,617%1
20202,010,0001,928,00082,000%4
20212,137,0002,097,00040,000%2

18   مصدر سابق )12(.
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هـ - تحليل موازنة مؤسسة اإلقراض الزراعي)19(
الزراعي  اإلقراض  ملؤسسة  خصصت  التي  املالية  املوازنات  أن  إلى  املالية  البيانات  تشير 
ثّمة  كان  إذ   ،2021 عام  دينار  مليون  و52   ،2017 عام  دينار  مليون   57.6 بني  تراوحت 
45.3 مليون دينار نتيجة  2020، فقد انخفضت املوازنة املالية إلى  هبوط ملموس عام 

خفض املوازنات احلكومية بسبب جائحة كورونا.

الرأسمالية  املشاريع  موازنة  أن  الزراعي  اإلقراض  مؤسسة  موازنات  واقع  حتليل  ويوضح 
املؤسسة،  موازنة  من   %87 نسبتها  وشكلت   2018 عام  دينار  مليون   47 بني  تراوحت 
87% من موازنة املؤسسة. وهذا  2020 وشكلت نسبتها حوالي  و45.3 مليون دينار عام 
يبني أن اإلنفاق الرأسمالي يف مؤسسة اإلقراض الزراعي يستحوذ على نسبة كبيرة من 
موازنة املؤسسة، ما قد يساعد املزارعني على االستمرار يف النشاط الزراعي وزيادة حجم 

االستثمار يف القطاع الزراعي.

وتبنّي البيانات يف اجلدول رقم )22( أن املخصصات الرأسمالية يف موازنة مؤسسة اإلقراض 
الرأسمالي  اإلنفاق  نسبة  وتراوحت   ،2021-2017 املّدة  خالل  مستقرة  كانت  الزراعي 
2020، وهذه ُتعّد ميزة إيجابية  2017 و85% عام  88% عام  إلى إجمالي املوازنة بني 
للمؤسسة، إذ حتسن من قدرتها على إحداث األثر املطلوب يف التوجهات االستراتيجية 

لقطاع الزراعة.

اجلدول رقم )22(: موازنة مؤسسة اإلقراض الزراعي خالل املّدة 2021-2017

املوازنة الرأسمالية املوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
)القروض(

نسبة املوازنة 
الرأسمالية إلى 
إجمالي املوازنة

201757,608,1706,661,41150,946,759%88
201853,675,0226,717,79346,957,229%87
201953,569,8636,865,53346,704,330%87
202045,308,1876,598,06738,710,120%85
202152,002,0607,002,06045,000,000%87

19   اخلطة التنفيذية لألعوام )2020-2025(، مؤسسة اإلقراض الزراعي.
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والمؤسسات  الزراعة  وزارة  أداء  في  الخلل  مواطن  رابعًا: 
التابعة لها

تعاني وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها من عدم وضع أولويات ملشاريع االستراتيجية   -
ووضع خطة زمنية للتنفيذ تركز على املدى الزمني لهذه االستراتيجية. ومع أن الوزارة 
واملؤسسات التابعة لها تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعداد 
برنامج تنفيذي، وكان آخرها البرنامج التنفيذي )2021-2024( »أولويات السياسة 
والبرامج واملشاريع«)20(، إاّل أن هذا البرنامج يتضمن مشاريع االستراتيجية املستمرة 
التي يتوافر لها التمويل من اخلزينة أو القروض، ويعاني من عدم قيام وزارة الزراعة 

باملتابعة الدائمة لتنفيذ املشروعات واملبادرات التي تضمنتها االستراتيجية.

ما  لها،  التابعة  واملؤسسات  الزراعة  وزارة  يف  البشرية  القدرات  يف  وضعف  نقص  ثّمة   -
الوزارة،  عمل  حتكم  التي  والتعليمات  واألنظمة  بالقوانني  االلتزام  على  سلبًا  انعكس 
و21  الزراعة،  وزارة  على  احملاسبة  لديوان  رقابية  مالحظة   39 ورد  لذلك  ونتيجة 
املركز  على  رقابية  مالحظة  و67  الزراعي،  اإلقراض  مؤسسة  على  رقابية  مالحظة 
الوطني للبحوث الزراعية، وقد مت العمل على معاجلة معظمها، وكان جزء كبير من 

هذه املالحظات يتصل بتنفيذ املشاريع والعمليات املالية)21(.

من أهم مواطن اخللل يف أداء وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها، ضعف املوارد املالية،   -
إذ أشارت نتائج التحليل املالي إلى أن متطلبات تنفيذ برامج االستراتيجية ومشاريعها 
لعام 2021 قدرت بحوالي 108 ماليني دينار، بينما بلغت املوازنات التي مت تخصيصها 
لتنفيذ برامج  إلى فجوة متويلية  أّدى  56 مليون دينار، وهذا  الزراعة حوالي  لقطاع 
االستراتيجية بلغت قيمتها حوالي 42 مليون دينار ُقدرت نسبتها بحوالي 39% من 
يف  جوهري  خلل  إلى  سيؤدي  وهذا  االستراتيجية.  وثيقة  بحسب  املطلوب  التمويل 

قدرة الوزارة واملؤسسات التابعة لها على تنفيذ برامج االستراتيجية.

