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 عام المؤسسة مديرعطوفة كلمة 
ســة إنجــازات المؤسيبــين أهــم والــذي  2019يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لمؤسســة اإلقــراض الزراعــي للعــام 

لـك   ورعاه وذجاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللارؤية والمستندة في رؤاها على والمشاريع التي تعمل على تمويلها 
 . ة والعدالةحرصًا منها على تحقيق منظومة القيم الجوهرية التي تبنتها المؤسسة والمتمثلة في تطبيق مبدأ الشفافي

 لمؤسســةفـي قطــاع التمويـل الزراعــي واستشـعاًرا لتلـك الهميــة واصـلت ا للمكانـة الهامـة التــي تحظـى بهــا المؤسسـة و
م ن خـالل تقـدياإلسـهام فـي التنميـة الزراعيـة والريفيـة الشـاملة مـمسيرة العطـاء والبنـاء لتحقيـق أهـدافها المتمثلـة فـي 

، مـن  ةخدمات تمويليـة تلبـي احتياجـات العـاملين فـي القطـاع الزراعـي عاليـة الجـودة والكفـاءة فـي بيئـة عمـل حضـاري
غاياتهـا راعيـة عـن طريـق تقـديم القـروض علـى اخـتالف أنواعهـا و خالل تـوفير رأس المـال الـالزم لتمويـل المشـاريع الز 

 الزراعية 

 فإنهـانسـين في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل مـن كـال الج وبما أن المؤسسة تقوم
ة علـى المسـتدام تعزيـز التنميـة البطالـة و القدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة فـي الحـد مـن ظـاهرتي الفقـر و هي

ورهـا فـي دخـذ لالفئـات المسـتهدفة فـي المجتمـع الردنـي  هالمستوى الوطني واالستمرار في تقديم الخدمات بتميـز لهـذ
م الخـدمات العملية التنموية خاصة فئـة صـغار المـزارعين والسـر الريفيـة العاملـة فـي القطـاع الزراعـي مـن خـالل تقـدي

 الريف والبادية الردنية بأسعار فائدة أو مرابحة منافسة .التمويلية للمشاريع الصغيرة في 

( مليــون 13منهــا ) 2019( مليــون دينــار خــالل عــام 46.7)قراضــي للمؤسســة فقــد تــم إقــراض وحــول النشــاط اإل
 لمتزايـد علـىوذلك انسجاًما مع سياسة المؤسسة الراميـة إلـى تلبيـة الطلـب ا ، اإلسالمية دينار على نظام المرابحة

ات  عن توجهـالقروض الزراعية من قبل المزارعين سيما أن هناك توجًها كبيرًا لإلستثمار في القطاع الزراعي فضاًل 
 الحكومة الرشيدة في دعم الفئات القل دخاًل في الريف والبادية الردنية .

( 2587منهـا ) ( مشـروًعا زراعًيـا 8031استصـال  ) ( مقترًضـا قـاموا بإنشـاء و8311كما استفاد من تلـك القـروض )
  ( مليـون دينـار12.2%( من العـدد اإلجمـالي للمقترضـين تـم مـنحهن قـروض بقيمـة )31.1مقترضة شكلت ما نسبته )

يث تسعى ح ,  تم تمويلها من خالل فروع المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة ولمختلف المجاالت الزراعية
ليــة إيصــال خــدماتها إلــى جميــع منــاطق المملكــة مــن أجــل تقــديم الخــدمات التموي المؤسســة إلــى اإلنتشــار الجغرافــي و

لتعـرف ا بكلفة إقراضية ميسرة ، فضاًل عن تلمس حاجات المواطنين علـى أرض الواقـع و للمزارعين بكل يسر وسهولة و
ي اقـاليم  فـالمؤسسـة علـى شـكل ادارات اقليميـة  تنتشرمن هذا المنطلق  ، و على إمكانات التنمية وتطويرها في المملكة

 ( فرعا في كافة المحافظات و عدد من االلوية .24المملكة الثالث ويتبع  لها )

ــى ) ــروض للمــرة الول ــى ق ــذين حصــلوا عل ــغ عــدد المقترضــين الجــدد ال ــا و5342كمــا بل ــالغ نســبتهم ( مقترًض  الب
 للمقترضين .%( من العدد الكلي 64)
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ن ( مـ%90مليـون دينـار و بنسـبة ) 46.8))  2019بلغت قيمة التحصيالت االجمالية لعاموحول النشاط التحصيلي 

     مـــن اجمــــالي المســـتحقات التراكمــــي  %60)( مليــــون دينـــار , و بنســــبة )52المســـتحقات  المســــتهدفة و البالغـــة )

          .( مليون دينار79.5البالغة قيمتها )و 

  ميـزات عــدةمو التوجـه العــالمي النتاجهـا عوضـًا عـن الطاقـة التقليديــة لمـا لهـا مـن  ونظـرًا الهميـة الطاقـة الشمسـية  

( 129خدمــة للقطــاع الزراعـي  حيــث تــم اقــراض )الطاقــة الشمسـية بمــنق قـروض فــي مجــال (   2012)بـدأنا و منــذ 

 ( مليون دينار .1.75مقترضًا ,  بقيمة اقراض اجمالي بلغت )

  2019  )  لعـام )  عـن المجلـس االقتصـادي و االجتمـاعي حالـة الـبالد الصـادر ورد فـي تقريـر مـا هنـا اشـير الـى و

 . (%100الى ان نسبة انجاز تمويل المشاريع المخطط لها في خطة المؤسسة قد تم تنفيذها بنسبة ) اشار   الذيو 

ارعين فـي المؤسسـة فضـاًل عـن تعـاون وتجـاوب المـز ويعزى هذا اإلنجاز إلى الجهود التـي بـذلت مـن قبـل العـاملين 
قامـة جسـورها مـع الم أنفسهم والعالقة الطيبة و قترضـين الثقة المتبادلة التـي تحـرص المؤسسـة علـى ترسـيخها وا 

 سواء في مجال اإلقراض أو في مجال التحصيل . 

 الوظيفيــة فقــد اســتمرت مــواقعهم تطــوير مهــاراتهم بكافــة مســتوياتهم و فــي مجــال تــدريب العنصــر البشــري و و
ــث اســتفاد منهــا ــدريب حي ــرامج الت ــذ ب ــدر اً   (162) المؤسســة بتنفي ــث  مت ــدريب لمتشــا, حي ــى ت المهندســين ت عل

عــات وطلبــة الجام , و مهندســة ( مهندســاً (16حيــث اســتفاد منهــا  ,الــزراعيين نقابــة المهندســين   مــن الــزراعيين
( موظفــا و موظفــة , 106المؤسســة حيــث اســتفاد منهــا )( طالبــا و طالبــة , و مــوظفي 40منهــا )حيــث اســتفاد 

ي وذلـك مـن أجـل إكسـابهم مهـارات جديـدة فـي النـواح ( مـن العـدد االجمـالي للمـوظفين  %21وشكلت ما نسـبته )
 الفنية واإلدارية والمالية .

دي يـنضعها بين  الرشيدةتوجيهات الحكومة  وتأتي هذه اإلنجازات بعد توفيق هللا تعالى ثمرة للرعاية الملكية الكريمة و
م التقــدم ذوي العالقـة مـن أصــحاب القـرار أو البـاحثين ، ممــا يمكـنهم مـن معرفــة رسـالة مؤسسـتنا التــي نتمنـى لهـا دوا

لعـاملين اأخص بالذكر جميع  اعتزازي لكل من أسهم معنا في هذه اإلنجازات و في الختام أسجل شكري و و ، والعطاء
 .في المؤسسة في مختلف مواقعهم 

 دير العامالم                                                      وهللا ولي التوفيق           

 المهندس محمد عيسى الحياري 
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 توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خفض نسب البطالة والفقر. .2
 تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية  ات جودة عالية. .3
 مصادر أموا  المؤسسة واستقاللها المالي.تطوير وتحسين  .4
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 التنظيم اإلداري والجهاز التنفيذي للمؤسسة

 مجلس اإلدارة :
وين المدير العام للمؤسسة نائًبا للورئيس وعضو يتألف مجلس  دارة المؤسسة من وزير الزراعة رئيًسا و

 ضوووافة  لووى خمسوووة أعضووواء   ، التعووواون الوودولي و  وزارة التخطووويط حكوووميي ن يموووثالن وزارة الماليووة و

 غير حكوميين يتم تعيينهم لمدة ثالث سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

ض تحديود األسوس والقواعود المتعلقوة بواإل را و يتولى مجلس اإلدارة رسوم السياسوة العاموة للمؤسسوة  و

سووالمتو فوووي  انتظامووو و الماليووة التووي يتطلبهووا العموول و ورسووم اإلطووار العووام لتجووراءات التنظيميووة و

 أجهزة المؤسسة المختلفة.

اتخوو  خاللهووا عوودًدا موون القوورارات 2019 ( جلسووات خووال  عووام 5و وود عقوود مجلووس  دارة المؤسسووة  

 اإلدارية المختلفة ومنها: المالية و اإل راضية و

 الموافقة على رفع سقف  يمة القرض الواحد لمشاريع الطا ة الكهربائية من خال  انظموة الطا وة -1

( الوف دينوار وهوو الحود االعلوى لسوقف القوروض التوي تمنحهوا المؤسسوة 150ليصوب   الشمسوية 

وحسب الكلوف التقديريوة للمشوروع وبونفس تكواليف الفائودة المخفضوة بحيوث تشومل كافوة االنشوطة 

 الزراعية . 

ندسين الموافقة على االستمرار باالتفا ية المو عة مع نقابة المهندسين الزراعيين على تمويل المه -2

الوو ين يرغبووون بة امووة مشوواريع زراعيووة دون تحديوود  لمهندسووات الووزراعيين البوواحثين عوون عموول ووا

 .  بالتنسيق مع النقابة سقف اجمالي له ا المشروع وحسب السيولة المالية و
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الموافقوة علووى تجديوود االتفا يووة المو عووة مووع وزارة الصووحة  مشووروع القوورم الصووحية ( لموودة خمسووة  -3

  انها  رم تستهدف شريحة هي االشود فقوراً  مية الفئة المستهدفة خاصة وسنوات  ادمة نظرًا أله

الووووى تخفوووويض تكوووواليف خدمووووة ادارة المؤسسووووة للقووووروض الخاصووووة بالمشووووروع لتصووووب   باالضووووافة

 ( و لك دعما له ه الفئة المستهدفة . %3( بدال من  2.5% 

الزراعوووات العضووووية تمويووول  تعليموووات المشوووروع الخوووا  بووودعم و الموافقوووة علوووى اعتمووواد وثيقوووة و -4

بسوعر فائودة مخفوض  مجاالت االسوتثمار و  واعد التمويل و اسس و وكافة البنود الواردة فيها و

 %( عن اسعار الفائدة المعمو  بها او ما يعادلها بالمرابحة االسالمية . 2يقل  

 الموافقة على ستة  رارات لمن   روض للمزارعين ضمن صالحيات مجلس االدارة .  -5
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 للمؤسسة : الهيكل التنظيمي
 

 موووون مجلووووس اإلدارة والجهوووواز التنفيوووو ي للمؤسسووووة 2019يتووووألف الهيكوووول التنظيمووووي للمؤسسووووة لعووووام 

مودير مسواعد ال ووحودة الشوؤون القانونيوة  ووحدة الر ابة الداخليوة ووالمؤلف من المدير العام ونائبو 

لمالية امساعد المدير العام للشؤون  مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية و و , العام للشؤون الفنية

 المديريات التالية: و

ريوة ، مدي ، مديرية المرا بة علوى التنفيو  ، مديرية خدمة الجمهور ، مديرية التمويل مديرية القروض

 و، مديريوووة التخطووويط  ، مديريوووة تكنولوجيوووا المعلوموووات بشووورية، مديريوووة المووووارد ال الشوووؤون اإلداريوووة

، مديريوووة  ، مديريوووة المشووواريع والتعووواون الووودولي ، مديريوووة الشوووؤون الماليوووة تطووووير األداء المؤسسوووي

 باإلضوافة  لوى، وحودة المخواطر واإلسوتثمار  ، وحودة العال وات العاموة واإلعوالم المتابعة والتحصويل

 فرعًا. (24  جنوب المملكة و وسط و ا  وثالث  دارات   ليمية في شم
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 شؤون الموظفين : 

  (  كوووور353  ، مووونهم  ( موظوووف503  2019بلووود عووودد مووووظفي المؤسسوووة فوووي نهايوووة العوووام  .1
 %(.29.8(  ناث بنسبة  150%( و  70.2ما نسبتو   اشكلو 

 (.2019للعام   ييوض  الجدو   أ( أعداد الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع االجتماع .2
 النووع االجتمواعي والتوزيوع الجغرافوي المووظفين مووزعين حسوب  نسوب )أ( الرسم البياني يوض  .3

 (.2019للعام  
 جدول )أ(

 (2019أعداد الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع االجتماعي للعام )

 إناث ذكور عدد الموظفين البيان

 47 121 168 اإلدارة العامة

 30 88 118 إقليم الشمال

 42 74 116 إقليم الوسط

 31 70 101 إقليم الجنوب

 150 353 503 المجموع

 
 أعداد الموظفين موزعة حسب مؤهالتهم العلمية. .5

إقليم الجنوبإقليم الوسطإقليم الشمالاإلدارة العامة

33%

23%23%
20%

34%

25%

21%20%

31%

20%

28%

21%

(أ)الرسم البياني 
تماعينسب الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع االج

عدد الموظفين ذكور اناث
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النوع االجتماعي والرسم  يوض   الجدو   ب( أعداد الموظفين موزعة حسب مؤهالتهم العلمية و
 موزعة حسب الفئات الوظيفية والنوع اإلجتماعي :(  2019البياني  ب( أعداد الموظفين للعام  

 
 جدول )ب(

 أعداد الموظفين حسب المؤهالت العلمية والنوع اإلجتماعي

 % العدد إناث ذكور المؤهل العلمي

 %2 10 0 10 دكتوراه

 %6 32 5 27 ماجستير

 %36 183 47 136 بكالوريوس

 %13 64 41 23 دبلوم متوسط

 %43 214 57 157 ثانوية عامة فما دون 

 %100 503 150 353 المجموع
 

 

 
 

  

-ماجستير-دكتوراه)
الفئة االولى(بكالوريوس

الفئة (ثانوية عامة فما دون)ةالفئة الثاني( دبلوم متوسط)
الثالثة

173

23

157

52
41

57

(ب)رسم بياني
اعداد الموظفين حسب الفئات الوظيفية و النوع االجتماعي

ذكور اناث
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 :(ادارة تنمية الموارد البشريةمركز التدريب )
 تعزيوووز التركيوووز علوووى بنووواء وتمكوووين البنووواء المعرفوووي للمووووظفين و علىتنميوووة المووووارد البشووورية ادارةسوووعى ت

 تحسين أدائهم .   توظيفها لتحمل مسؤولياتهم الوظيفية و  دراتهم في اكتساب المعلومات و

 أهداف التدريب : 

 زيادة القدرات إلنجاز العمل و الوظيفية وصقل المهارات و اكتساب الموظفين المعارف المهنية و .1
 الكفاءة اإلنتاجية. 

