
 1 

 
  

 

 الوطنية للتنمية الزراعية  االستراتيجية

 
2020-2025 

 
 النهضةعلى خطى 

 
  



 2 

 

 
 بن الحسين المعظمإالثاني  عبدهللاحضرة صاحب الجاللة الملك 

 حفظه هللا ورعاه
 



 3 

 

 
 بن عبدهللا الثاني المعظمإاألمير الحسين  يالملك والسمحضرة صاحب 

 حفظه هللا ورعاه



 4 

 



 5 

 المحتويات

 7 الزراعة وزارة تقديم

 8 :مقدمة .1

 9 :الزراعة لقطاع الحالي الواقع .2

 9 .................................................................................................. الزراعي واالستغالل االرضية املوارد .2.1

 9 ........................................................................................................................ الزراعي االنتاج .2.2

 10 ................................................................................................................. الزراعية الصادرات .2.3

 10 .................................................................................................................... الزراعية العمالة .2.4

 10 ..................................................................................................................... والبيئة الزراعة .2.5

 11 الزراعة قطاع على تؤثر التي والخارجية الداخلية العوامل تحليل .3

 11 ................................................................... الزراعة قطاع على تؤثر التي والتهديدات الضعف نقاط تحليل .3.1

 12 ..................................................................................... الزراعة قطاع في والفرص القوة نقاط تحليل .3.2

 14 القادمة املرحلة اولويات .4

 14 :االستراتيجية تنفيذ في الرئيسيون  الشركاء .5

 16 االستراتيجية عليها بنيت التي الرئيسة الفرضيات .6

 16 :االستراتيجية إعداد خطوات .7

 17 :2025 العام في الزراعة لقطاع الزراعية للتنمية الوطنية االستراتيجية واالهداف والرسالة الرؤية .8

 18 االستراتيجية والتدخالت واملمكنات واملخرجات االستراتيجية واالهداف االولويات .9

 18 ................................................................................ الزراعي القطاع هيكلة واعادة تنظيم (:1) االولوية .10.1

 18 ................................................................................................ الزراعي القطاع في التنظيم واقع .10.1.1

 20 ................................................................................... االولوية ذات واملبادرات واملمكنات املخرجات .10.1.2

 21 .....................................................................:االول  االستراتيجي للهدف الرئيسية االداء قياس مؤشرات .10.1.3

 23 ....................................................................................... الزراعي القطاع القطاع رقمنة (:2) االولوية .10.2

 23 .................................................................................................. الزراعة قطاع في الرقمنة واقع .10.2.1

 25 ................................................................................... االولوية ذات واملبادرات واملمكنات املخرجات .10.2.2

 25 ................................................................................................. الرئيسية االداء قياس مؤشرات .10.2.3

 27 ...................................................................................... الزراعية التكنولوجيا استخدام (:3) االولوية .10.3

 27 .................................................................................. الزراعة قطاع في التكنولوجيا استخدام واقع .10.3.1

 28 ................................................................................... االولوية ذات واملبادرات واملمكنات املخرجات .10.3.2

 29 ................................................................................................. الرئيسية االداء قياس مؤشرات .10.3.3

 31 ......................................................................... االستراتيجية واملحاصيل واالنتاجية االنتاج (:4) االولوية .10.4



 6 

 31 ....................................................................................... الزراعة قطاع في واالنتاجية االنتاج واقع .10.4.1

 32 ................................................................................... االولوية ذات واملبادرات واملمكنات املخرجات .10.4.2

 34 ................................................................................................. الرئيسية االداء قياس مؤشرات .10.4.3

 36 .........................................................................................اللوجستية العمليات سلسلة (:5) االولوية .10.5

 36 ....................................................................................الزراعة قطاع في اللوجستية العمليات واقع .10.5.1

 37 ................................................................................... االولوية ذات واملبادرات واملمكنات املخرجات .10.5.2

 38 ................................................................................................. الرئيسية االداء قياس مؤشرات .10.5.3

 40 ......................................................................................... .الزراعية الصناعات سلسلة (:6) االولوية .10.6

 40 .................................................................................... الزراعة قطاع في الزراعية الصناعات واقع .10.6.1

 41 ................................................................................... االولوية ذات واملبادرات واملمكنات املخرجات .10.6.2

 41 ................................................................................................. الرئيسية االداء قياس مؤشرات .10.6.3

 43 ................................................................................... الزراعية الصادرات  سلسلة تطوير (:7) الولوية .10.7

 43 ........................................................................................................ الزراعية الصادرات واقع .10.7.1

 44 ................................................................................... االولوية ذات واملبادرات واملمكنات املخرجات .10.7.2

 45 ................................................................................................. الرئيسية االداء قياس مؤشرات .10.7.3

 47 ....................................................................................................... واملراعي الحراج (:8) االولوية .10.8

 47 ............................................................................................................. واملراعي الحراج واقع .10.8.1

 48 ................................................................................... االولوية ذات واملبادرات مكناتوامل املخرجات .10.8.2

 49 ................................................................................................. الرئيسية االداء قياس مؤشرات .10.8.3

 51 االستراتيجية تمويل مصادر .10

 52 لالستراتيجية الرئيسية االداء مؤشرات .11

 52 النتائج وتقييم االستراتيجية تنفيذ متابعة .12

 53 املالحق .13

 54 ........................................................................................................ املنطقي االطار مصفوفة (1) رقم ملحق

 64 ...............................................................................................................املؤشرات مصفوفة(2) رقم ملحق

 73 ................................................................................................................. التنفيذية الخطة(3) رقم ملحق

 107 ....................................... السابقة االستراتيجية في واالدارية التشريعية واالجراءات املشاريع مصفوفة النتائج (:4) رقم ملحق

 124 .............................................................................................................. املشاركة الجهات (:5) رقم ملحق

 

  



 7 

  تقديم وزارة الزراعة

 



 8 

 مقدمة: .1

 األغذية قطاع في التنافسية ميزته على البناء إلى األردن يحتاج ،التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة من الرغم على

 الوظائف تعزيز وبالتالي العالية، القيمة ذات والخضروات الفواكه تصدير في املستغلة غير إمكاناته وتحقيق الزراعية

 الفعالة، غير الزراعية املمارسات تسود  الحالي الوضعفي . التصدير وعائدات املضاعفة واآلثار واالستثمارات

 إلى الوضع الحالي تحويل هو العامة السياسة من الهدف. غير الفعال والتصدير  والتجهيز ،غير الكافية واللوجستيات

 لتجريب حوافز إلى حاجة هناكحيث . املياه استخدام زيادة بدون  أكبر اقتصادية قيمة خلق يتم حيث مربحة، مكاسب

 بكفاءة تتسم التيو  عالية القيمة املحاصيل نحو والتحول مثل الزراعة املائية  الجديدة التكنولوجيات نطاق توسيعو 

 .املياه استخدام

 القيمة سلسلة فإن ،لألردن اإلجمالي املحلي الناتج من فقط٪ 5.6 تمثل ذاتها بحد الزراعة أن من الرغم على

. األردن في النشطين السكان من٪ 15 من أكثر وتوظف اإلجمالي املحلي الناتج من٪ 20-15 تمثل الغذائية الزراعية

 يعاني الحالي، الوضع ظل في. الريفية املناطق في يعشن اللواتي النساء من املائة في 52 الزراعة توظفالى ذلك  باإلضافة

 التي للمياه ستهلكةوامل ،املنخفضة القيمة ذات للمحاصيل شحيحة مائية موارد باستخدام ،الضعيف األداء من القطاع

 التقديرات تشير. اللوجستية والخدمات الحصاد بعد عمليات ما سوء بسبب الدولية األسواق في الكاملة قيمتها تحقق ال

 غير تصديرية إمكانات ولديه والخضراوات للفواكه التصديرية إمكاناته من فقط املائة في 60-50 يحقق األردن أن إلى

  دوالر مليار على تزيد مستغلة
 
 .(2018)البنك الدولي،  سنويا

 املرتفع الدخل ذات الخليجية لألسواق الطازجة والخضروات الفواكه وتصدير إلنتاج قوية نسبية بميزة األردن يتمتع

ا األردن يتمتع. املناسب الوقت في القيمة عالية الطازجة املنتجات بتصدير الخليج دول  من القرب يسمح حيث  بميزة أيض 

 خالل من الصادرات قيمةزيادة و  العمل فرص خلق كنحيث انه من املم .األوروبية األسواق إلى الوصول  في موسمية

 الجديدة املنتجات فرز  في الخاصة االستثمارات إلى حاجة وهناك. املتطورة األسواق إلى تصل التي املنتجات جودة تحسين

 سلسلة اللوجستيات ان تطوير  .والنقل التبريد سلسلة في سيما وال واإلمداد، النقل مجال في وكذلك ،وتغليفها وتعبئتها

 لالستثمار في 
 
 كالعصائر للتصدير مالءمة أكثر تكون  التي جودة األقل والخضروات لفاكهةا صناعة تطويرقد تخلق فرصا

  .املماثلة واملنتجات واللحوم واملعلبات واملربى

  أن ويقدر. األردني االقتصاد على كبير بشكل والغذاء الزراعة قطاع يؤثر عام، بشكل
 
  دوالرا

 
 الزراعة في مستثمرا

 الزراعة(، كما ان IFC, 2013) الخدمات قطاعات في 0.5 و الصناعة في 1.3 بـ مقارنة االقتصاد إلى دوالر 3.8 قيمة يضيف

د ،العمالة في كثافة القطاعات أكثر من واحدة هي
ّ
ا وتول  اإلنتاج سلسلة مستوى  على العمل فرص من كبيرة أعداد 

، 2025 عام بحلول  الوظائف عدد مضاعفة إلى األردن في الزراعية األعمال قطاع تجديد يؤدي أن يمكن، و الغذائي

 ٪ 20-15  بين املتوسط في تتراوح بنسبة املضافة قيمةوكذلك زيادة ال
 
  .سنويا

بنظر االعتبار السياسات التي تستهدف تطوير كافة  تأخذبعدا شموليا  لتأخذوقد تم مراجعة السياسات السابقة 

 يضعه الحالي الى الزراعة املتطورة واملنافسة على املستوى الدولو  لنقل القطاع منسالسل القيمة في القطاع الزراعي، 

كما تم دمج كافة االستراتيجيات الفرعية  كافة املوارد واالمكانات املتاحة للقطاع. الستغاللويتمتع بالكفاءة االقتصادية 

 سات في القطاع.اكاستراتيجية املراعي واالسماك والغابات والنخيل في هذه االستراتيجية لتأخذ بعدا شموليا لكافة السي
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 د.القيمة المضافة م د.االنتاج القائم م

 البادية
90% 

اراض 
 التنظيم

3% 
اراضي 
 الحراج

1% 

االراضي 
 المزروعة

2% 

االراضي 
المطرية 

غير 
 المزروعة

4% 

 الواقع الحالي لقطاع الزراعة:  .2

 الزراعياملوارد االرضية واالستغالل  .2.1

( 2.47اراض ي الزراعة املطرية منها حوالي )( مليون دونم 8.9( مليون دونم منها حوالي )89مساحة األردن حوالي ) تبلغ

وقد بلغت ( مليون دونم من اراض ي الحراج. 1.049وحوالي ) ،مليون دونم اراض ي داخل التنظيم لالستخدامات السكنية

( مليون دونم 2.12حوالي ) 2018عام  مساحة األراض ي املزروعة منها

مساحة  إجمالي% من 2.4و مساحة االراض ي املطرية% من 23.6 تعادل

وهناك ثالث مناطق جغرافية مناخية رئيسية في األردن تشمل:  ،األردن

% من 88والبادية التي تغطي حوالي  ،األراض ي املرتفعة ،وادي األردن

 100مطار فهها عن وال يتجاوز معدل سقوط األ  ،املساحة الكلية لألردن

 وويعتبر وادي األردن الجزء األكثر خصوبة في األردن وه ،ملم في السنة

يتمتع بميزة اإلنتاج الزراعي املبكر للخضار و في فصل الشتاء  دفئهبيتميز 

األراض ي املرتفعة فتمتد من الشمال إلى الجنوب في الجزء الغربي  أما ،لفواكه مقارنه ببقية مناطق اململكة ودول الجواراو 

تتلقى حيث متر فوق سطح البحر  1500-600ما بين  هاوتفصل وادي األردن عن منطقة البادية ويتراوح ارتفاع ،من األردن

حيث  ،ان األردن% من سك90ويقطن فهها حوالي  ،أكبر كمية من األمطار في األردن وتتمتع بأوسع غطاء نباتي طبيعي

املثمرة  واألشجار  ،دونمألف ( 374.4) دونم والخضراواتألف ( 963.7املساحة املزروعة باملحاصيل الحقلية حوالي ) بلغت 

 .2018حسب بيانات دائرة االحصاءات العامة لعام  ،( ألف دونم784.2)

 االنتاج الزراعي .2.2

( مليون دينار 2691وارتفعت الى ) 2008عام ( مليون دينار 1311قيمة االنتاج القائم للمنتجات الزراعية حوالي )بلغت 

( 529حوالي ) 2008الزراعي لعام  لإلنتاجالقيمة املضافة ، بينما بلغت 2018عام 

( مليون دينار 1688مليون دينار باألسعار الجارية، وارتفعت قيمة هذا الناتج إلى )

% 5.4و 2008% عام 32.8القيمة املضافة بين  ووتراوح معدل نم ،2018م عا

، وشكلت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلي اإلجمالي 2018عام 

 2018% عام 5.6 ارتفعت الىو  2008% عام 2.4بأسعار السوق الجارية حوالي 

النشاط وبالرغم من انخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلي اإلجمالي إال انه يلعب دورا مهما في 

% وذلك من 20-15االقتصادي من خالل سلسلة القيمة حيث تقدر مساهمة القطاع في النشاط االقتصادي ما بين 

والسياحة ألخرى كقطاع الصناعة والنقل والخدمات لقطاعات االقتصادية اخالل الروابط الخلفية واالمامية مع ا

منتجات الخضار والفواكه ولحوم الدواجن وزيت الزيتون  من عدد في الذاتي . كما حقق القطاع الزراعي االكتفاءوغيرها

على  ألردن يعتمد فههاما زال ا الحمراء واللحوم كالقمح والشعير املنتجات الزراعية من الكثير أن إال وبيض املائدة،

 املستوردات.
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 د.فواكه طازجة م د.خضار طازجة م

عمالة 
 اسرية
56% 

عمالة 
 دائمة
15% 

عمالة 
 موسمية

عمالة  3%
 عرضية

26% 

عمالة 
مستأجرة 

 اردنية
31% 

عمالة 
مستأجرة 

 وافدة
69% 

 الصادرات الزراعية .2.3

 ارجيةختجارة الالحصائيات إ تشير االردني، حيث وامليزان التجاري يشكل القطاع الزراعي جزءا مهما من قطاع الصادرات 

( مليون دينار 602.6بلغت )قيمة الصادرات الزراعية  إجمالين أ لألردن إلى

 وارتفعت% من اجمالي الصادرات الوطنية، 13.6وشكلت نسبة  2008عام 

وشكلت نسبة  2018( مليون دينار عام 720.7الى ) الصادرات الزراعية

من % 90.5، وتشكل األسواق العربية حوالي % من اجمالي الصادرات15.4

اما صادرات الخضار الطازجة فقد بلغت  سوق الصادرات الزراعية األردنية.

( مليون 427.6وارتفعت الى ) 2008( مليون دينار عام 262.7قيمتها حوالي )

. اما صادرات الفواكه 2018( مليون دينار عام 206.9باالنخفاض الحاد الى ان وصلت الى ) توبدأ 2014دينار عام 

وبدأت  2013( مليون دينار عام 135.9وارتفعت الى ) 2008 ( مليون دينار عام38الطازجة فقد بلغت قيمتها حوالي )

 .2018( مليون دينار عام 93.7الى ان وصلت الى ) التدريجيباالنخفاض 

 العمالة الزراعية .2.4

 الزراعي بعدللقطاع  أنكما   
 
 اقتصادي ا

 
 واجتماعي ا

 
 خاصا

 
، حيث بلغ اجمالي فرص العمل في القطاع حوالي في الريف ا

 األرياففي  أسرة ألف( 118دخل لحوالي )الدر امصأحد عتبر وت فرصة عمل،( الف 210)

% من اجمالي 56وشكلت نسبة  من خالل العمالة االسرية في القطاع الزراعي والبوادي

اما العمالة املستأجرة بكافة اشكالها الدائمة واملوسمية والعرضية فقد . العمالة في القطاع

( الف فرصة عمل 31فرصة عمل وتوزعت على العمالة الدائمة حوالي )الف ( 91بلغت )

% 3( الف فرصة عمل شكلت نسبة 6.6والعمالة املوسمية حوالي ) ،%15وشكلت نسبة 

 املستأجرة. العمالة% من اجمالي 26( الف فرصة عمل وشكلت نسبة 53.4العرضية ) العمالةو 

الى ان  2017لعام  االردنيون والوافدون فتشير بيانات دائرة االحصاءات العامةاما توزيع العمالة الزراعية املستأجرة بين 

( الف فرصة عمل 28.7اجمالي عدد فرص عمل االردنيون من العمالة املستأجرة فبلغت )

( 62.7بينما بلغ عدد العمال الوافدين حوالي ) املستأجرة% من العمالة 31شكلت نسبة 

مما يدل على أن القطاع ، اجمالي العمالة املستأجرة% من 69عامل وافد وشكلوا نسبة 

توفر التأمينات  نظرا لطبيعة العمل القاسية وعدمالزراعي غير جاذب للعمالة األردنية 

اما على الصعيد الوطني فقد بلغت نسبة  االجتماعية واألمن واالستقرار الوظيفي.

وللقطاع الزراعي  .2018% من اجمالي املشتغلون لعام 3.8 سنة في قطاع الزراعة 15املشتغلون الذين تزيد اعمارهم عن 

اهمية في الجندر حيث تعمل الكثير من النساء في القطاع حيث بلغ عدد فرص العمل املستأجرة التي تشغلها النساء 

  % من اجمالي العمالة املستأجرة في قطاع الزراعة.20.2( الف فرصة عمل وشكل عمل النساء حوالي 18.5حوالي )

 الزراعة والبيئة .2.5

 باملوارد الطبيعية. حيث تعنى التنمية الزراعية باستثمار وتطوير املوارد 
 
تعتبر الزراعة أكثر قطاعات االقتصاد ارتباطا

. وبالنسبة لألراض ي والغطاء النباتي )حراج ومراعي( بشكل 
 
 ما تترك دون استثمار إذا لم تستثمر زراعيا

 
الطبيعية التي غالبا

بعدين: بعد  وتدهور ذ واتها اإلنتاجية. وهنم استثمارها يؤدي إلى تدهور خصائصها الطبيعية وإمكاخاص فإن عد
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 معدل نمو القيمة المضافة

لذي يخل بشروط التنمية وبعد بيئي يؤدي إلى اختالل التوازن البيئي ا ،هام اقتصادي يقلل من قيمتها كمورد اقتصادي

 .املستدامة

 قطاع الزراعةتحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على  .3

يمتلك القطاع الزراعي قدرات كبيرة كامنة لم يتم استغاللها ومن شأن تطوير االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ان 

يشخص مكامن الخلل واطالق االمكانات التي تمكن القطاع 

وتحسين مستوى املعيشة  والزراعي من استعادة زخم النم

وفعالية القطاع في خلق للمزارعين من خالل زيادة االنتاجية 

 .لألردنيينفرص العمل املنتجة والالئقة 

 ان القطاع الزراعي دخل في حلقات مفرغة واصبح 
 
بات واضحا

يعاني من مجموعة من التحديات وابرزها ضعف قدرة القطاع 

السلبي على  التأثير مما ادى الى  وعلى زيادة معدالت النم

مستويات معيشة املزارعين وانتشار البطالة في الريف والبادية 

يحقق القطاع االزدهار الذي يأمله املزارعون، أن وارتفاع معدالت الفقر الريفي. وقد حالت عوامل داخلية وخارجية دون 

ق االسواق الزراعية في كال الدولتين وكذلك فخارجيا بدأت االضطرابات االقليمية في سوريا والعراق والتي نتج عنها اغال 

التي  االزمة الخليجية االخيرة االتحاد االوروبي وتركيا وروسيا، وكذلكحالت دون وصول الصادرات الزراعية الى دول 

االسواق القطرية امام املنتجات الزراعية. اما داخليا فساهمت عوامل عديدة في ابقاء القطاع في حلقة مفرغة  تاغلق

الى ازمة جائحة كورونا املستجد التي ادت الى اغالق االسواق  باإلضافةرتفاع كلفة االنتاج والطاقة والعمالة الزراعية، كا

ويضاف الى ذلك  وارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج والنقل، النشطة الزراعيةاملحلية لبعض الفترات وتقييد العمل في ا

 على اي خطة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي ما لم يتم اخذها وجميع هذه العوا تراجع القوة الشرائية.
 
مل تؤثر سلبا

وتحسين بيئة العمل في القطاع وضمان نجاح الخطط التنموية في تحقيق بعين االعتبار ووضع برامج واجراءات ملعالجتها 

 اهدافها.

 تحليل نقاط الضعف والتهديدات التي تؤثر على قطاع الزراعة .3.1

 متزايدة على القطاع الزراعي، وقد ادت الى ضعف تنفيذ االستراتيجيات 
 
تشكل نقاط الضعف والتهديدات ضغوطا

السابقة وعدم قدرة القطاع على االستفادة من االمكانات املتاحة في مجال تطويره وتحديثه، وبالرغم من تشخيص هذه 

عالجة هذه العوائق بصورة جذرية، وهو ما ستعمل عليه العوامل في السياسات الزراعية اال انه لم تتضمن برامج مل

 يلي شكل يبين اهم عوامل الضعف والتهديدات التي تواجه قطاع الزراعة: فيمااالستراتيجية الحالية، 
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 قطاع الزراعة القوة والفرص فيتحليل نقاط  .3.2

من معالجة العوائق الداخلية  والتأكدوفي ظل التحديات السابقة ال بد من اعادة النظر في السياسات الزراعية القائمة 

خالل التركيز على ادخال  والخارجية والتركيز على اولويات املرحلة القادمة خاصة في تحديث القطاع الزراعي من
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التكنولوجيا الزراعية الحديثة وزيادة االنتاج واالنتاجية والتشغيل من خالل استغالل نقاط القوة والفرص املتاحة 

 .للقطاع الزراعي
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حلة القادمة
ت المر

اولويا
 

 هيكلة القطاع الزراعيتنظيم وإعادة 

 رقمنة القطاع الزراعي

 استخدام التكنولوجيا الحديثةتعزيز 

 والمحاصيل االستراتيجية االنتاج واالنتاجيةالتركيز على 

 سلسلة  العمليات اللوجستيةتطوير 

 تطوير سلسلة الصناعات الزراعية

 سلسلة  الصادرات الزراعيةتطوير 

 تنمية الحراج والمراعي

 

 اولويات املرحلة القادمة .4

بها اململكة خالل تفش ي جائحة كورونا تم اعادة  مرت واالزمة التيوفي ضوء التحليل السابق للعوامل الداخلية والخارجية 

للقطاع الزراعي خالل الفترة املتبقية من االستراتيجية وقد تضمنت ثمانية اولويات سيتم التركيز علهها  األولوياتترتيب 

 وهي: 2025-2020خالل الفترة 

 

 

  

 

 الشركاء الرئيسيون في تنفيذ االستراتيجية: .5

سيشارك في تنفيذ االستراتيجية العديد من الشركاء سواء من الوزارات واملؤسسات الحكومية والشركاء      

ختلف درجة مشاركة كل شريك حسب درجة استفادته او تأثره من املنظمات الدولية واالقليمية. وستاملحليون و 

االستراتيجية على  تأثير ات صورة واضحة عن درج إلعطاءانشطة وبرامجها، حيث تم تحليل اصحاب املصلحة 

 مختلف الشركاء.
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 الشركاء الرئيسيون في تنفيذ االستراتيجية

الدول المانحة والمنظمات الدولية 
 واالقليمية

منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة 
FAO 

برنامج االمم المتحدة االنمائي 
UNDP 

 wfpبرنامج الغذاء العالمي 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية  
 ESCWAواالجتماعية لغرب آسيا 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  
IFAD 

 WBالبنك الدولي 

 USDAوزارة الزراعة االمريكية 

 EUاالتحاد االوروبي 

 GIZوكالة التعاون الفني االلماني 

 السفارة الهولندية

 معهد سيام باري

CIHEAM Bari 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المركز االقليمي لالصالح الزراعي 
 والتنمية الريفية 

 الشركاء المحليون

 االتحاد العام للمزارعين االردنيين

 غرفة صناعة االردن

 غرفة تجارة االردن

تجار، اصحاب )النقابات الزراعية 
 (الخ..معاصر 

 نقابة المهندسين الزراعيين

 نقابة االطباء البيطريين

 الجمعيات الزراعية المتخصصة

 الجمعيات التعاونية الزراعية

 المؤسسات الحكومية

 دائرة االحصاءات العامة

 المركز الوطني للبحوث الزراعية

 مؤسسة االقراض الزراعي

 المؤسسة التعاونية االردنية

 سلطة وادي االردن

 الجمعية العلمية الملكية

 الجامعات الحكومية 

 تنظيم  الوزارات الحكومية

 وزارة الزراعة

 وزارة المياه والري

 وزارة المالية

 وزارة التخطيط

 وزارة البيئة

 وزارة العمل

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 وزارة السياحة

 وزارة الشباب
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 الفرضيات الرئيسة التي بنيت عليها االستراتيجية  .6

في التنمية االقتصادية القطاع الزراعي في خلق القيمة املضافة ودوره  توفر القناعة لدى الدولة بأهمية ·

 واالجتماعية والبيئية 

  2025-2020% سنويا خالل الفترة 2.5زيادة عدد السكان في اململكة بمعدل  ·

 2025-2020% سنويا خالل الفترة 2.3الثابتة بنحو باألسعار املحلي االجمالي  نمو الناتجتحقيق معدالت  ·

 .2025-2020الفترة % خالل 3.8زيادة معدل االستهالك من السلع الغذائية بنحو ·

 ملشاريع التي ستنفذها وزارة الزراعة.توفر التمويل للبرامج وا ·

 توافر التنسيق والتعاون بين املؤسسات الحكومية املعنية في تنفيذ االستراتيجية. ·

 قيام القطاع الخاص باالستثمار في البرامج واملشاريع املناطة به في االستراتيجية ·

 

 

 .واالستراتيجيات السابقة استعراض واقع ومؤشرات القطاع الزراعي  ·

  .للموارد والقطاعات الزراعيةتقييم البيئة الداخلية والخارجية  ·

 2025-2016مراجعة االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية  ·

 .تحليل اثر ازمة جائحة كورونا على القطاع الزراعي ·

 .2025االسترشاد برؤية األردن  ·

 )على خطى النهضة( 2021-2020االسترشاد بأولويات عمل الحكومة  ·

 مناقشة مراجعة االستراتيجية مع مجلس الشراكة الزراعي ·

 .تحديد االولويات واالهداف االستراتيجية للمرحلة القادمة ·

 

 

 

 

 

 خطوات إعداد االستراتيجية: .7
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  :2025الرؤية والرسالة واالهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لقطاع الزراعة في العام  .8

 

 

 

  

قطاع زراعي منظم 
 ومتطور

العمل مع الشركاء على 
تنظيم وتنمية القطاع 

الزراعي من اجل قطاع 
متطور ومستدام يحافظ 
على البيئة والموارد 

الزراعية ويعزز االعتماد 
على الذات في انتاج 

الغذاء ويكون له مساهمة 
فاعلة في التنمية 

االقتصادية ويلبي متطلبات 
االسواق الداخلية 

 والخارجية

تنظيم واعادة هيكلة القطاع الزراعي للوصول  اعادة هيكلة القطاع الزراعي
 الى قطاع زراعي مهني ومنظم

تعزيز استخدام تكنولوجيا االتصاالت في قطاع  القطاع الزراعي رقمنة
 الزراعة

تعزيز االستثمار والبنية المعرفية في مجال  استخدام التكنولوجيا الحديثةتعزيز 
 التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة

 االنتاج واالنتاجيةالتركيز على 
 والمحاصيل االستراتيجية

زيادة االنتاج واالنتاجية وتعزيز االمن الغذائي 
 واالعتماد على االنتاج الزراعي المحلي

سلسلة  العمليات تطوير 
 تحسين جودة المنتجات الزراعية اللوجستية

تطوير عناقيد الصناعات الزراعية القائمة على  تطوير سلسلة الصناعات الزراعية
 المدخالت المحلية

سلسلة  الصادرات تطوير 
 تعزيز الميزة التنافسية للصادرات الزراعية الزراعية

المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم  تنمية الحراج والمراعي
 االيكولوجية

 الرسالة
Mission 

 الغايات 
Strategic Goals 

 الرؤيا
Vision 

 االولويات
Priorities 
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 االولويات واالهداف االستراتيجية واملخرجات واملمكنات والتدخالت االستراتيجية .9

 : تنظيم واعادة هيكلة القطاع الزراعي(1االولوية ) .10.1

القطاع الزراعي للوصول الى قطاع زراعي منهي ومنظمالهدف االستراتيجي: تنظيم واعادة هيكلة   

 واقع التنظيم في القطاع الزراعي .10.1.1

 التشريعات

 2015ة لسن( 13ينظم العمل في القطاع الزراعي مجموعة من التشريعات والقوانين على رأسها قانون الزراعة رقم )

مادة لتنظيم كافة االنشطة واالجراءات  73الزراعة، وتضمن القانون  مهام وواجبات وزارةوتعديالته، وحدد القانون 

التي تحدد االجراءات العملية لتنفيذ الزراعة، وانبثق عن القانون مجموعة من التعليمات  بقطاعوالعمليات املتعلقة 

لزراعي والتي لم تغطهها ملعالجة االمور املستجدة في القطاع ا 2015الى عدة تعديالت منذ عام  مواد القانون، وقد خضع

 ويضمن سالمة انتاج 
 
املنتجات الزراعية وكذلك ترخيص االنشطة  وتداول النصوص السابقة. ويعتبر القانون متطورا

 االقتصادية الزراعية.

 الوزارات واملؤسسات الحكومية

 ،ةث الزراعيو الوطني للبحاملركز مثل  وهيئات حكومية تعنى وزارة الزراعة بالقطاع الزراعي إضافة الى عدة مؤسسات

ووزارة  ،املياه والري  وزارة، إضافة الى ات االردنيةوالجامع ،املؤسسة التعاونية االردنيةو  ،مؤسسة اإلقراض الزراعيو 

التربية والتعليم والتي تؤثر ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة املالية ووزارة االشغال العامة واالسكان، ووزارة ، البيئة

 ي القطاع  بشكل غير مباشر.ف

 املجالس واللجان

املجلس الزراعي االعلى  اعية على مستوى اململكة حيث يقوم تقوم العديد من املجالس املتخصصة برسم السياسة الزر 

الذي يرأسه دولة رئيس الوزراء بمهام تحديد اهداف التنمية الزراعية واقرار السياسات الزراعية والتنسيق بين الوزارات 

 .ية فيما يتعلق بالبرامج الزراعيةواملؤسسات الحكوم

التنسيق  بهدف 2010طلق في العام بين القطاعين العام والخاص في القطاع الزراعي  الذي ان الزراعي مجلس الشراكة

بين وزارة الزراعة ومؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذها الوزارة وتمس مصالح القطاع الخاص 

 زيادة االستثمار في الخدمات العامة في قطاع الزراعة. وتهدف بالنهاية الى

لة سة وزير الزراعة لتكون مظبرئا 2011في العام  الوزراءجلس الغذائي التي استحدثت بقرار من م لألمناللجنة العليا 

لبرامج االمن الغذائي وتضم في عضويتها ممثلين من القطاع العام والخاص واملؤسسات غير الحكومية لتقوم بمهمة رسم 

 سياسات االمن الغذائي.   
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وتم اعادة تشكيلها  1985في العام     الوزراءس اللجنة التوجههية للبرامج  واملشاريع الزراعية التي تشكلت بقرار من مجل

لة للبرامج واملشاريع الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة وتضم في ئاسة وزير الزراعة لتكون مظبر   2012في العام  

 عضويتها ممثلين من القطاع العام والخاص.

 نياالردني للمزارعيناالتحاد العام  

هيئة اهلية شعبية غير  وهو وتعديالته  1997لسنة  19القانون رقم  بموجب نياالردني للمزارعينالعام  االتحادتأسس 

الى فرع خاص ملنطقة وادي االردن  باإلضافةحكومية ويعتبر الهيئة املمثلة لشريحة املزارعين في جميع محافظات اململكة 

مستقل ماليا واداريا ويمارس  واعتبارية وهشخصية ببموجب القانون متع االتحاد توي .ذات البعد الزراعي االستراتيجي

ن في وكذلك تمثيل املزارعين االردنييربحية حيث يهدف الى خدمة قطاع املزارعين  نشاطاته واعماله العتبارات غير 

املجاالت املتعلقة بالزراعة. ويتم تمثيل املزارعين في االتحاد من خالل الهيكل الهرمي حيث ينتسب املزارعون في 

املحافظات الى فروع االتحاد وينتخبون مجالس ادارات الفروع، وتشكل مجالس ادارات الفروع الهيئة العامة لالتحاد 

العام، ويوجد العديد من االتحادات النوعية املتخصصة املشكلة بموجب قانون االتحاد كاتحاد النحالين واالتحاد النوعي 

 ن.االردنيي للمزارعينالهيئة العامة لالتحاد العام  وتمثل االتحادات النوعية في للدواجن وغيرها

االتحاد اال ان قاعدة العضوية ما زالت محدودة حيث ال يتعدى اعضاء  تأسيسبالرغم من الفترة الطويلة التي مرت على 

 . % من الحائزين الزراعيين في اململكة2.4( االف مزارع ويشكلون نسبة 5الهيئة العامة للفروع )

 الزراعية   التعاونيات

تلعب الجمعيات التعاونية دورا محوريا في تطوير القطاع الزراعي حيث تمكن صغار املزارعين من االستفادة من مزايا 

االنتاج الكبير وخاصة ما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في االنتاج الزراعي وخفض تكاليف االنتاج. وقد ساهمت 

القطاع الزراعي وخاصة في تبني تقنيات الري بالتنقيط واستخدام االسمدة خالل حقبة الجمعيات التعاونية في تطوير 

 جمعية تعاونية زراعية. (325حوالي )  2020 عام السبعينات والثمانينات من القرن املاض ي والتي بلغ عددها في

 1997( لسنة 18نون التعاون رقم )تم معالجة التداخل بين الدور الحكومي واالهلي في العمل التعاوني من خالل اصدار قا

مما ساهم  2014انجازه الى عام  تأخر  اال ان االنظمة التي تساهم في بناء هيكل التعاون االهلي مثل نظام االتحاد التعاوني

في عدم قدرة الجمعيات التعاونية على ممارسة عملها الريادي في القطاع الزراعي وعدم تحقيق اهداف القانون في انهاء 

 لتباس بين الدور الحكومي واالهلي في القطاع التعاوني.اال

 الجمعيات الزراعية  املتخصصة غير التعاونية 

تلعب الجمعيات الزراعية املتخصصة غير التعاونية دورا مهما في تنظيم القطاع الزراعي حيث تعتبر هذه الجمعيات اطارا 

( لسنة 51ارة التنمية االجتماعية بموجب قانون الجمعيات رقم ). ويتم تسجيلها في وز الزراعة املتشابهة ألنماطتنظيميا 

على اعمال هذه الجمعيات وقد بلغ عدد هذه الجمعيات الزراعية  باألشرافوتقوم وزارة الزراعة بموجب القانون  ،2008

 .ت حديثة العهد في القطاع الزراعيجمعية. وتعتبر هذه الجمعيا 23غير التعاونية  الزراعيةاملتخصصة 

 الشركات واملؤسسات الزراعية 
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تعتبر الشركات واملؤسسات املسجلة من اهم االطر التنظيمية للقطاع الزراعي وتعتبر القطاع الرسمي الخاص في القطاع 

وبلغ عددها في القطاع  مؤسسات فردية وا الزراعي وتقوم وزارة التجارة والصناعة بتسجيل هذه املؤسسات والشركات

. واغلب هذه الشركات تمارس اعمال توريد مستلزمات االنتاج الزراعي 2018شركة ومؤسسة عام  8205حوالي  الزراعي

ومؤسسة تمارس انشطة االنتاج الزراعي بشقيه النباتي  شركة 303وكذلك استيراد وتصدير املنتجات الزراعية، وحوالي 

 والحيواني.

التي تهدف الى اعادة هيكلة القطاع الزراعي على مختلف املحاور وقد تبنت هذه االستراتيجية مجموعة من السياسات 

درتها على التنسيق واالنسجام قتها وبما يساهم في زيادة ظيمية للقطاع الزراعي لزيادة كفاءالتي تتضمنها الهياكل التن

 لتعظيم الفوائد االقتصادية في القطاع.

 واملمكنات واملبادرات ذات االولويةاملخرجات  .10.1.2

 تنفيذ االجراءات التالية:اعة بالتعاون مع الجهات املعنية لهذه االولوية ستعمل وزارة الزر  لترجمة

 املزارعين  تنظيم

 .االردنيين لمزارعينل العام تحادالا قانون  تعديل ·

 االتحاد في املمثلة الزراعية القطاعات تمثيلزيادة  ·

 الزراعية االنشطة تنظيم

 .لترخيص كافة االنشطة الزراعية االنشطةاملتعلقة بترخيص  تشريعاتال تطوير وتعديل ·

 مؤسسات االعمال الزراعية تنظيم

 اصدار قانون غرفة زراعة االردن ·

 الزراعية التعاونيات تنظيم

 .الزراعية التعاونيات تنظيم التي تعمل على تشريعاتال تطوير وتعديل ·

 اتحاد نوعي للجمعيات التعاونية الزراعية. تأسيس ·

 الزراعية الحكومية الخدمات تطوير

 .شاملة زراعية بيانات قاعدة انشاء ·

 .الحكومية لزراعيةانشاء وتطوير املرافق ا ·

  .الزراعة لوزارة املؤسسية القدرات بناء ·

 الزراعية الحكومية الخدمات وتشغيل وادامة تطوير ·

 .املياه واستهالك العمالة وتشغيل املنشآت بتسجيل الحكومية الزراعية الخدمات ربط ·
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 الزراعية املخاطر ادارةخدمات صندوق  تحسين

 .الزراعية املخاطر من اكبر عدد ليشمل الزراعية املخاطر صندوق  قانون  تعديل ·

 التعاوني التكافلي التامين برنامج تأسيس ·

 .التعاوني التكافلي التامين شركة تأسيس ·

 .الزراعية املخاطر ادارة صندوق  خدمات تطوير ·

 االداء الرئيسية للهدف االستراتيجي االول:مؤشرات قياس  .10.1.3

 :وسيعرف املزارعون مدى نجاح تحقيق هذه االولوية من خالل قياس املؤشرات التالية 

 2025% عام 95ليصل الى  الخدمة متلقي رضا نسبةزيادة  

 % من املزارعين50 الى لتصل املزارعين  اتحاد في العضوية قاعدة توسيع 

 الزراعية االنشطة من الف 70 تسجيل 

 االردن زراعة غرفة في زراعية اعمال مؤسسة 8000 تنظم 

 جمعية  500 الى ليصل الفاعلة الزراعية الجمعيات عدد زيادة 

 .%20 بنسبة الزراعة وزارة تقدمها التي الخدمات من املستفيدين املزارعين عدد زيادة 

 .املياه واستهالك والتشغيل بالتسجيل حكومية زراعية خدمة 43 ربط 

 %50 بنسبة الزراعية املخاطر ادارة صندوق  خدمات من املستفيدين املزارعين عدد زيادة 
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 تنظيم وإعادة هيكلة القطاع الزراعي 

 تنظيم واعادة هيكلة القطاع الزراعي للوصول الى قطاع زراعي مهني ومنظم

تحسين خدمات صندوق ادارة 
 المخاطر الزراعية

تعديل قانون صندوق المخاطر 
ليشمل عدد اكبر من المخاطر 

 .الزراعية

تأسيس برنامج التامين 
 التكافلي التعاوني

تأسيس شركة التامين التكافلي 
 .التعاوني

تطوير خدمات صندوق ادارة 
 المخاطر الزراعية

تطوير الخدمات الحكومية 
 الزراعية

انشاء قاعدة بيانات زراعية 
 شاملة

انشاء وتطوير المرافق 
 الزراعية الحكومية

تطوير وادامة الخدمات 
 الزراعية

بناء القدرات المؤسسية 
 لوزارة الزراعة

ربط الخدمات الزراعية الحكومية 
بتسجيل المنشآت وتشغيل العمالة 

 واستهالك المياه

 تنظيم التعاونيات الزراعية

تطوير وتعديل التشريعات التي 
تعمل على تنظيم التعاونيات 

 الزراعية

تاسيس اتحاد نوعي 
للجمعيات التعاونية 

 الزراعية

 تنظيم االنشطة الزراعية

تطوير وتعديل التشريعات 
المتعلقة بترخيص االنشطة 
الزراعية لترخيص كافة 

 االنشطة

اصدار قانون غرفة زراعة 
 االردن

 تنظيم  المزارعين

تعديل قانون اتحاد المزارعين 
 ليشمل معظم المزارعين

زيادة تمثيل القطاعات 
الزراعية في االتحاد العام 

 للمزارعين االردنيين

 المخرجات
Out Put 

 

 الممكنات
Enablers 

 االولوية
priority 

 الغاية
Out Come 
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 القطاع الزراعي : رقمنة القطاع(2االولوية ) .10.2

ات في قطاع الزراعةتعزيز استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلوم: الهدف االستراتيجي  

 واقع الرقمنة في قطاع الزراعة .10.2.1

 الرقمية التقنيات تطبيق يمكن. الزراعة قطاع في الرقمية التقنيات وتطبيق وتطوير تصميم إلى الرقمية الزراعة تشير

 والفردية املثلى اإلدارة إلى للموارد العامة اإلدارة من التحول  يعكس مما ،الزراعية األغذية إنتاج نظم جوانب جميع على

  الرقمية الزراعة توفر قد. بالبيانات واملدفوعة واملتصلة والواقعية
 
 الزراعة قطاع يواجهها التي للتحديات حلوال

ا إنتاجية أكثر زراعية نتائج توليد في تساعد أن الرقمية للتقنيات يمكن. الريفية واملجتمعات
 
 يمكن. واستدامة وإنصاف

 الزراعة. والكفاءة اإلنتاجية وتحسين الزراعية النظم لتحسين للبيانات واملكثفة املترابطة الحاسوبية التقنيات استخدام

 بتفاعل يزتتم والتي الرقمية التقنيات بفضل ممكنة أصبحت التي ،الرابعة الصناعية الثورة مظاهر أحد هي الرقمية

اصبحت . كما ان بيانات البنك الدولي تشير الى انها والرقمية والبيولوجية املادية املجاالت بين الفروق وتمح التي التقنيات

جاذبة لالستثمار حيث ارتفع االستثمار في راس املال املخاطر في 

مليار دوالر  3ليصل الى  2003مليار دوالر عام  0.5الزراعة من 

 .2015عام 

منها  األدوات من مجموعة الرقمية الزراعة تشمل

 القائمة التقنياتو  ،الروبوتاتو  ،block chain و ،املستشعرات

 وأدوات ،التخاذ القرار التحليلية واألدوات ،السحابة على

ا استخداماتها تختلفو . الرقمي االتصال  شريحة على اعتماد 

نة التقنيات تشملو . الزراعة قطاع في إضافية تقنيات إدخال مع وتتطور  ،علهها تطبيقها يتم التي القيمة سلسلة
ّ
 املمك

 ونظم ،(GPS) العاملية املواقع تحديد أنظمةو  الزراعة ألنظمة الدقيقة الزراعة ممارسات تدعم التي الجغرافي للموقع

 طيار بدون  والطائرات ،والنائي القريب الطيفي واالستشعار ،الدقيقة التربة عينات وأخذ ،(GIS) الجغرافية املعلومات

(UAV)، الالسلكية الترددات وتحديد ،املاشية تربيةو . ومراقبة العمليات ،املوجهة واملعدات التلقائي والتوجيه (RFID)، 

 في الزراعةعلى نظم  تطبقو . اآللية والتغذية الحلب وأنظمة

 واملزارع الداخلية واملزارع الزراعية الدفيئات) حكومةامل اتبيئال

 بشكل الرقمية التقنياتويتجه استخدام  .(واملائية الرأسية

 .في قطاع الزراعة متزايد

 سلسلة مراحل جميع على الزراعة لقطاع الرقمي التحول  ينطبق

 في بما ،املزارعين سلوك على يؤثر فقد: الزراعية الغذائية القيمة

 مع عالقات وبناء منتجاتهم وبيع مزارعهم إدارة كيفية ذلك

 للمزارعين الصلة ذات البيانات من وغيرها األسعار معلومات لنشر منصة الرقمية التقنيات توفر أن يمكن. العمالء

 وخدمات ،والدولية املحلية األسواق إلى الوصول  تسهيل وكذلك ،األخرى  الريفية والشركات الصغيرة الحيازات أصحاب
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 ضمن التتبع نظام تعزيز الرقمية للزراعة يمكن. املحاصيل وتأمين االئتمان ذلك في بما املالية والخدمات ،اإلرشاد

 و وه ،املياه استخدام كفاءة تحسين إلى الرقمي التحول  يؤدي قد. الزراعية املنتجات سالمة زيادة وبالتالي ،القيمة سالسل

املستدامة ومجاالت استخدام  والتنمية الغذائي األمن وتحقيق ،املناخ لتغير السلبية اآلثار مع التكيف في مفيد

 التكنولوجيا الرقمية في قطاع الزراعة  

 الطازجة والخضروات الفواكه منتجي وصول  تسهل أن يمكن التي الرقمية التقنيات اعتماد على قيود توجد ال األردن، في

 من٪  56و للخضروات املحلي اإلنتاج من٪  50 حوالي وإربد والزرقاء عمان في الجملة أسواق تتلقى حيث األسواق إلى

 ماركت السوبر ومحالت بالتجزئة البيع أسواق إلى مباشرة املحلي اإلنتاج باقي بيع يتم الفاكهة من املحلي اإلنتاج

 على التطبيقات بعض هناكف. الزراعي القطاع في محدودة الرقمية التكنولوجيا تزال ال ،ذلك من الرغم علىو  .واملصدرين

 كميات املوقع الكبرى يعرض عمان ألمانة التابع والخضروات الجملة سوق  موقع مثل كبيرة، بشعبية تحظى التي الويب

. واألغلبية واألدنى األعلى هي فئات ثالث إلى تنقسم السوق  في املتداولة وأسعارها واملحلية املستوردة والفواكه الخضار

 على واملوقع يحتوي ( JEPA) والفواكه للخضار األردنيين واملنتجين املصدرين لجمعية تابع اإلنترنت على آخر موقع هناك

 والكثير والفواكه للخضروات املستوردة البلدان أسواق في أسعار وكذلك ،املنتجة البلدان في املحلية األسعار عن بيانات

 تطبيقات إلنشاء الخاص القطاع في مبادرات هناك، و .املصدرون يحتاجها التي واملواصفات واملعلومات البيانات من

 السوق  موقع التطبيقات هذه ومن ،واملستهلكين املنتجين ربط خالل من وأ اإلنترنت عبر والفواكه الخضار لتسويق

ا يقتصر الزراعي التسويق ركن لكن األردن، في األكبر اإللكتروني التسويق موقع ووه  املفتوح  واألطعمة الطعام على تقريب 

 اإلنجليزية باللغة مصمم واملوقع املزارعين مستوى  على بشعبية يحظى ال املوقع هذا لكن ،غوركم موقع يوجدو . الشعبية

 .شخص 600 حوالي و ه املتابعين عدد أن إلى املوقع بيانات وتشير

 القطاعات بقية عن متخلفة تزال ال األردن في الزراعي القطاع في الرقمية التكنولوجيا أن القول  يمكننا ،عام بشكل

 الطابع إضفاء إلى ويحتاج رسمي غير كقطاع مصنف األردن في الزراعي القطاع أن حقيقة إلى هذا ويرجع ،االقتصادية

 2022-2018 املتوازن  و بالنم املتعلقة السياسات إصالح مصفوفة في هذا نوقش. املستويات جميع على املؤسس ي

 .لندن مؤتمر في إطالقها وتم األردنية الحكومة اعتمدتهاو 

 في الزراعة وزارة تنفذها التي التدريبية الزراعية املشاريع لصالح املنفذة الخاص للقطاع املبادرات من العديد هناك

. والحسن إربد محافظة/  الشمالية الشونة ومحطة مأدبا محافظة/ الوالة ومحطة البلقاء محافظة/ الحسين محطة

 الحرارة ودرجات والتسميد الري  في للتحكم اإللكترونية البرامج تصميم تم حيث ،الطفيلة محافظة/ الزراعية املحطة

 الحرارة ودرجة والتسميد الري  في للتحكم الزراعية العمليات لرقمنة األردن في الكبيرة املزارع في مبادرات هناكو  .والرطوبة

 عمان محافظة/ الجيزة البلقاء،/ عال دير في مزارع في األردني الخاص القطاع قبل من البرنامج هذا تنفيذ تم. والرطوبة

 . املفرق  وفي محافظة اربد، محافظة/ الشمالية الشونةو 

وتبنت هذه االستراتيجية العديد من السياسات املتعلقة برقمنة القطاع الزراعي وكذلك بناء القدرات لدى املزارعين 

ومؤسسات االعمال الزراعية التي قد تستفيد من التطبيقات الرقمية وكذلك بناء القدرات للموظفين العاملين في وزارة 

 من املزارعين واملستثمرين في قطاع الزراعة. لتقديم الخدمات الرقيمة لكل لتأهيلهمالزراعة 



 25 

 واملمكنات واملبادرات ذات االولويةاملخرجات  .10.2.2

 تنفيذ االجراءات التالية:اعة بالتعاون مع الجهات املعنية للترجمة هذه االولوية ستعمل وزارة الزر 

 الرقمية الزراعية الحكومية الخدمات كفاءة رفع

 وانتاجية املخاطر وادارة الكتروني واالرشاد االسواق الى والوصول  املزرعية للسجالت رقمية منصة انشاء ·

 .املياه

 االلكترونية والتصدير االستيراد رخص اصدار ·

 والحيوانية النباتية الصحة الشهادات رقمنة ·

 الحقلية للمحاصيل املنشأ شهادات رقمنة ·

 الزراعية للمنشآت والتراخيص التسجيل رقمنة ·

 النباتية الثروة مختبرات نتائج شهادات رقمنة ·

 الزراعية بالرقمنة املعرفة ونشر القدرات بناء

 الخضراء املهارات خالل من والسيدات للشباب االجتماعي اإلدماج تعزيز ·

 .االسواق الى الوصول  في الرقمية التقنيات استخدام دعم ·

 النخيلسوسة  ومراقبة لتتبع االصطناعي والذكاء الرقمية التطبيقات ادخال ·

 .والخارجية الداخلية االسواق معلومات نظام تشغيل ·

 االسماك قطاع في واالتصاالت املعلومات لوجياو تكن استخدام تعزيز ·

 االسماك قطاع في لالستثمار رقمية خارطة اعداد ·

 

 مؤشرات قياس االداء الرئيسية .10.2.3

 التالية :وسيعرف املزارعون مدى نجاح تحقيق هذه االولوية من خالل قياس املؤشرات 

 %30 بنسبة الرقمية الحكومية الزراعية الخدمات من املستفيدين املزارعين زيادة عدد 

 .خدمات 22 الى لتصل الرقمية الحكومية الزراعية الخدمات عدد زيادة 

 .سنويا% 6 بنسبة الرقمية واملهارات املعارف نسبة زيادة 
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 رقمنة القطاع الزراعي

 تعزيز استخدام تكنولوجيا االتصاالت في قطاع الزراعية 

 بناء القدرات ونشر المعرفة بالرقمنة الزراعية

ادخال التطبيقات الرقمية والذكاء االصطناعي 
 لتتبع ومراقبة سوسة النخيل

تعزيز اإلدماج االجتماعي من خالل 
 المهارات الخضراء

استعمال تطبيقات التكنولوجيا الذكية في 
 الزراعة

دعم استخدام التقنيات الرقمية في 
 الوصول الى االسواق

تشغيل نظام معلومات االسواق الداخلية 
 والخارجية

تعزيز استخدام تكنلوجيا المعلومات 
 واالتصاالت في قطاع االسماك

اعداد خارطة رقمية لالستثمار في 
 قطاع االسماك

 الرقمية رفع كفاءة الخدمات الحكومية الزراعية

 رقمنة السجالت  الزراعية الحالية

اصدار رخص االستيراد والتصدير 
 االلكترونية

رقمنة الشهادات الصحة النباتية 
 والحيوانية

رقمنة شهادات المنشأ للمحاصيل 
 الحقلية

رقمنة التسجيل والتراخيص 
 للمنشآت الزراعية

رقمنة شهادات نتائج مختبرات 
 الثروة النباتية

 تقديم خدمات االرشاد الزراعي االلكتروني

 المخرجات
Out Put 

 

 الممكنات
Enablers 

 االولوية
priority 

 الغاية
Out Come 
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 : استخدام التكنولوجيا الزراعية (3االولوية ) .10.3

  الزراعة قطاع في الحديثة التكنولوجيا مجال في املعرفية والبنية االستثمار تعزيز: الهدف االستراتيجي

 واقع استخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة .10.3.1

 تأخذ  بشكل عام، و سلسلة القيمة الزراعية بأكملها على ادخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة العمل يتطلب العمل على

اتجاهات استخدام التكنولوجيا ثالثة محاور اولها: االنتاج بشكل مختلف باستخدام اساليب جديدة، حيث نتج عنه في 

اولية، وانتاج واستخدام البالستيك الحيوي.  الوقت الحالي الزراعات املائية وانتاج واستخدام الطحالب كمواد

الصحراوية والزراعة في مياه البحر. واملحور الثاني:  استخدام  الزراعة و نحتتجه  حور واالتجاهات املستقبلية  لهذا امل

في الوقت الحالي  كفاءة سلسلة الغذاء حيث نتج عنه الغذائي وزيادة باإلنتاجالتقنيات الجديدة لتزويد املستهلكين 

الوراثي وانتاج اللحوم االصطناعية  التعديل و نح. واالتجاهات املستقبلية  لهذا املحور تتجه الزراعة العمودية والحضرية

حيث نتج عنه في الوقت  واالنتاج بالطباعة ثالثية االبعاد. واملحور الثالث: دمج التطبيقات والتقنيات عبر القطاعات

، والزراعة في العمليات الزراعية انترنت االشياءو تحليل البيانات و   لوجيا الطائرات بدون طيار تكنو استخدام الحالي 

الزراعة و والذكاء االصطناعي  تكنولوجي و النان اتتقني استخدام و نحالدقيقة، واالتجاهات املستقبلية  لهذا املحور تتجه 

 املائية عالية التقنية ومشاركة الغذاء. 

 من املستثمرين أحجامبمختلف  إلهها الوصول  يمكنحيث  جذابةو  واسعة بأفاق الزراعية األعمالونظرا لذلك تتمتع 

مقارنة مع القطاعات  املال رأس من نسبيا صغيرة كمية يتطلبكما ان االستثمار في االعمال الزراعية . الخاص القطاع

 من املال رأس على أعلى هامشية عوائد لديه اعةالزر  في االستثماربوجه عام . والكفاءة اإلنتاجية وتعزيز لبدء االخرى 

 مقارنة االقتصاد إلى دوالر 3.8 قيمة يضيف واحد في قطاع الزراعة دوالر استثمار  نا ، من جهة اخرى األخرى  القطاعات

اداة رئيسية في احداث التنمية وخلق فرص مما يجعله (،  IFC, 2013) الخدمات قطاعات في 0.5 و الصناعة في 1.3 بـ

مجموعة من السياسات التي تعمل على تحسين بيئة االعمال في القطاع الزراعي يتطلب توفير العمل، لذا فان ذلك 

 لالستثمار فيه. املستثمرينلجذب 

ني، والهجرة من الريف الى واجه الّزراعة تحديات ُمستمرة بسبب ازدياد أعداد الّسكان، والزحف العمرااما في االردن، ت

وتفتت امللكيات الزراعية والتي تعمل بدورها على املدينة، 

اتجاهين متناقضين، فالزحف العمراني وتفتت امللكية يعمل 

واالنتاج الزراعي بينما في الجهة االخرى  ةعلى خفض االنتاجي

والهجرة من الريف الى املدن الى  السكاني و النمتعمل الزيادة في 

زيادة الطلب على الغذاء. ومن هنا ال بد من ادخال التكنولوجيا 

الزراعية الحديثة الى قطاع الزراعة لزيادة االنتاج واالنتاجية 

رة دورا مهما في قطاع الزراعة ويعكس بصورة غير مباش الرأسماليويلعب التكوين  ملواجهة الطلب املتزايد على الغذاء.