تبني نتائج التحليل لتنفيذ االستراتيجية أن وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها تعاني   -
من مشكلة مؤسسية تتصل بالتغيير والتحديث، وخاصة تطوير منظومة التشريعات 
وتنفيذ متطلبات اإلصالح اإلداري واالقتصادي، إذ تضمنت االستراتيجية تنفيذ 38 
أن هذه اإلجراءات  ُينّفذ منها سوى ثمانية إجراءات، مع  لم  إداريًا وتشريعيًا،  إجراًء 
اإلدارية والتشريعية قد ال تتطلب مخصصات مالية لتنفيذها. وقد ورد هذا التقييم 

20   البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
21   التقرير السنوي الثامن والستون لعام 2019، ديوان احملاسبة 2020.
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يف تقرير مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز يف آخر تقييم له لوزارة الزراعة يف الدورة 
الثامنة )2017/2016()22(، إذ بينت نتائج التقييم أن الوزارة لم تتعّد 30.2% نقطة 
القيادة  معيار  أن  املمكنات  تقييم  بنّي  حيث  التقييم،  يف  املعتمدة  املعايير  متوسط  يف 
حقق 28.78% نقطة، ومعيار االستراتيجية 30.6%، ومعيار األفراد 23%، ومعيار 
الشراكات واملوارد 26.6%، ومعيار العمليات 29.6%. وحققت الوزارة يف معيار نتائج 
متلقي اخلدمة 62.3%، ويف نتائج األفراد 32.6%، ونتائج املجتمع 14.5%، والنتائج 
سلوكات  يف  التغيير  إرادة  تبني  إيالء  أهمية  يبني  التقييم  وهذا   .%53.4 الرئيسة 

اإلدارة العليا وممارساتها يف وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها.

الزراعة،  وزارة  النهائي/  التقييمي  التقرير  والشفافية،  احلكومي  األداء  لتميز  الثاني  اهلل  عبد  امللك  جائزة     22
الدورة الثامنة )2017/2016(، مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز، 2018.
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خامسًا: توصيات تقارير حالة البالد)23( 
بالقطاع  عالقة  لها  التي  التوصيات  من  العديد  السابقة  البالد  حالة  تقارير  تضمنت 
الزراعي. وتشير املراجعة إلى وجود توصيات لم ُتنفذ، وأخرى ُنّفذت جزئيًا أو بالكامل، 

وعلى النحو التالي: 

اإلجراءالتوصية
وفق  اجلديدة  األولويات  مع  ينسجم  مبا  الوزارة  هيكلة  إعادة 

م لألعوام 2025-2020.   لم ُينفذ.استراتيجية ُتصمَّ

إدخال التكنولوجيا األحدث يف الزراعة بالتعاون مع املركز الوطني 
للبحوث الزراعية، واستخدام احملطات الزراعية للوزارة واملركز.

إلدخال  اجلزئي  التنفيذ  مت 
برامج  خالل  من  التكنولوجيا 
اإلقراض  مؤسسة  حوافز 
مع  الشراكات  ومشروع  الزراعي 
يف  لالستثمار  اخلاص  القطاع 

احملطات الزراعية.
االلتزام بفصل مساهمة احلكومة يف صندوق املخاطر عن موازنة 
الوزارة. فمساهمة احلكومة وردت منفصلة عن موازنة الوزارة ونّص 

عليها قانون الصندوق.

املخاطر  صندوق  ميتلك 
عن  مستقاًل  حسابًا  الزراعية 

حسابات الوزارة.
القادمة  اخلمس  السنوات  يف  الزراعة  قطاَع  الوزارة  تقود  أن  يجب 
املزارع،  تعريف  إعادة  تشمل  وشاملة،  متدرجة  إصالح  عملية  إلى 
القطاع يف ضوء  العام للمزارعني، وتوجيه  وتطوير قانون االحتاد 
الدروس املستفادة، ومن ضمنها درس جائحة كورونا، والتركيز على 
التكنولوجيا احلديثة  الداخلي، وإدخال  التسويق  تطوير حلقات 

التي ترفع اإلنتاجية وتخّفض التكاليف.

يف  األولويات  هذه  تبني  مت 
الوطنية  االستراتيجية 
2020-( الزراعية  للتنمية 

برنامج  لها  وُوضع   ،)2025
تنفيذي.

العمل جاٍر على تعبئة الشواغر استكمال تعبئة الشواغر يف جدول التشكيالت.
بحسب بالغات رئاسة الوزراء.

وموازنة  الرأسمالية  املوازنة  يف  املالية  املناقالت  إجراءات  تسهيل 
مجالس احملافظات (الالمركزية( يف ضوء قرار تخفيض املوازنة.

يف  تشريعي  إجراء  إلى  حتتاج 
وزارة املالية.

يبقى  ال  كي  املركز،  موازنة  يف  للبحوث  املالية  املخصصات  زيادة 
على  معتمدًا  املركز(  عمل  أساس  هو  (الذي  البحثي  النشاط 

املشاريع البحثية املمّولة من اخلارج.
لم ُينفذ.

تغيير اإلجراءات اإلدارية املتبعة يف املوافقات الرسمية على توقيع 
اتفاقيات املشاريع من اجلهات احلكومية، والتي تشترط العودة إلى 

جهات مرجعية خارج املركز.
لم ُينفذ.

العودة إلى اإلجراءات التي كانت متبعة قبل عام 2017 والقاضية 
البحوث  قروض  اتفاقيات  بتوقيع  للمركز  العام  املدير  بتفويض 
بالتعاون مباشرًة مع وزارة التخطيط، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة 

لة من اخلارج. أعداد املشاريع البحثية املموَّ

لم ُينفذ.

