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 المؤسسةعام  مدير كلمة
دأبت المؤسسة  والذي 2017يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمؤسسة اإلقراض الزراعي للعام 

أهم إنجازات طالع جميع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية على على إ 1960منذ نشأتها عام 
في إطار رؤية جاللة الملك عبداهلل الثاني حفظه اهلل   تمويلهاالمؤسسة والمشاريع التي تعمل على 

المؤسسة والمتمثلة في  تبنتهاوذلك حرصًا منها على تحقيق منظومة القيم الجوهرية التي ورعاه 
 .تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة 

من الماضي ة للمستقبل مستلهمة للحاضر ومستمدة ضعت  المؤسسة رؤيتها لتكون مستشرفلقد و 
سهام في التنمية الزراعية والريفية الشاملة من اإلحضارًيا يهدف إلى  في مكنونها بعًدا لتجمع

خالل تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات العاملين في القطاع الزراعي عالية الجودة والكفاءة 
عن طريق  بيئة عمل حضارية، من خالل توفير رأس المال الالزم لتمويل المشاريع الزراعيةفي 

 .ية نواعها وغاياتها الزراعأالقروض على اختالف  قديمت

الفقر والبطالة من خالل  ليتها في المساهمة بالتصدي لظاهرتيكما لم تغفل المؤسسة عن مسؤو 
مؤسسات المجتمع المدني حيث الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة و  شراكتها مع العديد من

المستهدفة برامج اقراضية موجهة لتشجيع بعض الفئات إعداد وتنفيذ  تمثل ذلك بشكل واضح في
في المجتمع األردني على أخذ دورها في العملية التنموية خاصة فئة صغار المزارعين واألسر 

ع الصغيرة في اريمشتقديم الخدمات التمويلية للالريفية العاملة في القطاع الزراعي من خالل 
 . منافسةو مرابحة الريف والبادية األردنية بأسعار فائدة أ

 2017خالل عام مليون دينار  (51) نحووحول النشاط اإلقراضي للمؤسسة فقد تم إقراض  
مليون ( 9)أي بزيادة نحو  2016خالل عام  اقراضهإون دينار تم ملي( 42)مقارنة بنحو 

مع سياسة المؤسسة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على القروض  ادينار وذلك انسجامً 
 إلستثمار في القطاع الزراعي فضاًل ل اً كبير  ابل المزارعين سيما أن هناك توجهً الزراعية من ق

 .في الريف والبادية األردنية  عم الفئات األقل دخاًل عن توجهات الحكومة الرشيدة في د

 امشروعً (  9623)نشاء واستصالح إقاموا ب امقترضً ( 10160) القروض كما استفاد من تلك
تم تمويلها من خالل فروع المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة ولمختلف  ازراعيً 

لى جميع إيصال خدماتها ا  لى اإلنتشار الجغرافي و إتسعى المؤسسة المجاالت الزراعية، حيث 
قراضية إمويلية للمزارعين بكل يسر وسهولة وبكلفة مناطق المملكة من أجل تقديم الخدمات الت

مكانات التنمية إ طنين على أرض الواقع والتعرف علىعن تلمس حاجات الموا ، فضاًل  ةميسر 
 لواء ذيبانومن هذا المنطلق تمت الموافقة على فتح فرع جديد في ، وتطويرها في المملكة

 .نحاء المملكة أفي جميع  ةموزع افرعً ( 24)ليصبح لدينا  مأدباضمن محافظة 
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مقترًضا  (0055)كما بلغ عدد المقترضين الجدد الذين حصلوا على قروض للمرة األولى 
 .من العدد الكلي للمقترضين %( 57)والبالغ نسبتهم 

بلغت نسبة و مليون دينار ( 41)وحول النشاط التحصيلي للمؤسسة فقد تم تحصيل مبلغ 
 . %(83) المستحقات لهذا العامالتحصيالت اإلجمالية من إجمالي 

عن تعاون  من قبل العاملين في المؤسسة فضاًل ويعزى هذا اإلنجاز إلى الجهود التي بذلت 
وتجاوب المزارعين أنفسهم والعالقة الطيبة والثقة المتبادلة التي تحرص المؤسسة على 

قامة جسورها مع المقترضين سواء في مجال اإلقراض أو في مجال التحصيل    .ترسيخها وا 

ستوياتهم ومواقعهم الوظيفية فقد متهم بكافة افي مجال تدريب العنصر البشري وتطوير مهار و 
شكل ما نسبته  موظفاً ( 218)حيث استفاد منهاالمؤسسة بتنفيذ برامج التدريب  استمرت

 ( 21) استفاد منها التي إلى الدورات الخارجية ةإضاف،من إجمالي عدد الموظفين%( 45)
 .كسابهم مهارات جديدة في النواحي الفنية واإلدارية والمالية إوذلك من أجل  اموظفً 

وتوجيهات الحكومة تأتي هذه اإلنجازات بعد توفيق اهلل تعالى ثمرة للرعاية الملكية الكريمة و 
نضعها بين يدي ذوي العالقة من أصحاب القرار أو الباحثين ، مما يمكنهم من معرفة و الرشيدة 

سجل شكري واعتزازي لكل من أختام في ال،و ي نتمنى لها دوام التقدم والعطاءرسالة مؤسستنا الت
 .خص بالذكر جميع العاملين في المؤسسة في مختلف مواقعهم أنجازات و سهم معنا في هذه اإلأ

 

 

 واهلل ولي التوفيق

 المدير العام                                                                        

       المهندس محمد عيسى الحياري                                                          
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 :الرؤية 
أن نكون الخيار األمثل للقطاع الزراعي في تقديم خدمات تمويلية مستدامة ذات جودة وتنافسية 

 .عالية

 

 :الرسـالة 
تلبي إحتياجات تقديم خدمات تمويلية اإلسهام في التنمية الزراعية والريفية الشاملة من خالل 

 .العاملين في القطاع الزراعي وتقديم خدمة عالية الجودة والكفاءة وبيئة عمل حضارية

 

 :القيم الجوهريه 
 .العدالة  .1
 .الشفافية والنزاهة .2
 .الوالء واإلنتماء .3
 .العمل بروح الفريق .4
 .التميز بتقديم الخدمة .0

 :هداف اإلستراتيجية األ
 .الزراعية المتاحة بفعالية وكفاءة واستدامةالتمويل بهدف استغالل الموارد  .1
توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خفض نسب البطالة  .2

 .والفقر
 .تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية .3
 .تطوير وتحسين مصادر أموال المؤسسة واستقاللها المالي .4
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 التنفيذي للمؤسسةالتنظيم اإلداري والجهاز 
 

 :مجلس اإلدارة 
للرئيس  االعام للمؤسسة نائبً  والمدير اة المؤسسة من وزير الزراعة رئيسً يتألف مجلس إدار 

، إضافة إلى خمسة والتعاون الدولي وعضوين حكوميّين يمثالن وزارة المالية ووزارة التخطيط

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

ويتولى مجلس اإلدارة رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد األسس والقواعد المتعلقة 

باإلقراض ورسم اإلطار العام لإلجراءات التنظيمية والمالية التي يتطلبها العمل وانتظامه 

 .وسالمته في أجهزة المؤسسة المختلفة

من القرارات  ااتخذ خاللها عددً  2017 جلسات خالل عام( 5)وقد عقد مجلس إدارة المؤسسة 

 :ومنها ضية والمالية واإلدارية المختلفةاإلقرا

نتاج الطاقة الكهربائية من شمول كافة المشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة لمشاريع إ .1

نظمة الطاقة الشمسية وضمن أسس وقواعد اإلقراض المعمول بها في المؤسسة خالل أ

 .هذا الخصوص والتعاميم الصادرة ب

 -:رفع سقف القروض لهذه المشاريع على النحو التالي  .2

 .ألف دينار وحسب الكلفة التقديرية( 75)مشاريع ضخ المياه من اآلبار اإلرتوازية بسقف -أ

 . ألف دينار وحسب الكلف التقديرية ( 50)المشاريع الزراعية األخرى بسقف  -ب

 .محافظة مأدبا / ذيبان الموافقة على افتتاح فرع جديد في لواء  .3

مليون دينار  (60)مليون دينار ليصبح ( 10)رفع سقف سلف البنك المركزي للمؤسسة بقيمة . 4

 .مليون دينار ( 50)بداًل من 
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 :للمؤسسة  الهيكل التنظيمي
 

، من مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي للمؤسسة 2017يتألف الهيكل التنظيمي للمؤسسة لعام 

ومساعد ووحدة الرقابة الداخلية ووحدة الشؤون القانونية والمؤلف من المدير العام ونائبه 

ومساعد المدير العام  ومساعد المدير العام للشؤون اإلدارية، المدير العام للشؤون الفنية

 :للشؤون المالية ، والمديريات التالية

، لقروض، مديرية التمويل، مديرية خدمة الجمهور، مديرية المراقبة على التنفيذمديرية ا

ة ، مديريوجيا المعلومات، مديرية تكنولة الموارد البشرية، مديريمديرية الشؤون اإلدارية

مديرية المشاريع والتعاون ، التخطيط وتطوير األداء المؤسسي، مديرية الشؤون المالية

، وحدة المخاطر المتابعة والتحصيل، وحدة العالقات العامة واإلعالمالدولي، مديرية 

 (24)وسط وجنوب المملكة وباإلضافة إلى ثالث إدارات إقليمية في شمال و واإلستثمار 

 .فرعاً 
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 : شؤون الموظفين 

ذكور ( 307 )موظف، منهم ( 404 ) 2517بلغ عدد موظفي المؤسسة في نهاية العام  .1
 %(.27 )إناث بنسبة ( 121)و ( %73)ما نسبته  اشكلو 

( 71)مهندسًا منهم ( 03)بلغ عدد الموظفين والموظفات من المهندسين الزراعيين  .2
 .من العدد الكلي للموظفين%( 17)مجتمعين مانسبته  امهندسة شكلو ( 12)ومهندس 

للعام  أعداد الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع االجتماعي( أ)الجدول  يوضح .3
(2517.) 

والنوع التوزيع الجغرافي الموظفين موزعين حسب  نسب (أ) الرسم البياني يوضح .4
 (.2517)للعام  االجتماعي

 (أ)جدول 
 (1027)أعداد الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع االجتماعي للعام 

 إناث ذكور عدد الموظفين البيان
 39 241 282 اإلدارة العامة

 11 81 220 إقليم الشمال

 43 13 98 إقليم الوسط

 12 71 97 إقليم الجنوب

 219 417 381 المجموع
 

 

 اإلدارة العامة
 إقليم الشمال

 إقليم الوسط
 إقليم الجنوب

37% 

23% 
20% 

20% 

37% 

24% 

18% 21% 

38% 

19% 

26% 

16% 

 (أ)رسم بياني 
 نسب الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع اإلجتماعي

 إناث ذكور  المجموع



15 
 

 
 . أعداد الموظفين موزعة حسب مؤهالتهم العلمية.1

أعداد الموظفين موزعة حسب مؤهالتهم العلمية والنوع االجتماعي والرسم ( ب)يوضح  الجدول 
 :حسب الفئات الوظيفية والنوع اإلجتماعي  موزعة(  2517)أعداد الموظفين للعام ( ب)البياني 
 

 (ب)جدول 
 أعداد الموظفين حسب المؤهالت العلمية والنوع اإلجتماعي

 % العدد إناث ذكور المؤهل العلمي

 %4 24 0 24 دكتوراه

 %1 40 3 11 ماجستير

 %47 279 34 241 بكالوريوس

 %20 12 17 13 دبلوم متوسط

 %33 124 11 218 ثانوية عامة فما دون

 %200 381 219 417 المجموع
 

 
 

 
  

 فئة ثالثة فئة ثانية فئة أولى

175 

24 

158 

47 
27 

55 

 (ب)رسم بياني 
 أعداد الموظفين حسب الفئات الوظيفية والنوع اإلجتماعي

 إناث ذكور 
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 :مركز التدريب
يسعى مركز التدريب إلى التركيز على بناء وتمكين البناء المعرفي للموظفين وتعزيز قدراتهم في 

 .  اكتساب المعلومات وتوظيفها لتحمل مسؤولياتهم الوظيفية وتحسين أدائهم 

 : أهداف التدريب 

اكتساب الموظفين المعارف المهنية والوظيفية وصقل المهارات والقدرات إلنجاز العمل  .1
 . وزيادة الكفاءة اإلنتاجية

 . تطوير أساليب األداء لضمان العمل بكفاءة وفاعلية .2
 .تأهيل  الموظفين لغايات اإلحالل والتعاقب الوظيفي .3
 .تدريب الموظفين الجدد وتعريفهم بطبيعة عمل المؤسسة .4
 . الشبيهة من خالل تبادل الخبرات الخارجية والداخليةستفادة من تجارب المؤسسات اإل .0

وقام المركز بتدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج وطالب الجامعات وذلك بالتعاون مع 
تم تأطير هذا الدور من خالل  حيث متدرب( 44)نقابة المهندسين الزراعيين والجامعات وعددهم 

 .في المسؤولية المجتمعية  خطة المؤسسة

موظف وفي مختلف  (44)ي لموظفي المؤسسة ، فقد تم تدريب وفي مجال التدريب الداخل
موظفين جدد ، التدريب على معايير التقييم المعتمد لدى مركز الملك عبداهلل الثاني )المجاالت 

