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الزراعة واألردن
يمذيح
تعتبر الزراعة فً جمٌع الدول ركٌزة أساسٌة للتنمٌة ببعدٌها االقتصادي واالجتماعً ،وفً العقود الثبلثة
الماضٌة تقدمت لتصبح ركٌزة للتنمٌة ببعدها البٌبً أٌضا" بما ٌنطوي علٌه ذلك من حفاظ على التنوع الحٌوي
والتوازن البٌبً الذي ٌكفل دٌمومة الموارد وحفظ حقوق األجٌال القادمة فٌها وٌإمن ظروؾ التنمٌة المستدامة.
وقد بنت جمٌع الدول ،بما فٌها المتقدمة منها ،استراتٌجٌاتها الزراعٌة على هذا األساس ،فلم تعد تتوقؾ عند
البعد االقتصادي المباشر للزراعة بل تنظر فٌما هو أعمق من ذلك متمثبل" فً البعدٌن االجتماعً والبٌبً
للتنمٌة الزراعٌة وارتباطهما مع البعد االقتصادي.
تبلػ المساحة األرضٌة لؤلردن حوالً  89.3ألؾ كم 2بما فٌها البحر المٌت وتقسم إلى ثبلث مناطق جؽرافٌة
مناخٌة ربٌسٌة هً  :وادي األردن ،األراضً المرتفعة والبادٌة الشرقٌة .
ٌشكل وادي األردن جزءا من األخدود األفرٌقً الكبٌر ،وهو الجزء األكثر خصوبة فً األردن و ٌمتد من
الحدود الشمالٌة للمملكة هبوطا إلى البحر المٌت بارتفاعات تتراوح بٌن  220م تحت سطح البحر فً الشمال
و 407م تحت سطح البحر عند البحر المٌت .وألن وادي األردن أكثر دفبا من باقً المناطق فً األردن فً
فصل الشتاء فإنه ٌتمتع بمٌزة اإلنتاج المبكر خاصة للخضار والفواكه مقارنه ببقٌة مناطق المملكة ودول
الجوار.
تمتد األراضً المرتفعة من الشمال إلى الجنوب فً الجزء الؽربً من األردن ،وتفصل وادي األردن عن
منطقة البادٌة الشرقٌة .وٌتراوح ارتفاع هذه األراضً ما بٌن  1500-600متر فوق سطح البحر وتتلقى أكبر
كمٌة من األمطار فً األردن وتتمتع بؤوسع ؼطاء نباتً طبٌعً .وٌقطن فٌها حوالً  %90من سكان األردن.
تؽطً البادٌة الشرقٌة حوالً  %88من المساحة الكلٌة لؤلردن ،وٌتراوح ارتفاع األرض بها ما بٌن  600و
 900متر فوق سطح البحر .وتتفاوت درجات الحرارة فً هذه المناطق بشده بٌن النهار واللٌل وبٌن الصٌؾ
والشتاء .وال ٌتجاوز معدل سقوط األمطار بها عن  100ملم فً السنة.
وٌسود األردن مناخ البحر األبٌض المتوسط الجاؾ وشبه الجاؾ  ،حٌث ال ٌتجاوز معدل سقوط األمطار على
 % 90من مساحته عن  200ملم فً السنـة ،وٌعتبر حوالـً  %5.5من مساحة األردن أراضً جافة تتراوح
نسبة هطول األمطار فٌها بٌن  200ملم و 300ملم سنوٌا فً حٌن ٌتلقى حوالً ( %4المرتفعات الشمالٌة
الؽربٌة) أمطارا تزٌد عن  300ملم سنوٌا والتً قد تصل إلى نحو  600ملم سنوٌا فً المرتفعات الشمالٌة.
وتتصؾ هذه األمطار بالتفاوت فً كمٌات الهطول فً المناطق المختلفة وبتذبذبها الشدٌد بٌن سنة وأخرى من
حٌث الكمٌة والتوزٌع ضمن الموسم الزراعً الواحد.
َشأخ وزارج انسراػح
تؤسست وزارة الزراعة فً عهد إمارة شرق األردن فً تشكٌلة الوزارة الثالثة عشرة بتارٌخ  1929وكان
المرحوم (نقوال ؼنما) أول وزٌر للزراعة وصدرت تشرٌعات تتعلق بالقطاع الزراعً منذ بداٌة تؤسٌس اإلمارة
وتعمل وزارة الزراعة حالٌا بموجب قانون الزراعة رقم ( )13لسنة ( )2015وتعدٌبلته .أما نظام تنظٌم
وإدارة الوزارة فهو النظام رقم ( )82لسنة ( )2004وتعدٌبلته الصادر بمقتضى المادة ( )120من الدستور
وتعدٌبلته.
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انرؤيح:
قطاع زراعً فاعل فً تعزٌز األمن الؽذابً وتحقٌق التنمٌة الشاملة وتحسٌن دخول المزارعٌن وادامة استخدام
الموارد وعدالة توزٌع عوابد التنمٌة الزراعٌة.
انرسانح:
تنظٌم القطاع الزراعً لٌنسجم مع االهداؾ الوطنٌة للمساهمة فً تحسٌن تنمٌة مستدامة مع المحافظة على
البٌبة والموارد الزراعٌة وتعزٌز االكتفاء الذاتً والتنمٌة الرٌفٌة وربط االنتاج بمتطلبات االسواق الداخلٌة
والخارجٌة.
انميى اندىهريح:
 الزراعة أولوٌة وطنٌة النزاهة والشفافٌة المبادرة والتحسٌن التشاركٌة كفاءة وفاعلٌة األداءاألهذاف انؼايح نالستراتيديح انىطُيح نهتًُيح انسراػيح :0209-0202
 .1تنظٌم واعادة هٌكلة القطاع الزراعً للوصول الى قطاع زراعً مهنً ومنظم
 .2تعزٌز استخدام تكنولوجٌا االتصاالت فً قطاع الزراعة
 .3تعزٌز االستثمار والبنٌة المعرفٌة فً مجال التكنولوجٌا الحدٌثة فً قطاع الزراعة
 .4زٌادة االنتاج واالنتاجٌة وتعزٌز االمن الؽذابً واالعتماد على االنتاج الزراعً المحلً
 .5تحسٌن جودة المنتجات الزراعٌة
 .6تطوٌر عناقٌد الصناعات الزراعٌة القابمة على المدخبلت المحلٌة
 .7تعزٌز المٌزة التنافسٌة للصادرات الزراعٌة
 .8المحافظة على التنوع الحٌوي وتطوٌر النظم األٌكولوجٌة
األهذاف انرئيسيح نهىزارج:
 .1زٌادة إنتاج الؽذاء والمنتجات الزراعٌة.
 .2دٌمومة استخدام الموارد الطبٌعٌة الزراعٌة دون اإلضرار بالبٌبة.
 .3تهٌبة المناخ المناسب لبلستثمار فً القطاع الزراعً.
 .4تنمٌة الرٌؾ ورفع قدرته اإلنتاجٌة.
 .5زٌادة دخول المزارعٌن وتحسٌن مستوى معٌشتهم.
 .6توفٌر الحماٌة الصحٌة للثروة الحٌوانٌة والنباتٌة والبٌبة والمشاركة الفاعلة فً المنظمات الدولٌة
واإلقلٌمٌة المختصة وعقد االتفاقٌات الدولٌة وفق األصول المتبعة.
 .7تعزٌز الفرص االقتصادٌة للمنتجٌن الزراعٌٌن ومتابعة الفرص التجارٌة المحلٌة والدولٌة
 .8مراقبة تطورات السوق و وضع التشرٌعات البلزمة لتنظٌم العملٌات التسوٌقٌة ورفع مستواها .
 .9تحسٌن كفاءة استخدام مٌاه الري على مستوى المزرعة.
انهيكم انتُظيًي نهىزارج
تتؤلؾ الوزارة من ثمانً وثبلثٌن مدٌرٌة ووحدة مركزٌة باإلضافة إلى اثنتً عشر مدٌرٌة زراعة محافظة
وثبلث مدٌرٌات فً االؼوار ومدٌرٌتان فً االقالٌم وسبع وعشرٌن مدٌرٌة زراعة فً ألوٌة المحافظات.
ٌترأس معالً وزٌر الزراعة مجلس إدارة المؤسسات التالٌة:
 المركز الوطنً للبحوث الزراعٌة
 مإسسة اإلقراض الزراعً
 المإسسة التعاونٌة األردنٌة
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قطاع المشارٌع والتنمٌة الرٌفٌة
وٌضم المدٌرٌات التالٌة:
 إدارة المشارٌع
 التنمٌة الرٌفٌة وتمكٌن المرأة
 الدراسات وتنمٌة سبلسل االنتاج
 تشجٌع االستثمار ورٌادة االعمال الزراعٌة
 االتفاقٌات والتعاون الدولً

انمدٌرٌة إدارة المشارٌع
تضم مدٌرٌة إدارة المشارٌع األقسام التالٌة -:
 .1قسم مشارٌع استصبلح األراضً الزراعٌة
 .2قسم دراسات الجدوى االقتصادٌة للمشارٌع
 .3قسم متابعة تنفٌذ مشارٌع الموازنة والمنح والقروض
 .4قسم اإلنشاءات
 .5قسم متابعة تموٌل المشارٌع الزراعٌة
تأثٌر جائحة كورونا على إنجازات 2020
تؤثرت االنجازات فً عام  2020بجابحة كورونا وتفشً وباء (كوفٌد  )19على نطاق عالمً فً
األشهر االولى من هذا العام ،وقد ادت االؼبلقات االلزامٌه للقطاعات االقتصادٌه واالنتاجٌه واجراء
التدابٌر االحترازٌه كالعزل والحجر الصحً والتباعد االجتماعً ومنع السفر الى حاله من الركود الحاد
واالنكماش المفاجًء وظهور ازمه اقتصادٌه عالمٌه ؼٌر متوقعه .وقد اسرعت الحكومات بتوجٌه كافة
طاقاتها من اجل تحسٌن مستوى القطاع الصحً على حساب القطاعات االخرى من اجل مواجهة هذه
الجابحه.
وقبل عرض االنجازات لبلقسام فً مدٌرٌة ادارة المشارٌع ٌمكن تلخٌص التؤثٌر الواضح لجابحة كورونا
على هذه االنجازات فٌما ٌلً:
-1انخفاض موازنات المشارٌع المقرره حسب قانون الموازنه .2020
-2اٌقاؾ بعض المشارٌع بشكل كامل.
 -3التؤخر فً تنفٌذ المشارٌع المقرره وذلك بسبب فترات الحظر الطوٌله المفروضه على الببلد باالضافة
لئلجراءات االحترازٌه للحد من العدوى واؼبلق المحافظات.
-4اإلؼبلقات االلزامٌه للقطاعات والعمل عن بعد من اجل تحقٌق التباعد االجتماعً.
انجازات مدٌرٌة ادارة المشارٌع لعام : 2020
 -1قسم مشارٌع استصالح األراضً الزراعٌة :
 إعداد خطة العمل السنوٌه وآلٌة الشمول ومراجعتها وتعمٌمها على المدٌرٌات فً المٌدان.
 استقبال المطالبات المالٌة وتدقٌقها.
 توثٌق المطالبات المالٌة وحوسبتها تمهٌدا لرفعها إلى الدابرة المالٌة.
 متابعة الشكاوي واالستدعاءات المقدمة من المنتفعٌن من المشارٌع وإعداد التقارٌر والحلول
المناسبة لذلك.
 الكشؾ المٌدانً على عٌنات من المشارٌع لمختلؾ مدٌرٌات الزراعة.
 التنسٌق مع الدابره المالٌه بخصوص اعداد موازنات  2021الوارده من المحافظات ومتابعة
تعدٌلها.
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تتبع االنجاز الفنً لمشارٌع البلمركزٌه فً كافة المحافظات .
اعداد المخاطبات المتعلقه بمشارٌع البلمركزٌه وتجهٌز الردود البلزمه للمدٌرٌات المعنٌه ومع
الوزارات والمإسسات والدوابر الحكومٌه.
متابعة عطاءات مشارٌع البلمركزٌه فً كافة المحافظات.
متابعة مشارٌع االستراتٌجٌه الزراعٌه  2025/2020ضمن الفرٌق المشكل لهذه الؽاٌه.
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مشروع استصالح األراضً :
حٌث ٌشمل هذا المشروع عدة أنشطة وهً :حفر اآلبار ،زراعة األشجار المثمرة ،الحماٌة
وتدابٌر صٌانة التربة.
مشروع استصالح األراضً /االنجاز التراكمً /خزٌنة 2020

المحافظة

المساحة
المشمولة
(دونم)

عدد
المستفٌدٌن

صٌانة
التربة
(دونم)

زراعة
(دونم)

العاصمه
اربد
الطفٌله
جرش
المجموع

46
479
351
464
1340

8
90
70
83
251

-

80
80
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الطفٌله
جرش
المجموع







3200
3200

2840
2840

7
71
60
56
194

210
2130
1800
1680
5820

8400
85200
72000
67200
232800

8400
85200
72000
73240
238840

2840
2840

مشروع الحدٌقة المنزلٌة:
ٌقوم هذا المشروع بحفر آبار جمع مٌاه بسعة  25م 3لكل ببر .كانت مخصصات 2020
لمحافظة الطفٌله فقط أما محافظة جرش فهناك مطالبتٌن ضمن عام  2019تم صرفها من
مخصصات .2020
المحافظة
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التكلفه/
دٌنار

حماٌة
(م.ط)

التكلفه/
دٌنار

آبار
(عدد)

حجم
3
(م )

التكلفه
(دٌنار)

مجموع
االنفاق
(دٌنار)

المساحة المشمولة
دونم
47
2
49

عدد المستفٌدٌن
25
2
27

اآلبار
عدد
25
2
27

حجم (م)3
625
50
675

مجموع االنفاق
(دٌنار)
25000
2000
27000

قسم دراسات الجدوى االقتصادٌة للمشارٌع:
اعداد الخطه السنوٌه لتنفٌذ االعمال المناطه بالقسم ومتابعة تنفٌذها.
اعداد وتطوٌر مقترحات البرامج والمشارٌع التً تساهم فً تحقٌق االستراتٌجٌه الوطنٌه للتنمٌه
الزراعٌه .2025/2020
اعداد بطاقة وصؾ لستة مشارٌع ذات اولوٌه وتساهم فً تحقٌق التنمٌه الزراعٌه.
دراسة مقترحات مشارٌع ووضع المبلحظات والمقترحات البلزمه.
متابعة كافة المعامبلت الوارده للقسم واعداد الردود البلزمه علٌها.
المشاركة فً االجتماعات واللجان الفنٌة ذات العبلقة بعمل المدٌرٌة.
متابعة مشارٌع االستراتٌجٌه الزراعٌه  2025/2020ضمن الفرٌق المشكل لهذه الؽاٌة.
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قسم متابعة تنفٌذ مشارٌع الموازنة والمنح والقروض:
اعداد الخطه السنوٌه لتنفٌذ االعمال المناطه بالقسم ومتابعة تنفٌذها.
إعداد التقرٌر السنوي لمدٌرٌة ادارة المشارٌع.
متابعة اعداد الخطه السنوٌه لجمٌع االقسام فً المدٌرٌه.
متابعة تنفٌذ الخطه السنوٌه لمشارٌع المنحه االمرٌكٌه.
متابعة طرح واحالة عطاءات مشارٌع المنحه االمرٌكٌه.
متابعة االنفاق المالً لمشارٌع المنحه االمرٌكٌه.
إعداد التقارٌر الشهرٌة والربعٌة للمدٌرٌة.
اعداد وتشؽٌل قاعدة بٌانات الكترونٌه للمشارٌع العامله فً وزارة الزراعه على حساب المنح
الخارجٌه ومتابعة تحدٌث بٌاناتها.
متابعة انجازات مشارٌع االستصبلح ومشروع تبطٌن قنوات الري.
توثٌق إنجازات قسم استصبلح األراضً على قاعدة البٌانات المخصصة لذلك.
متابعة مشارٌع االستراتٌجٌه الزراعٌه  2025/2020ضمن الفرٌق المشكل لهذه الؽاٌه.
الرد على جمٌع المخاطبات والكتب الرسمٌة الواردة إلى القسم إلجراء البلزم.
المشاركه فً اللجان الفنٌه ذات العبلقه بعمل المدٌرٌه.

 -4قسم اإلنشاءات:
 اعداد الخطه السنوٌه لتنفٌذ االعمال المناطه بالقسم ومتابعة تنفٌذها.
 الكشؾ المٌدانً على مواقع قنوات الري لؽاٌة تحضٌر وثابق العطاءات.
 تحضٌر وثابق العطاءات من أجل تبطٌن قنوات الري فً المحافظات المعنٌه وتحضٌر
المواصفات الفنٌة وطرح العطاءات فً الصحؾ.
 إحالة العطاءات.
 متابعة تنفٌذ العطاءات.
 استبلم العطاءات بعد إنتهاء تنفٌذها.
وكانت اإلنجازات للعام  2020كما ٌلً :
المحافظة
العاصمة /لواء وادي السٌر
العاصمة /لواء ناعور
الطفٌلة
المجموع

تبطٌن قنوات ري
(متر طولً)
1450

تمدٌد برابٌش بالستٌكٌة
ومواسٌر (متر طولً)
-

500
1950

1500
1500

3

جابٌون (م )

200
1750
1950

المبلغ
(دٌنار)
35405
33560.08
64956.912
133921.992

 -5قسم متابعة تموٌل المشارٌع الزراعٌة:
 اعداد الخطه السنوٌه لتنفٌذ االعمال المناطه بالقسم ومتابعة تنفٌذها.
 ادارة وتشؽٌل نظام الكترونً لمتابعة المشارٌع العامله فً الوزاره على حساب المنح الخارجٌه.
 متابعة مشارٌع االستراتٌجٌه الزراعٌه  2025/2020ضمن الفرٌق المشكل لهذه الؽاٌه.
 المشاركه باللجان الفنٌه ذات العبلقه بعمل المدٌرٌه.
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إدارة مشروع تعزٌز االمن الغذائً لألسر األردنٌه المتأثره باألزمة السورٌة الممول من برنامج
االغذٌه العالمً لألمم المتحدة
مكونات المشروع-:
 -1التشغٌل فً المشاتل الحرجٌة
 الهدؾ من المشروع انتاج الؽراس واالشتال الحرجٌة.
 االنشطة فً المشروع تشمل تحضٌر الخلطات الترابٌة وتعببتها فً االكٌاس وزراعة البذور
والتعشٌب والري.
 عمل هذا المشروع فً محافظة البلقاء (وادي شعٌب /عٌن الباشا) ،محافظة العاصمة،
محافظة جرش ،وادي االردن.
 بلػ عدد العمال الكلً ( )65عامل
 وعدد االشتال المنتجه  1.5ملٌون شتله
 وقد تم العمل فٌة من شهر  6ولؽاٌة شهر 2020/ 12
 -2تقلٌم االشجار الحرجٌة
 عمل هذا المشروع فً محافظة عجلون.
 هدؾ المشروع تقلٌم االشجار الحرجٌة وبلػ عدد العمال الكلً ( )15عامل وعدد االشجار
التى تم تقلٌمها ( )1000شجره.
 كانت هذه المرحلة من شهر  6ولؽاٌة شهر . 2020/12
 -3التحرٌج
 وٌشمل انشطة :
 تحضٌر االرض وتنظٌفها. اعداد خطوط كنتورٌة وهبلالت. اعداد جور . مد شبكات ري . زراعة االشجار. كان العمل فً هذا النشاط متابعه للمشروع فً عام . 2019
 عمل هذا المشروع فً محافظات (مادبا  ،الطفٌلة ،البلقاء  ،المفرق  ،اربد (الشونه الشمالٌة).
 بلػ عدد العمال الكلً ( )85عامل.
 وعدد الدونمات التى تم زراعتها ( )1500دونم وبلػ عدد االشجار الحرجٌة المزروعة
( )40000شجرة.
 وكان العمل من شهر  6ولؽاٌة . 2020/12
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 -4الزراعات المائٌة واستنبات الشعٌر :
 تنفٌذ ما نسبته  %50من البرنامج التدرٌبً فً الخطة التنفٌذٌة بسبب جابحة كورونا على
النحو اآلتً:
الورشه التدرٌبٌه
أنظمة الزراعه
المابٌه
Agricultural
hydroponic
systems









محاور الورشه التدرٌبٌه
التعرٌؾ بالزراعه المابٌه.
االنظمه المستخدمه فً الزراعه المابٌه.
المحالٌل المستخدمه فً الزراعه المابٌه.
الجدوى االقتصادٌه واالٌجابٌات والسلبٌات
للزراعه المابٌه.
التدرٌب العملً على نظام الزراعه المابٌه
الذي تم اٌجاده فً محطات الزراعه
المعنٌه.
التقٌٌم القبلً والبعدي لورشة العمل.
المتابعه واالستدامه.






اعداد المتدربٌن
المكان
الواله  70متدرب
محطة
الزراعٌه /مادبا
الحسن
محطة
الزراعٌه/الطفٌله
الوهٌده
محطة
الزراعٌه/معان
الجفر
محطة
الزراعٌه/معان

حٌث تم تنفٌذ ( )5ورش تدرٌبٌة بشقٌها النظري والعملً واستهداؾ حوالً  70متدرب من المهندسٌن
الزراعٌٌن والمزارعٌن وعمال المحطات الزراعٌة وتدرٌبهم على االنظمة الزراعٌة والتً تم انشاإها فً
خمسة محطات زراعٌة لهذه الؽاٌة وضمن المحاور المشار الٌها أعبله.
 -5نشاط استصالح االراضً :
 الحصول على منحة بمقدار ( )500000دٌنار لدعم انشطة حفر آبار تجمٌع المٌاه،
الزراعة ،الحماٌة وصٌانة التربة لحوالً ( )250مزارع فً مختلؾ المحافظات .

مدٌرٌة التنمٌة الرٌفٌة وتمكٌن المرأة
تعد مدٌرٌــة التنمٌة الرٌفٌة مـن المدٌرٌات التً تسهم فً تحقٌق التنمٌـة الرٌفٌة و مكافحــة الفقر
والبطالــة و إقامـة المعارض واألسواق الرٌفٌة و السعً الى تمكٌن المرأة إقتصادٌــا والهدؾ مـــن هــذا
تحقٌق األمـــن الؽذابــً لؤلسر الهشة صاحبة الدخول المتدنٌـة أو التً لٌس لها دخول وتعتمد على العمل
الٌومــً إن كان هنالــك عمل .
وإلٌمــان وزارة الزراعــــة العمٌق بالتنمٌة الرٌفٌـة والمرأة الرٌفٌــة كمفتاح للقضاء على الفقر والجوع
وسبٌل لتحقٌق األمــن الؽذابــً (كما ،نوعــا) قامت الوزارة بإستحداث مدٌرٌة التنمٌة الرٌفٌة وتمكٌن
المرأه وذلك ضمن الهٌكل التنظٌمً لوزارة الزراعة والذي اعتمد من مجلس الوزراء خبلل عام .2018
التنمٌة الرٌفٌة
الهدؾ منها هو العمل على إستؽبلل األراضً الزراعٌة فً كافــة محافظات المملكة وخصوصا فً
المناطق النابٌة لتحسٌن نوعٌة الحٌاة اإلقتصادٌة فً هـذه المناطق عـن طرٌق مشاركة األهالً فً العملٌة
التنموٌة و ذلك من أجل تثبٌتهم فً أراضٌهم وجــذب اإلستثمارات وتحسٌن مستوى المعٌشة للمواطنٌن
عــن طرٌق الرفع من قدراتهم العلمٌة والعملٌة مـن أجل تحقٌق الرفـاه اإلقتصادي عـن طرٌق إستؽبلل
الموارد المتاحة وتنمٌتها .
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و لكن بسبب جابحة كورونا لم ٌتم التمكن هذا العام ( )2020من التواصل مع الفبات المستهدفة من أجل
تحقٌق الهدؾ المنشود .
التمكٌن اإلقتصادي للمرأة
تساهم المدٌرٌة فــً السعً من أجل تمكٌن المرأة إقتصادٌا وذلك عـن طرٌق الرفع من قدرات النساء
العلمٌة والعملٌة مع مراعاة الخلفٌات الثقافٌة والقدرات المهنٌة بما ٌتوافق مع الظروؾ المجتمعٌة .
هـــذا وقـــد تــم عقد عـدة دورات عــن بعد بخصوص هـــذا الموضوع ولكن بسبب الظروؾ التً تمر
بها الببلد لــم ٌتم التمكن هــذا العام من التواصل المباشر مــع الفبات المستهدفة .
المعارض و األسواق الرٌفٌة
تلعـب المدٌرٌة دورا مهما فً إقامة المعارض والمهرجانات واألسواق الرٌفٌة فً كافة محافظات المملكة
والتً تهدؾ إلى تسوٌق المنتجات الزراعٌة واألشؽال الٌدوٌة الرٌفٌة لسهولة وصـول صؽار المزارعٌن
و أصحاب الحرؾ الٌدوٌة لهذه المعارض وعرض منتجاتهم بؤسعار مناسبة للمواطنٌن .
وتسعى وزارة الزراعـة إلقامـــة معارض دابمه للمنتجات الزراعٌة فـــً إقالٌم المملكة ،وقــد تم هذا
العام توقٌع إتفاقٌة ما بٌن وزارة الزراعة و وزارة البٌبة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً من أجل البدء
بإقامة معرض دابم للمنتجات الزراعٌة فً محافظة العاصمة فً منطقة قرٌة وادي السٌر وفعبل تــم
وضع حجر األساس لهذا المعرض .
برامج مكافحة الفقر والبطالة  /مشروع زٌادة دخل األسر الرٌفٌة الفقٌرة
أمــا بخصوص برامج محافحة الفقر والبطالــة  /مشروع زٌـادة دخـل األسر الرٌفٌة الفقٌرة والتً تهدؾ
إلى مكافحة الفقر والبطالة وزٌادة الدخل لــدى األسر الفقٌرة فقد تم تخصٌص مبلػ ( )117ألؾ دٌنارمن
مشارٌع البلمركزٌة لعــام  2020مـن أجل إقامــة مشارٌـع مدرة للدخل لدى ( )181أسرة منها ()176
أسرة نشاط تربٌة الماعز و ( )5أسر زراعة محمٌة ( بٌوت ببلستٌكٌة ) .
هــذا وقد تــم التواصل مع مدٌرٌات الزراعة المعنٌة مـن أجل تحدٌد األنشطة المراد تنفٌذها لدى األسر
المستهدفة و ٌكون ذلك عادة حسب طبٌعة المنطقة .
أمـا المحافظات التً تم إستهدافها فهً :محافظة العاصمة /تنفٌذ نشاطً الماعز ونشاط الزراعــة المحمٌة
فٌها ،محافظــة الطفٌلة /تنفٌذ نشاط تربٌة الماعز ومحافظة معان/لواء الشوبك /تنفٌذ نشاط الماعز لدٌهم .
هذا وقد تم تنفٌذ نشاط الزراعة المحمٌة فً محافظة العاصمة منطقة وادي السٌر حٌث تم منح ( )5أسر
فقط ممن تنطبق علٌهم شروط آلٌة عمل المشروع .
أمـا بخصوص نشاط تربٌة الماعز لم ٌتم تنفٌذه و ذلــك بسبب الظروؾ الصعبة التً تمر بها الببلد .
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مدٌرٌة تشجٌع االستثمار ورٌادة االعمال الزراعٌة
المصفوفة التالٌة تبٌن أهم انجازات مدٌرٌة تشجٌع االستثمار ورٌادة االعمال الزراعٌة
مؤشـــــــــــر اإلنجــــــــــاز

البـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــد
انجـــــــازات قسم تشجٌع اإلستثمار
اإلستمرار بإعداد قاعدة بٌانات للمستثمرٌن فً القطاع
الزراعً المستفٌدٌن من قانون هٌبة اإلستثمار (تحدٌث
وإضافة )
متابعة تنفٌذ اإلستثمارات الزراعٌة على أرض الواقع

تم اإلنتهاء من حصر األسماء للعام ( ) 2020
وتصنٌفها على مستوى المحافظات.
زٌارات مٌدانٌة عدد ()2
* جوالت مٌدانٌة عدد ()2
* اتصاالت هاتفٌة عدد ()20
* التواصل مع ضباط اإلرتباط فً المحافظات عدد ()5
التواصل مع المستثمرٌن فً القطاع الزراعً وتحدٌد تم التواصل مع ( )23مستثمرا
المعوقات التً تواجه المشارٌع
ارشاد المستثمرٌن حول الفرص اإلستثمارٌة فً القطاع زٌارات مٌدانٌة عدد ( + )2التواصل مع ()12
مستثمرا
الزراعً
وضع التوصٌات والحلول بتحسٌن بٌبة األعمال فً تحدٌث دراسة واقع اإلستثمار فً القطاع الزراعً
المناطق الجاذبة لئلستثمار الزراعً
تم حضور ( )3اجتماعات مع المستثمرٌن فً القطاع
حضور اإلجتماعات
الزراعً
* تم المشاركة فً ( )3ورشات عمل
المشاركة فً ورشات العمل
متابعة الكتب الصادرة من هٌبة اإلستثمار وتخص تم متابعة كتب عدد ( ) 15
المستثمرٌن فً القطاع الزراعً
انجازات قسم متابعة الجمعٌات الزراعٌة
ورشة عمل عدد ( ) 1
المشاركة فً ورشات العمل
متابعة تسجٌل الجمعٌات الزراعٌة المتخصصة ؼٌر تسجٌل جمعٌات عدد ( )9
تم حل جمعٌة عدد ( ) 1
التعاونٌة
حضور اجتماعات الهٌبة العامة للجمعٌات الزراعٌة تم حضور ( ) 60اجتماع هٌبة عامة
المتخصصة ؼٌر التعاونٌة
المشاركة واإلعداد ومتابعة توصٌات اجتماعات لجنة تم عقد ( )26اجتماع
ترخٌص الجمعٌات الزراعٌة المتخصصة ؼٌر التعاونٌة عدد القرارات/التوصٌات (  ) 30قرار
فً الوزارة
تحدٌث قاعدة البٌانات الخاصة بالجمعٌات الزراعٌة تم متابعة التحدٌث
المتخصصة ؼٌر التعاونٌة ومتابعتها
تحدٌث قاعدة بٌانات للمشارٌع الزراعٌة المنفذة من قبل تم متابعة التحدٌث
الجمعٌات ؼٌر الزراعٌة
تم اإلنتهاء من إعداد المسودة
المشاركة فً اعداد دلٌل حوكمة الجمعٌات الزراعٌة
المشاركة فً تحدٌث دلٌل الخدمات التً تقدمها وزارة تم اعداد بطاقات الخدمة الخاصة بالقسم .
تم اعداد نموذج العملٌات .
الزراعة للعام (. ) 2020
صٌاؼة اتفاقٌة تعاون بٌن وزارة التنمٌة اإلجتماعٌة تم اعداد مسودة اإلتفاقٌة.
ووزارة الزراعة
إبداء الرأي الفنً بالموافقة أو الرفض على التموٌل تم الموافقة على تموٌل مشارٌع عدد ( .) 9
األجنبً المقدم للجمعٌات التعاونٌة والجمعٌات والشركات
ؼٌر الربحٌة .
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انجازات قسم الشراكة بٌن القطاعٌن ورٌادة األعمال الزراعٌة
مؤشـــــــــــر اإلنجــــــــــاز
البـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــد
اعداد الكتب الرسمٌة لحصر المجاالت التً ٌمكن تنفٌذ * تم اعداد كتاب رسمً عدد ( ) 1
مشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن فً القطاع الزراعً
والطلب بتزوٌدنا بؤفكار لمشارٌع رٌادٌة وتجمٌع الردود
المتعلقة بذلك .
تقدٌم مقترح مشروع للوكالة الكورٌة للتعاون الدولً فً * تم تقدٌم مقترح عدد ( ) 1
إطار برنامج منح المشارٌع ((KOICA
الطلب من القطاعات المختلفة تزوٌدنا بمقترحات * تم اعداد كتاب رسمً عدد ()1
"  " concept paperلمشارٌع مستقبلٌة للتمكن من
تقدٌمها للجهات الدولٌة للحصول على التموٌل البلزم لها
من خبلل التنسٌق مع الشركاء والجهات المانحة وتزوٌدهم
بؤولوٌات الدعم من البرامج والمشارٌع والمعلومات
البلزمة.
تعمٌم الدعوات الرسمٌة الخاصة بالمعارض الزراعٌة * تم تعمٌم ( )3دعوات رسمٌة
الدولٌة والمحلٌة على مإسسات القطاع الخاص .
المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة القومٌة حول رٌادة األعمال * تمت المشاركة
فً المجاالت الزراعٌة التً أقامتها المنظمة العربٌة للتنمٌة
الزراعٌة
المشاركة فً تحدٌث دلٌل الخدمات التً تقدمها وزارة * تم اعداد بطاقات الخدمة الخاصة بالقسم .
* تم اعداد نموذج العملٌات
الزراعة للعام ()2020
حضور ورشة عمل فً مجال رٌادة األعمال بعنوان " * تم حضور ورشة العمل عبر تطبٌق zoom
كٌؾ تصبح رابد أعمال فً مجال التكنولوجٌا " .
اعداد مقترح ورشة عمل وتدرٌب لدعم رٌادة األعمال * تم اعداد مقترح عدد ( )1
واإلبتكار لبناء القدرات فٌما ٌتعلق بالسٌاسات والتدابٌر
ذات الصلة بالقطاع الزراعً الخاص والحكومً وإٌجاد
ممولٌن لتنفٌذ هذه الورشة علما بؤن (سٌام) ستساهم بتوفٌر
الخبراء فً هذا المجال مجانا .
متابعة وتحدٌث البوابة اإللكترونٌة على موقع وزارة * تمت المتابعة
الزراعة لتسهٌل وصول الكتب الرسمٌة والتعامٌم للقطاع
الخاص .
* تم عقد اجتماعات عدد ( ) 8
عقد اجتماعات مجلس الشراكة الزراعً.
متابعة توصٌات اجتماعات مجلس الشراكة الزراعً مع * تم متابعة توصٌات عدد ( ) 25
الجهات ذات العبلقة .
المشاركة فً اجتماعات مشروع سجل األعمال المتكامل * تم حضور اجتماعات عدد ()1
.IBRs
مشاركة مدٌر مدٌرٌة تشجٌع اإلستثمار فً اللجنة * تم حضور اجتماعات عدد ( ) 5
التوجٌهٌة لمشروع مؤسسة المعارض الزراعٌة.
المشاركة فً اجتماعات مقترح مشروع إصبلح القطاع * تم المشاركة فً اجتماعات عدد ( ) 2
الزراعً من أجل النمو المرن ( (Growth MDTF
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مدٌرٌة الدراسات وتنمٌة سالسل اإلنتاج
انشبت مدٌرٌة الدراسات وتنمٌة سبلسل اإلنتاج فً منتصؾ عام  8105بموجب نظام التنظٌم االداري
رقم ( )85لسنة  8105والصادر استنادا الحكام المادة رقم ( )60من نظام الخدمة المدنٌة رقم ( )58لسنة
 8108وتعدٌبلته.
تقوم المدٌرٌة باالشراؾ على وتنفٌذ العدٌد من المشارٌع التً تخص تطوٌر القطاع الزراعً والتنمٌة
المستدامة للمجتمعات المهمشة والرٌفٌة من خبلل تطوٌر سبلسل القٌمة لبلنتاج الزراعً وخلق فرص
العمل للفبات الضعٌفة والعاطلة عن العمل ،باالضافة لبناء القدرات لبلشخاص العاملٌن فً القطاع
الزراعً ،كما تقوم المدٌرٌة بالتنسٌق مع الجهات المانحة الداعمة للمشارٌع ،واعداد المتطلبات البلزمة
والتً تشمل مذكرات التفاهم لمقترحات المشارٌع للحصول على الدعم البلزم من الجهات المانحة سواء
المحلٌة اوالدولٌة لتنفٌذ بعض المشارٌع الخاصة بتطوٌر القطاع الزراعً وتنمٌة سبلسل االنتاج الزراعً
وخلق فرص عمل للفبات الضعٌفة ودراسة مقترحات المشارٌع التً تعنى بخطة االستجابة لبلزمة
السورٌة فٌما ٌخص الجانب الزراعً والمتعلقة بامور االمن الؽذابً والمقدمة من الجهات الدولٌة.
مهام المدٌرٌة:
 إعداد دراسات سبلسل االنتاج للمنتجات الزراعٌة النباتٌة والحٌوانٌة
 اعداد دراسات جدوى تطوٌر سبلسل االنتاج واقتراح المشارٌع التً تعمل على زٌادة القٌمة المضافة
من خبلل سبلسل القٌمة.
 التنسٌق والتعاون مع الهٌبات الدولٌة فً مجال الدراسات وسبلسل القٌمة.
 اعداد الدراسات المتعلقة بالتؽٌر المناخً والتنبإ بآثار التؽٌرات المناخٌة على القطاع الزراعً.
 تمثٌل الوزارة فً المإسسات والمنظمات المعنٌة بسبلسل القٌمة والتؽٌر المناخً.
 المشاركة فً اللجان الفنٌة ذات العبلقة بعمل المدٌرٌة.
ٌتبع المدٌرٌة األقسام التالٌة والتً تنفذ المهام المناطة بالمدٌرٌة:
 -1قسم الدراسات والمسوحات االقتصادٌة واالجتماعٌة.
 -2قسم دراسات سبلسل القٌمة لئلنتاج الزراعً.
 -3قسم التؽٌر المناخً والبٌبة.
أهم اإلنجازات التً قامت بها المدٌرٌة فً عام 2020
أوال :االنتهاء من اعداد مقترحات مشارٌع ذات األولوٌة بالنمو االخضر والتً تخص القطاع الزراعً:
 تم االنتهاء من اعداد المقترحات من قبل الوزارة وتم اعتماد المشارٌع ذات األولوٌة ورفعها الىالمعهد العالمً للنمو االخضر (.)Global Green Growth Institute
 تم اطبلق خطة النمو األخضر هذا العام والتً قام باعدادها من قبل المعهد العالمً للنمو االخضروبالتعاون مع القطاعات المعنٌة وهً ستة وزارات وبالتنسٌق مع وزارة البٌبة.
ثانٌا :المشاركة فً اعداد الخطة الوطنٌة لمواجهة التغٌر المناخً .NDC
 تم اقتراح مجموعة مشارٌع ذات أولوٌة للخطة الوطنٌة للتؽٌر المناخً ( )NDCsالتً تتعلق بالتؽٌرالمناخً.
 تم عقد عدة اجتماعات داخل الوزارة مع العدٌد من المدٌرٌات المعنٌة لتحدٌد أٌة مقترحات مشارٌعخاصة بالتؽٌر المناخً.
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ثالثا :المشارٌع الخاصة باالزمة السورٌة:
قامت المدٌرٌة ممثلة للوزارة بالمساهمة بتعدٌل خطة االستجابة لؤلزمة السورٌة 8188- 8181 JRP
لتتناسب مع التحدٌات الجدٌدة الناتجة عن جابحة كورونا واعتماد الخطة الجدٌدة للفترة 8188 – 8180
بالتعاون مع وزارة التخطٌط والتعاون الدولً وباالشتراك مع بعض المنطمات الدولٌة الداعمة لمشارٌع
خطة االستجابة لبلزمة السورٌة وخاصة مشارٌع االمن الؽذابً والتً تعنى بمشارٌع القطاع الزراعً
والتنمٌة الرٌفٌة.
رابعا :المشاركة فً اعداد االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة .2825 – 2828
قامت المدٌرٌة بالمساهمة فً اعداد االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة  8182-8181وتطوٌرها
لتشمل التحدٌات الناتجة عن جابحة كورونا وما فرضته من واقع جدٌد ٌتطلب المزٌد من االعتماد على
التكنولوجٌا ورقمنة البٌانات وسرعة التواصل بٌن االطراؾ فً القطاع الزراعً التخاذ القرار المناسب
وبالسرعة المناسبة.
خامسا :قامت المدٌرٌة بالمشاركة بالعدٌد من الدراسات والمشارٌع الخاصة بالقطاع الزراعً ومنها:
 -3المشاركة بدراسة تخفٌف اثر جائحة كورونا على القطاع الزراعً:
قامت المدٌرٌة بالتعاون مع الجهات األخرى المعنٌة فً الوزارة والوزارات األخرى والقطاع الخاص
بدراسة االحتٌاجات البلزمة للتقلٌل من اثر جابحة كورونا على القطاع الزراعً والخروج بتوصٌات من
خبلل حوافز تهدؾ للتخفٌؾ من األثر السلبً لهذه الجابحة على القطاع وتضمن استمرارٌته.
 -2مشروع التشغٌل والتمكٌن من خالل التكنولوجٌا الزراعٌة الحدٌثة:
والذي ٌهدؾ لتدرٌب وتشؽٌل المزارعٌن والمهندسٌن الزراعٌٌن العاطلٌن عن العمل على الزراعة
المابٌة وتمكٌنهم لبلستفادة من المشروع كمصدر دخل .حٌث سٌنفذ هذا المشروع فً كل من المحطات
التابعة للوزارة فً محافظات مادبا ،اربد والطفٌلة من خبلل تكنولوجٌا الزراعة المابٌة.
 -1مشروع التمكٌن والتشغٌل من خالل تنظٌم العمالة الزراعٌة:
والذي ٌهدؾ لتدرٌب العمالة الزراعٌة وتشؽٌلهم فً ظروؾ عمل مناسبة والبقة من خبلل تزوٌد
المزارعٌن الذٌن تم تنظٌمهم فً جمعٌات تعاونٌة باآلالت والمكننة الزراعٌة والتً سٌتم استؽبلل عوابد
استخدام هذه االالت فً تحسٌن ظروؾ عملهم وزٌادة دخلهم واشراكهم أٌضا فً الضمان االجتماعً.
حٌث سٌنفذ هذا المشروع فً كل من محافظات اربد و البلقاء.
 -3مشروع التمكٌن والتشغٌل من خالل المكننة الزراعٌة:
والذي ٌهدؾ لتدرٌب العمالة الزراعٌة وتشؽٌلهم فً ظروؾ عمل مناسبة والبقة من خبلل تزوٌد
المزارعٌن الذٌن تم تنظٌمهم فً جمعٌات تعاونٌة باالالت والمكننة الزراعٌة والتً سٌتم استؽبلل عوابد
استخدام هذه االالت فً تحسٌن ظروؾ عملهم وزٌادة دخلهم واشراكهم أٌضا فً الضمان االجتماعً.
حٌث سٌنفذ هذا المشروع فً كل من محافظات عجلون ،البلقاء والمفرق.
 -5اعداد البٌانات الالزمة لدراسة امكانٌة االستثمار فً الصناعات الغذائٌة:
تم العمل على اعداد وتجهٌز البٌانات الخاصة بالمنتجات الزراعٌة المنتجة والمستوردة والبٌانات الخاصة
بالمنتجات الزراعٌة المصنعة المستوردة وتحدٌد المنتجات الؽذابٌة المصنعة التً ٌوجد لها امكانٌة
للتصنٌع محلٌا.
 -6مشروع االستثمار فً المحطات الزراعٌة الحكومٌة:
تم جمع البٌانات الخاصة بالمحطات الزراعٌة الحكومٌة وبالتعاون مع مدٌرٌة االنتاج النباتً فً الوزارة
وذلك لتحدٌد المحطات ذات االمكانٌة لبلستثمار فٌها .تم تحدٌد عدد من هذه المحطات المناسبة لبلستثمار
فٌها من قبل القطاع الخاص .وعلٌه تم تشكٌل لجنة من عدد من الوزارات والمإسسات المعنٌة .تم
طرح عطاء بالجرٌدة الرسمٌة لفتح الباب للتقدٌم من قبل القطاع الخاص لبلستثمار وضمن شروط معٌنة.
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 -4قامت المدٌرٌة بدراسة البٌانات الشهرٌة للمنتجات الزراعٌة.
قامت بالمدٌرٌة بالتواصل مع مدٌرٌة اإلحصاءات العامة لجمع البٌانات الشهرٌة الخاصة بالكمٌات
المنتجة من الخضار والفواكه فً المناطق المختلفة فً المملكة.

