
1 
 

 

 ردنية الهاشميةالمملكة ال 

 

 

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 

 التقرير السنوي 

2018 
 

 

 

 إعداد وإشراف :

 الداء المؤسسي مديرية التخطيط وتطوير

 قسم الدراسات واإلرشاد
 

 



2 
 

 

 

عظممبن الحسين الاجاللة الملك عبد هللا الثاني   

 كلمات مضيئة

 لمعالجة الفقر والبطالة ""القطاع الزراعي مدخل 

 عبدهللا الثاني ابن الحسين
 



3 
 

 

 

 

 سمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني ولي العهد

  



4 
 

 المحتويات

 الصفحة البنــد

 مجلس إدارة المؤسسة

 

7 

 9 -8 كلمة مدير عام المؤسسة

 10 والهداف اإلستراتيجية ،الجوهرية القيم الرسالة, الرؤية,

 15 -11 اإلداري والجهاز التنفيذي للمؤسسةالتنظيم 

 17 -16 مركز التدريب

 18 (2018 – 1960تطور اإلقراض الزراعي خالل )

 34 -19 2018النشاط اإلقراضي للمؤسسة خالل عام 

خالل عام  في مجال المرابحة اإلسالميةالنشاط اإلقراضي للمؤسسة 
2018 

35- 38 

 40 -39 2018النشاط اإلقراضي للمؤسسة حسب البيئة المناخية خالل عام 

 44 -41 2018النشاط التحصيلي للمؤسسة خالل عام 

 55 -45 2018إنجازات المشاريع الموجهة خالل عام 

 59 -55 2018أرصدة القروض القائمة على المزارعين في نهاية عام 

 60 2018مؤشرات الداء العام في نهاية عام 

 61 مصادر التمويل المتاحة لإلقراض

 62 الموال المنقولة والممتلكات المسجلة بإسم المؤسسة

 63 تقرير مدقق الحسابات

 



5 
 

 فهرس الجداول
رقم 

 الجدول
 الصفحة عنوان الجدول

 14 اإلجتماعيأعداد الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع  أ

 15 أعداد الموظفين حسب المؤهالت العلمية والنوع االجتماعي ب

 17 (2018الدورات التدريبية خالل عام ) ج

 18 (2018-1960اإلقراض حسب مجاالت االستثمار للفترة ) 1

 20 توزيع القروض حسب جهة الموافقة 2

 22 (2018اإلستثمار والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام )توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت  3

 24 2018توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار للمحافظات ضمن أقاليم المملكة خالل عام  4

 26 (2018توزيع القروض حسب آجالها لفروع المؤسسة ضمن أقاليم المملكة خالل عام ) 5

 28 (2018الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين بالدونم والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام )توزيع القروض  6

 30 (2018توزيع القروض حسب فئات أحجامها والفروع ضمن القاليم خالل عام ) 7

 32 (2018توزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي خالل عام ) 8

 33 (2018الشهر خالل عام )توزيع القروض الممنوحة حسب  9

 34 (2018-2001تطور أعداد وقيمة القروض الممنوحة من المؤسسة خالل الفترة ) 10

 37 (2018توزيع القروض الممنوحة موزعة حسب الفروع والمنهج التمويلي خالل عام ) أ-11

 38 (2018-2001الفترة)تطور قيم القروض الممنوحة بطريقة المرابحة اإلسالمية خالل  ب-11

 39 2018توزيع القروض حسب البيئة المناخية خالل عام  12

 40 2018توزيع المشاريع المنفذة في مناطق البادية الردنية خالل عام  13

 42 (2018إجمالي المبالغ المحصلة من القروض خالل عام ) 14

 43 (2018-2001القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة ) طورت 15

 54 (2018عام )خالل ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة  16

 55 (31/12/2018ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة منذ بداية المشروع ولغاية ) 17

 56 (2018حسب فئات القروض في نهاية عام ) كافة القروضإجمالي أرصدة القروض القائمة على  18

 57 (2018-2014إجمالي أرصدة القروض القائمة على المزارعين والهمية النسبية موزعة حسب فئات القروض خالل ) 19

 58 (2018حسب أنواع القروض في نهاية عام ) موزعةإجمالي الرصدة  20

 59 (2018-2014خالل الفترة )لنهاية كل سنة إجمالي الرصدة والهمية النسبية على كافة القروض حسب أنواعها  21

