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  مؤسسة اإلقراض الزراعي

 www.acc.gov.jo  adminacc@go.com.jo  
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  "القطاع الزراعي مدخل لمعالجة الفقر والبطالة " 
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  المحتويات 

  الصفحة                                                  
    ٥                         مدير عام المؤسسة    كلمة

      ٧              الرؤيا ، الرسالة ، الهدف ، القيم     

      ٨           التنظيم اإلداري والجهاز التنفيذي للمؤسسة    

      ١١        لمحة تاريخية عن تطور اإلقراض الزراعي في األردن    

       ١٣            ي المؤسسةسياسة التمويل الزراعي ف    

      ٣٠          ٢٠٠٥النشاط االقراضي للمؤسسة خالل عام     

      ٤٦          ٢٠٠٥النشاط التحصيلي للمؤسسة خالل عام     

      ٤٩      ٢٠٠٥أرصدة القروض القائمة على المزارعين في نهاية عام     

      ٥١              مصادر التمويل المتاحة لإلقراض    

      ٥٢              مؤسسةالحسابات الختامية لل    

  ٥٤            تقرير مدقق الحساباتالبيانات المالية و    
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   جملس اإلدارةأعضاء
 
  
  
  

  

  دكتور عاكف الزعبـيمعالي ال

 رئيس مجلس اإلدارة/ الزراعةوزير 
 

  
  
  
  
  

  عطوفة السّيد ماهر المدادحة

 ممثل وزارة التخطيط

 

 
  عطوفة المهندس توفيق الحباشنة

  اإلدارةمجلسنائب رئيس / عام المؤسسةمدير

 

  
 عطوفة السّيد محمود فهاد الغنانيم

 

  
  عطوفة السّيد علي المدادحة 

 ممثل وزارة المالية
 

  
 سعادة المهندس فؤاد سالمة

 

 عطوفة الدكتور سامي الصنّاع
   

 
  

  

سعادة السّيد باسل الشريدة

 

  
 سعادة السيد عواد الزوايدة
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@òû¾a@âbÇ@‹í‡ß@òàÜ×Z@ @

@ @
عرب عـن الـسياسة   والذي ي ٢٠٠٥ لعام    أن تقدم تقريرها السنوي    مؤسسة اإلقراض الزراعي   يسر

العامة للمؤسسة والوسائل واإلجراءات اليت تتخذها من اجل حتقيق هـذه الـسياسة، إضـافة إىل                
  .إلدارية نشاطات املؤسسة واجنازاا يف خمتلف النواحي االقراضية واملالية وا

إىل أن إمجايل قيمة القروض اليت قدمتها املؤسسة خالل         البيانات اإلحصائية الواردة يف التقرير       تشري
مـشروع زراعـي مت   ) ٤٤٦٢(مليون دينار إلنشاء واستـصالح  ) ١٦,٣( بلغت حنو  ٢٠٠٥عام  

   .الت الزراعيةمتويلها من خالل فروع املؤسسة املنتشرة يف حمافظات وألوية اململكة وملختلف اا
 دينار شكلت مـا نـسبته       آالف) ١٠(قروض اليت تقل فئاا عن      تشري البيانات إىل أن قيمة ال      كما

من إمجايل القروض، كما شكلت القروض املوجهة للمزارعني الذين ال تتجـاوز حيـازة              ) ٪٨٤,٢(
 يؤكـد أن    ، ممـا  ٢٠٠٥من إمجايل القروض املمنوحة عام      ) ٪٨١,١(دومن حنو   ) ٣٠(الواحد منهم   

 الستهدافأغلبية القروض سارت بوجه عام حنو فئة صغار املزارعني، انسجاما مع توجهات احلكومة              
  . لفئات األقل مناء يف الريف والبادية ا

مع التوجيهات امللكية السامية يف كتاب التكليف السامي فقد قرر جملس إدارة املؤسسة             وانسجاماً  
مشروع القروض الصغرية للحد مـن مـشكليت الفقـر          "لوطين  املوافقة على استمرارية املشروع ا    

سنوات حيـث مت البـدء      ) ٥(مليون دينار ملدة    ) ٢٥(بقيمة  " والبطالة يف الريف والبادية األردنية      
، وذلك حرصا على االستمرار يف توجيه قروض املؤسسة حنو فئـة            ٢٠٠٤بالعمل به يف مطلع عام      

  .ألقل مناء يف الريف والبادية األردنية صغار املزارعني والتركيز على الفئات ا
املؤسسة يف سياسة تعميم الربامج االقراضية املتخصصة سواء من مصادرها املالية الذاتية أو              وتستمر

    .وغريها من اجلهاتبالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة 

زارعني املقترضني خـالل     املبالغ اليت مت حتصيلها من امل      إمجايلسسة، بلغ   اجلانب التحصيلي للمؤ   ويف
 املبـالغ   إىل اإلمجاليـة مليون دينار، حيث شكلت نسبة التحصيالت       ) ٢٦,٣( حوايل   ٢٠٠٥عام  

  ) .٪٧٣,٩( على املقترضني اإلمجاليةاملستحقة 
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مقترض ما زالت عليهم أرصدة قروض قائمة تبلـغ حنـو           ) ٤٠٨٢٧(املؤسسة مع حوايل     وتتعامل
األداء بالكامل، وبلغت القيمة اإلمجالية ملوجـودات املؤسـسة         مليون دينار غري مستحقة     ) ٩٤,٥(
  .مليون دينار ) ٤١,١(مليون دينار، وبلغ إمجايل رأس املال واالحتياطيات يف اية العام ) ١١٤,٧(

املؤسسة لتطوير كفاءة أداء موظفيها والتركيز على تدريبهم يف خمتلف جماالت العمل الفنية              وتسعى
 واستخدامات احلاسب اآليل وغريها ملواكبة متطلبات املرحلة املقبلة، حيث بلـغ            واملالية واملصرفية 

موظف ، وتسعى املؤسسة من خالل خطة       ) ٢٩٧(عدد املستفيدين من الربامج التدريبية خالل العام        
  احلكـومي  شاملة لإلصالح اإلداري للتأهيل واحلصول على جائزة امللك عبـداهللا الثـاين للتميـز             

  .والشفافية 

، لتعرب عن بالغ شـكرها وامتناـا للحكومـة       ٢٠٠٥إذ تقدم تقريرها السنوي لعام       املؤسسةو
الرشيدة على دعمها املتواصل ورعايتها املستمرة، كما تشكر كافة األجهزة واملؤسسات احلكوميـة             

يذ املهام  واألهلية واحلكام اإلداريني يف كافة مناطق اململكة لتعاوم املثمر ومساعدم القيمة على تنف            
  .املناطة ا 

 حرص املؤسسة على استمرار تقدمها وعطائها ملا فيه خري بلدنا العزيز بقيادة وتوجيهـات               مؤكدين
  .صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبداهللا الثاين بن احلسني املعظم حفظه اهللا ورعاه 
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   :ةالرؤي
 مـن خـالل     تقدمي خدمات متويلية للعاملني يف القطاع الزراعي لتحقيق التنمية املستدامة          يف التميز

  .ل وموفرة لفرص عمل جديدةمشاريع مدرة للدخ
  

  :الرسالة 
اجلهـة  يف التنمية الزراعية من خالل متويل املشاريع الزراعية للمزارعني كون املؤسـسة              اإلسهام
نح القروض الزراعية عن طريق فروعها وباعتبارها إحدى الوسائل اهلامة لتطبيق           مب ة املتخصص الرمسية

ك من خالل تنظيم يتجاوب مع احتياجـات وتطلعـات          وذل الوطنية للتنمية الزراعية     اإلستراتيجية
  . من خدماته وبدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية واملساءلة والشفافية املستفيدين

  

  : اهلدف
يف دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها وزيادة اإلنتاج وحتسينه كماً ونوعاً ورفـع املـستوى               اإلسهام
 منح القروض على    من خالل الزراعية،  م لتمويل املشاريع     من خالل توفري رأس املال الالز      املعيشي،

  .الزراعيةاختالف أنواعها وآجاهلا وغاياا 
  

  : القيم
 .للمستفيدين  يف تقدمي اخلدمات العدالة .١
  .مفهوم اخلدمة العامة للعاملني  الوطين واملؤسسي وترسيخواالنتماءالوالء تعزيز  .٢
 .التميز يف األداء  .٣
 .جابة املتجددة الحتياجام  واالستإرضاء العمالء .٤
 .ارعايتهتلبية احتياجام املادية واملعنوية بعدالة واالهتمام باملوظفني و .٥
 . والقيادة باملشاركة وتعزيز روح فريق العمل اإلدارةتأكيد مبدأ  .٦
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   واجلهاز التنفيذي للمؤسسةاإلداري التنظيم
  
  

@ÜªñŠa†⁄a@Z@@ @
 للـرئيس وعـضوين      واملدير العام للمؤسسة نائبـاً     الزراعة رئيساً  املؤسسة من وزير     إدارة  جملس يتألف

ملـدة   تم تعيينـهم  يغري حكوميني    أعضاء مخسة   إىل إضافة ،حكوميين ميثالن وزارة املالية ووزارة التخطيط     
  .الث سنوات بقرار من جملس الوزراءث

 ورسم باإلقراض املتعلقة  رسم السياسة العامة للمؤسسة وحتديد األسس والقواعداإلدارةجملس  ويتوىل

  ،ؤسسة املختلفة املأجهزة التنظيمية واملالية اليت يتطلبها العمل وانتظامه وسالمته يف لإلجراءات العام اإلطار
ضية  اختذ خالهلا عدد من القرارات االقرا٢٠٠٥عام خالل جلسات ) ٩( املؤسسة إدارةعقد جملس  وقد

  . املختلفةواإلداريةواملالية 

a@ÝØîaòûàÜÛ@ïàîÄänÛZ@ @
 واجلهاز التنفيذي املؤلف من املدير العام اإلدارةس من جمل٢٠٠٥اهليكل التنظيمي للمؤسسة لعام  يتألف

مديرية  ،مديرية الشؤون املالية ،اإلداريةمديرية الشؤون  : ديريات التاليةونائبه ومساعدي املدير العام وامل
مديرية الرقابة  ،مديرية املراقبة على التنفيذ ،املتابعة والتحصيلمديرية  ،اإلسالميمديرية التمويل  ،القروض
 ،مديرية احلاسوب واملعلومات ،مديرية العالقات العامة والدولية ،مديرية الدراسات والتخطيط ،الداخلية

ثالث إدارات إقليمية يف مشال ووسط إىل  باإلضافةوحدة الشؤون القانونية و ،والتدريب مديرية التطوير
  .فرعاً )٢١( و وب اململكةوجن

  
  
  

  
  

  
  
  



٢٠٠٥א א  

  ٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

µÐÃì¾a@æëû’@@Z@ @
 ما ا شكلوذكور) ٣٣٦( منهم ،موظف) ٤٥٥( ٢٠٠٥ دد موظفي املؤسسة يف اية العامبلغ ع .١

 .) ٪٢٦,٢( وبنسبة إناث) ١١٩(  و)٪٧٣,٨(نسبته 
لكلي من العدد ا) ٪٤٠,٢( بنسبة موظفاً )١٨٣( بلغ عدد املوظفني العاملني يف املديرية العامة .٢

 .اإلقليمية وإدارااروع املؤسسة  يف ف)٪٥٩,٨( بنسبة موظفاً )٢٧٢(  مقابلللموظفني
من العدد الكلي ) ٪١٧,٨(بنسبة  مهندساً) ٨١( املوظفني من املهندسني الزراعينيبلغ عدد  .٣

 .) ٪١٤,٧(حماسب بنسبة ) ٦٧(وللموظفني 
) ٪٠,٤( وبنسبة )٢( دكتوراه: ايليصنف موظفو املؤسسة حسب مؤهالم العلمية على النحو الت .٤

 ،)٪٠,٧( بنسبة )٣( عايل دبلوم ،)٪٣,٥( وبنسبة )١٦(  ماجستري،من العدد اإلمجايل للموظفني
 )٦٨( ثانوية عامة ،)٪١٠,١( بنسبة )٤٦( متوسط دبلوم ،)٪٣٩,٣( بنسبة )١٧٩( بكالوريوس

  .)٪٣١( وبنسبة موظف )١٤١( دون الثانوية ،)٪١٥(بنسبة 
  

  

 



٢٠٠٥א א  

  ١٠  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٠٥اهليكل التنظيمي ملؤسسة اإلقراض الزراعي 

  



٢٠٠٥א א  

  ١١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حملة تارخيية عن تطور اإلقراض الزراعي يف األردن
 

مـاين يف   عهد احلكومة العثمانية حيث كان للمـصرف الزراعـي العث          الزراعي إىل    اإلقراضتاريخ   يعود

  .ربدواط السل وهي فروع الكرك والعامة للمديرية  ثالثة فروع تابعةاألردن
     

هذا الوضع حـىت     كل فرع مستقال بذاته واستمر       أصبح) ١٩٢٠ ( احمللية عام  اإلدارات حكم   أعلن وملا

 تأسـيس  مت أن  إىل املاليـة بـوزارة  هذه الفروع مؤقتا أحلقتعندما  ) ١٩٢١ (بداية شهر نيسان من عام    
لفروع و الـيت تولـت      حيث ربطت ا هذه ا    ) ١٩٢٢ (املديرية العامة للمصرف الزراعي يف نيسان عام      

   .اإلداريني عن طريق احلكام أو عن طريق الفروع الزراعيةتقدمي القروض 
  

) ٥٠٠٠٠(  مبلـغ  ختصيص) ١٩٥٣ (الزراعي فقد قررت عام    يف تنشيط املصرف     احلكومةمن   ورغبة

 مـن   متكينه و رأمساله سنوات متتالية لزيادة      تدفع من اخلزينة للمصرف الزراعي على مخس       السنةدينار يف   
دينـار يف   ) ٩٧٠٤١٥ (إىل املصرف تدرجييا حىت وصل      رأمسالالعمل مبستوى مناسب وهكذا فقد ارتفع       

  .)١٩٦٠-١٩٥٩ ( عاماية
  

  الزراعـي اإلقـراض  صندوق بتأسيس األردنيةقام جملس االعمار بالنيابة عن احلكومة  ) ١٩٥٢(عام ويف

ـ   الـصندوق  وقد بلغت قيمة قروض هـذا        لس االعمار   حـوايل ) ١٩٦٠-١٩٥٩ (عـام ة   يف اي
  . الزراعية من خالهلا يف تنفيذ عدد من املشاريع الصندوقدينار ساهم هذا ) ١٧٤٢٣٧٩(

  

 القـروض الزراعيـة     إصدار التعاوين اليت تولت     اإلنشاءبتاسيس دائرة   قامت احلكومة    ١٩٥٢ عام ويف

جملـس  (  اليت كان يؤمنـها    من املخصصات وذلك   إنشائها على   أشرفتلجمعيات الريفية للتسليف اليت     ل
 حـوايل ) ١٩٦١ ( ايـة   يف الزراعيـة  التعاونية وقد بلغت قيمة قروض اجلمعيات       ،الغايةه   هلذ )االعمار

  .دينار) ٣٥٧٨٤٥(
  
  
  



٢٠٠٥א א  

  ١٢  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

الغايـات   و األهـداف  واضحةو حمددة املعامل    إقراض وعدم وجود سياسة     لتعدد مصادر اإلقراض   ونتيجة

  وبدافع توحيد مصادر اإلقـراض     ،ق فيما بينها  الفنية املختصة للتنسي   األجهزة ار تلك املؤسسات إىل   فتقالو
ـ   ل و ،فنيه سليمة  علميه واقتصادية و   أسس على   مبنية اسة إقراض وضع سي ل و ،الزراعي ه ضمان مراقبة فعال

 املوضوعة هلا فقد قررت احلكومة دمج املؤسـسات الـثالث            القروض يف الغايات واألهداف    إنفاقعلى  
 ١٩٦٣لـسنة   ) ١٢(عرفت مبؤسسة اإلقراض الزراعي مبوجب القانون رقم        واحدة  السابقة يف مؤسسة    

 اإلقـراض  أجهـزة كافـة   حيث مت إلغاء    ) ١٩٥٩( الصادر يف عام  ) ٥٠ ( قانون املؤسسة رقم   عوضا عن 
 اإلقـراض  مؤسـسة    إىل هلـا    العائدة السائلة  ومت حتويل موجوداا ومطلوباا والديون واألموال      السابقة

  .ويل الزراعيي املصدر الرمسي الرئيسي املتخصص يف عملية التموتعترب املؤسسة ها الزراعي، هذ
  

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  
 
 

  

  

 



٢٠٠٥א א  

  ١٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ؤسسة املسياسة التمويل الزراعي يف 
 

 أنـشئت  حيـث  اليت تسعى لتحقيقها      بالغايات واألهداف  للمؤسسة العامة للسياسة العام   اإلطار يتمثل

 حتسينه كماً  و اإلنتاجتطويرها وزيادة   يتها و تنم و الزراعة يف دعم    اإلسهام الزراعي دف    اإلقراضمؤسسة  
اإلقراضية املختلفة وخاصة املوجهة منها     الربامج   وذلك من خالل      ورفع املستوى املعيشي للمزارعني    ونوعاً

 وفقـاً لفئات مستهدفة يف اتمع وتشتمل هذه الربامج على قروض خمتلفة األنواع واآلجال والغايـات               
  .املؤسسةكم عمل  اليت حتللقوانني واألنظمة

 
   الزراعية يف اململكة  االجيابي يف مسرية التنميةاإلسهام

 
ويـل الـالزم    م من خالل تـوفري الت     اململكة يف   الزراعية عملية التنمية يف  مسامهة فعالة   املؤسسة   تساهم

وحىت اية  ١٩٦٠ املؤسسة منذ عام      القروض اليت قدمتها   إمجايلحيث بلغ   التنموية،  لالستثمارات الزراعية   
قصرية مسية و وم( وتشغيلية ) وطويلة األجل  ةمتوسط(إمنائية  كقروض  مليون دينار    )٣٥٨( حنو٢٠٠٥عام  
موزعة على كافة مناطق اململكـة حيـث أنفقـت            زراعي  مشروع ألف )١٨٦( انتفع ا حوايل   )األجل

اجلـدول  ، هذا ويبني    )١(  يف الرسم البياين رقم    لواردة ا الرئيسية الزراعية القروض يف ااالت االستثمارية   
موزعة حسب جمـاالت    ) ٢٠٠٥-١٩٦٠(إمجايل القروض املمنوحة من املؤسسة خالل الفترة        ) ١(رقم  

  ).باملليون دينار(االستثمار 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٠٥א א  

  ١٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

رسم بياني رقم (١) 

إجمالي القروض الممنوحة خالل الفترة ١٩٦٠-٢٠٠٥ 
موزعة حسب مجاالت االستثمار (بالمليون دينار)

17.4%

21.6%

7.6%

27.3% 26.1%

Land Reclamation        اعمار واستغالل األراضي الزراعية واألبنية الريفية

Water Resources                      تنمية وتطوير مصادر المياه واستغاللها

Live stock & Poultry                تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والدواجن

Agr. Mech. & Processing                           الميكنة والتصنيع الغذائي

Agr. Inputs                                           شراء مدخالت اإلنتاج الزراعي

Chart No.(1)

Total loans Delivered During The Period (1960-2005)
According To field of Investment (JD Million)

  
  

  )١(جدول رقم 
         مليون دينار                                                                

  األهمية النسبية القيمة ارــمجاالت االستثم

א א א א א א א   ٪٢٦٫١  ٩٣٫٦ א
א   ٪١٧٫٤  ٦٢٫٥ א

א א א א  ٪٢١٫٦  ٧٧٫٥ א
א א א  ٪٧٫٦  ٢٧٫١ א

א א א  ٪٢٧٫٣  ٩٧٫٧א

 ٪١٠٠ ٣٥٨,٤  وعــــالمجم
  
  



٢٠٠٥א א  

  ١٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
@ @

Ûaë@‹íìİnkíŠ‡nÛa@Z@ @
عمل التطوير والتدريب يف مؤسسة اإلقراض الزراعي على عنصر املوارد البـشرية مـن خـالل                 يرتكز

ا إىل تطوير كفـاءة  تدريب وتنمية هذا العنصر لالرتقاء بسوية األداء بشكل مستدام وتسعى املؤسسة دائم          
أداء موظفيها من خالل تدريبهم وتأهيلهم بشكل مكثف إلكسام مهارات ومعارف جديدة يف اـاالت               
اإلدارية واملالية والفنية وصوالً إىل حتقيق إنتاجية مرتفعة وكفاءة أداء عالية للعنصر البشري، حيث قامـت               

 اسـتفادوا   ٢٠٠٥خالل عام   لكلي للموظفني   من العدد ا   )٪٦٥( وبنسبة   موظف) ٢٩٧(املؤسسة بإيفاد   
  : من برامج التدريب املختلفة داخل وخارج اململكة مبينه على النحو التايل

  
  )٢(جدول رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  األهمية النسبية عدد الموظفين مجاالت الدورات

