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مديريات الزراعة في المحافظات
* في مجال المشاريع
 االستصالح ( )7562دونم  ،تدابير صيانة التربة ( )665دونم ،ابار جمع المياه ( )683بئر ،زراعة االشجار المثمرة( )665دونم  ،سلك شائك ( )652متر طولي ،مجموع عدد المستفيدين ( )615مزارع.
 مشروع تحسين اقنية الري تم صيانة ( )8ينابيع وصيانة قنوات ( )8كم ،تمديد برابيش بالستيكية ومواسير بطول ()1.5كم ،حوض تجميعي عدد ( )7حوض.
 مشروع األمن الغذائي :تربية ماعز ( )16اسرة ،ابار جمع مياه ( )61اسرة ،زراعة محمية ( )6أسر ،وحدات مياه رمادية( )5وحدات ،مجموع عدد المستفيدين ( )88اسرة.
* في مجال الثروة النباتية
 تم تجديد رخص (محالت بيع تقاوي ،مبيدات ،مشاتل ومعاصر )...،بعدد ( )1220رخصة ورخص جديدة ()125رخصة وبلغ عدد المخالفات واالنذارات ( )58واجراء ( )7.2الف متابعة ميدانية وايقاف والغاء ( )78رخصة.
 تم توزيع حوالي ( )56الف غرسة (زيتون ،لوزيات ،عنب ،فستق حلبي واخرى) وعدد المستفيدين ( )1الف مزارع. بلغت خدمة الرش والحراثة لمساحة حوالي ( )65الف دونم وعدد المستفيدين ( )7.6الف مزارع .عمالة وافدة انتاج نباتي( )13.5الف معاملة ،سيارات زراعية ( )1.8الف معامله ،شهادات منشأ حبوب ( )7.8الف معامله ،شهادات صحه
نباتية ( )1.6الف معامله ،تقدير انتاجية حبوب /معونة وطنية ( )6.6الف معامله ،نقل فسائل نخيل ( )1.1الف
معامله.
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني  :تم تجديد ترخيص ( )7.2الف رخصة (مزارع انتاج حيواني ،مصانع ومناحل) ..،ورخص جديدة عدد ( )139والزيارات الميدانية ( )8.6الف زيارة وتم ضبط مخالفة ( )137مخالفات وايقاف ترخيص
( )12رخصة وعدد المراجعين ( )6اآلف مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تم تجديد رخص ( )220رخصة (عيادات بيطرية ،صيدليات ومستودعات ،مصانع)و ترخيص جديد ( )20رخص ومتابعة ميدانية ( )833زيارة وضبط مخالفة ( )25رخصه ،ايقاف ( )6رخص.
 عدد تحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ضأن حوالي ( )6.6مليون رأس ،ومن الماعز حوالي ( )7.5مليونرأس،أبقار( )88الف رأس ،جمال ( )16الف راس و دواجن ( )767الف طير اخرى ( )76الف .
 مشروع الترقيم :ضأن ( )157الف راس ،ماعز ( )61الف راس  ،ابقار ( )18الف راس.3

 خدمات زراعية مقدمة :شهادة ملكية نحل ( )66شهادة ،اصدار دفاتر تحصين اغنام ( )1.1الف دفتر ،شهادات صحةحيوانية ( )666شهادة ،معامالت عمالة زراعية ( )6.6الف معاملة ،معامالت سيارات زراعية ( )683معاملة
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :المساحة المزروعة ( )623دونم و المساحة المرقعة ( )716دونم وعدد الغراس المزروعة ( )75الفغرسة ،نكش وتعشيب ( )1.2الف دونم وسقاية ( )7.7الف دونم.
 تحريج جوانب الطرق :طول الطريق المزروعة ( )65كم  ،نكش وتعشيب ( )633كم و سقاية ( )83كم. القضايا الحرجية :مجموع عدد التعديات ( )778تعدي . حرائق  :عدد االشجار المحروقة كلياً ( )623شجرة وعدد االشجار المحروقة جزئياً ( )761شجرة. رخص االستثمار :اصدار رخص للقطع مملوك ( )766رخص حكومي( )116رخصة وعدد االشجار المزالة مملوكحوالي ( )7.5الف شجرة و حكومي ( )276شجرة و رخص بيع مواد حرجية ( )568رخصة و رخص االصطناع ()72
رخصة  ،حطب من مصدر حكومي ( )82طن ومملوك ( )666طن ،فحم ( )711طن ،توزيع غراس حرجية ()123
الف غرسة.
مديرية زراعة محافظة العاصمة
في مجال المشاريع
 شمول ( )72دونم وعدد المستفيذين ( ، )16تدابير صيانة التربة ( )68دونم ،ابار جمع المياه ( )6ابار ،زراعة االشجارالمثمرة ( )77دونم.
* في مجال الثروة النباتية:
 تجديد رخص ( )678رخصة ( شركات ،مؤسسات زراعية ،محالت ،مشاتل ومعارض) وترخيص جديد ( )55وعددالمتابعات الميدانية ( ) 612وعدد المخالفات واالنذارات (  ) 66وايقاف و إلغاء ( )7رخصة.
 الخدمات الزراعية :بلغ عدد االشجار المثمرة الموزعة ( )5.7الف غرسة وعدد المستفيدين ( )167مزارع ،اصدار شهاداتمنشأ حبوب ( )8شهادات ،ترخيص سيارات زراعية ( )16رخصه ،تقدير انتاجية /صندوق المعونة الوطنية ()56
معاملة ،تنسيب عماملة زراعية ( )1الف معامله ،شهادات صحية زراعية ( )786شهادة  ،تم اجراء خدمة الرش لمساحة
( )677دونم وعدد المستفيدين ( )61مزارع ،تمت الحراثة لمساحة ( )21دونم وعدد المستفيدين(  )12مزارع.