 تطوير أساليب األداء لضمان العمل بكفاءة وفاعلية.  .2
 التعا ب الوظيفي. تأهيل  الموظفين لغايات اإلحال  و .3
 تعريفهم بطبيعة عمل المؤسسة. الجدد وتدريب الموظفين  .4
 الشبيهة من خال  تباد  الخبرات الخارجية والداخلية. ستفادة من تجارب المؤسسات اإل .5

طووالب الجامعووات و لووك بالتعوواون مووع  بتوودريب المهندسووين الووزراعيين حووديثي التخوور  و ؤسسووةالم تو اموو
 .متدرب( 56وعددهم  الجامعات  نقابة المهندسين الزراعيين و

حديود الموديريات لت الفوروع و والتوي توم تعميمهوا علوى األ واليم و 2019تم تنفي  الخطوة التدريبيوة لعوام كما 
سوتفاد االماليوة حيوث  الفنية و الراغبين بالمشاركة من موظفيهم على كافة المستويات الوظيفية اإلدارية و

ين كموووا هوووو موضووو  بالرسوووم  %( مووون  جموووالي عووودد المووووظف21( موظًفوووا وشوووكلوا موووا نسوووبتو  106منهوووا  
البيووواني   ( , كموووا يبوووين الرسوووم البيووواني  د( نسوووبة المووووظفين الحاصووولين علوووى دورات داخليوووة وخارجيوووة 

 مؤسسة.( نسبة للعدد الكلي لموظفي ال2019وتباد  خبرات للعام  
 . 2019التدريبية خال  عام دورات النسب الموظفين الحاصلين على  الجدو    ( أعداد و ويوض 
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 جدول رقم )ج(
 (2019الدورات التدريبية خالل عام )

 الهمية النسبية  عدد المتدر ين الدورات
 االجمالي %االناث % الذكور االجمالي أنثى ذكر

 %40.12 %35 %64.6 65 23 42 الدورات اإلدارية 

 %9.88 %6.25 %93.75 16 1 15 الدورات المالية والمصرفية 

 %4.32 %28.57 %71.4 7 2 5 دورات فنية

 %9.88 %68.75 %31 16 11 5 المؤتمرات والندوات وورش العمل

 %1.23 %0 %100 2 0 2 دورات خارجية وتبادل خبرات

 %9.88 %12.5 %87.5 16 2 14 تدريب مهندسين

 %24.69 %90 %10 40 36 4 تدريب طلبة الجامعات

 %100 %46.30 %53.70 162 75 87 المجموع

79%

21%

(ج)الرسم لبياني 
(2019)نسبة الموظفين الحاصلين على دورات للعام

(397)الموظفين غير الحاصلين على دورات (106)الموظفي الحاصلين على دورات

0.4%

21%

79%

(د)الرسم البياني 
للعدد نسبة الموظفين الحاصلين على دورات داخلية وخارجيةو تبادل خبرات نسبة

الكلي للموظفين

دورات خارجية وتبادل خبرات 
(2)

(104)الدورات الداخلية

الموظفين غير الحاصلين على 
(397)دورات
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 (2019 – 1960اإلقراض الزراعي )تطور 
من خوال  و لك 1960من  عام ساهمت المؤسسة مساهمة فعالة في عملية التنمية الزراعية في المملكة 

ؤسسوة ، حيوث بلود  جموالي القوروض التوي  ودمتها الم توفير التمويل الالزم لتستثمارات الزراعية التنمويوة
مليووون دينووار كقووروض  نمائيووة  متوسووطة وطويلووة ( 817.4  2019وحتووى نهايووة عووام  1960منوو  عووام 
( ألف مزارع موزعين علوى كافوة منواطق 274.9  تشغيلية  موسمية و صيرة األجل( انتفع بها األجل( و
لجدو  في المجاالت اإلستثمارية الزراعية الرئيسية المبينة في ا وجهتبأن ه ه القروض  , علماً  المملكة
 .(1( والرسم البياني ر م  1ر م  

 (1جدول رقم )
 (2019-1960اإلقراض حسب مجاالت اإلستثمار للفترة )

قيم القروض/  البيان
 النسبة % دينارمليون بال

 15.5% 125.5 اعمار واستغالل الراضي الزراعية والبنية الريفية
 والطاقة تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة

 14.4% 117 المتجددة
 34.7% 280.4 اإلنتاج الحيوانيتنمية وتطوير 

 11.1% 93 مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات
 23.3% 190.5 مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي )الحيواني والنباتي(

 1% 11 (2019-2016برنامج التمويل الريفي )
 100 817.4 المجموع

 

15.5%

14.4%

34.7%

11.1%

23.3% 1.0%

(1)رسم بياني رقم
ت االهمية النسبية الجمالي قيمة القروض الممنوحة من المؤسسة حسب مجاال

(1960-2019)االستثمار

اعمار واستغالل األراضي الزراعية
واألبنية الريفية

تطوير مصادر المياه واستخدام 
ددةالتقنيات الحديثة والطاقة المتج

تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني

مشاريع التصنيع والتسويق 
الزراعي وشراء المعدات

ي مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراع
(الحيواني والنباتي)

-2016)برنامج التمويل الريفي 
2019)
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 (2019عام )خالل النشاط اإلقراضي للمؤسسة 
( 8311( مليووون دينووار اسووتفاد منهووا  46.8   العووامبلوود حجووم القووروض الموونظم بهووا سووندات ديوون خووال  

 زراعي في مختلف مناطق المملكة ( مشروع 8031 لك لغايات  نشاء واستصالح وتطوير   مقترض و
 نسوبتهم ( مقترض و5342كما أن عدد المقترضين الجدد ال ين حصلوا على  روض للمرة األولى بلد  

 %( من العدد الكلي للمقترضين.64 

، ممووا يشووير  لووى أن  ( دينووار علووى المسوتوم العووام لقووروض المؤسسوة5837الواحود  وبلود معوود  القوورض 
 معظم  روض المؤسسة موجهة لصغار المزارعين.

 جهووة الموافقووةصووالحيات لعوودة أبعوواد أهمهووا حسووب  ووووًاهوو ا وتووم توزيووع الحجووم الكلووي للقووروض الزراعيووة وفق
 فئوووات الحيوووازات اآلجوووا  الزمنيوووة للقوووروض و المنووواطق الجغرافيوووة و والمجووواالت االسوووتثمارية الزراعيوووة و

 ، مبينة على النحو التالي: النوع االجتماعي صيد التمويل و أحجام القروض الممنوحة و الزراعية و
 أواًل: توزيع القروض حسب جهة الموافقة.

ع القروض المنظم بها سندات دين حسب جهوة الموافقوة ، حيوث (  لى توزي2تشير بيانات  الجدو  ر م  
 تبين:

موون  %(1.4وشووكلت   ( ،%0.07صووالحيات مجلووس اإلدارة  بلغووت  نسووبة القووروض اإلنمائيووة موون أن 
( ، وبوو لك 9.10%وأن نسوبة القووروض مون صووالحيات اللجنوة المركزيووة بلغوت   يموة اال وراض الكلووي ,  

( مليوون 10.8%( مون  يموة اإل وراض الكلوي للمؤسسوة ، وبوا وع  23.3تكون  يمة   راضهم موا نسوبتو  
 ن  يمة اإل راض الكلي للمؤسسة.م دينار

أن  يمووة اإل ووراض فوووي  و ، %(90.82الفووروع   بلغووت نسووبة عوودد القووروض موون صوووالحيات األ وواليم و
( 35.2بوا ووع   و  ، %( موون  يمووة اإل ووراض الكلووي للمؤسسووة75.2مووا نسووبتو   األ وواليم بلغووت الفووروع و

مموا  ، 2019 ( مليوون دينوار خوال  عوام46.7مليوون دينوار مون أصول المبلود االجموالي الكلوي البوالد  
 .تفويض الصالحيات الى الوحدات االدارية الميدانية  يؤكد تبسيط االجراءات و
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 (2جدول رقم )
 (2019لعام ) توزيع القروض حسب جهة الموافقة

عدد سندات  الجهة
 الدين

 نسبة القيمة قيمة/دينار العدد نسبة

 %1.4 674800 %0.07 6 مجلس االدارة

 %23.3 10894541 %9.10 731 اللجنة المركزية

 %75.2 35134989 %90.82 7294 القاليم والفروع

 %100 46704330 % 100 8031 المجموع

 ثانيًا: توزيع القروض حسب مجاالت اإلستثمار:

  لووى توزيووع القووروض الموونظم بهووا سووندات ديوون حسووب مجوواالت اإلسووتثمار( 3تشووير بيانووات الجوودو  ر ووم  
تطووووير الثوووروة  ، حيوووث تبوووين بوووأن القوووروض الموجهوووة لمشووواريع تنميوووة و والفوووروع ضووومن أ ووواليم المملكوووة

%( مون  جموالي 42( مليوون دينوار شوكلت موا نسوبتو  19.8وبلغوت  ،  جاءت بالمرتبة األولوىالحيوانية 
 النحول األسوماك و و الودواجن فوي مشواريع تربيوة األغنوام واألبقوار واإلبول و ، و ود تركوزت  يمة القوروض

 ولوازمها المختلفة.

 لمعووودات بالمرتبوووة الثانيوووة التسوووويق الزراعوووي وشوووراء ا جووواءت القوووروض الموجهوووة لمشووواريع التصووونيع و و
 %( من  جمالي  يمة القروض.23  مليون دينار شكلت ما نسبتو (10.8 وبلغت 

رتبوووة الثالثوووة ، حيوووث بلغوووت الموجهوووة العموووار واسوووتغال  األراضوووي الزراعيوووة علوووى الم وحصووولت القوووروض
 %( من  جمالي  يمة القروض.10( مليون دينار، شكلت ما نسبتو  4.7   يمتها 

   الرابعوووةواحتلوووت القوووروض الموجهوووة لمشووواريع مسوووتلزمات اإلنتوووا  الزراعوووي  الحيوووواني والنبووواتي( المرتبوووة 
 %( من  جمالي  يمة القروض.10دينار شكلت ما نسبتو   ( مليون 4.5حيث بلغت  

 اسووتخدام التقنيووات الحديثووة علووى المرتبووة الخامسووة وحصوولت القووروض الموجهووة لتطوووير مصووادر الميوواه و
 %( من  جمالي  يمة القروض.8( مليون دينار شكلت ما نسبتو  3.7حيث بلغت نحو  

( مليووون دينووار شووكلت مووا نسووبتو 2.6السادسووة ، حيووث بلوود  أمووا برنووامت التمويوول الريفووي فكووان بالمرتبووة 
 %( من  جمالي  يمة القروض.6 

ار مليوون دينو نصفحيث بلد  واما مشاريع الميكنة و االالت و المعدات الحديثة فكان بالمرتبة السابعة,
 من اجمالي  يمة القروض. %(1 شكلت ما نسبتو
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وفقوووا ألهميتهوووا  2019ت اإلسوووتثمار لعوووام حسوووب مجووواال( توزيوووع القوووروض 2ي ر وووم  ويبوووين الرسوووم البيوووان
 النسبية.

 

 
 
 
 

  

10%

42%

8%

23%

10%

1%

6%

(2)الرسم البياني رقم 
2019االهمية النسبيةلقيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت االستثمار خالل العام 

اعمار واستغالل االراضي الزراعية

تنمية وتطوير االنتاج الحيواني

ات تطوير مصادر المياه واستخدام التقني
الحديثة

ي مشاريع التصنيع والتسويق الزراع
وشراء المعدات

مشاريع مستلزمات االنتاج الزراعي 
(الحيواني والنباتي)

مشاربع الميكنة و االالت و المعدات 
الحديثة

برنامج التمويل الريفي
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 (3جدول رقم )
 (2019توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام )

 القيمة بالدينار

اعمار واستغالل  الفرع
 االراضي الزراعية

تنمية وتطوير االنتاج 
 الحيواني

مصادر المياه تطوير 
واستخدام التقنيات 

 الحديثة

مشاريع 
التصنيع 
والتسويق 

الزراعي وشراء 
 المعدات

مشاريع 
مستلزمات االنتاج 
الزراعي )الحيواني 

 و النباتي(

مشاريع 
الميكنة 
واالالت 

والمعدات 
 الحديثة

 
برنامج 
التمويل 
 الريفي

 المجمـــوع

 16389922 895800 32700 1635253 3377570 1788682 6982416 1677501 إقليم الوسط

 2705400 85000 0 54200 331350 143050 1855700 236100 السلط

 2133139 98500 0 16875 81128 678795 637057 620784 الشونة الجنو ية

 806450 136550 1112317 67530 جنوب عمان

 

461814 18700 143600 2746961 

 182950 577371 727550 530580 االغوار الوسطى

 

155000 0 114500 2287951 

 1361299 86000 0 197650 679600 60896 315453 21700 مادبا

 1379018 136000 14000 111400 489392 182820 365446 79960 الزرقاء

 2003700 110700 0 273840 435300 2100 1134360 47400 غرب عمان

 1772454 121500 0 364474 371400 7100 834533 73447 ذيبان

 16844509 893300 377300 1844706 3826159 1532145 6113613 2257286 إقليم الشمال

 2841039 135800 66000 279700 1027800 108000 1064040 159699 ار د

 1733272 105000 75300 90000 288900 85545 725027 363500 جرش

الغوار 
 الشمالية

233300 603802 303560 140850 

 

124620 0 60000 1466132 

 1608927 110000 56000 247550 754450 46750 277900 116277 الرمثا

 494009 339400 687419 257856 المفرق 

 

376200 15000 63000 2232884 

 1748648 104000 10000 165000 309300 97190 343100 720058 عجلون 

 1688776 116500 100000 89636 541400 42500 651450 147290 لواء بني كنانه

 1603525 120000 5000 46250 200450 16200 1033575 182050 لواء الكوره

 1921306 79000 50000 425750 69000 493000 727300 77256 البادية الشمالية

 13469899 839000 69000 994650 3693095 402938.325 6735372.675 735843 إقليم الجنوب

 1978045 140300 16000 199400 637303 35515 863103 86424 الكرك

 2086450 123500 0 38000 173100 14000 1696350 41500 معان

 2723080 186900 18000 159750 874242 29300 1153888 301000 الطفيلة

 1145534 66200 0 374744 380000 13500 263065 48025 المزار الجنو ي

 400900 271873.325 1484926.675 212200 غور الصافي

 

14600 0 149000 2533500 

 892640 28000 0 28700 363050 4700 466390 1800 العقبة

 2110650 145100 35000 179456 864500 34050 807650 44894 لواء القصر

 46704330 2628100 479000 4474609 10896824 3723765.325 19,831,401.675 4670630 المجموع
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 القروض حسب القاليم والمحافظات: ثالثًا: توزيع
( توزيووع القووروض حسووب المحافظووات واأل وواليم وفوقوووًا لمجوواالت اإلسووتثمار 4  توضوو  بيانووات الجوودو  ر ووم