مدٌرٌة االتفاقٌات والتعاون الدولً
ٌتبع المدٌرٌة األقسام التالٌة والتً تنفذ المهام المناطة بالمدٌرٌة:
 -1قسم التعاون الدولً
 -2قسم االتفاقٌات واالخطارات
 -3قسم المنظمات
إنجازات قسم التعاون الدولً للعام 2020
 .1اعداد ملفات التعاون مع الدول ورصد القضاٌا الزراعٌة المشتركة ومتابعتها/ارمٌنٌا ،الصٌن ،هولندا،
الهند ،رومانٌا ،تركٌا ،جورجٌا ،أوكرانٌا ،السعودٌة ،اإلمارات ،العراق ،مصر ،اٌطالٌا...
 .2الترتٌب لعقد لقاءات ممثلً الوزارة مع السفراء والبعثات الدبلوماسٌة  /روسٌا ،رومانٌا ،االمارات،
أوكرانٌا ،جورجٌا ،لبنان ،السعودٌة ،هولندا... ،
 .3متابعة برنامج التعاون عبر الحدود فً المتوسط مع وزارة التخطٌط ورباسة الوزراء والترشح
للحصول على منح البرنامج للعام 2020
 .4تنفٌذ المشارٌع الممولة من البرنامج/مشروع تكوٌن السماد العضوي فً المدن الصؽٌرة ،مشروع
النظام العضوي االٌكولوجً بالتعاون مع الشركاء فً لبنان ،فلسطٌن ،تونس ،اٌطالٌا ،اسبانٌا،
الٌونان.
 .5اعداد مذكرات التفاهم للتعاون الزراعً مع الدول  /روسٌا ،فنزوٌبل ،سورٌة
 .6المشاركة فً اجتماعات لجنة الزراعة والتجارة والجمارك مع االتحاد األوروبً
 .7ترتٌب لقاءات معالً الوزٌر المنعقدة عن بعد مع مجموعة العشرٌن ومركزها الرٌاض ،واالجتماع
الوزاري ضمن األسبوع االخضر فً برلٌن.
 .8المشاركة فً جهود الوزارة أثناء فترات حظر التجوال اثر جابحة كورونا والعمل ضمن فرٌق الخط
الساخن الجابة استفسارات المزارعٌن ومتابعة طلباتهم.
 .9تمثٌل مدٌرٌة االتفاقٌات والتعاون الدولً فً لجنة صحة النبات ولجنة صحة الحٌوان وتنفٌذ القرارات
الصادرة عنها فٌما ٌخص مخاطبة الدول.
 .10المشاركة فً اللقاءات الدولٌة عن بعد  /ندوة تكنولوجٌا الزراعة – سفارة برٌطانٌا
 .11تقدٌم خدمات الترجمة للموظفٌن والمراجعٌن.
إنجازات قسم المنظمات لعام 2020
 .1المشاركة فً صٌاؼة الورقة العلمٌة حول التحول الرقمً وتنشٌط قطاع االؼذٌة الزراعٌة فً دول
المشرق (االردن والعراق ولبنان ) مع الجامعة االمرٌكٌة فً بٌروت وهً مبادرة من البنك الدولً
لتعزٌز فرص الزراعة الرقمٌة فً دول المشرق (االردن ولبنان والعراق) .
 .2تنسٌق وترتٌب اجتماعات ولقاءات رسمٌة مشتركة بٌن إدارات الوزارة والجهات ذات العبلقة فً
المنظمات الدولٌة (البنك الدولً و اللجنة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لؽرب آسٌا (اإلسكوا) والمنظمة
العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ومنظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة ( )UNIDOومنظمة األؼذٌة
والزراعة لؤلمم المتحدة ومعهد باري التابع للمعهد الدولً للدراسات الزراعٌة المتقدمة لمنطقة البحر
األبٌض المتوسط ( )CIHEAMوبرنامج الؽذاء العالمً وؼٌرها من المنظمات ) والمشاركة فً تلك
االجتماعات وبحث أوجه التعاون الفنً والتقنً ومتابعة تنفٌذ ما جاء فً محاضرها .
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.3
.4
.5
.6

التعاون مع كل من منظمة الفاو وبرنامج الؽذاء العالمً فً اعداد مشروع حول التجارة االلكترونٌة
للقطاع الزراعً .
اإلشراؾ على الترتٌبات الخاصة لتسهٌل مهمة الوفود والخبراء وبعثات المنظمات الدولٌة مثل بعثات
البنك الدولً ومنظمة الفاو واالسكوا .
تنسٌق مشاركة ممثلً الوزارة فً المإتمرات والندوات واالجتماعات والجوالت االستطبلعٌة
وورش العمل الدولٌة واإلقلٌمٌة بالتعاون مع الجهات المعنٌة .
االتصال مع المنظمات الدولٌة والتنسٌق لبلستفادة من الدعم المالً والتقنً والفنً والمبادرات التً
تقدمها المنظمات الدولٌة باالضافة للتعاون والتنسٌق مع المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة للتروٌج
لؤلولوٌات واألنشطة الزراعٌة المختلفة وتوفٌر مصادر التموٌل وتعمٌم الفرص التً تتٌحها الجهات
المانحة على القطاعات الفنٌة المختلفة لبلستفادة من الدعم والمالً والفنً والتقنً ومنها :
أ -التنسٌق مع البنك الدولً وتؤمٌن منحة لوزارة الزراعة بقٌمة ملٌون وثبلثون الؾ دوالر من
الصندوق اإلبتمانً المتعدد المانحٌن المعنً بالتشرٌد القسري بقٌمة ( )600.000ستمابة الؾ
دوالر أمرٌكً والصندوق االبتمانً المتعدد المانحٌن المعنً بالمساعدة الفنٌة على مستوى منطقة
الشرق األوسط وشمال افرٌقٌا بقٌمة ( )430.000أربعمابة وثبلثٌن ألؾ دوالر أمرٌكً لتنفٌذ
مشروع الزراعات المابٌة فً منطقة سد التنور فً محافظة الطفٌلة ومنطقة اخرى فً محافظة
عجلون.
ب -طلب دعم فنً وتقنً من اللجنة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لؽرب آسٌا (اإلسكوا) لمراجعة
استراتٌجٌة وزارة الزراعة وإعداد التقرٌر الطوعً االول لوزارة الزراعة بما ٌخص ما حققته
الوزراة من مإشرات التنمٌة المستدامة وذلك بالتعاون مع وزارة التخطٌط والتعاون الدولً
ودابرة االحصاءات العامة وتنظٌم ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة
لؽرب آسٌا (اإلسكوا) للمختصٌن فً وزارة الزراعة حول مناقشة تحدٌث استراتٌجٌة األردن
الزراعٌة لتتوابم مع أهداؾ التنمٌة المستدامة والتً عقدت فً عمان ،األردن خبلل الفترة من 3
– .2020 /3/ 4
ت -التنسٌق مع الشركاء الدولٌٌن (برنامج األؼذٌة العالمً ( (WFPواللجنة اإلقتصادٌة
واإلجتماعٌة لؽرب آسٌا )اإلسكوا( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً ( )UNDPبهدؾ تحدٌث
مسودة اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لؤلمن الؽذابً بالتعاون مع الوزارات والجهات والمنظمات ذات
العبلقة .
ث -التنسٌق مع الشركاء الدولٌٌن (برنامج األؼذٌة العالمً ( )WFPواللجنة اإلقتصادٌة
واإلجتماعٌة لؽرب آسٌا (اإلسكوا) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً ( )UNDPومنظمة الفاو
( )FAOبهدؾ تقدٌم المساعدة الفنٌة لتحدٌث مسودة اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لؤلمن الؽذابً
بالتعاون مع الوزارات والجهات والمنظمات ذات العبلقة حٌث وافقت رباسة الوزراء بتارٌخ
 2020/8/27على تشكٌل اللجنة الوطنٌة لؤلمن الؽذابً ،لئلشراؾ على تحدٌث اإلستراتٌجٌة
برباسة معالً وزٌر الزراعة وعضوٌة كل من اصحاب العطوفة االمناء العامٌن لوزارات
(الزراعة والصناعة والتجارة والتموٌن ،ووزارة التربٌة والتعلٌم ،وزارة التنمٌة اإلجتماعٌة،
وزارة التخطٌط والتعاون الدولً ،و وزارة الصحة ،ووزارة المالٌة ،ووزارة المٌاه والري )
وعطوفة أمٌن عام المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجٌا  ،وعطوفة مدٌر عام المإسسة العامة
للؽذاء الدواء ،وعطوفة مدٌر عام مإسسة المواصفات والمقاٌٌس األردنٌة ،وعطوفة مدٌر عام
دابرة اإلحصاءات العامة ،وممثلٌن عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة (سعادة نقٌب المهندسٌن
الزراعٌٌن وسعادة ربٌس اإلتحاد العام للمزارعٌن األردنٌٌن) وسعادة ربٌس المجلس اإلقتصادي
واإلجتماعً سعادة السٌد عزمً شعبان/مندوب من القطاع الخاص وممثلٌن عن وكاالت االمم
المتحدة ( )FAO,WFP,ESCWA,UNDPومندوب من السفارة الهولندٌة.
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تم عقد اإلجتماع األول للجنة مدار البحث على مرحلتٌن بسبب االجراءات المرتبطة بجابحة
كورونا حٌث تضمنت المرحلة االولى عقد إجتماع مع أعضاء اللجنة من القطاعات الحكومٌة
والقطاع الخاص بتارٌخ  ، 2020/9/3أما فً المرحلة الثانٌة فقد تم عقد إجتماع مع المنظمات
 ،UNDP ,WFP , FAO, ESCWAو السفارة الهولندٌة بتارٌخ . 2020/9/9
التشاور مع كافة المنظمات حول االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة . 2025-2020
التنسٌق والمشاركة مع قطاع الثروة النباتٌة فً إدارة وتنفٌذ مشروع " تعزٌز النظام اإلٌكولوجً
العضوي عبر الحدود من خبلل تعزٌز التحالفات الؽذابٌة الزراعٌة  -النظام اإلٌكولوجً
العضوي" الممول من من االتحاد االوروبً .
العمل مع البنك الدولً فً إعداد وصٌاؼة مصفوفة السٌاسات الخمس للسنوات القادمة لؤلعوام
( )Jordan Five-Year Reform Matrix( )2024-2019وقد تم تضمٌن أكثر من
مإشر فً االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة  2025-2020ضمن مإشرات مصفوفة
الخمس سنوات وعلٌه تم تحدٌد مكونٌن وتؤمٌن تموٌل بقٌمة  250الؾ دوالر من الصندوق
االبتمانً متعدد المانحٌن كمساعدة فنٌة لتنفٌذ المكونات المقترحة حٌث ٌهدؾ المكونان الى :
أ) مواجهة التحدٌات الناشبة ( كوفٌد )19-ب) تقٌٌم الخٌارات لمراجعة االعانات والدعم الحالً.
ج) تعمٌق فهم الخٌارات المتاحة لزٌادة االستثمار الخاص د) فهم الفرص لتوسٌع إدماج وإشراك
النساء والشباب فً تنمٌة القطاع .ومن ث ّم استخدام خرابط الطرٌق لزٌادة تعزٌز إنجاز خطط
عمل االستراتٌجٌة الوطنٌة للزراعة مع أدلة تؤخذ فً االعتبار التحدٌات السابقة والجدٌدة فً
قطاع الزراعة .
التنسٌق مع البنك الدولً لتقدٌم الدعم الفنً لوزارة الزراعة من خبلل البدء بصٌاؼة خطة عمل
 Climate Smart Agriculture Action Planبتموٌل من مبادرة البنك الدولً بعنوان
( ) Partnership for market readinessوقد تم تشكٌل فرٌق فنً استشاري من كل من
وزارة التخطٌط والتعاون الدولً ووزارة المٌاه والري ووزارة الزراعة ووزارة البٌبة والمركز
الوطنً للبحوث الزراعٌة لئلشراؾ على صٌاؼة خطة العمل المذكوره أعبله .
التنسٌق والتعاون مع البنك الدولً فً صٌاؼة مقترح لمشروع بعنوان Strengthening
 Jordan Agri-Food Value Chainوالذي سٌتم تموٌله من خبلل منحة بقٌمة  6مبلٌٌن
دوالر .
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قطاع الحراج والمراعً
ٌتبع قطاع الحراج والمراعً المدٌرٌات التالٌة:
 مدٌرٌة الحراج
 مدٌرٌة المراعً
 مدٌرٌة الحصاد المابً

مدٌرٌة الحراج
مهام المدٌرٌة
 * حماٌة الثروة الحرجٌة على كافة أراضً المملكة وتحدٌد الوسابل المناسبة لحماٌتها وإدامتها
 * إعداد األنظمه والتعلٌمات التً تنظــــم إدارة الحـــراج الحكومً واألراضـــً الحرجٌة ووسابل
تطوٌرهـا وتنمٌتها والمحافظة علٌها وحماٌتهــا وتحدٌد شروط الرعً فٌها ومتابعة االلتزام بها.
 * إعداد الشروط والمعاٌٌر الفنٌــــة المتعلقـــة باستثمار الحراج الحكومً والمملوك من حٌث التقلٌم
أو استبدال األشجار الحرجٌة بؤشجار مثمرة والتوصٌــــة بؤنواع األشجار الحرجٌة التً ٌمنع قطعها
من األشجار المعمرة أو النادرة
 * انتخاب المصادر المناسبة وجمع البذور واألصول الوراثٌة الحرجٌة والرعوٌة والمحافظة علٌها.
 * إعداد الخطة السنوٌة إلنتاج الؽراس الحرجٌة ضمن المشاتل التابعة لوزارة الزراعة موزعه فً
مختلؾ المحافظات
 * إعداد الخطة السنوٌة للتحرٌج وتعمٌمها على المدٌرٌات ومتابعة التنفٌذ
 * اإلشراؾ على تنفٌذ المشارٌع الحرجٌة التً تنفذ مٌدانٌا
ٌتبع مدٌرٌة الحراج االقسام التالٌة والتً تقوم بتنفٌذ المهام المناطة بالمدٌرٌة:
 قسم التحرٌج والمشاتل
 قسم التنوع الحٌوي
 قسم المساحة واالراضً
 قسم حماٌة الؽابات
 قسم التوعٌة الحرجٌة
 قسم الشإون المالٌة واالدارٌة
االنجازات التً قامت بها المدٌرٌة فً عام 2828
اوال  :قسم التحرٌج والمشاتل
 مشارٌع التحرٌج
 0821 :دونم
 مواقع ٌوم الشجرةوٌحتفل االردن بٌوم الشجرة فً الخامس عشر من شهر كانون الثانً من كل عام حٌث جرت العادة بؤن
ٌتوج االحتفال بالرعاٌة الملكٌة السامٌة وقد جرى االحتفال هذا العام فً ( منطقة سد اللجون  /الكرك )
تحت رعاٌة مندوب جبللة الملك  ،حٌث انطبلقة االحتفاالت بٌوم الشجرة فً كل المحافظات وااللوٌة.
ومن خبلل االحتفاالت ٌتم توزٌع النشرات والمطبوعات والبوسترات على المشاركٌن وذلك من اجل
إظهار دور الشجرة فً حماٌة البٌبة واالمن الؽذابً وضرورة اشراك كافة قطاعات المجتمع فً النهوض
بهذه الثروة الوطنٌة فً االردن الحبٌب تحت ظل الراٌة الهاشمٌة المظفرة.
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 المشاتل الحرجٌة
 انتاج  8811111ؼرسة حرجٌة فً مختلؾ المشاتل الحرجٌة لعام 8181 تم تشؽٌل عمال على حساب الموازنة فً المشاتل الحرجٌة تم انتاج  031111ؼرسة قطؾ لمشروع التعوٌضات البٌبٌة ومشارٌع المراعً الؽراس التً تم توزٌعها على مدٌرٌات الزراعة والدوابر الحكومٌة والمإسسات العامةوالخاصة واالجهزة االمنٌة والمدارس والجامعات والبلدٌات حتى تارٌخة  0811111ؼرسة
حرجٌة
 تم توقٌع مذكرات تفاهم مع الجهات الرسمٌة والخاصه والمإسسات العامه والخاصة من اجلتزوٌدهم بالؽراس الحرجٌة وعلى اصول علمٌة تعتمد على االدامة وذلك لضمان نجاح
الؽراس الحرجٌة حٌث بلؽت  01جهات رسمٌة وخاصة والعمل جاري بالتشارك مع هذه
الجهات
ثانٌا  :قسم االراضً والمساحة
 دراسة جمٌع المعامبلت التً تقوم على اراضً الحراج وحصر التعدٌات على تلك االراضًوالقٌام باعمال الرفع المساحً البلزم لجمٌع اراضً وزارة الزراعة
ثالثا  :قسم ادارة وحماٌة الغابات
 متابعة مكافحة حرابق الؽابات من خبلل فرق االطفاء العاملة على مدار الساعة وبالتنسٌقمع مدٌرٌة الدفاع المدنً
 متابعة حماٌة الؽابات ومنع التعدٌات من خبلل االشراؾ المباشر على الدورٌات والمحطاتالحرجٌة العاملة فً كافة انحاء المملكة
 تنظٌم عملٌات االستثمار فً الحراج المملوك والحراج الحكومًرابعا :قسم التوعٌة الحرجٌة
 عقد ورشات عمل ودورات تدرٌبٌة عن قطاع الحراج واهمٌة االشجار فً مختلؾ انحاءالمملكة والمدارس الحكومٌة والخاصة
 اعداد نشرات توعوٌة وبوسترات عن الؽابات واهمٌتهاخامسا  :قسم الشؤون المالٌة واالدارٌة
 تقدٌم الدعم الفنً واللوجستً لمختلؾ االقسام فً المدٌرٌة -متابعة كافة امور العطاءات وشراء اللوازم الخاصة بالحراج واحتٌاجاته

مدٌرٌة المراعً
تشكل المراعً الطبٌعٌة مصدرا هاما لؤلعبلؾ فً األردن وتبلػ مساحة هذه المراعً نحو ( )51ملٌون
دونم ،أي أنها تشكل حوالً  %93من مساحة المملكة حٌث تلعب دورا مهما فً تؽطٌة جزء من
االحتٌاجات الؽذابٌة المجانٌة للثروة الحٌوانٌة.
واستشعارا من وزارة الزراعة بؤهمٌة تطوٌر أراضً المراعً ومواردها المختلفة قامت بإنشاء مدٌرٌة
المراعً عام  0664والتً ٌقع على عاتقها النهوض بهذا القطاع الوطنً الهام.
تنمٌة وإدارة المحمٌات الرعوٌة
الخطط اإلدارٌة:
 تحدٌث وإعداد الخطة السنوٌة للمحمٌات الرعوٌة بهدؾ إعادة تؤهٌل وتنمٌة وتطوٌر أراضً
المراعً وذلك بحماٌة عدد من المواقع عن طرٌق إنشاء المحمٌات الرعوٌة والبالػ عددها ()10
محمٌة وبمساحة ( )775788دونم كما هو مبٌن فً الجدول التالً:
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 المتابعة المٌدانٌة واإلشراؾ المستمر على نشاطات المراعً فً المحافظات واأللوٌة فً المملكة
ضمن الخطة السنوٌة للمدٌرٌة.
المحافظة اسم المحمٌة
الرقم
محمٌات المنطقة الهامشٌة
صبحا
المفرق
0
صرة
8
ضبعة
العاصمة
8
وادي أم قصٌر
1
البٌبة
الكرك
2
الثماٌل
3
اللجون
4
نخل/المزار
5
وادي ابن حماد
6
صرفا
01
الشرٌؾ
00
السنٌنٌة
08
فٌفا
08
التوانه
الطفٌلة
01
الكمٌة
02
المدوره
معان
03
العابشٌة
04
راس النقب
05
الفجٌج
إقلٌم
06
الشراه
المنشٌة
81
الفٌصلٌة
80
الحسٌنٌة
88
الهاشمٌة
88
وادي الهٌشة
إقلٌم
81
البتراء
المجموع
محمٌات المنطقة الصحراوٌة
الزرقاء

األزرق (باب ؼزال)
وادي البطم
بٌرٌن
الروٌشد  /البستانة
الروٌشد  /الرقبان
القصب والسطٌح
منشٌة الؽٌاث

82
83
84
المفرق
85
86
81
80
المجموع
المحمٌات المطلة على وادي األردن
راجب
عجلون
88
عٌرا وٌرقا
88
البلقاء
فنوش
81
ببلل
العاصمة
82
العدسٌة
83
ماعٌن
مؤدبا
84
الفٌصلٌة
85
برزا
86
الموجب الشمالً
11
وادي عربة
العقبة
10
المجموع
المجموع الكلً (دونم)

معدل األمطار

سنة اإلنشاء

المساحة الكلٌة (دونم)

المساحة المحسنة (دونم)

021
051
081
041

0646
0613
0635
0664
0656
0665
0651
0654
0662
0663
0666
8115
8103
0650
0664
0668
0650
0653
0625
0635
8115
8118
8118
8102

2111
1111
8111
8811
21111
1111
00111
4111
1211
2111
21111
8111
01111
05111
01111
81111
01111
01111
01111
8111
81111
02111
02111
2111

211
0211
0841
211
2111
0211
0011
8111
0111
0111
2111
211
.............
0211
0111
0111
1111
8111
8111
0111
0211
0111
0111
--------

858411

84541

51
51
811
51

8101
8103
8100
0663
0664
0665
0665

8111
2111
0111
01111
811111
81111
21111
855111

011
-------211
0111
1111
0211
0111
5011

811

0658
0653
8115
0660
0658
0658
0668
8113
0656
8103

2111
11111
21111
04111
8111
58111
81111
8111
01111
01111
811111
775788

0111
01111
0111
211
211
8211
0111
0111
2111
-------88211
68378

021

811
011
021
011
011
011
811
811
021
811
011
011
021
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021
811
021
011
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برامج التفتٌش والحماٌة ألراضً المراعً:
 المشاركة فً اللجان على مستوى المإسسات والدوابر الحكومٌة لضبط أعمال المقالع ومراقبتها
ضمن أراضً البادٌة.
 متابعة الجوالت المٌدانٌة على المحمٌات الرعوٌة والتؤكٌد على أهمٌة تشدٌد عملٌات الحماٌة.
برامج المراقبة والمتابعة:
 عمل دراسة نباتٌة فً كل من محمٌة مراعً راجب  /عجلون ومحمٌة مراعً ضبعة/العاصمة
ضمن مشروع االستثمار فً المجترات الصؽٌرة وانتشال االسر الرٌفٌة من الفقر.
 متابعة عطاء تركٌب الخبلٌا الشمسٌة لمحطة مراعً مراعً الفجٌج  /الشوبك.
 عمل حمولة رعوٌة فً كل من محمٌة مراعً راجب  /عجلون ومحمٌة مراعً ماعٌن  /مؤدبا
ومحمٌة مراعً ضبعة  /العاصمة ضمن مشروع االستثمار فً المجترات الصؽٌرة وانتشال االسر
الرٌفٌة من الفقر.
 متابعة ومراقبة تطبٌق برامج الرعً الربٌعً والخرٌفً فً المحمٌات الرعوٌة ومدى االلتزام
بالحمولة الرعوٌة لهذه المحمٌات.
برامج تأهٌل أراضً المراعً:
 قامت مدٌرٌة المراعً بزراعة الؽراس الرعوٌة
 اختٌار مواقع وتحضٌر ما مساحته  3111دونم ضمن مشروع التعوٌضات البٌبٌة.
 إنتاج  450ألؾ ؼرسة رعوٌة "نوع قطؾ" فً مشاتل وزارة الزراعة ضمن مشروع التعوٌضات
البٌبٌة.
تنمٌة المجتمعات الرعوٌة
 تنفٌذ ( )39دورة تدرٌبٌة فً مجال "طرق تحسٌن تربٌة االغنام ،الكشف المبكر عن األمراض " من
خبلل مشروع التعوٌضات البٌبٌة فً المناطق المستهدفة للمشروع وهً البادٌة الشمالٌة والبادٌة
الوسطى والبادٌة الجنوبٌة.
 تنفٌد ( )80حملة توعٌه عن (دور المشروع فً إدارة المحمٌات الرعوٌة ،أهداف برنامج
التعوٌضات البٌئٌة فً مجال الثروة الحٌوانٌة وإدارة المراعً واستدامتها ،دور الخدمات البٌطرٌة،
وأهمٌة إحٌاء نهج الحمى) ضمن مناطق المشروع المستهدفة.
المساهمات والمشاركات مع الجهات ذات العالقة
 .0مشاركة مدٌر مدٌرٌة المراعً كضابط ارتباط وزارة الزراعة فً المنتدى العالمً لبلرض 8180
 .8المشاركة فً اللجنة التحضٌرٌة للمنتدى العالمً لبلرض 8180
 .8المشاركة كمنسق وطنً فً الشبكة العربٌة لبلدارة المستدامة للموارد الرعوٌة /المنظمة العربٌة
للتنمٌة الزراعٌة.
 .1المشاركة كضابط ارتباط فً اللجنة الوطنٌة لشإون المرأة.
 .2المشاركة فً اللجنة الوطنٌة للتؽٌر المناخً واللجنة الوطنٌة لمكافحة التصحر.
 .3العمل على إعداد التقارٌر فٌما ٌخص المنسقٌن الوطنٌٌن لتنمٌة وتطوٌر المراعً مع اكساد.
 .4ضابط ارتباط مع مدٌرٌة تكنولوجٌا المعلومات.
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المشارٌع التً تدٌرها مدٌرٌة المراعً
مشروع تطوٌر المجتمعات الرعوٌة والممول من منحة القمح األمرٌكٌة (:)2823-2836
ٌهدؾ المشروع إلى تعزٌز مشاركة وتطوٌر المجتمعات المحلٌة المستفٌدة من المراعً والمحمٌات الرعوٌة حٌث
ٌتضمن النشاطات التالٌة:
 .3اختٌار أربعة مواقع للمشروع:
 جمع المعلومات والدراسات والخرابط المتوفرة عن المنطقة فٌما ٌتعلق بالتربة والؽطاء النباتً والحالة االجتماعٌة
واالقتصادٌة ألهالً المنطقة.
 تنفٌذ نشاط البحث السرٌع بالمشاركة لكل موقع.
 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لكل منطقة.
 .2الدراسات والمسوحات:
 تنفٌذ الدراسات والمسوحات (الؽطاء النباتً ،الحٌاهة البرٌة ،واإلنتاج الحٌوانً) لكل منطقة.
 تنفٌذ الدراسات والمسوحات االجتماعٌة واالقتصادٌة لكل منطقة:
 الوضع االجتماعً واالقتصادي ألهل المنطقة.
 العوامل االقتصادٌة والبشرٌة المإثرة على الموارد الطبٌعٌة.
 الجندر (مقدرة المرأة الرٌفٌة ومساهمتها فً مجال اإلنتاج وتولٌد الدخل).
 .1تأهٌل وبناء قدرات المجتمعات الرعوٌة:
أ .تنفٌذ دورات تدرٌبٌة فً مناطق المشروع المستهدفة.
ب .تنفٌذ حمبلت توعوٌة فً مجال (حماٌة وإدارة الموارد الطبٌعٌة) فً مناطق المشروع المستهدفة.
ج .تأسٌس وتشكٌل جمعٌة تعاونٌة وزراعٌة واحدة فً مناطق المشروع المستهدفة.
 .3إصدار نشرات ومطوٌات تتعلق بإدارة المراعً واألراضً الجافة وإدارتها.
 .5إقامة ستة وحدات نصف آلٌة لتصنٌع األلبان بواقع وحدة لكل منطقة من مناطق المشروع المستهدفة.
 .6إعادة تأهٌل وتطوٌر المحمٌات الرعوٌة المستهدفة

مشروع إنتاج وزراعة الشجٌرات الرعوٌة وحماٌة واستدامة المراعً ورفع كفاءة اإلنتاج الحٌوانً فً البادٌة الممول
من وزارة البٌئة  /برنامج التعوٌضات البٌئٌة (:)2823/32/13-2836/5/3
ٌهدؾ المشروع إلى إعادة تاهٌل أراضً المراعً المتدهورة ،رفع الكفاءة وتحسٌن انتاجٌة الثروة الحٌوانٌة حٌث تضمن
المشروع عدة مكونات:
 .3زراعة الشجٌرات الرعوٌة.
 .2الحماٌة وتطبٌق الدورة الرعوٌة.
 .1إنشاء مشتل إلنتاج األشتال الرعوٌة فً البادٌة األردنٌة.
 .3حوافز اجتماعٌة واقتصادٌة (تدرٌب مساعدٌن ممرضٌن بٌطرٌن وتقدٌم لقاحات بٌطرٌة مجانا لمربً الثروة
الحٌوانٌة).
 .5التدرٌب البٌطري لمربً الثروة الحٌوانٌة وأبناء البادٌة وتقدٌم التوعٌة والتدرٌب وبناء القدرات واإلرشاد
الزراعً فً مجال الثروة الحٌوانٌة والمراعً.
 .6إنشاء سوق حالل فً البادٌة الجنوبٌة.
 .7ت شغٌل وتفعٌل العٌادات البٌطرٌة المتنقلة والمغاطس والجرارات لخدمة مربً الثروة الحٌوانٌة فً البادٌة
األردنٌة.

26

مشروع االستثمار فً المجترات الصغٌرة وانتشال األسر الرٌفٌة من الفقر
الهدف العام من المشروع:
المساهمة فً الحد من الفقر وتعزٌز مفهوم األمن الؽذابً الوطنً فً األردن ،وذلك من خبلل تحسٌن إنتاجٌة المجترات
الصؽٌرة ومساعدة البلجبٌن السورٌٌن والمجتمعات المستضٌفة لها على الخروج التدرٌجً من دابرة الفقر من خبلل
حزمة دعم سبل العٌش.
مكونات المشروع:
 مكون االستثمار فً خدمات المزارعٌن
 .0تعزٌز الخدمات الحكومٌة
 .8دعم السٌاسات فً إطار خطة النمو االقتصادي فً األردن
 .8تعزٌز خدمات القطاع الخاص والمجتمع المحلً
 مكون االستثمار فً سبل العٌش وفرص الحصول على الخدمات المالٌة:
 .0وسابل اإلقراض فً المناطق الرٌفٌة
 .8المنح للخروج التدرٌجً فً سبل المعٌشة المستدامة
 مكون إدارة المشروع:
 .0وحدة إدارة المشروع
 .8فرق العمل المٌدانٌة للمشروع

مدٌرٌة الحصاد المائً
أنشطة المدٌرٌة:
 إنشاء السدود الترابٌة فً أراضً المراعً.
 إنشاء الحفابر الترابٌة وبرك تجمٌع المٌاه مختلفة السعات.
 إنشاء السدات الترابٌة والخطوط الكنتورٌة.
 إنشاء أحواض تجمٌع مٌاه الكبٌرة.
 إدخال أسلوب نشر المٌاه من خبلل الحوافز الجابٌونٌة والهدارات الحجرٌة والقنوات التحوٌلٌة
والسبلسل الترابٌة ذات المهارب الحجرٌة.
 إعادة تؤهٌل منشآت الحصاد المابً القابمة.
 توعٌة المجتمع المحلً بالحصاد المابً واالستؽبلل األمثل للمٌاه.
اإلنجازات:
ملخص انجاز نشاطات مدٌرٌة الحصاد المائً التراكمٌة لغاٌة :2828
بند العمل
منشآت
حصاد
حفابر
مابً
سدود
دراسات
تدرٌب وتؤهٌل مجتمع
محلً

المجموع

احصائٌات
سعة المواقع م
6182111
1886111

8

عدد المواقع
015
01
 015دراسة
 061محاضرة استهدفت
ما ٌقارب  8111مستفٌد
من الفنٌٌن والمجتمع
المحلً وطلبة المدارس

08841111
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الكلفة االجمالٌة لتارٌخه
(دٌنار)
2426282
0566361
40511
08111

4411102

استالم عطاءات  2839استالما ً اولٌا ً وحسب الجدول أدناه:
رقم العطاء

اسم الموقع

المحافظة

ز8106/ 8 /

حفٌرة ؼدٌر
الطبلبة
حفٌرة
المدٌسٌسٌات8
حفٌرة حاجز
الجناب

العاصمة

ز8106/8 /

حفٌرة المعاشً 8
حفٌرة شعٌب
القشة8

الزرقاء

ز8106/03/

حفٌرة قاع االزرق 0الزرقاء
حفٌرة وادي
العاصمة
الجناب8

السعة (ألف)
م1

الكلفة عند
االحالة (دٌنار)

مدة العطاء
ٌوم تقوٌم

نسبة
اإلنجاز
%

21
61111

21

021

011

21
21
35188

21

081

011

21
21

ز8106/85/

حفٌرة القوٌرة0
حفٌرة القوٌرة8

العقبة

21
21

ز8106/86/

حفٌرة القوٌرة8
حفٌرة القوٌرة1

العقبة

21
21
221

30832

61

011

24611

31

011

28611

31

011

882064
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قطاع الثروة النباتٌة
ٌتبع قطاع الثروة النباتٌة المدٌرٌات اإلدارٌة التالٌة:
 مدٌرٌة اإلنتاج النباتً
 مدٌرٌة مختبرات الثروة النباتٌة
 مدٌرٌة الوقاٌة والصحة النباتٌة
 مدٌرٌة األراضً والري
 مدٌرٌة الزٌتون

مدٌرٌة اإلنتاج النباتً
انجازات مدٌرٌة االنتاج النباتً لعام 2828
 .0بلؽت كمٌة االستبلم النهابٌة لمحصولً القمح والشعٌر للموسم  8181/8106على النحو اآلتً:
قمح موانا ( 80236536طن) ،قمح بذار ( 0853522طن) ،شعٌر علفً ( 48353544طن)
وشعٌر بذار ( 88355162طن).
 .8تم اعداد تقرٌر حول زراعة محصول القمح فً االردن للمشاركة إلعداد كتاب مرجعً حول
القمح على مستوى الوطن العربً وذلك بالتعاون مع المركز العربً لدراسات المناطق الجافة
واألراضً القاحلة (اكساد).
 .8عمل مسح للمساحات واالنتاجٌة المتوقعة للخضروات والمحاصٌل الحقلٌة للموسم الشتوي فً
المملكة.
 .1تم عقد ( )03اجتماع لعرض ودراسة الطلبات المقدمة ألؼراض الحماٌة على اللجنة الفنٌة التخاذ
اإلجراء فً القبول فً حال كانت مستوفٌة للشروط حسب القانون والنظام أو إحضار النواقص
خبلل المدة المنصوص علٌها فً القانون لٌتم لنشرها فً الجرٌدة الرسمٌة وإصدار الشهادة او
الرفض فً حال عدم استٌفابها للشروط حسب القانون والنظام.
 .2تم شطب ( )8أصناؾ نباتٌة ؼٌر مسددٌن لبللتزامات المالٌة (رسوم الحماٌة السنوي) ونشر ذلك
بالجرٌدة الرسمٌة.
 .3تم تسجٌل وإصدار شهادة حماٌة ل ( )01صنؾ نباتً مقدمة لقسم حماٌة األصناؾ بعد الدراسة
والنشر واالنتظار تسعٌن ٌوم فترة االعتراض.
 .4المشاركة فً إبداء الرأي فً منح اذون االستٌراد والتصدٌر ألكثر من ( )20أصناؾ مستوردة.
 .5تم نشر الحماٌة المبدبٌة لـ ( )08صنؾ نباتً جدٌد فً الجرٌدة الرسمٌة حتى نهاٌة .8106
 .6تم استٌفاء رسوم التجدٌد السنوي عن ( )45صنفا نباتٌا جدٌدا.
 .01تم تعدٌل نظام تسجٌل حماٌة األصناؾ النباتٌة الجدٌدة وفق قانون الحماٌة واتفاقٌة 0660
 UPOVمن خبلل اللجنة الفنٌة والعمل جاري على نشر التعدٌبلت بالجرٌدة الرسمٌة.
 .00تم عقد ( )5اجتماعات للجنة الفنٌة للزراعة العضوٌة بواقع اجتماع كل شهر.
 .08تم عقد ( )4اجتماعات للجنة الوطنٌة للزراعة العضوٌة بواقع اجتماع كل شهر.
 .08تم اضافة نبذة عن بعض من المشؽلٌن العضوٌٌن على صفحة الوزارة الرسمٌة كمرجع
للمهتمٌن فً قطاع الزراعة العضوٌة.
 .01تم الموافقة على اصدار ترخٌص لجهة االصدار  ccpbباإلضافة الى وجود مإسسة
المواصفات والمقاٌٌس كجهة اصدار للمنتج المحلً لؤلسواق المحلٌة والعمل جار على تحصٌل
االعتماد الدولً لتصدٌر المنتجات الزراعٌة العضوٌة.
 .02بلؽت المساحة الكلٌة للمزارع العضوٌة  01383دونم وعدد المزارع الكلً  04مزرعة
موزعة فً مختلؾ مناطق المملكة .باإلضافة الى وجود مصنع للمستحضرات التجمٌلٌة العضوٌة
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وشركة تسوٌقٌة للمنتجات العضوٌة ومعصرتٌن لثمار الزٌتون العضوي ،وبالنسبة لئلنتاج
الحٌوانً العضوي ٌوجد شركة إلنتاج الدجاج العضوي ومزرعة إلنتاج البٌض العضوي ،كما
ٌوجد نقاط لبٌع المنتجات العضوٌة فً مختلؾ مناطق المملكة.
 .03العمل جار على تعدٌل نظام وتعلٌمات الزراعة العضوٌة بما ٌخدم قطاع الزراعة العضوٌة
والسٌر باإلجراءات القانونٌة مع دٌوان التشرٌع.
 .04حفظ وتوثٌق ( )308رخصة ورقٌا وإلكترونٌا (التؤسٌس والتجدٌد) الواردة من مدٌرٌات
الزراعة الخاصة بترخٌص المنشآت الزراعٌة فً ملفات كل محافظة على حده.
 .05بلػ عدد الضبوطات الممنوحة ( )1ضبط شملت المشاتل اإلنتاجٌة والتربٌة والخضروات
والمعارض الزراعٌة ومحبلت بٌع نباتات الزٌنة وتقاوٌها.
 .06بلػ عدد الزٌارات المٌدانٌة فً مدٌرٌات الزراعة ( )011زٌارة شملت معظم مناطق المملكة.
 .81القٌام بجوالت مٌدانٌة أسبوعٌة على المنشآت الزراعٌة فً كافة محافظات المملكة للكشؾ الفنً
على تطبٌق التعلٌمات ،حٌث تم القٌام بـ ( )2زٌارة تم زٌارة ( )48منشؤة من خبللها باإلضافة
لمدٌرٌات الزراعة الربٌسٌة والفرعٌة.
 .80تم عقد اجتماعات عدد ( )3بخصوص حل مشاكل النـظام االلكترونً فً وزارة العمل.
 .88تم انجاز ومتابعة ما ٌقارب ( )18638معاملة عمالة وافدة لجمٌع مدٌرٌات المملكة على النظام
االلكترونً.
 .88تم حذؾ حوالً ( )211معاملة على النظام االلكترونً لكافة مدٌرٌات الزراعة.
 .81تم التعامل مع حوالً ( )0111مراجع عبر الهاتؾ والحضور الشخصً الى المكتب لحل
مشاكل تنسٌب الكتب الزراعٌة واالدخال على النظام االلكترونً.
 .82تم تعدٌل شروط منح تنسٌب استخدام العمالة الوافدة.
 .83دراسة تعدٌل الحٌازات المعتمدة لمنح تنسٌب العمالة الزراعٌة الوافدة قطاع الثروة النباتٌة
بتشارك مع عدة جهات ذات عبلقة.
 .84القٌام بجوالت مٌدانٌة عدد ( )8لمتابعة اجراءات انجاز معامبلت العمالة الوافدة لدى مدٌرٌات
الزراعة.
 .85انجاز ما ٌقارب ( )821مخاطبة رسمٌة لوزارة العمل لتعدٌل وحذؾ التنسٌبات الزراعٌة
الصادرة من مدٌرٌات الزراعة المٌدانٌة وذلك ألسباب تداخل المعلومات على النظام االلكترونً
لتصارٌح العمالة الوافدة.
 .86تم عقد ( )08اجتماع للجنة تسجٌل أصناؾ بذور الخضراوات حٌث بلػ عدد االصناؾ التً تم
الموافقة على تسجٌلها خبلل العام ( ) 868صنؾ هجٌن و ( )83صنؾ عادي.
 .81بلػ عدد العٌنات التً ارسلت للمركز الوطنً (فحص االنبات والنقاوة) ( )0288عٌنة.
 .80بلػ عدد االصناؾ التً تم اعادة تسجٌلها للصنؾ العادي  58بقٌمة  870دٌنار اردنً
وللصنؾ الهجٌن  244بقٌمة  12200دٌنار اردنً .
 .88بلؽت كمٌات البذور المستوردة خبلل العام على النحو اآلتً  :للصنؾ الهجٌن () 018685250
كؽم ،الصنؾ العادي ( )013424586كؽم ،العٌنات ( )221155430كؽم وبقٌمة اجمالٌة
( ) 01256815دٌنار اردنً.
 .88بلؽت كمٌات بذور االزهار المستوردة  0810584كؽم بقٌمة ( ) 0804685881دٌنار اردنً .
 .81بلؽت كمٌات ابصال االزهار المستوردة ( )388105158كؽم .
 .82بلؽت كمٌات بذور االعبلؾ المستوردة  24160كؽم بمبلػ ( )06151858دٌنار.
 .83بلؽت كمٌات سبورات الفطر المستوردة خبلل العام  0223118كؽم بقٌمة ()130381552
دٌنار اردنً.
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 .84بلػ عدد شركات االنتاج المحلً التً تم ترخٌصها ( )8شركة وعدد التً تم تجدٌد ترخٌصها
( )81شركة.
 .85بلػ عدد شركات االستٌراد والتصدٌر التً تم تجدٌد ترخٌصها فً المدٌرٌات ( )010شركة
وبلػ عدد المحبلت التً تم تجدٌد ترخٌصها فً المدٌرٌات ( )801محل .
 .86تم االشراؾ على احصاء الؽراس المثمرة ونباتات الزٌنة حٌث بلػ عدد الؽراس المنتجة فً
محطات ومشاتل االنتاج النباتً للموسم  )060264( 8181/8106ؼرسة باالضافة الى
( )84311ؼرسة ؼٌر قابلة للتوزٌع.
 .11تم تنفٌذ ( )11زٌارة مٌدانٌة للمحطات شملت ( )03محطة باالضافة الى اكثر من ( )02زٌارة
الؼراض مختلفة كزٌارة الدوابر والمإسسات لتقدٌر االحتٌاجات من الؽراس ونباتات الزٌنة
ودابرة الموازنة العامة لدراسة العطاءات ومستودع االنتاج النباتً الستبلم اللوازم.
 .41تم وضع المواصفات الخاصة باللوازم ودراسة العطاءات وتسلم اللوازم وتوزٌعها على
المحطات الزراعٌة.