 ( .جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية / للتميز

يريات والتي تم تعميمها على األقاليم والفروع والمد 2517تم تنفيذ الخطة التدريبية لعام كما 
لتحديد الراغبين بالمشاركة من موظفيهم على كافة المستويات الوظيفية اإلدارية والفنية والمالية 

من إجمالي عدد الموظفين كما هو %( 32)موظًفا وشكلوا ما نسبته ( 104)حيث استفاد منها 
لى دورات نسبة الموظفين الحاصلين ع( د)كما يبين الرسم البياني ، ( ج)موضح بالرسم  البياني 

 .نسبة للعدد الكلي لموظفي المؤسسة( 2517)داخلية وخارجية وتبادل خبرات للعام 
أعداد ونسب الموظفين الحاصلين على دورات في المجاالت المختلفة ( ج)الجدول  ويوضح

 . موزعين حسب النوع اإلجتماعي
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 (ج)جدول رقم 
 (1027)الدورات التدريبية خالل عام 

 األهمية النسبية  عدد المتدربين الدورات
 االجمالي االناث% الذكور%  االجمالي أنثى ذكر

 %21 %11 %73 14 1 27 الدورات اإلدارية 
 %23 %9 %92 11 1 10 الدورات المالية والمصرفية 

 %3 %44 %17 1 1 3 دورات فنية
 %14 %11 %78 81 28 13 المؤتمرات والندوات وورش العمل

 %23 %23 %81 12 4 28 خارجية وتبادل خبراتدورات 
 %200 %10 %80 213 42 214 المجموع

 

 

68% 

32% 

 (ج)الرسم البياني
 (2017)نسبة الموظفين الحاصلين على دورات للعام 

 (154)الموظفين الحاصلين على دورات (332)الموظفين غير الحاصلين على دورات

68% 

28% 

4% 

 (د)الرسم البياني 
نسبة الموظفين الحاصلين على دورات داخلية وخارجية وتبادل خبرات 

 نسبة للعدد الكلي للموظفين

 دورات خارجية وتبادل خبرات الدورات الداخلية الموظفين غير الحاصلين على دورات
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 (1027 – 2910)تطور اإلقراض الزراعي 
وذلك  1145منذ عام ساهمت المؤسسة مساهمة فعالة في عملية التنمية الزراعية في المملكة 

بلغ إجمالي القروض التي  من خالل توفير التمويل الالزم لإلستثمارات الزراعية التنموية، حيث
مليون دينار كقروض ( 725.7)نحو  2517وحتى نهاية عام  1145قدمتها المؤسسة منذ عام 

            انتفع بها حوالي( موسمية وقصيرة األجل)وتشغيلية ( األجلوطويلة  متوسطة)إنمائية 
قروض أنفقت في بأن هذه ال علماً ، ألف مزارع موزعين على كافة مناطق المملكة( 200.2 )

 (.   1)والرسم البياني رقم ( 1)المجاالت اإلستثمارية الزراعية الرئيسية المبينة في الجدول رقم 

 (2)جدول رقم 
 (1027-2910)اإلقراض حسب مجاالت اإلستثمار للفترة 

 %النسبة  بالدينار/ قيم القروض البيان
 16.1 116,408,617 اعمار واستغالل األراضي الزراعية واألبنية الريفية
 15.1 109,509,079 تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة

 33.1 239,202,556 تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني
 10.1 73,232,069 مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات

 24.9 179,516,299 (الحيواني والنباتي)مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي 
 0.40 2,853,501 (1027)برنامج التمويل الريفي 

 200.00 720,722,121 المجموع
 

 
 

16.2% 

15.2% 

33.2% 10.1% 

24.9% 

0.4% 

 (1)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية إلجمالي قيمة القروض الممنوحة من المؤسسة 

 (1960-2017)حسب مجاالت اإلستثمار للفترة 

 تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة اعمار واستغالل األراضي الزراعية واألبنية الريفية

 مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني

 برنامج التمويل الريفي (الحيواني والنباتي)مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي 
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 (1027)عام خالل النشاط اإلقراضي للمؤسسة 
مليون دينار استفاد منها  (01)بلغ حجم القروض المنظم بها سندات دين خالل العام نحو 

مشروع زراعي في مختلف ( 1423)مقترض وذلك لغايات إنشاء واستصالح وتطوير ( 15145)
مناطق المملكة،  كما أن عدد المقترضين الجدد الذين حصلوا على قروض للمرة األولى بلغ 

 . من العدد الكلي للمقترضين( %07)  مقترض ونسبتهم ( 5800)

دينار على المستوى العام لقروض المؤسسة، مما يشير ( 0214)وبلغ معدل القرض الواحد نحو 
 .وض المؤسسة موجهة لصغار المزارعينإلى أن معظم قر 

جهة صالحيات لعدة أبعاد لعل أهمها حسب  ــًاهذا وتم توزيع الحجم الكلي للقروض الزراعية وفق
الموافقة والمجاالت االستثمارية الزراعية والمناطق الجغرافية واآلجال الزمنية للقروض وفئات 

التمويل والنوع االجتماعي، مبينة على النحو الحيازات الزراعية وأحجام القروض الممنوحة وصيغ 
 :التالي
 .توزيع القروض حسب جهة الموافقة: أوالً 

إلى توزيع القروض المنظم بها سندات دين حسب جهة الموافقة ، ( 2)تشير بيانات  الجدول رقم 
 :حيث تبين

 نسبة ، وأن( %5.54)بلغت   القروض اإلنمائية من صالحيات مجلس اإلدارةعدد نسبة أن  
ما  إقراضهم قيمة وبذلك تكون ،( %15.10)القروض من صالحيات اللجنة المركزية بلغت  عدد

من قيمة  مليون دينار( 14.04)وبواقع ، للمؤسسة قراض الكلي إلمن قيمة ا%(  32.40)نسبته 
 .للمؤسسةقراض الكلي إلا

جنة لصالحيات ال، ومن %(77.03)القروض من صالحيات اللجنة اللوائية عدد بلغت نسبة  
من %( 67.42)بلغتما نسبته  في الفروع واألقاليم قراضقيمة اإل أي أن ، %(11.89)االقليمية 
مليون دينار من أصل المبلغ االجمالي الكلي ( 34.35)وبواقع للمؤسسة، قراض الكلي قيمة اإل
المدير قيمة القروض من صالحيات  أما ، 2517مليون دينار خالل عام (  05.10)البالغ 

 ألف دينار ،( 59)  وبواقعللمؤسسة، قراض الكلي من قيمة اإل%( 0.12) ما نسبته العام بلغت
عطاء مزيد من الصالحيات  . مما يؤكد تبسيط االجراءات وا 
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 (1)جدول رقم 
 توزيع القروض حسب جهة الموافقة

سندات  عدد الجهة
 الدين

نسبة  دينار/قيمة نسبة العدد
 القيمة

 %0.56 287,650 %0.04 4 مجلس االدارة

 %31.89 16,249,394 %10.95 1054 اللجنة المركزية

 %0.12 59000 %0.08 8 عطوفة المدير العام

 %15.75 8,024,861 %11.89 1144 لجنة إقليمية

 %51.67 26,325,854 %77.03 7413 لجنة لوائية

 %100 50946759 %100 9623 المجموع

 

 :مجاالت اإلستثمارتوزيع القروض حسب : ثانياً 
 

ت ض المنظم بها سندات دين حسب مجاالإلى توزيع القرو ( 3)تشير بيانات الجدول رقم 
اإلستثمار والفروع ضمن أقاليم المملكة، حيث تبين بأن القروض الموجهة لمشاريع تنمية وتطوير 

مليون دينار شكلت ما نسبته  (12.7)جاءت بالمرتبة األولى، وبلغت نحوالثروة الحيوانية 
بل اريع تربية األغنام واألبقار واإلمن إجمالي قيمة القروض، وقد تركزت في مش%( 20.5)

 .واألسماك والنحل ولوازمها المختلفة والدواجن

بالمرتبة   لمشاريع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة وجاءت القروض الموجهة 
 . من إجمالي قيمة القروض %(23.4)دينار شكلت ما نسبتهمليون  (11.1)الثانية، وبلغت نحو

المرتبة  (الحيواني والنباتي) لمشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي  واحتلت القروض الموجهة
من إجمالي قيمة %( 21.1)مليون دينار شكلت ما نسبته ( 11.2)الثالثة، حيث بلغت نحو 

 .لقروضا

المرتبة الرابعة،  لمشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعداتوحصلت القروض الموجهة 
من إجمالي قيمة %( 17.0)مليون دينار، شكلت ما نسبته ( 0.1)حيث بلغت قيمتها نحو 

 .القروض
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تبة الخامسة، حيث العمار واستغالل األراضي الزراعية على المر  وحصلت القروض الموجهة
 .من إجمالي قيمة القروض%( 4.4)دينار شكلت ما نسبته  مليون( 3.4) نحو لغتب

دينار شكلت ما  مليون( 2.1) أما برنامج التمويل الريفي فكان بالمرتبة السادسة ، حيث بلغ نحو
 .من إجمالي قيمة القروض%( 0.4)نسبته 

وفقا ألهميتها  2517لعام ت اإلستثمار توزيع القروض حسب مجاال( 2)ي رقم ويبين الرسم البيان
 .النسبية

 

 

 

 
 
 
 

  

6.6% 

25.0% 

23.4% 

17.5% 

21.9% 

5.6% 

 2) )الرسم البياني رقم 

األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار خالل العام 
(2017) 

 تنمية و تطوير االنتاج الحيواني اعمار واستغالل االراضي الزراعية

 مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات تطوير مصادر المياه و استخدام التقنيات الحديثه

 برنامج التمويل الريفي (الحيواني و النباتي)مشاريع مستلزمات االنتاج الزراعي 
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  (4)جدول رقم 
 (1027)توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام 

 القيمة بالدينار 

 الفرع

اعمار 
واستغالل 
االراضي 
 الزراعية

تطوير مصادر 
المياه و استخدام 
 التقنيات الحديثه

تطوير  تنمية و
 االنتاج الحيواني

مشاريع التصنيع 
والتسويق 

الزراعي وشراء 
 المعدات

مشاريع مستلزمات 
االنتاج الزراعي 

الحيواني و )
 (النباتي

 
برنامج التمويل 

 الريفي
 المجمـــوع

 19938998 946250 3658867 2408500 4905253 7093643 926485 إقليم الوسط

 2232060 122000 237660 213700 1426700 142000 90000 السلط

الشونة 
 الجنوبية

140991 3065293 318000 23000 187370 120000 3854654 

 3571543 170900 1429065 677400 971178 268650 54350 جنوب عمان

االغوار 
 الوسطى

490799 3140050 406100 86200 138780 169200 4431129 

 2809702 159500 809282 693850 963520 90850 92700 مادبا

 1418230 144650 350880 359600 247155 285600 30345 الزرقاء

 1621680 60000 505830 354750 572600 101200 27300 غرب عمان

 18698199 868498 4709267 2696050 4963214 3781250 1679920 إقليم الشمال

 2879328 153998 708740 865500 888698 31000 231392 اربد

 1325922 97500 207620 129800 691520 48000 151482 جرش

 1465491 84000 567720 485350 228470 2500 97451 الرمثا

 3308197 81800 1677948 330600 521400 439000 257449 المفرق

 1544291 100000 216010 187400 384650 15200 641031 عجلون

لواء بني 
 كنانه

118000 8500 635761 477150 109059 93000 1441470 

 1495140 120000 294400 101750 870375 0 108615 لواء الكورة

االغوار 
 الشمالية

74500 2629050 229000 103500 210940 55500 3302490 

البادية 
 الشمالية

0 608000 513340 15000 716830 82700 1935870 

 12309562 1038753 2792131 3821355 2872999 1036300 748024 الجنوب إقليم

 1843368 83200 485530 788021 351217 104400 31000 الكرك

 1706180 236300 525240 521600 374540 25500 23000 معان

 2562525 234980 709952 544900 678093 176200 218400 الطفيلة

المزار 
 الجنوبي

24200 4500 176075 377600 558890 87000 1228265 

غور 
 الصافي

398769 570700 654600 550634 49100 221647 2445450 

 720500 60500 51900 326500 221600 60000 0 العقبة

 1803274 115126 411519 712100 416874 95000 52655 لواء القصر

 50946759 2853501 11160265 8925905 12741466 11911193 3354429 المجموع
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 :القروض حسب األقاليم والمحافظات توزيع: ثالثاً 
 

ــــات الجــــدول رقــــم ــــع القــــروض حســــب المحافظــــات واألقــــاليم  (4)توضــــح بيان لمجــــاالت  وفـقـــــًاتوزي
ــــيم الوســــط قــــد حصــــل علــــى مــــا نســــبته  ــــث تشــــير إلــــى أن إقل اإلســــتثمار الزراعيــــة الرئيســــية، حي

%( 34.7)قد حصل على ما نسـبته من إجمالي القروض الممنوحة وأن إقليم الشمال ( 31.1%)
مــن إجمــالي القــروض %( 24.2)مــن إجمــالي القــروض أمــا إقلــيم الجنــوب حصــل علــى مــا نســبته 
 (.3)الممنوحة خالل هذا العام كما هو موضح في الرسم البياني رقم 