. الرأسماليةحجم االستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة حيث ان اغلب هذه التقنيات تصنف ضمن التكاليف 

متصاعد خالل الفترة  بشكل و ينمفي قطاع الزراعة  الرأسماليوتشير بيانات دائرة االحصاءات العامة الى ان اتجاه التكوين 

59 

50 
41 

38 

45 
54 

62 

61 

100 

0

20

40

60

80

100

120

2
0
0
8

 2
0
0
9

 2
0
1
0

 2
0
1
1

 2
0
1
2

 2
0
1
3

 2
0
1
4

 2
0
1
5

 2
0
1
6

 

 التكوين الراسمالي



 28 

مليون  59من سنوي ال الرأسماليحيث ارتفع التكوين  2008-2016

 و النموبلغ متوسط  2016مليون دينار عام  100الى  2008دينار عام 

 %. 9.4خالل الفترة حوالي  السنوي 

احد متغيرات دالة  وتفيد النظرية االقتصادية الى ان االستثمار  ه

ايجابي على االنتاج، لذا يتوقع ان تعمل الزيادة في  تأثير االنتاج وله 

الى زيادة االنتاج الزراعي، وهذا ما تشير اليه  الرأسماليالتكوين 

نات دائرة االحصاءات العامة حيث ارتفع االنتاج الزراعي القائم ابي

الزراعي القائم  لإلنتاج السنوي  و النموبلغ متوسط  2016مليون دينار عام  2580الى  2008مليون دينار عام  1311من 

ر الى اهمية االستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة االنتاج الزراعي %، وهذا يشي9.2خالل الفترة حوالي 

 .ليستطيع مواجهة الطلب املتزايد على الغذاء

وتبنت هذه االستراتيجية العديد من السياسات لزيادة استخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة، ووضعت حزم من الحوافز التمويلية لتشجيع 

اء القدرات للمزارعين في مجال التكنولوجيا الحديثة من خالل انشاء مجموعة نسياسات ب تتبني التقنيات الحديثة كما تناول املزارعين على

 من مركز التدريب علهها في مختلف مناطق اململكة.

  واملمكنات واملبادرات ذات االولويةاملخرجات  .10.3.2

 تنفيذ االجراءات التالية:للترجمة هذه االولوية ستعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات املعنية 

 والحيواني النباتي االنتاج  نظم تطوير

 الري  ونظم ،واالكوابونيك الحديثة )الهيدروبونيك، الزراعة مشاريع استخدام التكنولوجيا تمويل حزمة ·

 ، .. الخ(الحديثة

 الزراعة قطاع في الشمسية الطاقة استخدام دعم ·

 .الحيوانية الثروة مزارع في املغلقة التربية الى التحول  دعم ·

 الفقر من الريفية االسر وانتشال الصغيرة املجترات في االستثمار ·

 الحديثة الزراعية التكنولوجيا مجال في القدرات وبناء تطوير

 الزراعية. املحطات/ الحديثة الزراعية التكنولوجيا خالل من والتشغيل التدريب ·

 (الزراعية العمالة تنظيم) الزراعية العمالة خدمات خالل من تشغيلالتمكين وال ·

 الزراعية املكننة خالل من التشغيلالتمكين و  ·

 االكوابونيك انظمة على العمل عن والعاطلين املزارعين لتدريب محطة انشاء ·

 املياه استخدام كفاءة في تقنيات وادخال االردن وادي في الزراعية للمنتجات التنافسية القدرة تحسين ·

 األردن في للمياه وموفرة اجتماعًيا ةوشامل القيمة مشاريع زراعية عالية استكشاف ·

 املرتفعة املناطق في  املائية الزراعة تقنيات نشر ·
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 الحديثة الزراعية التكنولوجيا استخدام بحوث تعزيز

 التقليدية. غير املياه واستخدام الري  ملياه املستدامة اإلدارة تعزيز ·

 املستدامة. املياه موارد تخصيص حوكمة تطوير ·

 املناخ تغير مع للتكيف املزارع قدرة لتعزيز املخاليط تربية وبرنامج الوراثي التنوع استخدام ·

 

 مؤشرات قياس االداء الرئيسية .10.3.3

 املؤشرات التالية :وسيعرف املزارعون مدى نجاح تحقيق هذه االولوية من خالل قياس 

 %30 بنسبة (الثابت الرأسمالي التكويناالستثمار ) حجم زيادة 

 .والحيواني النباتي االنتاج نظم تطوير املبادرات من 762 تنفيذ 

 مركز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة في قطاع الزراعة 17انشاء  

 الحديثة الزراعية التكنولوجيا على املزارعين من 3805 تدريب 

 مبادرة الستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في الزراعة 1878تمويل  

 الحديثة. الزراعية التكنولوجيا استخدام مجال في التطبيقية البحوث من 21 تنفيذ 
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 استخدام التكنولوجيا الزراعية   

 زيادة حجم االستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعية

 تعزيز بحوث استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة

تعزيز اإلدارة المستدامة لمياة الري واستخدام المياة غير 
 التقليدية

 تطوير حوكمة تخصيص موارد المياه المستدامة

استخدام التنوع الوراثي وبرنامج تربية المخاليط لتعزيز 
 قدرة المزارع للتكيف مع تغير المناخ

تطوير وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا الزراعية 
 الحديثة

التدريب والتشغيل من خالل التكنولوجيا الزراعية الحديثة 
 المحطات الزراعية/

التمكين والتشغيل من خالل خدمات العمالة الزراعية 
 (تنظيم العمالة الزراعية)

 التمكين والتشغيل من خالل المكننة الزراعية

تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في وادي 
 االردن

استكشاف مشاريع زراعية عالية القيمة وشاملة اجتماعًيا 
 وموفرة للمياه في األردن

 نشر تقنات الزراعة االمائية  في المناطق المرتفعة

 تطوير نظم  االنتاج النباتي والحيواني

حزمة تمويل مشاريع استخدام التكنولوجيا الزراعة 
 (الهيدروبونيك واالكوابونيك ونظم الري الحديثة)الحديثة 

 دعم إستخدام الطاقة الشمسية في قطاع الزراعة

دعم التحول الى التربية المغلقة في مزارع الثروة 
 الحيوانية

االستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال االسر الريفية 
 من الفقر

 المخرجات
Out Put 

 

 الممكنات
Enablers 

 االولوية
priority 

 الغاية
Out Come 
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إنتاج 
 الخضروات

69% 

إنتاج 
المحاصيل 

 الحقلية
12% 

إنتاج 
االشجار 
 المثمرة

19% 

قطاع 
الضأن 
 والماعز

36% 

قطاع 
 األبقار 

15% 

قطاع 
 الدواجن

49% 

 
 واملحاصيل االستراتيجية واالنتاجية االنتاج: (4االولوية ) .10.4

املحلي الزراعي االنتاج على واالعتماد الغذائي االمن وتعزيز واالنتاجية االنتاج على التركيز: الهدف االستراتيجي  

 واقع االنتاج واالنتاجية في قطاع الزراعة .10.4.1

 أوجه وتشمل. والزراعية الغذائية للنظم الشاملة واالستدامة الغذائي، االمن على العاملية االتجاهات من مجموعة تؤثر

 املوارد وندرة السكانية، التركيبة: وهي املستقبل متطلبات لتلبية الزراعة على تضغط التي االربعة الرئيسية التطور 

% 33 بنسبة املقبلة العقود في العالم سكان عدد يزداد أن املتوقع من: السكان نمو الغذاء وهدر املناخ، وتغير الطبيعية،

 اقتصادي نمو سيناريو ظل في حتى الغذاء، على الطلب السكاني النمو وسيعزز . 2050 عام بحلول  مليارات 10 إلى ليصل

 نتيجة أيضا العالمي الغذائي النظام يتغير وسوف ،2013 لعام الزراعي بالناتج مقارنة% 50 تناهز بنسبة وذلك معتدل،

 بالتحضر مدفوع اتجاه وهو القيمة، عالي الحيواني البروتين على الطلب يزداد حيث: املتغيرة السكانية للتركيبات

 املدن إلى صافية إضافة إلى الحضري  التوسع سيؤدي كما. املرتفعة واملداخيل

 التحسينات الحضري  التوسع ويحفز. شخص مليار 4.2بنحو تقدر والبلدات

 السلع بتداول  تسمح التي التبريد، أجهزة سالسل مثل التحتية، البنية في

 على الطلب وزيادة الدخل، مستوى  رفع إلى يميل أنه كما للتلف القابلة

 تعداد زيادة ان تعني وهذا املعلبة االطعمة وعلى الحيوانية الغذاء مصادر

 االنتاج في زيادة بدوره يستلزم والذي الطلب، زيادة الى ستؤدي السكان

 لبيانات وفقا 2050 عام بحلول % 70 بنسبة الغذائية املواد من املزيد إنتاج املزارعين على وسيتعين. ةالزراعيواالنتاجية 

 . الدولية والزراعة االغذية منظمة

واالنتاجية لكل من وحدة املساحة والعمل في قطاع الزراعة مع مقارنتها  اإلجمالييتناول هذا التحليل االنتاج الزراعي 

 باملتوسطات العاملية ملعرفة كفاءة استغالل عناصر االنتاج الزراعي في االردن.

حوالي   2018-2014بلغ متوسط املساحة بمختلف انواع املحاصيل للفترة 

منها  اململكة،من اجمالي مساحة % 2.7 ةنسب شكلتدونم مليون ( 2.430)

الف ( 1151، و )%34شكلت نسبة  املثمرة باألشجار مزروعة  دونمالف ( 828)

دونم الف ( 451و ) ،%47شكلت نسبة  مزروعة باملحاصيل الحقليةدونم 

 %.19شكلت نسبة  مزروعة بالخضروات

الحقلية والخضروات بأنواعها وانتاج املحاصيل  نتاج اململكة منإإجمالي متوسط ، فقد بلغ من ناحية االنتاج النباتي أما

( 544) ، منهاطنمليون ( 2.8) حوالي 2018-2014خالل األعوام املثمرة  شجارألا

 طنالف ( 333)و، %19شكلت نسبة  إنتاج االشجار املثمرةمتوسط طن الف 

طن مليون (  1.94)و ، %12شكلت نسبة  املحاصيل الحقليةمتوسط انتاج 

جمالي إنتاج اململكة لتلك (% من إ69)لت نسبة شك إنتاج الخضرواتمتوسط 

 الفترة.

مساحة 
 فاكهة

34% 

مساحة 
محاصيل 

 حقلية
47% 

مساحة 
 خضراوات

19% 
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( مليون 1,103) حوالي 2018-2014 خالل الفترة  الحيواني اإلنتاج قيمة بلغ متوسطاما في جانب االنتاج الحيواني فقد  

، االنتاج الحيوانيمن إجمالي قيمة % 49متوسط قيمة انتاج قطاع الدواجن وشكل حوالي ( مليون دينار 536)منها دينار، 

 انتاج قيمةفيما بلغ متوسط ، %36وشكلت  ( مليون دينار 403بينما كان متوسط قيمة اإلنتاج لقطاع الضأن واملاعز )

 من إجمالي قيمة االنتاج الحيواني.% 15( مليون دينار وشكلت 164قطاع األبقار )

 

االنتاج الزراعي الزراعي القائم فتشير بيانات دائرة االحصاءات العامة الى ان متوسط  لإلنتاجنات االجمالية يااما الب 

( 1014( مليون دينار  وهذا يشير الى ان انتاجية الدونم تقدر بحوالي )2464بلغ حوالي ) 2018-2014خالل الفترة  القائم

تيجة زراعة الخضراوات وانشطة الثروة الحيوانية هذه القيمة املرتفعة ن وتأتي ( دوالر امريكي،1446دينار وبما يعادل )

( 1704) التي تستخدم مساحات قليلة من االراض ي، وبالرغم من ذلك اال ان هذه النسبة تقل عن املعدل العالمي البالغ 

 دوالر.

لغ متوسطهم خالل الزراعة فتشير بيانات دائرة االحصاءات العامة الى انه ب العاملين في قطاعاما البيانات املتعلقة بعدد 

( عامل يتوزعون بين العمالة الدائمة واملؤقتة والعرضية والعائلية وتشمل كل من 209723) حوالي 2018-2014الفترة 

االردنيون والوافدون، وقد تم معالجة العمالة املؤقتة والعرضية والعائلية حسب املنهجية املتبعة في دائرة االحصاءات 

( عامل في قطاع الزراعة بشكل دائم. وتشير هذه 96048دائمة حيث قدر عددهم بحوالي ) العامة لتحويلهم الى عمالة

( دوالر امريكي وهذا يقل بكثير عن 36593( دينار اردني وبما يعادل  )25652البيانات الى ان انتاجية العامل قدرت بحوالي )

 مريكي.( دوالر ا43762معدل انتاجية العامل في البلدان املتقدمة والبالغة )

وقد تناولت هذه االستراتيجية بعض السياسات التي تعمل على زيادة االنتاجية سواء في زيادة انتاجية االراض ي الزراعية 

ذات االنتاجية العالية وتطوير مهارات املزارعين علهها وكذلك ادخال املكننة الزراعية  للتقنياتمن خالل توفير التمويل 

 العامل في قطاع الزراعة. التي تعمل على زيادة انتاجية

 

 واملمكنات واملبادرات ذات االولويةاملخرجات  .10.4.2

 تنفيذ االجراءات التالية:للترجمة هذه االولوية ستعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات املعنية 

 انتاجيتها وزيادة الزراعية االراض ي تطوير

 املحطات استثمار في الخاص القطاع مع للشراكات الية ووضع الزراعية املحطات تقييم ·

  زراعتها املمكن االستراتيجية املحاصيل الزراعية وتحديد للزراعة القابلة الخزينة اراض ي وتحديد حصر ·

 االستراتيجية املحاصيل وزراعة الخزينة اراض ي استغالل تمويل حزمة ·

 .املياه جمع ابار وانشاء الزراعية االراض ي استصالح ·

 .البعلية االراض ي واستغالل اعمار ·

 القطاع في املياه استخدام كفاءة تحسين خالل من األردن في املناخ تغير مع التكيف على القدرة بناء ·

 .الزراعي

 .األردن شمال في املستدامة وإدارتها املتدهورة األراض ي استعادة خالل من األراض ي تدهور  من الحد ·
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 املياه من املكعب املتر انتاجية وزيادة الري  مياه استخدام كفاءة زيادة

ا األقل التصديرية للمحاصيل" ذكية إعانات" تصميم ·
ً
 (. الدعم توجيه اعادة) للمياه استهالك

 الري  وقنوات الينابيع صيانة ·

 الحديثة التقنيات واستخدام املياه مصادر تطوير ·

 انتاجيتها وزيادة الحيوانية الثروة على املحافظة

 .الحيوانية الثروة وحماية دعم ·

 .بيطرية العيادات وتجهيز وتأهيل انشاء ·

 الحيوانية الثروة وتطوير تنميه تمويل ·

 انتاجيته وزيادة االسماك قطاع على املحافظة

 (والساحل واالنهار السدود) الخزينة اراض ي في السمكي االستزراع دراسة ·

 االردنية لألسماك التجارية العالمات تسجيل ·

 املحلية االسماك انتاج ملواعيد زراعية رزنامة وضع ·

 االسماك تربية مجال في والتدريب لإلرشاد مركز انشاء ·

 عالية جودة ذات أفراخ إلنتاج السمكية املفرخات إنشاء ·

 الستدامة والجديدة املرخصة االسماك ملزارع ارتوازية ابار حفر تصاريح منحاستغالل مصادر املياه و  ·

 االسماك تربية مشاريع

 انتاجيتها وزيادة النباتية الثروة على املحافظة

 .النباتية الثروة دعم ·

 .والحيواني النباتي بشقيه الزراعي االنتاج مدخالتتمويل  ·

 .العجز محاصيل في االنتاج لزيادة الزراعية الرزنامة استخدام ·

 الحبوب ملحاصيل املحسن البذار اكثار ·

 انتاجيته وزيادة النخيل قطاع على املحافظة

 املخاطر من وغيرها الحمراء النخيل سوسة على والسيطرة املبكر لإلنذار مركز وتجهيز إنشاء ·

 واملصابة الرديئة األصناف ذات األشجار إزالة ·

 السوسة مكافحة في امليداني والتدريب الحقلية املدارس برامج تنفيذ ·

 الريفية. واالسر املزارعين صغار دخول  تعزيز
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 .والبطالة الفقر مشكلتي من للحد الصغيرة القروضتمويل  ·

 .الريفي التمويل برنامج ·

 .املوجه االقراض برامج ·

 .الفقر مكافحة مشاريع ·

 الزراعية التعاونية الجمعيات مشاريع تمويل حزمة ·

ملؤسسة  الحالية واإلجراءات والعمليات البروتوكوالت من حيثالزراعي  اإلقراض مؤسسة تجربة تقييم ·

 املؤسسة ملوارد والكفء الفعال االستخدام االقراض الزراعي لضمان

 واالنتاجية االنتاج لزيادة الزراعية البحوثتعزيز 

 .نخيل املجهول  على املناخية والظروف الزراعية العمليات بعض تأثير تقييم ·

 .املستدامة الزراعة بحوث ·

 .املحلية الوراثية املوارد واستغالل صون  ·

 االحيائية للسالمة الوطني االطار بحوث ·

 .الزراعية االبحاث برنامج ·

 .الري  تحت والشعير القمح بذار اكثار ·

 التقليدية غير املياه باستخدام األعالف زراعة ·

 النخيل تصيب التي االقتصادية واألمراض لآلفات متكاملة مكافحة بحوث ·

 

 مؤشرات قياس االداء الرئيسية .10.4.3

 وسيعرف املزارعون مدى نجاح تحقيق هذه االولوية من خالل قياس املؤشرات التالية :

 .%36 بنسبة الزراعي االنتاج قيمة زيادة 

 .الزراعية االراض ي من دونم الف 362 انتاجية وزيادة تطوير 

 املياه من املكعب املتر انتاجية وزيادة الري  مياه استخدام كفاءة زيادة برامج من مزارع االف 18.8 استفادة 

 .%12 بنسبة انتاجيتها وزيادة الحيوانية الثروة على املحافظة من املستفيدين املزارعين عدد زيادة 

 %20 بنسبة انتاجيتها وزيادة النباتية الثروة على املحافظة من املستفيدين املزارعين عدد 

 2025 عام 23974 الى ليصل الصغيرة املشاريع من املستفيدة واالسر املزارعين عدد زيادة 

 واالنتاجية االنتاج لزيادة الزراعية البحوث من 61 تنفيذ 
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 االنتاج واالنتاجية والمحاصيل االستراتيجية

 التركيز على االنتاج واالنتاجية وتعزيز االمن الغذائي واالعتماد على االنتاج الزراعي المحلي

تعزيز دخول صغار المزارعين 

 واالسر الريفية

تمويل القروض الصغيرة للحد 
 من مشكلتي الفقر والبطالة

 برنامج التمويل الريفي

 برامج االقراض الموجه

 مشاريع مكافحة الفقر

حزمة تمويل مشاريع 
 الجمعيات التعاونية الزراعية

المحافظة على قطاع النخيل وزيادة 

 انتاجيته

إنشاء وتجهيز مركز لالنذار المبكر 
والسيطرة على سوسة النخيل 

 الحمراء 

إزالة األشجار ذات األصناف الرديئة 
 والمصابة

تنفيذ برامج المدارس الحقلية 
والتدريب الميداني في مكافحة 

 السوسة

المحافظة على الثروة النباتية 

 وزيادة انتاجيتها

 دعم الثروة النباتية

تمويل مدخالت االنتاج الزراعي 
 بشقيه النباتي والحيواني

استخدام الرزنامة الزراعية لزيادة 
 االنتاج في محاصيل العجز

اكثار البذار المحسن 
 لمحاصيل الحبوب

المحافظة على قطاع االسماك 

 وزيادة انتاجيته

دراسة االستزراع السمكي في 
 السدود /اراضي الخزينة 

تسجيل العالمات التجارية 
 لألسماك االردنية

وضع رزنامة زراعية لمواعيد 
 انتاج االسماك المحلية

انشاء مركز لإلرشاد والتدريب 
 في مجال تربية االسماك

إنشاء المفرخات السمكية 
 إلنتاج أفراخ ذات جودة عالية

استغالل مصادر المياه الستدامة 
 مشاريع تربية االسماك

المحافظة على الثروة الحيوانية 

 وزيادة انتاجيتها

دعم وحماية الثروة 
 الحيوانية

انشاء وتاهيل وتجهيز 
 العيادات بيطرية

تمويل تنميه وتطوير 
 الثروه الحيوانيه

البحوث الزراعية لزيادة االنتاج 

 واالنتاجية

تقييم تأثير بعض العمليات الزراعية  
والظروف المناخية على نخيل 

 المجهول

 بحوث الزراعة المستدامة

صون واستغالل الموارد 
 الوراثية المحلية

بحوث االطار الوطني 
 للسالمة االحيائية

 برنامج االبحاث الزراعية

اكثار بذار القمح والشعير 
 تحت الري

زراعة األعالف باستخدام 
 المياه غير التقليدية

 بحوث مكافحة متكاملة للنخيل

زيادة كفاءة استخدام مياه الري 

وزيادة انتاجية المتر المكعب من 

 المياه

للمحاصيل " إعانات ذكية"تصميم 
 التصديرية األقل استهالًكا للمياه

صيانة الينابيع وقنوات 
 الري

تطوير مصادر المياه 
 واستخدام التقنات الحديثة

تطوير االراضي الزراعية وزيادة 

 انتاجيتها

تقييم المحطات الزراعية ووضع الية 
للشراكات مع القطاع الخاص في 

 استثمار المحطات

حصر وتحديد اراضي الخزينة القابلة 
للزراعة وتحديد المحاصيل الزراعية 

 االستراتيجية الممكن زراعتها

حزمة تمويل استغالل اراضي 
الخزينة وزراعة المحاصيل 

 االستراتيجية

استصالح االراضي الزراعية 
 وانشاء ابار جمع المياه

اعمار واستغالل االراضي 
 البعلية

 المخرجات
Out Put 

 

 الممكنات
Enablers 

 االولوية
priority 

 الغاية
Out Come 
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 (: سلسلة العمليات اللوجستية5االولوية ) .10.5

زيادة كفاءة العمليات اللوجستية في قطاع الزراعة : الهدف االستراتيجي  

 واقع العمليات اللوجستية في قطاع الزراعة .10.5.1

يتطلب تحسين جودة املنتجات الزراعية ووصولها الى االسواق املتطورة الى مزيد من االستثمارات في منشآت التعبئة 

ان بعض  .التخزين والنقل املبرد سلسلة في سيما وال ،واإلمداد النقل مجال فيوالتدريج وتدريب العمالة وكذلك 

 الخدمات مزوديالسياسات قد تعطى ثمارها في االجل القصير اذا ما احسن تنفيذها خاصة في مجاالت التشبيك بين 

 الكامل والتتبع املناسبة التبريد سلسلة خالل من الطازجة املنتجات جودة علىللحفاظ  ،واملصدرين اللوجستية

 هذه السياسات قد تعطي نتائج ف ،للمنتجات الزراعية
 
 أسواق أو املحاصيل في تحول  أي تتطلب ال ألنهاورية نظرا

فرصة عمل  الف 20التخزين والنقل املبرد الى خلق ما يصل الى  سلسلة تحسين يؤدي أن يمكنمن جهة اخرى . العمالء

جديدة خالل ثالث سنوات. وتعزز الوظائف في سلسلة العمليات اللوجستية االندماج االجتماعي نظرا الن اغلبها فرص 

 (.2018عمل مالئمة للنساء خاصة في انشطة التعبئة والتدريج )البنك الدولي، 

ويتصف ، 2019يم النقل البري لعام هيئة تنظ حسب بياناتالف شاحنة  21يقدر عدد شاحنات النقل في االردن بحوالي 

الف  14 لألفرادبلغ عدد الشاحنات اململوكة يث قطاع الشحن بصورة عامة بانه قطاع تطغى عليه امللكيات الفردية ح

االف شاحنة  7% من اجمالي الشاحنات، بينما الشاحنات التي تملكها الشركات فقد بلغت 69.4شاحنة وشكلت نسبة 

شاحنة وتعمل هذه الشاحنات  3800اجمالي الشاحنات. ويقدر عدد الشاحنات املبردة بحوالي % من 30.6وشكلت نسبة 

الى السلع واملنتجات االخرى الى االسواق التصديرية. ويعاني قطاع الزراعة من عدم  باإلضافةعلى نقل الخضار والفواكه 

املنتجات الزراعية املصدرة. وتناولت كافة  ت ذروة التصدير مما يؤثر على جودةكفاية شاحنات النقل املبرد في اوقا

االستراتيجيات السابقة موضوع النقل املبرد من حيث امللكية واملواصفات الفنية اال انه لم يتم اتخاذ اية اجراءات نتيجة 

لتحفيز نية على الحوافز كمدخل بالبعد االجتماعي لهذه القضية. وقد تناولت هذه االستراتيجية مبدأ السياسات امل

 الشركات واالفراد على تطوير اسطول الشحن املبرد.

اما في جانب الشحن الجوي والذي يستخدم في شحن املنتجات الزراعية الى االسواق االوروبية، حيث تشكل كلفة 

عالية من تكاليف التسويق ملنتجات الخضار والفواكه املصدرة. وتبنت وزارة الزراعة مسؤولية  نسبة الجوي  الشحن

من تكلفة الخدمات اللوجستية وخاصة  تقلللتنسيق بين كافة اطراف سلسلة الصادرات للوصول الى البدائل التي قد ا

في مجال الشحن الجوي حيث تضمنت هذه العمليات مساعدة القطاع الخاص على تنظيم الرحالت الجوية العارضة 

وردات االردن خالل هذه الرحالت. وقد تناولت هذه لشحن املنتجات الزراعية الى االسواق التصديرية وكذلك شحن مست

 االستراتيجية العديد من السياسات التي قد تعمل على تطوير منظومة الشحن الجوي.

في قنوات التسويق الرئيسية  الحلقةالجملة هي  أسواقللمنتجات البستانية تعتبر  بالنسبة لقنوات التسويق املحليةاما 

مما غير منظمة وغير مراقبة بما يكفي  مزادات األسواقاملستهلك، وتتم في تلك  إلىاملنتج من  املحلي وتوصيل املنتجات
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األسواق املحلية بضعف عرض املنتجات الزراعية في  ويتصفكما  األسعار،ارتفاع الهوامش التسويقية وتشوه  إلىيؤدي 

 التدريج والتعبئة والتغليفو  مستوى العبوات

مشغل للتعبئة والتدريج والتخزين املبرد، وتختلف عن  117اما في مجال التعبئة والتدريج والتخزين املبرد، يوجد في االردن 

بعضها البعض من حيث التقنيات املستخدمة وسعة املشغل، فاغلبها يعتمد على التقنيات البسيطة والتدريج االولي 

ي التعبئة والتدريج والتخزين املبرد. وقد كشفت االزمة االخيرة املتعلقة بجائحة وقليل منها يعتمد على التقنيات املتطورة ف

املبرد للخضار والفواكه سواء على مستوى املزرعة او على مستوى الشركات  التبريدكورونا عن عدم كفاية منشآت 

التكامل العمودي حيث تفتقر الى  الكبيرة، كما تبين بان اغلب املزارع سواء في القطاع النباتي او الحيواني تفتقر الى

منشآت التخزين وهذا سبب مشكلة في املحافظة على املنتجات الزراعية في اوقات الحضر الشامل. وقد تبنت هذه 

تمويلية لتطوير قطاع التعبئة والتدريج والتخزين املبرد، كما تضمنت مجموعة من الدراسات  االستراتيجية حزمة حوافز 

 لتقديم هذه الخدمات.كات كبرى ر ش إلقامة

  واملمكنات واملبادرات ذات االولويةاملخرجات  .10.5.2

 لترجمة هذه االولوية ستعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات املعنية بتنفيذ االجراءات التالية:

 زيادة كفاءة نظام التسويق الزراعي

 والفواكه للخضار الجملة اسواق نظام تعديل ·

 الجملة اسواق في العمليات مكننة ·

 التسويقية للخدمات شركة انشاء ·

 .املزرعة مستوى  على والتدريج التعبئة منشآت  تشجيع ·

 البالستيكية الحقل عبوات لتأجير شركة انشاء دراسة ·

 الزراعية للمنتجات املبرد التخزين منشآت وانشاء تطوير

 .والفواكه للخضار املبرد التخزين شروط دليل اصدار ·

 والفواكه للخضار التبريد مخازن  انشاء تمويل حزمة ·

 الزراعية للمنتجات والجوي  البري  النقل وتحديث تطوير

 .الزراعية للمنتجات املبرد النقل وسائل وتطوير تحديث تمويل حزمة ·

 .الزراعية بالواردات الزراعية الصادرات ربط دراسة ·

 .الجوي  الشحن تكاليف خفض في العارضة الجوية الرحالت من االستفادة دراسة ·

 النخيل قطاع في اللوجستية الخدمات بنية تطوير

 اململكة فيللتمور  وحديثة جديدة  والتدريج التعبئة مشاغل إنشاءتشجيع  ·

 في قطاع النخيل االستثمار احتياجات لتحديد البيئية الجدوى  دراسات إجراء ·

 األردنية للتمور  جديدة أسواق لفتح للتمور  منتجة أخرى  بلدان مع كونسورتيوم إنشاء ·
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 األردن في( املجهول  صنف وخاصة) للتمور  إقليمي تدريب مركز إنشاء جدوى  دراسة ·

 للمختبرات التحتية البنية تطوير

 الحيوانية الثروة املختبرات وتجهيز وتأهيل انشاء ·

 النباتية الثروة مختبرات وتجهيز وانشاء تطوير ·

 النخيل أنسجة مختبر إنشاء ·

 مؤشرات قياس االداء الرئيسية .10.5.3

 املزارعون مدى نجاح تحقيق هذه االولوية من خالل قياس املؤشرات التالية :وسيعرف 

 %12 بنسبة( والجوية البرية االمدادات سلسلة) الصادرات تكلفة خفض 

 سنويا% 90 بنسبة والتدريج التعبئة ملنشآت االنتاجية الطاقة زيادة 

 .سنويا% 50 بنسبة املبردة للمخازن  التخزينية السعة عدد زيادة 

 %20 بنسبة والجوي  البري  النقل ارساليات عدد زيادة 

 سنويا. %6 بنسبة الزراعة وزارة مختبرات فحوصات طاقة زيادة 
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 سلسلة  العمليات اللوجستية 

 زيادة كفاءة العمليات اللوجستية في قطاع الزراعة

تطوير بنية الخدمات اللوجستية في 
 قطاع النخيل

تشجيع إنشاء  مشاغل التعبئة والتدريج  
 جديدة وحديثة في المملكة

إجراء دراسات الجدوى البيئية لتحديد 
 احتياجات االستثمار في قطاع النخيل

إنشاء كونسورتيوم مع بلدان أخرى 
منتجة للتمور لفتح أسواق جديدة للتمور 

 األردنية

دراسة جدوى إنشاء مركز تدريب إقليمي 
في ( وخاصة صنف المجهول)للتمور 

 األردن

 تطوير البنية التحتية للمختبرات

انشاء وتاهيل وتجهيز المختبرات الثروة 
 الحيوانية

تطوير وانشاء وتجهيز مختبرات الثروة 
 النباتية

 إنشاء مختبر أنسجة النخيل

تطوير وتحديث النقل البري 
 والجوي للمنتجات الزراعية

حزمة تمويل تحديث وتطوير وسائل النقل 
 المبرد للمنتجات الزراعية

دراسة ربط الصادرات الزراعية بالواردات 
 الزراعية

دراسة االستفادة من الرحالت الجوية 
 العارضة في خفض تكاليف الشحن الجوي

تطوير وانشاء منشآت التخزين 
 المبرد للمنتجات الزراعية

اصدار دليل شروط التخزين المبرد 
 للخضار والفواكه

 انشاء شركة للخدمات التسويقية

حزمة تمويل انشاء مخازن 
 التبريد للخضار والفواكه

زيادة كفاءة نظام التسويق 
 الزراعي

تعديل نظام اسواق الجملة للخضار 
 والفواكة

 مكننة العمليات في اسواق الجملة

تشجيع  منشآت التعبئة والتدريج على 
 مستوى المزرعة

دراسة انشاء شركة لتأجير عبوات الحقل 
 البالستيكية

 المخرجات
Out Put 

 

 الممكنات
Enablers 

 االولوية
priority 

 الغاية
Out Come 
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 (: سلسلة الصناعات الزراعية.6االولوية ) .10.6

املحلية. املدخالت على القائمة الزراعية الصناعات  عناقيد : تطويرالهدف االستراتيجي  

 واقع الصناعات الزراعية في قطاع الزراعة .10.6.1

تشجع الطلب و تولد روابط خلفية وأمامية قوية،  ألنهانظرا  االقتصادية، لصناعات الزراعية أهمية كبيرة للتنميةل

تولد  من جهة اخرى سلسلة التوزيع.  من خاللالزراعي وخلق فرص العمل والدخل  لإلنتاج املضافةوالزيادة في القيمة 

مما  املزرعةمستوى  من خالل زيادة النشاط االقتصادي على ،املواد الخام الزراعيةشركات التصنيع الزراعي الطلب على 

كما تعمل الصناعات الزراعية على تحفيز . وغيرها االعالفو  األسمدةكالزراعية  املدخالتيساهم في زيادة الطلب على 

 خاللمن  باألسواق املزارعينوتجارة الجملة والتجزئة وربط توزيع الو اللوجستية في قطاع الخدمات  االقتصاديالنشاط 

تعزيز  على تساهم للصناعات الزراعية ان نتيجة لذلك، يمكنو الزراعية.  املنتجاتتسويق وتوزيع و معالجة و  تجهيز 

 واالبتكار من خالل سلسلة القيمة واالنتاجية الزراعيةاالنتاج 

  .الريفية واالمن الغذائي لألسر واالستقرار االقتصادي 

يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم قطاعات الصناعة 

األردنية التي لها مساس يومي بحياة املواطن األردني. ولذا يتمتع 

املحلي، حيث هذا القطاع بحصة سوقية عالية داخل السوق 

وصلت حصة االنتاج املحلي من اجمالي حجم السوق الكلي الى ما 

مما يظهر تنافسية املنتجات املحلية وجودتها مقارنة  %49يقارب 

وتظهر بيانات املسح . من أجل تحقيق التنمية االقتصادية للحكومة هدفا رئيسيا  اويشكل تطويره .باملنتجات املستوردة

 2017( مليار دينار خالل عام 3.815الزراعية والغذائية بلغ حوالي ) القائم لقطاع الصناعاتالصناعي حجم اإلنتاج 

. اما هيكل الصناعات الزراعية في اململكة فتشكل منتجات % من اجمالي القطاع الصناعي االردني22.8وشكل نسبة 

 شكل، بينما عات الزراعية والغذائيةلقطاع الصنا من إجمالي حجم اإلنتاج %19تجهيز وحفظ اللحوم ما يقارب صناعة 

% وصناعة 11% وصناعة االلبان 12% وصناعة منتجات االغذية االخرى 18انتاج صناعة منتجات املخابز حوالي 

% وصناعة وحفظ 5% وصناعة الزيوت النباتية والحيوانية 5% وصناعة االعالف الحيوانية 8املشروبات غير الكحولية 

 .%3شروبات الكحولية % وصناعة امل3الخضراوات 

وقد اظهرت ازمة جائحة كورونا اهمية الصناعات الزراعية خالل االزمات حيث عملت هذه الصناعات الى تحويل 

املنتجات الزراعية من منتجات سريعة التلف الى منتجات مصنعة طويلة االجل وخاصة في قطاع االلبان وصناعة وتجهيز 

من اولويات هذه االستراتيجية مع التركيز على  كأولويةصناعات الزراعية اللحوم، ولذلك اخذت االستراتيجية ال

 للفاكهة املعالجة صناعة تطوير ت املحلية من املنتجات الزراعية، حيث يمكنالصناعات املستخدمة للمدخال 

اال ان  املماثلة واملنتجات واللحوم واملعلبات واملربى كالعصائر للتصدير مالءمة أكثر تكون  التي جودة األقل والخضروات

 ذلك يحتاج الى مزيد من الدراسات للميزة التنافسية لهذه املنتجات.
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  واملمكنات واملبادرات ذات االولويةاملخرجات  .10.6.2

 لترجمة هذه االولوية ستعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات املعنية بتنفيذ االجراءات التالية:

 الزراعية للصناعات القيمة سالسل تطوير

 الزراعية الصناعات وعناقيد الزراعية للمنتجات االنتاج سالسل دراسة ·

 املحلية املوارد على املعتمدة الزراعية للصناعات املتاحة الفرص دراسة ·

 .الزراعية الصناعات مشاريع تمويل حزمة ·

 الريفية املنتجاتالصناعات و  تطوير 

 .الزراعي والتصنيع امليكنـة تمويل ·

 الريفية للمنتجات الدائم املعرض انشاء ·

 املوسمية والريفية الزراعية املعارض مأسسة ·

 األردنية التمور  صناعة تطوير

 والتمور  للنخيل الثانوية واملنتجات الفائضة التمور  صناعات تشجيع ·

 

 مؤشرات قياس االداء الرئيسية .10.6.3

 التالية :وسيعرف املزارعون مدى نجاح تحقيق هذه االولوية من خالل قياس املؤشرات 

 .2025 عام% 18 بنسبة والغذائية الزراعية للصناعات القائم االنتاج زيادة 

  %15 بنسبة الزراعية الصناعات لقطاع الثابت الرأسمالي التكوين زيادة 

 %10 بنسبة الريفية املعارض في املشاركة الريفية الصناعات مشاريع نسبة زيادة 

 %10بنسبة  املصنعة التمور  منتجات كمية زيادة 

 



 42 

 
  

 سلسلة الصناعات الزراعية

 تطوير عناقيد  الصناعات الزراعية القائمة على المدخالت المحلية

 تطوير صناعة التمور األردنية

تشجيع صناعات التمور الفائضة والمنتجات 
 الثانوية للنخيل والتمور

 تطويرالصناعات والمنتجات الريفية

 تمويل الميكنـة والتصنيع الزراعي

 مشروع المعرض الدائم للمنتجات الريفية

 مأسسة المعارض الزراعية الشعبية والدائمة

 تطوير سالسل القيمة للصناعات الزراعية

دراسة سالسل االنتاج للمنتجات الزراعية 
 وعناقيد الصناعات الزراعية

دراسة الفرص المتاحة للصناعات الزراعية 
 المعتمدة على الموارد المحلية

 حزمة تمويل مشاريع الصناعات الزراعية

 المخرجات
Out Put 

 

 الممكنات
Enablers 

 االولوية
priority 

 الغاية
Out Come 
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 الزراعية الصادرات  (: تطوير سلسلة7الولوية ) .10.7

(الزراعية الصادرات  سلسلة تطوير) الزراعية للصادرات التنافسية امليزة : تعزيزالهدف االستراتيجي  

 واقع الصادرات الزراعية .10.7.1

 املرتفع الدخل ذات الخليجية لألسواق الطازجة والخضروات الفواكه وتصدير إلنتاج قوية نسبية بميزة األردن يتمتع

 يتمتع. املناسب الوقت في القيمة عالية الطازجة املنتجات بتسليم الخليج دول  من القرب يسمح(. 2017 ،الدولي البنك)

ا األردن  للوصول الى  امليزةهذه  على البناء إلى األردن يحتاج. و األوروبية األسواق إلى الوصول  في موسمية بميزة أيض 

 القيمة ذات والخضروات الفواكه تصدير في املستغلة غير إمكاناته

 املضاعفة واآلثار واالستثمارات الوظائف تعزيز وبالتالي ،العالية

. ولذلك ال بد من تحليل اتجاهات الصادرات التصدير وعائدات

السياسات التي تمكنه من تعظيم  لبناءاالردنية في االسواق الدولية 

قيمة الصادرات الزراعية وبنفس االتجاه تعظيم القيمة املضافة 

 للصادرات الزراعية.

يشكل القطاع الزراعي جزءا مهما من قطاع الصادرات االردني 

 مجموع من (%15.4ما نسبته ) وشكلت ( مليون دينار721حوالي ) 2018لعام  الزراعية الصادراتقيمة  حيث بلغت

% 14وتشير بيانات دائرة االحصاءات العامة الى ان صادرات الخضار تشكل حوالي   اململكة خالل نفس العام، صادرات

% والحيوانات الحية 6من اجمالي الصادرات الزراعية بينما الفواكه تشكل 

% وتشكل الصناعات الزراعية بقية الصادرات. وهذا يبين اهمية 5

% من 75الصناعات الزراعية في قطاع الصادرات حيث شكلت حوالي 

. اما التوزيع الجغرافي للصادرات 2018اجمالي الصادرات الزراعية لعام 

الصادرات الزراعية الى  الى ان 2018-2015الزراعية فتشير بيانات الفترة 

% من اجمالي الصادرات الزراعية بينما 91العربية تشكل حوالي االسواق 

التقليدية في  لألسواق% الى بقية دول العالم. وهذا يشير الى االهمية النسبية العالية 6% االسواق االوروبية و 3

 الصادرات الزراعية االردنية. االسواق التقليدية على  االسواق العربية 

الى ان الصادرات الكلية  2018-2008 ةاتجاه الصادرات الزراعية عبر الزمن فيشير تحليل بيانات الصادرات للفتر  اام

وبدأت بعد ذلك  2014مليون دينار عام  1048واستمرت بالنمو الى ان وصلت الى  2008مليون دينار عام  583بلغت 

 2018، وهذا يشير الى ان الصادرات الزراعية انخفضت عام 2018مليون دينار عام  721باتجاه االنخفاض الى ان وصلت 

الزراعية الى ادت الى الوصول الى  السياسات. وهذا يتطلب مزيدا من الدراسات ومراجعة 2014% مقارنة بعام 31بنسبة 

 هذه النتيجة. وهذا االتجاه ينسحب على الصادرات الزراعية الى كل من الدول العربية والدول االوروبية.
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واخذت بالنمو  2008مليون دينار عام  277اما تحليل صادرات الخضار الطازجة فتشير البيانات الى انها بلغت 

مليون  207ثم اخذت اتجاه االنخفاض بالنمو الى ان وصلت الى  2014مليون دينار عام  428املتصاعد الى ان وصلت الى 

وهذا يعني ان صادرات الخضار  2018دينار عام 

% مقارنة مع عام 51بنسبة  2018م عا انخفضت

، وهذا الوضع ينسحب على صادرات الخضار 2014

 الى االسواق العربية واالوروبية.

اما تحليل صادرات الفواكه الطازجة فتشير  

 2008مليون دينار عام  38البيانات الى انها بلغت 

 136واخذت بالنمو املتصاعد الى ان وصلت الى 

ثم اخذت اتجاه االنخفاض  2015مليون دينار عام 

 2018مليون دينار عام  94بالنمو الى ان وصلت الى 

، وهذا الوضع ينسحب على 2015% مقارنة مع عام 31بنسبة  2018ام ع انخفضتوهذا يعني ان صادرات الفواكه 

 صادرات الخضار الى االسواق العربية واالوروبية.

هذه االستراتيجية مجموعة من السياسات املتعلقة بتشجيع الصادرات وفتح اسواق جديدة لها وكذلك  وقد تبنت

 سياسات تتعلق بالتسويق الداخلي وبعض السياسات التي تهدف الى تشكيل تكتالت كبرى للصادرات الزراعية.

  واملمكنات واملبادرات ذات االولويةاملخرجات  .10.7.2

 تنفيذ االجراءات التالية:اعة بالتعاون مع الجهات املعنية لوزارة الزر لترجمة هذه االولوية ستعمل 

 الزراعية للمنتجات التقليدية االسواق على املحافظة

 الزراعية املنتجات وسالمة  جودة نظام انشاء ·

 .الخليج دول  اسواق في واالستيراد املحلي االنتاج اتجاهات دراسة ·

 العالية القيمة ذات االسواق الى النفاذ فرص زيادة

 .الزراعية للمنتجات التتبع نظام بناء ·

 اسيا وشرق  افريقيا شرق  اسواق في االردنية الزراعية املنتجات تنافسية دراسة ·

 الزراعية للصادرات شركة انشاء دراسة ·

 العضوية الزراعة على للتدريب محطة انشاء ·

 األردن في القيمة سلسلة طول  على التمر نخيل قطاع لتطوير وطني صندوق  إنشاء دراسة ·

 االردنية التمور  ملنتجات وطنية تجارية عالمة تسجيل ·

 االردنية العضوية التمور  إنتاج تشجيع ·
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 مؤشرات قياس االداء الرئيسية .10.7.3

 وسيعرف املزارعون مدى نجاح تحقيق هذه االولوية من خالل قياس املؤشرات التالية :

 سنويا% 2.5 بنسبة الزراعية الصادرات حجم نمو 

 سنويا% 2 بنسبة الزراعية للمنتجات التقليدية االسواق الصادرات حجم نمو 

 .سنويا% 3 بنسبة العالية القيمة ذات االسواق الى الصادرات حجم نمو 

 .2025طن عام  9116التمور ليصل الى  من االردنية الصادرات حجم زيادة 
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 سلسلة  الصادرات الزراعية  

 تعزيز الميزة التنافسية للصادرات الزراعية 

 زيادة فرص النفاذ الى االسواق ذات القيمة العالية

 بناء نظام التتبع للمنتجات الزراعية

دراسة تنافسية المنتجات الزراعية االردنية 
 في اسواق شرق افريقيا وشرق اسيا

 دراسة انشاء شركة للصادرات الزراعية

 انشاء محطة للتدريب على الزراعة العضوية

دراسة إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع نخيل 
 التمر على طول سلسلة القيمة في األردن

تسجيل عالمة تجارية وطنية لمنتجات التمور 
 االردنية

 تشجيع إنتاج التمور العضوية االردنية

 المحافظة على االسواق التقليدية للمنتجات الزراعية

انشاء نظام جودة  وسالمة المنتجات 
 الزراعية

دراسة اتجاهات االنتاج المحلي واالستيراد 
 في اسواق دول الخليج

 المخرجات
Out Put 

 

 الممكنات
Enablers 

 االولوية
priority 

 الغاية
Out Come 
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 (: الحراج واملراعي8االولوية ) .10.8

االيكولوجية النظم وتطوير الحيوي  التنوع على : املحافظةالهدف االستراتيجي  

 واقع الحراج واملراعي .10.8.1

 الغابات:

% من املساحة الكلية  1مساحتها توجد في األردن مساحات محدودة من الغابات الطبيعية واالصطناعية، اذ ال يتجاوز 

واملساحة  ،الف دونم 420والف دونم وما تم تحريجه نح 260وللمملكة. وقد بلغت مساحة الحراج الطبيعية نح

الف دونم. وعلى  47وألف دونم ومساحة الغابات اململوكة نح 120واملستثناة من التسوية ومغطاة بأشجار حرجية نح

الرغم من الدور الهام الذي تقوم به الغابات في املحافظة على التنوع الحيوي والحفاظ على التربة من االنجراف 

واملساعدة في تغذية املياه الجوفية والحفاظ على التوازن البيئي فقد ساهمت برامج ومشاريع وزارة الزراعة في املحافظة 

%. وبالرغم ذلك اال ان الغطاء الحرجي ما زال 52لتعديات على االشجار الحرجية بنسبة على الحراج من خالل خفض ا

مليون غرسة حرجية سنويا ملواجهة  2حوالي  بإنتاجدونم سنويا. وملواجهة ذلك تقوم وزارة الزراعة  266يخسر باملعدل 

 مشاريع التحريج الحكومي والخاص لزيادة الغطاء النباتي الحرجي

ارة الزراعة بجذب القطاع الخاص للمشاركة في عمليات وزيادة املساحة املغطاة بالحراج حيث بلغ عدد كما قامت وز 

دونم وللمحافظة على التنوع الحيوي  2034مؤسسة وتم تحريج مساحة  22املؤسسات املشمولة ببرنامج التحريج الوطني 

للغابات وكذلك النظام البيئي للغابات االردنية  محميات حرجية للمحافظة على البيئة الطبيعية 8الطبيعي تم انشاء 

 للجينات النباتية 
 
 طبيعيا

 
نتيجة لالهتمام العالمي في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي. حيث تعتبر هذه املناطق مخزنا

املهددة  وخاصة النباتات البرية التي تتمتع بصفات طبية عالجية وكذلك بالنسبة ألنواع النباتات والحيوانات والطيور 

ولذلك فإن  باالنقراض وتم تعزيز هذه املحميات بإعادة بعض االنواع النادرة واملنقرضة من الحيوانات والطيور البرية.

من خالل ايجاد نظام ايكولوجي يتعايش من خالله مجاوري الغابات مع الغابات  للغابات تتم تحقيق التنمية املستدامة

 على االستفادة من املوارد الحرجية وما توفره الغابات من مواقع جاذبة للتنزه.وخلق شبكة عالقات اقتصادية قائمة 

 المراعي:

٪ من املساحة الكلية للمملكة، يتراوح 90مليون دونم أي ما يعادل حوالي  81تغطي املراعي الطبيعية في األردن حوالي 

ماليين دونم مناطق شديدة االنحدار. لقد  10ملم، وتشمل املراعي الطبيعية حوالي  200 - 100معدل أمطارها السنوي 

محمية  35وزارة الزراعة بإنشاء حوالي   ، حيث قامت1940بدأت نشاطات حماية وتنمية املراعي في األردن منذ عام 

 ٪ من تلك املساحة بالشجيرات الرعوية. 25رعوية مساحتها اإلجمالية حوالي مليون دونم،  وتم زراعة 

ألف نسمة.  200األردنية )املراعي الطبيعية( في األردن على نسبة قليلة من عدد السكان تقل عن تحتوي مناطق البادية 

تمثل املراعي املوارد الطبيعية املتجددة لها، والتي تساهم بشكل كبير في دعم االقتصاد الوطني من خالل توفير األعالف. 

 للتدهور الذي تعرضت لها املراعي الطبيعية خالل العق
 
. ات تنتج أقل بكثير من املتوقع منهود األخيرة فقد أصبحونظرا

كيلوغرام من الشعير( في املناطق شديدة  1مليون وحدة علفية )الوحدة العلفية تعادل  40ويقدر إنتاجها بحوالي 

من ملم. و  100مليون وحدة علفية في املناطق ذات معدل أمطار سنوي أقل من  113.6االنحدار، ويمكن أن تنتج حوالي 
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مليون وحدة علفية على الترتيب في حال تطوير هذه املناطق. وقدر إنتاج  176و 64املتوقع أن يزداد اإلنتاج فههما إلى 

٪ بسبب 30 - 20وانخفضت إلى  1970٪ من متطلبات حيوانات الرعي في األردن حتى عام 70األعالف من املراعي حوالي 

حراثة املراعي بقصد و  الرعي الجائر واملبكر للنباتات الرعويةنتيجة  مراعي.تزايد أعداد الحيوانات والتدهور املستمر لل

 الحركة العشوائية للمركبات.و  اجتثاث الشجيرات الستعمالها كوقودو  إثبات امللكية

  واملمكنات واملبادرات ذات االولويةاملخرجات  .10.8.2

 تنفيذ االجراءات التالية:للترجمة هذه االولوية ستعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات املعنية 

 الحرجية واالراض ي الغابات واستدامة تطوير

 الحرجية الثروة واستدامة حماية ·

 الوطني التحريج مشروع ·

 للغابات ريادي مائي حصاد موقع فيها بما للغابات الطبيعية املصادر ادارة تدخالت ·

 .(كفرنجة صنفحة، اللجون،) املعالجة املياه استغالل خالل من املستدام التحريج ·

 وسد زقالب جذور  التحريج / عير امش واستدامة تأهيل ·

 الحرجية املشاتل تطوير ·

 البادية في املائي والحصاد املراعي واستدامة تطوير

 .وماعين وضبعة راجب محميات تطوير ·

 البادية في الرعوية املجتمعات تطوير ·

 البادية في املائي الحصاد منشآت وانشاء استدامة ·

 االردنية البادية في البرية البيئية النظم تأهيل اعادة ·

 الرعوية املشاتل تطوير ·

 للغابات للمجاورين االيكولوجي النظام خدمات نظم تحسين

 .الحيوية املكعبات إلنتاج باتالغا مخلفات استغالل ·

 .الصناعية االخشاب لزراعة االقتصادية الجدوى  دراسة ·

 البيئية املتنزهاتاملشاركة املجتمعية في حماية الغابات من خالل  ·

 واملراعي الحراج الستدامة الزراعية البحوثتعزيز 

 البيئية النظم خدمات تثميندراسة  ·

 ومواشيها البادية أراض ي إنتاج لزيادة حديثة تقنيات تطوير ·

  البيئي النظام لحماية العسل نحل مراعي تطوير ·

 املتدهورة املالحة األراض ي مستوى  ورفع املستدام الزراعي اإلنتاج تطوير ·
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 واستدامتها البيئية الغابات انظمة حفظ

 الغابية البيئية النظم وتحديد حصر ·

 الغابية للموارد والتقييم للرصد وطني نظام وضع ·

 للغابات املستدامة لإلدارة الية تطوير ·

 الغابات إدارة في الصلة ذوي  والشركاء املحلية املجتمعات إلشراك املالئمة الداعمة البيئة خلق

 اإلدارة املستدامة في والشركاء املحلية املجتمعات إلشراك داعمة بيئة لخلق واالليات الوسائل تحديد ·

 للغابات

 الغابات إلدارة الالزمة املحلية املعرفة وتطوير توثيق ·

 .الغابات إدارة في املحلية املجتمعات إشراك لدعم تهدف مختلفة توعية برامج تنفيذ ·

 الغابية والخدمات املنتوجات مجال في االستثمار فرص لتطوير اآلليات وضع ·

 الحراج إلدارة الفنية و املؤسسية القدرات تعزيز

 املؤسس ي و القانوني اإلطار حيث من الحراج ادارة قدرات تقييم ·

 الغابات موارد بحالة املدني املجتمع و القرار صانعي إبالغ على مبني للمحاسبة نظام تطوير ·

  فاعلة أطراف بمشاركة للغابات وطنية لجنة تكوين ·

 املعلومات وتشارك لجمع بيانات قاعدة/ وطنية منصة إنشاء ·

 العالقة ذات الجهات كافة بمشاركة الحراجي والبحث للتعليم وطني برنامج تطوير ·

 

 مؤشرات قياس االداء الرئيسية .10.8.3

 مدى نجاح تحقيق هذه االولوية من خالل قياس املؤشرات التالية : وسيعرف املزارعون 

 2025% عام 10بنسبة  بالغابات املزروعة االراض ي زيادة 

 .سنويا% 3 بنسبة بالحرائق املتضررة الغابات اراض ي مساحة انخفاض 

 .2025 عام محمية 45 الى 41 من الرعوية املحميات زيادة 

 للغابات االيكولوجية النظم من مواقع 6 تحسينتطوير و  

 %40 بنسبة واملراعي الحراج الستدامة الزراعية البحوث زيادة 

 2025% عام 30بنسبة  الشباب لدى الغابات بأهمية الوعي درجةزيادة  
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 الحراج والمراعي  

 المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم االيكولوجية

البحوث الزراعية الستدامة 
 الحراج والمراعي

 دراسة تثمين خدمات النظم البيئية

تطوير تقنيات حديثة لزيادة إنتاج 
 أراضي البادية ومواشيها

تطوير مراعي نحل العسل لحماية 
 النظام البيئي 

تطوير اإلنتاج الزراعي المستدام 
ورفع مستوى األراضي المالحة 

 المتدهورة

حفظ انظمة الغابات البيئية 
 واستدامتها

 حصر وتحديد النظم البيئية الغابية

وضع نظام وطني للرصد والتقييم 
 للموارد الغابية

 تطوير الية لإلدارة المستدامة للغابات

خلق البيئة الداعمة المالئمة 
إلشراك المجتمعات المحلية 
والشركاء ذوي الصلة في 

 إدارة الغابات

تحديد الوسائل واالليات لخلق بيئة 
داعمة الشراك المجتمعات المحلية 
والشركاء في اإلدارةالمستدامة 

 للغابات

توثيق وتطوير المعرفة المحلية 
 الالزمة إلدارة الغابات

تنفيذ برامج توعية مختلفة تهدف 
لدعم إشراك المجتمعات المحلية في 

 إدارة الغابات

وضع اآلليات لتطوير فرص االستثمار 
في مجال المنتوجات والخدمات 

 الغابية

تعزيز القدرات المؤسسية و 
 الفنية الدارة الحراج

تقييم قدرات ادارة الحراج من حيث 
 اإلطار القانوني و المؤسسي

تطوير نظام للمحاسبة مبني على 
إبالغ صانعي القرار و المجتمع 

 المدني بحالة موارد الغابات

تكوين لجنة وطنية للغابات بمشاركة 
 أطراف فاعلة 

قاعدة بيانات / إنشاء منصة وطنية
 لجمع وتشارك المعلومات

تطوير برنامج وطني للتعليم والبحث 
الحراجي بمشاركة كافة الجهات ذات 

 العالقة

تحسين نظم خدمات النظام 
 االيكولوجي للمجاورين للغابات

استغالل مخلفات الغابات النتاج 
 المكعبات الحيوية

دراسة الجدوى االقتصادية لزراعة 
 االخشاب الصناعية

المشاركة المجتمعية في حماية 
 الغابات من خالل المتنزهات البيئية

تطوير واستدامة المراعي 
 والحصاد المائي في البادية

تطوير محميات راجب وضبعة 
 وماعين

 مشروع التحريج الوطني

 تطوير المجتمعات الرعوية في البادية

استدامة وانشاء منشآت الحصاد 
 المائي في البادية

اعادة تأهيل النظم البيئية البرية في 
 البادية االردنية

 تطوير المشاتل الرعوية

تطوير واستدامة الغابات 
 واالراضي الحرجية

 حماية واستدامة الثروة الحرجية

تدخالت ادارة المصادر الطبيعية 
للغابات بما فيها موقع حصاد مائي 

 ريادي للغابات

التحريج المستدام من خالل استغالل 
اللجون، صنفحة، )المياه المعالجة 

 (كفرنجة

/ تأهيل واستدامة مشاريع التحريج 
 جذور وسد زقالب

 تطوير المشاتل الحرجية

 المخرجات
Out Put 

 

 الممكنات
Enablers 

 االولوية
priority 

 الغاية
Out Come 



 51 

 
 مصادر تمويل االستراتيجية .10

 االستراتيجيةدينار خالل فترة  ونملي (566.6)  حواليباإلجمالية  كلفتهاقدرت ( تدخل و 169بلغ عدد تدخالت االستراتيجية )
من خالل موازنة مليون دينار  (179) وحيث ستقوم الخزينة بتوفير نح

مليون  (80.4) ووسيتم االعتماد على المنح بتوفير نحوزارة الزراعة 
مليون  (309.5)ودينار، وستقوم مؤسسة اإلقراض الزراعي بتوفير نح

فجوة في التمويل  االستراتيجيةوتواجه بينما  .من برامجها االقراضية دينار
اغلبها من  وتأتيسنوات  ستة( مليون دينار خالل 22.2تقدر بحوالي )

الى هذه الوثيقة كاستراتيجية النخيل  ضمهااالستراتيجيات الفرعية التي تم 
 .وسيتم االعتماد على المنح الخارجية في تغطية فجوة التمويلواالسماك والغابات والمراعي، 

 
 تمويلال)مليون دينار( حسب مصادر  االستراتيجيةجدول يبين الكلفة التقديرية ملشاريع 

 منح خزينة ةاالستراتيجي االولوية
االقراض 
 الزراعي

 المجموع متوفرغير 

 52.4 - -  0.0  52.4 الزراعي القطاع هيكلة وإعادة تنظيم

 2.0 0.3 -  1.7  0.1 الزراعي القطاع رقمنة

 30.7 7.5 14.0  9.1  0.1 الحديثة التكنولوجيا استخدام تعزيز

 426.6 2.9 282.8  59.5  81.5 االستراتيجية والمحاصيل واالنتاجية االنتاج التركيز على

 37.5 5.6 6.0  1.5  24.4 اللوجستية العمليات  سلسلة تطوير

 9.3 - 6.8  2.4  0.0 الزراعية الصناعات سلسلة تطوير

 0.6 0.4 -    -  0.1 الزراعية الصادرات  سلسلة تطوير

 32.4 5.5 -  6.2  20.7 والمراعي الحراج تنمية

 591.4 22.2 309.5  80.4  179.3 المجموع
 

 

 تمويلالحسب مصادر  االستراتيجيةمشاريع  عددجدول يبين 

 منح خزينة الهدف االستراتيجي
االقراض 
 الزراعي

 المجموع غير متوفر

 1 13 الزراعي القطاع هيكلة وإعادة تنظيم
  

14 

 4 5 الزراعي القطاع رقمنة
 

3 12 

 22 1 6 13 2 الحديثة التكنولوجيا استخدام تعزيز

 51 19 10 7 15 االستراتيجية والمحاصيل واالنتاجية االنتاج التركيز على

 8 اللوجستية العمليات  سلسلة تطوير
 

2 8 18 

 3 2 2 الزراعية الصناعات سلسلة تطوير
 

7 

 5 الزراعية الصادرات  سلسلة تطوير
  

4 9 

 41 22 0 14 5 والمراعي الحراج تنمية

 174 57 21 41 55 المجموع

  

 خزينة
30% 

 منح
14% 

االقراض 
 الزراعي
0.52 

 غير متوفر
4% 
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 الرئيسية لالستراتيجيةمؤشرات االداء  .11

 Indicatorالمؤشر   الرقم
وحدة المؤشر 

Indicator Unit 

 الكمية المستهدفة
2025 

Target 
quantity 2025 

 15 % لتصل الى الجارية باألسعارزيادة معدل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي  1

 10642 دينار ليصل الى الزراعيزيادة نصيب الحائز الزراعي من القيمة المضافة للقطاع  2

 64988 فرصة عمل في قطاع الزراعة تصل الى  جديدةخلق فرص عمل  3

 30 % الثابت الرأسماليزيادة حجم التكوين  4

 95 % زيادة درجة رضا المزارعين عن الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة )متلقي الخدمة( 5

 129 عدد زيادة عدد البحوث الزراعية التطبيقية 6

 50 عدد % من المزارعين50 الى لتصل المزارعين  اتحاد في العضوية قاعدة توسيع 7

 500 عدد زيادة عدد الجمعيات الزراعية الفاعلة 8

 22 عدد زيادة عدد الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية 9

 6 % /سنويا زيادة طاقة فحوصات مختبرات وزارة الزراعة 10

 23974 عدد المشاريع الزراعية الصغيرة التي تم تمويلها ليصل الىزيادة عدد  11

 362 الف دونم ليصل الى  وتأهيلهازياد مساحة االراضي الزراعية التي تم استصالحها  12

 17 عدد انشاء مركز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة في قطاع الزراعة 13

 19 الف مشروع مجال استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في قطاع الزراعة زيادة عدد المشاريع الممولة  في 14

 15 % نمو قيمة الصادرات الزراعية 15

 12 % نمو قيمة الصادرات االسواق التقليدية للمنتجات الزراعية 16

 18 % % سنويا3نمو قيمة الصادرات الى االسواق ذات القيمة العالية بنسبة  17

 12 % تكلفة الصادرات )سلسلة االمدادات البرية والجوية(خفض  18

 18 % زيادة قيمة االنتاج القائم للصناعات الزراعية والغذائية 19

 10 % زيادة مساحة االراضي المزروعة بالغابات  20

 18 % انخفاض مساحة اراضي الغابات المتضررة بالحرائق 21

 14 عدد للغابات التي تم تحسينهازيادة مواقع النظم االيكولوجية  22

 

 وتقييم النتائج االستراتيجيةمتابعة تنفيذ  .12

في تحقيق أهدافها. فهي تضع صانعي ومتخذي  االستراتيجيةمن أهم متطلبات نجاح  االستراتيجيةمتابعة وتقييم تنفيذ  تعتبر
في صورة االنجاز في محطات زمنية محددة والمعوقات التي قد تعترض سير  االستراتيجيةالقرار في الجهات الشريكة في تنفيذ 

 ووتحقيق أهدافها على نح االستراتيجيةعمل المشروعات واإلجراءات والعمل على تجاوزها بسرعة وفعالية لتمهيد الطريق لتنفيذ 
 فعال.