مدٌرٌة مختبرات الثروة النباتٌة
انجازات مدٌرٌة مختبرات الثروة النباتٌة لعام :2828
قسم متبقٌات المبٌدات :
ٌقع على عاتق قسم تحلٌل متبقٌات المبٌدات المراقبة الدورٌة للمنتجات الزراعٌة من فواكه وخضار
وحبوب واعبلؾ وزٌوت على مدار  24ساعة وذلك للتؤكد من خلو هذه المنتجات من متبقٌات المبٌدات
أو أن تراكٌز هذه المتبقٌات إن وجدت ضمن الحد المسموح به عالمٌا ( )MRLوذلك حرصا على
صحة المواطن األردنً ومساهمة من وزارة الزراعة فً خفض المضاعفات الصحٌة التً تنتج عن
تناول طعام ملوث بمتبقٌات المبٌدات ،ففً عام  2020قام المختبر بتحلٌل ( )2850عٌنة مستوردة
ومصدرة وخاصة ومحلٌة كما هو موضح بالجدول.
جدول ٌبٌن نوع العٌنات الخاصة والمطابقه والمخالفه من متبقٌات المبٌدات
نوع
العٌنات

العدد

مستوردة 920
تصدٌر
1480
خاصة
311
محلٌة
139
المجموع 2850

ال تحتوي على
متبقٌات
( خالٌه )
358
831
205
124
1518

تحتوي متبقٌات أقل من الحد المسموح
به علمٌا ً
 ( MRLمطابقه )
524
534
88
7
1153

تحتوي متبقٌات أعلى من الحد
المسموح به علمٌا ً ( MRLمخالفة)
38
115
18
8
179

بلػ عدد العٌنات الكلً المحلله الوارده للمختبر خبلل عام  ) 2850( 2020عٌنه منها ( )1518عٌنه
خالٌه من متبقٌات المبٌدات وتشكل ما نسبته ) )% 53.26من المجموع الكلً للعٌنات ،اما عدد العٌنات
المطابقه (تحتوي على متبقٌات مبٌدات اقل من الحد المسموح به عالمٌا) فقد بلػ ) )1153عٌنه وتشكل
ما نسبته ( )% 40.45من المجموع الكلً للعٌنات المحلله ،اما باقً العٌنات وعددها ( )179عٌنه فقد
كانت تحتوي على متبقٌات مبٌدات اعلى من الحد المسموح عالمٌا (مخالفه) وتشكل ما نسبته  % 6.2من
المجموع الكلً للعٌنات المحلله.
قسم الصحة النباتٌة
ٌعتبر قسم الصحة النباتٌة خط الدفاع األهم لحماٌة الثروة النباتٌة من اآلفات الحجرٌة من خبلل
الفحوصات المخبرٌة لئلرسالٌات النباتٌة الوادرة للمملكة وضمان دخول النباتات والمنتجات النباتٌة
السلٌمة والخالٌة من اآلفات واألمراض المختلفة .كما ٌقوم بفحص االرسالٌات النباتٌة المصدرة لبٌان
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خلوها من اآلفات واألمراض المطلوبة للدول المستوردة مما ٌعزز القدرة التنافسٌة للمنتجات األردنٌة
وٌساعد على الحفاظ على األسواق الحالٌة وفتح أسواق جدٌدة .كما أن مختبر الصحة النباتٌة ٌعمل على
تشخٌص اآلفات واألمراض النباتٌة للمزارعٌن عن طرٌق مدٌرٌات الزراعة فً كافة مناطق المملكة.
 انجازات قسم الصحة النباتٌة :
قام مختبر الصحة النباتٌة بفحص  9688عٌنة محلٌة ومستوردة كما هو مبٌن فً الجدول المرفق .
جدول عدد ونوع العٌنات المحلٌة والمستوردة التً تم فحصها فً قسم مختبر الصحة النباتٌة خالل عام 2020
عٌنات مستوردة

عٌنات محلٌة
الشهر /
النوع
بندورة

2461

الشهر /
النوع
بذور بطٌخ

11

الشهر /
النوع
زٌنة

336

فلفل

1363

بذور عنب

8

خضارات

9

باذنجان

136

زهرة

43

مثمرة

12

كاشو

2

خس

58

كوسا

93

اشتال موز

12

قرع

1

ملفوؾ

77

اشتال بطاطا

10

لوزٌات

16

نكترٌن

2

تربة

8

فاصولٌاء

5

تفاحٌات

19

اشتال عنب

3

اشتال لوزٌات

2

ثوم اخضر

1

تفاح

1486

اصول لوزٌات

4

اشتال زٌتون

5

بذور كوسا

10

عنب

98

جزر بٌبً

12

ورد جوري

3

جزر

2

تقاوي بطاطا

240

كركم

2

بذور بندورة

61

شتل بصل

1

سفرجل

13

دراق

2

بذور خٌار

128

نبات حمضٌات

1

افوجادو

46

بطاطا تصنٌعٌة

40

بذور شمام

40

بذور زهرة

1

كاكا

98

موز

8

بذور فلفل

22

اشتال عنب

1

جوافة

28

برتقال

706

بذور باذنجان

2

اشجار تفاح

1

المجموع

المجموع

ثوم

المجموع

270

الشهر /
النوع
رمان

34

لٌمون

613

اشتال زٌتون

المجموع

2

نجٌل

4

اؼصان لٌمون

1

خوخ

55

مندرٌن

101

نباتات بندورة

5

ثوم

5

شمندر

8

كٌوي

8

بطاطا

38

لٌمون

1

اناناس

38

اشتال فراولة

17

لوبٌاء

1

تمر

5

مانجا

233

جوري

1

بلح

1

نبات زهرة

1

كستناء

38

موركٌت

27

بذور بصل

3

مبٌد حٌوي

2

اجاص

182

ٌوسفً

128

عنب

1

تفل عنب

4

قلقاس

12

حطب

7

جزر

34

بطاطا حلوة

1

فسابل نخٌل

3

جوز ماكادٌما

1

تقاوي ثوم

1

قشطة

1

كرز

1

تبػ

1

جرٌب فروت

9

المجموع

4636

زنجبٌل

31
المجموع

5052

انجازات قسم تحلٌل المبٌدات ( : )2020
ٌقوم قسم مختبر تحلٌل المبٌدات بإجراء الفحوصات الكٌمابٌة لكافة المبٌدات المسجلة فً االردن سواء
كانت منتجة محلٌا او مستوردة او معدة للتصدٌر لتحدٌد نسبة المادة الفعالة وذلك للتؤكد من مطابقة
مواصفات المبٌدات للمواصفات العالمٌة .
32

كذلك ٌتم عمل الفحوصات الفٌزٌابٌة مثل ثبات المستحلب للمبٌدات المصنعة على شكل مركز قابل
لبلستحبلب كما وٌتم عمل فحص التخزٌن للمبٌدات التً تسجل ألول مرة فً االردن للتؤكد من ثبات
تركٌبة المبٌد وخاصة المادة الفعالة بعد تخزٌنها على درجات حرارة معٌنة باإلضافة الى فحص البصمة
الوراثٌة.
وخبلل عام  2020لم ٌتوانى قسم تحلٌل المبٌدات عن تقدٌم الدعم الفنً والعلمً البلزم لمراقبة جودة
المبٌدات المتداولة فً السوق االردنٌة لحماٌة المزارعٌن والحفاظ على سبلمة المستهلك والمنتجات
الزراعٌة  ،حٌث قام القسم باالعمال التالٌة :
 .1تحلٌل ( )136عٌنة ألؼراض مختلفة.
 .2عمل صٌانة شاملة لبلجهزة الموجودة فً قسم تحلٌل المبٌدات .

33

مدٌرٌة الوقاٌة والصحة النباتٌة
جدول ٌبٌن إنجازات قسم الصحة النباتٌة خالل الفترة من  2828/3/3ولغاٌة 2828/32/13
األنشطة المنفذة
الرقم
عدد لجان صحة نبات التً تم المشاركة بها
0
عدد توصٌات لجنة صحة نبات
8
عدد اجتماعات لجان ترخٌص مواد التعببة والتؽلٌؾ الخشبٌة
8
عدد توصٌات لجان ترخٌص مواد التعببة والتؽلٌؾ الخشبٌة
1
عدد مراكز معاملة مواد التعببة والتؽلٌؾ الخشبٌة المستعملة فً توضٌب االرسالٌات
2
عدد مركز المعاملة المعتمدة بالتبرٌد على األراضً األردنٌة
3
عدد لجان معاملة األشتال
4
عدد لجان إتبلؾ اإلرسالٌات
5
عدد لجان الكشؾ على اإلرسالٌات المستوردة
6
 01عدد الدراسات الخاصة بالصحة النباتٌة التً تم المشاركة بها
 00عدد المراسبلت الدولٌة مع المنظمات ونقاط اإلتصال الدولٌة فً ال IPPC
 08عدد الدورات التدرٌبٌة التً تم تنفٌذها للمراكز الحدودٌة
 08عدد دراسات تحلٌل المخاطر لآلفات
 01عدد االفات الحجرٌة التً تم دراستها
 02عدد الدول التً تم إجراء دراسات تحلٌل مخاطر للمنتجات المستوردة منها
 03عدد المنتجات النباتٌة التً تم دراستها

العدد
01
88
00
03
6
00
06
04
5
3
68
8
028
18
16
40

إنجازات قسم المبٌدات خالل عام : 2020
جوالت مٌدانٌة ضمن محافظات المملكه جمٌعها
عدد اذونات التسلٌم للمبٌدات
عدد اذونات التسلٌم للمواد الخام
المبٌدات المقدمة للتحلٌل  /المستوردة
المبٌدات المقدمة للتحلٌل /عطاءات
المبٌدات المقدمة للتحلٌل  /مراقبة نوعٌة
المبٌدات التً تم تمدٌد صالحٌتها
كمٌات المبٌدات المستوردة لتر /كغم
عدد محالت بٌع المبٌدات المرخص لها لتداول المبٌدات خالل عام 2828
عدد شهادات حرٌة البٌع
عدد شهادات التسجٌل اول مره
عدد شهادات تجدٌد التسجٌل
عدد جلسات لجنة تسجٌل المبٌدات الكٌماوٌة
عدد جلسات لجنة تسجٌل المبٌدات الحٌوٌة
عدد المبٌدات المقدمة للتحلٌل لغاٌات التسجٌل
عدد المبٌدات المسجلة عام 2828
عدد المبٌدات الكٌماوٌة المسجله لغاٌة تارٌخه
عدد المبٌدات الحٌوٌة المسجله لغاٌة تارٌخه
عدد الملفات المعروضة على لجنة تسجٌل المبٌدات
عدد الشهادات باسماء تجارٌة اخرى
34

21
138
129
583
38
65
39
3613853
337
285
79
333
23
3
388
98
3983
9
311
26

انجازات قسم مكافحة اآلفات 2020

اوالً  :الجراد الصحراوي:
 .1توفٌر الكوادر البشرٌة واآللٌات والمعدات لعملٌات مسح ومكافحة الجراد الصحراوي
عذد فشق
املسح
55

عذد فشق
املكافحة

البسة
سالمة عامة

اجهضة سش
أسضية)(ULV

اجهضة سش
جوية)(ULV

اجهضة سش
EC

املبيذات املتوفشة /لتر

42

100

81

2

69

7460

 .2ثىفيز الذوسات التذسيبية لعمليات املسح واملكافحة للمهىذسين والفىيين
مذة الذوسة
عذد املشاسكين
مكان اوعقاد الذوسة
عذد الذوسات
ًوم /دوسة
 /10دوسة
محطة الحسين الضساعية
3

الجهة املىظمة للذوسة
وصاسة الضساعة /مذًشية الوقاًة
والصحة الىباثية

 .3ثىفيز ثمشين وهمي لعمليات املكافحة للجشاد الصحشاوي في املىاطق الجىوبية
عذد التماسين
2

مكان
التمشين
محافظة
معان

ثاسيخ ثىفيز
التمشين
شباط 2020
ماهون الاول
2020

املشاسكين

مذة التمشين

الجهة املىظمة للتمشين

وصاسة الضساعة والجهات
املساهذة للوصاسة خالل
عمليات املهافحة

ًوم  /ثمشين

وصاسة الضساعة /مذًشية
الوقاًة والصحة الىباثية

ثانٌاً :اإلدارة المتكاملة آلفة سوسة النخٌل الهندٌة الحمراء
 .1حصش مىاطق ومساحات واصىاف الىخيل املضسوع
بلغت املساحة الكلية املضسوعة باشجاس الىخيل ( )447442دوهم  ،عذد اشجاس الىخيل الكلي ()5347533
املىطقة
املساحة  /دوهم
عذد الاشجاس
الاصسق
40000
450000
الشوهة الشمالية
30354
500319
 1080707مجهول
وادي الاسدن
دًش عال
90535
 40231 1320328اخشى  190390بشحي
 2250302مجهول
(الاغواس
الشوهة الحىوبية
190959
 90316 2580131اخشى  230513بشحي
الوسطى)
املجموع
290494
3340009
420903
130547
3900459
العقبة
50711
190615
غوس الصافي
20000
300000
معان
213
30200
املجموع النلي
440772
5370593
 .2ثضويذ مذيشيات الضساعة املعىية بمستلضمات عمليات املشاقبة واملكافحة
فشمون ()300ملغم/لبسولة فشمون ()700ملغم/لبسولة
مصائذ جافة
(النتراب)
750
805
215
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حاقىات اشجاس
الىخيل
3

مبيذات
حششية /لتر
260

 .3استمشاس عمليات املشاقبة واخز قشاءات املصائذ وثىفيز بشامج املكافحة
عذد
الجوالت
امليذاهية
679

عذد املضاسعين
املسحفيذًن

عذد املصائذ
املشاقبة

عذد الحششات
امللحقطة

عذد ألاشجاس
املعالجة

لمية املبيذات
املسحخذمة/لتر

1957

3350

6615

1259

165

عذد
ألاشجاس
املضالة
1340

 .4املشاسكة بالذوسات التذسيبية للمهىذسين املختصين في مجال الاداسة املتكاملة ملكافحة سوسة الىخيل الهىذية الحمشاء
( دوسات )TOT
عذد الذوسات
3

عذد املهىذسين املشاسلين
30

الجهة املىظمة للذوسة
مىظمة ألامم املححذة لألغزًة والضساعة ( الفاو)

مذة الذوسة
ًوم /دوسة

 .5ثىفيز الذوسات التذسيبية للمضاسعين املختصين بضساعة الىخيل
عذد الذوسات
5

عذد املشاسلين
 /20دوسة

مهان اوعقاد الذوسة
وادي ألاسدن  0الاغواس الشمالية 0
قظاء ألاصسق

الجهة املىظمة للذوسة
مىظمة ألامم املححذة لألغزًة
والضساعة ( الفاو)

مذة الذوسة
ًوم /دوسة

ثالثاً :دودة الزرع (حافرة اوراق النجٌلٌات)
ا .ثوصيع املبيذات الالصمة للمكافحة
املذًشية
مذًشية صساعة محافظة النشك
مذًشية صساعة محافظة مادبا
املجموع

املساحة ااملعاملة /دوهم
3300
3450
6750

لمية املبيذ /لتر
300
100
400

هحائج املهافحة
اهخفاض وسبة الاصابة والحذ
من ثأثير آلافة مقاسهة باألعوام
السابقة

رابعاً :اإلدارة المتكاملة آلفات الزٌتون

أ .ربابة ثماس الضيتون
 .1ثوصيع املصائذ اللوهية للمكافحة
املصائذ اللوهية املسحخذمة /عذد
مذًشية الضساعة
7700
جميع مذًشيات
الضساعة

املساحة املغطاة باملصائذ اللوهية/دوهم
9068

عذد املضاسعين املسحفيذًن
1079

 .2ثوصيع املواد الالصمة واملستخذمة في املصائذ الغزائية الجاربة
مذًشية الضساعة
جميع مذًشيات الضساعة

عبوة بالسخينية
(سعة 1.5لتر) /عذد
4300

سماد
اموهياك/لغم
300

خميرة عجيىة/لغم
113

بشثين هيذسولضيد/لتر
650

 .3مكافحة ربابة ثماس الضيتون باستخذام املصائذ الغزائية الجاربة واللوهية
مذًشية الضساعة
جميع مذًشيات الضساعة

املصائذ املسحخذمة /عذد

املساحة املغطاة باملصائذ/دوهم
23017

25737
36

عذد املضاسعين املسحفيذًن
2144

 .4ثوصيع املبيذات املتخصصة للمكافحة
لمية املبيذات  /لتر
مذًشية الضساعة
جميع مذًشيات الضساعة 1589
 . 5ثىفيز حمالت مكافحة جماعية ملكافحة ربابة ثماس الضيتون:
املحافظة
جميع
املحافظات

املساحة املعاملة
باملبيذات /دوهم
12140

هحائج الحملة

لمية املبيذات الحششية عذد املضاسعين
املسحفيذًن
املسحخذمة /لتر
1197
1717

اهخفاض وسبة الاصابة والحذ من
ثأثير آلافة مقاسهة باألعوام السابقة

ب .سل الضيتون
 .1ثوفير املبيذات املتخصصة للمكافحة
املذًشية
2285
جميع املحافظات

ثم ثوصيع  /لغم

النمية  /لغم
1335

 .2ثىفيز حملة مكافحة آلافة
املحافظة
الطفيلة

لمبة املبيذ املسحخذم  /لغم
100

املساحة املعاملة  /دوهم
85

خامساً :االدارة المتكاملة آلفة دودة الحشد الخرٌفٌة:
 .1اوشاء شبكة مشاقبة
 .2ثوفير مستلضمات املشاقبة واملكافحة
عذد الفشموهات
عذد مصائذ املشاقبة
املىطقة
/لبسولة
(الشبنة )
1260
259
جميع املحافظات
واملعابش واملشالض
الحذودًة
.3

املضاسعين املسحفيذًن
43

املبيذ القاثل /لبسولة
416

هحائج املشاقبة
سصذ وجسجيل آلافة ألول مشة
في ألاسدن بحاسيخ 2020/9/8

ثىفيز الجوالت امليذاهية
عذد الجوالت
9

املىطقة
مىاطق صساعة الزسة والعائلة البارهجاهية واملعابش الحذودًة
 .4ثىفيز حملة مكافحة لآلفة
لمية املبيذات  /لتر
املىطقة
150
الاغواس الجىوبية
 .5املشاسكة بالىذوات والاجتماعات الافتراضية
موطوعها
الاداسة املحهاملة آلفة دودة
الحشذ الخشيفية

املساحة املغطاة  /دوهم
530

الجهات املشاسلة
دول شقيقة وصذًقة اطافة الى املىظمات الاقليمية
والذولية
37

عذد املضاسعين املسحفيذًن
24
عذد الىذوات والاجحماعات
4

سادساً :مكافحة الذباب المنزلً فً وادي األردن
ثاسيخ ثىفيز
عذد الحمالت
املىاطق
الحملة
املشمولة
بالحملة
2020/8/27-22
1
وادي ألاسدن
سابعاً :مراقبة ذبابة الفاكهة الحجرٌة
 .1اوشاء شبكة مشاقبة ملىع دخول آلافة
 .2ثوفير املستلضمات الالصمة لعملية املشاقبة
املىطقة
جميع مىاطق صساعة عوائل هزه آلافة اطافة الى جميع
املعابش واملشالض الحذودًة

مذة الحملة

لمية املبيذات املسحخذمة
/لتر  0لغم

6اًام

عذد املصائذ
79

ثامناً :ترخٌص شركات مكافحة اآلفات والقوارض
ثشخيص ششلة ألول مشة /عذد
5

املساحة املغطاة /
دوهم

2266

عذد الفشموهات
810

40455

هحائج املشاقبة
لم ًحم سصذ هزه آلافة

ثجذًذ ثشخيص ششلة /عذد
20

تاسعاً :مكافحة النمل األبٌض
ثوفير املبيذات املتخصصة ( )400لتر
النمية  /لتر
363

املذًشية
العاصمة  ،جشش  ،املفشق  ،معان
عاشراً  :المشاركة باللجان الفنٌة لدراسة العطاءات
عذد العطاءات التي ثم اسحالمها
عذد العطاءات التي ثم دساستها
5
5
املشاسلة في لجىة فحص ثقاوي البطاطا والابصال
الحادي عشر  :مكافحة اللفحة المتأخرة على البندورة
لمية املبيذات
املىطقة
املسحخذمة  /لغم
327
الاغواس
الجىوبية

املساحة املغطاة /
دوهم
2400

38

عذد املضاسعين
املسحفيذًن
200

مدٌرٌة األراضً والري
انجازات قسم إدارة إستعماالت األراضً لسنة : 2020
ػذد/كًيح
انهذف
اإلَداز
االَداز
1
تحذٝذا١ساضٜاىقبثيخىالعتغالهاىضساػ ٜ
اّتبداىخبسطخاىضساػٞخاىَبئٞخاىشقَٞخ 
1
تحذٝذٗتقْٞفاعتؼَبالداىتشةفٜاىضساػخحغتاىَي٘حخ 
اّتبدخبسطخٍي٘حخاىتشةا١سدّٞخ 
3
حَبٝخا١ساضٜاىضساػٞخٍِاالػتذاءٗاعتقالسا١ساض ٜ
دساعخاىطيجبداىَقذٍخىْقواىتشثخ 
2
اتخبراىقشاساىَْبعتىيغَبسثْقواىتشثخٗاعتقالسا١ساض ٜ
مؾفٍٞذاّ ٜ
5
اىَؾبسمخ ثبالرتَبػبد ٗاىذٗساد اىفْٞخ  -ارتَبع اىذٗسح اىخبٍْخىيؾشامخ اىؼبىَٞخىيتشثخٍغٍْظَخ
اىَتخققخػِثؼذ 
ا١غزٝخٗاىضساػخىٌٍ٢اىَتحذح.

 ارتَبعاىؾجنخاىذٗىٞخىَختجشاداىتشثخ. دٗسح اّتبد خبسطخ ٍي٘حخ اىتشثخ ٝبعتخذاً ثشٍزٞبدٍتخققخ.
 دٗسحٍؼبٝشحثشّبٍذأم٘امشٗة٣داسحٍٞبٓاىش.ٛ دٗسحاىتطجٞقبداىضساػٞخفٗGISٜاالعتؾؼبسػِثؼذ6
ٍتبثؼخ ٍؾبٕذح اعتخذاً تقْٞخ اىؾشّقخ قٞبطٍذّٙزبستقْٞخاىؾشّقخفٜاىتشةا١سدّٞخالعتقالس
ا١ساضٜاىَتذٕ٘سحٗتشؽٞذاعتٖالكٍٞبٓاىش ٛ
Cocoonفٜاىضساػخ 
 10
تضٗٝذ طيجخ اىذساعبد اىؼيٞب ثخشائظ ٗثٞبّبد ت٘فٞشخشائظثقٞغخ shape fileىذػٌاىنبدساى٘طْ ٜ
اىتشثخ 
 2
دػٌثشّبٍذتذسٝتّقبثخاىَْٖذعِٞاىضساػِٞٞاىزذد 
تذسٝتاىَْٖذعِٞاىضساػِٞٞاىزذد 
3
تقَ ٌٞؽجنبد اىشٗ ٛاالؽشاف ػي ٚتْفٞزٕب ف ٜمو ٍِ
اىتؼبٍُٗغقغٌاىشٍٗٛذٝشٝخاىحشاد 
اىنشك،اىطفٞيخٗػزيُ٘ 
3
ت٘قٞغاتفبقٞبدٍؾبسمخثَؾبسٝغتَْ٘ٝخ :
 سفغإّتبرٞخا١ساضٜٗمفبءحاعتخذاًاىَٞبٓ  ٍؾشٗع تحقٞق إٔذاف حٞبدٝخ ا١ساضٜاىَتذٕ٘سح.
 ٍؾشٗع صٝبدح إّتبرٞخ اىَٞبٓ ٍِ أرواّ٣تبداىضساػٜاىَغتذاً.
 ٍؾشٗع اعتنؾبف اىضساػخ راد اىقَٞخاىؼبىٞخ ٗاىؾبٍيخ ارتَبػٞبً ٗاىَتغَخ
ثبىنفبءحفٜاعتخذاًاىَٞبٓ 
5
سفغ إّتبرٞخ اىتشثخ اىضساػٞخ ٗاعتذاٍخ اداستٖب ف ٜاىَْبطق
تقذٌٍٝقتشسٍؾبسٝغٗطيتتَ٘ٝوىٖب :
 ٍؾشٗعخبسطخخق٘ثخاىتشةا١سدّٞخ .اىزبفخٗؽجٔاىزبفخ Climate
 Corridor
 ٍؾشٗعinitiatives
 ٍؾشٗع اعتنَبه ٗتحذٝج خبسطخاعتؼَبالدا١ساض.ٜ
 ٍؾشٗع تق ٌٞٞأحش اىتغٞش اىَْبخ ٜػيٚإّتبرٞخاىَحبفٞوٗاّ٣تبرٞخاىَبئٞخ.
 إػبدحتإٔٞوغبثخاىٖٞؾ ٜ2
اّتبدخشائظتحذٝذاىَغبحبداىقبثيخىيضساػخ  اىت٘عغ ف ٜصساػخ ٍحبفٞو اىحج٘ة ٗا١ػالف ٗثؼض
ا١فْبفٍِاىخضشٗادٗا١ؽزبساىَخَشح 
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انجازات قسم الري لسنة : 2020
الهدف

االنجاز
 تطوٌرطرح عطاءات
الزراعٌة
الحدٌثة للزراعة
عطاءات  -دراسة فنٌة للعطاءات لتؤكد
دراسة
من المواصفات
ومناقشتها
استبلم عطاءات ري  -التؤكد من المواصفات
المطلوبة وتخقٌق مواصفات
العطاء
طرح عطاء شبكات زٌادة الرقعة الزراعٌة
تخطٌط وتركٌب  1811دونم
ري بالتعاون مع
قسم االراضً
تطوٌر التقنٌات الحدٌثة لري المشاتل تم تخطٌط شبكة ري للمشتل الحرجً فً
برنامج
محافظة الكرك وكذلك تطوٌر وتوسعة
المشاتل الحرجٌة الحرجٌة
مشتل وادي شعٌب
بالتعاون مع قسم
االراضً
 تقدٌم مقترح مشروع الزراعةدراسات تطوٌر وادي عربة
تقدٌم
االحٌومابٌة واستنبات الشعٌر
لتطوٌر الزراعة فً
 تقرٌر دراسة حول العابد الزراعًاالردن بالتعاون مع
من (زراعة البطٌخ
التكالٌؾ
قسم االراضً
والشمام والنباتات العلفٌة والحقلٌة
واستنبات الشعٌر وانظمة هٌدروبنك
النخٌل
وزراعة
واكوابونٌك
ومعرشات العنب والنباتات المراعً
المتحملة للملوحة
تم عقد اجتماعٌن
تطوٌر وادي عربة
حضور اجتماعات
المزارعٌن تم اٌفاد المزارعٌن حول انظمة
المجتمع تعرٌؾ
خدمة
والمستثمرٌن على انظمة الهٌدروبنك وتصمٌمه مع مبعوثٌن من قبل
المحلً
وزارة الزراعة
الهٌدروبنك
دراسة االحتٌاجات لتقدٌر االحتٌاج المابً للنباتات تم عمل دراسة لكافة مناطق المملكة
المابٌة
تم صرؾ لوازم ري حسب ما ٌتطلب
الشبكات صٌانة شبكات الري
صٌانة
المشروع
صرؾ لوازم الري
حضور ورشة عمل تطوٌر القدرات حول برنامج ورشة الكترونٌة لمعاٌرة نتابج برنامج
اكواكروب
االكواكروب
عن بعد
معرفة اللوازم المصروفة تم جرده ومقارنته بالسجل الدفتري
جرد المستودع
والتً لم تصرؾ لتوفٌرها
للمحطات عند الطلب
خدمات تشجٌع العمل الزراعً عن تم الرد على شكاوي المزارعٌن ومخاطبة
تقدٌم
طرٌق دعم معنوي والرد على السلطات المعنٌة بذلك وتقدٌم بعض
للمزارعٌن
شكاوي المزارعٌن وتقدٌم المساعدات لهم
بعض اللوازم بعد اخذ الموافقة
حسب االصول
زٌادة معرفة طلبة الجامعة تم تدرٌب الطبلب على انظمة الري
تدرٌب الطبلب
والهٌدروبنك واالكوابونٌك ونوعٌة المٌاه
بالعمل المٌدانً الزراعً
المحطات
بالتقنٌات

العدد
 انظمة هٌدروبنك
 مشاتل زراعٌة مواصفات
 بٌت ببلستٌكً لتربٌة االسماك
عطاء هٌدروبنك بالتعاون مع
التعاون الدولً
 8111دونم

40

المناطق
 0دٌر عبل
 0وزارة التخطٌط
 0دٌر عبل الفاو
 0فً مناطق متعددة
بالمملكة
 8الكرك وعجلون
والطفٌلة
 1طفٌلة -مادبا –
الكرك -عجلون
الكرك
وادي شعٌب
العقبة
 8لوادي عربة

سلطة المٌاه
8
دراسه واحدة لمعظم
مناطق المملكة
 81كتاب لكافة
مدٌرٌات الزراعة
فً مدٌرٌة االر اضً
والري
فً مدٌرٌة االراضً
والري
الحمة االردنٌة اربد
منطقة
مزارعً
سحاب
فً مدٌرٌة االراضً
والري

المٌاه المعالجة

مراقبة الري بالمٌاه المعالجة زٌارة منطقة الجٌزة مع قسم المٌاه والبٌبة
ومدى تطبٌق تعلٌمات وزارة
الزراعة بهذا الخصوص

انجازات قسم االسمدة والمخصبات الزراعٌة لسنة
اإلنجاز
اجتماعات لجنة المخصبات الزراعٌة
تسجٌل المخصبات الزراعٌة
تسجٌل مخصبات (اسم مرادؾ)
تجدٌد تسجٌل المخصبات الزراعٌة
منح أذونات تسلٌم
جوالت مٌدانٌة
إصدار تصارٌح استٌراد
إصدار تصارٌح انتاج

شرق عمان

: 2020

كمٌة االنجاز
 19جلسة
 483مادة مخصبة
 92مادة مخصبة
 270مادة مخصبة
 1650اذن تسلٌم
 90جولة
 27تصرٌح
 9تصرٌح

انجازات قسم المٌاه والبٌئة لسنة : 2020
الهدف

االنجاز

تعدٌل تعلٌمات استخدام المٌاه العادمة المستصلحة تنظٌم ومراقبة مستخدمً المٌاه المستصلحة
الؼراض الري المقٌد (ز )7/وتشكٌل لجنة فنٌة تضم الؼراض الري المقٌد ورسم السٌاسات المستقبلٌة
كل من (مندوب من وزارة المٌاه ،مندوب من وزارة للمٌاه العادمة المعالجة
الزراعة ،مندوب من وزارة البٌبة) ورفعها لرباسة
الوزراء للموافقة علٌها
القٌام بجوالت رقابٌة على الزراعات القابمة على الري للتؤكد من مدى التزام المزارعٌن بتطبٌق
تعلٌمات رقم (ز )7/لسنة " 2016تعلٌمات
بالمٌاه العادمة المنزلٌة المستصلحة والصناعٌة
وشروط استخدام المٌاه العادمة والمعالجة والمٌاه
المالحة والمٌاه المسوس لبلستخدامات الزراعٌة
الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم ( )13لسنة
. 2015
 ضمان سبلمة المنتج الزراعً حماٌة البٌبة والمٌاه من التلوثالمشاركة فً اجتماعات للجنة الوطنٌة التنفٌذٌة لمنح االدارة المتكاملة الكفإة للمٌاه العادمة
شهادات المطابقة لمحطات معالجة مٌاه الصرؾ
الصحً البلمركزٌة فً مبنى وزارة المٌاه والري .
المشاركة فً اجتماعات اللجنة الوطنٌة الدابمة للمٌاه ضمان تحسٌن شروط ونوعٌة استخدام المٌاه
للعمل على تعدٌل المواصفة القٌاسٌة األردنٌة رقم العادمة المنزلٌة المستصلحة فً الري وأؼراض
 2006/893الخاصة بالمٌاه العادمة المنزلٌة أخرى والمحافظة على سبلمة البٌبة والعاملٌن .
المستصلحة.
دراسة تقارٌر خاصة بنتابج فحوصات نوعٌة المٌاه فً مراقبة نوعٌة المٌاه فً االردن وصبلحٌتها للري
االردن ضمن المشروع الوطنً الواردة شهرٌا من
وزارة البٌبة باالضافة الى دراسة نتابج تحالٌل المٌاه
الواردة بشكل ٌومً  On-Lineمن مشروع
 EMARCUفً الجمعٌة العلمٌة الملكٌة .
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عدد/كمية
االنجاز
عدد 0

ػذد()10

ػقذ()3
ارتَبػبد
ػقذ()4
ارتَبػبد 

ػذد()250

تحضٌر لمشروع مع وزارة البٌبة ووزارة المٌاه ٍِارواىحق٘هػيٚاىتَ٘ٝواىالصً
لبلستفادة من المٌاه العادمة المستصلحة الستخدامها فً
مشروع التحرٌج
تحسٌن طرق استخدام االدوات
المشاركة فى دورة تدرٌبٌة GIS
للمسوحات التربة والنبات
الكشف عمى شكاوي المواطنين
المشاركة فى لجان مع و ازرة المياه وو ازرة البيئة

ػذد()1
البلزمة

عدد ()0
عدد ()3

مدٌرٌة الـزٌتـون
ادراكا من الوزارة بؤهمٌة قطاع الزٌتون كؤحد ركابز التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة ومساهما ربٌسٌا
فً تحقٌق االمن الؽذابً ومحفزا لمبدأ العمل التعاونً والتطوعً بٌن افراد المجتمع خاصة فً المناطق
الرٌفٌة ومصدرا من مصادر الدخل لهذه الفبة ،فقد قامت بإستحداث مدٌرٌة للزٌتون ضمن قطاع الثروة
النباتٌة لٌناط بها تنظٌم قطاع الزٌتون من خبلل المهام المدرجة الحقا مما ساهم فً زٌادة المساحات
المزروعة بؤشجار الزٌتون وفً زٌادة الوعً بؤهمٌة ثمار وزٌت الزٌتون كمادة ؼذابٌة والتروٌج لزٌت
الزٌتون البكر كما ساهم فً وضع األردن على خارطة الدول المنتجة لزٌت الزٌتون من خبلل انضمام
المملكة لعضوٌة المجلس الدولً للزٌتون.
وتضم مدٌرٌة الزٌتون األقسام التالٌة:
 -0قسم ترخٌص إنشاء وتشؽٌل معاصر الزٌتون
 -8قسم الجودة والتروٌج
 -8قسم التعاون التقنً مع المجلس الدولً للزٌتون
 .3األقسام العاملة فً المدٌرٌة وانجازاتها
أوال :انجازات قسم ترخٌص إنشاء وتشغٌل معاصر الزٌتون
أ .فً مجال ترخٌص انشاء وتشغٌل معاصر الزٌتون :
 .0تم دراسة (  ) 81طلب من قبل اللجنة المركزٌة لترخٌص معاصر الزٌتون اشتملت هذه الطلبات
على انشاء وتشؽٌل معاصر جدٌدة واضافة وتحدٌث خطوط لبلنتاج ،تم خبللها الموافقة على ()4
طلبات وتؤجٌل اتخاذ قرار ل ( )8طلبات وعدم الموافقة على ( )01طلب لمخالفتها التعلٌمات
المعمول بها بهذا الخصوص ،كما تم إجراء (  ) 02كشؾ مٌدانً من قبل اللجنة المركزٌة بهدؾ
منح التراخٌص والرقابة على أداء معاصر الزٌتون أثناء وبعد موسم العصر ( جدول رقم (.))0
 .2القٌام بجوالت مٌدانٌة على المعاصر للجنة المركزٌة لترخٌص انشاء وتشؽٌل معاصر الزٌتون
حٌث قامت اللجان المٌدانٌة الموزعة على كافة المحافظات ومشكلة من مندوبٌن من وزارة
الزراعة ووزارة البٌبة والصحة والمٌاه ومإسسة العامة للؽذاء والدواء (جدول رقم ())8
باالشراؾ ومتابعة المعاصر والبالػ عددها (  )084معصرة بطاقة انتاجٌة ( )339.85طن/ساعة
وبعدد خطوط تبلػ ( ) 185خط ( جدول رقم  )8والتؤكد من تنفٌذها للتعلٌمات الخاصة بمخلفات
المعاصر من الجفت ومٌاه الزٌبار قبل بدء الموسم وخبلله وبعد االنتهاء منه واتخاذ االجراءات
القانونٌة بحق المخالفٌن.
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جدول (ٌ )3بٌن انجازات لجنة ترخٌص المعاصر لعام 2828
االجراء

الرقم

مقدم الطلب

المنطقة

نوع الطلب

0

االستدعاء المقدم الساده محمد تٌسٌر
النجداوي وشرٌكه عبد اللطٌؾ
النجداوي
والعابدة للسادة شركة طه زهٌر

السلط

طلبهم اضافة خط انتاجً جدٌد

موافقة

الجٌزة

طلبهم اضافة خط انتاجً جدٌد

موافقة

8

ااالستدعاء المقدم من من السٌد
عارؾ محمد علً الزؼول
شركة لٌن وسرحان

عجلون

انشاء معصرة زٌتون

*

المفرق

انشاء معصرة زٌتون

*

2

ااالستدعاء المقدم من من السٌد السٌد
كمال ادرٌس محمد حسن
السٌد مجدي عدنان صالح

مادبا

انشاء معصرة زٌتون

*

اربد /المزار الشمالً

انشاء معصرة زٌتون

*

4

ااالستدعاء المقدم من السٌد مصطفى
محمود قاسم الماردٌنً
السٌد هشام محمود بشارات

جرش

انشاء معصرة زٌتون

*

اربد  /الرمثا

6

السادة شركة سنابل المزار للتجارة
واالسثمار
السادة شركة نبر وحتر ومشعل
المراد تحدٌثه واحد طن

طلبهم اضافة خط انتاجً واحد
جدٌد
انشاء معصرة زٌتون

السلط

طلبهم تحدٌث خط انتاجً واحد
لمعصرة زي الحدٌثة بنفس
الطاقة االنتاجٌة للخط
اضافة حط انتاجً واحد جدٌد

*

انشاء معصرة زٌتون

*

انشاء معصرة زٌتون
تشؽٌل معصرة الول مرة

*

موافقة

8

1

3

5

01

عجلون

*
عدم
موافقة
*

00

السٌد عزٌز محمد

08

نور الدٌن احمد السلطً

الزرقاء

08

شركة المٌدة الزراعٌة

جنوب عمان

01

بادٌة القوٌرة الجدٌدة

القوٌرة

02

السٌد خالد ابوعذٌة

البحاث

انشاء معصرة زٌتون

03

باالستدعاء المقدم من السٌد لٌث خالد
مناور ابو الخٌل
عارؾ الزؼول

مادبا

اضافة خطوط

*

عنجرة

اعتاراض انشاء معصرة زٌتون

*

05

شركة لٌن وسرحان

المفرق

أعتراض انشاء معصرة زٌتون

*

06

السٌد نجٌب عطٌة داودٌة

الطؽٌلة

انشاء معصرة زٌتون

*

81

السٌد خالد ابوعدٌة

البحاث

اعتراض انشاء معصرة زٌتون

*

80

السٌد محمد محمود ابراهٌم صالح

88

السٌد ثابت عٌسى عاٌد الور

88

عبد المجٌد عواد هزاع السرور

81

المقدم من السادة شركة المٌده
الزراعٌة

اربد  /بنً عبٌد
( الحصن )
محافظة االزرقاء /
قرٌة
محافظة المفرق /
قرٌة مزرعة
الحصٌنٌات
محافظة العاصمة /
جنوب عمان

انشاء معصرة زٌتون

04

مادبا

عدم
موافقة
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*
موافقة

قٌد االنتظار
قرار اللجنة
قٌد االنتظار
قرار اللجنة
قٌد االنتظار
قرار اللجنة

انشاء معصرة زٌتون
انشاء معصرة زٌتون

اعتراض انشاء معصرة زٌتون

تاجٌل قرار

عدم
موافقة

جدول رقم ( )2لجان تجدٌد ترخٌص معاصر الزٌتون فً المحافظات
المحافظة
الزرقاء

اعضاء اللجنة
الزراعة

البٌئة

الصحة

المٌاه

الغذاء والدواء

م.سهٌر الشباطات /ربٌس اللجنة
م عماد العدوان مندوب زراعة بٌرٌن

م .مٌسون محمود

علً موسى النجوم

كفاح ٌاسٌن

هٌثم االحمد

الشوبك

م ز محمد ٌوسؾ زراعة العالوك
م ٌوسؾ رجب الرفاعً مدٌر زراعة
االزرق
م .راكان الشقٌرات
م.ر  .ق النباتٌة /ربٌس للجنة
م  .ناٌل العمرٌٌن  /القصر
م.محمد الشواورة /زراعة عً

العقبة

م .انعام الفطافطة /ربٌس للجنة

الطفٌلة

رشا بكر العطٌوي
م  .مهند سلٌمان العماٌره/الطفٌله

الكرك

عجلون
اربد

البلقاء

مادبا

المفرق

م .منٌرة الخصبة /مدٌرٌة زراعة البصٌرا
م معاوٌة عناب زراعة عجلون
م عمر قواقنه
م عامر المومنً عضو/عجلون
فٌصل بنً هانً ربٌس اللجنة
م احمد مقداد /زراعة اربد
م .خالد احمد مبارك ا الشقران  /زراعة
الرمثا
م  .مهند كنعان /زراعة لواء الطٌبة
م  .احمد المقدادي/لواء الوسطٌة
م .عاهد عبٌدات/لواء بنً كنانة
م.نواؾ سبلمه/لواء الكورة
م .هانً الحدٌدي ر  .لجنة
م.فراس شحاده /البلقاء
م .سعاد الوحٌدي/لواء عٌن الباشا
م .دٌانا مساعده /لواء ماحص والفحٌص
م .رانٌا النجادا/ربٌس للجنة
م.سالم الشوابكة/
مرٌم فرج ارشود الشوابكة
ٌونس عبد عبد الهادي الفبلحات /ذٌبان
م .امل سالم الرومً /القصبة/ربٌس لجنة
م.هٌا ابو ربٌع
م .عاطؾ عصمان العظامات/لواء البادٌة
الشمالٌة
م .فاطمة بنً خالد البادٌة الؽربٌة

العاصمة

اٌهاب الشبطات

م .محمد محمود القٌسً /معان

زٌدون المعانً

اٌمن جروح

م .االء العٌسات

السٌد فلاير الخرشة

صدام الحروب

اٌاس البقاعٌن

م .حٌاة احمد

د .وسام فرٌحات

م .زٌاد الطعانً

م صبلح الرفوع

م احمد طه
المهاٌره

طاهر محمود السعود

م  .خلود الفقٌرا

مإٌد الشمالٌة

م  .اٌاس المومنً

احسان محمد سالم المومنً

زٌاد الصمادي

عبل حنون

ابراهٌم عبابنه

محمد الزعبً

محمد عبٌدات

هدى ابو السمن

ٌزن فٌاض

مجدي الؽراؼٌر

هانً حمدان

نابل حسٌن جبر

ببلل صرار

تحسٌن خزاعلة

فنً عابد العوٌسات

وصفً الحوامدة

د مشعل الفواز

احمد راشد الدردور

ٌوسؾ الحراحشة

م.ناصر مصطفى

فنً عابد العوٌسات

السٌد رافع
السرحان

محمد الهٌاجنة

م .نسرٌن ٌونس العاصمة
م .احمد بنً حسن /لواء الجٌزة
م .روان مداحدة /لواء ناعور

م .وسام زعرور/
بدٌل
م منصور الزبن /
اصٌل

السٌد خالد ضاحً

مٌ .وسؾ ابو
نواس

عمر حجازٌن

م .سهاد عقل/لواء وادي السٌر
جرش
معان

هانً البكار
م .حسن عبد السبلم الجدٌعات

ؼادة الزعارٌر
اٌهاب عودة
الشباطات
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اخمد العتوم
محمد حمود القبسً

مروان عٌاصرة
عماد خلٌل
التلهونً

مالك العمري
م  .عزت
النواٌسة

جدول رقم (ٌ )1بٌن أعداد وتوزٌع معاصر الزٌتون وعدد خطوط اإلنتاج وطاقتها اإلنتاجٌة للموسم 2823/2828
عدد المعاصر العاملة

المحافظة

عدد خطوط اإلنتاج
العاملة
المجموع
قدٌم
حدٌث

حدٌث

قدٌم

المجموع

العاصمة
اربد
عجلون
جرش
البلقاء

01
14
02
02
00

1
1
1
1
1

01
20
02
02
00

84
014
88
88
80

المفرق
الزرقاء

08
3

1
1

08
3

83
01

1
1

الكرك
مأدبا
الطفٌلة
معان
العقبة
المجموع

2
2
8
8
8
088

1
1
1
1
1
1

2
2
8
8
8
084

08
00
8
3
8
810

1
1
1
1
1
1

الطاقة اإلنتاجٌة طن/ساعة
حدٌث

قدٌم

المجموع

1
1
1
1
1

84
000
88
81
80

85
012
16.42
3152
8152

1
151
1
1
1

85
01251
16.42
3152
8152

83
01

15
02

1
1

15
02

08
00
8
3
8
812

03582
0656
6
01
152
116512

1
1
1
1
1
151

03582
0656
6
01
152
116552

 .8تنفٌذ ورشة عمل لضباط ارتباط المعاصر فً المدٌرٌات الزراعٌة فً اقلٌم الوسط والشمال والجنوب
لتدرٌبهم على الٌة استمارات المسح المٌدانً لمعاصر الزٌتون للعام  8180/8181لكمٌات الزٌتون .
 .1مشاركة القسم بالدورات والورشات التالٌة :
أ .المشاركة فً تنفٌذ الحملة الوطنٌة للتوعٌة من ؼش زٌت الزٌتون التً نفذت مع الجهات ذات العبلقة
ب .المشاركة بالدراسة التً سوؾ تتم لواقع حال المعاصر بالتعاون مع المنظمة العالمٌة لبلؼذٌة الزراعٌة
(فاو).
ت .المشاركة باللجنة الوطنٌة العداد دراسة تتعلق بمعالجة بمٌاه الزٌبار المتولدة من معاصر الزٌتون وذلك
بالتعاون مع الوزارات المعنٌة والجامعات االردنٌة وصندوق البحث العلمً .