א א א ٪٩,٨ ٢٩ א

א א א ٪٨,٧ ٢٦ א

א א א ٪٧٥٢٥,٢ א

א א ٪٢٤,٩ ٧٤ א

א א א א ٪٢٣,٦ ٧٠ א

א א ٪١,٧ ٥ א

א א ٪٣,٤ ١٠א

א ٪١ ٣ א
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 احد األبعاد األساسية للعملية اإلدارية وذلك للترابط املنطقي بينه وبني           التدريب مبفهومه اإلداري   ويعترب

 للنهوض  العنصر البشري وذلك من اجل استغالل قدرات ومهارات املوظفني مبختلف شرائحهم الوظيفية           
لعمل وحتسني مستويات األداء الكمية والنوعية، وانطالقاً من أن املؤسسة الناجحة هي املؤسـسة              بأعباء ا 

دائمة التغيري لتتالئم مع احمليط الذي تعمل فيه من خالل حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني فيها حيـث                 
ختلفة ومراحلها املتتالية األمـر     تتطلب اإلدارة الناجحة احلكمة واملعرفة والتطوير والتخطيط يف جوانبها امل         

   .الذي يؤدي إىل االبتعاد قدر اإلمكان عن العشوائية يف التدريب

 دراسة االحتياجات التدريبية ملوظفيها والعمل على وضع برامج         االنتهاء من فان املؤسسة بصدد      ، وعليه

وظفون وحسب ما تقتـضيه     تدريبية خاصة تتالئم مع طبيعة التخصصات العلمية والوظائف اليت يشغلها امل          
    .اخلطة اإلستراتيجية

  

@wèäßa‹Ó⁄akÓa‹¾a@ïÇaŠÛa@@Z@@ @
 األمـوال التـشغيلية    رؤوس تـوفري    علـى اليت تعمل   صادر  املراعي هو مصدر رئيسي من      الز اإلقراض

ات الوصول اجليد للمجموع   يستلزم   وهذا،   املستثمرين يف القطاع الزراعي    حيتاجها اليت   املختلفة والرأمسالية
تطلب إدارة القروض الزراعية املمنوحة إدارة جيدة وحكيمة يف جوانبها املختلفة ومراحلـها             ياملستهدفة و 
 الشأن منهج سليم ذا     وجودرض  ف ي األمر ذا وه األحسن واالستغالل   األمثلالتوظيف  من اجل    ةاملتسلسل

 من  ومتناسقةمنسقه  متتابعة و من بدوره عمليات جزئيه     الذي يتض و"  الزراعي املراقب    اإلقراض"تمثل ب   ي
   .  التنفيذ وبعدأثناء واملراقبة أقساطعلى القروض صرف و القرارات واختاذاء صحث واالستقالب

 اإلجراءاتضمن  و اجلهات املختصة قروض من املؤسسة عرب      ب املمولةعملية متابعة ومراقبة املشاريع      وتتم

   : التالية

ادر   - أ رع  آ املمولـة  الزيارات امليدانية للمشاريع    احلسي و  الكشف   بإجراء ويتمثل ذلك  :  الف
ات الواردة يف الشروط امللحقة بـسند الـدين         املطلوبة ضمن الغاي   األعمالجناز  إ من   للتأكد

 حسب التقارير   األعمال وفقا لسري    املتبقية األقساطصرف  ب واإليعازلقسط املصروف   حسب ا 
 . الواردة
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ذ   المراقبةمديريه    - ب وصرف  ،الزراعية مراقبة تنفيذ املشاريع  سؤوليةمبوتعىن   :  على التنفي
الشروط  الدين و  ات اخلاصة بتنظيم سند   القانونية اإلجراءات وكذلك مراقبة    ، القروض أقساط

 صـرف القـروض      من  والتأكد التأمينيةاحلجوزات   الرهونات و  ءقاب ا وإ  ة امللحق اخلصوصية
 .لغاياا احملددة

ة الدراسات و      - ت  املوجهـه للمـشاريع   يميه  ي دراسات تق  إجراءبوتعىن   : التخطيط مديري
 .مدى جناحها وحتقيق أهدافهاللتأكد من 
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ره اجيابيه على حـسن     ينعكس ذلك بصو  س النجاح و  يمقياسا هاما من مقاي    ة التحصيلي الكفاءة تعترب

 تقـوم   الـصلة ذات   األخـرى القوانني   املعمول ا و   واألنظمةاملؤسسة  فقا لقانون   ، وو  املؤسسة أداء
ستحقاقاا تحصيل ا ل املختلفة ة التحصيلي األدوات باستخدام   اإلداريةلف مستوياا   املؤسسة وعلى خمت  

  . ذلكأمكنها ما احملددة األوقاتيف  من عمالئها واملالية

مثـل   وطارئـة  اعتياديـة املؤسسة بذلك كافة الظروف احمليطة بالقطاع الزراعي من خماطر           وتراعي

 حيـث   ،باآلفـات  واإلصابةاألسعار وحاالت الصقيع    تدين  واف واالختناقات التسويقية    اجلفظروف  
 أن حيث   ،األخرى  االقتصادية باألنشطة املرتبطةختتلف تلك الظروف يف كثري من جوانبها عن نظائرها          

 عليه للمؤسـسة ممـا      املستحقةاملزارع يف كثري من هذه الظروف يكون غري قادر على تسديد املبالغ             
  . بعد دراسة وضعهمناسبة ملدة إمهاله أو جدولة قروضه طرها إلعادةيض

إمكانيـة  اضر  املؤسسة تدرس يف الوقت احل    فإن   املتمثلة حبالة الوفاة أو العجز الكلي     لمخاطر  ل ونظراً

  .  تأسيس صندوق للتكافل االجتماعي للمقترضني
 الزراعـي أو إدارة الكـوارث   منيألتباإلضافة إىل أن احلكومة جادة يف هذا الوقت لتأسيس صندوق ل    

   .الطبيعية ملساعدة املزارعني يف درء األخطار اليت تواجههم

ـ يف احلاالت اليت تثبت فيها عدم نية املقترض تسديد املبالغ املستحقة علية للمؤسسة              أما الرغم مـن  ب

، رية املتابعة والتحـصيل   من قبل مدي  ومتابعته   حبقه   املناسبة اإلجراءات باختاذ تقوم املؤسسة    املالية قدرته
   .املقترضنيهذا وتقوم وحدة الشؤون القانونية مبتابعة القضايا املتعلقة بالشيكات املستحقة على 
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 منها ما مت تنفيذه مثل برنامج       ة لفئات حمدد  ة متخصصة موجه  ةقراضيإاملؤسسة بتبين وتطوير برامج      قامت

ة وبرنامج الفئات العاطلة عن العمل ومشروع تنويع مصادر الدخل ومنها ما هو قائم              إقراض األسر الريفي  
  :  الربامج هيوتلك اخلارجية رهامن مصادأو الذاتية سواء من مصادرها التمويليةومتوله املؤسسة 

  
üëcZ@@òÛbİjÛaë@‹ÔÐÛa@ÜØ“ß@åß@‡zÜÛ@ñÌ—Ûa@ë‹ÔÛa@Êë‹“ßZ@ @

ية يف كتاب التكليف السامي، لقد قرر جملس إدارة مؤسسة اإلقراض للتوجيهات امللكية السام تنفيذا

كربنامج " مشروع القروض الصغرية للحد من مشكليت الفقر والبطالة"الزراعي املوافقة على انطالقة 
، لتنفيذ مشاريع أسرية صغرية ٢٠٠٤سنوات، اعتبارا من عام ) ٥(مليون دينار ملدة ) ٢٥(وطين بقيمة 

 إجراءات ميسرة من خالل تطبيق مبدأ الالمركزية يف اختاذ القرارات على مستوى مدرة للدخل، ضمن
امليدان ودون الرجوع إىل اإلدارة العامة وذلك ختفيفا على صغار املزارعني من حيث الوقت واجلهد 

  .واملال
  

  : أهداف المشروع 
  . ةاملسامهة يف احلد من مشكليت الفقر والبطالة يف الريف والبادية األردني -١
 .املسامهة يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة يف كافة مناطق اململكة -٢
 .زيادة الدخول ورفع املستوى املعيشي والغذائي لألسر الريفية الفقرية -٣
 .زيادة مشاركة املرأة الريفية يف التنمية الزراعية وحتفيزها على العمل يف القطاع الزراعي -٤
 

  :الفئات المستهدفة 
  .ملشروع كافة األسر الفقرية والفئات العاطلة عن العمل يف املناطق الريفية والبادية األردنيةا يشمل

  

  :مجاالت االستثمار 
  :املشروع على منح القروض الزراعية الريفية ذات اإلنتاجية السريعة يف ااالت التالية يركز

 .رأس) ٢٠(تربية األغنام حبد أعلى  .١
 . احللوبرأس من األبقار) ٢-١(تربية  .٢
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 .خلدمة املشاريع الزراعية) ٣م٥٠( حفر آبار ماء اجلمع سعة  .٣
  تربية الدواجن والطيور بكافة أنواعها وبأعداد مناسبة وتربية األرانب  .٤
  . وصناعة املخلالت) اخل....ألبان،مجيد،مسن( تصنيع األلبان ومشتقاا  .٥
 .خلية)٢٠-١٠(تربية النحل لعدد من  .٦
  .مشاريع تربية األمساك .٧
  .نشاء املشاتل والبساتني وزراعة النباتات الطبية والعطريةإ .٨
 .إنشاء وحدات أزهار القطف ضمن البيوت البالستيكية .٩
 .متويل شراء األدوات الزراعية املختلفة.١٠
   

  :معايير التأهيل لالستفادة من المشروع 
  .املشروعأن تكون األسرة مقيمة يف ارض املشروع أو يف نفس القرية اليت تتبع هلا أرض  -١
 .أن يوفر املشروع فرص عمل جديدة -٢
 .تعطى األولوية لألفراد غري املدينني سابقاً للمؤسسة -٣
  .تعطى األولوية لألسر الريفية اليت تعيلها أو تشرف عليها املرأة الريفية -٤
  

   :حجم القرض وأجله 
   .سنوات) ٥ (دينار، وهي عبارة عن قروض متوسطة األجل ملدة) ٣٠٠٠(األقصى هلذه القروض  احلد 
  

  : نسبة الفائدة أو المرابحة اإلسالمية 
أو مراحبة إسالمية خمفضة على القروض املمنوحة أو املمولة باملراحبـة           ) ٪٥(فائدة بسيطة مقدارها     تستوىف

  .من خالل هذا املشروع وذلك حرصا من املؤسسة على دعم الفئات املستهدفة من هذا املشروع
  

  : الضمانات 
ة على قبول الكفاالت العدلية كبدائل للضمانات االعتيادية املعمول ا وذلك لـتمكني             املؤسس حرصت

األسر الفقرية والفئات العاطلة عن العمل لالستفادة من هذا املشروع سيما وان هذه الفئة ال يتوفر لـدى                  
  ).كاألراضي والعقارات(معظمها أموال غري منقولة 
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  : إنجازات المشروع 

 حيث مت صرف املبلغ     ٢٠٠٤ماليني دينار هلذا املشروع خالل عام       ) ٥(بتخصيص مبلغ   املؤسسة   قامت

ماليني دينـار   ) ٥(أسرة وقامت املؤسسة أيضا بتخصيص مبلغ       ) ٢٠٠٠(بالكامل واستفاد منه أكثر من      
  . أسرة ) ٢٠٦١( حيث مت صرفها واستفاد منها ٢٠٠٥لعام 

) ٣١/١٢/٢٠٠٥ – ١/١(قر والبطالة خالل الفترة     اجنازات مشروع الف  ) ٣(ويظهر اجلدول رقم     ،هذا

  :وفقاً لألبعاد التالية 
  

  )٣(جدول رقم 

א: :א

 إجمالي قيمة القروض الممنوحة إجمالي عدد المستفيدين مــاإلقلي

 ١٥٦٧٨٣٠ ٦٥٤ א

 ١٥٥١٧٥٠ ٦١٥ א

 ١٩٩١١٠٠ ٧٩٢ א

 ٥١١٠٦٨٠ ٢٠٦١ وعــالمجم

  

א: א :אא

 وعــالمجم إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال مجال االستثمار

 ١٤١٨ ٥٣٦ ٤٩٤ ٣٨٨ א

 ٢٢٤ ٢ ١٩ ٢٠٣ א

 ٣٢٥ ٢٥٠ ٦٦ ٩ א

א א  ٤٠ ١ ٢٢ ١٧ א

 ٥٤ ٣ ١٤ ٣٧ 

 ٢٠٦١ ٧٩٢ ٦١٥ ٦٥٤ وع ــالمجم
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  ٢١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
א: א א :א

 

  األهمية  وعــالمجم إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال الفئة المستهدفة
 النسبية

 ٥٧ ١١٧٠ ٤٩٨ ٢٤٨٤٢٤٪ 

א א  ٪٤٣ ٨٩١ ٢٩٤ ١٩١ ٤٠٦ א

 ٪١٠٠ ٢٠٦١ ٧٩٢ ٦١٥ ٦٥٤ وعـــالمجم

 
  

@ @
bîãbq@ZòÜîÐİÛaë@Ú‹ØÛa@ÄÏb@òîÇaŠÛa@Š†b—¾a@ñŠa†g@Êë‹“ß@Z@@ @

  

  : التعريف بالمشروع وأهدافه
اقية للمرحلة الثانية مبسامهة مـن      للنجاح الكبري الذي حققه املشروع يف املرحلة األوىل مت توقيع اتف           نظراً

مليـون وحـدة سـحب      ) ٧,٦٠٠( بقيمـة    ٥/٥/٢٠٠٥الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بتـاريخ       
مليون وحدة سحب خاصة للمؤسسة إلعـادة إقراضـها         ) ١,١١٠( خصص منها مبلغ     (SDR)1خاصة

 ملساعدا يف   ألف وحدة سحب خاصة   ) ٢٨٠(على منحة بقيمة    أيضا  حصلت املؤسسة   وللمزارعني كما   
  .تطوير أعماهلا

   
   : أهداف المشروع

حتسني األمن الغذائي واملعيشي للفئة املستهدفة يف منطقة عمل املشروع مـن خـالل اسـتغالل                 -١

 . يف الري التكميلي ومن مث زراعتها باحملصول املناسبالزراعية األراضي
 .دعم األسر الريفية يف إقامة مشاريع صغرية مدرة للدخل -٢
  

  

 
 

                                                 
1 SDR) (  وحدة سحب خاصة وتعادل)دينار أردني) ١٫٤  



٢٠٠٥א א  

  ٢٢  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :  لفئة المستهدفةا

دومن وذلك  ) ٢٥(  احليازات الصغرية اليت تقل مساحتها عن      أصحاباملشروع صغار املزارعني     يستهدف

 األنـشطة امج  بـر  يف   املشاركةوتشجيع املستفيدين على    بغرض احلفاظ على هذه احليازات وعدم بيعها        
 تكملة بقية نشاطام عن طريق      دومن) ٢٥(  من األكثر احليازات   أصحاب للمزارعنياملدرة للدخل وميكن    

 ويستهدف أيضا األسر الريفية اليت ترأسها النساء للقيام بعمل مشاريع           الغايةقروض توفرها املؤسسة هلذه     
  .صغرية مدره للدخل من خالل التدريب والتأهيل ملثل هذه املشاريع

  

  : منطقة عمل المشروع
 هي الكرك والقصر    ةاألردن وتغطي أربع مناطق إداري     من   اجلنوبيةمنطقة عمل املشروع يف املرتفعات       تقع

  .واملزار والطفيلة
  

  :   المشروعأنشطة
  .حفظ التربة وحتسني مصادر املياه -١
 :تنويع مصادر الدخل -٢

  وتصنيع األلبانغناماألتربية  •
 تصنيع حيواين •
 تصنيع نبايت •
 الطيور الداجنة واألرانبتربية  •

  .شراء حصص أراضي لصغار املزارعني -٣
  
bqbrÛ@Z@Êë‹“ßa‹Óg@åß@ò–b©a@pbubînyüa@ðëˆ@µí‹ØÈÛa@Z@ @
  

  : التعريف بالمشروع وأهدافه
  اهلامشية الزراعي واجلمعية  ما بني مؤسسة اإلقراض      توقيع اتفاقية تعاون  العمل يف هذا املشروع من خالل        مت

 بتـاريخ   اجلمعية عضاءأل واجلماعية الفردية لتمويل املشروعات    العسكريني من   اخلاصةلذوي االحتياجات   
  .دخلهم  عن طريق تنويع مصادراملعيشية أوضاعهمدف حتسني  ١/١١/٢٠٠١
  

 



٢٠٠٥א א  

  ٢٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  : المستهدفةالفئة 
 العسكرية خالل خدمتهم    مؤسفةالعسكريني الذين ضحوا يف سبيل الوطن وتعرضوا حلوادث          املتقاعدين

  .دائمة بإعاقات إصابتهمإىل  أدىمما 
  

  : العمل آلية
 من  اخلاصة  لذوي االحتياجات  اهلامشية اجلمعية للحصول على القروض من قبل       اجلمعية اءأعض تأهيل يتم

  .مرعد بن رعد بن زيد  مسو األمرييرأسهااليت ني ويلعسكرا

 أسـس حسب  لتلك الفئة   تقدمي القروض   باليت تقوم بدورها    و املؤسسة   إىل التأهيل خطاب   اجلمعية ترسل

  .سسة املعمول ا يف املؤاإلقراضوقواعد 
  

  : االستثمارمجاالت 
 القدرات   أو األسرية العمالةقترضني حال توفر     من امل  الفئة لتلكهذا الربنامج املوجه منح القروض       يراعي

 على حتقيق مـردود     القدرة للدخل وذات    املدرة للمقترض نفسه مع التركيز على متويل املشاريع         اجلسدية
 احللوب وتسمني اخلـراف     ع تربية املاعز واألغنام واألبقار     مثل مشاري  ، ملصلحة املقترض  مايل سريع نسبياً  

 ،األخـرى  الغذائيةاملنتجات   ومشتقاا و  الصناعات الغذائية و والنحل   المنزليـة لعجول وتربية الدواجن    او
 كتصنيع اجللـود    الريفيةوبعض األعمال    الزينةنباتات  و والفاكهةشتال اخلضار   ا و األزهار إنتاجوكذلك  

  .والفراء وغزل ونسج البسط) اجلواعد(  إلنتاجوف احليواناتوص
  

   :  أو المرابحةسعر الفائدة
 أو  بفائدة هذه القروض    منح ٢٨/١١/٢٠٠١تاريخ   ١٠٣٩٢ رقم    املؤسسة بالقرار  إدارةقرر جملس    لقد

  . املراحبة املعمول ا يف املؤسسةأو الفائدةعن أسعار )٪١(يلي يقل بنسبة ض تفمراحبةسعر 
  

  : شروعنجازات المإ
 واستـصالح   إلنـشاء  تنمويةض  رودينار كق  )٧٤١٠٠( سند بقيمة ) ٢٨( مقترض بواقع  )٢٥( حصل

  .٣١/١٢/٢٠٠٥ لتاريخذلك  ولتنمية الثروة احليوانية والزراعيةمشاريعهم 

  



٢٠٠٥א א  

  ٢٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

@ @
bÈiaŠ@ZÚìßÛa@‹èã@ìy@À@òîÇaŠÛa@Š†b—¾a@‹íìİm@Êë‹“ß@Z@ @

  

  : التعريف بالمشروع وأهدافه
وخزينة اململكة األردنية اهلامشية ومسامهة     ) إيفاد(ن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية      مشروع ممول م   هو

 بقيمـة   ٥/٨/١٩٩٩املستفيدين، حيث مت توقيع اتفاقية القرض بني احلكومة األردنية والصندوق بتاريخ            
  .مليون وحدة سحب خاصة) ٢,٨(، خصص منها للمؤسسة مبلغ مليون وحدة سحب خاصة) ٧,٥(

 وزارة الزراعة بتنفيذ هذا املشروع على خمتلف مراحله ويتمثل دور املؤسـسة بتقـدمي قـروض                 وتقوم 

زراعية ملشاريع حتسني اإلنتاج الزراعي ومنع اجنراف التربة واحملافظة على املياه باإلضافة إىل دعم مشاريع               
   . مدرة للدخل

  

  :  منطقة المشروع
لغربية من اململكة بني سـوريا واألردن وتنفـذ نـشاطات           منطقة املشروع أقصى الزاوية الشمالية ا      تقع

املفـرق  وحمافظـة    )بين كنانة والرمثـا    ( اربد حمافظةيف   من حوض ر الريموك      خمتارةاملشروع يف مناطق    
ملم وتبلـغ مـساحة     ٢٠٠وأجزاء من حمافظيت جرش وعجلون يف املناطق اليت ال يقل معدل أمطارها عن              

  . نسمهمليون )١,٣( غ عدد سكان احلوض ويبل٢كم١٢٣٠املشروع الكلية 
  

  :  أهداف المشروع
  : أهداف املشروع مبا يليتتمثل

حتسني األمن الغذائي ومستوى الدخل للمزارعني املستهدفني من خالل احلد من تدهور التربة واسـتعادة               
  :  عن طريقاجل االستغالل املستدام ملوارد التربة واملياه وذلك خصوبتها من

  . واملياه وحتسني اإلنتاج الزراعيالتربة املستهدفة إلنشاء تدابري محاية للفئة واملايل الدعم الفين .١
  .املدرة للدخل للنساءتقدمي القروض للمشاريع  .٢

