التجارة والغذاء في األردن
م .محمد البطاينة
رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة األمريكية في االردن

مقدمة
يُعدُ ُتوفيرُالغذاءُلإلنسانُبالمرتبةُاألولىُفيُسُلمُأولوياتُمستلزماتُالحياةُ.ويمكنُتوفيرُالغذاءُعنُطريقُإنتاجهُمحلياُُ،
وتصديرُالفائضُمنهُ،وكذلكُاستيرادُالموادُالتيُالُتتوفرُأوُتنتجُُمحلياُُبكمياتُتسدُُالحاجةُ:كما؛ُونوعا؛ُوسعرا؛ُوتوقيتاُُ .
إنُإنتاجُالغذاءُهوُببساطةُعمليةُتحويلُالمياهُإلىُمنتجُزراعيُأوُحيوانيُ.وكونُاألردنُمنُأفقرُأربعُدولُبالعالمُمائياُ،
فهناكُمنُيعتقدُأنهُيجبُتوفيرُالمياه ُللشربُوالحاجاتُالمدنيةُاألخرىُفقطُ ،ووقفُإنتاجُالغذاءُمحلياُُ .وهذا ُأمر ُغير ُسليمُ،
والُيمكنُتطبيقهُألسبابُعديدةُ.فالخيارُالوحيدُهوُأنُيتمُإحداثُنقلةُنوعيةُبالزراعةُواإلنتاجُالحيوانيُإلىُمستوىُيبررُ
استعمالُهذاُالكمُالكبيرُالالزمُمنُالمياهُيصلُإلىُأكثرُمنُُ%60منُالمياهُالمتوفرةُ .
لذلكُسيكونُلهذهُالنقلةُالنوعيةُانعكاسُإيجابيُعلىُالصناعةُالزراعيةُواالتجارُبهاُبشكلُأفضلُ،بحيثُيكونُبمجملهُداعماُُ
رئيسيا ُللدخلُالقوميُللبالدُ.وهناُيجب ُعدمُالفصلُبينُاألقطابُالثالثةُ:المياه؛ ُوُالطاقة؛ ُوالغذاءُ.فالُيمكنُأنُيتمُالتعاملُ
معُأيُمنهاُدونُالقطبينُاآلخرينُ ُُُُ.

القطاع الرزاعي في األردن
ويواجهُالقطاعُالزراعيُفيُاألردنُالعديدُمنُالتحديات؛ ُنظراُللظروفُالمناخيةُوشحُالمواردُالمائيةُ،ومنُأبرزُالمشكالتُ
المتعلقةُبالقطاعُالزراعيُ:عدمُتوفرُاألراضيُالقابلةُللزراعةُبمساحاتُمجديةُاقتصادياُ؛ ُوشحُ ُالمياهُسواءُالعذبةُمنهاُأوُ
المكرُرةُوتلوثها؛ُوانجرافُالتربة؛ُوازالةُالغاباتُوالتصحُر؛ُوعبءُاالزديادُالسكانيُالمفاجىءُعلىُالثرواتُالطبيعيةُللبالدُ
نتيجةُهجرةُالالجئينُإضافةُإلىُإغالقُالحدودُلألسواقُالتقليديةُأوُالوصولُعبرهاُلألسواقُاألخرىُ .
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وتبلغ ُمساحة ُالمملكة ُاإلجمالية ُُ 89.213كم ُمربعُ ،وتتمتع ُبتنوع ُطبيعي ُوبيئي ُكبيرين ُرغم ُصغر ُمساحتهُ ،وتشكلُ
األراضيُالزراعيةُنسبةُأقلُمنُُ %10منُمساحةُالمملكةُالكليةُ،إذُإن ُُ %3فقطُمنُهذهُاألراضيُمستغلةُزراعياُ.وتقعُ
أغلبيةُاالراضيُفيُواديُاألردن ُالتي ُتروىُمنُمياهُالصرفُالصحيُالمعالجةُوالمختلطةُمعُالمياهُالسطحيةُالعذبةُ،بينماُ
تعتمدُالمرتفعاتُأساساُُعلىُآبارُالمياهُالجوفية؛ ماُيجعلُالمملكةُتعتمدُاعتماداُرئيسياُعلىُمياهُاألمطارُ،األمرُالذيُيعدُُمنُ
أهمُمعوقاتُالتنميةُفيُالقطاعُالزراعيُ.ويبينُالشكلُرقمُ(ُ)1نمطُاستخدامُاألراضيُونشاطهاُاالقتصاديُفيُاألردنُ .
الشكل رقم ( :)1نمط استخدام األراضي ونشاطها االقتصادي في األردن

المصدر :تقرير حالة البيئة في األردن  ،2016و ازرة البيئة األردنية.

