
 (JEDCOالمؤسسة األردنية لتطويرالمشاريع اإلقتصادية )

للتعاون مع القطاع الخاص ودعم وتطوير المشاريع  2791 عام تأسست (JEDCO) المشاريع لتطوير األردنية المؤسسة

 مستقلة منظمة وهي في األردن ومساعدتها على التطور والنمو وايجاد أسواق تصديرية. الناشئة والصغيرة والمتوسطة

ويضم في عضويته ممثلين عن  ،و التموينو والتجارة الصناعة وزير يرأسه إدارة مجلس اداريا و ماليا و يتولى ادارتها

 .القطاعين العام والخاص

 األسواق إلى الوصول على وقادرة متطورة والمتوسطة الصغيرة األردنية الشركات: أن في JEDCO رؤية تتمثل

 القدرات لتطوير األعمال إدارة معايير أعلى تلبي والتي بعناية المصممة الدعم برامج خالل من ذلك تحقيق ويمكن. العالمية

 مستدامة أعمال بيئة إلى يؤدي مما والمتوسطة الصغيرة والشركات الناشئة األردنية للشركات والتسويقية واإلدارية الفنية

 .العالمية التنافسية قدرتها وزيادة

 (REGEP) والتوظيف الريفي االقتصادي النمو مشروع هو JEDCO تنفذها التي العديدة الدعم برامج واحد من

 مشروع التنمية االقتصاديه الريفيه والتشغيل:

وتمويلي ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  تنمويمشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل مشروع زراعي 

(IFAD)جمعيات ومجموعات الريفيين والشباب والنساء المزارعين لصغار والمالي الفني الدعم المشروع وفر، ي 

 لتحقيق مًعا يعمالن مكونين رئيسيين من المشروع يتكون، الزراعية المنتجات ومصدري األغذية ومصنعي المزارعين

 تم، (والنساء الشباب خاصة) والضعفاء الريف لفقراء الدخل وتوليد منتجة عمل فرص خلق في المتمثل المستهدف و األثر

 قيمة سلسال في الرئيسية تناول و التعامل مع التحديات ،تحفيز، وبناء القدرات وتنمية المشاريعلل المشروع أنشطة تصميم

 واستخالص القيمة؛ سالسل ترابطات وتعزيز الجودة، معايير وتحسين األسواق، إلى الوصول لتعزيز والخضروات الفواكه

 واالستراتيجيات السياسات تطويرل مدخالت وتقديم واسع نطاق على لنشرها الممارسات وأفضل المستفادة الدروس

 المنتجين وجمعيات المستهدفة المجموعة ألعضاء المناسبة المالية المنتجات من مجموعة إلى أيًضا الوصول زيادة. الوطنية

توقيع إتفاقية بين ، بعد 1122مارس  12في مشروع البدأ  .والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية الريفية والشركات

تم  .(IFADوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية )( MOPIC)الحكومة االردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي 

 المشروع انتهاء تاريخ ليصبح. 1111 سبتمبر في سنوات ثالث لمدة المشروع لتمديد (AF) اإلضافي تمويل يةاتفاق توقيع

 1112 مارس 12

من خالل وحدة مشروع التنمية بإدارة المشروع (JEDCO) تقوم المؤسسة االردنيه لتطوير المشاريع االقتصاديه 

 .االقتصادية الريفية والتشغيل التي تم تأسيسها إلدارة ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع وإنجازاته

 الشركاء:

 هولندا مملكة وحكومةالمشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

تقوم المؤسسة االردنيه لتطوير المشاريع االقتصاديه بتنفيذ المشروع و مكوناته من خالل مجموعه من الشركاء وفقا 

 لالتفاقيات الموقعه معهم. هؤالء الشركاء هم:

 المركز الوطني للبحوث الزراعية (NARC:) المزارعين مدارس الزراعي عن طريق رشاديةاإل خدمات يقدم 

 وتشجيع الجيدة الزراعية الممارسات تبني الى هدفت و التي القيمة، عالية مختارة لمحاصيل( FFS) الحقلية

 .الحديثة التقنيات ادخال

  مؤسسة نهر األردن(JRF): األردن نهر مؤسسة مع التعاقد تم (JRF )وجمعيات مجموعات ودعم لتطوير 

 .المزارعين جمعيات/  لمجموعات الخاص والتدريب والتسويق األعمال وتوجيه واالئتمان االدخار

 الجمعية االردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه (JEPA:) وكبار المزارعين صغار بين عقد الترابطات 

 والمشاركة تجاريةال معارضالو االستطالعية جوالتال ميتنظ و. والمصدرين والموردين التجزئة وتجار المنتجين

 .العمل وورش التدريبية والدورات السوق دراسات في اعداد



 مؤسسة المواصفات والمقاييس االردني (JSMO:) يتعلق فيما والمصدرين للمزارعين توعويًا تدريبًا توفر 

 للمزارعين Global GAP شهادات لمنح التفتيشباجراء  كمت تقوم. Global GAP شهادة بمتطلبات

 .والمصدرين المزارعين وجمعيات

 البنك المركزي االردني (CBJ:) المؤسسات خالل من و الذي يتم تنفيذه. الريفي التمويل مكون تنفيذ عن مسؤول 

 .المستهدفة للفئات اإلقراض خدمات لتقديم االقراضية الميكروية و البنوك التجارية و االسالمية

 :المشروع وخدمات أهداف ملخص

 ذات الحكومية االستراتيجيات جميع في تظهر والتي الرئيسية، األولويات بشكل مباشرة لمجموعة من المشروعيتطرق 

 :ذلك في بما الصلة

  تحسين فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية من خالل بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار

 الصغيرة والمتوسطة.المزارعين والشركات الزراعية 

 وتنظيمها القيمة سلسلة كفاءة وتحسين القيمة سالسل في الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين دمج 

 الجودة عالية والخضروات الفاكهة من الصادرات زيادة 

 والشباب للنساء الريفية المناطق في عمل فرص خلق. 

  .المساهمة في النمو االقتصادي وزيادة الدخل 

 المحافظات المستهدفة: 

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

 الفئات المستهدفة: 

 :المشروع يستهدف

 نيالسوري نيوالالجئ نيياألردن نيالمواطن. 

 أفراد لديها ليس أو/  و ثابت دخل مصدر وجود عدم مع الزراعي القطاع في تعمل التي الريفية األسر 

 (.السوريين الالجئين أسر ذلك في بما) عاملين أو موظفين

 كاف غيرو لكن  لديها دخل التي الريفية األسر. 

 والفواكه راللخض المنتجين المزارعين صغار. 

 والمتوسطة الصغيرة الزراعية الشركات. 

 المشروع؟ من االستفادة يمكنه من

  الصغيرة الحيازات أصحابالمزارعون. 

  الريفية والجمعيات االعمال الريفيينرواد 

  و(. والشباب النساء) الريف فيالعاطلون عن العمل 

 الريفية المناطق في والمتوسطة الصغيرة المشاريع. 