  
 
 



٢٠٠٥א א  

  ٢٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :  المشروع نشاطات
  .إنشاء تدابري صيانة وحفظ التربة .١
 .إنشاء آبار مجع املياه .٢
 . اإلنتاج الزراعيحتسني  .٣
 . املزارعإنشاء  .٤
 وتـدريب   بتأهيلحيث تقوم وزارة الزراعة     ) للنساء الريفيات ( للدخل   مشاريع مدرة  .٥

مشاريع مدرة للدخل ملنحها فيما بعد قـروض         إلقامةاملستفيدات يف منطقة املشروع     
) ٣٠٠٠(عن طريق مؤسسة اإلقراض الزراعي علماً بان سقف القرض الواحد هـو             

التاليةاالت االستثماردينار و :  
   األغنامس شراء عدد من رؤو -أ

األرانب   الرومي،ك، الدي ز، اإلو ط، البم، احلما متويل شراء وتربية الدواجن-ب 
 .بأعداد مناسبة

  . إنشاء وتأسيس زراعة األعشاب والنباتات الطبية والعطرية-ج
  .اخل  ...تصنيع الفواكه بأنواعه ألبان، أغذيه، خملالت، التصنيع الغذائي -د

  .المنزليةني  إنشاء املشاتل والبسات-هـ
  .من األبقار احللوب والعجول لغايات التسمني) ٢-١(  شراء وتربية-و
  .  ومعدااالبالستيكية إنشاء وحدات أزهار القطف ضمن البيوت -ز

  

  : الشروط الواجب توفرها في المنتفعين
  . أن يكون مقيم يف منطقة املشروع .١
 . أن يكون متفرغ للعمل الزراعي .٢
 . دومن ٧٥عن أن ال تزيد حيازته  .٣
 .  دينار٢٠٠٠ عن األسرةأن ال يزيد دخل  .٤
 ممن يسامهن يف دخل األسرة أو متفرغة للعمـل          أوأن تكون النساء الريفيات عامالت يف الزراعة         .٥

 .الزراعي ومقيمه يف منطقة املشروع وتعطى األولوية للمؤهالت بقوائم وزارة الزراعة
 



٢٠٠٥א א  

  ٢٦  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : انجازات المشروع
حة واملنظم ا سـندات ديـن منـذ بدايـة العمـل يف املـشروع ولغايـة                  حجم القروض املمنو   بلغ

سند دين صرفت بالكامل مـن      ) ٣٦٢(دينار أردين نظم ا     ) ٧٩٢٣٣٠( ما جمموعه    ٣١/١٢/٢٠٠٥
  . قرض الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

  
  )٤(جدول رقم 

א א א אאאאא
٣١/١٢/٢٠٠٥א

 
 الزراعيةالقروض 

 إناث ذكور 

قروض تنويع مصادر 
  الدخل 

 )المرأة الريفية(

المجموع الكلي 
 الفرع المحافظة للقروض

 قيمه عدد قيمه عدد قيمه عدد قيمه عدد
 ١١٥٧٦٠ ٣٩ ٤٠٠٠ ٥ ١٧٢٦٠ ٥ ٩٤٥٠٠ ٢٩ א

 א ١٨٩١٨٠ ١٢٣ ٢٩٠٠٠ ٣٠ ١٤٩٠٠ ٨ ١٤٥٢٨٠ ٨٥ א

 ١٣٠٧٩٠ ٧٣ ٤١٠٠٠ ٤١ ٢٩٠٠ ١ ٨٦٨٩٠ ٣١ 

 ٤٣٥٧٣٠ ٢٣٥ ٧٤٠٠٠ ٧٦ ٣٥٠٦٠ ١٤ ٣٢٦٦٧٠ ١٤٥ א
 ٩٤١٥٠ ٣٨ ١٥٠٠٠ ١٥ ٨٥٠٠ ٢ ٧٠٦٥٠ ٢١ א א

  ٥٤٥٠٠ ٢٧ ٨٠٠٠ ٨ ١٥٠٠ ١ ٤٥٠٠٠ ١٨ 

  ٢٠٧٩٥٠ ٦٢ ٣٠٠٠ ٣ ١٨٢٠٠ ٥ ١٨٦٧٥٠ ٥٤ 

 ٧٩٢٣٣٠ ٣٦٢ ١٠٠٠٠٠ ٦٣٢٦٠١٠٢ ٢٢ ٦٢٩٠٧٠ ٢٣٨ اإلجمالي

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٢,٦ ٪٢٨,٢ ٪٨٪٦,١ ٪٧٩,٤ ٪٦٥,٧ النسبية األهمية
  

@ @
@ @
@ @
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@ @

bßb‚Z@@òîz—Ûa@ô‹ÔÛa@Êë‹“ß@Z@ @
  

   : تعريف المشروع
دف تعزيز  ١٩٩٦ية وذلك منذ عام     وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية مشروع القرى الصح        نفذت

مبادئ الرعاية الصحية األولية بني سكان هذه القرى ويشتمل هذا املشروع على عدة أهداف من ضمنها                
  . املوارد االقتصادية واالجتماعية يف تلك القرى وذلك كمدخل لتحسني الظروف الصحية للمواطننيةتنمي

مدا ثـالث   و ١١/٤/٢٠٠٢بتاريخ  املشروع  فاقية  مؤسسة اإلقراض الزراعي ات   ووزارة الصحة    وقعت

فعـي القـرى    ت لتمويل مشروعات فردية و مجاعيـة ملن       ١٧/٤/٢٠٠٥حيث مت جتديدها بتاريخ     سنوات  
  . بالتنسيق مع املؤسسةوالصحة وزارة الصحية الذين يتم ترشيحهم وتأهيلهم من قبل إدارة املشروع يف 

  
  : أهداف المشروع

اطنني واملسامهة يف حل مشكليت الفقر والبطالة من خالل متويل مـشاريع صـغرية              نوعية حياة املو   حتسني

  . للدخلةمدر
  

  :  الفئة المستهدفة
دة احملـد الفئة املستهدفة للمشروع يف أفراد اتمع احمللي للقرى املشمولة مبشروع القرى الصحية              تتمثل

 من قبل إدارة املـشروع بالتنـسيق مـع          من قبل إدارة املشروع يف وزارة الصحة ويتم اختيار املقترضني         
  .املؤسسة وبالذات األسر األشد فقراً

  
  : منطقة المشروع

قرية ) ١٣(  منح القروض للمنتفعني يف     مت قرية موزعة على مناطق اململكة املختلفة حيث      ) ٣٠( اختيار مت

 ،رش، اجلـزازة، اذرح ان، احلالبات، احلأبو الزيغ املضري، بيوضة الشرقية، غرناطة، (فقط من هذه القرى   
 وسيتم املباشرة مبنح القروض للقرى األخـرى خـالل الـسنوات            )، رمحة ابنأبو،  ، راجب راجم،  الزمالية
 .القادمة
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  :الغايات التي يمولها المشروع 
  . والدواجن وكذلك تربية النحلواخلرافتربيه األغنام واألبقار وتسمني العجول -١
  .وأزهار القطف طبية والعطرية زراعة األعشاب والنباتات ال-٢
  . إنشاء مشاتل األشجار املثمرة-٣
  .)اخل... ألبان،خملالت، ( التصنيع الزراعي-٤
  . إنشاء أنوال نسيج البسط وصناعة السجاد من املواد احمللية-٥
 ويتم ذلك باالتفاق    اخلاصة باملؤسسة  أي أعمال زراعية تقع ضمن ما تسمح به قواعد اإلقراض            -٦

 .  سسة ووزارة الصحةبني املؤ
  

  : انجازات المشروع
 ٣١/١٢/٢٠٠٥ع ولغاية   واملنظم ا سندات دين منذ بداية العمل باملشرو       القروض املمنوحة   حجم   بلغ

  . دين سند) ١٣٢(دينار أردين حيث مت تنظيم ) ٩١٩٠٧,٥(ما جمموعه 
  

سب جماالت االسـتثمار    توزيع قروض القرى الصحية ح    ) ٥(البيانات الواردة يف اجلدول رقم       وتوضح

    .٣١/١٢/٢٠٠٥والنوع االجتماعي لغاية 
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  )٥(جدول رقم 

א אאא ٣١/١٢/٢٠٠٥א

 إجمالي القروض ذكور إناث
 أنشطة المشروع

 ةقيم عدد ةقيم عدد ةقيم عدد

 ٦٣٢٧٥ ٨٥ ٢٧١٥٥ ٣٦ ٣٦١٢٠ ٤٩ 

 ٥٨٥٠ ٨ ٧٥٠ ١ ٥١٠٠ ٧ 

 ٨٤٠ ١ ٨٤٠ ١ ٠ ٠ א

 ١٥٠٠ ٢ ٧٥٠ ١ ٧٥٠ ١ א

 א

 ٦٩٠٠ ٩ ٣١٥٠ ٤ ٣٧٥٠ ٥ 

 ٧٨٣٦٥ ١٠٥ ٣٢٦٤٥ ٤٣ ٤٥٧٢٠ ٦٢א

 ٧٥٠ ١ ٧٥٠ ١ ٠ ٠ א

 ٣٠٠٠ ٤ ٠ ٠ ٣٠٠٠ ٤א

א   ٧٥٠ ١ ٠ ٠ ٧٥٠ ١ א

א
 

٢٢٥٠ ٣ ٧٥٠ ١ ١٥٠٠ ٢ 

 ٦٧٥٠ ٩ ١٥٠٠ ٢ ٥٢٥٠ ٧ א

  ٧٥٠ ١ ٠ ٠ ٧٥٠ ١ 

 ٧٥٠ ١ ٠ ٠ ٧٥٠ ١ א

 ٣٨٦٢,٥ ٥ ٧٥٠ ١ ٣١١٢,٥٠ ٤ 

 ٢١٠٠ ١٠ ٠ ٠ ٢١٠٠ ١٠ 

 ٨٠ ٢ ٤٠ ١ ٤٠ ١ 

 ٦٠٤٢,٥ ١٧ ٧٩٠ ٢ ٥٢٥٢,٥ ١٥  وعــالمجم

 ٩١٩٠٧,٥ ١٣٢ ٣٤٩٣٥ ٤٧ ٥٦٩٧٢,٥ ٨٥ المجموع الكلي
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  ٢٠٠٥ للمؤسسة خالل عام اإلقراضيط النشا

  

ـ     )١٦,٣(  ا سندات دين خالل العام حوايل      حجم القروض املنظم   بلغ  إنـشاء ات  مليون دينـار لغاي

 احدحيث بلغ معدل القرض الو     ،وع زراعي يف خمتلف مناطق اململكة     مشر )٤٤٦٢( ح وتطوير واستصال
 وهذا يدل على أن معظم قروض املؤسسة موجهـة          ستوى العام لقروض املؤسسة   دينار على امل   )٣٦٤٦(

  .لصغار املزارعني

ت االستثمارية واملنـاطق    ومت توزيع احلجم الكلي للقروض الزراعية وفقا لعدة أبعاد لعل أمهها ااال            ،هذا

اجلغرافية واآلجال الزمنية وفئات احليازات الزراعية وأحجام القروض املمنوحة وصيغ التمويـل والنـوع              
  : مبينة على النحو التايل،االجتماعي

  

üëcZòîÇaŠÛa@òíŠbàrnüa@püba@ky@ë‹ÔÛa@ÉíŒìm@Z@@ @
 حيث  ، سندات دين حسب جماالت االستثمار     نظم ا إىل توزيع القروض امل    )٦( بيانات اجلدول رقم   تشري

 جاءت باملرتبـة     العمار واستغالل األراضي الزراعية وزراعتها باألشجار املثمرة       املوجهةتبني بأن القروض    
  . القروضإمجايلمن  )٪٦٨,٢(  شكلت ما نسبتهدينار )١١٠٨٦٨٩١(  وبلغتاألوىل،

  وبلغـت  ،باملرتبـة الثانيـة   حليوانيـة والـدواجن     لتنمية وتطوير الثـروة ا     املوجهةالقروض   وجاءت 

 وقد تركزت يف مشاريع تربية األغنام        القروض إمجايلمن  ) ٪١٥(  دينار شكلت ما نسبته    )٢٤٤٨٥٥٥(
  .واألبقار والدواجن والنحل ولوازمها املختلفة

  بلغـت   حيـث  ،على املرتبة الثالثـة   واستغالهلا   لتنمية وتطوير مصادر املياه      املوجهةالقروض   وحصلت

 تركزت يف جماالت تنميـة واسـتغالل        ، القروض إمجايلمن   )٪٩(  دينار شكلت ما نسبته    )١٤٥٦٩١٦(
 شبكات الري   وإنشاءابيع   االرتوازية واستغالل املياه السطحية كاالقنية والين      اآلباراملياه اجلوفية كمشاريع    

  .املختلفة

 )١١٠٤٦٥٠(  حيث بلغت  ،الرابعة املرتبة   لزراعي وامليكنة  ملشاريع التصنيع ا   املوجهةالقروض   واحتلت

 واملعدات الزراعيـة    اآلالتتركزت يف متويل شراء      ، القروض إمجايلمن   )٪٦,٨( ار شكلت ما نسبته   دين
  .تجات الزراعية والغذائية بتجهيز وتصنيع املناخلاصةواملشاريع 
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  حيث بلغت قيمتـها    ،ة الزراعي على املرتبة اخلامس    اإلنتاج لشراء مدخالت    املوجهةالقروض   وحصلت

 القروض وهي عبارة عن قروض تشغيلية لـشراء         إمجايلمن   )٪١(  نسبته  شكلت ما  ،دينار )١٦٩٩٣٤(
ول وشـراء الصيـصان    والعالجات الزراعية وتسمني اخلراف والعج   واألمسدة والبذار واالشتال    األعالف

  .الالحم والبياض
  

  . النسبيةألمهيتهاوفقا ٢٠٠٥االستثمار لعام االت توزيع القروض حسب جم )٢( الرسم البياين رقم ويبني
  

رسم بياني رقم (٢) 

األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب مجاالت االستثمار خالل عام ٢٠٠٥

68.2%

9%

15%
6.8% 1%

Land Reclamation              اعمار واستغالل األراضي الزراعية واألبنية الريفية

Water Resources                           تنمية وتطوير مصادر المياه واستغاللها

Live stock & Poultry                     تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والدواجن

Agr. Mech. & Processing                              الميكنة والتصنيع الغذائي

Agr. Inputs                                          شراء مدخالت اإلنتاج الزراعي

Chart No. (2)

Relative Significance Of Loans Delivered According To Fields Of Investment In 2005
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  )٦(جدول رقم 

א א א א ٢٠٠٥א
                                                                           

اعمار واستغالل   البيـــان
  األراضي الزراعية

تنمية وتطوير 
مصادر المياه 
  واستغاللها

الميكنة والتصنيع 
  الزراعي

تنمية وتطوير الثروة 
  الحيوانية والدواجن

شراء مدخالت اإلنتاج 
  يــاإلجمال  الزراعي

٤٠٤٢٠٠٦٧١٢٩٢١٢٨٠٦٥٠١٢٤٢٩٥٠١٠٢٦٥٠٦٣٨١١٧٧א
٣٦٥١٠٠٢٠٢٤٥١٤٠٠٠٩٠٧٧٠٠٤١٨٠٠١٣٤٨٨٤٥א

א ٢٧٦٠٠٠٢٣٦٢٠٠٠٢٢٠٠٠٠٥٣٤٢٠٠א
٧١٦٩٠٠٥٣٣٠٠٤٥٠٠٩٣٨٥٠١٣٥٠٠٨٨٢٠٥٠

א א ٥٧٤٨٧٦٣٤٠١٥٠٠٣٥٦٠٠١٢٦٠٠٩٦٣٢٢٦א
١١٠٩٢٣٠٤١٣٠٠١٤٨٢٠٠١٠٤٥٠٠١٣٠٩١٨٠

٢٠٤٦٧٥٧٤٧٦٧٤٤٥٠١٦٠٩٥٠٢٦٧٥٠٤٧٤٣٠١א
٧٩٥٢٢٥١٤٢٥٠٣٩٥٠٠١٢٤٠٠٨٠٠٠٨٦٩٣٧٥

٤٣٦٧٠٦٠٥٢٢٤٦٠٢٧٥٧٥٠٤٧١١٣٠٢٢٨٧٤٥٦٥٩٢٧٤א
٩١٠١٤٥٩٨٤٥٠٢٠٠٠٨٨٥٠٠١٠١٩٤٤٥א

٣٢٩٣٠٠١٤٢٠٣٠٨٠٠١٢١٠٥٠٠٥٩٣١٨٠
א ٣١٧٦٥٠١٩٠٤٥٠٠٢٤٥٥٠٨١٠٠٥٤٠٧٥٠א
٣٠٧٣٠٠٢٠٠٠٠١٩٦٠٠٤٥٠٠٠٣٥١٤٠٠א
١١٣٥٤٠٠٢٨١٠٠٤٥٠٠٣٥٠٠٢٥٧٤١١٧٤٠٧٤א

٣٩٩٥٥٠١٨٦٥٠٤٤٠٠١٨٠٢٨٠١٩٥٠٦٠٤٨٣٠
٤٤١٤٩٠٧٣٨٠٢٣٤٠٠١٢٢٣٠٠١٠٢٥٠٦٠٤٨٢٠

٥٢٦٢٢٥١٧٤٠٠٢٢١٠٥٠٦١٠٠٠٧٧٠٧٧٥א
٢٦٧٧٨٢٥٢٢١٥٣٥٥٤٨٢٥٠٧٣٤٤٧٥٤٤٤١٠٤٢٢٦٤٩٥א

٩١٠٣٠٠٨٥٠٠٣٠٦٨٠٠١٤٠٤٠٠٩٠٠١٣٦٦٩٠٠א
٢٨٢٥٠٦٠٠٥٠٢٤٠٠٠٤٨٠٤٠٠٠٥٩٢٧٠٠

٥٧٠٣٠٠٤٥١٨٥١١٤١٠٠٣٢٠٠٣٨٦٥٠٧٧١٤٣٥א
١٣٩٧٧٥٩٣٠٠٠٠١٦٩٧٥٠٢٤٩٧٥٠א
١٨٧٧٠٠١٤٨٠٠١٠٠٠١٩٥٠٠٠٢٢٣٠٠٠א
٨٤١٥٠٠٠١٠٢٣٥٠٧٤٠٠٠٤٨٦٠١٠٢٢٧١٠א

  ١٦٢٦٦٩٤٦  ١٦٩٩٣٤  ٢٤٤٨٥٥٥  ١١٠٤٦٥٠  ١٤٥٦٩١٦  ١١٠٨٦٨٩١  وعــالمجم

  ٪١٠٠  ٪١  ٪١٥  ٪٦,٨  ٪٩  ٪٦٨,٢  األهمية النسبية
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  ٣٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

@ @
@ @

bîãbqZ@ky@ë‹ÔÛa@ÉíŒìm@áîÛbÓþaaë@bpbÄÏZ@@ @
ار الت االسـتثم   وفقـا ـا    واألقاليمتوزيع القروض حسب احملافظات      )٧( بيانات اجلدول رقم   توضح

 وب قد حـصلت علـى مـا نـسبته          أن أقاليم الوسط والشمال واجلن     إىلحيث تشري    ،الزراعية الرئيسية 
ـ      هذا   القروض املمنوحة خالل     إمجايلمن   )٪٢٦(  و )٪٣٤,٨( و )٪٣٩,٢( و العام على التوايل كمـا ه

تـبني بـأن     فقد   ، أما بالنسبة لتوزيع القروض على مستوى احملافظات       ،)٣( موضح يف الرسم البياين رقم    
  باملرتبة الثانيـة وبنـسبة     البلقاءة   وجاءت حمافظ  ،)٪٢٠,٢(  قد احتلت املرتبة األوىل وبنسبة     حمافظة اربد 

ـ      ،)٪١٦,٢(  املرتبة الثالثة وبنسبة    يف الكركوحمافظة   )٪١٧,٥( ت املرتبـة    أما حمافظة العاصمة فقد احتل
 باملرتبـة    وحمافظة املفـرق   ،)٪٨( سة وبنسبة  اخلام  باملرتبة دباأوجاءت حمافظة م   )٪١٠,٨(  وبنسبة الرابعة

راتـب   والزرقاء والعقبة بامل   ومعانوجرش  الطفيلة وعجلون   وجاءت حمافظات    ،)٪٧,٢( السادسة وبنسبة 
  .على التوايل )٪١,٤( و )٪٢,٩( و) ٪٣,٦( و )٪٣,٦( و )٪٣,٧( و )٪٤,٧(  وبنسباألخريةالست 

  

رسم بياني رقم (٣) 

األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب أقاليم المملكة خالل عام ٢٠٠٥

39.2%

34.8%

26%

Middle Region         اقليم الوسط

Northern Region      اقليم الشمال

Southern Region     اقليم الجنوب

Chart No.(3)

Relative Significance Of Loans Delivered According To Region Of Kingdom In 2005

  



٢٠٠٥א א  

  ٣٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  )٧(جدول رقم 

א אא   ٢٠٠٥א

  