أمــا بالنســبة لتوزيــع القــروض علــى مســتوى المحافظــات، فقــد تبــين بــأن محافظــة إربــد قــد احتلــت  
%( 25.4)، وجــاءت محافظــة البلقــاء بالمرتبــة الثانيــة وبنســبة %(25.0)األولــى وبنســبة المرتبــة 

قـد احتلـت المرتبـة ، أما محافظة المفرق ف(%14.4)ة الكرك بالمرتبة الثالثة وبنسبةومن ثم محافظ
، %(15.2)وجــــاءت محافظــــة العاصــــمة بالمرتبــــة الخامســــة وبنســــبة %( 15.3)الرابعــــة وبنســــبة

 %(3.4)ومعــان %( 0.5)،ومحافظــة الطفيلــة %(0.0)لمرتبــة السادســة وبنســبةة مادبــا باومحافظــ
أمــا العقبــة فقــد %( 2.4)ومحافظــة جــر  %( 2.0)ومحافظــة الزرقــاء  %(3)ومحافظــة عجلــون 

 (. 4)كما هو موضح في الرسم البياني رقم %( 1.4)بلغت 

 

 

39.1% 

36.7% 

24.2% 

 (3)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب أقاليم المؤسسة خالل العام  

(2017) 

 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط
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 (3)جدول رقم 

  1027للمحافظات ضمن أقاليم المملكة خالل عام  توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار

 القيمة بالدينار
 

 الفرع

اعمار 
واستغالل 
االراضي 
 الزراعية

تطوير مصادر 
المياه و استخدام 
 التقنيات الحديثه

تنمية و تطوير 
االنتاج 
 الحيواني

مشاريع التصنيع 
والتسويق 

الزراعي وشراء 
 المعدات

مشاريع مستلزمات 
االنتاج الزراعي 

الحيواني و )
 (النباتي

برنامج 
التمويل 
 المجموع الريفي

 19938998 946250 3658867 2408500 4905253 7093643 926485 إقليم الوسط

 5193223 230900 1934895 1032150 1543778 369850 81650 العاصمة

 10517843 411200 563810 322900 2150800 6347343 721790 البلقاء

 2809702 159500 809282 693850 963520 90850 92700 مادبا

 1418230 144650 350880 359600 247155 285600 30345 الزرقاء

 18698199 868498 4709267 2696050 4963214 3781250 1679920 إقليم الشمال

 10583919 506498 1890859 2033250 2852304 2671050 629958 اربد

 1325922 97500 207620 129800 691520 48000 151482 جرش

 5244067 164500 2394778 345600 1034740 1047000 257449 المفرق

 1544291 100000 216010 187400 384650 15200 641031 عجلون

 12309562 1038753 2792131 3821355 2872999 1036300 748024 إقليم الجنوب

 7320357 506973 1505039 2428355 1598766 774600 506624 الكرك

 1706180 236300 525240 521600 374540 25500 23000 معان

 2562525 234980 709952 544900 678093 176200 218400 الطفيلة

 720500 60500 51900 326500 221600 60000 0 العقبة

 50946759 2853501 11160265 8925905 12741466 11911193 3354429 المجموع

10.2% 

20.6% 

5.5% 

2.8% 

20.8% 

2.6% 

10.3% 

3.0% 

14.4% 

3.4% 5.0% 1.4% 

 (4)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب محافظات المملكة خالل عام 

(2017) 

 جرش اربد الزرقاء مادبا البلقاء العاصمة

 العقبة الطفيلة معان الكرك محافظة عجلون المفرق محافظة
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 .توزيع القروض حسب آجالها الزمنية: رابعاً 

 

توزيــع القـروض الممنوحـة حســب  جالهـا الزمنيــة وفـروع المؤسســة ( 0)توضـح بيانـات الجــدول رقـم 
ألهميتهـــا  لقـــروض حســـب  جالهـــا الزمنيـــة وفـقــــًاتوزيـــع ا( 0)ن األقـــاليم ، والرســـم البيـــاني رقـــمضـــم

 .2517النسبية خالل عام 

%( 5.4)لمتوســـــطة والطويلـــــة األجـــــل مـــــا نســـــبتهالموســـــمية والقصـــــيرة واحيـــــث شـــــكلت القـــــروض 
مــــن إجمــــالي قيمــــة القــــروض علــــى التــــوالي، وبلغــــت نســــبة %( 5.4)و%( 45.4)و%( 14.0)و

( %10.2)للعقـود قصـيرة األجـل و%( 0.4)القروض الممنوحة للمزارعين وحسب مـنهج المرابحـة 
 .األجل وطويلة للعقود متوسطة

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.6% 

14.8% 

60.4% 

0.6% 

8.4% 
15.2% 

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

(2017) 

 متوسط االجل قصير االجل موسمي

 مرابحة متوسط وطويل األجل مرابحة قصير االجل طويل االجل
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 (1)رقم  جدول
 (1027)توزيع القروض حسب آجالها لفروع المؤسسة ضمن أقاليم المملكة خالل عام 

 القيمة بالدينار

 الفرع

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

 سند
 عدد

 
 قيمة

 سند
 عدد

 
 قيمة

 سند
 عدد

 
 قيمة

 سند
 عدد

 
 قيمة

 سند
 عدد

 
 قيمة

 سند
 عدد

 
 قيمة

 سند
 عدد

 
 قيمة

 19938998 3128 2621550 469 1649050 218 145000 6 12935248 1528 2478050 886 110100 21 إقليم الوسط

 2232060 442 173500 23 13000 2 53000 3 1737900 312 245660 100 9000 2 السلط

الشونة 
 الجنوبية

0 0 52 179870 256 3536284 1 17000 0 0 27 121500 336 3854654 

 3571543 760 879500 156 473490 67 0 0 1234243 200 984310 337 0 0 جنوب عمان

االغوار 
 الوسطى

4 24500 42 109280 341 3968849 2 75000 1 5000 40 248500 430 4431129 

 2809702 582 354700 58 693580 86 0 0 1213822 240 547600 198 0 0 مادبا

 1418230 283 679850 145 128080 17 0 0 344500 19 265800 102 0 0 الزرقاء

 1621680 295 164000 20 335900 45 0 0 899650 160 145530 55 76600 15 غرب عمان

 18698199 3730 3789940 641 1494010 221 133300 8 9762521 1550 3485428 1307 33000 3 إقليم الشمال

 2879328 605 615450 89 470150 72 0 0 1451328 304 342400 140 0 0 اربد

 1325922 358 181400 35 39000 4 0 0 930902 212 174620 107 0 0 جرش

 1465491 315 254200 42 194450 28 36300 2 601071 139 379470 104 0 0 الرمثا

 3308197 754 284600 35 178110 30 77000 4 1217649 165 1517838 517 33000 3 المفرق

 1544291 267 888550 139 159630 32 0 0 396331 44 99780 52 0 0 عجلون

لواء بني 
 كنانه

0 0 27 56850 215 1093100 2 20000 13 82470 42 189050 299 1441470 

 1495140 362 1053990 211 103000 9 0 0 104250 29 233900 113 0 0 لواء الكورة

االغوار 
 الشمالية

0 0 68 170940 322 2965550 0 0 1 40000 16 126000 407 3302490 

البادية 
 الشمالية

0 0 179 509630 120 1002340 0 0 32 227200 32 196700 363 1935870 

إقليم 
 الجنوب

55 165680 711 1550940 1464 8097072 1 12000 275 1129370 259 1354500 2765 12309562 

 1843368 445 207600 36 78050 15 0 0 1127938 231 412980 159 16800 4 الكرك

 1706180 494 221300 50 0 0 0 0 939150 194 536030 248 9700 2 معان

 2562525 581 395600 60 319420 81 0 0 1474715 255 332210 166 40580 19 الطفيلة

المزار 
 الجنوبي

14 49000 46 107290 111 557575 0 0 91 405300 21 109100 283 1228265 

غور 
 الصافي

10 27200 8 14600 331 2227050 0 0 0 0 47 176600 396 2445450 

 720500 167 60500 13 0 0 0 0 608100 119 51900 35 0 0 العقبة

 1803274 399 183800 32 326600 88 12000 1 1162544 223 95930 49 22400 6 لواء القصر

 50946759 9623 7765990 1369 4272430 714 290300 15 30794841 4542 7514418 2904 308780 79 المجمــــــــــــوع
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 .توزيع القروض حسب أحجام الحيازات الزراعية :خامساً 
 

القـــروض الممنوحـــة حســـب الفئـــات الحيازيـــة للمقترضـــين بالـــدونم ( 4)توضـــح بيانـــات الجـــدول رقـــم
 ( .2517)المملكة خالل عام والفروع ضمن أقاليم 

إلــــى األهميــــة النســــبية للقــــروض الممنوحــــة موزعــــه حســــب الفئــــات ( 4)ويشــــير الرســــم البيــــاني رقــــم
تــم  2517مــن إجمــالي القــروض الممنوحــة خــالل عــام %( 13.2)الحيازيــة للمقترضــين حيــث أن 

مـن %( 1.4)دونمـا، كمـا أن ( 35)منحها ألصحاب الحيازات الزراعية الصـغيرة التـي ال تتجـاوز 
ألصــحاب الحيــازات الصــغيرة إلــى المتوســطة التــي تتــراوح بــين  متإجمــالي القــروض الممنوحــة قــد

 .دونم( 125 -41)لحيازات المتوسطة الى الكبيرة منألصحاب ا%( 1.2 )دونم و (  35-45)

من إجمالي القروض %( 3.0)دونم فقد حصل أصحابها على( 125) أما الحيازات التي تزيد عن
مــن %( 5.2)علــى مــا نســبته  االممنوحــة، كمــا أن المــزارعين الــذين ال يملكــون أراضــي قــد حصــلو 

، مما يشير إلى أن التوزيع كان يميل لصالح الفئات 2517إجمالي القروض الممنوحة خالل عام 
 .الحيازية الصغيرة

 
 
 
 
 

93.2% 

1.6% 

1.2% 3.8% 

0.2% 

 (6)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين خالل 

 (2017)عام 

 بدون أرض دونم 120أكبر من  دونم 120-61من  دونم 60إلى  30من  دونم 30أقل من  
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 (1)جدول رقم 
 (1027)بالدونم والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام توزيع القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين 

 القيمة بالدينار

 الفرع
( 210-12)من  دونم( 10-40)من  دونم 40أقل من 

 دونم
 المجموع بدون أرض دونم 210أكبر من 

سند 
سند  قيمة عدد

سند  قيمة عدد
سند  قيمة عدد

سند  قيمة عدد
سند  قيمة عدد

 قيمة عدد

 19938998 3128 84500 19 845644 111 294272 29 206210 37 18508372 2931 إقليم الوسط

 2232060 442 0 0 38000 9 23800 5 16700 3 2153560 425 السلط

 3854654 336 8500 2 196000 6 0 0 5000 1 3645154 327 الشونة الجنوبية

 3571543 760 41000 9 262344 39 20400 6 25610 9 3222189 697 جنوب عمان

 4431129 430 32000 7 127400 15 176432 4 53650 5 4041647 399 االغوار الوسطى

 2809702 582 0 0 114000 23 46340 9 57900 12 2591462 537 مادبا

 1418230 283 3000 1 2000 1 0 0 3000 1 1410230 280 الزرقاء

 1621680 295 0 0 105900 18 27300 5 44350 6 1444130 266 غرب عمان

 18698199 3730 3000 1 816920 154 198330 45 314680 68 17365269 3462 اقليم الشمال

 2879328 605 0 0 112170 26 13000 4 57180 12 2696978 563 اربد

 1325922 358 0 0 63750 15 13500 4 15500 4 1233172 335 جرش

 1465491 315 3000 1 150600 24 27000 6 35000 10 1249891 274 الرمثا

 3308197 754 0 0 145600 30 29930 8 44350 10 3088317 706 المفرق

 1544291 267 0 0 65200 11 15100 4 35750 10 1428241 242 عجلون

 1441470 299 0 0 30100 8 19000 5 10500 3 1381870 283 لواء بني كنانه

 1495140 362 0 0 38000 9 16000 4 40100 9 1401040 340 لواء الكورة

 3302490 407 0 0 139000 21 55900 7 71000 7 3036590 372 االغوار الشمالية

 1935870 363 0 0 72500 10 8900 3 5300 3 1849170 347 البادية الشمالية

 12309562 2765 38000 8 280993 62 94200 23 287340 53 11609029 2619 إقليم الجنوب

 1843368 445 30000 6 50193 14 10000 3 39500 9 1713675 413 الكرك

 1706180 494 0 0 22050 8 9100 3 61740 11 1613290 472 معان

 2562525 581 8000 2 67950 17 17600 4 83900 11 2385075 547 الطفيلة

 1228265 283 0 0 41800 10 20000 5 9300 3 1157165 265 المزار الجنوبي

 2445450 396 0 0 56500 5 0 0 26500 4 2362450 387 غور الصافي

 720500 167 0 0 10000 1 13000 3 0 0 697500 163 العقبة

 1803274 399 0 0 32500 7 24500 5 66400 15 1679874 372 لواء القصر

 50946759 9623 125500 28 1943557 327 586802 97 808230 158 47482670 9012 المجموع
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 .توزيع القروض حسب فئات أحجام القروض: سادساً 

 

توزيع القروض حسب فئات أحجامها والفروع ضـمن األقـاليم  هـذا ( 7)توضح بيانات الجدول رقم 
القروض الممنوحة مـن المؤسسـة  قيمة إلى األهمية النسبية إلجمالي( 7)ويشير الرسم البياني رقم 