%( موون  جمووالي 35، حيووث تشووير  لووى أن   لوويم الوسووط  وود حصوول علووى مووا نسووبتو   الزراعيووة الرئيسووية
%( مون  جموالي القوروض أموا   لويم 36الممنوحة وأن   لويم الشوما   ود حصول علوى موا نسوبتو  القروض 

%( من  جمالي القروض الممنوحة خال  ه ا العام كما هوو موضو  29الجنوب حصل على ما نسبتو  
 (.3في الرسم البياني ر م  

ربوود  وود احتلووت المرتبووة أمووا بالنسووبة لتوزيووع القووروض علووى مسووتوم المحافظووات، فقوود تبووين بووأن محافظووة  
%( ومن ثم محافظوة 16.6%(، وجاءت محافظة الكرك بالمرتبة الثانية وبنسبة  19.7األولى وبنسبة  

فقووووود احتلوووووت المرتبوووووة الرابعوووووة  العاصووووومة، أموووووا محافظوووووة  (15.2%البلقووووواء بالمرتبوووووة الثالثوووووة وبنسوووووبة  
%(، ومحافظة مادبا بالمرتبة 8.9%( وجاءت محافظة المفرق بالمرتبة الخامسة وبنسبة  10.1وبنسبة 

%( 3.7%( ومحافظوووة عجلوووون  4.4%( ومعوووان  5.8%(،ومحافظوووة الطفيلوووة  6.7السادسوووة وبنسوووبة 
%( كموا هوو موضو  1.9%( أموا العقبوة فقود بلغوت  2.9%( ومحافظوة الزر واء  3.7ومحافظة جور   

 (.4في الرسم البياني ر م  

 

 
 

36%

35%

29%

(3)رسم بياني رقم
(2019)االهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب اقاليم المؤسسة لعام

مجموع الشمال مجموع الوسط مجموع الجنوب

10.2%

15.3%

6.7%

3.0%

19.7%

3.7%
8.9%

3.7%

16.6%

4.5% 5.8% 1.9%

(4)رسم بياني رقم
االهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب محافظات المملكة 

(2019)لعام

العاصمة البلقاء مادبا الزرقاء اربد جرش

المفرق عجلون الكرك معان الطفيلة العقبة
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 (4جدول رقم )
 2019توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار للمحافظات ضمن أقاليم المملكة خالل عام 

 القيمة بالدينار
 

اعمار واستغالل  الفرع
 االراضي الزراعية

تنمية وتطوير االنتاج 
 الحيواني

تطوير مصادر المياه 
واستخدام التقنيات 

 الحديثة

مشاريع التصنيع 
والتسويق الزراعي 

 وشراء المعدات

مشاريع مستلزمات 
االنتاج الزراعي )الحيواني 

 و النباتي(

مشاريع 
الميكنة 
واالالت 

والمعدات 
 الحديثة

 
برنامج التمويل 

 الريفي
 المجمـــوع

 16389922 895800 32700 1635253 3377570 1788682 6982416 1677501 إقليم الوسط

 4750661 254300 18700 735654 1241750 138650 2246677 114930 العاصمة

 7126490 298000 0 226075 595428 1399216 3220307 1387464 البلقاء

 3133753 207500 0 562124 1051000 67996 1149986 95147 مادبا

 الزرقاء
79960 365446 182820 

489392 
111400 14000 136000 

1379018 

 16844509 893300 377300 1844706 3826159 1532145 6113613 2257286 الإقليم الشم

 9208399 542300 227000 787756 2664950 517010 3630767 838616 اربد

 جرش
363500 725027 85545 288900 90000 75300 105000 

1733272 

 4154190 142000 65000 801950 563009 832400 1414719 335112 المفرق

 عجلون
720058 343100 97190 309300 165000 10000 104000 1748648 

إقليم 
 الجنوب

735843 6735372.675 402938.325 3693095 994650 69000 839000 13469899 

 7767729 500600 51000 768200 2282703 354938.325 3418744.675 391543 الكرك

 معان
41500 1696350 14000 173100 38000 0 123500 2086450 

 الطفيلة
301000 1153888 29300 874242 159750 18000 186900 2723080 

 العقبة
1800 466390 4700 363050 28700 0 28000 892640 

 46704330 2628100 479000 4474609 10896824 3723765.325 19,831,401.675 4670630 المجموع
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 رابعًا: توزيع القروض حسب آجالها الزمنية.
 

ن ( توزيوع القوروض الممنوحوة حسوب هجالهوا الزمنيوة وفوروع المؤسسوة ضوم5الجدو  ر م  توض  بيانات 
ال  عوام خوتوزيع القروض حسب هجالها الزمنية وفوقووًا ألهميتهوا النسوبية ( 5 األ اليم ، والرسم البياني ر م

2019. 

%( 1.4%( و 1.1حيووث شووكلت القووروض الموسوومية والقصوويرة والمتوسووطة والطويلووة األجوول مووا نسووبتو 
%( موووون  جموووووالي  يموووووة القووووروض علوووووى التووووووالي، وبلغووووت نسوووووبة القوووووروض الممنوحوووووة 1.4%( و 69و 

 وطويلوة متوسوطةال%( للعقوود 17.9%( للعقود  صيرة األجول و 9.2للمزارعين وحسب منهت المرابحة  
 األجل.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1% 1.4%

69.0%1.4%

9.2%

17.9%

(5)رسم بياني رقم 
(2019)االهمية النسبية لتوزيع قيمة القروض حسب آجالها الزمنية خالل العام 

الموسمية

قصيرة االجل

متوسطة االجل

طويلة االجل

مرابحة قصيرة االجل

مرابحة متوسطة و طويلة االجل
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 (5جدول رقم )
 (2019المملكة خالل عام )توزيع القروض حسب آجالها لفروع المؤسسة ضمن أقاليم 

 القيمة بالدينار
 الفرع

مرابحة متوسط وطويل  مرابحة قصير األجل طويل األجل متوسط األجل قصير األجل موسمي
 األجل

 المجموع

 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة

 الوسطإقليم 
35 243300 3 41500 1787 11042012 13 660700 252 1705910 456 2696500 2546 16389922 

 السلط
4 12000 1 30000 412 2365200 3 64000 11 42200 21 192000 452 2705400 

 ة الجنوبيةالشون
1 5000 1 10000 197 1398639 5 495000 0 0 40 224500 244 2133139 

 عمانجنوب 
1 8800 0 0 355 2000201 0 0 69 442660 56 295300 284 2746961 

 ار الوسطىاالغو
14 105000 0 0 226 1866451 1 60000 0 0 36 256500 277 2287951 

 مادبا
0 0 0 0 189 931949 2 17700 35 232650 33 179000 259 1361299 

 اءالزرق
0 0 1 1500 17 151618 0 0 21 144900 18 1081000 225 1379018 

 مانغرب ع
15 112500 0 0 236 1422700 1 12000 39 266800 35 189700 326 2003700 

 ذيبان
0 0 0 0 155 905254 1 12000 77 576700 49 278500 282 1772454 

 الشمال إقليم
5 100000 3 9000 1910 10428234 4 84000 308 1879050 632 4344225 2862 16844509 

 اربد
0 0 0 0 396 2150139 1 13000 43 279700 62 398200 502 2841039 

 جرش
0 0 1 3000 257 1296472 2 57000 23 109500 48 267300 331 1733272 

 ار الشماليةاالغو
1 15000 1 4000 201 1228132 0 0 21 97500 20 121500 244 1466132 

 االرمث
1 5000 0 0 242 1040427 1 14000 37 267550 34 281950 315 1608927 

 قالمفر
0 0 0 0 220 1265484 0 0 79 509200 40 458200 339 2232884 

 عجلون
0 0 0 0 140 943948 0 0 22 122700 77 682000 297 1688776 

 بني كنانهلواء 
0 0 0 0 249 1391776 0 0 16 93700 32 203300 331 1603525 

 لواء الكورة
0 0 0 0 33 146500 0 0 9 46250 289 1410775 331 1603525 

 ية الشماليةالباد
3 80000 1 2000 172 965356 0 0 58 352950 30 521000 264 1921306 

 الجنوب إقليم
51 158290 3 13500 2110 10892719 4 76500 191 918290 264 1410600 2623 13469899 

 الكرك
1 3000 0 0 274 1515345 1 20000 39 201400 40 238300 355 1978045 

 معان
9 25000 0 0 405 1863450 3 56500 3 13000 26 128500 446 2086450 

 الطفيلة
5 9540 0 0 380 2021700 0 0 39 165140 82 526700 506 2723080 

 المزار الجنوبي

 

16 55400 0 0 136 677834 0 0 67 319600 21 92700 240 1145534 

 لصافيغور ا
5 10600 0 0 441 2369200 0 0 

  

47 153700 493 2533500 

 ةالعقب
4 16400 3 13500 167 783240 0 0 7 17200 10 62300 191 892640 

 القصرلواء 
11 38350 0 0 307 1661950 0 0 36 201950 38 208400 392 2110650 

 46704330 8031 8451325 1352 4503250 751 821200 21 32362965 5807 64000 9 501590 91 ــــــــــــوعالمجم
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 الزراعية. حيازاتمسًا:توزيع القروض حسب أحجام الـخا

 

وع ( القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين بالدونم والفر 6  توض  بيانات الجدو  ر م
 ( .2019ضمن أ اليم المملكة خال  عام  

زية (  لى األهمية النسبية للقروض الممنوحة موزعو حسب الفئات الحيا6  ويشير الرسم البياني ر م
تم منحها ألصحاب  2019%( من  جمالي القروض الممنوحة خال  عام 93.2أن  للمقترضين حيث 

%( من  جمالي القروض 1.7( دونما، كما أن  30الحيازات الزراعية الصغيرة التي ال تتجاوز  
%( 1( دونم و  60-30الحيازات الصغيرة  لى المتوسطة التي تتراوح بين  الممنوحة  دمت ألصحاب 

 ( دونم.120 -61ألصحاب الحيازات المتوسطة الى الكبيرة من 

%( من  جمالي القروض 4.1( دونم فقد حصل أصحابها على 120أما الحيازات التي تزيد عن  
 ( دينار5000على  رضين بقيمتو   او الممنوحة، كما أن المزارعين ال ين ال يملكون أراضي  د حصل

 ، مما يشير  لى أن التوزيع كان يميل لصال  الفئات2019من  جمالي القروض الممنوحة خال  عام 
 الحيازية الصغيرة.

 
 
 

 

 

 

1.0%

93.2%

1.7%4.1%

(6)رسم بياني رقم 
ضين االهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقتر

(2019)خالل عام 

دونم120-60من  دونم30اقل من  دونم60-30من  دونم120اكبر من 
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 (6جدول رقم )
 (2019توزيع القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين بالدونم والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام )

 القيمة بالدينار

 الفرع
( 120-61من ) ( دونم60-30من ) دونم 30أقل من 

 دونم
 المجموع بدون أرض دونم 120أكبر من 

سند 
سند  قيمة عدد

سند  قيمة عدد
سند  قيمة عدد

سند  قيمة عدد
سند  قيمة عدد

 قيمة عدد

 16,389,922 2546  0 0  896,100 84 101,500 19 247,220 43 15,145,102 2400 إقليم الوسط

 السلط
438 2,634,800 5 27,600 2 15,000 7 28,000 0   0 452 2,705,400 

الشونة 
 2,133,139 244  0 0  310,000 4 5,000 1 0  0  1,818,139 239 الجنو ية

 جنوب عمان
446 2,473,361 12 54,700 2 8,000 21 210,900  0  0 481 2,746,961 

االغوار 
 2,287,951 277 0   0 77,000 8 0   0 54,500 5 2,156,451 264 الوسطى

 مادبا
247 1,304,379 3 9,420 2 6,500 7 41,000  0 0  259 1,361,299 

 الزرقاء
217 1,316,018 3 28,000 2 17,000 3 18,000  0 0  225 1,379,018 

 غرب عمان
281 1,736,500 8 41,000 8 41,000 29 185,200  0  0 326 2,003,700 

 ذيبان
268 1,705,454 7 32,000 2 9,000 5 26,000 0  0 282 1,772,454 

 16,844,509 2862   1 720,446 125 138,300 28 374,200 53 15,611,563 2655 اقليم الشمال

 2,841,039 502 0   0 98,240 22 37,500 5 58,000 8 2,647,299 467 ار د

 1,733,272 331 0   0 61,000 11 15,000 4 29,400 7 1,627,872 309 شجر 

االغوار 
 1,466,132 244 0  0  26,000 6 12,000 2 17,500 3 1,410,632 233 لشماليةا

 1,608,927 315 0  1 134,150 27 14,500 4 25,000 5 1,435,277 278 الرمثا

 2,232,884 339 0  0  88,350 11 3,000 1 26,000 5 2,115,534 322 المفرق 

 1,748,648 239 0   0 165,008 19 10,000 3 94,800 11 1,478,840 206 عجلون 

 1,688,776 297  0  0 85,723 18 17,300 5 13,000 3 1,572,753 271 كنانهلواء بني 

 1,603,525 331  0 0  52,975 9 14,000 2 40,500 9 1,496,050 311 رةلواء الكو 

 1,921,306 264  0 0  9,000 2 15,000 2 70,000 2 1,827,306 258 الباديه الشماليه

 13,469,899 2623 5,000 1 335,550 55 152,400 26 216,900 41 12,760,049 2500 ليم الجنوبإق

 الكرك
334 1,875,245 7 38,900 1 4,000 12 54,900 1 5,000 355 1,978,045 

 معان
427 1,994,750 9 46,950 4 20,000 6 24,750 0  0  446 2,086,450 

 الطفيلة
473 2,472,580 5 23,000 12 69,400 16 158,100  0  0 506 2,723,080 

 المزار الجنو ي
222 1,054,734 5 22,000 4 30,000 9 38,800 0  0  240 1,145,534 

 غور الصافي
488 2,508,300  0  0 0   0 5 25,200  0  0 493 2,533,500 

 العقبة
188 879,340  0 0  1 4,000 2 9,300 0   0 191 892,640 

 لواء القصر
368 1,975,100 15 86,050 4 25,000 5 24,500 0   0 392 2,110,650 

 المجموع
7,555 43,516,714 137 838,320 73 392,200 264 1,952,096 2 5,000 8,031 46,704,330 
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 سادسًا: توزيع القروض حسب فئات أحجام القروض.

