وزارة الزراعة

الخطة الوطنية للزراعة المستدامة
2025-2022

األهداف:
• تحسين الظروف المعيشية للمزارعين
• زيادة إنتاجية القطاع الزراعي
• تحسين كفاءة استخدام مياه الري وتوفير المياه
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الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2025-2022

.1
.2
.3
.4
.5

التغيرات المناخية ومحدودية موارد المياه
التحديات الناجمة عن عدم االستقرار االقليمي
عدم توفر مصادر التمويل للمشاريع الرأسمالية
ضعف البنى التحتية للتسويق الزراعي
ضعف منظمات المزارعين وتعدد مراجعها

التحديات الخاصة بقطاع الزراعة

فرضيات الخطة الوطنية للزراعة
المستدامة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تطوير بيئة األعمال في القطاع الزراعي
تعزيز كفاءة استغالل مياه الري
تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة
تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية االردنية
تعزيز الصادرات الزراعية
تنمية واستدامة القطاع الحرجي والنظام البيئي

اولويات الخطة الوطنية للزراعة
المستدامة

 .1المقارنات المعيارية للدول المشابهة لالقتصاد والبيئة
الزراعية االردنية
 .2الموارد الزراعية والفرص المتاحة في القطاع الزراعي
 .3توفر التمويل لبرامج ومشاريع الخطة
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مرتكزات الخطة الوطنية للزراعة
المستدامة
.1
.2
.3
.4
.5

خلق فرص العمل في قطاع الزراعة
زيادة معدل نمو القيمة المضافة
زيادة انتاجية المتر المكعب من مياه الري
زيادة قيمة الصادرات الزراعية
زيادة مساحة الغابات المستدامة

الكلفة التقديرية حسب مصدر التمويل
 161مليون دينار
 135مليون دينار
 29مليون دينار
 64مليون دينار
 389مليون دينار
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اجمالي الخزينة

المرصود واإلضافي  21مليون عام 2022

مؤسسة االقراض الزراعي

مشاريع وبرامج مخصصة في ميزانية المؤسسة

البلديات

فقط لتطوير األسواق المركزية ) ) PPP

القطاع الخاص

مشاريع سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص

مجموع تكلفة الخطة

مشاريع الخطة خالل اربع سنوات

الربع األول

اهم البرامج والفوائد المتوقعة للخطة التنفيذية لعام 2022
اإلنجازات المتوقعة:

الفوائد المتوقعة:

 .1إقرار العقد الموحد.

.1أ .سرعة حصول المستثمرين على الموافقات والتصاريح
المتعلقة بالمشاريع.
 .1ب .تشجيع االستثمار الزراعي.
 .2طرح ( )10فرص الستثمار المحطات الزراعية على
القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
 .3حل مشاكل االختناقات التسويقية وتحويل المنتج الزراعي
للتصنيع الزراعي زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.

 .2اطالق تطوير الشراكات مع القطاع الخاص
لالستثمار في المحطات النباتية.
 .3اطالق مجمع الصناعات الزراعية (مصانع تصنيع
رب البندورة وتجفيف الخضار والفواكه وتجميد
الخضار  3فرص استثمارية)
 .4اطالق برنامج القروض الزراعية نحو اهداف
الخطة لرفع كفاءة القطاع الزراعي والريفي (دعم
فوائد القروض).
 .5افتتاح محجر صره البيطري /المفرق
 .6تحرير اسواق اعالف الدواجن
 .7اطالق برنامج تحريج الطريق الصحرواي.
 .8اطالق برنامج التحريج باستخدام تقنية الشرنقة.
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 .4خلق  6000فرصة عمل دائمة من خالل منح قروض
بقيمة  35مليون لمشاريع جديدة.
 .5زيادة الصادرات من خراف العواسي
 .6خفض تكاليف االعالف على المربين وتنويع مصادر
االعالف
 .7تحريج  100كم من الطريق الصحرواي وخلق 6000
فرصة عمل مؤقتة.
 .8تحريج  2000دونم وخلق  3000فرصة عمل مؤقتة

الربع الثاني

اهم البرامج والفوائد المتوقعة للخطة التنفيذية لعام 2022
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اإلنجازات المتوقعة:

الفوائد المتوقعة:

 .1تطوير حاضنة االبتكار الزراعي.

 .1احتضان ودعم ( )12مشروع ريادي في حاضنة االبتكار
الزراعي.
 .2تنفيذ ( )5000مشروع لتمكين المرأة من خالل القروض
الميسرة.
 .3تدريب  360شاب وفتاة على التكنولوجيا الزراعية لخلق
فرص عمل دائمة.

 .2دعم مشاريع تمكين المرأة.
 .3انشاء محطات التدريب على التكنولوجيا الزراعية
الحديثة ،تنفيذ ( )6محطات لتدريب المزارعين على
انظمة زراعة الهيدروبونيك واالكوابونيك.
 .4تطوير مشاريع زراعية نوعية في حوض السرحان
وحوض الحماد (احواض غير مستنزفة) (بهدف
الترويج لترشيد المياه في الري) الستهداف محاصيل
العجز او التصدير او التصنيع.
 .5طرح عطاء تصميم مستشفى بيطري في جنوب
االردن
 .6الدعم الذكي لزيادة فعالية الدعم لمربي الثروة
الحيوانية (الترقيم)
 .7طرح عطاء انشاء بنك البذور.