  .موزعة حسب فئات أحجامها 2517خالل عام 

م من حج%( 00.0)شكلت ما نسبته نحو  أو أقل  الف دينار( 0) فئة القروض التي تبلغ قيمتها
مـــن عـــدد القـــروض، وأن قيمـــة القـــروض التـــي %( 02.0 )القـــروض الممنوحـــة وغطـــت مـــا نســـبته

مــــن حجــــم القــــروض %( 14.0 )نــــار شــــكلت مــــا نســــبتهدي( 15555-0551)تتــــراوح فئتهــــا بــــين 
 .من عدد القروض%( 15.3)الممنوحة، وغطت ما نسبته 

، % (13.3 )دينـار نحــو ( 25555-15551)كمـا بلغـت نسـبة القـروض التــي تتـراوح فئتهـا بـين 
بة القـروض التـي تتـراوح فئتهـا من عدد القـروض، فـي حـين بلغـت نسـ%( 4.4 )وغطت ما نسبته 

 أمـا .من عدد القـروض%( 2.4)، وغطت ما نسبته %(11.4)دينار ( 45555 -25551)من 
%( 5.2)، وغطت ما نسبته %(2.0)بلغت نسبتهاألف دينار ( 45)أكثر من كانتالقروض التي 

 .من عدد القروض

 
 

55.8% 

16.8% 

13.3% 

11.6% 
2.5% 

 دينار( 20000-10001)من  دينار( 10000-5001)من  دينار( 5000)أقل أو تساوي من 

 دينار 40000أكثر من  دينار( 40000-20001)من 

 (7)رسم بياني رقم
 (2017)األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب فئات أحجامها خالل عام 
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 (7)جدول رقم 
 القيمة بالدينار             (1027)توزيع القروض حسب فئات أحجامها والفروع ضمن األقاليم خالل عام 

أقل أو تساوي من  الفرع
 دينار( 1000)

-1002)من 
 دينار( 20000

-20002)من 
 دينار( 10000

-10002)من 
 دينار( 30000

 30000أكثر من 
 دينار

 المجموع

عد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد 
 د

 قيمة عدد  قيمة

 19938998 3128 974438 15 3479282 139 3313496 216 3296142 373 8875640 2385 اقليم الوسط

 2232060 442 0 0 25000 1 230000 14 564500 60 1412560 367 السلط

 الشونة الجنوبية
159 647870 53 479200 65 1029796 55 1372000 4 325788 336 3854654 

 3571543 760 240000 4 162000 6 287165 20 399740 45 2482638 685 جنوب عمان

 4431129 430 272650 4 1594282 64 1032845 69 676372 78 854980 215 االغوار الوسطى

 2809702 582 61000 2 111000 4 407690 26 552780 63 1677232 487 مادبا

 1418230 283 75000 1 168000 7 124400 8 128650 15 922180 252 الزرقاء

 1621680 295 0 0 47000 2 201600 14 494900 59 878180 220 غرب عمان

 18698199 3730 250160 5 1753000 68 2586050 166 3006974 346 11102015 3145 اقليم الشمال

 2879328 605 0 0 120000 4 239150 15 650040 74 1870138 512 اربد

 1325922 358 0 0 0 0 153500 10 112752 13 1059670 335 جرش

 1465491 315 0 0 25000 1 134300 8 205051 25 1101140 281 الرمثا

 3308197 754 92160 2 270500 10 372800 25 371100 42 2201637 675 المفرق

 1544291 267 0 0 166000 6 390300 24 285031 34 702960 203 عجلون

 1441470 299 50000 1 0 0 66500 5 240750 28 1084220 265 لواء بني كنانه

 1495140 362 0 0 25000 1 93000 6 270250 29 1106890 326 لواء الكورة

االغوار 
 الشمالية

220 855490 97 833000 66 1006500 24 607500 0 0 407 3302490 

 البادية الشمالية
328 1119870 4 39000 7 130000 22 539000 2 108000 363 1935870 

 12309562 2765 46000 1 687775 27 855200 57 2269199 267 8451388 2413 اقليم الجنوب

 1843368 445 0 0 25000 1 61000 4 298210 35 1459158 405 الكرك

 1706180 494 0 0 0 0 96000 6 58900 7 1551280 481 معان

 2562525 581 0 0 98000 4 277500 18 609300 72 1577725 487 الطفيلة

 1228265 283 0 0 52775 2 49200 3 234100 28 892190 250 المزار الجنوبي

 2445450 396 46000 1 512000 20 208000 15 579900 68 1099550 292 غور الصافي

 720500 167 0 0 0 0 60000 4 37500 4 623000 159 العقبة

 1803274 399 0 0 0 0 103500 7 451289 53 1248485 339 لواء القصر

 50946759 9623 1270598 21 5920057 234 6754746 439 8572315 986 28429043 7943 المجمــــــــوع
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 :وزيع القروض حسب النوع اإلجتماعيت :سابعاً 
 

الــذكور الــذين حصــلوا علــى قــروض مــن المؤسســة بلغــت  عــدد أن نســبة( 0)يوضــح الجــدول رقــم 
ــــل %( 77.2) ــــاث، فــــي حــــين بلغــــت قيمــــة % ( 22.0)مــــن إجمــــالي عــــدد المقترضــــين مقاب لإلن

كمــا حصــلت %( 70.4)مليــون دينــار بنســبة ( 45)الــذكور حــوالي القــروض التــي حصــل عليهــا 
مــن إجمــالي قيمــة القــروض الممنوحــة %( 21.4 )مليــون دينــار بنســبة ( 11)اإلنــاث علــى حــوالي 

  .2517خالل عام 

وقيمهـا القـروض عدد إلى األهمية النسبية إلجمالي ( ب -0أ ،  -0)هذا ويشير الرسم البياني رقم 
 .موزعة حسب النوع االجتماعي 2517خالل عام  الممنوحة من المؤسسة

 

 

  

 

 

  

77.2% 

22.8% 
 ذكور

 إناث

 
 (أ-8)رسم بياني رقم 
النوع اإلجتماعي خالل عام  األهمية النسبية لعدد المقترضين حسب

(2017)  

78.6% 

21.4% 
 ذكور

 إناث

(ب-8)رسم بياني رقم   
األهمية النسبية لقيم القروض حسب النوع اإلجتماعي  

  (2017) خالل عام
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 (8)جدول رقم 

 (1027)توزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي خالل عام 
 القيمة بالدينار

 الفرع
 المجموع إناث ذكور

 دينار سند مقترض دينار سند مقترض دينار سند مقترض

 19938998 3128 3374 2987930 507 533 16951068 2621 2841 م الوسطإقلي

 2232060 442 450 393500 72 75 1838560 370 375 السلط

ة الشون

 الجنوبية
282 274 3206154 66 62 648500 348 336 3854654 

 3571543 760 766 596680 99 101 2974863 661 665 جنوب عمان

االغوار 

 الوسطى
534 357 3991029 90 73 440100 624 430 4431129 

 2809702 582 593 359000 87 87 2450702 495 506 مادبا

 1418230 283 286 353150 75 75 1065080 208 211 الزرقاء

 1621680 295 307 197000 39 39 1424680 256 268 غرب عمان

 18698199 3730 3909 3519290 790 802 15178909 2940 3107 الشمال إقليم

 2879328 605 619 908850 210 212 1970478 395 407 اربد

 1325922 358 359 262700 68 68 1063222 290 291 جرش

 1465491 315 319 448400 103 105 1017091 212 214 الرمثا

 3308197 754 790 334720 75 78 2973477 679 712 المفرق

 1544291 267 279 275520 58 58 1268771 209 221 عجلون

 1441470 299 302 402400 90 90 1039070 209 212 لواء بني كنانه

 1495140 362 364 254500 66 66 1240640 296 298 لواء الكورة

االغوار 

 الشمالية
434 350 2938740 58 57 363750 492 407 3302490 

 1935870 363 385 268450 63 67 1667420 300 318 البادية الشمالية

 12309562 2765 2877 4380753 972 977 7928809 1793 1900 الجنوب إقليم

 1843368 445 486 787193 178 180 1056175 267 306 الكرك

 1706180 494 495 775550 173 173 930630 321 322 معان

 2562525 581 592 644790 144 144 1917735 437 448 الطفيلة

 1228265 283 308 376000 83 83 852265 200 225 المزار الجنوبي

 2445450 396 410 774500 167 168 1670950 229 242 غور الصافي

 720500 167 167 363120 80 80 357380 87 87 العقبة

 1803274 399 419 659600 147 149 1143674 252 270 لواء القصر

 50946759 9623 10160 10887973 2269 2312 40058786 7354 7848 المجموع
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 (1027)توزيع القروض الممنوحة حسب األشهر خالل عام  :ثامناً 

 

موزعـة حسـب ( 2517)وأعداد القـروض الممنوحـة خـالل عـامقيمة ( 1)توضح بيانات الجدول رقم
إلى تطور قروض المؤسسـة الممنوحـة خـالل الفتـرة ( 15)في حين يشير الجدول رقم ، أشهر العام

(2551-2517.) 

 (9)جدول رقم 
 (1027)الممنوحة حسب األشهر خالل عام توزيع القروض 

 األهمية النسبية قيمة القروض بالدينار عدد القروض  البيان 

 %2.1 1075525 198 كانون ثاني

 %12.8 6518437 1341 شباط

 %21.7 11048160 1967 آذار

 %18.2 9260776 1570 نيسان

 %10.7 5440941 953 أيار

 %2.8 1419340 189 حزيران

 %3.9 1990138 391 تموز

 %8.6 4379525 920 آب

 %6.5 3303223 624 أيلول

 %7.9 4037913 934 تشرين األول

 %4.5 2314557 503 تشرين الثاني

 %0.3 158224 33 كانون األول

 % 100 50946759 9623 المجمــــــوع 
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 (20)جدول رقم 

 (1027-1002)الفترة تطور أعداد وقيمة القروض الممنوحة من المؤسسة خالل 

 البيان

 اإلجمالي القروض التشغيلية القروض اإلنمائية
عدد 
 القروض

قيمة 
 (دينار)القروض

عدد 
 القروض

قيمة 
 (دينار)القروض

عدد 
 القروض

قيمة 
 (دينار)القروض

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 
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 (.1027)النشاط اإلقراضي للمؤسسة في مجال المرابحة اإلسالمية خالل عام 
 

 (:المرابحة) بالشراء اآلمر صيغة -1

 وعلى( التمويل طالب) بالشراء اآلمر يطلبه ما وشراء بتنفيذ أول فريق عتبارهابا المؤسسة تقوم
 بتنفيذ المؤسسة هذه تقوم بحيث اإلبتداء عند عليه المتفق بالربح ثاني فريق عتبارهبا مسؤوليته

 الصرف ويتم معه إتفاقية بتوقيع المؤسسة قيام بعد ثالث فريق خالل من المهام أو الخدمة هذه
 .المتبعة األسس حسب الثالث للطرف

 :الشرعية اإلستشارة -1

 حسب إلجازتها للمؤسسة الشرعي المستشار سماحة على عرضها يتم التمويل طلبات جميع
 .اإلسالمية الشريعة مقتضيات

 :العقد تنفيذ إجراءات -3

 وحسب التمويل لطالب تسليمها ثم ومن والمنفذ المؤسسة بين اإلتفاقية تنفيذ إجراءات ستكمالا •
 .األصول

( المنقولة غير األموال)  المقدمة الضمانات حجز إجراءات ستكمالا بعد التمويل عقد تنظيم •
 .التمويل طلب موافقة في وردت أخرى شروط أية أو الشهري الحسم موافقة واحضار

 :واحتسابهاقيمة المرابحة  -3

 الرئيسية المعايير وحسب المؤسسة فروع لدى معتمدة جداول حسب المرابحة قيمة تحسب •
- :التالية

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

لصيغة  المشاريع الممولة من المؤسسة وفًقاأن عدد ( أ - 11 )توضح بيانات الجدول رقم 
مليون دينار، شكلت ما نسبته ( 12)مشروعا بقيمة نحو ( 2503)المرابحة اإلسالمية قد بلغ 
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لمشاريع عدد ا في حين بلغ، (2517)الكلي للمزارعين خالل عام  التمويلمن قيمة %( 23.4)
دينار، مليون ( 31)مشروعًا بلغت قيمتها نحو( 7045)ألسلوب الفائدة  الممولة من المؤسسة وفًقا

 (.2517)الكلي للمزارعين خالل عام  التمويلمن قيمة %( 74.4)وشكلت ما نسبته 

القروض  حجمإلى األهمية النسبية إلجمالي ( ب - 1أ ، - 1)هذا ويشير الرسم البياني رقم 
   .(2517)قاليم والمنهج التمويلي خالل عام لممنوحة من المؤسسة موزعة حسب األا

لصيغة المرابحة اإلسالمية في إقليم الشمال بنسبة  ع الممولة وفًقاالمشاري حجمحيث تركز 
قليم الجنوب بنسبة %(30.0)يليها إقليم الوسط بنسبة %( 43.1)  . %(25.4)، وا 

الترتيب  الوسطإقليم فيها احتل  الممولة من المؤسسة وفقًا ألسلوب الفائدة حجم القروضكما أن 
 لجنوب وبنسبةا، ثم إقليم %(34.0)وبنسبة شمالثم إقليم ال، %(45.2)األول وبنسبة 

