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الجمعية االردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة جيبا

من قبل مجموعة من المنتجين  والمصدرين  الزراعيين1994تاسست عام •
ومقدمي الخدمات للقطاع البستاني االردني

.جمعية اعمال غير ربحية•

ايي تظهر الجمعية كعالمة تميز بيين الجمعييات العاملية ايي القطياع االزراعيي•
.األردن

ين حصييلت علييئ جييالز  جالليية الملييا عبييدم العيياني للتميييز علييئ مييد  دورتيي•
(.2009,2006)متتاليتين 

2009عيام  FAOحصيلت عليئ الجيالز  الة يية لمنظمية األغايية والزراعية•
.والا لخدماتها المميز  التي تقدمها ألع الها

كميا هاتتعاون الجمعية مع كااة مؤسسات القطاع العام والخيا  لتحقييأ دايداا•
.تتعاون مع الجهات المانحة الدولية



المعلومييييات ميييين خييييالل موقييييع  لكترونييييي مميييييز . 1WWW.JEPA.ORG.JO

لمييية عاوالعمييل كجييز  ميين منظوميية المعلومييات التسييويقية المحلييية وا قليمييية وال

واألبحيييان عييين األسيييواأ مييين حيييين ميييدخالت ا نتيييا    األسيييعار  األنظمييية 

ويقية   سيييوالتعليميييات   التجيييارن البينيييية   المواصيييةات والمعيييايير   األحيييدان الت

.والمنااسين

خارطة . األردن نتا  2

http://www.jepa.org.jo/


:االستشارات. 3

.الدراسات واألبحان-

.البحن عن الةر  التسويقية-

(.G.GAP)التأايل لشهادات الجود  العالمية-

.عمليات ما بعد الحصاد-

:الخدمات الترويجية. 4

.المعارض المحلية والعالمية-

(.المصدرين والمستودين)البععات التجارية -

الشحنات التجريبية والجوالت االستطالعية-

.المطبوعات والمنشوردات الترويجية-



FRUITLOGISTICA2009



:التدريب. 5

.للموظةين. د

.لألع ا . ب

.الدااع عن مصالح األع ا . 6

شبكة محلية واقليمية ودولية من  العالقات التي تستند الئ المص. الح 7

.المشتركة اي تامين الغاا  او المواصةات العالية الجود  والسالمة



تجربة الجمعية في تطبيق الممارسات
الزراعية الجيدة



جارية تمنا تاسيس الجمعية وحتئ يوما ااا الجمعية تقوم باستقبال الواود ال•

تم ومن اناوالمشاركة بالمعارض العالمية ودراسة االسواأ والزيارات الخارجية   

س اي ننااالتعرف علئ متطلبات االسواأ من شهادات الجود  النه ال يمكن لنا ان 

.شهادات الجود المزارع  والمصدرعلئ االسواأ العالمية دون حصول 







من خالل 2004بددت اكرن تطبيأ الممارسات الزراعية الجيدن اي عام •

.مشروع كةا   ومن خالل مشروع تنمية الصادرات البستانية

ةا   تم تاايل عدد من موظةي الجمعية بتلا الةتر  من خالل مشرون ك•

من خالل حين تم عقد دورن تدريبة لتاايل وتدريب مستشارين وانيين

.التعاقد مع شركة انتجرا الدولية المتخصصة اي اااالمجال



عقد عدد من الورش التدريبة لمزارعين ومهندسين ومرشدين اي•

   اكرمختلف انحا  المملكة من اشمال الئ الجنوب لطرح وترويج 

الجيد الممارسات الزراعية 

عه علئ تم انتا  الم تعريةي عن الممارسات الزراعية الجيد  وتوزي•

المهتمين والمزارعين من خالل الورش التي تم عقداا

واي ا تم طباعة مطوية عن اامية الشهاد  ومتطلباتها•

تم عمل بوسترات عن شهاد  الممارسات الزرعية الجيد •





ل ومن عم بدات عملية التعاقد مع المزارع  والمصدرلالشراف والتااي•

عدد للحصول علئ  شهاد  الممارسات الزراعية الجيد  وبااعل  حصلت

كبير   من المزارع علئ متطلبات الشهاد  عن طريأ الجمعية

عدد جديد من موظةي الجمعية اي ا للعمل ا مستشارينتم تأايل •

G.GAP





لمااا الممارسات الزراعية الجيد ؟



تحقيق . خاصة في %30ِوفر في تكاليف اإلنتاج يصل أحيانا إلى 1

الكيماويةالمبيدات مدخالت األسمدة و

تدريب العاملين وادار  جيد  للمدخالت

وقاية النباتدخصالي •

دخصالي التسميد•

عمال الحصاد•

عمال التعبلة والتدريج•

عمال الرش•



إنتاج زراعي أكثر أمانا  . 2

تقليل المخاطر للصحة والسالمة•

تبع مكانية الت: معلومات دا ل ودو ح عن دصل المواد الغاالية•

العقة اي  نتا  المواد الغاالية•

الر ا واالقتناع بالمواد الغاالية من ناحية الجود  والسالمة•

.





هلبيلا. 3

للبيلة األنظمة الزراعية المرااقة لهان الشهاد  اي دنظمة بيلية وصديقة•
.دكعر من األنظمة الزراعية التقليدية

التأعير السلبي علئ البيلةتقليل •

تنةيا خطة  دار  الحةاظ علئ البيلة•



ع للمزاراإلدارية هذه األنظمة على رفع الكفاءة تعمل . 4
.بدرجة عالية نظرا لوجود السجالت الزراعية

المستودعاتسجل

التسميد

وقاية المحصول

سجل الزراعة 

كميات الري

سجالت الصيانة

اواتير شرا  المبيدات



تحقيق ميزة تسويقية. 6

اي المرور و دولوية ( (G.GAPلمنتجات المزارع الحاصلة علئ شهادات 
.العبور دون  جرا ات اح    ااي  لئ األسواأ الخارجية

شترط معظم شبكات السوبر ماركت الكبر  اي دوروبا ت.اتح اسواأ جديد 
.حصول المزارع علئ معل اان الشهادات

اان الشهادات تسهل عملية التتبع 

لتالي طريقة دسهل ودا ل للوصول  لئ األسواأ خاصة اسواأ التصديروبا
الحصول علئ عالد مادي



التحديات

تكلةة البنية التحتية الالزمة•

زارع قارنتها بالمعدم وجود درسات جدو  اقتصادية كااية للمزارع الحاصة علئ الشهاد  وم•

التقليدية

قله عدد المستشارين المختصين اي الممارسات الزراعية الجيد •

اليوجد طلب من االسواأ التقليدية للشهاد •

G.GAPعدم وجود حااز للمزارع الحاصلة مزرعته علئ شهاد •



•THANK YOU VERY MUCH ! 


