الزراعة
دراسة عن القطاع

“تتوفر مجموعة متنوعة من الفرص االستثما رية في قطاع
الزر اعة باألردن ،وذلك بفضل تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج
الحديثة وتعدد املنتجات ذات املواصفات الفنية العالية
وتنوعها وتطبيق معايير الجودة القائمة في األسواق املحلية
والدولية”.
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نظرة عامة على قطاع الزراعة في األردن
يعتبر قطاع الزراعة في األردن أحد القطاعات األكثر تنافسية في اململكة ،حيث يشهد القطاع ً
نموا ً
كبيرا ،وقد تضاعفت
نسبة مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي في األردن من  ٪2.0إلى  ٪5.5على مدار السنوات الخمس املاضية .ويرجع هذا النمو
امللحوظ ١في املقام األول إلى الطلب املحلي وكذلك الطلب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( ،1)MENAحيث يحظى
األردن بإمكانية الوصول املباشر إلى أسواقها .وتتوفر مجموعة متنوعة من الفرص االستثمارية في قطاع الزراعة باألردن،
وذلك بفضل تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج الحديثة وتعدد املنتجات ذات املواصفات الفنية العالية وتنوعها وتطبيق معايير
الجودة القائمة في األسواق املحلية والدولية.
كما يتمتع األردن بميزة نسبية قوية من حيث إنتاج جميع
ً
تقريبا ،باإلضافة إلى أنواع
أنواع محاصيل الخضروات
محددة من األشجار .تكتسب األرا�ضي الزراعية األردنية
أهمية كبيرة باململكة ،حيث تبلغ مساحتها  8.9مليون دونم،2
مقسمة إلى ثالث مناطق جغرافية مناخية رئيسية .وتتمتع
كل منطقة جغرافية بمناخ مختلف ،مما يساعد على نمو
بعض املحاصيل املحددة؛ وهذا يجعل القطاع الزراعي
األردني ً
مثاليا لزراعة مجموعة كبيرة من املحاصيل .ال تقتصر
مزايا موقع األردن في قلب الشرق األوسط على توفير فرص
التجارة واالستثمار ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
فحسب ،بل تمتد الفرص لتشمل أوروبا وأفريقيا وآسيا ً
أيضا.
باإلضافة إلى ذلك ،تسهم أسعار العمالة التنافسية والحوافز
القيمة التي تقدمها الحكومة في جعل األردن الوجهة الرئيسية
لالستثمار الزراعي في املنطقة .تظهر اإلنتاجية والقدرة
التنافسية القوية للقطاع بوضوح على الرغم من مساهمته
البسيطة ً
نسبيا بمقدار ٪5.5في الناتج املحلي اإلجمالي لألردن،
وهو ما يعادل  2.3مليار دوالر أمريكي في عام  .3 2017ويوظف
القطاع الزراعي في األردن نسبة  ٪15من القوى العاملة في
اململكة.
1
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3
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ينطوي القطاع الزراعي في اململكة على أبعاد اقتصادية
واجتماعية ،خاصة في املناطق الريفية ،حيث يعتبر القطاع
ً
مصدرا للدخل لنحو  80ألف أسرة في املناطق الريفية
والحضرية .كما يساهم القطاع في توفير فرص العمل في
األردن.
ينطبق نظام الزراعة العضوية (رقم  )133لعام 2016
على “جميع املنتجات الزراعية العضوية املصنعة وغير
املصنعة ،املحددة في بطاقة التعريف أو املواد اإلعالنية أو
الوثائق التجارية التي توضح أنه منتج عضوي أو بيولوجي أو
بيئي بمقت�ضى املعايير واملقاييس” .4ويقتصر إنتاج النباتات
العضوية على استخدام البذور ومواد إكثار النباتات املنتجة
ً
وفقا للطريقة الزراعية العضوية .ال يجوز تخزين املواد الخام
املستخدمة في عملية اإلنتاج الزراعي العضوي مع أي مواد
أخرى غير مستخدمة في الزراعة العضوية .كذلك يجب نقل
هذه املواد من أي كيان بطريقة تمنع تغييراملحتويات.٥