اعمار واستغالل   البيـــان
  األراضي الزراعية

تنمية وتطوير 
مصادر المياه 
  واستغاللها

الميكنة 
والتصنيع 
  الزراعي

تنمية وتطوير الثروة 
  الحيوانية والدواجن

شراء مدخالت 
األهمية   يـاإلجمال  اإلنتاج الزراعي

  النسبية

٪٤٠٤٢٠٠٦٧١٢٩٢١٢٨٠٦٥٠١٢٤٢٩٥٠١٠٢٦٥٠٦٣٨١١٧٧٣٩,٢א
٪١٥١٢١٢٥٦٧٥٥٠٤٤٠٠٠١٠٦٢٥٠٢١٥٠٠١٧٥١٤٢٥١٠,٨א

١١٠٩٢٣٠٤١٣٠٠١٤٨٢٠٠١٠٤٥٠٠١٣٠٩١٨٠٨٪
٪٢٠٤٦٧٥٧٤٧٦٧٤٤٥٠١٦٠٩٥٠٢٦٧٥٠٤٧٤٣٠١٢,٩א
٪١٢١٥٩٧٦٥٩٦٥٩٥١٤٠٠٠٩٦٥٣٠٠٥٤٤٠٠٢٨٤٦٢٧١١٧,٥א

٪٤٣٦٧٠٦٠٥٢٢٤٦٠٢٧٥٧٥٠٤٧١١٣٠٢٢٨٧٤٥٦٥٩٢٧٤٣٤,٨א
٪٢٥٠٢٨١٠٣٣٣٦٨٠٢٦٦٠٥٠١٦٦٣٠٠١٨٣٥٠٣٢٨٧١٩٠٢٠,٢א

٣٢٩٣٠٠١٤٢٠٣٠٨٠٠١٢١٠٥٠٠٥٩٣١٨٠٣,٦٪
٪١١٣٥٤٠٠٢٨١٠٠٤٥٠٠٣٥٠٠٢٥٧٤١١٧٤٠٧٤٧,٢א

٣٩٩٥٥٠١٨٦٥٠٤٤٠٠١٨٠٢٨٠١٩٥٠٦٠٤٨٣٠٣,٧٪
٪٢٦٧٧٨٢٥٢٢١٥٣٥٥٤٨٢٥٠٧٣٤٤٧٥٤٤٤١٠٤٢٢٦٤٩٥٢٦א

٪١٨٩١٥٧٥١٠١٥٠٠٤٠٩١٥٠٢٣١٣٧٥٥٧٦٠٢٦٣٩٣٦٠١٦,٢א
٢٨٢٥٠٦٠٠٥٠٢٤٠٠٠٤٨٠٤٠٠٠٥٩٢٧٠٠٣,٦٪

٪٥٧٠٣٠٠٤٥١٨٥١١٤١٠٠٣٢٠٠٣٨٦٥٠٧٧١٤٣٥٤,٧א
٪١٨٧٧٠٠١٤٨٠٠١٠٠٠١٩٥٠٠٠٢٢٣٠٠٠١,٤א

  ٪١٠٠  ١٦٢٦٦٩٤٦  ١٦٩٩٣٤  ٢٤٤٨٥٥٥  ١١٠٤٦٥٠  ١٤٥٦٩١٦  ١١٠٨٦٨٩١  يــاإلجمال

  

brÛbqZòîäßÛa@bbue@ky@ë‹ÔÛa@ÉíŒìm@Z@@ @
العام وفقا للبعد الـزمين املتبـع يف        هذا  توزيع القروض املمنوحة خالل      )٨( بيانات اجلدول رقم   توضح

 )٪٦,٩(  ما نسبته  األجل والطويلة   يف القروض حيث شكلت القروض املومسية والقصرية واملتوسطة       تصن
  . القروض على التوايلإمجايلمن  )٪٣,٣(و )٪٨٥,٦( و)٪٤,٢(و

  
  
  
  



٢٠٠٥א א  

  ٣٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  )٨(جدول رقم 

א א א ٢٠٠٥א

  يــاإلجمال  طويلة األجل  متوسطة األجل  قصيرة األجل  ةالموسمي
  البيـــان

  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند

١٩٥٦٣٤٩٠٥٤٢٣٥٤٩٥٠١٢٣٩٥١٣٦٣٢٢٢٩٢٥٥٠٠٠١٥٠٥٦٣٨١١٧٧א
١١٦٦٨٠٠٣٣٥٠٠٠٣٢٥١١٣٩٢٩٥١٢١٠٧٧٥٠٣٥١١٣٤٨٨٤٥א

א ٤١٤٤٠٠٠٠٩٨٥١٩٨٠٠٠٠١٠٢٥٣٤٢٠٠א
٢٦١١٤٤٠٠٤٢٧٠٠٠١٤٢٦٧٨٣٠٠٦٦٢٣٥٠١٧٨٨٨٢٠٥٠

א א ٣٧٨٤١٠٠٣٤٥٠٠٠١٤٨٨٣٤١٢٦٠٠١٨٨٩٦٣٢٢٦א
٨٣٢٤٥٢٣٠٧٨٥٠٠٠٢٥٤٩٤٩٤٥٠٤٢٩٥٠٠٣٤٨١٣٠٩١٨٠

٩٤٣١٠٠١٨٦٩٤٥٠٩٧٣٤٣٧٥١٣١٨٠٠٠١٢٧٤٧٤٣٠١א
٢٥٦٦٨٧٥٧٩٣٥٠٠١٧٥٦٧١٦٠٠٤٣٧٤٠٠٢١١٨٦٩٣٧٥

١١٧٢٦٨٥٥٠٧٤٢٥٩٦٨٠١٥٥٧٤٨٧٣٣٤٤٣٢٢٥٧٧٠٠١٧٨٠٥٦٥٩٢٧٤א
١٦٣٣١٠٠٢٧١٣٣٥٠٠٢٢٩٧٨٧٠٤٥٩٦٥٨٠٠٢٨١١٠١٩٤٤٥א

٦٩٩٥٠٢٣٦٠٠١٤٩٤٩٩٢٣٠١٠٨٠٤٠٠١٦٧٥٩٣١٨٠
א ٢٤٧٧١٠٠٤١٧٥٠٠١٠٠٤٤٦١٥٠٠٠١٢٨٥٤٠٧٥٠א
١٨٢٢٦٠٠٢١٦٠٠٠١١٦٣٠١٨٠٠٢١١٠٠٠١٣٨٣٥١٤٠٠א
٣٥٩٦٦٠٠٣٨١٥٠٣٠٥١٠٣٦٣٢٤٤٣٣٠٠٠٣٤٧١١٧٤٠٧٤א

٨١٠٣٠٠١٢٢٤٤٨٠٢٠٨٥٤٠٠٥٠٣٣٠٠٠٠٢٣١٦٠٤٨٣٠
٨١٧٥٥٠٦١١٥٠٠١٩١٥٤٧٢٧٠٣٢٨٥٠٠٢٠٨٦٠٤٨٢٠

٢١٣٥٠١٨٤٤٩٥٠٢٥٩٧١٥٤٧٥١٩٠٠٠٢٨٠٧٧٠٧٧٥א
٧٤٢١٧٥٥٠٨٧٠٦٠٠١٠٩٣٣٩٢١٨٤٥٢١٦٥٠٠١١٧٧٤٢٢٦٤٩٥א
٢١٧٦٣٠٠٣٣٢٠٠٠٣٣٨١٢٥٨٦٠٠٠٠٣٦٢١٣٦٦٩٠٠א

٩١١٣٠٠٢١٠٨٠٠١٧٦٥٦١٦٠٠١٩٠٠٠١٨٨٥٩٢٧٠٠
٢٠٤٢٥٥٠١١٥٠٠٠٢٢٧٧٠٦٣٨٥١٧٥٠٠٢٤٩٧٧١٤٣٥א

١٤٦٧٠٥٠٠٠٣٦١٨٢٧٠٠٠٠٥٠٢٤٩٧٥٠א
٢٥٠٠٠١٨٠٠٠٧٦٢١٠٠٠٠٠٠٧٩٢٢٣٠٠٠א
٨١٥٣٥٠١٤٨٠٠٢٤٠١٠٠٢٥٦٠٠٠٢٤٩١٠٢٢٧١٠א

  ١٦٢٦٦٩٤٦ ٤٤٦٢  ٥٢٩٢٠٠  ٦٣  ١٣٩٣١٥١١ ٣٨٨٩  ٦٨٥٢٣٠  ١٢٤  ١١٢١٠٠٥  ٣٨٦  وعــالمجم

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪٣,٣  ٪١,٤  ٪٨٥,٦  ٪٨٧,٢  ٪٤,٢  ٪٢,٨  ٪٦,٩  ٪٨,٦  األهمية النسبية
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bÈiaŠZòîÇaŠÛa@paŒbî¨a@âbvyc@ky@ë‹ÔÛa@ÉíŒìm@Z@@ @
قـد   ٢٠٠٥ القروض املمنوحة خـالل عـام        إمجايلمن   )٪٨١,١(  أن )٩( بيانات اجلدول رقم   توضح

من  )٪٨٨,٩( ت ما نسبته   دومنا وشكل  )٣٠( عية الصغرية اليت ال تتجاوز     احليازات الزرا  صحابأل منحت
 احليـازات   صحابأل منحت القروض املمنوحة قد     إمجايلمن   )٪١٣,٣( أن كما   ،أعداد املشاريع املمولة  

 اإلمجـايل مـن العـدد      )٪٧,٤(  دومن وشكلت  )١٠٠( و )٣١(  املتوسطة اليت تتراوح بني    إىلالصغرية  
  .للمشاريع الزراعية

إمجايل القروض املمنوحـة  من ) ٪٤,٢(  علىأصحاا حصل  دومن فقد)١٠٠(  احليازات اليت تزيد عن   أما

  املزارعني الذين ال   أن إىلكما يشري اجلدول نفسه      ، املشاريع الزراعية املمولة   أعدادمن   )٪٢,٤( وشكلت
 إىلمما يشري    ،٢٠٠٥ خالل عام    املمنوحة القروض   إمجايلمن   )٪١,٤(  قد شكلوا ما نسبته    األرض ميلكون

  .ل لصاحل الفئات احليازية الصغريةأن التوزيع كان ميي

ه حـسب الفئـات احليازيـة        النسبية للقروض املمنوحة موزع    األمهية إىل )٤(  الرسم البياين رقم   ويشري

  . للمقترضني

رسم بياني رقم (٤) 

األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين خالل عام ٢٠٠٥

81.1%

13.3%
4.2% 1.4%

Up to 30 Dunums                          لغاية ٣٠ دونم

From 31-100 Dunums              من ٣١-١٠٠ دونم

More Than 100 Dunums           أكثر من ١٠٠ دونم

With Out Land                                 بدون أرض

Chart No. (4)

Relative significance Of Loans Delivered According To The Agr. Ownership In 2005

  



٢٠٠٥א א  

  ٣٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٩(جدول رقم 

א א א א א א א ٢٠٠٥א

  يــاإلجمال  بدون ارض   دونم١٠٠اكبر من    دونم١٠٠-٦١   دونم٦٠-٣١   دونم٣٠لغاية 
  يـــانالب

  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند

١٣٠٩٤٩٥٨٩٠١٩٥٧٦٢٤٠٠٢٥٢٢٠٥٠٠٣٦٢٩٤٣٧٦٤٠١٤٥٠٠٠١٥٠٥٦٣٨١١٧٧א

٣١٩١٢١٧٤٤٥٩٥٣٤٠٠٢١٦٠٠٠٦١٨٥٠٠١٥٤٣٥٠٠٣٥١١٣٤٨٨٤٥א
א ٨٧٢٦٦٣٠٠٩١٠٤٩٠٠٢٩٠٠٠٠٣٧٢٠٠٠١١٠٠٠١٠٢٥٣٤٢٠٠א

١٥٢٧٣٩٠٥٠١٣٥٣٠٠٠٣١٠٠٠٠١٠٨٠٠٠٠٠٠١٧٨٨٨٢٠٥٠

א א ١٣٢٤٣٦٢٠٠٣٢٣٣٦٧٥٠١٢٠٠٠٠٢٧٧٢٧٦٢١٩٣٠٠٠١٨٨٩٦٣٢٢٦א
٢٩٢١٠٤٧١٣٠٢٥١٤٢٩٥٠١٥٦٩٥٠٠١٤٤٤٦٠٠٢٥٠٠٠٣٤٨١٣٠٩١٨٠

١٢٣٤٥٤٠٠١٢٨٣٠٠١١٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠١٢٧٤٧٤٣٠١א
٢٠٤٧٩٨٧٧٥٥٦٣١٠٠١٥٠٠٠٠٠١٢٥٠٠٢١١٨٦٩٣٧٥

١٦٢٢٤٧٤١٣٨٠٩١٥٣٣٩٨٠٢٥١٤٦٦٥٠٣٣٢٠٣٧٦٤٩٣٣٥٠٠١٧٨٠٥٦٥٩٢٧٤א

٢٦٩٩٥٧٩٤٥١١٥٨٥٠٠٠٠١٣٠٠٠٠٠٢٨١١٠١٩٤٤٥א
١٦٠٤٦٢٢٠٠٧١٣٠٩٨٠٠٠٠٠٠٠١٦٧٥٩٣١٨٠

א ١٠٦٣٧١٨٥٠١٦١٢٤٥٠٠١١٣٠٠٠٢١٧٠٠٠٣١٤٤٠٠١٢٨٥٤٠٧٥٠א

١٠٦٢٦٢٣٥٠١٥٤٨٥٠٠٥٩٤٥٠٧١٤٥٠٠٥١٦٦٠٠١٣٨٣٥١٤٠٠א

٣١٣٨٨٣٠٥٠١٥٦٩١٠٠٥٨٠٠٠٠١٣١٣٩٤٢٤١٢٥٠٠٣٤٧١١٧٤٠٧٤א
٢٠٤٥٢٠٥٨٠١٢٣٨٣٠٠١١٣٧٣٥٠٤٨٦٠٠٠٠٢٣١٦٠٤٨٣٠
٢٠٠٥٧٢٥٧٠٣١١٥٠٠١٣٠٠٠٤١٧٧٥٠٠٠٢٠٨٦٠٤٨٢٠

٢٦٤٧١٠٨٣٥١٢٥٢٦٠٠٢٣٨٥٠٢٣٤٩٠٠٠٢٨٠٧٧٠٧٧٥א

١٠٣٥٣٤٨٦٩٦٠٧٣٣٨٩٨٣٥٢٢١٠٨١٠٠٣٦١٩٥١٠٠١١٤٦٥٠٠١١٧٧٤٢٢٦٤٩٥א

٣٤٤١٣٠٥٦٠٠٩٣١٣٠٠٣١١٥٠٠١٣٠٠٠٥١٥٥٠٠٣٦٢١٣٦٦٩٠٠א
١٧٢٥٢٣٩٠٠٨٣٣٠٠٠١١٨٠٠١٣٠٠٠٦٣١٠٠٠١٨٨٥٩٢٧٠٠

٢٢٥٦٤٢٤٠٠١٦٦٩٨٣٥٢١٤٠٠٠٦٤٥٢٠٠٠٠٢٤٩٧٧١٤٣٥א

٣٨١٠٧٧٥٠١٠١٢٥٠٠٠٠٠٢١٧٠٠٠٠٠٥٠٢٤٩٧٥٠א

٧٦٢١١٥٠٠٠٠٠٠٣١١٥٠٠٠٠٧٩٢٢٣٠٠٠א

١٨٠٦٩٥٨١٠٣٠١٣٠٧٠٠١٦٨٠٨٠٠٢٣١١٥٤٠٠٠٠٢٤٩١٠٢٢٧١٠א

  ١٦٢٦٦٩٤٦  ٤٤٦٢  ٢٢٥٠٠٠  ٦٠  ٦٩٣٢٤٠  ١٠٥  ٤٧٥٢٥٠  ٧٢  ١٦٨٦٢١٥  ٢٥٩  ١٣١٨٧٢٤١  ٣٩٦٦  وعــالمجم

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١,٤  ٪١,٣  ٪٤,٢  ٪٢,٤  ٪٢,٩  ٪١,٦  ٪١٠,٤  ٪٥,٨  ٪٨١,١  ٪٨٨,٩  األهمية النسبية

  
  



٢٠٠٥א א  

  ٣٨  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

bßb‚Zë‹ÔÛa@âbvyc@pb÷Ï@ky@ë‹ÔÛa@ÉíŒìm@Z@@ @
 دينار شكلت   آالف )١٠( ليت تساوي أو تقل فئاا عن      القروض ا  أن )١٠( ات اجلدول رقم  بيان توضح

 كما  ، من عدد القروض   )٪٩٦,٩( منوحة وغطت ما نسبته حنو    من حجم القروض امل    )٪٨٤,٢( ما نسبته 
من  )٪٢,٤(  وغطت ما نسبته   )٪٩( ألف دينار حنو  ) ٢٠-١٠( نيوض اليت تتراوح فئتها ب    بلغت نسبة القر  

  ألـف دينـار    )٣٠أكثـرمن  -٢٠( فئتها من تراوح   يف حني بلغت نسبة القروض اليت ت       ، عدد القروض 
  .من عدد القروض )٪٠,٧( طت ما نسبتهوغ )٪٦,٨(
  

 القروض املمنوحة من املؤسسة خالل عام       إلمجايل  النسبية األمهية إىل )٥(  ويشري الرسم البياين رقم     ، هذا

  .موزعة حسب فئات أحجامها٢٠٠٥
  

رسم بياني رقم (٥) 

األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب فئات أحجامها خالل عام ٢٠٠٥

84.2%

9%
6.8%

Up to (10) Thousand JD                                             لغاية (١٠) آالف دينار

More Than (10-20) Thousand JD          أكثر من (١٠) آالف ولغاية (٢٠) ألف دينار

More Than (20) Thousand JD                                   أكثر من (٢٠) ألف دينار

Chart No. (5)
Relative Significance Of Loans Delivered According To The Size Of Loans In 2005

  



٢٠٠٥א א  

  ٣٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١٠(جدول رقم 

א א א ٢٠٠٥א

  البيـــان  يــاإلجمال  ٣٠٠٠٠أكثر من   ٣٠٠٠٠ -٢٠٠٠١   ٢٠٠٠٠-١٠٠٠١   ١٠٠٠٠-٥٠٠١  ٥٠٠٠لغاية 
  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند

١٢٥٥٣٦٦٥٩٢٦١٧٦١٣١٤٧٢٥٥٤٦٣٧٢٥٠١٢٣٠٥٠٠٠٨٤٥٨٢٧٦١٥٠٥٦٣٨١١٧٧א
٣٠٧٨٩٤٢٢٠٣٢٢٥٩٦٢٥٩١١٥٠٠٠٣٨٠٠٠٠٠٠٣٥١١٣٤٨٨٤٥א

א ٨٦٢٠٤٢٠٠٩٧٤٠٠٠٠٠٤١٢٠٠٠٠٣١٣٦٠٠٠١٠٢٥٣٤٢٠٠א
١٣٧٤٥٦٧٠٠٣٠٢٢٥٨٥٠٩١١٩٥٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠١٧٨٨٨٢٠٥٠

א א ١٥٩٤٢٧٧٠٠١٥١٣٠٠٠٠١١١٦٣٢٥٠٠٠٣٢٤٢٢٧٦١٨٨٩٦٣٢٢٦א
٢٧٨٨٢٣٠٣٠٤٩٢٩٦١٥٠١٨١٤٠٠٠٠٣٥٠٠٠٠٠٠٣٤٨١٣٠٩١٨٠

١١٢٣٤٢٢٠١١٤١٢١١٠٠١١١٠٠٠٠٠٠٠١٢٧٤٧٤٣٠١א
١٧٦٥١٧٨٧٥٢٧٢٠٨٠٠٠٦٨٨٥٠٠٢٥٥٠٠٠٠٠٢١١٨٦٩٣٧٥

١٦٢٢٣٩٣١٣٩٠١١٦٩١٥٩٣٠٣٥٥١٦٥٣٠٥١٣١٠٠٠٢١٦٤٤٢٤١٧٨٠٥٦٥٩٢٧٤א
٢٤٤٦٥٦١٤٥٢٨٢١٥٧٥٠٧٩٥٥٥٠٢٥٢٠٠٠٠٠٢٨١١٠١٩٤٤٥א

١٥٠٣٤١٥٠٠١٢٩٧٢٠٠٤٥٤٤٨٠٠٠١١٠٠٠٠٠١٦٧٥٩٣١٨٠
א ١٠٠٢٧٧٨٥٠٢١١٥٥٦٥٠٦٧٧٢٥٠١٣٠٠٠٠٠٠١٢٨٥٤٠٧٥٠א
١٣١٢٩٥٤٠٠٦٤١٠٠٠١١٥٠٠٠٠٠٠٠١٣٨٣٥١٤٠٠א
٣١٨٧٦١٣٥٠١٨١٤٤٣٠٠٨١٥٥٠٠٠٢٤٩٠٠٠١٦٤٤٢٤٣٤٧١١٧٤٠٧٤א

