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JEPA
Jordan Exporters and Producers Association for 

Fruit and Vegetables 
والفواكةاالردنية لمصدري ومنتجي الخضار الجمعية 

ق اهمية تطبيق ممارسات زراعية جيدة وطنية السوا
التصدير

زهير جويحان
4/12/2019

 

الجمعية االردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة
 من قبل مجموعة من المنتجين  والمصدرين  الزراعيين 1993تاسست عام –

ومقدمي الخدمات للقطاع البستاني االردني
.جمعية اعمال غير ربحية–
ي القطاع االزراع– ة ف ات العامل ي تظهر الجمعية كعالمة تميز بين الجمعي ي ف

.األردن
دى دور– ى م ز عل اني للتمي دهللا الث ك عب ة المل ائزة جالل ى ج لت عل ين حص ت

).2006, 2009(متتاليتين 
ة والزراعة– ة األغذي ائزة الفضية لمنظم ى الج ام   FAOحصلت عل  2009ع

.وذلك لخدماتها المميزة التي تقدمها ألعضائها
داف– ا تتعاون الجمعية مع كافة مؤسسات القطاع العام والخاص لتحقيق أه ها كم

.تتعاون مع الجهات المانحة الدولية
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والعمل كجزء   .joorg.jepa.wwwالمعلومات من خالل موقع إلكتروني مميز 1.
اث ة واألبح ة والعالمي ة واإلقليمي ويقية المحلي ات التس ة المعلوم ن منظوم ن  م ع

ار ات ، التج ة والتعليم عار، األنظم اج ، األس دخالت اإلنت ث م ن حي ه األسواق م
.البينية ، المواصفات والمعايير ، األحداث التسويقية ، والمنافسين

األردنإنتاج خارطة 2.

:االستشارات. 3

.الدراسات واألبحاث‐
.البحث عن الفرص التسويقية‐
).G.Gap(التأهيل لشهادات الجودة العالمية‐
.عمليات ما بعد الحصاد ‐
:الخدمات الترويجية. 4
.المعارض المحلية والعالمية‐
).المصدرين والمستودين(البعثات التجارية ‐
الشحنات التجريبية والجوالت االستطالعية‐

.المطبوعات والمنشوردات الترويجية‐
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FRUITLOGISTICA2009
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:التدريب. 5

.للموظفين. أ   

.لألعضاء. ب 

.الدفاع عن مصالح األعضاء. 6

الح شبكة محلية واقليمية ودولية من  العالقات التي تستند الى المص7.
.المشتركة في تامين الغذاء ذو المواصفات العالية الجودة والسالمة
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جارية منذ تاسيس الجمعية وحتى يوما هذا الجمعية تقوم باستقبال الوفود الت •
ا والمشاركة بالمعارض العالمية ودراسة االسواق والزيارات الخارجية ، ومن هن

نافس تم التعرف على متطلبات االسواق من شهادات الجودة النه ال يمكن لنا ان ن
.في االسواق العالمية دون حصول المزارع  والمصدرعلى شهادات الجودة
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من  2004بدأت فكره تطبيق الممارسات الزراعية الجيده في عام •
.ةخالل مشروع كفاءة ومن خالل مشروع تنمية الصادرات البستاني

فاءة تم تاهيل عدد من موظفي الجمعية بتلك الفترة من خالل مشروع ك•
ن من خالل حيث تم عقد دوره تدريبة لتاهيل وتدريب مستشارين وفنيي
.التعاقد مع شركة انتجرا الدولية المتخصصة في هذاالمجال

ي عقد عدد من الورش التدريبة لمزارعين ومهندسين ومرشدين ف•
كرة  فمختلف انحاء المملكة من الشمال الى الجنوب لطرح وترويج 

الجيدةالممارسات الزراعية 

عه على تم انتاج فلم تعريفي عن الممارسات الزراعية الجيدة وتوزي•
المهتمين والمزارعين من خالل الورش التي تم عقدها