* في مجال الثروة الحيوانية:
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 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص( )636رخصة ( مزارع انتاج حيواني ،مصانع اعالف ومحالت )رخص جديدة ( )18رخصة زيارات ميدانية ( )1.2الف زيارة ،إيقاف ترخيص ( )8رخص ضبط مخالفة ( )61عدد
المراجعين حوالي ( )7.1الف مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد رخص( )86رخصة (عيادات بيطرية ،مستودعات ومصانع ادوية) و ترخيصجديد( )2متابعة ميدانية ( )66ضبط مخالفة ( )1رخصه.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تحصين ضأن( )7.7مليون رأس ،ماعز( )768الف رأس ،أبقار( )15.5الف راس ،اخرى ( )7.7الف راس .
 خدمات ثروة حيوانية :اصدار دفاتر خدمات(  )162دفتر ،شهادات صحية حيوانية ( )655شهادة ،معامالت سياراتزراعية ( )66معاملة ،تنسيب عمالة زراعية ( )832معامالت.
* انجازات مشروع الترقيم :تم ترقيم ( )16.5الف راس من الضأن وعدد المستفيدين ( )713مزارع ،ماعز ( )6.7راس
وعدد المستفيدين ( )138مزارع ،ابقار تم ترقيم ( )126راس.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :المساحة المزروعة ( )13دونم ،زراعة غراس ( )633غرسة ،نكش وتعشيب ( )15دونم. تحريج جوانب الطرق :طول الطريق المزروعة ( )173كم  ،زراعة غراس ( )763غرسة ،نكش وتعشيب ( )617كم،سقاية ( )15كم.
 تحريج االراضي :زراعة ( )13دونم وعدد الغراس المزروعة ( )633غرسة. قضايا حرجية :قطع ( )16قضية  ،تهريب ( )5قضايا ،تعدي ( )15قضية ،مجموع القضايا المقدمة ( )61والمفصولمنها ( )12قضية.
 رخص االستثمار :اصدار رخص حكومي ( )138رخصة ومملوك ( )716رخصة و عدد االشجار المزالة حكومي (826) شجرة و مملوك ( )1.5الف شجرة .االشجار المقلمة حكومي ( )166شجره ومملوك( )87شجرة ،رخص بيع مواد
حرجية ( )86رخصة و اصطناع ( )1رخصة.
 إنتاج الحراج :بلغ انتاج الحطب من مصدر حكومي ( )152طن ،و من المملوك حوالي ( )783طن حطب ،فحم ()6طن
بلغ عدد الغراس الموزعة حوالي ( )173الف شتله وعدد المستفيدين ( )6.5الف مزارع ،تذكرة نقل مواد حرجية ()183
تذكرة.
 الحرائق :عدد االشجار المحروقة كلياً ( )15وعدد االشجار المحروقة جزئياً ( )82شجرة.5

مديرية زراعة محافظة اربد
في مجال المشاريع
 تم شمول ( )21.5الف دونم وعدد المستفيدين ( )166مزارع ،تدابير حفظ تربة ( )62دونم ،التطوير الزراعي المنفذ( )163دونم وعدد المستفيدين ( )78مزارع و ابار جمع المياه ( )81بئر وعدد المستفيدين ( )136مزارع.
* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص ( )112رخصة (محالت مواد زراعية ،محالت ازهار ومشاتل) وترخيص جديد ( )78و متابعة ميدانية( )617عدد المخالفات واالنذارات ( ،)7ايقاف او الغاء ( )6رخص .
 خدمات األليات الزراعية :تم خدمة رش ( )7.6الف دونم وعدد المستفيدين ( )663مزارع وحراثة مساحة ( )556دونموعدد المستفيدين ( )68مزارع ،حمالت رش جماعية لمساحة ( )6االف دونم وعدد المستفيدين ( )76مزارعين ،توزيع
غراس مثمرة عدد( )2االف غرسة وعدد المستفيدين ( )712مزارع.
 الخدمات الزراعية المقدمة : :اصدار شهادات منشأ حبوب ( )566شهاده ،التقليم والتطعيم ( )633شجره  ،ترخيصسيارات زراعية ( )1.2الف رخصه ،تقدير انتاجية /صندوق المعونة الوطنية ( )7.5الف معاملة ،تنسيب عماملة
زراعية ( )573معاملة.
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص ( )837رخصة (مزارع انتاج حيواني ،مصانع اعالف ومحالت) ورخص جديدة ( )63رخصة و زيارات ميدانية حوالي ( )6.1الف زيارة  ،إيقاف ترخيص ( )7و ضبط مخالفة ()67
وعدد المراجعين ( )6.6الف مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد رخص( )71رخصة (عيادات بيطرية ،صيدليات،مستودعات ادوية) وترخيصجديد ( )7رخص وعدد المتابعات الميدانية ( ) 126زيارات وايقاف ( )1رخصه.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تحصين ضأن( )816الف رأس وماعز( )188الف رأس وأبقار(، )75جمال( )826رووس ،خيل ( )62راس دواجن ( )18الف طير.
 مشروع الترقيم :تم ترقيم اغنام ( )8.6الف راس وعدد المستفيدين ( )163مزارع ،ماعز( )7.6الف وعدد المستفيدين ()61مزارع ،ابقار ( )1.1الف راس وعدد المستفيدين ( )113مزارعيين.
 خدمات ثروة حيوانية :شهادات ملكية نحل ( )67شهادة ،اصدر دفاتر ثروة حيوانية ( )138دفتر ،شهادات صحية ()76شهادة ،تنسيب عمالة زراعية ( )673معاملة ،سيارات زراعية ( )18معامالت.
* في مجال الحراج
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 تحريج االراضي :المساحة المرقعة ( )163دونم وعدد الغراس المزروعة ( )163غرسة وتم نكش وتعشيب ( )67دونم.تحريج جوانب طرق :تم نكش وتعشيب ( )16كم .