٢١٩٥٠٥٩٨٠١٠٧٠٦٠٠٢٢٨٢٥٠٠٠٠٠٢٣١٦٠٤٨٣٠
١٩٠٤٥٨٨٩٠١٦١١٩٩٣٠٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠٢٠٨٦٠٤٨٢٠

٢٧٠٦٣٤٢٧٥٥٧١٥٠٠٥٦٥٠٠٠٠٠٠٠٢٨٠٧٧٠٧٧٥א
١٠٠٦٢٦٧٧٦٨٥١٤٩١١٧٧٣١٠٢٠٣١٠٥٠٠١٢٧٠٠٠١٣٤٠٠٠١١٧٧٤٢٢٦٤٩٥א
٣٠٢٨٤٢٣٠٠٥٤٤١٥٦٠٠٥٨٢٠٠٠١٢٧٠٠٠٠٠٣٦٢١٣٦٦٩٠٠א

١٧٥٤٧١١٠٠١٣١٢١٦٠٠٠٠٠٠٠٠١٨٨٥٩٢٧٠٠
٢٢٥٥٢٢١٣٥١٨١٤٠٨٠٠٥٧٤٥٠٠٠٠١٣٤٠٠٠٢٤٩٧٧١٤٣٥א

٣٧٧٩٧٥٠٥٤٣٠٠٠٨١٢٧٠٠٠٠٠٠٠٥٠٢٤٩٧٥٠א
٧٧٢٠٩٠٠٠٢١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧٩٢٢٣٠٠٠א
١٩٠٥٥٣٤٠٠٥٧٤٤٢٣١٠٢٢٧٠٠٠٠٠٠٠٢٤٩١٠٢٢٧١٠א

  ١٦٢٦٦٩٤٦  ٤٤٦٢  ٦٥٦٧٠٠  ١١  ٤٦٣٠٠٠  ١٨  ١٤٦٤٢٨٠  ١٠٩  ٣٤٠٧٩٦٥  ٤٤١  ١٠٢٧٥٠٠١  ٣٨٨٣  وعــالمجم

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪٤  ٪٠,٣  ٪٢,٨  ٪٠,٤  ٪٩  ٪٢,٤  ٪٢١  ٪٩,٩  ٪٦٣,٢  ٪٨٧  األهمية النسبية

  
  
  



٢٠٠٥א א  

  ٤٠  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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b†bZ@ò¢a‹¾a@òÌî—Û@bÔÏë@ÝíìànÛa@òàîÓ@òîßý⁄aZ@ @
 قد  اإلسالميةاملراحبة  أن عدد املشاريع املمولة من املؤسسة وفقا لصيغة          )١١( بيانات اجلدول رقم   توضح

من قيمة التمويل الكلـي      )٪٢٣(  شكلت ما نسبته   ،دينار )٣٧٤٧٣٨٥(  مشروعا بقيمة  )١١٠٦( بلغ
 إقلـيم  يف   ريع املمولة وفقا لصيغة املراحبة اإلسـالمية       حيث تركزت املشا   ،٢٠٠٥للمزارعني خالل عام    

، يف حني   )٪١٦,٨(  بنسبة اجلنوب وإقليم )٪١٧,٤(  بنسبة الوسط إقليميليها   )٪٦٥,٨( الشمال بنسبة 
مـشروعاً بلغـت قيمتـها      ) ٣٣٥٦( الفائـدة    ألسلوببلغت عدد املشاريع املمولة من املؤسسة وفقاً        

من قيمة التمويل الكلـي للمـزارعني خـالل عـام           ) ٪٧٧(دينار وشكلت ما نسبته     ) ١٢٥١٩٥٦١(
مث إقلـيم   ) ٪٤٥,٨(ليم الوسط الترتيب األول من حيث حجم اإلقراض وبنسبة          ، حيث احتل إق   ٢٠٠٥
  .   )٪٢٥,٥( وبنسبةالشمالمث إقليم ) ٪٢٨,٧( وبنسبة اجلنوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



٢٠٠٥א א  

  ٤١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١١(جدول رقم 

א א א א א ٢٠٠٥א

  يـــاإلجمال  قروض بفائدة  المرابحة اإلسالمية
  نالبيـــا

  دينار  سند  دينار  سند  دينار  عقد

١٤٠٦٥٣٤٥٠١٣٦٥٥٧٢٧٧٢٧١٥٠٥٦٣٨١١٧٧א
١٧٦٢٣٠٠٣٣٤١٢٨٦٥٤٥٣٥١١٣٤٨٨٤٥א

א ١٠٢٤٧٠٠٩٢٥٠٩٥٠٠١٠٢٥٣٤٢٠٠א
٢٧١٦٥٧٠٠١٥١٧١٦٣٥٠١٧٨٨٨٢٠٥٠

א א ١٢١٠٣٠٠٠١٧٦٨٦٠٢٢٦١٨٨٩٦٣٢٢٦א
٢٣١٢٥٠٠٠٣٢٥١١٨٤١٨٠٣٤٨١٣٠٩١٨٠

٤٨١٥٤٧٥٠٧٩٣١٩٥٥١١٢٧٤٧٤٣٠١א
٣١٨٠٠٠٢٠٨٨٥١٣٧٥٢١١٨٦٩٣٧٥

٨١٢٢٤٦٤٨٣٥٩٦٨٣١٩٤٤٣٩١٧٨٠٥٦٥٩٢٧٤א
١٦٢٥٧١٢٥٠١١٩٤٤٨١٩٥٢٨١١٠١٩٤٤٥א

٥٦١٧٠٨٥٠١١١٤٢٢٣٣٠١٦٧٥٩٣١٨٠
א ٢٥٩٠٣٥٠١٠٣٤٥٠٤٠٠١٢٨٥٤٠٧٥٠א
٥٣١٤٧٨٠٠٨٥٢٠٣٦٠٠١٣٨٣٥١٤٠٠א
٤٣١٦٣٤٥٠٣٠٤١٠١٠٦٢٤٣٤٧١١٧٤٠٧٤א

١٢٣٣٣١٦٣٠١٠٨٢٧٣٢٠٠٢٣١٦٠٤٨٣٠
٨٣٢٦١٥٨٠١٢٥٣٤٣٢٤٠٢٠٨٦٠٤٨٢٠

٢٦٧٧٢٧٩٢٥١٣٤٢٨٥٠٢٨٠٧٧٠٧٧٥א
١٥٤٦٢٩١٠٠١٠٢٣٣٥٩٧٣٩٥١١٧٧٤٢٢٦٤٩٥א
٣٣١٨٣٠٠٠٣٢٩١١٨٣٩٠٠٣٦٢١٣٦٦٩٠٠א

١٢٥٧٢٠٠١٧٦٥٣٥٥٠٠١٨٨٥٩٢٧٠٠
٧٧٢٤١٩٠٠١٧٢٥٢٩٥٣٥٢٤٩٧٧١٤٣٥א

٢٥٠٠٠٤٨٢٤٤٧٥٠٥٠٢٤٩٧٥٠א
١١٨٠٠٧٨٢٢١٢٠٠٧٩٢٢٣٠٠٠א
٢٩١٤٠٢٠٠٢٢٠٨٨٢٥١٠٢٤٩١٠٢٢٧١٠א

  ١٦٢٦٦٩٤٦  ٤٤٦٢  ١٢٥١٩٥٦١  ٣٣٥٦  ٣٧٤٧٣٨٥  ١١٠٦  وعــالمجم

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪٧٧  ٪٧٥,٢  ٪٢٣  ٪٢٤,٨  األهمية النسبية

  
  



٢٠٠٥א א  

  ٤٢  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
bÈib@ZïÇbànuüa@ÊìäÛa@ky@ë‹ÔÛa@ÉíŒìmZ@@ @
من  )٪٦٨,٧( لى قروض من املؤسسة بلغت    نسبة الذكور الذين حصلوا ع    أن   )١٢( اجلدول رقم  يوضح

  .لإلناث )٪٣١,٣(  عدد القروض مقابلإمجايل

كمـا   )٪٧٦,٢(  دينار بنـسبة   )١٢٤٠٢٧١١( روض اليت حصل عليها الذكور     حني بلغت قيمة الق    يف

  قيمة القروض املمنوحة خالل عام     إمجايلمن   )٪٢٣,٨(  دينار بنسبة  )٣٨٦٤٢٣٥(  على اإلناثحصلت  
٢٠٠٥.  

موزعـه حـسب    ٢٠٠٥ القروض املمنوحة خالل عام      وأعدادقيمة   )١٣( انات اجلدول رقم   بي وتوضح

 –١٩٩٥( وض املؤسسة املمنوحة خالل الفترة     تطور قر  إىل )١٤(  يف حني يشري اجلدول رقم     ،أشهر العام 
٢٠٠٥(.  

  
  
  

  
  
  
  
  

          
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 



٢٠٠٥א א  

  ٤٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  )١٢(جدول رقم 

א א א ٢٠٠٥א

  يـــاإلجمال  إنــــاث  ذكـــور
  البيـــان

  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند

١٠٨١٥٠٨٢٢٢٧٤٢٤١٢٩٨٩٥٠١٥٠٥٦٣٨١١٧٧א
٢٥١١٠٣٣٣٤٥١٠٠٣١٥٥٠٠٣٥١١٣٤٨٨٤٥א

א ٦٩٤٦٣٦٠٠٣٣٧٠٦٠٠١٠٢٥٣٤٢٠٠א
١٤٩٧٣٤٠٥٠٢٩١٤٨٠٠٠١٧٨٨٨٢٠٥٠

א א ١٣١٧٩٧٩٢٦٥٧١٦٥٣٠٠١٨٨٩٦٣٢٢٦א
٢٢٢٩٥٥٧٨٠١٢٦٣٥٣٤٠٠٣٤٨١٣٠٩١٨٠

٩٣٣٨٠١٠١٣٤٩٤٢٠٠١٢٧٤٧٤٣٠١א
١٦٦٧١٧٤٢٥٤٥١٥١٩٥٠٢١١٨٦٩٣٧٥

١٢٧٢٤٤٣٠١٣٩٥٠٨١٢٢٩١٣٥١٧٨٠٥٦٥٩٢٧٤א
٢٢٢٨٧٢٣٥٠٥٩١٤٧٠٩٥٢٨١١٠١٩٤٤٥א

١١٦٤٥٦١٨٠٥١١٣٧٠٠٠١٦٧٥٩٣١٨٠
א ٨٧٤٢٤٨٠٠٤١١١٥٩٥٠١٢٨٥٤٠٧٥٠א
٨٧٢٤٧٠٥٠٥١١٠٤٣٥٠١٣٨٣٥١٤٠٠א
٢٣٩٩١١٤٧٤١٠٨٢٦٢٦٠٠٣٤٧١١٧٤٠٧٤א

١٦٣٤٥٦١٣٠٦٨١٤٨٧٠٠٢٣١٦٠٤٨٣٠
١٥٤٤٨١١٧٠٥٤١٢٣٦٥٠٢٠٨٦٠٤٨٢٠

٢٠٤٥٨٠٩٨٥٧٦١٨٩٧٩٠٢٨٠٧٧٠٧٧٥א
٧١٣٢٨٩٠٣٤٥٤٦٤١٣٣٦١٥٠١١٧٧٤٢٢٦٤٩٥א
١٩٤٩١٠٠٠٠١٦٨٤٥٦٩٠٠٣٦٢١٣٦٦٩٠٠א

١٣٧٤٢٩٦٠٠٥١١٦٣١٠٠١٨٨٥٩٢٧٠٠
١٦٣٥٦٩٠٣٥٨٦٢٠٢٤٠٠٢٤٩٧٧١٤٣٥א

١٨١١٤٠٠٠٣٢١٣٥٧٥٠٥٠٢٤٩٧٥٠א
٥٢١٥٠٣٥٠٢٧٧٢٦٥٠٧٩٢٢٣٠٠٠א
١٤٩٧١٧٣٦٠١٠٠٣٠٥٣٥٠٢٤٩١٠٢٢٧١٠א

  ١٦٢٦٦٩٤٦  ٤٤٦٢  ٣٨٦٤٢٣٥  ١٣٩٦  ١٢٤٠٢٧١١ ٣٠٦٦  وعــالمجم

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪٢٣,٨  ٪٣١,٣  ٪٧٦,٢  ٪٦٨,٧  األهمية النسبية

  
  



٢٠٠٥א א  

  ٤٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١٣(جدول رقم 

א א ٢٠٠٥א

  قيمة القروض   عدد القروض  البيــــان
   دينــار

  األهمية النسبية

٥٥١٨٢٥٣٥١,١٪

١٠١٢٦٣٠٨٠١,٦٪

٪٣٦٠١٣٤٣٨٨١٨,٣א

٤٠٤١٢٣٤٣٣٠٧,٦٪

٤٠٣١٤٧٩٧٣٣٩,١٪

٪٥٠٢١٨١٤٥٣٣١١,١א

٥٢٢١٨٣٩٤٥٨١١,٣٪

٥٠٩١٨٣٧٩٤٣١١,٣٪

٤٨١١٨١٩٨٦٥١١,٢٪

٪٤٩٨١٨٧١٩٨٣١١,٥א

٪٣٠٨١٢٦٨٢٧٣٧,٨א

٪٣١٩١٣١١٣٣٢٨,١א

  ٪١٠٠  ١٦٢٦٦٩٤٦  ٤٤٦٢  وعــالمجم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٠٥א א  

  ٤٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١٤(جدول رقم 

א א א א )٢٠٠٥−١٩٩٥(א

  يــاإلجمال  القروض التشغيلية  إلنمائيةالقروض ا
  البيــان

قيمة القروض   عدد القروض
  دينــار

قيمة القروض  عدد القروض
  دينــار

قيمة القروض   عدد القروض
  دينــار

١٩٩٥٣٢١١١٢٧٤١٦١٧٣١٨٠٦٦٠٣٦١٠٦٣٩١١٩٣٤٥٢٢٧

١٩٩٦٣٨٤٤١٢٩٣٩٠٣٤٣٧٨٣٨٢٤٩٢٨٥٧٦٢٧٢١١٨٨٣١٩

١٩٩٧٢٦٤٩١٠٢٧٨٧٣٥٣٥٢٥٦٥١٨٥٩٦٦١٧٤١٦٧٩٧٣٣١

١٩٩٨٣٠٨٧١١٥٨٢٩٩٢٤١٦١٨٠٩٧٩٠٨٧٢٤٨١٩٦٨٠٩٠٠

١٩٩٩٣١١٤١٠٦٢٩٣٨٥٦٨٨٩١٦٧٣٩٥٥٩١٠٠٠٣٢٧٣٦٨٩٤٤

٢٠٠٠٦٥٨٣١٦٧٢٨٩٥٥١٦٧٧٤١٦٢٤٢٠٨٢٦٠٢٠٨٩١٣٧٥

٢٠٠١٣٩٦٠١٢٢٦٩٨٦٤٢٠٦١١٠٧٠٨٧٤١٦٦١٣٣٧٦٩٥١

٢٠٠٢٣٢٩٥١٢٨٨٤٥٨٣١٣٧٤٤٣١٤٩٣٩٤٦٦٩١٧١٩٩٥٢٢

٢٠٠٣٣٤١٠١١٥٩٣٤١٠٤٤٤١٦١٢٧٤٥٣٨٥٤١٣٢٠٦١٥٥

٢٠٠٤٣٤٦٢٩٩٩٣٥٩٦٢٩٩٩٩٧٥٠٠٣٧٦١١٠٩٩١٠٩٦
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  ٢٠٠٥النشاط التحصيلي للمؤسسة خالل عام 
  

 )٢٦,٣( قد بلغـت  ٢٠٠٥صيالت املؤسسة خالل عام      حت إمجايل أن   إىل )١٥( بيانات اجلدول رقم   تشري

 التحـصيالت    حيث بلغـت نـسبة     ،مليون دينار  )٣٥,٥( املبالغ املستحقة البالغة   مليون دينار من أصل   
 إقليميف  ) ٪٧٥,٦(وسط و  ال إقليميف   )٪٧٨,٤( ت هذه النسبة  يف حني بلغ  ) ٪٧٣,٩(  هلذا العام  اإلمجالية
  . اجلنوبإقليميف  )٪٦٣,٣(الشمال و

 مليـون  )٥,٤(و) ٨,٧( و)١٢,٢(  والشمال واجلنوب قد بلغـت   الوسط  أن قيمة حتصيالت إقليم    كما

 قيمة حتـصيالت املؤسـسة لعـام        إمجايلمن   )٪٢٠,٥(و) ٪٣٣,٢( و )٪٤٦,٣( دينار شكلت ما نسبته   
  .)٦( قم يف الرسم البياين رإليهار  على الترتيب كما هو مش٢٠٠٥

تطور قيمة القروض املمنوحة من املؤسـسة        )٧( الرسم البياين رقم  و) ١٦( رقم بيانات اجلدول    وتوضح

  .)٢٠٠٥ –١٩٩٥( حملصلة من املقترضني خالل الفترةوا

رسم بياني رقم  (٦) 

ام  ٢٠٠٥ األهمية النسبية الجمالي تحصيالت المؤسسة حسب أقاليم المملكة خالل ع

46.3%

33.2%

20.5%

Middle Region          اقليم الوسط

Northern Region       اقليم الشمال

Southern Region     اقليم الجنوب

Chart No.(6)
Relative Significance Of Total Collection According To Region Of Kingdom In 2005
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  )١٥(جدول رقم 

א א א ٢٠٠٥א

  المبالغ المحصلة  المبالغ المستحقة  البيـــان
  نسبة التحصيالت
   اإلجمالية

٪١٥٤٨٤٠٠٠١٢١٤٦٩٩٣٧٨,٤א
٪٢٦٤٠٠٠٠٢١٦٤٠٨٩٨٢א

א ٪١٤٨١٠٠٠١١١٠٧١٥٧٥א
٣٨٨٧٠٠٠٣١٤٨٧٠٢٨١٪

א א ٪١٧٣٢٠٠٠١٣١٦١٨٤٧٦א
٢٧٠٠٠٠٢٠٧٩٥٢٤٧٧٪

٪١٣٤٤٠٠٠٩٦٧٥٧١٧٢א
١٧٠٠٠٠٠١٣٦٠٢٠٨٨٠٪

٪١١٥٢٩٠٠٠٨٧١٧٦٣٧٧٥,٦א
٪١٥٧٥٠٠٠١١٨١٥٣٧٧٥א

١٠٥٠٠٠٠٩٢٠٩١٨٨٧,٧٪
א ٪١٤٠٠٠٠٠١٠٠٩٣٢١٧٢,١א
٪٦٥٥٠٠٠٥٣٢٨٣٢٨١,٤א
٪٣٩٠٣٠٠٠٢٦٥٤٥٤٤٦٨א

١١٧٨٠٠٠١٠٦٠٤٦٠٩٠٪
١١٩٦٠٠٠٨٢٥٤٢٧٦٩٪

٪٥٧٢٠٠٠٥٣٢٥٩٨٩٣,١א
٪٨٥٢١٠٠٠٥٣٩٤٣٠٧٦٣,٣א
٪٢٥٣٠٠٠٠١٥٦٨٨٨١٦٢א

١٢٠٠٠٠٠٨٥٢٥٧٨٧١,١٪
٪١٤٠٠٠٠٠٩٠٦٦٠٤٦٤,٨א

٪١٣٨٣٠٠٠٦٦٣٨٣٧٤٨א
٪٤٣٥٠٠٠٣٩٥٩٨٨٩١א
٪١٥٧٣٠٠٠١٠٠٦٤١٩٦٤א

  ٪٧٣,٩  ٢٦٢٥٨٩٣٧  ٣٥٥٣٤٠٠٠  وعــالمجم
  
  

  



٢٠٠٥א א  

  ٤٨  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0

5

10

15

20

25

30

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

رسم بياني رقم (٧) 

تطور القروض الممنوحة والتحصيالت االجمالية للمؤسسة خالل الفترة (١٩٩٥-٢٠٠٥) (بالمليون دينار)

إجمالي القروض الممنوحة  إجمالي المبالغ المحصلة

Chart No.(7)
Development of Loans Delivered & Total Collections During (1995-2005) (JD Million)

  
  )١٦(دول رقم ج

א א א א א )٢٠٠٥−١٩٩٥(א

  ةـــالسن
  جمالي القروضإ

   الممنوحة
   المبالغ إجمالي

  المحصلة
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@ @

  ٢٠٠٥ني يف نهاية عام أرصدة القروض القائمة على املزارع
@ @

فروع املؤسسة  إىل توزيع أرصدة القروض القائمة على املزارعني حسب          )١٧( بيانات اجلدول رقم   تشري

 )٤٠٨٢٧(  دينار تشمل  )٩٤٥٣١٥٢٦(  يف اية العام   األرصدة إمجايل حيث بلغ    ،ضمن أقاليم اململكة  
  آالف دينـار قـد بلغـت       )١٠( زجاوالقروض اليت ال تت     ويشري اجلدول بان أرصدة    ،قرض زراعي قائم  

 اليت تتراوح فئاـا      القروض أرصدةيف حني بلغت     )٪٧٢,٧( بتهدينار وشكلت ما نس    )٦٨٧٤٨٩٣٤(
 الـيت   األرصـدة  أمـا  )٪١٢,٧(  دينار وشكلت  )١١٩٦٠١٧٨(  دينار ما قيمته   ألف )٢٠-١٠( بني