23   تقرير حالة البالد 2020، املجلس االقتصادي واالجتماعي.
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اإلجراءالتوصية
خططها  وضع  تتولى  وهي  وإداري،  مالي  استقالل  لديها  املؤسسة 
اإلقراضية يف ضوء احتياجات القطاع الزراعي ووفقًا ملا تسمح به 
َلف  مصادر التمويل التي تعتمد أساسًا على رأس مال املؤسسة، والسُّ
رمزية،  بفوائد  املركزي  البنك  من  عليها  حتصل  أن  ميكن  التي 
والسيولة املتوافرة لديها والتي تعتمد بدورها على ما حتصله من 

القروض املستَحقة على املقترضني.

ُمنفذ تنفيذًا كاماًل.

القطاع  لها  يتعرض  التي  واملخاطر  املوسمية  لألحوال  استجابًة 
تقوم  احلكومة،  إليها  تلجأ  التي  املعاجلات  مع  وانسجامًا  الزراعي 
املؤسسة بجدولة بعض القروض، والتساهل يف إجراءات التحصيل 
من القروض املستحقة، حتى أنها تقوم أحيانًا بخفض نسبة الفائدة 

أو إلغائها، وتتحمل احلكومة القيم املالية املترتبة على ذلك.

بدون  قروض  حزمة  إصدار  مت 
دينار  مليون   35 بقيمة  فائدة 
ومت  كورونا.  أزمة  ملواجهة 
بدون  دينار  ماليني   10 إقراض 
فوائد للمزارعني املتضررين من 

الصقيع.
للمزارعني،  اإلقراضية  خدماتها  تطوير  أجل  من  املؤسسة  حتتاج 
إلى زيادة رأسمالها بطريقة تدريجية ولكن دائمة. كما حتتاج إلى 
رفع قيمة السلفة املقدمة من البنك املركزي إلى أقصى حد ممكن 

وخفض فائدتها إلى أدنى حد ممكن.

من  املركزي  البنك  سلفة  ُرفعت 
70 مليون دينار إلى 100 مليون 

دينار سنويًا.

إن زيادة اخلدمة اإلقراضية للمزارعني ال تقوم وحْسب على توافر 
الفائدة على  أيضًا على نسبة  املخصصات اإلقراضية، إمنا تعتمد 
من  التحصيل  ونسبة  لإلقراض،  املطلوبة  والضمانات  القروض، 

القروض املستحقة.

لم ُينفذ.

يف  موازنتها  يف  حاد  نقص  من  تعاني  التعاونية  املؤسسة  تزال  ما 
موازنتها  من  اخلصم  أن  ويبدو  واجلارية،  الرأسمالية  املخصصات 
2.1 مليون دينار سيتكرر يف األعوام  التي تبلغ قيمتها اإلجمالية 
املوازنة  وزيادة  بل  التوجه،  هذا  إيقاف  يجب  ولذلك  املقبلة.  
ماليني   5 إلى  وصواًل  سنويًا  دينار  مليون  نصف  بنسبة  تدريجيًا 

دينار على األقل يف عام 2026.   

لم ُينفذ.

إّن زيادة املوازنة املقترحة يف البند السابق تتيح املجال للمؤسسة 
اخلدمات  وتقدمي  التوعوي،  التعاوني  بدورها  للقيام  التعاونية 
أنشطتها  ومتابعة  حساباتها  وتدقيق  للجمعيات  االستشارية 
واملشاكل اإلدارية التي تواجهها، ومتابعة احتياجاتها لدى اجلهات 

الرسمية، وتنشيط املعهد التعاوني.

لم ُينفذ.

بأنواعها،  التعاونية  للجمعيات  متويلية  نافذة  توفير  من  بّد  ال 
ومنها التعاونيات الزراعية.

مؤسسة  يف  النافذة  توفير  مت 
اإلقراض الزراعي.

ال بد من نقل النشاط التمويلي الذي تتواله وزارة التخطيط إلى 
لم ُينفذ.املؤسسة بأسرع وقت ممكن.

على  أو  األرباح،  ضريبة  من  التعاونية  اجلمعيات  إعفاء  من  بد  ال 
وحْسب  دينار  ألف   100 على  تزيد  التي  األرباح  إخضاع  األقل 

للضريبة.
لم ُينفذ.
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المؤسسي  العمل  لتقييم  وتوصيات  مقترحات  سادسًا: 
وتحسين األداء 

الزراعية  السياسات  يف  النظر  بإعادة  قامت  لها  التابعة  واملؤسسات  الزراعة  وزارة  أن  مع 
استجابة للدروس املستفادة من جائحة كورونا، إاّل أن نتائج التقييم يف هذا التقرير تبني 
أن األطر املؤسسية والتنفيذية لم ترتق إلى مستوى التغير يف السياسات، ونتيجة لذلك 
وإعادة  السياسات  توجيه  إعادة  من  بّد  ال  وبالتالي  متواضعة،  كانت  التقييم  نتائج  فإن 
التوصيات  من  مجموعة  املراجعة  وتقترح  األداء.  مستوى  لتحسني  األولويات  يف  النظر 

على النحو التالي:

سابعًا: التوصيات
أ- وزارة الزراعة

الزراعية واألنشطة  إعادة النظر يف املنظومة التشريعية التي حتكم عمل األنشطة   .1
الداعمة لها مبا يضمن تبسيط اإلجراءات. 