وهذا يتطلب منها ما  االستراتيجيةعة متابعة وتقييم في وزارة الزرا التخطيط االستراتيجي والتطوير المؤسسيوسوف تتولى مديرية 
 يلي:

 واإلجراءات التشريعية واإلدارية المطلوب تنفيذها. االستراتيجيةإنشاء قاعدة بيانات لمشاريع  -1
 تصميم نماذج خاصة للمتابعة ومؤشرات التقييم. -2
لزراعة لبيان مستوى االنجاز في المشاريع نصف سنوية على األقل لوزير ا متابعة مراحل التنفيذ وتقديم تقارير ربعيه أو -3

واإلجراءات التشريعية واإلدارية وبيان المشاكل التي تواجه التنفيذ تمهيدًا لنقلها إلى صانعي ومتخذي القرارات لدى الجهة 
 المسؤولة عن التنفيذ.

 تقدم الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة تقارير انجاز نصف سنوية للمديرية. -4
الزراعة تقارير االنجاز التي تصله إلى أصحاب المعالي والمسؤولين في المؤسسات العامة ورؤساء ونقباء ومدراء  يزود وزير -5

 المؤسسات الخاصة.
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 مصفوفة االطار املنطقي (1ملحق رقم )

 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
االفتراضات والمخاطر  

Risks and assumptions 
المؤسسة المسؤولة 

Responsible institution 
 Sourceمصدر المعلومات  
of information 

تنظيم 

واعادة 

هيكلة 

 القطاع

 تحقيق الرفاه للمزارعين IMPACT  1االثر      

زيادة معدل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

 2025% عام 15ليصل الى  الجارية باألسعار
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

من القيمة  المزارعين والعاملين في القطاعنصيب زيادة 

دينار   10642المضافة للقطاع الزراعي ليصل الى 

 2025سنوي عام 

استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

 فرصة 21350 و جديدة عمل فرصة 64988 خلق

 احالل

استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

 OUTCOME 1الغاية 
تنظيم واعادة هيكلة القطاع الزراعي للوصول 

 الى قطاع زراعي مهني ومنظم
% 95 ليصل الىنسبة درجة رضا متلقي الخدمة زيادة 

 2025عام 
 تقرير وزارة الزراعة  

 OUTPUTالمخرج 

 المزارعينتنظيم   1
توسيع قاعدة العضوية في اتحاد  المزارعين لتصل الى 

 % من المزارعين60
عدم استجابة مجلس ادارة 

 االتحاد
االتحاد العام للمزارعين 

 ناألردنيو
 تقرير

 تقرير وزارة الصناعة والتجارة عدم استجابة المزارعين من االنشطة الزراعية الف 70تسجيل  تنظيم االنشطة الزراعية 2

3 
 زراعة غرفة في زراعية اعمال مؤسسة 8000 تنظم الزراعية االعمال مؤسسات  تنظيم

 االردن
 تقرير الزراعة وزارة القانون اصدار عدم

 تنظيم التعاونيات الزراعية 4
 500زيادة عدد الجمعيات الزراعية الفاعلة ليصل الى 

 2025عام  جمعية
عدم استجابة الجمعيات 

 التعاونية
 تقرير المؤسسة التعاونية االردنية

 تطوير الخدمات الحكومية الزراعية 5
زيادة عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات التي 

 %20تقدمها وزارة الزراعة بنسبة 
 تقرير وزارة الزراعة  

6 
تحسين خدمات صندوق ادارة المخاطر 

 الزراعية
زيادة عدد المزارعين المستفيدين من خدمات صندوق 

 %50ادارة المخاطر الزراعية بنسبة 
 تقرير وزارة الزراعة  

/التدخل /البرنامج /المشروع  المبادرة

Activity/ Projects/ Initiatives 

1 
تعديل قانون اتحاد المزارعين ليشمل كافة 

المزارعين ومعالجة الثغرات التي تمنع تأسيس 

 االتحادات النوعية.
 انجاز التعديل على تعديل قانون اتحاد المزارعين

اقرار التعديل في مجلس  تأخر

 االمة
 تقرير وزارة الزراعة

2 
تطوير وتعديل التشريعات المتعلقة بترخيص 

االنشطة الزراعة لترخيص كافة االنشطة 

 وبجميع احجامها

من تعليمات ترخيص االنشطة  10استحداث وتعديل 

 الزراعة
عدم تجاوب الفيين في 

 القطاعات
 تقرير وزارة الزراعة

 تقرير الزراعة وزارة القانون اصدار عدم االردن زراعة غرفة قانون انجاز االردن زراعة غرفة قانون اصدار 3

 تطوير انظمة الجمعيات التعاونية الزراعية 4
من االنظمة الداخلية للجمعيات  10استحداث وتعديل 

 التعاونية الزراعية
عدم تجاوب الفيين في 

 المؤسسة التعاونية
 تقرير المؤسسة التعاونية االردنية

5 
اتحاد نوعي للجمعيات التعاونية  تأسيس

 الزراعية
االتحاد النوعي للجمعيات التعاونية  تأسيسصدور قرار 

 الزراعية
عدم تجاوب الجمعيات 

 التعاونية الزراعية
 تقرير االردنيةالمؤسسة التعاونية 

 تقرير وزارة الزراعة استالم العطاءات تأخر تشغيل نظام البيانات الزراعية  انشاء قاعدة بيانات زراعية شاملة 6

7 
تطوير وانشاء وصيانة االبنية والمرافق 

 الزراعية
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل الكافي من المباني والمرافق الزراعية 24انشاء وصيانة 

8 
تطوير وادامة وتشغيل الخدمات الحكومية 

 الزراعية
 تقرير وزارة الزراعة   من الخدمات الزراعية الحكومية 43ادامة وتشغيل 

 بناء القدرات المؤسسية لوزارة الزراعة 9
من الموظفين في المجاالت الفنية  2700تدريب وتأهيل 

 والمهارات األساسية
 تقرير وزارة الزراعة الكافيعدم توفر التمويل 

10 
 بتسجيل الحكومية الزراعية الخدمات ربط

 المياه واستهالك العمالة وتشغيل المنشآت
 والتشغيل بالتسجيل حكومية زراعية خدمة 43 ربط

 المياه واستهالك
 تقرير الزراعة وزارة  المزارعين مقاومة

11 
تعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية ليشمل 

 عدد اكبر من المخاطر الزراعية.
 انجاز التعديل على قانون صندوق المخاطر الزراعية

اقرار التعديل في مجلس  تأخر

 االمة
 تقرير وزارة الزراعة

12 
برنامج التامين التكافلي  تأسيسدراسة 

 التعاوني
 برنامج التامين التكافلي التعاوني.  تأسيستنفيذ دراسة 

تاخر موافقات تاسيس 

 الربنامج
 تقرير وزارة الزراعة

13 
دراسة تأسيس شركة التامين التكافلي 

 التعاوني.
 تقرير وزارة الزراعة تاخر موافقات تاسيس الشركة شركة التامين التكافلي التعاوني.  تأسيستنفيذ دراسة 

14 
تطوير خدمات صندوق ادارة المخاطر 

 الزراعية.
صندوق المخاطر زيادة عدد الخدمات التي يقدمها 

 خدمة 6الزراعية لتصل الى 
اقرار التعديالت في  تأخر

 القانون
 تقرير وزارة الزراعة
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 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
االفتراضات والمخاطر  

Risks and 
assumptions 

المؤسسة المسؤولة 

Responsible 
institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

رقمنة 

 القطاع

 تحقيق الرفاه للمزارعين IMPACT  1االثر      

زيادة معدل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

 2025% عام 15ليصل الى  الجارية باألسعار
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

من القيمة  المزارعين والعاملين في القطاعنصيب 

دينار سنوي  9255المضافة للقطاع الزراعي ليصل الى 

 2025عام 

استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

 احالل فرصة 21350 و جديدة عمل فرصة 64988 خلق
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

 تعزيز استخدام تكنولوجيا االتصاالت في قطاع الزراعية  OUTCOME 1الغاية 
زيادة عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات الزراعية 

 %30الحكومية الرقمية بنسبة 
 البرامج تنفيذ تاخر

 والمشاريع
 تقرير وزارة الزراعة

 OUTPUTالمخرج 
 رفع كفاءة الخدمات الحكومية الزراعية الرقمية 1

زيادة عدد الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية لتصل الى 

 ةخدم 22
 البرامج تنفيذ تاخر

 والمشاريع
 تقرير وزارة الزراعة

 بناء القدرات ونشر المعرفة الرقمية الزراعية 2
% 6زيادة نسبة المعارف والمهارات الرقمية بنسبة 

 سنويا
 البرامج تنفيذ تاخر

 والمشاريع
 تقرير وزارة الزراعة

/التدخل /البرنامج /المشروع  المبادرة

Activity /Projects/ Initiatives 

1 
 الى والوصول المزرعية للسجالت رقمية منصة انشاء

 وانتاجية المخاطر وادارة الكتروني واالرشاد االسواق

 المياه

 منصة رقمية للخدمات الزراعية 11تشغيل 
 

 
 تقرير وزارة الزراعة

 تشغيل خدمة رخص االستيراد والتصدير االستيراد والتصدير االلكترونيةاصدار رخص  2
 تنفيذ في التاخير

 العطاءات
 تقرير وزارة الزراعة

 تشغيل خدمة اصدار الشهادات الصحية رقمنة الشهادات الصحة النباتية والحيوانية 3
 تنفيذ في التاخير

 العطاءات
 تقرير وزارة الزراعة

 ةاإللكترونيتشغيل خدمة اصدار شهادات المنشأ  المنشأ للمحاصيل الحقليةرقمنة شهادات  4
 تنفيذ في التاخير

 العطاءات
 تقرير وزارة الزراعة

 تشغيل خدمة التسجيل والترخيص االلكترونية رقمنة التسجيل والتراخيص للمنشآت الزراعية 5
 تنفيذ في التاخير

 العطاءات
 تقرير وزارة الزراعة

 تشغيل خدمة شهادات نتائج مختبرات الثروة النباتية شهادات نتائج مختبرات الثروة النباتيةرقمنة  6
 تنفيذ في التاخير

 العطاءات
 تقرير وزارة الزراعة

7 
تعزيز اإلدماج االجتماعي للشباب والسيدات من خالل 

 المهارات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة
عن العمل والسيدات من الشباب العاطلين  120تدريب 

 على المهارات الزراعية
المركز الوطني للبحوث  

 الزراعية
 تقرير

 8 
ادخال التطبيقات الرقمية والذكاء االصطناعي لتتبع 

 ومراقبة سوسة النخيل
عدد البرامج الرقمية لتتبع ومراقبة السوسة وتقييم 

 عمليات المكافحة تم انشاؤها
 التمويل توفر عدم

 تقرير وزارة الزراعة

 تشغيل التطبيقات الرقمية للوصول الى االسواق دعم استخدام التقنيات الرقمية في الوصول الى االسواق 9
 اتفاقية توقيع في تاخر

 المشروع
 تقرير وزارة الزراعة

 تشغيل الخدمات االلكترونية لمعلومات االسواق تشغيل نظام معلومات االسواق الداخلية والخارجية 10
 تنفيذ في التاخير

 العطاءات
 تقرير وزارة الزراعة

11 
تعزيز استخدام تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع 

 االسماك
انشاء موقع الكتروني لنشر البيانات وتبادل المعلومات في 

 قطاع االسماك
 التمويل توفر عدم

 تقرير وزارة الزراعة

12 
قطاع االسماك قائمة اعداد خارطة رقمية لالستثمار في 

 على تحليل الموارد المائية ومالئمتها لالستزراع السمكي
 خارطة رقمية لالستثمار في قطاع االسماك 12اعداد 

 التمويل توفر عدم
 تقرير وزارة الزراعة
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 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
االفتراضات والمخاطر  

Risks and 
assumptions 

المؤسسة المسؤولة 

Responsible institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

استخدام 

التكنولوجيا 

 الحديثة

االثر      

IMPACT  
 تحقيق الرفاه للمزارعين 1

 الجارية باألسعارزيادة معدل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

 2025% عام 15ليصل الى 
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

 الزراعي للقطاع المضافة القيمة من الزراعي الحائز نصيبزيادة 

 2025 عام دينار 10462 الى لتصل

استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

 احالل فرصة 21350 و جديدة عمل فرصة 64988 خلق
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

الغاية 

OUTCOME 
 تقرير دائرة االحصاءات العامة عدم كفاية التمويل %30الثابت بنسبة  الرأسماليزيادة حجم التكوين  زيادة حجم االستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعية 3

المخرج 

OUTPUT 

 تطوير نظم  االنتاج النباتي والحيواني 1
تطوير نظم تكنولوجيا االنتاج النباتي  تالمبادرامن  762تنفيذ 

 والحيواني
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل

 تطوير وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا الزراعية الحديثة 2

الحديثة في قطاع مركز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية  17انشاء 

 الزراعة
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل

 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل من المزارعين على التكنولوجيا الزراعية الحديثة 3805تدريب 

مبادرة الستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في  1878تمويل 

 الزراعة
 تقرير وزارة الزراعة عدم اقبال المزارعين

 تعزيز بحوث استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة 3
من البحوث التطبيقية في مجال استخدام التكنولوجيا  21تنفيذ 

 الزراعية الحديثة
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم اقبال المزارعين

/التدخل  المبادرة

/البرنامج 

/المشروع 

Activity /

Projects/ 
Initiatives 

1 
حزمة تمويل مشاريع الزراعة المائية الهيدروبونيك واالكوابونيك ونظم 

 الري الحديثة
من مشاريع الزراعة المائية الهيدروبونيك واالكوابونيك  360تمويل 

 ونظم الري الحديثة
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي عدم توفر التمويل

 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي عدم كفاية الدراسات من مشاريع الطاقة الشمسية 432تمويل  الطاقة الشمسية في قطاع الزراعة استخدامدعم  2

 تقرير االقراض الزراعيمؤسسة  عدم اقبال المزارعين من المزارع المتحولة الى التربية المغلقة 150تمويل  دعم التحول الى التربية المغلقة في مزارع الثروة الحيوانية. 3

 تقرير مديرية االنتاج الحيواني عدم اقبال المزارعين من المؤشرات الجغرافية للعواسي االردنية 2تسجيل  االستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال االسر الريفية من الفقر 4

 انشاء مشاريع ريادية للتكامل النباتي السمكي 5
للتكامل النباتي السمكي )االكوابونيك( التي مشاريع ريادية  10تمويل 

 تم انشاؤها
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي عدم اقبال المزارعين

 تقرير الزراعيمؤسسة االقراض  عدم كفاية التمويل مشروع االكوابونيك على المستوى الصغير والمتوسط 100تمويل  دعم تمويل مشاريع االكوابونيك على المستوى الصغير والمتوسط 6

 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي عدم كفاية التمويل مشاريع مكثفة لالستزراع السمكي 4تمويل  تشجيع المشاريع المكثفة لالستزراع السمكي 7

8 
التدريب والتشغيل من خالل التكنولوجيا الزراعية الحديثة /المحطات 

 الزراعية
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل زراعة الهيدروبونيكمن المزارعين على انظمة  360تدريب 

 تقرير وزارة الزراعة تاخر تنفيذ العطاءات من العمال الزراعيين الموسميين من خالل الجمعيات 360تنظيم  التشغيل من خالل خدمات العمالة الزراعية )تنظيم العمالة الزراعية( 9

 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل من العمال الزراعيين الدائمين من خالل الجمعيات 360تنظيم  الزراعيةالتشغيل من خالل المكننة  10

11 
انشاء محطة لتدريب المزارعين والعاطلين عن العمل على انظمة 

 االكوابونيك
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل انشاء محطة تدريب االكوابونيك

12 
ظروف المعيشة وزيادة كفاءة المتضررين من اثار االزمة  تحسين

 السورية
المتضررين من اثار االزمة السورية  400تحسين ظروف المعيشة 

 من خالل التدريب على المهارات الزراعية
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل

13 
الريفية والتشغيل ) ريجيب (/  المدارس  االقتصاديةمشروع التنمية 

 الحقلية
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية تاخر الحصول على التمويل من المزارعين من خالل المدارس لحقلية 1470تدريب 

14 
تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في وادي االردن وادخال 

 تقنيات في كفاءة استخدام المياه
من المزارعين على مهارات الزراعة المائية وتصنيع  1000تدريب 

 االسمدة العضوية
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم توفر التمويل

15 
استكشاف مشروع زراعي عالي القيمة وشامل اجتماعيًا وموفًرا للمياه 

 في األردن /سد التنور
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل الهيدروبونيكمن المزارعين على انظمة زراعة  75تدريب 

 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل من المشاريع في مجال الزراعة المائية 500تمويل  في المناطق المرتفعة  المائيةالزراعة  تتقنيانشر  16

 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل من الدراسات والبحوث التطبيقية في مجال كفاءة استخدام مياه الري 3تنفيذ  غير التقليدية المياهالري واستخدام  لمياهتعزيز اإلدارة المستدامة  17

 الري من الدراسات والبحوث التطبيقية في مجال كفاءة استخدام مياه 3تنفيذ  تطوير حوكمة تخصيص موارد المياه المستدامة 18
تاخر توقيع اتفاقية 

 المشروع
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية
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 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
االفتراضات والمخاطر  

Risks and 
assumptions 

المؤسسة المسؤولة 

Responsible institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم توفر التمويل تنفيذ دراسة والبحوث التطبيقية في مجال المياه المعالجة والمالحة تطوير أغشية مركبة ذات قابلية منخفضة لإلنسداد 19

20 
الوراثي وبرنامج تربية المخاليط لتعزيز قدرة المزارع  استخدام التنوع

 للتكيف مع تغير المناخ
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم اقبال الباحثين تنفيذ دراسة والبحوث التطبيقية في مجال التنوع الوراثي

 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل على االبل ةالتطبيقيتنفيذ دراسة والبحوث  تحسين ادارة قطعان اإلبل إلنتاج الحليب 21

 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل في حاضنة االبتكار الزراعي ةالتطبيقيمن الدراسات والبحوث  12تنفيذ  حاضنة االبتكار الزراعي 22

 

 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
 Risksاالفتراضات والمخاطر  

and assumptions 
المؤسسة المسؤولة 

Responsible institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

االنتاج زيادة 

واالنتاجية 

والمحاصيل 

 االستراتيجية

االثر      

IMPACT  
 تحقيق الرفاه للمزارعين 1

ليصل الى  الجارية باألسعارزيادة معدل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

 2025% عام 15
 تقارير دائرة االحصاءات العامة استقرار المؤشرات االقتصادية

 الى لتصل الزراعي للقطاع المضافة القيمة من الزراعي الحائز نصيب زيادة

 2025 عام دينار 10462
 تقارير دائرة االحصاءات العامة االقتصاديةاستقرار المؤشرات 

 تقارير دائرة االحصاءات العامة استقرار المؤشرات االقتصادية احالل فرصة 21350 و جديدة عمل فرصة 64988 خلق
الغاية 

OUTCOME 
4 

التركيز على  االنتاج واالنتاجية وتعزيز االمن الغذائي 

 واالعتماد على االنتاج الزراعي المحلي
 % سنويا3زيادة قيمة االنتاج الزراعي بنسبة 

تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقرير دائرة االحصاءات العامة

المخرج 

OUTPUT 

 دونم من االراضي الزراعية الف  362تطوير وزيادة انتاجية  تطوير االراضي الزراعية وزيادة انتاجيتها 1
تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقرير وزارة الزراعة

2 
زيادة كفاءة استخدام مياه الري وزيادة انتاجية المتر 

 المكعب من المياه
االف مزارع من برامج زيادة كفاءة استخدام مياه الري وزيادة   18.8استفادة 

 انتاجية المتر المكعب من المياه
تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقرير الزراعةوزارة 

 المحافظة على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها 3
زيادة عدد المزارعين المستفيدين من المحافظة على الثروة الحيوانية وزيادة 

 %12انتاجيتها بنسبة 
تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقرير وزارة الزراعة

 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل %50زيادة االنتاج المحلي من االسماك بنسبة  انتاجيتهالمحافظة على قطاع االسماك وزيادة  4

 المحافظة على الثروة النباتية وزيادة انتاجيتها 5
زيادة عدد المزارعين المستفيدين من المحافظة على الثروة النباتية وزيادة 

 %20انتاجيتها بنسبة 
تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقرير وزارة الزراعة

 تقرير دائرة االحصاءات العامة عدم توفر التمويل %10زيادة انتاجية وحدة المساحة التمور بنسبة  المحافظة على قطاع النخيل وزيادة انتاجيته 6

 تعزيز دخول صغار المزارعين واالسر الريفية 7
زيادة عدد المزارعين واالسر المستفيدة من المشاريع الصغيرة ليصل الى 

 2025عام  23974
 تقرير مديرية التخطيط االستراتيجي عدم توفر التمويل

 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل من البحوث الزراعية لزيادة االنتاج واالنتاجية 68تنفيذ  تعزيز البحوث الزراعية لزيادة االنتاج واالنتاجية 8

/التدخل  المبادرة

/البرنامج 

/المشروع 

Activity /

Projects/ 
Initiatives 

1 
تقييم المحطات الزراعية ووضع الية للشراكات مع 

 القطاع الخاص في استثمار المحطات
من المحطات الزراعية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات  14استثمار 

 المحلية
 تقرير وزارة الزراعة عدم اقبال القطاع الخاص

2 
حصر وتحديد اراضي الخزينة القابلة للزراعة وتحديد 

 المحاصيل الزراعية االستراتيجية الممكن زراعتها
 تقرير وزارة الزراعة عدم ةتوفر البيانات تنفيذ دراسة استغالل اراضي الخزينة

3 
الخزينة وزراعة حزمة تمويل استغالل اراضي 

 المحاصيل االستراتيجية
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي عدم اقبال القطاع الخاص من مشاريع استغالل اراضي الخزينة وزراعة المحاصيل االستراتيجية 60تمويل 

 تقرير وزارة الزراعة تاخير تنفيذ انشطة المشروع الف دونم من االراضي الزراعية 18استصالح  استصالح االراضي الزراعية وانشاء ابار جمع المياه  4
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي   عدد مشاريع اعمار واستغالل االراضي البعلية التي تم تمويلها اعمار واستغالل االراضي البعلية 5

6 
 من األردن في المناخ تغير مع التكيف على القدرة بناء

 الزراعي القطاع في المياه استخدام كفاءة تحسين خالل
 وجنوب وسط في الزراعية االراضي من دونم الف 144 مساحة وتأهيل استصالح

 االردن
 التاخر في توقيع اتفاقية التمويل

 تقرير الزراعة وزارة

7 
 األراضي استعادة خالل من األراضي تدهور من الحد

 األردن شمال في المستدامة وإدارتها المتدهورة
 االردن شمال في الزراعية االراضي من دونم الف 150 مساحة وتأهيل استصالح

 التاخر في توقيع اتفاقية التمويل
 تقرير الزراعة وزارة

8 
تصميم "إعانات ذكية" للمحاصيل التصديرية األقل 

 استهالًكا للمياه )اعادة توجيه الدعم (.
 تقرير الوطني للبحوث الزراعيةالمركز  عدم توفر التمويل تنفيذ دراسة االعانات الذكية 

 تقرير مديرية ادارة المشاريع تاخير تنفيذ العطاءات كم من قنوات الري 78صيانة  صيانة الينابيع وقنوات الري 9
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي   الحديثة تالتقنيامن مشاريع تطوير مصادر المياه واستخدام  2520تمويل  الحديثة تالتقنياتطوير مصادر المياه واستخدام  10

 دعم وحماية الثروة الحيوانية 11
 114زيادة عدد المزارعين المستفيدين من خدمات الثروة الحيوانية  ليصل الى 

 الف مزارع
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل

 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل من المرافق والعيادات البيطرية 16 وتأهيلبناء  وتجهيز العيادات بيطرية وتأهيلانشاء  12
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي   من مشاريع تنمية وتطوير الثروة الحيوانية 14904تمويل  الحيوانية الثروةتمويل تنميه وتطوير  13
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويلتنفيذ دراسة االستزراع السمكي لخلق فرص العمل في اراضي الخزينة )السدود دراسة االستزراع السمكي لخلق فرص العمل في  14
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 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
 Risksاالفتراضات والمخاطر  

and assumptions 
المؤسسة المسؤولة 

Responsible institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

 واالنهار والساحل( )السدود واالنهار والساحل( اراضي الخزينة
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل عالمات تجارية لألسماك االردنية 4تسجيل  تسجيل العالمات التجارية لألسماك االردنية 15
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل عدد الرزنامات الزراعية لمواعيد انتاج االسماك المحلية التي تم وضعها وضع رزنامة زراعية لمواعيد انتاج االسماك المحلية 16

17 
تنفيذ حمالت توعية حول القيمة الغذائية والصحية 

 لألسماك 
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل حملة توعية حول القيمة الغذائية والصحية لألسماك  30تنفيذ 

 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل انشاء مركز اإلرشاد والتدريب في مجال تربية االسماك  انشاء مركز لإلرشاد والتدريب في مجال تربية االسماك 18

19 
المفرخات السمكية إلنتاج أفراخ ذات جودة إنشاء 

 عالية
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل انشاء مفرخة سمكية إلنتاج أفراخ ذات جودة عالية

20 
استغالل مصادر المياه ومنح تصاريح حفر ابار 

ارتوازية لمزارع االسماك المرخصة والجديدة الستدامة 

 مشاريع تربية االسماك 

اصدار قرار تصاريح حفر ابار ارتوازية لمزارع االسماك المرخصة والجديدة 

 الستدامة مشاريع تربية االسماك 
 قرار وزارة المياه والري تاخر اصدار القرار

 دعم الثروة النباتية 21
 85607زيادة عدد المزارعين المستفيدين من خدمات الثروة النباتية ليصل الى 

 مزارع
 تقرير وزارة الزراعة التمويلعدم كفاية 

   وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل الف دونم 105تنفيذ حمالت مكافحة دودة الزرع بمساحة  مكافحة آفة دودة الزرع 22
 تقرير الزراعيمؤسسة االقراض    الزراعي اإلنتاجمن مشاريع مستلزمات  4680تمويل  مدخالت االنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 23

24 
استخدام الرزنامة الزراعية لزيادة االنتاج في محاصيل 

 العجز.
 تقرير وزارة الزراعة   دراسة لزيادة االنتاج في محاصيل العجز 2تنفيذ 

 تقرير التعاونية المؤسسة عدم كفاية التمويل الف طن من بذور القمح والشعير المحسن 18انتاج  اكثار البذار المحسن لمحاصيل الحبوب 25

26 

المبكر والسيطرة على  لإلنذارإنشاء وتجهيز مركز 

األزمات لضبط وتنفيذ األنشطة في مكافحة سوسة 

 النخيل الحمراء وغيرها من المخاطر

المبكر والسيطرة على األزمات ومكافحة سوسة النخيل  لإلنذارانشاء مركز 

 الحمراء
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

27 
تنفيذ حمالت مكافحة مكثفة للحدائق المنزلية وأشجار 

 الشوارع
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل حملة مكافحة مكثفة للحدائق المنزلية وأشجار الشوارع 30تنفيذ 

 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل والمصابة حملة ازالة األشجار ذات األصناف الرديئة 12تنفيذ  إزالة األشجار ذات األصناف الرديئة والمصابة 28

29 
تنفيذ برامج المدارس الحقلية والتدريب الميداني في 

 مكافحة السوسة
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل مدرسة حقلية والتدريب الميداني في مكافحة السوسة التي تم تنفيذها 12تنفيذ 

30 

البيانات من خالل العامل ادخال برامج رقمية بجمع 

البشري والذكاء االصطناعي للوصول إلى مسوحات 

جغرافية لتتبع ومراقبة السوسة وتقييم عمليات 

 المكافحة

 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل انشاء برنامج رقمي لتتبع ومراقبة السوسة وتقييم عمليات المكافحة

31 
النخيل )األزرق التوسع في مناطق مؤهلة لزراعة 

 وغور الصافي ووادي عربة(.
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي عدم توفر التمويل الف دونم بالتخيل 12زراعة 

32 
الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر  ضتمويل القرو

 والبطالة
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي   من المشاريع الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة 5443تمويل 

 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي   من مشاريع التمويل الريفي 2160تمويل  برنامج التمويل الريفي 33
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي   من مشاريع برامج االقراض الموجه 13200تمويل  برامج االقراض الموجه 34
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل الفقرمن مشاريع مكافحة  1810تمويل  مشاريع مكافحة الفقر 35
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي عدم اقبال الجمعيات التعاونية من مشاريع الجمعيات التعاونية الزراعية 30تمويل  حزمة تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية الزراعية 36

37 

 حيث من الزراعي اإلقراض مؤسسة تجربة تقييم

 لمؤسسة الحالية واإلجراءات والعمليات البروتوكوالت

 والكفء الفعال االستخدام لضمان الزراعي االقراض

 المؤسسة لموارد

 تقرير الزراعي االقراض مؤسسة   الزراعي االقراض مؤسسة تقييم دراسة تنفيذ

38 

تقييم تأثير بعض العمليات الزراعية  والظروف 

 Phoenixثمار النخيل )المناخية على انتفاخ وتقشير 
dactylifera Lصنفي المجهول والبرحي ) 

 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل تنفيذ بحث انتفاخ وتقشير ثمار النخيل 

 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل تنفيذ بحث الزراعة المستدامة بحوث الزراعة المستدامة 39
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل الموارد الوراثية المحلية  لاستغالتنفيذ بحث صون  صون واستغالل الموارد الوراثية المحلية  40
 تقرير الوطني للبحوث الزراعيةالمركز  عدم كفاية التمويل بحث عن السالمة االحيائية 2تنفيذ  بحوث االطار الوطني للسالمة االحيائية 41
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان استخدامتنفيذ بحث  المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان استخدام 42
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل المنشورةمن البحوث واالوراق العلمية  48تنفيذ  برنامج االبحاث الزراعية 43
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل تنفيذ بحث اكثار بذار القمح والشعير تحت الري اكثار بذار القمح والشعير تحت الري 44
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 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
 Risksاالفتراضات والمخاطر  

and assumptions 
المؤسسة المسؤولة 

Responsible institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

45 
زراعة األعالف باستخدام المياه غير التقليدية / 

 محافظة المفرق
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم كفاية التمويل تنفيذ بحث زراعة األعالف باستخدام المياه غير التقليدية

 تقرير الوطني للبحوث الزراعيةالمركز  عدم توفر التمويل تنفيذ بحث أثر المناخ السلبي على قطاع النخيل والتمور الحد من أثر المناخ السلبي على قطاع النخيل والتمور 46

47 
برامج مكافحة متكاملة لآلفات واألمراض االقتصادية 

 التي تصيب النخيل
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم توفر التمويل تنفيذ بحث المكافحة متكاملة لآلفات واألمراض االقتصادية التي تصيب النخيل

48 
وإدخال المكننة في خدمة الشجرة مشكلة التنفيخ للثمار 

 والبستان وادخال أصناف جديدة منافسة
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم توفر التمويل تنفيذ بحث مشكلة التنفيخ لثمار النخيل

 تقرير الزراعية المركز الوطني للبحوث عدم توفر التمويل تنفيذ بحث ادخال تقنيات حديثة للري ادخال تقنيات حديثة للري 49

50 
النخيل من  ألشجاراحتياجات وكيفية اضافة السماد 

حيث النوع والكم ووقت االضافة في ظل نوعية الترب 

 األردنية
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم توفر التمويل النخيل ألشجارتنفيذ بحث احتياجات وكيفية اضافة السماد 

51 
الشتراك المجتمع المحلي في قطاع تجارب اجتماعية 

 النخيل
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم توفر التمويل تنفيذ بحث تجارب اجتماعية الشتراك المجتمع المحلي في قطاع النخيل

62 

رفع كفاءة عمليات قبل وما بعد الحصاد والتعقيم 

والخزن والتدريج وتقليل الفاقد وإدخاله المكننة 

 المناسبة لرفع كفاءة االنتاج من التمور
 تقرير المركز الوطني للبحوث الزراعية عدم توفر التمويل تنفيذ بحث رفع كفاءة عمليات قبل وما بعد الحصاد للتمور

 

 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
االفتراضات والمخاطر  

Risks and 
assumptions 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة 
institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

سلسلة  

العمليات 

 اللوجستية
  
  

 تحقيق الرفاه للمزارعين IMPACT  1االثر      

 باألسعارزيادة معدل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

 2025% عام 15الجارية ليصل الى 
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

 الزراعي للقطاع المضافة القيمة من الزراعي الحائز نصيب زيادة

 2025 عام دينار 10462 الى لتصل
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

 احالل فرصة 21350 و جديدة عمل فرصة 64988 خلق
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

 زيادة كفاءة العمليات اللوجستية في قطاع الزراعة OUTCOME 5الغاية 
خفض تكلفة الصادرات )سلسلة االمدادات البرية والجوية( بنسبة 

12% 
عدم استجابة القطاع 

 الخاص
 تقارير البنك الدولي

 OUTPUTالمخرج 

 الزراعي زيادة كفاءة نظام التسويق 1
عدم استجابة القطاع  سنويا% 90 بنسبة والتدريج التعبئة لمنشآت االنتاجية الطاقة زيادة

 الخاص
 تقرير وزارة الزراعة

2 
تطوير وانشاء منشآت التخزين المبرد للمنتجات 

 الزراعية
عدم استجابة القطاع  سنويا% 50 بنسبة المبردة للمخازن التخزينية السعة عدد زيادة

 الخاص
 تقرير وزارة الزراعة

3 
تطوير وتحديث النقل البري والجوي للمنتجات 

 الزراعية
عدم استجابة القطاع  %20 بنسبة والجوي البري النقل ارساليات عدد زيادة

 الخاص
 تقرير وزارة الزراعة

 تطوير بنية الخدمات اللوجستية في قطاع النخيل 4
 بنسبة التمور وتغليف وتعبئة تدريج لمشاغل االنتاجية الطاقة زيادة

 سنويا% 10
تاخر تنفيذ برامج 

 ومشاريع االستراتيجية
 تقرير وزارة الزراعة

 %6زيادة طاقة فحوصات مختبرات وزارة الزراعة بنسبة  تطوير البنية التحتية للمختبرات 5
تاخر تنفيذ برامج 

 ومشاريع االستراتيجية
 تقرير وزارة الزراعة

/التدخل /البرنامج /المشروع  المبادرة

Activity /Projects/ Initiatives 
  
  

 تقرير وزارة الزراعة تأخر االجراءات انجاز التعديل على النظام .والفواكهتعديل نظام اسواق الجملة للخضار  1

 مكننة العمليات في اسواق الجملة. 2
فرص عمل من مشروع مكننة العمليات في اسواق  163خلق 

 الجملة
 تقرير امانة عمان الكبرى عدم كفاية التمويل

3 
مشروع تشجيع  منشآت التعبئة والتدريج على 

 مستوى المزرعة
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل مشاريع لتعبئة والتدريج على مستوى المزرعة 30انشاء 

4 
دراسة انشاء شركة لتأجير عبوات الحقل 

 البالستيكية
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل دراسة انشاء شركة لتأجير عبوات الحقل البالستيكيةتنفيذ 

5 
اصدار دليل شروط التخزين المبرد للخضار 

 والفواكه 
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل اصدار دليل

 تقرير الزراعة وزارة المزارعين اقبال عدم زراعية خدمات شركة انشاء تنفيذ التسويقية للخدمات شركات انشاء 6

7 
حزمة تمويل انشاء مخازن التبريد للخضار 

 والفواكه
 من مشاريع مخازن التبريد 30تمويل 

عدم اقبال القطاع 

 الخاص
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي

 تقرير مؤسسة االقراض الزراعيعدم اقبال القطاع  مشاريع تحديث وتطوير وسائل النقل المبردمن  30تمويل حزمة تمويل تحديث وتطوير وسائل النقل المبرد  8
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 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
االفتراضات والمخاطر  

Risks and 
assumptions 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة 
institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

 الخاص للمنتجات الزراعية

9 
دراسة ربط الصادرات الزراعية بالواردات 

 الزراعية.
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل تنفيذ دراسة ربط الصادرات الزراعية بالواردات الزراعية.

10 
من الرحالت الجوية العارضة في دراسة االستفادة 

 خفض تكاليف الشحن الجوي
تنفيذ دراسة االستفادة من الرحالت الجوية العارضة في خفض 

 تكاليف الشحن الجوي
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

11 
مشاغل التعبئة والتدريج  جديدة وحديثة  5إنشاء 

 في المملكة
 وحديثةمشاغل مصانع  جديدة  5انشاء 

عدم اقبال القطاع 

 الخاص
 تقرير جمعية التمور االردنية

12 
إجراء دراسات الجدوى البيئية لتحديد احتياجات 

االستثمار وتوفير معلومات السوق للمزارعين 

 المحتملين

تنفيذ دراسة الجدوى البيئية لتحديد احتياجات االستثمار في قطاع 

 النخيل
 تقرير الزراعةوزارة  عدم توفر التمويل

13 
إنشاء كونسورتيوم مع بلدان أخرى منتجة للتمور 

 لفتح أسواق جديدة للتمور األردنية
 تقرير جمعية التمور االردنية عدم تعاون الشركات انشاء كونسورتيوم مع بلدان أخرى منتجة للتمور

14 
إنشاء وحدة في وزارة الزراعية تعنى بقطاع 

 الكادر المناسب للعمل بهالنخيل والتمور وتدريب 
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل انشاء وحدة في وزارة الزراعية تعنى بقطاع النخيل والتمور 

10 
دراسة جدوى إنشاء مركز تدريب إقليمي للتمور 

 )وخاصة صنف المجهول( في األردن
 تقرير وزارة الزراعة التمويلعدم توفر  تنفيذ دراسة جدوى إنشاء مركز تدريب إقليمي للتمور

 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل من مرافق المختبرات البيطرية 4 وتأهيلبناء  وتجهيز المختبرات البيطرية وتأهيلانشاء  21

 تقرير وزارة الزراعة توفر التمويل عدم الف من الفحوصات المخبرية للثروة النباتية 106تنفيذ  تطوير وانشاء وتجهيز مختبرات الثروة النباتية 22

 

 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
 Risksاالفتراضات والمخاطر  

and assumptions 
المؤسسة المسؤولة 

Responsible institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

سلسلة 

الصناعات 

 الزراعية

 تحقيق الرفاه للمزارعين IMPACT  1االثر      

زيادة معدل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

 2025% عام 15ليصل الى  الجارية باألسعار
 تقارير دائرة االحصاءات العامة استقرار المؤشرات االقتصادية

 المضافة القيمة من الزراعي الحائز نصيب زيادة

 2025 عام دينار 10462 الى لتصل الزراعي للقطاع
 تقارير دائرة االحصاءات العامة استقرار المؤشرات االقتصادية

 فرصة 21350 و جديدة عمل فرصة 64988 خلق

 احالل
 تقارير دائرة االحصاءات العامة استقرار المؤشرات االقتصادية

 OUTCOME 6الغاية 
تطوير عناقيد  الصناعات الزراعية القائمة على 

 المدخالت المحلية
قيمة االنتاج القائم للصناعات الزراعية  زيادة

 2025% عام 6والغذائية بنسبة 
عدم توفر التمويل لمشاريع 

 الصناعات الزراعية
 تقرير وزارة الزراعة

 OUTPUTالمخرج 

 تطوير سالسل القيمة للصناعات الزراعية 1
الثابت لقطاع الصناعات  الرأسماليزيادة التكوين 

 %15الزراعية بنسبة 
 تقرير دائرة االحصاءات العامة اقبال المستثمرينعدم 

 تطوير الصناعات والمنتجات الريفية  2
زيادة مشاريع الصناعات الريفية المشاركة في 

 %10المعارض الريفية بنسبة 
تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقرير وزارة الزراعة

 %10منتجات التمور المصنعة بنسبة زيادة كمية  تطوير صناعة التمور األردنية 3
تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي

/ Activity/التدخل /البرنامج /المشروع  المبادرة

Projects/ Initiatives 

1 
دراسة سالسل االنتاج للمنتجات الزراعية وعناقيد 

 الصناعات الزراعية
االنتاج للمنتجات الزراعية تنفيذ دراسة سالسل 

 وعناقيد الصناعات الزراعية
 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل

2 
دراسة الفرص المتاحة للصناعات الزراعية المعتمدة 

 على الموارد المحلية
تنفيذ دراسة الفرص المتاحة للصناعات الزراعية 

 المعتمدة على الموارد المحلية
 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي عدم اقبال المستثمرين 2025مشروع للصناعات الزراعية عام  30تمويل  حزمة تمويل مشاريع الصناعات الزراعية 3

 قروض الميكنـة والتصنيع الزراعي 4
مشروع للصناعات الزراعية الصغيرة  504تمويل 

 2026عام 
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي المستثمرينعدم اقبال 

 مشروع المعرض الدائم للمنتجات الريفية 5
من الجمعيات في معارض المنتجات  56مشاركة 

 الريفية
 تقرير وزارة الزراعة تأخر التنفيذ

 تقرير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل من المعارض الزراعية والريفية الموسمية 12اقامة  مأسسة المعارض الزراعية والريفية الموسمية 6

7 
استغالل واالستفادة من التمور الفائضة والمنتجات 

 الثانوية للنخيل والتمور
 تقرير مؤسسة االقراض الزراعي عدم توفر التمويل من الصناعات الجديدة المعتمدة على التمور 5انشاء 

 

 



 61 

 

 

 

 

 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
 Risksاالفتراضات والمخاطر  

and assumptions 
المؤسسة المسؤولة 

Responsible institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

سلسلة 

الصادرات 

 الزراعية

 تحقيق الرفاه للمزارعين IMPACT  1االثر      

 الجارية باألسعارزيادة معدل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

 2025% عام 15ليصل الى 
 تقارير دائرة االحصاءات العامة استقرار المؤشرات االقتصادية

 لتصل الزراعي للقطاع المضافة القيمة من الزراعي الحائز نصيب زيادة

 2025 عام دينار 10462 الى
 تقارير دائرة االحصاءات العامة استقرار المؤشرات االقتصادية

 تقارير دائرة االحصاءات العامة استقرار المؤشرات االقتصادية احالل فرصة 21350 و جديدة عمل فرصة 64988 خلق

 % سنويا2.5نمو قيمة الصادرات الزراعية بنسبة  تعزيز الميزة التنافسية للصادرات الزراعية  OUTCOME 7الغاية 
تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقارير االحصاءات العامةدائرة 

 OUTPUTالمخرج 

1 
المحافظة على االسواق التقليدية للمنتجات 

 الزراعية
% 2نمو قيمة الصادرات االسواق التقليدية للمنتجات الزراعية بنسبة 

 سنويا

زيادة المنافسة من الدول االخرة 

وزيادة االنتاج المحلي للدول 

 المستوردة
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

2 
زيادة فرص النفاذ الى االسواق ذات القيمة 

 العالية
 % سنويا3نمو قيمة الصادرات الى االسواق ذات القيمة العالية بنسبة 

تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

3 
تعزيز الريادة والصدارة األردنية في إنتاج 

وتصدير صنف المجهول، والتمور، ورفع 

 قدرتها التنافسية 
 2025طن عام  9116زيادة حجم الصادرات االردنية من التمور لتصل الى 

تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقارير دائرة االحصاءات العامة

/التدخل /البرنامج  المبادرة

/ Activity/المشروع 

Projects/ Initiatives 

1 
االستمرار في تطبيق انظمة الجودة  وسالمة 

 الغذاء
من المزارعين ومشاغل التصدير المعتمدة ببرنامج الرقابة  372اشتراك 

 على المتبقيات
 تقارير وزارة الزراعة احجام المزارعين

2 
المحلي واالستيراد دراسة اتجاهات االنتاج 

في اسواق دول الخليج للمحافظة على 

 الحصة السوقية للمنتجات االردنية.
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر تمويل تنفيذ دراسة اتجاهات المحافظة على الحصة السوقية للمنتجات االردنية

 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر تمويل تتبع المنتجات الزراعيةمن المزارعين ببرنامج  240اتراك  بناء نظام التتبع للمنتجات الزراعية 4

5 
دراسة تنافسية المنتجات الزراعية االردنية 

في اسواق شرق افريقيا وشرق اسيا للنفاذ 

 الى هذه األسواق

تنفيذ دراسة تنافسية المنتجات الزراعية االردنية في اسواق شرق افريقيا 

 وشرق اسيا 
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر تمويل

 تقارير وزارة الزراعة احجام المستثمرين والمصدرين تنفيذ دراسة انشاء شركة للصادرات الزراعية. دراسة انشاء شركة للصادرات الزراعية  6

 تقرير وزارة الزراعة كفاية تمويلعدم  عدد محطات التدريب على الزراعة العضوية التي تم انشاؤها انشاء محطة للتدريب على الزراعة العضوية 7

8 
دراسة إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع 

نخيل التمر على طول سلسلة القيمة في 

 األردن
 تقرير جمعية التمور االردنية عدم توفر التمويل تنفيذ دراسة إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع نخيل التمر

9 
تسجيل عالمة تجارية وطنية لمنتجات 

 االردنيةالتمور 
 تقرير جمعية التمور االردنية عدم توفر التمويل إصدار عالمة تجارية ارنية للمنتجات التمور

 تقرير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل مزرعة اردنية للتمور العضوية 100تسجيل  ةاألردنيتشجيع إنتاج التمور العضوية  10

 

 

 

 

 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
االفتراضات والمخاطر  

Risks and 
assumptions 

المؤسسة المسؤولة 

Responsible 
institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

الحراج 

 والمراعي
 تحقيق الرفاه للمزارعين IMPACT  1االثر      

ليصل  الجارية باألسعارزيادة معدل نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

 2025% عام 15الى 
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
دائرة االحصاءات 

 العامة
 تقارير

 الى لتصل الزراعي للقطاع المضافة القيمة من الزراعي الحائز نصيب زيادة

 2025 عام دينار 10462
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
دائرة االحصاءات 

 العامة
 تقارير
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 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
االفتراضات والمخاطر  

Risks and 
assumptions 

المؤسسة المسؤولة 

Responsible 
institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

 احالل فرصة 21350 و جديدة عمل فرصة 64988 خلق
استقرار المؤشرات 

 االقتصادية
دائرة االحصاءات 

 العامة
 تقارير

 المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم االيكولوجية OUTCOME 8الغاية 
% عام 12زيادة مساحة االراضي المزروعة بالغابات والمراعي بنسبة 

2025 
 تقارير الزراعةوزارة  االنحباس المطري

 OUTPUTالمخرج 

 % سنويا3انخفاض مساحة اراضي الغابات المتضررة بالحرائق بنسبة  تطوير واستدامة الغابات واالراضي الحرجية 1
عدم تعاون المحتمعات 

المحلية المحاورة للغابات 

 والمتنزهين
 تقارير وزارة الزراعة

 2025محمية عام  45الى  41زيادة المحميات الرعوية من  الباديةتطوير واستدامة المراعي والحصاد المائي في  2
تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
 تقارير وزارة الزراعة

 تقارير وزارة الزراعة ترك مخلفات المتزهين مواقع من النظم االيكولوجية للغابات 6تحسين  تحسين نظم خدمات النظام االيكولوجي للمجاورين للغابات 3

 %40زيادة البحوث الزراعية الستدامة الحراج والمراعي بنسبة  البحوث الزراعية الستدامة الحراج والمراعي 4
تاخر تنفيذ برامج ومشاريع 

 االستراتيجية
المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية
 تقارير

 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل %30البيئية بنسبة  زيادة عدد المحميات والمتنزهات حفظ انظمة الغابات البيئية واستدامتها 5

6 
مجتمعات المحلية  إلشراكخلق البيئة الداعمة المالئمة 

 والشركاء ذوي الصلة في اإلدارة المستدامة للغابات
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل %10زيادة عدد المستفيدين من خدمات الغابات بنسبة 

 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل %15انخفاض عدد الضبوطات الحرجية نسبة  الحراج إلدارةتعزيز القدرات المؤسسية و الفنية  7

 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل %30الغابات لدى الشباب بنسبة  بأهميةزيادة درجة الوعي  تطوير المعرفة والمهارات في مجال الغابات 8

/التدخل /البرنامج  المبادرة

/ Activity/المشروع 

Projects/ Initiatives 

 الف دونم من الغابات 917حماية  حماية واستدامة الثروة الحرجية 1
زيادة نسبة التعدي على 

 الغابات والحرائق
 تقارير وزارة الزراعة

 تقارير وزارة الزراعة االنحباس المطري والرعي الف دونم من اراضي الغابات 42زراعة  مشروع التحريج الوطني 2

3 
تدخالت ادارة المصادر الطبيعية للغابات بما فيها موقع حصاد 

 مائي ريادي للغابات
 تقارير وزارة الزراعة االنحباس المطري والرعي دونم بالغراس الحرجية 100زراعة 

4 
)اللجون، التحريج المستدام من خالل استغالل المياه المعالجة 

 صنفحة، كفرنجة(
 تقارير وزارة الزراعة االنحباس المطري والرعي دونم بالغراس الحرجية 3000زراعة 

 دونم من الغابات 3000 مالف دون 20استدامة  واستدامة مشروع جذور /الكرك تأهيل 5
زيادة نسبة التعدي على 

 الغابات والحرائق
 تقارير وزارة الزراعة

 دونم من الغابات 100حماية  تحريج سد زقالبادامة مشروع  6
زيادة نسبة التعدي على 

 الغابات والحرائق
 تقارير وزارة الزراعة

 2025مليون من الغراس الحرجية عام  12انتاج  تطوير المشاتل الحرجية 7
انخفاض نسبة نجاح 

 االشتال
 تقارير وزارة الزراعة

8 
وانتشال االسر الريفية من االستثمار في المجترات الصغيرة 

 الفقر )تطوير محميات راجب وضبعة وماعين(
 دونم من المحميات الرعوية 800زراعة 

االنحباس المطري والرعي 

 والرعي
 تقارير وزارة الزراعة

 محمية رعوية 41تطوير  تطوير المجتمعات الرعوية في البادية 9
االنحباس المطري والرعي 

 والرعي
 تقارير وزارة الزراعة

 تقارير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل 2الف م 550انشاء واستدامة سدود وحفائر ترابية بسعة  استدامة وانشاء منشآت الحصاد المائي في البادية 10