مـن   )٪١٤,٦( تهنـسب دينار وشكلت ما  )١٣٨٢٢٤١٤(  دينار فقد بلغت قيمتها ألف )٢٠( جتاوزت
  .٢٠٠٥  القائمة يف اية عاماألرصدة إمجايل

@ @

  . القروض املمنوحةأنواع إىل أرصدة القروض القائمة موزعه حسب أدناه البيانات وتشري
  

@ مليون دينار                                                                                         @

  هميةاأل  أرصدة القروض القائمة   د القروضعد  أنواع القروض
   النسبية

א א
)אא(

٢٧٣٣٧١٨٣٦٦١٧,٦٪

אא
)אא(

٣٨٠٩٤٨٧٣٤٧٨٦٥٩٢,٤٪

@يـــجمالإلا @١٠٠  ٩٤٥٣١٥٢٦  ٤٠٨٢٧٪  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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  )١٧(دول رقم ج

א אא א א ٢٠٠٥אא
@ @

  يــاإلجمال  ٣٠٠٠٠أكثر من    ٣٠٠٠٠ -٢٠٠٠١   ٢٠٠٠٠-١٠٠٠١   ١٠٠٠٠-٥٠٠١  ٥٠٠٠لغاية 
  البيـــان

  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند

١١٦٢٠١٨٧٨١٤٦٦١٥٦٥٧٧٤١٠١٠٥٨٨٥٩١٤٦٢٢١٤١٢٣٦١٧٢٢١١٧٤٨٦١٥٦٥١٤٠٣١٣٩٦٦٠٣٨٥א

١٨٣٠٢٩٨٥٣٢٩٢٩٦١٣٧٩١١٤١٢٩١١٩٨١٦٦٢٨٥٢٦٤٥٨٨٢٤٠٧٧١٢٢٩١٦٣٢٩٨٣٨א
א ١٠٥٦١٦٠٥٩٠٥١٠٩٥٤٠٥٦٣٥٣٥٠٩٢١٤١٥٣٠٢٨٢٩١٨٦٣٢٧٤٢١٢٥١٣٥٩١٢٥٣א

١٨٩٨٣٠٤٨٤٧٥٣٠٥١٥١٥٦٣٣١٣٣١٤٣٤٩٩٦٤٥٥١٦٦٥٦٤٨٢٢٣٢٦٨١٢٤٢٩٨٧٤٨٤٤١
א א ١٠٩٩١٧٣٩٨٧٥١٥٥٨٠٣١٨٩٦٢٩٥٤٢٥٩١٣٢٤٨٩٢٦١٠٥٤٤٢٦١١٣٣٩٣٩٩٠٥١٠א

٣١١٠٥٣٢٤٦٩٧٣٩٦٢٠٩٠٦٩٢١٠٥١٠٥٨٣٥٨١٧٢٨٨٤٦٤٧٢٤٢٧٥٨٣٦٣٥٩٠٠٤٩٦٩

٩٩٨١٧٠٠٧٨١١١٣٥٣٧٢٩٩٣٩٤٠٧٥٤٦١٧٣٦٧٥٣١١٩٧٧٤٢١٢١١٨٦٣٧٨٧٣٦٩א

١٦٢٩٢٣٧٦٤٠٤١٩١٨٧٤٥٢٠٦٧٦٥٢٠٨٣٦١١٠٨٥٨٧١٩٤١٤٠١٩٠٠٤٢٠٨٠٠٥

١٢٧٥٣١٧٠٠٢٣٠٤١٣١٧٦٠٧٣٤٥٢٤٢٨٤٠٩٩٣٦٩١٠٩١٧٩٤٣٩٧٨٤٣٢٤٠٧٥٠١٤٦٩١٣٢٢١٠٢٧٢א

٢٠٤١٢٦٩٢٠١٧٢٠٦٩٢٠٥٥٥٥٧٤٩٤٢٥٠٨١٩١٢١١٥٢٩٤٥٣٣٢٣١٧٤٥٩٢٥٦٦א

١٣٠١١٥٥٧٨٧٨١٢٢٥٥١٥٥٧٤٢٣٥٩٣٥٩١٣١٦٤٢١٣٨٤١١٤٨٢١٤٨٦٣٠٤٤٤٨٦

א ١٣٢٣١٩٧٨٢٧٤١٩٧٩٢٨٩٣٢٥٨٦٢٩٤٤١٩١٥٢٥٨٧٣١٠١٨٩٣١٥٩٠٣٧٩١١٢٧א

١١٣٧١٣٥٣١٧٧٧٦٣٤٨٠٧٦١٦١٢١٩٨٦٣١٩٤٠٣٠٠١٢٣٢١٨٤٢٦٤٢א

٢٠٢٤٣٠٦٢٩٧٤٣١٧١٥٨٠١٥٠١٥٠١٦٥٦٠٨٧٦٢١٠٣٣٢٢٧٥٩١٨٣٥٢٤٨٢٦١٢٩١٦٧٦٨٦א

١٥٥٥٢١٩٠٤٩١١٨٦٧٨٧٣٣٤٥٥٤٠٢٣٢١٧٩١٠٥٦٤٣٣٧٤٠٦١٨٠٧٣٨٠٨٦٠٨

٢٣١٩٢٦٠٥٨٢٠١٣٦٦١٤٢٣٢٣٠٢٦٦٣٨٤٧١٤٢٧٠٠٤٢٤٦٦٦٨٢٤٩٦٣٨٧٥٨٠٤

١٠٥٣١٥٦١٦٧٣٧٧٣٤٢٦١٦٢٠١٦٩٥٤١٠٠١١٣٥٢٠١١٥١٢٠٨٧٣٥٠א

١١٠٧١١٥٢٣٩٣٤١٧٧١٣٩١١٣٦١٢٠٣١٩٤٦١٨٧٤٣٧٧٠٨٦٥١٧٧٩٣١١٥١٢١٠٥٢٢٦٦٠٨٦٩א

٣١٢٧٤٤٧٨٤٩٩٢٤١١٢٣٥٤٣٥٦٠٥٩٢٦٥٦١٢١٩٦٤٥٣٢٥٩٧٢٦٣٤٤٢٦٥٦٢٧٦٩א

١٤٩٤١٩٣٦١٧٨٨٥٤٤٢١١٠٣٥٣٣٢١٥٩٩١٢٤٣٦٧٣١٦٩٣٣١١٦٢٦٣٠٠٤١٤٥

١٧٨٣٢٣٨٢١٣٩١٢٧٦٢٣٠٩٦٢٩٢٦٤٨٨٣٥٩٤٢٥٠٣٨٥٠٢٥١٩٤٧٣٤٤٩٣٩٣א

٢٦١٤٣٣٤١١٦٢٨٥٤٢١٨٣٤٣١٣٥٧٥٤٩٨١٧٣٣٥٠٦٤٥٨٣٧٩٢٧٤٤٤٧٥٢٢٧٤א

٥٤٧٦٥٤٨٥٣١١٥٤٧٨٤٢١٩٥٩٩٣٦٠٥٣٨٣٢٠٦٥٤٥٦٦٨١٠٤٢٨א

١٥٠٦٢٤٤٦٥١٠٢٢٢١١٣٤١٠٢٤٦٣٧٩٣٤١٦١٢١٩٠٧٠٠١٧٨٠٤٠٨١٨٦٠א

  ٩٤٥٣١٥٢٦  ٤٠٨٢٧  ٨٨٩٥٤٣٠  ٢١٨  ٤٩٢٦٩٨٤  ٢٩٣  ١١٩٦٠١٧٨  ١٢١٩  ١٧٧٢٥٨٢٣  ٣٦٥٣  ٥١٠٢٣١١١  ٣٥٤٤٤  المجموع

األهمية 
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪٩,٤  ٪٠,٥  ٪٥,٢  ٪٠,٧  ٪١٢,٧  ٪٣  ٪١٨,٧  ٪٩  ٪٥٤  ٪٨٦,٨  النسبية



٢٠٠٥א א  

  ٥١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لإلقراضمصادر التمويل املتاحة 
  

  :سية التاليةلمؤسسة بالبنود الرئيمصادر التمويل املتاحة ل تتمثل

 
üëc@Zòîma‰Ûa@ÝíìànÛa@Š†b—ßZ@@ @
ال   .١ مليون دينـار مغطـى      )٢٤( ية العام بلغ رصيد رأس املال املدفوع واملدور يف ا       : رأس الم

 .بالكامل
   .مليون دينار )١٧,٧( االحتياطي يف اية العامبلغ رصيد  : االحتياطي العام .٢

 
bîãbq@Zòîma‰Ûa@Ë@ÝíìànÛa@Š†b—ßZ@@ @
  : االئتمانية المحليةتلتسهيالواالقروض  .١

 هـذه   أرصدةحيث بلغت    ،لمؤسسة من مصادر التمويل احمللية    التسهيالت والسلف املمنوحة ل    وهي

  .مليون دينار )٤٢,٨(ي يف اية العام القروض والتسهيالت االئتمانية كما ه
  :القروض الخارجية .٢

 التنميـة   بأعمـال ارجية اليت تم    القروض اليت حصلت عليها املؤسسة من مصادر التمويل اخل         وهي

مليـون   )١٣,٣( يف اية العام  وبلغت أرصدة القروض اخلارجية      ،عية والريفية يف البلدان النامية    الزرا
  .دينار
 :الودائع  .٣

 حصيلة فرق فائـدة قـرض       إيداعوالتعاون الدويل ناجتة عن     متثل وديعة تعود لوزارة التخطيط       وهي

 الفائدة املستحقة على القرض ويبلغ      أصلمن  ) ٪٢( بواقع   األردنيةباء  الصندوق الكوييت لسلطة الكهر   
  .مليون دينار يف اية العام ) ١٠,١(رصيد هذه الوديعة 

  
  
  
  
  



٢٠٠٥א א  

  ٥٢  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

   املسجلة باسم املؤسسةواملمتلكات املنقولة   غرياألموال
  

 وحن٢٠٠٥ة عام    املسجلة باسم املؤسسة كما هي يف اي        واملمتلكات غري منقولة ال األموالقيمة   بلغت

 املوضـحة فروع   دينار كأبنية وأراضي تابعة للمديرية العامة وال       ألف )٩٧١(  مليون دينار منها   )٢,٧(
 دينار قيمة أراضي مستملكه ومفوضه باسم املؤسسة مقابل         ألف )٣٣٢(  ومبلغ )١٨( يف اجلدول رقم  

الكها حسب قوانني وأنظمـة      حيث مت استم    عن التسديد  الذين ختلفوا املقترضني  فئة  ديون مترتبة على    
  . املؤسسة املرعية ذا اخلصوص

  
 

  احلسابات اخلتامية للمؤسسة 
حول احلسابات اخلتامية للمؤسسة الـواردة يف تقريـر مـدقق           املالية  تلخيص أهم املؤشرات     ميكن

 :رفق يف النقاط الرئيسية التاليةاحلسابات امل
لعمومية للمؤسـسة للـسنة املاليـة املنتهيـة يف          امليزانية ا  )أ( اردة يف بيان  توضح البيانات الو   )١

 مليـون دينـار   )١١٤,٧( بلغتوجودات املؤسسة قد  مل اإلمجاليةأن القيمة   ٣١/١٢/٢٠٠٥
 .٢٠٠٤ عام مليون دينار يف اية )١١٣,١( مقابل

أن  ٣١/١٢/٢٠٠٥بيان الدخل للـسنة املنتهيـة يف         )ب( ضح البيانات الواردة يف بيان    تو )٢
مليـون   )٦,٣٥(  بقيمـة  مليون دينار مقابل نفقات إمجالية    ) ٦,٩٨( لغتسة ب  املؤس إيرادات
 .دينار )٦٢٨٧٧٩(  املؤسسة هلذا العامإيراداتصايف  وبذلك بلغ ،دينار

ىل إ و )٪١٥,٤( ا يف اية العام حنو     جمموع موجودا  غت نسبة االحتياطي العام للمؤسسة إىل     بل )٣
 .)٪١٧,٤(أرصدة القروض القائمة 

دينار يف اية عـام     مليون   )٦٧,٤(  إىل ارتفعت جمموع املطلوبات  أن    املالية إىل  تشري البيانات  )٤
مـن   )٪٥٩( وشكلت ما نـسبته    ،٢٠٠٤دينار يف اية عام     مليون   )٦٧,١( مقابل٢٠٠٥
  .٢٠٠٥  موجودات املؤسسة يف اية عامإمجايل

  
  



٢٠٠٥א א  

  ٥٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١٨(جدول رقم 

א א א א ٣١/١٢/٢٠٠٥א

  قيمة البناء  األرضقيمة   انــالبي
استهالك البناء 

٢٠٠٥  

صافي قيمة 
البناء في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

الحركة خالل 
  ٢٠٠٥عام 

 األرض إجمالي
  والبناء

א ١٩٦٢٤,٠١٤٤٧١٩,٠٠٨٥٧٨٨,٧٦٠١٣٨٩٣٠,٢٤٨٠١٥٨٥٥٤,٢٤٨א
٦٢٣٩٦١٥٧٩٢١,٧٧٧٦٣٧٨,٠٥٨١٥١٥٤٣,٧١٩٠٢١٣٩٣٩,٧١٩א
א א ١٠٤٧,٩٤١١٢١٣٨,٩٢٨٤٨٥,٥٥٧١١٦٥٣,٣٧١٠١٢٧٠١,٣١٢א
٠٦٢,٨٣٤٢,٥١٣٦٠,٣٢١٠٦٠,٣٢١א
٠٩٩٩٩٨,٠٨٠٣٩٩٩,٩٢٣٩٥٩٩٨,١٥٧٤٠٠٩٥٩٩٨,١٥٧א

١٠٠٠,٠٢٢٠٨٩,٧٦١٨٨٣,٥٩٠٢١٢٠٦,١٧١٠٢٢٢٠٦,١٧١
١٤١٤,٠١٣٧٠٤٤,٣١٣٥٤٨١,٧٧٣١٣١٥٦٢,٥٤٠٥٢٢١٣٢٩٧٦,٥٤٠א

١١٠٤,٠٦٢٩٤,٥١٦٢٥١,٧٨١٦٠٤٢,٧٣٥٠٧١٤٦,٧٣٥
١٠٠٠,٠٢٣٥١,٠٧٢٩٤,٠٤٣٢٢٥٧,٠٢٩٠٣٢٥٧,٠٢٩

٢٠٠٠,٠٨٦١٥,٦٥٤٣٤٤,٦٢٦٨٢٧١,٠٢٨٢١٥١٠٢٧١,٠٢٨א
٠٣١٣٩,٥٠٩١٢٥,٥٨٠٣٠١٣,٩٢٩٠٣٠١٣,٩٢٩

٨٥٤٨,٣٨٥٥٣٧٧٢,٣٩٣٢١٥٠,٨٩٦٥١٦٢١,٤٩٧٠٦٠١٦٩,٨٨٢
٢,٠١٢٨٤٩٦,١٣١٥١٣٩,٨٤٥١٢٣٣٥٦,٢٨٦٠١٢٣٣٥٨,٢٨٦א
٠١٥٢٣٢,٧٥٧٦٠٩,٣١٠١٤٦٢٣,٤٤٧٠١٤٦٢٣,٤٤٧א

٠٨,٤٥٣٠,٣٣٨٨,١١٥٠٨,١١٥
٠١٤٨,٠٧٢٥,٩٢٣١٤٢,١٤٩٠١٤٢,١٤٩א
٠١١٦٤٢٤,٩٥٩٤٦٥٦,٩٩٨١١١٧٦٧,٩٦١٠١١١٧٦٧,٩٦١א

 ٩٧١٣٣٢,٠٢٧  ١١٣٧  ٨٧٢٠٥٨,٧٠١  ٣٦٣٩٩,٥١٦ ٩٠٨٤٥٨,٢١٧  ٩٨١٣٦,٣٢٦  وعــالمجم

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 



٢٠٠٥א א  

  ٥٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤسسة اإلقراض الزراعي
  مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل وإداري

عمان 
َ

   اململكة األردنية اهلامشية–
  
  
  
  

  البيانات املالية
   مدقق احلساباتوتقرير

  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٠٥א א  

  ٥٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  

  مؤسسة اإلقراض الزراعي
  مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل وإداري

عمان 
َ

   اململكة األردنية اهلامشية–
  
  

 
                  

  بيان  صفحة فهــرس

  ٥٦  تقرير مدقق الحسابات

  أ ٥٨-٥٧  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١ما في الميزانية العمومية ك

  ب ٥٩  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١بيان الدخل للسنة المنتهية في 

  ج ٦٠  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١بـيان التغيرات في حقوق المؤسسة للسنة المنتهية في 

  د ٦١  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 -  ٧١-٦٢  ليةإيضاحات حول البيانات الما

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٠٥א א  

  ٥٦  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

١٠٥١٨٠٠٦٨  
  تقرير مدقق الحسابات

  
  

  السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمين
  مؤسسة اإلقراض الزراعي

  مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري
   المملكة األردنية الهاشمية–عَمان 

  

كما في ) مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري    (عي  لقد دققنا الميزانية العمومية لمؤسسة اإلقراض الزرا      
 وكل من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المؤسسة وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهيـة بـذلك                  ٢٠٠٥ كانون األول    ٣١

ي حسابات هو إبداء الرأي فيها اسـتنادا        إن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة المؤسسة وأن مسؤوليتنا كمدقق           . التاريخ  
  .ألعمال التدقيق التي قمنا بها

  

باستثناء ما هو وارد في الفقرة الالحقة أدناه، فقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب أن نقوم بتخطـيط وتنفيـذ                  
وضوع الفحص ال تتضمن أية أمور مادية أظهرت علـى          أعمال التدقيق بهدف التوصل إلى قناعة معقولة بأن البيانات المالية م          

وتشتمل أعمال التدقيق التي قمنا بها الفحص االختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الـواردة ضـمن                .  غير حقيقتها 
ها إدارة المؤسـسة فـي      كما اشتملت على تقييم لألصول المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي استندت إلي           ، البيانات المالية 

وفي اعتقادنا أن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل أساسا معقـوال نـستند   .  إعداد البيانات المالية وتقييما عاما لطريقة عرضها      
  .إليه في إبداء رأينا على تلك البيانات

  
 ١٣,٣٣٥,٧١١ المؤسسة والبالغ    لم نتمكن من مطابقة تثبيت وزارة التخطيط والتعاون الدولي للقروض الخارجية مع رصيد             -

 بسبب تثبيت الوزارة للقروض بالعمالت األجنبية والمتضمنة فروقات أسـعار           ٢٠٠٥ كانون األول    ٣١دينارا أردنيا كما في     
 .صرف العمالت األجنبية التي ال تتحملها المؤسسة

  
ل في بيان الدخل والذي بموجبـه يـتم قيـد           ، تتبع المؤسسة سياسة األساس النقدي المعد      )و/٢(كما هو مبين في اإليضاح رقم       

  .أما المصروفات فيتم قيدها عند االستحقاق، الفوائد على القروض واإليرادات األخرى عند تحصيلها الفعلي
  

، عدالةباستثناء تأثير ما هو مشار إليه في الفقرة أعاله على البيانات المالية، برأينا أن البيانات المالية المشار إليها أعاله تظهر ب                    
مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي       ( المركز المالي لمؤسسة اإلقراض الزراعي    ، من كافة النواحي الجوهرية   

 ونتائج أعمالها والتغيرات في حقوقها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بـذلك التـاريخ            ٢٠٠٥ كانون األول    ٣١كما في   ) وإداري
  ).و/٢(داد التقارير المالية ووفقا لألساس النقدي المعدل المبين في اإليضاح رقم وفقا للمعايير الدولية إلع

  
  عن طالل أبوغزاله وشركاه

  

      ستيف شوقي كرادشه
  )  فئة أ ٧٥٦إجازة رقم ( 
  

  ٢٠٠٦ نيسان ٢٠عَمان في 



٢٠٠٥א א  

  ٥٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 

 بيان أ     
 ٢٠٠٥ كانون األول ٣١الميزانية العمومية كما في 

        

    إيضاحات  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤

  الموجودات    دينار أردني  دينار أردني

٣  ٧،٦٤٩،٥٦٠  ٥،٠٩٤،٦٦٨ 
 

  نقد ونقد معادل 
٤  ٢،٨٧٨،٠٠٩  ٢،١٢٦،٢١٥ 

 
  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

٥  ١٠١،٠٨٧،٢٧٨  ١٠٢،٩٨٢،٩٩٠ 
 

  قروض ممنوحة
٣٧٠،٦٧٢  ٥٥٩،٧٩٥ 

 
٦ 

 
  استثمارات

٧  ١،٨٤٠،٤٧٦  ١،٩٤١،١٩١ 
 

  ممتلكات وآالت ومعدات
٥٢٣،٢٧٢  ١٦٨،٩٧٩ 

 ٨ 
 

مخصصات تم رصدها لشراء ممتلكات وآالت 
 ومعدات

٣٣١،٩٩٠  ٢٤٨،٤٨٣ 
 ٩ 

 
أراضي مستملكة للمؤسسة مقابل قروض 

 المزارعين

١١٤،٦٨١،٢٥٧ ١١٣،١٢٢،٣٢١    
 مجموع الموجودات

 