 

ضوومن األ وواليم  هوو ا  الفووروع  ( توزيووع القووروض حسووب فئووات أحجامهووا و7توضوو  بيانووات الجوودو  ر ووم  
  القروض الممنوحة من المؤسسة خال  يمة (  لى األهمية النسبية إلجمالي7ويشير الرسم البياني ر م  

 .موزعة حسب فئات أحجامها 2019عام 

م %( مووون حجووو53.2شوووكلت موووا نسوووبتو نحوووو   أو أ ووول ( هالف دينوووار5  فئوووة القوووروض التوووي تبلووود  يمتهوووا
%( موون عوودد القووروض، وأن  يمووة القووروض التووي تتووراوح فئتهووا 75 مووا نسووبتوالقووروض الممنوحووة وغطووت 

غطوت موا  ، و %( من حجوم القوروض الممنوحوة23.4  ( دينار شكلت ما نسبتو10000-5001بين  
 %( من عدد القروض.15.8 نسبتو 

، وغطووت مووا  % (8.6( دينووار  10001-20000كمووا بلغووت نسووبة القووروض التووي تتووراوح فئتهووا بووين  
 (20000  مون اكثوربة القروض التي تتراوح فئتهوا ، في حين بلغت نس %( من عدد القروض4نسبتو  
 %( من عدد القروض. 2.5، وغطت ما نسبتو   %(14.6دينار  

 

 
 
 
 
 
 

53.2%

23.4%

8.6%

14.6%

(7)رسم بياني رقم 
(2019)االهمية النسبية لقيمة القروض حسب فئات احجامها خالل عام 

دينار5000اقل من  دينار10000الى 5001من 

دينار20000الى 10001من دينار20000اكثر من 
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 (7جدول رقم )
 القيمة بالدينار  (2019توزيع القروض حسب فئات أحجامها والفروع ضمن القاليم خالل عام )

 ( دينار10000-5001من ) ( دينار5000تساوي من )أقل أو  الفرع
( 20000-10001من )

 المجموع دينار 20000من اكثر  دينار

 قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد
 16389922 2546 2616099 90 1958338 148 3823912 431 7991573 1877 اقليم الوسط

 2705400 452 468000 11 30200 19 664350 72 1542850 350 السلط

 2133139 244 849950 25 328489 22 244500 26 710200 171 الشونة الجنو ية

 2746961 481 205472 13 325395 21 564579 63 1651515 384 جنوب عمان

 2287951 277 633786 19 437265 29 488500 55 728400 174 االغوار الوسطى

 1361299 259 65500 2 56950 4 293496 34 945353 219 مادبا

 1379018 225 178256 8 154220 10 308250 35 738292 172 الزرقاء

 2003700 326 74100 7 270000 18 706500 80 953100 221 غرب عمان

 1772454 282 141035 5 355819 25 553737 66 721863 186 ذيبان

 16844509 2862 3493738 78 1391955 124 3711268 429 8247548 2231 اقليم الشمال

 2841039 502 210970 11 241822 16 691317 81 1696930 394 ار د

 1733272 331 1105310 9 259395 19 256577 31 111990 272 جرش

 1466132 244 219350 10 81960 6 405400 49 759422 179 االغوار الشمالية

 1608927 315     200800 15 357800 41 1050327 259 الرمثا

 2232884 339 491850 12 191528 13 579750 67 969756 247 المفرق 

 1748648 239 643458 10 52450 31 425190 48 627550 150 عجلون 

 1688776 297 171500 9 142500 9 360353 39 1014423 240 لواء بني كنانه

 1603525 331     131500 10 371225 44 1100800 277 لواء الكورة

 البادية الشمالية
213 916350 29 263656 5 90000 17 651300 264 1921306 

 13469899 2623 749750 47 703080 66 3395800 394 8621269 2116 اقليم الجنوب

 1978045 355     189000 16 668240 77 1120805 262 الكرك

 2086450 446 61000 8 66500 4 184500 19 1774450 415 معان

 2723080 506 341900 5 27300 19 791400 91 1562480 391 الطفيلة

 1145534 240 45800 7 54780 4 308960 36 735994 193 المزار الجنو ي

 2533500 493 224200 22 211500 13 701500 84 1396300 374 غور الصافي

 892640 191         165100 22 727540 169 العقبة

 2110650 392 76850 5 154000 10 576100 65 1303700 312 لواء القصر

 46704330 8031 6859587 215 4053373 338 10930980 1254 24860390 6224 المجمــــــــوع

 



32 
 

وزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي:ت :سابعاً   
 

حصوووولوا علووووى  ووووروض موووون المؤسسووووة بلغووووت           الوووو كور الوووو ين عوووودد ( أن نسووووبة8يوضوووو  الجوووودو  ر ووووم  
، فووي حووين بلغووت  يمووة القووروض التووي  % ( لتنوواث31%( موون  جمووالي عوودد المقترضووين مقابوول  69 

( مليوون 12%( كما حصلت اإلنواث علوى حووالي  74( مليون دينار بنسبة  35   حصل عليها ال كور
 .2019%( من  جمالي  يمة القروض الممنوحة خال  عام 26دينار بنسبة  

القوووروض و يمهوووا عووودد ب(  لوووى األهميوووة النسوووبية إلجموووالي  -8أ ،  -8هووو ا ويشوووير الرسوووم البيووواني ر وووم  
 موزعة حسب النوع االجتماعي. 2019الممنوحة من المؤسسةخال  عام 

 

  

 

 

  

69%

31%

(أ-8)رسم بياني 

االهمية النسبية لعدد المقترضين حسب النوع 
االجتماعي

ذكور

اناث
74%

26%

(ب-8)رسم بياني 
اعياالهمية النسبية لقيم القروض حسب النوع االجتم

ذكور

اناث
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 (8جدول رقم )
 (2019خالل عام )توزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي 

 القيمة بالدينار

 الفرع

 المجموع إناث ذكور

 دينار سند مقترض دينار سند مقترض دينار سند مقترض

 إقليم الوسط
2073 1975 13286676 600 571 3103246 2673 2546 16389922 

 السلط
357 353 2189600 101 99 515800 458 452 2705400 

 الشونة الجنوبية
187 187 1731639 61 57 401500 248 244 2133139 

 جنوب عمان
391 382 2245861 103 99 501100 494 481 2746961 

 االغوار الوسطى
271 205 1798901 89 72 489050 360 277 2287951 

 مادبا
189 186 1023399 73 73 337900 262 259 1361299 

 الزرقاء
159 150 1022222 76 75 356796 235 225 1379018 

 غرب عمان
263 261 1652400 66 65 351300 329 326 2003700 

 ذيبان
256 251 1622654 31 31 149800 287 282 1772454 

 إقليم الشمال
2069 2004 12787904 878 858 4056605 2947 2862 16844509 

 اربد
322 319 1943299 188 183 897740 510 502 2841039 

 جرش
252 248 1367272 83 83 366000 335 331 1733272 

 الرمثا
216 213 1174912 102 102 434015 318 315 1608927 

 المفرق
256 238 1747484 106 101 485400 362 339 2232884 

 عجلون
178 165 1366448 76 74 382200 254 239 1748648 

 لواء بني كنانه
230 229 1333126 71 68 355650 301 297 1688776 

 لواء الكورة
253 251 1249875 83 80 353650 336 331 1603525 

 االغوار الشمالية
178 169 1097682 77 75 368450 255 244 1466132 

 البادية الشمالية
184 172 1507806 92 92 413500 276 264 1921306 

 إقليم الجنوب
1582 1524 8430289 1109 1099 5039610 2691 2623 13469899 

 الكرك
259 244 1431245 111 111 546800 370 355 1978045 

 معان
228 220 1072550 226 226 1013900 454 446 2086450 

 الطفيلة
314 309 1821080 198 197 902000 512 506 2723080 

 المزار الجنوبي
166 153 755574 91 87 389960 257 240 1145534 

 غور الصافي
311 301 1674400 197 192 859100 508 493 2533500 

 العقبة
91 91 435990 100 100 456650 191 191 892640 

 لواء القصر
213 206 1239450 186 186 871200 399 392 2110650 

 المجموع
5724 5503 34.504869 2587 2528 12.199461 8311 8031 46704330 
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 (2019) ثامنًا: توزيع القروض الممنوحة حسب الشهر خالل عام

 

( موزعوووة حسوووب 2019 وأعوووداد القوووروض الممنوحوووة خوووال  عوووام يموووة  ( 9  توضووو  بيانوووات الجووودو  ر وووم
(  لوووى تطوووور  وووروض المؤسسوووة الممنوحوووة خوووال  الفتووورة 10أشوووهر العوووام, فوووي حوووين يشوووير الجووودو  ر وووم  

 2000-2019.) 

 (9جدول رقم )
 (2019توزيع القروض الممنوحة حسب الشهر خالل عام )

 األهمية النسبية  يمة القروض بالدينار عدد القروض البيان

 %3.46 1,617,239 274 كانون ثاني

 %11.10 5,184,469 877 شباط

 %12.11 5,657,792 1015 آذار

 %12.80 5,976,928 1028 نيسان

 %8.73 4,079,435 654 أيار

 %3.25 1,519,762 247 حزيران

 %8.53 3,985,516 676 تموز

 %8.40 3,924,829 690 آب

 %10.77 5,030,179 907 أيلول

 %9.72 4,540,037 853 تشرين الول

 %7.38 3,448,329 605 تشرين الثاني

 %3.73 1,739,815 205 كانون الول

 %100 46,704,330 8031 المجمــــــوع
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 (10جدول رقم )

 (2019-2000تطور أعداد وقيمة القروض الممنوحة من المؤسسة خالل الفترة )

 البيان

 اإلجمالي القروض التشغيلية القروض اإلنمائية
عدد 

 القروض
قيمة 

 القروض)دينار(
عدد 

 القروض
قيمة 

 القروض)دينار(
عدد 

 القروض
قيمة 

 القروض)دينار(
2000 6583 16728955 1677 4162420 8260 20891375 
2001 3960 12269864 206 1107087 4166 13376951 
2002 3295 12884583 1374 4314939 4669 17199522 
2003 3410 11593410 444 1612745 3854 13206155 
2004 3462 9993596 299 997500 3761 10991096 
2005 3952 14460711 510 1806235 4462 16266946 
2006 4249 17512215 560 1874850 4809 19387065 
2007 4535 18690633 503 2086406 5038 20777039 
2008 4411 22413810 719 3074660 5130 25488470 
2009 4218 22902262 530 2028225 4748 24930487 
2010 4581 20851271 687 3231450 5268 24082721 
2011 4708 25166585 613 3446500 5321 28613085 
2012 4407 22167914 560 3133950 4967 25301864 
2013 4912 25404532 659 3776470 5571 29181002 
2014 5385 29241726 809 5248550 6194 34549276 
2015 5800 32334552 774 4797340 6574 37131892 
2016 6343 36443097 942 5699310 7285 42142407 
2017 5926 38851131 3697 12095628 9623 50946759 

2018 7015 39490419 1475 7466810 8490 46957229 

2019 7180 41635490 851 5068840 8031 46704330 

 548125671 116221 77029915 17889 471036756 98332 المجموع
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 (.2019النشاط اإلقراضي للمؤسسة في مجال المرابحة اإلسالمية خالل عام )
 

 (:المرابحة) بالشراء مرالا صيغة -1

 اسؤوليتهم وعلى( التمويل طالب  بالشراء أآلمر يطلبها ما وشراء لتنفي  فريقأ عتبارهابا المؤسسة ومتق
و أ دمةالخ ه ه بتنفي  المؤسسة ه ه تقومث بحياء اإلبتد عند عليو المتفق بالرب  ثاني فريق  عتبارها 

 سبح الثالث للطرف الصرف مويت معو  تفا ية بتو يع المؤسسة  يام بعد ثالث  فريق خال  من المهام
 .المتبعة األسس

 :الشرعية اإلستشارة -2

 مقتضويات حسوب إلجازتهوا للمؤسسوة الشورعي المستشار سماحةى عل عرضها يتم التمويل طلبات جميع
 .اإلسالمية الشريعة

 :العقد تنفيذ إجراءات – 3

 وحسوووب التمويووول الطالوووب تسوووليمو ثوووم ومووون والمنفووو  المؤسسوووة بوووين اإلتفا يوووة تنفيووو   جوووراءات سوووتكما ا •
 .األصو 

 ( المنقولووووة غيوووور األموووووا    المقدمووووة الضوووومانات حجووووز  جووووراءات سووووتكما ا بعوووود التمويوووول عقوووود تنظوووويم •
 .التمويل طلب موافقة في وردت أخرم  شروط أية أو الشهري  الحسم موافقة واحضار

 قيمة المرابحة واحتسابها: -4

 -:التالية الرئيسية المعايير وحسب المؤسسة فروع لدم معتمدة جداو  حسب لمرابحةا  يمة تحسب •

 .المستهدفة  الفئة• .   التمويل أجل• .  التسديد أسلوب• .   يمةالتمويل •

لصووويغة المرابحوووة  المشووواريع الممولوووة مووون المؤسسوووة وفًقووواأ( أن عووودد  -11بيانوووات الجووودو  ر وووم  توضووو  
موون  %(27.7( مليووون دينووار، شووكلت مووا نسووبتو  12.9( مشووروعا بقيمووة   2103اإلسووالمية  وود بلوود  

 (2019 يمة التمويل الكلي للمزارعين خال  عام  
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لممنوحوة مون القوروض ا حجمب(  لى األهمية النسبية إلجمالي -9أ ،-9يشير الرسم البياني ر م   ه ا و
 .(2019المنهت التمويلي خال  عام    اليم والمؤسسة موزعة حسب األ

%( 48لصوويغة المرابحووة اإلسووالمية فووي   لوويم الشووما  بنسووبة   الممولووة وفًقوواع المشوواري حجوومحيووث تركووز 
 %(.18  ليم الجنوب بنسبة   ، و %(34يليها   ليم الوسط بنسبة  

و  الترتيوب األ الوسوطفيها   ليم احتل   الممولة من المؤسسة وفقًا ألسلوب الفائدة حجم القروضكما أن 
 %(.31 بنسبةو   الشما ثم   ليم  ، %(33  وبنسبة الجنوب، ثم   ليم  %(36بنسبة   و

 

  
 
 
 
 

 

 

 
 
 

34%

48%

18%

(أ-9)رسم بياني 
ظام االهميةالنسبية الجمالي حجم القروض وفقاً لن
المرابحة االسالمية موزعة حسب االقاليم

اقليم الوسط

اقليم الشمال

اقلبم الجنوب

36%

31%

33%

(ب-9)رسم بياني 
اً االهمية النسبية الجمالي حجم القروض الممولة وفق

لنظام الفائدة موزعة حسب االقاليم

اقليم الوسط

اقليم الشمال

اقلبم الجنوب
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 أ( - 11جدول رقم )
 (2019توزيع القروض الممنوحة موزعة حسب الفروع والمنهج التمويلي خالل عام )

 الفرع
 اإلجمالي قروض مرابحة قروض فائدة

عدد  القيمة بالدينار عدد السندات
 السندات

عدد  القيمة بالدينار
 السندات

 بالدينارالقيمة 
 16,389,922.00 2546 4,410,910.00 707 11,979,012.00 1839 إقليم الوسط