 قضايا حرجية :قطع ( )16قضيه  ،تهريب ( )6قضايا ،رعي ( )1قضية ،تعدي ( )6قضايا ،عدد القضايا المقدمة ()16وعدد القضايا المفصولة ( )16قضية.
 رخص االستثمار :تم اصدار رخص مملوك( )112رخصة وعدد االشجار المزالة المملوك ( )778شجرة .وعدد االشجارالمقلمة حكومي( )113و المملوك ( )7133شجرة وعدد رخص بيع مواد حرجية ( )8رخصة .
 إنتاج الحراج  :تم انتاج حطب من مصدر مملوك ( )162طن ،وحكومي ( )76طن خشب ( )8.6م.6 حرائق :المساحة المحروقة ( )181دونم وعدد االشجار المحروقة كلياً ( )683شجرة والمحروقة جزئياً ( )82شجرة. -خدمات حرجية :توزيع غراس ( )65.5الف غرسة ،تذكرة نقل مواد حرجية ( )5االف تذكرة وعدد المستفيدين (.)176

مديرية زراعة محافظة المفرق
* في مجال المشاريع
 تم شمول ( )733دونم وعدد المستفيدين ( )86مزارع ،التطوير الزراعي المنفذ ( )63دونم وعدد المستفيدين ( )16مزارع وابار جمع المياه ( )51بئر وعدد المستفيدين ( )88مزارع.
* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص ( )63رخصة (محالت بيع تقاوي ،مبيدات ،مشاتل ومعاصر) و ترخيص جديد ( )15رخصة ومتابعةميدانية ( ،)22مخالفات وانذارات ( )1رخصة.
 خدمات زراعية :اصدار شهادات منشأ ( )78شهادة ،ترخيص سيارات زراعية ( )28معاملة  ،تنسيب عمالة زراعية ()1.1الف معاملة ،رش مبيدات ( )168دونم وحراثة ( )633دونم وعدد المستفيدين ( )75مزارع.
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني  :تم تجديد ترخيص ( )663رخصة ( مزارع انتاج حيواني ،مصانع ومناحل ) و رخصجديدة عدد ( )12والزيارات الميدانية ( )776زيارة وتم ضبط مخالفة ( )76مخالفات وعدد المراجعين ( )657مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تم تجديد رخص ( )73رخصة (عيادات بيطرية ،صيدليات ومستودعات) معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ضأن حوالي مليون رأس ،ومن الماعز حوالي ( )81الف رأس،أبقار( )633رأس ،اخرى ( )161و دواجن ( )7.6الف طير.
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 مشروع الترقيم :تم ترقيم ( )83الف راس ضأن و ( )1.8الف راس من الماعز. خدمات زراعية :تنسيب عمالة زراعية ( )523معاملة ،سيارات زراعية ( )636معامالت.* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :مساحة مرقعة ( )13دونم  ،زراعة غراس ( )753غرسة ،نكش وتعشيب ( )176دونم ،سقاية ()616دونم.
 تحريج جوانب الطرق :زراعة ( )13كم ،سقاية ( )13كم ،نكش وتعشيب ( )5كم. القضايا الحرجية :قطع ( )8قضايا و تهريب ( )7قضية  ،تعدي ( )6قضايا حيث بلغت عدد القضايا المقدمة ()13قضايا و عدد القضايا المفصوله ( )8قضايا.
 رخص االستثمار :اصدار رخص للقطع مملوك( )12رخص حكومي( )71رخصة وعدد االشجار المزالة مملوك ()733شجرة و حكومي ( )612شجرة و عدد االشجار المقلمة حكومي( )686شجرة و رخص بيع مواد حرجية ( )5رخص
 إنتاج الحراج :حطب من مصدر حكومي ( )76طن و من المملوك ( )67طن. الحرائق :بلغت المساحة المحروقه( )7دونم واالشجار المحروقه كلياً شجرة ( )6شجرة والمحروقة جزئياً( )13اشجار خدمات حرجية :توزيع غراس ( )165الف وعدد المستفيدين ( )66مزارع ،تذكرة نقل مواد حرجية ( )18تذكرة.مديرية زراعة محافظة عجلون
* في مجال المشاريع
 استصالح االراضي :تم شمول ( )266دونم وعدد المستفيدين ( )168مزارع تم تنفيذ تدابير حفظ التربة ( )166دونم ،تطوير زراعي ( )132دونم وعدد المستفيدين ( )18مزارع ،تم تبطين ( )833متر طولي قنوات ري  ،وعدد االبار
( )88بئر تجميعي.
 * في مجال الثروة النباتية تجديد رخص ( )2رخص ( محالت بيع ازهار ،محالت بيع مبيدات)  ،و متابعة ميدانية ( )166زيارة ضبط مخالفة ()1رخص
 تقديم خدمة الرش لمساحة ( )1.6الف دونم وعدد المستفيدين ( )183مزارع ،حراثة ( )163دونم وعدد المستفيدين ()71مزارع.
 عدد الغراس الموزعة  :تم توزيع ( )6.6الف غرسة. عماله وافدة :تم انجاز ( )635معامالت.8

* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تم تجديد ترخيص ( )166رخصة ( مزارع انتاج حيواني ،مناحل و مصانع اعالف)ترخيص جديد ( )13رخص وعدد المتابعات ( )633زيارة ،ضبط مخالفة ( )6رخص ،وعدد المراجعين ( )266مراجع
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :ضأن ( )66.2الف راس ،ماعز ( )168الف راس ،ابقار ( )1.6الف راس،دواجن ( )12الف طير .
مشروع الترقيم :تم ترقيم ضأن ( )6.5الف راس وماعز ( )6.7الف راس.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :تم تحريج ( )76دونم ،عدد الغراس المزروعة ( )1.1الف غرسة ،نكش وتعشيب ( )673دونم ،سقاية( )633دونم .كما تم زراعة( )1.2الف شجره حرجيه.