 .2التنسٌب بموعد فتح المعاصر :
ٌقوم القسم وبالتنسٌق مع مدٌرٌات الزراعة المختلفة بتحدٌد الموعد المبلبم لفتح معاصر الزٌتون أبوابها
الستقبال ثمار الزٌتون والتنسٌب لمعالً الوزٌر الصدار قرار بذلك حٌث تقرر فتح المعاصر لهذا
الموسم اعتبارا من .8105/01/2
 .3متابعة الكتب الرسمٌة الواردة للقسم .
 .4المتابعة مع الجهات الرسمٌة ونقابة اصحاب المعاصر الٌجاد الحلول المبلبمة لمشكلة مخلفات
معاصر الزٌتون من مٌاه الزٌبار حٌث تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنٌة فً مبنى وزارة
الزراعة ووزارة البٌبة لهذه الؽاٌة .
ثانٌا ً  :انجازات قسم الجودة والتروٌج
 .0دراسة طلبات ازالة اشجار الزٌتون المثمرة من األصناؾ النادرة والمعمرة وفق للتعلٌمات النافذة
رقم (ز )8/لعام  8103حٌث تم دراسة ( )1طلبات وتم الموافقة على ( )1طلبات .
 .8تنفٌذ الحملة الوطنٌة التاسعة لتسوٌق زٌت الزٌتون األردنً  :حٌث وقعت وزارة الزراعة مذكرة
تفاهم بٌن الوزارة ونقابة أصحاب المعاصر ومنتجً الزٌتون األردنٌة واالتحاد العام للمزارعٌن
لتسوٌق زٌت الزٌتون لموظفً القطاع العام من خبلل تقدٌم زٌت زٌتون مفحوص كٌمٌابً وحسً
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.8
.1

فً مختبرات مإسسة المواصفات والمقاٌٌس من خبلل لجنة فنٌة متخصصة وبؤسعار مدروسة مع
امكانٌة التقسٌط لمدة ثمانٌة أشهر لموظفً القطاع العام .
تم المشاركة فً المسح االحصابً للزٌتون مع دابرة االحصاءات العامة .
المشاركة فً دورة تدرٌبٌة لتقدٌر اعمار اشجار الزٌتون المعمرة فً االردن بالتعاون مع خبراء
من المجلس الدولً للزٌتون .

ثالثا ً  :انجازات قسم التعاون التقنً مع المجلس الدولً للزٌتون
 .0متابعة المراسبلت الخاصة بالمجلس والرد علٌها وبالتنسٌق مع الجهات المعنٌة.
 .8متابعة تسدٌد مساهمات األردن المالٌة لعضوٌة المجلس للعام .8181
 .8اإلشراؾ على اإلجراءات المتعلقة بالحصول على االعتماد الدولً لفرق التذوق الخمسة فً
األردن ومن ضمنها الحصول على عٌنات الزٌت الخاصة بفرق التذوق فً األردن فٌما ٌتعلق
بعٌوب الزٌت .
 .1متابعة مشاركة األردن فً الجلسة (  )008للمجلس الدولً للزٌتون من قبل مدٌر مدٌرٌة الزٌتون
/المهندس اسامة قطان.
 .2التنسٌب للمجلس لقبول مرشحٌن اثنٌن لمنح الدكتوراه من المجلس الدولً للزٌتون .
 .3التنسٌب للمجلس لقبول مشاركٌن فً دورات تدرٌبٌة تم عقدها من خبلل االتصال المربً من قبل
المجلس الدولً للزٌتون (دورات تقٌٌم الحسً لقادة فرق تذوق زٌت الزٌتون ،دورة فً ادارة
الرقابة الصحٌة والنوعٌة فً تصنٌع زٌتون المابدة ).
 .4المشاركة فً لجنة حملة تسوٌق زٌت الزٌتون من خبلل المشاركة فً لجنة فحص زٌت الزٌتون
البكر حسٌا وكٌماوٌا ووضع ملصقات على العبوات المعبؤه بهذا الزٌت .
 .5المشاركة فً اللجان المشتركة مع دابرة اإلحصاءات العامة بخصوص إعداد استبٌانات مسح
معاصر الزٌتون.
 .6متابعة اعتماد فرق التقٌٌم الحسً لزٌت الزٌتون مع المجلس الدولً للزٌتون .
 .01مخاطبة المجلس لتسمٌة اعضاء فً مجموعة خبراء فً النوعٌة والمواصفات القٌاسٌة من االردن
للمشاركة فً اجتماعات المجلس الدولً للزٌتون بهذا الخصوص.
 .00مخاطبة المجلس لتسمٌة خبٌر فً المجموعة االحصابٌة لدى المجلس الدولً للزٌتون.
 .08متابعة اإلجتماعات الدورٌة للمجلس الدولً للزٌتون وإجتماعات اللجان المنبثقة عنه والتنسٌق مع
المعنٌٌن فً وزارة الخارجٌة والسفارة األردنٌة فً إسبانٌا لهذه الؽاٌة.
 .08المشاركة مع بقٌة أقسام المدٌرٌة فً اعداد وتنفٌذ حملة لتسوٌق زٌت الزٌتون األردنً من خبلل
توقٌع وزارة الزراعة اتفاقٌة بالتنسٌق والتعاون مع نقابة أصحاب معاصر الزٌتون األردنٌة
واالتحاد العام للمزارعٌن األرد نٌٌن حٌث تم تشكٌل لجان بالتعاون مع مإسسة الؽذاء و الدواء و
مإسسة المواصفات والمقاٌٌس لفحص زٌت الزٌتون البكر حسٌا و كٌماوٌا وتعببته فً عبوات
تحمل شعار الحملة بٌعت للقطاع العام و الخاص .
 .01تم متابعة جمٌع مراسبلت المجلس الدولً للزٌتون وتزوٌدهم بالمعلومات االحصابٌة وتعمٌم المنح
المقدمة منه للتروٌج لزٌت الزٌتون االردنً.
 .02المشاركة فً دورة تدرٌبٌة لتقدٌر اعمار اشجار الزٌتون المعمرة فً االردن بالتعاون مع خبراء
من المجلس الدولً للزٌتون .
أنشطة مشتركة ألقسام المدٌرٌة :
أ .المسح االحصائً لمعاصر الزٌتون :
متابعة عمل ضباط االرتباط فً مدٌرٌات الزراعة فً المملكة فٌما ٌخص إجراء مسح لمعاصر الزٌتون
فً األردن بهدؾ معرفة كمٌات الزٌتون المستخدمة وكمٌات زٌت الزٌتون المنتجة ومخلفات العصر
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وذلك بالتنسٌق مع إدارة المسح فً دابرة اإلحصاءات العامة والذي جاء بناء على توصٌات لجان
االستراتٌجٌة للتنمٌة الزراعٌة باإلضافة إلى المشاركة فً إعداد التقرٌر اإلحصابً النهابً الخاص بذلك
بالتعاون مع المعنٌٌن فً دابرة االحصاءات العامة .
الرقم

المحافظة

عدد
المعاصر
المحضر
بياناتها

المغلق

1

كمية ثمار
الزيتون
المستخدم
في اإلنتاج
( طن)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

العاصمة 11
9
البلقاء
6
الزرقاء
4
مادبا
49
اربد
13
المفرق
14
جرش
15
عجلون
4
الكرك
2
الطفيلة
3
معان
1
العقبة
المجموع 131

0
0
0
0
4
0
1
0
0
0
0
0
5

6,556
6,989
5,847
3,225
36,520
7,481
5,537
15,127
6,731
815
2,454
340
97,622

2

3

كمية زيت
الزيتون
المنتج
( طن)

كمية المياه
المستهلكة
في عملية
العصر
(م)3

1,180
1,427
860
545
8,841
1,170
1,157
3,912
1,493
151
447
51
21,233

6,552
5,759
5,869
3,225
35,830
8,176
2,769
7,732
2,014
1,610
2,454
340
82,328

4

كمية جفت
الزيتون
( طن)

2,068
2,449
2,064
1,138
12,338
2,510
1,943
5,119
2,189
280
972
123
33,193

5

التصافي

نسبة
الجفت

نسبة
الزيبار

كمية مياه
الزيبار
(م)3

18.0%
3,321
20.4%
3,134
14.7%
2,932
16.9%
1,551
24.2% 15,494
15.6%
3,780
20.9%
2,450
25.9%
6,171
22.2%
3,050
18.5%
385
18.2%
1,036
15.0%
165
21.8% 43,467

32%
35%
35%
35%
34%
34%
35%
34%
33%
34%
40%
36%
34%

51%
45%
50%
48%
42%
51%
44%
41%
45%
47%
42%
49%
45%

ب .الحملة الوطنٌة لتسوٌق زٌت الزٌتون :
تم إ عداد وتنفٌذ حملة لتسوٌق زٌت الزٌتون األردنً من خبلل توقٌع وزارة الزراعة اتفاقٌة بالتنسٌق
و التعاون مع نقابة أصحاب معاصر الزٌتون األردنٌة واالتحاد العام للمزارعٌن األردنٌٌن حٌث تم تشكٌل
لجان بالتعاون مع مإسسة الؽذاء والدواء ومإسسة المواصفات والمقاٌٌس لفحص زٌت الزٌتون البكر
حسٌا وكٌماوٌا ووضع ملصق للحملة مطبوع على العبوات مع وجود ؼطاء ببلستٌكً على فوهة العبوة
على أن ٌكون سعر تنكة زٌت الزٌتون البكر ضمن الحملة ( )31دٌنار سعر الكاش واالقساط و ()35
دٌنار للعبوات وزن (  ) 03كؽم و سعر الكاش للعبوات ( )5كؽم ( )88دٌنار نقدا و ( )81اقساط وسعر
تنكة زٌت الزٌتون البكر الممتاز(  ) 41دٌنار سعر الكاش واالقساط ( )42دٌنار لعبوات سعة ( )03كٌلو
و ( )82دٌنار نقدا و ( )85دٌنار اقساط للعبوات سعة ( )5كٌلو للقطاع العام.
ت .الحملة الوطنٌة لتوعٌة المواطنٌن لشراء زٌت الزٌتون من مصادر موثوقة:
اطبلق الحملة الوطنٌة لتوعٌة المواطنٌن لشراء زٌت الزٌتون من مصادر موثوقة ،حٌث تهدؾ هذه
الحملة إلى توعٌة المواطنٌن لتوخً الحذر عند شراء مادة زٌت الزٌتون البكر وعدم اتباع اإلعبلنات
التروٌجٌة المربٌة والمسموعة المضللة وعدم شراء زٌت الزٌتون البكر إال من مصادر موثوقة ،وذلك
من خبلل تشكٌل فرٌق وطنً ٌتم التعاون والتنسٌق فٌما بٌنهم فٌما ٌخص مادة زٌت الزٌتون.
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قطاع الثروة الحٌوانٌة
ٌتبع قطاع الثروة الحٌوانٌة المدٌرٌات التالٌة:
 مدٌرٌة اإلنتاج الحٌوانً
 مدٌرٌة األعبلؾ وترقٌم المواشً
 مدٌرٌة البٌطرة والصحة الحٌوانٌة
 مدٌرٌة مختبرات الثروة الحٌوانٌة

إنجازات مدٌرٌة اإلنتاج الحٌوانً لعام 2020
قســم األغنــام:
مشروع تطوٌر محطات تربٌة األغنام (الواال ،المشٌرفة والفجٌج) لعام 2828
 خطـــة المشــروع :
 .0زٌادة أعداد األؼنام المحسنة المخصصة للبٌع لمربً الثروة الحٌوانٌة والناتجة من محطات تربٌة
األؼنام (بٌع ( )821رأس من األؼنام المحسنة وراثٌا لمربً األؼنام خبلل عام )8181
 .8زٌادة إنتاج الحلٌب فً محطات تربٌة األؼنام (إنتاج ما ٌقارب ( )81طن من الحلٌب خبلل عام
)8181
 اإلنــجـــاز :
 .0بلػ عدد األؼنام المحسنة وراثٌا والمباعة لمربً األؼنام ( )028رأس وبنسبة إنجاز مقدارها
(.)% 3058
 .8بلؽت كمٌة الحلٌب الناتجة ( )08000كؽم وبنسبة إنجاز مقدارها (.)% 3253
 .8إنجاز دراسة وضع قطٌع الماعز الشامً فً محطة الواال الزراعٌة.
 .1إنجاز آلٌة لتنظٌم الموالٌد فً محمٌة دبٌن للؽزالن.
 .2إنجاز دراسة عن أسباب النفوق فً محطة الفجٌج الزراعٌة.
 .3إنجاز نموذج موحد لمحطات تربٌة األؼنام التابعة لوزارة الزراعة لعمل التقارٌر الشهرٌة
والسنوٌة من خبلل برنامج ماٌكروسوفت إكسل.
 .4إعداد جمٌع الخطط الفنٌة والتقارٌر الشهرٌة والسنوٌة.
 .5تنفٌذ ما ٌقارب ( )81زٌارة مٌدانٌة لمحطات تربٌة األؼنام التابعة لوزارة الزراعة ومزارع تربٌة
األؼنام ومربً األؼنام فً جمٌع محافظات المملكة ،وبنسبة إنجاز مقدارها (.)%011
 .6تصدٌر ( )204ألؾ رأس من الخراؾ البلدٌة.
 .01استٌراد ما ٌقارب ( )05001ملٌون رأس من الخراؾ المخصصة للذبح.
قسم تربٌة الدواجن:
 .0االشراؾ على مزارع الدواجن فً المملكة والتً بلػ عددها  0681مزرعة
 .8ارشاد مربً الدواجن واالجابة على تساإالتهم من خبلل زٌارات مٌدانٌة بالتشارك مع لجان
الترخٌص فً المدٌرٌات
 .8الكشؾ الدوري على مزارع الدواجن من خبلل الزٌارات المٌدانٌة
 .1وضع خطط انتاج الدواجن حسب االستهبلك المحلً والكمٌات الممكن تصدٌرها للوصول
لبلكتفاء الذاتً من لحوم الدواجن وبٌض المابده
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 .2متابعة شكاوي المواطنٌن التً تتعلق بمزارع الدواجن من حٌث قربها من السكان والمحافظة على
البٌبه المناسبه لبلنتاج والمواطنٌن وذلك من خبلل تشكٌل لجان كشؾ على المزارع
 .3وضع الخطط الفنٌة واإلنتاجٌة لقطاع الدواجن.
قسم األبقار:
 .0المشاركة فً تطوٌر آلٌة لمنح تصارٌح التجوال لمزارعً الثروة الحٌوانٌة خبلل أزمة جابحة
كورونا و تجمٌع البٌانات األساسٌة البلزمة لمزارع األبقار والخٌول وإعداد القوابم حسب اآللٌة
المعمول بها.
 .8وقؾ منح رخص االستٌراد للبكاكٌر الحوامل المخصصة للتربٌة (حسب قرار الوزٌر) .حٌث كان
لهذه السٌاسه التً انتهجتها وزارة الزراعه بوقؾ استٌراد االبقار آثار كبٌره على تطور القطاع
حٌث تم سحب الفابض فً الحلٌب الطازج من قبل المصانع مما ادى إلى تحسن سعر الحلٌب .
 .8تشجٌع المزارعٌن على االهتمام بتربٌة العجبلت وتطبٌق برامج التحسٌن الوراثً عن طرٌق
التلقٌح الصناعً ادى الى تحسٌن نوعٌة االبقار بدال من االستٌراد مما أدى الى توفٌر عملة صعبة
على خزٌنة الدولة .
 .1كما ان ضبط استٌراد الحلٌب الجاؾ وتعدٌل شروط االستٌراد ساعد على زٌادة استهبلك الحلٌب
الطازج مما ادى إلى تحسٌن وضع القطاع .
 .2توثٌق البٌانات اإلحصابٌة وإعداد قاعدة بٌانات خاصة باألبقار لجمٌع المحافظات.
 .3تقدٌم االستشارات الفنٌة المتعلقة بتربٌة االبقار واالبل والخٌول وتسمٌن العجول للمربٌن.
 .4االشتراك مع اللجان المختلفة والمتعلقة بمزارع األبقار ووضع الٌات للعمل.
 .5االشتراك مع األقسام االخرى باللجان المشتركة لوضع التعلٌمات وكذلك الكشوفات المٌدانٌة.
قسم األسماك والنحل:
 شعبة األسماك:
 .1المشاركة فً تطوٌر آلٌة لمنح تصارٌح التجوال لمزارعً الثروة الحٌوانٌة خبلل أزمة جابحة
كورونا وتجمٌع البٌانات األساسٌة البلزمة لمزارع تربٌة األسماك وإعداد القوابم حسب اآللٌة
المعمول بها .
 .2انجاز المعامبلت الرسمٌة والخاصة بوضع الشروط الفنٌة المتعلقة باستٌراد وتصدٌر األسماك
ومنتجاتها (أفراخ االسماك وأسماك الزٌنة) والتً ٌتم بموجبها منح رخص االستٌراد ،ومتابعة
الحالة الصحٌة لؤلسماك ومنتجاتها المستوردة من الخارج بما ٌضمن تقلٌل خطر انتقال األمراض
واآلفات الجدٌدة.
 .3التعاون مع مزارعً األسماك ومتابعة مبلحظاتهم ومتابعتها مع المعنٌٌن وتقدٌم النصح
والمشورة.
 .4تقدٌم الدعم الفنً لمدٌرٌات الزراعة ولجان ترخٌص المزارع بخصوص مشارٌع األسماك
واجراءات الترخٌص.
 .5تقدٌم االستشارات الفنٌة للمستثمرٌن الجدد فً قطاع تربٌة األسماك وتوجٌههم من اجل عمل
دراسات الجدوى االإقتصادٌة وتحصٌل الموافقات واستكمال اجراءات التراخٌص.
 .6متابعة أوضاع اإلنتاج المحلً من أعبلؾ االسماك وتوفٌرها للمزارعٌن.
 .7تعدٌل االجراءات والشروط الخاصة باستٌراد أسماك الزٌنة وافراخ االسماك.
 .8مراجعة التشرٌعات والتعلٌمات الناظمة لقطاع األسماك والصادرة بموجب قانون الزراعة
وتعدٌلها ونشرها فً الجرٌدة الرسمٌة ( تعلٌمات تنظٌم الصٌد البحري رقم ز 0/لسنة .)8181
 .9اعداد مسودة الستحداث تعلٌمات لتنظٌم وترخٌص مفرخات األسماك.
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 .10المشاركة فً إعداد تعلٌمات تسجٌل الحٌازات الحٌوانٌة وإصدارها ونشرها فً الجرٌدة الرسمٌة
حسب األصول.
 .11وضع مسودة متطلبات البٌانات الزراعٌة الواجب توفرها فً قاعدة البٌانات ومقارنتها
بالمعلومات الواردة فً قاعدة البٌانات التً تم انشاإها من خبلل مشروع منحة القمح االمرٌكٌة
وتضمٌن المعلومات الناقصة فً هذه القاعدة.
 .12تقدٌم اقتراحات لتحسٌن نوعٌة المعلومات التً ٌتم جمعها على مستوى المزرعة وسرعة ودقة
نقلها الى المركز.
 .13بناء القدرات الفنٌة والمإسسٌة فً مجال االستزراع السمكً وأمراض االسماك من خبلل
التعاون مع المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة لنقل الخبرات فً مجال االستزراع السمكً والمنتجات
البحرٌة من خبلل عقد دورات تدرٌبٌة.
 .14تعببة استمارة جمع البٌانات واإلحصاءات السمكٌة القطرٌة للمملكة األردنٌة الهاشمٌة لعام 8106
لصالح المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة.
 .15التنسٌق مع الجهات ذات العبلقة والمسإولٌة عن تنظٌم قطاع االسماك.
 .16التنسٌق والتحضٌر الجتماعات لجنة تنظٌم الصٌد فً مسطحات المٌاه العذبة.
 .17المشاركة فً لجنة تنظٌم الصٌد البحري فً العقبة وإعداد المبلحق الصادرة بموجب تعلٌمات
الصٌد البحري .
 .18المشاركة فً إعداد دلٌل الصٌاد للصٌد البحري مع سلطة منطقة العقبة اإلقتصادٌة والجمعٌة
الملكٌة لحماٌة البٌبة البحرٌة.
 .19المشاركة فً االجتماعات مع المنظمات والشبكات العربٌة والدولٌة التً تعنى بتربٌة األسماك
واألحٌاء المابٌة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

شعبة النحل :
المشاركة فً تطوٌر آلٌة لمنح تصارٌح التجوال للنحالٌن المرخصٌن والمسجلٌن خبلل أزمة
جابحة كورونا و تجمٌع البٌانات األساسٌة البلزمة و إعداد القوابم حسب اآللٌة المعمول بها .
انجاز المعامبلت الرسمٌة الخاصة باالستٌراد والتصدٌر للنحل ومنتجاته ووضع شروط
االستٌراد التً ٌتم بموجبها منح رخص االستٌراد .
التنسٌق والتحضٌر الجتماعات اللجنة الفنٌة للنحل ،وعقد عدد من اإلجتماعات تتناول ما ٌستجد
بالرقً بالنحالة رقابٌا وتشرٌعٌا .و متابعة األمور الفنٌة واإلدارٌة التً تخص النحل ومنتجاته
وذلك عبر اللجنة الفنٌة للنحل.
اقتراح آلٌات مناسبة لوسم وتسجٌل وترخٌص خبلٌا النحل والمناحل .
تنسٌق جهود قسم النحل مع الهٌبات األهلٌة التً تعنى بتربٌة ورعاٌة مصالح المهنة والنحالٌن
مثل نقابة النحالٌن األردنٌٌن واالتحاد النوعً للنحالٌن األردنٌٌن.
متابعة الحالة الصحٌة للنحل ومنتجاته عالمٌا بما ٌضمن تقلٌل أخطار مستوردات النحل ومنتجاته
الى األردن منعا إلنتقال أمراض وآفات جدٌدة مصاحبة لطرود النحل أو منتجاته.
إصدار أذونات التسلٌم لطرود النحل الطنان بؽرض إستخدامها كملقحات فً الزراعات المحمٌة.
عمل جوالت مٌدانٌة لمختلؾ مناطق المملكة لتوعٌة المزارعٌن عن فوابد النحل بالنسبة للتلقٌح
الخلطً للمحاصٌل الزراعٌة .وخطورة االستخدام المكثؾ للمبٌدات وخاصة المبٌدات العشبٌة
على المراعً النحلٌة وإضراره بالنحل مما ٌنعكس سلبا على التنوع الحٌوي .
عقد دورات تدرٌبٌة ألساسٌات تربٌة النحل بالتنسٌق مع مدٌرٌة المراعً ومدٌرٌة التدرٌب فً
مركز الوزارة.
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 انجازات ضابط رعاٌة الحٌوان:
 .1مراجعة التعلٌمات التً تنظم عملٌة حماٌة األحٌاء البرٌة (تعلٌمات حماٌة الطٌور والحٌوانات
البرٌة وتنظٌم صٌدها واإلتجار بها) (تعلٌمات تحجٌل الطٌور لؤلؼراض العلمٌة والبحثٌة) (نظام
تصنٌؾ الطٌور البرٌة والحٌوانات البرٌة المحظور صٌدها تبعا لدرجة حماٌتها) وارسالها
لؽاٌات اعتمادها ونشرها فً الجرٌدة الرسمٌة حسب األصول.
 .2إصدار تعلٌمات (ز\ )8لسنة " 8181تعلٌمات تنظٌم اإلتجار الدولً باألحٌاء البرٌة النباتٌة
والحٌوانٌة المهددة باإلنقراض"
 .3تطوٌر واعتماد اجراءات منح شهادة ملكٌة الصقور.
 .4تطوٌر واعتماد البروتوكول الخاص بتنظٌم إدخال الصقور واخراجها واقتنابها لؽاٌات موسم
تدرٌب الصقور
 .5منح موافقات استٌراد وتصدٌر طٌور الزٌنة والحٌوانات االلٌفة والحٌوانات البرٌة
 .6دراسة طلبات ترخٌص مراكز االكثار واالٌواء للحٌوانات البرٌة ضمن مهام اللجنة المركزٌة
لترخٌص حدابق الحٌوان والسٌرك ومراكز االٌواء واالكثار والتدرٌب ومراكز رعاٌة الحٌوان.
 .7وضع أسس وشروط االستٌراد والتصدٌر لطٌور واسماك الزٌنة والحٌوانات البرٌة
 .8القٌام بكشوفات مٌدانٌة على حدابق الحٌوان ومحبلت بٌع طٌورواسماك الزٌنة ومراكز االٌواء
واالكثار
 .9التواصل والتنسٌق مع الجهات الرسمٌة واالهلٌة ذات العبلقة والشرٌكة فً حماٌة االحٌاء البرٌة
 .10حضور الفعالٌات المرتبطة بؤنشطة صون الطبٌعة والحٌاة البرٌة واستدامتها.
 .11المشاركة فً حمبلت االطبلق لطٌور الحجل والشنار المكثرة فً محمٌة برقش مع جمعٌات
الصٌادٌن والجمعٌة الملكٌة لحماٌة الطبٌعة.
قسم المنتجات الحٌوانٌة:
 .0انجاز المعامبلت الرسمٌة الخاصة باالستٌراد والتصدٌر للمنتجات الحٌوانٌة على مختلؾ أنواعها
حوالً ( 0811معاملة).
 .8إعداد الشروط الفنٌة المتعلقة بالسلع المستوردة والتً ال تتوافر لها رخص استٌراد مسبقة من
الوزارة وتطوٌر الشروط الفنٌة المتعلقة بالرخص القابمة حوالً ( 11طلب).
 .8الكشؾ على المصانع بهدؾ عمل حصص سنوٌة الستٌراد حلٌب البودرة ( 81كشؾ).
 .1متابعة استٌراد العبوات الكبٌرة للمنتجات الحٌوانٌة المختلفة وبما ٌضمن منع بٌعها بؤسواق
التجزبة واستخدامها فً المطاعم والمصانع فقط.
 .2مشاركة القسم الفاعلة فً اللجان كلجنة الحلٌب ،لجنة منتجات الدواجن التً تحمل صفة ممٌزة
ولجنة النحل.
 .3المشاركة فً إعداد المواصفات القٌاسٌة لمنتجات اللحوم واألسماك.
 .4المشاركة فً إعداد المواصفات القٌاسٌة لمنتجات األلبان.
 .5متابعة شكاوى مربً األبقار والعمل على تخفٌفها وحلها من خبلل تخفٌض كمٌات الحلٌب
المجفؾ المستورد إضافة إلى تقنٌن استخدام مادة الحلٌب البودرة فً صناعة منتجات األلبان إلى
أدنى مستوى ممكن .ومنع وتقنٌن استٌراد بعض األصناؾ.
 .6متابعة شكاوى مربً الدواجن والعمل على تخفٌفها وحلها من خبلل الكشؾ على المصانع التً
تقوم باستٌراد الدجاج المجمد العبوات الصناعٌة وتحدٌد احتٌاجاتها وبما ٌضمن عدم إؼراق
السوق بؤي كمٌات فابضة عن حاجة المصانع وبما ٌفتح المجال لمربً الدواجن بتؽطٌة جزء من
احتٌاجات المصانع.
51

مدٌرٌة األعالف وترقٌم المواشً
إنجازات قسم الترقٌم لعام :2828
تبرز أهمٌة الترقٌم لما ٌمثله من خطوة أساسٌة فً رسم استراتٌجٌات تطوٌر ودعم قطاع الثروة الحٌوانٌة
والسعً لزٌادة دخل مربً الثروة الحٌوانٌة الحقٌقً وبالتالً تحقٌق األمن الؽذابً عبر تؤمٌن إحتٌاجات
السوق المحلٌة والتصدٌر لؤلسواق الخارجٌة .
وبالتالً فإن الترقٌم عبارة عن قاعدة بٌانات مفصلة تفٌد أصحاب القرار ومدٌرٌات القطاع بكامل
المعلومات التفصٌلٌة واإلحصابٌة حول الحٌازات الحٌوانٌة فً المملكة .حٌث أن ما تم إنجازه فً العام
ٌ 8181عتبر من ضمن التخطٌط االستراتٌجً والمعلومات والحقابق التً ٌقوم علٌها المشروع .
أما اإلنجازات التً قام بها قسم الترقٌم فً العام  8181فهً كالتالً -:
 -3ترقٌم الثروة الحٌوانٌة (األؼنام) وحصر األعداد والحٌازات والذبحٌات للوصول إلى العدد الفعلً
حٌث بلػ عدد موالٌد األؼنام واألؼنام مزالة األرقام التً رقمت خبلل عام  8181حوالً
( )411111رأس.
 -2التحقق من حجم الحٌازات لدى مربً الماشً ومبلحقة وشطب حٌازات مربً األؼنام الوهمٌٌن
الذٌن ٌتاجرون باألعبلؾ المدعومة فً السوق السوداء حٌث تم شطب (  ) 051111ألؾ رأس من
حٌازات مالكٌن األؼنام الوهمٌة .
ٌ -1وفر قسم الترقٌم المعلومات اإلحصابٌة البلزمة لقطاع الثروة الحٌوانٌة وتوزٌعها فً محافظات
وألوٌة المملكة مما ٌساعد على تحدٌد احتٌاجات هذا القطاع الحٌوي الهام باإلضافة لرسم السٌاسات
الرامٌة لتطوٌر القطاع وتحسٌن أدابه بشكل مستمر من قبل أصحاب القرار .
 -3تحلٌل البٌانات إحصابٌا وتجهٌز تقارٌر إحصابٌة مبٌنا" أسباب أي تؽٌر فً أعداد الحٌازات .
 -5تزوٌد وزارة الصناعة والتجارة بالكشوفات الخاصة بالمربٌن وأعداد حٌازاتهم العتماده لصرؾ
األعبلؾ
 -6تزوٌد وزارة التنمٌة االجتماعٌة بالبٌانات المحدثة للمربٌن لؽاٌات صرؾ المعونة الوطنٌة للمستحقٌن
 -7شراء ارقام ببلستٌكٌة خاصة باالبقار عدد (  )011الؾ رقم من خبلل طرح عطاء
 -8متابعة أعمال وحدات الترقٌم فً مدٌرٌات الزراعة المختلفة والتحقق من دقة عملها من خبلل
الجوالت المٌدانٌة على حٌازات المواشً لدى المربٌن .
أهم انجازات قسم األعالف لعام :2828
مراقبة المواد العلفٌة المستوردة من خالل:
 تحلٌل العٌنات الممثلة لكل شحنة مستوردة والتً ٌتم تؤمٌنها لقسم األعبلؾ من لجان أخذ عٌنات
المواد العلفٌة فً المحاجر الجمركٌة الزراعٌة وإرسالها للمختبرات المعنٌة للتؤكد من مدى مطابقتها
للمواصفات القٌاسٌة األردنٌة وتعلٌمات وزارة الزراعة المتعلقة بها حٌث تم استبلم حوالً ()1381
عٌنة خبلل الفترة .8181/08/80-0/0
 تم استقبال ( )818عٌنة من إرسالٌات معدة للتصدٌر وذلك لؽاٌات إصدار الشهادات الصحٌة.
 استقبال عٌنات األعبلؾ من المزارعٌن والمنتجٌن للتؤكد من مكوناتها الؽذابٌة وصبلحٌتها لئلستهبلك
الحٌوانً ومطابقتها للمواصفات القٌاسٌة األردنٌة الخاصة بها حٌث تم إستقبال ( )821عٌنة محلٌة.
 .0المشاركة فً عمل لجان تسجٌل المواد العلفٌة الجدٌدة الداخلة إلى األسواق األردنٌة وكذلك المنتجة
محلٌا ،حٌث تم تسجٌل ( )884مادة من المواد العلفٌة.
 .8المشاركة فً عمل لجان وضع المواصفات القٌاسٌة األردنٌة للمواد العلفٌة فً مإسسة المواصفات
والمقاٌٌس حٌث تم وضع وتعدٌل ( )2مواصفات للمواد العلفٌة المختلفة.
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مراقبة مصانع األعالف-:
وتعتبر من أهم واجبات قسم األعبلؾ حٌث تم تشكٌل لجنة مراقبة وترخٌص مصانع األعبلؾ فً وزارة
الزراعة تقوم بالمهام التالٌة:
 العمل على ترخٌص مصانع األعبلؾ وفقا لتعلٌمات تنظٌم صناعة األعبلؾ واالتجار بها
وتعدٌبلتها (ز05/لسنة.)8118
 أخذ عٌنات من إنتاج هذه المصانع وفحصها للتؤكد من مدى مطابقتها للمواصفات القٌاسٌة
األردنٌـة وتعلٌمات وزارة الزراعة وكذلك فحصها فً مختبرات مدٌرٌة الثروة الحٌوانٌة
للتؤكد من سبلمتها من الناحٌة المٌكروبٌولوجٌة.

مـدٌرٌـة البٌطرة والصحة الحٌوانٌة
تلخصت إنجازات مدٌرٌة البٌطرة والصحة الحٌوانٌة لعام  2020فً المجاالت التالٌة:
أوالً :فً مجال تطوٌر ومأسسة الخدمات البٌطرٌة الحكومٌة
 -1تم العمل على تشكٌل لجان فنٌة متخصصة لتعدٌل وتحدٌث عدد من التعلٌمات الفنٌة الناظمة
للصحة الحٌوانٌة ،والتً تشتمل على تعلٌمات تنظٌم وترخٌص مسالخ الدواجن ،وترخٌص مزارع
الدواجن والمفرخات ،وتعلٌمات استٌراد السابل المنوي ،وتعلٌمات صناعة األدوٌة البٌطرٌة
والمستحضرات الحٌاتٌة ومنظمات النمو وتصنٌعها استٌرادها وتداولها وتعلٌمات الحجر البٌطري
والصحة الحٌوانٌة.
 -2تم تشكٌل لجنة ترخٌص مسالخ المواشً ولجنة ترخٌص مسالخ الدواجن.
 -3تم إعادة تشكٌل لجنة صحة الحٌوان وتحدٌد مهامها التً تضمن تحقٌق اهدافها المرجعٌة لرسم
السٌاسات الخاصة بالصحة الحٌوانٌة وتطبٌق برامج الرصد الوبابً لؤلمراض والحد من انتقال
االمراض العابرة للحدود والسٌطرة على األمراض المشتركة وتحلٌل مخاطر االستٌراد للحٌوانات
الحٌة ومنتجاتها.
 -4تم تشكٌل لجنة اعتماد المسالخ لتقٌٌم طلبات اعتماد المسالخ الراؼبة بتصدٌر اللحوم إلى المملكة.
 -5تم صٌاؼة البروتوكول الخاص بسبلمة الدواجن فً المملكة ،والذي ٌتضمن كافة اإلجراءات على
طول سلسة اإلنتاج لقطاع الدواجن ،وتمت مشاركته مع الجهات ذات العبلقة.
 -6تم صٌاؼة خطة لتفعٌل الرقابة على مزارع الدواجن البلحم وتنفٌذ جوالت رقابٌة وتفتٌشٌة
لضمان تطبٌق اإلجراءات الخاصة باألمن الحٌوي واالستخدام األمثل للمضادات الحٌوٌة وأخذ
العٌنات لؽاٌات الفحص لمتبقٌات المضادات الحٌوٌة ،بواقع ( )8جوالت وصٌاؼة نموذج موحد
للتفتٌش على مزارع الدواجن.
 -7تم تنفٌذ جوالت الرقابة والتفتٌش على المنشآت الصٌدالنٌة البٌطرٌة لضمان استٌفاء متطلبات
الترخٌص والتقٌد برقع االسعار وااللتزام بشروط التداول والحفظ للعبلجات واللقاحات البٌطرٌة
بواقع ( )12جولة.
 -8تم إصدار العدٌد من التعامٌم التً تتضمن توحٌد اإلجراءات الرقابٌة فً مجال الصحة الحٌوانٌة
والحفاظ على سبلمة المنتجات الحٌوانٌة فً مدٌرٌات الزراعة والمعابر الحدودٌة.
 -9تم تنفٌذ جوالت تفتٌشٌة على المسالخ وصٌاؼة نموذج موحد للتفتٌش على المسالخ.
 -10تم استحداث مجموعات استشارٌة طبٌة بٌطرٌة بالتنسٌق مع الخبرات الفنٌة فً مدٌرٌات
الزراعة لتفعٌل التنسٌق وتبادل الخبرات والتشاركٌة فً رسم السٌاسات بٌن المدٌرٌة المركزٌة
وأقسام الثروة الحٌوانٌة والعٌادات البٌطرٌة فً مدٌرٌات الزراعة بواقع ( )12مجموعة استشارٌة
فً المجاالت الطبٌة البٌطرٌة.
 -11تم العمل البدء بصٌاؼة مقترح لتعلٌمات ناظمة لترخٌص المنشآت الصٌدالنٌة البٌطرٌة.
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 -12تم تنفٌذ العدٌد من األنشطة المتعلقة بالوزارة فً الخطة الوطنٌة لمقاومة المضادات المٌكروبٌة
 NAP-AMRوخصوصا فً الجزء الخاص باستخدام المضادات الحٌوٌة.
 -13تم البدء بمراجعة استخدام المضادات الحٌوٌة والحد من استخدام المضادات الحٌوٌة التً
تحتوي اكثر من مضاد حٌوي فً تركٌبتها للحد من مقاومة المضادات الحٌوٌة.
 -14المشاركة فً اجتماعات ثنابٌة مع الوزارات والمإسسات الوطنٌة ومنها لجان سبلمة اللحوم
الدابمة ولجنة متبقٌات األدوٌة البٌطرٌة فً مإسسة المواصفات والمقاٌٌس .ولجان الصحة الواحدة
ومقاومة المضادات المٌكروبٌة مع منظمة الصحة العالمٌة .WHO
 -15المشاركة فً اجتماعات اللجان الفنٌة فً قطاع الثروة الحٌوانٌة والتً تشمل لجنة صحة
الحٌ وان ،ولجنة تسجٌل األدوٌة واللقاحات البٌطرٌة ولجنة النحل ولجنة علؾ الحٌوان ،ولجان
ترخٌص مسالخ المواشً والدواجن.
 -16تفعٌل عمل لجان الرقابة والتفتٌش على المنشآت الصٌدالنٌة البٌطرٌة فً مدٌرٌات الزراعة.
 -17منح الضابطة العدلٌة لبلطباء البٌطرٌٌن فً المدٌرٌات لتعزٌز الجوالت التفتٌشٌة الرقابٌة فً
مجال المسالخ والمزارع والمنشآت الصٌدالنٌة البٌطرٌة.
ثانٌاً :فً مجال التعاون الدولً والمنظمات الدولٌة:
 .1تم تمثٌل قطاع الثروة الحٌوانٌة والخدمات البٌطرٌة الحكومٌة من خبلل المشاركة فً عدد من
االجتماعات التنسٌقٌة واالجتماعات الخاصة ببحث سبل تفعٌل التعاون الثنابً فً مجال الخدمات
البٌطرٌة والصحة الحٌوانٌة ،ومنها:





.2
.3
.4
.5
.6

اجتماعات مجموعة العمل اإلقلٌمٌة الخاصة باألمراض الحٌوانٌة العابرة للحدود  GF-TADsالمشتركة
مع المنظمة العالمٌة للصحة الحٌوانٌة .OIE
اجتماعات مجموعة االستشارة والنصح والتوجٌه الخاصة باستخدام اللقاحات البٌطرٌة لمرض الحمى
القبلعٌة واألمراض المشابهة له  GVA-FASTبالتعاون مع المجموعة األوروبٌة .EUFMD
اجتماعات تنسٌقٌة مع مكتب تمثٌل منظمة األؼذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة  FAOومناقشة أولوٌات
التعاون المشترك على ضوء جابحة كورونا.
اجتماعات مشتركة تنسٌقٌة مع القٌادة العامة للقوات المسلحة ووكالة الدفاع األمرٌكٌة  DTRAومناقشة
الخطة السنوٌة لعام  2021وتنفٌذ األنشطة المإجلة من عام  2020نظرا لظروؾ تفشً الجابحة.