 2,705,400.00 452 234,200.00 32 2,471,200.00 420 السلط

 2,133,139.00 244 224,500.00 40 1,908,639.00 204 الشونة الجنو ية

 2,746,961.00 481 737,960.00 125 2,009,001.00 356 جنوب عمان

 2,287,951.00 277 256,500.00 36 2,031,451.00 241 االغوار الوسطى

 1,361,299.00 259 420,150.00 67 941,149.00 192 مادبا

 1,379,018.00 225 1,225,900.00 207 153,118.00 18 الزرقاء

 2,003,700.00 326 456,500.00 74 1,547,200.00 252 غرب عمان

 1,772,454.00 282 855,200.00 126 917,254.00 156 ذيبان

 16,844,509.00 2862 6,223,275.00 940 10,624,234.00 1922 إقليم الشمال

 2,841,039.00 502 677,900.00 105 2,163,139.00 397 ار د

 1,733,272.00 331 376,800.00 71 1,356,472.00 260 جرش

 1,608,927.00 315 549,500.00 71 1,059,427.00 244 الرمثا

 2,232,884.00 339 967,400.00 119 1,268,484.00 220 المفرق 

 1,748,648.00 239 804,700.00 99 943,948.00 140 عجلون 

 1,688,776.00 297 297,000.00 48 1,391,776.00 249 لواء بني كنانه

 1,603,525.00 331 1,457,025.00 298 146,500.00 33 لواء الكورة

 1,466,132.00 244 219,000.00 41 1,247,132.00 203 الشمالية االغوار

 1,921,306.00 264 873,950.00 88 1,047,356.00 176 البادية الشمالية

 13,469,899.00 2623 2,328,890.00 456 11,141,009.00 2167 إقليم الجنوب

 1,978,045.00 355 439,700.00 79 1,538,345.00 276 الكرك

 2,086,450.00 446 141,500.00 29 1,944,950.00 416 معان

 2,723,080.00 506 691,840.00 121 2,031,240.00 385 الطفيلة

 1,145,534.00 240 412,300.00 88 733,234.00 152 المزار الجنو ي

 2,533,500.00 493 153,700.00 47 2,379,800.00 446 غور الصافي

 892,640.00 191 79,500.00 17 813,140.00 174 العقبة

 2,110,650.00 392 410,350.00 75 1,700,300.00 318 لواء القصر

 46,704,330.00 8031 12,954,575.00 2103 33,749,755.00 5928 المجموع



39 
 

( تطور القروض الممنوحة من المؤسسة موزعة حسب منهت المرابحة 10  يشير الرسم البياني ر م

 ب(  لى  لك باألر ام.-11كما يشير الجدو  ر م   ,(2019-2001الفترة  اإلسالمية خال  

 

 ب(-11جدول رقم )

 (2019-2001تطور قيمة القروض الممنوحة بطريقة المرابحة االسالمية خالل الفترة )

 قيمة قروض المرابحة)دينار( البيان
2001 832063 
2002 2118522 
2003 1393773 
2004 1852250 
2005 3747385 
2006 5455436 
2007 6585790 
2008 7050410 
2009 5740387 
2010 6736810 
2011 7583650 
2012 7595300 
2013 8151420 
2014 10289360 
2015 10246811 
2016 15125860 
2017* 12038420 
2018 14626870 

 2019 12954575 
 140125092 المجموع

 بسبب القروض المدعومة من الحكومة بدون فوائد . 2017يعزى سبب إنخفاض المرابحة اإلسالمية لعام 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

(10)رسم بياني
(2019-2001)تطور القروض الممنوحة بطريقة المرابحة االسالمية  خالل الفترة
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 2019حسب البيئة المناخية خالل عام  النشاط اإلقراضي للمؤسسة 

حسوووب البيئوووة المناخيوووة فوووي  2019( توزيوووع القوووروض الممنوحوووة خوووال  عوووام 12ر وووم   يوضووو  الجووودو 
 دينووار اسوتفاد منهووا مليوون  (8.5 ديووة حيوث بلغووت  يموة القووروض الممنوحوة لسووكان منواطق البا , المملكوة

مليوووون  (8.4 ، فيموووا بلغوووت  يموووة القوووروض الممنوحوووة لسوووكان منووواطق األغووووار  مقتووورض ( ألوووف1076 
 (29.8 ألوووف مقتووورض ، أموووا بوووا ي منووواطق المملكوووة فقووود توووم مووون  سوووكانها  (1258 دينوووار اسوووتفاد منهوووا 

 مقترض. (5977 مليون دينار استفاد منها 

خوال   أعوداد المقترضوين يقوارب ثلوث  نالحظ مما سبق أن منطقتي األغووار والباديوة اسوتحو ت علوى موا
وهووو ا يووود  علوووى أن المؤسسوووة تسوووهم بتحقيوووق األهوووداف الوطنيوووة الشووواملة ضووومن خططهوووا  , 2019عوووام 

 اإل راضية و لك بتحقيق تنمية مستدامة بالوصو   لى المناطق التي تكثر فيها نسب الفقر والبطالة.

 (12جدول رقم )

 2019توزيع القروض حسب البيئة المناخية خالل عام 

 )مليون دينار( قيمة القروض قترضينعدد الم المنطقة

 8420722 1258 األغوار
 8461989 1076 البادية

 29821619 5977 با ي مناطق المملكة
 46704330 8311 المجموع

 

 خية .( األهمية النسبية لتوزيع عدد المقترضين حسب البيئة المنا11  ه ا ويوض  الرسم البياني ر م

 

15% 13%

72%

(11)رسم بياني رقم
اخية خالل االهمية النسبية لتوزيع عدد المقترضين حسب البيئة المن

(2019)عام 

األغوار البادية باقي مناطق المملكة
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 (2019عام ) خالل النشاط التحصيلي للمؤسسة
 ووود بلغوووت  2019(  لوووى أن  جموووالي تحصووويالت المؤسسوووة خوووال  عوووام 13بيانوووات الجووودو  ر وووم   تشوووير

 .روض مرابحة  سالمية( مليون دينار تحصيل  12.6( مليون دينار، منها  46.8 

 المسوتحقات  ( مون%90مليون دينار و بنسوبة   46.8)   2019 يمة التحصيالت االجمالية لعامبلغت 

ة و البالغو التراكموي  من اجمالي المستحقات %60)( مليون دينار , و بنسبة  52المستهدفة و البالغة  

( مليوووون دينوووار ويعوووود سوووبب  لوووك للظوووروف اال ليميوووة و االمنيوووة المحيطوووة و االختنا وووات 79.5 يمتهوووا  

 و اتخا   رارات بتأجيل و تسوية ا ساط المزارعين تقديرًا لظروفهم .التسويقية , 

( مليون 12.5( و 17.2( و 17.2 الجنوب   الشما  و   ليم الوسط وفي حين بلغت  يمة تحصيالت 

%( موووون  جمووووالي  يمووووة 26.7%( و  36.6%( و  36.2، وشووووكلت مووووا نسووووبتو   دينووووار علووووى التوووووالي

 على التوالي. 2019تحصيالت المؤسسة لعام 

ب(  لووى األهميووة النسووبية إلجمووالي التحصوويالت  خووال   -12أ ،  -12هوو ا ويشووير الرسووم البيوواني ر ووم  

 . األ اليمي و  راضالمنهت اإلموزعة حسب  2019عام 

 (13جدول رقم )

  

72.3%

27.7%

(ب-12)الرسم البياني 
ب االهمية النسبية لقيمة التحصيالت حس

(2019)المنهج االقراضي خالل عام 

فائدة مرابحة

36.7%

36.6%

26.7%

(أ-12)الرسم البياني 
(  2019)االهمية النسبية الجمالي التحصيالت للعام 

موزعة حسب االقاليم

اقليم الوسط اقليم الشمال اقليم الجنوب
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 (2019إجمالي المبالغ المحصلة من القروض خالل عام )
 القيمة بالدينار

 اإلجمالي مرابحة طويل الجل متوسط الجل قصير الجل موسمي الفرع
 17,180,322 4,214,626 266,503 11,143,119 1,276,795 279,280 إقليم الوسط

 2,644,362 194,656 97,666 2,166,847 168,761 16,432 السلط

 2,183,172 183,180 29,995 1,896,715 72,123 1,160 الشونة الجنو ية

 3,216,098 1,065,265 10,728 1,708,031 418,953 13,121 جنوب عمان

 2,787,004 155,665 51,136 2,474,279 47,760 58,165 االغوار الوسطى

 1,437,125 475,313 25,803 717,331 181,423 37,255 مادبا

 1,486,934 1,099,816 5,417 254,130 125,570 2,000 الزرقاء

 1,802,045 401,060 17,788 1,123,333 131,386 128,478 غرب عمان

 1,623,582 639,671 27,970 802,453 130,819 22,669 ذيبان

 17,148,830 6,185,323 166,149 8,980,874 1,679,152 137,334 اقليم الشمال

 2,709,442 1,002,042 33,698 1,524,520 144,305 4,878 ار د

 1,444,269 356,190 17,400 1,000,943 69,526 210 جرش

 1,541,579 390,285 24,470 905,850 220,664 310 الرمثا

 2,752,126 720,140 56,939 1,269,443 656,447 49,157 المفرق 

 1,734,627 1,212,814 14,285 447,671 58,058 1,800 عجلون 

 1,414,739 273,296 14,857 1,105,939 19,765 882 لواء بني كنانه

 1,640,928 1,420,371 0  100,800 119,757 0 لواء الكورة

 1,879,274 202,142 0  1,581,811 92,440 2,881 االغوار الشمالية

 2,031,846 608,043 4,500 1,043,897 298,190 77,216 الشمالية البادية

 12,513,908 2,196,281 55,513 9,277,782 768,381 215,949 إقليم الجنوب

 2,136,715 431,305 17,757 1,494,753 175,054 17,845 الكرك

 1,919,381 177,175 3,320 1,428,432 298,790 11,664 معان

 2,032,915 519,306 3,000 1,338,095 155,799 16,716 الطفيلة

 1,414,442 438,533 4,992 816,322 55,667 98,928 المزار الجنو ي

 2,218,609 151,426 9,550 2,032,872 9,185 15,575 غور الصافي

 878,263 99,508  0 751,492 26,386 876 العقبة

 1,913,583 379,028 16,894 1,415,816 47,500 54,345 لواء القصر

 46,843,060 12,596,230 488,165 29,401,775 3,724,328 632,563 المجموع

 
 

( تطور  يمة القروض الممنوحة من 13( والرسم البياني ر م  14وتوض  بيانات الجدو  ر م  
 (.2019-2000المقترضين خال  الفترة  المؤسسة والمبالد المحصلة من 



43 
 

 
 (14جدول رقم)

 (2019-2000القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة ) تطور
 جمالي القروض الممنوحة بالمليون  السنة

 دينار
 جمالي المبالد المحصلة بالمليون 

 دينار
2000 20.9 24.7 
2001 13.4 20.7 
2002 17.2 19.5 
2003 13.2 22.1 
2004 11 23.2 
2005 16.3 26.3 
2006 19.4 27.8 
2007 20.7 27.1 
2008 25.5 32.2 
2009 24.9 26.4 
2010 24.1 27.6 
2011 28.6 30.8 
2012 25.3 35.06 
2013 29.2 32.5 
2014 34.5 35.8 
2015 37.1 38.9 
2016 42.1 38.9 
2017 51 41 
2018 47 46.5 
2019 46.7 46.8 
 623.86 548.1 المجموع
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(13)الرسم البياني رقم 
2019-2000تطور القروض الممنوحة من المؤسسة و المحصلة من المقترضين خالل الفترة 

اجمالي المبالغ المحصلة بالمليون دينار اجمالي القروض الممنوحة بالمليون دينار
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 (2019عام ) خاللإنجازات المشاريع الموجهة 
 

ة فــي الريــف والباديــ للحــد مــن مشــكلتي الفقــر والبطالــه مشــروع القــروض الصــغيرةأوال": 
 :ردنيةال 

( مليوون دينوار 50والمتضومن تخصوي  مبلود  2014 /31/3بناًء على  رار مجلس اإلدارة المؤرخ فوي 
لتمويوووول أنشووووطة مشووووروع القووووروض الصووووغيرة المخصصووووة للحوووود موووون مشووووكلتي الفقوووور والبطالووووة ل عوووووام 

( والتركيز على توجيو ه ه البرامت لمناطق الباديوة األردنيوة بشوكل خوا  ومون ضومنها 2014-2020 
 تخصي  مبلد مليون دينار من ضمن ه ه المخصصات لمشاريع تربية اإلبل.

   التعليمات التالية:وبناًء عليو تم البدء بتنفي

بوووأن  االسوووتمرار بمووون  القوووروض المخصصوووة للحووود مووون مشوووكلتي الفقووور والبطالوووة لكافوووة الفوووروع علمووواً  -1
منهوا مليوون دينوار لغايوات ( ليصوب  2019  ( مليوون دينوار للعوام7.5المشروع بلغوت   مخصصات

 كالتالي :توزيعها على األ اليم  تربية اإلبل ضمن مناطق البادية األردنية الثالث وتم
 ( دينار.2250000%( وبما يعاد   30  ليم الشما  بنسبة  درها   ‾
 ( دينار.2250000%( وبما يعاد   30  ليم الوسط بنسبة  درها   ‾
 ( دينار.3000000%( وبما يعاد   40  ليم الجنوب بنسبة  درها   ‾

ضومن المشوروع بسوقف علوى مواورد أعواله توم البودء بوالقروض الخاصوة بشوراء وتربيوة اإلبول مون بناًء  -2
 ( دينار للقرض الواحد.5000أعلى مقداره  

 

 أهداف المشروع :

 البطالة في الريف والبادية األردنية. المساهمة في الحد من مشكلتوي الفقر و .1
 المساهمة في تحقيق تنمية ا تصادية واجتماعية متوازنة في كافة مناطق المملكة. .2
 والغ ائي ل سر الريفية.زيادة الدخل ورفع المستوم المعيشي  .3
 زيادة مشاركة المرأة في التنمية الزراعية، وتحفيزها على العمل في  القطاع الزراعي. .4
 توفير فر  عمل جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الوطنيوة. .5
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 مجاالت االستثمار:  

السوووريعة فوووي مجووواالت تربيوووة جيوووة يركوووز هووو ا المشوووروع علوووى مووون  القوووروض الزراعيوووة والريفيوووة  ات اإلنتا
سووعو حفوور هبووار موواء الجمووع  , و وبرأس موون األبقووار الحلوو 2-1، تربيووة  ( رأس20بحوود أعلووى   األغنووام

  ةبأعوووداد مناسوووب ، تربيوووة الووودواجن والطيوووور الداجنوووة بكافوووة أنواعهوووا و لخدموووة المشووواريع الزراعيوووة 3م 50
ة جميد، سمن /......الخ( في وحدات صغيرة وصناع، تصنيع األلبان ومشتقاتها  ألبان،  تربية األرانب

 ،  نشوواء المشوواتل والبسوواتين وزراعووة النباتووات الطبيووة خليووة 20-10، تربيووة النحوول لعوودد موون  المخلووالت
، تمويووول شوووراء األدوات الزراعيوووة  ،  نشووواء وحووودات أزهوووار القطوووف ضووومن البيووووت البالسوووتيكية والعطريوووة
ن لوى توجيوو هو ا البرنوامت لمنواطق الباديوة االردنيوة بشوكل خوا  ومو, باالضافة الى التركيوز ع المختلفة

 ضمنها تخصي  مبلد مليون دينار من ضمن ه ه المخصصات لمشاريع تربية اإلبل.