 رخص االستثمار :اصدار رخص قطع حكومي ( )155رخصة ومملوك ( )685رخصة وعدد االشجار المزالة مملوك( )18.6الف شجرة ورخص االصطناع مملوك ( )7رخصة.
 قضايا الحراج :قطع غير مشروع ( )65قضية  ،تهريب ( )77قضية ،تعدي ( )63قضية ،عدد الضبوطات المقدمة( )88قضية وعدد القضايا المفصوله ( )182قضية.
 انتاج الحراج :حطب ( )188طن من مصدر حكومي ومملوك ( )663طن. الحرائق :المساحة المحروقة ( )52دونم واالشجار المحروقة كلياً ( )133شجرة وجزئياً ( )15شجرة.مديرية زراعة محافظة جرش
في مجال المشاريع
 استصالح االراضي :تم شمول ( )763دونم وعدد المستفيدين ( )161مزارع ،تنفيذ ( )86بئر ماء* في مجال الثروة النباتية :
تجديد رخص ( )26رخصة (محالت زراعية ،مشاتل ومعارض) ترخيص جديد ( )8رخص  ،ومتابعة( )63زيارة.
خدمات مقدمة :ترخيص سيارات زراعية ( )6معامالت ،تقدير انتاجية ( )25معاملة ،تنسيب عمالة زراعية ( )823معاملة.
رش مبيدات مساحة ( )23دونم.
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص ( )171رخصة (مزارع انتاج حيواني ومناحل) رخص جديدة (، )6وعدد الزيارات ميدانية ( )776زيارة.
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 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تم تجديد رخص( )5رخصة وترخيص جديد ( ،)8ومتابعة ميدانية عدد( ،)65وايقاف( )6رخص.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ( )62.5الف راس ضأن و( )666الف راس ماعز و ( )6.2الف راسأبقار ودواجن ( )163الف طير.
 خدمات مقدمة :شهادات ملكية نحل ( )7شهادة ،شهادات صحية ( )1شهادة ،تنسيب عمالة زراعية ( )61معاملة ،اصداردفاتر تحصين ( )633دفتر.
 مشروع الترقيم :تم ترقيم ( )5اآلف راس من الضأن و( )8اآلف راس من الماعز.* في مجال الحراج:
 المساحة المزروعة ( )6دونم ،زراعة غراس ( )1.6الف غرسة ،نكش وتعشيب ( )13دونم القضايا الحرجية :قطع غير مشروع ( )21قضية ،تهريب ( )66قضية ،تعدي ( )86قضية وقد بلغ مجموع عدد القضاياالمقدمة ( )163قضية والمفصول منها ( )77قضية.
 رخص االستثمار :عدد رخص قطع مملوك ( )178رخصة و حكومي ( )637رخصة وعدد االشجار المزالة حكومي( )133شجرة وعدد االشجار المقلمة حكومي ( )1الف شجرة وبيع مواد حرجية عدد ( )6رخصه ،واصطناع ()6
رخص.
 إنتاج الحراج :تم انتاج حطب من مصدر حكومي حوالي ( )66طن ومن المملوك ( )66طن وتم انتاج فحم من الحراجالمملوك ( )56طن والحكومي ( )16طن.
 الحرائق :بلغت المساحة المحروقه ( )66دونم وعدد االشجار المحروقه كلياً حوالي ( )5شجرة وجزئياً ( )23شجرة. خدمات حرجية :توزيع غراس حرجية ( )68الف غرسة ،تذكرة نقل مواد حرجية ( )516تذكرة.مديرية زراعة البلقاء
*في مجال المشاريع:
 طرق زراعيه منفذه ( )13كم* في مجال الثروة النباتية :
 تم تجديد رخص ( )163رخصة (محالت زراعية ،مشاتل ومعارض) وترخيص جديد ( )16محالت ازهار ومشاتل اشجارمثمره ونباتات زينه .وعدد المتابعات الميدانية حوالي ( )663متابعة وعدد إيقاف و إلغاء ( )11رخص ومخالفات
وانذارات عدد( )15مخالفه.
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 خدمات زراعية  :تطعيم وتقليم ( )763مستفيد ،صندوق معونه وطنية ( )763معامله ،تنسيب عمال زراعيين ()833معاملة توزيع غراس زيتون ( )7.6الف غرسة وعدد المستفيدين ( )57مزارع وترخيص سيارات زراعيه عدد (.)7
حمالت رش جماعيه ( )583دونم ل( )25مستفيد ورش مبيدات ( )1.6الف دونم وعدد المستفيدين ( )166مستفيد.*-في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تم تجديد ترخيص ( )176رخص (مزارع انتاج حيواني  ،مناحل  ،محالت ومصانعاعالف) رخص جديدة عدد ( )18رخصة والزيارات الميدانية حوالي ( )665زيارة ايقاف ترخيص عدد( )7وضبط
مخالفه عدد (.)6
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد رخص ( )2رخصة (صيدليات ،مستودعات ادوية) ومتابعة ميدانية ()151زيارة.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين( )767.2الف راس ضأن و( )136الف راس ماعز ودواجن عدد( )6.7الف طير وابقار ( )667راس.
 تنسيب عمالة زراعية ( )56معامله.اصدار دفاتر خدمات ثروه حيوانيه عدد(.)78مشروع الترقيم:عدد الحيوانات المرقمه ( )6.2الف راس اغنام و( )63الف راس ماعز.* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :المساحه المزروعه ( )16دونم وسقايه ( )16دونم. تحريج جوانب الطرق:تم نكش وتعشيب ( )13كم. القضايا الحرجيه :تهريب عدد ( )7ومجموع القضايا المفصوله (.)6 انشطة المراعي :المساحه المزروعه ( )13دونم. رخص االستثمار:إصدار رخص مملوك ( )68رخص والحكومي ( )1.7الف رخصة وعدد االشجار المزالة مملوك ()22شجرة والحكومي ( )63شجره وعدد االشجار المقلمة المملوك ( )66شجره وعدد رخص بيع المواد الحرجية()77
رخصه ،رخص اصطناع ( )1رخصه.