تم مراجعة مذكرة التفاهم المقترحة مع الجانب الكٌنً وتعدٌل الفقرات والبنود الخاصة بالتعاون
الثنابً فً مجال الصحة الحٌوانٌة والخدمات البٌطرٌة والتعاون المشترك بٌن البلدٌن.
تم تبادل عدد من المراسبلت الرسمٌة مع الخدمات البٌطرٌة الروسٌة بخصوص الشركات المصنعة
لؤلدوٌة والعبلجات البٌطرٌة واالستفسار عن مستجدات الوضع الصحً للثروة الحٌوانٌة.
تمت المشاركة فً فعالٌات وجلسات أسبوع التوعٌة العالمً لمقاومة المضادات المٌكروبٌة بتنظٌم
من منظمة الصحة العالمٌة .WHO
المشاركة فً اجتماعات وفعالٌات الصحة الواحدة  One Healthالخاصة باألمراض المشتركة بٌن
اإلنسان والحٌوان ومقاومة المضدات المٌكروبٌة بتنظٌم من منظمة الصحة العالمٌة .WHO
تمت المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة والندوات التً تم تنظٌمها عبر تقنٌة اإلتصال المربً من قبل
المنظمة العالمٌة للصحة الحٌوانٌة  OIEومنظمة األؼذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة  FAOوالمجموعة
األوروبٌة لمرض الحمى القبلعٌة  EUFMDووكالة الدفاع األمرٌكٌة .DTRA

ثالثاً :فً مجال تطوٌر اإلرشاد البٌطري
 )1قامت المدٌرٌة بالتعاون مع قطاع اإلرشاد الزراعً فً العمل على تطوٌر العمل اإلرشادي البٌطري
المتخصص من خبلل إطبلق (حملة اإلرشاد البٌطري المتخصص واألٌام الطبٌة البٌطرٌة العبلجٌة)
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برعاٌة صاحبة السمو الملكً األمٌرة عالٌة بنت الحسٌن ،بحضور رإساء أقسام الثروة الحٌوانٌة فً
مدٌرٌات الزراعة والتً تشتمل على:
 محاضرات لتوعٌة مربً الثروة الحٌوانٌة
 معاٌنة الحاالت المرضٌة التً تراجع موقع تنفٌذ الحملة فً كافة المحافظات وتقدٌم المعالجة
والنصح واالرشاد البٌطري من خبلل كوادر الوزارة.

 )2شاركت المدٌرٌة فً أنشطة التوعٌة واالرشاد البٌطري المتخصص فً مجال االستخدام األمثل
للمضادات الحٌوٌة بالتنسٌق مع كلٌة الطب البٌطري -جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة.
رابعاً :فً مجال تنفٌذ المشارٌع الخاصة بالصحة الحٌوانٌة
 .1مشروع الربط اإللكترونً لرصد األمراض  EIDSSالممول من وكالة الدفاع األمرٌكٌة.
 تم إطبلق المشروع فً شهر تموز 2020
 تم العمل على إعداد النماذج والكشوفات الخاصة باألمراض الحٌوانٌة ضمن تصنٌؾ
المشروع ،بما ٌضمن الرصد اإللكترونً لؤلمراض الوبابٌة واألمراض المشتركة بٌن
اإلنسان والحٌوان.
 تم تنفٌذ تقٌٌم لبلحتٌاجات لمركز الوزارة وموقع قطاع الثروة الحٌوانٌة – جاوا لؽاٌات
الربط اإللكترونً.
 تنفٌذ عدد من المراسبلت التنظٌمٌة للمشروع بالتنسٌق مع القٌادة العامة للقوات المسلحة-
وكالة الدفاع األمرٌكٌة .DTRA
 .2مشروع متالزمة الشرق األوسط التنفسٌة  MERS Covالممول من منظمة األغذٌة
والزراعة لألمم المتحدة FAO
 تم تنفٌذ ( )15زٌارة مٌدانٌة للقطعان المشمولة فً المشروع فً محافظتً إربد ومعان/
الحسا وجمع العٌنات لؽاٌات التحلٌل فً مختبرات الثروة الحٌوانٌة لفحص ELISA
بواقع ( )150عٌنة دم.
 وتم فحص ( )150عٌنة من المسحات األنفٌة من العٌنات لفحص  PCRفً مختبرات
كلٌة الطب البٌطري -جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة.
 تم تنفٌذ ( )16زٌارة للمسلخ ،حٌث تم جمع ( )61عٌنة للؽدد اللمفاوٌة وفحصها .PCR
 .3البرنامج اإلقلٌمً لمكافحة األمراض الحٌوانٌة العابرة للحدود فً المنطقتٌن العربٌة واإلفرٌقٌة
 TADsالممول من المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة .AOAD
 تمت إطبلق المرحلة الثالثة من البرنامج اإلقلٌمً عام  2020وتسمٌة منسق قطري للبرنامج.
 تمت المشاركة فً ( )3من الدورات التدرٌبٌة التً تم تنظٌمها خبلل عام  2020فً مجال
تحلٌل مخاطر االستٌراد للحٌوانات الحٌة واللحوم ،والرصد الوبابً فً المعابر الحدودٌة
وتحلٌل مخاطر التجارة الدولٌة.
 .4اتفاقٌة تعاون ثنائً بٌن جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة ومنظمة األغذٌة والزراعة لألمم
المتحدة  FAOفً مجال رفع الوعً تجاه االستخدام األمثل للمضادات الحٌوٌة.
 تنظٌم ورشة عمل لؤلطباء البٌطرٌٌن فً محافظات الشمال تنظٌم ورشة عمل لمربً الثروة الحٌوانٌة (مربً أؼنام ومربً دواجن) فً محافظات الشمال. تصمٌم مطوٌات فنٌة وفٌدٌوهات إرشادٌة بٌطرٌة متخصصة. .5مشروع الرصد الوبائً للحمى المالطٌة مع الشبكة الشرق اوسطٌة لصحة المجتمع
EMPHNET
 المشروع بتموٌل من وكالة الدفاع األمرٌكٌة  DTRAوٌنفذ بالتنسٌق بٌن وزارة الصحة ووزارة
الزراعة
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 المساهمة الفاعلة فً تنفٌذ مشروع تعزٌز رصد وتشخٌص ومكافحة مرض الحمى المالطٌة فً
االردن فً ثبلث محافظات وهً العاصمة والمفرق والكرك.
 ساهم االطباء البٌطرٌٌن فً المحافظات المعنٌة بجمع عٌنات دم وحلٌب ومسحات مهبل من
 117مزرعة اؼنام وماعز وابقار وفحصها فً مختبرات الثروة الحٌوانٌة التابعة للوزارة
بفحوصات وردٌة البنؽال والتؤلق المناعً.

خامساً :إنجازات الخدمات الروتٌنٌة النً تقدمها الخدمات البٌطرٌة فً مدٌرٌات الزراعة بالتنسٌق مع
األقسام الخمسة المركزٌة فً مدٌرٌة البٌطرة والصحة الحٌوانٌة.
 )1إنجازات الصحة الحٌوانٌة
 تم توفٌر العبلجات البٌطرٌة فً أقسام الثروة الحٌوانٌة من خبلل العٌادات البٌطرٌة البالػ عددها
( ) 54عٌادة بٌطرٌة ،حٌث ٌوضح الجدول أدناه عدد الحٌوانات المعالجة ضد األمراض الوبابٌة
والمعدٌة لسنة 2020
انًرض

ضاٌ

ياػس

اتمار

خًال

فصيهح خيهيح

كالب

اىتٖبة
اىضشع
دٝذاُ
سئ٘ٝخ
دٝذاُ
ٍؼ٘ٝخ
طفٞيٞبد
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0

0
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0

0
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4

0

0
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0

0

38704

24774
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0
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0

0

65215
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1

176

0

0

0

0

0
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17

6

1

24

5
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30
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اىؾؼبػٜ
اىتغٌَ
اىَؼذٛ
اىَؼ٘ٛ
قشاع

اراَة

لطط

انًدًىع

0

9431
41141

829

6477

2286

59

0

0

0

0

0

0

8822

3

3

3

1

0

30

0

0

24

64

4240

3535

42

15

5

0

0

0

1

7838

3

3

دٝذاُ
مجذٝخ
حَٚقشاد

11

404

0

0

0

0

0

0

0

415

2303

846

29

15

0

23

0

0

0

3216
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99015

67320
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27
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 تم تقدٌم اللقاحات البٌطرٌة لؤلمراض الحٌوانٌة المشمولة فً برنامج التحصٌن الوطنً والتً تقع ضمن
خطط السٌطرة على األمراض الوبابٌة وفقاص .وكان عدد الحٌوانات التً تم تحصٌنها عام  2020هو
.4480733
 تم تقدٌم خدمات المعالجة لؤلمراض ؼٌر المعدٌة فً مختلؾ الفصابل الحٌوانٌة خبلل عام 2020
الحالة
المرضٌة
الفم واالسنان

تسمم

جراحة

جلد
جهازتناسلً
وبولً

جهازتنفسً
ودورة دموٌة
جهاز هضمً

حاالت
استقبلبٌة

عسر والدة

اسم المرض

ضان

ماعز

ابقار

جمال

كالب

ارانب

قطط

المجموع

اسنان حادة

0

0

0

1

فصٌلة
خٌلٌة
32

0

دواجن وطٌور
زٌنة
0

0

0

33

التهاب الفم
التهاب اللثة

2103
28

1232
30

247
54

32
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

3618
112

تسمم ؼذابً
تسمم مبٌدات

1409
97

1145
91

374
0

19
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2947
188

تسمم مراعً
تشرٌح
جروح مختلفة

355
11
1391

447
11
994

101
0
296

2
0
5

0
0
73

1
0
11

0
20
0

0
0
0

0
0
3

906
42
0

دمامل
فتح كرش
قص اظبلؾ وقرون
قٌصرٌة
التهاب جلد و اكزٌما
احتباس مشٌمة
التهاب خصٌة

166
30
35
578
1
11

398
2
1
27
293
3
3

66
0
0
0
38
25
2

0
0
0
0
3
0
0

7
0
0
0
2
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

638
32
1
62
914
29
16

التهاب رحم
التهاب مسالك بولٌة
انقبلب رحم
انقبلب مهبل
تكٌس مباٌض
حصر بول

2128
50
394
26
4
306

1459
44
730
19
15
153

703
0
22
0
0
24

11
0
3
0
0
15

1
2
0
0
0
35

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4302
96
1149
45
19
533

خصً
فحص حمل
التهاب الجهاز التنفسً
العلوي
التهاب ربوي
التهاب امعاء واسهال
التواء و ازاحة المعدة
الرابعة
تخمة /تلبك
جسم ؼرٌب /ببلستٌك
خمول كرش
مؽص معوي
نفاخ

125
277
988

39
234
773

0
675
130

0
15
0

16
3
2

0
0
0

0
0
15

0
0
0

0
1
0

180
1205
1908

21082
13288
1

15034
8672
1

1063
715
0

55
68
0

88
10
0

0
6
0

150
312
0

0
5
0

3
0
0

37475
23076
2

2630
105
1
1488

2166
5
90
6
1160

607
1
45
0
275

53
0
0
0
5

27
0
0
10
10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
0
0
0
2

5486
6
240
7
2940

تسمم حمل
حمى حلٌب
خلونة الدم
نقص فٌتامٌنات ومعادن

1159
52
9
1402

809
10
5
1782

15
26
0
895

10
0
0
56

1
0
0
1

0
0
0
4

0
0
0
16

0
0
0
10

0
0
0

1994
88
14
4166

تولٌد

177

90

39

1

0

0

0

0

0

307

عسر والدة

1021

844

136

0

0

0

0

0

0

2001

التهاب ظلؾ
التهاب عضبلت

198
5

178
3

112
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

488
8

التهاب مفاصل

1464

1487

728

15

26

0

0

0

0

3720

0
0
16
153
1096
468715

3
0
19
65
1025
193029

0
0
0
115
228
6671

0
0
0
2
21
2458

4
15
3
2
16
32

0
0
2
0
5
37

0
0
0
0
16
494

0
0
0
0
1
0

0
0
3
1
7
2

7
15
43
338
2415
671438

523184

233632

14132

2845

335

56

1023

16

26

775249

التهاب وتر
عرج
كسور
التهاب اذن
عٌن و اذن
التهاب عٌن
مكافحة طفٌلٌات خارجٌة
المجموع
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 )2إنجازات الحجر البٌطري
 قام قسم الحجر البٌطري وبالتنسٌق مع العاملٌن فً المعابر الحدودٌة بتطبٌق اإلجراءات الصحٌة
البٌطرٌة بفعالٌة بهدؾ الحٌلولة دون دخول أمراض حجرٌة تإثر على الثروة الحٌوانٌة والصحة
العامة من خبلل متابعة ارسالٌات الحٌوانات الحٌة والمنتجات الحٌوانٌة المستوردة والمصدرة والمارة
بطرٌق الترانزٌت.
 متابعة طلبات االستٌراد من خبلل عمل تحلٌل المخاطر والتؤكد من سبلمة البلدان المصدرة
للحٌوانات الحٌة ومنتجاتها والدواجن واألسماك والنحل ومنتجاتها والتؤكد من خلوها من األمراض
الوبابٌّة والمعدٌة ووضع االشتراطات الصحٌة البلزمة.
 متابعة القسم لؤلوضاع الصحٌة للبلدان المصدرة عن طرٌق التقارٌر الصحٌة التً ٌتم نشرها على
موقع المنظمة العالمٌة للصحة الحٌوانٌة و OIEلتعلٌق االستٌراد عند ظهور تسجٌل اصابات
بؤمراض حجرٌة وإتخاذ اإلجراءات االحترازٌة البلزمة.
 قام القسم بالتؤكد من سبلمة الحٌوانات والمنتجات الحٌوانٌة المستوردة قبل االستٌراد والشحن مباشرة
وضرورة مرافقتها بشهادات صحٌة بٌطرٌة موقعة من الجهات المختصة فً الدول المصدرة وتطبٌق
تعلٌمات الحجر البٌطري والصحة الحٌوانٌة.
 تم وضع الحٌوانات الواردة إلى المملكة األردنٌة الهاشمٌّة تحت الحجر الصحً البٌطري لمتابعة
الوضع الصحً لها للتؤكد من سبلمة الحٌوانات من خبلل إصدار كتب الحجر و كتب فك الحجر بعد
انتهاء المدة القانونٌة للحجر.
 مراقبة الحٌوانات الحٌة المصدرة من خبلل حجرها و اجراء الفحوصات المخبرٌة علٌها للتؤكد من
سبلمتها وإصدار الشهادات الصحٌّة البٌطرٌة للتصدٌر.
 اصدار الشهادات الصحٌة البٌطرٌة الخاصة بتصدٌر المنتجات الحٌوانٌة المختلفة واالضافات العلفٌة
بناء على تجقٌق الفحوصات المخبرٌة.
 متابعة تصدٌر االؼنام الحٌة من محجر مفرق الحكومً واالجراءات الحجرٌة التً تم تطبٌقها حٌث
تم تصدٌر ما ٌقارب  512.000رأس من االؼنام الحٌة ذات المنشؤ االردنً.
 متابعة تطبٌق االشتراطات الصحٌة داخل المحاجر الخاصة المرخصة ضبط المخالفات وتصوٌبها .
 المشاركة باالجتماعات واللجان ضمن وزارة الزراعة وهً لجنة النحل و لجنة صحة الحٌوان ولجنة
اعتماد المسالخ وكذلك شارك ضمن االجتماعات المنعقدة فً مإسسة المواصفات والمقاٌٌس وهً
لجنة اللحوم.
 تنفٌذ زٌارات مٌدانٌة على المراكز الحدودٌة والمحجر البٌطري الحكومً فً المفرق والمربع
الصحً لبلطبلع على سٌر العمل ومتابعة التعامل مع االرسالٌات الصادرة والمستوردة.
حٌث تتلخص إنجازات قسم الحجر البٌطري بالخدمات التالٌة:
انرلى
 .1
 .2
 .3
 .4
 .5
 .6
 .7
 .8
 .9
 .10
 .11

انخذيح /انًدال
ؽٖبدادفحٞخىيَْتزبداىح٘ٞاّٞخ 
ؽٖبدادفحٞخىيح٘ٞاّبداىحٞخ 
متتحزش 
متتفلحزش 
ىزْخفحخح٘ٞاُ 
ٍؼبٍالدرَشمٞخ 
ؽٖبدادفحٞخىيخ٘ٞه 
تذقٞقفح٘فبداىذً 
تشخٞـٍحبرشٍٗشثؼبدفحٞخ 
ٍزمشاداىتؼيٞقاعتٞشاد 
تحيٞوٍخبطشاعتٞشادٗتقٌٞٞاى٘ضغاىقحٜىيذٗه 
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اإلَدازاخ
 2200
 1522
 666
 600
9
 430
 75
 105
2
 16
 450

 )3إنجازات صحة الدواجن
 -1التقصً عن األمراض الوبابٌة والمعدٌة للدواجن والطٌور األخرى ومكافحتها والحد من انتشارها
حٌث تم القٌام بجوالت مٌدانٌة على مزارع الدواجن والفقاسات للتؤكد من تطبٌق اجراءات السبلمة
العامة وأنظمة الحماٌة من األمراض وأخذ عٌنات وإجراء الفحوصات البلزمة لها فً مدٌرٌة مختبرات
الثروة الحٌوانٌة.
 -2وضع برامج الحماٌة من األمراض الوبابٌة والمعدٌة واإلرشاد فً مجال برامج التحصٌن المطبقة من
خبلل:
أ .توعٌة المزارعٌن حول برامج تطبٌق التحصٌن واستخدام اللقاحات المتوفرة محلٌا والمستوردة حسب الوضع
الصحً فً المنطقة.
ب .متابعة تنفٌذ عملٌات التحصٌن التً تتم من قبل المزارعٌن.

 -3متابعة مدٌرٌات الزراعة الموجودة فً المملكة بالنسبة لتقارٌر صحة الدواجن و الكشؾ على المزارع
التً تقترب من عمر البٌع وأخذ إقرار خطً من صاحب المزرعة الذي ٌضمن توقفه عن استخدام
المضادات الحٌوٌة حسب فترة األمان المسموحة.
 -4الكشؾ عن الدواجن والطٌور المستوردة والمصدرة وإصدار شهادات صحٌة بٌطرٌة حٌث ٌتم الكشؾ
على الطٌور المستوردة من خبلل المعابر الحدودٌة ومحبلت بٌع طٌور الزٌنة أثناء فترة الحجر
البٌطري والتؤكد منها و إعطابهم تقرٌر كشؾ لٌتم بعد ذلك فك الحجر وأخذ عٌنات إلى المختبرات
البٌطرٌة للتؤكد من سبلمتها من األمراض الوبابٌة والكشؾ عن الدواجن ومنتجاتها المراد تصدٌرها
وأخذ عٌنات الى المختبرات لفحصها.
حٌث تلخصت إنجازات قسم صحة الدواجن بتقدٌم الخدمات التالٌة:
اإلَداز
انخذيح
إفذاساىؾٖبداداىجٞطشٝخٍِارواىتقذٝش (ثٞضٍبئذح،ثٞضتفشٝخ ،ثٞضالحٌ ،ط٘ٞس  1580
صْٝخ،فق٘سٗثجغبٗاد) 
تْفٞزر٘الد اىنؾفػيٍٚضاسعاىذٗارِٗأخزػْٞبدىفحـٍتجقٞبداىَضبداداىحٝ٘ٞخ 8ر٘الد 
ثبىتؼبٍُٗغٍذٝشٝخٍختجشاداىخشٗحاىح٘ٞاّٞخ .

 )4إنجازات المسالخ
أوالً مسالخ المواشً:
ٌوجد فً المملكة ( )22مسلخا للمواشً وموزعه كاآلتً مسلخ واحد للقطاع الخاص و( )19مسلخا تابع لوزارة
اإلدارة المحلٌة ومسلخ واحد للمواشً ألمانة عمان الكبرى ومسلخ واحد لمفوضٌة سلطة العقبة االقتصادٌة
الخاصة وٌشرؾ علٌها أطباء بٌطرٌٌن إشراؾ فنً وصحً من جهات مختلفة كما هو موضح فً الجدول (.)1
الجدول ( )1أسماء مسالخ المواشً الموزعة فً جمٌع أنحاء المملكة
اسم المسلخ
 .1مسلخ عمان/عٌن ؼزال/االمانة
 .2مسلخ السلط
 .3مسلخ معان
 .4مسلخ الطفٌلة
 .5مسلخ الزرقاء
 .6مسلخ الرصٌفة
 .7مسلخ مؤدبا
 .8مسلخ عجلون
 .9مسلخ الكرك
 .10مسلخ اربد
 .11مسلخ بنً كنانة
 .12مسلخ جرش
 .13مسلخ عٌن الباشا
 .14مسلخ المفرق

الجهة المسؤولة باإلشراف صحٌا ً وفنٌا ً من قبل األطباء البٌطرٌٌن
أمانة عمان الكبرى
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
وزارة اإلدارة المحلٌة
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 .15مسلخ العقبة
 .16مسلخ القوٌرة
 .17مسلخ دٌر عبل الجدٌدة
 .18مسلخ الشونة الجنوبٌة
 .19مسلخ معاذ بن جبل
 .20مسلخ الرمثا
 .21مسلخ الفحٌص
 .22مسلخ إقلٌم البتراء

سلطة منطقة العقبة اإلقتصادٌة الخاصة
المنطقة الحرة  /شركة حجازي وؼوشة
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

ثانٌا ً مسالخ الدواجن:
ٌوجد فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة عشرة مسالخ للدواجن؛ تسعة منها تابعة للقطاع الخاص وٌتم ترخٌصها
ومراقبتها من قبل وزارة الزراعة وواحد حكومً ٌتبع إدارٌا ومالٌا ألمانة عمان الكبرى (الجدول .)2حٌث ٌتم
سنوٌا تجدٌد ترخٌص مسالخ الدواجن من خبلل لجنة مراقبة المسالخ ،وٌتم الترخٌص حسب تعلٌمات وزارة
الزراعة رقم (ز )2/لسنة  2018تعلٌمات تنظٌم وترخٌص مسالخ الدواجن والصادرة بموجب المادة ( )52من
قانون الزراعة رقم ( )13لسنة  2015وتعدٌبلته.
الجدول (  )2الطاقة اإلنتاجٌة الفعلٌة لمسالخ الدواجن فً المملكة لسنة 2020
الرقم

اسم المسلخ

الطاقة اإلنتاجٌة (طٌر/ساعة)
4000
6000
8000
4000
4000
12000
3000
10.000
4000
4000

 .1مسلخ امانة عمان الكبرى
 .2الشركة األردنٌة لتجهٌز وتسوٌق الدواجن (حمودة)
 .3االتحاد للتنمٌة الزراعٌة  /الطاحونة
 .4الدولٌة للدواجن (تمام)
 .5مسلخ المروج
 .6الشركة الوطنٌة للدواجن (الوطنٌة)
 .7مسلخ مزارع جرش النموذجٌة
 .8مسلخ الثرٌا
 .9مسلخ خٌرات الشمال
 .10شركة االتجاه التوفٌري لصناعة اللحوم البٌضاء

الموقع
العاصمة
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الكرك
جرش
المفرق
المفرق
السلط

إنجازات قسم المسالخ فً مدٌرٌة البٌطرة والصحة الحٌوانٌة السنوي للعام 2020
ٌ .1تم تجدٌد ترخٌص ( )9مسالخ للدواجن ومسلخ واحد ( )1للفرّ ي من خبلل لجنة مراقبة المسالخ والتً
من مهامها المراقبة على المسالخ وتجدٌد الترخٌص سنوٌا .حٌث ٌتم سنوٌا تجدٌد ترخٌص مسالخ
الدواجن من خبلل لجنة مراقبة المسالخ تشكل بقرار من الوزٌر .وٌتم الترخٌص حسب تعلٌمات وزارة
الزراعة رقم (ز )2/لسنة  2018تعلٌمات تنظٌم وترخٌص مسالخ الدواجن والصادرة بموجب المادة
( )52من قانون الزراعة رقم ( )13لسنة  2015وتعدٌبلته.
الجدول ( )3الطاقة اإلنتاجٌة الفعلٌة لمسالخ الدواجن فً المملكة لسنة 2020
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الطاقة اإلنتاجٌة (طٌر/ساعة)
6000
8000
4000
4000
12000
3000
10.000
4000
4000

اسم المسلخ
الشركة األردنٌة لتجهٌز وتسوٌق الدواجن (حمودة)
االتحاد للتنمٌة الزراعٌة  /الطاحونة
الدولٌة للدواجن (تمام)
مسلخ المروج
الشركة الوطنٌة للدواجن (الوطنٌة)
مسلخ مزارع جرش النموذجٌة
مسلخ الثرٌا
مسلخ خٌرات الشمال
شركة االتجاه التوفٌري لصناعة اللحوم البٌضاء
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الموقع
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الكرك
جرش
المفرق
المفرق
السلط

 .2تنفٌذ جوالت مٌدانٌة لمسالخ المواشً والدواجن فً المملكة لئلطبلع على األمور الصحٌة والفنٌة والبٌبٌة
حٌث تم تنظٌم زٌارات مٌدانٌة لمسالخ المواشً و زٌارات مٌدانٌة لمسالخ الدواجن.
 .3تم التواصل مع المسالخ أثناء أزمة كورونا (كوفٌد  )19-بشؤن إعطاء تصارٌح لؤلشخاص والمركبات
المسموح لها بالتنقل أثناء فترات الحظر.
 .4تم جمع تقارٌر ٌومٌة من المسالخ للحصول على المخزون اإلستراتٌجً من لحوم الدواجن الطازجة
والمجمدة.
 .5تم دراسة طلب إنشاء وترخٌص مسلخ مواشً جدٌد فً محافظة الزرقاء/الحبلبات من خبلل لجنة
ترخٌص المسالخ وتم الكشؾ على الموقع من قبل اللجنة.
 .6تم دراسة طلب إنشاء وترخٌص مسلخٌن للدواجن جدٌد فً محافظة العاصمة فً لواء الجٌزة من خبلل
لجنة ترخٌص المسالخ وتم الكشؾ على الموقعٌن من خبلل اللجنة.
 .7تم عقد إجتماعات لتعدٌل تعلٌمات تنظٌم وترخٌص الدواجن الزراعة رقم (ز )2/لسنة  2018تعلٌمات
تنظٌم وترخٌص مسالخ الدواجن والصادرة بموجب المادة ( )52من قانون الزراعة رقم ( )13لسنة
2015
 .8تم سحب رخصة مسلخ المروج وأؼبلق مسلخ المروج لذبح وتجهٌز الدواجن لتكرار مخالفاته لتعلٌمات
تنظٌم وترخٌص مسالخ الدواجن والصادرة بموجب المادة ( )52من قانون الزراعة رقم ( )13لسنة
 2015وتعدٌبلته.
 .9تم إعطاء صفة الضابطة العدلٌة لجمٌع االطباء البٌطرٌٌن ذوي اإلختصاص فً المركز وفً المحافظات
وعددهم  8أطباء بٌطرٌٌن.
 .10تم عمل جوالت مٌدانٌة بتكلٌؾ من ربٌس الوزراء على جمٌع المسالخ الخاصة والحكومٌة بالشراكة مع
مندوبٌٌن من من وزارة اإلدارة المحلٌة والمإسسة العامة للؽذاء والدواء وامانة عمان الكبرى لعمل
دراسة عن واقع المسالخ فً األردن.
 .11تم اعتماد (  )26مسلخ دولً مختلفة ألؼراض استٌراد اللحوم الحمراء من  11دولة وهً :البرازٌل
( )5الوالٌات المتحدة اإلمرٌكٌة ( )1رومانٌا( )1إسبانٌا ( )4استرالٌا (  )2ملدوفا ( )1إٌرلندا ()1
جنوب أفرٌقٌا ( )1كولومبٌا ( )1الهند ( )1تشٌلً (.)1
 .12تم اصدار شهادات ذبح حبلل  216شهادة ذبح حبلل ألؼراض تصدٌر اللحوم.
 .13المشاركة والمتابعة لتطوٌر المسالخ الحكومٌة والتابعة لوزارة اإلدارة المحلٌة من خبلل اللجنة الفنٌة
لتطوٌر قطاع المسالخ فً المملكة بمشاركة أعضاء من وزارة اإلدارة المحلٌة ووزارة البٌبة ووزارة
الصحة وامانة عمان الكبرى ووزارة التخطٌط والتعاون الدولً و نقابة االطباء البٌطرٌٌن.
 .14متابعة أعداد وأنواع الذبحٌات فً المسالخ الموجودة فً المملكة من خبلل التقارٌر الشهرٌة التً ٌتم
ارسالها من قبل الجهات المعنٌة فً قسم المسالخ فً مدٌرٌة البٌطرة والصحة الحٌوانٌة.
 .15تم التعمٌم على المسالخ بتقدٌم إقرارات وتعهدات بشرط مراعاة فترة األمان إلستخدام المضادات
الحٌوٌة.
 .16تم جمع عٌنات لحوم دواجن من المسالخ لؽاٌة فحصها عن متبقٌات المضادات الحٌوٌة.
 .17مخاطبة وزارة اإلدارة المحلٌة وأمانة عمان الكبرى ومدٌرٌات الزراعة بضرورة إرسال التقارٌر
الشهرٌة والتبلٌػ عن األمراض الواجب اإلببلغ عنها بتبلٌػ مدٌرٌة البٌطرة والصحة الحٌوانٌة وتشدٌد
الرقابة وعدم الذبح خارج المسالخ وتطبٌق المادتٌن ( )53+52من قانون الزراعة رقم ( )13لسنة
 2015وتعدٌبلته.
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 )5إنجازات الصٌدلة والرقابة الدوائٌة
انرلى

انًهاو

1
2
3

تشخٞـٍقبّغا١دٗٝخاىجٞطشٝخ 
تزذٝذتشخٞـٍقبّغا١دٗٝخاىجٞطشٝخ 
تشخٞـاىَغت٘دػبداىجٞطشٝخٗ١هٍشح 
ٍالحظخ:تزذٝذاىتشخٞـٝتٌٍٍِذٝشٝبداىضساػخ 
تشخٞـاىقٞذىٞبداىجٞطشٝخٗ١هٍشح 
ٍالحظخ:تزذٝذاىتشخٞـٝتٌٍٍِذٝشٝبداىضساػخ 
تشخٞـاىؼٞبداداىجٞطشٝخٗ١هٍشح 
ٍالحظخ:تزذٝذاىتشخٞـٝتٌٍٍِذٝشٝبداىضساػخ 
تشخٞـاىَغتؾفٞبداىجٞطشٝخٗ١هٍشح 
تزذٝذتشخٞـاىَغتؾفٞبداىجٞطشٝخ 
تغزٞواىؾشمبداىَْتزخى٢دٗٝخاىجٞطشٝخٗاىَغتحضشاداىحٞبتٞخ 
إفذاسؽٖبدادحشٝخثٞغٗتذاٗهىيؼالربدٗاىَغتحضشاداىحٞبتٞخ 
إفذاست٘فٞبداعتٞشادىيؼالربد 
إفذاست٘فٞبداعتٞشادىيقبحبد 
إفذاست٘فٞبداعتٞشادىَذخالداّ٣تبد 
إفذاست٘فٞبداعتٞشادىيَطٖشاد 
إفذاست٘فٞبداعتٞشادىين٘اؽفٗاىي٘اصًاىجٞطشٝخ 
ريغبدتغزٞواىَغتحضشاداىجٞطشٝخ 
تغزٞواىؼالربد 
تزذٝذتغزٞواىؼالربد 
تغزٞواىيقبحبد 
تزذٝذتغزٞواىيقبحبد 
اىتفتٞؼ ػيٍ ٚقبّغ ا١دٗٝخ اىجٞطشٝخ ٗاىَغت٘دػبد اىجٞطشٝخ ٗاىقٞذىٞبد اىجٞطشٝخ
ٗاىؼٞبداداىجٞطشٝخٗاىَغتؾفٞبداىجٞطشٝخفٜرَٞغاىَحبفظبد 
إفذاسسخـٍضاٗىخٍْٖخاىطتاىجٞطش ٛ
ت٘صٝغاىؼالربدٗاىيقبحبدػيٍٚذٝشٝبداىضساػخ 

4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22

انؼذد انًُدس

62

0
 22
9
 11
8
0
1
 12
 1050
 790
 350
 920
 310
 190
 15
 188
 116
 15
7
 80
 20
54
ٍشمض

انجازات مدٌرٌة مختبرات الثروة الحٌوانٌة لعام *2020
االنجاز المستهدف
المجاالت
مخبرٌه
الفحوصات فحوصات
األمراض
لتشخٌص
المخبرٌة
الحٌوانٌة

فحوصات مخبرٌه للرقابة
على األدوٌة واللقاحات
واألغذٌة واألعالف

فحوصات مخبرٌه للرقابة
على األعالف**
إنتاج
األوساط
الزرعٌة
والتعقٌم
والفلترة
اإلٌرادات
المالٌة

إنتاج األوساط الزرعٌة
وتعقٌم المالبس الواقٌة
المخبرٌة
واألدوات
وتقطٌر المٌاه

اإلنجازات
 تم فحص ( )15851عٌنة لتشخٌص األمراض الحٌوانٌة الوبائٌة والمعدٌة وموزعه على
النحو التالً :
 7736فحص لالمراض الطفٌلٌة الداخلٌة والخارجٌة وطفٌلٌلت الدم
 9398 فحص لالمراض الجرثومٌة
 689 فحص كٌمٌاء دم
 6336 فحص لالمراض الفٌروسٌة.
 تشرٌح ( )3183حالة مرضٌة دواجن وحٌوانات كبٌرة.
 الفحوصات الكٌمٌائٌة لتحلٌل عٌنات األدوٌة لغاٌات التسجٌل واالستٌراد ومراقبة االدوٌة
المتداولة  :حٌث تم تحلٌل ( )3783عٌنة دواء.
 الفحوصات البكتٌرٌة لتطبٌق المواصفة األردنٌة على األعالف واألغذٌة والجلود والصوف :
تم فحص ( )1983عٌنة.
 إجراء فحوصات بكتٌرٌة وفطرٌة لخلو اللقاحات من التلوث البكتٌري والفطري  :تم فحص
( )733عٌنة.
 إجراء تحالٌل كٌمٌائٌة على األعالف لتطبٌق المواصفة األردنٌة بواقع ( )2558عٌنة
 إجراء تحلٌل األعالف لغرض الكشف عن سموم االفالتوكسٌن بواقع ( )936عٌنة(. .التقرٌر
لغاٌة شهر  6بسبب نقل مختبر األعالف إلى مدٌرٌه زراعة العقبة)
 إنتاج أوساط زرعٌه إلجراء الفحوصات المخبرٌة بواقع ( )978.5لتر.
 غسٌل وكوي ( )552مرٌول طبً.
 إنتاج ( )565لتر ماء مقطر.
 غسٌل وتعقٌم ( )38328أدوات مخبرٌه زجاجٌة وأغطٌة وصحون للمشرحه

فحص طٌور
ومنتجاتها
وفحص حٌوانات كبٌرة
تحلٌل أدوٌة ومطهرات
 398338دٌنار أردنً
وفحص لقاحات وأغذٌة
وجلود
تحلٌل أعالف وفحص غٌر محدد ألنه ٌتم استٌفائها من خالل المراكز الحدودٌة.
مٌكروبٌولوجً للعلف
مجموع اإلٌرادات المالٌة
 232263.75دٌنار أردنً
مشترٌات وصٌانة

ودواجن  33353.75دٌنار أردنً

 31588.139دٌنار أردنً

* التقرير يشمل المختبرات المركزية في جاوا والمختبرات الفرعية

** تقرير مختبر االعالف يشمل الفحوصات حتى شهر ( 6المختبر انتقل الى مديرية زراعة محافظة العقبة)
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قطاع التسوٌق الزراعً والجودة
ٌتبع قطاع التسوٌق الزراعً والجودة المدٌرٌات التالٌة:
 مدٌرٌة التسوٌق الزراعً والتجارة الخارجٌة
 مدٌرٌة الجودة والتتبع
 مدٌرٌة التراخٌص والمراكز الحدودٌة
 مدٌرٌة المعلومات واإلحصاءات الزراعٌة

مدٌرٌة التسوٌق الزراعً والتجارة الخارجٌة
إنجازات مدٌرٌة التسوٌق الزراعً لعام 2020
 -1اإلشراؾ على تصدٌر حوالً ( )415ألؾ طن خبلل هذا العام عبر متابعة مراكز تصنٌؾ وتعببة
الخضار والفواكه .
 -2متابعة الصادرات عبر مراكز تصنٌؾ وتعببة الخضار والفواكه وأخذ العٌنات الخاصة بالصادرات
ومتابعة المخالفات التً ترد من الدول المستوردة والتواصل مع المخالفٌن عبر نقابة تجار ومصدري
الخضار والفواكه بشكل رسمً  ،وقد بلؽت عدد المخالفات خبلل هذا العام ( )78مخالفة .
 -3تحدٌث الرزنامة الزراعٌة الشاملة على ضوء المتؽٌرات فً القطاع الزراعً وزٌادة اإلنتاج فً بعض
المحاصٌل وتحدٌد فترات السماح باإلستٌراد لمعظم المحاصٌل الزراعٌة وكمٌات اإلنتاج المتوقع خبلل
الفترات المختلفة .
 -4العمل بتعلٌمات الرقابة على متبقٌات المبٌدات الزراعٌة فً الخضار والفواكة الطازجة وإعتماد مراكز
تدرٌج وتعببة الخضار والفواكه ومنحها شهادة بؤنها خاضعة للرقابة على المتبقٌات ومنحها التسهٌبلت
المنصوص علٌها بالتعلٌمات وتم منح الشهادة لــ (  )58مركز .
 -5سحب حوالً ( )600عٌنة من المزارع فً جمٌع مناطق المملكة لؽاٌات فحص األثر المتبقً للمبٌدات
عن طرٌق لجان أخذ العٌنات فً المحافظات وتم تحلٌلها فً المختبرات المعتمدة مجانا دعما للقطاع
الزراعً .
 -6متابعة العمل بتعلٌمات ضبط جودة الخضار والفواكه رقم (ز )35/لعام  2016وتعدٌبلته .
 -7متابعة العمل بالتعلٌمات الخاصة بالرقابة على المنتجات الزراعٌة المستوردة والخاصة بإجراء فحص
المتبقٌات الزراعٌة .
 -8المشاركة فً اللجان الفنٌة المختلفة فً مإسسة المواصفات والمقاٌٌس وتقدٌم المشورة الفنٌة المرجعٌة
لكل مواصفة.
 -9إعادة الكشؾ على اإلرسالٌات التً طلب إعادة فحصها من قبل أصحاب العبلقة فً المراكز الحدودٌة
وإعداد التوصٌات بخصوص إعادة الكشؾ واإلجراء المطلوب تنفٌذه.
 -10عقد ورشات عمل ودورات تدرٌبٌة لموظفً وزارة الزراعة فً المراكز الحدودٌة واألسواق المركزٌة
والقطاع الخاص لتطبٌق المواصفات القٌاسٌة حسب األصول.
 -11عقد دورات تدرٌبٌة حول فاقد ما بعد الحصاد للخضار استهدفت الجهات ذات العبلقة مثل اتحاد
المزارعٌن وجمٌعة المصدرٌن ونقابة المهندسٌن الزراعٌٌن وبعض الجمعٌات التعاونٌة .
 -12ترخٌص وتجدٌد ترخٌص ( )85مركزا من مراكز تصنٌؾ وتعببة الخضار والفواكه ومراكز التبرٌد
للمنتجات الزراعٌة .
 -13تقدٌم خدمة البٌانات الزراعٌة للعدٌد من الجهات الخارجٌة ( أفراد ومإسسات ).
 -14المشاركة بتعدٌل وتطوٌر المواصفات القٌاسٌة والقواعد الفنٌة للمنتجات ومدخبلت اإلنتاج الزراعً
ذات العبلقة بعمل المدٌرٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات العبلقة .
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 -15متابعة ومراقبة عمل كافة الوسابط والمرافق واألنشطة التسوٌقٌة مثل أسواق الجملة ومحطات التعببة
والتدرٌج ومشاؼل المصدرٌن ومخازن التبرٌد والتبرٌد االولً وتقدٌم التوصٌات المتعلقة بتطوٌرها
وترخٌصها بالتعاون مع الجهات ذات العبلقة .
 -16متابعة عملٌات فتح أسواق جدٌدة وتذلٌل الصعوبات التً تواجه عملٌات التصدٌر وإجراء المراسبلت
الرسمٌة البلزمة لتحقٌق هذه الؽاٌة .
 -17إعداد سٌاسة االستٌراد والتصدٌر السنوٌة للخضار والفواكه والحلٌب والدواجن لعام . 2020
 -18المشاركة باألنشطة الخاصة بفتح أسواق جدٌدة للصادرات الزراعٌة األردنٌة .
 -19إدخال كافة المعلومات عن مراكز وتصنٌؾ وتعببة الخضار والفواكه ومراكز التبرٌد للمنتجات
الزراعٌة على موقع نظام إدارة قواعد البٌانات الزراعٌة الشاملة الخاص بوزارة الزراعة .
 -20متابعة العمل على إنشاء موقع الكترونً ٌعنى باألنشطة التسوٌقٌة للمنتجات الزراعٌة األردنٌة بالتعاون
مع وزارة الخارجٌة الهولندٌة والذي سٌتم إطبلقه خبلل العام القادم . 2021
 -21تعرٌؾ المزارعٌن باألسالٌب التً ٌمكن بها استخدام الموارد المتاحة إلنتاج كمٌة محددة من المنتجات
وبوقت محدد وبتكلفة أقل وجودة عالٌة.
 -22عمل المسوحات المٌدانٌة لتحدٌد اهم مشاكل ما بعد الحصاد وتحدٌد األولوٌات والعمل على إٌجاد
الحلول المناسبة.
 -23تطوٌر الخدمات التسوٌقٌة بهدؾ زٌادة عوابد المنتجٌن ،وتوسٌع الطلب فً السوق واقتراح اآللٌات التً
تضمن عدالة توزٌع العوابد على كافة أطراؾ العملٌة التسوٌقٌة وتعظٌم القٌمة المضافة.