 معايير التأهيل لالستفادة من المشروع :  

 رض المشروع أو بنفس القرية التي تتبع  ليها أرض المشروع أن تكون األسرة مقيمة في أ -1
 أن يوفر المشروع فر  عمل جديدة.  -2
 تعطى األولوية ل فراد غير المستفيدين من  روض المؤسسة.  -3
 .تعطى األولوية ل سر الريفية التي تعيلها وتشرف عليها المرأة الريفية  -4
 .تعطى الصحاب الدخل المنخفض -5

 

 حجم القرض وأجله :

بالنسوبة لقوروض تربيوة اإلبول فقيمتهوا القصووم  وكو لك للفورد ( دينوار5000الحد األ صى له ه القوروض  
 ( سنوات.5، وهي  روض متوسطة األجل حدها األ صى   للفرد من ضمن المشروع ( دينار5000 

 نسبة الفائدة :

%( أو 4على دعم الفئات المستهدفة من ه ا المشروع تستوفى فائدة مخفضوة وبسويطة مقودارها   حرصاً 
 %(2بوووو   المية على القروض الممنوحة من خال  هو ا المشوروع وهوي أ ولللمرابحة اإلس ما يعادلها وفًقا

 من سعر الفائدة أو المرابحة المعمو  بها في المؤسسة.
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 الضمـانـات : 

مثول الكفواالت العدليوة مون اجول  , حرصت المؤسسة على  بو  بدائل للضمانات االعتيادية المعموو  بهوا
ال  ن هو ه الفئوةأ االستفادة من هو ا المشوروع سويما وتمكين األسر الفقيرة والفئات العاطلة عن العمل من 

 يتوافر لدم معظمها أموا  غير منقولة  كاألراضي والعقارات(. 

دينوووووار اسوووووتفاد منهوووووا   (7435530( حووووووالي  2019بلووووود  جموووووالي القوووووروض الممنوحوووووة خوووووال  العوووووام  
 ( مقترض.1671 

 :التمويل الريفيمشروع ثانيًا: 

يول نطال ًا من حور  المؤسسوة علوى تفعيول مفهووم التنميوة الريفيوة الشواملة فقود بودأ العمول بمشوروع التمو ا
 حيث يهدف المشروع الى  حداث نقلة نوعية فوي مفهووم التنميوة الريفيوة الشواملة 1/1/2016الريفي من  

خووار  مراكووز المحافظووات موون خووال  فووت  مجوواالت  سووتثمار غيوور  فووي منوواطق الريووف والباديووة األردنيووة و
التسوووهيالت  تقليديوووة وللمووورة األولوووى مرتبطوووة بالقطووواع الزراعوووي وضووومن حزموووة ميسووورة مووون االجوووراءات و

المشووروع بهوودف خلووق مشوواريع متوسووطة وصووغيرة ضوومن المنوواطق المسووتهدفة تعموول علووى  الخاصووة بهوو ا
 توفير فر  للعمل ومصادر متنوعة للدخل. 

 الثالثووة لكوول عووام موون األعوووام مليووون  (3  كمووا وتتضوومن الخطووة اإل راضووية المقترحووة تخصووي  مبلوود
موزعوووو علوووى األ ووواليم  2019( مليوووون دينوووار لعوووام  2.6حيوووث توووم   وووراض   ، (2017,2018,2019 

 الثالثة بوا ع مليون دينار لكل   ليم .

 :أهداف المشروع 

 في كافة مناطووووق المملكة. ة تصادية واجتماعية متوازناالمساهمة في تحقيق تنمية  ‾

 زيادة الدخل ورفع المستوم المعيشي والغ ائي ل سر الريفية . ‾

 وتحفيزها على العموووول في القطاع الزراعي.زيادة مشاركة المرأة في التنمية الزراعية  ‾

 األردنيوو . ةفي الريف والبادي ةفي الحد من مشكلتي الفقر والبطالالمساهمة  ‾

 توفير فر  عمل جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الوطنيووة. ‾
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      :مجاالت االستثمار

  ات االنتاجية السريعة في مجاالت:يركز المشروع على من  القروض الزراعية والريفية 

المخووابز ، تعبئووة وتوودريت  تشوومل  مشوواريع منتجووات الزيتووون ، مشوواريع محووا  ومعووارض التسووويق و ‾
، تصووونيع  ، محوووالت نباتوووات الزينوووة وتنسووويق الزهوووور والمشووواتل التموووور، تجفيوووف الخضوووار والفواكوووة

 جن الطازجوووة والمجمووودة والمبوووردة بيوووع اللحووووم والووودوا منتجوووات الحليوووب ومشوووتقاتو وانتوووا  الشووووكالتو،
 .(ومحالت نتافات الدجا  وبيع البيض

 مشروع المطبخ االنتاجي. ‾
لخول المشاريع المنزلية الريفية  تجفيف الخضار والفواكة  والمخلالت وتصنيع المربيات والعصوائر وا ‾

 والشوربات(.
 .تصنيع الشموع المعطرة والصابون  ‾
 وبيعها.الحجرية  الفخارية و التحف الخشبية و ‾
 مشاريع الطا ة البديلة. ‾
 شراء وسائل النقل الصغيرة . ‾
 نتووا  البيتموووس وصووناعة العبوووات الزراعيووة  الخشووبيو،ا  صوونيع وتوودوير المخلفووات الزراعيووة و مشوواريع ت ‾

 والبالستيكية والبوليسترين والشواالت(.
 مشاريع زراعة وانتا  وتسويق الفطر . ‾
 مشاريع بيع العطارة والحبوب. ‾
 .الزراعية المعداتيق الحدائق وبيع المواد و ت تنسمحال ‾
 المضخات ومعدات الري وبيع  طع الغيار . ومراكز صيانة الماتورات و ‾
شوات وتجهيز محالت الخدمات الزراعية  المرتبطة بالزراعة المحميوة والمعر  البيطريةانشاء العيادات  ‾

 وغيرها من تركيب وصيانة(.
 

 :المشروعمعايير التأهيل لالستفادة من 

 قراض في المؤسسة.يمنق القرض حسب معايير التأهيل في أسس وقواعد اإل -
 أن تكون السرة مقيمة في أرض المشروع أو بنفس القرية التي تتبع لها  أرض المشروع. ‾
 أن يحقق المشروع فرص عمل جديدة. ‾
 تعطى الولوية لألسر الريفية التي تعيلها وتشرف عليها امرأة. ‾
 قتصادية للمشاريع الجديدة من جهة معتمدة.اوى تقديم دراسة جد ‾
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 :حجم وأجل القرض

ل ( هالف دينار ل فراد والجماعات والجمعيات على أن ال يزيد  األج10يمن  ه ا التمويل بحد أ صى  
، بحيوث يوتم  بوو  الطلبوات للتمويول  صوير  وحسب طبيعة المشوروع ( سنوات5وبوا ع   ( شهر60عن  

 العمر اإلنتاجي للمشروع .ومتوسط األجل وحسب 

 المرابحة:/نسبة الفائدة

 سنويًا . (%4 سالمي وبنسبة ثابتة  درها إلتَمو  ه ه المشاريع  ضمن منهجية وصيد التمويل ا

 الضمانات:

 ية ويمكن  بو  الكفاالت كما يلي :وأساسها تقديم الضمانات العقار 

شرط أن ثنين مليئين يقبل بهما مدير الفرع ا( دينار يتم  بو  كفالء عدد 3000 -1000لقروض  ا ‾

سوم حأو تقوديم  ، ثنوين يقبول بهموا مودير الفورعاأو كفالة مووظفين  ، لى عقد التمويليقوموا بالتو يع ع
 شهري منتظم باإلضافة  لى حسم  حترازي.

( دينووار يووتم تقووديم كفالووة عدليووة حسووب األصووو  وفووي حووا  تعوو ر تقووديم 6000 - 3000القووروض   ‾
 منتظم يمكن  بو  تحاويل مالية. حسم شهري 

  راض المعمو  بها في المؤسسة.( دينار حسب أسس و واعد اإل10000- 6000القروض   ‾

 الفئة المستهدفة:

مع التركيز على المرأة ومنواطق جيووب الفقور فوي  باستثناء مركز العاصمة عمان،جميع مناطق المملكة 
 الريف والبادية األردنية والفئات العاطلة عن العمل .

 

 حوووالي( مقتوورض وبقيمووة 543جمووالي عوودد المقترضووين المسووتفيدين موون مشووروع التمويوول الريفووي  بلوود و 
 (.2019خال  عام  دينار  مليون  (2.63 
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 ثالثًا: مشروع القرى الصحية:

بهووودف تعزيوووز  1996نفووو ت وزارة الصوووحة ومنظموووة الصوووحة العالميوووة مشوووروع القووورم الصوووحية منووو  عوووام 

مبووادا الرعايووة الصووحية األوليووة بووين سووكان هوو ه القوورم، ويشووتمل هوو ا المشووروع علووى عوودة أهووداف موون 

ضمنها تنمية المووارد اال تصوادية واالجتماعيوة فوي تلوك القورم و لوك كمودخل لتحسوين الظوروف الصوحية 

لمووووواطنين، حيووووث  امووووت  مؤسسووووة اإل ووووراض الزراعووووي ووزارة الصووووحة بتو يووووع اتفا يووووة المشووووروع بتوووواريخ ل

 2014االتفا يوة كول ثوالث سونوات وتوم تجديودها عوام ومدتها ثوالث سونوات وكانوت تتجودد 2002/4/11

ولموودة خمووس سوونوات، لتمويوول مشووروعات فرديووة وجماعيووة لمنتفعووي القوورم الصووحية الوو ين يووتم ترشوويحهم 

 أهيلهم موون  بوول  دارة المشووروع فووي وزارة الصووحة بالتنسوويق مووع المؤسسووة للقوورم المشوومولة بالمشووروع,وتوو

 ، المضووري ، بيوضووو الشوور يو  ريووة صووحية مشوومولة وهووي  (38حيووث تووم موون  القووروض للمنتفعووين فووي 

ت ، ، غرناطوو ، مكواور، الطووا  الجنووبي، أبوو الزيغوان ، داميوا، الحالبوامالية، صويب،جري بيوضوو الش

الجهيووووور، ، ايووووول، الزبيريوووووة ، ا رح ،، الفووووووارة، الهونوووووةالحووووور  ، الجوووووزازه ، المنصوووووورة الشووووور ية، سووووولحوب

ة ، البسوط أبو بنا ، رحمة، الشيخ حسين ، عيموةالحرث،، راجب ،  ، الروضةالزمالية ، مجرا المقارعية،

 .( ،الفر خ ، كفر كيفيا ، كفر راكب ، بيت يافا ،الراية ،  رم العمرو

مووًا بووأن هوو ا المشووروع يهوودف  لووى تحسووين نوعيووة حيوواة المووواطنين والمسوواهمة فووي حوول مشووكلتي الفقوور عل 
( للقووروض الفرديووة، 1500والبطالووة عوون طريووق موون   ووروض موودرة للوودخل بوودون فائوودة، وبسووقف أعلووى  

( دينوووار للقوووروض الجماعيوووة، مثووول مشووواريع تربيوووة األغنوووام والمووواعز واألبقوووار وتسووومين العجوووو  3000و 
نشووواء أنووووا  نسووويت  نشووواء مشووواتل األشوووجار المثمووورة وا  البسوووط والسوووجاد والتصووونيع الزراعوووي، تسووودد هووو ه وا 

 ( شهًرا .42القروض على  

القرم الصحية ( لمدة خمسة مع وزارة الصحة  مشروع   2020حيث تم تجديد االتفا ية بمطلع العام 

 باالضافة  سنوات  ادمة نظرًا ألهمية الفئة المستهدفة خاصة وانها  رم تستهدف شريحة هي االشد فقراً 
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( بدال من %2.5الى تخفيض تكاليف خدمة ادارة المؤسسة للقروض الخاصة بالمشروع لتصب   

 ( و لك دعما له ه الفئة المستهدفة . 3% 

 ( دينار استفاد منها860678  ( 2019القروض من  بداية المشروع ولغاية عام  بلد  جمالي  يمة 

 ( مقترضًا.18( دينار  ستفاد منها  27000بلغت القروض  2019 عام  فيو ( مقترض 673 

 رابعًا : مشروع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين :  
 مووا بووين مؤسسووة اإل ووراض الزراعووي والهيئووةتوم بوودء العموول بهوو ا المشووروع موون خووال  تو يووع اتفا يووة تعوواون 

لتمويووووول المشوووووروعات الفرديوووووة والجماعيوووووة ألعضووووواء الجمعيوووووة بتووووواريخ  نالهاشووووومية للمصوووووابين العسوووووكريي
 ولمودة خموس سونوات 30/12/2018بتواريخ لعدة مورات أخرهوا ، حيث تم تجديد االتفا ية 1/11/2001

تنويووع مصوووادر دخلهووم مووون خووال  مووون  ويهوودف المشووروع  لوووى تحسووين أوضووواعهم المعيشووية عووون طريووق 
%( عون أسوعار المرابحوة المعموو  بهوا فوي المؤسسوة، حيوث تووم 1القوروض بسوعر مرابحوة تفضويلي يقول  

لمنتفعوي الهيئوة ويركوز المشوروع علوى مون  القوروض  ( 2019لعام  ( ألف دينار 100تخصي  مبلد  
 بقووار الحلوووب وتسوومين العجووو  وتربيووةالزراعيووة  ات اإلنتاجيووة السووريعة فووي مجوواالت تربيووة الموواعز واأل

نتوووا الحيوانوووات الداجنوووة والنحووول، وتصووونيع األلبوووان ار   األزهوووومشوووتقاتها والمنتجوووات الغ ائيوووة األخووورم ، وا 
الزينووة، وبعووض األعمووا  الريفيووة كتصوونيع الجلووود وصوووف الحيوانووات نباتووات و  وأشووتا  الخضووار والفواكووة

 إلنتا  الجواعد ونست البسط .

 ( دينار.5000ألعلى له ه القروض  الحد اويبلد 

( دينوار اسوتفاد 531250( موا  يمتوو  2019بلد  جمالي  يمة القروض من  بداية المشروع ولغاية عام  
( 12( دينووار  سوتفاد منهووا  42500(بلوود  جموالي القوروض  2019العوام   ولغايووة( مقتورض 145منهوا  
 . مقترض

 :خامسًا: مشروع تمويل المهندسين الزراعيين  
من حور  المؤسسوة فوي تنفيو  توجهوات الحكوموة فوي الحود مون مشوكلتي الفقور والبطالوة  اموت  انطال اً 

 لمودة خموس سونوات  1/2012/ 4المؤسسة بتو يع اتفا يوة تعواون موع نقابوة المهندسوين الوزراعيين بتواريخ
لفرديوووة ، لتمويووول المشوووروعات الزراعيوووة اولمووودة خموووس سووونوات  15/3/2018وجوووددت االتفا يوووة بتووواريخ 
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ألعضووواء النقابوووة مووون المهندسوووين والمهندسوووات الوووزراعيين العووواطلين عووون العمووول، حيوووث كانوووت األولويوووة 
للخووريجين الجوودد، بهوودف تحسووين أوضوواعهم المعيشووية عوون طريووق تمويوول المشوواريع الموودرة للوودخل، و ات 

وبسووقف أعلووى القوودرة علووى تحقيووق مووردود مووالي سووريع بنظووام المرابحووة اإلسووالمية بسووعر مرابحووة تفضوويلي 
( دينار مثل مشاريع تربيوة األغنوام واألبقوار الحلووب وتسومين الخوراف والعجوو  وتربيوة الطيوور 10000 

نتا  األزهار وأشوتا  الخضوار والفاكهوةالداجنة واألرانب واألسماك والنحل وتصنيع األل  بان ومشتقاتها، وا 
والعطريوة وحفور هبوار الجموع وشوراء المعودات  نتا  المشاتل والحدائق المنزليوة وزراعوة النباتوات الطبيوة  و

 والمكائن واألدوات الزراعية.