 إنتاج الحراج :تم انتاج حطب من مصدر حكومي حوالي ( )61.6طن ومن المملوك ( )75طن وانتاج ( )6االف مترمكعب خشب حكومي وفحم ( )1.8طن مملوك.
خدمات زراعيه حرجيه:انجاز ( )638تذكرة نقل مواد حرجيه.11

مديرية زراعة الزرقاء
* في مجال المشاريع
 استصالح االراضي :تم شمول ( )76دونم وعدد المستفيدين ( )6مزارعين ،التطوير الزراعي ( )63دونم وعدد المستفيدين( )6مزارعيين ،تدابير حفظ تربة ( )18دونم  ،ابار جمع المياه ( )6ابار.
 مشروع األمن الغذائي :ابار جمع مياه ( )71بئر وعدد االسر المستفيدة ( )71اسرة.* في مجال الثروة النباتية :
 اجراء تجديد رخص ( )28رخصة (محالت زراعية،مشاتل ومعارض) ترخيص جديد ( )16رخص وعدد المتابعاتالميدانية حوالي ( )663متابعة وعدد المخالفات و االنذارات ( )8وتم إيقاف والغاء ( )4رخصة.
 عدد الغراس الموزعه ( )8اآلف غرسة وعدد المستفيدون ( )166مزارع خدمات زراعية مقدمة :اصدار شهادات صحه نباتية ( )17شهادات ،التقليم والتطعيم ( )166مستفيد ،ترخيص سياراتزراعية ( )2رخص ،تقدير انتاجية محاصيل ( )65معامله ،تنسيب عماله زراعية ( )663معامله ،حراثة (  )66دونم.
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص عدد ( )731رخصة (مزارع انتاج حيواني ومصانع ) ورخص جديدةعدد( )6رخصة وعدد الزيارات الميدانية ( )1.1الف زيارة وضبط مخالفة عدد ( )17و عدد المراجعين ( )863مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد رخص( )67رخصة (صيدليات ،مستودعات و مسالخ و ترخيص جديد عدد( )1وعدد متابعة ميدانية حوالي ( )63زياره.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ضأن ( )823الف راس و( )165الف راس من الماعز ومن األبقار( )56الف راس وجمال(  )263راس ودواجن حوالي ( )2.2الف طير.
 تم ترقيم ( )2.6الف راس من الضان  ،وترقيم ( )7.2الف من الماعز و ( )16.8الف راس من االبقار وعدد المستفيدين( )122مزارع.
 خدمات مقدمة للمزارعيين :اصدار دفاتر تحصين اغنام ( )66دفتر ،شهادات صحة حيوانية ( )11شهادات ،تنسيب عمالهزراعية ( )612معامله ،سيارات زراعية ( )77معامله.
* في مجال الحراج
 رخص االستثمار :إصدار رخص قطع المملوك حوالي ( )88رخصة وفي الحراج الحكومي ( )11رخصة وعدد االشجارالمقلمة من الحراج المملوك حوالي ( )5.6الف شجرة ومن الحكومي ( )76شجرة  .وبلغت عدد االشجار المزالة من
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الحراج المملوك ( )682شجره وعدد رخص بيع المواد الحرجية حوالي ( )1الف رخصة ،ورخص االصطناع ()136
رخص.
 قضايا حرجية :قطع ( )7قضيه ،تهريب ( )1قضية ،تعدي ( )6قضايا .مجموع القضايا المقدمة ( )8والمفصول ()16قضية.
 إنتاج الحراج :تم انتاج حوالي ( )23طن حطب من مصدر حكومي و( )62طن من المملوك -خدمات زراعية حرجية :توزيع غراس حرجيه ( )1.8الف غرسة ،تذكرة نقل مواد حرجية ( )66تذكره.

مديرية زراعة مادبا
* في مجال المشاريع
 استصالح االراضي :تم شمول ( )56دونم استفاد منها حوالي ( )67مزارع ،التطوير الزراعي ( )26دونم وعدد المستفيدين( )16مزارع ،ابار جمع المياه ( )73بئر.
* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص ( )75رخصة (محالت زراعية ،معارض ،محالت ازهار ومشاتل) ترخيص جديد ( )7وعدد متابعة ميدانيةحوالي ( )68متابعة.
 عدد الغراس الموزعه حوالي ( )61الف غرسة وعدد المستفيدون ( )786مزارع . خدمات مقدمة :اصدار شهادات منشأ حبوب ( )66شهادة ،تقدير انتاجية ( )58معاملة ،تنسيب عمالة زراعية ()583معاملة .
 خدمات اآلليات :حمالت رش جماعية ( )5.6االف دونم وعدد المستفيدين ( )188مزارع  ،ورش مبيدات حوالي ()7.6الف دونم حيث بلغ عدد المستفيدين ( )186مزارع
 في مجال الثروة الحيوانية اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني: تم تجديد ترخيص ( )151رخصة (مزارع انتاج حيواني  ،مصانع اعالف ومناحل) و عدد( )6رخص جديدة وعددالزيارات الميدانية حوالي ( )773زيارة وضبط مخالفات عدد( ، )17مجموع عدد المراجعين بلغ ( )755مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية:13

 تجديد رخص ( )11رخص(عيادات بيطرية ،صيدليات ،مستودعات ادوية بيطرية) و متابعة ميدانية ( )26زياره ،ضبطمخالفة ( )76رخصة.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية: تحصين ( )586.6الف راس ضأن و( )173الف راس ماعز وأبقار ( )7.2الف راس ودواجن ( )18الف طير ،اخرى( )626راس.