 60 2018مؤشرات الداء لعام  22

 62 31/12/2018الموال غير المنقولة المسجلة باسم المؤسسة كما هي في  23



6 
 

 

 

 فهرس الرسومات البيانية
 الصفحة عنوان الرسم البياني الرسمرقم 

 14 نسب الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع اإلجتماعي أ

 15 أعداد الموظفين حسب الفئات الوظيفية والنوع االجتماعي ب

 17 (2018الموظفين الحاصلين على دورات للعام )نسبة  ج

 17 نسب الموظفين الحاصلين على دورات داخلية وخارجية وتبادل خبرات نسبة للعدد الكلي للموظفين د

-1960للفترة ) حسب مجاالت اإلستثمار القروض الممنوحة من المؤسسةقيمةالهمية النسبية إلجمالي  1
2018) 

 

18 

 21 (2018لقروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار خالل عام )لقيمة االهمية النسبية  2

 23 (2018لقروض الممنوحة حسب القاليم خالل عام )لقيمة االهمية النسبية  3

 23 (2018لقروض الممنوحة حسب محافظات المملكة خالل عام )لقيمة ا الهمية النسبية 4

 25 (2018القروض حسب آجالها الزمنية خالل عام )قيمة الهمية النسبية لتوزيع  5

 27 (2018لقروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين خالل العام )لقيمة ا الهمية النسبية 6

 (2018لقروض الممنوحة حسب فئات احجامها خالل العام )لقيمة االهمية النسبية  7
 
 
 

29 

 31 (2018الهمية النسبية لعدد االمقترضين حسب النوع اإلجتماعي خالل عام ) أ-8

 31 (2018الهمية النسبية لقيم القروض حسب النوع اإلجتماعي خالل عام ) ب-8

 36 نظام المرابحة اإلسالمية حسب القاليموفقًا لالممولة  إلجمالي حجم القروضالهمية النسبية  أ-9

 36 نظام الفائدة حسب القاليموفقًا لالممولة  إلجمالي حجم القروضالهمية النسبية  ب-9

 38 (2018-2001تطور القروض الممنوحة بطريقة المرابحة اإلسالمية للفترة ) 10

 40 2018حسب البيئة المناخية خالل عام عدد المقترضين الهمية النسبية لتوزيع  11

 41 2018خالل عام  ( موزعة حسب القاليم2018النسبية إلجمالي التحصيالت للعام )الهمية  أ-12

 ب-12
 ببببب

 41 2018خالل عام  لتحصيالت حسب المنهج اإلقراضيلقيمة ا الهمية النسبية

 44 (2018-2001القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة ) ةتطور قيم 13

 60 2018خالل عام  مؤشرات الداء 14

 



7 
 

 

 أعضاء  مجلس إدارة مؤسسة اإلقراض الزراعي

 
 

 نياألعضاء الحكومي

 لزراعة ووزير البيئة/ رئيس مجلس اإلدارة .  ا / وزير المهندس ابراهيم الشحاحدةمعالي  1

 . مدير عام المؤسسة / نائب الرئيس /المهندس محمد عيسى الحياري عطوفة  2

 .عطوفة السيد مجدي الشريقي / ممثل وزارة المالية 3

ممثةةةل وزارة  أمةةةين عةةةام وزارة الواطةةةين والوعةةةاوو الةةةدولي  الو الةةةة /المهنةةةدس زيةةةاد عبيةةةدات / عطوفةةةة  4
 .والوعاوو الدوليالواطين 

 نيالحكوميغير األعضاء 

 .سعادة السيد عودة الرواشدة  1

 سعادة السيد زيد المحيسن .  2

 سعادة السيد راكاو الفاعور . 3

 سعادة السيد يوسف السرحاو . 4

 سعادة السيد محمد الغزاوي . 5

 
 
 
 
 
 

 



8 
 

 كلمة مدير عام المؤسسة
يبةةةين أهةةةم والةةة ي  2018يسةةةرني أو أ ةةةدم لقةةةم الوقريةةةر السةةةنوي لمؤسسةةةة اإل ةةةرا  الزراعةةةي للعةةةام      

رؤية جاللة الملك عبدهللا والمسوندة في رؤاها على إنجازات المؤسسة والمشاريع الوي تعمل على تمويلها 
بنوهةةا المؤسسةةة الثةةاني حفظةة  هللا  ورعةةا  وصلةةك حر ةةا  منهةةا علةةى تحقيةةل منظومةةة القةةيم الجوهريةةة الوةةي ت

 والمومثلة في تطبيل مبدأ الشفافية والعدالة .