( دينوووار 1275150( موووا  يمتوووو  2019بلووود  جموووالي  يموووة القوووروض منووو  بدايوووة المشوووروع ولغايوووة عوووام  
( دينوووار 276800بلووود  جموووالي القوووروض   (2019العوووام   حتوووى نهايوووةو ( مقتووورض 180اسوووتفاد منهوووا  
 ( مقترض.32 ستفاد منها  

 سادساً: مشروع مساعدة الناجين من األلغام ومخلفات الحروب.

 بوودأ العموول بهوو ا المشووروع موون خووال   تفا يووة التعوواون مووابين مؤسسووة اإل ووراض الزراعووي والهيئووة الوطنيووة
 ومخلفووات الحووروب ( إلزالووة األلغووام وا عووادة التأهيوول , بهوودف تحسووين أوضوواع المنتفعووين  مصووابي األلغووام

 26/3/2013وتوم التعوديل علوى اإلتفا يوة بتواريخ ( 5/7/2011مون تواريخ   عتبواراً ولمدة خمس سونوات ا 
 لمدة خمس سنوات .2018 /15/7كما تم تجديدها بتاريخ لمدة خمس سنوات 

 ه ختيار المقترضين من  بل  دارة المشروع فوي الهيئوة بالتنسويق موع المؤسسوة ويراعوى فوي تقوديم هوويتم ا
سووديو وتوووفر العمالووة األسوورية بحيووث تتناسووب مووع نوووع المشووروع الممووو  القووروض للمنتفعووين  وودراتهم الج

 ( شهر وبدون فوائد .60( دينار ولمدة  3000و يمة الحد األعلى له ه القروض  

أمووووا الغايووووات التووووي يمولهووووا المشووووروع فتشوووومل تربيووووة األغنووووام , تربيووووة األبقووووار وتسوووومين العجووووو , تربيووووة 
 نتووا   لية,زراعوة األعشواب والنباتوات الطبيوة والعطريوة , نشواء وحوداتالنحل,تربيوة األرانوب والودواجن المنز 

ن وأيووة أعمووا  أخوورم يووتم بحثهووا موو ،أشووتا  ونباتووات الزينووة وأشووتا  األشووجار المثموورة , التصوونيع الغوو ائي
 خال  لجنة التنسيق وبما ال يتعارض مع  وانين وأنظمة الهيئة. 

( دينوار 215250( حووالي موا  يمتوو  2019ولغاية عام  بداية المشروع من   القروض  يمة بلد  جمالي
( دينوار  سوتفاد 17200  حيوث بلغوت القوروض (2019العوام   وحتوى نهايوة( مقتورض 98استفاد منهوا  

 .ين( مقترض7منها  
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ــاج الطاقــة الكهر ائيــة ضــمن  ســابعًا: مشــاريع الطاقــة الشمســية وأنظمتهــا إلنت
 مجاالت اإلستثمار الزراعي .

بشوووكل عوووام والطا وووة الشمسوووية  سوووتخدام المووووارد الطبيعيوووةاموووع توجهوووات الحكوموووة فوووي رفوووع كفووواءة  تمشوووياً 
ة بشكل خا  ولغايات خفض فاتورة الطا ة على المسوتوم الووطني وبالو ات القطواع الزراعوي فقود النظيف

ليشومل مشواريع الطا وة الشمسوية  2014\1\16( تواريخ 11447تخ  مجلس  دارة المؤسسة القورار ر وم  ا
علوى و ستثمار الزراعي التي تقوم المؤسسة بتمويلها إلوأنظمتها إلنتا  الطا ة الكهربائية ضمن مجاالت ا

 النحو التالي:
حضووار الموافقووات الالزمووة موون  اسووة فنيووة وماليووة موون الجهووة المنفوو ةعلووى طالووب التمويوول تقووديم در  -1 وا 

 الجهات المعنية .
( دينار حسوب الكلوف 75000  ل لمشاريع ضخ المياه من اآلبار اإلرتوازية بوا عالتموييكون سقف  -2

 التقديرية.
 دينار حسب الكلف التقديرية .  ( 50000يكون سقف تمويل المشاريع األخرم بوا ع    -3
 عتبار ه ه القروض متوسوطة األجول ولمودة التزيود عون ثمواني سونوات ونسوبة فائودة مخفضوة بمقودار  -4

ا لها فوي نظوام المرابحوة اإلسوالمية عون جودو  أسوعار الفائودة والمرابحوة المعموو  بهو%( أو مايعاد2 
 حاليا في المؤسسة بغض النظر عن  يمة القرض .

راعوي     تماشيا مع اهمية مشاريع الطا ة الشمسية في انشاء الطا ة الكهربائية في مجا  االستثمار الز  -  

القوورض الواحوود لمشوواريع الطا ووة الكهربائيووة موون خووال  انظمووة سووقف  يمووة  وورار برفووع اتخوو  مجلووس االدارة 

( الووف دينووار وهووو الحوود االعلووى لسووقف القووروض التووي تمنحهووا المؤسسووة 150الطا ووة الشمسووية ليصووب   

 ووحسب الكلف التقديرية للمشروع وبنفس تكاليف الفائدة المخفضة بحيث تشمل كافة االنشطة الزراعية 

د دينار استفامليون  ( 1.75  مبلد  (2019لعام  لنهاية امسية التراكمي الش  روض الطا ةبلد  جمالي 

 ( مقترض.129منها  

بتو يع  تفا ية موع صوندوق تشوجيع الطا وة المتجوددة وترشويد 3/10/2019كما  امت المؤسسة بتاريخ  -
( دينوار بودون 15000( مليوون دينوار فوي كول أنحواء المملكوة بسوقف مقودارة  2الطا ة إل وراض مبلود  

أية فوائد مون  بول الصوندوق و لوك لتشوجيع  سوتخدام الطا وة البديلوة بوداًل مون التقليديوة لتخفويض الكلفوة 
وتعزيووز التنافسووية واإلسووتغال  األمثوول للموووارد التووي تشوومل كافووة مجوواالت اإلسووتثمار بةسووتثناء مشوواريع 



54 
 

الجوفية والتجمعات المائية بما فيها البار اإلرتوازية هـذا وقـد بـدأ العمـل بهـذا المشـروع منـذ توقيـع  هإستخراج الميا
 مقترضًا. (85واستفاد منها ) (672815حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة بدون فائدة )اإلتفاقية 

 ثامنًا: مشروع زراعة النخيل: -

يقــدم مشــروع زراعــة النخيــل قــروض بفوائــد مخفضــة بمقــدار نطالقــًا مــن حــرص المؤسســة علــى دعــم زراعــة النخيــل ا
مؤسسـة وذلـك %(أو مايعادلها في المرابحة اإلسالمية عن جدول أسعار الفائدة والمرابحة المعمول بها حاليـا فـي ال2)

 .1/7/2014إعتبارًا من
 ( مقترض.15)  ( دينار استفاد منها722000حوالي )( 2019و لغ إجمالي القروض لعام )

ن مـ( حيث بلغ إجمالي عدد المسـتفيدين 2019( إلى قيمة القروض لكل مشروع خالل عام )15ويشير الجدول رقم )
 ( مليون دينار .12364245( مقترض وبقيمة )(2400القروض المتخصصة حوالي

 
 

 ( 15جدول رقم )
 (2019خالل عام )ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة 

قيمة القروض )باللف  المستفيدينعدد  المشروع
 دينار(

مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة 
 في الريف والبادية االردنية

1673 7435530 

 مشروع التمويل الريفي
546 2628100 

 مشروع القرى الصحية
18 27000 

 مشروع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين
12 42500 

 المهندسين الزراعيين مشروع تمويل
32 276800 

 مشروع مساعدة الناجين من اللغام
6 17200 

 مشروع زراعة النخيل
15 722000 

 1215115 98 الشمسية  مشروع الطاقة

 12364245 2400 المجموع
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 (16جدول رقم )
 (31/12/2019ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة منذ بداية المشروع ولغاية )

 المشروع
عدد 

 قيمة القروض بالدينار المستفيدين

 85,979,650 26402 (2004مشروع القروض الصغيرة في الريف والبادية االردنية منذ عام )  1

ارة ع وز ممشروع ادارة المصادر الزراعيه في محافظات الكرك والطفيله ومعان  وبالتعاون   2
 تم تنفيذه بالكامل()-(2005الزراعة )المرحلتين االولى + الثانيه(منذ عام )

1668 3,590,840 

ام نذ عممشروع تطوير المصادر الزراعية لحوض نهر اليرموك بالتعاون مع وزارة الزراعة   3
 )تم تنفيذه بالكامل( -( 2001)

1407 3,380,428 

 15,000,000 841 )تم تنفيذه بالكامل( -( 2008مشروع الزراعات المحميه منذ عام ) 4

ام نذ عممشروع المصابين العسكريين بالتعاون مع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين   5
(2001) 

145 531,250 

 860,678 673 (2002مشروع القرى الصحية بالتعاون مع وزارة الصحه منذ عام )  6

م ذ عامشروع تمويل المهندسين الزراعيين بالتعاون مع نقابه المهندسين الزراعيين من  7
(2006) 

180 1,275,150 

ع مشروع مساعدة الناجين من االلغام بالتعاون مع الهيئة الوطنية إلزالة اللغام 8 ادة وا 
 (2012التأهيل منذ عام )

97 215,250 

ام عمشروع التسميد بالري بالتعاون مع المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي منذ  9
 )تم تنفيذه بالكامل( -( 2012)

588 4,070,450 

 11,196,750 2324 (2019-2016مشروع التمويل الريفي ) 10

 1,750000 129 الطاقة الشمسية  مشروع  11

 127,850,446 34454 المجموع

 2019أرصدة القروض القائمة على المزارعين في نهاية عام 
(  لووووى توزيووووع أرصوووودة القووووروض القائمووووة علووووى المووووزارعين حسووووب فئووووات 17تشوووير بيانووووات الجوووودو  ر ووووم  

 ( دينار.153774685القروض الممنوحة، حيث بلد  جمالي األرصدة في نهاية العام  
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 (17جدول رقم )
 القيمة بالدينار(2019حسب فئات القروض في نهاية عام ) كافة القروضاجمالي أرصدة القروض القائمة على 

 الفرع
 المجموع (20000) أكثر من (20000-10001من) (10000-5001من) (5000أقل من )

 أرصدة القروض إجمالي القروض أرصدة القروض إجمالي القروض أرصدة القروض إجمالي القروض أرصدة القروض إجمالي القروض أرصدة القروض إجمالي القروض

 306533912 63481 12186193 46006481 10567714 42197379 13379669 68726523 24332273 149603529 إقليم الوسط

 45143227 10442 458123 2879386 1090374 5333754 2007363 10678668 3966512 26251419 السلط

الشونة 
 الجنو ية

10215747 2149304 4827777 1214358 5732599 2254351 11575553 4026158 5004 32351676 

 55189501 11063 1020450 9781131 1176969 6236007 2301902 11984672 5659996 27187691 جنوب عمان

االغوار 
 الوسطى

14918418 2637202 8402564 2085490 9441168 2968280 12325584 4485953 7389 45087734 

 47820861 11471 347170 2367240 495109 5607200 1196878 12291416 2775083 27555005 مادبا

 23355341 4985 829988 3748907 519415 2367175 672045 3778043 2251182 13461216 الزرقاء

 31532983 7072 611361 2257742 870384 4050947 2005079 9274107 2521452 15950187 غرب عمان

 26052589 6055 406990 1070938 1192832 3428529 1896554 7489276 2371542 14063846 ذيبان

 269368212 66229 8711878 35384516 6714812 27538455 10718867 51037008 26049606 155408233 إقليم الشمال

 38544873 10051 749038 2325977 749031 3428495 2006012 8577996 4261552 24212405 ار د

 24515102 7022 298574 1692854 805416 2589369 717461 4137952 2938252 16094927 جرش

 18454209 5511 105494 594400 291775 978158 793369 2817142 2777388 14064509 الرمثا

 55709932 10977 1764459 12680008 1019211 6428643 1839864 9916419 3455782 26684862 المفرق 

 29358352 7725 716177 1889008 1531419 4499561 1325492 6484649 1861998 16485134 عجلون 

لواء بني 
 كنانه

17686777 3072613 4855962 1164528 1602281 466236 1747500 428093 8157 25892520 

 22352172 6101 295466 1071500 318720 1505300 931334 4714873 2734067 15060499 لواء الكورة

االغوار 
 الشمالية

13830716 2125403 7007985 1433597 4832989 1155088 4694200 953879 6460 30365890 

الباديه 
 الشماليه

11288404 2822551 2524030 507210 1673659 377916 8689069 3400698 4225 24175162 

 180956887 50424 3119986 9883411 3887839 13758641 10197505 36447813 23908342 120867022 إقليم الجنوب

 38861368 10425 148292 1172270 705459 3188363 2252994 10301546 3853707 24199189 الكرك

 22767031 6692 376881 1616811 259299 1300087 447225 2137817 3955924 17712316 معان

 31818596 9564 444567 1160054 1081899 2667005 2625850 6697418 4430919 21294119 الطفيلة

المزار 
 الجنو ي

11837060 1994769 4406682 877299 1268551 282717 298975 68386 4913 17811268 

 29370793 8047 1923732 4520679 914182 2783420 1927095 4369485 3817804 17697209 غور الصافي

 10443511 3210   493330 69735 256150 283153 748500 2115273 8945531 العقبة

 29884320 7573 158128 621292 574548 2295065 1783889 7786365 3739946 19181598 لواءالقصر

 153774685 756859011 24018057 91274408 21170365 83494475 34296041 156211344 74290221 425878784 المجموع

 
 



57 
 

 

57 

 (2019–2014أرصدة القروض القائمةعلى المزارعين خالل الفترة )
ة علوى الموزارعين واألهميوة النسوبية موزعوالقائموة جمالي أرصدة القوروض  لى  ( 18تشير بيانات الجدو  ر م  

هتموووام المؤسسوووة بفئوووة    والتوووي تؤكووود ،( 2019–2014خووال  الفتووورة   لنهايوووة كووول سووونو  حسووب فئوووات القوووروض
 لوى  جموالي أرصودة دينوار ( 5000أ ول مون   التوي فئتهوانسوب أرصودة القوروض  بلغتصغار المزارعين حيث 

