
 ٢٠٠٤ورشة التسويق الزراعي 

ــوم ــة للعلــ ــة العربيــ ــتمرت الجمعيــ اســ
١٩٩٧االقتصادية واالجتماعية الزراعية ومنــذ عـام          

بعقــد ورشــة التســويق الزراعــي بشــكل منتظــم
 . تناولت خاللها جوانب مختلفة للتسويق

وعقدت ورش التسويق الدوريـة بالتعــاون
مـــع وزارة الزراعـــة ومجلـــس النقابـــات الزراعيـــة
ونقابة المهندسين الزراعيين وآــان آخرهــا ورشـة

بتوصــيات الــتي خرجــت    ٢٠٠٣التسويق الزراعي   
مهمة تم تعميمهـا علــى آافــة الجهــات الحكوميـة
والخاصة ومتابعة تنفيــذها معهــا ممــا حقــق نتائـج

 .. ممتازة

قامت الجمعيــة هــذا العـام وبالتعـاون مــع
وزارة الزراعــة ومجلــس النقابــات الزراعيــة ونقابــة
عداد لورشـة التســويق المهندسين الزراعيين باال

فـــي فنـــدق ٢٠/٦/٢٠٠٤بتـــاريخ   ٢٠٠٤الزراعـــي 
 . عمان -ميريديان

الورشة برعاية آريمة من معالـي وأقيمت
حـازم الناصــر.  وزير المياه والــري ووزيـر الزراعــة د       

ــي ــز االستشــاري التقن ــن المرآ ــل م ــدعم آام وب
الـــذي ٢٠٠٤منظـــم مؤتمـــر السوســـنة العلمـــي    

أقيمــت الورشــة آجــزء مــن فعالياتــه، وقــد ميزهــا
الحضور المتخصــص الجيــد والنقــاش الفاعـل فــي

 موضوع الورشة

" الفعاليات التسويقية والتصديرية والخدمات األساسية"

 شرآات التسويق 

  
:معت لجنة التوصيات حسب البرنامج وخلصت الى التوصيات التالية

 ٢٠٠٤شة التسويق الزراعي 

 :٢٠٠٣ت الورشة السابقة 

 .توصية التعليم واالرشاد التسويقي/ التي لم تنفذ  ٢٠٠٣وصيات ورشة التسويق الزراعي

 :٢٠٠٤ت الورشة لهذا العام 

  :مشروع تنمية الصادرات البستانية: لى

شة عمل لمناقشة انجازات مشروع الحاصالت البستانية والمعوقات والتطلعات المستقبلية والتوجهـات التنفيذيـة لــه، بحيــث
 ٢٠٠٤٫على أن يتم متابعة ذلك في المؤتمر القادم ضمن توصيات . بر عدد من المعنيين

علـى الجــودة  ى ايجاد اسم تجاري للمنتوجات األردنية بحيث توضع مواصفات معينة للمنتج الذي يحمــل العالمـة، والتأآيـد                              
 .للمحافظة على سمعة المنتوجات الزراعية األردنية في الخارج

التعاقــدات الزراعيــة المتعلقــة بالمشــروع ضــمن شــروط وتعليمــات/ لى ايجاد طرف متخصص للتحكيم في مجـاالت الزراعــة
 

 .في اعتماد مديرية شهادات المطابقة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الصدار شهادات مطابقة للصادرات الزراعية
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وصوًال الى تنفيذ مشروع خاص لمســاعدة وتحفــيز المــزارعين فــي الحصــول EurepGAPجهود الجهات ذات العالقة بشهادات
 .وايجاد الجهات الداعمة لحصول المزارعين عليها EurepGAPت

  :شرآة التسويق: ية

   .لى أن يستفيد القطاع الخاص من تجارب الشرآات التسويقية السابقة

 .كومة توزيع الحوافز على الشرآات المنشأة في حال إنشاء أآثر من شرآة

 .وزارة الزراعة لحثها على انشاء مراآز تجارية خارجية لخدمة قطاع التصدير والشرآات التسويقية مدعومة من قبل الحكومة

مؤسسة االقراض الزراعي لتشجيع االستثمارات في مجال التسويق الزراعي والخــدمات التسـويقية وتوفــير التمويـل الــالزم

تسويق مساهمة خاصـة بعـد صــدور دراسـات الجـدوى) شرآات(وزارة الزراعة بمشاورة القطاع الخاص حول تأسيس شرآة
 .لفنية لها

 :البنية التحتية للصادرات البستانية: ثة

التدريج والتعبئة يراعى عند تزويدها بالمعدات أن تكون حسب متطلبــات واحتياجـات المنطقـة وأن) محطات(ز وانشاء مراآز        
 .هذه المراآز ذات آفاءة عالية للمحافظة عليها وصيانتها دوريًا

 .ستمرار اشراك القطاع الخاص في المشاورات االقتصادية وخطة عمل المحطات

 . توزيع الجغرافي والبيئي واالنتاجي للمحطات األربعة التابعة للبنية التحتية

 :خدمات النقل المبرد : بعة

 .شاحنات األردنية للمنافسة مع شاحنات شرآات الدول األخرى دون امتيازات

 .ظر في اتفاقيات النقل مع الدول األخرى لخدمة الصادرات البستانية

 :الصادرات والمصدرين: امسة

 .طاع المصدرين ووضع شروط لمزاولة مهنة التصدير

 .ى وضع آلية رقابة على نوعية الصادرات األردنية

 :سادسة

شـرآات التسويق،الصــادرات البســتانية، البنيـة( التنسيق بين الجهات المختلفة لتوحيد الجهود في المشـاريع المتشــابهة                         

 :سابعة

 :ة

وصياغة آتب رسمية لكل الجهات التي ترعــى أو تشــارك فــي هـذه . ة متابعة التوصيات مع آل الجهات وايجاد ضابط ارتباط                  
 .حيد الجهود والتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذ التوصيات

 العالقة بالقطاع الزراعي من أجل توحيد جهود اقامة ورشات العمل، المؤتمرات ، الندوات واأليام العلميةجميع الجهات ذات 
 .لتكرار واالزدواجية في االنفاق والجهد
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