خطة النمو االقتصادي األردني .2017 ،2022 - 2018
وزارة الزراعة201 ،
دائرة اإلحصاءات ،العام ٢٠١٧
اقتصاديات التداول
https://www.ecolex.org/details/legislation/organic-agriculture-bylaw-no133-of-2016-lex-faoc1 73003
http://moa.gov.jo
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الفرص االستثمارية
يتميزقطاع الزراعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنمومستمرمع الزيادة املستمرة
بعدد السكان ويمكن تقسيم الفرص االستثمارية املتوفرة في القطاع الزراعي األردني إلى الفرص
الخمس التالية:
 - 1االستخراج واإلنتاج السلعي
ينعم األردن بزراعة مجموعة متنوعة من النباتات الطبية
والعطرية ،والتي عادة ما تناسب األنظمة الغذائية التي يتبعها
سكان دول البحر األبيض املتوسط وأنماط الحياة الصحية
التي يتزايد الطلب العالمي عليها  -خاصة في أوروبا .عالوة على
ذلك ،بمجرد استخراج تلك النباتات املحلية ،يمكن تجهيزها
واستخدامها في التوابل والعطور .من املرجح أن يشهد األردن
ً
توسعا في هذا السوق ،مما يتيح توفير املزيد من الفرص
االستثمارية املتميزة.
 - 2الثروة الحيوانية
تتوفر فرص استثمارية كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية فيما
يتعلق بإنشاء مزارع املاشية
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و تربية األغنام واإلبل ألغراض إنتاج األلبان واللحوم ،وكذلك
مزارع الدواجن إلنتاج البيض ومنتجات األلبان .وتلعب املراعي
الطبيعية في األردن ً
دورا ً
مهما في إمداد املاشية باحتياجاتها
الغذائية .ال تزال املراعي الطبيعية هي الدعامة األساسية
لألغذية الرعوية في األردن ،والتي تغطي  ٪30من االحتياجات
الغذائية.

اﻟﻤﺤﺼﻮل

اﻹﻧﺘﺎج
) ۱۰۰طﻦ(

اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ

اﻟﻌﺪد

اﻟﺒﺮﺳﯿﻢ



اﻷﻏﻨﺎم



اﻟﺸﻌﯿﺮ



اﻟﻤﺎﻋﺰ



اﻟﻘﻤﺢ



اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ



املصدر :مسوح دائرة اإلحصاءات والزراعة السنوية2017 ،
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 - 3األعمال التجارية الزراعية وتجهيزاملنتجات الزراعية
تشجع الحكومة األردنية على إنشاء مجتمعات صناعية
زراعية متكاملة لتعزيز املجاالت ذات القيمة املضافة العالية
والتطوير واالبتكار ،مع التركيز على أهمية ربط التصنيع
بالتنمية املستدامة ،وأخذ قضايا البيئة والصحة والسالمة
بعين االعتبار .يشكل قطاع تجهيز املنتجات الزراعية ٪20
من إجمالي الصادرات كما يصل إلى  .٪23.2وفيما يتعلق
بالعمالة ،يمتلك قطاع تجهيز املنتجات الزراعية حصة تبلغ
%13.6؛ وهو ما يعادل  7أضعاف حجم حصة العمل في
القطاع الزراعي .6تتوفرالفرص االستثمارية في تطويرأنشطة
ما بعد الحصاد للفواكه والخضروات ،وكذلك تبني نهج “من
الحقل إلى السوق” الذي يتضمن تجميع املنتجات وتوفير
وظائف التعبئة والتخزين والتسويق االقتصادية.
وتتضمن األمثلة:
إنتاج أغذية األطفال (مثل املواد الغذائية غير املصنعة
والخضراوات والفواكه والبقوليات) عن طريق توفيرها
وتجميدها وخلطها وإضافة الفيتامينات الصحية لها وتعبئتها
وتغليفها في مكان محدد ومحصور.
ّ
• االستفادة من منتجات النخيل في تصنيع السلت وحصائر
األرضيات.
• إنتاج مركزات الفواكه (مثل مربى الفواكه واملخلالت).
• ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ الدين الى اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻣن
 ٪٦٥ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٨الى  ٪٩٥ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٦لذلك يهدف اﻷردن
إﻟزيادة ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٥خالل عام ،٢٠١٨
وذلك عن طريق تنمية القطاع الزراعي وﺣده ﺑﻧﺳﺑﺔ  .٪١٠وقد
ُ
أطلقت اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ( )NSADمن
قبل وزارة الزراعة في عام  2016من أجل العمل ً
وفقا لجهود
التنمية الوطنية في رؤية األردن .2025