فةي  طةاع الومويةل الزراعةي واسوشةعار ا لولةك األهميةة وا ةل   وللمكانة الهامةة الوةي تحظةى بهةا المؤسسةة
اإلسهام في الونميةة الزراعيةة والريفيةة الشةاملة المؤسسة مسيرة العطاء والبناء لوحقيل أهدافها المومثلة في 

من خالل تقديم خدمات تمويلية تلبي احوياجات العاملين في القطاع الزراعي عاليةة الجةودة والقفةاءة فةي 
مةةل حضةةارية  مةةن خةةالل تةةوفير رأس المةةال الةةالزم لومويةةل المشةةاريع الزراعيةةة عةةن  ريةةل تقةةديم بيئةةة ع

 القرو  على اخوالف أنواعها وغاياتها الزراعية .

فةةي تمويةل المشةةاريع ال ةةغيرة والمووسةةطة للفقةةراء والعةا لين عةةن العمةةل مةةن  ةةال  وبمةا أو المؤسسةةة تقةةوم
نسبة مشار ة في الحد مةن اةاهرتي الفقةر والبطالةة وتعزيةز  األ در على تحقيل أعلى فإنها هيالجنسين 

الفئات المسوهدفة في الونمية المسودامة على المسووى الو ني واالسومرار في تقديم الادمات بوميز له ة 
خة  دورهةا فةي العمليةة الونمويةة خا ةة فئةة  ةغار المةزارعين واألسةر الريفيةة العاملةة ألالمجومع األردنةي 

راعةي مةةن خةالل تقةةديم الاةدمات الومويليةةة للمشةاريع ال ةةغيرة فةي الريةةن والباديةة األردنيةةة فةي القطةةاع الز 
  أسعار فائدة أو مرا حة منافسة .

منهةا  2018( مليةوو دينةار خةالل عةام 47وحول النشاط اإل راضةي للمؤسسةة فقةد تةم إ ةرا  نحةو   
انسةةجام ا مةةع سياسةةة المؤسسةةة الراميةةة إلةةى وصلك  اإلسةةالمية ( مليةةوو دينةةار علةةى نظةةام المرا حةةة15 

ا  بيةرا  لسسةوثمار  تلبية الطلب الموزايد على القرو  الزراعية من  بل المزارعين سيما أو هناك توجه 
فةةي القطةةاع الزراعةةي فضةةال  عةةن توجهةةات الحكومةةة الرشةةيدة فةةي دعةةم الفئةةات األ ةةل دخةةال  فةةي الريةةن 

 والبادية األردنية .

ةةةةا  ةةةةاموا  إنشةةةةاء واسو ةةةةال   8746القةةةةرو   كمةةةةا اسةةةةوفاد مةةةةن تلةةةةك  ( مشةةةةروع ا  8490( مقورض 
%( مةن العةدد اإلجمةالي للمقورضةين تةم مةنحهن 31( مقورضة شكل  ما نسبو   2668منها  زراعي ا 

تم تمويلها من خالل فروع المؤسسة المنوشرة في محافظات وألوية   ( مليوو دينار12 رو   قيمة  
حيةةةةع تسةةةعى المؤسسةةةةة إلةةةى اإلنوشةةةةار الجغرافةةةي و ي ةةةةال    الزراعيةةةة المملقةةةة ولماولةةةف المجةةةةاالت
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خةدماتها إلةى جميةةع منةا ل المملقةة مةةن أجةل تقةديم الاةةدمات الومويليةة للمةزارعين  كةةل يسةر وسةةهولة 
وبكلفةةةة إ راضةةةية ميسةةةرة   فضةةةال  عةةةن تلمةةةس حاجةةةات المةةةوا نين علةةةى أر  الوا ةةةع والوعةةةرف علةةةى 