(20.3.)% 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

35.5% 

43.9% 

20.6% 

 (أ-9)رسم بياني 
األهمية النسبية لتوزيع عدد المشاريع الممولة وفقًا لنظام المرابحة 

 اإلسالمية موزعة حسب األقاليم

 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

40.2% 

34.5% 

25.3% 

 (ب-9)رسم بياني 
األهمية النسبية لتوزيع قيمة المشاريع الممولة وفقًا لنظام الفائدة 

 موزعة حسب األقاليم

 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط
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 (أ - 22)جدول رقم 

 (1027)توزيع القروض الممنوحة موزعة حسب الفروع والمنهج التمويلي خالل عام 

 الفرع
 اإلجمالي قروض مرابحة قروض فائدة

القيمة  عدد السندات
 بالدينار

عدد 
 السندات

القيمة 
 بالدينار

عدد 
 السندات

 القيمة بالدينار
 19938998 3128 4270600 687 15668398 2441 إقليم الوسط

 2232060 442 186500 25 2045560 417 السلط

 3854654 336 121500 27 3733154 309 الشونة الجنوبية

 3571543 760 1352990 223 2218553 537 جنوب عمان

 4431129 430 253500 41 4177629 389 االغوار الوسطى

 2809702 582 1048280 144 1761422 438 مادبا

 1418230 283 807930 162 610300 121 الزرقاء

 1621680 295 499900 65 1121780 230 غرب عمان

 18698199 3730 5283950 862 13414249 2868 إقليم الشمال

 2879328 605 1085600 161 1793728 444 اربد

 1325922 358 220400 39 1105522 319 جرش

 1465491 315 448650 70 1016841 245 الرمثا

 3308197 754 462710 65 2845487 689 المفرق

 1544291 267 1048180 171 496111 96 عجلون

 1441470 299 271520 55 1169950 244 لواء بني كنانه

 1495140 362 1156990 220 338150 142 لواء الكورة

 3302490 407 166000 17 3136490 390 االغوار الشمالية

 1935870 363 423900 64 1511970 299 البادية الشمالية

 12309562 2765 2483870 534 9825692 2231 إقليم الجنوب

 1843368 445 285650 51 1557718 394 الكرك

 1706180 494 221300 50 1484880 444 معان

 2562525 581 715020 141 1847505 440 الطفيلة

 1228265 283 514400 112 713865 171 المزار الجنوبي

 2445450 396 176600 47 2268850 349 غور الصافي

 720500 167 60500 13 660000 154 العقبة

 1803274 399 510400 120 1292874 279 لواء القصر

 50946759 9623 12038420 2083 38908339 7540 المجموع
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تطور القروض الممنوحة من المؤسسة موزعة حسب منهج المرابحة ( 15)يشير الرسم البياني رقم

 .   إلى ذلك باألرقام( ب-11)كما يشير الجدول رقم (. 2517-2551)اإلسالمية خالل الفترة 

 

 (ب -22)جدول رقم 
 (1027-1002)الفترة تطور قيمة القروض الممنوحة بطريقة المرابحة االسالمية خالل 

 (دينار) قيمة قروض المرابحة البيان
1002 832063 

1001 2118522 

1002 1393773 

1002 1852250 

1002 3747385 

1002 5455436 

1002 6585790 

1002 7050410 

1002 5740387 

1020 6736810 

1022 7583650 

1021 7595300 

1022 8151420 

1022 10289360 

1022 10246811 

1022 15125860 

1022* 12038420 

 
  بسبب القروض المدعومة من الحكومة بدون فوائد  7112يعزى سبب إنخفاض المرابحة اإلسالمية لعام. 

 

0 

5000000 

10000000 

15000000 

20000000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 (10)رسم بياني رقم 
 2017-2001تطور القروض الممنوحة بطريقة المرابحة اإلسالمية خالل الفترة 
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 1022حسب البيئة المناخية خالل عام  النشاط اإلقراضي للمؤسسة 

حسب البيئة المناخية في  2517توزيع القروض الممنوحة خالل عام ( 12)رقم  يوضح الجدول
دينار استفاد مليون  (0)دية حواليالمملكة؛ حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لسكان مناطق البا

مقترض، فيما بلغت قيمة القروض الممنوحة لسكان مناطق األغوار  ألف( 1.4)منها حوالي 
ألف مقترض ، أما باقي مناطق المملكة فقد تم منح  (1.0)استفاد منها  مليون دينار(14)حوالي 

 .ألف مقترض(4.4)مليون دينار استفاد منها حوالي  (21)سكانها حوالي 

 أعداد المقترضين يقارب ثلث  نالحظ مما سبق أن منطقتي األغوار والبادية استحوذت على ما
بتحقيق األهداف الوطنية الشاملة ضمن ؛ وهذا يدل على أن المؤسسة تسهم 2517خالل عام 

خططها اإلقراضية وذلك بتحقيق تنمية مستدامة بالوصول إلى المناطق التي تكثر فيها نسب 
 . الفقر والبطالة

 (21)جدول رقم 

 1022توزيع القروض حسب البيئة المناخية خالل عام 

 قترضينعدد الم المنطقة
 قيمة القروض

 (مليون دينار)

 91 9651 األغوار

 8 9565 البادية

 61 5168 باقي مناطق المملكة

 22 2212 المجموع

 

األهمية النسبية لتوزيع عدد المقترضين حسب البيئة المناخية ( 11)هذا ويوضح الرسم البياني رقم
. 
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توزيع المشاريع المنفذه في مناطق البادية االردنية، حيث بلغ اجمالي ( 13)يوضح الجدول رقم 
 (703)مليون دينار استفاد منها (3.1)قيمة القروض الممنوحة لسكان البادية الشمالية حوالي 

مليون  2.3مقترض، فيما بلغ اجمالي قيمة القروض الممنوحة لسكان البادية الوسطى حوالي 
مقترض، أما إجمالي قيمة القروض الممنوحة لسكان البادية الجنوبية  (450)ر استفاد منها دينا

 .مقترض (440)مليون دينار استفاد منها  (1.0)بلغ حوالي 

 (22)جدول رقم 

 1027خالل عام المنفذه في مناطق البادية األردنية  المشاريعتوزيع 

مناطق البادية ضمن 
 الفروع

 القروض قيمة عدد المستفيدين

 3001310 703 اجمالي البادية الشمالية
 1130075 343 البادية الشمالية

 1103440 315 المفرق
 2231405 450 اجمالي البادية الوسطى

 1704455 340 جنوب عمان
 402005 43 الزرقاء

 1403311 440 اجمالي البادية الجنوبية
 050435 213 معان

 157055 20 الطفيلة
 115411 01 الكرك
 341275 13 العقبة

 7181217 2111 المجموع

 األغوار
16% 

 البادية
باقي مناطق  17%

 المملكة
67% 

 (  11)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية لتوزيع عدد المقترضين حسب البيئة المناخية 

 2017خالل عام 
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 (1027)عام  خالل النشاط التحصيلي للمؤسسة
 

قد بلغت  2517إلى أن إجمالي تحصيالت المؤسسة خالل عام ( 14)تشير بيانات الجدول رقم 

 .مليون دينار تحصيل قروض مرابحة إسالمية ( 12)حوالي مليون دينار، منها ( 41)حوالي 

 %(.03) نسبة التحصيالت اإلجمالية من إجمالي المستحقات لهذا العامبلغت 

( 11.1)و( 14.0)و( 10.1)إقليم الوسط والشمال والجنوب نحوفي حين بلغت قيمة تحصيالت 

من إجمالي %( 27.1)و %( 34.1)و %( 34.0)مليون دينار على التوالي، وشكلت ما نسبته 

 .لتواليعلى ا 2517قيمة تحصيالت المؤسسة لعام 

إلى األهمية النسبية إلجمالي التحصيالت  ( ب -12أ ،  -12)هذا ويشير الرسم البياني رقم 

 .موزعة حسب األقاليم ومنهج االقراض 2517خالل عام 

  
 

 

71.1% 

28.9% 

 مرابحة فائدة

(ب-12)الرسم البياني  
النسبية لقيمة التحصيالت حسب المنهج اإلقراضي خالل عام  األهمية

2017 

36.8% 

36.1% 

27.1% 

 إقليم الجنوب اقليم الشمال إقليم الوسط

(أ-12)الرسم البياني  
حسب  موزعة 2017األهمية النسبية إلجمالي التحصيالت خالل عام 

 األقاليم
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 (23)جدول رقم 

 (1027)إجمالي المبالغ المحصلة من القروض خالل عام 
 القيمة بالدينار

 اإلجمالي مرابحة طويل األجل األجلمتوسط  قصير األجل موسمي الفرع
 15099656 3746026 279606 10439357 221947 412720 إقليم الوسط

 2343556 145634 103241 2031732 35455 27494 السلط

 1976399 117923 36427 1813016 7630 1403 الشونة الجنوبية

 2705549 986868 16233 1617818 60321 24309 جنوب عمان

 2730554 137831 34293 2387888 12847 157695 االغوار الوسطى

 2517946 951514 58403 1461831 19333 26865 مادبا

 1306673 1068073 7360 212784 15456 3000 الزرقاء

 1518979 338183 23649 914288 70905 171954 غرب عمان

 14828341 6082694 292796 8113752 169278 169821 اقليم الشمال

 2170627 963696 34890 1154094 13072 4875 اربد

 1361779 311708 36384 980085 25488 8114 جرش

 1138436 271476 3993 842132 20032 803 الرمثا

 2296280 765377 149110 1287362 39806 54625 المفرق

 1580036 1258975 35838 283577 1646   عجلون

 1451298 346091 28581 1072733 442 3451 لواء بني كنانه

 1618982 1436101   169535 13346   لواء الكورة

 1930846 321881   1527776 5650 75539 االغوار الشمالية

 1280057 407389 4000 796458 49796 22414 الشمالية البادية

 11117765 2021377 70691 8656953 63835 304909 إقليم الجنوب

 2321092 491412 30648 1750662 13656 34714 الكرك

 1264882 129252 10696 1081568 27485 15881 معان

 1989508 617080 1464 1295180 12182 63602 الطفيلة

 1258320 372779 5250 798244 3270 78777 المزار الجنوبي

 1902174 122539 5000 1759994 1000 13641 غور الصافي

 603868 45756   555061 2551 500 العقبة

 1777921 242559 17633 1416244 3691 97794 لواء القصر

 41045762 11850097 643093 27210062 455060 887450 المجموع
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تطور قيمة القروض الممنوحة من ( 13)والرسم البياني رقم ( 10)وتوضح بيانات الجدول رقم 
 (.2517-2551)المقترضين خالل الفترة المؤسسة والمبالغ المحصلة من 

 
 (21)جدول رقم 

 (1027-1002)القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة  تطور

إجمالي القروض الممنوحة  السنة
 بالمليون دينار

إجمالي المبالغ المحصلة بالمليون 
 دينار

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 
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 (13)الرسم البياني رقم

تطور قيمة القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة 
2001-2017 

 إجمالي المبالغ المحصلة بالمليون دينار إجمالي القروض الممنوحة بالمليون دينار



45 
 

 (1027)عام  خاللإنجازات المشاريع الموجهة 
 

في الريف والبادية  للحد من مشكلتي الفقر والبطاله مشروع القروض الصغيرة": أوال
 :ردنيةاأل 

مليون ( 05)والمتضمن تخصيص مبلغ  31/3/2514بناًء على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 
للحد من مشكلتي الفقر والبطالة دينار لتمويل أنشطة مشروع القروض الصغيرة المخصصة 

والتركيز على توجيه هذه البرامج لمناطق البادية األردنية بشكل خاص ( 2525-2514)لألعوام 
 .ومن ضمنها تخصيص مبلغ مليون دينار من ضمن هذه المخصصات لمشاريع تربية اإلبل

 :وبناًء  عليه تم البدء بتنفيذ التعليمات التالية

ض المخصصة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة لكافة الفروع علما االستمرار بمنح القرو  -1
ليصبح إجمالي ( 2517)المشروع بمبلغ مليون دينار لعام بأنه تم زيادة مخصصات

 :مليون دينار يتم توزيعها على األقاليم كالتالي ( 7.0)المبلغ 
( 355)مليون دينار منها ( 2220)وبما يعادل %( 35)إقليم الشمال بنسبة قدرها   -

 .ألف لتربية اإلبل
( 355)مليون دينار منها ( 2220)وبما يعادل %( 35)إقليم الوسط بنسبة قدرها  -

 .ألف لتربية اإلبل
ألف ( 455)مليون دينار منها ( 3)وبما يعادل %( 45)إقليم الجنوب بنسبة قدرها  -

 .لتربية اإلبل
ية اإلبل من ضمن المشروع على ماورد أعاله تم البدء بالقروض الخاصة بشراء وترببناًء  -2

 .دينار للقرض الواحد( 0555)بسقف أعلى مقداره 
 

 :أهداف المشروع 

 .المساهمة في الحد من مشكلتـي الفقر والبطالة في الريف والبادية األردنية .1
 .المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في كافة مناطق المملكة .2
 .المعيشي والغذائي لألسر الريفيةزيادة الدخل ورفع المستوى  .3
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 .زيادة مشاركة المرأة في التنمية الزراعية، وتحفيزها على العمل في  القطاع الزراعي .4
 .توفير فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الوطنيـة .0