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ( .2018 ،)IFPRI
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.2017 ،
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وتتمثل األهداف الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية للتنمية
الزراعية فيما يلي:
 - 1زيادة حصة الزراعة من الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة ٪17
على األقل.
 - 2زيادة حصة الزراعة من الصادرات بنسبة .٪33
 - 3زيادة كفاءة عملية الري عن طريق توسيع مساحة األرا�ضي
املروية بنظام الري بالتنقيط.
 - 4الخدمات واإلرشاد الزراعي
من املتوقع أن ﯾﺗوﺳﻊ نمو ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ في اﻟﺳﻧوات
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وبالتالي زيادة اﻟطﻟب على اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟزراﻋﺔ واإلرشاد الزراعي .لذلك ،تشمل األنشطة الواعدة
للمستثمرين تأسيس شركات التسويق التي تركز على ترويج
املنتجات الزراعية ،والشركات االستشارية التي تقدم املشورة
الزراعية ،والبحث والتطويرلتعزيزسمات املنتجات الغذائية
واملشروبات ،وكذلك توفير األساليب والتقنيات واالبتكارات
املتعلقة بتجهيز املنتجات الزراعية واألعمال التجارية
الزراعية.
 - 5املياه
يوجد في األردن ً
حاليا عشر سدود مائية رئيسية تبلغ سعة
تخزينها اإلجمالية للمياه الوطنية حوالي  325مليون متر
مكعب .ويمكن ً
أيضا (في حال توفر االستثمارات والتمويل)
بناء السدود عبر مناطق الفيضانات والوديان ،مما قد يؤدي
إلى مضاعفة إمدادات املياه .منذ عام  ،2000تجاوز دعم
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لقطاع املياه مبلغ 700
مليون دوالر أمريكي  .7ويوفر االلتزام بتعزيز قطاع املياه في
األردن العديد من الفرص االستثمارية في قطاع الزراعة.

ملاذا األردن؟
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مجهزا بالنسبة للمجاالت القادمة في الهندسة أو الصناعة
عصريا
وصديقا لألعمال و موقعا
مستقرا
موقعا
تعتبر اململكة األردنية
أو تكنولوجيا املعلومات أو علوم الحياة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ويوفر األردن البيئة الحيوية السليمة والتي
ُ ّ
تمكن الشركات من الحصول على مواهب فريدة متعددة ،واملساعدة في األعمال التجارية ،وكذلك إيجاد شريك حكومي راغب في
املساعدة في تمكين نمو هذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
محور الخدمات اللوجستية
اإلقليمية والبناء (وإعادة
اإلعمار)

الوجهة املناسبة للسياحة
الترفيهية والسياحة الطبية

مركزإقليمي إلدارة العمليات

موقع استراتيجي إلى جانب األمان واالستقرار
وعوامل اتصال وربط فريدة ومنصة خدمات
لوجستية تنافسية وهذا ما جعل األردن في املكان
املناسب بشأن الخدمات اللوجستية اإلقليمية
والبناء وإعادة اإلعمار.

من املعروف عن اململكة أنها محل ترحيب
واستضافة إلى جانب مجاالتها املتنوعة ومناطقها
الساحرة ومناخها املريح مما جعل األردن الوجهة
الفاتنة لجميع أنماط السياحة.

تقدم األردن بيئة عمل متسمة بالحركة واالبتكار
والعوملة إلى جانب السهولة العالية في إنشاء
وتأسيس الشركات في موقع مستقروتناف�سي
ويمكن توقع التكاليف فيه وهو ما جعل األردن في
املركزالرئي�سي للمنطقة بالنسبة لعمليات
الشركات التي تتطلب وفرة من املواهب التي تتمتع
باملهارات العالية.

حقائق

اتفاقيات التجارة الحرة
7
دائرة السوق املباشرة
 1,5مليارمستهلك
مناطق تنموية
 14منطقة عبراألردن
االتصال والربط
 12ميناء بحري ،ومطارات جوية ومطارات برية

الوصول إلى األسواق اإلقليمية
والدولية
أثمرت شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة في
األردن واتفاقيات االستثمارالثنائية إلى إيجاد طرق
الوصول املميزة إلى أكثرمن  1.5مليارمستهلك في
أكبراألسواق حول العالم.

الحرية االقتصادية
املركزالرابع على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ()2018

نمو الناتج املحلي اإلجمالي السنوي
)2017( ٪2.0
عدد الجامعات
36
عدد املهندسين لكل  10,000فرد
)2017( 151.0

أدى مزيج رأس املال االستثماري والساحة
االبتكارية ملواهب التكنولوجيا والقطاع املالي
السليم إلى تحويل األردن الى نظام بيئي ابتكاري
جاهزللمستثمرين وللشركات الناشئة.

ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟرثﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ
اﳌﻔﺮق -
ﺣﺴني ﺑﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻃﻼل
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﳌﻔﺮق
ارﺑﺪ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ

الناتج املحلي اإلجمالي
 40.07ملياردوالرأمريكي ()2017
الناتج املحلي اإلجمالي للفرد
 4,129.8دوالرأمريكي ()2017

مركزرأس املال االستثماري
واالبتكار

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﺠﻠﻮن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﴍﻛﻪ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎين اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ  -ﺳﺤﺎب

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴني ﻟﻸﻋامل اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﳌﻮﻗﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺴني ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎين اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ  -اﻟﻜﺮك
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ  -ﻣﻌﺎن

ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻌﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻪ

عدد األطباء لكل  10,000فرد
)2017( 28.6
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لماذا األردن للزراعة؟
تتيح التربة الخصبة ودرجات الحرارة املواتية في األردن إمكانية الحصول على اإلنتاج الزراعي على مدار العام .وهناك عدة
أسباب أخرى مقنعة بأن األعمال التجارية الزراعية في األردن ستنجح بالتأكيد.
يختلف مناخ األردن بسبب تنوع التضاريس الطبيعية بها.
تتميز املناطق الزراعية الجغرافية الثالث ،وهي وادي األردن
واملرتفعات وصحراء البادية الشرقية ،بمناخ مختلف مما
يدعم نمو مجموعة كبيرة من املحاصيل املتنوعةُ .ويستخدم
ما يقرب من  ٪12من أرا�ضي األردن فقط كأرا�ضي زراعية،8
حيث تمثل الزراعة املطرية نسبة  ٪87منها ،وهي نسبة
مرتفعة ً
نسبيا مقارنة ببلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط
ً
وشمال أفريقيا .قد يكون ذلك مرتبطا بتنوع املناطق الزراعية
ً
املناخية الحيوية والبيئية في األردن ،والتي تشمل ظروفا
مواتية مثل مناخ البحر األبيض املتوسط في غرب األردن،
باإلضافة إلى توافراملناخ املداري ومياه الري
وادي األردن
• وادي األردن هو الجزء األكثرخصوبة في اململكة ،ويمتد من
ً
الحدود الشمالية للمملكة وصوال إلى البحر امليت ،ويتراوح
ارتفاعه بين  220متر تحت مستوى سطح البحر في الشمال
و 407مترتحت مستوى سطح البحرفي البحرامليت .يتميزغور
األردن بدفئه في فصل الشتاء مقارنة ببقية أنحاء اململكة،
ً
ً
حصريا ،خاصة زراعة
كما يتمتع بميزة اإلنتاج الزراعي املبكر
الخضار والفواكه .وقد أدى املناخ الزراعي على مدار العام
والتربة الخصبة واألمطار الشتوية الكثيفة والري املكثف في
فصل الصيف إلى جعل منطقة غور األردن “املصدر الغذائي
لألردن.”9
املرتفعات
• تمتد املرتفعات من الشمال إلى الجنوب في الجزء الغربي
من األردن ،ويقطع غور األردن املنطقة الشرقية الصحراوية.
البنك الدولي ،منظمة األغذية والزراعة،
الديوان الملكي الهاشميhttp://www.kinghussein.gov.jo/office.html ،2001 ،
البنك الدولي“ 2016 ،تحويل صحراء البادية في األردن إلى النظم البيئية للفرص”.