مدٌرٌة الجــودة والـتتبـع
إنجازات المدٌرٌة عام 2828
جوالت مٌدانٌة ورقابٌة على األسواق المركزٌة للخضار والفواكه والمشاؼل والمنشآت ذات العبلقة بجودة
المنتجات الزراعٌة.
تم توقٌع إتفاقٌة شراكة لمرحلة تجرٌبٌة إلنشاء نظام تتبع إلكترونً للخضار والفواكه بٌن وزارة الزراعة
وشركة دٌكابولس للبرمجٌات .
حضور إجتماعات لجنة فنٌة متخصصة إلعتماد نتابج المختبرات ذات العبلقة فً القطاع الزراعً من
القطاع الخاص.
تحدٌد كمٌات لحوم الدواجن المستوردة من خبلل لجنة الكشؾ على مصانع اللحوم وتحدٌد كمٌاتها .
المشاركة فً اللجنة الفنٌة لتسجل أؼنام العواسً للسٌر قدما لمنحها مإشر جؽرافً .
المشاركة فً ؼرفة طوارئ وزارة الزراعة خبلل جابحة كورونا لضمان إنسٌاب السلع الزراعٌة لؤلسواق
باإلضافة الى إصدار التصارٌح البلزمة .
المشاركة فً إعداد موقع الكترونً لتسوٌق المنتجات البستانٌة األردنٌة ،بالتنسٌق مع مإسسة  CBIالهولندٌة
و JEPA
المشاركة فً الفرٌق الفنً لدراسة سلسة القٌمة للمنتجات الزراعٌة بالتعاون مع وزارة التخطٌط والتعاون
الدولً .
حضور إجتماعات عن بعد ما ٌلً:
 إجتماع  e-commerceالبنك الدولً –وزارة التخطٌط والتعاون الدولً إجتماع – )NQI )-البنك الدولً "تشكٌل فرٌق فنً لتنفٌذ برنامج تتبع إلكترونً للخضار والفواكه بالتشارك مع شركة دٌكابولس .
تمثٌل الوزارة فً مشروع البنٌة التحتٌة للجودة ( )NQI
تمثٌل الوزارة فً مشرع المإشر الجؽرافً ألؼنام العواسً األردنٌة
نشر مفهوم جودة المنتجات الزراعٌة وتتبعها والمشاركة بجمٌع اللجان ذات العبلقة بعمل المدٌرٌة .
متابعة مقترح إصدار أرقام تعرٌفٌة محددة للمزارعٌن والمشؽلٌن و تفعٌل اللجنة لؽاٌات تتبع المنتجات
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الزراعٌة .
بناء قدرات للكادر الفنً للحصول على شهادة إدارة نظام سبلمة األؼذٌة – ISO 22000نقابة المهندسٌن
الزراعٌٌن
المشاركة فً إجتماعات مدٌرٌة حماٌة الملكٌة الفكرٌة –وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن لصٌاؼة مقترح
نظام للمإشرات الجؽرافٌة للمنتجات الزراعٌة االردنٌة
إعداد ورقة حول اعادة استخدام وسابل الحماٌة من االصابة بفٌروس الكورونا ( الكمامات والقفازات التالفة )
إلعادة استخدامها فً عملٌات االنتاج الزراعً
اعداد استبٌان دراسة الٌة عمل قطاع الصادرات الزراعٌة االردنٌة بناء على طلب مساعد االمٌن العام
للتسوٌق الزراعً والجودة
اعداد بطاقة وصؾ مشروع تطوٌر سلسلة الصادرات الزراعٌة " تدرٌب ورفع قدرات المهندسٌن الزراعٌٌن
والمزارعٌن على تبنً تطبٌق الممارسات الزراعٌة الجٌدة المحلٌة "
اعداد بطاقة وصؾ مشروع تطوٌر سلسلة الصادرات الزراعٌة " مشروع تقلٌص الحلقات التسوٌقٌة
للمنتجات الزراعٌة االردنٌة فً االسواق المركزٌة للخضار والفواكه " بناء على التجربة االلمانٌة
إعداد تقرٌر حول " تطور الزراعة والثروة الحٌوانٌة فً المملكة خبلل الفترة " 8106-8101
العمل ك ضابط ارتباط قطاع التسوٌق والجودة مع الشركة الوطنٌة للتشؽٌل والتدرٌب بناء على مذكرة التفاهم
المبرمة مع وزارة الزراعة
إعداد مقترح مبسط لتطبٌق الممارسات الزراعٌة الجٌدة المحلٌة إلنتاج الخضار والفواكه فً المملكة
إعداد مقترح نظام جودة للخضار والفواكه األردنٌة خاص لوزارة الزراعة والمقترح منقول من التجربة
االلمانٌة فً تصنٌؾ جودة المنتجات  ،مشروع ( ملصق جٌد )

مدٌرٌة التـراخٌص والمراكز الحدودٌة
أقسام مدٌـرٌة التـراخٌص والمـراكز الـحـدودٌة االقسام التالٌة:
 قسم تحلٌل مخاطر التجارة الدولٌة للمنتجات الزراعٌة
 قسم تراخٌص الثروة النباتٌة
 قسم تراخٌص الثروة الحٌوانٌة
 قسم المراكز الحدودٌة والمحاجر
 -1قسم تحلٌل مخاطر التجارة الدولٌة للمنتجات الزراعٌة
 -3.3مهام القسم:
تحلٌل مخاطر للسلع الزراعٌة الخاصة بالتجارة الدولٌة (االستٌراد والتصدٌر) وبوضع معاٌٌر بناء على خطورة
المنتجات النباتٌة والحٌوانٌة وبرمجة هذه المعاٌٌر على نظام االنتقابٌة الخاص بالنافذة الوطنٌة .
 اعداد تقارٌر شهرٌة خاصة باالرسالٌات المخالفة ودراسة اسباب المخالفات واالجراءات المتخذة فً كل
حالة وحوسبة المخالفات على قاعدة بٌانات لدراسة مدى االلتزام لدى التجار
 متابعة عمل النافذة الوطنٌة مع دابرة الجمارك والمراكز الحدودٌة
 متابعة وتنفٌذ العمل الخاص بمشروع النافذة الوطنٌة مع الجهات ذات العبلقة
 متابعة وتوثٌق الشحنات المستوردة والتً خرجت بتعهد لمستودعات التاجر او تلك المطروحة فً
االسواق المحلٌة عند الحاجة الى اي اجراء تصحٌحً او سحب من التداول او اتبلؾ او اعادة تصدٌر
 متابعة برنامج التاجر الذهبً ومتابعة مدى التزام المنتسبٌن الى قابمة التاجر الذهبً ومتابعة التاجر
الوطنً مع الجهات المشتركة (دابرة الجمارك)
 اعداد الدراسات الفنٌة الخاصة بتحلٌل المخاطر حسب االتفاقٌات الخاصة بالتجارة الدولٌة للمنتجات
الزراعٌة
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متابعة وتطوٌر االجراءات المتعلقة بتسهٌل التجارة للمنتجات الزراعٌة من خبلل اعادة هندسة االجراءات
الحالٌة وتحدٌثها بحٌث تتحول الى اجراءات محوسبة تماما
المشاركة فً اللجان الفنٌة المتخصصة وذات العبلقة الخاصة بتحلٌل المخاطر مع لجان صحة النبات
ولجنة صحة الحٌوان
متابعة تنفٌذ اتفاقٌة تسهٌل التجارة والنقل الخاص بتحلٌل مخاطر التجارة الدولٌة للمنتجات الزراعٌة
المشاركة فً لجان تحلٌل المخاطر الخاصة بالتجارة الدولٌة للمنتجات الزراعٌة لمستوردات المملكة من
الحٌوانات الحٌة والمنتجات الحٌوانٌة
تدقٌق البٌانات الجمركٌة ومتابعتها

 -3.2انجازات قسم تحلٌل المخاطر التجارٌة
أ -العمل على برنامج االسٌكودا
 -0اضافة عدد كبٌر من المواد التً لم تكن مستهدفة على القوابم خاصة المواد االولٌة المستخدمة فً صناعة
االسمدة والمواد االولٌة المستخدمة فً صناعة االعبلؾ وصناعة المبٌدات .
 -8تطبٌق قرار مجلس الوزراء بشؤن التقاطعات بٌن المإسسات المختلفة حٌث تم حذؾ بعض السلع من قوابم
االستهداؾ كما تم تؽٌٌر مسرب عدد من السلع من المسرب االحمر الى المسرب االصفر ( اللحوم الطازجة
واالسماك واالجبان ) .
ب  -مشروع النافذة الوطنٌة
ج -تم اطالق العمل على النافذة الوطنٌة فً مركز زراعً جمرك العقبة والمطار وتتم المتابعة
د -مشروع تٌسٌر التجارة
احد اهم بنود اتفاقٌة تٌسٌرالتجارة هً النشر ولتحقٌق هذه الؽاٌة تم اطبلق مشروع انشاء بوابة التجارة
االلكترونٌة بدعم من مركز التجارة الدولً وٌهدؾ الى نشر جمٌع المعلومات التً ٌحتاجها العاملٌن فً القطاع
التجاري .
 بوابة التجارة االلكترونٌة trade portalتم اعتم اد البطاقات التوضٌحٌة التً تبٌن سٌر االجراءات للحصول على رخص تصدٌر واستٌراد لبعض
المنتجات مثل االعبلؾ ،اللحوم  ،االسماك ،االضافات العلفٌة ،المحضرات الؽذابٌة ،المنتجات النباتٌة .والتً سٌتم
نشرها على المنصة االلكترونٌة .
ت  -البٌانات المفتوحة ( بٌانات المسرب االزرق )
 انجاز  011بٌان من البٌانات الجمركٌة القدٌمة العالقة حسب قرارات مجلس الوزراء للعام 8105ث -المشارٌع
مشروع تطوٌر المراكز الحدودٌة
 -0تسلٌم اجهزة المشروع التً تم شراإها فً العام 8106
 -8توقؾ المشروع عن النشاطات الجدٌدة بسبب جابحة كورونا
د -التقارٌر الفنٌة
 -0اعداد الكوتا الخاصة بالدجاج المجمد المستورد
اعداد الكوتا الخاصة بالشركات المستوردة للدجاج الكامل ؼٌر المقطع حسب كمٌات االستٌراد للعام 8181
اعداد الكوتا الخاصة بالشركات المستوردة للدجاج المقطع حسب كمٌات االستٌراد للعام 8181
 -8اعداد التقارٌر الفنٌة بكمٌات االستٌراد والتصدٌر الخاصة بالمنتجات الزراعٌة والؽذابٌة وحسب الحاجة
لذلك مثل ( الموز ،البصل ،البطاطا ،البٌض ،بودرة البٌض ،الحلٌب طوٌل االمد ،اللبنة)
د -مطابقة نتائج الفحوصات المخبرٌة
 -0مطابقة نتابج فحوصات عٌنات العسل الواردة من مركز الدراسات الدوابٌة او الجمعٌة العلمٌة الملكٌة
وارسال النتٌجة الى المركز المعنً النجاز البٌانات .
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ذ -اعداد تقارٌر بالمخالفات الواردة الى المراكز الحدودٌة
 اعادة تصدٌر االرسالٌات بسبب مخالفات عده منها (مخالفه للقواعد الفنٌه ،ؼٌر مطابقه للمواصفات
والمقاٌٌس االردنٌه  ،نتابج الفحص ؼٌر مطابقه )....
 بلؽت كمٌة االرسالٌات المعاد تصدٌرها  8601طن من منتجات نباتٌه وحٌوانٌه وزراعٌه .
اتبلفات :
 تم اتبلؾ االرسالٌات بسبب مخالفات عده منها (مخالفه للقواعد الفنٌه ،ؼٌر مطابقه للمواصفات والمقاٌٌس
االردنٌه  ،نتابج الفحص ؼٌر مطابقه  ،ؼٌر صالحه لبلستهبلك البشري )........
 بلؽت كمٌة االرسالٌات المتلفه  1067طن من منتجات زراعٌه ونباتٌه وحٌوانٌه
 وتم تؽٌر صفة استعمال لبعض االرسالٌات حٌث بلؽت  31طن .
ر -برنامج التاجر الذهبً
 تم تجدٌد االشتراك للتاجر الذهبً للشركات التالٌة :
 شركة الٌوم لبلؼذٌه
 شركة سما االردن الزراعٌه والصناعات الؽذابٌه
 الشركه العربٌه لبلدوٌه والتجاره
 الشركة الحدٌثه للقاحات البٌطرٌه
 انضمام شركة جدٌدة الى البرنامج :
 شركة ثمارلصناعة االسمده الكٌماوٌه
 شركة مازن وفتحً الؽبلٌٌنً
ز -اللجان الفنٌة الدائمة
 لجنة فحص تقاوي البطاطا
 اللجنة الفنٌة لبرنامج النافذة الوطنٌة
 لجنة المواصفات والمقاٌٌس /المشروبات والعصابر
 لجنة فحص االبصال
 لجنة التاجر الذهبً
 لجنة الرقابه على المبٌدات
 لجنة النحل
 لجنة القابمة الذهبٌه الوطنٌه
 لجان الرقابة على استٌراد وتصدٌر المواد ثنابٌة االستخدام
 لجنة المواد ثنابٌة االستخدام المارة بالترانزٌت
 .2قسم تراخٌص الثروة النباتٌة
مهام القسم:
 .0اصدار رخص استٌراد الخضار والفواكه الطازجة ومدخبلت االنتاج النباتً (تقاوي بطاطا ،بصل قنار،
بذور زراعٌة ،اشتال مثمرة وزٌنة) و رخص استٌراد االخشاب الخام الؽٌر مصنعة بعد اتخاذ كافة
اإلجراءات والقرارات المتعلقة بتعلٌمات االستٌراد
 .8اصدار رخص تصدٌر زٌت الزٌتون "منشؤ أردنً"
 .8اصدار رخص الترانزٌت لزٌت الزٌتون ورخص ترانزٌت الخضار والفواكه "المشكلة" ذات المناشا
المختلفة لتورٌدها لشركات التموٌن والبواخر
 .1التحقق من تطبٌق جمٌع الشروط المطلوبة بالرخص الممنوحة
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 .2التنسٌق المباشر مع مدٌرٌة الوقاٌة والصحة النباتٌة فٌما ٌخص تحلٌل المخاطر لآلفات وتدابٌر الصحة
النباتٌة فً حال استٌراد منتج ألول مرة او من دولة لم ٌسبق االستٌراد منها لعمل نماذج جدٌدة لبلستٌراد
خاصة بكل دولة وحسب المنتج لضمان عدم دخول اآلفات مع االرسالٌات الواردة
 .3إعادة دراسة شروط االستٌراد والتحدٌث المستمر للمنتجات النباتٌة والتً مضى على اتخاذ قرار فٌها
خمس سنوات فاكثر او فً حال وجود شروط سابقة قدٌمة دون قرار سابق بالتعاون مع مدٌرٌة الوقاٌة
والصحة النباتٌة
 .4توثٌق المسموح والممنوع وتعلٌق االستٌراد فً حال وجود مشكلة صحٌة نباتٌة فً بلد معٌن
 .5توثٌق معامبلت تحلٌل المخاطر وقرارات لجنة صحة نبات وأي قرارات أخرى متعلقة باالستٌراد
 .6المشاركة فً لجنة صحة نبات ،لجان الكشؾ على األشتال الواردة ولجنة ترخٌص مراكز معاملة مواد
التعببة والتؽلٌؾ الخشبٌة المستعملة فً توضٌب االرسالٌات الواردة والصادرة
التعاون والتنسٌق مع مدٌرٌة االنتاج النباتً فٌما ٌخص التعدٌبلت الخاصة بتعلٌمات
.01
استٌراد مدخبلت االنتاج النباتً
التعاون مع مدٌرٌة التسوٌق والجودة فٌما ٌتعلق بالرزنامة الزراعٌة للعام 8181
.00
ومواعٌد وكمٌات اإلنتاج لتحدٌد كمٌات االستٌراد وتنظٌمها بحسب احتٌاجات السوق المحلً
التعاون مع المراكز الحدودٌة المختلفة والرد على االستفسارات المتعلقة بتطبٌق الشروط
.08
الخاصة باالستٌراد والتحقق منها لحل المشاكل العالقة على المعابر الحدودٌة وتعمٌم كافة القرارات
المتعلقة باالستٌراد بالتعاون مع قسم المراكز الحدودٌة فً المدٌرٌة بتزوٌدهم بالمتؽٌرات الحاصلة
الرد على استفسارات المراجعٌن و متلقً الخدمة فٌما ٌتعلق بكافة االتعلٌمات المتعلقة
.08
با الستٌراد من حٌث الشروط لكافة المنتجات والدول المسموح االستٌراد منها والكمٌات المسموح بها
لتبسٌط كافة االجراءات والعملٌات المطلوبة لمنح الرخص
إعداد التقارٌر المتعلقة بكمٌات االستٌراد وأعداد الرخص الممنوحة بحسب المنتج
.01
والدولة او الشركات المستوردة
انجازات قسم تراخٌص الثروة النباتٌة للعام 2828
بلػ العدد الكلً للرخص الصادرة من القسم (استٌراد ،تصدٌر ،ترانزٌت) خبلل العام  )6812( 8181رخصة
موزعة على النحو التالً:
أوالً :رخص االستٌراد
منح ( )8983رخصة استٌراد موزعة على النحو التالً:
الفاكهة
 تم منح ( )2438رخصة استٌراد لثمار الفاكهة الطازجة من الدول المسموح االستٌراد منها (حمضٌات،
تفاحٌات ،لوزٌات ،موز ،كستناء ،عنب ،فستق حلبً ،عناب ،كاكا ،رمان ،جوافة ،فواكه شبه استوابٌة
(مانجا ،اناناس ،جوز هند ،افوجادو ،قشطة ،مانجوستٌن ،رامبوتان ))...،بكمٌة حوالً ( )810ألؾ طن
الخضراوات
 تم منح ( )8154رخصة استٌراد خضار طازجة ( ثوم ،فول أخضر ،بطاطا حلوة ،قلقاس ،زنجبٌل،
لٌمون ،جزر ،فطر )...،من الدول المسموح منها وبكمٌة حوالً ( )081ألؾ طن
مدخالت االنتاج النباتً (تقاوي زراعٌة وأشتال مثمرة وزٌنة)
 تم منح ( )823رخصة تقاوي بكمٌة حوالً ( )81ألؾ طن موزعة على النحو التالً:
 )022( رخصة استٌراد للبذور الزراعٌة (بذورخضراوات) بكمٌة  086طن
 )28( رخصة استٌراد لتقاوي البطاطا وبكمٌة ( )80ألؾ طن
 )83( رخصة الستٌراد سبورات الفطر بكمٌة ( )8511طن
 )6( رخص استٌراد لبذور األشجار المثمرة (رعوٌة وفاكهة) بكمٌة ( )2طن
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 )2( رخص استٌراد بذور نباتات زٌنة بكمٌة ( )01طن
 )1( رخص استٌراد لتقاوي الثوم بكمٌة ( )085طن
 )2( رخص استٌراد لقنار البصل بكمٌة ( )38طن
 تم منح ( )111رخصة أشتال (ؼراس مثمرة وأشتال نباتات زٌنة ،أبصال زهرٌة ،أزهار قطؾ
وخضارات زٌنة) بكمٌة حوالً ( )86ملٌون شتلة
 تم منح ( )85رخصة أخشاب خام ؼٌر مصنعة بكمٌة حوالً ( )01ألؾ طن.
األخشاب (أخشاب منزوعة اللحاء ،أخشاب خالٌة من اللحاء وأخشاب مع اللحاء الستعماالت التدفبة
كحطب مواقد).
ثانٌاً :رخص التصدٌر
منح ( )011رخصة تصدٌر (زٌت زٌتون منشؤ اردنً ،زٌتون طازج (من األصناؾ المخصصة
للكبٌس)) وبكمٌة حوالً ( )08ألؾ طن.
ثالثاً :رخص الترانزٌت
منح ( ) 804رخصة لزٌت الزٌتون والمارة عبر المراكز الحدودٌة األردنٌة بطرٌق الترانزٌت وبكمٌة
حوالً ( )01آالؾ طن.
 .1قسم تراخٌص الثروة الحٌوانٌة
مهام القسم:
 .0إصدار رخص االستٌراد والتصدٌر ومرور الترانزٌت للحٌوانات الحٌة والمنتجات الحٌوانٌة و مدخبلت
االنتاج حسب تعلٌمات المنظمة العالمٌة للصحة الحٌوانٌة (  )OIEوالقوانٌن األردنٌة وتعلٌمات الحجر
البٌطري األردنً .
 .8متابعة اإلخطارات الطاربة على موقع المنظمة العالمٌة للصحة الحٌوانٌة لمنع استٌراد الحٌوانات الحٌة
والمنتجات الحٌوانٌة حسب تعلٌمات الحجر البٌطري األردنً وبالتعاون مع المدٌرٌات المختلفة.
 .8إلؽاء الرخص الصادرة فً حال ظهور أمراض وبابٌة فً الدولة المصدرة تنفٌذا للتعلٌمات الموصى بها من
الجهات والمدٌرٌات الفنٌة المعنٌة .
 .1العمل على إببلغ المستوردٌن والجهات المختلفة بالمستجدات فٌما ٌخص االستٌراد والتصدٌر من خبلل
إعداد الكتب البلزمة والتنسٌق مع الجهات المختصة .
 .2التنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة بتعلٌمات االستٌراد والتصدٌر ضمانا لمواكبة المستجدات بشؤنها وخاصة فً
مجال الصحة الحٌوانٌة
 .3توثٌق القرارات والتعلٌمات المتعلقة بإجراءات االستٌراد والتصدٌر والترانزٌت .
 .4المشاركة مع اللجان الفنٌة المختلفة إلعداد المواصفات والشروط الخاصة الستٌراد المنتجات الحٌوانٌة
المختلفة.
 .5التعاون مع المراكز الحدودٌة المختلفة والرد على االستفسارات المتعلقة بتطبٌق الشروط الخاصة باالستٌراد
والتصدٌر والترانزٌت والتحقق منها لحل المشاكل العالقة على المعابر الحدودٌة.
 .6إعادة دراسة شروط االستٌراد للحٌوانات الحٌة والمنتجات الحٌوانٌة والتحدٌث المستمر لها لمواكبة
المستجدات بالتعاون مع المدٌرات المعنٌة ( مدٌرٌة البٌطرة ،مدٌرٌة االنتاج الحٌوانً )
انجازات قسم تراخٌص الثروة الحٌوانٌة :
اللجان الفنٌة الدائمة :
 لجنة الحلٌب عدد ( )1 -لجنة البٌض عدد ( )1
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اللجان الفنٌة المؤقتة :
 لجنة فنٌة لدراسة التعلٌمات الخاصة بالصٌد وترخٌص الحدابق ومراكز االٌواء بالتعاون مع الجهات ذاتالعبلقة ( مدٌرٌة االنتاج الحٌوانً ،الجمعٌة الملكٌة لحماٌة الطبٌعة ).
 لجنٌة فنٌة لدراسة اجراءات اقتناء الصقور بالتعاون مع مدٌرٌة االنتاج الحٌوانً والجمعٌة الملكٌة لحماٌةالطبٌعة .
 لجنة فنٌة لدراسة ارسالٌات الدجاج المجمد. لجنة فنٌة لدراسة استٌراد االؼنام الممٌزة من دول فٌها امراض حجرٌةدورات فنٌة :
 دورة خاصة بتحلٌل المخاطر مع المنظمة العربٌة دورة خاصة باالستقصاء الوبابً لبلمراض العابرة عبر الحدود مع المنظمة العربٌة.* اصدار رخص دخول وخروج الصقور لغاٌات التدرٌب والعودة
 تم اصدار رخص دخول عدد (  ) 821تتضمن دخول ( )232صقر. تم اصدار لرخص خروج عدد (  ) 001تتضمن خروج (  ) 885صقر.* اصدار رخص استٌراد لبلؼنام الحٌة بعدد (  ) 013رخصة وبعدد ( )0181545رأس .
* اعداد الكتب الرسمٌة الخاصة بتعلٌق االستٌراد للحٌوانات و المنتجات الحٌوانٌة وتبلٌػ الشركات من خبلل
اعداد كتب رسمٌة لكل شركة حسب المنتجات المستوردة وكذلك تبلٌػ المراكز الحدودٌة بذلك .
*اعداد بطاقات الخدمات والعملٌات الخاصة بالقسم بالتعاون مع مدٌرٌة التخطٌط االستراتٌجً .
التقارٌر الفنٌة
 اعداد التقارٌر الفنٌة الخاصة بالكمٌات لبلستٌراد والتصدٌر ( صوص عمر ٌوم ،بٌض تفرٌخ ،بٌض المابدة )بشكل دوري
 اعداد التقارٌر الفنٌة الخاصة بكمٌات االستٌراد ( الدجاج الكامل ،الدجاج المقطع والمسحب المجمد ) بشكلدوري
 اعداد التقارٌر الفنٌة الخاصة بالكمٌات للمنتجات الحٌوانٌة ( الحلٌب البودرة ،االجبان وؼٌرها  ....وذلك عندالحاجة.
المشارٌع ( مشروع )MOBILE APPLICATION
 mobile applicationالخاص
 حٌث تم حضور عدة ندوات ودورات بخصوص تطوٌر برنامجبال  citesوالتعرؾ على الطٌور والحٌوانات المهددة باالنقراض وذلك بالتعاون مع الجمعٌة الملكٌة لحماٌة
الطبٌعة وزارة الدفاع االمرٌكٌة ( .)DOI
االستشاراخ انفُيح
 المساهمة فً حل المشاكل لبلرسالٌات العالقة فً المعابر الحدودٌة وتزوٌدهم بالقرارات المستجدة اذا دعتالحاجة بذلك.
عدد الرخص الصادرة:
الشهر
0
8
8
1
2

التصدٌر
056
068
030
61
61

االستٌراد
401
448
443
351
336
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الترانزٌت
53
50
22
26
24

501
3
581
4
423
5
451
6
480
01
620
00
552
08
المجموع
9135
** المجموع الكلً للرخص (  ) 32855رخصة

083
048
015
054
011
888
040
3938

عدد االغنام المستوردة :
عدد الرخص
013

41
38
32
18
41
54
38
888

عدد االؼنام
 0181545رأس

عدد االغنام الصادرة :
عدد االؼنام
 352181رأس

عدد الرخص
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 .3قسم المراكز الحدودٌة
مهام القسم:
 االشراؾ الفنً على المراكز الزراعٌة الحدودٌة والمناطق الحرة فً المراكز الزراعٌة الحدودٌة
 متابعة االمور والمسابل الفنٌة التً تواجه المراكز الحدودٌة والتنسٌق مع الجهات المعنً بوضع الحلول
المناسبة لها
 تطبٌق تعلٌمات الحجر النباتً والبٌطري فً المراكز الحدودٌة
 تطبٌق االشتراطات والمواصفات القٌاسٌة والقواعد الفنٌة للمستوردات والصادرات من المنتجات الزراعٌة
ومدخبلت االنتاج فً المراكز الحدودٌة والمناطق الحرة
 توثٌق كافة القرارات والتعلٌمات المتعلقة بإجراءات التصدٌر واالستٌراد ذات العبلقة وتعمٌمها على
المراكز الحدودٌة
 متابعة اعمال مشروع النافذة الواحدة فً المراكز الحدودٌة المشمولة بالنظام
 متابعة اعمال التبخٌر فً مبخرة عمان وتؤمٌن مستلزمات التبخٌر
 تؤمٌن االحتٌاجات واللوازم الخاصة المختلفة ودفاتر ارسال العٌنات للمراكز الحدودٌة
 االشتراك بالعدٌد من اللجان الفنٌة فً الكشؾ على االرسالٌات الزراعٌة المختلفة
 إ برام اتفاقٌة مع شركة ارامكس لنقل العٌنات من المراكز الحدودٌة الى مختبرات وزارة الزراعة لعام
( )8108وتم تجدٌدها فً عام ( )8104وٌتم متابعة اجراءات نقل العٌنات ٌومٌا مع شركة ارامكس.
 متابعة اعمال البنادد المعتمدة من قبل وزارة الزراعة .
التقرٌر المالً للمراكز الحدودٌه لعام 2828
#
1
2
3

االٌراد المالً /دٌنار
10319.82
48293.57
287175.28

اسم المركز
مركز زراعً جمرك مدٌنة الحسن الصناعٌة
مركز زراعً جمرك الكرامة
مركز زراعً جمرك العمري
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

مركز زراعً جمرك المدورة
مركز زراعً جمرك العقبة
مركز زراعً جمرك جسر الملك حسٌن
مركز زراعً جمرك جسر الشٌخ حسٌن( معبر وادي األردن)
مركز زراعً جمرك المنطقة الحرة الزرقاء
مركز زراعً جمرك مدٌنة الملك عبدهللا الثانً الصناعٌة  /سحاب
مركز زراعً جمرك مطار الملكة علٌاء الدولً
مركز زراعً جمرك جابر
مركز زراعً جمرك عمان (رسوم زراعٌة  +رسوم التبخٌر )
المجموع  /دٌنار

757.4
3958623.25
7213.25
123687
39412
61089.94
137.597.380
147.214.680
351143.276
4887714.786

تقرٌر مبخرة جمرك عمان :
 عدد االرسالٌات الواردة للمبخرة  2352 :ارسالٌة
 مجموع االٌرادات المالٌة للمبخرة كالتالً 197009.75 :دٌنار
تقرٌر الباندد (بوندد الفواكه الطازجة ،بوندد االنباط ،بوندد مونة ،بوندد درب للتجارة ) :
 كمٌة االرسالٌات الواردة (خضار ،فواكه ) من مناشا مختلفة  18881 :طن
 عدد العٌنات (حشرات ،سمٌة) 0441 :
تأمٌن االحتٌاجات الخاصة (لوازم ،معدات ) للمراكز الحدودٌة على مدار العام كالتالً :
 توفٌر مرابط ببلستكٌة عدد (  81111مربط) بقٌمة  4111دٌنار.
 توفٌر  02اسطوانة ؼاز مٌثل بروماٌد بقٌمة  00111دٌنار.
 توفٌر أحبار للطابعات والفاكسات لجمٌع المراكز الحدودٌة
 توفٌر دفاتر (نقل عٌنات ،اسمدة ،مبٌدات ،اعبلؾ ،اراضً وري )...لجمٌع المراكز
 توفٌر نماذج (شهادة تبخٌر ،شهادة صحٌة نباتٌة تصدٌر وشهادة صحٌة نباتٌة اعادة تصدٌر) لجمٌع
المراكز.
 توفٌر اوراق رسمٌة ملونة علٌها شعار وزارة الزراعة ألصدار الرخص الكترونٌا لجمٌع المراكز.
 توفٌر اختام رسمٌة للعاملٌن فً المراكز الحدودٌة وحسب مقتضى الحال .
اتفاقٌة ارامكس:
هً اتفاقٌة ٌتم تجدٌدها سنوٌا لنقل عٌنات السلع الزراعٌة الواردة من المراكز الزراعٌة الحدودٌة والمناطق الحرة
الى المختبرات المعنٌة وتبلػ قٌمتها االجمالٌة مقدارها ( )04128دٌنار
المشاركة فً االجتماعات الدورٌة للجان الفنٌة – خارج الوزارة :
 لجنة تعدٌل بطاقة الصبلحٌة مع مإسسة المواصفات والمقاٌٌس
 -0المشاركة فً اللجان الفنٌة المتخصصة الخاصة بالوزارة -:
 لجنة الكشؾ على مصانع اللحوم .
 -8المشاركة فً االجتماعات :
حضور اجتماعات ارامكس لتجدٌد االتفاقٌة المبرمة مع وزارة الزراعة
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انــــجــــازات اخرى :
 اعداد المخاطبات الرسمٌة للمراكز الحدودٌة فٌما ٌتعلق بالبٌانات الجمركٌة واالرسالٌات الواردة عبر
المراكز الحدودٌة الزراعٌة.
 توفٌر ماٌلزم من اجهزة ومعدات لكافة المراكز الحدودٌة.
 توثٌق كافة القرارات والتعلٌمات المتعلقة بإجراءات التصدٌر واالستٌراد ذات العبلقة
 متابعة العمل على إٌصال العٌنات للمدٌرٌات المعنٌة ومتابعة نتابجها .
 متابعة االمور والمسابل الفنٌة التً تواجه المراكز الحدودٌة والتنسٌق مع الجهات المعنٌة بوضع الحلول
المناسبة لها .
 متابعة وارشفة نتابج الفحوصات الخاصة باستٌراد الفحم.

مدٌرٌة المعلومات واإلحصاءات الزراعٌة
 -3إنجازات قسم اإلحصاء والبٌانات الزراعٌة
 تم ادخال البٌانات على قاعدة البٌانات الزراعٌة للصادرات والمستوردات واألسواق المركزٌة
 تم إصدار التقرٌر الشهري للصادرات والواردات ونشره على موقع الوزارة الرسمً
 تم إصدار التقارٌر الشهرٌة لؤلسواق عمان -إربد -الزرقاء ونشرها على موقع الوزارة الرسمً
 تم إصدار التقرٌر السنوي اإلحصابً لعام  2019وسٌتم نشره على الموقع الرسمً للوزارة
 تم إصدار نشرة األمطار الٌومٌة والموسمٌة
 تم تزوٌد مختلؾ الفعالٌات الرسمٌة والخاصة باإلحصاءات الزراعٌة
 -2إنجازات قسم نظام المعلومات الزراعٌة
 دٌمومة عمل موقع النظام ٌ /ومً
 تؽذٌة النظام بالمعلومات ٌ /ومً
 دٌمومة عمل المختبر ٌ /ومً
 دٌمومة عمل موقع النظام ٌ /ومً
 حمبلت توعٌة عبر مواقع التواصل وموقع النظام
 نشر قصص النجاح وانجازات الوزاره عبر افبلم مع اضافة المونتاج والمإثرات الصوتٌه وموثقه على
النظام ومواقع التواصل
 األعمال اإلدارٌة والمكتبٌة ٌ /ومً
 النشر عبر مواقع التواصل فٌس بوك وتوٌتر ٌ/ومً
 -1إنجازات قسم انظمة المعلومات الجغرافٌة
 متابعة اعمال المكتبة من أرشفة وفهرسة وتزوٌد وإعارة وجرد
 تعببة استمارة الكتاب اإلحصابً السنوي للثروة السمكٌة للمنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة 2018
 تعببة استمارة المجلس الدولً للزٌتون  /اسبانٌا
 متابعة نشرات األرصاد الجوٌة بالتعاون مع دابرة األرصاد الجوٌة العامة
 المشاركة فً الورش التدرٌبٌة والمشارٌع مشروع منصة التسوٌق /هولندا مشروع التتبع والجودة
دٌكابولٌس
 تؤسٌس وإنشاء قاعدة معلومات جؽرافٌة زراعٌة حسب األصول القانونٌة والفنٌّة
 استدراج عروض من الشركات لشراء سٌرفرات ورخص نظام المعلومات الجؽرافٌة
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 تدرٌب كادر القسم على المهارات الفنٌة حٌث تم االشتراك بدورات تدرٌبٌة مع المركز اإلقلٌمً ومع
المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة
 المشاركة فً اللجان الفنٌة ذات العبلقة بعمل المدٌرٌة وحضور االجتماعات والمشاركة فٌها من خبلل
تقدٌم مقترح لتطوٌر القسم
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قطاع الشؤون المالٌة واإلدارٌة
ٌتبع قطاع الشإون المالٌة واإلدارٌة المدٌرٌات التالٌة:
 مدٌرٌة تنمٌة وادارة الموارد البشرٌة
 مدٌرٌة الشإون المالٌة
 مدٌرٌة العطاءات واللوازم
 مدٌرٌة االدارة والخدمات المساندة
 مدٌرٌة التحول االلكترونً وتكنولوجٌا المعلومات
 مدٌرٌة اآلالت والمكننة الزراعٌة
 مدٌرٌة االبنٌة

مـدٌرٌـة تنمٌة وإدارة المـوارد البشـرٌة
انجازات مدٌرٌة تنمٌة وادارة الموارد البشرٌة لعام 2828
البند
الرقم
مراجعة شاملة لكافة الكوادر الوظٌفٌة فً الوزارة العادة توزٌع هذه الكوادر ضمن االختصاص فً
0
المدٌرٌة الواحدة ،المحافظة ،االقلٌم
وضع الٌة تضمن وجود توازن بٌن الكوادر الفنٌة (المهندسٌن ،االطباء البٌطرٌٌن) ،وبٌن الكوادر
8
االدارٌة بما ٌحقق تنفٌذ االنشطة االدارٌة والفنٌة بشكل فعال
اعداد مشروع جدول التشكٌبلت لعام 8181
8
دراسة الهٌكل التنظٌمً للموارد البشرٌة واعادة تنظٌمه من الؽاء ،دمج ،تؽٌٌر جهة ارتباط ،استحداث
1
اقسام جدٌدة
اعداد خطة االحبلل والتعاقب الوظٌفً لمختلؾ المستوٌات (القٌادٌة ،االشرافٌة ،مساعد امٌن ،مدٌر،
2
ربٌس قسم ،ربٌس شعبة)
مراجعة تفوٌض الصبلحٌات لبلدارات المختلفة بما ٌضمن قٌام االدارة بانجاز االعمال حسب االنظمة
3
والتشرٌعات ومتطلبات مصلحة العمل والرجوع للوزارة فً حاالت خاصة ومعززة بالرأي
الموضوعً
العمل على سد النقص الحاصل فً الوظابؾ الفنٌة واالدارٌة فً الوزارة
4
العمل على اتمام مشروع بطاقة الموظؾ االلكترونٌة بالتعاون مع دٌوان الخدمة المدنٌة
5
العمل على استكمال ارشفة الملفات الكترونٌا
6
 01العمل على تطوٌر وتحدٌث نظام البصمة (االبهام ،الوجه) لوزارة الزراعة والمدٌرٌات
 00العمل على متابعة تطوٌر بطاقات الوصؾ الوظٌفً
 08العمل على متابعه نماذج تقٌٌم االداء والتقارٌر السنوٌة
 08العمل على تعدٌل اوضاع الموظفٌن نتٌجة حصولهم على مإهبلت علمٌة
 01ترفٌع الموظفٌن (وجوبٌا ،جوازٌا) واصدار الزٌادات السنوٌة
 02اإلشراؾ الكامل على دوام الموظفٌن خبلل جابحة كوفٌد 06
 03اصدار وتنفٌذ قرار التقاعد للموظفٌن
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مدٌرٌــة الشــؤون المالٌــــة
تتألف مدٌرٌة الشؤون المالٌة من األقسام التالٌة -:
 قسم المحاسبة العامة .
 قسم محاسبة الموازنة والتؤدٌات .
 قسم محاسبة األمانات .
 قسم محاسبة التدقٌق المالً .
 قسم محاسبة التسوٌات البنكٌة .
 قسم القروض والمنح .
أهم إنجازات مدٌرٌة الشؤون المالٌة لعام -: 2020
قسم محاسبة الموازنة والتأديات -:
 .1اعداد موازنة الوزارة لعــــام  2021ضمن االطار متوسط المــــــدى ( ) 2023 – 2021وبمبلػ
( )65.190ملٌون دٌنار .
 .8متابعة االنفاق وسٌر العمل لمشارٌع الوزارة الرأسمالٌة بما فٌها مشارٌع المحافظات البلمركزٌة حٌث
بلؽت نسبة االنفاق لنهاٌة عام  2020لجمٌع برامج الوزارة بما فٌها المركز الوطنً للبحوث الزراعٌة
كما ٌلً -:
البٌـــــــــــــــان
جارٌــــــــــــــــــة

المقدر وتعدٌالته2020/
44,780,000

اإلنفـــــــــــــــــاق
44,386,121

نسبة االنفاق
%99.1

رأســــــــــــــمالٌة
مشارٌع المحافظات

11,985,865
3,191,383
59,957,248

11,746,923
2,103,789
58,236,833

%98.0
%65.9
%97.1

 .3اعداد المناقبلت المالٌة البلزمــة بما فٌها عمـل منـاقبلت مــالٌة لتؽطٌــة العجز الحاصـل فً مـواد
(الكهرباء ،المحروقات ،الضمان اإلجتماعً  )....وذلك لتسدٌد المطالبات المالٌة المترتبة على الوزارة
فً وقتها وعدم تؤجٌلها للسنة القادمة تجنبا لتحمل الوزارة أٌة فوابد أو ؼرامات .
 .4إعداد التقارٌر المطلوبة من أصحاب القرار والمدٌرٌات األخرى من حٌث المبالػ المخصصة واإلنفاق .
 .5إستقبال كافة إحتٌاجات المدٌرٌات فً المراكز والمٌدان بخصوص طلب تؤمٌن المخصصات المالٌة .
 .6متابعة تسدٌد المساهمات الحكومٌة مع وزارة المالٌة .
قسم المحاسبة العامة -:
 إنجاز كافة المطالبات الواردة إلى الدابرة المالٌة حٌث بلػ عدد المستندات المصروفة لعام  2020هو
( )11545مطالبة .
 إعداد كشوفات بدل عبلوة اإلقتناء للموظفٌن المستحقٌن لها وشملت ( )1932موظؾ .
 إعداد كشوفات بدل عبلوة التنقبلت للموظفٌن المستحقٌن لها وشملت ( )4100موظؾ .
 صرؾ المكافآت المالٌة لجمٌع موظفً الوزارة المستحقٌن لها .
قسم محاسبة التدقيق المالي -:
 تدقٌق جمٌع المطالبات المالٌة والمخرجات من قسم المحاسبة العامة والمتعلقة بالنفقات الجارٌة
والرأسمالٌة واالقتطاعات .
 تدقٌق جمٌع المطالبات المالٌة والمخرجات من قسم األمانات ومستندات المشارٌع الموجود حساباتها
لدى األمانات .
 تدقٌق جمٌع المطالبات المالٌة الصادرة من قسم القروض والمنح .
 تدقٌق مستندات المشارٌع الممولة من المنحة الخلٌجٌة .
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 الرد على الكتب الرسمٌة الواردة من وزارة المالٌة والخاصة بالتدقٌق على االٌرادات وكتب لجان
التفتٌش التابعة لوزارة المالٌة .
 تدقٌق جمٌع أوامر القبض الواردة إلى مدٌرٌة الشإون المالٌة .
 التدقٌق على قابضً األموال العامة من حٌث صبلحٌة الكفالة المالٌة وأن تنطبق علٌه شروط قابض
األموال حسب النظام المالً ونظام الخدمة المدنٌة ومتابعة قابضً األموال العامة فً الوزارة وكافة
مدٌرٌات المملكة .
 الرد على إستٌضاحات دٌوان المحاسبة .
قسم محاسبة التسويات -:
 إنجاز التسوٌات البنكٌة لكافة الحسابات المفتوحة لدى البنك المركزي .
 متابعة أعمال التسوٌات حتى بعد اإلنتهاء منها وأبرزها متابعة الشٌكات المعلقة والتً لم ٌتم صرفها
والشٌكات التً مضى أو سٌمضً علٌها الفترة القانونٌة لٌصار الى تحوٌلها أمانات بؤسماء أصحابها .
 معالجة بعض الفروقات (تكالٌؾ طباعة دفاتر الشٌكات) والتً ظهرت لبعض الحسابات العابدة
للوزارة .
 متابعة أعمال الترحٌل على النظام وذلك لتقلٌل وتدارك األخطاء الممكن حدوثها وتقدٌم التوجٌهات
البلزمة حول آلٌة العمل بالتنسٌق مع ربٌس القسم المعنً .
 معالجة بعض الفروقات أوال بؤول حتى ال ٌكون هناك معلقات بنكٌة مثل الحواالت الواردة للحساب
وكذلك العموالت المدٌنة والتً تخصم على هذه الحواالت .
 المتابعة مع مركز الدعم الفنً فً وزارة المالٌة لمعالجة أي صعوبات تظهر خبلل القٌام بؤعمال
التسوٌات لحلها أوال بؤول .
 المتابعة مع األقسام ذات العبلقة لتصحٌح األخطاء والفروقات خبلل القٌام بؤعمال التسوٌات لحلها أوال
بؤول .
 المتابعة مع دٌوان المحاسبة بخصوص المشارٌع المفتوحة لدى الوزارة من حٌث مطابقة الحسابات
وتزوٌدهم بالتقارٌر المطلوبة من أجل إعداد التقارٌر البلزمة .
 تزوٌد وزارة المالٌة والحسابات العامة والحسابات الختامٌة بكافة الخبلصات الحسابٌة للحسابات
الخاصة بالوزارة بشكل شهري .
قسم محاسبة القروض والمنح
 فتح حسابات المشارٌع من المنح والقروض الممولة من قبل األمم المتحدة واإلتحاد األوروبً أو من
جهات أخرى بعد الموافقة من قبل وزارة المالٌة والبنك المركزي .
 متابعة آلٌة الصرؾ للمشارٌع من خبلل موازنة كل منحة أو قرض ٌتم إعدادها من قبل منسق
المشروع .
 متابعة الحواالت الواردة لكل مشروع وٌتم توزٌعها للصرؾ حسب خطة المشروع فً االتفاقٌة .
قسم محاسبة األمانات
 عمل الخبلصات والتقارٌر الشهرٌة وتزوٌد وزارة المالٌة بها .
 اعداد االلتزامات المالٌة الخاصة بالمشارٌع المرصودة فً حساب االمانات وصرؾ المطالبات المالٌة
الخاصة بها .
 صرؾ المطالبات المالٌة الخاصة بالمزارعٌن والمحجوزة حسب اآللٌة من سنوات سابقة .
 تحوٌل االٌرادات شهرٌا الى حساب وزارة المالٌة فً البنك المركزي .
 صرؾ المطالبات المالٌة الخاصة باالمانات المتنوعة والكفاالت لمستحقٌها .
 تحوٌل المبالػ التً مضى علٌها خمس سنوات الى وزارة المالٌة .
 تحوٌل أرصدة المشارٌع الراكدة والتً تم انتهاء الؽاٌة منها الى واردات خزٌنة .
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 قبض االمانات واٌداعها فً حساب امانات وزارة الزراعة/البنك المركزي .