على  والرقابة  التفتيش  إجراءات  وحوكمة  الزراعي  اإلنتاج  مدخالت  سوق  حترير   .2
األنشطة االقتصادية. 

يف  االزدواجية  عدم  ومراعاة  للوزارة،  األساسية  املهام  مع  الصالحيات  مواءمة   .3
الصالحيات مع الوزارات واملؤسسات األخرى. وتفويض الصالحيات ملديريات الزراعة 

يف امليدان. 

التدريب على التكنولوجيا الزراعية احلديثة وتطوير منظومة اإلرشاد الزراعي.  .4

استكمال قاعدة البيانات الزراعية، وتفعيل تسجيل املزارعني لتحويل القطاع الزراعي   .5
من قطاع غير منظم إلى قطاع زراعي منظم.

يف  املتداولة  الزراعية  املنتجات  جودة  وتطوير  الداخلي،  التسويق  قنوات  تطوير   .6
األسواق احمللية لتقليل نسبة الفاقد من الغذاء.

 ))BOT إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي حتقق اجلدوى االقتصادية بنظام  .7
لتشجيع الصناعات الزراعية املعتمدة على املدخالت احمللية.

أنشطة  متويل  يف  املزارعني  مشاركة  وزيادة  الزراعية،  املخاطر  صندوق  عمل  تطوير   .8
الصندوق من خالل تنفيذ برامج للتأمني التكافلي التعاوني.
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ب- املركز الوطني للبحوث الزراعية
Cash Crops((، وإدخال األصناف  توجيه البحوث الزراعية إلى الزراعة التجارية   .1

التجارية إلى القطاع الزراعي لزيادة القيمة املضافة عليه.

منح  ليستطيع  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز   ملختبرات  التحتية  البنية  تطوير   .2
الشهادات التي تتطّلبها األسواق التصديرية، وخاصة يف مجال البذور.

الوطني  املركز  موازنة  يف  مستقاًل  برنامجًا  بوصفها  الزراعية  األعمال  حاضنة  إدراج   .3
للبحوث الزراعية، وتوفير مخصصات كافية لها. 

 

ت- مؤسسة اإلقراض الزراعي
توسيع خدمات مؤسسة االقراض الزراعي املصرفية لتشمل استقبال الودائع وصرف   .1
من  التعاونية  واملؤسسة  الوطني  واملركز  الزراعة  وزارة  برامج  من  املزارعني  مستحقات 

خالل البطاقات اإللكترونية.

العمل على تطبيق برنامج للتأمني على حياة املقترضني، إذ إن املشاريع فردية وثّمة   .2
مشكلة يف حال وفاة املقترض.

ث- املؤسسة التعاونية األردنية
إعادة النظر يف األنظمة التي حتكم عمل اجلمعيات التعاونية لضمان التخصص يف   .1

العمل التعاوني وخاصة اجلمعيات الزراعية.

وضع منظومة للحوافز الضريبية للجمعيات التعاونية مرتبطة باالستثمار والتشغيل   .2
وخلق فرص العمل
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المراجع
إحصاءات التجارة اخلارجية، دائرة اإلحصاءات العامة:  )1 

/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/externaltrade

إحصاءات العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامة:  )2 
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/

Emp_unEmp.htm

اإلحصاءات الزراعية، دائرة اإلحصاءات العامة:  )3 
/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/agriculture/crops-statistics

االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية )2020-2025(، وزارة الزراعة.  )4

البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، وزارة التخطيط والتعاون   )5
الدولي. 

التقرير السنوي الثامن والسّتون لعام 2019، ديوان احملاسبة 2020.  )6

احلسابات القومية، دائرة اإلحصاءات العامة:  )7 
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/nationalaccount/quarterly-esti-

/mates

اخلطة التنفيذية لألعوام )2020-2025(، مؤسسة اإلقراض الزراعي.  )8

والتطوير  االستراتيجي  التخطيط  مديرية   ،2020 لعام  والتقييم  املتابعة  تقارير   )9
املؤسسي، وزارة الزراعة.

10(  تقارير اإلجناز لعام 2020، مؤسسة اإلقراض الزراعي.

11(  تقارير اإلجناز لعام 2020، املركز الوطني للبحوث الزراعية.

12(  تقرير حالة البالد 2020، املجلس االقتصادي واالجتماعي.

13(  جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية، التقرير التقييمي 
الثاني  الثامنة )2017/2016(، مركز امللك عبد اهلل  الزراعة، الدورة  النهائي/ وزارة 

للتميز، 2018.

14(  قانون املوازنة العامة لسنة 2021، دائرة املوازنة العامة.

 15(  مصفوفة اإلصالح االقتصادي )2022-2018(:
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Jordan Five Year Reform Matrix Implementation _Agricul-«
ture_water« وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

المالحق

امللحق رقم )1(: حتليل املشاريع واإلجراءات االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 
)2025-2020(

طبيعة املشروع أو اإلجراءالرقم
التدخل

اجلهة 
املسؤولة

وضع 
املشروع أو 

اإلجراء

املوازنة املقترحة يف 
االستراتيجية لعام 

2021

1
تعديل قانون احتاد املزارعني ليشمل املزارعني كافة 

ومعاجلة الثغرات التي متنع تأسيس االحتادات 
النوعية.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

2
التطوير والتعديل للتشريعات املتصلة بترخيص 

األنشطة الزراعية لترخيص األنشطة كافة بجميع 
أحجامها.