8
9
10
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تتراوح منطقة املرتفعات بين  1500-600متر فوق مستوى
سطح البحر ،مما يجعلها تتلقى أكبر كمية من األمطار في
األردن ،كما تتمتع بأكبر غطاء نباتي طبيعي .توجد بمنطقة
ً
مرتفعات األردن غابات من أشجار البلوط والصنوبر ،فضال
عن أشجار الفستق و دم األخوين .باإلضافة إلى ذلك ،تزدهر
أشجارالزيتون والكافور واألرز في هذه املنطقة ً
أيضا.
صحراء البادية الشرقية
وصف اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺻﺣراء البادية ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرها “ﻧظم بيئية حافلة باﻟﻔرص .” 10ويتعاون اﻟﺑﻧك
اﻟدوﻟﻲ وﻣرﻓق البيئة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ لتقديم ﻣﻧﺣﺔ ﺗﺑﻟﻎ  3,3ﻣﻟﯾون
دوﻻر أﻣرﯾكي ﻟﻣﺳﺎﻋدة الحكومة اﻷردﻧﯾﺔ في توفير ﻓرص مثمرة
ﻓﻲ البادية واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻧظم البيئية .وهناك مبادرات لتطوير
قطاع السياحة البيئية القوي في املنطقة .تتيح منصة
الخدمات اللوجستية القوية في األردن نقل هذه املنتجات
الزراعية بسرعة وبأقل التكاليف إلى أوروبا.
هناك عدة أسباب لنجاح األعمال الزراعية في األردن:
 - 1قدرات النقل
يتميز اإلنتاج الزراعي في األردن عن البلدان ذات املناخ
والطبيعة املشابهة بفضل قدرات النقل البري لديه إلى كل من
األسواق األوروبية ودول الخليج .وتسهم هذه القدرات في منح
املنتجات األردنية ميزة تفضيلية على بقية البلدان املجاورة.
كما تتوفر فرص زراعة املحاصيل العديدة خالل موسم
الركود في أوروبا من أجل الصادرات عالية الجودة ،ويشمل
ذلك الفواكه (مثل الفراولة وعنب خالي من البذور والبطيخ
والطماطم والتمر) والخضروات.

 - 2الطلب التجاري والكفاءة
نظرا ألن العديد من املحاصيل املختلفة يمكن أن تزدهر زراعتها في األردن ،فقد أصبحت اململكة مكتفية ً
ً
ذاتيا من عدد من
الخضروات ،بما في ذلك الخضروات والحمضيات ولحوم املاعز والدواجن والزيتون وزيت الزيتون وبيض املائدة والحليب الطازج.
اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۱۷
)ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة

اﻟﻄﻤﺎطﻢ



اﻟﺬرة



اﻷﻏﻨﺎم واﻟﻤﺎﻋﺰ اﻟﺤﯿﺔ



اﻟﻘﻤﺢ



اﻟﻤﺸﻤﺶ واﻟﻜﺮز واﻟﺨﻮخ



ﺳﻜﺮ اﻟﺒﻨﺠﺮ



اﻟﺨﻀﺮوات اﻷﺧﺮى



ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻷﺧﺮى



ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻷﺧﺮى



ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺻﻠﺒﺔ ﻣﻦ زﻳﺖ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ



أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺪرة

اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۱۷
)ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