٢٠٠٥א א  

  ٥٨  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  
  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 

بيان أ    

 ٢٠٠٥ كانون األول ٣١ة العمومية كما في الميزاني
        

  المطلوبات وحقوق المؤسسة  إيضاحات  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤

  المطلوبات    دينار أردني دينار أردني

  وديعة فرق فائدة قرض الصندوق الكويتي  ١٠ ١٠،٠٥٢،٩٥٣ ٩،٥٠٨،٣٦٩

  أمانات   ١١ ٩٠٨،٩٧٠ ٧٠٧،٤٧٠

  رق فائدة القروض األلمانيةف  ١٢ ٢٥٣،٢٧٣ ٢٣٣،٥٢٨

  قروض وسلف دائنة   ١٣ ٥٦،١٥٦،١٣٤ ٥٦،٦٧٥،٧٦٢

  مجموع المطلوبات   ٦٧،٣٧١،٣٣٠ ٦٧،١٢٥،١٢٩
       

  حقوق المؤسسة    

  رأس المال   ٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢٤،٠٠٠،٠٠٠

   العاماالحتياطي   ١٧،٠٣٧،٣٤٢ ١٥،٦٥١،٢٥٨

   بيان ج-ض السنة فائ   ٦٢٨،٧٧٩ ١،٤٠١،٣٩٥

   الموظفينإسكانصندوق   ١٤ ٤،٩١٩،٤٧٤ ٤،١٦٩،٤٧٤

  موجودات/فرق فائدة القروض األلمانية  ١٢ ٧٧٥،٠٦٥ ٧٧٥،٠٦٥

  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات    )٥٠,٧٣٣( -

  مجموع حقوق المؤسسة  ٤٧،٣٠٩،٩٢٧ ٤٥،٩٩٧،١٩٢

١١٤،٦٨١،٢٥٧ ١١٣،١٢٢،٣٢١  
  مجموع المطلوبات وحقوق المؤسسة 



٢٠٠٥א א  

  ٥٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 

 بيان ب     
 ٢٠٠٥ كانون األول ٣١ة في بيان الدخل للسنة المنتهي

        
   إيضاحات  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤
      دينار أردني دينار أردني
 فوائد مقبوضة عن القروض الممنوحة  ١٥  ٦،٦١٧،١٢١ ٦،٤٨٤،٩٦١
  مقبوضات مختلفة    ٢٣،١٤٦ ٢٤،٠١٢
  مقبوضات أجور الكشف    ٢١،٤٧٩ ١٥،١٣٥

 ادات نشاط المؤسسة الرئيسيمجموع إير    ٦،٦٦١،٧٤٦ ٦،٥٢٤،١٠٨
  :يطرح      

  مصاريف إدارية  ١٦  )٣،٠٥٨،٩٩٤( )٢،٧٩٦،٨٣٠(
  فوائد مدفوعة    )٣،١٥٤،٠٨٩( )٢،٣٦٠،١٨١(

  مجمل ربح نشاط المؤسسة الرئيسي    ٤٤٨،٦٦٣ ١،٣٦٧،٠٩٧
 استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات) خسائر(أرباح     ١٦٧،١٧٠ )٨٥٣(

  فوائد بنكية    ١٠٨،٥٤٨ ٣٦،٣٦٣
  إيراد تأجير مبنى    ٢٢،٠٠٠ ٢٢،٠٠٠
  أرباح استثمار في شركة زميلة    ٢٠،٧٨٨ ١١،٢٥٠

 خسائر استثمارات في مشاركات متوفرة للبيع    )١٣٨،٣٩٠( )٦،٦٥١(
 التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع    - )١٩،٨٩٨(
  تقييم استثمار في شركة زميلةخسارة    - )٧،٩١٣(

   بيان ج -فائض السنة     ٦٢٨،٧٧٩ ١،٤٠١،٣٩٥
        



٢٠٠٥א א  

  ٦٠  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  مؤسسة اإلقراض الزراعي
  مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  شمية المملكة األردنية الها–عمان 
  

  ٢٠٠٥ كانون األول ٣١بيان التغيرات في حقوق المؤسسة للسنة المنتهية في 
  بيان ج

  

صندوق إسكان   فائض السنة  االحتياطي العام  رأس المال
  الموظفين

فرق فائدة 
القروض 
 /األلمانية
  موجودات

التغير المتراكم 
في القيمة 
العادلة 

  لالستثمارات

  اإلجمالي

  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  

  ٤٤٤٨٤٤١١  ١٧٢٦٩  ٧٧٢٨٤١  ٣٦٦٩٤٧٤  ٤٦١٦٨٠  ١٥٥٦٣١٤٧  ٢٤٠٠٠٠٠٠   ٢٠٠٤ كانون ثاني ١رصيد 

  -  -  -  -  )٤٦١٦٨٠(  ٤٦١٦٨٠  -  المحول من فائض السنة السابقة

المحول من الموازنة لصندوق إسكان 
  ٥٠٠٠٠٠  -  -  ٥٠٠٠٠٠  -  -  -  الموظفين

  )٣٧٣٥٦٩(  -  -  -  -  )٣٧٣٥٦٩(  -  تعديالت سنوات سابقة

التغير في القيمة العادلة الستثمارات 
  )١٧٢٦٩(  )١٧٢٦٩(  -  -  -  -  -  متوفرة للبيع

  ١٤٠١٣٩٥  -  -  -  ١٤٠١٣٩٥  -  -   بيان ب–فائض السنة 

التغير في فرق فائدة القروض 
  موجودات/األلمانية

-  -  -  -  ٢٢٢٤  -  ٢٢٢٤  

  ٤٥٩٩٧١٩٢  -  ٧٧٥٠٦٥  ٤١٦٩٤٧٤  ١٤٠١٣٩٥  ١٥٦٥١٢٥٨  ٢٤٠٠٠٠٠٠  بيان أ-٢٠٠٤ أول   ك٣١رصيد 

  -  -  -  -  )١٤٠١٣٩٥(  ١٤٠١٣٩٥  -  المحول من فائض السنة السابقة

  )١٥٣١١(  -  -  -  -  )١٥٣١١(  -  المحول لحساب االحتياطي العام

المحول من الموازنة لصندوق إسكان 
  ٧٥٠٠٠٠  -  -  ٧٥٠٠٠٠  -  -  -  الموظفين

 في القيمة العادلة الستثمارات التغير
  متوفرة للبيع

-  -  -  -  -  )٥٦٦٦٧(  )٥٦٦٦٧(  

  ٥٩٣٤  ٥٩٣٤  -  -  -  -  -  ربح تقييم استثمار في شركة زميلة

  ٦٢٨٧٧٩  -  -  -  ٦٢٨٧٧٩  -  -   بيان ب–فائض السنة 

  ٤٧٣٠٩٩٢٧  )٥٠٧٣٣(  ٧٧٥٠٦٥  ٤٩١٩٤٧٤  ٦٢٨٧٧٩  ١٧٠٣٧٣٤٢  ٢٤٠٠٠٠٠٠   بيان أ–٢٠٠٥ أول  ك٣١رصيد 

  

  
  ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليةإ

  



٢٠٠٥א א  

  ٦١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 
 بيان د   

 ٢٠٠٥ كانون األول ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
٢٠٠٥  ٢٠٠٤    
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  دينار أردني دينار أردني
  فائض السنة  ٦٢٨،٧٧٩ ١،٤٠١،٣٩٥

  :تعديالت لـ    

  االستهالك   ١٣٢،٨٥١ ١٢٨،٨٥٩

 التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع  - ١٩،٨٩٨

 يلةخسائر تقييم استثمار في شركة زم  - ٧،٩١٣

 خسائر استثمارات في مشاركات متوفرة للبيع  ١٣٨،٣٩٠ ٦،٦٥١

 استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات) خسائر(أرباح   )١٦٧,١٧٠( ٨٥٣

 :التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية    
  ذمم وأرصدة مدينة أخرى  )٧٥١,٧٩٤( )٤٨٣,١١٦(

  قروض ممنوحة  ١،٨٩٥،٧١٢ ٦،٣٨٤،٢٥٥

 وديعة فرق فائدة قرض الصندوق الكويتي  ٥٤٤،٥٨٤ ٣٣٠،٢٦٦

  أمانات  ٢٠١،٥٠٠ )٦٤,٤٥٧(

  فرق فائدة القروض األلمانية ١٩،٧٤٥ ٤٠،٢٥٤

 صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية  ٢،٦٤٢،٥٩٧ ٧،٧٧٢،٧٧١
      

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    
 مخصصات تم رصدها لشراء ممتلكات وآالت ومعدات  )٣٥٤,٢٩٣( )١٢٦,٢٢٩(
  شراء ممتلكات وآالت ومعدات  )٣٥,٩٦٦( )١٦٠,٩٤٩(

 المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  ١٧١،٠٠٠ -

 أراضي مستملكة للمؤسسة مقابل قروض للمزارعين  )٨٣,٥٠٧( )٥٧,٧٠٠(

 في األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم   )٣٠٢,٧٦٦( )٣٤٤,٨٧٨(
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

  قروض وسلف دائنة  )٥١٩,٦٢٨( )٥،٦٠١،٢٠٣(
  صندوق إسكان الموظفين  ٧٥٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠

  التغير في االحتياطي العام  )١٥,٣١١( )٣٧٣,٥٦٩(

 موجودات/فرق فائدة القروض األلمانية  - ٢،٢٢٤

 األنشطة التمويلية) المستخدم في(صافي النقد الناتج عن   ٢١٥،٠٦١ )٥،٤٧٢،٥٤٨(
  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل  ٢،٥٥٤،٨٩٢ ١،٩٥٥،٣٤٥
 النقد والنقد المعادل في بداية السنة  ٥،٠٩٤،٦٦٨ ٣،١٣٩،٣٢٣
  بيان أ-النقد والنقد المعادل في نهاية السنة   ٧،٦٤٩،٥٦٠ ٥،٠٩٤،٦٦٨

  

  ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليةإ



٢٠٠٥א א  

  ٦٢  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 

  حول البيانات المالية إيضاحات
        الوضع القانوني والنشاط ١
 راعي هي مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري أسست بموجـب قانون مؤسسة اإلقراض الز 

 خاص لتساهم في دعـم الزراعة وتنميتها وتطويرهـا في المملكة ورفع الكفاءة اإلنتاجية في القطاع الزراعي وزيادة   

        ٠اإلنتاج وتحسينه 
       السياسات المحاسبية الهامة ٢

   البيانات المالية المرفقة وفقا للمعايير الدولية إلعـداد التقارير المالية والتفسيرات ذات العالقة الصادرة عنتم عرض 

 وفيمـا يلي ملخصا ألهــم ، و أدناه /٢ رقم إيضاح في المذكورةلجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و 

      :السياسات المحاسبية المتبعة  
       النقد والنقد المعادل أ 

  ألهـداف إعـداد بـيان التدفقات النقدية، فإن بنـد النقد والنقـد المعـادل يتمثـل في النقـد في الصنـدوق  

      .والحسـابات الجاريـة والودائع لـدى البنـوك  

       أموال المؤسسة ب 

 ية، ويسري عليها وعلى تحصيلها قانون تحصيل األموال األميرية فيتعتبر أموال المؤسسـة من األموال األمير  

        .المملكة  

       في شركات زميلةاالستثمارات ج 

 من رأسمالها،% ٥٠إلى % ٢٠ في الشركات الزميلة، وهي التي تبلـغ نسبـة الملكية فيهـا االستثماراتتقيـم   

 ، يتم قـيد الفرق بين صافي المبالغ المتحصلة من البيع والقيمةثماراتاالستوعنـد بيع . بطريقة حقوق الملكية  

       .المسجلة في بيان الدخل  
      في مشاركات وأوراق مالية متوفرة للبيعاالستثمارات د 

  في حقــوق المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة كما في نهاية السنة، ويتم قيــد فروقات التقييماالستثماراتيتم تقييم   

 المؤسسة، أما إذا كان هنالك انخفاض دائم في قيمة االستثمارات فيتم تسجيل الخسائر المتراكمة المعترف بها في  

 ، يتم قيد الفرق بين صافي المبالغ المتحصلة من البيع والقيمة المسجلة فياالستثماراتوعند بيع . بيان الدخــل  

        .بيـان الدخل  
      تلكات واآلالت والمعداتالمم هـ 

  االستهالك بصافي القيمة الدفترية بعد تنزيل - باستثناء األراضي - يتم إثبات كافة الممتلكات واآلالت والمعدات   

  احتسابالسنوي مباشرة من صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في بداية السنة، حيـث يتم   

  استهالكي بطريقة القسط المتناقص على صافي القيمــة الدفترية في بدايـة السنـة، وال يتم  السنواالستهالك  

    .اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات خالل السنة  

      :تستخدم المؤسسة نسب االستهالك السنوية التالية  



٢٠٠٥א א  

  ٦٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
          

    %٤    أبنية  

    %١٠    سيارات  

    %٦     ولوازم أثاث  

    %١٥    كمبيوتر وتوابعه  

    %٢٠    لوازم مشغل الكراج  

    %١٥  آالت حاسبة وكاتبة الكترونية   

    %٦    مصعد كهربائي  

    %٦    مقسم الهاتف  

    %١٢    تدفئة  

    %١٥    آالت تصوير   

    %١٥    أجهزة فاكس  

    %١٥    تكييف  

 في حالة استبعاد أي من الممتلكات واآلالت والمعدات، يتم حـذف صافي القيمة الدفترية لألصـل المستبعد من  

   . من الحسابات وترحل النتيجة سواء ربح أو خسارة إلى بيان الدخلاالستبعادتاريخ   

      مقبوضات ومدفوعات المؤسسة و 

  ي بيان الدخل، وعلى أساس هــذا المبدأ المحاسبي فإن ما يتم اعتبارهتتبع المؤسسة األساس النقدي المعدل ف  

   األخــرى المحصلة فعال خالل العام، أما الفوائدواإليراداتإيرادا للمؤسسة يمثل فوائـد القروض الممنوحة   

  المصاريف فيتمالمستحقة وغير المحصلة فإنه يتم إدراجها ضمن اإليضاحــات حـول البيانات المالية، أمـا   

   .تسجيلها عند استحقاقها، وأن إتباع هـذا المبدأ يتناسب وطبيعة أعمال المؤسسـة وأنشطتها  

      العمالت األجنبية ز 

  تسجل المعامالت بالعملة األجنبية خالل السنة بالدينار األردني على أساس أسعار السـوق السائدة بتاريخ هذه  

  د الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبيـة بالدينار األردني على أسعار الصرف السائدة  وتقي٠المعامالت  

   .وتؤخذ الفروقات الناجمة عن التغير في أسعار الصرف الى بيــان الدخل، كمـا في نهاية السنة المالية  

      اإلعتراف في األصول واإللتزامات المالية ح 

   والتزامات المؤسسة المالية بثبات من سنة ألخـرى على أسـاس طريقة المحاسبـة في أصـولاالعترافيتم   

       .بتاريخ المتاجرة  

      األدوات المالية ط 

 تعرف األداة المالية بأنها أي عقد ينتج عنه أصل مالي في منشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكيـة في منشـأة  

 ات المالية للمؤسسـة بشكل رئيسي من النقـد، أرصـدة البنوك، الذمم والسلف المدينة، تتألف األدو. أخــرى  

    .االستثمارات، األمانات الدائنة والقروض المدينة والدائنة  

    ٠تبين بعض الفقرات الواردة أعاله السياسات المحاسبية المتعلقة بهذه األدوات المالية  
  



٢٠٠٥א א  

  ٦٤  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

      نقد ونقد معادل ٣

      :يتألف هذا البند مما يلي  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    
    دينار أردني  دينار أردني  
  جاري-بنك اإلسكان للتجارة والتمويل   ٢،٢٩٨،٦١٣  ٢،١٧٧،٣٤٩  
  وديعة-بنك الصادرات والتمويل   ٢،١٩٦،٩٣٥  -  

  وديعة- والتمويل لالستثمارالبنك األردني   ١،٠٦٨،٩٩٧  ١،٠١٢،٨٨٢  

  وديعة-البنك األردني الكويتي   ١،٠٠٩،٤٥٢  -  

  جاري-البنك المركزي األردني   ٩٢١،٠٨٣  ٨١٧،٤٢٦  
  جاري-القرى الصحية /البنك العربي  ٨٧،٩٤٤  ٦٢،١٣٢  
  وديعة-الوحدات /البنك العربي  ٣٠،٠٥٨  -  
  جاري- بنك القاهرة عمان   ١٩،١٣٠  ٦٩٢،٣٨٦  

  جاري-  الدولي اإلسالميبنك العربي ال  ١٧،٣٤٨  ١٤٨،٩٠٧  

  وديعة-العبدلي /البنك العربي  -  ١٨٣،٥٨٦  

  المجموع  ٧،٦٤٩،٥٦٠  ٥،٠٩٤،٦٦٨  
     ذمم وأرصدة مدينة أخرى ٤
      :يتألف هذا البند مما يلي  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    
    دينار أردني  دينار أردني  
 ق إسكان الموظفينسلفة صندو  ٢،٧٥٠،٠٠٠  ٢،٠٠٠،٠٠٠  

  الجرارات الزراعية- ذمة وزارة الزراعة   ١٠٢،٠٦٦  ١٠٢،٠٦٦  

  سلف متنوعة  ١٣،٨١٠  ١٣،٩٣٤  

  أخرى  ١٢،١٣٣  ١٠،٢١٥  

  المجموع  ٢،٨٧٨،٠٠٩  ٢،١٢٦،٢١٥  
      قروض ممنوحة ٥

     :يتألف هذا البند مما يلي  أ 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    
    ار أردنيدين  دينار أردني  

 قروض متوسطة األجل  ٧٦،٠٧٥،٥٣٢  ٧٦،٥٢٦،٩٣٢  

 قروض طويلة األجل  ١٢،٨٥١،٨٩٢  ١٥،٠٣٣،١٤٠  

 قروض قصيرة األجل  ٣،٤٨٢،٠٧٧  ٣،٦٩٠،٢٥٢  

  قروض موسمية  ٣،٧٠٣،٢٧٥  ٣،٦٤٥،١٦٧  

 قروض إسكان الموظفين  ٤،٩٧٤،٥٠٢  ٤،٠٨٧،٤٩٩  
  لمجموعا  ١٠١،٠٨٧،٢٧٨  ١٠٢،٩٨٢،٩٩٠  

  .إن كافة القروض أعاله مضمونة برهونات على األراضي والعقارات ب 
  

  

  



٢٠٠٥א א  

  ٦٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

             
           استثمارات٦

         :يتألف هذا البند مما يلي  أ 

مشاركات متوفرة  شركة زميلة    
 للبيع

أوراق مالية 
     متوفرة للبيع

     )ب/٦إيضاح ( )ج/٦إيضاح ( )د/٦إيضاح (  المجموع  

    دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني  

 ٢٠٠٤ كانون الثاني ١رصيد  ٢٩٠،٠٠٠ ١٨٦،٨٣٩ ١٣٤،٦٨٧  ٦١١،٥٢٦  

  استثماراتخسائر استبعاد - )٦,٦٥١( -  )٦,٦٥١(  
 

 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات - )٣٧,١٦٧( -  )٣٧,١٦٧(  

 خسائر استثمار في شركة زميلة - - )٧,٩١٣(  )٧,٩١٣(  

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١رصيد  ٢٩٠،٠٠٠ ١٤٣،٠٢١ ١٢٦،٧٧٤  ٥٥٩،٧٩٥  

 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات )٥٦,٦٦٧( )١٣٨,٣٩٠( - )١٩٥,٠٥٧(  

 أرباح استثمار في شركة زميلة - - ٥،٩٣٤  ٥،٩٣٤  

 ٢٠٠٥ كانون األول ٣١رصيد  ٢٣٣،٣٣٣ ٤،٦٣١ ١٣٢،٧٠٨  ٣٧٠،٦٧٢  
             

 

يمثل االستثمار في األوراق المالية المتوفرة للبيع مساهمة المؤسسة في أسهم الشركة األردنية لتجهيز وتسويق ب
هم س)  ٣٣٣,٣٣٣بواقع % ( ٥,٥٥٦ حيث تبلغ نسبة مساهمـة المؤسسة -  شركة مساهمة عامة -الدواجن 

 سهم) ٥,٠٠٠(وقد بلغت األسهم المحجوزة عن بدل عضوية مجلس اإلدارة 
  

 

تمثل االستثمـارات في مشاركات متوفرة للبيع مساهمـة المؤسسـة في أسهم الشركة األردنية لتسويق ج
 المؤسسة  حيــث تبلغ نسبـة مساهمة- شركـة ذات مسؤولية محـدودة - وتصنيع المنتوجـات الزراعية 

 اتخاذ قرار بيع هذه ٢٠٠٥ كانون األول ١٨،حيث تم بتاريخ )  سهم٣٠٦,٠٩٠بواقع %) (١,٨٠٤(
  االستثمارات ولم يتم االنتهاء من إتمام إجراء البيع وتحديد قيمة المبلغ المستحق للمؤسسة 