 مشروع الترقيم :تم ترقيم ( )15الف رأس ضأن و( )7.6الف راس من الماعز. خدمات ثروة حيوانية :اصدار دفاتر تحصينات ( )132دفاتر ،تنسيب عمالة زراعية ( )621معاملة ،سيارات زراعية ()12معامله.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :بلغت المساحة المزروعة حوالي ( )163دونم والمساحة المرقعة ( )716دونم حيث تم نكش وتعشيبحوالي( )1.7الف دونم وسقاية ( )7الف دونم .نكش وتعشيب جوانب الطرق ( )63كم.
 قضايا حرجية :قطع ( )7قضية ،تعدي ( )6قضايا ،تهريب ( )6قضايا ،مجموع القضايا المقدمة ( )8والمفصول منها( )6قضية.
 انشطة المراعي :حفر جور ( )6.6الف جورة ،المساحة المزروعة ( )63دونم ،المساحة المرقعة ( )53دونم ،عدد الغراسالمزروعة ( )233غرسة ،دورات توعية ( )1دورة.
 رخص االستثمار :تم إصدار رخص حكومي ( )6رخص ،مملوك ( )16رخص وعدد االشجار المزالة حكومي ()77شجرات ومملوك ( )65شجرة ورخص االصطناع ( )7رخصه ،بيع مواد حرجية ( )1رخصة ،انتاج حطب ( )65.6طن
 حرائق :المساحة المحروقة ( )8دونم وعدد االشجار المحروقه كلياً ( )13شجرات وجزئياً ( )83شجرة. تقديم خدمات حرجية :توزيع غراس ( )67.7غرسة وعدد المستفيدين ( )157مزارع.مديرية زراعة الكرك
*في مجال المشاريع
 مشروع االمن الغذائي :تم توزيع ماعز على ( )13اسر ،تربية دواجن عدد المستفيدين ( )15اسر ،بئر جمع مياه ()73بئر ،زراعة محمية ( )8أسر.
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* في مجال الثروة النباتية :تجديد رخص) ( 24رخصة مصانع مبيدات مصانع مخصبات زراعيه شركات تداول مواد
زراعيه محالت تداول مواد زراعيه محالت بيع ازهار .ترخيص جديد( )6محالت تداول مواد زراعيه و()1مشتل اشجار
مثمره ونباتات زينه.
 خدمات زراعية :اصدار شهادات منشأ حبوب ( )7.1الف شهادة ،ترخيص سيارات ( )78معاملة تقدير انتاجية ()15معاملة ،تنسيب عمال زراعية ( )166معاملة ،ورش مبيدات ( )7.6الف دونم وعدد المستفيدين ( )726مزارع .حراثة
( )1.7الف دونم.
*في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تجديد ترخيص ( )167رخصة (مزارع انتاج حيواني ومناحل) و وزيارات ميدانية عدد( )87زيارة .
مشروع الترقيم :الحيوانات المرقمه ( )16الف راس اغنام و( )6االف راس ماعز. معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تم تحصين ( )862الف راس ضأن و ( )153الف راس ماعز و دواجن ()65الف طير وابقار(.)12
 خدمات زراعية :تنسيب عمالة زراعية ( )771معاملة ،سيارات زراعية ( )66معاملة اصدار دفاتر تحصين( )77دفتر.* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :بلغت المساحة المزروعة ( )57دونم ونكش وتعشيب ( )616دونم  ،سقاية ( )1.5الف دونم.زراعة غراس عدد( )633ومساحه مرقعه( )7دونم.
 تحريج جوانب الطرق :الطريق المحضره ( )67كم الطريق المزروعه( )67كم زراعة غراس ( )1233غرسه نكشوتعشيب ( )66كم وسقايه( )66كم.
 القضايا الحرجيه :تعدي ( )8قضايا ،مجموع القضايا المقدمة ( )65والمفصولة ( )6قضية. رخص االستثمار:اصدار( )1.8الف رخصه حكومي و( )6مملوك. -إنتاج الحراج :تم انتاج حوالي ( )2طن من الحطب و( )5.6الف متر مكعب من الخشب.
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مديرية زراعة الطفيله
*في مجال المشاريع
 التطوير الزراعي المنفذ  :زراعة ( )16دونم  ،سلك شائك ( )636متر طولي. مشروع األمن الغذائي :بلغ عدد المستفيدين ( )68مستفيد ،تربية ماعز ( )66اسرة و زراعة ( )6بيوت بالستيكية .* في مجال الثروة النباتية  :تم تجديد رخص عدد ( )6رخصة (محالت بيع مبيدات) و ترخيص جديد عدد ( )6رخص
وبلغت عدد المتابعات الميدانية ( .)11توزيع غراس زيتون ( )1.6الف غرسة وعدد المستفيدين ( )16مزارع ،تصاريح
عمال زراعيين ( )175معاملة.
 رش مبيدات حوالي (  )6اآلف دونم وعدد المستفيدين ( )763مزارع ،رش جنادب بمساحة ( )663دونم*في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني:تم تجديد ترخيص( )56رخصة و رخص جديدة عدد ( )5رخص وزيارات ميدانية عدد( )18زيارة.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تحصين ضأن حوالي ( )68الف راس وماعز ( )136اآلف راس. معامالت عمالة زراعية ( )756معاملة. مشروع الترقيم :تم ترقيم ( )6.8الف راس وعدد المستفيدين ( )61مستفيد.* في مجال الحراج
 في مجال االستثمار :اصدار رخص قطع مملوك ( )7رخصة ،االشجار المزالة حكومي ( )7ومملوك ( ،)6رخص بيعمواد حرجية ( )66رخصة.