إضافةُالىُذلكُيساهمُالقطاعُالزراعيُبماُنسبتهُُ%3.8منُالناتجُالمحليُاإلجماليُفيُالعامُُ،2016وتقدرُمساهمةُاإلنتاجُ
الحيوانيُبحواليُالثلثُمنُقيمةُاإلنتاجُالزراعيُ،وتمثلُاألغنامُوالماعزُحواليُُ%90منهاُ،و يعملُفيُهذاُالقطاعُُ%3.5
منُمجموعُالقوىُالعاملةُ.وتسعىُالمملكةُحاليا ُإلى ُتطويرُقطاعُالزراعةُ ،فضال ُعن ُالعملُعلىُاستقطابُرؤوسُاألموالُ
لالستثمار ُفي ُهذا ُالقطاعُ ُ .وتتوزع ُاالستثمارات ُالمستهدفة ُعلى ُمشاريع زراعة ُالمحاصيل ُ(ُ ،)%36وعمليات ُتطويرُ
المزارعُواألراضيُالحرجيةُالزراعيةُ(ُ،)%47والخدماتُالمساندةُ(ُ .)%16ويبينُالشكلُرقمُ(ُ)2تطورُمساهمةُالقطاعُ
الزراعيُمنُالناتجُالمحليُاإلجماليُخاللُاألعوامُمنُُ .2016-2002
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الشكل رقم ( :)2تطور مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي خالل األعوام من 2016-2002

المصدر :منشورات البنك المركزي األردني لألعوام .2016-2002

التجارة والغذاء الزراعي
لقدُنجحتُالمملكةُفيُاألعوامُالسابقةُفيُتحقيقُاالكتفاءُالذاتيُفيُعددُمنُالمنتجاتُالزراعية ُ/مثلُ:زيتُالزيتون؛ُواللبنُ،
إالُأنُالكثيرُمنُالمنتجاتُالغذائيةُاألساسيةُ،مثلُ:أنواعُالقمح؛ُومشتقاتُالحليب؛ُوالسكر؛ُواللحومُالحمراء؛ُوالخضراواتُ،
تستوردُمنُالخارجُ .ومنُأهمُالمحاصيلُالزراعيةُالرئيسيةُفيُاألردنُ :الحمضيات؛ ُوأشجارُالفاكهة؛ ُوالخضراواتُ:مثلُ
الطماطم؛ ُوالباذنجان؛ ُوالخيار؛ ُوالقرنبيط؛ُ،والملفوفُ .وتشكلُالصادراتُالزراعيةُُ %16.9منُمجموع صادراتُالمملكةُ،
بينماُتشكلُالمستورداتُحواليُُ %18.8للعامُُ،2016بحيثُتصدرُحوالي ُُ ُ %92منُالمنتجاتُالزراعيةُإلىُاألسواقُ
العربيةُخصوصاُالمملكةُالعربيةُالسعودية؛ُواإلماراتُالعربية المتحدة؛ُوالكويت؛ُوسورية؛ُوقطرُ.ولقدُنمتُالصادرات منُ
المنتجات ُالزراعية ُبنسبة ُُ %9.9العام ُُ 1995مقارنة ُبما ُنسبته ُُ %16.9العام ُُ .2016ومن أهم ُالصادرات ُالزراعيةُ-
الصناعيةُ:الطماطم؛ُوالزيوتُالمهدرجة؛ُوالسجائرُ.وأهمُالدولُالمستوردةُمنهاُالمنتجاتُالزراعية هيُ:العراق؛ُواإلماراتُ
العربية ُالمتحدة؛ ُوسوريةُ .ويبين ُالجدول ُرقم ُ(ُ )1تطور ُحجم ُالصادرات ُوالمستوردات ُمن ُالمنتجات ُالزراعية ُللمملكةُ
لألعوامُمنُ(ُ .)2016-1995
ُ
ُ
ُ
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الجدول رقم ( )1تطور حجم الصادرات والمستوردات من المنتجات الزراعية للمملكة لألعوام من ( )2016-1995باأللف دينار
الصادرات
2005

2010

2015

2016

1995

15,599 15,327

10,676

33,353

147,259

98,819

منتجاتُاأللبانُوالبيض

2,743

6,493

29,446

38,570

29,484

30,271

الحبوبُومحضراتهاُ

3,174

2,304

7,334

19,865

24,520

15,801

الحيواناتُالحية

الخضراوات
الفواكهُوالمكسرات

2000

305,985 399,774 323,839 158,658 59,109 53,821
12,740 14,393

23,926

68,460

116,704 141,365

األعالف

553

12,415

6,416

12,905

19,658

25,438

المشروباتُ

5,052

3,082

22,900

32,930

30,409

28,025

المستوردات
1995

2000

2015

2016

2005

2010

الحيواناتُالحية

34,983 29,846

38,257

51,559

اللحومُواألسماكُومحضراتها

53,589 51,496

96,674

345,786 417,100 264,402

منتجاتُاأللبانُوالبيض ُُُُُُُُُُ

48,143 39,124

88,768

178,685 213,033 146,547

الحنطةُودقيقها

68,701 40,992

90,461

313,275 157,865 135,882

األرزُ

28,980 21,721

42,018

84,100

102,085 134,686

الشعير

38,514 37,775

71,234

96,518

134,971 110,756

الذرة

36,547 35,464

47,132

121,384 108,915 114,704

160,571 153,258

الفواكهُُوالخضراواتُوالمكسرات 393,593 370,756 226,825 101,991 64,333 43,194
السكر