11 
اعادة تأهيل النظم البيئية البرية في البادية االردنية )زراعة 

 الرعوية(جوانب سدود القطرانة ووادي الحرث بالشجيرات 
 الف دونم من اراضي  المراعي 12زراعة 

االنحباس المطري والرعي 

 والرعي
 تقارير وزارة الزراعة

 مليون شتلة من الغراس الرعوية 2.4انتاج  تطوير المشاتل الرعوية 12
انخفاض نسبة نجاح 

 االشتال
 تقارير وزارة الزراعة

 تقارير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل فرصة العمل في الغابات 39خلق  المكعبات الحيوية إلنتاج الغاباتاستغالل مخلفات  13

 دراسة الجدوى االقتصادية لزراعة االخشاب الصناعية 14
تنفيذ دراسة الجدوى االقتصادية لزراعة االخشاب الصناعية من خالل 

 استغالل المياه المعالجة
 تقرير الزراعةوزارة  عدم توفر البيانات

15 
المشاركة المجتمعية في حماية الغابات من خالل المتنزهات 

 البيئية
 تقارير وزارة الزراعة عدم كفاية التمويل مواقع للمتنزهات البيئية التي تم تنفيذها 6تنفيذ 

 عدم كفاية التمويل الزراعة المتنوعة الصيفيةتنفيذ بحث على انظمة  التغير المناخي  وتأثيرالزراعة بالملقحات الحشرية المحلية  16
المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية
 تقارير

 عدم كفاية التمويل تنفيذ بحث الخدمات البيئية دراسة تثمين خدمات النظم البيئية 17
المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية
 تقارير

 عدم كفاية التمويل تنفيذ بحث الصبار والنباتات الرعوية ومواشيهاتطوير تقنيات حديثة لزيادة إنتاج أراضي البادية  18
المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية
 تقارير

 تقاريرالمركز الوطني للبحوث  عدم كفاية التمويل تنفيذ بحث مراعي النحل الطبيعية تطوير مراعي نحل العسل لحماية النظام البيئي  19
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 Indicatorsالمؤشر   Resultsالنتائج      االولوية
االفتراضات والمخاطر  

Risks and 
assumptions 

المؤسسة المسؤولة 

Responsible 
institution 

مصدر المعلومات  

Source of 
information 

 الزراعية

20 
التربة بمياه الصرف الصحي والحمأة  تتبع آثر معالجة

 المعالجة على إعادة تأهيل المناطق الرعوية
لتربة بمياه الصرف الصحي والحمأة المعالجة على  معالجةتنفيذ بحث آثر 

 إعادة تأهيل المناطق الرعوية 
 عدم كفاية التمويل

المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية
 تقارير

21 
المستدام ورفع مستوى األراضي تطوير اإلنتاج الزراعي 

 المرحلة الثالثة-المالحة المتدهورة 
 عدم كفاية التمويل تنفيذ بحث تطوير اإلنتاج الزراعي المستدام ورفع مستوى األراضي المالحة

المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية
 تقارير

 عدم كفاية التمويل كمصدر علفيتنفيذ بحث زراعة نبات الصفصاف  زراعة نبات الصفصاف كمصدر علفي جديد 22
المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية
 تقارير

23 
حصر وتحديد النظم البيئية الغابية )بما في ذلك تلك المتواجدة 

في المناطق الحضرية( باألردن وانشاء قاعدة بيانات خاصة 

 بها وبيان الخدمات المقدمة منها
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل الغابيةانشاء وتشغيل قاعدة بيانات النظم البيئية 

24 
وضع نظام وطني للرصد والتقييم للموارد الغابية مع تحديث 

 البيانات بصورة دورية 
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل تنفيذ مسح الجرد الوطني لموارد الغابات

25 
تطوير خطط واليات للمحافظة على األنظمة البيئية للغابات 

)بما في ذلك التجمعات الشجرية و أشجار الغابات المتواجدة 

 في المناطق الحضرية( 

انجاز مخطط شمولي مفصل للحفاظ على األنظمة البيئية الغابية بمشاركة 

 المجتمعات المحلية
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

26 
تطوير الية لإلدارة المستدامة للغابات تستند علي نسق إدارة 

 والمناظر الطبيعية  ةاأليكولوجياألنظمة 
مواقع ريادية متوافقة مع المعايير المتوافقة مع المعايير  3اختيار وتنفيذ 

 الدولية
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

27 
الستعادة األنظمة وضع و تنفيذ خطط سنوية واقعية شاملة 

البيئية الغابية تلبي احتياجات واهتمامات المجتمعات المحلية و 
 التجمعات الحضرية

انجاز تقرير شامل لألليات المستخدمة الستعادة االنظمة البيئية الغابية و 

 الخدمات المقدمة منها
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

28 

الرجال  إلشراكواالليات لخلق بيئة داعمة  لتحديد الوسائ

والنساء والشباب بالمجتمعات المحلية والشركاء االخرين في 

للغابات وتحديد الحوافز والضوابط التي  ةاإلدارة المستدام

 تحكم هذه المشاركة

دراسة تفصيلية حول الجوانب االقتصادية واالجتماعية ألهم  12تنفيذ 

 تالمجتمعات المحيطة بالغابا
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

 توثيق وتطوير المعرفة المحلية الالزمة إلدارة الغابات 29
خطط مبنية على دراسات عن دمج المعارف المحلية و الطرق  3انجاز 

 الحديثة إلدارة الغابات
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

30 
الخاصة المتصلة بالغابات وتطوير المشاريع  تالمبادرادعم 

 الصغيرة في هذا القطاع
اصدار تشريعات لمنح المجتمعات المحلية حق االنتفاع االقتصادي من موارد 

 الغابات
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

31 
تنفيذ برامج توعية مختلفة تهدف لدعم إشراك المجتمعات 

 دورة توعوية موجهه للمجتمع المحلي 60تنفيذ  الرجال والنساء و الشباب في إدارة الغابات.المحلية بما فيها 
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

32 
إيجاد وتوفير  معلومات مبنية على أدلة بخصوص القيم 

 المادية للمنافع المتعددة للغابات
انشاء وتشغيل قاعدة بيانات عن كافة الجهات والمجموعات والجمعيات ذات 

 المستدامة للغابات باإلدارةالعالقة 
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

33 
التعرف على اليات تمويل حديثة لقطاع الغابات تلبي 

احتياجات اإلدارة المستدامة بما في ذلك االدوات واالليات 

 الدولية
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل تنفيذ دراسة حول خدمات النظم البيئية للغابات وخدماتها

34 
تحديد الوسائل ووضع اآلليات لتقديم التسهيالت والحوافز 

لتطوير فرص االستثمار في مجال تنمية وتطوير المنتوجات 

 والخدمات الغابية
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل تستهدف برامج واليات التمويل الدوليةدورة تدريبة وورشات عمل  12تنفيذ 

35 
تقييم قدرات مديرية الحراج من حيث اإلطار القانوني و 

المؤسسي، عدد الكادر  و تأهيله و المعدات المتاحة كما 

 والتعرف على نقاط الضعف و احتياجات التدريب

لمديرية الحراج من حيث الكادر و الكفاءة تنفيذ دراسة تحليل الوضع الحالي 

 و الموارد المتاحة
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

36 
تطوير نظام للمحاسبة مبني على إبالغ صانعي القرار و 

 المجتمع المدني بحالة موارد الغابات بشكل دوري
موارد الغابات تعديل اإلطار التشريعي لدعم عملية اإلبالغ الدوري عن حالة 

 لتفعيل مبدا المحاسبة
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

37 
تكوين  لجنة وطنية للغابات بمشاركة أطراف فاعلة لدعم 

جهود مديرية الحراج  والنهوض بالقطاع وتمكينه من تحقيق 

 األهداف الوطنية وااللتزامات الدولية ذات الصلة

الشركاء و ايضاح مهام و صالحيات اللجنة اصدار تعليمات لتحديد 

 واالعضاء
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل

 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل انشاء وتشغيل منصة وطنية لجمع وتشارك المعلومات إنشاء منصة وطنية/ قاعدة بيانات لجمع وتشارك المعلومات 38

39 
للتعليم والبحث الحراجي بمشاركة كافة تطوير برنامج وطني 

 الجهات ذات العالقة
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل اصدار منهاج تعليمي كمساق في الجامعات

40 
تطوير برنامج بناء قدرات متكامل لجميع االطراف ذات 

 العالقة
وتحديد تنفيذ دراسة تحليل لقدرات المؤسسات العاملة في قطاع الغابات 

 احتياجاتها
 تقارير وزارة الزراعة عدم توفر التمويل
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 مصفوفة املؤشرات(2ملحق رقم )
 

 

 Indicator nameاسم المؤشر    
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

مصدر المعلومات     Targetالهدف      Milestoneالمعلم      Baselineخط األساس    

Source of 
information 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
institution 

التواتر   

Frequency 
  

القيمة   

Value 
السنة   

Year 
القيمة   

Value 
الفترة   

Period 
القيمة   

Value 
السنة   

Year 

   . تنظيم واعادة هيكلة القطاع الزراعي للوصول الى قطاع زراعي مهني ومنظم1
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 95 ربعي 0.75 2018 73.1 % الخدمةزيادة درجة رضا متلقي  1

 تقارير 2025 60 نصف سنوي 5 2018 4 % زيادة عدد المزارعين المنظمين في اتحاد المزارعين 1.1
 األردنيوناالتحاد العام للمزارعين 

  
 سنوي

 شهري رئاسة الوزراء الجريدة الرسمية 2021 1 نصف سنوي 1 2018 1 عدد انجاز التعديل على تعديل قانون اتحاد المزارعين 1.1.1

 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2025 70000 نصف سنوي 11667 2017 303 عدد عدد االنشطة الزراعية التي تم تسجيلها 1.2

 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2020 10 نصف سنوي Na   5 عدد عدد تعليمات ترخيص االنشطة الزراعة التي استحداثها وتعدليها 1.2.1

 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2025 8000 نصف سنوي Na 2017 666 عدد عدد مؤسسات االعمال المنظمة في غرفة زراعة االردن 1.3

 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2021 1 نصف سنوي Na 2017 1 عدد انجاز قانون غرفة زراعة االردن 1.3.1

 سنوي المؤسسة التعاونية االردنية تقارير 2025 500 نصف سنوي 13 2018 50 عدد الجمعيات الزراعية الفاعلةزيادة عدد  1.4

1.4.1 
عدد االنظمة الداخلية للجمعيات التعاونية الزراعية التي تم استحداثها 

 وتعدليها
 سنوي المؤسسة التعاونية االردنية تقرير دراسة 2021 10 نصف سنوي 2     عدد

 سنوي المؤسسة التعاونية االردنية شهادة تسجيل 2021 1 نصف سنوي 1     عدد اتحاد نوعي للجمعيات التعاونية الزراعية تأسيس 1.4.2

1.5 
زيادة عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة 

 الزراعة
 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2025 27000 نصف سنوي Na   2250 عدد

 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2021 1 نصف سنوي       عدد عدد انظمة البيانات الزراعية التي تم بناؤها وتشغيلها 1.5.1

 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2025 24 نصف سنوي 2     عدد عدد المباني والمرافق الزراعية التي تم انشاؤها او صيانتها 1.5.2

 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2025 43 نصف سنوي 4 2018 43 عدد الحكومية التي تم ادامتها وتشغيلها عدد الخدمات الزراعية 1.5.3

1.5.4 
تدريب وتأهيل الموظفين في المجاالت الفنية والمهارات األساسية 

 سنويا
 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2025 27000 نصف سنوي 225 2018 450 عدد

 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2025 43 نصف سنوي 14 2018 0 عدد حكومية بالتسجيل والتشغيل واستهالك المياهخدمة زراعية  43ربط  1.5.5

1.6 
زيادة عدد المزارعين المستفيدين من خدمات صندوق ادارة المخاطر 

 الزراعية
 سنوي وزارة الزراعة  تقارير 2025 1680 نصف سنوي 140 2018 840 عدد

 شهري رئاسة الوزراء الجريدة الرسمية 2021 1 نصف سنوي 1 2018 1 عدد على قانون صندوق المخاطر الزراعية انجاز التعديل 1.6.1

 شهري وزارة الزراعة  تقرير دراسة 2021 1 نصف سنوي 1 2018 1 عدد برنامج التامين التكافلي التعاوني.  تأسيستنفيذ دراسة  1.6.2

 سنوي وزارة الزراعة  تقرير دراسة 2021 1 نصف سنوي 1 2018 1 عدد شركة التامين التكافلي التعاوني.  تأسيستنفيذ دراسة  1.6.3

 سنوي وزارة الزراعة  تقرير 2021 6 نصف سنوي 1 2018 2 عدد زيادة عدد خدمات صندوق المخاطر 1.6.4

 

 

 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
 Targetالهدف      Milestoneالمعلم     

مصدر 

المعلومات    

Source of 
information 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
institution 

التواتر   

Frequency    القيمة
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السنة   
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القيمة   
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الفترة   
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القيمة   
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السنة   
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 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
 Targetالهدف      Milestoneالمعلم     

مصدر 

المعلومات    

Source of 
information 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
institution 

التواتر   

Frequency    القيمة

Value 
السنة   

Year 
القيمة   

Value 
الفترة   

Period 
القيمة   

Value 
السنة   

Year 

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 30 ربعي 1.25     % زيادة عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية 2

 سنوي الزراعة وزارة تقارير 2025 22 سنوي 7 2018 0 عدد زيادة عدد الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية 2.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 17 سنوي 5 2018 0 عدد التي تم تشغيلها الزراعية للخدمات رقميةعدد المنصات ال 2.1.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018 0 عدد عدد خدمات رخص االستيراد والتصدير التي تم تشغيلها 2.1.2

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018 0 عدد الشهادات الصحية التي تم تشغيلهاعدد خدمات اصدار  2.1.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018 0 عدد التي تم تشغيلها ةاإللكترونيعدد خدمات اصدار شهادات المنشأ  2.1.4

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018 0 عدد تشغيلهاعدد خدمات التسجيل والترخيص االلكترونية التي تم  2.1.5

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018 0 عدد عدد خدمات شهادات نتائج مختبرات الثروة النباتية التي تم تشغيلها 2.1.6

 0.5 2018   % زيادة نسبة المعارف والمهارات الرقمية 2.2
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 6

2.2.1 
عدد الشباب العاطلين عن العمل والسيدات على ذين تم تدريبهم على المهارات 

 الزراعية الرقمية
 10 2018   عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 120

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 6 سنوي 1 2018 0 عدد عدد تطبيقات ذكية على الهاتف المحمول التي تم تشغيلها 2.2.2

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018 0 عدد عدد البرامج الرقمية لتتبع ومراقبة السوسة وتقييم عمليات المكافحة تم انشاؤها 2.2.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018 0 عدد تشغيلهاعدد الخدمات االلكترونية لمعلومات االسواق التي تم  2.2.4

2.2.5 
عدد المواقع الكترونية لنشر البيانات وتبادل المعلومات في قطاع االسماك التي تم 

 انشاؤها
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018 0 عدد

 1 2018 0 عدد التي تم انشاؤهاعدد الخرائط الرقمية لالستثمار في قطاع االسماك  2.2.6
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 12

 

 

 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
مصدر المعلومات     Targetالهدف      Milestoneالمعلم     

Source of 
information 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
institution 

التواتر   

Frequency    القيمة

Value 
السنة   

Year 
القيمة   

Value 
الفترة   

Period 
القيمة   

Value 
السنة   

Year 

 . زيادة حجم االستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعية3

 سنوي دائرة االحصاءات العامة تقارير 2025 30 سنوي 5 2018 8.8 % الثابت الرأسماليزيادة حجم التكوين  3.0

 51 2018   عدد تطوير نظم االنتاج النباتي والحيواني التي تم تنفيذها تالمبادرازيادة عدد  3.1
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 612

3.1.1 
التي زيادة عدد مشاريع الزراعة المائية الهيدروبونيك واالكوابونيك ونظم الري الحديثة 

 تم تمويلها
 3 2018   عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 30

 36 2018   عدد زيادة عدد مشاريع الطاقة الشمسية التي تم تمويلها 3.1.2
نصف 

 سنوي
 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 432

 25 2018   عدد لتي تم تمويلهازيادة عدد المزارع المتحولة الى التربية المغلقة  3.1.3
نصف 

 سنوي
 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2022 150

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 2 سنوي 1 2018   عدد زيادة عدد المؤشرات الجغرافية للعواسي االردنية التي تم تسجيلها 3.1.4

 1 2018   عدد السمكي )االكوابونيك( التي تم انشاؤهازيادة عدد المشاريع الريادية للتكامل النباتي  3.1.5
نصف 

 سنوي
 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 10

 8 2018   عدد زيادة عدد مشاريع االكوابونيك على المستوى الصغير والمتوسط التي تم تمويلها 3.1.6
نصف 

 سنوي
 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 100

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 4 سنوي 1 2018   عدد زيادة عدد المشاريع المكثفة لالستزراع السمكي التي تم انشاؤها 3.1.7

 318 2018 200 عدد زيادة عدد المزارعين الذين تم تدريبهم على التكنولوجيا الزراعية الحديثة 3.2
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 3805

 30 2018   عدد زيادة عدد المزارعين الذين تم تدريبهم على انظمة زراعة الهيدروبونيك 3.2.1
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 360

 180 2018   عدد زيادة عدد العمال الزراعيين الموسميين الذين تم تنظيم عملهم من خالل الجمعيات 3.2.2
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2020 360

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 360نصف  60 2018   عدد زيادة عدد العمال الزراعيين الدائمين الذين تم تنظيم عملهم من خالل الجمعيات 3.2.3
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 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
مصدر المعلومات     Targetالهدف      Milestoneالمعلم     

Source of 
information 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
institution 

التواتر   

Frequency    القيمة

Value 
السنة   

Year 
القيمة   

Value 
الفترة   

Period 
القيمة   

Value 
السنة   

Year 

 سنوي
 سنوي الزراعةوزارة  تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد زيادة عدد محطات تدريب االكوابونيك التي تم انشاؤها 3.2.4

3.2.5 
عدد االسر المتضررة من االزمة السورية التي تم تحسين ظروفها من خالل ال تدريب 

 على المهارات الزراعية
 67 2018   عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 400

 368 2018   عدد عدد المزارعين الذين تم تدريبهم من خالل المدارس لحقلية 3.2.6
نصف 

 سنوي
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2021 1470

 250 2018   عدد عدد المزارعين الذين تم تدريبهم على مهارات الزراعة المائية وتصنيع االسمدة العضوية 3.2.7
نصف 

 سنوي
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2021 1000

 19 2018   عدد الذين تم تدريبهم على انظمة زراعة الهيدروبونيك عدد المزارعين 3.2.8
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 75

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 500 سنوي 84 2018   عدد عدد المشاريع في مجال الزراعة المائية التي تم تمويلها 3.2.9

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 21 سنوي 4 2018 14 عدد التطبيقية في مجال استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثةزيادة عدد البحوث  3.3

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 3 سنوي 1 2018   عدد في مجال كفاءة استخدام مياه الري ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.1

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2023 3 سنوي 1 2018   عدد في مجال كفاءة استخدام مياه الري ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.2

 سنوي الوطني للبحوث الزراعيةالمركز  تقارير 2024 1 سنوي 1 2018   عدد في مجال المياه المعالجة والمالحة ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.3

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد في مجال التنوع الوراثي ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.4

 سنوي الزراعية المركز الوطني للبحوث تقارير 2020 1 سنوي 1 2018   عدد على االبل ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.5

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 12 سنوي 2 2019   عدد في حاضنة االبتكار الزراعي ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.6

 

 

 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
مصدر المعلومات     Targetالهدف      Milestoneالمعلم     
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information 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
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التواتر   

Frequency    القيمة
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السنة   
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القيمة   
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الفترة   
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القيمة   
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السنة   
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 الزراعية. زيادة حجم االستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاع 3
 سنوي دائرة االحصاءات العامة تقارير 2025 30 سنوي 5 2018 8.8 % الثابت الرأسماليزيادة حجم التكوين  3.0

 51 2018   عدد تطوير نظم االنتاج النباتي والحيواني التي تم تنفيذها تالمبادرازيادة عدد  3.1
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 612

3.1.1 
زيادة عدد مشاريع الزراعة المائية الهيدروبونيك واالكوابونيك ونظم الري الحديثة 

 التي تم تمويلها
 3 2018   عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 30

 36 2018   عدد زيادة عدد مشاريع الطاقة الشمسية التي تم تمويلها 3.1.2
نصف 

 سنوي
 سنوي االقراض الزراعي مؤسسة تقارير 2025 432

 25 2018   عدد زيادة عدد المزارع المتحولة الى التربية المغلقة لتي تم تمويلها 3.1.3
نصف 

 سنوي
 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2022 150

 1 2018   عدد زيادة عدد المشاريع الريادية للتكامل النباتي السمكي )االكوابونيك( التي تم انشاؤها 3.1.5
نصف 

 سنوي
 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 10

 8 2018   عدد زيادة عدد مشاريع االكوابونيك على المستوى الصغير والمتوسط التي تم تمويلها 3.1.6
نصف 

 سنوي
 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 100

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 4 سنوي 1 2018   عدد انشاؤها زيادة عدد المشاريع المكثفة لالستزراع السمكي التي تم 3.1.7

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 2 سنوي 1 2018   عدد زيادة عدد المؤشرات الجغرافية للعواسي االردنية التي تم تسجيلها 3.1.4

 318 2018 200 عدد الحديثةزيادة عدد المزارعين الذين تم تدريبهم على التكنولوجيا الزراعية  3.2
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 3805

 30 2018   عدد زيادة عدد المزارعين الذين تم تدريبهم على انظمة زراعة الهيدروبونيك 3.2.1
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 360

 180 2018   عدد تنظيم عملهم من خالل الجمعياتزيادة عدد العمال الزراعيين الموسميين الذين تم  3.2.2
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2020 360

 60 2018   عدد زيادة عدد العمال الزراعيين الدائمين الذين تم تنظيم عملهم من خالل الجمعيات 3.2.3
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 360



 67 

 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
مصدر المعلومات     Targetالهدف      Milestoneالمعلم     

Source of 
information 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
institution 

التواتر   

Frequency    القيمة

Value 
السنة   

Year 
القيمة   

Value 
الفترة   

Period 
القيمة   

Value 
السنة   

Year 

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد االكوابونيك التي تم انشاؤهازيادة عدد محطات تدريب  3.2.4

3.2.5 
عدد االسر المتضررة من االزمة السورية التي تم تحسين ظروفها من خالل ال تدريب 

 على المهارات الزراعية
 67 2018   عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 400

 368 2018   عدد عدد المزارعين الذين تم تدريبهم من خالل المدارس لحقلية 3.2.6
نصف 

 سنوي
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2021 1470

3.2.7 
عدد المزارعين الذين تم تدريبهم على مهارات الزراعة المائية وتصنيع االسمدة 

 العضوية
 250 2018   عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2021 1000

 19 2018   عدد عدد المزارعين الذين تم تدريبهم على انظمة زراعة الهيدروبونيك 3.2.8
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 75

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 500 سنوي 84 2018   عدد عدد المشاريع في مجال الزراعة المائية التي تم تمويلها 3.2.9

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 21 سنوي 4 2018 14 عدد زيادة عدد البحوث التطبيقية في مجال استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة 3.3

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 3 سنوي 1 2018   عدد في مجال كفاءة استخدام مياه الري ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.1

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2023 3 سنوي 1 2018   عدد في مجال كفاءة استخدام مياه الري ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.2

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2024 1 سنوي 1 2018   عدد في مجال المياه المعالجة والمالحة ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.3

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد في مجال التنوع الوراثي ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.4

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2020 1 سنوي 1 2018   عدد على االبل ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.5

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 12 سنوي 2 2019   عدد في حاضنة االبتكار الزراعي ةالتطبيقيعدد الدراسات والبحوث  3.3.6
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خط األساس    

Baseline 
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 . التركيز على  االنتاج واالنتاجية وتعزيز االمن الغذائي واالعتماد على االنتاج الزراعي المحلي4

 % زيادة قيمة االنتاج الزراعي 4
 

 تقارير 2025 36 سنوي 6 2018
دائرة االحصاءات 

 العامة
 سنوي 

 سنوي  الزراعة وزارة تقارير 2025 362 سنوي 60 2018  دونم الف الزراعية التي تم تطويرها وزيادة انتاجيتهازيادة مساحة االراضي  4.1

4.1.1 
عدد المحطات الزراعية التي تم استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات 

 المحلي
 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2021 14 سنوي 7 2018   عدد

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد دراسة استغالل اراضي الخزينةتنفيذ  4.1.2

4.1.3 
عدد مشاريع استغالل اراضي الخزينة وزراعة المحاصيل االستراتيجية التي تم 

 تمويلها
 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2022 60 سنوي 20 2018   عدد

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 18000 سنوي 3000 2018   دونم استصالحها مساحة االراضي الزراعية التي تم 4.1.4

 تقارير 2025 3218 سنوي 537 2018   عدد عدد مشاريع اعمار واستغالل االراضي البعلية التي تم تمويلها 4.1.5
مؤسسة االقراض 

 الزراعي
 سنوي 

 سنوي  الزراعة وزارة تقارير 2025 144 سنوي 24 2018  دونم الف االردن وجنوب وسط في وتأهليها استصالحها تم التي الزراعية االراضي مساحة 4.1.6

 سنوي  الزراعة وزارة تقارير 2025 150 سنوي 25 2018  دونم الف االردن شمال في وتأهليها استصالحها تم التي الزراعية االراضي مساحة 4.1.7

4.2 
من برامج زيادة كفاءة استخدام مياه الري وزيادة زيادة عدد المزارعين المستفيدين 

 انتاجية المتر المكعب من المياه فيها
 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 10320 سنوي 1720 2018   عدد

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد تنفيذ دراسة االعانات الذكية  4.2.1

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 78000 سنوي 13000 2018   م.ط تم صيانتهاطول قنوات الري التي  4.2.2

 تقارير 2025 2520 سنوي 420 2018   عدد الحديثة التي تم تمويلها تالتقنياعدد مشاريع تطوير مصادر المياه واستخدام  4.2.3
مؤسسة االقراض 

 الزراعي
 سنوي 

4.3 
زيادة عدد المزارعين المستفيدين من المحافظة على الثروة الحيوانية وزيادة 

 انتاجيتها بنسبة 
 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 12 سنوي 2 2018   عدد

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 113978 سنوي 18997 2018   عدد عدد المزارعين المستفيدين من خدمات الثروة الحيوانية 4.3.1

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 16 سنوي 3 2018   عدد وتأهيلهاعدد المرافق للعيادات البيطرية التي تم بناؤها  4.3.2

 سنوي مؤسسة االقراض  تقارير 2025 14904 سنوي 2484 2018   عدد عدد مشاريع تنمية وتطوير الثروة الحيوانية التي تم تمويلها 4.3.3
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وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
مصدر المعلومات     Targetالهدف      Milestoneالمعلم     
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التواتر   

Frequency    القيمة
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السنة   
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القيمة   
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الفترة   

Period 
القيمة   

Value 
السنة   
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 الزراعي
 سنوي  وزارة الزراعة   2025 50 سنوي 8 2018   % زيادة االنتاج المحلي من االسماك 4.4

4.4.1 
عدد دراسات  االستزراع السمكي لخلق فرص العمل في اراضي الخزينة )السدود 

 واالنهار والساحل( التي تم تنفيذها
 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 4 سنوي 1 2018 0 عدد العالمات التجارية لألسماك االردنية التي تم تسجيلهاعدد  4.4.2

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد عدد الرزنامات الزراعية لمواعيد انتاج االسماك المحلية التي تم وضعها 4.4.3

 3 2018   عدد القيمة الغذائية والصحية لألسماك التي تم تنفيذهاعدد حمالت توعية حول  4.4.4
نصف 

 سنوي
 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 30

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018 0 عدد عدد مراكز اإلرشاد والتدريب في مجال تربية االسماك التي تم انشاؤها 4.4.5

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018 0 عدد إلنتاج أفراخ ذات جودة عالية التي تم انشاؤها عدد المفرخات السمكية 4.4.6

4.4.7 
اصدار قرار تصاريح حفر ابار ارتوازية لمزارع االسماك المرخصة والجديدة 

 الستدامة مشاريع تربية االسماك 
 تقارير 2022 1 سنوي 1 2018 0 عدد

وزارة المياه 

 والري
 سنوي 

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 20 سنوي 3.4 2018   % زيادة عدد المزارعين المستفيدين من المحافظة على الثروة النباتية وزيادة انتاجيتها 4.5

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2025 85608 سنوي 14268 2018   عدد عدد المزارعين المستفيدين من خدمات الثروة النباتية 4.5.1

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2022 105000 سنوي 35000 2018   دونم مساحة حمالت مكافحة دودة الزرع 4.5.2

 تقارير 2025 4680 سنوي 780 2018   عدد الزراعي اإلنتاجعدد مشاريع مستلزمات  4.5.4
مؤسسة االقراض 

 الزراعي
 سنوي 

 سنوي  وزارة الزراعة تقارير 2022 2 سنوي 1 2018   عدد العجز عدد الدراسات لزيادة االنتاج في محاصيل 4.5.5

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 18000 سنوي 3000 2018   عدد كميات بذور القمح والشعير المحسن التي تم انتاجها 4.5.6

 سنوي الزراعةوزارة  تقارير 2025 10 سنوي 1.5 2018   % زيادة انتاجية وحدة المساحة النخيل 4.6

4.6.1 
المبكر والسيطرة على األزمات ومكافحة سوسة النخيل الحمراء تم  لإلنذارمركز 

 انشاؤه
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد

 3 2018   عدد عدد حمالت مكافحة مكثفة للحدائق المنزلية وأشجار الشوارع تم تنفيذها 4.6.2
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 30

 2 2018   عدد عدد حمالت ازالة األشجار ذات األصناف الرديئة والمصابة 4.6.3
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 12

 2 2018   عدد عدد المدارس الحقلية والتدريب الميداني في مكافحة السوسة التي تم تنفيذها 4.6.4
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 12

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد عدد البرامج الرقمية لتتبع ومراقبة السوسة وتقييم عمليات المكافحة تم انشاؤها 4.6.5

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 23974 سنوي 3995 2018   عدد زيادة عدد المزارعين واالسر المستفيدة من المشاريع الصغيرة 4.7

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 5443 سنوي 907 2018   عدد عدد المشاريع الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة التي تم تمويلها 4.7.1

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 2160 سنوي 360 2018   عدد عدد مشاريع التمويل الريفي 4.7.2

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 13200 سنوي 2200 2018   عدد عدد مشاريع برامج االقراض الموجه 4.7.3

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 1811 سنوي 301 2018   عدد عدد  مشاريع مكافحة الفقر 4.7.4

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2022 30 سنوي 5 2018   عدد عدد مشاريع الجمعيات التعاونية الزراعية 4.7.5

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد دراسة تقييم مؤسسة االقراض الزراعي 4.7.6

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 68 سنوي 11 2018   عدد زيادة عدد البحوث الزراعية لزيادة االنتاج واالنتاجية التي تم تنفيذها 4.8

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 2 سنوي 1 2018   % عدد بحوث انتفاخ وتقشير ثمار النخيل التي تم تنفيذها 4.8.1

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 2 سنوي 1 2018   عدد عدد بحوث الزراعة المستدامة 4.8.2

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 2 سنوي 1 2018   عدد الموارد الوراثية المحلية  لاستغالعدد بحوث صون  4.8.3

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 2 سنوي 1 2018   عدد عدد بحوث السالمة االحيائية التي تم إنجازها 4.8.4

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان استخدامعدد بحوث  4.8.5

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 48 سنوي 8 2018   عدد عدد البحوث واالوراق العلمية المنشورة 4.8.6

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد بذار القمح والشعير تحت الريعدد بحوث اكثار  4.8.7

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 3 سنوي 1 2018   عدد عدد بحوث زراعة األعالف باستخدام المياه غير التقليدية 4.8.8

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد على قطاع النخيل والتمورعدد بحوث أثر المناخ السلبي  4.8.9

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد عدد بحوث المكافحة متكاملة لآلفات واألمراض االقتصادية التي تصيب النخيل 4.8.10

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد مشكلة التنفيخ لثمار النخيلعدد بحوث  4.8.11
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 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد عدد بحوث ادخال تقنيات حديثة للري 4.8.12

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد النخيل ألشجارعدد بحوث احتياجات وكيفية اضافة السماد  4.8.13

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد عدد بحوث تجارب اجتماعية الشتراك المجتمع المحلي في قطاع النخيل 4.8.14

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد بعد الحصاد للتمورعدد بحوث رفع كفاءة عمليات قبل وما  4.8.15
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 كفاءة العمليات اللوجستية في قطاع الزراعة . زيادة5
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 12 سنوي 2 2018 963 % خفض تكلفة الصادرات )سلسلة االمدادات البرية والجوية( 5

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 90 سنوي 15 2018   % والتدريج التعبئة لمنشآت االنتاجية الطاقة زيادة 5.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد .والفواكهانجاز تعديل نظام اسواق الجملة للخضار  5.1.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 163 سنوي 54 2018   عدد عدد فرص العمل من مشروع مكننة العمليات في اسواق الجملة 5.1.2

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 30 سنوي 5 2018   عدد على مستوى المزرعة التي تم انشاؤهاعدد مشاريع التعبئة والتدريج  5.1.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد تنفيذ دراسة انشاء شركة لتأجير عبوات الحقل البالستيكية 5.1.4

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 50 سنوي 8 2018   % المبردة للمخازن التخزينية سعةال زيادة 5.2

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد اصدار دليل التخزين المبرد للخضار والفواكه 5.2.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد تنفيذ انشاء شركة خدمات زراعية 5.2.2

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2022 30 سنوي 5 2018   عدد مخازن التبريد التي تم تمويلهاعدد مشاريع  5.2.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 20 سنوي 3.5 2018   % زيادة عدد ارساليات النقل البري والجوي بنسبة  5.3

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2022 30 سنوي 6 2018   عدد تمويلهاعدد مشاريع تحديث وتطوير وسائل النقل المبرد التي تم  5.3.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد تنفيذ دراسة ربط الصادرات الزراعية بالواردات الزراعية. 5.3.2

5.3.3 
تنفيذ دراسة االستفادة من الرحالت الجوية العارضة في خفض تكاليف الشحن 

 الجوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 20 سنوي 2 2018   % التمور وتغليف وتعبئة تدريج لمشاغل االنتاجية الطاقة زيادة 5.4

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 5 سنوي 1 2018   عدد عدد مشاغل مصانع  جديدة وحديثة التي تم انشاؤها 5.4.1

5.4.2 
عدد دراسات الجدوى البيئية لتحديد احتياجات االستثمار في قطاع النخيل التي تم 

 تنفيذها
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد عدد الكونسورتيوم مع بلدان أخرى منتجة للتمور التي تم انشاؤها 5.4.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد عدد الوحدات في وزارة الزراعية تعنى بقطاع النخيل والتمور  5.4.4

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد عدد دراسات جدوى إنشاء مركز تدريب إقليمي للتمور التي تم تنفيذها 5.4.5

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 6 سنوي 1 2018   % زيادة طاقة فحوصات مختبرات وزارة الزراعة 5.5

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 4 سنوي 1 2018   عدد وتأهيلهاعدد المرافق المختبرات البيطرية التي تم بناؤها  5.5.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 105875 سنوي 17645 2018   فحص النباتية التي تم تنفيذهاعدد الفحوصات المخبرية للثروة  5.5.2

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد انشاء وتشغيل مختبرات انسجة النخيل 5.5.3

 

 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 
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Unit 

خط األساس    

Baseline 
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 الصناعات الزراعية القائمة على المدخالت المحلية. تطوير عناقيد  6
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 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
مصدر المعلومات     Targetالهدف      Milestoneالمعلم     

Source of 
information 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
institution 

التواتر   

Frequency    القيمة

Value 
السنة   

Year 
القيمة   

Value 
الفترة   

Period 
القيمة   

Value 
السنة   

Year 

 % زيادة قيمة االنتاج القائم للصناعات الزراعية والغذائية 6
2953 

 م.د
 تقارير 2025 18 سنوي 3 2018

 دائرة االحصاءات العامة
  

 سنوي

 % الثابت لقطاع الصناعات الزراعية الرأسماليزيادة التكوين  6.1
96.3 

 م.د
  دائرة االحصاءات العامة تقارير 2025 15 سنوي 2.5 2018

  وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد تنفيذ دراسة سالسل االنتاج للمنتجات الزراعية وعناقيد الصناعات الزراعية 6.1.1

  وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد تنفيذ دراسة الفرص المتاحة للصناعات الزراعية المعتمدة على الموارد المحلية 6.1.2

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2022 30 سنوي 20 2018   عدد عدد مشاريع الصناعات الزراعية 6.1.3
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 60 سنوي 10 2018   % زيادة مشاريع الصناعات الريفية المشاركة في المعارض الريفية 6.2

 سنوي مؤسسة االقراض الزراعي تقارير 2025 504 سنوي 84 2018   عدد مشاريع الصناعات الزراعية الصغيرة في الريف التي تم تمويلها عدد 6.2.1
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 56 سنوي 44 2018 35  عدد الدائم عدد الجمعيات المشاركة في المعرض 6.2.2
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 24 سنوي 4 2018   عدد الشعبية والدائمة الت تم اقامتهاعدد المعارض الزراعية  6.2.3

 تقارير 2025 10 سنوي 1.5 2018   % زيادة كمية منتجات التمور المصنعة 6.3
 دائرة االحصاءات العامة

  
 سنوي

 تقارير 2025 6 سنوي 1 2018   عدد عدد الصناعات الجديدة المعتمدة على التمور التي تم انشاؤها 6.3.1
 جمعية التمور

  
 سنوي

 

 Indicatorsالمؤشر 

وحدة 

المؤشر 

Indicato

r Unit 

 Baselineخط األساس    
المعلم     

Milestone 
مصدر المعلومات     Targetالهدف     

Source of 

information 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   

institution 

التواتر   

Frequency    القيمة

Value 
 Yearالسنة   

القيمة   

Value 

الفترة   

Period 

القيمة   

Value 

السنة   

Year 

 . تعزيز الميزة التنافسية للصادرات الزراعية 7

 سنوي دائرة االحصاءات العامة تقارير 2025 15 سنوي 2.5 2018   % % سنويا2.5نمو قيمة الصادرات الزراعية بنسبة  7 

 سنوي دائرة االحصاءات العامة تقارير 2025 12 سنوي 2 2018   % % سنويا2قيمة الصادرات االسواق التقليدية للمنتجات الزراعية بنسبة  نمو 7.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 372 سنوي 62 2018   عدد عدد المزارعين ومشاغل التصدير المعتمدة ببرنامج الرقابة على المتبقيات 7.1.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد عدد دراسات اتجاهات المحافظة على الحصة السوقية للمنتجات االردنية تم تنفيذها 7.1.2

 سنوي دائرة االحصاءات العامة تقارير 2025 18 سنوي 3 2018   % % سنويا3نمو قيمة الصادرات الى االسواق ذات القيمة العالية بنسبة  7.2

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 240 سنوي 40 2018   عدد ببرنامج تتبع المنتجات الزراعية المشتركينعدد المزارعين  7.2.1

7.2.2 
تنفيذ دراسة تنافسية المنتجات الزراعية االردنية في اسواق شرق افريقيا وشرق 

 اسيا 
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد تنفيذ دراسة انشاء شركة للصادرات الزراعية. 7.2.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد عدد محطات التدريب على الزراعة العضوية التي تم انشاؤها 7.2.4

 204 2018 6669 طن التمورزيادة حجم الصادرات االردنية من  7.3
نصف 

 سنوي
 سنوي دائرة االحصاءات العامة تقارير 2025 9116

 سنوي جمعية التمور االردنية تقارير 2025 1 سنوي   2018   عدد تنفيذ دراسة إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع نخيل التمر 7.3.1

 سنوي جمعية التمور االردنية تقارير 2025 1 سنوي   2018   عدد إصدار عالمة تجارية ارنية للمنتجات التمور 7.3.2

 8 2018   عدد عدد مزارع التمور العضوية التي تم تسجيلها 7.3.3
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 100
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 االيكولوجية. المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم 8
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 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
 Targetالهدف      Milestoneالمعلم     

مصدر 

المعلومات    

Source of 
informatio

n 

 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
institution 

التواتر   

Frequency    القيمة

Value 
السنة   

Year 
القيمة   

Value 
الفترة   

Period 
 Valueالقيمة   

السنة   

Year 

 سنوي دائرة االحصاءات العامة تقارير 2025 6 سنوي 1 2018   % زيادة مساحة االراضي المزروعة بالغابات والمراعي 8

8.1 
انخفاض مساحة اراضي الغابات المتضررة بالحرائق بنسبة 

 % سنويا3
 سنوي دائرة االحصاءات العامة تقارير 2025 18 سنوي 3 2018   %

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 917000 سنوي 152833 2018   دونم الغابات التي تم حمايتها مساحة 8.1.1

  وزارة الزراعة تقارير 2026 42000 سنوي 7000  2018   دونم مساحة اراضي الحراج التي تم زراعتها بالغراس الحرجية 8.1.2

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1100 سنوي 550 2018   دونم المساحة التي تم زراعتها بالغراس الحرجية 8.1.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 3000 سنوي 500 2018   دونم المساحة التي تم زراعتها بالغراس الحرجية 8.1.4

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 40000 سنوي 6666 2018   دونم مساحة الغابات التي تم وحمايتها 8.1.5

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 1000 سنوي 335 2018   دونم مساحة الغابات التي تم حمايتها 8.1.6

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 12000000 سنوي 2000000 2018   عدد عدد الغراس الحرجية التي تم انتاجها 8.1.7

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 12800 سنوي 2133 2018   دونم 2025محمية عام  45الى  41زيادة المحميات الرعوية من  8.2

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 800 سنوي 267 2018   دونم مساحة المحميات الرعوية التي تم زراعتها وادامتها 8.2.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 775700 سنوي 129283 2018   دونم وتأهيلهامساحة المحميات الرعوية التي تم حمايتها  8.2.2

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2023 550000 سنوي 183333 2018   3م.م السعة التخزينية للسدود والحفائر الترابية التي تم صيانتها 8.2.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 12000 سنوي 2000 2018   دونم مساحة االراضي التي تم زراعتها بالشجيرات الرعوية 8.2.4

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 2400000 سنوي 400000 2018   عدد عدد الغراس الرعوية التي تم انتاجها 8.2.5

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 14 سنوي 1 2018 8 عدد زيادة عدد مواقع النظم االيكولوجية للغابات التي تم تحسينها 8.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2020 39 سنوي 39 2018   عدد العمل في الغاباتعدد فرص  8.3.1

8.3.2 
تنفيذ دراسة الجدوى االقتصادية لزراعة االخشاب الصناعية 

 من خالل استغالل المياه المعالجة
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 6 سنوي 1 2018   عدد تنفيذها عدد مواقع المتنزهات البيئية التي تم 8.3.3

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 160 سنوي 27 2018   عدد عدد فرص العمل في الغابات 8.3.4

8.4 
زيادة البحوث الزراعية الستدامة الحراج والمراعي بنسبة 

40% 
 سنوي للبحوث الزراعيةالمركز الوطني  تقارير 2025 40 سنوي 6.5 2018   %

8.4.1 
عدد البحوث على انظمة الزراعة المتنوعة الصيفية التي تم 

 عدد تنفيذها
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2022 1 سنوي 1 2018  

 سنوي للبحوث الزراعيةالمركز الوطني  تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد عدد بحوث الخدمات البيئية التي تم تنفيذها 8.4.2

 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2020 1 سنوي 1 2018   عدد عدد بحوث الصبار والنباتات الرعوية التي تم تنفيذها 8.4.3

 سنوي الزراعيةالمركز الوطني للبحوث  تقارير 2020 1 سنوي 1 2018   عدد عدد بحوث مراعي النحل الطبيعية التي تم تنفيذها 8.4.4

8.4.5 
لتربة بمياه الصرف الصحي والحمأة  معالجةعدد بحوث آثر 

المعالجة على إعادة تأهيل المناطق الزراعية الرعوية في 

 األردن التي تم تنفيذها
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد

8.4.6 
المستدام ورفع مستوى عدد بحوث تطوير اإلنتاج الزراعي 

 األراضي المالحة المتدهورة التي تم تنفيذها
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2021 1 سنوي 1 2018   عدد

8.4.7 
عدد بحوث زراعة نبات الصفصاف كمصدر علفي جديد تم 

 تنفيذها
 سنوي المركز الوطني للبحوث الزراعية تقارير 2020 1 سنوي 1 2018   عدد

 2 2018 0 عدد %30زيادة عدد المحميات والتنزهات البيئية بنسبة  8.5
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 30

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد وتشغيلهاقاعدة بيانات النظم البيئية الغابية تم انشاؤها  8.5.1

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد لموارد الغابات تم تنفيذهتنفيذ مسح الجرد الوطني  8.5.2

8.5.3 
مخطط شمولي مفصل للحفاظ على األنظمة البيئية الغابية 

 بمشاركة المجتمعات المحلية تم انجازه
 1 2018 0 عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 12

8.5.4 
المعايير المتوافقة مع المعايير  مواقع ريادية متوافقة مع

 الدولية تم اختيارها وتنفيذها
 1 2018 0 عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2023 3

8.5.5 
تقرير شامل لألليات المستخدمة الستعادة االنظمة البيئية 

 الغابية و الخدمات المقدمة منها تم انجازه
 سنوي الزراعةوزارة  تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 10 سنوي 1.5 2018   % المستفيدين من خدمات الغابات تم زيادتهم 8.6

 سنوي الزراعةوزارة  تقارير 2025 12نصف  1 2018 0 عدددراسات تفصيلية حول الجوانب االقتصادية واالجتماعية ألهم  8.6.1
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 Indicatorsالمؤشر 
وحدة المؤشر 

Indicator 
Unit 

خط األساس    

Baseline 
 Targetالهدف      Milestoneالمعلم     

مصدر 

المعلومات    
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informatio
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 Responsibleالمؤسسة المسؤولة   
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التواتر   

Frequency    القيمة
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الفترة   
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 Valueالقيمة   
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 سنوي المجتمعات المحيطة بالغابات تم تنفيذها

8.6.2 
خطط مبنية على دراسات عن دمج المعارف المحلية و الطرق 

 الحديثة إلدارة الغابات تم وضعها
 1 2018 0 عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2023 3

8.6.3 
تشريعات لمنح المجتمعات المحلية حق االنتفاع االقتصادي 

تشاركية إلدارة الغابات تم من موارد الغابات بموجب اتفاقيات 

 اصدارها
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد

 5 2018 0 عدد دورات توعوية موجهه للمجتمع المحلي تم تنفيذها 8.6.4
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 60

8.6.5 
قاعدة بيانات عن كافة الجهات والمجموعات والجمعيات ذات 

 المستدامة للغابات تم انشاؤها وتشغيلها باإلدارةالعالقة 
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2024 1 سنوي 1 2018   عدد

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2023 4 سنوي 1 2018   عدد دراسة حول خدمات النظم البيئية للغابات وخدماتها تم تنفيذها 8.6.6

8.6.7 
دورات تدريبة وورشات عمل تستهدف برامج واليات التمويل 

 الدولية تم تنفيذها
 1 2018 0 عدد

نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 12

 1 2018 0 % انخفاض عدد الضبوطات الحرجية 8.7
نصف 

 سنوي
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 15

8.7.1 
تحليل الوضع الحالي لمديرية الحراج من حيث الكادر دراسة 

 و الكفاءة و الموارد المتاحة تم تنفيذها
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد

8.7.2 
اإلطار التشريعي لدعم عملية اإلبالغ الدوري عن حالة موارد 

 الغابات لتفعيل مبدا المحاسبة تم تعديله
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 15 سنوي 1 2018   عدد عدد المؤسسات المشاركة في اللجان الوطنية لغابات 8.7.3

8.7.4 
تعليمات لتحديد الشركاء و ايضاح مهام و صالحيات اللجنة 

 واالعضاء تم اصدارها
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2023 1 سنوي 1 2018   عدد وتشغيلها نشاؤهاإمنصة وطنية لجمع وتشارك المعلومات تم  8.7.5

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2023 30 سنوي 10 2018   % الغابات لدى الشباب تم زيادتها بأهميةدرجة الوعي  8.80

 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2025 1 سنوي 1 2018   عدد تعليمي كمساق في الجامعاتاصدار منهاج  8.8.1

8.8.2 
دراسة تحليل لقدرات المؤسسات العاملة في قطاع الغابات 

 وتحديد احتياجاتها تم تنفيذها
 سنوي وزارة الزراعة تقارير 2022 1 سنوي 1 2018   عدد
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 (الخطة التنفيذية3ملحق رقم )
 

 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج /المشروع  المبادرة

Activity/ Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

الموازنة التقديرية 

Estimated 
budget 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Timeاالطار الزمني 
frame 

تاريخ البدء 

Start 
date 

تاريخ 

االنتهاء 

End date 

تنظيم 

واعادة 

هيكلة 

 القطاع

تنظيم واعادة 

هيكلة القطاع 

الزراعي 

للوصول الى 

قطاع زراعي 

 مهني ومنظم

1 
تنظيم  

 المزارعين
1.1 

تعديل قانون اتحاد المزارعين 

ليشمل كافة المزارعين ومعالجة 

الثغرات التي تمنع تأسيس 

 االتحادات النوعية.

 أ خزينة 10000 2021 - 2020

اتحاد تعديل قانون 

المزارعين ليشمل كافة 

المزارعين ومعالجة 

الثغرات التي تمنع 

تأسيس االتحادات 

 النوعية.

 2021/  6 2020/  6 تشكيل لجنة لدراسة التعديالت المقترحة 1

 2020/  7 2020/  6 اعداد مقترحات التعديل 2

3 
رفع التعديالت المقترحة الى دويان 

 التشريع والراي 
8  /2020 8  /2020 

4 
اكمال اجراءات التعديل في مجلس 

 الوزراء ومجلس االمة
10  /2020 3  /2021 

 2022/  12 2021/  4 االتحادات النوعية تأسيساقرار  4

2 
تنظيم االنشطة 

 الزراعية
2.1 

تطوير وتعديل التشريعات المتعلقة 

بترخيص االنشطة الزراعة 

لترخيص كافة االنشطة وبجميع 

 احجامها

5  /2020 - 9  /

2020 
 أ خزينة 10000

مراجعة التعليمات 

المتعلقة بترخيص 

االنشطة الزراعة 

لترخيص كافة االنشطة 

 احجامهاوبجميع 

1 
مراجعة التعليمات المتعلقة تراخيص 

 االنشطة الزراعية في كافة القطاعات
5  /2020 6  /2020 

2 
اعداد مقترحات التعديالت على 

التعليمات القائمة ومسودة تعليمات 
 االنشطة التي ليس فيها تعليمات

7  /2020 7  /2020 

3 

موافقة معالي الوزير على مقترحات 
التعديالت على التعليمات القائمة 

ومسودة تعليمات االنشطة التي ليس 
 فيها تعليمات

8  /2020 8  /2020 

4 
اصدار التعديالت على التعليمات القائمة 

وتعليمات االنشطة التي ليس فيها 
 تعليمات في الجريدة الرسمية

9  /2020 9  /2020 

3 

 

  تنظيم

 مؤسسات

 االعمال

 الزراعية

  أ خزينة 10000 2022 - 2020 االردن زراعة غرفة قانون اصدار 3.1

 2021 / 8 2020 / 6 تشكيل لجنة لدراسة مسودة القانون 1

 2020 / 7 2020 / 6 اعداد مسودة القانون 2

رفع مسودة القانون الى ديوان التشريع  3
 والراي 

8 / 2020 8 / 2020 

اكمال اجراءات اقرار القانون في مجلس  4
 الوزراء ومجلس االمة

10 / 2020 3 / 2021 

4 
تنظيم 

التعاونيات 

 الزراعية

4.1 
تطوير انظمة الجمعيات التعاونية 

 الزراعية
 خزينة 10000 2021 - 2020

 أ

دراسة نظام للجمعيات 

التعاونية الزراعية 

وتحديد توصيات تضمن 

تصنيف الجمعيات 

وعضوية المزارعين 

 فيها دون غيرهم

1 
التعاونيات تشكيل لجنة لدراسة 

الزراعية )االنظمة الداخلية، العضوية، 
 انواعها، مشاريعها، وضعها المالي(

6  /2020 6  /2020 

2 
اعداد مقترحات لتصنيف الجمعيات 

 الزراعية وانظمتها الداخلية
7  /2020 8  /2020 

 ب

توفيق اوضاع 

الجمعيات وفق تصنيف 

التعاونيات الزراعية 

 الجديد

 2020/  8 2020/  8 اعداد مقترح لنظام الجمعيات الزراعية 1

 2020/  9 2020/  9 اقرار مسودة النظام  2

3 
توفيق اوضاع الجمعيات الزراعية وفق 

 النظام الجديد
10  /2020 12  /2022 

4.2 
اتحاد نوعي للجمعيات  تأسيس

 التعاونية الزراعية
 أ خزينه 10000 2020-2021

اتحاد نوعي  تأسيس

للجمعيات التعاونية 

 الزراعية

 2020/ 12 2020/ 11 تأسيسيعقد اجتماع  1

 2021/ 3 2021/ 1 تأسيستقديم طلب   

 2021/ 5 2021/ 4 االتحاد تأسيسصدور قرار   

5 
تطوير الخدمات 

الحكومية 

 الزراعية

 خزينه 150000 2021 - 2020 انشاء قاعدة بيانات زراعية شاملة 5.1

 أ
تطوير البنية التحتية 

 لقواعد البيانات

 2020/ 7 2020/  4 دراسة وتحليل نظم االجراءات 1

 2020/  12 2020/  7 تصميم وبرمجة النظام 2

 ب
بناء القدرات 

والمهارات على 

 استخدام قواعد البيانات

3 
تدريب الكوادر والتشغيل التجريبي 

 للنظام
1  /2021 3  /2021 

 2022/  12 2021/  4 تشغيل النظام 4

5.2 
تطوير وانشاء وصيانة االبنية 

 والمرافق الزراعية
 أ خزينه 7866000 2025 - 2020

تطوير البنية التحتية 

المرافق الخدمات 

 الزراعية

 2022/ 12 2020/ 1 عدد الدراسات الفنية والتصاميم 1

 2022/ 12 2020/ 1 طرح واحالة العطاءات 2

 2022/ 12 2020/ 1 استالم العطاءات 3

 2022/ 12 2020/ 1 عدد الدراسات الفنية للوازم واالثاث 4

 2022/ 12 2020/ 1 طرح واحالة العطاءات اللوازم واالثاث 5

 2022/ 12 2020/ 1 استالم العطاءات اللوازم واالثاث 6

 2022/ 12 2020/ 1 تشغيل المرافق والمباني 7
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 االولوية
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/التدخل /البرنامج /المشروع  المبادرة

Activity/ Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ 

المشروع 
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الموازنة التقديرية 
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مصدر 

التمويل 
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 Timeاالطار الزمني 
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تاريخ البدء 
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date 

تاريخ 

االنتهاء 

End date 

5.3 
تطوير وادامة وتشغيل الخدمات 

 الحكومية الزراعية
 خزينه 18860745 2025 - 2020

 أ
تطوير الخدمات 

الزراعية التي تقدمها 

 وزارة الزراعة

1 
تامين حركة الموظفين الى مواقع 

 الميدان
1 /2020 12 /2022 

 2022/ 12 2020/ 1 تشغيل المباني واالجهزة والمعدات 2

 2022/ 12 2020/ 1 تشغيل المختبرات 3

 2022/ 12 2020/ 1 تشغيل مرافق الوزارة 4

 ب
شراء االليات والمعدات 

 الزراعية

 2022/ 4 2020/ 4 عدد الدراسات الفنية والتصاميم 1

 2022/ 6 2020/ 6 طرح واحالة العطاءات 2

 2022/ 6 2020/ 6 استالم العطاءات  

 2022/ 6 2020/ 6 تقديم خدمات المكننة الزراعية 3

5.4 
بناء القدرات المؤسسية لوزارة 

 الزراعة
4 /2020 - 12 

/2022 
 أ خزينه 600000

بناء القدرات 

 والمهارات االدارية

 2022/ 12 2020/ 4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2022/ 12 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2022/ 12 2020/ 5 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 4 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على انظمة 

 الهيدروبونيك
4 /2020 12 /2022 

5.5 

ربط الخدمات الزراعية الحكومية 

بتسجيل المنشآت وتشغيل العمالة 

 واستهالك المياه

 أ خزينه 10000 2025 - 2023

ربط الخدمات الزراعية 

الحكومية بتسجيل 

المنشآت وتشغيل 

العمالة واستهالك 

 المياه

 2023/ 6 2023/ 1 دراسة االليات ربط الخدمات الزراعية 1

 2023/ 9 2023/ 7 تحديد الخدمات التي سيتم ربطها 2

 2023/ 12 2023/ 10 اصدار تعليمات ربط الخدمات الحكومية 3

4 
تنفيذ ربط الزراعية الحكومية بالتشغيل 

 والتسجيل واستهالك المياه
1 /2024 12 /2025 

6 

تحسين خدمات 

صندوق ادارة 

المخاطر 

 الزراعية

6.1 
تعديل قانون صندوق المخاطر 

الزراعية ليشمل عدد اكبر من 

 المخاطر الزراعية.
 أ خزينة 10000 2021 - 2020

تعديل قانون صندوق 

المخاطر ليشمل عدد 

اكبر من المخاطر 

 الزراعية.

