
 (JEDCO) االقتصاديةاملشاريع  املؤسسة األردنية لتطوير

تطوير للقطاع اخلاص يف األردن من خالل  دعما 2791عام  (JEDCO)قتصادية املشاريع اال تأسست املؤسسة األردنية لتطوير

 ويتوىل وماليًا إداريًا وهي مؤسسة مستقلة .والتأهيل يف األسواق العاملية النمو على ومساعدتها واملتوسطة والصغرية املشاريع الناشئة

 .واخلاص العام القطاعني عن ممثلني عضويته يف ويضم والتموين، والتجارة الصناعة وزير يرأسه إدارة جملس إدارتها

ملصممة ا الدعممن خالل برامج يف إمكانية وصول الشركات األردنية الصغرية واملتوسطة إىل األسواق العاملية تتمثل رؤية املؤسسة 

الناشئة  األردنية للشركات والتسويقية تطوير القدرات الفنية واإلداريةي بأعلى معايري إدارة األعمال لغايات اليت تفبعناية و

 .العاملية التنافسية قدرتهايف  زيادةالو االستدامة يف بيئة أعماهلا، مما يؤدي إىل واملتوسطة والصغرية

 .(REGEP)مشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل  إحداها تنفذ املؤسسة برامج دعم عديدة

 :(REGEP) والتشغيل مشروع التنمية االقتصادية الريفية

للمزارعني أصحاب  واملالي الفين الدعم يوفر (IFAD)مشروع زراعي تنموي ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

يتكون  الزراعية، املنتجات ومصدري األغذية ومصنعي املزارعني مجعيات وجمموعات واملرأة وشباب الريف، الصغرية احليازات

املشروع من مكونني رئيسيني يعمالن مًعا لتحقيق األثر املستهدف واملتمثل يف خلق فرص عمل منتجة وتوليد الدخل لفقراء الريف 

التعامل مع و ،تحفيز وبناء القدرات وتنمية املشاريعلل املشروع أنشطة تصميم مت ؛اصة الشباب والنساء خب)فئات املستضعفة وال

 وتعزيز اجلودة، معايري وحتسني األسواق، إىل الوصول تعزيز بهدف واخلضروات الفواكه سالسل يف الرئيسية التحديات

 تطويرل مدخالت وتقديم ،واسع نطاق على لنشرها املمارسات وأفضل املستفادة الدروس واستخالص القيمة؛ سالسل ترابطات

 املستهدفة اجملموعة ألعضاء املناسبة املالية املنتجات من جمموعة إىل الوصول زيادة أيضاو ؛الوطنية واالسرتاتيجيات السياسات

  .واملتوسطة والصغرية الصغر املتناهية الريفية والشركات املنتجني ومجعيات

 (MOPIC)ردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تفاقية بني احلكومة األاتوقيع ، بعد 1122 آذار 12يف شروع املبدأ 

 يف سنوات ثالث ملدة لتمديد املشروع (AF) اإلضايف التمويل اتفاقية مت توقيع؛ (IFAD)والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 .1112 آذار   12 انتهاء املشروع تاريخ ليصبح 1111 تشرين األول

من خالل وحدة مشروع التنمية االقتصادية الريفية بإدارة املشروع (JEDCO)  املشاريع االقتصاديةتقوم املؤسسة األردنية لتطوير 

 .والتشغيل اليت مت تأسيسها إلدارة ومتابعة تنفيذ أنشطة املشروع وإجنازاته

 الشركاء:

 .هولندا مملكة وحكومةالزراعية املشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية 



 الشركاء وفقا لالتفاقيات املوقعة من املشروع ومكوناته من خالل جمموعةبتنفيذ  األردنية لتطوير املشاريع االقتصاديةتقوم املؤسسة 

 معهم. هؤالء الشركاء هم:

 املركز الوطين للبحوث الزراعية (NARC): احلقلية املزارعني مدارس الزراعي عن طريق اإلرشاد خدمات يقدم 

(FFS) التقنيات دخالإ وتشجيع اجليدة الزراعية املمارسات تبين ىلإ تهدف القيمة، و اليت عالية خمتارة حملاصيل 

 .احلديثة

  مؤسسة نهر األردن(JRF): األردن نهر مؤسسة مع التعاقد مت (JRF) االدخار ومجعيات جمموعات ودعم لتطوير 

 .املزارعني مجعيات/  جملموعات اخلاص والتدريب والتسويق األعمال وتوجيه واالئتمان

 ردنية ملصدري ومنتجي اخلضار والفواكهاجلمعية األ (JEPA):  وجتار املنتجني وكبار املزارعني صغار بني الروابطعقد 

 السوق دراسات عدادإيف  واملشاركة التجارية واملعارض االستطالعية اجلوالت تنظيم و. واملصدرين واملوردين التجزئة

 .العمل وورش التدريبية والدورات

 ردنيةؤسسة املواصفات واملقاييس األم (JSMO): منح  مبتطلبات يتعلق فيما واملصدرين للمزارعني توعوًيا تدريًبا توفر

 للمزارعني Global GAP شهادات ملنح التدقيقالتفتيش و اتعملي جراءبإ تقومشهادات املطابقة بأنواعها؛ و

 .واملصدرين املزارعني ومجعيات

 البنك املركزي االردني (CBJ): املؤسسات خالل من والذي يتم تنفيذه ؛الريفي التمويل مكون تنفيذ عن مسؤول 

 .املستهدفة للفئات اإلقراض خدمات لتقديم سالميةالبنوك التجارية واإلقراضية امليكروية واإل

 :املشروع وخدمات أهداف ملخص

 مبا الصلة ذات احلكومية االسرتاتيجيات مجيع يف تظهر واليت الرئيسية، األولويات جملموعة من بشكل مباشر املشروعيتطرق 

 :ذلك يف

  حتسني فرص احلصول على التمويل يف املناطق الريفية من خالل بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار املزارعني

 والشركات الزراعية الصغرية واملتوسطة.

 وتنظيمها القيمة سلسلة كفاءة وحتسني القيمة سالسل يف الصغرية احليازات أصحاب املزارعني دمج. 

 اجلودة عالية واخلضروات الفاكهة من الصادرات زيادة. 

 والشباب للنساء الريفية املناطق يف عمل فرص خلق. 

  .املساهمة يف النمو االقتصادي وزيادة الدخل 

 احملافظات املستهدفة: 

 ومعان. ،الكرك، الطفيلة ،اربد، الزرقاء ،املفرق ،مادبا ،البلقاء ،جرش عجلون



 الفئات املستهدفة: 

 :املشروع يستهدف

 السوريني والالجئني األردنيني املواطنني. 

 موظفني أفراد لديها ليس أو/  و ثابت دخل مصدر وجود عدم يف ظل الزراعي القطاع يف تعمل اليت الريفية األسر 

  .السوريني الالجئني أسر ذلك يف مبا) عاملني أو

 كاف غري لكنهو دخللديها  اليت الريفية األسر. 

 والفواكه للخضار املنتجني املزارعني صغار. 

 واملتوسطة الصغرية الزراعية الشركات. 

 املشروع؟ من االستفادة ميكنه من

 الصغرية احليازات املزارعون أصحاب. 

  الريفية واجلمعيات عمال الريفينياألرواد. 

 والشباب النساء) الريف العاطلون عن العمل يف .  

 الريفية املناطق يف واملتوسطة الصغرية املشاريع. 