 .4طرح اعالن ( )36فرصة الستثمار تأجير اراضي الخزينة
في حوض السرحان والحماد ضمن مشاريع إلنتاج المحاصيل
االستراتيجية ومحاصيل العجز والمشاريع المتكاملة زراعية
وصناعية تستخدم التكنولوجيا الحديثة في االنتاج وتستخدم
االيدي العاملة المحلية.
 .5تحسين مستوى الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية
في الجنوب
 .6زيادة مخصصات كربي الثرة الحيوانية من االعالف والحد
من تجارة االعالف المدعومة
 .7سياسهم في توفير بذور متحملة للظروف المناخية
والمحافظة على األصول الوراثية.

الربع الثالث

اهم البرامج والفوائد المتوقعة للخطة التنفيذية لعام 2022
اإلنجازات المتوقعة:

الفوائد المتوقعة:

 .1تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال
انظمة الري الحديثة.

 .1توفير القروض لتنفيذ ( )100مشروع للزراعة المائية
الهيدروبونيك واالكوابونيك ونظم الري الحديثة من خالل القروض
الميسرة.
 .2أ .توفير تمويل لتنفيذ ( )6الف بئر جمع مياه المناطق التي يزيد
معدل سقوط االمطار فيها عن  200ملم.
 .2ب .انشاء  60حفيرة وسد ترابي في البادية.
 .3تعديل التعليمات المتعلقة بالمبيدات واالسمدة والعالجات البيطرية
والغاء كافة االحتكارات المتعلقة بتسجيلها واستيرادها.
 .4دراسة اهم مستلزمات اإلنتاج التي من الممكن انتاجها محليا
(جودة وسعر منافس)
 .5تأهيل وتدريب  200شاب سنويا.
إعطاء الخريجين فرصة انشاء  50مشروع جديد سنويا.
 .6زيادة صادرات البذور بنسبة %30

 .2تشجيع انشطة حصاد مياه االمطار على مستوى الحدائق
المنزلية والمزارع.
 .3تحرير اسواق مستلزمات االنتاج الزراعي.
 .4تشجيع ودعم انتاج مستلزمات اإلنتاج الزراعي محليا.

 .5البدء بتأسيس مركز تدريب ميداني عدد .2
 .6تطوير البنية التحتية لخدمات قطاع انتاج بذور
الخضراوات.
 .7شركة التسويق الزراعي.
ا .8طالق خدمات االرشاد الزراعي في كافة محافظات المملكة
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 .7حل مشاكل االختناقات التسويقية وفتح أبواب التصدير ألسواق
جديدة.
 .8اطالق تاهيل  22مركز لالرشاد الزراعي وربط المزارعين
بالمرشدين الزراعيين من خالل االرشاد االلكتروني لتوجيه االنتاج
وسرعة االستجابة للمشاكل التي تواجه المزارعين

الربع الرابع

اهم البرامج والفوائد المتوقعة للخطة التنفيذية لعام 2022
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اإلنجازات المتوقعة:

الفوائد المتوقعة:

1تطوير خدمات الشحن وإجراءات التصدير.
 .2تشجيع انشاء مراكز للتعبئة والتدريج.

1دراسة دعم انشاء ناقل وطني (بحري او/و جوي).
 .2أ .انشاء ( )1مشروع مركزي للتعبئة والتدريج والتبريد.
 .2ب .العمل مع القطاع الخاص النشاء  4مراكز تعبئة
وتدريج في مناطق اإلنتاج الرئيسية.
 .3خلق  600فرصة عمل من خالل استدامة المنافذ
التسويقية.
 .4تعزيز الشفافية في عمليات األسواق المركزية وزيادة
ربحية المزارعين ولمصلحة المستهلك.
 .5تنظيم الزراعة واإلنتاج بالتركيز على محاصيل النقص
ومحاصيل التصدير وذات المردود االقتصادي للمزارع.

 .3المعرض الدائم للمنتجات الريفية في عمان واربد.

 .4تطوير نظام التشغيل في األسواق المركزية وأتمته
ومكننة وجميع العمليات.
 .5تطوير نمط الزراعي بناء على حاجة االستهالك
المحلي وحاجة التصدير وتوجيه االنتاج الزراعي نحو
التصدير ومحاصيل العجز والتصنيع
 .6تطوير نظام الجمعيات التعاونية ونظام االتحادات
التعاونية.
 .7الدعم الذكي لتوجيه االنتاج للزراعات التصديرية
والتعاقدية وذات الكفاءة في مياه الري
 .7تطوير نظام التامين على المخاطر الزراعية

 .6تنظيم المزارعين في  100جمعية زراعية متخصصة
بالزراعات التعاقدية.
 .7دراسة السياسات العادة توجيه الدعم نحو الزراعات ذات
الكفاءة في استخدام مياه الري
 .7اصدار نظام تعويض المزارعين ليشمل كافة المخاطر
الزراعية ودراسة جدوى انشاء شركة تامين زراعي