1 
الزراعية خالل . دراسة المخاطر 1

 السنوات االخيرة
4  /2020 4  /2020 

2 
. دراسة التعديالت المقترحة على 2

 قانون صندوق ادارة المخاطر
5  /2020 5  /2020 

3 
. اقرار التعديالت المقترحة في 3

 المراحل التشريعية
6  /2020 6  /2021 

4 
. تنفيذ القانون المعدل في التعامل مع 4

 المخاطر الزراعية
7  /2021 12  /2022 

5 5.-     

6.2 
برنامج التامين  تأسيسدراسة 

 التكافلي التعاوني
2020 - 2021 10000 

صندوق 

 التكيف
 أ

دراسة برنامج التامين 

 التكافلي التعاوني

1 

. دراسة نظم التامين التكافلي التعاوني 1
والتعديالت المقترحة على قانون 

صندوق ادارة المخاطر ومناقشتها مع 
 الشركاء واصحاب المصلحة

4  /2020 4  /2020 

2 
. اقرار تعليمات البرنامج في المراحل 2

 التشريعية
5  /2020 5  /2020 

3 
.  تنفيذ برامج توعية بالتامين 3

 التعاوني التكافلي
6  /2020 6  /2021 

 2022/  12 2021/  7 . تنفيذ التعامل مع المخاطر الزراعية4 4

6.3 
دراسة تأسيس شركة التامين 

 التكافلي التعاوني.
 أ خزينة 10000 2021 - 2020

دراسة تأسيس شركة 

التامين التكافلي 

 التعاوني.

1 
. دراسة الجدوى المالية واالقتصادية 1

 واالكتوارية للشركة
6  /2020 12  /2020 

2 
. قرار لجنة ادارة الصندوق بالموافقة 2

 الشركة تأسيسعلى 
1  /2021 6  /2021 

3 
.  استكمال تعديال قانون اعمال التامين 3

بما يخص بتعريف وصالحية الشركة 
 المقيدة

7  /2021 12  /2022 

4 
الشركة  تأسيس بإجراءات. السير 4

 لدى مراقب الشركات
7  /2021 12  /2022 

6.4 
تطوير خدمات صندوق ادارة 

 المخاطر الزراعية.
 خزينة 6000000 2025 - 2020

 أ
ادارة المخاطر 

 الزراعية

1 
المتضررين من  المزارعينحصر 

 الخاطر الطبيعية
1 /2020 3 /2020 

 2020/ 5 2020/ 4 تقدير قيمة االضرار 2

 2020/ 7 2020/ 6 دراسة خيارات التعويض 3

 2020/ 8 2020/ 8 اتخاذ قرار التعويض 4

 2020/ 12 2020/ 9 صرف التعويضات للمزارعين 5

بناء القدرات  ب
 2022/ 12 2020/ 4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2022/ 12 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2
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مصدر 

التمويل 
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 Timeاالطار الزمني 
frame 

تاريخ البدء 

Start 
date 

تاريخ 

االنتهاء 

End date 

والمهارات للحد من 

 المخاطر الزراعية

 2022/ 12 2020/ 5 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 4 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على مهارات 

 الحد من المخاطر الزراعية
4 /2020 12 /2022 

 

 

 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

الموازنة 

التقديرية 

Estimated 
budget 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

 رقمنة القطاع

تعزيز استخدام 

تكنولوجيا 

االتصاالت في 

 قطاع الزراعية 

1 

رفع كفاءة 

الخدمات 

الحكومية 

 الزراعية الرقمية

1.1 

 رقمية منصة انشاء

 المزرعية للسجالت

 الى والوصول

 واالرشاد االسواق

 وادارة الكتروني

 وانتاجية المخاطر

 المياه

2020 - 2021 1612300 FAO 
 أ

تطوير البنية 

 التحتية الرقمية

1 
والبنية التحتية  الوضع القائمتقييم 

 الرقمية في وزارة الزراعة
5  /2020 10  /2020 

2 
تصميم نظام تقييم اجتماعي واقتصادي 

لألسر الزراعية يكون مقبوالً لجميع 
 أصحاب المصلحة 

11  /2020 1  /2021 

3 
شراء وتوزيع معدات جمع البيانات 

اإللكترونية على موظفي وزارة 
 الزراعة

2  /2021 12  /2021 

 ب
بناء القدرات 

 والمعرفة الرقمية
1 

تدريب الكوادر على جمع البيانات عن 
 السجالت المزرعية ورقمنتها

1  /2021 1  /2021 

1.2 

اصدار رخص 

االستيراد 

والتصدير 

 االلكترونية

 خزينة 10000 2025 - 2020

 أ
تطوير البنية 

 التحتية الرقمية

 2020/ 10 2020/  7 دراسة وتحليل نظم االجراءات 1

 2021/ 6 2020/  11 تصميم وبرمجة النظام 2

 ب
بناء القدرات 

والمعرفة الرقمية 

 الزراعية

1 
تدريب الكوادر والتشغيل التجريبي 

 للنظام
7  /2020 8 /2021 

 2022/  12 2021/  9 تشغيل النظام 2

1.3 
رقمنة الشهادات 

الصحة النباتية 

 والحيوانية
 خزينة 10000 2025 - 2020

 أ
تطوير البنية 

 التحتية الرقمية

 2020/ 10 2020/  7 دراسة وتحليل نظم االجراءات 1

 2021/ 6 2020/  11 تصميم وبرمجة النظام 2

 ب
بناء القدرات 

والمعرفة الرقمية 

 الزراعية

1 
تدريب الكوادر والتشغيل التجريبي 

 للنظام
7  /2020 8 /2021 

 2022/  12 2021/  9 تشغيل النظام 2

1.4 
رقمنة شهادات 

المنشأ للمحاصيل 

 الحقلية
 خزينة 10000 2025 - 2020

 أ
تطوير البنية 

 التحتية الرقمية

 2020/ 10 2020/  7 دراسة وتحليل نظم االجراءات 1

 2021/ 6 2020/  11 تصميم وبرمجة النظام 2

 ب
بناء القدرات 

والمعرفة الرقمية 

 الزراعية

1 
تدريب الكوادر والتشغيل التجريبي 

 للنظام
7  /2020 8 /2021 

 2022/  12 2021/  9 تشغيل النظام 2

1.5 
رقمنة التسجيل 

والتراخيص 

 للمنشآت الزراعية
 خزينة 10000 2025 - 2021

 أ
تطوير البنية 

 التحتية الرقمية

 2021/ 4 2021/  1 دراسة وتحليل نظم االجراءات 1

 2021/ 12 2021/  5 تصميم وبرمجة النظام 2

 ب
بناء القدرات 

والمعرفة الرقمية 

 الزراعية

1 
تدريب الكوادر والتشغيل التجريبي 

 للنظام
1  /2022 3  /2022 

 2022/  12 2021/  4 تشغيل النظام 2

1.6 
رقمنة شهادات 

نتائج مختبرات 

 الثروة النباتية
 خزينة 10000 2025 - 2021

 أ
تطوير البنية 

 التحتية الرقمية

 2021/ 4 2021/  1 دراسة وتحليل نظم االجراءات 1

 2021/ 12 2021/  5 تصميم وبرمجة النظام 2

 ب
بناء القدرات 

والمعرفة الرقمية 

 الزراعية

1 
تدريب الكوادر والتشغيل التجريبي 

 للنظام
1  /2022 3  /2022 

 2022/  12 2021/  4 تشغيل النظام 2

2 
بناء القدرات 

ونشر المعرفة 

 الرقمية الزراعية
2.1 

تعزيز اإلدماج 

االجتماعي للشباب 

والسيدات من خالل 

المهارات الخضراء 

لتحقيق التنمية 

2020 - 2022 930000 

ENI CBC 
MEM 
2017 - 
2020 

standard 

 أ

بناء القدرات 

والمعرفة 

بالمهارات 

 الزراعية

 2020/ 8 2020/ 4 ترويج للتدريبحمالت  1

 2020/ 8 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2021/ 2 2020/ 4 تطوير المناهج التدريبية 3

 2021/ 2 2020/ 4 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على انظمة 

 الهيدروبونيك
8 /2020 2 /2022 
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

الموازنة 

التقديرية 

Estimated 
budget 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

 2022/ 9 2021/ 8 ربط المتربين بسوق العمل call 6 المستدامة

 2022-6 2021-6 مشاهدات على الزراعة الذكية 7

 ب
تطوير البنية 

 التحتية الرقمية
1 

عمل منصات االلكترونية تدعم االقتصاد 
األخضر والزراعة الذكية عند 

 المزارعين
12 /2020 12/2021 

2.2 

ادخال التطبيقات 

الرقمية والذكاء 

االصطناعي لتتبع 

ومراقبة السوسة 

وتقييم عمليات 

 المكافحة

 أ غير متوفر 200000 2025 - 2023

ادخال برامج رقمية 

بجمع البيانات من 

خالل العامل 

البشري والذكاء 

االصطناعي 

للوصول إلى 

مسوحات جغرافية 

لتتبع ومراقبة 

السوسة وتقييم 

 عمليات المكافحة

 2023/ 10 2023/ 5 تطوير المحتوى الفني للتطبيقات الذكية  1

 2024/ 2 2023/ 11 إعداد قاعدة بيانات متخصصة الكترونيا  2

3 
تحميل التطبيق على الهاتف المحمول 
 والتأكد من سهولة االستخدام وفعاليته 

3 /2024 6 /2024 

4 
فحص وتشغيل اإلشعارات المتبادلة بين 

 المزارع والمرشدين على التطبيق
5 /2024 12 /2025 

2.3 

دعم استخدام 

التقنيات الرقمية 

في الوصول الى 

 االسواق

2020 - 2022 100000 

البنك الدولي 

/مبادرة 

المشرق 

 الرقمية

 أ
تطوير تطبيقات 

رقمنة التجارة 

 الزراعية

1 
. دراسة وتحليل واقع التجارة 1

 االلكترونية في قطاع الزراعة
10 /2020 12 /2020 

2 
. تقديم مقترح لتمويل التجارة 2

 االلكترونية من خالل مؤسسة االقراض
1 /2021 3 /2021 

3 
. اقرار برنامج تمويل التجارة 3

 االلكترونية
4  /2021 5  /2021 

 2022/  12 2021/  6 . تمويل برامج التجارة االلكترونية4 4

2.4 
تشغيل نظام 

معلومات االسواق 

 الداخلية والخارجية
2020 - 2025 60000 

السفارة 

 الهولندية

 أ
تطوير تطبيقات 

رقمنة التجارة 

 الزراعية

1 
دراسة المواصفات الفنية لموقع 

 الكتروني تسويقي
2 /2020 3 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 طرح العطاء إلنشاء الموقع 2

 ب
بناء القدرات 

والمعرفة الرقمية 

 الزراعية

 2021/ 3 2020/ 12 حمالت ترويج الموقع  1

 2021/ 4 2021/ 3 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2021/ 5 2021/ 4 اعداد المواد التدريبية 3

 2021/ 6 2021/ 5 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
دورات تدريبية على الموقع اإللكتروني 

 للمعلومات
6 /2021 12 /2025 

2.5 

تعزيز استخدام 

تكنلوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت في 

 قطاع االسماك

 غير متوفر 50000 2022 - 2021

 أ
تطوير البنية 

 التحتية الرقمية

 2021/ 7 2021/  4 دراسة وتحليل نظم االجراءات 1

 2021/  12 2021/  7 تصميم وبرمجة النظام 2

 ب

بناء القدرات 

والمهارات على 

استخدام قواعد 

 البيانات

3 
تدريب الكوادر والتشغيل التجريبي 

 للنظام
1  /2022 3  /2022 

 2022/  12 2022/  4 تشغيل النظام 4

2.6 

اعداد خارطة 

رقمية لالستثمار 

في قطاع االسماك 

قائمة على تحليل 

الموارد المائية 

ومالئمتها 

 لالستزراع السمكي

 أ غير متوفر 50000 2025 - 2021

اعداد خارطة رقمية 

لالستثمار في قطاع 

االسماك قائمة على 

تحليل الموارد 

المائية ومالئمتها 

 لالستزراع السمكي

 2021/ 12 2021/ 1 بيانات الوارد المائية جميع 1

2 
جمع بيانات المناطق المالئمة لالستثمار 

 السمكي
1 /2022 12 /2022 

 2023/ 12 2023/ 1 تحليل البيانات 3

 2025/ 12 2024/ 1 انتاج الخرائط 4
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

المبادرة /التدخل /البرنامج 
 /Activity/المشروع 

Projects/ 
Initatives 

مدة تنفيذ المشروع 
Project 

Duration 

الموازنة 
التقديرية 

Estimated 
budget 

مصدر 
التمويل 

Funding 
source 

 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Timeاالطار الزمني 
frame 

تاريخ 
البدء 
Start 
date 

تاريخ 
االنتهاء 
End 
date 

استخدام 
التكنولوجيا 

 الحديثة

زيادة حجم 
االستثمار في 
التكنولوجيا 

الحديثة في قطاع 
 الزراعية

1 
تطوير نظم  
االنتاج النباتي 

 والحيواني

1.1 

حزمة تمويل 
مشاريع الزراعة 

المائية 
الهيدروبونيك 
واالكوابونيك 
ونظم الري 

 الحديثة

2020 - 2022 3000000 
مؤسسة 
االقراض 
 الزراعي

 أ

حزمة تمويل مشاريع 
الزراعة المائية 

الهيدروبونيك واالكوابونيك 
 ونظم الري الحديثة

1 
دراسة وتحليل احتياجات وتكلفة مشاريع 

الزراعة المائية الهيدروبونيك واالكوابونيك 
 الحديثةونظم الري 

7  /2020 7 /2020 

 2020/ 8 2020/ 8 تخيص الموارد المالية للقروض 2

3 
استقبال طلبات القروض لمشاريع الزراعة 

المائية الهيدروبونيك واالكوابونيك ونظم 
 الري الحديثة

9 /2020 12 /2022 

4 
تمويل مشاريع الزراعة المائية الهيدروبونيك 

 واالكوابونيك ونظم الري الحديثة
9 /2020 12 /2022 

1.2 

دعم إستخدام 
الطاقة الشمسية 

في قطاع 
 الزراعة

2020 - 2025 6480000 
مؤسسة 
االقراض 
 الزراعي

 أ
مشروع إستخدام الطاقة 

 الشمسية في قطاع الزراعة

1 
دراسة وتحليل تكاليف إستخدام الطاقة 

 الشمسية ف قطاع الزراعة
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 تخيص الموارد المالية للقروض 2

3 
استقبال طلبات القروض ستخدام الطاقة 

 الشمسية
7 /2020 8 /2020 

4 
تمويل مشاريع استخدام ستخدام الطاقة 

 الشمسية بفوائد مدعومة
9 /2020 12 /2025 

1.3 

دعم التحول الى 
التربية المغلقة 

في مزارع الثروة 
 الحيوانية.

2020 - 2022 1500000 
مؤسسة 
االقراض 
 الزراعي

 أ
دعم التحول الى التربية 
المغلقة في مزارع الثروة 

 الحيوانية.

1 
دراسة وتحليل تكاليف التحول الى المزارع 

 المغلقة
4 /2021 5 /2021 

 2021/ 9 2021/ 6 تخيص الموارد المالية للقروض 2

3 
استقبال طلبات القروض التحول الى المزارع 

 المغلقة
7 /2021 8 /2021 

4 
تمويل مشاريع التحول الى المزارع المغلقة 

 بفوائد مدعومة
9 /2021 12 /2025 

1.4 

االستثمار في 
المجترات 

الصغيرة وانتشال 
االسر الريفية من 

 الفقر

2020 - 2022 2100000 IFAD 

 أ
تسجيل مؤشر جغرافي 

 للعواسي االردنية

 2020/  6 الغنام العواسيدراسة الصفات الظاهرية  1
12  /

2020 

     دراسة الصفات الجينية الغنام العواسي 2

3 
تقديم طلب للحصول على المؤشر الجغرافي 

 لدى وزارة الصناعة
6 /2020 7 /2020 

 2020/ 12 2020/ 8 تسجيل المؤشر الجغرافي 4

 ب
بناء القدرات والمعرفة على 
انشطة التربية والتحسين 

 للعواسي االردنية

 2022/ 1 2020/  4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2022/ 1 2020/ 6 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 12 2020/ 7 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 7 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على انشطة التربية 

 والتحسين للعواسي االردنية
7 /2020 12 /2022 

 ج
تاهيل محطات اغنام 

 العواسي

 2020/ 5 2020/ 4 دراسة المواصفات الفنية لمحطات العواسي 1

 2020/ 8 2020/ 5 طرح واحالة عطاء صيانة محطات العواسي 2

 2020/ 9 2020/ 8 استالم عطاء صيانة محطات العواسي 3

4 
دراسة المواصفات الفنية للعواسي والماعز 

 الشامي
10 /2020 1 /2021 

5 
طرح واحالة عطاء شراء العواسي والماعز 

 الشامي
2 /2021 6 /2021 

 2021/ 9 2021/ 7 استالم عطاء شراء العواسي والماعز الشامي 6

 د
انشاء محطات لكبار 

المربين النتاج العواسي 
 االردنية

 2022/ 12 2020/ 9 وضع معايير اختيار المربين 1

 2020/ 12 2020/ 10 اختيار المربين 2

 2021/ 1 2020/ 12 توقيع العقود مع المربين 3

 2022/ 12 2022/ 2 تنفيذ برنامج االخيار والتحسين لدى المربين 4

1.5 
انشاء مشاريع 
ريادية للتكامل 
 النباتي السمكي

2020 - 2025 1500000 
مؤسسة 
االقراض 
 الزراعي

1 
انشاء مشاريع ريادية 
 للتكامل النباتي السمكي

1 
دراسة وتحليل احتياجات وتكلفة مشاريع 

 ريادية للتكامل النباتي السمكي
7  /2020 7 /2020 

 2020/ 8 2020/ 8 تخيص الموارد المالية للقروض 2

3 
استقبال طلبات القروض لمشاريع ريادية 

 للتكامل النباتي السمكي
9 /2020 12 /2022 

 2025/ 12 2020/ 9 تمويل مشاريع ريادية للتكامل النباتي السمكي 4

 2020/ 7 2020/  7دراسة وتحليل احتياجات وتكلفة مشاريع  1دعم تمويل مشاريع  1مؤسسة  500000 2025 - 2020دعم تمويل  1.6
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مشاريع 
االكوابونيك على 
المستوى الصغير 

 والمتوسط

االقراض 
 الزراعي

االكوابونيك على المستوى 
 الصغير والمتوسط

 االكوابونيك على المستوى الصغير والمتوسط

 2020/ 8 2020/ 8 تخيص الموارد المالية للقروض 2

3 
استقبال طلبات القروض لمشاريع االكوابونيك 

 على المستوى الصغير والمتوسط
9 /2020 12 /2022 

4 
تمويل مشاريع االكوابونيك على المستوى 

 الصغير والمتوسط
9 /2020 12 /2025 

1.7 

دعم المشاريع 
المكثفة 

لالستزراع 
 السمكي

2020 - 2025 1000000 
مؤسسة 
االقراض 
 الزراعي

1 
تشجيع المشاريع المكثفة 

 لالستزراع السمكي

1 
المشاريع دراسة وتحليل احتياجات وتكلفة 

 المكثفة لالستزراع السمكي
7  /2020 7 /2020 

 2020/ 8 2020/ 8 تخيص الموارد المالية للقروض 2

3 
استقبال طلبات القروض لمشاريع المكثفة 

 لالستزراع السمكي
9 /2020 12 /2022 

 2025/ 12 2020/ 9 تمويل المشاريع المكثفة لالستزراع السمكي 4

تطوير وبناء 
القدرات في مجال 

التكنولوجيا 
 الزراعية الحديثة

2.1 

التدريب 
والتشغيل من 

خالل التكنولوجيا 
الزراعية الحديثة 

/المحطات 
 الزراعية

2020 - 2022 850000 

صندوق 
التشغيل 
والتدريب 
والتعليم 
المهني 
 والتقني

 أ
تصميم وانشاء البنية 

التحتية النظمة 
 الهيدروبونيك

1 
دراسة المواصفات الفنية لوحدات التدريب 

 ووحدات االنتاجية
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 طرح والحالة عطاء انشاء االنظمة 2

 2020/ 9 2020/ 9 استالم وتشغيل عطاء انشاء االنظمة 3

 ب
بناء القدرات والمعرفة 

بانظمة زراعة 
 الهيدروبونيك

 2020/ 8 2020/ 7 حمالت ترويج للتدريب 1

 2020/ 9 2020/ 9 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 9 2020/ 9 اعداد المواد التدريبية 3

 2020/ 10 2020/ 9 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على انظمة 

 الهيدروبونيك
10 /2020 12 /2020 

 التشغيل ج

 2021/ 4 2020/ 4 حمال ت ترويجية للمؤسسات 1

2 
تقديم طلبات تأسيس للمؤسسات او الجمعيات 

 من قبل العمال المتدربين
5 /2020 5 /2021 

3 
تأسيس للمؤسسات او الجمعيات من قبل 

 العمال المتدربين
6 /2020 6 /2021 

4 
توقيع اتفاقيات ادارة بين وزارة الزراعة 

والجمعيات والمؤسسات الستغالل الوحدات 
 االنتاجية

7 /2020 7 /2021 

 2021/ 8 2020/ 8 تشغيل الوحدات االنتاجية من قبل المتدربين 5

2.2 

التشغيل من 
خالل خدمات 

العمالة الزراعية 
)تنظيم العمالة 

 الزراعية(

2020 850000 

صندوق 
التشغيل 
والتدريب 
والتعليم 
المهني 
 والتقني

 أ
شراء االالت والمعدات 

 الزراعية للعمال الموسميين

 2020/ 5 2020/ 4 اعداد المواصفات الفنية 1

 2020/ 9 2020/ 6 طرح عطاء الشراء 2

 2020/ 9 2020/ 9 استالم الوحدات 3

 ب
تطوير البنية المؤسسية 
لتظيم العمالة الزراعية 

 الموسمية

 2021/ 4 2020/ 4 حمال ت ترويجية للمؤسسات 1

2 
تقديم طلبات تأسيس للمؤسسات او الجمعيات 

 من قبل العمال الموسميين
5 /2020 5 /2021 

3 
تأسيس للمؤسسات او الجمعيات من قبل 

 العمال الموسميين
6 /2020 6 /2021 

 ج
بناء القدرات والمعرفة على 

 المكننة الزراعية

 2020/ 8 2020/ 7 حمالت ترويج للتدريب 1

 2020/ 9 2020/ 9 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 9 2020/ 9 اعداد المواد التدريبية 3

 2020/ 10 2020/ 9 تنسيق الدورات التدريبية 4

 2020/ 12 2020/ 10 تنفيذ الدورات تدريبية على المكننة الزراعية 5

 د
توفير ضروف عمل الئقة 

 للعمال الزراعيين

 2021/ 6 2020/ 6 اعداد االتفاقيات 1

2 
توقيع اتفاقيات تمويل بين وزارة الزراعة 

 والجمعيات والمؤسسات
7 /2020 7 /2021 

3 
توقيع عقود عمل بين الجمعيات والمؤسسات 

 والعمال الزراعيين الموسميين
8 /2020 8 /2021 

4 
شمول العمال الزراعيين الموسميين بالضمان 

 االجتماعي من قبل الجمعيات والمؤسسات
8 /2020 8 /2021 

2.3 
التشغيل من 
خالل المكننة 

 الزراعية
2020 - 2022 850000 

صندوق 
التشغيل 
والتدريب 
والتعليم 
المهني 
 والتقني

 أ
شراء االالت والمعدات 

 الزراعية للعمال الموسميين

 2020/ 5 2020/ 4 اعداد المواصفات الفنية 1

 2020/ 9 2020/ 6 طرح عطاء الشراء 2

 2020/ 9 2020/ 9 استالم الوحدات 3

 ب
تطوير البنية المؤسسية 
لتظيم العمالة الزراعية 

 الدائمة

 2021/ 4 2020/ 4 حمال ت ترويجية للمؤسسات 1

2 
تقديم طلبات تأسيس للمؤسسات او الجمعيات 

 من قبل العمال الدائمين
5 /2020 5 /2021 

3 
تأسيس للمؤسسات او الجمعيات من قبل 

 العمال الدائمين
6 /2020 6 /2021 

 2020/ 8 2020/ 7 حمالت ترويج للتدريب 1بناء القدرات والمعرفة على  ج
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 2020/ 9 2020/ 9 تحديد الفئات المستهدفة 2 المكننة الزراعية

 2020/ 9 2020/ 9 اعداد المواد التدريبية 3

 2020/ 10 2020/ 9 تنسيق الدورات التدريبية 4

 2020/ 12 2020/ 10 تنفيذ الدورات تدريبية على المكننة الزراعية 5

 د
توفير ضروف عمل الئقة 

 للعمال الزراعيين

 2021/ 6 2020/ 6 اعداد االتفاقيات 1

2 
توقيع اتفاقيات تمويل بين وزارة الزراعة 

 والجمعيات والمؤسسات
7 /2020 7 /2021 

3 
توقيع عقود عمل بين الجمعيات والمؤسسات 

 والعمال الزراعيين الدائمين
8 /2020 8 /2021 

4 
شمول العمال الزراعيين الموسميين بالضمان 

 االجتماعي من قبل الجمعيات والمؤسسات
8 /2020 8 /2021 

2.4 

انشاء محطة 
لتدريب 

المزارعين 
والعاطلين عن 

العمل على انظمة 
 االكوابونيك

2020 - 2022 287.41 FAO 

 أ
تصميم وانشاء البنية 

 التحتية النظمة االكوابونيك

1 
دراسة المواصفات الفنية لوحدات التدريب 

 ووحدات االنتاجية
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 طرح والحالة عطاء انشاء االنظمة 2

 2020/ 9 2020/ 9 استالم وتشغيل عطاء انشاء االنظمة 3

 ب
بناء القدرات والمعرفة 

 بانظمة زراعة االكوابونيك

 2020/ 8 2020/ 7 حمالت ترويج للتدريب 1

 2020/ 9 2020/ 9 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 9 2020/ 9 اعداد المواد التدريبية 3

 2020/ 10 2020/ 9 تنسيق الدورات التدريبية 4

 2020/ 12 2020/ 10 تنفيذ الدورات تدريبية على انظمة االكوابونيك 5

2.5 

تحسين ظروف 
المعيشة وزيادة 

كفاءة 
المتضررين من 

اثار االزمة 
 السورية

2018 - 2022 1187987 

الوكالة 
االلمانية 
للتعاون 
الدولي 
GIZ 

 أ
تصميم وانشاء البنية 

التحتية النظمة التدريب 
 على المهارات الزراعية

1 
دراسة المواصفات الفنية للمشاتل والحدائق 

 البيئية
4 /2020 4 /2020 

2 
طرح والحالة عطاء انشاء المشاتل والحدائق 

 البيئية
5 /2020 8 /2020 

3 
استالم وتشغيل عطاء انشاء لمشاتل 

 والحدائق البيئية
8 /2020 10 /2020 

 ب
بناء القدرات والمعرفة على 

 المهارات الزراعية

 2020/ 4 2020/ 4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2020/ 4 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 4 2020/ 4 اعداد المواد التدريبية 3

 2020/ 4 2020/ 4 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على المهارات 

 الزراعية
5 /2020 9 /2020 

6       

2.6 

مشروع التنمية 
االقتصاديه 

الريفية والتشغيل 
) ريجيب (/  
 المدارس الحقلية

2018 - 2021 350000 

الصندوق 
الدولي 
للتنمية 

الزراعية 
 )ايفاد(

 أ
بناء القدرات والمعرفة 

بانظمة الممارسات 
 الزراعية الحسنة

1 
حمالت ترويج للتدريب على الممارسات 

 الزراعية الحسنة
1/2018 12/2020 

 2020/ 4 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

3 
اعداد المواد التدريبية على الممارسات 

 الزراعية الحسنة
5 /2020 5 /2020 

4 
تنسيق الدورات التدريبية على الممارسات 

 الزراعية الحسنة
5 /2020 5 /2020 

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على  الممارسات 

 الزراعية الحسنة
6 /2020 12 /2020 

 ب
بناء القدرات والمعرفة على 

 الصناعات الزراعية

1 
حمالت ترويج للتدريب على الصناعات 

 الزراعية
1/2018 12/2020 

 2020/ 4 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

3 
اعداد المواد التدريبية على الصناعات 

 الزراعية
5 /2020 5 /2020 

4 
تنسيق الدورات التدريبية على الصناعات 

 الزراعية
5 /2020 5 /2020 

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على  الصناعات 

 الزراعية
6 /2020 12 /2020 

 ج
بناء القدرات والمعرفة على 
المهارات الزراعية لكوادر 

 الوزارة والمركز

1 
حمالت ترويج للتدريب على المهارات 

 الزراعية لكوادر الوزارة والمركز
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 5 2020/ 5 تحديد الفئات المستهدفة 2

3 
اعداد المواد التدريبية على المهارات 

 الزراعية لكوادر الوزارة والمركز
4 /2020 6 /2020 

4 
تنسيق الدورات التدريبية على المهارات 

 الزراعية لكوادر الوزارة والمركز
4 /2020 6 /2020 

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على  المهارات 

 الزراعية لكوادر الوزارة والمركز
6 /2020 12 /2020 

 2020/ 5 2020/  3 تشكيل فريق الدراسة واالطار المرجعي 1الدراسات والبحوث  أصندوق  1150000 2021 - 2019تحسين القدرة  2.7
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التنافسية 
للمنتجات 

الزراعية في 
وادي االردن 

وادخال تقنيات 
في كفاءة 

 استخدام المياه

 2020/ 7 2020/  5 تحليل عناقيد المنتجات الزراعية 2 التطبيقية التكيف 

3 
تدريب الكوادر على جمع البيانات وتحليل 

 التنافسية
6  /2020 7 /2020 

 2020/ 7 2020/  7 تحليل تنافسية المنتجات المحلية 4

 2021/ 8 2020/  8 تقرير نتائج تحليل عناقيد المنتجات الزراعية 5

 ب
تصميم وانشاء البنية 

التحتية النظمة 
 الهيدروبونيك

 2020/ 5 2020/ 4 دراسة المواصفات الفنية لبيت الهيدروبونيك 1

 2020/ 9 2020/ 5 طرح والحالة عطاء انشاء بيت الهيدروبونيك 2

3 
استالم وتشغيل عطاء انشاء بيت 

 الهيدروبونيك
9 /2020 10 /2020 

 ج
تصميم وشراء خالطات 

 االسمدة العضوية

1 
دراسة المواصفات الفنية لخالطات االسمدة 

 العضوية
4 /2020 5 /2020 

2 
طرح والحالة عطاء شراء خالطات االسمدة 

 العضوية
6 /2020 9 /2020 

3 
استالم وتشغيل عطاء شراء خالطات االسمدة 

 العضوية
9 /2020 10 /2020 

4 
توزيع خالطات االسمدة العضوية على 

 المزارعين
11 /2020 10 /2021 

 د
بناء القدرات والمعرفة على 

مهارات الزراعة المائية 
 وتصنيع االسمدة العضوية

1 
حمالت ترويج للتدريب على الزراعة المائية 

 وتصنيع االسمدة العضوية
4 /2020 6 /2020 

 2020/ 6 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

3 
اعداد المواد التدريبية على الزراعة المائية 

 وتصنيع االسمدة العضوية
6 /2020 9 /2020 

4 
تنسيق الدورات التدريبية على الزراعة 

 المائية وتصنيع االسمدة العضوية
9 /2020 9 /2020 

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على الزراعة المائية 

 وتصنيع االسمدة العضوية
10 /2020 10 /2021 

2.8 

استكشاف 
مشروع زراعي 

عالي القيمة 
وشامل اجتماعًيا 
وموفًرا للمياه 
في األردن /سد 

 التنور

 البنك الدولي 722030 2021 - 2020

 أ
الدراسات والبحوث 
 االقتصادية والفنية

 2020/ 1 2020/  1 تشكيل فريق دراسة االثر البيئي واالجتماعي 1

 2020/  2 2020/  2 تحليل الواقع البيئي واالجتماعي 2

 2020/  3 2020/  3 تحليل الشركاء 3

 2020/  4 2020/  4 تحليل االثار البيئية للمشروع 4

 2020/  5 2020/  5 تحليل االثار االجتماعية للمشروع 5

 2020/  5 2020/  5 وضع خطة ادارة المخاطر 6

 2020/  6 2020/  6 كتابة تقرير الدراسة 7

 2020/  6 2020/  6 موافقة البنك الدولي على الدراسة 8

 ب
تصميم وانشاء البنية 

التحتية النظمة 
 الهيدروبونيك

1 
دراسة المواصفات الفنية لوحدات التدريب 

 ووحدات االنتاجية
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 طرح والحالة عطاء انشاء االنظمة 2

 2020/ 9 2020/ 9 استالم وتشغيل عطاء انشاء االنظمة 3

 ج
بناء القدرات والمعرفة 

بانظمة زراعة 
 الهيدروبونيك

 2020/ 8 2020/ 7 حمالت ترويج للتدريب 1

 2020/ 9 2020/ 9 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 9 2020/ 9 اعداد المواد التدريبية 3

 2020/ 10 2020/ 9 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على انظمة 

 الهيدروبونيك
10 /2020 12 /2020 

 التشغيل د

 2021/ 4 2020/ 4 حمال ت ترويجية للمؤسسات 1

2 
تقديم طلبات تأسيس للمؤسسات او الجمعيات 

 من قبل العمال المتدربين
5 /2020 5 /2021 

3 
تأسيس للمؤسسات او الجمعيات من قبل 

 العمال المتدربين
6 /2020 6 /2021 

4 
توقيع اتفاقيات ادارة بين وزارة الزراعة 

والجمعيات والمؤسسات الستغالل الوحدات 
 االنتاجية

7 /2020 7 /2021 

 2021/ 8 2020/ 8 تشغيل المشروع من قبل المتدربين 5

2.9 

نشر تقنات 
الزراعة االمائية  

في المناطق 
 المرتفعة

 غير متوفر 7500000 2025 - 2023

 أ
تصميم وانشاء البنية 

التحتية النظمة 
 الهيدروبونيك

1 
دراسة المواصفات الفنية لوحدات التدريب 

 ووحدات االنتاجية
4 /2023 8 /2023 

 2023/ 9 2023/ 8 طرح والحالة عطاء انشاء االنظمة 2

 2025/ 9 2023/ 9 استالم وتشغيل عطاء انشاء االنظمة 3

 ب
بناء القدرات والمعرفة 

بانظمة زراعة 

 2024/ 6 2024/ 1 حمالت ترويج للتدريب 1

 2024/ 9 2024/ 3 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2024/ 6 2024/ 3 اعداد المواد التدريبية 3
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 2024/ 9 2024/ 3 تنسيق الدورات التدريبية 4 الهيدروبونيك

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على انظمة 

 الهيدروبونيك
6 /2024 12 /2025 

3 

تعزيز بحوث 
استخدام 

التكنولوجيا 
 الزراعية الحديثة

3.1 

تعزيز اإلدارة 
المستدامة لمياة 
الري واستخدام 

المياة غير 
 التقليدية

2020 - 2022 496639 

برنامج 
التعاون عبر 
الحدود في 

حوض 
البحر 

األبيض 
الُمتوسط 
لآللية 

األوروبية 
 للجوار

 أ
الدراسات والبحوث 

 التطبيقية

1 
اعداد المواصفات الفنية لتقنيات زيادة كفاءة 

 استخدام المياه على مستوى المزرعة
8 /2020 10 /2020 

2 
طرح عطاء الشراء لتقنيات زيادة كفاءة 

 استخدام المياه على مستوى المزرعة
10 /2020 1 /2021 

3 
استالم تقنيات زيادة كفاءة استخدام المياه 

 على مستوى المزرعة
1 /2021 6 /2021 

4 
توزيع تقنيات زيادة كفاءة استخدام المياه 

 على مستوى المزرعة على المزارعين
7 /2021 12 /2022 

 ب
بناء القدرات والمعرفة 

تقنيات زيادة كفاءة استخدام 
 المياه 

 2020/ 10 2020/ 8 حمالت ترويج للتدريب   1

 2021/ 1 2020/ 10 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2021/ 1 2020/ 10 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2021/ 2 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على المهارات 

 الزراعية
7 /2021 12 /2022 

3.2 
تطوير حوكمة 

تخصيص موارد 
 المياه المستدامة

2020 - 2023 124000 

برنامج  
التعاون عبر 
الحدود في 

حوض 
البحر 

األبيض 
 الُمتوسط

 أ
الدراسات والبحوث 

 التطبيقية

1 
إجراء تحليل شامل وتشخيص كامل للموازنة 

المائية و ديناميات جودة مياه  األحواض 
 الجوفية

3 /2020 4 /2020 

2 
تحديد أفضل البدائل لجودة المياه الجوفية 
وتحسين الكمية من خالل نظام التخصيص 

 األمثل.
4 /2020 11 /2020 

3 

تطوير إطار حوكمة للمياه الجوفية 

(Groundwater Governance 
Framework GGF) 

4 /2020 10 /2020 

4 
التنفيذ الفعال لمجموعة من أدوات السياسة 

 االقتصادية في إدارة المياه الجوفية.
9 /2020 10 /2022 

5 
دراسة توقع الطلب على المياه في المستقبل 

وأحداث الجفاف في منطقة تأثير حوض المياه 
 الجوفية.

9 /2022 3 /2023 

6 
حساب الجدوى والفوائد المحتملة إلعادة 

 (MARتغذية الخزان المائي )
1 /2022 3 /2023 

3.3 

تطوير أغشية 
مركبة ذات قابلية 

منخفضة 
 لإلنسداد

2019 - 2024 218205 

الوكالة 
االمريكية 
للتنمية 
الدولية، 
برنامج 
التعاون 

اإلقليمي في 
الشرق 
 االوسط

 أ
الدراسات والبحوث 

 التطبيقية

1 

اجراء التجارب و البحث األساسي بما يخص 

المعالجة تلوث/انسداد األغشية وجودة المياه 
 للري

6 /2020 12 /2024 

2 
إجراء البحوث عن تصنيع الهالميات المائية 

على سطح الغشاء البوليمري، التطبيقات 
 المتقدمة لعلم االغشية

6 /2020 12 /2024 

3 
اجراء تجارب حقلية إلعادة اإلستخدام لغايات 

الري للمحاصيل وضمن الري المقيد وغير 
 المقيد في موقع الرمثا.

6 /2022 12 /2024 

3.4 

استخدام التنوع 
الوراثي وبرنامج 
تربية المخاليط 
لتعزيز قدرة 

المزارع للتكيف 
 مع تغير المناخ

 أ )ايفاد( 213000 2022 - 2020
الدراسات والبحوث 

 التطبيقية

1 
مرجعة التعليمات والتشريعات الوطنية القائمه 

الخاصة بدعم التوع الوراثي للمحاصيل 
 الحقلية 

1  /2020 9  /2021 

2 
تنفيذ انشطة في حقول المزارعين لتقييم 

التنوع الوراثي للمحاصيل الحقلية  وتقييمها 
 في بيئات المزارعين 

1  /2019 1  /2022 

3 
اشراك المزارعين في أنشطة تربية التنوع 

الوراثي من خالل الورشات والدورات 
 التدريبة المناسبه لهم       

1  /2020 1  /2022 

4 
تقييم التنوع الوراثي للمحاصيل الحقلية من 

 ناحية جودة الغذاء واالعالف
10  /

2020 
1  /2022 

3.5 
تحسين ادارة 
قطعان اإلبل 
 إلنتاج الحليب

2018 - 2020 75000 
خزينة 

 /المركزية
 أ

الدراسات والبحوث 
 التطبيقية

1 
دراسة المواصفات الفنية لوحدة بسترة 
 الحليب ومختبر تشخيص امراض االبل

4 /2020 4 /2020 

2 
طرح واحالة واستالم عطاء وحدة البسترة 

 وومختبر تشخيص امراض االبل
4 /2020 6 /2020 

3 
رؤوس  4دراسة المواصفات الفنية لشراء 

 ابل
4 /2020 4 /2020 

 2020/ 6 2020/ 5 طرح واحالة واستالم عطاء شراء االبل 4

 2020/ 7 2020/ 6 استالم عطاء شراء االبل 5
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 ب
بناء القدرات والمعرفة على 

 تحسين ادارة قطعان اإلبل

 2020/ 5 2020/ 4 حمالت ترويج للتدريب   1

 2020/ 5 2020/ 5 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 6 2020/ 6 اعداد المواد التدريبية 3

 2020/ 6 2020/ 6 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على تحسين ادارة 

 قطعان اإلبل
7 /2020 12 /2020 

3.6 
حاضنة االبتكار 

 الزراعي
 حاضنة االبتكار الزراعي أ خزينة 60000 2025 - 2019

1 
تقديم االستشارات الفنيية والدعم اللوجستي 
 للمشروعات االبتكارية التكنولوجية الجديدة 

7 /2019 12 /2025 

 2025/ 12 2019/ 7 التحاليل المخبرية. 2

 2025/ 12 2019/ 7 االستشارات الفنية. 3

 2025/ 12 2019/ 7 دورات تدربية 4

 

 

 

 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/ Projects/المشروع 
Initiatives 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

الموازنة 

التقديرية 

Estimated 
budget 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

االنتاج زيادة 

واالنتاجية 

والمحاصيل 

 االستراتيجية

التركيز على  

االنتاج 

واالنتاجية 

وتعزيز االمن 

الغذائي 

واالعتماد على 

االنتاج الزراعي 

 المحلي

1 
تطوير االراضي 

الزراعية وزيادة 

 انتاجيتها

1.1 

تقييم المحطات الزراعية 

ووضع الية للشراكات 

مع القطاع الخاص في 

 استثمار المحطات

2020 - 

2021 
 أ خزينة 10000

الدراسات والبحوث 

 االقتصادية والفنية

1 
تشكيل فريق دراسة محطات الثروة 

 النباتية
6  /2020 6 /2020 

2 

المساحي تنفيذ عمليات الرفع 

وحصر الموجودات وتحليل العمليات 

وتكاليف التشغيل وااليرادات في 

 المحطات

6  /2020 8 /2020 

 2020/ 9 2020/  9 اعداد تقرير تقييم المحطات 3

4 
اعداد الية الشراكات واالستثمار في 

المحطات وموافقة معالي الوزير 

 ومجلس الوزراء عليها
10  /2020 11 /2020 

 2021/ 12 2020/  12 تنفيذ الية االستثمار في المحطات 5

1.2 

حصر وتحديد اراضي • 

الخزينة القابلة للزراعة 

وتحديد المحاصيل 

الزراعية االستراتيجية 

 الممكن زراعتها

2020 - 

2021 
 أ خزينة 10000

الدراسات والبحوث 

 االقتصادية والفنية

1 
تحليل بيانات االراضي حسب 

 معدالت السقوط المطري
6  /2020 6 /2020 

2 
 باألراضياعداد الخرائط والجداول 

 القابلة للزراعة
6  /2020 8 /2020 

3 
تحليل مصادر المياه المتوفرة في 

 االراضي التي تم تحديدها
9  /2020 9 /2020 

4 
دراسة الزراعات المالئمة في 

 اراضي الخزينة
9  /2020 10  /2020 

5 
اعداد دراسة جدوى اولية باستثمار 

االراضي في انتاج المحاصيل 

 االستراتيجية
1  /2020 2  /2021 

1.3 
حزمة تمويل استغالل 

اراضي الخزينة وزراعة 

 المحاصيل االستراتيجية

2020 - 

2022 
3000000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

حزمة تمويل استغالل 

اراضي الخزينة وزراعة 

 المحاصيل االستراتيجية

1 
دراسة وتحليل احتياجات وتكلفة 

مشاريع استغالل اراضي الخزينة 

 المحاصيل االستراتيجيةوزراعة 
7  /2020 7 /2020 

 2020/ 8 2020/ 8 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات القروض لمشاريع 

استغالل اراضي الخزينة وزراعة 

 المحاصيل االستراتيجية
9 /2020 12 /2022 

4 
تمويل مشاريع استغالل اراضي 

الخزينة وزراعة المحاصيل 

 االستراتيجية
9 /2020 12 /2022 

1.4 
استصالح االراضي 

الزراعية وانشاء ابار 

 جمع المياه 

2020 - 

2025 
 أ خزينة 6750000

استصالح االراضي 

الزراعية وانشاء ابار جمع 

 المياه 

 2020/ 2 2020/ 1 حمالت ترويج للمشروع  1

2 
اختيار المزارعين المستفيدة من 

 المشروع
3 /2020 4 /2020 

 2020/ 4 2020/ 3 توقيع اتفاقيات مع المزارعين 3

4 
تنفيذ انشطة استصالح االراضي 

وابار جمع المياه والتطوير الزراعي 

 وزراعة االراضي المستصلحة
4 /2020 5 /2020 

5 
استالم انشطة استصالح االراضي 

 وابار جمع المياه والتطوير الزراعي
5 /2020 7 /2020 
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مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

الموازنة 
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Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

6 
صرف قيمة اعمال االستصالح وابار 

 جمع المياه المنفذة
8 /2020 12 /2020 

7 
 لألسرتسليم المشاريع الصغيرة 

 المستفيدة
8 /2020 12 /2020 

1.5 
اعمار واستغالل 

 االراضي البعلية
2020 - 

2025 
19310400 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

مشروع اعمار واستغالل 

 االراضي البعلية

1 
دراسة وتحليل تكاليف مشاريع 

 االراضي البعليةاعمار واستغالل 
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات القروض مشاريع 

 اعمار واستغالل االراضي البعلية
7 /2020 8 /2020 

4 
تمويل مشاريع اعمار واستغالل 

 االراضي البعلية
9 /2020 12 /2020 

 

 التكيف على القدرة بناء

 في المناخ تغير مع

 تحسين خالل من األردن

 في المياه استخدام كفاءة

 الزراعي القطاع

2021 - 
2025 

33251531 GCF  

 التكيف على القدرة بناء

 األردن في المناخ تغير مع

 كفاءة تحسين خالل من

 القطاع في المياه استخدام

 الزراعي

1 
 مياه تجميع سطحي نظام بناء

 العامة المباني في األمطار
1 /2021 12 /2025 

2 
 على األمطار مياه حصاد نظام بناء

 المنازل في السطح
1 /2021 12 /2025 

3 

 لتوزيع التحتية والبنية بناء تخزين

 المياه استخدام إعادة لتعظيم

 الموجودة النباتات من المستصلحة
WWT 

1 /2021 12 /2025 

 2025/ 12 2021/ 1 ذكي مناخي FFS إجراء 4

5 

 لالبتكارات ميداني عرض

 مع للتكيف المختبرة والممارسات

 المناخ

1 /2021 12 /2025 

 

 األراضي تدهور من الحد

 استعادة خالل من

 المتدهورة األراضي

 في المستدامة وإدارتها

 األردن شمال

2021 - 
2025 

24000000 GEF  

 األراضي تدهور من الحد

 األراضي استعادة خالل من

 وإدارتها المتدهورة

 شمال في المستدامة

 األردن

 2025/ 12 2021/ 1 بناء قدرات الحكومة والمحافظة 1

2 
توضيح اإلدارة المستدامة لألراضي 

 في المزارع الصغيرة
1 /2021 12 /2025 

3 
إدارة المعرفة ورفع مستوى 

 التقنيات والممارسات الناجحة
1 /2021 12 /2025 

 2025/ 12 2021/ 1 وصيانة الغابات تأهيل 4

2 

زيادة كفاءة 

استخدام مياه 

الري وزيادة 

انتاجية المتر 

المكعب من 

 المياه

2.1 

تصميم "إعانات ذكية" 

للمحاصيل التصديرية 

األقل استهالًكا للمياه 

 )اعادة توجيه الدعم (.

2020 - 

2021 
 أ خزينة 10000

تصميم "إعانات ذكية" 

للمحاصيل التصديرية األقل 

)اعادة استهالًكا للمياه 

 توجيه الدعم (.

1 
تشكيل لجنة من وزارة الزراعة 

ووزارة المياه والري ومؤسسة 

 االقراض الزراعي
7  /2020 7 /2020 

2 
تحليل المحاصيل التصديرية االقل 

استهالكا لمياه الري و اعداد 

 مقترحات للدعم الذكي لها
8  /2020 12 /2020 

3 
اقرار اجراءات الدعم الذكي من قبل 

 مجلس الوزراء.
1  /2021 6 /2021 

 2022/ 12 2021/  7 تنفيذ منظومة الدعم الذكي 4

2.2 
صيانة الينابيع وقنوات 

 الري
2020 - 

2025 
 أ خزينة 4320000

تطوير البنية للينابيع 

 وقنوات الري

 2020/ 3 2020/ 1 اختيار المواقع 1

 2020/ 4 2020/ 2 اعداد التصاميم الفنية والهندسية 2

3 
طرح واحالة عطاءات صيانة 

 الينابيع وقنوات الري
4 /2020 6 /2020 

4 
استالم عطاءات صيانة الينابيع 

 وقنوات الري
6 /2020 12 /2020 

 2022/ 12 2020/ 12 تشغيل صيانة الينابيع وقنوات الري 5

2.3 
تطوير مصادر المياه 

 تالتقنياواستخدام 

 الحديثة

2020 - 

2025 
15120000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

مشروع تنميه وتطوير 

 الحيوانية الثروة

1 
دراسة وتحليل تكاليف مشاريع 

تطوير مصادر المياه واستخدام 

 الحديثة تالتقنيا
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات القروض مشاريع 

تطوير مصادر المياه واستخدام 

 الحديثة تالتقنيا
7 /2020 8 /2020 

4 
تمويل مشاريع تطوير مصادر المياه 

 الحديثة تالتقنياواستخدام 
9 /2020 12 /2020 

3 
المحافظة على 

الثروة الحيوانية 
3.1 

دعم وحماية الثروة 

 الحيوانية
2020 - 

2025 
 أ خزينة 5940000

تطوير خدمات الثروة 

 الحيوانية والبيطرية
1 

عدد دراسات المواصفات الفنية 

والعالجات البيطرية  لألدوية

 واالعالف
1 /2020 12 /2022 
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تاريخ االنتهاء 

End date 

 وزيادة انتاجيتها
2 

 لألدويةطرح واحالة العطاءات 

واللقاحات والعالجات البيطرية 

 واالعالف
1 /2020 12 /2022 

3 
واللقاحات  لألدويةاستالم العطاءات 

 والعالجات البيطرية واالعالف
1 /2020 12 /2022 

 ب
تطوير محطات الثروة 

الحيوانية )الوالة، 

 المشيرفة، الفجيج(

 2019/ 12 2019/ 12 اعداد الخطة السنوية للمحطات 1

2 
حصر احتياجات المحطات من 

 اللوازم
12 /2019 12 /2019 

 2020/ 5 2020/ 3 طرح واحالة شراء لوازم المشاتل 3

 2020/ 9 2020/ 7 استالم لوازم المحطات 4

 2020/ 12 2020/ 1 خدمة وادامة قطعان االمهات 5

 2020/ 12 2020/ 1 ترقيم المواليد 6

7 
حصر القطعان والمواليد واالنتخاب 

 واالستبعاد
7 /2020 12 /2020 

8 
توزيع وبيع خراف العواسي وجديان 

 الشامي
7 /2020 12 /2020 

 ج
بناء القدرات في مجال 

 الثروة الحيوانية

 2022/ 12 2020/ 4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2022/ 12 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2022/ 12 2020/ 5 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 4 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على االدارة 

 والصحة الحيوانية
4 /2020 12 /2022 

 د
تطوير خدمات الصحة 

 الحيوانية

1 
عدد دراسات المواصفات الفنية 

 للوازم ومواد الفحص المخبري
1 /2020 12 /2022 

2 
طرح واحالة العطاءات للوازم ومواد 

 الفحص المخبري
1 /2020 12 /2022 

3 
استالم العطاءات للوازم ومواد 

 الفحص المخبري
1 /2020 12 /2022 

 2022/ 12 2020/ 1 تشغيل مختبرات الثروة الحيوانية 4

3.3 
وتجهيز  اء وتأهيلانش

 العيادات بيطرية
2020 - 

2025 
 أ خزينة 15000000

تطوير البنية التحتية 

 للعيادات البيطرية

 2022/ 12 2020/ 1 والتصاميمعدد الدراسات الفنية  1

 2022/ 12 2020/ 1 طرح واحالة واستالم العطاءات 2

 2022/ 13 2020/ 2 استالم العطاءات 3

4 
عدد الدراسات الفنية للوازم واالثاث 

 للعيادات البيطرية
1 /2020 12 /2022 

5 
طرح واحالة العطاءات اللوازم 

 واالثاث للعيادات البيطرية
1 /2020 12 /2022 

6 
استالم العطاءات اللوازم واالثاث 

 للعيادات البيطرية
1 /2020 12 /2022 

7 
استالم العطاءات اللوازم واالثاث 

 للعيادات البيطرية
1 /2020 12 /2022 

 2022/ 12 2020/ 1 تشغيل للعيادات البيطرية 8

3.4 
مشروع تنميه وتطوير 

 الحيوانية الثروة
2020 - 

2025 
89424000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

مشروع تنميه وتطوير 

 الحيوانية الثروة

1 
دراسة وتحليل تكاليف مشاريع 

 الحيوانية الثروةتنميه وتطوير 
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات القروض مشاريع 

 الحيوانية الثروةتنميه وتطوير 
7 /2020 8 /2020 

4 
 الثروةتمويل مشاريع تنميه وتطوير 

 الحيوانية
9 /2020 12 /2020 

4 
المحافظة على 

قطاع االسماك 

 وزيادة انتاجيته

4.1 

دراسة االستزراع 

السمكي لخلق فرص 

العمل في اراضي 

الخزينة )السدود 

 واالنهار والساحل(

2022 - 

2023 
   غير متوفر 20000

دراسة مشروع االستزراع 

السمكي لخلق فرص العمل 

في اراضي الخزينة 

)السدود واالنهار 

 والساحل(

 2022/ 6 2022/  6 تحليل بيانات السدود 1

2 
تحليل مصادر المياه المتوفرة في 

 السدود
9  /2022 9 /2022 

3 
دراسة االنواع المالئمة للتربية في 

 السدود
9  /2022 10  /2022 

4 
اعداد دراسة جدوى اولية باستثمار 

 السدود في تربية االسماك
11  /2022 6  /2023 

 1تسجيل العالمات التجارية    غير متوفر 50000 - 2021تسجيل العالمات  4.2
دراسة الصفات الظاهرية لألسماك 

 االردنية
1  /2021 5  /2021 



 85 

 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/ Projects/المشروع 
Initiatives 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

الموازنة 

التقديرية 

Estimated 
budget 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

التجارية لألسماك 

 االردنية
 2 لألسماك االردنية 2025

دراسة الصفات الجينية لألسماك 

 االردنية
1 /2022 6 /2023 

3 
تقديم طلب للحصول على العالمات 

 التجارية لدى وزارة الصناعة
6 /2021 9 /2021 

 2021/ 12 2021/ 9 تسجيل العالمات التجارية 4

4.3 
وضع رزنامة زراعية 

لمواعيد انتاج االسماك 

 المحلية

2021 - 

2025 
   غير متوفر 300000

تنفيذ حمالت توعية حول 

القيمة الغذائية والصحية 

 لألسماك 

 2022/ 12 2020/ 4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2022/ 12 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2022/ 12 2020/ 5 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 4 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ حمالت التوعية على القيمة 

 الغذائية والصحية لألسماك
4 /2020 12 /2022 

4.4 
انشاء مركز لإلرشاد 

والتدريب في مجال تربية 

 االسماك

2023 - 

2025 
   غير متوفر 1000000

انشاء مركز لإلرشاد 

والتدريب في مجال تربية 

 االسماك

 2023/ 3 2023/ 1 والتصاميمعدد الدراسات الفنية  1

 2023/ 6 2023/ 3 طرح واحالة واستالم العطاءات 2

 2024/ 6 2023/ 6 استالم العطاءات 3

4 
عدد الدراسات الفنية للوازم واالثاث 

لمراكز اإلرشاد والتدريب في مجال 

 تربية االسماك
1 /2024 2 /2024 

5 
طرح واحالة العطاءات اللوازم 

واالثاث لمراكز اإلرشاد والتدريب 

 في مجال تربية االسماك
2 /2024 5 /2024 

6 
استالم العطاءات اللوازم واالثاث 

لمراكز اإلرشاد والتدريب في مجال 

 تربية االسماك
8 /2024 12 /2024 

7 
تشغيل لمراكز اإلرشاد والتدريب في 

 مجال تربية االسماك
1 /2025 12 /2025 

4.5 
إنشاء المفرخات 

السمكية إلنتاج أفراخ 

 ذات جودة عالية

2023 - 

2025 
   غير متوفر 300000

إنشاء المفرخات السمكية 

إلنتاج أفراخ ذات جودة 

 عالية

 2023/ 3 2023/ 1 والتصاميمعدد الدراسات الفنية  1

 2023/ 6 2023/ 3 طرح واحالة واستالم العطاءات 2

 2024/ 6 2023/ 6 استالم العطاءات 3

4 
عدد الدراسات الفنية للوازم واالثاث 

 لمفرخات السمكية
1 /2024 2 /2024 

5 
طرح واحالة العطاءات اللوازم 

 واالثاث لمفرخات السمكية
2 /2024 5 /2024 

6 
استالم العطاءات اللوازم واالثاث 

 لمفرخات السمكية
8 /2024 12 /2024 

 2025/ 12 2025/ 1 تشغيل لمفرخات السمكية 7

4.6 

استغالل مصادر المياه 

ومنح تصاريح حفر ابار 

ارتوازية لمزارع 

االسماك المرخصة 

والجديدة الستدامة 

 مشاريع تربية االسماك 

2020 - 

2021 
   غير متوفر 10000

منح تصاريح حفر ابار 

ارتوازية لمزارع االسماك 

المرخصة والجديدة 

الستدامة مشاريع تربية 

 االسماك 

 2020/ 8 2020/ 6 دراسة واقع المياه الجوفية 1

2 
تحديد االحواض المتاحة لحفر االبار 

 لغايات تربية االسماك
8 /2020 10 /2020 

3 
اصدار قرار الموافقة على حفر 

 االبار
11 /2020 1 /2021 

5 
المحافظة على 

الثروة النباتية 

 وزيادة انتاجيتها
 دعم الثروة النباتية 5.1

2020 - 

2025 
 خزينة 15660000

 أ
تطوير خدمات الثروة 

 النباتية

1 
عدد دراسات المواصفات الفنية 

 للمبيدات والمواد الزراعية
1 /2020 12 /2022 

2 
طرح واحالة العطاءات للمبيدات 

 والمواد الزراعية
1 /2020 12 /2022 

3 
استالم العطاءات للمبيدات والمواد 

 الزراعية
1 /2020 12 /2022 

 ب
تطوير مشاتل الغراس 

 المثمرة

 2020/ 8 2020/ 7 اعداد الخطة السنوية للمشاتل 1

 2020/ 9 2020/ 8 حصر احتياجات المشاتل من اللوازم 2

 2020/ 10 2020/ 9 شراء لوازم المشاتل 3

 2020/ 9 2020/ 7 جمع العقل وبذور االشجار المثمرة 4

 2020/ 11 2020/ 10 تحضير اكياس الزراعة 5

6 
زراعة البذور وعقل االشجار 

 المثمرة
12 /2020 1 /2021 

7 
خدمة وادامة غراس االشجار 

 المثمرة
2 /2021 11 /2021 
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 اآلفاتالوقاية ومكافحة 

 2022/ 12 2020/ 4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2022/ 12 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2022/ 12 2020/ 5 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 4 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على االدارة 

 ووقاية الثروة النباتية
4 /2020 12 /2022 

 مكافحة آفة دودة الزرع 5.2
2020 - 

2022 
 أ خزينة 945000

تطوير خدمات الثروة 

 النباتية

 2020/ 3 2020/ 3 حصر المواقع المصابة 1

 2020/ 4 2020/ 4 تنفيذ حمالت رش 2

 2020/ 4 2020/ 4 تنفيذ حمالت توعية 3

5.3 
تمويل مدخالت االنتاج 

الزراعي بشقيه النباتي 

 والحيواني

2020 - 

2025 
28080000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

مدخالت االنتاج الزراعي 

 بشقيه النباتي والحيواني

1 
دراسة وتحليل تكاليف مدخالت 

االنتاج الزراعي بشقيه النباتي 

 والحيواني
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات القروض لمدخالت 

االنتاج الزراعي بشقيه النباتي 

 والحيواني
7 /2020 8 /2020 

4 
تمويل مدخالت االنتاج الزراعي 

 بشقيه النباتي والحيواني
9 /2020 12 /2020 

5.4 
استخدام الرزنامة 

الزراعية لزيادة االنتاج 

 في محاصيل العجز.