املصدر :منظمة التجارة العاملية.2017 ،

وقد شكلت الصادرات الزراعية األردنية ما يقرب من  ٪16.9من صادرات األردن في عام  .2017ويوضح الجدول التالي الصادرات
والواردات الزراعية في األردن لعام :2017
ال توجد أي عوائق كبيرة أمام الصادرات األردنية املتجهة إلى األسواق اإلقليمية والخارجية ،وخاصة دول الخليج ،والتي يتم نقلها من
خالل شركات النقل .تنظر العديد من الشركات األجنبية التي تستثمر في القطاع الزراعي األردني إلى هذا األمر باعتباره من العوامل
املهمة بالنسبة للموقع .باإلضافة إلى ذلك ،فقد استؤنفت التجارة مع العراق في الربع األخير من عام  2017عبر حدود الكرامة -
طريبيل ،حيث تمثل إعادة فتحها فرصة كبيرة لتعزيزالتجارة واالستثمارالثنائي ،خاصة وأن السوق العراقي من الوجهات الرئيسية
للصادرات األردنية ويشكل أولوية بالنسبة للصناعيين ورجال األعمال األردنيين.
يعتبر السوق الخليجي املستورد الرئي�سي لإلنتاج األردني ،حيث تستورد دول الخليج نسبة  ٪82من الفواكه والخضراوات .ومن
ناحية أخرى ،يعد األردن من البلدان املستوردة لألغذية (حيث يتم استيراد  ٪98من املواد االستهالكية) .ويستمرالطلب املحلي على
املنتجات الزراعية والغذائية في النمو بسبب التوسع الحضري والنمو السكاني ،إضافة إلى تزايد عدد األشخاص الذين يهاجرون
إلى األردن من البلدان املجاورة.
 - 3التزام الحكومة والنظام الرقابي القوي
ً
ُينظر إلى سياسة القطاع الزراعي العامة في األردن على أنها واحدة من أكثر السياسات مالءمة لألعمال التجارية في املنطقة ،حيث
ً
إنها توازن ً
مقارنة بنظرائها في املنطقة .ويلعب القطاع الزراعي ً
دورا ً
هاما
جيدا بين مصالح املستهلكين واملنتجين ودافعي الضرائب
في مبادرات حكومة األردن التي تستهدف املساهمة في التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية من أجل تعزيز القطاع الزراعي
املستدام .يخضع نظام السوق الزراعي في األردن لإلشراف والتنظيم من قبل املؤسسة العامة للغذاء والدواء في األردن (،)JFDA
والتي لديها التفويض بقبول أو رفض الشحنات الغذائية املستوردة ،ومؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية ( .)JSMOوقامت
مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية بترخيص العديد من املختبرات املحلية بالفعل الختباراإللتزام للمعاييراملعمول بها.١١
 - 4مؤسسة اإلقراض الزراعي
مؤسسة اإلقراض الزراعي هي كيان حكومي يقدم القروض للمشاريع الزراعية بسعر فائدة منخفض ،وتهدف إلى تحقيق التنمية
الزراعية املتكاملة من حيث اإلنتاج واإلنتاجية .تقدم مؤسسة اإلقراض الزراعي مجموعة من البرامج االئتمانية لدعم القطاع
الزراعي األردني:
11
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• برنامج ائتمان األسر الريفية  -تقديم القروض الزراعية لعدة مجاالت زراعية تمولها مؤسسة اإلقراض الزراعي في جميع أنحاء
اململكة.
• مشروع تنويع مصادر الدخل  -تمويل صغار املزارعين ذوي الدخول املنخفضة ملساعدتهم في الحصول على مستويات معيشية
أفضل ،باإلضافة إلى تفعيل دور املرأة في املجتمع.
ً
• مشروع زيادة اإلنتاج الغذائي  -بيع الجرارات واملعدات الزراعية واألسمدة لحساب وزارة الزراعة نقدا وبقروض.
• ﻣﺸﺮوع إدارة اﻤﻟﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ  -ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻐﺎر اﻤﻟﺰارﻋﻴﻦ لتحسين املحافظة على اﻟﺘﺮﺑﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻷرا�ﺿﻲ وﻣﺼﺎدر اﻤﻟﻴﺎﻩ اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ
وﺗﻮﻓﻴﺮاﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ.12
ُ
تستكمل هذه البرامج االئتمانية ببرامج تدريبية مقدمة من مختلف الجمعيات الزراعية ،مثل الجمعية األردنية ملصدري ومنتجي
الخضاروالفواكه ( )JEPAوالجمعية األردنية ملصدري منتجات الزيتون ( )JOPEAوجمعية التمور األردنية والجمعية األردنية للزهور
ونباتات الزينة.
الجودة العالية
 - 5البنية التحتية الزراعية ذات
196
توفر املناطق الحرة واملناطق التنموية في األردن بنية تحتية عالية الجودة وبيئة مبسطة إلدارة األعمال التجارية املعززة بمجموعة
191
الحوافزالجذابة ،مما يوفرللمستثمرين أصحاب األعمال التجارية الزراعية إعفاءات من ضريبة الدخل على الشركات وتخفيضات
190إلى جانب اإلعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة املبيعاتً .
ووفقا ملؤشر الغذاء العالمي ،يعد
على األرباح الناتجة عن الصادرات،
169
التقلب املنخفض بشدة في اإلنتاج الزراعي ووجود املرافق الكافية لتخزين املحاصيل والبنية التحتية الزراعية ذات الجودة العالية
من بين نقاط القوة الرئيسية التي164تميز القطاع الزراعي في األردن .يقارن املؤشر بين الفئات واملتوسط العالمي ويمنح درجة من
 = 100( 100أفضل) .تبلغ نسبة اإلنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي  ٪22.5فوق املتوسط العالمي ،مما يشير إلى القدرة
التنافسية للقطاع على املستوى العالمي.13

ً
وفقا لمؤشر األمن الغذائي العالمي
ترتيب األردن





ﺗﻘﻠﺐ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺟﻮد ﻣﺮاﻓﻖ ﻛﺎﻓﯿﺔ
ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ

مؤسسة اإلقراض الزراعي،
مؤشر األمن الغذائي العالمي ،سبتمبر 2017

12
13
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اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺰراﻋﻲ

ا ﻟﺒﻨﯿﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ

عناوين االتصال
املبنى الرئي�سي
الدوار الخامس :شارع مو�سى بن نصير ،ص .ب893 .
عمان  ،11821األردن
الهاتف+962)6(5608400 :
فاكس+962)6(5608416 :
البريد االلكترونيinfo@jic.gov.jo :
املوقع االلكترونيwww.jic.gov.jo :