  

 
 -تعبئتها يمثل االستثمـار في شركة زميلة مساهمة المؤسسة في أسهم الشركة األردنية لتجهيز األسمدة و د

   ٠) سهم ٥٦,٢٥٠بواقع % ( ٢٥ حيث تبلغ نسبة مساهمة المؤسسة -شركة ذات مسؤولية محدودة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٠٥א א  

  ٦٦  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

ممتلكات وآالت ٧
              ومعدات

 
أظهرت الممتلكات واآلالت والمعدات في تاريخ البيانات 

         :المالية على النحو التالي 

 صافي القيمة          صافي القيمة    

 الدفترية    التكلفـــــة  الدفترية    
 ٣١رصيد     ٣١رصيد       ١رصيد     
 كانون األول    كانون األول      كانون الثاني    

استهالك   ٢٠٠٥  حذوفات  إضافات ٢٠٠٥  البيــان 
 ٢٠٠٥  السنة

    
دينار   دينار أردني

دينار   أردني
دينار   دنيدينار أر  أردني

 دينار أردني  أردني

 ٩٨،١٣٦  -  ٩٨،١٣٦  )٢،٣٠٠(  -  ١٠٠،٤٣٦  أراضي 

 ٨٧٣،١٩٥  ٣٦،٣٩٩  ٩٠٩،٥٩٤  )١،٥٣٠(  ١،١٣٧  ٩٠٩،٩٨٧  أبنية 

 ٣٥٥،٤٨٦  ٣٩،٤٩٨  ٣٩٤،٩٨٤  -  -  ٣٩٤،٩٨٤  سيارات 

 ٢٢٩،٦٠١  ١٣،٦٥٥  ٢٤٣،٢٥٦  -  ١٥،٦٦٨  ٢٢٧،٥٨٨  أثاث ولوازم 

 ٢٠٦،٩٨٦  ٣٤،٢٧٨  ٢٤١،٢٦٤  -  ١٢،٧٤٦  ٢٢٨،٥١٨  يوتر وتوابعهكمب 

 
لوازم مشغل 

 ١٤٧  ٣٧  ١٨٤  -  -  ١٨٤  الكراج

 
آالت حاسبة وكاتبة 

 ٨،٢١٩  ١،٤٤٨  ٩،٦٦٧  -  ١٥  ٩،٦٥٢  الكترونية

 ١٨،٨٨١  ١،٢٠٥  ٢٠،٠٨٦  -  -  ٢٠،٠٨٦  مصعد كهربائي 

 ٦،٨٧٦  ٣٩٤  ٧،٢٧٠  -  ٦٩٥  ٦،٥٧٥  مقسم الهاتف 

 ١٥،٨٤٨  ٢،١٦١  ١٨،٠٠٩  -  -  ١٨،٠٠٩  تدفئة 

 ١٧،٣٤٤  ٢،٨١١  ٢٠،١٥٥  -  ١،٤١٥  ١٨،٧٤٠  آالت تصوير 

 ٥،٠١٧  ٨٠٦  ٥،٨٢٣  -  ٤٥٠  ٥،٣٧٣  أجهزة فاكس 

 ٤،٧٤٠  ١٥٩  ٤،٨٩٩  -  ٣،٨٤٠  ١،٠٥٩  تكييف 

 ١،٨٤٠،٤٧٦  ١٣٢،٨٥١  ١،٩٧٣،٣٢٧  )٣،٨٣٠( ٣٥،٩٦٦  ١،٩٤١،١٩١  المجموع 

              
مخصصات تم رصدها لشراء ممتلكات ٨

          وآالت ومعدات

 

 دينارا أردنيا  ٥٢٣,٢٧٢ والبالغ ٢٠٠٥، ٢٠٠٤ ي يمثل هذا البند المبلغ الذي تم رصده من المخصصات المالية لعام
 الحاسوب ونظام اإلطفاء واإلنذار التلقائيلغاية بناء فرع معان وشراء برمجيات وأجهزة لتطوير نظام 

  
  

  



٢٠٠٥א א  

  ٦٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

   أراضي مستملكة للمؤسسة مقابل قروض المزارعين ٩

 يمثل هذا البند أموال غير منقولة أحيلت على المؤسسـة عن طريق المزايدة العلنيـة نتيجـة طرحهـا للبيـع بسبب 

     .تخلف المقترضين عن التسديد 

     الصندوق الكويتيوديعة فرق فائدة قرض ١٠

  حصيلة فرق فائدة قرضإيداعيمثل هذا البند وديعة تعود لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لدى المؤسسـة ناتجة عن  

 من أصل الفائدة المستحقة على هذا القرض، تودع في حسـاب% ٢الصندوق الكويتي لسلطة الكهرباء األردنية بواقع  

 ٠تضاف كل ستة أشهر إلى رصيد هذا الحساب% ٥ر٥ئدة مقدارها توفير خاص بالمؤسسة وبفا 

      أمانــــات ١١

     :يتألف هذا البند مما يلي  أ   

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    

    دينار أردني دينار أردني  

 اإلنذارأمانات عطاء الكمبيوتر وجهاز   ٣٥٤،٢٩٣ -  

 ب/١١ حإيضا -أمانات قيد التصفية  ٢١٧،١٢٣  ٢٥٥،١٨٧  

 أمانات توفير المقترضين ٢٠٦،٠٧٨  ٢٣٨،٨٠٥  

 معان/أمانات عطاء مبنى فرع المؤسسة  ٣٤،٧٩٨ ١٦٨،٩٨٨  

  أمانات فسائل النخيل  ٥٤،٩٢٨ ٢٩،٣٩٥  

 اإلسكانأمانات صندوق  ٩،٥٠٥  ٦٠  

  أمانات أخرى ٣٢،٢٤٥  ١٥،٠٣٥  

  
  المجموع ٩٠٨،٩٧٠  ٧٠٧،٤٧٠

 .MB نظام إلى دينارا أردنيا والذي يمثل أمانات نظام الوانج نتيجة نقل بياناته ١٥٦,٥٣٧ البند مبلغ يتضمن هذا ب  

١٢ 
     فرق فائدة القروض األلمانية

 .يمثل هـذا البنـد فروقات أسعار الفائدة على قروض بنك االعمار األلماني األول والثاني والثالث المعادة للمؤسسـة 
      ئنةقروض وسلف دا ١٣

     :يتألف هذا البند مما يلي  أ   

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    

   دينار أردني دينار أردني  

 ب/١٣ إيضاح -قروض خارجية  ١٣,٣٣٥,٧١١  ١٧,٩٦٢,٧٨٤  

 ج/١٣ إيضاح -قروض محلية وسلف  ٤٢,٨٢٠,٤٢٣  ٣٨,٧١٢,٩٧٨  

  المجموع  ٥٦،١٥٦،١٣٤  ٥٦،٦٧٥،٧٦٢  



٢٠٠٥א א  

  ٦٨  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

    :لخارجية مما يلي تتألف القروض ا ب

 ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    

    دينار أردني دينار أردني 
  تنويع مصادر الدخل-قرض الصندوق العربي   ٤،٥٨٣،١٤٠  ٥،٢٣٠،٢٢٩ 
  قرض إيفاد الثاني  ٢،٩٨٧،٧٦٥  ٣،٥٤٥،٦٩٦ 
  قرض إيفاد الثالث  ١،٠٣١،٢٨١  ١،١٧٢،٥٦٣ 
  نهر اليرموك- نمية قرض الصندوق الدولي للت  ٩٣٤،٤٩١  ٦٦٦،٥٠٣ 
 واالجتماعي االقتصاديقرض الصندوق العربي لإلنماء   ٦٩١،٠٧٩  ٦٩١،٠٧٩ 
  القرض الثاني-قرض منظمة اإلنماء الدولية   ٥١٦،٤٦٢  ٥٧٥،٣٠٠ 

 قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ٥٠٢،٥٤٠  ١،٥٢٤،٤٢٠ 

 رض الثاني الق-قرض بنك األعمار األلماني   ٤٣٩،٠٦٨  ٦٧٠،٣٣٣ 
  القرض األول-قرض منظمة اإلنماء الدولية   ٣٨٦،٩٠٦  ٤٦٠،٦٦٤ 

  القرض الثاني- األوروبية االقتصاديةقرض المجموعة   ٢٩٨،٣٢٧  ٣٢٨،٣٥٥ 

  القرض الخامس-قرض بنك األعمار األلماني   ٢٧٠،١٧٨  ٦٦٤،٧٥٦ 

 ل القرض األو-قرض بنك األعمار األلماني   ٢١٧،٢٠١  ٣٣٢،٩٠٦ 

  القرض الرابع-قرض بنك األعمار األلماني   ١٧٦،٠٣٢  ٣١٧،٥٤٣ 

  القرض الثالث-قرض بنك األعمار األلماني   ١٦١،٤٣٢  ٢٦٥،٧٠٨ 
  القرض األول- األوروبي االستثمارقرض بنك   ٧٦،١٥٣  ١٢١،٨٤٥ 
  القرض الثاني- األوروبي االستثمارقرض بنك   ٤٦،٤٩٤  ١،١٨٨،٩٣٢ 

  القرض األول- األوروبية االقتصاديةقرض المجموعة   ١٧،١٦٢  ٢٠٥،٩٥٢ 

  المجموع  ١٣،٣٣٥،٧١١  ١٧،٩٦٢،٧٨٤ 
  دينار أردني، كمــا أن  ٣,٧٨٠,٠٠٠ سوف تبلغ ٢٠٠٦األقساط المستحقة على القروض الخارجية خالل عام  

 . دينار أردني١,٢٦٠,٠٠٠ سوف تبلغ ٢٠٠٦الفوائد المستحقة على القروض الخارجية خالل عام  
  الموقعة ما بين المؤسســة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي فإنه يتم تسديد اإلقراضبموجـب اتفاقيات إعادة  

 األقساط والفوائد المستحقة على القروض الخارجية بالدينار األردني وحسـب سعر الصرف المعتمـد في تاريخ  

 . من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدوليالسحب وأيـة فروقات عملة يتم تحملها 
    :تتألف القروض المحلية والسلف مما يلي  ج

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤    

    دينار أردني دينار أردني 

 سلفة البنك المركزي األردني   ٢٢،٧١٧،٢٢٩   ٢٠،٢٩٣،٧٣٣ 

  سندات الخزينة-قرض البنك المركزي األردني    ١٠،٠٠٠،٠٠٠   ١٠،٠٠٠،٠٠٠ 

  وزارة المالية- سلف األضرار    ٦،٦٨٣،٠٦٣   ٦،٧٨٣،٦٥٧ 

  وزارة المالية-اإلعفاءات    ٢،٨٦١،٠٠٤  - 

  الري بالرشاشات-قرض سلطة وادي األردن    ٤٤٠،٠٠٦   ٤٤٠،٠٠٦ 

 قرض مشروع القرى الصحية   ١١٩،١٢١   ١٠٩،٤٢١ 

 جرارات زراعية/قروض وزارة الزراعة   -   ١،٠٨٦،١٦١ 

 
  المجموع  ٤٢،٨٢٠،٤٢٣  ٣٨،٧١٢،٩٧٨

  



٢٠٠٥א א  

  ٦٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

        

  دينارا أردنيا، كمــا أن  ٦,٢٣٩,٥٠٤ سوف تبلغ ٢٠٠٦األقساط المستحقة على القروض المحلية خالل عام   

 . دينار أردني٩٠٠,٠٠٠ سوف تبلغ ٢٠٠٦الفوائد المستحقة على القروض المحلية خالل عام   

 صندوق إسكان الموظفين ١٤
    

    :يتألف هذا البند مما يلي  أ 

        

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    

    دينار أردني  دينار أردني  
  رأس المال   ١،٨٨٠،٠٠٠  ١،٨٨٠،٠٠٠  

 ب/١٤ إيضاح - سلف قروض إسكان الموظفين   ٢،٧٥٠،٠٠٠  ٢،٠٠٠،٠٠٠  

  احتياطي عام  ٢٨٩،٤٧٤  ٢٨٩،٤٧٤  

  المجموع  ٤،٩١٩،٤٧٤  ٤،١٦٩،٤٧٤  

 
 ، فقـد قـرر مجلـس الوزراء في جلسته٢٠٠٥ آذار ٢٤ بتاريخ ١٤٢٦بناء على كتاب رئاسـة الوزراء رقم  ب

 ١٠٧٦٢ الزراعـي رقم اإلقراض الموافقة على قرار مجلـس إدارة مؤسسة ٢٠٠٥ آذار ٢٢المنعقدة بتاريخ   

 اإلقراضأردني مــن موازنة  دينار ٧٥٠,٠٠٠ والمتضمن تخصيص مبلـغ ٢٠٠٤ تشرين الثاني ٢٣بتاريخ   

  تكون هـذه القروض مضمونـةأن موظفي المؤسسـة شريطة إسكان لغايات قروض ٢٠٠٥الزراعي لسنة   

 .٢٠٠٥ دينار أردني خالل عام ٧٥٠,٠٠٠تم تحويل مبلغ . بالكامل من حيـث التحصيل والغطاء التأميني  

        
 فوائد مقبوضة عن القروض الممنوحة ١٥

   

 :يتألف هذا البند مما يلي  
     

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    

    دينار أردني  دينار أردني  
 فوائد قروض متوسطة األجل  ٥،٢٢١،٣٣٤  ٥،٠٢٧،٨١٤  

 فوائد قروض طويلة األجل  ٨٩٤،٦٠٠  ٩٥٢،٢٤٥  

 فوائد قروض قصيرة األجل  ٢٣٤،٥٤٠  ٢٧٥،٢١٤  

 سميةفوائد القروض المو  ٢٠٣،٧٧٤  ١٦٢،٨١٦  

 فوائد قروض صندوق اإلسكان  ٦٢،٨٧٣  ٦٦،٨٧٢  

  ٦،٦١٧،١٢١  ٦،٤٨٤،٩٦١ 
 

  المجموع

        
  



٢٠٠٥א א  
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 مصاريف إدارية ١٦
     

 
 :يتألف هذا البند مما يلي 

     

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    

    دينار أردني  دينار أردني  
 رواتب وأجور وملحقاتها  ٢،٥٠١،٤٢٩  ٢،٣٢٦،٦٣١  

 استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٣٢،٨٥١  ١٢٨،٨٥٩  

  بريد وهاتف وفاكس  ٥٧،٧٤٢  ٤٧،٣٨٣  

 وقود وقطع وإطارات ولوازم  ٥٦،٥٤١  ٣٩،١٨٠  

 قرطاسية ومطبوعات  ٥٢،٦١٥  ٤١،١٧٠  

 إنارة وتدفئة ومياه ومنافع عامة  ٤٤،٩٩٤  ٣٩،٦١٥  

 ان الموظفينتأمين سيارات وتأمين إسك  ٤٤،٠٠٤  ٣٢،٤٨٢  

  إيجارات  ٣٥،٨٦٨  ٢٩،٨١٦  

  تنظيفات  ٢٤،٩٠٤  ١٤،٥٤٦  

  أتعاب مهنية  ٢٤،٣٣٠  ١٥،٣٣٠  

 صيانة ممتلكات وآالت ومعدات  ٢٣،٩٨٤  ١٦،٤٩٨  

  مكافآت   ٢٣،٧٠٠  ٢٣،٥٠٠  

 اشتراكات ندوات ودورات وكتب  ١٥،١٠٧  ١٦،٠٤٣  

  معونات ومساعدات  ٥،٥٢١  ٦٤٠  

  متنوعة  ١٥،٤٠٤  ٢٥،١٣٧  

  
 المجموع  ٣،٠٥٨،٩٩٤  ٢،٧٩٦،٨٣٠

 

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٠٥א א  

  ٧١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

         األدوات المالية ١٧

         القيمة العادلة أ 

  
 إن القيمة الدفترية لألدوات المالية المتعلقة في النقد، الذمم والسلف المدينـة، االستثمـارات، األمانات الدائنـة 

 

  
       .ةقيمتها العادللقروض المدينة والدائنة تقارب وا

  
  حول هذه البيانات المالية القيم العادلة لهذه األدوات المالية، كما تبين السياسات المحاسبية فياإليضاحاتوتبين 

  

  
 .الطرق المستخدمة في تقييم هذه األدوات) ٢( رقم اإليضاح

    

 مخاطر االئتمان ب 
        

  
 .تحتفظ المؤسسة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية ذات ائتمان مناسب

   

   مخاطرة السعر ج 
      

  
         مخاطرة سعر السوق

  
 وتعرف بأنها الخطر الذي ينتج عنه تقلب في قيمة األدوات المالية نتيجـة التغير في أسعار السـوق، وتتمثل هذه 

 

  
 .الستثماراتالمخاطرة في ا

      

  
         مخاطرة أسعار الفائدة

  
 إن األدوات المالية الظاهرة في الميزانية العمومية غير خاضعة لمخاطرة أسعار الفوائد باستثناء الودائع والقروض 

  
 قروض وعلى ال% ٦إلى % ٢,٥الممنـوحة والقروض الدائنـة حيث بلغت أسعار الفائـدة على الودائـع ما بين 

  
 %.٥,٥ إلى% ١,٥وعلى القروض الدائنة ما بين % ٩إلى % ٥الممنوحة ما بين 

   

  
         مخاطرة تقلبات العملة

  
 يعرف خطر تقلبات العملة بأنه الخطر الناتج عن تذبذب قيمـة األدوات الماليـة نتيجة التغير في سعر صـرف

 

  
 دوات المالية المسماة بالدوالر األمريكي متدنية نظرا لثبات سعر صــرفإن المخاطرة المتعلقة باأل.  العمالت

 

  
 .الدينار األردني مقابل الدوالر األمريكي، أما المخاطرة  المتعلقة بالعمالت األخرى فقد تم أخذها بعين االعتبار

  

     كتاب المحامي ١٨
    

 ــد بلغـت القضايا المقامـة من المؤسسـة على الغير مبلغبناء على مــا جـاء في كتاب محامي المؤسسـة، فق 
 

     . دينارا أردنيا، وما زالت تلك القضايا  منظورة أمام المحاكم المختصة٣٤١,٣٤٢ 

         أرقام المقارنة ١٩

    .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب وعرض البيانات المالية للسنة الحالية 

@ @
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  وين املديرية العامة واإلدارات اإلقليمية وفروع املؤسسةعنا
  
  
  
  
  

   الشمالإقليمإدارة 
א–א
 ٧٢٥٩٦٩٩/٠٢  ٣٩٠٠  

  فرع اربد 
 ٧٢٤٦٠٤١/٠٢  ٤٧  

  فرع جرش 
א )−א(–א

 ٦٣٥٤٥٧٦/٠٢  ٧  

   فرع بني كنانة
א−א

 ٧٥٨٥٥٧٠/٠٢  ٢٤  

  فرع األغوار الشمالية 
א   א

٦٥٧٠٠٤٢/٠٢   ٤  

   فرع المفرق
א א א

 ٦٢٣٢٨٢٢/٠٢ ١٦  

  فرع الرمثا 
א א

 ٧٣٨٠٩٩٦/٠٢  ٤  

  فرع عجلون 
א א−א א

 ٦٤٢٠٠٧٤/٠٢  ١٨  

  فرع الكورة 

٦٥٢١٤٣٩/٠٢ ٨١  

  إدارة إقليم الوسط
א א א−א א

 ٥٦٢٢٧٧٤  ٦٨٤  

  فرع غرب عمان 
א א

א١٤١٧٠٠    ١١٨١٤א

 ٥٨٥٧٧٤٦  

  فرع جنوب عمان 
–א

א٣٨٨٠٥    ١١٥٩٣א
 ٤٧٤١٤٤٧  
  فرع الزرقاء 

 ٣٩٨٤٠٣٩/٠٥  ٤٦٣٣
  فرع السلط 

א
 ٣٥٥٠٣٠٩/٠٥  ١٦  

  فرع مأدبا 
א א

א٥  ١٧١١٠א
 ٣٢٤٤٥٩٧/٠٥

  فرع األغوار الوسطى 
 ٣٥٧١٣٥٧/٠٥ ٣٤  

  فرع الشونة الجنوبية 
אא א

 ٣٥٨١٥٣٩/٠٥  ٩٨  

  إدارة إقليم الجنوب
–א
 ٢٣٨٦١٦٥/٠٣  ٢٢

  فرع الكرك 
א– א

 ٢٣٨٦١٦٤/٠٣  ٢٢
  فرع غور الصافي 

א
 ٢٣٠٢٦٦٤/٠٣   ١١  

  فرع الطفيلة 
א א א

 ٢٢٤٣٤٥٠/٠٣  ٤٤  

  فرع معان 
א–א א

 ٢١٣٢٠٧٩/٠٣  ١٥  

  فرع العقبة 
א

א١٣    ٧٧١١٠א
 ٢٠١٦٨٣٥/٠٣
  فرع القصر 

א
 ٢٣١٥٩٦٠/٠٣  ٣٥  

   شارع الملك الحسين–العبدلي:المديرية العامة
א)٧٧(  )١١١١٨(א
℡٥٦٩٨٣٦٥   ٥٦٦١١٠٥  

www.acc.gov.jo 
adminacc@go.com.jo  
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