 القضايا الحرجيه :عدد القضايا المقدمة ( )8وعدد القضايا المفصولة ( )5قضية. توزيع غراس ( )68الف غرسة.مديرية زراعة معان
* في مجال الثروة النباتية
 تم تجديد رخص عدد ( )11رخصه (محالت مواد زراعية) و ومتابعة ميدانية عدد ( )18زيارة ،مخالفات ( )7رخصة. بلغ عدد الغراس الموزعه حوالي ()7663غرسة وعدد المستفيدون ( )132مزارعتقدير انتاجيه( )13وتنسيب عمال زراعيين عدد (.)83 تم رش مبيدات مساحة ( )776دونم ،حراثة ( )836دونم.16

 في مجال الثروة الحيوانية اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني: تجديد ترخيص ( )16رخصة (مزارع انتاج حيواني)  ،زيارات ميدانية ( )8زيارات. معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية:تحصين ( )618الف راس ضأن وماعز ( )763الف راس وابقار( )1.8الف راس ،جمال ( )11.6الف راس .
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :المساحة المزروعة ( )136دونم ،وعدد الغراس المزروعة ( )7الف غرسة وسقاية ( )6.7الف دونم،نكش وتعشيب ( )163دونم.
القضايا الحرجيه:عدد القضايا (.)6 رخص االستثمار:اصدار ( )1رخصه حكومي. نتاج الحراج :حطب ( )663كغم حكوميمديرية زراعة العقبة
* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص ( )18وعدد متابعة ميدانية بلغت ( )61زياره ،عدد الغراس الموزعه ( )815غرسة وعدد المستفيدون ()66مزارع  ،رش مبيدات (  )77دونم وحراثة مساحة ( )163دونم وعدد المستفيدين ( )73مزارع.
 خدمات زراعية :تقدير انتاجية ( )11معامالت ،تنسيب عمالة زراعية ( )783معاملة ،تصريح نقل سماد عضوي ()7تصريح ،تصريح نقل فسائل نخيل ( )61تصريح.
* في مجال الثروة الحيوانية
 اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني: تجديد ترخيص ( )15رخصه (مزارع انتاج حيواني ومصانع اعالف) وعدد الزيارات ميدانية ( )75زيارة . تجديد ترخيص صيدلية بيطرية خاصة عدد ( )6رخص. معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية: تحصين( )86الف راس ضأن وماعز ( )81الف راس ودواجن ( )1.6الف طير. تنسيب عمالة زراعية ( )66معاملة،سيارات زراعية ( )6معامالت. في مجال الحراج:17

 رخص االستثمار :قطع مملوك ( )18رخصة ،عدد االشجار المزالة مملوك ( )67شجرة ورخص بيع مواد حرجية ()8رخص.
 نتاج الحراج :حطب ( )6طن .توزيع غراس حرجية ( )72الف غرسة وعدد المستفيدين ( )16مستفيد ،تذكرة نقل موادحرجية ( )73تذكرة.
مديرية زراعة اقليم البتراء
* في مجال المشاريع
 تم عمل صيانة ( )8ينابيع ،وحدات مياه رمادية ( )6وحدات ،عدد االسر المستفيدة من نشاط تربية الماعز ( )13اسر.* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص (محل بيع مبيدات ،بيع ازهار ومشاتل) عدد ( )6رخص وعدد متابعات ميدانية (.)26 تم رش مبيدات ( )518دونم و عدد المستفيدين ( )176مزارع وحراثة لمساحة بلغت حوالي ( )27دونم وعدد المستفيدين(  )71مزارع .تنسيب عمالة زراعية ( )65معاملة.
* في مجال الثروة الحيوانية
* -اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تم تجديد رخص عدد ( )1رخصه (مزرعة دواجن) وايقاف ترخيص ( )7وعدد
زيارات ميدانية بلغت ( )66زياره .وتنسيب عمالة زراعية ( )11معامالت.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تجديد ترخيص عدد ( )7رخصة (مستودع ادوية بيطرية)  ،متابعة ميدانية ()16زياره ،ايقاف او الغاء ( )1رخصة.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية:تم تحصين حوالي ( )16الف راس ضأن و( )56الف راس ماعز  ،اخرى ( )1.6الف راس.
مشروع الترقيم :ضأن ( )63الف راس وماعز ( )6.8الف راس
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي وجوانب الطرق :المساحة المزروعة ( )16دونم  ،المساحة المرقعة ( )13دونم ،تم سقاية حوالي( )8دونمونكش وتعشيب ( )733دونم.
 القضايا الحرجية :قطع ( )7قضية ،تهريب ( )6قضية ،مجموع القضايا المقدمة ( )2والمفصول منها ( )1قضية. رخص االستثمار :اصدار رخص حكومي ( )12رخصة ،وعدد االشجار المزالة حكومي ( )126شجرة. انتاج حطب :حكومي ( )733كغم .حرائق ( )6.6دونم.18

مديرية زراعة وادي األردن
* في مجال الثروة النباتية
 تجديد رخص ( )156رخصة (محالت مواد زراعية ومشاتل) و ترخيص جديد عدد ( )18وعدد متابعة ميدانية( )765زيارة و انذارات ومخالفات عدد ( )3وايقاف عدد (.)5
 خدمات االليات :حمالت رش جماعية ( )673دونم وعدد المستفيدين ( )71مزارع ،رش مبيدات لمساحة ( )1.6الفدونم وعدد المستفيدين ( )62مزارع ،حراثة ( )6.6الف دونم وعدد المستفيدين ( )66مزارع.
 خدمات زراعية :اصدار شهادات منشأ حبوب ( )61شهادة ،ترخيص سيارات زراعية ( )68معاملة ،تقدير انتاجية ()616معاملة ،نتسيب عمالة زراعية ( )6االف معاملة ،شهادات صحية زراعية ( )1.1الف شهادة ،تصريح نقل فسائل ()1.1
الف تصريح.