 : مجاالت االستثمار  

اإلنتاجية السريعة في مجاالت تربية  يركز هذا المشروع على منح القروض الزراعية والريفية ذات
وب، حفر  بار ماء الجمع سعه رأس من األبقار الحل 2-1رأس، تربية ( 25)األغنام  بحد أعلى 

لخدمة المشاريع الزراعية، تربية الدواجن والطيور الداجنة بكافة أنواعها وبأعداد مناسبة،  3م 05
في وحدات صغيرة ( الخ/......جميد، سمن  ألبان،)تربية األرانب، تصنيع األلبان ومشتقاتها 

خلية، إنشاء المشاتل والبساتين وزراعة  25-15وصناعة المخلالت، تربية النحل لعدد من 
النباتات الطبية والعطرية، إنشاء وحدات أزهار القطف ضمن البيوت البالستيكية، تمويل شراء 

وجيه هذا البرنامج لمناطق البادية باالضافة الى التركيز على ت، األدوات الزراعية المختلفة
االردنية بشكل خاص ومن ضمنها تخصيص مبلغ مليون دينار من ضمن هذه المخصصات 

 .لمشاريع تربية اإلبل

 :  معايير التأهيل لالستفادة من المشروع 

 رض المشروع أو بنفس القرية التي تتبع إليها أرض المشروع أن تكون األسرة مقيمة في أ -1
 .مشروع فرص عمل جديدةأن يوفر ال  -2
 .تعطى األولوية لألفراد غير المستفيدين من قروض المؤسسة  -3
 .تعطى األولوية لألسر الريفية التي تعيلها وتشرف عليها المرأة الريفية  -4

 

 :جله حجم القرض وأ 

بالنســبة لقــروض تربيــة اإلبــل  وكــذلك للفــرد دينــار( 0555)الحــد األقصــى لهــذه القــروض 
، وهــي قــروض متوســطة األجــل حــدها للفــرد مــن ضــمن المشــروع دينــار( 0555)فقيمتهــا القصــوى 

 .سنوات( 0)األقصى 

 :نسبة الفائدة 

علــى دعــم الفئــات المســتهدفة مــن هــذا المشــروع تســتوفى فائــدة مخفضــة وبســيطة مقــدارها  حرصــاً 
للمرابحــة اإلســالمية علــى القــروض الممنوحــة مــن خــالل هــذا المشــروع  أو مــا يعادلهــا وفًقــا%( 4)

 .من سعر الفائدة أو المرابحة المعمول بها في المؤسسة %(2)بـــ  وهي أقل
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 : الضمـانـات 

مثـل الكفـاالت العدليـة مـن  ،حرصت المؤسسة على قبول بدائل للضمانات االعتيادية المعمـول بهـا
ن هذه االستفادة من هذا المشروع سيما وأفئات العاطلة عن العمل من اجل تمكين األسر الفقيرة وال

 (. كاألراضي والعقارات)الفئة ال يتوافر لدى معظمها أموال غير منقولة 

( 1457)ســتفاد منهــا مليــون دينــار ا( 7.3)حــوالي ( 2517)بلــغ إجمــالي القــروض الممنوحــة لعــام 
 .مقترض

 : التمويل الريفيمشروع : ثانياً 

نطالقــًا مــن حــرص المؤسســة علــى تفعيــل مفهــوم التنميــة الريفيــة الشــاملة فقــد بــدأ العمــل بمشــروع ا
حيث يهـدف المشـروع الـى إحـداث نقلـة نوعيـة فـي مفهـوم التنميـة  1/1/2514التمويل الريفي منذ 

الريفيـــة الشـــاملة فـــي منـــاطق الريـــف والباديـــة األردنيـــة وخـــارج مراكـــز المحافظـــات مـــن خـــالل فـــتح 
إســتثمار غيــر تقليديــة وللمــرة األولــى مرتبطــة بالقطــاع الزراعــي وضــمن حزمــة ميســرة مــن  مجــاالت

االجـــراءات والتســـهيالت الخاصـــة بهـــذا المشـــروع بهـــدف خلـــق مشـــاريع متوســـطة وصـــغيرة ضـــمن 
 . المناطق المستهدفة تعمل على توفير فرص للعمل ومصادر متنوعة للدخل

 الثالثـة لكل عام من األعـوام مليون  (3)يص مبلغكما وتتضمن الخطة اإلقراضية المقترحة تخص
ــــث تــــم إقــــراض ( 2511، 2510 ، 2517 ) موزعــــه علــــى  2517مليــــون دينــــار لعــــام ( 3)،حي

 .األقاليم الثالثة بواقع مليون دينار لكل إقليم 

 :أهداف المشروع 

 .في كافة مناطــــق المملكة ةقتصادية واجتماعية متوازناالمساهمة في تحقيق تنمية  ‾

 .زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي والغذائي لألسر الريفية  ‾

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

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

 .والمعاهد ومراكز التدريب الوطنيــةتوفير فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات  ‾
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 :مجاالت االستثمار

 :يركز المشروع على منح القروض الزراعية والريفية ذات االنتاجية السريعة في مجاالت

مشاريع منتجات الزيتـون ،المخـابز ، تعبئـة وتـدريج )مشاريع محال ومعارض التسويق وتشمل  ‾
الزينــة وتنســيق الزهــور والمشــاتل، تصــنيع التمــور، تجفيــف الخضــار والفواكــة، محــالت نباتــات 

بيع اللحوم والدواجن الطازجـة والمجمـدة والمبـردة  منتجات الحليب ومشتقاته وانتاج الشوكالته،
 .، ومحالت نتافات الدجاج وبيع البيض

 .مشروع المطبخ االنتاجي ‾
ت والعصـائر تجفيف الخضار والفواكـة  والمخلـالت وتصـنيع المربيـا)المشاريع المنزلية الريفية  ‾

 (.والخل والشوربات
 .تصنيع الشموع المعطرة والصابون ‾
 .التحف الخشبية والفخارية والحجرية وبيعها ‾
 .مشاريع الطاقة البديلة ‾
 .شراء وسائل النقل الصغيرة  ‾
نتــــاج البيتمــــوس وصــــناعة العبــــوات الزراعيــــة ا  صــــنيع وتــــدوير المخلفــــات الزراعيــــة و مشــــاريع ت ‾

 (.وليسترين والشواالتالخشبيه، والبالستيكية والب)
 .مشاريع زراعة وانتاج وتسويق الفطر  ‾
 .مشاريع بيع العطارة والحبوب ‾
  .الزراعية المعداتت تنسيق الحدائق وبيع المواد و محال ‾
 .ومراكز صيانة الماتورات والمضخات ومعدات الري وبيع قطع الغيار  ‾
المرتبطـــة بالزراعـــة المحميـــة )وتجهيـــز محـــالت الخـــدمات الزراعيـــة  البيطريـــةانشـــاء العيـــادات  ‾

 (.والمعرشات وغيرها من تركيب وصيانة
 

 :معايير التأهيل لالستفادة من المشروع

 .قراض في المؤسسةمعايير التأهيل في أسس وقواعد اإليمنح القرض حسب  ‾
 .لها  أرض المشروعقرية التي تتبع بنفس ال األسرة مقيمة في أرض المشروع أو أن تكون ‾
 .أن يحقق المشروع فرص عمل جديدة ‾
 .تعطى األولوية لألسر الريفية التي تعيلها وتشرف عليها امرأة ‾
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 .قتصادية للمشاريع الجديدة من جهة معتمدةاتقديم دراسة جدوى  ‾

 :حجم وأجل القرض

أن ال يزيـد   الف دينـار لألفـراد والجماعـات والجمعيـات علـى ( 15)يمنح هذا التمويل بحـد أقصـى 
وحســب طبيعــة المشــروع، بحيــث يــتم قبــول الطلبــات  ســنوات( 0)وبواقــع  شــهر(  45)األجــل عــن 

 .للتمويل قصير ومتوسط األجل وحسب العمر اإلنتاجي للمشروع 

 :المرابحة/نسبة الفائدة

 .سنويًا  (%4)سالمي وبنسبة ثابتة قدرها إلتَمول هذه المشاريع  ضمن منهجية وصيغ التمويل ا

 :الضمانات

 .وأساسها تقديم الضمانات العقارية ويمكن قبول الكفاالت كما يلي 

ثنـين مليئـين يقبـل بهمـا مـدير الفـرع ادينـار يـتم قبـول كفـالء عـدد ( 3555 -1555)لقروض ا ‾

أو  ،ثنين يقبل بهما مدير الفرعاأو كفالة موظفين  ،لى عقد التمويلشرط أن يقوموا بالتوقيع ع
 .تقديم حسم شهري منتظم باإلضافة إلى حسم إحترازي

دينــار يــتم تقــديم كفالــة عدليــة حســب األصــول وفــي حــال تعــذر ( 4555 - 3555)القــروض  ‾
 .تقديم حسم شهري منتظم يمكن قبول تحاويل مالية

قـــــراض المعمـــــول بهـــــا فـــــي دينـــــار حســـــب أســـــس وقواعـــــد اإل( 15555 - 4555)القـــــروض  ‾
 .المؤسسة

 :المستهدفةالفئة 

مــع التركيــز علــى المــرأة ومنــاطق جيــوب  باســتثناء مركــز العاصــمة عمــان،جميــع منــاطق المملكــة 
 .الفقر في الريف والبادية األردنية والفئات العاطلة عن العمل 

 

مقتـــرض وبقيمـــة ( 007)ســـتفيدين مـــن مشـــروع التمويـــل الريفـــيجمـــالي عـــدد المقترضـــين المإبلـــغ و 
 (.2517) خالل عامدينار  مليون (2.1) حوالي
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 :مشروع القرى الصحية: ثالثاً 
بهدف تعزيز  1114نفذت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مشروع القرى الصحية منذ عام 

مبادئ الرعاية الصحية األولية بين سكان هذه القرى، ويشتمل هذا المشروع على عدة أهداف مـن 
ي تلــك القــرى وذلــك كمــدخل لتحســين الظـــروف ضــمنها تنميــة المــوارد االقتصــادية واالجتماعيــة فـــ

الصحية للمواطنين، حيث قامت  مؤسسة اإلقراض الزراعي ووزارة الصحة بتوقيع اتفاقية المشروع 
االتفاقية كل ثـالث سـنوات وتـم تجديـدها  ومدتها ثالث سنوات وكانت تتجدد 11/4/2552بتاريخ 

وجماعية لمنتفعي القرى الصـحية الـذين ولمدة خمس سنوات، لتمويل مشروعات فردية  2514عام
يـــتم ترشـــيحهم وتـــأهيلهم مـــن قبـــل إدارة المشـــروع فـــي وزارة الصـــحة بالتنســـيق مـــع المؤسســـة للقـــرى 

قريــــة صـــحية مشـــمولة وهــــي  (34)حيــــث تـــم مـــنح القــــروض للمنتفعـــين فـــي ،المشـــمولة بالمشـــروع
، مكــــاور، طــــةغرنا، ســــلحوب، جــــري ، قصــــيب، بيوضــــة الشــــمالية، بيوضــــة الشــــرقية، المضــــري)

، الغـــوارة، المقارعيـــة، الجهيـــر، أذرح، الحـــر ، الحالبـــات، داميـــا، أبـــو الزيغـــان، الطـــوال الجنـــوبي
، راجــب، مجــرا، الزماليــة، الزبيريــة، ايــل، المنصــورة الشــرقية، الجــزازة، الحالبــات، الروضــة، الهونــة
علمــًا ( ، بيــت يافــاراكــب كفر كفــر كيفــا ، ، الفــرذخ، البســطة، عيمــة، الشــيخ حســين، رحمــة، أبــو بنــا

بــأن هــذا المشــروع يهــدف إلــى تحســين نوعيــة حيــاة المــواطنين والمســاهمة فــي حــل مشــكلتي الفقــر 
للقـــروض ( 1055)والبطالـــة عـــن طريـــق مـــنح قـــروض مـــدرة للـــدخل بـــدون فائـــدة، وبســـقف أعلـــى 

دينــــار للقــــروض الجماعيــــة، مثــــل مشــــاريع تربيــــة األغنــــام والمــــاعز واألبقــــار ( 3555)الفرديــــة، و
نشــاء أنــوال نســيج و  نشــاء مشــاتل األشــجار المثمــرة وا  البســط والســجاد والتصــنيع تســمين العجــول وا 

 .شهًرا ( 42)الزراعي، تسدد هذه القروض على 

 .مقترض( 00)ستفاد منها دينار ا( 15555)حوالي ( 2517)القروض لعام  قيمة وبلغ إجمالي

 :مشروع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين : رابعًا 
تــم بــدء العمــل بهــذا المشــروع مــن خــالل توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــا بــين مؤسســة اإلقــراض 

لتمويــل المشــروعات الفرديــة والجماعيــة ألعضــاء  نالزراعــي والهيئــة الهاشــمية للمصــابين العســكريي
ولمدة خمس سنوات،  4/7/2513، حيث تم تجديد االتفاقية بتاريخ 1/11/2551الجمعية بتاريخ 

ويهدف المشروع إلى تحسين أوضاعهم المعيشية عن طريق تنويع مصادر دخلهم من خالل مـنح 
المعمول بها في المؤسسة، حيث  عن أسعار المرابحة%( 1)القروض بسعر مرابحة تفضيلي يقل 