32,217 29,684

54,910

126,229 111,579 142,091

ُبنُوشايُوكاكاوُوتوابل

33,451 24,516

43,297

178,720 184,327 105,177

األعالف

54,303 40,434

53,641

162,861 147,798 117,139

27,207

45,271

52,419

التبغُومصنوعاته

8,180

48,236

61,911

المصدر :منشورات البنك المركزي األردني لألعوام من .2016-1995

ُ
ازدادُاالهتمامُفيُقطاعُاألغذيةُمنُجانب ُالمنظماتُالوطنيةُوالدوليةُفيُاآلونةُاألخيرةُ،إذ ُشهدُاإلنتاجُالزراعيُتوسعاُُ
وتطوُراُ ُخاللُالعقودُالماضيةُ،ويعزىُذلكُ -بشكلُأساسيُ -إلىُالتوسعُفيُمشاريعُالري؛ ُوزيادةُفيُعددُالمشاريعُالمموُلةُ
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منُالخارج؛ ُوإدخالُتكنولوجياُجديدةُفيُعملياتُاإلنتاج؛ ُوإدخالُأصنافُجديدةُمهجنةُعاليةُالجودةُ .بحيثُتمتازُالمملكةُ
بأمور ُعديدة ُمن ُأهمهاُ :وجودُمناخات ُمتعددة ُبمسافات ُقريبة ُمن ُبعضها؛ ُووجود ُغور ُاألردنُ ،وهو ُبمثابة ُبيت ُزراعيُ
طبيعي ُكبير ُيمكن ُاستغالل ُمنتجاته ُفي ُوقت ُتكون ُفيه ُمعظم ُالدول ُاألوروبيةُ ،وبخاصة ُغير ُالقادرة ُعلى ُاإلنتاج ُنتيجةُ
البرودةُ،إضافةُإلىُسهولةُالوصولُبريا ُلدولُالخليج؛ ُوازديادُالطلبُعلىُالمنتجُاألردنيُ ،وبخاصة ُفيُفصلُالصيفُبعدُ
انقطاعُالخطوطُالبريةُمنُتركياُوأوروباُإلىُالخليجُعبرُسورية ُوالعراقُ.ويبينُالجدولُرقمُ(ُ)2أهمُالشركاءُالتجاريينُ
للصادراتُوالمستورداتُاألردنيةُلألعوامُمنُُ .2015-2013
ُ
الجدول رقم ( :)2أهم الشركاء التجاريين للصادرات والمستوردات األردنية لألعوام من 2015-2013

ة
المصدر :جامعة الدول العربية.
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إنُالطفرةُالسكانيةُفيُاألردنُأوصلتُتعدادهُإلىُُ 10ماليين ُنسمةُ ،وأصبحُحجمُالسوقُالمحلية ُأكبرُ.وهناكُارتفاعُفيُ
معدالتُالبطالةُ،ويمكنُتشغيلُالمتعطلينُعنُالعملُاذاُماُتمُالنهوضُبالقطاعُليؤمُنُوظائفُدائمةُ،وليسُموسميةُمعُمزاياُ
ضروريةُكتأمينُصحيُ،وضمانُاجتماعيُوغيرُذلكُ .
وارتفعت ُاستيرادات ُالمملكة ُمن ُالمواد ُالغذائية ُمن ُُ 2.5مليارُدينار ُأردني ُفي ُالعام ُُ 2000لتصل ُإلى ُحوالي ُُ 15مليارُ
دينارُأردنيُفيُالعامُُ،2016فيُحين ُقفزتُصادراتناُمنُُ 1مليارُدينارُأردنيُإلىُُ 4.5مليارُدينارُأردني ُخاللُالفترةُ
نفسهاُ .وتعد ُهذهُاألرقامُمرتفعةُ،إذُإن ُنسبةُالعجزُما ُبينُاالستيرادُوالتصديرُتضخمت ُمعُازديادهماُ.وعليه؛ ُيجبُزيادةُ
إ نتاجُالموادُالغذائيةُالمناسبةُللظروفُوالمعطياتُالمحليةُمعُالتركيزُعلىُُاألصنافُالتيُتميزناُوتعودُعليناُبأكبرُمنفعةُ
ممكنةُ.ويبينُالشكلُرقمُ(ُ)3تطورُالعجزُفيُالميزانُالتجاريُلألعوامُمنُُ .2016-2000
الشكل رقم ( )3تطور العجز في الميزان التجاري لألعوام من 2016-2000

المصدر :منشورات البنك المركزي األردني لألعوام من .2016-2000

وعليهُ،الُبدُللحكومةُمنُاتباعُسياساتُوبرامجُتعزُزُهذاُالقطاعُلتضمنُللبلدُأمنهُالغذائيُ،وتعودُبالفائدةُاالقتصاديةُعليهُ،
وت َّشغِلُعدداُكبيراُمنُمواطنيهُسواءُبطريقةُمباشرةُأوُغيرُمباشرةُبالقطاعاتُالمساندةُالداعمةُللقطاعُالغذائي.
ُ
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