مدٌرٌة العطاءات واللوازم
اَدازاخ يذيريح انؼطاءاخ وانهىازو نؼاو 2020
أوالً  :قسم عطاءات األشغال والموازم :

ق اررات االحالة

قيمة الق اررات المحمية المحالة

792339.800

قيمة ق اررات احالة المجنة التوجيهية لمبرامج والمشاريع

 354378.846دينار

الزراعية  /لوازم واشغال
قيمة القرارت المركزية

102000

قيمة ق اررات التمزيم

54331.573

العطـــــــــــــاءات واالستدراجات
عدد العطاءات (لوازم واشغال)

59

عدد االستدراجات

29

ثانياً :قسم المشتريات :
 تشكٌل لجان المشترٌات المحلٌة لمدٌرٌات محافظات الزراعة والمراكز التابعة لها
 تصدٌق كافة المطالبات المالٌة من اللجنة والمدٌر مع تعزٌز المطالبات بكافة المستندات البلزمة ضمن
القوانٌن والتعلٌمات المالٌة حسب األصول .
 حوسبة جمٌع األعمال التً تتم عن طرٌق قسم المشترٌات بتسجٌل المطالبات المالٌة (طلبات المشترى
المحلى ) على نظام . GFMIS
 تسحٌل جمٌع المطالبات المالٌة الواردة الى الوزارة من جمٌع المدٌرٌات والمركز على نظام
. GFMIS
 تدقٌق المطالبات المالٌة وتسلٌمها إلى مدٌرٌة الشإون المالٌة حسب األصول .
 تدقٌق الكفاالت ومتابعة تمدٌدها واإلفراج عنها مع البنوك .
 عمل قاعدة بٌانات أساسٌة لجمٌع الموردٌن اللذٌن ٌتم التعامل معهم وكل حسب تخصصه .
 تخصٌص ركن للعٌنات المعتمدة وذلك لسهولة الرجوع الٌها فً حال طلب مواصفات لمواد شبٌهة .
ثالثاً  :قسم متابعة ورقابة المخزون :
 إتبلؾ الجلود المنتهٌة واللوازم ؼٌرالصالحة وحصر اللوازم الفابضة عن الحاجة وإجراء البلزم علٌها.
 اإلستمرار بمتابعة المخزون الحكومً المحوسب وتزوٌد اإلدارة بالمبلحظات واإلحتٌاجات الخاصة
بالعمل المحوسب وإصدار التعامٌم البلزمة .
المشاركة فً لجنة تصنٌؾ وترمٌز اللوازم الحكومٌة فً دابرة المشترٌات الحكومٌة .
 اإلستفادة من بعض اللوازم الفابضة عن الحاجة لدى المإسسات والدوابر الحكومٌة من خبلل متابعة
كتب الفابض وعمل المخاطبات البلزمة علٌها .
 جرد مستودعات محطة الواال الزراعٌة .
 اتبلؾ لوازم المواد الخطرة بعد متابعتها وأخذ الموافقات البلزمة .
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 إعادة تدوٌر بعض اللوازم الراكدة وصرفها لمناطق بحاجتها .
 ترمٌز العدٌد من اللوازم الؽٌر مرمزة على النظام المخزون المحوسب أول بؤول .
 العمل على معالجة المخالفات الواردة فً استٌضاحات دٌوان المحاسبة وإؼبلقها .
 إعداد كتب الؽرامات والنواقص فً اللوازم .
 تدقٌق معامبلت ( البٌع  ،اإلتبلؾ ،الذبح اإلضطراري ) .
رابعاً  :قسم التخزين والتزويد :
 مخاطبة الشركات المعنٌة بقرار االحالة المركزي الصادر عن دابرة اللوازم العامة لتورٌد الكمٌات
المطلوبة ومن ثم استبلمها حسب االصول وتخزٌنها وتوزٌعها على المدٌرٌات .
 متابعة عمل شاشات نظام المخزون الحكومً المحوسب واجراء كافة العملٌات المحوسبة بالتزامن مع
العمل الٌدوي وادامة تفعٌل نظام المخزون من خبلل مراقبة شاشات النظام والقٌام بالتدرٌب وعمل
جوالت مٌدانٌة .
 تقدٌر احتٌاجات الوزارة من اللوازم واالجهزة ضمن برنامج سنوي .
 القٌام بعملٌات جرد دوري للمستودع الربٌسً والفرعً وكذالك القٌام بعملٌات اتبلؾ اللوازم واتبلؾ
الجلود والوصوالت المالٌة حسب االصول .
 متابعة اعمال مستودع الوقاٌة من استبلم وتخزٌن وصرؾ المبٌدات حسب االصول .
 اعداد قوابم باللوازم الراكدة والفابضة عن الحاجة ومخاطبة دابرة اللوازم العامة للتعمٌم على الوزارات
لبلستفادة منها وكذالك اعداد قوابم باللوازم ؼٌر الصالحة وارسالها الى مستودع ؼٌر الصالح .

يذيريح اإلدارج وانخذياخ انًساَذج
انجازات مدٌرٌة اإلدارة والخدمات المساندة لعام 2828
 اإلستمـرار بتقدٌـم الخدمات والدعم اللوجستً لكافة القطاعات والمدٌرٌات المركزٌة وفً المٌدان .
 العمل مع الهٌبة المستقلة لئلنتخاب ودعمها بالسٌارات والسواقٌن للمساعدة فً تنفٌذ مهامها وخططها
اإلنتخابٌة المختلفة .
 العمل مع دابرة اإلحصـاءات العامـة وتزوٌدها بسابقٌن وسٌارات للمساعدة فً مهامها اإلحصابٌة .
 اإلنتهاء من ربط جمٌع السٌارات فً قسم الحركة فً نظام التتبع اإللكترونً وبالتنسٌق الكامل مع وزارة
النقل .
 تسهٌل أمور الحركة والنقل خبلل فترة انعقاد المهرجان السنوي للزٌتون
 المساهمة فً ضبط النفقات من خبلل ترشٌد إستهبلك الطاقة وتنظٌم أوامر الحركة .
 تشؽٌل نظام الطاقة الشمسٌة الذي سوؾ ٌساهم بدعم النظام الكهربابً بالوزارة بما نسبته  %50من
اإلستهبلك المتوقع .
 اإلنتهاء من تركٌب نظام اإلطفاء ومكافحة الحرٌق وفقا لتقنٌة عالٌة الجودة وبالتنسٌق مع الدفاع المدنً .
 اإلنتهاء من إجراء الصٌانة البلزمة لسدة اإلنتاج النباتً .
 توسٌع نظام المراقبة اإللكترونٌة بحٌث ٌكون اكثر شمولٌة .
 العمل بنظام التراسل اإللكترونً وحسب ببلؼات الرباسة الجلٌلة .
 اإلستمرار بالقٌام بؤعمال الصادر (  ) 13166والوارد ( ) 5941والتوثٌق فً دٌوان الوزارة .
 القٌام بكافة أعمال الطباعة المطلوبة من شعبة الطباعة .
 العمل بنظام األرشفة الخاص بقسم الدٌوان بمعدل  45الؾ ورقة فً العام
 رصؾ وتنظٌم الساحة األمامٌة للوزارة والمدخل الربٌسً لها بالتنسٌق مع أمانة عمان الكبرى .
 تقدٌم كافة أشكال الدعم والخدمات والصٌانة لكافة المدٌرٌات فً المٌدان وحسب اإلمكانٌة .
 المشاركة فً اللجان الداخلٌة والخارجٌة لؽاٌات المساهمة فً رفع سوٌة العمل .
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تقدٌم واستبلم الطلبات من خبلل قسم خدمة الجمهور من قبل المدٌرٌات ومتابعة التنفٌذ واالجراء المتخذ
علٌها من المدٌرٌات المعنٌة وعددها (  )29922الؾ طلب .
اإلشراؾ على صندوق الشكاوي وتحوٌلها الى الجهات المعنٌة إلٌجاد الحلول المناسبة والبلزمة لها .
اإلشراؾ على منصة بخدمتكم التً اطلقتها وزارة تطوٌر القطاع العام لخدمة المواطنٌن .
عمل كل ما ٌطلب من المدٌرٌة واالقسام التابعة لها والحرص على تقدٌم الخدمة المطلوبة بالسرعة
القصوى والجودة العالٌة .

يذيريح انتحىل االنكتروَي وتكُىنىخيا انًؼهىياخ
تضم المدٌرٌة االقسام التالٌة:
 قسم البرمجة وتحلٌل النظم قسم تشؽٌل وصٌانة الحاسوب قسم الحكومة االلكترونٌةأهم إنجازات مدٌرٌة التحول االلكترونً وتكنولوجٌا المعلومات لعام :2020
 -1العمل على إصدار تصارٌح التنقل اإللكترونٌة للعاملٌن بالقطاع الزراعً خبلل فترات الحظر بالتعاون
مع جمٌع قطاعات الوزارة ومع وزارة االقتصاد الرقمً والرٌادة والمركز الوطنً لؤلمن وإدارة االزمات
 -2إطبلق موقع وزارة الزراعة الجدٌد بالتعاون مع وزارة اإلقتصاد الرقمً والرٌادة .
 -3إطبلق خدمة تقدٌم طلبات تسجٌل لرخص اإلستٌراد والتصدٌر والترانزٌت للمنتجات النباتٌة والحٌوانٌة
ورخص مركز تدرٌج وتعببة الخضار والفواكه و رخص مخازن التبرٌد للمنتجات الزراعٌة من خبلل
موقع وزارة الزراعة اإللكترونً .
 -4إطبلق خدمة إصدار كشؾ الراتب المعتمد للموظفٌن بالمدٌرٌات الخارجٌة من خبلل ضابط إرتباط فً
كل مدٌرٌة من خبلل بوابة الموظؾ االلكترونٌة .
 -5إطبلق خدمة التقدٌم للوظابؾ القٌادٌة واإلشرافٌة المعلنة من خبلل بوابة الموظؾ اإللكترونٌة عن طرٌق
تعببة نموذج الكترونً لكل وظٌفة .
 -6العمل على حصر الخدمات المقدمة من وزارة الزراعة إلعادة هندسة االجراءات وبالتعاون مع مدٌرٌة
التخطٌط االستٌراتٌجً والتطوٌر المإسسً .
 -7تدرٌب الموظفٌن فً مدٌرٌات الزراعة على نظام قواعد البٌانات الزراعٌة الشاملة.
 -8توسٌع شبكة المعلومات المرتبطة مع الشبكة االمنة لتشمل  145موقع ما بٌن مدٌرٌة زراعة محافظة
ولواء ومركز زراعً ومركز حدودي وعٌادة بٌطرٌة وبعض المشاتل الزراعٌة والعمل جاري على
استكمال اٌصال باقً النقاط خصوصا للمشارٌع الجدٌدة.
 -9اعداد أجهزة حاسوب وتوابعها ومتابعة صٌانتها وصٌانة شبكات المعلومات وربطها فً جمٌع مدٌرٌات
الزراعة.
 -10إعتماد نشر جمٌع التعامٌم الرسمٌة التً ٌتم ارسالها من دٌوان الوزارة عبر الموقع االلكترونً الرسمً
 -11تقدٌم خدمات االنترنت والبرٌد االلكترونً لجمٌع المستخدمٌن فً وزارة الزراعة والمدٌرٌات التابعة
لها ولما ٌزٌد عن  1500مستخدم
 -12متابعة عمل تحوٌل رواتب الموظفٌن من خبلل البنك المركزي باستخدام  IBANلكل موظؾ.
 -13تم تطبٌق عدد من االنظمة االلكترونٌة ومتابعة العمل واالشراؾ علٌها –:
 .aنظام الشهادة الصحٌة النباتٌة االلكترونٌة.
 .bنظام اصدار رخص االستٌراد والتصدٌر االلكترونً بشقٌة النباتً والحٌوانً .
 .cنظام الصادر والوارد الداخلً.
 .dمتابعة عمل األنظمة اآللٌة العاملة فً الوزارة (شإون موظفٌن ورواتب وخدمة جمهور ،دٌوان ،ضمان
اجتماعً )
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 .eنظام ترقٌم المواشً
 .fتطبٌق نظام تصارٌح العمل االلكترونً بالتعاون مع وزارة العمل.
 .gتطبٌق نظام التفتٌش على االعمال بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
 .hنظام ادخال المخالفات على نظام وزارة العدل
 .iتطبٌق النظام المالً الموحد . GIFMIS
 .jتطبٌق نظام المخزون الحكومً.
 .kنظام ارشفة وقاٌة النبات
 .lنظام ترحٌل معلومات وبٌانات الخاصة بنظام االسٌكودا قً دابرة الجمارك األردنٌة
 .mمتابعة عمل نظام ادخال معامبلت استٌراد اللقاحات األدوٌة البٌطرٌة لقسم الصٌدلة التابع لقطاع الثروة
الحٌوانٌة
 .nنظام استعبلم البنك المركزي
 .oنظام E-Banking
 .pنظام صٌانة االعطال مع مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطنً Heat Self Service
 .qنظام ادارة ومراقبة المواد الخطرة HAZARD
 .rموقع الوزارة االلكترونً وبوابة الموظؾ
 .sنظام الشراء االلكترونً الموحد
 .tنظام ادارة الموارد البشرٌة HRMIS
 .uنظام ادارة المركبات
 .vنظام الدوام (ساعات البصمة)
.wنظام االستعبلم عن المبٌدات – على الموقع االلكترونً
 -14انظمة قواعد ادارة قواعد البٌانات الزراعٌة وتشمل ما ٌلً-:
 .aنظام مدٌرٌة اإلنتاج النباتً
 .bنظام مدٌرٌة األراضً و الري
 .cنظام مدٌرٌة الوقاٌة و الصحة النباتٌة
 .dنظام مدٌرٌة السٌاسات والدراسات
 .eنظام مدٌرٌة التسوٌق الزراعً
 .fنظام مختبرات الثروة الحٌوانٌة
 .gنظام ادارة الحراج
 .hنظام ادارة المراعي
 .iنظام اإلنتاج الحٌوانً
 .jنظام البٌطرة
 .kنظام مدٌرٌة الزٌتون
 .lنظام مدٌرٌة مختبرات الثروة النباتٌة
 .mنظام مدٌرٌة الصٌانة والمكننة الزراعٌة ومدٌرٌة االبنٌة.
 .nنظام قسم الدراسات و االستراتٌجٌات لبلمن الؽذابً
 .oنظام إدارة المشارٌع
 .pنظام الحصاد المابً
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 .qنظام مدٌرٌة التعاون الدولً
 .rنظام مدٌرٌة المتابعة والتقٌٌم

يذيريح اآلالخ وانًكُُح انسراػيح
أنشبـت مدٌرٌة الصٌانة واآلالت عام  0645كمدٌرٌة مركزٌة ،سمٌت آنذاك مدٌرٌة اإلنشاءات واآلالت
الزراعٌ ة ،إثر توصٌة من قبل المعهد الوطنً للهندسة الزراعٌة فً برٌطانٌا المكلؾ بإجراء دراسة لتحدٌث
المشاؼل والتً كانت تتبع لقسم الهندسة الرٌفٌة فً الوزارة ،وتم اختٌار موقع المشاؼل واحتٌاجها من المنشآت
آنذاك ،وكان مقر المدٌرٌة فً مبنى الوزارة حتى عام  0651ولقد اقتصر عملها منذ إنشابها حتى عام 0660
على صٌانة وإصبلح الجرارات واآللٌات الزراعٌة باإلضافة لآللٌات الثقٌلة وصٌانة األبنٌة واالنشاءات فً جمٌع
مدٌرٌات الزراعة ومتابعة وصٌانة اآلبار والمضخات االرتوازٌة التابعة للوزارة .أمّـا السٌارات فاقتصرت
إصبلحاتها فً المشاؼل على اإلصبلحات الكهربابٌة وإصبلح الهٌاكل ودهانها وكانت اإلصبلحات المٌكانٌكٌة
للمحركات وأجهزة نقل الحركة تجري فً مشاؼل القطاع الخاص ،وانحصرت مهمة المشاؼل فً اإلشراؾ
والمتابعة فقط .وفً عام  0660أمر معالً وزٌر الزراعة آنذاك بإجراء كافة أعمال الصٌانة واإلصبلح للسٌارات
فً مشاؼل المدٌرٌة وبتارٌخ  8105/2/88تم إعادة هٌكلة وزارة الزراعة حٌث تم فصل مدٌرٌة األبنٌة عن
مدٌرٌة الصٌانة واآلالت وأصبحت تسمى مدٌرٌة اآلالت والمكننة الزراعٌة ،حٌث تقتصر مهامها على (صٌانة
المركبات واآللٌات الثقٌلة والمعدات صٌانة اآلبار االرتوازٌة والمضخات ،ووضع المواصفات الفنٌة لجمٌع
المركبات وااللٌات والمعدات الزراعٌة.
وتعمل مدٌرٌة اآلالت والمكننة الزراعٌة من خبلل آلٌاتها وكوادرها على خدمة القطاعات الزراعٌة المختلفة
كقطاع اإلنتاج النباتً وقطاع الثروة الحٌوانٌة وقطاع الحراج وباقً القطاعات الزراعٌة التابعة للوزارة سواء
فً المركز أو مدٌرٌات الزراعة فً المحافظات واأللوٌة وكذلك المحطات والمراكز والمشاتل الزراعٌة وتقدٌم
الدعم الفنً لها ،حٌث قامت مدٌرٌة اآلالت والمكننة الزراعٌة فً السنوات األخٌرة بمشاركة الجهات الرسمٌة فً
تقدٌم الخدمات لمإسسات المجتمع المحلً والجمعٌات التعاونٌة فً فتح الطرق الزراعٌة وفتح خطوط النار
لبلطفابٌات العاملة فً الحراج وكذلك إنشاء السدود الزراعٌة والحفابر فً عدة مواقع داخل المملكة األردنٌة
الهاشمٌة.
 عدد موظفً مدٌرٌة اآلالت والمكننة الزراعٌة ٌبلػ ( )79من جمٌع التخصصات الفنٌة والمالٌة واإلدارٌة
والهندسٌة والمإهبلت العلمٌة التالٌة :مهندس ،فنً صٌانة ،إداري.
 إعداد المركبات والجرارات واآللٌات الثقٌلة:
 مركبات ( )785مركبة ،جرارات زراعٌة ( ،)268آلٌات ثقٌلة ( )33وعدد السابقٌن العاملٌن علٌها( )20سابق.
 مجموع اآللٌات أعبله هً ( )1086آلٌة موزعة على جمٌع المدٌرٌات الزراعٌة فً المحافظات. قامت المدٌرٌة بوضع المواصفات الفنٌة والهندسٌة والمشاركة باللجان الفنٌة لتجهٌز مشارٌع المحافظات
البلمركزٌة لعام  2020واستبلمها وتوزٌعها على مدٌرٌات الزراعة وكانت اعداد هذه اآللٌات والمعدات
( )98مختلفة بقٌمة ( )1000393دٌنار.
 انجازات عمل اآللٌات والمعدات الثقٌلة فً مختلف مناطق المملكة-:
قامت آلٌات الوزارة التابعة لمدٌرٌة اآلالت والمكننة الزراعٌة بعمل وفتح طرق زراعٌة كما هو مبٌن أدناه :
 -0عمل مساطب وفتح طرق وخطوط نار وتنظٌؾ جاري السٌول وصٌانة السدود لكافة محافظات المملكة
 -8تقدٌم خدمات لوزارة الصحة ( لجنة االوببه ) حٌث تم تقدٌم ( )81سٌارة مع سابقٌن للعمل مع وزارة الصحة
 -8تقدٌم سٌارات مع سابقٌن لمشروع المجترات الصؽٌرة .
 -1المشاركة فً أعمال مشروع سد اللجون وزبدة ومشروع صنفحة والبرك المابٌة .
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أوالً  -:اَدازاخ لسى انشإوٌ االداريح وانًانيح:
انشؼة اإلداريح:
اىؼذد 
اىشقٌ  االّزبصاد 
تج٘ٝتاىَشاعالداى٘اسدحٗاىقبدسحٍِٗاىٍٚختيفاىَذٝشٝبداىتبثؼخىٖزٓاى٘صاسحٍٗتبثؼخ  5251
1
حشمتٖبٗطجبػخمتتسعَٞخ 
انشؼة انًانيح:
اىشقٌ  االّزبصاد 
تغزٞوٍٗتبثؼخٍؼبٍالدثذهٍٞبٍٗبد 
1

اىؼذد 
 111

اَدازاخ انتذليك:
تذقٞقف٘اتٞشاىغٞبساد 
تذقٞقف٘اتٞشافالحبدٍٞنبّٞنٞخ 
عيفٍبىٞخ 
تذقٞقف٘اتٞشاطبساد 
ف٘اتٞشتبٍِٞعٞبساد 

ػذداىف٘اتٞش 
 5122
 022
 122
3

اَدازاخ انتذليك:
تذقٞقف٘اتٞشاٟىٞبد 
تذقٞقف٘اتٞشإفالسى٘دسادٗرشاساد 
ف٘اتٞشص٘ٝد 
ف٘اتٞشآثبسٍٗضخبد 
ف٘اتٞشٍقفبحاىجتشٗه 

ػذداىف٘اتٞش 
 125
9
 52
 31

اىق/َٔٞدْٝبس 
 022222
 02553
 02222
 21122
اىقَٞخ/دْٝبس 
 155512
 11125
 19390
 112595

اَدازاخ شؼثح انحركح:
اىشقٌ  اىَ٘اداىَْق٘ىخ 
عَبدثيذ ٛ
1
اػالف 
5
ٍؼذادحقٞيخ،عٞبسادٗرشاساد،ى٘اصًخشدح 
0
تشاةاحَش 
5
اؽتبه/صٝتُ٘ 
2

اىؼذدٗ/حذٓ 
 ً112
522طِ 
ّ532قيخ 
ّ592قيخ 
ّ92قيخ 

اَدازاخ شؼثح انًستىدػاخ:
اىشقٌ  االّزبصاد 
ٍغتْذادإدخبالدٗاخشاربدقطغرذٝذح 
1
ٍغتْذادإدخبالدٗاخشاربدقطغتبىفخ 
5

اىؼذد 
 1112
 022

ثاَيا ً  -:اَدازاخ لسى انًحرولاخ  /شؼثح انحىادث وانتاييٍ
اىشقٌ  اّزبصاداىح٘ادث 
ٍتبثؼخافالساىح٘ادث 
1

اىؼذد 
 122

اَدازاخ ندُح انتؼذيم:
اىشقٌ  االّزبصاد 
ػذداىَشمجبداىتٜتٌتؼذٝيٖب 
1

اىؼذد 
 012
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اَدازاخ تذليك انًحرولاخ:
اىشقٌ  االّزبص 
تذقٞقٍحشٗقبدعٞبسادٗدساربدٗاىزشاسادٗاالىٞبداىخقٞيخٍٗبت٘ساد 
1
تذقٞقٍحشٗقبدتذفئخ 
5

اىؼذد 
 15520
 502

ثانثا ً  -:اَدازاخ لسى انًيكاَيك واآلنياخ
اىشقٌ  االّزبص 
إفالسعٞبسادٗتشامت٘سادٗاىٞبدحقٞيخٗاىٞبدسػ 
1
تْزٞذٍختيف 
5
غٞبسص٘ٝد 
0
تزيٞظعٞبسادٗدٕبُ 
5

اىؼذد 
 303
 33
 521
 01

راتؼا ً  :اَدازاخ لسى انًؼذاخ واآلتار االرتىازيح -:
اىشقٌ  االّزبص 
اىنؾفٗإفالسثئشٍٗضخبدٍختيف 
1

اىؼذد 
 02

خايسا ً  -:اَدازاخ لسى انًكُُح انسراػيح وانًىاصفاخ انفُيح-:
اىشقٌ  االّزبص 
إػذادٗٗضغٍ٘اففبداىٞبدٍٗنبئِصساػٞخٍختيفخ 
1
إػذادٗٗضغٍ٘اففبدفْٞخىزشاسادٗاىٞبدصساػٞخ 
5
اػذادٍ٘اففبدفْٞخالىٞبدٍؾبسٝغاىَنْْخاىضساػٞخ 
0
اػذادٍ٘اففبداىَؼذاداىضساػٞخٗاىَضخبد 
5
إػذادٍ٘اففبدفْٞخٍضخبدمٖشثبئٞخ 
2
اػذادٍ٘اففبدفْٞخٍضخبددٝضه 
0
اػذادٍ٘اففبدفْٞخٗثبفبدٍٗشمجبدٗرشاساد 
3
إػذادٍ٘اففخفْٞخى٘حذادضخغبطغخى٠ثبس 
1
إػذادٗٗضغاىَ٘اففبداىفْٞخ ى٠ىٞبد اىضساػٞخاىَطي٘ثخ ىنبفخ
9
ٍذٝشٝبداىضساػخفٜاىَحبفظبدٗا١ى٘ٝخٗاىَحطبد 

اىؼذد 

اىالٍشمض/ٔٝاىَحبفظبد 
1
اىَؤعغخاىتؼبّٗٞخاالسدّٞخ 
1
تَْٞخعالعواالّتبد 
5
ٍذٝشٝخاالالد 
 15
ٍؾشٗعتحشٝذعذاىيزُ٘/اىنشك   5
ٍؾشٗعفْفحٔ/اىطفٞيخ 
5
ٍشمضتذسٝتصساػٜاىؼبفَخ 
1
اى٘صاسح 
0
اى٘صاسح 
 01

مدٌـرٌـة األبنٌـــة
أهم إنجازات مدٌرٌة األبنٌة لعام : 2828
 إعداد الدراسات والمخططات ووثابق عطاءات األبنٌة لعطاءات عدد (.)12 المتابعة واالشراؾ وتدقٌق مطالبات مالٌة لعطاءات عدد (.)80 الكشؾ على مدٌرٌات الزراعة من اجل الصٌانة والقٌام بؤعمال الصٌانة المختلفة البلزمة. المشاركة فً لجان استبلم أولً أو نهابً للعطاءات عدد (.)18 المشاركة فً لجان استبلم عطاءات لدوابر حكومٌة أخرى. المشاركة فً لجان فنٌة ودراسات و لجان العطاءات . إعداد طلبات الشراء وشراء وصرؾ لوازم أعمال الصٌانة . أعمال مساحٌة ومتابعة معامبلت اراضً. إعداد وتجهٌز وثابق عطاءات ومخططات لدوابر ومإسسات حكومٌة أخرى (المإسسة التعاونٌة ،المركزالوطنً للبحوث الزراعٌة).
 -المتابعة واألشراؾ على عطاءات األبنٌة وتسلٌم مواقعها واستبلمها .
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إعداد التصامٌم والمخططات ووثابق العطاءات والمناقصات والمواصفات
تقدٌر احتٌاجات الوزارة من المخصصات المالٌة البلزمة لبلنشاءات وصٌانة األبنٌة.
دراسة احتٌاجات مدٌرٌات الزراعة من المبانً واالنشاءات وبالتعاون مع المدٌرٌات المعنٌة وتقدٌر كلفها
المالٌة واللوازم.
تدقٌق كافة الفواتٌر والمطالبات المالٌة الواردة للمدٌرٌة من كافة مدٌرٌات الزراعة للمحافظات المختلفة
حسب االنظمة والقوانٌن المعمول به.
القٌام بجوالت تفتٌشٌة دورٌة لجمٌع أعمال السبلمة العامة وأعمال مكافحة الحرٌق والتحقق من توافر
شروط السبلمة العامة فً المنشآت.
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لطـاع اإلرشــاد انــسراػـي
ٌضم قطـاع اإلرشــاد الــزراعـً المدٌرٌات التالٌة:
 مدٌرٌة توثٌق الحٌازات والسجبلت المزرعٌة
 مدٌرٌة البرامج االرشادٌة
 مدٌرٌة تدرٌب وتوعٌة المزارعٌن

أهى ئَدازاخ يذيريه تىثيك انحيازاخ وانسدالخ انًسرػيح نؼاو 0202
اوال :توثٌق الحٌازات والسجالت المزرعٌه لالنتاج الحٌوانً :
اغنام

المحافظه
عدد
حٌازات

ماعز
اغنام
راس

االغوار الجنوبٌة
الزرقاء
العاصمة
العقبة
دٌر عال
مجموع المملكة

عدد
حٌازات
3
16
16
89

0

31

0

31

081

االبقار
ماعز
راس

1366
2143
81183
2027

82248

عدد
حٌازات

5

ابقار
راس

5568

2235

2

دواجن
عدد
عدد
حٌازات الدواجن
1

50

10

138230

00

نحل
عدد
حٌازات

عدد
الخالٌا

اخرى
عدد
عدد
حٌازات حٌوانات

3
8

085851

61
44

00

012

مجموع الحٌازات الحٌوانٌة لعام  8181التً تم توثٌقها 028
ثانٌا :توثٌق الحٌازات والسجالت المزرعٌه لالنتاج النباتً :
المحافظه
االغوار الجنوبٌة
البلقاء
الزرقاء
العاصمة
العقبة
البتراء
الشوبك
الطفٌلة
الكرك
دٌر عال
معان
مجموع المملكة

اشجارمثمرة
مساحة
عدد
حٌازات
88
8
2
0
06
8
0388
13
05

88

88

018

خضار
مساحة
عدد
حٌازات
231
06

محاصٌل
مساحة
عدد
حٌازات
81
0

محمً
مساحة
عدد
حٌازات

زٌتون
مساحة
عدد
حٌازات
3

05
21
5

8

013
1425
08

نخٌل
مساحة
عدد
حٌازات
41
8

34

08
14

2

036

26

8488

0

81

804

8366

106

1982

145

9158

2

60

219

2711

021

81
11
97

534
1084

33

مجموع الحٌازات النباتٌة لعام  8181التً تم توثٌقها 318
* بلغ عدد الحٌازات النباتٌة والحٌوانٌة التً تم توثٌقها  753حٌازة
كما ٌتضح ما ٌلً:
 -0تم توثٌق وفتح سجل مزرعً ل  421مزرعه منها  318مزرعه نباتٌه و 028مزرعه انتاج حٌوانً
والتً تم تقدٌم الخدمات لها من قبل المرشدٌن فً مختلؾ المحافظات.
 -8عدد حٌازات االشجار المثمره التً تم خدمتها بمختلؾ المحافظات  106مزرعه بمساحه  1982دونم.
 -8عدد حٌازات الخضار التً تم خدمتها بمختلؾ المحافظات  145مزرعه بمساحه  9158دونم.
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 -1عدد حٌازات المحاصٌل التً تم خدمتها بمختلؾ المحافظات  2مزرعه بمساحه  60دونم.
 -2عدد حٌازات الزراعات المحمٌه التً تم خدمتها بمختلؾ المحافظات  219مزرعه بمساحه  2711دونم.
 -3عدد حٌازات النخٌل التً تم خدمتها بمختلؾ المحافظات  88مزرعه بمساحه  0142دونم.
 -4بلػ مجموع مساحات االنتاج النباتً التً تم خدمتها بمختلؾ مناطق المملكه ما مجموعه  03141دونم
 -5عدد حٌازات مزارع االؼنام التً تم خدمتها بمختلؾ المحافظات  0مزرعه وبلػ حجم الحٌازه فٌها 31
رأس.
 -6عدد حٌازات مزارع الماعز التً تم خدمتها بمختلؾ المحافظات  081مزرعه وبلػ حجم الحٌازه فٌها
 82248رأس.
 -01حٌازات مزارع االبقار التً تم خدمتها بمختلؾ المحافظات  2مزارع وبلػ حجم الحٌازه فٌها 2235
رأس.

أهى ئَدازاخ يذيريح انثرايح االرشاديح نؼاو 0202
 تم االتفاق على تنفٌذ البرامج االرشادٌة حسب خطة المدٌرٌة والتً تم الموافقة علٌها ولكن نظرا لجابحة كوروناالتً عمت الببلد تم التواصل مع مرشدي المٌدان للتواصل مع المزارعٌن وذلك بعدة طرق منها:
 منصات التواصل االجتماعً ،االتصال الهاتفً ،النشرات االرشادٌة وؼٌرها . المشاركة فً لجنة انشاء وصٌانة قاعات التدرٌب فً مختلؾ مدٌرٌات الزراعة المختلفة حٌث تم االتفاق معمنظمة االؼذٌة العالمٌة /الفاو على انشاء  88قاعة تدرٌبٌة واستودٌو اعبلمً فً قطاع االرشاد الزراعً.
 الحمبلت االرشادٌة  :الهدؾ منها هو تورٌد المنتجات الزراعٌة من المزرعة الى المستهلك النهابً وبشكلمنظم وسلٌم.
 حملة مكافحة ذبابة ثمار الزٌتون :تم تنفٌذها من خبلل مدٌرٌات الزراعة المختلفة حٌث تم توزٌع  1511مصٌدةالمزارعٌن.
 حملة مكافحة دبور البلح  :تم توزٌع المبٌدات على المزارعٌن والهدؾ منها القضاء على دبور البلح والتقلٌلمن مخاطره االقتصادٌة على النحل العنب.
فً بداٌة عام  2828قامت مدٌرٌة البرامج /قسم الثروة الحٌوانٌة بما ٌلً :
 التواصل مع المٌدان وذلك لعمل حصر احتٌاجات القسم والبرامج المنوي تنفٌذها حٌث تمت مناقشة البرامججمٌعا والموافقة علٌها للعمل.
 القٌام بعمل مشترك مع مدٌرٌة التدرٌب وتوعٌة المزارعٌن وذلك لعمل رزنامة زراعٌة تمت زٌارة بعض المزارعٌن ومدٌرٌات االرشاد المختلفة لحصر االحتٌاجات ومناقشة البرامج تم االتفاق على عمل دورة تدرٌبٌة لمرشدي الثروة الحٌوانٌة وبالتعاون مع مدٌرٌة التدرٌب وتوعٌة المزارعٌنحٌث تم تاجٌلها بسبب جابحة كورونا
 المتابعة المٌدانٌة مع المزارعٌن وبشكل دوري لحل العدٌد من المشاكل باالضافة الى التوعٌة واالرشاد المستمرقسم الثروة النباتٌة:
البرامج االرشادٌة التً تم االتفاق على تنفٌذها وذلك حسب خطة المدٌرٌة والتً تم الموافقة علٌها ولكن نظرا
لجابحة كورونا التً عمت الببلد تم التواصل مع مرشدي المٌدان للتواصل مع المزارعٌن وذلك بعدة طرق منها:
منصات التواصل االجتماعً  ،االتصال الهاتفً  ،النشرات االرشادٌة وؼٌرها
تنفٌذ حملة ذبابة ثمار الزٌتون.
قسم البرامج التسوٌقٌة:
البرامج االرشادٌة التسوٌقٌة والدورات التً تم االتفاق على تنفٌذها وذلك حسب خطة المدٌرٌة والتً تم الموافقة
علٌها ولكن نظرا لجابحة كورونا التً عمت الببلد تم التواصل مع مرشدي المٌدان للتواصل مع المزارعٌن وذلك
بعدة طرق منها:
 -منصات التواصل االجتماعً ،االتصال الهاتفً ،النشرات االرشادٌة وؼٌرها.
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النشاطات العلمٌة والفنٌة التً شارك بها كادر المدٌرٌة
 -0استراتٌجٌات التدرٌب واعداد الخطط التدرٌبٌة من خبلل مشروع المجترات الصؽٌرة.
 -8المشاركة فً اشهار مشروع مدد.
 -8حضور عدة دورات تدرٌبٌة وورشات عمل من خبلل الزوم ومنصات التواصل االجتماعً.