10,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةإجراء

3,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةإجراءإصدار قانون غرفة زراعة األردن.3

إجراءتطوير أنظمة اجلمعيات التعاونية الزراعية.4
املؤسسة 
التعاونية 
األردنية

5,000لم ينفذ

إجراءتأسيس احتاد نوعي للجمعيات التعاونية الزراعية.5
املؤسسة 
التعاونية 
األردنية

5,000لم ينفذ

75,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعإنشاء قاعدة بيانات زراعية شاملة.6

7
التطوير واإلنشاء والصيانة لألبنية واملرافق 

1,311,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالزراعية.

8
التطوير واإلدامة والتشغيل للخدمات احلكومية 

3,143,458نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالزراعية.

200,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعبناء القدرات املؤسسية لوزارة الزراعة.9

10
ربط اخلدمات الزراعية احلكومية بتسجيل املنشآت 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءوتشغيل العمالة واستهالك املياه.

11
تعديل قانون صندوق املخاطر الزراعية ليشمل عددًا 

5,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةإجراءأكبر من املخاطر الزراعية.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعدراسة تأسيس برنامج التأمني التكافلي التعاوني.12

5’000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعدراسة تأسيس شركة التأمني التكافلي التعاوني.13

1,000,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةإجراءتطوير خدمات صندوق إدارة املخاطر الزراعية.14

15
إنشاء منصة رقمية للسجالت املزرعية والوصول إلى 

األسواق واإلرشاد اإللكتروني وإدارة املخاطر وإنتاجية 
املياه.

806,150نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروع

1,667نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعإصدار رخص االستيراد والتصدير اإللكترونية.16

1,667لم ينفذوزارة الزراعةمشروعرقمنة شهادات الصحة النباتية واحليوانية.17

1,667لم ينفذوزارة الزراعةمشروعرقمنة شهادات املنشأ للمحاصيل احلقلية.18

2,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعرقمنة التسجيل والتراخيص للمنشآت الزراعية.19

2,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعرقمنة شهادات نتائج مختبرات الثروة النباتية.20
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21
تعزيز اإلدماج االجتماعي للشباب والسيدات من 

مشروعخالل املهارات اخلضراء لتحقيق التنمية املستدامة.
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

310,000نفذ

22
إدخال التطبيقات الرقمية والذكاء االصطناعي 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعلتتبع السوسة ومراقبتها وتقييم عمليات املكافحة.

23
دعم استخدام التقنيات الرقمية يف الوصول إلى 

33,333لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاألسواق.

10,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعتشغيل نظام معلومات األسواق الداخلية واخلارجية.24

25
تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

16,667لم ينفذوزارة الزراعةمشروعقطاع األسماك.

26
إعداد خارطة رقمية لالستثمار يف قطاع األسماك 

قائمة على حتليل املوارد املائية ومالءمتها لالستزراع 
السمكي.

10,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروع

27
حزمة متويل مشاريع الزراعة املائية الهيدروبونيك 

مشروعواألكوابونيك ونظم الري احلديثة.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

مشروعدعم استخدام الطاقة الشمسية يف قطاع الزراعة.28
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1.080,000نفذ

29
دعم التحول إلى التربية املغلقة يف مزارع الثروة 

مشروعاحليوانية.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

500,000نفذ

30
االستثمار يف املجترات الصغيرة وانتشال األسر 

700,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالريفية من الفقر.

مشروعإنشاء مشاريع ريادية للتكامل النباتي السمكي.31
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

250،000نفذ

32
دعم متويل مشاريع األكوابونيك على املستوى 

مشروعالصغير واملتوسط.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

83,333نفذ

مشروعدعم املشاريع املكثفة لالستزراع السمكي.33
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

166,667نفذ

34
التدريب والتشغيل من خالل التكنولوجيا الزراعية 

283,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاحلديثة/ احملطات الزراعية.

35
التشغيل من خالل خدمات العمالة الزراعية )تنظيم 

850,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالعمالة الزراعية(

283,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالتشغيل من خالل املكننة الزراعية.36

37
إنشاء محطة لتدريب املزارعني والعاطلني عن العمل 

96نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروععلى أنظمة األكوابونيك.

38
حتسني ظروف املعيشة وزيادة كفاءة املتضررين من 

مشروعآثار األزمة السورية.
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

237,597نفذ
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39
مشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل 

مشروع)ريجيب(/ املدارس احلقلية.
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

87,500نفذ

40
حتسني القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يف 

مشروعوادي األردن وإدخال تقنيات يف كفاءة استخدام املياه.
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

383,333نفذ

41
استكشاف مشروع زراعي عالي القيمة وشامل 

361,015نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاجتماعياً وموفرًا للمياه يف األردن/ سّد التنور.

مشروعنشر تقنيات الزراعة املائية يف املناطق املرتفعة.42
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

0لم ينفذ

43
تعزيز اإلدارة املستدامة ملياه الري واستخدام املياه 

غير التقليدية.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

165546نفذ

بحث تطوير حوكمة تخصيص موارد املياه املستدامة.44
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعة

31,000نفذ

45
تطوير أغشية مركبة ذات قابلية منخفضة 

لالنسداد.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

36,368نفذ

46
استخدام التنوع الوراثي وبرنامج تربية املخاليط 

لتعزيز قدرة املزارع للتكيف مع تغير املناخ.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

71,000نفذ

بحث حتسني إدارة قطعان اإلبل إلنتاج احلليب.47
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

18,750نفذ

بحث حاضنة االبتكار الزراعي.48
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

8,571نفذ

49
احلصر والتحديد ألراضي اخلزينة القابلة للزراعة، 

وحتديد احملاصيل الزراعية االستراتيجية املمكن 
زراعتها.