2020 - 

2022 
 أ خزينة 60000

استخدام الرزنامة 

الزراعية لزيادة االنتاج في 

 محاصيل العجز.

1 
دراسة الكميات الواردة لألسواق 

 المحلية
7/2020 12/2020 

 12/2020 7/2020 دراسة الكميات المستوردة  2

3 
لقاءات مع المزارعين والمصدرين 

 والتجار 
7/2020 12/2020 

4       

5.5 
اكثار البذار المحسن 

 لمحاصيل الحبوب
2020 - 

2025 
 أ خزينة 18000000

اكثار البذار المحسن 

 لمحاصيل الحبوب

 2020/ 8 2020/ 8 مواقع الزراعة اختيار 1

 2020/ 9 2020/ 9 توقيع عقود مع المزارعين 2

3 
زراعة البذور المحسنة ومتابعة 

 انتاجها
10 /2020 5 /2021 

4 
حصاد محاصيل القمح والشعير 

 المحسن
6 /2021 7 /2021 

5 
فحص االنتاج القمح والشعير 

 المحسن
6 /2021 7 /2021 

6 
استالم انتاج القمح والشعير 

 المحسن
7 /2021 8 /2021 

 2021/ 8 2021/ 8 غربلة وتعقيم وتعبئة البذار المحسن 7

8 
بيع بذار القمح والشعير المحسن 

 الى المزارعين
9 /2021 12 /2021 

6 
المحافظة على 

قطاع النخيل 

 وزيادة انتاجيته

6.1 

إنشاء وتجهيز مركز 

المبكر والسيطرة  لإلنذار

على مكافحة سوسة 

النخيل الحمراء وغيرها 

 من المخاطر

2023 - 

2025 
 أ غير متوفر 200000

إنشاء وتجهيز مركز 

المبكر والسيطرة  لإلنذار

على األزمات لضبط وتنفيذ 

األنشطة في مكافحة 

سوسة النخيل الحمراء 

 وغيرها من المخاطر

1 
جمع البيانات والمعلومات عن افة 

 سوسة النخيل
5 /2023 10 /2023 

2 
إعداد قاعدة بيانات متخصصة 

 الكترونيا 
11 /2023 2 /2024 

3 
تحميل التطبيق على الهاتف 

المحمول والتأكد من سهولة 

 االستخدام وفعاليته 
3 /2024 6 /2024 

4 
فحص وتشغيل اإلشعارات المتبادلة 

بين المزارع والمرشدين على 

 التطبيق
5 /2024 12 /2025 

6.2 
تنفيذ حمالت مكافحة 

مكثفة للحدائق المنزلية 

 وأشجار الشوارع

2021 - 

2025 
 أ غير متوفر 200000

تنفيذ حمالت مكافحة 

مكثفة للحدائق المنزلية 

 وأشجار الشوارع

 2021/ 3 2021/ 3 حصر المواقع المصابة 1

 2025/ 12 2021/ 4 تنفيذ حمالت رش 2

 2025/ 12 2021/ 4 تنفيذ حمالت توعية 3

6.3 
إزالة األشجار ذات 

األصناف الرديئة 

 والمصابة

2021 - 

2025 
 أ غير متوفر 100000

إزالة األشجار ذات 

األصناف الرديئة 

 والمصابة

 2021/ 3 2021/ 3 حصر المواقع المصابة 1

 2025/ 12 2021/ 4 تنفيذ حمالت رش 2

 2025/ 12 2021/ 4 تنفيذ حمالت توعية 3

6.5 
تنفيذ برامج المدارس 

الحقلية والتدريب 

2021 - 

2025 
 أ غير متوفر 100000

تنفيذ برامج المدارس 

الحقلية والتدريب الميداني 
1 

الحقلية حمالت ترويج المدارس 

والتدريب الميداني في مكافحة 

 السوسة
1 /2021 4 /2021 
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الميداني في مكافحة 

 السوسة
 2021/ 5 20210/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2 في مكافحة السوسة

3 
اعداد المواد التدريبية على مكافحة 

 السوسة
6 /2021 7 /2021 

4 
تنسيق الدورات التدريبية على 

المدارس الحقلية والتدريب الميداني 

 في مكافحة السوسة
8 /2021 12 /2025 

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على مكافحة 

 السوسة
8 /2021 12 /2025 

7 
تعزيز دخول 

صغار المزارعين 

 واالسر الريفية

7.1 
تمويل القروض الصغيرة 

للحد من مشكلتي الفقر 

 والبطالة

2020 - 

2025 
32659200 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

المشاريع الصغيرة للحد 

 من مشكلتي الفقر والبطالة

1 
دراسة وتحليل تكاليف المشاريع 

الفقر الصغيرة للحد من مشكلتي 

 والبطالة
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات القروض المشاريع 

الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر 

 والبطالة
7 /2020 8 /2020 

4 
تمويل المشاريع الصغيرة للحد من 

 مشكلتي الفقر والبطالة
9 /2020 12 /2020 

        

 برنامج التمويل الريفي 7.2
2020 - 

2025 
12960000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 برنامج التمويل الريفي أ

1 
دراسة وتحليل تكاليف مشاريع 

 الريفية التنمية
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
 التنميةاستقبال طلبات القروض 

 الريفية
7 /2020 8 /2020 

 2020/ 12 2020/ 9 الريفية التنميةتمويل مشاريع  4

 برامج االقراض الموجه 7.3
2020 - 

2025 
79200000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 برامج االقراض الموجه أ

1 
دراسة وتحليل تكاليف المشاريع 

 الموجهة
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
المشاريع  ضالقرواستقبال طلبات 

 الموجهة
7 /2020 8 /2020 

 2020/ 12 2020/ 9 تمويل مشاريع الموجهة 4

 مشاريع مكافحة الفقر 7.4
2020 - 

2025 
 خزينة 5432400

 أ
تمكين االسر الريفية من 

 المشاريع الصغيرة

 2020/ 2 2020/ 1 حمالت ترويج للمشروع  1

2 
اختيار االسر المستفيدة من 

 المشروع
3 /2020 4 /2020 

3 
حصر احتياجات االسر من المشاريع 

 الصغيرة
3 /2020 4 /2020 

4 
اعداد المواصفات الفنية للمشاريع 

 الصغيرة
4 /2020 5 /2020 

5 
طرح واحالة عطاءات شراء 

 المشاريع الصغيرة
5 /2020 7 /2020 

6 
استالم عطاءات شراء المشاريع 

 الصغيرة
8 /2020 12 /2020 

7 
 لألسرتسليم المشاريع الصغيرة 

 المستفيدة
8 /2020 12 /2020 

 ب
بناء القدرات والمهارات 

 االدارية

 2022/ 12 2020/ 4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2022/ 12 2020/ 4 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2022/ 12 2020/ 5 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 4 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على ادارة 

 ومتابعة المشاريع الصغيرة
4 /2020 12 /2022 

7.5 
حزمة تمويل مشاريع 

الجمعيات التعاونية 

 الزراعية

2020 - 

2022 
3000000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

حزمة تمويل مشاريع 

الجمعيات التعاونية 

 الزراعية

1 
دراسة وتحليل احتياجات مشاريع 

 الجمعيات التعاونية الزراعية
7  /2020 7 /2020 

 2020/ 8 2020/ 8 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات قروض مشاريع 

 الجمعيات التعاونية الزراعية
9 /2020 12 /2022 

4 
تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية 

 الزراعية
9 /2020 12 /2022 

 2020/ 6 2020/  6تحليل بيانات االراضي حسب  1تقييم تجربة مؤسسة  أمؤسسة  10000 - 2021تقييم تجربة مؤسسة  7.6
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اإلقراض الزراعي من 

حيث البروتوكوالت 

والعمليات واإلجراءات 

الحالية لمؤسسة 

االقراض الزراعي 

لضمان االستخدام الفعال 

والكفء لموارد 

 المؤسسة

االقراض  2022

 الزراعي

اإلقراض الزراعي من 

البروتوكوالت حيث 

والعمليات واإلجراءات 

الحالية لمؤسسة االقراض 

الزراعي لضمان 

االستخدام الفعال والكفء 

 لموارد المؤسسة

 معدالت السقوط المطري

2 
تحليل واقع االقراض في مؤسسة 

 االقراض
6  /2021 8 /2021 

3 
تحليل التغيرات في اساليب التمويل 

 في القطاع الزراعي
9  /2021 9 /2021 

 2021/  10 2021/  9 تحليل المرجعيات القانونية 4

5 
كتابة تقرير التقييم وتوصيات 

 تطوير اداء المؤسسة
11  /2021 2  /2022 

8 
البحوث الزراعية 

لزيادة االنتاج 

 واالنتاجية

8.1 

تقييم تأثير بعض 

العمليات الزراعية  

والظروف المناخية على 

انتفاخ وتقشير ثمار 

 Phoenixالنخيل )
dactylifera L صنفي )

 المجهول والبرحي

2018 - 

2025 
39680 

صندوق دعم 

البحث العلمي 

 واالبتكار
 أ

زيادة الدراسات وبحوث 

 انتاج التمور

 2020/ 12 2020/ 2 تنفيذ معامالت الري المختلفة. 1

 2020/ 3 2018/ 3 تنفيذ معامالت التسميد الورقي. 2

3 
تنفيذ معامالت مستويات مختلفة 

 لخف الثمار.
3 /2018 12 /2020 

 2020/ 3 2018/ 3 جمع البيانات وتحليلها 4

 2020/ 12 2020/ 3 كتابة ونشر ورقة علمية 5

8.2 
بحوث الزراعة 

 المستدامة
2018 - 

2025 
1400000 

صندوق 

 التكيف
 أ

الدراسات وبحوث الزراعة 

 المستدامة

1 
اعداد تصاميم للمواقع في المحطات 

 الزراعية
1 /2018 12 /2019 

2 
انشاء موقعين رياديين للزراعة  

المستدامة في محطتي شرحبيل 

 وغور الصافي
1 /2018 12 /2020 

3 

تطبيق مبادي الزراعة المستدامة  

في عشرة مزارع تتوزع على 

مناطق االغوار الشمالية واالغوار 

 الجنوبية

1 /2020 12 /2020 

4 
تنفيذ تدريب خارجي على مواضيع 

 متقدمة في الزراعة المستدامة
1 /2020 12 /2020 

 2020/ 12 2020/ 1 إنشاء وحدة لتصنيع الكمبوست 5

8.3 
صون واستغالل الموارد 

 الوراثية المحلية 
2020 - 

2025 
600000 

 الجامعة

الهاشمية 

وصندوق 

دعم البحث 

 العلمي

 أ
الدراسات وبحوث الموارد 

 الوراثية المحلية 

1 
معاينة األرض المتاحة وأخذ 

 الموافقات
6 /2020 12 /2020 

2 
التعاقد مع جهات محلية عبر الحدود 

 للتعاون
2 /2021 2 /2022 

3 
اإلشراف على التنفيذ بالتنسيق مع 

 الجهات المانحة
2 /2021 2 /2022 

4 
استجالب العروض واستالم األجهزة 

 وتشغيلها
2 /2021 2 /2022 

8.4 
بحوث االطار الوطني 

 للسالمة االحيائية
2019 - 

2025 
 أ ( IFADايفاد ) 190000

الدراسات وبحوث السالمة 

 االحيائية

1 

صياغة قوانين وانظمة محلية 

لتنظيم تداول المحاصيل المحورة 

جينيا وذلك بالعمل مع كافة 

 المؤسسات المعنية

11 /2020 11 /2021 

2 

تجهيز مختبر البيولوجيا الجزيئية 

في المركز الوطني للبحوث 

للكشف عن  بأجهزةالزراعية 

 التحوير الوراثي.

1 /2020 7 /2020 

3 
تجهيز وثائق و مستلزمات اعتماد 

 . ISO17025المختبر حسب 
11 /2020 11 /2021 

8.5 
المخلفات  استخدام

الزراعية في تغذية 

 الحيوان

2020 - 

2021 
11050 

صندوق دعم 

 البحث العلمي

 أ
 استخدامالدراسات وبحوث 

المخلفات الزراعية في 

 تغذية الحيوان

1 
زيارة المعاصر لمعرفة كميات 

أوراق الزيتون وأخذ عينات لتحليلها 

 وعمل تجارب عليها
10 /2020 12 /2020 

 2021/ 9 2021/ 1 بدء عمل األبحاث التطبيقية 2

 2021/ 11 2021/ 10 تحليل النتائج والنشر 3

 ب

بناء القدرات والمعرفة 

المخلفات  استخدامعلى 

الزراعية في تغذية 

 الحيوان

1 
حمالت ترويج للتدريب على 

المخلفات الزراعية في  استخدام

 تغذية الحيوان
10 /2021 11 /2021 

 2021/ 11 2021/ 10 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2021/ 11 2021/ 10 استخداماعداد المواد التدريبية على  3
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المخلفات الزراعية في تغذية 

 الحيوان

4 
تنسيق الدورات التدريبية على 

المخلفات الزراعية في  استخدام

 تغذية الحيوان
10 /2021 11 /2021 

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على  

المخلفات الزراعية في  استخدام

 تغذية الحيوان
10 /2021 11 /2021 

 برنامج االبحاث الزراعية 8.6
2016 - 

2025 
 خزينة 8220000

 أ
الدراسات وبحوث زيادة 

 االنتاج واالنتاجية الزراعة

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

 زيادة االنتاجية
1 /2020 2 /2022 

 2022/ 3 2020/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2022/ 12 2020/ 4 تنفيذ البحوث 3

 2022/ 12 2020/ 6 نشر اوراق علمية 4

 ب
بناء القدرات بتقنيات زيادة 

 االنتاج واالنتاجية الزراعة

1 
الترويج لدورات زيادة االنتاج 

 واالنتاجية
1 /2020 1 /2022 

 2022/ 2 2020/ 2 تحديد الفئات المستهدفة 2

3 
اعداد المواد التدريبية على زيادة 

 االنتاج واالنتاجية
4 /2020 5 /2022 

4 
تنسيق الدورات التدريبية على زيادة 

 االنتاج واالنتاجية
5 /2020 5 /2022 

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على  زيادة 

 االنتاج واالنتاجية
6 /2020 12 /2022 

8.7 
اكثار بذار القمح 

 والشعير تحت الري
2020 - 

2022 
 أ خزينة 1020000

الدراسات وبحوث زيادة 

 االنتاج واالنتاجية الزراعة

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

 زيادة االنتاجية
1 /2020 2 /2022 

 2022/ 3 2020/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2022/ 12 2020/ 4 تنفيذ البحوث 3

8.8 

زراعة األعالف 

باستخدام المياه غير 

التقليدية / محافظة 

 المفرق

2020 - 

2022 
 أ خزينة 90000

الدراسات وبحوث زيادة 

 االنتاج واالنتاجية الزراعة

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

 زيادة االنتاجية
1 /2020 2 /2022 

 2022/ 3 2020/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2022/ 12 2020/ 4 تنفيذ البحوث 3

8.9 
الحد من أثر المناخ 

السلبي على قطاع النخيل 

 والتمور

2023 - 

2025 
   غير متوفر 30000

الحد من أثر المناخ السلبي 

 على قطاع النخيل والتمور

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

قطاع النخيل أثر المناخ السلبي على 

 والتمور
1 /2023 2 /2023 

 2023/ 3 2023/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2025/ 12 2023/ 4 تنفيذ البحوث 3

8.10 

بحوث مكافحة متكاملة 

لآلفات واألمراض 

االقتصادية التي تصيب 

 النخيل

2023 - 

2025 
   غير متوفر 100000

برامج مكافحة متكاملة 

لآلفات واألمراض 

االقتصادية التي تصيب 

 النخيل

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

مكافحة متكاملة لآلفات واألمراض 

 ي تصيب النخيلاالقتصادية الت
1 /2023 2 /2023 

 2023/ 3 2023/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2025/ 12 2023/ 4 تنفيذ البحوث 3

8.11 

مشكلة التنفيخ للثمار 

وإدخال المكننة في خدمة 

الشجرة والبستان 

وادخال أصناف جديدة 

 منافسة

2023 - 

2025 
   غير متوفر 50000

مشكلة التنفيخ للثمار 

وإدخال المكننة في خدمة 

الشجرة والبستان وادخال 

 أصناف جديدة منافسة

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

 التنفيخ للثمار
1 /2023 2 /2023 

 2023/ 3 2023/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2025/ 12 2023/ 4 تنفيذ البحوث 3

8.12 
ادخال تقنيات حديثة 

 للري
2023 - 

2025 
   غير متوفر 50000

ادخال تقنيات حديثة للري 

 في بساتين النخيل

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

حديثة للري في بساتين  قنياتت

 النخيل
1 /2023 2 /2023 

 2023/ 3 2023/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2025/ 12 2023/ 4 تنفيذ البحوث 3

8.13 

احتياجات وكيفية اضافة 

النخيل  ألشجارالسماد 

من حيث النوع والكم 

ووقت االضافة في ظل 

 نوعية الترب األردنية

2023 - 

2025 
   غير متوفر 50000

احتياجات وكيفية اضافة 

النخيل من  ألشجارالسماد 

حيث النوع والكم ووقت 

االضافة في ظل نوعية 

 الترب األردنية

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

 تسميد النخيل
1 /2023 2 /2023 

 2023/ 3 2023/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2025/ 12 2023/ 4 تنفيذ البحوث 3
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 /Activity/ Projects/المشروع 
Initiatives 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

الموازنة 

التقديرية 

Estimated 
budget 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

8.14 
تجارب اجتماعية 

الشتراك المجتمع المحلي 

 في قطاع النخيل

2023 - 

2025 
   غير متوفر 30000

تجارب اجتماعية الشتراك 

المجتمع المحلي في قطاع 

 النخيل

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

المحلي في قطاع الشتراك المجتمع 

 النخيل
1 /2023 2 /2023 

 2023/ 3 2023/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2025/ 12 2023/ 4 تنفيذ البحوث 3

8.15 

رفع كفاءة عمليات قبل 

وما بعد الحصاد والتعقيم 

والخزن والتدريج وتقليل 

الفاقد وإدخاله المكننة 

المناسبة لرفع كفاءة 

 االنتاج من التمور

2023 - 

2025 
   غير متوفر 50000

رفع كفاءة عمليات قبل 

وما بعد الحصاد والتعقيم 

والخزن والتدريج وتقليل 

خاله المكننة الفاقد وإد

المناسبة لرفع كفاءة 

 االنتاج من التمور

1 
تحديد البحوث الزراعية في مجال 

 مليات قبل وما بعد الحصاد
1 /2023 2 /2023 

 2023/ 3 2023/ 2 تحديد مواقع البحوث 2

 2025/ 12 2023/ 4 تنفيذ البحوث 3

 

 

 

 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

سلسلة  

العمليات 

 اللوجستية

زيادة كفاءة 

العمليات 

اللوجستية في 

 قطاع الزراعة

1 
زيادة كفاءة نظام 

التسويقي 

 التسويق الزراعي

1.1 
تعديل نظام اسواق 

الجملة للخضار 

 .والفواكه
 أ خزينة 10000 2021 - 2020

تعديل نظام 

اسواق الجملة 

للخضار 

 .والفواكه

1 
تشكيل لجنة لدراسة 

 التعديالت المقترحة
6  /2020 6  /2021 

 2020/  7 2020/  6 اعداد مقترحات التعديل 2

3 
رفع التعديالت المقترحة الى 

 دويان التشريع والراي 
8  /2020 8  /2020 

4 
اكمال اجراءات التعديل في 

 مجلس الوزراء 
10  /2020 3  /2021 

1.2 
مكننة العمليات في 

 اسواق الجملة.
 غير متوفر 2500000 2022 - 2020

 أ
دراسة مكننة 

العمليات في 

 اسواق الجملة

 2020/  7 2020/  7 تشكيل فريق الدراسة 1

2 
تحليل العمليات في اسواق 

 الجملة
8  /2020 8  /2020 

3 
مكننة  تسيناريوهاتحليل 

 االسواق
9  /2020 9  /2020 

4 
وضع السيناريوهات المحتملة 

 لمكننة اسواق الجملة
11  /2020 11  /2020 

 2020/  12 2020/  12 كتابة مسودة تقرير الدراسة 5

6 

مناقشة مسودة تقرير 

الدراسة مع اصحاب 

المصلحة وتعديل مسودة 

 الدراسة

1  /2021 1  /2021 

7 
اصدار التقرير النهائي 

 للدراسة
2  /2021 2  /2021 

 أ

 اآلالتشراء 

واالجهزة 

لمكننة  توالمعدا

العمليات في 

 اسواق الجملة

1 
دراسة المواصفات الفنية 

والمعدات واالجهزة  اآلالت

 الالزمة لمكننة االسواق
3  /2021 5  /2021 

2 
طرح واحالة عطاء شراء 

والمعدات واالجهزة  اآلالت

 الالزمة لمكننة االسواق
5  /2021 8  /2021 

3 
 اآلالتاستالم عطاء شراء 

والمعدات واالجهزة الالزمة 

 لمكننة االسواق
9  /2021 10  /2021 

4 
تشغيل عمليات مكننة اسواق 

 الجملة
10  /2021 12  /20222 
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

1.3 
تشجيع  منشآت التعبئة 

والتدريج على مستوى 

 المزرعة
2020 - 2025 

                

1,800,000  
 أ غير متوفر

مشروع تشجيع  

منشآت التعبئة 

والتدريج على 

 مستوى المزرعة

1 

دراسة وتحليل احتياجات 

وتكلفة منشآت التعبئة 

والتدريج على مستوى 

 المزرعة

7  /2020 7 /2020 

2 
الموارد المالية  صتخصي

 للقروض
8 /2020 8 /2020 

3 
استقبال طلبات القروض 

لمشاريع التعبئة والتدريج 

 المزرعةعلى مستوى 
9 /2020 12 /2022 

4 
تمويل مشاريع التعبئة 

والتدريج على مستوى 

 المزرعة
9 /2020 12 /2022 

1.4 
دراسة انشاء شركة 

لتأجير عبوات الحقل 

 البالستيكية
2020 - 2021 

                        

10,000  
 أ خزينه

دراسة انشاء 

شركة لتأجير 

عبوات الحقل 

 البالستيكية

1 
تحليل التعبئة والتدريج في 

 قطاع الزراعة
8  /2020 8  /2020 

2 
تحليل واقع ونظم الشركات 

 القائمة
9  /2020 9  /2020 

3 
التحليل الرباعي لواقع 

صناعة عبوات الخضار 

 والفواكه
10  /2020 10  /2020 

4 
وضع السيناريوهات المحتملة 

 عبوات تأجيرشركة  إلقامة
11  /2020 11  /2020 

 2020/  12 2020/  12 كتابة مسودة تقرير الدراسة 5

6 

مناقشة مسودة تقرير 

الدراسة مع اصحاب 

المصلحة وتعديل مسودة 

 الدراسة

1  /2021 1  /2021 

7 
اصدار التقرير النهائي 

 للدراسة
2  /2021 2  /2021 

2 

تطوير وانشاء 

منشآت التخزين 

المبرد للمنتجات 

 الزراعية

2.1 
اصدار دليل شروط 

التخزين المبرد 

 للخضار والفواكه 
2020 - 2025 

                        

10,000  
 خزينة

 أ

الدراسات 

وبحوث زيادة 

االنتاج 

واالنتاجية 

 الزراعة

1 
دراسة المواصفات الفنية 

 لعمل مطبوعة
8/2020 12/2020 

2 
طرح العطاء إلعداد 

 المطبوعة
8/2020 12/2020 

 12/2020 8/2020 حمالت تسويقية  3

4 
دورات تدريبية على الظروف 

والفواكه  للخضارالمثلى 

 الطازجة
8/2020 12/2020 

 ب

بناء القدرات 

والمعرفة على 

اجراءات 

وعمليات 

التخزين للخضار 

 والفواكه

1 
حمالت ترويج للتدريب على 

اجراءات وعمليات التخزين 

 للخضار والفواكه
10 /2021 11 /2021 

 2021/ 11 2021/ 10 تحديد الفئات المستهدفة 2

3 
اعداد المواد التدريبية على 

اجراءات وعمليات التخزين 

 للخضار والفواكه
10 /2021 11 /2021 

4 
تنسيق الدورات التدريبية 

على اجراءات وعمليات 

 التخزين للخضار والفواكه
10 /2021 11 /2021 

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على  

اجراءات وعمليات التخزين 

 للخضار والفواكه
10 /2021 11 /2021 

2.2 
 للخدمات شركة انشاء

 التسويقية
 أ منح 1,500,000 2025 - 2020

 شركة انشاء

 للخدمات

 2020/ 4 2020/ 4 تشكيل فريق الدراسة 1

 2020/ 6 2020/ 5اصدار التقرير النهائي  2
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

 للدراسة التسويقية

3 

تنفيذ حمالت ترويج للشركة 

بين المزارعين والمصدرين 

 والجمعيات التعاونية

6 /2020 7 /2020 

 2020/ 8 2020/ 7 تحديد المؤسسين للشركة 4

5 
اعداد عقد التاسيس والنظام 

 االساسي للشركة
9 /2020 10 /2020 

6 
تسجيل الشركة لدى مراقب 

 الشركات
11 /2020 12 /2020 

7 
انشاء البنى التحتية وتعيين 

 كوادر الشركة
1 /2021 12 /2021 

 2025/ 12 2022/ 1 تشغيل الشركة 8

2.3 
حزمة تمويل انشاء 

مخازن التبريد للخضار 

 والفواكه
2020 - 2022 

                

3,000,000  

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

حزمة تمويل 

انشاء مخازن 

التبريد للخضار 

 والفواكه بفوائد

1 
دراسة وتحليل احتياجات 

وتكلفة منشآت مخازن البريد 

 للخضار والفواكه
7  /2020 7 /2020 

2 
الموارد المالية  صتخصي

 للقروض
8 /2020 8 /2020 

3 
استقبال طلبات القروض 

لمشاريع المخازن التبريد 

 للخضار والفواكه
9 /2020 12 /2022 

4 
تمويل مشاريع المخازن 

 التبريد للخضار والفواكه
9 /2020 12 /2022 

3 

تطوير وتحديث 

النقل البري 

والجوي للمنتجات 

 الزراعية

3.1 

حزمة تمويل تحديث 

وتطوير وسائل النقل 

المبرد للمنتجات 

 الزراعية

2020 - 2022 
                

3,000,000  

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

حزمة تمويل 

تحديث وتطوير 

وسائل النقل 

المبرد للمنتجات 

 الزراعية

1 
دراسة وتحليل احتياجات 

المبرد وتكلفة منشآت  النقل 

 والفواكه رللخضا
7  /2020 7 /2020 

2 
الموارد المالية  صتخصي

 للقروض
8 /2020 8 /2020 

3 
استقبال طلبات القروض 

لمشاريع النقل المبرد للخضار 

 والفواكه
9 /2020 12 /2022 

4 
تمويل مشاريع النقل المبرد 

 للخضار والفواكه
9 /2020 12 /2022 

3.2 
دراسة ربط الصادرات 

الزراعية بالواردات 

 الزراعية.
2020 - 2021 

                        

10,000  
 أ خزينه

دراسة ربط 

الصادرات 

الزراعية 

بالواردات 

 الزراعية.

1 
تحليل واقع الصادرات 

 والواردات الزراعية
8  /2020 8  /2020 

2 
تحليل واقع ونظم الشركات 

تصدير واستيراد المنتجات 

 الزراعية
9  /2020 9  /2020 

3 
وضع السيناريوهات المحتملة 

لمبادلة الصادرات والواردات 

 الزراعية
11  /2020 11  /2020 

4 

مناقشة السيناريوهات 

المقترحة مع اصحاب 

المصلحة وتعديل مسودة 

 الدراسة

1  /2021 1  /2021 

5 
اتخاذ قرار بمبادلة الصادرات 

 والواردات الزراعية
2  /2021 2  /2021 

3.3 
دراسة االستفادة من 

الرحالت الجوية 

العارضة في خفض 

2020 - 2021 
                        

10,000  
 أ خزينه

دراسة االستفادة 

من الرحالت 

الجوية العارضة 

1 
تحليل واقع الشحن الجوي 

 للصادرات الزراعية
8  /2020 8  /2020 

 2020/  9 2020/  9تحليل واقع ونظم الشركات  2
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

في خفض تكاليف  تكاليف الشحن الجوي

 الشحن الجوي
الشحن الجوي المنتجات 

 الزراعية

3 
تحليل مواقع الشحن الجوي 

 في االتحاد االوروبي
11  /2020 11  /2020 

 2021/  1 2021/  1 تحليل تكاليف الشحن الجوي  4

5 
اعداد تقرير الدراسة 

 والتوصيات
2  /2021 2  /2021 

6 
اتخاذ قرار بخصوص 

توصيات خفض الشحن 

 الجوي
2  /2021 2  /2021 

4 

تطوير بنية 

الخدمات 

اللوجستية في 

 قطاع النخيل

4.1 

مشاغل  5إنشاء 

التعبئة والتدريج  

جديدة وحديثة في 

 المملكة

 أ غير متوفر 250000 2025 - 2021

مشاغل  5إنشاء 

التعبئة والتدريج  

جديدة وحديثة 

 في المملكة

1 

دراسة المواصفات الفنية 

والمعدات واالجهزة  اآلالت

الالزمة لمشاغل التعبئة 

 والتدريج

3  /2021 5  /2021 

2 

طرح واحالة عطاء شراء 

والمعدات واالجهزة  اآلالت

الالزمة لمشاغل التعبئة 

 والتدريج

5  /2021 8  /2021 

3 
 اآلالتاستالم عطاء شراء 

والمعدات واالجهزة الالزمة 

 لمشاغل التعبئة والتدريج
9  /2021 10  /2021 

4 
تشغيل عمليات مشاغل 

 التعبئة والتدريج
10  /2021 12  /2025 

4.2 

إجراء دراسات الجدوى 

البيئية لتحديد 

احتياجات االستثمار 

وتوفير معلومات 

السوق للمزارعين 

 المحتملين

 أ غير متوفر 10000 2025 - 2023

إجراء دراسات 

الجدوى البيئية 

لتحديد احتياجات 

االستثمار وتوفير 

معلومات السوق 

للمزارعين 

 المحتملين

 2023/  8 2023/  8 تحليل واقع قطاع النخيل 1

2 
تحليل الطلب والعرض على 

 منتجات التمور
9  /2023 9  /2023 

3 
تحليل االحتياجات الفنية 

 لقطاع النخيل
11  /2023 11  /2023 

4 
دراسة الجدوى الفنية 

 والمالية لقطاع النخيل
1  /2024 1  /2024 

4.3 

إنشاء كونسورتيوم مع 

بلدان أخرى منتجة 

للتمور لفتح أسواق 

 جديدة للتمور األردنية

 أ غير متوفر 10000 2025 - 2023

إنشاء 

كونسورتيوم مع 

بلدان أخرى 

منتجة للتمور 

لفتح أسواق 

جديدة للتمور 

 األردنية

1 
تحليل واقع الصادرات 

 والواردات من التمور
8  /2023 8  /2023 

2 
تحليل واقع ونظم الشركات 

تصدير واستيراد منتجات 

 التمور
9  /2023 9  /2023 

3 
وضع السيناريوهات المحتملة 

 كونسورتيوم إلنشاء
11  /2023 11  /2023 

4 
 بإنشاءاتخاذ قرار 

 كونسورتيوم
2  /2024 2  /2024 

4.4 

إنشاء وحدة في وزارة 

الزراعية تعنى بقطاع 

النخيل والتمور 

وتدريب الكادر 

 المناسب للعمل به

 أ غير متوفر 10000 2025 - 2023

إنشاء وحدة في 

وزارة الزراعية 

تعنى بقطاع 

النخيل والتمور 

وتدريب الكادر 

المناسب للعمل 

 به

 2023/  5 2023/  4 دراسة مهام وهيكل الوحدة 1

2 
اعداد مقترح تعديل نظام 

 التنظيم االداري
5  /2023 6  /2023 

3 
موافقة معالي الوزير على 

 المقترح
7  /2023 7  /2023 

4 
موافقة مجلس الوزراء على 

 المقترح
8  /2024 10  /2024 

5 
صدور نظام التنظيم المعدل 

 الرسمية الجريدةفي 
11  /2024 12  /2024 

4.5 
دراسة جدوى إنشاء 

مركز تدريب إقليمي 

للتمور )وخاصة صنف 

 أ غير متوفر 20000 2025 - 2023
دراسة جدوى 

إنشاء مركز 

تدريب إقليمي 

1 
تحليل واقع التدريب واالرشاد 

 في قطاع النخيل
8  /2023 8  /2023 

 2023/  9 2023/  9تحليل الطلب والعرض على  2
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

للتمور )وخاصة  المجهول( في األردن

صنف المجهول( 

 في األردن

خدمات التدريب في قطاع 

 النخيل

3 
تحليل االحتياجات الفنية 

 لمركز التدريب
11  /2023 11  /2023 

4 
دراسة الجدوى الفنية 

والمالية إلنشاء مركز تدريب 

 إقليمي للتمور
1  /2024 1  /2024 

5 
تطوير البنية 

 التحتية للمختبرات

5.1 
وتجهيز  وتأهيلانشاء 

المختبرات الثروة 

 الحيوانية
 أ خزينة 18000000 2025 - 2020

تطوير البنية 

التحتية 

للمختبرات 

 الثروة الحيوانية

1 
عدد الدراسات الفنية 

 والتصاميم
1 /2020 12 /2022 

2 
طرح واحالة واستالم 

 العطاءات
1 /2020 12 /2022 

 2022/ 13 2020/ 2 استالم العطاءات 3

4 
عدد الدراسات الفنية للوازم 

 واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

5 
طرح واحالة العطاءات 

 اللوازم واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

6 
استالم العطاءات اللوازم 

 واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

7 
استالم العطاءات اللوازم 

 واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

 2022/ 12 2020/ 1 تشغيل المختبرات البيطرية 8

5.2 
تطوير وانشاء وتجهيز 

مختبرات الثروة 

 النباتية
 خزينة 6300000 2025 - 2020

 أ
تطوير خدمات 

 الصحة النباتية

1 
عدد دراسات المواصفات 

الفنية للوازم ومواد الفحص 

 المخبري
1 /2020 12 /2022 

2 
طرح واحالة العطاءات للوازم 

 ومواد الفحص المخبري
1 /2020 12 /2022 

3 
استالم العطاءات للوازم 

 ومواد الفحص المخبري
1 /2020 12 /2022 

4 
تشغيل مختبرات الثروة 

 النباتية
1 /2020 12 /2022 

 ب

تطوير البنية 

التحتية 

للمختبرات 

 النباتية

1 
عدد الدراسات الفنية 

 والتصاميم
1 /2020 12 /2022 

2 
طرح واحالة واستالم 

 العطاءات
1 /2020 12 /2022 

 2022/ 13 2020/ 2 استالم العطاءات 3

4 
عدد الدراسات الفنية للوازم 

 واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

5 
طرح واحالة العطاءات 

 اللوازم واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

6 
استالم العطاءات اللوازم 

 واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

7 
استالم العطاءات اللوازم 

 واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

 2022/ 12 2020/ 1 تشغيل المختبرات النباتية 8

5.3 
إنشاء مختبر أنسجة 

 النخيل
 أ غير متوفر 1000000 2025 - 2023

برنامج إنشاء 

مختبر أنسجة 

 النخيل

1 
عدد الدراسات الفنية 

 والتصاميم
1 /2020 12 /2022 

2 
طرح واحالة واستالم 

 العطاءات
1 /2020 12 /2022 

 2022/ 13 2020/ 2 استالم العطاءات 3

4 
عدد الدراسات الفنية للوازم 

 واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

5 
طرح واحالة العطاءات 

 اللوازم واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

6 
استالم العطاءات اللوازم 

 واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

7 
استالم العطاءات اللوازم 

 واالثاث للمختبرات
1 /2020 12 /2022 

 2022/ 12 2020/ 1 تشغيل مختبرات االنسجة 8

 

 

 

 

 

 

 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج /المشروع  المبادرة

Activity/ Projects/ 
Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project 
Duration 

الموازنة  

التقديرية 

Estimated 
budget  

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

سلسلة 

الصناعات 

 الزراعية

تطوير عناقيد  

الصناعات الزراعية 

القائمة على 

 المدخالت المحلية

1 

تطوير 

سالسل 

القيمة 

للصناعات 

 الزراعية

1.1 

دراسة سالسل االنتاج 

للمنتجات الزراعية 

الصناعات  وعناقيد

 الزراعية

 أ خزينه 10000 2021 - 2020

دراسة سالسل 

االنتاج للمنتجات 

الزراعية وعناقيد 

الصناعات 

 الزراعية

1 
تحليل االنتاج المحلي من المنتجات 

 الزراعية
5  /2020 7 /2020 

2 
تدريب الكوادر على جمع البيانات 

 وتحليل التنافسية
6  /2020 7 /2020 

 2020/ 7 2020/  7 تحليل تنافسية المنتجات المحلية 3

4 
تقرير نتائج تحليل سالسل االنتاج 

والفرص التصديرية للمنتجات 

 الزراعية
8  /2020 8 /2021 

1.2 

دراسة الفرص المتاحة 

للصناعات الزراعية 

المعتمدة على الموارد 

 المحلية

 أ خزينه 10000 2021 - 2020

دراسة الفرص 

المتاحة للصناعات 

الزراعية المعتمدة 

على الموارد 

 المحلية

1 
تحليل االنتاج المحلي من المنتجات 

 الزراعية
6  /2020 7 /2020 

 2020/ 9 2020/  8 تحليل الصادرات والواردات الزراعية 2

 2020/ 11 2020/  10 تحليل تنافسية المنتجات المحلية 3

4 
تقرير نتائج تحليل الفرص المتاحة 

 للصناعات الزراعية
12  /2020 2 /2021 

1.3 
حزمة تمويل مشاريع 

 الصناعات الزراعية
2020 - 2022 3000000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

حزمة تمويل 

مشاريع الصناعات 

 الزراعية

1 
دراسة وتحليل احتياجات وتكلفة 

مشاريع الصناعات الزراعية المعتمدة 

 على المدخالت المحلية
7  /2020 7 /2020 

 2020/ 8 2020/ 8 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات القروض لمشاريع 

 الصناعات الزراعية
9 /2020 12 /2022 

 2022/ 12 2020/ 9 تمويل مشاريع الصناعات الزراعية 4

2 

تطوير 

الصناعات 

والمنتجات 

 الريفية 

2.1 
قروض الميكنـة والتصنيع 

 الزراعي
2020 - 2025 3024000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

الميكنـة والتصنيع 

 الزراعي

1 
دراسة وتحليل احتياجات وتكلفة 

مشاريع الصناعات الزراعية الصغيرة 

 في الريف
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات القروض لمشاريع 

 الصناعات الزراعية الصغيرة
7 /2020 8 /2020 

4 
تمويل مشاريع الصناعات الزراعية 

 الصغيرة
9 /2020 12 /2020 

2.2 
مشروع المعرض الدائم 

 للمنتجات الريفية
2020 - 2022 2250000 

صندوق 

التعويضات 

 البيئية
 أ

تصميم وانشاء 

البنية التحتية 

 للمعرض الدائم

 2019/ 6 2019/ 1 المعرض إلقامةتخصيص االراض  1

2 
دراسة سالسل االنتاج للمنتجات 

 الريفية
1 /2019 6 /2019 

 2019/ 12 2019/ 6 دراسة وتصميم المعرض الدائم 3

 2021/ 8 2020/ 8 طرح واحالة عطاء انشاء المعرض 4
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج /المشروع  المبادرة

Activity/ Projects/ 
Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project 
Duration 

الموازنة  

التقديرية 

Estimated 
budget  

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

 2021/ 9 2021/ 9 استالم عطاء انشاء المعرض الدائم 5

6 
دراسة المواصفات الفنية للمعدات 

 واللوازم واالثاث
8 /2020 9 /2021 

7 
طرح واحالة عطاء للمعدات واللوازم 

 واالثاث
9 /2021 11 /2021 

8 
استالم عطاء للمعدات واللوازم 

 واالثاث
11 /2021 12 /2021 

 ب

بناء القدرات 

والمعرفة على 

التسويق وادارة 

 المعارض

 2022/ 1 2020/  4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2022/ 1 2020/ 6 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 12 2020/ 7 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 7 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على التسويق 

 وادارة المعرض
7 /2020 12 /2022 

2.3 
مأسسة المعارض 

الزراعية والريفية 

 الموسمية
2020 - 2025 187000 FAO 

 أ

دراسة سالسل 

االنتاج للمنتجات 

الزراعية وعناقيد 

الصناعات 

 الزراعية

1 
تحليل االنتاج المحلي من المنتجات 

 الزراعية
5  /2020 7 /2020 

2 
تدريب الكوادر على جمع البيانات 

 وتحليل التنافسية
6  /2020 7 /2020 

 2020/ 7 2020/  7 تحليل تنافسية المنتجات المحلية 3

4 
تقرير نتائج تحليل سالسل االنتاج 

والفرص االقتصادية للمنتجات 

 الزراعية
8  /2020 8 /2020 

 ب

بناء القدرات 

والمعرفة على 

التسويق وادارة 

 المعرض

 2020/ 10 2020/  10 حمالت ترويج للتدريب 1

 2020/ 10 2020/  10 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 10 2020/  10 اعداد المواد التدريبية 3

 2020/ 11 2020/  11 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على التسويق 

 وادارة المعرض
11  /2020 12 /2020 

 ج
البنية التحتية 

 والمؤسسة

 2020/ 6 2020/  5 تحديد مواقع المعارض الريفية 1

 2020/ 12 2020/  9 الريفية المعارضتحديد مواعيد اقامة  2

 2025/ 12 2021/ 1 عدد المعارض التي تم اقامتها 3

3 

تطوير 

صناعة 

التمور 

 األردنية

2.4 
تشجيع صناعات التمور 

الفائضة والمنتجات 

 الثانوية للنخيل والتمور
2021 - 2025 770000 

مؤسسة 

االقراض 

 الزراعي
 أ

برنامج استغالل 

واالستفادة من 

التمور الفائضة 

والمنتجات الثانوية 

 للنخيل والتمور

1 
دراسة وتحليل احتياجات وتكلفة 

 صناعات التمورمشاريع 
7  /2020 7 /2020 

 2020/ 8 2020/ 8 الموارد المالية للقروض صتخصي 2

3 
استقبال طلبات القروض لمشاريع 

 صناعات التمور
9 /2020 12 /2022 

 2022/ 12 2020/ 9 تمويل مشاريع صناعات التمور 4

 

 

 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

الموازنة  

التقديرية 

Estimated 
budget  

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 

تاريخ 

 Endاالنتهاء 
date 

سلسلة 

الصادرات 

 الزراعية

تعزيز الميزة 

التنافسية 

للصادرات 

 الزراعية 

1 

المحافظة 

على االسواق 

التقليدية 

للمنتجات 

 الزراعية

1.1 
االستمرار في تطبيق 

انظمة الجودة  وسالمة 

 الغذاء
 خزينه 60000 2005 - 2020

 أ
اعتماد 

شهادات 

 الجودة

1 
تقديم الطلب لالشتراك ببرنامج الرقابة على 

ا لزراعية في الخضار  تالمبيدامتبقيات 

 الطارحةوالفواكه 
1 /2020 12 /2025 

2 
اخذ العينات من المزارع ومشاغل التعبئة 

 والتدريج
1 /2020 12 /2025 

3 
اعتماد المنشأة في برنامج الرقابة على 

في الخضار  الزراعية تالمبيدامتبقيات 

 الطارحةوالفواكه 
1 /2020 12 /2025 

 ب
بناء 

القدرات 

والمعرفة 

 2022/ 1 2020/  4 حمالت ترويج للتدريب 1

 2022/ 1 2020/ 6 تحديد الفئات المستهدفة 2

 2020/ 12 2020/ 7 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 7 تنسيق الدورات التدريبية 4
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

الموازنة  

التقديرية 

Estimated 
budget  

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 

تاريخ 

 Endاالنتهاء 
date 

على برنامج 

الرقابة على 

متبقيات 

 تالمبيدا

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على برنامج الرقابة 

 تالمبيداعلى متبقيات 
7 /2020 12 /2022 

1.3 

دراسة اتجاهات االنتاج 

المحلي واالستيراد في 

اسواق دول الخليج 

للمحافظة على الحصة 

السوقية للمنتجات 

 االردنية.

 أ خزينه 10000 2021 - 2020

دراسة 

اتجاهات 

االنتاج 

المحلي 

واالستيراد 

في اسواق 

دول الخليج 

للمحافظة 

على الحصة 

السوقية 

للمنتجات 

 االردنية.