أهى ئَدازاخ يذيريح تذرية وتىػيح انًسارػيٍ

أوالً  :لمحة عن مدٌرٌة تدرٌب وتوعٌة المزارعٌن:
ٝضٌ قطبع ا٣سؽبد اىضساػ ٜفٗ ٜصاسح اىضساػخ ٍذٝشٝخ تذسٝت ٗت٘ػٞخ اىَضاسػٗ ِٞاىت ٜتؼْ ٚثجْبء قذساد
ٗتإٔٞو اىَشؽذٗ ِٝاىفْ ِٞٞاىضساػ ِٞٞاىؼبٍي ِٞف ٜا٣سؽبد اىضساػٗ ٜمزىل ىجْبء قذساد ٗتإٔٞو اىَْٖذعِٞ
اىضساػ ِٞٞف ٜاىََينخ اىؼبٍي ِٞثبىقطبع اىخبؿ ٗاىؼبً ٗاىشاغج ِٞف ٜتط٘ٝش ٍٖبساتٌٖ ٗػَيٌٖ ثب٣ضبفخ اىٚ
اىَضاسػِٗٞاىَ٘اطِْٞاىشاغجِٞفٜتيقٜاىَؼيٍ٘بداىضساػٞخٗتط٘ٝشقذساتٌٖاىضساػٞخٍِخالهتْفٞزثشاٍذ
ٗدٗسادتذسٝجٞخٗٗسؽبدػَوٗحَالداسؽبدٝخٍتخققخٗاىقٞبًثبىَٖبًاىتبىٞخ :
 .1إعداد البرامج التدرٌبٌة وفق احتٌاجات الكوادر اإلرشادٌة والمزارعٌن على مستوى المحافظات.
 .2تنسٌق الخطط التدرٌبٌة السنوٌة للمحافظات لوضع خطة سنوٌة لتدرٌب المزارعٌن.
 .3اعداد البرامج الخاصة بتدرٌب المرأة الرٌفٌة .
 .4وضع اآللٌات المناسبة لتامٌن متطلبات تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة فً مختلؾ المحافظات.
 .5المشاركة فً اللجان الفنٌة ذات العبلقة بعمل المدٌرٌة .
 .6اعداد الخطة السنوٌة لتنفٌذ االعمال المناطة بالمدٌرٌة ومتابعة تنفٌذه.
ثانٌا :أهم نجازات مدٌرٌة تدرٌب وتوعٌة المزارعٌن لعام :2828
نظرا للظروؾ التً فرضتها جابحة كورونا خبلل العام  8181فقد عمدت مدٌرٌة التدرٌب وتوعٌة المزارعٌن
على إتخاذ التدابٌر واالجراءات االحترازٌة للحد من من إنتشار هذه الجابحة وتؤثٌراتها على الفبات المستهدفة
والعاملة فً مجال االرشاد الزراعً ومنها إجراءات التباعد اإلجتماعً وإستخدام وسابل الوقاٌة الوبابٌة مما
إنعكس سلبا على عملٌات التواصل المباشر وضعؾ التواصل بٌن المزارعٌن والذي عمل على تقٌٌد اإلرشاد
الزراعً وعملٌات التدرٌب والتوعٌة ،ولكن بالرؼم من هذه الجابحة تم التعامل معها كوضع مإقت ال ٌمنع انجاز
المهام المطلوبة من المدٌرٌة ومنها عملٌات التحول نحو االرشاد االلكترونً كما ٌلً :
الرقم
.0

.8

األهداف
اإلستراتٌجٌة
1
لوزارة الزراعة
زٌادة دخول
المزارعٌن (
انشطة زراعٌة
ورٌفٌة ومكملة )

النشاط – المهمات

اإلنجاز الفعلً لعام 2828

أهداف قطاع
اإلرشاد الزراعً

التوسع فً
استخدام
التكنولوجٌا فً
االنتاج والتسوٌق
الزراعً

مهرجان الزٌتون
الوطنً ومنتجات
المرأة الرٌفٌة

توفٌر الخدمات
االرشادٌة التً
ٌطلبها المزارعون

تدرٌب المرشدٌن
الزراعٌٌن

نظرا للظروؾ التً فرضتها جابحة كورونا على المملكة ومنها منع اقامة المهرجانات بناء
على امر الدفاع رقم  00لسنة  ، 8181تم عمل ما ٌلً :
تؤخٌر عقد المهرجان
عقد لقاءات مع الجهات المانحة للمهرجان واالتفاق على عقد مهرجان الزٌتون الحادي
والعشرون الكترونٌا وفق اسس تم االتفاق علٌها للعام 8180
استثناء منتجات المرأة الرٌفٌة لهذا العام من المهرجان
عقد دورة تدرٌبٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن فً مشتل الفٌصل الزراعً حول تركٌب وتقلٌم
شجٌرات العنب تم استهداؾ  081مهندسا ومرشدا زراعٌا ،وتم عقد الدورات التالٌة
عدد
عدد
عنوان الدورة التدرٌبٌة
الر
المستفٌدٌن
الدورات
قم
الصناعات الؽذابٌة
531
18
3
المكافحة المتكاملة لذبابة ثمار الزٌتون
111
81
2
قطاؾ الزٌتون
211
81
1
االستخدام اآلمن للمبٌدات
821
01
3
إدارة ورعاٌة قطٌع األؼنام
842
82
5
مكافحة آفات الرمان
21
8
6
دورات تؤهٌل المرشدٌن الجدد
41
8
7
تصمٌم البرامج اإلرشادٌة للثروة الحٌوانٌة
81
8
8
مكافحة آفات الزٌتون
031
5
9
ورشات عمل
31
8
38
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.8
.1

الحد من الهجرة
من المناطق
الزراعٌة والبدوٌة
الى المدن

.2
.3

تطوٌر البحث
واالرشاد الزراعً
واستخدام
التكنولوجٌا
الحدٌثة فً
الزراعة

.4

.5

.6
.01

دعم االمن الغذائً
( توفٌر الغذاء ،
اتاحة الغذاء
وسالمة الغذاء )

توفٌر الخدمات
االرشادٌة التً
ٌطلبها المزارعون
توفٌر الخدمات
االرشادٌة التً
ٌطلبها المزارعون

توفٌر الخدمات
االرشادٌة التً
ٌطلبها المزارعون
التوسع فً
استخدام
التكنولوجٌا فً
االنتاج والتسوٌق
الزراعً

التوسع فً
استخدام
التكنولوجٌا فً
االنتاج والتسوٌق
الزراعً
التوسع فً
استخدام
التكنولوجٌا فً
االنتاج والتسوٌق
الزراعً
توفٌر الخدمات
االرشادٌة التً
ٌطلبها المزارعون
تطوٌر وتحسٌن
كفاءة اإلرشاد
الزراعً

.00

تطوٌر وتحسٌن
كفاءة اإلرشاد
الزراعً
تطوٌر وتحسٌن
كفاءة اإلرشاد
الزراعً

.08

تطوٌر وتحسٌن
كفاءة اإلرشاد
الزراعً

.08

ورش العمل

ابرام اتفاقٌة مع
الشركة الوطنٌة
للتشغٌل والتدرٌب

تنظٌم أٌام طبٌة بٌطرٌة
مجانٌة
التحول نحو اإلرشاد
الزراعً االلكترونً

تأسٌس قاعدة بٌانات
زراعٌة

تطوٌر اإلعالم
اإلرشادي

نشر رسائل ارشادٌة

مشروع االستثمار فً
المجترات الصغٌرة
وانتشال االسر الرٌفٌة
من الفقر
توجٌه االرشاد الزراعً
نحو اإلرشاد الزراعً
المتخصص
متابعة والمشاركة فً
مشروع تعزٌز سبل
العٌش واالمن الغذائً
للمجتمعات المضٌفة
لالجئٌن السورٌٌن من
خالل تعزٌز التنمٌة
الزراعٌة المستدامة
(مشروع مدد )
Rural
Employment and
Agri-Food
Transformation
Project

المجموع
2755
315
تم عقد ورشة عمل بعنوان " األٌام الطبٌة البٌطرٌة المجانٌة " شملت  142مزارعا للثروة
الحٌوانٌة
تم عقد ورشة التحول نحو االرشاد االلكترونً شملت  31مرشدا زراعٌا
تم ابرام مذكرة التفاهم الموقعة بٌن الوزارة والشركة الوطنٌة للتشؽٌل والتدرٌب بتارٌخ
 8181/3/88والتً تهدؾ الى تدرٌب وتشؽٌل المواطنٌن على المهن الزراعٌة ذات النقص
وتشؽٌلهم وسد الفجوة فً العمل واحبلل العمالة المحلٌة مكان العمالة االجنبٌة فً هذه المهن
الزراعٌة من خبلل استؽبلل خبرات وزارة الزراعة وكوادرها واستخدام البنٌة التحتٌة من
قاعات ومزارع تدرٌبٌة تابعة للوزارة  ،وقد تم انجاز ما ٌلً :
تم تحدٌد  6مواقع فً المملكة لعقد الدورات التدرٌبٌة
تم عمل المواد التدرٌبٌة البلزمة من خبلل المختصٌن فً الوزارة
تم االتفاق على اعبلن التدرٌب وبدء عملٌات التدرٌب خبلل الربع االول من العام 8180
تم تنظٌم وعقد أٌام طبٌة بٌطرٌة مجانٌة واطبلق ورشة عمل للبدء بعقد األٌام البٌطرٌة
المجانٌة بالتعاون معػ مدٌرٌات البٌطرة فً الوزارة تشمل المناطق النابٌة والبعٌدة عن مركز
الخدمات فً كافة محافظات المملكة
نظرا للظروؾ التً فرضتها جابحة كورونا بتحدٌدعمل االرشاد الزراعً كان ال بد من
التحول نحو اإلرشاد الزراعً األلكترونً ،حٌث تم عمل ما ٌلً:
عقد ورشة تعرٌفٌة بالتحول نحو االرشاد الزراعً االلكترونً
تم اخذ مبلحظات المرشدٌن الزراعٌٌن من خبلل استبٌان متخصص حول التحول نحو
االرشاد الزراعً االلكترونً
ٌتم حالٌا التحضٌر لموقع الكترونً متخصص لئلرشاد الزراعً ٌشمل جمٌع الخدمات المقدمة
للمزارعٌن وتمكٌنها الكترونٌا
تم اعداد بطاقة خدمة ارشاد زراعً الكترونً
تم تحضٌر عدد من الكمبٌوترات اللوحٌة إلستخدامها من قبل المرشدٌن الزراعٌٌن
ٌتم التحضٌر لعقد دورة تدرٌبٌة للتحول نحو االرشاد االلكترونً تستهدؾ المرشدٌن وتعمل
على تعرٌؾ المرشدٌن الزراعٌٌن فً كٌفٌة استخدام وسابل االرشاد االلكترونً الٌصال
المعلومات والتوعٌة ونقل التكنولوجٌا الزراعٌة
إعداد الدلٌل التعرٌفً للتجارة االلكترونٌة وشركات الخدمات االلكترونٌة
التعاون مع منظمة األؼذٌة العالمٌة  WFPومنظمة الزراعة واالؼذٌة لؤلمم المتحدة FAO
لرقمنة القطاع الزراعً من خبلل تطبٌق الكترونً  E-Commerceومطالبة WFP
إلستخدام تطبٌق  Farmer2Goفً المملكة والذي ٌتم استخدامه فً جمهورٌة راواندا .
ٌتم حالٌا البدء بإجراءات تؤسٌس قاعدة بٌانات لتحدٌد طبٌعة اإلنتاج الزراعً والعمل على
رسم خارطة جؽرافٌة لمناطق االنتاج الزراعً وطبٌعة افنتاج فً المملكة ( كتاب رقم
 2063/01/8تارٌخ ) 8181/3/01
التحضٌر للتحول نحو إعبلم ارشادي متخصص
التحضٌر لتجهٌز استودٌو اعبلمً
التحضٌر إلعداد دورة المرشد االعبلمً المتخصص
تم نشر رسابل ارشادٌة خبلل العام  8181حٌث تعامل مع المزارعٌن وارشادهم للطرق
السلٌمة للتعامل مع الظروؾ الجوٌة فً نهاٌة عام  8181وبث رسابل ارشادٌة توعوٌة
للمزارعٌن حول مواضٌع زراعٌة
التعاون مع المشروع لتنفٌذ المدارس الحقلٌة للثروة الحٌوانٌة
التعاون مع المشروع لتنفٌذ تدرٌب مٌسر المدارس الحقلٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن  /المرحلة
االولى محافظة اربد تستهدؾ  00مرشد زراعً
التعاون مع المشروع فً تدرٌب عدد من كادراالرشاد الزراعً حول " استراتٌجٌات التدرٌب
واعداد الخطط التدرٌبٌة "
التحضٌر لعقد دورات ارشاد زراعً متخصص من خبلل المرشدٌن الزراعٌٌن فً المملكة
وحسب خصوصٌة كل محافظة او منطقة فً المملكة
تم عمل مقترح عمل  88مركز تدرٌبً فً جمٌع محافظات المملكة والبدء بالمرحلة االولى
من تجهٌز قاعات التدرٌب فً مدٌرٌات الزراعة على حساب المشروع

المشاركة ومراجعة المشروع المقدم من البنك الدولً
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يذيريح االػالو واالتصال وانشإوٌ انثرنًاَيح
أهم اإلنجازات لعام : 2828
 .1تنظٌم الزٌارات المٌدانٌة الداخلٌة والخارجٌة لمعالً الوزٌر واالمٌن العام بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة.
 .2تنسٌق وتوفٌر الخدمات البلزمة للوفود الزابرة للوزارة من موافقات رسمٌة استقبال ووداع وحجوزات
وجوالت داخلٌة.
 .3المشاركة فً االعداد والترتٌب لورش العمل والدورات والندوات.
 .4تؽطٌة كافة جوالت معالً الوزٌر وعطوفة االمٌن العام خبلل العام الماضً.
 .5تؽطٌة ورشات العمل المختلفة اعبلمٌا ) تلفزٌون* اذاعة * صحؾ * وكالة االخبار االردنٌة ) بترا(
 .6تؽطٌة نشاطات ولقاءات معالً الوزٌر وعطوفة االمٌن العام على مدار العام.
 .7اعداد الرصد الصحفً االخباري الٌومً وااللكترونً على مدار العام.
 .8ترتٌب واعداد حمبلت اعبلمٌة حسب الحاجة.
 .9اعداد المإتمرات الصحفٌه خبلل العام الماضً بحضور وسابل االعبلم المختلفه )اذاعه تلفزٌون–
فحبفخ).
 .10زٌادة الفعالٌة والتعاون والتنسٌق االٌجابً بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة.
 .11متابعة ادوات الرقابة البرلمانٌة مع وزارة الشإون السٌاسٌة والبرلمانٌة )االسبلة ،االستجوابات
المذكرات( المقدمة من السادة النواب واالعٌان الى الوزارة لٌتم الرد االجابة علٌها ضمن المدد
المنصوص علٌها فً الدستور واالنظمة الداخلٌة لمجلس االمه.
 .12متابعة جدول اعمال الجلسات البرلمانٌة لضمان حضور واستعداد معالً وزٌر الزراعة للجلسة فٌما
ٌخص الوزارة بالقوانٌن او االجابة على ادوات الرقابة البرلمانٌة الموجهه للوزارة.
 .13التبلٌػ عن الزٌارات المٌدانٌة لمعالً وزٌر الزراعة للمحافظات واعبلم وزارة الشإون السٌاسٌة
والبرلمانٌة بذلك لٌتم اعبلم السادة النواب واالعٌان فً تلك المحافظة بذلك.
 .14المتابعة مع وزارة الشإون السٌاسٌة والبرلمانٌة لمطالب اعضاء مجلسس االمة والتً ٌتقدمون بها اثناء
مناقشات الموازنة العامه وكذلك جلسات طلب الثقة للحكومات.
 .15رصد وحضور جلسات مجلس االمة فً الموضوعات االسبوعٌة ومتابعة كلمات السادة النواب
واالعٌان فٌما ٌتعلق بالشإون الزراعٌة المختلفة.
 .16التنسٌق مع لجان الزراعة فً مجلس االمه فً الموضوعات المطروحة على جدول اعمالهم.
 .17ارشفة كل ما ٌتم طرحه من قبل اعضاء مجلس االمة عن القطاع الزراعً.

يذيريح انتخطيط االستراتيدي وانتطىير انًإسسي
تم استحداث المدٌرٌة فً النصؾ الثانً من عام  2018نتٌجة إجراء هٌكلة للوزارة وتضم االقسام التالٌة:
 قسم المتابعة والتقٌٌم
 قسم التطوٌر المإسسً
 قسم التخطٌط االستراتٌجً
 قسم إدارة االزمات
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أهم إنجازات قسم المتابعة والتقٌٌم لعام : 2828
 متابعة إعداد خطط العمل الخاصة بعمل المدٌرٌات المختلفة مع ضباط االرتباط المعنٌٌن. إعداد تقرٌر االنجازات السنوٌة لمدٌرٌات الوزارة لعام  8106ومتابعة رفعه على الموقع االلكترونًلوزارة الزراعة مع المعنٌٌن.
 التعاون مع وزارة التخطٌط والتعاون الدولً فً إعداد البرنامج التنموي التنفٌذي للحكومة على المستوىالقطاعً وذلك للفترة .8182-8180
 متابعة تقدم سٌر العمل واالنجازات وتوفٌر المعلومات المطلوبة لصناع القرار فً الوقت المناسب. حضور االجتماعات والورشات المنعقدة مع الفرٌق الوطنً للمتابعة والتقٌٌم. ألؼراض اعداد تقرٌر حالة الببلد لعام  8181تم تزوٌد المجلس االقتصادي واالجتماعً بالمعلوماتالمطلوبة عن مشارٌع وزارة الزراعة التً تم تنفٌذها والمخصصات المالٌة واالنفاق المالً.
 المشاركة مع المعنٌٌن فً القطاعات المختلفة فً تطوٌر آلٌة لمنح تصارٌح التجوال خبلل أزمة جابحةكورونا.
 متابعة التنسٌق ما بٌن مدٌرٌات الزراعة فً المحافظات والوزارة فٌما ٌتعلق بمستحقً التصارٌحااللكترونٌة فترة الحظر أثناء جابحة كورونا.
 المشاركة مع قسم ادارة االزمات والجهات المعنٌة داخل الوزارة وخارجها فً إدامة ؼرفة عملٌاتالوزاره فً اثناء جابحة كورونا.
 متابعة انجاز مإشرات قٌاس أداء األهداؾ االستراتٌجٌة لقطاع الزراعة. متابعة انجازات مشارٌع وزارة الزراعة مع وحدة متابعة االداء الحكومً بالتنسٌق مع الشركاءالمعنٌٌن/متابعة أولوٌات عمل الحكومة الخاصة بالوزارة.
 متابعة حصر الخدمات المقدمة من وزارة الزراعة إلعادة هندسة االجراءات وبالتعاون مع مدٌرٌةالتحول االلكترونً وتكنولوجٌا المعلومات .
أهم إنجازات قسم التطوٌر المؤسسً لعام 2828
 متابعة طلبات المواطنٌن من خبلل منصة بخدمتكم وبالتنسٌق مع الجهات ذات العبلقة بموضوع الطلب،
وتضاعفت المتابعة فً فترة حظر أزمة كورونا ،وهذه المنصة للمواطن أربعة أنواع من الطلبات (اسؤل
الحكومة ،الشكاوى ،االقتراحات ،الثناءات) ،وموضح عدد الطلبات حسب الجدول أدناه:
ؽن٘ ٙ
حْبء 
إقتشاس 
اعأهاىحنٍ٘خ 
يدًىع انطهثاخ
 289
 35
 77
 293
694
 اعداد ملؾ األسبلة األكثر شٌوعا بالتنسٌق مع المدٌرٌات المختلفة فً الوزارة ،وذلك لتسهٌل حصول
المواطنٌن على إجابات الستفساراتهم.
 متابعة ملؾ حقوق اإلنسان واللجنة الوطنٌة لشإون المرأة فٌما ٌتعلق بإنجازات الوزارة حول منظومة
حقوق اإلنسان ،ومساعدة مقدمً الشكاوى للمركز الوطنً لحقوق اإلنسان بالتنسٌق مع الوحدات
التنظٌمٌة ذات العبلقة فً الوزارة.
 المشاركة فً االجتماعات ذات العبلقة فً اعمال القسم.
 اعداد التقارٌر المختلفة مثل تقارٌر المتابعة وتقارٌر اإلنجاز.
 العمل على تحدٌث بطاقات خدمات الوزارة للعام  8181للوزارة ،باإلضافة الى تعمٌم هذه البطاقة على
مدٌرٌات الزراعة فً المٌدان لبلطبلع وابداء الرأي واضافتها الى ملفاتهم لتطوٌر وتحسٌن الخدمات
المقدمة من قبلهم.
 اعداد مجموعات واتساب لكافة الوحدات التنظٌمٌة للتمكن من متابعة اعمال القسم فً ظل ظروؾ جابحة
كورونا ونظام الدوام المرن.
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المشاركة بفعالٌة فً فرٌق التحول االلكترونً الذي تم تشكٌله لؽاٌات رقمنة الخدمات التً تقدمها
الوزارة.
التنسٌق لتنفٌذ إجراءات هندسة اإلجراءات من خبلل خبٌر وزارة االقتصاد الرقمً ،من خبلل متابعة
تحدٌث الخدمات المركزٌة والخدمات البلمركزٌة ،وعمل االجتماعات البلزمة لتحدٌد وحصر الخدمات
ذات األولوٌة فً أتمتتها.
العمل على اعداد وتحدٌث بطاقات تصامٌم للعملٌات فً المدٌرٌات فً مركز الوزارة ،وأٌضا بطاقات
تصامٌم عملٌات ألربعة مدٌرٌات زراعة فً المحافظات (مدٌرٌة زراعة محافظة العاصمة ،مدٌرٌة
زراعة وادي األردن ،مدٌرٌة زراعة إقلٌم البتراء ،مدٌرٌة زراعة محافظة العقبة).
اعداد مدٌرٌة نموذجٌة للعملٌات المتعلقة بعمل مدٌرٌات الزراعة فً المحافظات ،وتعمٌم النموذج على
بقٌة المدٌرٌات للحصول على تؽذٌة راجعة.
تشكٌل فرٌق جمع البٌانات والتنسٌق لتدرٌبه لؽاٌات متابعة متطلبات دراسة عبء العمل الوظٌفً.
تنسٌق عمل زٌارات مٌدانٌة تضمنت مدٌرٌة زراعة محافظة العاصمة ،مدٌرٌة زراعة وادي األردن،
مدٌرٌة زراعة محافظة عجلون ،مدٌرٌة زراعة محافظة الكرك ،والتدقٌق الفنً على كشوفات المتعلقة
بالزٌارات ،واعداد تقارٌر المتابعة واالنجاز.

أهم إنجازات قسم إدارة األزمات لعام 2828
 -0المشاركة فً ادامة ؼرفة عملٌات الوزاره فً اثناء جابحة كورونا
 -8ادامة خلٌة ازمة كورونا فً المركز الوطنً لبلمن واداره االزمات
 -8ادامة التنسٌق مابٌن المركز الوطنً لبلمن وادارة االزمات (خلٌة ازمة كورونا) وؼرفة عملٌات وزارة
الزراعة
 -1المشاركة فً اعداد مصفوفة عمل الوزاره خبلل فتره ازمة كورونا
 -2التنسٌق مابٌن المدٌرٌات والوزارة فً اللجان المركزٌة لمنح التصارٌح فترة الحظر
 -3حضور كافه اجتماعات المركز الوطنً لبلمن وادارة االزمات
 -4المشاركة فً اعداد الخطة الوطنٌة المنسقه للحرابق ومكافحة الجراد الصحراوي
 -5المشاركة فً اعداد قوابم الحظر الشامل وادامة التنسٌق مع خلٌة االزمة
 -6المشاركة فً اعداد الٌة لعمل المعاصر ومزارعً الزٌتون فترة الحظر الجزبً والشامل
 -01حضور اجتماعات للمشاركة فً التمارٌن الوطنٌة
 -00متابعة اعداد خطط طوارئ فصل الشتاء فً المدٌرٌات وتفعٌل ؼرؾ العملٌات خبلل المنخفضات
الجوٌة
أهم إنجازات قسم التخطٌط االستراتٌجً لعام 2828
 التنسٌق مع الجهات المعنٌة لتطوٌر االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة 8182-8103
 متابعة مراجعة مإشرات االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة  8182-8103لحٌن إصدار وإقرار
االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة المعدلة  8182- 8181والتً تمت الموافقة على النسخة النهابٌة
منها بتارٌخ 8181/5/2
 المشاركة فً إعداد االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة المعدلة 8182- 8181
 التنسٌق مع الدابرة المالٌة فً وزارة الزراعة ودابرة الموازنة العامة إلقرار مإشرات قٌاس أداء األهداؾ
االستراتٌجٌة لقطاع الزراعة الواردة فً االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة المعدلة 8182- 8181
 إعداد نماذج سنوٌة لمتابعة قٌاس مإشرات قٌاس أداء األهداؾ االستراتٌجٌة لقطاع الزراعة
 متابعة االنجازات الربعٌة والسنوٌة لمإشرات قٌاس أداء األهداؾ االستراتٌجٌة لقطاع الزراعة وتزوٌد
الدابرة المالٌة فً وزارة الزراعة بها.
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المشاركة مع فرٌق العمل المخصص لمتابعة انجازات المشارٌع الواردة فً االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة
الزراعٌة المعدلة 8182- 8181
المشاركة فً إعداد االستراتٌجٌات للوزارات والمإسسات األخرى (استراتٌجٌة التؽذٌة المدرسٌة
بالتعاون مع وزارة التربٌة والتعلٌم وبرنامج الؽذاء العالمً ،استراتٌجٌة وزارة البٌبة ،استراتٌجٌة مإسسة
المواصفات والمقاٌٌس)...،
المشاركة فً إعداد السٌاسات التموٌنٌة لوزارة الصناعة والتجارة.
المشاركة فً ورشات العمل واالجتماعات المتعلقة بؤهداؾ التنمٌة المستدامة ،إعداد االستراتٌجٌات،
إعداد السٌاسات.
المشاركة فً متابعة انجاز مإشرات قٌاس أداء األهداؾ االستراتٌجٌة لقطاع الزراعة لتزوٌد وزارة
التخطٌط والتعاون الدولً بها.
الرد على اٌمٌبلت المإسسات األخرى فٌما ٌتعلق بالمبلحظات على استراتٌجٌات تلك المإسسات (وزارة
األشؽال العامة ،وزارة العدل )...
المشاركة فً إعداد المبلحظات حول أعمال المدٌرٌات األخرى (استراتٌجٌة األمن الؽذابً ،مشروع
البنك الدولً)...،
إعداد دلٌل عملٌات قسم التخطٌط االستراتٌجً وتزوٌد المدٌرٌة به إلعداد دلٌل عملٌات الوزارة.
المشاركة فً أعمال ومهام المدٌرٌة األخرى.

وحـذج انشـإوٌ انمـاَـىَيـح
إنجازات وحدة الشؤون القانونٌة عام :2020
 .0دراسة وإبداء الرأي القانونً فً كل ما تم إحالته للوحدة من مسابل قانونٌة تتعلق بالشإون اإلدارٌة
والمالٌة والثروة نباتٌة والحٌوانٌة والمشارٌع والحراج والمراعً فً الوزارة والمركز الوطنً للبحوث
الزراعٌة.
 .8تقدٌم المشورة حول االتفاقٌات التً ٌرتبط موضوعها بنشاط الوزارة والمركز الوطنً للبحوث الزراعٌة
وصٌاؼتها حال الموافقة علٌها.
 .8االشتراك فً مناقشة القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات ذات العبلقة ودراسة مسودات القوانٌن واألنظمة
والتعلٌمات ووضع المبلحظات أو أٌة تعارضات بٌنها وبٌن القوانٌن األخرى .ومن هذه التشرٌعات
صدور القانون معدل لقانون الزراعة رقم ( )21لسنة  8181وٌتعلق بتعدٌل النص القانونً الذي ٌحظر
إقامة المقالع والمرامل على األراضً الحرجٌة بوضع استثناء على األراضً الجرداء والتً ال تصلح
للتحرٌج بناء على دراسات فنٌة متخصصة وتعدٌل النص القانونً المتعلق باستثناء المتنزهات من النسبة
المفروضة فً القانون إلقامة مشارٌع عامة على األراضً الحرجٌة.
 .1تعدٌل قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعٌة بحٌث ٌتم إضافة فقرة تتعلق بتعوٌض المزارعٌن عن
جمٌع المخاطر الزراعٌة دون استثناء دون أن ٌكون المزارع مشتركا فً الصندوق والتعوٌض ٌكون
بالحدود الدنٌا أقل من  %81وحسب المخصص فً الصندوق.
 .2المشاركة فً صٌاؼة وإصدار التعلٌمات التً صدرت فً عام .8181
 .3االشتراك فً اللجان المتعلقة بشإون الوزارة والمركز الوطنً للبحوث الزراعٌة المختلفة.
 .4إعداد المبلحظات على جدول أعمال مجلس الوزراء فً جمٌع األمور المطروحة فً الجدول سواء
أكانت تتعلق بمواضٌع تخص الوزارة أم تخص الوزارات األخرى.
 .5التنسٌق مع وكٌل إدارة قضاٌا الدولة والنٌابة العامة اإلدارٌة والنابب العام والمحاكم إلعداد وجهة نظر
الوزارة القانونٌة حول أٌة قضٌة تقٌمها الوزارة أو تقام علٌها وتزوٌد وكٌل إدارة قضاٌا الدولة أو النٌابة

94

العامة اإلدارٌة بجمٌع األدلة واألسانٌد المتعلقة بالدعاوى المقامة من الوزارة أو المقامة ضدها لدى
المحاكم المختصة.
 .6إعداد وتنظٌم كافة الوثابق البلزمة إلحالة األشخاص التً انطوت مخالفتهم على جرم جزابً إلى النابب
العام.

يذيريح صُذوق ئدارج انًخاطر انسراػيح
إنجازات الصندوق خالل الفترة 2020/12/31 - 2020/1/1
 .1تعوٌض المزارعٌن فً مناطق العاصمة و الطفٌلة و مادبا نتٌجة موجة الصقٌع وبقٌمة إجمالٌة بلؽت
( )2022.413دٌنار وعدد المزارعٌن المتضررٌن ( .) 10
 .2تم تحصٌل من أمانة عمان الكبرى مبلػ وقدره ( ) 894953.310دٌنار وذلك بدل استٌفاء الرسوم
على الخضار.
 .3تم تحصٌل من بلدٌة جرش مبلػ وقدره (  ) 3750دٌنار وذلك بدل استٌفاء الرسوم على الخضار.
 .4الكشؾ على أضرار الحرٌق فً لواء الكورة والطٌبة فً محافظة اربد.

وحذج انرلاتح انذاخهيح
أوال ( :أ) مقدمة
تؤتً خطة عمل وحدة الرقابة الداخلٌة فً وزارة الزراعة انسجاما مع التوجهات الحكومٌة فً تطوٌر أداء
القطاع العام وإحكام الرقابة على إستخدامات المال العام وصوال إلى تفعٌل أنظمة الرقابة والضبط الداخلً
ومفهوم المحاسبة والمساءلة.
وقد تناولت الخطة محاور الرقابة الوقابٌة قبل تنفٌذ الخطط والمشارٌع واألنشطة لفحص موابمة هذه الخطط
للحاجات الفعلٌة المتعلقة بتنمٌة القطاع الزراعً .كما تناولت خطة الرقابة أثناء وبعد تنفٌذ األنشطة حسب الخطط
السنوٌة للوزارة بهدؾ ضمان حسن إستخدام الموارد بكفاءة والحد من هدر المال العام ومراجعة اإلجراءات التً
قد تعٌق تنفٌذ خطط وبرامج الوزارة فً كافة المواقع المختلفة .
(ب) أهداف خطة الرقابة الداخمية
تهدؾ خطة الرقابة الداخلٌة إلى توفٌر البٌانات والمعلومات لئلدارة العلٌا فً وزارة الزراعة ٌبٌن فٌها مواطن
الخلل والمخالفات والسبل الكفٌلة بتصوٌبها واإلجراءات اإلدارٌة البلزمة وبما ٌحقق أهداؾ الوزارة وفقا للخطط
والسٌاسات المرسومة وبما ٌتماشى مع حسن إستخدام الموارد حسب التشرٌعات والقوانٌن والتعلٌمات واجبة
التطبٌق .
نطاق عمل وحدة الرقابة الداخمية
ٌطال عمل وحدة الرقابة الداخلٌة جمٌع اإلدارات فً المركز والمٌدان وٌشمل التدقٌق المالً واإلداري والفنً
للبرامج المختلفة ،وتقدم نتابج أعمالها على شكل تقارٌر تفتٌش إلى معالً الوزٌر وعطوفة األمٌن العام وحسب
طبٌعة ومحتوى التقرٌر.
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(ج) إسموب و منهجية التدقيق التي تم إعتمادها
تناولت خطة الرقابة لعام  2020تنفٌذ عملٌات الرقابة والتفتٌش المنتظم ألعمال الوحدات اإلدارٌة التابعة
للوزارة من إستخدام للموارد وتنفٌذ للبرامج والمشارٌع وفقا لخطط التنفٌذ وإستخدام الموارد المالٌة والمادٌة
وشروط الممولٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن حٌث شملت التدقٌق اإلداري والمالً والفنً .
ونظرا إلتساع حجم المدٌرٌات المستهدفة فً المركز والمٌدان فإنه ٌتعذر القٌام بمراجعه شاملة وتفصٌلٌة لكافة
الوحدات اإلدارٌة التابعة للمركز حٌث ٌتم إستخدام األسالٌب التالٌة -:
 المراجعة الشاملة للوحده المستهدفه بحٌث ٌتم التدقٌق الكامل بالنواحً المالٌة واإلدارٌة والفنٌة للوصولإلى الهدؾ .
 إستخدام نظام العٌنة العشوابٌة للوحدة المستهدفة من أجل الوصول إلى رأي محاٌد عن مدى دقة العمللتحقٌق أهداؾ الرقابة .
 التدقٌق والتفتٌش والجرد المفاجًء .(د) بيئة الرقابة والهيكل التنظيمي
ٌشمل الهٌكل التنظٌمً جمٌع الوحدات اإلدارٌة التابعة للوزارة سواء فً المركز الربٌسً أو خارجه وهذا
ٌمثل البٌبة المناسبة للرقابة الداخلٌة لتنفٌذ أهدافها ضمن هذا الهٌكل التنظٌمً بما ٌتماشى والخطة المعدة مسبقا
للرقابة الداخلٌة .
ثانيا (أ) ال نجازات الرئيسية لوحدة الرقابة :
 .1تدقٌق مستندات الصرؾ والمطالبات المالٌة وإجازتها وفقا للتشرٌعات المالٌة حٌث تم تدقٌق وإجازة 08862
مستندا بقٌمة  ( 31658303ستون ملٌون وتسعمابه واثنان وثمانون الؾ وستمابة ستة عشر دٌنارا ) .
 .2تحقٌق وفر مالً من خبلل تعدٌل أو إلؽاء مستندات الصرؾ بقٌمة  320دٌنار ( ستمابة وواحد وخمسون دٌنار)
من خبلل ( )02البحة تدقٌق .
 .3متابعة إستٌضاحات دٌوان المحاسبة حٌث بلػ عدد اإلستٌضاحات التً تم الرد علٌها لؽاٌات اؼبلقها عدد ()12
استٌضاحا أؼلق منها ( )8إستٌضاحات .
 .4تم تحوٌل مخالفات عدد ( )1للنابب العام .
 .5اإلشتراك باللجان المختلفة المشكلة من قبل معالً الوزٌر لمتابعة األمور المالٌة والفنٌة واإلدارٌة حٌث بلػ عدد
هذه اللجان ( )86لجنة وتم رفع تقارٌر اللجان إلى معالً الوزٌر .
 .6تم تنفٌذ الجوالت المٌدانٌة إلى المدٌرٌات والوحدات اإلدارٌة التابعة للوزارة حٌث تم رفع تقارٌر الجوالت إلى
معالً الوزٌر متضمنا توصٌات محدده حٌث تم تنفٌذ التوصٌات وتصوٌب األوضاع اإلدارٌة حسب نظام الخدمة
المدنٌة رقم ( )58لعام  8108وتم تصوٌب المخالفات المالٌة حسب النظام المالً رقم ( )8لسنة  0661ونظام
اللوازم العامة رقم ( )88لسنة . 0668
 .4إعداد خطة الرقابة الداخلٌة لعام .2021
 .5إعداد خطة الرقابة المالٌة لعام . 2021
 .6تدقٌق القرارات اإلدارٌة والمالٌة المختلفة ورفع تقرٌر بالمخالفات التً تظهر والتً تتعارض مع القوانٌن
واألنظمة والتعلٌمات .
 .10تدقٌق قرارات ترفٌع الموظفٌن والتحقق من سبلمة إجراءاتها .
 .00تدقٌق اإلجازات وما ٌتعلق بدوام العاملٌن وتصوٌب المخالفات بالتنسٌق مع اإلدارات المعنٌة .
 .08النظر فً الشكاوى التً ترد للوزارة من متلقً الخدمة بالطرق المبٌنة أدناه ومعالجتها وإعبلم المشتكً
بالنتابج.
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 .13مراجعة إتفاقٌات المشارٌع والتحقق من سٌر عملها وفق الجدول الزمنً لتنفٌذها ورفع المبلحظات التً تظهر
للوزٌر بما فً ذلك التوصٌات البلزمة لمعالجة هذه المبلحظات .
 .14تدقٌق نتابج المشارٌع الزراعٌة (دعم المزارعٌن مقابل إنجاز أعمال زراعٌة) والكشؾ المباشر على
اإلنجازات ورفع تقارٌر بالتجاوزات التً تظهر .
 .15جوالت تفتٌشٌة خارج الدوام الرسمً والعطل واألعٌاد للتحقق من تواجد الموظفٌن المكلفٌن بالحراسة على
ممتلكات الوزارة من مبانً وتجهٌزات وآلٌات .
 .16جوالت تفتٌشٌة خبلل وخارج اوقات الدوام الرسمً للتحقق من تنفٌذ قرارات استخدام السٌارات .
 .17تدقٌق إستهبلك المحروقات ورفع تقارٌر بالمبلحظات المتعلقة بالتجاوز فً اإلستخدام وإستهبلك المحروقات.
(ب) الصعوبات والمعوقات
 .0النقص فً الموظفٌن من حٌث اإلختصاص  /التؤهٌل العلمً :
 مدققٌن مالٌٌٌن . طبٌب بٌطري  /مهندس انتاج حٌوانً . مدققٌن إدارٌٌن . أعمال مسانده (أعمال الطباعة ،إدارٌة ) . .8تكرار المخالفات واألخطاء بالرؼم من رفع تقارٌر بنفس الحاالت وعلى فترات متعددة .
 .8ضعؾ فً آداء الموظفٌن فً كثٌر من المدٌرٌات المٌدانٌة خصوصا فً األعمال المالٌة واللوازم وعدم
قدرتهم على معالجة المخالفات المرتكبة من قبلهم .
 .1عدم القدرة على معالجة األمور اإلدارٌة والمالٌة من المعنٌٌن فً المدٌرٌات المٌدانٌة ،مما ٌإدي إلى
ضرورة معالجتها من قبل وحدة الرقابة الداخلٌة بعد التدقٌق والتحقٌق .
 .2عدم تمكن قسم الرقابة المالٌة من تنفٌذ كامل الخطة فٌما ٌتعلق بالجوالت التفتٌشٌة المٌدانٌة بسبب حجم
وضؽط العمل وترتٌب أولوٌاته .
( ج) المالحظات التي لم يتم تصويبها
 تتم متابعة اإلستٌضاحات التً لم ٌتم اإلنتهاء منها لؽرض تسوٌة قٌودها وإؼبلقها بشكل نهابً مع دٌوان
المحاسبة حٌث ما زال العمل جارٌا لئلنتهاء منها.
 تتم متابعة تنفٌذ التوصٌات المنبثقة عن لجان التحقٌق للعمل على االنتهاء من تنفٌذ التوصٌات المتعلقه بها
وتتم متابعتها من موظفً الرقابة الداخلٌة كبل حسب اختصاصه.
ثالثا ( أ) الرقابة عمى إعداد وتنفيذ الموازنة
ٌتم مراجعة بنود مشروع الموازنة للسنة المالٌة ببرامجها المختلفة وإجراء التدقٌق المطلوب على النفقات
المختلفة والرقابة على اإلنفاق منها من خبلل التدقٌق على مستندات الصرؾ والتحقق من سبلمة توجٌه النفقات
حسب البنود المخصصة فً موازنة الوزارة وعملٌات إجراء المناقبلت المالٌة ومتابعة نسبة الصرؾ بشكل عام
(الموقؾ المالً ) لفترات خبلل السنة المالٌة .
( ب) إدارة النفقات
ٌرتكز مبدأ الرقابة على النفقات لضمان إستخدام المخصصات المالٌة وفقا للتشرٌعات المالٌة المعمول بها
والقواعد التً تحقق المصلحة العامة بحٌث ٌكون اإلنفاق موجها لتحقٌق الهدؾ الربٌسً للوزارة وبشكل ملموس.
وٌتم تدقٌق النفقات من خبلل إجراءات محددة بحٌث تشمل :
 .1التدقٌق على مستندات صرؾ النفقات والتؤكد من مراعاة اإللتزام بالتشرٌعات المالٌة.
 .8التؤكد من توفر المخصصات فً الموازنة لهذا اإلنفاق .
 .3مراقبة اإلنفاق من خبلل النظام المالً الحكومً العام ()GFMIS
 .1القٌام بجوالت رقابٌة منتظمة أو مفاجبة إلى األقسام المالٌة ومراكز القبض.
 .2الرقابة على إستخدام األمانات المخصصة .
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( ج) إدارة اليرادات
ٌتم مراقبة اإلٌرادات الخاصة بالوزارة وتحصٌلها حسب التشرٌعات والتؤكٌد على تورٌدها إلى حساب
اإلٌراد العام حٌت ٌتم من خبلل الجوالت الرقابٌة التؤكد منها والتؤكد من أن القبض تم حسب التشرٌعات المالٌة
وذلك كما ٌلً :
 .0إستبلم إرسالٌات المحاسبٌن وجلود المقبوضات المتعلقة بها والتؤكد من مطابقة عدد الجلود لؤلرقام
الواردة فً اإلرسالٌات وكتب التؽطٌة .
 .2تدقٌق جلود الوصول والرخص والقسابم ومطابقتها مع اإلرسالٌات ( دفتر الصندوق ).
 .8مطابقة مجموع المبالػ الواردة ضمن وصول المقبوضات مع المبالػ المسجلة على اإلرسالٌات ومع
مجموع قسابم اإلٌداع ( قسٌمة اإلٌداع ) .
 .1التؤكد من إٌداع المبالػ المقبوضة أوال بؤول فً البنك ومطابقة المبالػ الواردة فً قسابم اإلٌداع مع
المبلػ المدون آلٌا من قبل البنك .
 .2التؤكد من صحة تسلسل أرقام وصول المقبوضات والرخص والقسابم من واقع جلود اإلرسالٌة.
( د) ادارة الموجودات المنقولة وغير المنقولة
ٌتم متابعة الموجودات المنقولة وؼٌر المنقولة للوزارة من خبلل تدقٌق السجبلت ومتابعة اإلجراءات
والمتؽٌرات التً تتم علٌها حٌث تم إستحداث شعبة خاصة لؤلمبلك والعقارات وذلك من خبلل توصٌات الرقابة
الداخلٌة.
( ه) إدارة الموازم
تتم الرقابة على اللوازم من خبلل -:
 .0الجوالت الرقابٌة الدورٌة والمفاجبة على المستودعات.
 .8التؤكد من سبلمة السجبلت .
 .8تشكٌل لجان جرد اللوازم .
 .1مراقبة طرق حفظ هذه اللوازم والشروط البلزم توافرها فً المستودعات .
 .2مقارنة الموجود الفعلً فً المخازن مع الرصٌد الدفتري ومعالجة الفروقات حسب األصول .
 .3حصر اللوازم التالفة وؼٌر الصالحة لئلستعمال ومتابعة إتبلفها أو بٌعها حسب األصول .
 .4متابعة اللوازم الراكدة والفابضة عن الحاجة لدى الوزارة ومعالجة وضعها .
( و) إدارة الموارد البشرية
تهدؾ الرقابة على الموارد البشرٌة إلى مساعدة الوزارة على تحقٌق أهدافها اإلستراتٌجٌة من خبلل توجٌه
وتؤهٌل الموظفٌن وتدرٌبهم وتؤهٌلهم لتحقٌق الجودة فً العمل بما ٌتناسب مع أهداؾ الوزارة ،حٌث ٌتم التدقٌق
إدارٌا على معظم القرارات واإلجراءات وشإون الموظفٌن .

( ز) البيانات المالية والحسابات الختامية
تقوم الرقابة المالٌة بالتدقٌق على الحسابات الختامٌة للوزارة من خبلل متابعة التسوٌات البنكٌة للحسابات
فً البنك المركزي والبنوك التجارٌة لمعرفة النفقات وتدقٌق حركات الصرؾ واإلٌداع خبلل السنة المالٌة
المنتهٌة وأن جمٌع هذه اإلجراءات قد تمت وفقا للتشرٌعات المالٌة .
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