مشروع
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

5,000نفذ

50
تقييم تأثير بعض العمليات الزراعية والظروف 

Phoe- )املناخية على انتفاخ ثمار النخيل وتقشيرها 
nix dactylifera L( صنفي املجهول والبرحي.

بحث 
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

4,960نفذ

بحث بحوث الزراعة املستدامة.51
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

175,000نفذ

بحث الصون واالستغالل للموارد الوراثية احمللية. 52
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

100,000نفذ

بحث بحوث اإلطار الوطني للسالمة اإلحيائية.53
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

27،143نفذ
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بحث استخدام املخلفات الزراعية يف تغذية احليوان.54
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

5,525نفذ

بحث برنامج األبحاث الزراعية.55
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

1,370,000نفذ

بحث إكثار بذار القمح والشعير حتت الري.56
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

340,000نفذ

57
زراعة األعالف باستخدام املياه غير التقليدية/ 

محافظة املفرق.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

30,000نفذ

بحث احلد من أثر املناخ السلبي على قطاع النخيل والتمور.58
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

59
بحوث مكافحة متكاملة لآلفات واألمراض 

االقتصادية التي تصيب النخيل.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

60
مشكلة التنفيخ للثمار وإدخال املكننة يف خدمة 

الشجرة والبستان وإدخال أصناف جديدة منافسة.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

بحث إدخال تقنيات حديثة للري.61
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

62
االحتياجات والكيفية إلضافة السماد ألشجار 

النخيل من حيث النوع والكم ووقت اإلضافة يف ظّل 
نوعية الترب األردنية.

بحث 
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

63
جتارب اجتماعية الشتراك املجتمع احمللي يف قطاع 

النخيل.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

64
رفع كفاءة عمليات قبل احلصاد والتعقيم واخلزن 

والتدريج وما بعدها، وتقليل الفاقد وإدخال املكننة 
املناسبة لرفع كفاءة اإلنتاج من التمور.

بحث 
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

65

تقييم جتربة مؤسسة اإلقراض الزراعي من حيث 
البروتوكوالت والعمليات واإلجراءات احلالية ملؤسسة 

اإلقراض الزراعي لضمان االستخدام الفعال والكفؤ 
ملوارد املؤسسة.

إجراء
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

5,000لم ينفذ

66
حزمة متويل استغالل أراضي اخلزينة وزراعة 

مشروعاحملاصيل االستراتيجية.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

مشروعاإلعمار واالستغالل لألراضي البعلية.67
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

3,218,400نفذ
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مشروعتطوير مصادر املياه واستخدام التقنيات احلديثة.68
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

2,520,000نفذ

69
متويل مدخالت اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي 

مشروعواحليواني.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

4,680,000نفذ

70
متويل القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر 

مشروعوالبطالة.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

5,443,200نفذ

مشروعبرنامج التمويل الريفي.71
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

2,160,000نفذ

مشروعبرامج اإلقراض املوجه.72
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

13,200,000نفذ

مشروعمشروع التنمية والتطوير للثروة احليوانية.73
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

14,904,000نفذ جزئيًا

مشروعحزمة متويل مشاريع اجلمعيات التعاونية الزراعية.74
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ جزئيًا

75
تصميم »إعانات ذكية« للمحاصيل التصديرية األقل 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءاستهالكًا للمياه )إعادة توجيه الدعم(.

76
دراسة االستزراع السمكي خللق فرص العمل يف أراضي 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءاخلزينة )السدود واألنهار والساحل(.

12,500لم ينفذوزارة الزراعةإجراءتسجيل العالمات التجارية لألسماك األردنية.77

75,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءوضع رزنامة زراعية ملواعيد إنتاج األسماك احمللية.78

79
إنشاء مركز لإلرشاد والتدريب يف مجال تربية 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاألسماك.

80
إنشاء املفرخات السمكية إلنتاج أفراخ ذات جودة 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروععالية.

81
اإلنشاء والتجهيز ملركز اإلنذار املبكر والسيطرة على 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعمكافحة سوسة النخيل احلمراء وغيرها من املخاطر.

82
تنفيذ حمالت مكافحة مكثفة للحدائق املنزلية 

40,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعوأشجار الشوارع.

20,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعإزالة األشجار ذات األصناف الرديئة واملصابة.83

84
تنفيذ برامج املدارس احلقلية والتدريب امليداني يف 

20,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعمكافحة السوسة.

85
تقييم احملطات الزراعية ووضع آلية للشراكات مع 

5,000نفذوزارة الزراعةإجراءالقطاع اخلاص يف استثمار احملطات.

86
بناء القدرة على التكيف مع تغير املناخ يف األردن 

من خالل حتسني كفاءة استخدام املياه يف القطاع 
الزراعي.

6,650,306نفذوزارة الزراعةمشروع
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87
احلد من تدهور األراضي من خالل استعادة األراضي 

4,800,000نفذوزارة الزراعةمشروعاملتدهورة وإدارتها املستدامة يف شمال األردن.