وتطويرها في المملقة  ومن ه ا المنطلل تم افووا  فةرع جديةد فةي لةواء صيبةاو ضةمن إمكانات الونمية 
 ( فرع ا موزعة في جميع أنحاء المملقة .24محافظة مأد ا لي بح لدينا  

ةةا والبةةالد 4885كمةةا بلةةد عةةدد المقورضةةين الجةةدد الةة ين ح ةةلوا علةةى  ةةرو  للمةةرة األولةةى   ( مقورض 
 قورضين .%( من العدد القلي للم56نسبوهم  

بلغةةةة  نسةةةةبة ( مليةةةةوو دينةةةةار و 46.5وحةةةةول النشةةةةاط الوح ةةةةيلي للمؤسسةةةةة فقةةةةد تةةةةم تح ةةةةيل مبلةةةةد  
 %( .81  له ا العامالمسوحقات الوح يالت اإلجمالية من إجمالي 

ويعزى ه ا اإلنجاز إلى الجهود الوي ب ل  من  بل العاملين في المؤسسة فضال  عن تعاوو وتجاوب 
 ةةةة الطيبةةةة والثقةةةة الموبادلةةةة الوةةةي تحةةةرخ المؤسسةةةة علةةةى ترسةةةياها و  امةةةة المةةةزارعين أنفسةةةهم والعال

 جسورها مع المقورضين سواء في مجال اإل را  أو في مجال الوح يل . 

فةةةي مجةةةال تةةةدريب العن ةةةةر البشةةةري وتطةةةوير مهةةةاراتهم  كافةةةةة مسةةةووياتهم ومةةةوا عهم الوايفيةةةة فقةةةةد و 
%( مةن 26( موافا  شكل ما نسبو   122اسوفاد منها اسومرت المؤسسة بونفي  برامج الودريب حيع 

%( مةةن إجمةةالي عةةدد المةةوافين 29( موافةةة شةةكل  مةةا نسةةبو   35مةةنهم   إجمةةالي عةةدد المةةوافين
ةا  29,إضافة إلى الدورات الاارجية الوةي اسةوفاد منهةا  المودربين  ( موافةات شةكل  7مةنهم  ( مواف 
أجةل إكسةابهم مهةارات جديةدة فةي النةواحي الفنيةة  وصلةك مةن%( مةن الةدورات الاارجيةة  24مانسةبو   

 واإلدارية والمالية .

وتةةأتي هةة   اإلنجةةازات  عةةد توفيةةل هللا تعةةالى  مةةرة للرعايةةة الملقيةةة القريمةةة وتوجيهةةات الحكومةةة الرشةةيدة 
ونضعها بين يدي صوي العال ة من أ حاب القرار أو الباحثين   مما يمكنهم من معرفة رسالة مؤسسونا 

نومنةةى لهةةا دوام الوقةةدم والعطةةاء وفي الاوةةام أسةةجل شةةكري واعوةةزازي لقةةل مةةن أسةةهم معنةةا فةةي هةة   الوةةي 
 اإلنجازات وأخص  ال  ر جميع العاملين في المؤسسة في ماولف موا عهم .

 وهللا ولي التوفيق

 المدير العام                                                                        

 المهندس محمد عيسى الحياري                                                                
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 الرؤية :
 جودة وتنافسية عالية. أو نقوو الايار األمثل للقطاع الزراعي في تقديم خدمات تمويلية مسودامة صات

 

 الرسـالة :
تقةديم خةدمات تمويليةة تلبةي إحوياجةات العةاملين اإلسهام في الونمية الزراعيةة والريفيةة الشةاملة مةن خةالل 

 في القطاع الزراعي وتقديم خدمة عالية الجودة والقفاءة وبيئة عمل حضارية.