وايضا تم طباعة مطوية عن اهمية الشهادة ومتطلباتها•

تم عمل بوسترات عن شهادة الممارسات الزرعية الجيدة•
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ل ومن ثم بدات عملية التعاقد مع المزارع  والمصدرلالشراف والتاهي•
بير   للحصول على  شهادة الممارسات الزراعية الجيدة وتم تاهيل عدد ك

  من المزارع على متطلبات الشهادة عن طريق الجمعية ومن خالل ذلك
تم تطبيق مفهوم الزراعة التعاقدية بين المزارعين والمصدرين

تم تأهيل عدد جديد من موظفي الجمعية ايضا للعمل •
G.GAPكمستشارين
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لماذا الممارسات الزراعية الجيدة؟

فتح األسواق الخارجية للمنتج من خالل .1
دخول المنتجات الى السوبر ماركت 

األوروبي

 ان حصة اسواق السوبر ماركت من الخضار و الفواكه•
في ايطاليا % 65و تتجاوز % 85في بريطانيا تبلغ 

ا و الحصول على الشهادة فقط هو م, وألمانيا وفرنسا
ي يمكن المنتج من التسويق من خالل السوبر ماركت ف

.اوروبا
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زيادة هامش الربح والتنافسية للمنتجات.2

المنتجات تعطي الشهادات افضلية تسويقية للمنتجات مقارنة ب•
.غير الحاصلة عليها

ر تتراوح الفروق بين المنتجات المباعة من خالل السوب•
% 20ماركت وتلك المباعة في األسواق المركزية ما بين 

% 35الى 
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من خالل نظام المزرعة أو المشغل ايجاد نظام دقيق للعمل داخل .3
التسجيل

سجالت توضح كل أنشطة اإلنتاج توفير•
يمكن لحفظ السجالت أن يساعد في فهم كيف تظهر •

 ً المشكالت والمساعدة في منع وقوعها الحقا
م وجود السجالت يعمل على ضبط اداء العاملين و اشعاره•

بالمسؤولية في المزرعة و يحدد مهمات كل فرد
ل و عمليات التسجيل تضبط مستودعات المزرعة او المشغ•

.تحافظ على الموارد الموجودة

التوثيق

GLOBALG.A.P.



06/12/2019

12

عامل جذب للمصدرين و ميزة تفضيلية للمنتجينالشهادات . 4

يفضل مصدرو الخضار والفواكه التعامل مع المزارع •
:الحاصلة على الشهادة نتيجة ل

مطالبة األسواق األوربية لتطبيق هذه الشهادة  –

الحرص على تحقيق اسعار افضل للمنتجات –

سهولة تسويق المنتجات في األسواق–

القدرة على تتبع المنتج–

توفير في مدخالت االنتاج. 5

تشترط الشهادة و جود شخص مؤهل إلعطاء التعليمات •
قلل المتعلقة بعمليات رش المبيدات واستخدام األسمدة مما ي

من أي استخدام مفرط او خاطئ لمدخالت االنتاج

قلل من وجود العمالة المدربة على كيفية التعامل مع المنتج ت•
كميات الفاقد اثناء الحصاد وما بعد الحصاد
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على معدات المزرعة بحالة جيدة دائماالمحافظة . 6

أه ان عملية الصيانة و المعايرة آلالت المزرعة او المنش•
ها و و التي تفرضها الشهادات تساهم في المحافظة علي

.اطالة العمر التشغيلي لها 

 باإلضافة لوجود عمال مدربين قادرين على التعامل•
عطال بالشكل السليم مع المعدات المستخدمة يقلل من األ

الناتجة عن سوء االستخدام
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البيئيـة-7

البيئة تقليل اآلثار السلبية لبعض النشاطات الزراعية على

تية تحسين البيئة لصالح المجتمع المحلي والحياة النبا
والحيوانية

ى توفر خطط لتحويل المواقع غير المنتجة في المزرعة إل
مناطق محمية لتعزيز الحياة النباتية والحيوانية
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شكرا لحسن إستماعكم