الفرص المطروحة الستثمار القطاع الخاص في المحطات الزراعية النباتية
الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2025- 2022

المحطة/المشتل

معايير وشروط االستثمار:
•
•

•
•
•

•
•

ان يكون مقدم طلب االستثمار شركة او مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها
زراعة الخضار والفاكهة والمحاصيل او جمعية تعاونية زراعية.
تعطى االولوية لالستثمار في المشروع للعاطلين عن العمل من المجتمعات المحلية والجمعيات
التعاونية
ان يتم استخدام العمالة االردنية و أبناء المجتمع المحلي في المشروع ان توفرت.
استخدام التقنيات ذات الكفاءة في استخدام مياه الري في كافة انشطة االستثمار .ويمنع استخدام
الري السطحي بكافة اشكاله في ري الخضراوات المكشوفة والمحاصيل الحقلية
تعطى االولوية لطلبات االستثمار في المشاريع الريادية والزراعات التصديرية وزراعة المحاصيل
االستراتيجية لتوفير مخزون األمن الغذائي.
ان تكون المحطة مركزا ً لنشر المعرفة ويسمح بدخولها للمزارعين والمهتمين لالطالع على
النشاطات الريادية في المحطة.
يسمح بإزالة االشجار المزروعة وغير المجدية بناء على موافقة اللجنة وخطة تنفيذ المشروع حسب
الدراسة الفنية الواردة في دراسة الجدوى االقتصادية.

المحافظة

المساحة االجمالية

1

اليرموك

اربد

50

2

وادي خالد الزراعية

اربد

30

3

وادي شعيب الزراعية

البلقاء

301

4

الديات الزراعية

البلقاء

55

5

التوانه الزراعية

الطفيله

446

6

الواله الزراعية

مادبا

180

7

افحيلي الزراعية

الطفية

106

8

الحسن الزراعية

الطفية

469

9

الديسة الزراعية

العقبة

149

10

غور الصافي

الكرك

150

المجموع

5205

العودة الى الشريحة
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الفرص المطروحة الستثمار القطاع الخاص في حوض الحماد والسرحان

الفرصة االستثمارية

مساحة  1000دونم قابلة لالستصالح
كمية مياه متاحة للقطعة  0.65مليون م3

ترخيص حفر  4ابار ارتوازية

عدد الفرص المطروحة

الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2025- 2022

حوض الحماد

( )22فرصة

حوض السرحان

( )14فرص

معايير وشروط االستثمار:
•
•
•
•
•
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ان يكون مقدم طلب االستثمار شركة او مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها زراعة الخضار والفاكهة والمحاصيل.
ان يكون لديه المالئة المالية او القدرة على االقتراض من البنوك (راس مالها المدفوع ،االصول التي تمتلكها الشركة)
ان يتم استخدام العمالة االردنية و أبناء المجتمع المحلي في المشروع ان توفرت.
استخدام التقنيات ذات الكفاءة في استخدام مياه الري في كافة انشطة االستثمار .ويمنع استخدام الري السطحي بكافة اشكاله في ري
الخضراوات المكشوفة والمحاصيل الحقلية
تعطى االولوية لطلبات االستثمار في المشاريع الريادية والزراعات التصديرية والزراعة المتعلقة بالصناعات الزراعية ووزراعة المحاصيل
االستراتيجية لتوفير مخزون األمن الغذائي ومحاصيل العجز وفقا لشروط وزارة الزراعة.
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العودة الى الشريحة

الفرص المطروحة الستثمار القطاع الخاص في مجمع الصناعات الزراعية
مساحة  10دونم إلقامة المصنع
اقامة هناجر بمساحة  1000م2
تعبيد الساحات الرئيسية في موقع
ايصال خدمات الكهرباء والماء والهاتف
تأجير هذه القطع الى القطاع الخاص بفترة سماح
مدتها  5سنوات

عدد الفرص المطروحة

الفرصة االستثمارية

الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2025- 2022

( )3فرص استثمارية
 -1مصنع رب بندورة
 -2مصنع تجفيف بندورة
 -3مصنع تقطيع وتجميد الخضار

• معايير وشروط االستثمار:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ان يكون مقدم طلب االستثمار شركة او مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها الصناعات الزراعية.
ان تجتاز دراسة الجدوى التقييم الفني الذي تقوم به اللجنة.
التي لها المالئة المالية او القدرة على االقتراض من البنوك (راس مالها المدفوع ،االصول التي تمتلكها الشركة)
تعطى االولوية للشركات حسب المعايير التالية:
التي لديها خبرة في الصناعات الزراعية
التي تستخدم عدد اكبر من العمالة االردنية و أبناء المجتمع المحلي في المشروع.
التي تستخدم تكنولوجيا عالية في عمليات التصنيع.
التي تبين دراستها استهداف اسواق تصديرية.
دراسة الجدوى ذات االثر االيجابي االعلى المزارع "اسعار مدخالت زراعية محلية اعلى".
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العودة الى شريحة