لمنتفعــي الهيئــة ويركــز المشــروع علــى مــنح  ( 2517)لعــام ألــف دينــار ( 70)تــم تخصــيص مبلــغ 
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القــروض الزراعيــة ذات اإلنتاجيــة الســريعة فــي مجــاالت تربيــة المــاعز واألبقــار الحلــوب وتســمين 
والمنتجـات الغذائيـة األخـرى  ومشـتقاتها العجول وتربية الحيوانات الداجنة والنحل، وتصنيع األلبـان

نتا الزينة، وبعض األعمال الريفية كتصنيع الجلود نباتات و  ج األزهار وأشتال الخضار والفواكة، وا 
 .وصوف الحيوانات إلنتاج الجواعد ونسج البسط 

 .دينار( 0555)على لهذه القروض ألويبلغ الحد ا

 .مقترض( 4)إستفاد منها دينار ( 14055)حوالي ( 2517)وبلغ إجمالي القروض لعام 

 :مشروع تمويل المهندسين الزراعيين : خامساً 
مــن حــرص المؤسســة فــي تنفيــذ توجهــات الحكومــة فــي الحــد مــن مشــكلتي الفقــر  انطالقــاً 

 4/1/2512 والبطالة قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقية تعاون مـع نقابـة المهندسـين الـزراعيين بتـاريخ
، لتمويــــل المشــــروعات وتــــم اإلتفــــاق علــــى التجديـــد واالســــتمرار فــــي اإلتفاقيــــة لمـــدة خمــــس ســــنوات

الزراعيـــة الفرديـــة ألعضـــاء النقابـــة مـــن المهندســـين والمهندســـات الـــزراعيين العـــاطلين عـــن العمـــل، 
حيـــث كانـــت األولويـــة للخـــريجين الجـــدد، بهـــدف تحســـين أوضـــاعهم المعيشـــية عـــن طريـــق تمويـــل 

القــدرة علــى تحقيــق مــردود مــالي ســريع بنظــام المرابحــة اإلســالمية المشــاريع المــدرة للــدخل، وذات 
دينــــار مثــــل مشــــاريع تربيــــة األغنــــام واألبقــــار ( 15555)بســــعر مرابحــــة تفضــــيلي وبســــقف أعلــــى 

الحلـــوب وتســـمين الخـــراف والعجـــول وتربيـــة الطيـــور الداجنـــة واألرانـــب واألســـماك والنحـــل وتصـــنيع 
نتــاج األزهــار وأشــاألل نتــاج المشــاتل والحــدائق المنزليـــة  تال الخضــار والفاكهــةبــان ومشــتقاتها، وا  وا 

 .وزراعة النباتات الطبية والعطرية وحفر  بار الجمع وشراء المعدات والمكائن واألدوات الزراعية

 .مقترض( 12)دينار إستفاد منها ( 14555)حوالي ( 2517)وبلغ إجمالي القروض لعام 
 

 .ام ومخلفات الحروبمشروع مساعدة الناجين من األلغ: سادساً 
بـــدأ العمـــل بهـــذا المشـــروع مـــن خـــالل إتفاقيـــة التعـــاون مـــابين مؤسســـة اإلقـــراض الزراعـــي والهيئـــة 

عــــادة التأهيــــل   مصــــابي األلغــــام)بهــــدف تحســــين أوضــــاع المنتفعــــين ، الوطنيــــة إلزالــــة األلغــــام وا 
ل علـــى وتـــم التعـــدي( 0/7/2511)مـــن تـــاريخ  عتبـــاراً ولمـــدة خمـــس ســـنوات ا( ومخلفـــات الحـــروب 
ولمــــدة خمــــس ســــنوات وقــــد تــــم البــــدء بــــاجراءات تجديــــد اإلتفاقيــــة  24/3/2513اإلتفاقيــــة بتــــاريخ 

 . لتوقيعها خالل العام القادم 
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ختيار المقترضين من قبل إدارة المشروع في الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة ويراعى في تقديم ويتم ا
األسـرية بحيـث تتناسـب مـع نـوع المشـروع  هذه القروض للمنتفعـين قـدراتهم الجسـديه وتـوفر العمالـة

 .شهر وبدون فوائد ( 45)دينار ولمدة ( 3555)وقيمة الحد األعلى لهذه القروض ، الممول 

تربيــة ، تربيــة األبقــار وتســمين العجــول، أمــا الغايــات التــي يمولهــا المشــروع فتشــمل تربيــة األغنــام 
ـــة ،النحـــل ـــة األرانـــب والـــدواجن المنزلي ـــة زراعـــة األع ،تربي ـــة والعطري إنشـــاء ،شـــاب والنباتـــات الطبي

وأيـــة أعمـــال  ،التصـــنيع الغـــذائي، وحـــدات إنتـــاج أشـــتال ونباتـــات الزينـــة وأشـــتال األشـــجار المثمـــرة 
 . أخرى يتم بحثها من خالل لجنة التنسيق وبما ال يتعارض مع قوانين وأنظمة الهيئة

 .مقترض( 0)اد منها ستفادينار (  10555)حوالي ( 2517)وبلغ إجمالي القروض لعام 

مشاريع الطاقة الشمسية وأنظمتها إلنتاج الطاقة الكهربائية ضـمن : سابعاً 
 .مجاالت اإلستثمار الزراعي 

بشـكل عـام والطاقـة الشمسـية  ستخدام الموارد الطبيعيةامع توجهات الحكومة في رفع كفاءة  تمشياً 
ـــ ـــذات القطـــاع النظيف ـــوطني وبال ـــى المســـتوى ال ـــاتورة الطاقـــة عل ـــات خفـــض ف ة بشـــكل خـــاص ولغاي

ليشــــمل  2514\1\14تــــاريخ ( 11447)تخــــذ مجلــــس إدارة المؤسســــة القــــرار رقــــم االزراعــــي فقــــد 
ســتثمار الزراعــي إلمشــاريع الطاقــة الشمســية وأنظمتهــا إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ضــمن مجــاالت ا

 :لها وعلى النحو التاليالتي تقوم المؤسسة بتموي
حضـار الموافقـات الالزمـة  اسـة فنيـة وماليـة مـن الجهـة المنفـذةعلى طالـب التمويـل تقـديم در   -1 وا 

 .من الجهات المعنية 

دينـار حسـب  (70555)مياه مـن اآلبـار اإلرتوازيـة بواقـعالتمويل لمشاريع ضخ اليكون سقف   -2

 .الكلف التقديرية

 . دينار حسب الكلف التقديرية ( 05555)يكون سقف تمويل المشاريع األخرى بواقع   -3

تزيد عـن ثمـاني سـنوات ونسـبة فائـدة مخفضـة  إعتبار هذه القروض متوسطة األجل ولمدة ال  -4
أو مايعادلها فـي نظـام المرابحـة اإلسـالمية عـن جـدول أسـعار الفائـدة والمرابحـة %( 2)بمقدار 

 .في المؤسسة بغض النظر عن قيمة القرض المعمول بها حاليا 
 .مقترض( 1)ستفاد منها ادينار ( 40555)حوالي ( 2517)وبلغ إجمالي القروض لعام 
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 :مشروع زراعة النخيل: ثامناً 
مـن حـرص المؤسسـة علـى دعـم زراعـة النخيـل يقـدم مشـروع زراعـة النخيـل قـروض بفوائـد  نطالقاً ا

أو مايعادلهــا فــي المرابحــة اإلســالمية عــن جــدول أســعار الفائــدة والمرابحــة  %(2)مخفضــة بمقــدار 
  .1/7/2514 وذلك إعتبارًا منالمعمول بها حاليا في المؤسسة 

 .مقترض( 0) دينار استفاد منها( 141555) حوالي ( 2517)وبلغ إجمالي القروض لعام 
 

حيـث بلـغ إجمـالي ( 2517)عـام إلى قيمة القروض لكـل مشـروع خـالل ( 14)ويشير الجدول رقم 
مليـون ( 21)مقتـرض وبقيمـة حـوالي ( 0143)عدد المستفيدين مـن القـروض المتخصصـة حـوالي 

 .دينار 
 ( 21)جدول رقم 

 (2017)ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة للعام 

 (باأللف دينار) قيمة القروض عدد المستفيدين المشروع
الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في مشروع القروض 

 7111 2107 الريف والبادية االردنية

 1813 117 مشروع التمويل الريفي

 90 18 مشروع القرى الصحية

 27 3 مشروع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين

 91 21 مشروع تمويل المهندسين الزراعيين

 21 1 مشروع مساعدة الناجين من األلغام

 11 2 مشروع إستخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية

 212 1 مشروع زراعة النخيل

 22013 821 (444)مشروع الزراعات المحمية 

 7347 1898 1010مشروع دعم االعالف لالبل واالغنام 

 19013 1914 المجموع
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 (27)جدول رقم 
 (42/21/1027)المؤسسة منذ بداية المشروع ولغاية ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها 

 عدد المستفيدين المشروع
باأللف ) قيمة القروض
 (دينار

مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الريف 
 72193 11971 . 1003والبادية االردنية منذ عام 

والطفيلة ومعان مشروع إدارة المصادر الزراعية في محافظات الكرك 
( 1001)منذ عام ( المرحلتين األولى و الثانية)وبالتعاون مع وزارة الزراعة 

 .تم تنفيذه بالكامل 
2118 4192 

مشروع تطوير المصادر الزراعية لحوض نهر اليرموك بالتعاون مع وزارة 
 4480 2307 .تم تنفيذه بالكامل ( 1002)الزراعة منذ عام 

 728 141 ( .1001)لتعاون مع وزارة الصحة منذ عام مشروع القرى الصحية با

 380 240 ( .1002)مشروع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين منذ عام 
مشروع مساعدة الناجين من األلغام بالتعاون مع الهيئة الوطنية إلزالة 

عادة التأهيل منذ عام   218 82 ( .1021)األلغام وا 

بالتعاون مع نقابة المهندسين منذ عام تمويل المهندسين الزراعيين 
(1001. ) 218 831 

 21000 832 .تم تنفيذه بالكامل ( 1008)منذ عام )مشاريع الزراعات المحمية 
مشروع التسميد بالري بالتعاون مع المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي 

 (.1021)منذ عام 
188 3070 

 1704 2210 ( .1021)مشروع التمويل الريفي 

 201139 19122 المجموع

 

 2017أرصدة القروض القائمة على المزارعين في نهاية عام 
إلى توزيع أرصدة القروض القائمة على المزارعين حسب فئات ( 10)تشير بيانات الجدول رقم 

 .دينار( 139819365)القروض الممنوحة، حيث بلغ إجمالي األرصدة في نهاية العام 
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 (28)جدول رقم 
 (1027)حسب فئات القروض في نهاية عام  كافة القروضاجمالي أرصدة القروض القائمة على 

 القيمة بالدينار

 الفرع
 المجموع (10000)أكثر من  (10000-20002)من (20000-1002)من (1000)أقل من 

إجمالي 
 القروض

أرصدة 
 القروض

إجمالي 
 القروض

أرصدة 
 القروض

إجمالي 
 القروض

أرصدة 
 القروض

إجمالي 
 القروض

أرصدة 
 القروض

إجمالي 
 القروض

أرصدة 
 56349076 248086570 11898241 40696059 9793354 34612540 11712602 53960405 22944882 118817565 إقليم الوسط القروض

 6707514 39293298 375729 2662386 922143 4789554 1772562 9183618 3637080 22657739 السلط

 9159457 27861824 3882707 10020178 2213935 4985310 1169482 4212277 1893332 8644058 الجنوبيةالشونة 

 9791637 48564813 1126637 9438131 1003016 5527660 2130654 10592670 5531331 23006353 جنوب عمان

 12128368 40035329 4522841 10891035 3118857 8536503 1931446 7402264 2555225 13205527 االغوار الوسطى

 9343958 44457702 697802 2227640 1458893 5292287 2503585 11451146 4683679 25486629 مادبا

 4025706 20469339 740833 3361947 399177 1999775 514227 3291095 2371470 11816522 الزرقاء

 5192436 27404265 551692 2094742 677333 3481451 1690646 7827335 2272765 14000737 غرب عمان

 48221836 232596378 7543042 31110881 5985055 23558742 8922294 43349292 25771443 134577461 إقليم الشمال

 6872672 32577965 604001 1968917 692954 2949465 1758031 7097881 3817685 20561702 اربد

 3859699 20920237 192146 1485354 471908 2079124 488288 3565375 2707356 13790383 جرش

 3642235 15255084 104393 519400 188195 687158 517780 2179344 2831866 11869182 الرمثا

 8648377 50707843 1365656 11652691 1142212 5963465 1612148 8785882 4528362 24305804 المفرق

 4848900 25814216 658684 1695600 1186364 3533761 1125600 5625659 1878252 14959196 عجلون

 4268259 22332634 379764 1554500 244316 1253781 777450 3901759 2866729 15622594 لواء بني كنانه

 4113923 19005222 336790 1026500 350645 1299300 951933 4041398 2474555 12638024 لواء الكورة

االغوار 
 6070520 27076008 1105592 4313850 1422400 4436029 1413004 6186585 2129524 12139544 الشمالية

 5897251 18907169 2796016 6894069 286061 1356659 278060 1965409 2537114 8691032 الباديه الشماليه 

 35248453 152388148 2978391 9134177 3198771 11759434 7639035 29280587 21432258 102213950 إقليم الجنوب

 6882664 34852163 151290 1142270 597120 2830563 2003067 9005274 4131187 21874057 الكرك