 2020/ 7 2020/  6 تشكيل فريق الدراسة 1

2 
تحليل االنتاج المحلي من المنتجات 

 الزراعية في اسواق الخليج
6  /2020 7 /2020 

3 
تحليل الصادرات والواردات الزراعية في 

 اسواق الخليج
8  /2020 9 /2020 

4 
تحليل تنافسية المنتجات المحلية في اسواق 

 الخليج
10  /2020 11 /2020 

5 
تقرير نتائج تحليل اتجاهات الصادرات الى 

 دول الخليج 
12  /2020 2 /2021 

2 

زيادة فرص 

النفاذ الى 

االسواق ذات 

 القيمة العالية

2.1 
بناء نظام التتبع 

 للمنتجات الزراعية
 غير متوفر 300000 2025 - 2020

 أ
اعتماد 

شهادات 

 الجودة

6 
دراسة واقع انظمة الجودة في قطاع 

 الزراعة
8 /2020 12 /2020 

7 
والتصديق على  شللتفتيوضع نظام 

 الممارسات الزراعية
1 /2021 4 /2021 

8 
 الزراعيةاعداد دليل اجراءات الممارسات 

 الحسنة والتتبع
4 /2021 7 /2021 

 2021/ 10 2021/ 7 اعداد العالمة التجارية لنظام الجودة والتتبع 9

 2021/ 12 2021/ 10 اعداد نظام الترميز لتتبع المنتجات الزراعية 10

 2022/ 3 2022/ 1 الجودة والتتبع بأنظمةاطالق حملة توعية  11

 2025/ 12 20222/ 4 تطبيق معايير انظمة الجودة والتتبع 12

 2025/ 12 20222/ 4 اصدار شهادات التتبع 13

 ب

بناء 

القدرات 

والمعرفة 

على نظام 

التتبع 

للمنتجات 

 الزراعية

 2022/ 1 2020/  4 حمالت ترويج للتدريب 1

2 
تحديد الفئات المستهدفة /المرشدين 

 الزراعيين والمزارعين
6 /2020 1 /2022 

 2020/ 12 2020/ 7 اعداد المواد التدريبية 3

 2022/ 12 2020/ 7 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على نظام التتبع 

 للمنتجات الزراعية
7 /2020 12 /2022 

2.2 

دراسة تنافسية 

المنتجات الزراعية 

االردنية في اسواق 

شرق افريقيا وشرق 

اسيا للنفاذ الى هذه 

 األسواق

 أ خزينة 10000 2021 - 2020

دراسة 

تنافسية 

المنتجات 

الزراعية 

االردنية في 

اسواق 

شرق 

افريقيا 

وشرق اسيا 

للنفاذ الى 

هذه 

 األسواق

 2020/ 7 2020/  6 تشكيل فريق الدراسة 1

2 
تحليل االنتاج المحلي من المنتجات 

 الزراعية في اسواق الخليج
6  /2020 7 /2020 

3 
تحليل الصادرات والواردات الزراعية في 

 اسواق الخليج
8  /2020 9 /2020 

4 
تحليل تنافسية المنتجات المحلية في اسواق 

 الخليج
10  /2020 11 /2020 

5 
تقرير نتائج تحليل اتجاهات الصادرات الى 

 دول الخليج 
12  /2020 2 /2021 

2.3 
دراسة انشاء شركة 

 للصادرات الزراعية 
 أ خزينه 10000 2021 - 2020

دراسة 

انشاء 

شركة 

للصادرات 

 الزراعية

 2020/  8 2020/  8 تحليل واقع الصادرات الزراعية 1

 2020/  9 2020/  9 تحليل واقع ونظم الشركات القائمة 2

 2020/  10 2020/  10 التحليل الرباعي لواقع قطاع الصادرات 3

4 
شركة  إلقامةوضع السيناريوهات المحتملة 

 صادرات
11  /2020 11  /2020 

 2020/  12 2020/  12 كتابة مسودة تقرير الدراسة 5

 2021/  1 2021/  1مناقشة مسودة تقرير الدراسة مع اصحاب  6
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ المشروع 

Project Duration 

الموازنة  

التقديرية 

Estimated 
budget  

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

المكونات 

Components 
 Activitiesاالنشطة 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 

تاريخ 

 Endاالنتهاء 
date 

 المصلحة وتعديل مسودة الدراسة

 2021/  2 2021/  2 اصدار التقرير النهائي للدراسة 7

2.4 
انشاء محطة للتدريب 

 على الزراعة العضوية
 أ خزينة 50000 2022 - 2020

عدد 

محطات 

التدريب 

على 

الزراعة 

العضوية 

التي تم 

 انشاؤها

1 
دراسة المواصفات الفنية لوحدات الزراعة 

 العضوية
4 /2020 5 /2020 

 2020/ 9 2020/ 6 طرح والحالة عطاء انشاء االنظمة 2

 2020/ 9 2020/ 9 استالم وتشغيل عطاء انشاء االنظمة 3

3.1 

دراسة إنشاء صندوق 

وطني لتطوير قطاع 

نخيل التمر على طول 

 سلسلة القيمة في األردن

   قطاع خاص 20000 2025 - 2023

دراسة 

إنشاء 

صندوق 

وطني 

لتطوير 

قطاع نخيل 

 التمر

     وضع اطار مرجعي للدراسة 1

 2020/ 10 2020/ 8 طرح واحالة عطاء الدراسة 2

 2021/ 1 2020/ 11 تنفيذ واستالم الدراسة 3

 2021/ 4 2021/ 2 عقد ورشة وطنية لمناقشة نتائج الدراسة 4

 2021/ 7 2021/ 5 الصندوق بتأسيساتخاذ القرار  5

 2021/ 8 2021/ 8 كتابة مسودة تقرير الدراسة 6

3.2 
تسجيل عالمة تجارية 

وطنية لمنتجات التمور 

 االردنية
   رغير متوف 20000 2025 - 2023

إصدار 

عالمة 

تجارية 

ارنية 

للمنتجات 

 التمور

 2023/  5 2023/  1 دراسة الصفات الظاهرية للتمور االردنية 1

 2025/ 6 2024/ 1 دراسة الصفات الجينية للتمور االردنية 2

3 
تقديم طلب للحصول على العالمات التجارية 

 لدى وزارة الصناعة
6 /2023 9 /2023 

 2023/ 12 2023/ 9 تسجيل العالمات التجارية 4

3.3 
تشجيع إنتاج التمور 

 العضوية االردنية
   غير متوفر 100000 2025 - 2021

عدد مزارع 

التمور 

العضوية 

التي تم 

 تسجيلها

 2023/ 12 2021/ 1 ترخيص مزارع النخيل العضوية 1

 2023/ 12 2021/ 4 تسجيل المزارع لدى المشغلين 2

 2025/ 12 2021/ 6 تطبيق انظمة ولوائح المزارع العضوية 3

 2025/ 12 2021/ 10 الحصول على شهادة الزراعة العضوية 4
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 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

الحراج 

 والمراعي

المحافظة على 

التنوع الحيوي 

وتطوير النظم 

 االيكولوجية

1 

تطوير 

واستدامة 

الغابات 

واالراضي 

 الحرجية

حماية واستدامة الثروة  1.1

 الحرجية

2020 - 

2025 14850000 
 حماية واستدامة الثروة الحرجية أ خزينة

 2025/ 12 2020/ 1 اعداد خطة حماية الغابات 1

 2025/ 12 2020/ 1 تنفيذ خطة الحماية للغابات 2

1.2 
 التحريج مشروع

 الوطني

2020 - 

2025 
4500000 

 الوطني التحريج مشروع أ خزينة

 2020/  8 2020/  7 تحديد مواقع الزراعة 1

 2025/ 12 2020/ 9 تحضير االرض وحفر الجور 2

 2025/ 2 2021/ 1 زراعة الغراس الحرجية 3

 2025/ 12 2021/ 3 ادامة ومتابعة الغراس المزروعة 4

1.3 

تدخالت ادارة المصادر 

الطبيعية للغابات بما 

فيها موقع حصاد مائي 

 ريادي للغابات

2020 - 

2021 

1121600 

FAO 

 زراعة وادامة الغابات أ

 2020/  8 2020/  7 تحديد مواقع الزراعة 1

 2020/ 12 2020/ 9 تحضير االرض وحفر الجور 2

 2021/ 2 2021/ 1 زراعة الغراس الحرجية 3

 2022/ 12 2021/ 3 ادامة ومتابعة الغراس المزروعة 4

 ب
انشاء منشآت الحصاد المائي في 

 اراضي الغابات

 2020/  8 2020/  7 تحديد مواقع الحصاد المائي 1

 2020/ 12 2020/ 9 اعداد المواصفات الفنية 2

3 
طرح واحالة عطاء انشاء حفيرة 

 الحصاد المائي
1 /2021 2 /2021 

 2021/ 7 2021/ 3 تنفيذ واستالم حفيرة الحصاد المائي 4

التحريج المستدام من خالل استغالل  أالديوان  1500000 - 2019التحريج المستدام من  1.4
 2019/ 8 2019/ 6 تحديد مواقع الزراعة 1

 2019/ 9 2019/ 8اعداد المواصفات الفنية لشبكات  2
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

الموازنة  

التقديرية 

Estimated 
budget  

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

خالل استغالل المياه 

المعالجة )اللجون، 

 صنفحة، كفرنجة(

الملكي  2025

 العامر
المياه المعالجة )كفرنجة، الطفيلة، 

 الكرك(

 الري والزراعة

3 
طرح واحالة عطاء شبكات الري 

 والزراعة 
10 /2020 12 /2020 

4 
تنفيذ واستالم عطاء شبكات الري 

 والزراعة
1 /2020 5 /2020 

5 
استدامة وحماية المساحة 

 المزروعة
5 /2020 12 /2025 

1.5 
واستدامة  تأهيل

 مشروع جذور /الكرك
2021 - 

2025 

1200000 

 غير متوفر

 حماية واستدامة الثروة الحرجية أ
 2025/ 12 2021/ 1 اعداد خطة حماية الغابات 1

 2025/ 12 2021/ 1 تنفيذ خطة الحماية للغابات 2

 زراعة وادامة الغابات ب

 2021/  8 2021/  7 تحديد مواقع الزراعة 1

 2021/ 12 2021/ 9 تحضير االرض وحفر الجور 2

 2022/ 2 2022/ 1 زراعة الغراس الحرجية 3

 2025/ 12 2022/ 3 ادامة ومتابعة الغراس المزروعة 4

1.6 
ادامة مشروع تحريج 

 سد زقالب
2020 - 

2022 100000 
المشروع 

 النرويجي
 ادامة مشروع تحريج سد زقالب أ

 2025/ 12 2020/ 1 نكش /تعشيب/ ترقيع  1

 2025/ 12 2020/ 1 حماية واستدامة المساحة المحرجة 2

1.7 
تطوير المشاتل 

 الحرجية
2020 - 

2025 

737820 

 تطوير المشاتل الحرجية أ خزينة

 2020/ 8 2020/ 7 اعداد الخطة السنوية للمشاتل 1

 2020/ 9 2020/ 8 حصر احتياجات المشاتل من اللوازم 2

 2020/ 10 2020/ 9 شراء لوازم المشاتل 3

 2020/ 9 2020/ 7 جمع العقل والبذور الحرجية 4

 2020/ 11 2020/ 10 تحضير اكياس الحرجية 5

 2021/ 1 2020/ 12 زراعة البذور والعقل الحرجية 6

 2021/ 11 2021/ 2 خدمة وادامة الغراس الحرجية 7

2 

تطوير 

واستدامة 

المراعي 

والحصاد 

المائي في 

 البادية

2.1 

االستثمار في المجترات 

الصغيرة وانتشال 

االسر الريفية من الفقر 

)تطوير محميات راجب 

 وضبعة وماعين(

2020 - 

2022 

173761 

IFAD 

 زراعة وادامة المراعي أ

 2020/ 8 2020/ 7 تحديد مواقع الزراعة 1

 2020/ 9 2020/ 8 اعداد المواصفات الفنية للزراعة 2

 2020/ 10 2020/ 9 طرح واحالة عطاء للزراعة  3

 2020/ 12 2020/ 10 استالم عطاء الزراعة  4

5 
استدامة وحماية المساحة 

 المزروعة
12 /2020 12 /2025 

 ب
ومعدات وحدات صناعة  اآلالتشراء 

 االلبان

1 
دراسة المواصفات الفنية لوحدات 

 صناعة االلبان
1 /2021 1 /2021 

2 
طرح واحالة واستالم عطاء وحدات 

 صناعة االلبان 
2 /2021 3 /2021 

 2021/ 5 2021/ 3 استالم عطاء وحدات صناعة االلبان  3

4 
توزيع وحدات صناعة االلبان على 

 الجمعيات المحلية 
3 /2021 5 /2021 

 ج
بناء القدرات والمعرفة على صناعة 

 االلبان

 2021/ 6 2021/ 5 حمالت ترويج للتدريب 1

2 
تحديد الفئات المستهدفة /المرشدين 

 الزراعيين والمزارعين
6 /2021 7 /2021 

 2021/ 8 2021/ 7 اعداد المواد التدريبية 3

 2021/ 9 2021/ 8 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على نظام 

 التتبع للمنتجات الزراعية
9 /2021 12 /2021 

 2022/ 12 2022/ 1 تشغيل وحدات صناعة االلبان 6

2.2 
تطوير المجتمعات 

 الرعوية في البادية
2020 - 

2025 

474000 

 خزينة

 ادامة مشروع تحريج سد زقالب أ
 2025/ 12 2020/ 1 تأهيلهاتحديد المواقع التي سيتم  1

 2025/ 12 2020/ 1 نكش /تعشيب/ ترقيع  2

 2025/ 12 2020/ 1 حماية واستدامة المحميات الرعوية 3

 ب
بناء القدرات والمعرفة على ادارة 

 الرعي في المراعي الطبيعية

 2021/ 6 2021/ 5 حمالت ترويج للتدريب 1

2 
تحديد الفئات المستهدفة من مربي 

 الثروة الحيوانية
6 /2021 7 /2021 

 2021/ 8 2021/ 7 اعداد المواد التدريبية 3

 2021/ 9 2021/ 8 تنسيق الدورات التدريبية 4

5 
تنفيذ الدورات تدريبية على ادارة 

 الرعي في المراعي الطبيعية
9 /2021 12 /2021 

 1والحفائر السدود  وتأهيلصيانة  ابرنامج  900000 - 2020استدامة وانشاء  2.3
تحديد موقع الحصاد المائي التي 

 بحاجة الى صيانة
7 /2020 8 /2020 
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/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ 

المشروع 
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Duration 

الموازنة  

التقديرية 

Estimated 
budget  

مصدر 

التمويل 

Funding 
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 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

منشآت الحصاد المائي 

 في البادية
التعويضات  2023

 البيئية
 2020/ 10 2020/ 9 دراسة المواصفات الفنية 2 ةالترابي

3 
. طرح واحالة واستالم عطاءات 2

 ةالصيان
11 /2020 12 /2023 

2.4 

اعادة تأهيل النظم 

البيئية البرية في 

البادية االردنية 

)زراعة جوانب سدود 

القطرانة ووادي 

الحرث بالشجيرات 

 الرعوية(

2020 - 

2025 

1000000 

برنامج 

التعويضات 

 البيئية
 أ

البيئية البرية في  ةاألنظماعادة تأهيل 

البادية االردنية )زراعة جوانب سدود 

القطرانة ووادي الحرث بالشجيرات 

 الرعوية(

 2020/ 10 2020/ 9 دراسة المواصفات الفنية  1

2 
طرح واحالة واستالم عطاء 

 للزراعة 
11 /2020 12 /2020 

 2022/ 9 2021/ 2 استالم عطاء الزراعة  3

4 
حماية وادامة الشجيرات الرعوية 

 المزروعة
2 /2021 12 /2025 

2.5 
تطوير المشاتل 

 الرعوية
2020 - 

2025 
 تطوير المشاتل الرعوية أ خزينة  

 2020/ 8 2020/ 7 اعداد الخطة السنوية للمشاتل 1

 2020/ 9 2020/ 8 حصر احتياجات المشاتل من اللوازم 2

 2020/ 10 2020/ 9 شراء لوازم المشاتل 3

 2020/ 9 2020/ 7 جمع البذور الرعوية 4

 2020/ 11 2020/ 10 تحضير اكياس الزراعة 5

 2021/ 1 2020/ 12 زراعة البذور والعقل الرعوية 6

3 

تحسين نظم 

خدمات النظام 

االيكولوجي 

للمجاورين 

 للغابات

3.1 
استغالل مخلفات 

المكعبات  إلنتاج الغابات

 الحيوية

2019 - 

2020 

500000 

الديوان 

الملكي 

 العامر
 أ

 إلنتاج الغاباتاستغالل مخلفات 

 المكعبات الحيوية

 2019/ 4 2019/ 3 اختيار موقع المشروع 1

 2019/ 5 2019/ 4 دراسة الجدوى االقتصادية 2

3 
 واآلالتتلزيم تنفيذ البنية التحتية 

 والمعدات للمشروع
5 /2019 8 /2020 

 2020/ 9 2020/ 8 تسليم المشروع الى وزارة الزراعة 4

 2025/ 12 2020/ 9 تشغيل المشروع 5

3.2 
دراسة الجدوى 

االقتصادية لزراعة 

 االخشاب الصناعية

2020 - 

2021 

10000 

 أ غير متوفر
دراسة الجدوى االقتصادية لزراعة 

االخشاب الصناعية من خالل استغالل 

 المياه المعالجة

 2020/ 8 2020/ 7 تشكيل فريق الدراسة 1

2 
جمع بيانات وتحليل المياه المتاحة 

 في محطات المياه المعالجة
9 /2020 11 /2020 

3 
جمع بيانات وتحليل اراضي الخزينة 

 حول محطات المياه المعالجة
11 /2020 1 /2021 

4 
دراسة االنواع المالئمة من اشجار 

 االخشاب الصناعية
1 /2021 3 /2021 

 2021/ 4 2021/ 3 التحليل الفني للمشروع 5

 2021/ 4 2021/ 3 التحليل المالي للمشروع 6

 2021/ 5 2021/ 4 خيارات البنية المؤسسية للمشروع 7

8 
كتابة تقرير دراسة الجدوى الفنية 

 واالقتصادية للمشروع
5 /2021 6 /2021 

3.3 
المشاركة المجتمعية 

في حماية الغابات من 

 خالل المتنزهات البيئية

2021 - 

2025 

2000000 

 المتنزهات البيئية أ غير متوفر

 2020/ 9 2020/ 7 اختيار مواقع المتنزهات البيئية 1

2 
دراسة المواصفات الفنية للبنية 

 التحتية والمرافق واالكشاك
9 /2020 12 /2020 

3 
طرح عطاء واحالة تنفيذ وشراء 

 المرافق واالكشاك
1 /2021 4 /2021 

 2021/ 10 2021/ 4 تنفيذ واستالم المرافق واالكشاك 4

5 
تعاونيات من مجاوري  تأسيس

 عن العمل العاطلينالغابات 
5 /2021 10 /2021 

6 
توقيع عقود ادارة بين وزارة 

 الزراعة والتعاونيات
11 /2021 12 /2021 

 2025/ 12 2022/ 1 تشغيل المتنزهات البيئية 7

4 

البحوث 

الزراعية 

الستدامة 

الحراج 

 والمراعي

4.1 
الزراعة بالملقحات 

الحشرية المحلية 

 التغير المناخي  وتأثير

2021 - 

2022 

160000 

المركز 

الدولي 

للبحوث 

المناطق 

الجافة 

"

ICARDA
" 

 أ
حماية واستدامة االنتاج الزراعي 

وحماية التنوع الحيوي في البيئة 

 )اضافة جديدة(االردنية 

1 
حمالت اعالمية لتسويق مفهوم 

 التنوع الحيوي 
3 /2021 3 /2022 

2 
ادخال مفهوم التنوع الحيوي في 

المناهج الدراسية للصف الرابع 

 والسابع
3 /2021 3 /2022 

 2022/ 3 2021/ 3 نشر اوراق علمية 3

 1 تثمين خدمات النظم البيئية أ USAID 140949 - 2018دراسة تثمين خدمات  4.2
تنفيذ مسح ميداني في وادي عربة 

 لخدمات النظم البيئية 
8 /2018 2 /2020 
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 2021 النظم البيئية
2 

تحديد قائمة األولويات الخاصة  

وجهة  بخدمات النظم البيئية من

 النظر االجتماعية وااليكولوجية
2 /2020 11 /2020 

3 
رسم الخرائط الجغرافية لخدمات 

 النظم البيئية 
11 /2019 11 /2020 

4 

تحليل خرائط خدمات النظم البيئية 

باستخدام برمجية خاصة 

واستخدامها بتثمين خدمات النظم 

 البيئية المحددة بوادي عربة.

11 /2020 5 /2021 

 2021/ 5 2020/ 11 نشر اوراق عملية ونشرات ارشادية 5

4.3 
تطوير تقنيات حديثة 

لزيادة إنتاج أراضي 

 البادية ومواشيها

2019 - 

2020 

70000 

 أ ايكاردا
تطوير تقنيات حديثة لزيادة إنتاج 

 أراضي البادية ومواشيها

1 
تنفيذ تقنيات  حصاد مياه في  

 موقعين
10 /2019 12 /2020 

2 
دراسة استخدام الهرمونات لتقديم 

موعد التلقيح وإيجاد عالقة ما بين 

 مكونات الحليب وتحسين التجبن
10 /2019 12 /2020 

3 

إنشاء مجمع وراثي للصبار في   

الكرامة تحت الري  والبدء بتنفيذ 

المجمع الوراثي للنباتات الرعوية 

 في المشقر

10 /2019 12 /2020 

4 
القيام بدراسات ميدانية وإجراء 

مسوحات اقتصادية واجتماعية  

 للمجتمعات المحيطة بالمواقع
1 /2020 12 /2020 

4.4 
تطوير مراعي نحل 

العسل لحماية النظام 

 البيئي 

2015 - 

2020 

163605 

USAID أ 

أشجار  -تطوير مراعي نحل العسل

السدر كمثال لحماية النظام البيئي 

وتنمية المستوى المعيشي للمجتمعات 

 المحلية

1 

زراعة أصناف مختلفة من النباتات 

الرحيقية كمرعى لنحل العسل 

أصناف من نباتات  4 )زراعة

 السدر(

3 /2015 6 /2015 

2 
ري األشجار بمعامالت ري مختلفة 

 لتحديد احتياجاتها المائية
3 /2015 12 /2020 

3 
حساب إجمالي أعداد الثمار ووزنها 

 من األصناف المختلفة
11 /2019 12 /2020 

 2020/ 10 2016/ 8 مقارنة نمو األصناف المختلفة  4

4.5 

تتبع آثر معالجة التربة 

بمياه الصرف الصحي 

والحمأة المعالجة على 

إعادة تأهيل المناطق 

 الرعوية

2019 - 

2021 

13760 

 أ ايكاردا

لتربة بمياه الصرف  معالجةتتبع آثر 

الصحي والحمأة المعالجة على إعادة 

تأهيل المناطق الزراعية الرعوية في 

 األردن

1 
وتجهيز موقعين للحصاد  اختيار

 المائي لزراعة نباتات علفية
9 /2019 6 /2021 

 2021/ 6 2019/ 9 زراعة القطف 2

 2021/ 6 2019/ 9 متابعة القراءات الحيوية 3

4.6 

تطوير اإلنتاج الزراعي 

المستدام ورفع مستوى 

األراضي المالحة 

المرحلة -المتدهورة 

 الثالثة

2020 - 

2021 

0 

الوكالة 

الدولية 

للطاقة 

الذرية 

)تعاون 

 فني(

 أ

تطوير اإلنتاج الزراعي المستدام 

ورفع مستوى األراضي المالحة 

المتدهورة من خالل اإلدارة المتكاملة 

المرحلة -للتربة والمياه والمحاصيل

 الثالثة

1 
ثالث مزارعين يعانون من  اختيار

 الترب المالحة
4 /2020 8 /2021 

 2021/ 8 2020/ 4 زراعة المحاصيل 2

 2021/ 8 2020/ 4 متابعة االنتاجية    3

4.7 
زراعة نبات الصفصاف 

 كمصدر علفي جديد
2015 - 

2020 

296000 

وكالة 

االنماء 

االمريكية 

(USAID) 

 أ
زراعة نبات الصفصاف كمصدر 

 علفي جديد في المنطقة

1 
مسح ميداني لمواقع الصفصاف في 

وعمل تحليل محافظات المملكة 

(DNAلكافة المواقع ) 
1 /2015 12 /2018 

2 
زراعة نبات الصفصاف في محطات 

 التنقية للمياه المعالجة
1 /2016 12 /2018 

3 
عمل سيالج من نبات الصفصاف 

 وادخاله بتجارب التغذية
11 /2016 11 /2019 

4 
ادخال سيالج الصفصاف بالخلطات 

العلفية ودراسة اثره على نوعية 

 اللحوم وكمية الحليب
5 /2018 4 /2020 

5 
نقل نتائج البحث للمزارعين 

 بقطاع الثروة الحيوانية  العامليين
1 /2019 11 /2020 

5 
حفظ انظمة 

الغابات البيئية 
حصر وتحديد النظم  5.1

البيئية الغابية )بما في 

2021 - 

2025 
 أ رغير متوف 750000

حصر وتحديد النظم البيئية الغابية 

)بما في ذلك تلك المتواجدة في 

1 
إجراء مسح شامل لتحديد النظم 

 البيئية الغابية ومكوناتها باألردن
1 /2021 12 /2024 

 2025/ 6 2025/ 1انشاء قاعدة بيانات بأنواع االنظمة  2
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ذلك تلك المتواجدة في  واستدامتها

المناطق الحضرية( 

باألردن وانشاء قاعدة 

بيانات خاصة بها 

وبيان الخدمات المقدمة 

 منها

المناطق الحضرية( باألردن وانشاء 

قاعدة بيانات خاصة بها وبيان 

 الخدمات المقدمة منها

البيئية المختلفة للغابات في األردن 

ومكونتها الطبيعية بما في ذلك 

المكونات الحراجية  و الخدمات 

 المقدمة منها

3 
تحديد النظم البيئية الغابية 

المتشابهة وتطوير برامج تهدف الي 

 حد من تجزئتهاربطها مع بعضها وال
7 /2025 12 /2025 

5.2 

وضع نظام وطني 

للرصد والتقييم للموارد 

الغابية مع تحديث 

 البيانات بصورة دورية 

2021 - 

2022 
 أ غير متوفر 300000

وضع نظام وطني للرصد والتقييم 

للموارد الغابية مع تحديث البيانات 

 بصورة دورية 

1 

دعم قدرات كادر مديرية الحراج 

على والجهات ذات الصلة األخرى 

مستوي المركز والمحافظات لتنفيذ 

 الجرد الوطني 

1 /2021 4 /2021 

2 

الوطني للموارد  الجرد إجراء

الحرجية بالتعاون مع الجامعات 

ومراكز البحوث والمنظمات العالمية 

 ذات الصلة  

5 /2021 12 /2022 

5.3 

تطوير خطط واليات 

للمحافظة على األنظمة 

البيئية للغابات )بما في 

ذلك التجمعات الشجرية 

و أشجار الغابات 

المتواجدة في المناطق 

 الحضرية( 

2021 - 

2025 
 أ غير متوفر 120000

تطوير خطط واليات للمحافظة على 

األنظمة البيئية للغابات )بما في ذلك 

التجمعات الشجرية و أشجار الغابات 

 المتواجدة في المناطق الحضرية( 

1 
تطوير خطط للحماية واإلدارة 

المتكاملة لألنظمة الطبيعية للغابات 

 بمشاركة المجتمعات المحلية.
1 /2021 2 /2021 

2 

رصد األنواع المهددة باالنقراض في 

كل نظام بيئي غابي وتطوير خطط 

وخارج  شاملة للمحافظة عليها داخل

 موائلها الطبيعية

2 /2021 12 /2025 

3 

تصميم وتنفيذ برامج مراقبة دورية  

)لألخطار( المؤثرة علي صحة 

الغابات والتي تؤدي لتدهور األنظمة 

 الغابيةالبيئية 

3 /2021 5 /2021 

4 
تطوير خطط لحماية التجدد الطبيعي 

لألنواع الشجرية البرية بمشاركة 

 المجتمعات المحلية
8 /2021 10 /2021 

5 

الرصد واالبالغ الدوري عن حرائق 

الغابات ومسبباتها وتطوير قاعدة 

بيانات خاصة بحرائق الغابات عبر 

بعد وتطوير انظمة االستشعار عن 

 نظم اإلنذار المبكر لتسهيل مكافحتها

8 /2021 12 /2025 

6 

إجراء أبحاث متخصصة بأنواع 

النظم البيئية للغابات و الفوائد 

المقدمة منها و توعية المجتمعات 

المحلية بهذه الخدمات و خدمات 

 النظم البيئية للغابات بشكل عام.

1 /2023 6 /2023 

5 
حفظ انظمة 

الغابات البيئية 

 واستدامتها

5.4 

تطوير الية لإلدارة 

المستدامة للغابات 

تستند علي نسق إدارة 

 ةاأليكولوجياألنظمة 

 والمناظر الطبيعية 

2021 - 

2023 
 أ غير متوفر 20000

تطوير استراتيجية لإلدارة المستدامة 

للغابات تستند علي نسق إدارة 

والمناظر  ةاأليكولوجياألنظمة 

 الطبيعية 

1 

تحديد المعايير المحلية و المتوافقة 

مع المعايير الدولية لإلدارة 

المستدامة لألنظمة البيئية الغابية و 

النسق الطبيعية و بما يراعي 

خصوصية هذه النظم و النسق و 

 بمشاركة كافة الجهات ذات العالقة

7 /2021 10 /2021 

2 
تطبيق المعايير المعتبرة على بعض 

 المواقع الريادية
10 /2021 12 /2023 

5.5 

وضع و تنفيذ خطط 

سنوية واقعية شاملة 

الستعادة األنظمة 

البيئية الغابية تلبي 

احتياجات واهتمامات 

المجتمعات المحلية و 

 التجمعات الحضرية

2021 - 

2022 
 أ غير متوفر 10000

خطط سنوية واقعية وضع و تنفيذ 

شاملة الستعادة األنظمة البيئية 

الغابية تلبي احتياجات واهتمامات 

المجتمعات المحلية و التجمعات 

 الحضرية

1 

تطوير وتنفيذ خطط للتحريج بما 

يتالءم مع اإلمكانيات المتاحة 

وضمان االستدامة مع مراعاة 

انعكاسات التغير المناخي في 

 األردن.

1 /2021 3 /2021 

2 

اجراء تقييم سنوي لخطط التحريج 

المنفذة والوقوف على معدالت 

النجاح واسباب عدم الفاعلية 

 واستلهام الدروس لتحسين االداء

3 /2021 4 /2021 

3 
وضع خطة شاملة لتطوير إنتاجية 

المشاتل وتأمين بذور األنواع 

مع   بتوائمالشجرية المحلية بما 

4 /2021 6 /2021 
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الخطة السنوية للتحريج وإعادة 

 التحريج وبرامج التشجير الحضري.

4 

تطوير قاعدة بيانات خاصة 

بالتحريج تتضمن المواقع المالئمة 

ومساحاتها واالنواع المستخدمة 

والمساحات المغروسة سنويا 

 ومعدالت نجاحها 

7 /2021 9 /2021 

5 
رفع قدرات العاملين بخصوص 

تقنيات وأساليب التحريج وإدارة 

 المشاتل وإنتاج األشتال.
10 /2021 4 /2022 

6 

وضع الخطط الالزمة الستعادة 

األنظمة البيئية الغابية و الخدمات 

منها و بحسب خصوصية  المقدمة

هذه االنظمة و احتياجات المجتمعات 

 المحلية.

5 /2022 12 /2022 

6 

خلق البيئة 

الداعمة 

المالئمة 

إلشراك 

المجتمعات 

المحلية 

والشركاء 

ذوي الصلة 

في إدارة 

الغابات ورفع 

قدراتهم في 

مجال اإلدارة 

المستدامة 

 للغابات

6.1 

تحديد الوسائل واالليات 

لخلق بيئة داعمة 

الرجال  إلشراك

والنساء والشباب 

بالمجتمعات المحلية 

ن في والشركاء االخري

 ةاإلدارة المستدام

للغابات وتحديد 

الحوافز والضوابط 

التي تحكم هذه 

 المشاركة

2021 - 

2025 
 أ غير متوفر 30000

واالليات لخلق بيئة  لتحديد الوسائ

الرجال والنساء  إلشراكداعمة 

والشباب بالمجتمعات المحلية 

اإلدارة والشركاء االخرين في 

للغابات وتحديد الحوافز  ةالمستدام

 والضوابط التي تحكم هذه المشاركة

1 

وضع إطار تشريعي  لتعزيز 

مشاركة المجتمعات المحلية و 

لتسهيل  مزاولة أنشطة مدرة للدخل 

مرتبطة بالنظم الغابية وتحت 

 منظومة اإلدارة المستدامة للغابات.

1 /2021 6 /2021 

2 

المجتمعات المحلية دراسة خصائص 

المحيطة بالغابات واحتياجاتهم وفق 

النوع وامكانية مساهمة الغابات في 

تلبية هذه االحتياجات. و معرفة مدى 

تأثر القطاع باألنشطة االقتصادية 

التي يزاولونها توطئة إلدماجهم  في 

تطوير و تنفيذ خطط اإلدارة 

 المستدامة  للغابات

6 /2021 9 /2021 

3 

إعداد هيكل مؤسسي إلشراك الرجال 

والنساء والشباب على مستوى 

المجتمعات المحلية وغيرهم من 

األطراف المعنيين في إدارة الغابات 

 بأسلوب منفتح وشفاف

10 /2021 12 /2021 

4 
تطوير تدابير للحوافز لتحسين 

 إشراك المجتمعات
1 /2022 12 /2025 

6.2 
توثيق وتطوير المعرفة 

المحلية الالزمة إلدارة 

 الغابات

2021 -

2023 
 أ غير متوفر 20000

توثيق وتطوير المعرفة المحلية 

 الالزمة إلدارة الغابات

1 

توثيق وتطوير المعارف المحلية 

ودمجها مع طرق وخطط إدارة 

الغابات المتبعة حاليا لغايات تحقيق 

 المستدامة للغاباتاإلدارة 

1 /2021 7 /2021 

2 

اإلعداد المؤسسي لمديرية الحراج 

بغرض دمج المعرفة المحلية في 

إدارة الغابات ورفع وعي عامليها 

 لدعم المشاركة المجتمعية.

8 /2021 12 /2023 

6.3 

الخاصة  تالمبادرادعم 

المتصلة بالغابات 

وتطوير المشاريع 

الصغيرة في هذا 

 القطاع

2021 - 

2025 
 أ غير متوفر 10000

الخاصة المتصلة  تالمبادرادعم 

بالغابات وتطوير المشاريع الصغيرة 

 في هذا القطاع

1 

مراجعة وتحديث اإلطار القانوني 

المجتمعات والعمل على اتساقه لمنح 

المحلية الحق باالنتفاع االقتصادي 

من موارد الغابات بموجب اتفاقيات 

 تشاركية إلدارة الغابات

1 /2021 12 /2024 

2 
تقديم الدعم القني واإلرشادي 

لتحسين توليد دخل المجتمعات 

 المحلية
1 /2025 6 /2025 

3 

تشجيع االستثمار العام والخاص في 

 والمبادراتتطوير الغابات 

والشركات الصغيرة المتصلة 

 بالغابات

7 /2025 12 /2025 

6 
خلق البيئة 

الداعمة 

المالئمة 

6.4 
تنفيذ برامج توعية 

مختلفة تهدف لدعم 

إشراك المجتمعات 

2021 - 

2025 
 أ غير متوفر 30000

تنفيذ برامج توعية مختلفة تهدف 

لدعم إشراك المجتمعات المحلية بما 

فيها الرجال والنساء و الشباب في 

1 

رفع وعي وقدرات المجتمعات 

المحلية بأهمية قطاع الغابات 

وتعزيز قدراتهم في اإلدارة 

 التشاركية

1 /2021 2 /2021 
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في إدارة 

الغابات ورفع 

قدراتهم في 

مجال اإلدارة 

المستدامة 

 للغابات

المحلية بما فيها 

الرجال والنساء و 

الشباب في إدارة 

 الغابات.

 إدارة الغابات.
2 

تأهيل وإشراك كافة أطياف المجتمع 

) رجال و نساء و شباب( في إعطاء 

 المحاضرات والدورات 
2 /2021 12 /2025 

3 
تحديد الجهات المشاركة 

والمجموعات والجمعيات ذات 

 المستدامة للغابات  باإلدارةالعالقة 
3 /2021 5 /2021 

4 

تحديد االنظمة والتعليمات الخاصة 

بـآليات العمل والتعامل مع مختلف  

المجموعات والجمعيات في عملية 

 إدارة الغابات واالستفادة من الموارد

8 /2021 10 /2021 

5 
ادماج المشاركة المجتمعية في خطط 

 الغابات  إلدارةالعمل الفنية 
8 /2021 12 /2025 

6 

تحديد آليات الدعم المالي 

للجمعيات  واللوجيستي

والمجموعات المشاركة  بإدارة 

 الغابات

1 /2023 6 /2023 

6.5 

إيجاد وتوفير  معلومات 

مبنية على أدلة 

بخصوص القيم المادية 

للمنافع المتعددة 

 للغابات

2021 - 

2024 
 أ غير متوفر 100000

إيجاد وتوفير  معلومات مبنية على 

أدلة بخصوص القيم المادية للمنافع 

 المتعددة للغابات

1 

إجراء مسح ميداني شامل لجميع 

المستمدة من  مجاالت المنافع

الغابات والتركيز على المنتجات غير 

 الخشبية

1 /2021 3 /2021 

2 

تثمين وتقدير المنافع االقتصادية 

واالجتماعية لمجموع خدمات النظم 

البيئية للغابات إلبراز قيمتها 

 المالية*

3 /2021 7 /2021 

3 

تحديد المنافع والخدمات المستمدة 

من موارد الغابات  ضمن 

سيناريوهات مختلفة تعتمد على 

العوامل المؤثرة على موارد الغابات 

 ونشرها للتوعية بها وتسهيل تبنيها

8 /2021 12 /2021 

4 
توفير االطار القانوني  واالداري 

الالزم لتقدير وتحصيل التعويضات 

 الغابات داإلضرار بموارنتيجة 
1 /2022 3 /2022 

5 
توجيه قنوات التمويل المحلية 

والدولية لتطوير وتعزيز  المنافع 

 والخدمات المستمدة من الغابات
4 /2022 12 /2024 

6.6 

التعرف على اليات 

تمويل حديثة لقطاع 

الغابات تلبي احتياجات 

اإلدارة المستدامة بما 

في ذلك االدوات 

 واالليات الدولية

2021 - 

2023 
 أ غير متوفر 60000

التعرف على اليات تمويل حديثة 

لقطاع الغابات تلبي احتياجات اإلدارة 

االدوات المستدامة بما في ذلك 

 واالليات الدولية

1 
عقد دورات وورشات عمل تستهدف 

الشركاء المعنيين باستقطاب التمويل 

 من الجهات المانحة 
1 /2021 8 /2021 

2 

المحلية  االستخداماتإحياء 

للمنتجات غير الخشبية لموارد 

الغابات وإيجاد نوافذ تسويقية لهذه 

 المنتجات

9 /2021 12 /2023 

6.7 

تحديد الوسائل ووضع 

اآلليات لتقديم 

التسهيالت والحوافز 

لتطوير فرص 

االستثمار في مجال 

تنمية وتطوير 

المنتوجات والخدمات 

 الغابية

2021 - 

2022 
 أ غير متوفر 15000

تحديد الوسائل ووضع اآلليات لتقديم 

التسهيالت والحوافز لتطوير فرص 

تنمية وتطوير  االستثمار في مجال

 المنتوجات والخدمات الغابية

1 
دعم مبادرات القطاع الخاص و 

تحفيزه لتطوير األعمال وتحفيزه 

 للتطوير األعما
1 /2021 8 /2021 

2 
التجارية المرتبطة بمنتوجات   

الغابات  ءالغابات وإنشاوخدمات 

 الخاصة
9 /2021 12 /2022 

7 

تعزيز 

القدرات 

المؤسسية و 

 إلدارةالفنية 

 الحراج

7.1 

تقييم قدرات مديرية 

الحراج من حيث اإلطار 

القانوني و المؤسسي، 

عدد الكادر  و تأهيله و 

المعدات المتاحة كما 

والتعرف على نقاط 

الضعف و احتياجات 

2021 - 

2022 
 أ غير متوفر 10000

الحراج من حيث  تقييم قدرات مديرية

اإلطار القانوني و المؤسسي، عدد 

الكادر  و تأهيله و المعدات المتاحة 

كما والتعرف على نقاط الضعف و 

 احتياجات التدريب

1 

تحليل الوضع الحالي لمديرية 

الحراج من حيث الكادر و الكفاءة و 

الموارد المتاحة و التمويل الحالي و 

 بيان نقاط الضعف و القوة

1 /2021 6 /2021 

2 

تعديل هيكلة أقسام الحراج بشكل 

تدريجي في المركز والمحافظات 

لتسهيل التعاون ما بين القطاعات 

 المختلفة

7 /2021 12 /2021 
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 االولوية
الغاية 

OUTCOME 
 OUTPUTالمخرج 

/التدخل /البرنامج  المبادرة

 /Activity/المشروع 
Projects/ Initiatives 

مدة تنفيذ 

المشروع 

Project 
Duration 

الموازنة  

التقديرية 

Estimated 
budget  

مصدر 

التمويل 

Funding 
source 

 Activitiesاالنشطة  Componentsالمكونات 

 Time frameاالطار الزمني 

تاريخ البدء 

Start date 
تاريخ االنتهاء 

End date 

 التدريب

3 

إعداد خطة تدريب وتأهيل للكوادر 

الحالية و استقطاب كوادر فنية كفؤة 

لتنفيذ و تحديد المعدات الالزمة 

 خطط اإلدارة التنفيذية و سياساتها.

1 /2022 3 /2022 

4 
استقطاب التمويل الالزم من 

المؤسسات المحلية والدولية لتمكين 

 مديرية الحراج لتنفيذ هذه الخطة
4 /2022 12 /2022 

7.2 

تطوير نظام للمحاسبة 

مبني على إبالغ 

صانعي القرار و 

المجتمع المدني بحالة 

موارد الغابات بشكل 

 دوري

2021 - 

2022 
 أ غير متوفر 10000

تطوير نظام للمحاسبة مبني على 

إبالغ صانعي القرار و المجتمع 

المدني بحالة موارد الغابات بشكل 

 دوري

1 

تحديد أصحاب العالقة و األلية 

المتبعة إلعالمهم بحالة موارد 

الغابات و المعايير الالزم متابعتها و 

 عنها. غاإلبال

1 /2021 6 /2021 

2 
تحديث اإلطار المؤسسي لدعم 

عملية اإلبالغ عن حالة موارد 

 الغابات
7 /2021 12 /2021 

3 

مراجعة و تعديل اإلطار التشريعي 

لدعم عملية اإلبالغ الدوري عن 

مبدا حالة موارد الغابات  و تفعيل 

 ةالمحاسب

1 /2022 3 /2022 

7 

تعزيز 

القدرات 

المؤسسية و 

 إلدارةالفنية 

 الحراج

7.3 

تكوين  لجنة وطنية 

للغابات بمشاركة 

أطراف فاعلة لدعم 

جهود مديرية الحراج  

والنهوض بالقطاع 

وتمكينه من تحقيق 

األهداف الوطنية 

وااللتزامات الدولية 

 ذات الصلة

2021 - 

2022 
 أ غير متوفر 10000

وطنية للغابات بمشاركة تكوين  لجنة 

أطراف فاعلة لدعم جهود مديرية 

الحراج  والنهوض بالقطاع وتمكينه 

من تحقيق األهداف الوطنية 

 وااللتزامات الدولية ذات الصلة

1 

تحديد الشركاء و ايضاح مهام و 

صالحيات اللجنة واالعضاء و  

العمل على استدامة واستمرارية 

مة نشاطها كجهاز داعم للمديرية العا

 للغابات 

1 /2021 6 /2021 

2 

تحديد ادوار الشركاء الوطنيين 

والمسؤوليات الخاصة بكل جهة 

لطوير العمل الوطني المشترك في 

 مجال الغابات

7 /2021 12 /2021 

3 

االستفادة من خبرات الجهات 

والدول األخرى إقليميا ودوليا في 

مجال التنسيق فيما بين القطاعات 

لجهود تنمية وتطوير قطاع دعما 

 الغابات.

1 /2022 12 /2022 

7.4 
إنشاء منصة وطنية/ 

قاعدة بيانات لجمع 

 وتشارك المعلومات

2022 - 

2023 
 أ غير متوفر 30000

إنشاء منصة وطنية/ قاعدة بيانات 

 لجمع وتشارك المعلومات

1 

تحديد المعلومات ذات األولوية 

وتسمية  ووضعها في قاعدة بيانات

مندوبين للجهات الوطنية المشاركة 

و تحديثها بشكل مستمر حسب 

 األولويات الوطنية

1 /2022 7 /2022 

2 
اتاحة المعلومات المتوفرة لكافة 

 الجهات ذات العالقة.
8 /2022 12 /2023 

8 

تطوير 

المعرفة 

والمهارات 

في مجال 

 الغابات

8.1 

تطوير برنامج وطني 

للتعليم والبحث 

الحراجي بمشاركة 

كافة الجهات ذات 

 العالقة

2022 -

2025 
 أ غير متوفر 30000

تطوير برنامج وطني للتعليم والبحث 

الحراجي بمشاركة كافة الجهات ذات 

 العالقة

1 

على الغابات إدخال مفاهيم الحفاظ 

وإدارتها بشكل مستدام ضمن 

المناهج التعليمية لوزارة التربية 

والتعليم وتدريسها كمادة في 

 الجامعات الحكومية والخاصة.

1 /2022 12 /2022 

2 
تفعيل التعاون في مجا ل البحث 

العلمي مع/ ما بين الجهات ذات 

 العالقة والمختصة بالبحث العلمي 
1 /2023 6 /2023 

3 
تطوير برنامج وطني للتعليم والبحث 

الحراجي وتحديد أدوار الجهات 

 المساهمة فيه.
7 /2023 12 /2025 

8.2 
تطوير برنامج بناء 

قدرات متكامل لجميع 

 االطراف ذات العالقة

2021 - 

2022 
 أ غير متوفر 10000

تطوير برنامج بناء قدرات متكامل 

 لجميع االطراف ذات العالقة

1 

تحليل لقدرات المؤسسات العاملة 

في قطاع الغابات وتحديد احتياجاتها 

وتطوير برنامج متكامل لبناء 

 القدرات.

1 /2021 6 /2021 

2 

تعزيز الشراكات ما بين المؤسسات 

الوطنية وعالقتها مع المنظمات 

الدولية خاصة في مجاالت تأهيل 

العاملين في قطاع الغابات وبناء 

 قدراتهم

7 /2021 12 /2022 
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 السابقة(: النتائج مصفوفة املشاريع واالجراءات التشريعية واالدارية في االستراتيجية 4ملحق رقم )

  لالستراتيجية المتوقعةاالقتصادية واالجتماعية والبيئية النتائج 

 االقتصادية: النتائج .1

تحقيق العديد من النتائج االقتصادية للقطاع الزراعي التي تؤثر على زيادة  إلى 2025-2016الوطنية للتنمية الزراعية  االستراتيجيةهدف 

 القطاع ودخول العاملين فيه وذلك من خالل:  إنتاجية

مليون  1140 إلىليصل  2014مليون دينار عام  845سنويا لترتفع قيمة الناتج الزراعي من  %2.8الناتج املحلي الزراعي بنسبة  ونم -أ 

وزيادة مساهمة   2025دينار عام  191 إلى 2014دينار عام  109وزيادة نصيب الفرد من الناتج املحلي الزراعي من  2025دينار عام 

 وذلك من خالل% 3.4 إلى% 2.9من  اإلجماليقطاع الزراعة في الناتج املحلي 

  2025دونم عام  ألف 924 إلى 2014دونم عام  ألف 836الفاكهة من  بأشجار زيادة املساحة املزروعة  -

 2025طن عام  ألف 547 إلى 2014طن عام  ألف 437الفاكهة من  إنتاجارتفاع  -

 2025طن لكل دونم عام  0.59 إلى 2012طن لكل دونم عام  0.52الفاكهة من  بأشجار وحدة املساحة املزروعة  إنتاجيةزيادة  -

  2025دونم عام  ألف 28.1 إلى 2014دونم عام  ألف 22من  بالنخيلزيادة املساحة املزروعة  -

 2025طن عام  ألف 20 إلى 2014طن عام  ألف 12التمور من  إنتاجارتفاع  -

 2025طن لكل دونم عام  0.71 إلى 2014طن لكل دونم عام  0.57من  بالنخيلوحدة املساحة املزروعة  إنتاجيةزيادة  -

  2025دونم عام  ألف 701 إلى 2014دونم عام  ألف 624زيادة املساحة املزروعة بالزيتون من  -

 2025طن عام  ألف 225 إلى 2014طن عام  ألف 128الزيتون من  إنتاجارتفاع  -

 2025طن لكل دونم عام  0.33 إلى 2014طن لكل دونم عام  0.21وحدة املساحة املزروعة بالزيتون من  إنتاجيةزيادة  -

 دونم  ألف 495 بحدوداملساحة املزروعة بالخضراوات  املحافظة على -

 2025طن عام  ألف 2311 إلى 2014طن عام  ألف 1845الخضراوات من  إنتاجارتفاع  -

 2025طن لكل دونم عام   4.7 إلى 2014طن لكل دونم عام  3.7من بالخضراوات وحدة املساحة املزروعة  إنتاجيةزيادة  -

 إلى 2014طن عام  ألف 29القمح من  إنتاجوزيادة  2014دونم عام  ألف 262املحافظة على املساحة املزروعة بالقمح والبالغة  -

 2025طن عام  ألف 30

 2025طن لكل دونم عام  0.12 إلى 2014طن لكل دونم عام  0.11وحدة املساحة املزروعة بالقمح من  إنتاجيةزيادة  -

  2025دونم عام  ألف 900 إلى 2014دونم عام  ألف 896زيادة املساحة املزروعة بالشعير من  -

 2025طن عام  ألف 45 إلى 2014طن عام  ألف 41الشعير من  إنتاجارتفاع  -

 2025طن لكل دونم عام  0.05 إلى 2014طن لكل دونم عام  0.045وحدة املساحة املزروعة بالشعير من  إنتاجيةزيادة  -

 طن سنويا من بذار القمح والشعير املحسن 3000 إنتاج -

 .2025طن عام  ألف 325 إلى 2014طن عام  ألف 310الحليب من  إنتاجزيادة  -

 .2025عام  الف طن 20 إلى 2014عام الف طن  18الحوم الحمراء من  إنتاجزيادة  -

 2025عام  رأس ألف 36.5 إلى 2014عام  رأس ألف 30من  األبقار زيادة مواليد  -

  2025عام  رأس ألف 1400 إلى 2014عام  رأس ألف 1333مواليد الضأن واملاعز من  إنتاجزيادة  -

 2025طن عام  ألف 275 إلى 2014طن عام  ألف 247لحوم الدواجن من  إنتاجزيادة  -

 2025مليون بيضة عام  800 إلى 2014مليون بيضة عام  703بيض املائدة من  إنتاجزيادة  -

 .2025عام  رأس ألف 9648 إلى 2014عام  رأس ألف 7600زيادة عمليات التحصين للماشية من  -

 .2025عام  رأس 1218 إلى 2014عام  رأس 384واملاعز املحسنة واملباعة للمزارعين من  األغنامزيادة عدد ذكور   -

 املالئمة األصنافواستنباط  اإلنتاجية( بحث تطبيقي في مجال زيادة 150) إجراء -
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 وذلك من خالل 2025عام  %24  إلى 2014% عام 18.0الصادرات الكلية من  إلىزيادة نسبة الصادرات الزراعية  -ب 

مليون دينار عام  466طن بقيمة  ألف 978 إلى 2014مليون دينار عام  335طن بقيمة  ألف 814زيادة الصادرات من الخضار من  -

2025  

مليون دينار عام  307طن بقيمة  ألف 197 إلى 2014مليون دينار عام  136طن بقيمة  ألف 132زيادة الصادرات من الفواكه من  -

2025  

  2025مليون دينار عام  7.7طن بقيمة  ألف 5.6 إلى 2014مليون دينار عام  4.4طن بقيمة  ألف 3.2زيادة الصادرات التمور من  -

  2025مليون دينار عام  0.047طن بقيمة  ألف 15.5 إلى 2014مليون دينار عام  0.011طن بقيمة  8.6زيادة الصادرات الزهور من  -

مليون دينار عام  6.4طن بقيمة  ألف 2.2 إلى 2014مليون دينار عام  5.3طن بقيمة  ألف 1.6الزيتون من زيادة الصادرات من زيت  -

2025  

  .2025عام  رأسالف  800 إلى 2014عام  رأسالف  672الخليج من  أسواق إلىالحية السنوية  األغنامزيادة صادرات  -

 

 

 

 

 الزراعية من خالل: األعمالتطوير بيئة  -ج 

 .2025رخصة عام  ألف 23.8 إلى 2014رخصة عام  ألف 18.3من  إصدار تسهيل التجارة الزراعية من خالل زيادة  -

 2025عام  مليون دينار  325 إلى 2014مليون دينار عام  266زيادة قيمة التسهيالت االئتمانية املقدمة للقطاع الزراعي من  -

 2025منشأة عام  5822 إلى 2014عام  منشأة 4415زيادة ترخيص املنشآت زراعية من  -

 دراسة فنية واقتصادية تتعلق بجوانب القطاع الزراعي  63تنفيذ    -

 .2025عطاء عام  233 إلى 2014عطاء عام  185زيادة عدد العطاءات الحكومية من  -

 .2025عينة عام  ألف 65 إلى 2014عينة عام  ألف 44زيادة فحص العينات ملختلف املنتجات النباتية والحيوانية من  -

دورة تدريبية للكوادر الحكومية العاملة في القطاع  614تحسين كفاءة الخدمات الحكومية في قطاع الزراعة من خالل تنفيذ  -

 الزراعي لرفع كفاءتها 

 قواعد بيانات لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية. 10بناء  -

 وأضرارهالحيوانية النباتية وا األمراض( بحث تطبيقي في مجال تشخيص 20) إجراء -

 الوبائية األمراضحول انتشار  أدلة( 6) إصدار -

 املالئمة لتربية النحل األماكندليل حول  إصدار  -

 

 النتائج االجتماعية: .2

تحقيق العديد من النتائج االجتماعية للقطاع التي تساهم في استقرار سكان  إلى 2025-2016الوطنية للتنمية الزراعية  االستراتيجيةهدف 

 الريف والبادية وتوفير سبيل عيش كريمة تضمن مشاركتهم في التنمية الزراعية وذلك من خالل: 

 .التنموية االستراتيجيةالف فرصة عمل من خالل مشاريع  65توفير  -

 .2025عام  %1.72 إلى 2014عام % 1.53من  األردنيةمجموع العمالة  إلى األردنيةزيادة نسبة العمالة الزراعية  -
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قروض مؤسسة والخدمات املرتبطة بها ومن خالل  واألنشطةتوفير فرص عمل متزايدة لسكان الريف في قطاعات الزراعة املتطورة  -

 االستراتيجيةمشروع صغير في الريف والبادية خالل فترة  ألف 26 الزراعي لـ اإلقراض

تنفيذ  االستراتيجيةالزراعية املدرة للدخل. حيث تتضمن  األعمالتدريب السكان الريفيين خاصة الشباب واملرأة الريفية على   -

 .الزراعية في الريف والبادية لألسر متدرب بهدف تطوير املهارات الفردية  22028دورة تدريبية تستهدف  1470

 الريفية  واألسر جمعية لتنظيم املزارعين  20 إنشاءمن خالل  االستراتيجيةاريع تشجيع مشاركة املجتمعات املحلية في تنفيذ مش -

 

 النتائج البيئية: .3

تحقيق العديد من النتائج البيئية التي تضمن ممارسة النشاط الزراعي وفق معايير التنمية املستدامة للمحافظة على  إلى االستراتيجيةهدف 

 :أهمهاة ومن القادمة في املوارد الزراعي األجيالحق 

 املحافظة على سالمة البيئة من امللوثات وذلك من خالل: -أ 

 الف دونم 45بمساحة  مزرعة 80 إلى 2014عام  الف دونم 29بمساحة  مزرعة 54من  لزراعة العضويةا مزارعترخيص زيادة  -

 .2025عام 

 .2025عينة عام  آالف 10 إلى 2014عينة عام  ألف 8.2زيادة فحص املبيدات ومتبقياتها من  -

 .االستراتيجيةمليون حشرة سنويا خالل فترة  15 إطالقمن خالل  اآلمنةالحشرات العقيمة كوسيلة للمكافحة  إطالقاالستمرار في  -

 .( بحث تطبيقي في مجال املكافحة املتكاملة واملحافظة على البيئة20) إجراء -

 املحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي من خالل: -ب 

دونم عام  ألف 645دونم وزيادة مساحات التحريج االصطناعي من  ألف 260ملحافظة على مساحة الحراج الطبيعي البالغة ا -

 .2025دونم عام  ألف 680 إلى 2014

 لتلبية مشاريع التحريج العام والخاص. االستراتيجيةمليون غرسة حرجية سنويا خالل فترة  2 إنتاج -

 2.2وزيادة تحريج الواحات على الطرق الدولية من  2025كم عام  1903 إلى 2014كم عام  1810زيادة تحريج جوانب الطرق من  -

 .2025دونم عام  ألف 3.7 إلى 2014دونم عام  ألف

 12 إلى 2014محميات عام  8من خالل زيادة عدد املحميات الحرجية من  األردنيةاملحافظة على التنوع الحيوي الطبيعي للغابات  -

 . 2025محمية عام 

 الف 747بمساحة  محمية 28من خالل زيادة عدد املحميات الرعوية من  األردنيةاملحافظة على التنوع الحيوي الطبيعي للمراعي  -

 . 2025عام  دونم الف 1047بمساحة  محمية 31 إلى 2014عام  دونم

 .2025تعدي عام  670 إلى 2014تعدي عام  1537الحرجية من  األشجار خفض التعديات على  -

 .2025غزال عام  2514 إلى 2014غزال عام  800زيادة عدد الغزالن في املحميات الطبيعية من  -

 .2025طير عام  ألف 35 إلى 2014طير عام  ألف 2.9زيادة عدد الطيور البرية في املحميات الطبيعية من  -

 .ثيةالورا وأصولهاالبرية  والنباتاتالحرجية  األشجار ( بحث تطبيقي في مجال 70) إجراء -

 .التقليدية غير  ( بحث تطبيقي في مصادر املياه واملياه18) إجراء -

 الزراعية من خالل: املائيةاملحافظة على املوارد  -ج 

 .2025سنويا عام  3مليون م 40إلى  2014سنويا عام  3مليون م 34.6زيادة السعة التخزينية للحصاد املائي داخل املزرعة من  -

 .2025عام  3م 126إلى  2014عام  3م 106والحفائر والبرك الترابية من زيادة السعة التخزينية للسدود  -

 .2025نبع وعين عام  140 إلى 2014عام  105زيادة عدد العيون والينابيع التي تم صيانتها من  -

 .2025عام  كم 330 إلى 2014كم عام  217زيادة قنوات الري التي تم تبطينها من  -

 .2025دونم عام  ألف 370 إلى 2014دونم عام  ألف 342من زيادة تدابير صيانة وحفظ التربة  -



 110 

 االستراتيجيةمصفوفة مشاريع 

 

تسلس

 ل
 فترة التنفيذ مصدر التمويل الجهة املنفذة الرئيسية اسم املشروع القطاع الرئيس ي

تكلفة املشروع 

 )الف دينار(

التدخالت قصيرة 

 - 2016األجل )

( باأللف 2018

 دينار

متوسطة التدخالت 

( 2021 - 2019األجل )

 باأللف دينار

التدخالت طويلة 

 - 2022األجل )

( باأللف 2025

 دينار

 2912 2184 2184 7280 10 خزينة وزارة الزراعة إدارة برامج اإلنتاج النباتي والوقاية اإلنتاج النباتي 1

 1060 795 795 2650 10 خزينة وزارة الزراعة اإلدارة املتكاملة للسيطرة على اآلفات االقتصادية اإلنتاج النباتي 2

 0 360 540 900 5 منح وزارة الزراعة الخارطة الرقمية للتربة اإلنتاج النباتي 3

 0 0 45 45 3 خزينة وزارة البيئة املخطط الوطني الستعماالت األراض ي اإلنتاج النباتي 4

 0 0 2000 2000 2 خزينة الزراعةوزارة  إنشاء مختبرات للصحة النباتية اإلنتاج النباتي 5

 0 0 12.5 12.5 10 خزينة وزارة الزراعة تحديث قوائم اآلفات الحجرية في اململكة األردنية الهاشمية اإلنتاج النباتي 6

 0 0 1000 1000 2 خزينة وزارة الزراعة تحديث مختبرات الصحة النباتية اإلنتاج النباتي 7

 400 300 100 800 8 خزينة وزارة الزراعة أشتال أشجار الفاكهة تطوير إنتاج اإلنتاج النباتي 8

 0 0 600 600 3 منحة خليجية وزارة الزراعة تطوير عمل محطات وزارة الزراعة اإلنتاج النباتي 9

 0 0 180 180 1 خزينة وزارة البيئة دراسة اثر املبيدات على البيئة اإلنتاج النباتي 10

 0 0 27 27 3 خزينة وزارة البيئة وفحص طبقات التربة دراسة اإلنتاج النباتي 11

 0 1050 0 1050 3 منح وزارة الزراعة رفع سوية مختبرات الثروة النباتية اإلنتاج النباتي 12

 0 500 0 500 2 منح وزارة الزراعة مسح وتصنيف التربة  اإلنتاج النباتي 13

 اإلنتاج النباتي 14
الذكور  باستخداممكافحة ذبابة البحر األبيض املتوسط 

 SITالعقيمة 
 120 90 90 300 10 خزينة وزارة الزراعة

 20 15 0 35 7 خزينة وزارة الزراعة النظام األردني املتكامل لإلدارة املواد الخطرة والسيطرة عليها . اإلنتاج النباتي 15

 40 30 0 70 7 خزينة وزارة الزراعة الصحة النباتيةرفع سوية إجراءات  اإلنتاج النباتي 16

 1000 750 0 1750 7 منح وزارة الزراعة إعادة تأهيل وصيانة عيون املياه والينابيع اإلنتاج النباتي 17

 0 0 3000 3000 1 خزينة وزارة الزراعة إكثار بذار القمح والشعير تحت الري  اإلنتاج النباتي 18

 756 567 567 1890 10 خزينة /وزارة البيئة املجلس األعلى للعلوم املشروع الوطني ملراقبة املياه عن بعد اإلنتاج النباتي 19

 0 0 100 300 3 منحة  وزارة البيئة تطوير الوحدة التبخيرية ملعالجة مياه الزيبار اإلنتاج النباتي 20
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 فترة التنفيذ مصدر التمويل الجهة املنفذة الرئيسية اسم املشروع القطاع الرئيس ي تسلسل
تكلفة املشروع 

 )الف دينار(

التدخالت قصيرة 

 - 2016األجل )

( باأللف 2018

 دينار

التدخالت متوسطة 

( 2021 - 2019األجل )

 باأللف دينار

التدخالت طويلة 

 - 2022األجل )

( باأللف 2025

 دينار

 668 501 0 1169 10 خزينة وزارة الزراعة مراقبة تلوث التربة واملياه الجوفية اإلنتاج النباتي 21

 0 0 36 36 1 منح وزارة الزراعة الشراكة العاملية للتربة  اإلنتاج النباتي 22

 اإلنتاج النباتي 23
مشاريع إنشاء سدود الفيدان ووادي رحمة ووادي موس ى ووادي 

 عسال ووادي املوجب
 36000 27000 27000 90000 10 خزينة سلطة وادي األردن

 400 300 300 1000 10 خزينة وزارة الزراعة مكافحة الذباب املنزلي اإلنتاج النباتي 24

 0 0 90 90 3 منحة خليجية وزارة البيئة مكافحة الذباب املنزلي وذبابة ثمار الزيتون  اإلنتاج النباتي 25

 اإلنتاج النباتي 26
مشروع إدارة املصادر الزراعية ملحافظات الكرك والطفيلة 

 ومعان/املرحلة الثانية
 0 0 500 500 1 خزينة وزارة الزراعة

 0 0 700 700 5 منح وزارة الزراعة صيانة وتبطين قنوات الري  اإلنتاج النباتي 27

 0 0 200 200 2 خزينة وزارة الزراعة تطوير وادي البربيطة اإلنتاج النباتي 28

 اإلنتاج النباتي 29
حماد  ووادي حسبان وتعلية سد مشاريع إنشاء سدود وادي ابن 

 الوالة
 20000 15000 15000 50000 10 خزينة سلطة وادي األردن

 0 0 600 600 3 منحة خليجية وزارة الزراعة مأدباتطوير األراض ي املروية في األودية في محافظة  اإلنتاج النباتي 30

