
 بالمميون دينار( 3102-3102)حجم اإلقراض خالل الفترة 

 3102 3102 3102 3102 3102 السنة

 القيمة
 

2.92 5.93 5.93 .293 3.9. 

 3.591 اجمالي الفترة

 حسب األقاليم بالمميون دينار( 3102-3102)حجم اإلقراض خالل الفترة 

 2.35 المجمىع .2.3 2.32 2.33 .2.3 اإلقلٍم

 7721 .112 7.21 7.21 7.21 7.21 شمال 

 .712 .1.2 7121 .7.2 7127 7.21 وسط 

 121 1124 .7.2 .772  7121 .2. جنوب

 .12. .71.2 121. 1.27 127. .12. مجموع

 بالمميون دينار( 3102-3102)حجم التحصيالت خالل الفترة 

 3102 3102 3102 3102 3102 السنة

 
 القيمة
 

5391 519. 519. .39. 5293 

  31.93 اجمالي الفترة
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 المممكة األردنية الهاشمية         
 مؤسسة اإلقراض الزراعي    

 اإلقراض حقائق وأرقام
 (3102-3102)خالل الفترة 

 مديرية التخطيط وتطوير األداء المؤسسي: اعداد   
 (3102)قسم الدراسات واإلرشاد

 لمحة تاريخيه عن تطور االقراض الزراعي في االردن
حت فيما بعد مستقمة بذااتذهذا بذعذد إعذالن حذكذم أصبيعود تاريخ اإلقراض الزراعي إلى العهد العثماني، حيث كان يتبع لممصرف الزراعي العثماني ثالثة فروع وهي الكرك والسمط  واربد، التي 

 .اإلدارات المحمية مطمع العشرينات وتم إلحاقها بوزارة المالية
والذقذدس  0222إضافة إلى إنشاء أربعة فروع في كل من جرش والطفيذمذة عذام ( اربد، السمط ، والكرك)تم تأسيس المصرف الزراعي األردني الاي أُتبع له الفروع الثالثة  0233وفي عام 

 .0222ونابمس عام 
 الاي كان تابعا لمجمس اإلعمار األردني ودائرة اإلنشاء التعاوني التي كانت تتبع لوزارة الشؤون االجتماعية آنااك لمنح قروض لمجمعيات 0223كما تم تأسيس مكتب اإلقراض الزراعي عام 

 .التعاونية الزراعية والتي كانت النواة لممنظمة التعاونية األردنية
 0222لذعذام (  21) هاا، وقد تم دمج المصادر اإلقراضية السابقة في جهة واحدة متخصصة هي مؤسسة اإلقراض الزراعي والتي أنشئت بموجب القانون الذمذؤقذت رقذم 

 .0222لسنة ( 03)، إلى أن تم تعديل القانون المؤقت بقانون المؤسسة رقم 0221وباشرت أعمالها عام 
.المصدر الرسمي الرئيسي الوحيد والمتخصص  في التمويل الزراعي في األردن بعد إجراء عممية توحيد مصادر اإلقراض األخرى  0222وتعتبر المؤسسة منا عام   

فرع يقدم الخدمات التمويمية لممذزارعذيذن (  32) ومع اإلنتشار الجغرافي لممؤسسة أصبح لدينا ، مميون دينار( 22)حوالي ( 3102)واليوم مع تطور المؤسسة فقد بمغ رأسمالها في نهاية عام 
  .في جميع انحاء المممكة



 (بالمميون دينار)موزعة حسب النوع اإلجتماعي ( 3102-3102)حجم اإلقراض خالل الفترة 

  .2.3 2.32 2.33 .2.3 2.35 السىت 

 قٍمت مقترض قٍمت مقترض قٍمت مقترض قٍمت مقترض قٍمت مقترض 

 93.. 1.1. 5.92 .... 2.93 351. 2292 512. 2295 5.53 ذكر

 .3.9 2532 3392 ..23 .3.9 25.3 .9. 2.35 .29 ..31 اوثى

 .3.9 .3.32 293. 323. 5.93 .215 5.93 .2.5 2.92 3.12 المجمىع

 (  3102-3102)اجمالي القروض لممشاريع الموجهة خالل الفترة 
  اجمالً القروض للمشارٌع المىجهت  

 السىت 
 قٍمت القروض بالدٌىار بالملٍىن عدد المستفٍدٌه

2.35 313. 3.6 

2.3. 2253 8.7 

2.33 233. 5.9 

2.32 2222 8..7 

2.3. 3.25 .5.2 

 .239 .3..3 مجمىع

 بالمميون( 3102-3102)تطور حجم اإلقراض والتحصيالت خالل الفترة 
 

 السىت 
 حجم التحصٍالث حجم اإلقراض

 قٍمت التحصٍالث بالملٍىن دٌىار قٍمت القروض بالملٍىن دٌىار عدد المستفٍدٌه

2.35 3.12  .9    9  

2.3. 2.5.   9    93 

2.33 215.   9   39. 

2.32 .323   9   39. 

2.3. 3.32.   9.   9  

 31.93 3.591 3..52 المجمىع

 ( 3102-3102)أبرز إنجازات المؤسسة خالل الفترة 
 .                                                          تبسيط اإلجراءات*
وزيذادة سذقذف سذمذف الذبذنذك . قرار رفع رأسمال المذؤسذسذة* 

 مميون دينارز( 21)الف إلى (21)المركزي من 
 .ألف دينار( 021)رفع الحد األعمى لمقروض بسقف *
 .إدخال مشاريع الطاقة الشمسية في المشاريع الموجهة*
 ..ادخال مشاريع خاصة لمبادية األردنية*
 .إجراءات توحيدوتجميع التعاميم*
 .التعميمات الخاصة بإجراءات التحصيل*

تخفيض نسبة الفائدة عمى المشاريع الخاصة بذالذمذيذال والذطذاقذة * 
 .                                                       والمحاصيل الحقمية

طالق الدراسات التالية  :                                                        استكمال انجاز وا 
 .تحديث دليل التكاليف والعائدات الزراعية-
 .دراسة تقييم مشروع الزراعات المحمية-
 .دراسة تقييم مشروع القروض الصغيرة لمحد من الفقر والبطالة-
 .دراسة اقتصاديات استخدامات الطاقة المتجددة-

رفع مخصصات المشاريع المخصصة لذمذحذد مذن مشذكذمذتذي * 
مميون دينار وتذخذفذيذض اسذعذار (  2.2)الفقر والبطالةلتصبح 

 .الفائدة بواقع نقطتين مئويتين
ديذنذار (  2111) رفع صالحيات مدراء الفروع لتصبح بقيمة * 

 .دينارلمدراء األقاليم( 01111)ومبمغ 
 فتح فرع البادية الشمالية وفتح فرع لواء ايبان *
 اطالق برنامج التمويل الريفي لمناطق الريف والبادية األردن.
 .تخفيض أسعار الفائدة والمرابحة عمى المشاريغ الزراعية.

إجمالي فرص العمل المتولدة من المشاريع الممولة من المؤسسة خالل الفترة         
   (3102-3102) 

 3102 3102 3102 3102 3102 السنة

عدد فرص 
 العمل

.232 3.2. 3.3. 2312 ...3 

 .21.1 المجموع

                    

                                                      

                    

4616
5064

5450

6186

7471

             

                    

1817
22312117

2626

5963
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