88
استغالل مصادر املياه ومنح تصاريح حفر آبار ارتوازية 

ملزارع األسماك املرخصة واجلديدة الستدامة مشاريع 
تربية األسماك. 

5,000نفذوزارة الزراعةإجراء

2,610,000نفذوزارة الزراعةمشروعدعم الثروة النباتية.89

315,000نفذوزارة الزراعةمشروعمكافحة آفة دودة الزرع.90

91
استخدام الرزنامة الزراعية لزيادة اإلنتاج يف 

20,000نفذوزارة الزراعةإجراءمحاصيل العجز.

1,125,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاستصالح األراضي الزراعية وإنشاء آبار جمع املياه. 92

720,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعصيانة الينابيع وقنوات الرّي.93

990,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالدعم واحلماية للثروة احليوانية.94

2,500,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاإلنشاء والتأهيل والتجهيز لعيادات بيطرية.95

3,000,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعإكثار البذار احملسن حملاصيل احلبوب.96

905,400نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعمشاريع مكافحة الفقر.97

مشروعإنشاء شركة للخدمات التسويقية.98
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

250,000لم ينفذ

مشروعحزمة متويل إنشاء مخازن التبريد للخضار والفواكه.99
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

100
حزمة متويل التحديث والتطوير لوسائل النقل املبرد 

مشروعللمنتجات الزراعية.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءتعديل نظام أسواق اجلملة للخضار والفواكه.101

1,667لم ينفذوزارة الزراعةإجراءإصدار دليل شروط التخزين املبرد للخضار والفواكه. 102

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءدراسة ربط الصادرات الزراعية بالواردات الزراعية.103

104
إنشاء 5 مشاغل للتعبئة والتدريج جديدة وحديثة 

يف اململكة.
50,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

105
إنشاء كونسورتيوم مع بلدان أخرى منتجة للتمور 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءلفتح أسواق جديدة للتمور األردنية.

106
إنشاء وحدة يف وزارة الزراعة تعنى بقطاع النخيل 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءوالتمور وتدريب الكادر املناسب للعمل به.

833,333لم ينفذوزارة الزراعةمشروعمكننة العمليات يف أسواق اجلملة.107

108
تشجيع منشآت التعبئة والتدريج على مستوى 

300,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاملزرعة.

109
دراسة إنشاء شركة لتأجير عبوات احلقل 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعالبالستيكية.

110
دراسة االستفادة من الرحالت اجلوية العارضة يف 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعخفض تكاليف الشحن اجلوي.

111
إجراء دراسات اجلدوى البيئية لتحديد احتياجات 

االستثمار وتوفير معلومات السوق للمزارعني 
احملتملني.

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروع
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112
دراسة جدوى إنشاء مركز تدريب إقليمي للتمور 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروع)وخاصة صنف املجهول( يف األردن.

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعإنشاء مختبر أنسجة النخيل.113

114
اإلنشاء والتأهيل والتجهيز ملختبرات الثروة 

3,000,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاحليوانية.

115
التطوير واإلنشاء والتجهيز ملختبرات الثروة 

1,050,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالنباتية.

116
تشجيع صناعات التمور الفائضة واملنتجات الثانوية 

مشروعللنخيل والتمور.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

154,000لم ينفذ

مشروعحزمة متويل مشاريع الصناعات الزراعية.117
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

مشروعقروض امليكنـة والتصنيع الزراعي.118
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

504,000نفذ

119
دراسة إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع نخيل 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءالتمر على طول سلسلة القيمة يف األردن.

120
دراسة سالسل اإلنتاج للمنتجات الزراعية وعناقيد 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعالصناعات الزراعية.

121
دراسة الفرص املتاحة للصناعات الزراعية املعتمدة 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروععلى املوارد احمللية.

122
دراسة اجتاهات اإلنتاج احمللي واالستيراد يف أسواق 

دول اخلليج للمحافظة على احلصة السوقية 
للمنتجات األردنية.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروع

123
دراسة تنافسية املنتجات الزراعية األردنية يف أسواق 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعشرق أفريقيا وشرق آسيا للنفاذ إلى هذه األسواق.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعدراسة إنشاء شركة للصادرات الزراعية. 124

125
تسجيل عالمة جتارية وطنية ملنتجات التمور 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاألردنية.

20’000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعتشجيع إنتاج التمور العضوية األردنية.126

10,000نفذوزارة الزراعةإجراءاالستمرار يف تطبيق أنظمة اجلودة وسالمة الغذاء.127

16,667نفذوزارة الزراعةمشروعإنشاء محطة للتدريب على الزراعة العضوية.128

750,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعمشروع املعرض الدائم للمنتجات الريفية.129

31,167نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعمأسسة املعارض الزراعية والريفية املوسمية.130

50,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعبناء نظام التتبع للمنتجات الزراعية.131

132
الزراعة بامللقحات احلشرية احمللية وتأثير التغير 

املناخي. 
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

53,333نفذ

بحث دراسة تثمني خدمات النظم البيئية.133
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

35,237نفذ
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134
تطوير تقنيات حديثة لزيادة إنتاج أراضي البادية 

ومواشيها.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

35,000نفذ

بحث تطوير مراعي نحل العسل حلماية النظام البيئي. 135
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

27,268نفذ

136
تتبع أثر معاجلة التربة مبياه الصرف الصحي واحلمأة 

املعاجلة على إعادة تأهيل املناطق الرعوية.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

6,880نفذ

137
تطوير اإلنتاج الزراعي املستدام، ورفع مستوى 

األراضي املاحلة املتدهورة -املرحلة الثالثة.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

بحث زراعة نبات الصفصاف بوصفه مصدرًا علفيًا جديدًا.138
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

49,333نفذ

139

احلصر والتحديد للنظم البيئية الغابية )مبا يف ذلك 
تلك التي يف املناطق احلضرية( يف األردن، وإنشاء 
قاعدة بيانات خاصة بها، وبيان اخلدمات املقدمة 

منها.