 0 0 200 200 2 منحة خليجية الزراعةوزارة  مأدباتأهيل عيون املياه في محافظة  اإلنتاج النباتي 31

 0 0 300 300 3 منحة خليجية وزارة الزراعة تأهيل قنوات الري في محافظة جرش اإلنتاج النباتي 32

 0 0 600 600 3 منحة خليجية وزارة الزراعة حماية ضفاف األودية اإلنتاج النباتي 33

 0 400 0 400 3 منح الزراعةوزارة  إدخال زراعة الفستق الحلبي اإلنتاج النباتي 34

 1840 1380 1380 4600 10 خزينة وزارة الزراعة استصالح األراض ي اإلنتاج النباتي 35

 اإلنتاج النباتي 36
الوطنية لتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش على  االستراتيجية

 قطاع األعمال
 60 45 0 105 10 منح وزارة الزراعة

 80 60 60 200 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي بالجفاف وآثاره في املوارد الطبيعية والنظم البيئيةالتنبؤ  اإلنتاج النباتي 37

 0 0 30 30 1 منحة خليجية وزارة البيئة الحديقة البيئية للمحافظة على النباتات العطرية اإلنتاج النباتي 38

 1000 750 0 1750 7 منح الزراعةوزارة  املكننة الزراعية اإلنتاج النباتي 39

 150 450 150 750 5 منح وزارة الزراعة تشجيع الزراعة العضوية اإلنتاج النباتي 40

 0 0 1395 1395 3 منحة خليجية وزارة الزراعة استصالح األراض ي  اإلنتاج النباتي 41

 0 0 200 200 1 منحة خليجية وزارة الزراعة حفر اآلبار الزراعية اإلنتاج النباتي 42

 4000 3000 3000 10000 10 خزينة وزارة الصناعة والتجارة مشروع دعم الحساب الجاري لزراعة القمح اإلنتاج النباتي 43

 0 300 0 300 3 منح وزارة الزراعة بناء قطاع أزهار القطف ونباتات الزينة. اإلنتاج النباتي 44

 0 500 500 1000 2 منح أمانة عمان ألمانة عمان. تطوير سوق األزهار التابع اإلنتاج النباتي 45
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تسلس

 ل
 فترة التنفيذ مصدر التمويل الجهة املنفذة الرئيسية اسم املشروع القطاع الرئيس ي

تكلفة املشروع 

 )الف دينار(

التدخالت قصيرة 

 - 2016األجل )

( باأللف 2018

 دينار

التدخالت متوسطة 

( 2021 - 2019األجل )

 باأللف دينار

التدخالت طويلة 

 - 2022األجل )

( باأللف 2025

 دينار

 0 0 714 714 1 خزينة وزارة الزراعة تأهيل مختبرات الثروة الحيوانية اإلنتاج الحيواني 46

 0 0 900 900 3 خزينة وزارة الزراعة تجهيز مختبر األمن الحيوي املستوى الثالث اإلنتاج الحيواني 47

 0 0 375 375 1 خزينة وزارة الزراعة وتحديث الفحوصات املخبريةتطوير  اإلنتاج الحيواني 48

 540 405 0 945 7 خزينة وزارة الزراعة االستقصاء الوبائي ألهم أمراض الحيوانات املستأنسة وحوسبتها  اإلنتاج الحيواني 49

 400 300 300 1000 10 خزينة الزراعةوزارة  املسح الوبائي لألمراض الحيوانية واألمراض املشتركة اإلنتاج الحيواني 50

 1000 1000 1000 3000 3 القطاع الخاص القطاع الخاص إنشاء ستة حارقات للدواجن والحيوانات النافقة اإلنتاج الحيواني 51

 2400 1800 1800 6000 10 خزينة وزارة الزراعة صندوق دعم وحماية الثروة الحيوانية اإلنتاج الحيواني 52

 0 0 350 350 3 منحة خليجية وزارة الزراعة إعادة تأهيل العيادة البيطرية في القويسمة الحيواني اإلنتاج 53

 0 0 300 300 2 منحة خليجية وزارة الزراعة تأهيل مركز زراعي القويره وتطوير الخدمات البيطرية اإلنتاج الحيواني 54

 0 0 720 720 3 منحة خليجية الزراعةوزارة  تطوير الخدمات البيطرية اإلنتاج الحيواني 55

 0 0 200 200 1 منحة خليجية وزارة الزراعة تجهيز مختبر إقليم الشمال البيطري/ مستمر اإلنتاج الحيواني 56

 0 0 300 300 3 منحة خليجية وزارة الزراعة بني كنانة،الكورة( إنشاء وتجهيز عيادات بيطرية )لواء الرمثا، اإلنتاج الحيواني 57

 اإلنتاج الحيواني 58
إنشاء املحاجر البيطرية في العقبة واملفرق وبالقرب من املنافذ 

 BOTالحدودية بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام 
 0 7000 7000 14000 2 القطاع الخاص القطاع الخاص بإشراف وزارة الزراعة

 268 201 134 603 9 خزينة وزارة الزراعة رفع كفاءة الحجر البيطري  اإلنتاج الحيواني 59

 520 390 390 1300 10 خزينة وزارة الزراعة مشروع الترقيم الوطني اإلنتاج الحيواني 60

 800 600 0 1400 7 خزينة وزارة الزراعة مكافحة داء الكلب. اإلنتاج الحيواني 61

 148000 111000 111000 370000 10 خزينة وزارة الصناعة والتجارة مشروع دعم أعالف الثروة الحيوانية اإلنتاج الحيواني 62

 1300 1300 1300 3900 5 منحة الصندوق الهاشمي لتنمية البادية العالمة التجارية ألغنام العواس ي األردنية اإلنتاج الحيواني 63

 اإلنتاج الحيواني 64
زيادة إنتاجية الضأن واملاعز  )تطوير محطات الوالة, املشيرفة 

 والفجيج(
 448 336 336 1120 10 خزينة الزراعةوزارة 

 600 450 450 1500 10 خزينة وزارة الزراعة زيادة دخل األسر الفقيرة )مشاريع مدرة للدخل( اإلنتاج الحيواني 65

 0 0 700 700 3 منحة خليجية وزارة الزراعة زيادة دخل األسر الفقيرة /األمن الغذائي اإلنتاج الحيواني 66

 0 0 600 600 3 منحة خليجية وزارة الزراعة تطوير محطات تربية األغنام الحيوانياإلنتاج  67

 200 150 150 500 10 القطاع الخاص القطاع الخاص تربية األسماك في البرك الزراعية في املزارع اإلنتاج الحيواني 68

 0 0 300 300 3 منحة خليجية وزارة الزراعة إنشاء محطات لبحوث النحل  اإلنتاج الحيواني 69

 200 150 150 500 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي إنتاج اإلصبعانيات  اإلنتاج الحيواني 70

  



 113 

تسلس

 ل
 فترة التنفيذ مصدر التمويل الجهة املنفذة الرئيسية اسم املشروع القطاع الرئيس ي

تكلفة املشروع 

 )الف دينار(

التدخالت قصيرة 

 - 2016األجل )

( باأللف 2018

 دينار

التدخالت متوسطة 

( 2021 - 2019األجل )

 باأللف دينار

التدخالت طويلة 

 - 2022األجل )

( باأللف 2025

 دينار

 200 150 150 500 10 خزينة وزارة الزراعة تطوير وتدريب وإرشاد مربي األسماك  اإلنتاج الحيواني 71

 20 15 15 50 7 خزينة وزارة الزراعة األردنتطوير تربية  النحل في  اإلنتاج الحيواني 72

 6000 4500 4500 15000 10 خزينة وزارة الزراعة إدارة برنامج الحراج واملراعي واملشاتل الحرجية الحراج واملراعي 73

 480 360 360 1200 10 خزينة وزارة الزراعة الحزام األخضر الحراج واملراعي 74

 الحراج واملراعي 75
األشجار التاريخية الحرجية املعمرة واملهددة الحفاظ على 

 باالنقراض
 320 240 0 560 10 منح وزارة الزراعة

 0 0 90 90 3 خزينة وزارة البيئة الشبكة الوطنية للمناطق املحمية الحراج واملراعي 76

 800 600 0 1400 7 منح وزارة الزراعة املشروع الوطني لجرد الغابات  الحراج واملراعي 77

 0 0 18 18 3 خزينة وزارة البيئة إنشاء غابة وزارة البيئة الحراج واملراعي 78

 432 324 5191 5947 10 خزينة وزارة الزراعة تحريج األراض ي الجرداء القابلة للتحريج. الحراج واملراعي 79

 400 300 300 1000 10 خزينة وزارة الزراعة تحريج األراض ي املحيطة بالسدود الحراج واملراعي 80

 440 330 330 1100 10 خزينة وزارة الزراعة تطوير املشاتل الحرجية الحراج واملراعي 81

 0 0 75 75 3 منحة خليجية وزارة البيئة تقليل اآلثار البيئية على غابة اليوبيل الحراج واملراعي 82

 240 180 180 600 10 خزينة وزارة الزراعة حماية الثروة الحرجية الحراج واملراعي 83

 53333 40000 26667 120000 10 منح وزارة البيئة مشروع إعادة تأهيل وتحريج سيل الزرقاء الحراج واملراعي 84

 0 0 200 200 10 منحة خليجية وزارة البيئة مشروع إعادة تأهيل غابة دبين الحراج واملراعي 85

 0 0 90 90 3 خزينة وزارة البيئة سيل الزرقاءمشروع اإلدارة املتكاملة إلعادة تأهيل  الحراج واملراعي 86

 0 0 150 150 3 منحة خليجية وزارة السياحة مشروع السياحة البيئية الزراعية الحراج واملراعي 87

 240 180 180 600 10 خزينة وزارة الزراعة مشروع محميتي برقش ودبين الحراج واملراعي 88

 800 600 0 1400 7 خزينة وزارة الزراعة للغاباتالتقليم الوطني  الحراج واملراعي 89

 0 0 150 150 3 منحة خليجية وزارة الزراعة فتح خطوط نار الحراج واملراعي 90

 0 0 300 300 3 منحة خليجية وزارة الزراعة تطوير املناطق الحرجية في محافظة املفرق  الحراج واملراعي 91

 0 0 150 150 3 منحة خليجية وزارة الزراعة الغابات وإزالة األضرار في غابات دبينتقليم وحماية  الحراج واملراعي 92

 0 0 450 450 3 منحة خليجية وزارة الزراعة الواحات الحرجية الحراج واملراعي 93

 0 0 500 500 3 منحة خليجية وزارة الزراعة إعادة تأهيل املحطات الحرجية  واملشاتل  الحراج واملراعي 94

 0 0 150 150 3 منحة خليجية وزارة الزراعة إنشاء أبراج حراج في محافظة الطفيلة الحراج واملراعي 95
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 فترة التنفيذ مصدر التمويل الجهة املنفذة الرئيسية اسم املشروع القطاع الرئيس ي تسلسل
تكلفة املشروع 
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 - 2022األجل )

( باأللف 2025

 دينار

 350 0 0 350 3 منح وزارة الزراعة إعادة تطبيق نظام الحمى باعتماد النهج التشاركي  الحراج واملراعي 96

 294 441 0 735 5 مشروع التعويضات البيئية وادي األردنسلطة  اإلنتاج املستدام لألعالف املروية الحراج واملراعي 97

 0 0 157 157 1 خزينة وزارة الزراعة التنوع الحيوي في مناطق جيوب الفقر الحراج واملراعي 98

 الحراج واملراعي 99
إنشاء تقانات الحصاد املائي على مستوى املساقط املائية الكبيرة 

 )الحفائر والسدود(
 4772 3579 3579 11930 10 مشروع التعويضات البيئية سلطة وادي األردن

 14336 10752 10752 35840 10 مشروع التعويضات البيئية وزارة األشغال العامة واإلسكان إنشاء طرق زراعية للمساقط املائية املستهدفة الحراج واملراعي 100

 1972 1479 1479 4930 10 خزينة وزارة الزراعة املراعيإدخال أساليب الحصاد املائي في أراض ي  الحراج واملراعي 101

 1144 858 858 2860 10 مشروع التعويضات البيئية سلطة املياه تأهيل اآلبار االرتوازية في البادية وتحسين نوعية املياه الحراج واملراعي 102

 الحراج واملراعي 103
املائية تنفيذ تقانات حصاد مياه األمطار على مستوى املساقط 

 الصغيرة )الخطوط وأنصاف الدوائر الكنتورية(
 736 552 552 1840 10 مشروع التعويضات البيئية املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

 56 42 42 140 10 مشروع التعويضات البيئية املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تنفيذ تقانات نشر املياه وحفظ التربة الحراج واملراعي 104

 24048 18036 18036 60120 10 مشروع التعويضات البيئية وزارة الصناعة والتجارة توزيع الشعير املجاني كحوافز ملربي الثروة الحيوانية الحراج واملراعي 105

 1560 1170 1170 3900 10 البيئيةمشروع التعويضات  وزارة الزراعة حماية املراعي وتنظيم الرعي وتطبيق الدورة الرعوية الحراج واملراعي 106

 الحراج واملراعي 107
دراسات ومسوحات حول استعماالت األراض ي في مناطق البادية 

 التي يتم تأهيلها
 24 18 18 60 10 مشروع التعويضات البيئية وزارة الزراعة

 1660 1245 1245 4150 10 خزينة وزارة الزراعة تنمية املراعي في البادية األردنية الحراج واملراعي 108

 الحراج واملراعي 109
رفع كفاءة إنتاجية الثروة الحيوانية في البادية وتحسين دخل 

 الفئات املستهدفة
 1648 1236 1236 4120 10 مشروع التعويضات البيئية وزارة الزراعة

 1564 1173 1173 3910 10 مشروع التعويضات البيئية وزارة الزراعة الكنتوريةحصاد املياه  ياتنتقزراعة الشجيرات الرعوية تحت  الحراج واملراعي 110

 4800 3600 3600 12000 10 خزينة سلطة وادي األردن سد ترابي وحفيرة في البادية 50مشاريع إنشاء  الحراج واملراعي 111

 الحراج واملراعي 112
مشروع النظم اإليكولوجية وسبل كسب العيش في البادية 

 األردنية
 424 318 318 1060 10 البنك الدولي الجمعية امللكية لحماية الطبيعة

 40 30 30 100 10 موازنة وزارة الزراعة مشروع التوعية والتدريب للمجتمعات الرعوية الحراج واملراعي 113

 0 315 210 525 5 موازنة وزارة الزراعة مشروع تحديث البنية التحتية للمحميات الرعوية الحراج واملراعي 114

 400 300 300 1000 10 موازنة وزارة الزراعة مشروع تطوير املحميات الرعوية الحراج واملراعي 115

 200 150 0 350 7 خزينة وزارة الزراعة إعادة تأهيل محميات املراعي في عيرا ويرقا فنوش وبالل  الحراج واملراعي 116

 40 30 0 70 7 خزينة وزارة الزراعة الحفاظ على التنوع الحيوي واملحميات الطبيعية  الحراج واملراعي 117

 0 0 200 200 2 منحة خليجية وزارة الزراعة إنشاء سدود ترابية في محافظة الطفيلة الحراج واملراعي 118

 280 210 210 700 10 خزينة وزارة الزراعة اإلنتاج الزراعيتوجيه  التسويق 119

 0 650 0 650 3 منح وزارة الزراعة مشروع بناء قاعدة بيانات للسوق املحلي وأسواق التصدير التسويق 120
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 فترة التنفيذ مصدر التمويل الجهة املنفذة الرئيسية اسم املشروع القطاع الرئيس ي تسلسل
تكلفة املشروع 

 )الف دينار(

التدخالت قصيرة األجل 

(2016 - 2018 )

 باأللف دينار

التدخالت متوسطة األجل 

( باأللف 2021 - 2019)

 دينار

التدخالت طويلة األجل 

(2022 - 2025 )

 باأللف دينار

 300 225 225 750 10 خزينة وزارة الزراعة االعتماد الدولي للمختبرات )ثروة نباتية( التسويق 121

 1500 1500 500 3500 7 الخاصالقطاع  القطاع الخاص GAPمشروع تطبق املمارسات الجيدة  التسويق 122

 160 120 120 400 3 خزينة وزارة الزراعة تحسين جودة زيت الزيتون األردني التسويق 123

 0 0 1000 1000 1 خزينة أمانة عمان  تطوير سوق الجملة للمنتجات البستانية في عمان. التسويق 124

 0 1000 0 1000 1 القطاع الخاص وأمانة عمان وأمانة عمانالقطاع الخاص  توفير واستخدام عبوات الحقل التسويق 125

 0 5000 15000 20000 1 خزينة البلديات املعنية إنشاء سوق جملة للخضار والفواكه في كل من إربد والزرقاء. التسويق 126

 7500 7500 0 15000 4 القطاع الخاص القطاع الخاص استحداث وحدات تسويقية كبيرة التسويق 127

 0 30 0 30 5 املربين املؤسسة التعاونية األردنية مشروع تأسيس التعاونيات الزراعية لصغار املربين التسويق 128

 0 1500 0 1500 3 منح وزارة الزراعة مشروع تتبع املنتجات الحيوانية التسويق 129

 1000 1000 1000 3000 3 القطاع الخاص الخاص القطاع إنشاء ثالث مصانع ملعالجة الزبل في شمال ووسط وجنوب اململكة التسويق 130

 400 400 400 1200 3 منح أمانة عمان البلديات املعنية إنشاء ثالث أسواق للمواش ي في البادية الشمالية والوسطى والجنوبية التسويق 131

 مشروع إنشاء أول مربع صحي في املنطقة والدول النامية التسويق 132
البادية والقطاع الخاص الصندوق الهاشمي لتنمية 

 بإشراف وزارة الزراعة
 BOT 3 10000 5000 5000 0القطاع الخاص 

 20 15 15 50 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي استخدام املياه غير التقليدية البيئة املساندة 133

 البيئة املساندة 134
استنباط أصناف نباتية بستانية ورعوية ذات إنتاجية عالية تحت ظروف 

 الجفاف 
 20 15 15 50 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

 0 0 900 900 3 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي إنشاء مبنى للمركز اإلقليمي في دير عال البيئة املساندة 135

 40 30 30 100 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي إدخال محاصيل بستانية جديدة ذات قدرة تسويقية جيدة  املساندة البيئة 136

 20 15 15 50 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تأثير الدورة الزراعية في اإلنتاجية النباتية البيئة املساندة 137

 املساندةالبيئة  138
تجنب األضرار السيئة للظروف الجوية مثل الصقيع وموجات الحر على اإلنتاج 

 الزراعي
 40 30 30 100 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

 56 42 42 140 10 خزينة الزراعياملركز الوطني للبحث واإلرشاد  األسمدة واملحافظة على خصوبة التربة  استخدامتحسين كفاءة  البيئة املساندة 139

 40 30 30 100 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تطوير إنتاج الزيتون  البيئة املساندة 140

 24 18 18 60 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تطوير تربية النحل في األردن  البيئة املساندة 141

 80 60 60 200 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تعظيم كفاءة إدارة الري على مستوى املزرعة املساندةالبيئة  142

 20 15 15 50 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تقانات املكافحة املتكاملة لآلفات وتقليل استخدام املبيدات الكيميائية البيئة املساندة 143

 40 30 30 100 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي السمكي  االستزراعنشر  البيئة املساندة 144

 120 90 90 300 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي املشروع اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط البيئة املساندة 145
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 فترة التنفيذ مصدر التمويل الجهة املنفذة الرئيسية اسم املشروع القطاع الرئيس ي تسلسل
تكلفة املشروع 

 )الف دينار(

التدخالت قصيرة 

 - 2016األجل )

( باأللف 2018

 دينار

التدخالت متوسطة 

( 2021 - 2019األجل )

 باأللف دينار

التدخالت طويلة 

 - 2022األجل )

( باأللف 2025

 دينار

 20 15 15 50 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي الغذائية الجاذبة ملكافحة ذبابة الزيتون في األردن استعمال املصائد البيئة املساندة 146

 0 0 450 450 3 منحة خليجية املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تطوير املحطات البحثية البيئة املساندة 147

 44 33 33 110 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي الحيويةإدارة النظم البيئية  البيئة املساندة 148

 20 15 15 50 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي إنتاج األعالف والبدائل العلفية وتصنيعها البيئة املساندة 149

 البيئة املساندة 150
وطرق تحديد األصول الوراثية لألشجار والخضار والنباتات 

 االستفادة منها واستغاللها.
 40 30 30 100 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

 20 15 15 50 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تشخيص أمراض الحيوانات والوقاية منها ومكافحتها البيئة املساندة 151

 40 30 30 100 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي الحرجية تطوير إنتاج املشاتل البيئة املساندة 152

 20 15 15 50 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي حفظ األصول الوراثية املهددة باالنقراض البيئة املساندة 153

 134 100.5 100.5 335 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تربية املاعز البيئة املساندة 154

 46 34.5 34.5 115 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي مركز الدراسات امللحية والبيئة الجافة للبحث واإلرشاد الزراعي البيئة املساندة 155

 120 90 90 300 10 خزينة الزراعياملركز الوطني للبحث واإلرشاد  انتشار أمراض النحل الفيروسية البيئة املساندة 156

 20 15 0 35 10 خزينة وزارة الزراعة مسببات اآلفات الزراعية ووبائيتها على املحاصيل االقتصادية البيئة املساندة 157

 4148 3111 3111 10370 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي إدارة برامج املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي  البيئة املساندة 158

 536 402 402 1340 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي تطوير وتحسن كفاءة اإلرشاد الزراعي البيئة املساندة 159

 76 57 57 190 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي مركز تدريب للمرأة في البادية األردنية للصناعات الغذائية البيئة املساندة 160

 50 37.5 37.5 125 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي إعداد وتجهيز مختبرات التدريب البيئة املساندة 161

 896 672 672 2240 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي املرشد الزراعي البيئة املساندة 162

 100 75 75 250 10 خزينة املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي اإلدارة املتكاملة ألشجار العنب البيئة املساندة 163

 13750 13750 13750 41250 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض اعمار واستغالل األراض ي البعلية البيئة املساندة 164

 27000 26000 26000 79000 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض والبطالةالقروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر  البيئة املساندة 165

 3500 3000 3000 9500 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض امليكنـة والتصنيع الزراعي البيئة املساندة 166

 10400 10000 10000 30400 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض تنمية وتطوير مصادر املياه البيئة املساندة 167

 22775 23000 23000 68775 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض مدخالت اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني البيئة املساندة 168
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 فترة التنفيذ مصدر التمويل الجهة املنفذة الرئيسية اسم املشروع القطاع الرئيس ي تسلسل
تكلفة املشروع 

 )الف دينار(

قصيرة التدخالت 

 - 2016األجل )

( باأللف 2018

 دينار

التدخالت متوسطة 

( 2021 - 2019األجل )

 باأللف دينار

التدخالت طويلة 

 - 2022األجل )

( باأللف 2025

 دينار

 400 300 300 1000 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض مشروع القرى الصحية البيئة املساندة 169

 375 300 300 975 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين )ذوي االحتياجات الخاصة(مشروع  البيئة املساندة 170

 400 300 300 1000 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض مشروع تمويل املهندسين الزراعيين  البيئة املساندة 171

 50000 50000 51400 151400 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض الحيوانيةمشروع تنميه وتطوير الثروة  البيئة املساندة 172

 300 225 225 750 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض مشروع مساعدة الناجين من األلغام البيئة املساندة 173

 10000 10000 10000 30000 10 مؤسسة اإلقراض مؤسسة اإلقراض الريفي التمويلبرنامج  البيئة املساندة 174

 700 525 525 1750 10 خزينة املؤسسة التعاونية األردنية اإلدارة والخدمات املساندة للمؤسسة التعاونية البيئة املساندة 175

 500 250 0 750 3 قطاع خاص املؤسسة التعاونية األردنية إنشاء تعاونيات مستلزمات اإلنتاج الزراعي البيئة املساندة 167

 1000 750 0 1750 7 منح املؤسسة التعاونية األردنية إنشاء جمعيات إدارة مصادر املياه املساندةالبيئة  177

 0 0 700 700 3 خزينة املؤسسة التعاونية األردنية تأهيل وتطوير املعهد التعاوني البيئة املساندة 178

 املؤسسة التعاونية األردنية املحلي في الباديةتدريب وإرشاد وتوعية ملربي املاشية واملجتمع  البيئة املساندة 179
مشروع التعويضات 

 البيئية
7 945 210 315 420 

 210 140 0 350 5 خزينة املؤسسة التعاونية األردنية تنظيم املستفيدين من املحميات الرعوية)أم قصير, العائشية, البستانة( البيئة املساندة 180

 0 0 3600 3600 3 خزينة املؤسسة التعاونية األردنية التنموية في املحافظات من خالل الجمعيات التعاونية دعم املشاريع البيئة املساندة 181

 0 0 700 700 3 خزينة املؤسسة التعاونية األردنية مشروع تطوير وتحسين محطات الغربلة وتعقيم بذار املحاصيل البيئة املساندة 182

 البيئة املساندة 183
التعاونية املوازية في محافظة الزرقاء لدعم أعمال الجمعيات إنشاء األسواق 

 اإلنتاجية في كافة محافظات اململكة
 0 0 600 600 3 خزينة املؤسسة التعاونية األردنية

 116 87 87 290 10 خزينة وزارة الزراعة إدارة برامج تطوير واستصالح األراض ي  البيئة املساندة 184

 400 300 300 1000 10 خزينة وزارة الزراعة إدارة شبكات الري وصيانتها البيئة املساندة 185

 20000 15000 15000 50000 10 خزينة وزارة الزراعة اإلدارة والخدمات املساندة / مشروع إدارة البرنامج البيئة املساندة 186

 0 0 134 134 2 موازنة الزراعةوزارة  إنشاء قواعد البيانات واملعلومات التسويقية البيئة املساندة 187

 0 0 266 266 2 خزينة وزارة الزراعة إنشاء قواعد بيانات املعلومات الزراعية البيئة املساندة 188

 0 0 134 134 2 خزينة وزارة الزراعة إنشاء قواعد بيانات املنشآت الزراعية البيئة املساندة 189

 0 0 5000 5000 1 موازنة وزارة الزراعة إنشاء مبنى للوزارة البيئة املساندة 190

 3304 2478 2478 8260 10 خزينة وزارة الزراعة برنامج إدارة الثروة الحيوانية والبيطرة واملختبرات البيئة املساندة 191
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 فترة التنفيذ مصدر التمويل الجهة املنفذة الرئيسية اسم املشروع القطاع الرئيس ي تسلسل
تكلفة املشروع 

 دينار()الف 

التدخالت قصيرة 

 - 2016األجل )

( باأللف 2018

 دينار

التدخالت متوسطة 

( 2021 - 2019األجل )

 باأللف دينار

التدخالت طويلة 

 - 2022األجل )

( باأللف 2025

 دينار

 240 180 180 600 10 خزينة وزارة الزراعة برنامج إدارة التسويق الزراعي البيئة املساندة 192

 600 450 450 1500 10 خزينة وزارة الزراعة بناء القدرات املؤسسية لوزارة الزراعة املساندةالبيئة  193

 0 0 28 28 2 موازنة وزارة الزراعة تطوير نظم جمع البيانات واملعلومات الزراعية البيئة املساندة 194

 1000 1500 0 2500 5 منح وزارة الزراعة الزراعةتوفير اآلالت واملعدات الزراعية واملركبات لوزارة  البيئة املساندة 195

 3208 2406 2406 8020 10 خزينة وزارة الزراعة تنمية إقليم الشراه الزراعي البيئة املساندة 196

 300 300 100 700 7 خزينة وزارة الزراعة دعم البناء املؤسس ي للجمعيات الزراعية املتخصصة البيئة املساندة 197

 12000 9000 9000 30000 10 خزينة وزارة الزراعة صندوق إدارة املخاطر الزراعية املساندةالبيئة  198

 0 0 250 250 1 منحة خليجية وزارة الزراعة تطوير وتأهيل مشاغل مديرية الصيانة واآلالت البيئة املساندة 199

 0 90 0 90 2 خزينة وزارة الزراعة الشراكة بين القطاعين في القطاع الزراعي استراتيجيةإعداد  البيئة املساندة 200

 25 25 0 50 2 خزينة وزارة الزراعة تحديد أولويات االستثمار في القطاع الزراعي البيئة املساندة 201

 0 0 600 600 3 منحة خليجية وزارة الزراعة تطوير الخدمات الزراعية  البيئة املساندة 202

 0 0 300 300 3 منحة خليجية وزارة الزراعة تأهيل محطة الديسة البيئة املساندة 203

 15 15 0 30 2 خزينة وزارة الزراعة تطوير بيئة األعمال الزراعية البيئة املساندة 204

 0 0 400 400 3 منحة خليجية وزارة الزراعة مركز تدريب مزارعي الثروة الحيوانية وتعزيز الخدمات البيطرية   البيئة املساندة 205

 0 0 400 400 3 منحة خليجية وزارة الزراعة تطوير مشغل اآلليات الزراعية في محافظة الكرك البيئة املساندة 206

 0 0 70 70 1 منحة خليجية وزارة الزراعة تطوير محطة الرويشد الزراعية البيئة املساندة 207
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 التنظيمية اإلجراءاتمصفوفة 

 
 الجهة املنفذة اإلجراء التشريعي رقم اإلجراء الجهة املنفذة اإلجراء اإلداري  اإلجراءرقم 

 قطاع املوارد الزراعية

 الزراعية األراض ي -1

 تشريع نظام باعتماد البناء العمودي -1 األردنسلطة وادي  النظر في نسب خلط املياه املعالجة لتحسين نوعية مياه الري  إعادة -1
 واملساحة األراض يمجلس الوزراء، وزارة البلديات، دائرة 

 

 اإلفتاء، دائرة قاض ي القضاة، دائرة األوقاف ، وزارةمجلس الوزراء الزراعية األراض يفي  لإلرثحلول شرعية مناسبة  إيجاد -2 األردنسلطة وادي  األردنتحسين شبكات صرف مياه الري في وادي  -2

 الجهات املعنية املحافظة على الحراج واألراض ي الحرجيةتعظيم التنسيق بين  -3
 األمنوزارة الزراعة، وزارة الداخلية، 

 العام
 وزارة الزراعة تحديث تعليمات الوزارة املتعلقة بإدارة الحراج واألراض ي الحرجية -3

4- 
 األراض يالخزينة غير القابلة للزراعة حفاظا على  أراض يالتوسع التنظيمي والبلدي في 

 األردنالزراعية في وادي 

،وزارة الزراعة، وزارة  مجلس الوزراء

 املياه والري، وزارة املالية
4- 

وبما يحافظ على  2001لسنة  70رقم  وتعديالتهتعديل نظام املساحة املفرزة بين الشركاء 

 الزراعية من التفتت األراض ي
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

 -5 وزارة الزراعة، القطاع الخاص إنتاج الغذاء خارج األردن )مشروع السودان ومشروع روسيا(.مشاريع  -5
وبما يحدد الشكل النهائي  2007لسنة  6تعديل نظام تنظيم استعمال األراض ي رقم 

 الستعماالت األراض ي
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املالية، وزارة البلديات

 عيةقطاع املوارد الزرا

 مياه الري  -2

 -1 سلطة وادي األردن إعادة النظر في نسب خلط املياه املعالجة لتحسين نوعية مياه الري  -1
وبما يحدد الشكل النهائي  2007لسنة  6تعديل نظام تنظيم استعمال األراض ي رقم 

 الستعماالت األراض ي
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املالية، وزارة البلديات

 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس  إعفاءات جمركيه وضريبية ملدخالت التكنولوجيا  -2 سلطة وادي األردن تحسين شبكات صرف مياه الري في وادي األردن -2

 الزراعة، وزارة املياه والري، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس  مراجعة التشريعات املتعلقة باستغالل املياه املعالجة -3 سلطة وادي األردن تحسين إدارة عرض مياه الري  -3

 -4 وزارة الزراعة، سلطة وادي األردن تحسين إدارة الطلب على مياه الري  -4
 

 

 -5 وزارة املياه والري، وزارة الداخلية وقف التعديات على مصادر وخطوط املياه -5
 

 

 اإلجراءات القانونية بحقهاحصر اآلبار االرتوازية املخالفة واتخاذ  -6
وزارة املياه والري، وزارة الداخلية، وزارة 

 العدل
5- 

 
 

 قطاع املوارد الزراعية

 البيئة والتنوع الحيوي  -3

 تعظيم التنسيق بين الجهات املعنية املحافظة على الحراج واألراض ي الحرجية -1
وزارة الزراعة، وزارة الداخلية، األمن 

 العام
1- 

وبما يحدد الشكل النهائي  2007لسنة  6تنظيم استعمال األراض ي رقم تعديل نظام 

 الستعماالت األراض ي
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املالية، وزارة البلديات

  
 وزارة الزراعة تحديث تعليمات الوزارة املتعلقة بإدارة الحراج واألراض ي الحرجية -2 

 قطاع املوارد الزراعية

 العاملة الزراعيةاأليدي  -4

 تنظيم العمالة الزراعية الوافدة لغايات عدم تسربها إلى القطاعات األخرى  -1
وزارة الزراعة، وزارة العمل، وزارة 

 الداخلية، األمن العام
 وزارة الزراعة، وزارة العمل تحديث تعليمات الوزارة املتعلقة بتنسيبات العمالة الوافدة -1

 وزارة العمل مع الدول األخرى  مراجعة اتفاقية العمل -2
  

 

 وزارة الداخلية، وزارة العمل تنويع مصادر العمالة الزراعية -3
  

 

 بناء برامج لتدريب العمالة املاهرة -4

وزارة الزراعة، وزارة التخطيط، املركز 

الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي، 

 مؤسسة التدريب املنهي
  

 

 واحتياجات تدريبهادراسة املهن املساعدة  -5

وزارة الزراعة، وزارة التعليم العالي، 

املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي، 

 مؤسسة التدريب املنهي
  

 

 وزارة الزراعة، وزارة العمل تقديم الحوافز للعمالة األردنية باملهن غير املاهرة واملقبولة لها -6
  

 

 على املهن ذات األولوية وربطها بسوق العمل بناء برامج لتدريب العمالة غير املاهرة -7

وزارة الزراعة، وزارة التخطيط، املركز 

الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي، 

 مؤسسة التدريب املنهي
  

 

8- 

دعم املشاريع الزراعية املتوسطة والصغيرة من خالل القطاع الخاص وصندوق تنمية 

املشاريع التي تستهدف املجتمعات املحافظات ومؤسسة اإلقراض الزراعي، وكذلك دعم 

 املستضيفة لالجئين

وزارة الزراعة، مؤسسات التمويل 

 الدولية

 
  

 

 الجهة املنفذة اإلجراء التشريعي رقم اإلجراء الجهة املنفذة اإلجراء اإلداري  رقم اإلجراء

 النباتي اإلنتاجقطاع 

 األردنالزراعة املروية في وادي  -1
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 تطبيق القواعد الفنية على املستوردات وتفعيل قانون حماية اإلنتاج الوطني  -1
وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة 

 والتموين
1- 

 األراض يالخزينة غير القابلة للزراعة حفاظا على  أراض يالتوسع التنظيمي والبلدي في 

 األردنالزراعية في وادي 
 الزراعة، وزارة املياه والري، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

 -2 وزارة الزراعة traceabilityتوسيع مظلة نظام التتبع النباتي  -2
من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر على الضريبة  اإلنتاجكامل مستلزمات  إعفاء

 العامة على املبيعات عليها.
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

 -3 وزارة الزراعة إعادة تقييم محطات الثروة النباتية في وزارة الزراعة -3
والبذور والتقاوي من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة  األسمدة إنتاجكامل مدخالت  إعفاء

 الصفر على الضريبة العامة على املبيعات عليها.
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس  إعفاءات جمركيه وضريبية ملدخالت التكنولوجيا  -4 وزارة الزراعة النخيل املنتج بزراعة األنسجة النباتيةتنظيم استيراد  -4

 -5 الزراعي واإلرشاداملركز الوطني للبحث  تشجيع اإلنتاج املحلي لفسائل النخيل من خالل إجراءات التحفيز -5
الشكل النهائي  وبما يحدد 2007لسنة  6رقم  األراض يتعديل نظام تنظيم استعمال 

 األراض يالستعماالت 
 الزراعة، وزارة املالية، وزارة البلديات ، وزارةمجلس الوزراء

 تطوير خارطة زراعية استثمارية وحزمة حوافز لالستثمار الخليجي -6
وزارة الزراعة، هيئة االستثمار، القطاع 

   الخاص
 

 قطاع اإلنتاج النباتي

 الزراعة املروية في املرتفعات -2

 تطبيق القواعد الفنية على املستوردات وتفعيل قانون حماية اإلنتاج الوطني  -1
وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة 

 والتموين
1- 

الضريبة إعفاء كامل مستلزمات اإلنتاج من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر على 

 العامة على املبيعات عليها.
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

 -2 وزارة الزراعة traceabilityتوسيع مظلة نظام التتبع النباتي  -2
إعفاء كامل مدخالت إنتاج األسمدة والبذور والتقاوي من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة 

 املبيعات عليها.الصفر على الضريبة العامة على 
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

 تطوير خارطة زراعية استثمارية وحزمة حوافز لالستثمار الخليجي -3
وزارة الزراعة، هيئة االستثمار، القطاع 

 الخاص
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس  إعفاءات جمركيه وضريبية ملدخالت التكنولوجيا  -3

  
 الزراعة، وزارة املياه والري، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس  مراجعة التشريعات املتعلقة باستغالل املياه املعالجة -4 

  
 5- 

وبما يحدد الشكل النهائي  2007لسنة  6تعديل نظام تنظيم استعمال األراض ي رقم 

 الستعماالت األراض ي
 املالية، وزارة البلدياتمجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة 

 قطاع اإلنتاج النباتي

 الزراعة البعلية -3

 تطبيق القواعد الفنية على املستوردات وتفعيل قانون حماية اإلنتاج الوطني  -1
وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة 

 والتموين
1- 

الضريبة  إعفاء كامل مستلزمات اإلنتاج من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر على

 العامة على املبيعات عليها.
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

 -2 وزارة الزراعة traceabilityتوسيع مظلة نظام التتبع النباتي  -2
إعفاء كامل مدخالت إنتاج األسمدة والبذور والتقاوي من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة 

 املبيعات عليها.الصفر على الضريبة العامة على 
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

  
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس  إعفاءات جمركيه وضريبية ملدخالت التكنولوجيا  -3 

  
 4- 

وبما يحافظ على  2001لسنة  70تعديل نظام املساحة املفرزة بين الشركاء وتعديالته رقم 

 من التفتتاألراض ي الزراعية 
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

  
 5- 

وبما يحدد الشكل النهائي  2007لسنة  6تعديل نظام تنظيم استعمال األراض ي رقم 

 الستعماالت األراض ي
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املالية، وزارة البلديات

 قطاع اإلنتاج النباتي

 القطفنباتات الزينة وأزهار  -4

 -1 وزارة الزراعة، مؤسسة املواصفات واملقاييس تحسين القواعد الفنية على املستوردات  -1
إعفاء كامل مستلزمات اإلنتاج من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر على الضريبة 

 العامة على املبيعات عليها.
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

 -2 وزارة الزراعة، وزارة العمل تطوير إدارة العمالة الوافدة وتنويع مصادر العمالة  -2
إعفاء كامل مدخالت إنتاج األسمدة والبذور والتقاوي من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة 

 الصفر على الضريبة العامة على املبيعات عليها.
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس 

 خارطة زراعية استثمارية وحزمة حوافز لالستثمار الخليجي تطوير  -3
وزارة الزراعة، هيئة االستثمار، القطاع 

 الخاص
 الزراعة، وزارة املالية الوزراء وزارةمجلس  إعفاءات جمركيه وضريبية ملدخالت التكنولوجيا  -3

 قطاع الحراج واملراعي

 الحراج -1

 وزارة الزراعة تحديث تعليمات الوزارة املتعلقة بإدارة الحراج واألراض ي الحرجية -1 وزارة الزراعة، وزارة الداخلية، األمن العام املحافظة على الحراج واألراض ي الحرجيةتعظيم التنسيق بين الجهات املعنية  -1

 مجلس الوزراء، مجلس األمة، وزارة الزراعة قانون الزراعةتعديل  -2 وزارة الزراعة، القطاع الخاص مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل املشاتل الحرجية  -2

 املجلس القضائي األعلى إنشاء محكمة حرجية  -3 وزارة الزراعة املشاركة في املؤتمرات وتبادل الخبرات في الدول املختلفة في مجال تطوير الغابات -3 

 الجهة املنفذة اإلجراء التشريعي رقم اإلجراء الجهة املنفذة اإلجراء اإلداري  رقم اإلجراء

 قطاع الحراج واملراعي

 املراعي -2

 وزارة الزراعة توفير وتدريب الكوادر الفنية املتخصصة -1
  

 

 الحيواني اإلنتاجقطاع 

 واملاعز األغنام -1

 وزارة الزراعة تعليمات الوزارة الخاصة بالثروة الحيوانيةمراجعة  -1 مجلس الوزراء تطوير آلية دعم الشعير والنخالة لضمان وصولهما إلى مستحقي الدعم فقط .  -1
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 -2 وزارة الزراعة إعادة تقييم محطات الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة -2
من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر على الضريبة  اإلنتاجكامل مستلزمات  إعفاء

 العامة على املبيعات عليها.
 الزراعة، وزارة املاليةمجلس الوزراء، وزارة 

 -3 وزارة الزراعة، القطاع الخاص مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات الثروة الحيوانية  -3 
كامل مدخالت املنتجات البيطرية والعلفية من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر  إعفاء

 على الضريبة العامة على املبيعات عليها.
 وزارة الزراعة، وزارة املاليةمجلس الوزراء، 

 تطوير خارطة زراعية استثمارية وحزمة حوافز لالستثمار الخليجي -4
وزارة الزراعة، هيئة االستثمار، القطاع 

   الخاص
 

 املركز الوطني، مؤسسة االقراض الزراعي تشجيع التوسع في مشاريع التربية املكثفة لألغنام -5
  

 

 الحيواني اإلنتاجقطاع 

 األبقار -2

 وزارة الزراعة مراجعة تعليمات الوزارة الخاصة بمعامالت الثروة الحيوانية -1 وزارة الزراعة، وزارة املياه إعطاء أفضليه ملنتجي الحليب بالتعاقد على استغالل املياه املعالجة في زراعة األعالف  -1

 -2 الزراعةوزارة  تطبيق أعلى مقياس ضبط الجودة في إنتاج األعالف -2
من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر على الضريبة  اإلنتاجكامل مستلزمات  إعفاء

 العامة على املبيعات عليها.
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املالية

 تطوير خارطة زراعية استثمارية وحزمة حوافز لالستثمار الخليجي -3
القطاع وزارة الزراعة، هيئة االستثمار، 

 الخاص
3- 

كامل مدخالت املنتجات البيطرية والعلفية من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر  إعفاء

 على الضريبة العامة على املبيعات عليها.
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املالية

 الحيواني اإلنتاجقطاع 

 الدواجن -3

 تطبيق القواعد الفنية على املستوردات وتفعيل قانون حماية اإلنتاج الوطني  -1
وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة 

 والتموين
1- 

 مدخالت إنتاج األعالف ) البسين،و إزالة ضرائب املبيعات على بيض املائدة والدجاج الحي 

 ميثيونين،...(
 ليةمجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املا

 -2 امللكية لحماية البيئة اإلدارةوزارة الزراعة،  تشديد الرقابة لوقف استخدام السماد العضوي غير املعالج  -2
من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر على الضريبة  اإلنتاجكامل مستلزمات  إعفاء

 العامة على املبيعات عليها.
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املالية

 تطوير خارطة زراعية استثمارية وحزمة حوافز لالستثمار الخليجي -3
وزارة الزراعة، هيئة االستثمار، القطاع 

 الخاص
3- 

إعفاء كامل مدخالت املنتجات البيطرية والعلفية من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر 

 على الضريبة العامة على املبيعات عليها.
 الزراعة، وزارة املاليةمجلس الوزراء، وزارة 

 الحيواني اإلنتاجقطاع 

 النحل -4

 -1 القطاع الخاص جمعية لغايات التسويق  وتأسيس شركة أ -1
املحميات و إصدار تشريعات يستطيع النحالون من خاللها االستفادة من املحميات الزراعية 

 الرعوية في اململكة لوضع النحل فيها
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة

 وزارة الزراعة مراجعة التعليمات الخاصة بمنتجات العسل -2 وزارة الزراعة للنحل في وزارة الزراعة شعبةاستحداث  -2

  
 3- 

من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر على الضريبة  اإلنتاجكامل مستلزمات  إعفاء

 العامة على املبيعات عليها.
 املاليةمجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة 

 الحيواني اإلنتاجقطاع 

 األسماك -5

 1. 
 بدال 

ً
تعديل تعرفه أسعار املياه املخصصة ملشاريع تربية األسماك لتكون خمسين فلسا

 من السعر الحالي البالغ مائة فلس/متر مكعب
 الزراعةوزارة  مراجعة تعليمات الوزارة الخاصة بقطاع األسماك .1  مجلس الوزراء، وزارة املياه والري 

 -2 وزارة الزراعة استحداث شعبة لألسماك في قطاع الثروة الحيوانية -2
من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر على الضريبة  اإلنتاجكامل مستلزمات  إعفاء

 العامة على املبيعات عليها.
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املالية

  
 3- 

كامل مدخالت املنتجات البيطرية والعلفية من الرسوم الجمركية وتطبيق نسبة الصفر  إعفاء

 على الضريبة العامة على املبيعات عليها.
 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة، وزارة املالية

 قطاع التسويق

 تسويق املنتجات النباتية /السوق املحلي -1

 وزارة الزراعة استكمال وتفعيل أنظمة تتبع املنتجات الزراعية النباتية  -1 عمان، املجالس البلدية أمانة البيع بالوزن داخل أسواق الجملة  -1

 عمان، املجالس البلدية أمانة تحسين طرق إجراء املزادات في أسواق الجملة  -2
  

 

 االستثمارمجلس الوزراء، هيئة  تقديم حوافز استثماريه لتأسيس شركات للتسويق املحلي والخارجي  -3
  

 

4-  
ً
 وزارة الزراعة دراسة قنوات التسويق دوريا

  
 

 الجهة املنفذة اإلجراء التشريعي رقم اإلجراء الجهة املنفذة اإلجراء اإلداري  رقم اإلجراء

 قطاع التسويق

 تسويق املنتجات النباتية /الصادرات -2

 تعزيز الشراكة الحكومية والخاصة في وضع سياسات االستيراد والتصدير ومراجعتها  -1
وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة 

 والتموين
 مجلس الوزراء، هيئة االستثمار تقديم حوافز استثماريه لتأسيس شركات للتسويق املحلي والخارجي  -1

 مجلس الوزراء، وزارة النقل مراجعة اتفاقيات النقل مع دول العبور ألسواق صادراتنا  -2 وزارة النقل، القطاع الخاص تنظيم قطاع الشحن البري املبرد بشركات مساهمة خاصة  -2

 مجلس الوزراء، وزارة النقل توفير خطوط نقل بحري  -3
  

 

 وزارة الزراعة عليهاقابة ر تنظيم ترخيص مشاغل مصدري الخليج وال -4
  

 

5- 
دول  إلىالسمح للشاحنات الخليجية املبردة بالدخول فارغة لتحميل الصادرات الزراعية 

 غير منظم ومعظمه يقوم على امللكية الفردية. األردنيالنقل  أسطول الخليج طاملا بقي 
 وزارة النقل
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 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة فتح السوق الفلسطيني أمام املنتجات الزراعية األردنية -6
  

 

 وزارة الزراعة، القطاع الخاص استهداف الفئات ذات الدخل املرتفع عبر التعاقد مع األسواق الكبرى  -7
  

 

 مجلس الوزراء، وزارة الزراعة فتح سوق روسيا أمام الخضار والفواكه الطازجة -8
  

 

 القطاع الخاصهيئة االستثمار،  الصناعات الزراعية والتوجه نح -9
  

 

 جلب استثمارات زراعية أوروبية في مشاريع يخصص إنتاجها للتصدير إلى أوروبا -10
وزارة الزراعة، هيئة االستثمار، القطاع 

   الخاص
 

 قطاع التسويق

 تسويق املنتجات الحيوانية /السوق املحلي -3

 وزارة الزراعة مراجعة تعليمات الوزارة الخاصة بالثروة الحيوانية -1 الزراعةوزارة  تطبيق فَعال وكامل للقواعد الفنية على املستوردات  -1

 عمان، املجالس البلدية أمانة إعفاء الدجاج املجهز في املسالخ الخاصة من رسوم الكشف في البلديات -2 وزارة الزراعة الرقابة الدقيقة على استيراد واستعمال الحليب الجاف -2

 االستيراد والتصديراستقرار قرارات  -3
وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة 

   والتموين
 

 مجلس الوزراء، وزارة املالية استكمال إعفاء مدخالت اإلنتاج من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على املبيعات -4
  

 

 قطاع التسويق

 تسويق املنتجات الحيوانية /الصادرات  -4

 وزارة النقل، القطاع الخاص تنظيم الشاحنات املبردة اململوكة لألفراد في شركات مساهمة خاصة -1 وزارة الزراعة واملعلومات للمستفيديننشر البيانات  -1

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة النقلوزارة الزراعة،  مراجعة اتفاقيات النقل مع دول العبور ألسواق صادراتنا  -2 وزارة الزراعة، وزارة النقل البحث عن فرص للنقل البحري  -2

 استقرار قرارات االستيراد والتصدير  -3
وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة 

 والتموين
 وزارة الزراعة مراجعة التشريعات املتعلقة باستيراد اللحوم الحية واملبردة -3

 أمانة عمان، املجالس البلدية إعفاء الدجاج املجهز في املسالخ الخاصة من رسوم الكشف في البلديات -4 القطاع الخاصهيئة االستثمار،  الصناعات الزراعية والتوجه نح -4

 تشجيع صناعات اللحوم ذات املنشأ األوروبي وإعادة تصديرها إلى أوروبا -5
وزارة الزراعة، هيئة االستثمار، القطاع 

   الخاص
 

 أوروبية في مشاريع يخصص إنتاجها للتصدير إلى أوروباجلب استثمارات زراعية  -6
وزارة الزراعة، هيئة االستثمار، القطاع 

   الخاص
 

 قطاع البيئة املساندة

 البحث العلمي الزراعي -1

 الزراعي واإلرشادمجلس الوزراء، وزارة الزراعة، املركز الوطني للبحث  الزراعي واإلرشادمراجعة نظام املركز الوطني للبحث  -1 الزراعي واإلرشاداملركز الوطني للبحث  دراسات دورية وشاملة الحتياجات املزارعين البحثية -1

 توفير التمويل الكافي للبحوث -2
مجلس الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون 

   الدولي، وزارة املالية
 

 الزراعي واإلرشاداملركز الوطني للبحث  تطبيق نظام الرتب البحثية بشكل دقيق -3
  

 

 الزراعي واإلرشاداملركز الوطني للبحث  االنفتاح والتعاون مع الجهات البحثية والتمويلية الدولية -4
  

 

 مذكرات تفاهم لتحقيق التنسيق بين الجهات البحثية الزراعية -5
الزراعي،  واإلرشاداملركز الوطني للبحث 

   للعلوم والتكنولوجيا األعلىالجامعات، املجلس 
 

 قطاع البيئة املساندة

 الزراعي اإلرشاد -2

 مراجعة تجربة دمج البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي -1
 واإلرشادوزارة الزراعة، املركز الوطني للبحث 

 الزراعي
 الزراعي واإلرشادمجلس الوزراء، وزارة الزراعة، املركز الوطني للبحث  الزراعي واإلرشادمراجعة نظام املركز الوطني للبحث  -1

 توفير املخصصات املالية الكافية لبرامج اإلرشاد الزراعي -2
مجلس الوزراء، وزارة املالية، وزارة التخطيط 

   والتعاون الدولي
 

 توفير الكوادر الفنية لتنفيذ البرامج اإلرشادية -3
الزراعي، دائرة  واإلرشاداملركز الوطني للبحث 

   املوازنة العامة، ديوان الخدمة املدنية
 

 قطاع البيئة املساندة

 التمويل الزراعي -3

 توفير نافذة لتمويل مشاريع الجمعيات التعاونية.  -1
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مؤسسة 

 الزراعي اإلقراض
 تحويل املؤسسة إلى بنك زراعي متخصص. متخصص. توسيع وتنويع قروض تحويل املؤسسة إلى بنك زراعي -1

 -2 الزراعي، القطاع الخاص اإلقراضمؤسسة  توفير مصادر تمويل ملشاريع البني التحتية في قطاع التسويق.  -2
 

 

 التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي. استخدامتوفير مصادر تمويل   -3
وزارة الزراعة، وزارة التخطيط والتعاون 

   الدولي، القطاع الخاص
 

4- 
استمرار شمول الشركات الزراعية الصغيرة واملتوسطة ببرنامج التمويل التفضيلي املطبق 

 ما بين للبنك املركزي والبنوك التجارية.

، البنوك األردنيوزارة الزراعة، البنك املركزي 

   التجارية
 

 مؤسسة اإلقراض الزراعي، القطاع الخاص (hydroponics)توفير التمويل املعفي من الفوائد ملشاريع الزراعة املائية  -5
  

 

 قطاع البيئة املساندة

 التعاون الزراعي -4
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 توفير مصادر لتمويل مشاريع الجمعيات التعاونية -1
مجلس الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون 

 الدولي
 األردنيةمجلس الوزراء، ديوان التشريع والرأي، املؤسسة التعاونية  تنظيم املؤسسة واالتحادات والجمعيات التعاونية.إصدار أنظمة  -1

2- .
ً
 وإداريا ومهنيا

ً
 األردنيةاملؤسسة التعاونية  تأهيل املحاسبين واملدققين واملوظفين بمختلف مستوياتهم تعاونيا

  
 

 قطاع البيئة املساندة

 املؤسسية للمؤسسات الحكومية الزراعيةالبيئة  -1

 وزارة الزراعة سنوات( للتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة 3مراجعة دورية )كل  -1 وزارة الزراعة، مجلس الوزراء مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة  -1

 الخدمات الحكومية أتمتة -2
وزارة الزراعة، املركز الوطني لتكنولوجيا 

 املعلومات
 األمةمجلس الوزراء ومجلس  تعديل قانون املجلس األعلى للتنظيم  -2

 وزارة الزراعة الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة إجراءات أدلة إصدار -3
  

 

 وزارة الزراعة والحكومةاملواثيق املتعلقة بالنزاهة والشفافية  إصدار  -4
  

 

 قطاع البيئة املساندة

 القطاع الخاصالشراكة مع  -5

1- 

 التطبيق الفعال للشراكة مع القطاع الخاص من خالل مشاركاتهم املؤسسية في 

  بمجالس إدارة املؤسسات الزراعية الرسمية. -

 .األعلىاملجلس الزراعي  -

 لجان اقتراح السياسات ووضع الخطط الخاصة بقطاع الزراعة. -

 اللجان الفنية في املؤسسات الزراعية الرسمية. -

 -1 وزارة الزراعة، مؤسسات القطاع الخاص

تعديل قانون االتحاد العام للمزارعين بما يضمن تفعيل دور االتحاد العام للمزارعين في تنمية 

وتطوير القطاع الزراعي وضمان زيادة العضوية في االتحاد إنشاء االتحادات النوعية توفير 

 الدعم املالي لالتحاد

 األمةمجلس الوزراء ومجلس 

 
 -2 مؤسسات القطاع الخاص تنظيم جامع ملؤسسات القطاع الخاص الزراعي إيجاد

)املوجود في عهدة  األردنمشروع قانون غرفة زراعة  إلصدار الدستورية  اإلجراءاتالسير في 

 مجلس النواب(
 األمةمجلس الوزراء ومجلس 

2- 
عمل ومؤتمرات دعما دعم األنشطة التي تقوم بها املؤسسات الزراعية من ندوات وورش 

 ماليا ومعنويا واملشاركة فيها
 وزارة الزراعة
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 الجهات املشاركة(: 5ملحق رقم )

 القطاع العام: - أ
 وزارة الزراعة .1
 وزارة البيئة .2
 مؤسسة االقراض الزراعي .3
 المؤسسة التعاونية االردنية .4
 الزراعيةث و المركز الوطني للبح .5
 الجامعة االردنية .6
 والتكنولوجيا االردنيةجامعة العلوم  .7

 

 القطاع الخاص: - ب
 االتحاد العام للمزارعين االردنيين .1
 نقابة المهندسين الزراعيين االردنيين .2
 نقابة االطباء البيطريين .3
 الجمعية االردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه .4
 الجمعية االردنية للزراعة العضوية .5
 جمعية التمور االردنية .6
 المواد الزراعيةنقابة تجار ومنتجي  .7
 االتحاد النوعي لمربي الدواجن .8
 جمعية مربي االبقار التعاونية .9

 نقابة اصحاب المعاصر .10
 ومصدري الخضار والفواكهنقابة تجار  .11

 

 