 4076624 18390571 412474 1591811 238443 1167587 277683 1795567 3148025 13835606 معان

 6468386 25847951 297869 890870 771764 2032115 1697371 4785683 3701382 18139283 الطفيلة

 3357781 15335077 79374 269775 272967 1110534 824478 3718352 2180962 10236416 المزار الجنوبي

 7185033 24078113 1909701 4212679 795100 2428220 1248869 2905285 3231364 14531929 غور الصافي

 1890908 8380012   493330 78733 242350 65567 453100 1746609 7191231 العقبة

 5387057 25504261 127683 533442 444644 1948065 1522000 6617326 3292729 16405428 لواء القصر

 139819365 633071096 22419674 80941117 18977180 69930716 28273931 126590284 70148583 355608976 المجموع
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على المزارعين واألهمية القائمة جمالي أرصدة القروض إلى إ( 11)تشير بيانات الجدول رقم 

والتي ، ( 2517 – 2514)خالل الفترة  لنهاية كل سنه  النسبية موزعة حسب فئات القروض

أقل  فئتهاالتي نسب أرصدة القروض  بلغتهتمام المؤسسة بفئة صغار المزارعين حيث إ تؤكد

و ( 2514)و( 2510)و( 2514)لألعوام  إلى إجمالي أرصدة القروضدينار ( 0555)من 

 .على التوالي%( %05( )05.1)، %(40) ، %(47) ،(2517)

( 2510)لعام دينار ( 0555)أقل من   التي فئتها كما يظهر الجدول إرتفاع أرصدة القروض

عن العام ( %11.4)بنسبة ( 2514)لعام  وكذلك إرتفاعها، ( 2514)عن عام ( %1.3)بنسبة 

 .(2514)عن عام %( 14.21)بنسبة ( 2517)، وارتفاعها لعام  (2510)

 
 (29)جدول رقم 

 ( 2014-2017)خالل الفترة   لنهاية كل سنه واألهمية النسبية موزعة حسب فئات القروض المزارعينعلى القائمة اجمالي أرصدة القروض 
 القيمة بالدينار

 السنة
 المجموع (10000)أكثر من  (10000-20002)من  (20000-1002)من (1000)أقل من 

أرصدة 
 القروض

األهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

األهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

األهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

األهمية 
 النسبية

 أرصدة القروض

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 

 

في نهاية  نوع القرضحسب أرصدة القروض موزعة  جماليإلى إ( 25)تشير بيانات الجدول رقم 
، حيث تظهر أرصدة القروض المتوسطة األجل بنسبة مرتفعة مقارنة مع باقي أنواع 2017

 .رنة مع باقي أنواع القروضاالقروض، وأرصدة القروض الموسمية منخفضة مق
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 (10)جدول رقم 
 (1027)في نهاية عام  القروض  انواع حسب موزعة االرصدة اجمالي

 القيمة بالدينار

 الفرع

 االجمالـــــــــــــــــــــي طويل االجل متوسط االجل قصير االجل موسمي

رصيد  قيمة القروض
 القروض

رصيد  قيمة القروض رصيد القروض قيمة القروض رصيد القروض قيمة القروض
 القروض

 الرصيدمجموع  مجموع القيمة

إقليم 
 الوسط

13,714,081 811,289 20,696,771 7,190,238 195,015,319 46,780,477 18,660,399 1,567,077 248,086,570 56,349,076 

 6,707,514 39,293,298 506,066 6,003,368 5,808,506 30,482,480 323,601 987,360 69,342 1,820,090 السلط

الشونة 
 الجنوبية

656,901 11,572 400,470 288,872 26,033,403 8,630,584 771,050 228,430 27,861,824 9,159,457 

جنوب 
 عمان

3,130,920 70,900 5,067,200 2,005,093 37,548,548 7,638,579 2,818,146 77,065 48,564,813 9,791,637 

االغوار 
 الوسطى

2,234,100 164,957 897,601 322,206 36,446,528 11,317,290 457,100 323,916 40,035,329 12,128,368 

 9,343,958 44,457,702 289,058 4,680,332 6,514,493 30,771,490 2,464,592 6,807,665 75,816 2,198,215 مادبا

 4,025,706 20,469,339 16,222 1,735,718 3,331,578 15,484,731 661,686 2,571,450 16,220 677,440 الزرقاء

غرب 
 عمان

2,996,415 402,482 3,965,025 1,124,188 18,248,139 3,539,447 2,194,685 126,320 27,404,265 5,192,436 

إقليم 
 شمالال

7,631,968 288,876 17,319,028 6,926,763 191,057,944 39,783,636 16,587,439 1,222,565 232,596,378 48,221,836 

 6,872,672 32,577,965 181,076 2,850,539 5,323,016 25,238,011 1,351,458 3,895,045 17,122 594,370 اربد

 3,859,699 20,920,237 114,483 2,865,670 3,470,233 16,773,097 273,833 1,006,850 1,151 274,620 جرش

 3,642,235 15,255,084 48,055 907,420 2,830,832 12,378,634 755,154 1,593,300 8,194 375,730 الرمثا

 8,648,377 50,707,843 385,142 3,653,437 5,908,471 40,065,786 2,242,483 4,649,068 112,281 2,339,553 المفرق

 4,848,900 25,814,216 70,123 3,668,567 4,269,433 20,179,959 504,344 1,757,290 5,000 208,400 عجلون

لواء بني 
 كنانه

480,210 8,227 818,410 294,839 19,690,798 3,898,076 1,343,216 67,117 22,332,634 4,268,259 

لواء 
 الكورة

169,300 0 1,398,125 397,303 16,850,161 3,709,095 587,636 7,526 19,005,222 4,113,923 

االغوار 
 الشمالية

2,292,585 18,205 863,590 311,316 23,846,683 5,737,793 73,150 3,207 27,076,008 6,070,520 

الباديه 
 الشماليه 

897,200 118,696 1,337,350 796,033 16,034,815 4,636,687 637,804 345,836 18,907,169 5,897,251 

إقليم 
 الجنوب

5,882,227 495,560 9,032,000 3,735,731 130,791,903 30,689,634 6,682,018 327,529 152,388,148 35,248,453 

 6,882,664 34,852,163 124,544 1,815,884 5,909,369 30,083,951 759,288 2,006,630 89,463 945,697 الكرك

 4,076,624 18,390,571 60,246 967,640 3,428,000 15,779,271 518,017 978,080 70,361 665,580 معان

 6,468,386 25,847,951 14,022 1,555,979 5,446,420 20,956,772 940,578 2,225,530 67,367 1,109,670 الطفيلة

المزار 
 الجنوبي

1,073,080 123,993 1,911,490 743,573 11,749,005 2,470,986 601,503 19,228 15,335,077 3,357,781 

غور 
 الصافي

885,000 66,686 60,050 13,600 22,899,563 7,061,960 233,500 42788 24,078,113 7,185,033 

 1,890,908 8,380,012 982 130,500 1,835,869 7,728,762 49,349 217,900 4,708 302,850 العقبة

لواء 
 القصر

900,350 72982 1,632,320 711,326 21,594,579 4,537,030 1,377,012 65,719 25,504,261 5,387,057 

 139,819,365 633,071,096 3,117,170 41,929,855 117,253,744 516,865,165 17,852,731 47,047,799 1,595,723 27,228,276 المجموع
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 موزعة  القروض كافة على واألهمية النسبية رصدةاأل جماليإلى إ( 21)تشير بيانات الجدول رقم 
حيث تظهر أرصدة القروض متوسطة ، (   2014-2017)خالل الفترة   نوع القرض حسب

األجل  بنسبة مرتفعة مقارنة بباقي أنواع القروض حيث بلغت نسبتها إلى إجمالي األرصدة 
 %(07.0)،%( 00.4) ،%(07.1)( 2517)و( 2514)و( 2510)و( 2514)لألعوام 

 .على التوالي %84))،

وح أجل هذه القروض من يترا حيث نوعية القروض األكثر طلبًا من قبل المزارعين يعكسوهذا 
 .يتناسب مع الفترة اإلنتاجية ألغلب المشاريعسنوات وهذا ( 3-0)

عن ( %5.6)بنسبة ( 2510)لعام  القروض متوسطة األجلكما يظهر الجدول إرتفاع أرصدة 
وارتفاعها  (2510)عن العام ( %8.3)بنسبة ( 2514)وكذلك إرتفاعها لعام ، ( 2514)عام 
 .(2514)عن عام ( 1)%بنسبة ( 2517)لعام 

يتناسب مع التدفق النقدي لمصادر أموال المؤسسة ( متوسطة األجل)كما أن أجل هذه القروض 
 .كونها تعتمد بشكل كبير على التمويل الداخلي خاصة من البنك المركزي األردني

لجهات المحلية وما بين أجل القروض وبالتالي يوضح تناسق ما بين أجل األموال المقترضة من ا
 .وهذا يعكس كفاءة في استخدام أموال المؤسسة من قبل اإلدارة، الممنوحة للمزارعين

 (12)جدول رقم 
 ( 1027 –  1023)خالل الفترة   لنهاية كل سنه القروض  انواع القروض حسب كافة على واألهمية النسبية االرصدة اجمالي

 القيمة بالدينار
 االجمالـــــــــــــــــــــي طويل االجل متوسط االجل قصير االجل موسمي 
 ةالسن

 رصيد القروض
األهمية 
 رصيد القروض النسبية

األهمية 
 رصيد القروض النسبية

األهمية 
 رصيد القروض النسبية

األهمية 
 مجموع الرصيد النسبية

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 
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 األداء مؤشرات

 ( 11) جدول رقم 
 1027األداء لعام مؤشرات 

 النسبة المنجز المستهدف مؤشرات قياس األداء الرقم
1 

 %111 71902 00111 (باأللف دينار)حجم التمويل المخصص 

7 
 %119 9073 0011 عدد المشاريع الممولة

3 
 %20 7709 7911 عدد المشاريع الموجهة لإلناث

0 
 %111 2003 0270 عدد فرص العمل المتولدة من المشاريع الممولة

 

  (23)رسم بياني رقم 
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 :مصادر التمويل المتاحة لإلقراض 

 :تتمثل مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة بالبنود الرئيسية التالية

 : مصادر التمويل الذاتية: أوالً 

مليون ( 71 )بلغ رصيد رأس المال المدفوع والمدور في نهاية العام :  رأس المال .2
 .بالكاملدينار مغطى 

 . مليون دينار( 14 )بلغ رصيد االحتياطي في نهاية العام نحو : االحتياطي العام  .1
 

 : مصادر التمويل غير الذاتية: ثانيًا 
 : القروض والتسهيالت االئتمانية المحلية .2

وهي التسهيالت والسلف الممنوحة للمؤسسة من مصادر التمويل المحلية, حيث بلغت  
مليون ( 11 )تسهيالت االئتمانية كما هي في نهاية العام حوالي أرصدة هذه القروض وال

 .دينار وغالبيتها من البنك المركزي

 

 : القروض الخارجية .1
وهي القروض التي حصلت عليها المؤسسة من مصادر التمويل الخارجية التي تهتم  

الخارجية في بأعمال التنمية الزراعية والريفية في البلدان النامية, وبلغت أرصدة القروض 
 .مليون دينار( 1,3 )نهاية العام نحو 
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 األموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة

بلغت قيمة األموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة كما هي في  
مليون دينار كأبنية  (2.282)مليون دينار منها حوالي( 4,487)حوالي  1027نهاية عام  

مليون ( 2,44)وحوالي (14)وأراضي تابعة للمديرية العامة والفروع الموضحة في الجدول رقم
دينار قيمة أراضي مستملكه ومفوضه باسم المؤسسة مقابل ديون مترتبة على فئة المقترضين 
الذين تخلفوا عن التسديد حيث تم استمالكها حسب قانون وأنظمة المؤسسة المرعية بهذا 

 . الخصوص

 (14)جدول رقم 
 42/21/1027األموال غير المنقولة المسجلة بإسم المؤسسة حتى تاريخ 

 قيمة بالدينارال

 البيــان
قيمة 
 قيمة البناء األرض

االستهالك المتراكم للبناء 
 7102حتى 

صافي قيمة البناء في 
10/07/7102 

الحركة خالل 
 7102عام 

إجمالي األرض 
 والبناء

 2025222 0 225222 25202 215222 22212 المديرية العامة

 2225220 0 215222 25022 2005210 21222 اربد

 25222 0 25212 210 25222 2022 األغوار الشمالية

 22 0 22 2 20 0 تسويق اليابس

 225221 0 225221 25212 225022 0 المفرق

 225222 0 215222 25212 225022 2000 جرش

 225221 0 205222 25202 225222 2222 الطفيلة

 2215222 0 2225021 225222 2225222 2202 عجلون

 25222 0 15222 222 15222 2000 سكن معان

 25102 0 25102 222 25222 1000 سكن الشونة

 25222 0 25222 220 15002 0 سكن مادبا

 225122 0 215222 15222 225220 2222 مادبا

 0 22122- 0 25120 215022 1 السلط

 225122 0 225122 25222 225222 0 غور الصافي

 2025222 0 2025222 25212 2205210 0 بناء معان

 22 0 22 2 22 0 الرمثا

 225221 0 225221 25222 225202 0 الكرك

 225222 0 225222 25202 225201 0 شقق/بناء العقبة

 050315332 3,711- 250225220 225222 057,15221 011011 المجمــوع

 

 

 

 

 






