150,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

140
وضع نظام وطني للرصد والتقييم للموارد الغابية مع 

150,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءحتديث البيانات بصورة دورية. 

141
تطوير اخلطط واآلليات للمحافظة على األنظمة 
البيئية للغابات )مبا يف ذلك التجمعات الشجرية 

وأشجار الغابات يف املناطق احلضرية(. 
24,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

142
تطوير آلية لإلدارة املستدامة للغابات تستند إلى 

6,667لم ينفذوزارة الزراعةإجراءنسق إدارة األنظمة األيكولوجية واملناظر الطبيعية. 

143

الوضع والتنفيذ خلطط سنوية واقعية شاملة 
الستعادة األنظمة البيئية الغابية التي تلبي 

االحتياجات واالهتمامات للمجتمعات احمللية 
والتجمعات احلضرية.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

144

حتديد الوسائل واآلليات خللق بيئة داعمة إلشراك 
الرجال والنساء والشباب يف املجتمعات احمللية 

والشركاء اآلخرين يف اإلدارة املستدامة للغابات 
وحتديد احلوافز والضوابط التي حتكم هذه 

املشاركة.

6,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

145
التوثيق والتطوير للمعرفة احمللية الالزمة إلدارة 

6,667لم ينفذوزارة الزراعةإجراءالغابات.

146
إيجاد معلومات مبنية على أدلة بخصوص القيم 

25,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءاملادية للمنافع املتعددة للغابات وتوفيرها.

147
التعرف على آليات متويل حديثة لقطاع الغابات 

تلبي احتياجات اإلدارة املستدامة مبا يف ذلك األدوات 
واآلليات الدولية.

20,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

148
حتديد الوسائل ووضع اآلليات لتقدمي التسهيالت 

واحلوافز لتطوير فرص االستثمار يف مجال التنمية 
والتطوير للمنتوجات واخلدمات الغابية.

7,500لم ينفذوزارة الزراعةإجراء
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149

تقييم قدرات مديرية احلراج من حيث اإلطار 
القانوني واملؤسسي، وعدد الكادر وتأهيله واملعدات 

املتاحة، والتعرف على نقاط الضعف واحتياجات 
التدريب.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

150
تطوير نظام للمحاسبة مبني على إبالغ صانعي القرار 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءواملجتمع املدني بحالة موارد الغابات دوريًا.

151

تكوين جلنة وطنية للغابات مبشاركة أطراف فاعلة 
لدعم جهود مديرية احلراج والنهوض بالقطاع 

ومتكينه من حتقيق األهداف الوطنية وااللتزامات 
الدولية ذات الصلة.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

152
تطوير برنامج وطني للتعليم والبحث احلراجي 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءمبشاركة اجلهات ذات العالقة كافة.

153
دراسة اجلدوى االقتصادية لزراعة األخشاب 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعالصناعية.

154
دعم املبادرات اخلاصة املتصلة بالغابات وتطوير 

2,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاملشاريع الصغيرة يف هذا القطاع.

155
تنفيذ برامج توعية مختلفة تهدف إلى دعم إشراك 
املجتمعات احمللية مبا فيها الرجال والنساء والشباب 

يف إدارة الغابات.
6,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروع

156
إنشاء منصة وطنية/ قاعدة بيانات جلمع املعلومات 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعوتشاركها.

157
تطوير برنامج بناء قدرات متكامل جلميع األطراف 

3,333لم ينفذوزارة الزراعةمشروعذات العالقة.

2,475,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاحلماية واالستدامة للثروة احلرجية.158

750,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعمشروع التحريج الوطني.159

160
تدخالت إدارة املصادر الطبيعية للغابات مبا فيها 

560,800نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعموقع حصاد مائي ريادي للغابات.

161
التحريج املستدام من خالل استغالل املياه املعاجلة 

214,286نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروع)اللجون، صنفحة، كفرجنة(.

240,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالتأهيل واالستدامة ملشروع جذور/ الكرك.162

33,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعإدامة مشروع حتريج سّد زقالب.163

122,970نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعتطوير املشاتل احلرجية.164

165
االستثمار يف املجترات الصغيرة وانتشال األسر 

الريفية من الفقر )تطوير محميات راجب وضبعة 
وماعني(.

57,920نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروع

79,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعتطوير املجتمعات الرعوية يف البادية.166

225,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاالستدامة واإلنشاء ملنشآت احلصاد املائي يف البادية.167

168
إعادة تأهيل النظم البيئية البرية يف البادية 

األردنية )زراعة جوانب سدود القطرانة ووادي احلرث 
بالشجيرات الرعوية(.

166,667نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروع

50,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعتطوير املشاتل الرعوية.169

250,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاستغالل مخلفات الغابات إلنتاج املكعبات احليوية.170

171
املشاركة املجتمعية يف حماية الغابات من خالل 

333,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاملتنزهات البيئية.
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