* في مجال الثروة الحيوانية
* -اجراءات تنظيمية لالنتاج الحيواني :تم تجديد ترخيص ( )65رخصة (مزارع انتاج حيواني ومناحل) و رخص جديدة
عدد ( )8رخصة والزيارات الميدانية بلغت ( )1.2الف زيارة وعدد المراجعين بلغ ( )7.1الف مراجع.
 اجراءات تنظيمية للصحة الحيوانية :تم تجديد ترخيص ( )16رخصة (صيدليات ومستودعات بيطرية) و ترخيص جديدعدد ( )1ومتابعات ميدانية بلغت ( )628زيارة.
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية: تم تحصين ( )636اآلف راس ضان و( )168الف راس ماعز ودواجن حوالي( )7الف طير وابقار( )2االف راس،اخرى (  )12الف راس.
 مشروع الترقيم :اغنام ( )73.6الف راس  ،ماعز ( )8.6الف ارس ،ابقار ( )7.5الف راس. خدمات زراعية :اصدار دفاتر تحصينات ( )725دفتر ،شهادات صحية ( )66شهادة ،تنسيب عمالة زراعية ()116معاملة ،سيارات زراعية ( )6معامالت.
* في مجال الحراج
 تحريج االراضي :بلغت المساحة المزروعة حوالي( )6.5الف دونم وعدد الغراس المزروعة ( )6.1الف غرسة ،وسقاية( )613دونم ،نكش وتعشيب ( )76دونم ،سقاية ( )1.6الف دونم.
 تحريج جوانب الطرق :طول الطريق المحضرة ( )6كم ،زراعة غراس ( )576غرسة ،نكش وتعشيب ( )6كم سقاية( )163كم
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 قضايا حرجية  :قطع ( )7قضية ،تهريب ( )7قضية ،رعي ( )13قضايا ،عدد القضايا المقدمة ( )18قضية والمفصولة( )78قضية.
 االنجاز في مجال انشطة المراعي :حفر جور ( )733جورة ،المساحة المزروعة ( )733دونم ،عدد الغراس المزروعة( )13االف غرسة.
 رخص االستثمار :بلغت عدد الرخص الصادرة مملوك حوالي ( )166رخصة وللحكومي ( )66رخصة وعدد االشجارالمقلمة مملوك ( )6.6الف شجرة وحكومي ( )11الف شجرة وعدد االشجار المزالة ( )1.7الف شجرة مملوكه وحكومي
( )136.5الف شجرة (من ضمنها القصيب) ورخص بيع مواد حرجية ( )13وعدد رخص االصطناع مملوك حوالي
( )66رخصة .
 انتاج الحراج :تم انتاج حطب من الحراج المملوك حوالي ( )637طن وحكومي ( )66طن  ،خشب حكومي ( )53الفم 6ومملوك ( )15.5م 6وفحم مملوك (  )1.7طن وحكومي ( )185طن
 الحرائق :المساحة المحروقة بلغت ( )15دونم وعدد االشجار المحروقة كلياً حوالي ( )16الف (قصيب) خدمات زراعية :توزيع غراس حرجية ( )15الف وعدد المستفيدين ( )6االف ،نذكرة نقل مواد حرجية ( )153تذكرة وعددالمستفيدين ( )165مستفيد.
مديرية زراعة اقليم الشراة
* المشاريع الزراعية -:
تم توزيع ( )163رأس أغنام استفاد منها ( ) 76أسرة ضمن نشاط المنحة الخليجية  ،تم توزيع بيوت بالستيكية عدد()76
بيت استفاد منها ( )76أسرة  ، .تم زراعة وحماية ( )85دونم استفاد منها(  )2مزارعين  ،تم عمل(  )65جولة ميدانية
ضمن مشروع التنوع الحيوي  ،تم متابعة االتفاقية الموقعة مع االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتنفيذ أنشطة للمجتمع
المحلي ،تم عقد ( )16اجتماع مع المجتمع المحلي ضمن برنامج بناء القدرات وزيادة الوعي في التنوع الحيوي .
الثروة النباتية -:
تم انجاز شهادات زراعية ( )56شهادة استفاد منها ( ) 56مزارع  ،تم رش ( )638دونم استفاد منها(  )28مزارع  ،تم حراثة
( ) 86دونم استفاد منها ( )71مزارع .
الثروة الحيوانية -:
تم تحصين ( )88الف رأس من الضان وتحصين ( )66الف رأس من الماعز .
20

الثروة الحرجية -:
تم استالم عطاء إعادة تأهيل غابة الجهير ( )733دونم ،إزالة ( )633شجرة تفاح هالكة تم استخدامها ألغراض التفحيم ،
تم اصدار رخصتين اصطناع اراضي مملوكة استفاد منها مزارعين  ،قضايا حرجية  6قضايا وتعدي ( ) 6تعديات  ،تم
انتاج فحم ( )13طن استفاد منها مزارعين  ،تم توزيع ( )76الف غرسة حرجية للقطاع الحكومي .
مديرية تنمية البادية الشمالية الشرقية
* في مجال الثروة الحيوانية
 معالجات وتحصينات الثروة الحيوانية :تحصين ( )1.2مليون راس ضأن و( )653الف راس ماعز. مشروع الترقيم :تم ترقيم من الضأن ( )63الف راس ،ومن الماعز ( )7الف راس .معامالت عمالة وافدة ( )56معاملةوسيارات زراعية ( )66معاملة.
 في مجال الحراج توزيع غراس حرجية على المواطنيين والدوائر الحكومية والهيئات االهلية ( )6.6الف غرسة. الحفائر والسدود الترابية :بلغ عدد الحفائر المائية حوالي ( )78حفيرة وبسعة تخزينية (1.623.333م. )6 -عدد السدود المائية ( )2سدود وبسعه تخزينية ( )53مليون م 6وكانت نسبة االمتالء ( )%63في جميع السدود
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