%( 48,   %(47 2019)و   (2018( و 2017و  ( 2016( و 2015( و 2014ل عووووووووووام   القوووووووووروض
 .على التوالي%48),  %(49،  %(%50(  50.1 

( عوون %9.3( بنسوبة  2015لعوام  دينوار ( 5000أ ول مون   التوي فئتهووا أرصودة القوروضكموا يظهور الجودو  

، وارتفاعهووووا لعووووام  (2015العووووام  ( عوووون %11.6( بنسووووبة  2016( , وكوووو لك  رتفاعهووووا لعووووام  2014عووووام  

 2017%( عوون عووام  3.7( بنسووبة  2018لعووام  وارتفوواع .(2016%( عوون عووام  14.21( بنسووبة  2017 

 (.2018عن عام  %(2.1(بنسبة  2019 (وارتفاعها لعام
 (18جدول رقم )

 القيمة بالدينار( 2014-2019خالل الفترة  ) لنهاية كل سنه والهمية النسبية موزعة حسب فئات القروض المزارعينعلى القائمة اجمالي أرصدة القروض 

 السنة
 المجموع (20000أكثر من ) (20000-10001من ) (10000-5001من) (5000أقل من )

أرصدة 
 القروض

الهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

الهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

الهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

الهمية 
 القروضأرصدة  النسبية

2014 50345824 %47 26109162 %24.4 14402814 %13.4 16232553 %15.2 107090353 

2015 55048254 %48 25796602 %22.9 14792717 %13.2 16741048 %14.9 112378621 

2016 61419707 %50.1 26932351 %22 15869376 %12.9 18373075 %15 122594510 

2017 70148583 %50 28273931 %20 18977180 %14 22419674 %16 139819365 

2018 72731316 49% 31157956 21% 19998461 14% 23325908 16% 147213642 

2019 74290221 48% 34296041 22% 
21170365 

14% 24018057 16% 153774685 
 

 

 (2019موزعة حسب اآلجال للعام ) أرصدة القروض القائمة
 2019فووي نهايووة  نوووع القوورضحسووب أرصوودة القووروض موزعووة  جمووالي لووى  ( 19 تشووير بيانووات الجوودو  ر ووم 

، وأرصووودة  حيوووث تظهووور أرصووودة القوووروض المتوسوووطة األجووول بنسوووبة مرتفعوووة مقارنوووة موووع بوووا ي أنوووواع القوووروض
 رنة مع با ي أنواع القروض.االقروض الموسمية منخفضة مق
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 (19جدول رقم )
 (2019نهاية عام )في  لقروضا انواع حسب موزعة االرصدة اجمالي

 القيمة بالدينار

 الفرع

 االجمالـــــــــــــــــــــي طويل االجل متوسط االجل قصير االجل موسمي

 مجموع الرصيد مجموع القيمة رصيد القروض قيمة القروض رصيد القروض قيمة القروض رصيد القروض قيمة القروض رصيد القروض قيمة القروض

 60,465,847 306,543,914 2,005,659 21,723,669 51,172,958 240,092,168 6,362,889 29,309,916 924,344 15,418,161 إقليم الوسط

 7522372 45143228 431259 6084068 6814851 35996830 209756 1214940 66506 1847390 السلط

الشونة 
 الجنو ية

661901 16572 438270 138039 29825456 8858159 1426050 631401 32351677 9644170 

 10159316 55194501 33183 2831146 8243274 42987955 1826621 6233280 56238 3142120 جنوب عمان

االغوار 
 الوسطى

2443650 236884 947151 267558 40974333 11181471 722600 491013 45087734 12176925 

 4814240 47825861 150884 4726532 3763114 33293689 865188 7578025 35054 2227615 مادبا

 4272630 23355341 58807 1803718 3706739 17857013 490865 3015170 16220 679440 الزرقاء

 6008276 31532982 95277 2203685 4386244 21333307 1053789 4690075 472966 3305915 غرب عمان

 5867918 26052590 113835 1925870 4219106 17823585 1511073 5193005 23904 1110130 ذيبان

 52,195,165 269,377,215 1,208,989 17,015,739 45,474,696 222,333,820 5,270,797 22,160,438 240684 7867218 إقليم الشمال

 7765634 38548873 203816 2930439 6636042 30419419 915368 4604645 10408 594370 ار د

 4759704 24515103 186230 2972670 4298558 19956263 273797 1311550 1118 274620 جرش

 3968026 18454209 62515 981620 3295097 14881509 598160 2210350 12254 380730 الرمثا

 8079316 55709934 189446 3632637 6156539 43656816 1664472 6023928 68859 2396553 المفرق 

 5435086 29358352 52632 3668567 5057092 23426945 323082 2054440 2280 208400 عجلون 

لواء بني 
 كنانه

480210 1409 1047070 349788 22964024 4671416 1401216 108858 25892520 5131471 

 4279586 22352172 5611 587636 4119083 20049361 154893 1545875 0 169300 لواء الكورة

االغوار 
 الشمالية

2307585 30751 1085340 168865 26904815 5468351 73150 0 30370890 5667966 

الباديه 
 الشماليه

1055450 113605 2277240 822372 20074668 5772518 767804 399881 24175162 7108376 

إقليم 
 الجنوب

6,239,977 428,710 11,784,310 3,246,064 156,181,082 37,125,507 6,758,518 313,391 180,963,887 41,113,673 

 6960452 38861366 104672 1835884 6081656 33455255 704266 2615430 69857 954797 الكرك

 5039329 22774031 116286 1024140 4667732 19855771 175222 1196040 80089 698080 معان

 8583236 31818596 10321 1555979 7624176 26290657 893391 2832190 55348 1139770 الطفيلة

المزار 
 الجنو ي

1231980 89694 2558140 629288 13419646 2495388 601503 8801 17811269 3223171 

غور 
 الصافي

912900 53792 65680 4320 28158713 8486434 233500 38267 29370793 8582813 

 2468161 10443512 0 130500 2388531 9692672 63231 299090 16400 321250 العقبة

 6256511 29884320 35044 1377012 5381590 25308368 776346 2217740 63530 981200 لواء القصر

 153,774,685 756,885,016 3,528,039 45,497,926 133,773,161 618,607,070 14,879,750 63,254,664 1,593,738 29,525,356 المجموع
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 (2014-2019حسب اآلجال خالل الفترة )أرصدة القروض 
نووع  حسوب موزعوة  القوروض كافوة واألهمية النسبيةعلى رصدةاأل جمالي لى  ( 20 تشير بيانات الجدو  ر م 

حيث تظهر أرصدة القروض متوسطة األجل  بنسوبة مرتفعوة مقارنوة ،  (2014-2019خال  الفترة    القرض
( 2016( و 2015( و 2014ل عوووووام  ببوووا ي أنووووواع القووووروض حيووووث بلغووووت نسووووبتها  لووووى  جمووووالي األرصوووودة 

 84%)، %(87.8 ,%( 88.4  ,%(87.9 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى التوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواليو  (2019و  (2018و (2017و 
 85%) ,(87%. 

( 8-3يتووراوح أجووول هوو ه القوووروض مووون   حيوووث نوعيووة القوووروض األكثووور طلبووًا مووون  بوول الموووزارعين يعكوووسوهوو ا 
 يتناسب مع الفترة اإلنتاجية ألغلب المشاريع.سنوات وه ا 

( عووون عوووام %5.6( بنسوووبة  2015لعوووام   القوووروض متوسوووطة األجووولأرصووودة  انخفووواضكموووا يظهووور الجووودو  
( 2017وارتفاعهوووا لعووووام   (2015( عووون العووووام  %8.3 ( بنسووووبة 2016( , وكووو لك  رتفاعهووووا لعوووام  2014 

و ارتفاعهووا  (2017( عوون عووام  6.7%( بنسووبة  2018وارتفاعهووا لعووام   , (2016( عوون عووام  %9بنسووبة  
 .2018)عن عام  %7) بنسبة   2019 )لعام 

كونهوا تعتمود كما أن أجل ه ه القروض  متوسطة األجل( يتناسب مع التدفق النقدي لمصادر أمووا  المؤسسوة 
 بشكل كبير على التمويل الداخلي خاصة من البنك المركزي األردني.

وبالتالي يوض  تناسق ما بين أجل األمووا  المقترضوة مون الجهوات المحليوة وموا بوين أجول القوروض الممنوحوة 
 للمزارعين, وه ا يعكس كفاءة في استخدام أموا  المؤسسة من  بل اإلدارة.

 (20جدول رقم )
 ( 2019–2014خالل الفترة  )ة لنهاية كل سن القروض انواع القروض حسب كافة على الهمية النسبية و االرصدة اجمالي

 القيمة بالدينار
 

 االجمالـــــــــــــــــــــي طويل االجل متوسط االجل قصير االجل موسمي
الهمية  رصيد القروض ةالسن

 النسبية
الهمية  رصيد القروض

 النسبية
الهمية  القروضرصيد 

 النسبية
الهمية  رصيد القروض

 النسبية
 مجموع الرصيد

2014 2459398 %2.3 7440276 %6.9 94087919 %87.9 3102760 %2.9 107090353 

2015 2227467 %2.0 7805179 6.9% 99369749 %88.4 2976226 2.7% 112378621 

2016 2082450 1.7% 9700636 7.9% 107605438 87.8% 3205987 2.6% 122594510 

2017 1595723 %1 17852731 %13 117253744 %84 3117170 %2 139819365 

2018 1638015 1% 17379332 12% 125125297 85% 3071000 2% 147213642 

2019 1,593,738 1% 14,879,750 10% 133,773,161 87% 45,497,926 2% 153,774,685 
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 الداء مؤشرات

 ( 21جدول رقم ) 
 2019مؤشرات الداء لعام 

 النسبة المنجز المستهدف مؤشرات قياس الداء الرقم
 %99 46704 47000 حجم التمويل المخصص )باللف دينار( 1

 %88 8031 9100 عدد المشاريع الممولة 2

 %89 2587 2900 اثعدد المشاريع الموجهة لإلن 3

 %101 6771 6715 المشاريع الممولةعدد فرص العمل المتولدة من  4

 

 (14رسم بياني رقم )
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 مصادر التمويل المتاحة لإلقراض :

 تتمثل مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة بالبنود الرئيسية التالية:

 أواًل: مصادر التمويل الذاتية:

مليوووون دينوووار مغطوووى  (75بلووود رصوويد رأس الموووا  المووودفوع والموودور فوووي نهايوووة العووام  :  رأس المـــال .1
 بالكامل.

 ( مليون دينار.27.3: بلد رصيد االحتياطي في نهاية العام نحو  االحتياطي العام  .2
 

 ثانيًا : مصادر التمويل غير الذاتية:
 القروض والتسهيالت االئتمانية المحلية: .1

هو ه القوروض  وهي التسهيالت والسلف الممنوحة للمؤسسة من مصادر التمويول المحليوة، حيوث بلغوت أرصودة
 ( مليون دينار وغالبيتها من البنك المركزي.65.6والتسهيالت االئتمانية كما هي في نهاية العام حوالي  

 

 القروض الخارجية: .2
وهي القروض التي حصلت عليها المؤسسة من مصادر التمويل الخارجية التي تهتم بأعما  التنميوة الزراعيوة 

 ( مليون دينار.1.2أرصدة القروض الخارجية في نهاية العام نحو   والريفية في البلدان النامية، وبلغت

 
 



62 
 

 الموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة
حوالي  2019 بلغت  يمة األموا  غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة كما هي في نهاية عام  

مليووون دينووار كأبنيووة وأراضووي تابعووة للمديريووة العامووة والفووروع  (1.459 ( مليووون دينووار منهووا حوووالي2.741 
( مليوووون دينوووار  يموووة أراضوووي مسوووتملكو ومفوضوووو باسوووم 1.282وحووووالي   (22 الموضوووحة فوووي الجووودو  ر وووم

المؤسسة مقابل ديون مترتبة على فئة المقترضين ال ين تخلفوا عن التسديد حيوث توم اسوتمالكها حسوب  وانون 
 ية به ا الخصو .وأنظمة المؤسسة المرع

 (22جدول رقم )
 

 القيمة بالدينار31/12/2019األموال غير المنقولة المسجلة باسم المؤسسة كما هي في 

 قيمة البناء قيمة األرض البيــان
االستهالك المتراكم للبناء 

 2019حتى 
صافي قيمة البناء في 

 إجمالي األرض والبناء 2019/12/31

 97,392 77,768 14,813 92,581 19,624 المديرية العامة

 147,085 84,689 16,131 100,820 62,396 اربد

األغوار 
 7,555 6,507 1,240 7,747 1,048 الشمالية

 34 34 6 40 0 تسويق اليابس

 53,835 53,835 10,254 64,089 0 المفرق

 12,843 11,843 2,256 14,099 1,000 جرش

 89,453 83,039 15,817 98,856 6,414 الطفيلة

 376,413 375,309 71,487 446,796 1,104 عجلون

 2,985 1,985 378 2,363 1,000 سكن معان

 6,755 4,755 906 5,661 2,000 سكن الشونة

 1,683 1,683 321 2,004 0 سكن مادبا

 38,402 29,854 5,686 35,540 8,548 مادبا

 37,670 37,670 7,176 44,846 0 غور الصافي

 92,669 92,669 17,652 110,320 0 بناء معان

 81 81 15 96 0 الرمثا

 62,418 62,418 11,889 74,307 0 الكرك

 59,894 59,894 11,408 71,302 0 بناء العقبة/شقق

اقليم الوسط 
 372,205 372,205 15,508 387,714 0 والزرقاء

 1,459,372 1,356,238 202,943 1,559,181 103,134 المجمــوع

 
 

 

 


	المحتويات
	الرؤية :
	أن نكون الخيار الأمثل للقطاع الزراعي في تقديم خدمات تمويلية مستدامة ذات جودة  و تنافسية عالية.
	الرسـالة :
	الإسهام في التنمية الزراعية و الريفية الشاملة من خلال تقديم خدمات تمويلية تلبي إحتياجات العاملين في القطاع الزراعي و تقديم خدمة عالية الجودة والكفاءة و بيئة عمل حضارية.
	القيم الجوهريه :
	التنظيم الإداري والجهاز التنفيذي للمؤسسة
	مجلس الإدارة :
	الهيكل التنظيمي للمؤسسة :
	شؤون الموظفين :
	أهداف التدريب :
	تطور الإقراض الزراعي (1960 – 2019)
	النشاط الإقراضي للمؤسسة خلال عام (2019)
	النشاط الإقراضي للمؤسسة في مجال المرابحة الإسلامية خلال عام (2019).
	ثالثاً: مشروع القرى الصحية:
	رابعاً : مشروع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين :
	خامساً: مشروع تمويل المهندسين الزراعيين :
	سابعاً: مشاريع الطاقة الشمسية وأنظمتها لإنتاج الطاقة الكهربائية ضمن مجالات الإستثمار الزراعي .