 

 القيم الجوهريه :
 العدالة . .1
 الشفافية والنزاهة. .2
 الوالء واإلنوماء. .3
 العمل برو  الفريل. .4
 الوميز بوقديم الادمة. .5

 هداف اإلستراتيجية :ال

 الومويل بهدف اسوغالل الموارد الزراعية المواحة  فعالية و فاءة واسودامة. .1
 توفير الومويل للمشاريع ال غيرة والمووسطة الوي تساهم في خفض نسب البطالة والفقر. .2
 المؤسسية لوقديم خدمات حكومية صات جودة عالية.تعزيز القفاءة  .3
 تطوير وتحسين م ادر أموال المؤسسة واسوقاللها المالي. .4
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 التنظيم اإلداري والجهاز التنفيذي للمؤسسة
 

 مجلس اإلدارة :
ةيوألف مجلس إدار  للةرئيس وعضةوين  االعةام للمؤسسةة نائب ة والمةدير اة المؤسسة من وزيةر الزراعةة رئيس 

  إضةةةافة إلةةةى خمسةةةة أعضةةةاء غيةةةر والوعةةةاوو الةةةدولي حكةةةومييين يمةةةثالو وزارة الماليةةةة ووزارة الواطةةةين

 حكوميين يوم تعيينهم لمدة  الث سنوات  قرار من مجلس الوزراء.

ويوةةةولى مجلةةةس اإلدارة رسةةةم السياسةةةة العامةةةة للمؤسسةةةة وتحديةةةد األسةةةس والقواعةةةد الموعلقةةةة  ةةةاإل را  

 ةةار العةةام لسجةةراءات الونظيميةةة والماليةةة الوةةي يوطلبهةةا العمةةل وانوظامةة  وسةةالمو  فةةي أجهةةزة ورسةم اإل

 المؤسسة الماولفة.

مةةةن القةةةرارات  ااتاةةة  خاللهةةةا عةةةدد   2018( جلسةةةات خةةةالل عةةةام 5و ةةةد عقةةةد مجلةةةس إدارة المؤسسةةةة  

 ومنها: ضية والمالية واإلدارية الماولفةاإل را

 ة فةةي اإلتفا يةةة المو عةةة بةةين المؤسسةةة ومؤسسةةة األميةةر عاليةةة الموافقةةة علةةى اإلجةةراءات المواةة -1

 والبنود الواردة فيها وتنفي ها.

الموافقةةةة علةةةى اإلجةةةراءات االمواةةة ة فةةةي اإلتفا يةةةة المو عةةةة مةةةا بةةةين المؤسسةةةة و ةةةندو  الطا ةةةة  -2

 الموجددة/وزارة الطا ة والبنود الواردة فيها وتنفي ها من ما  ات الاطة اإل راضية.

الموافقة على زيادة عدد المهندسين والمهندسات المودربين عن  ريل نقا ة المهندسين الزراعيين  -3

ى ( دينار إل130ع راتب المودرب من  ( مهندس ومهندسة ورف20( إلى  14في المؤسسة من  

 ( شهور من  ل عام.4( دينار شهري ا ولمدة  150 

اعوبار ا ( سنوات 5والهيئة الهاشمية للم ابين العسكريين لمدة  تجديد اإلتفا ية ما بين المؤسسة  -4

 .4/7/2018من 
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اعوبةار ا تجديد اإلتفا ية مع الهيئة الو نية إلزالة األلغام و عادة الوأهيل لمدة خمس سةنوات  ادمةة  -5

%( 3.5وتافيض تقاليف خدمة و دارة القرو  الممنوحة للهيئة من   26/3/2018من تاريخ 

 ى ار دة القرو  بدال  من أ ل القر .%( عل3إلى  

المسةةةوحقة والمالحقةةةات القضةةةائية واجةةةراءات الوسةةةديد فةةةي الوسةةةويات لال سةةةاط تأجيةةةل المطالبةةةات  -6

  حل المقورضين .

 

 للمؤسسة : الهيكل التنظيمي
 

مةةةن مجلةةةس اإلدارة والجهةةةاز الونفيةةة ي للمؤسسةةةة,  2018يوةةةألف الهيكةةةل الونظيمةةةي للمؤسسةةةة لعةةةام 

ومسةةاعد المةةدير ووحةةدة الر ا ةةة الداخليةةة ووحةةدة الشةةؤوو القانونيةةة والمؤلةةف مةةن المةةدير العةةام ونائبةة  

العام للشؤوو الفنية, ومساعد المدير العام للشؤوو اإلداريةة ومسةاعد المةدير العةام للشةؤوو الماليةة   

 والمديريات الوالية:

لقةةرو   مديريةةة الومويةةل  مديريةةة خدمةةة الجمهةةور  مديريةةة المرا بةةة علةةى الونفيةة   مديريةةة مديريةةة ا

الشةؤوو اإلداريةةة  مديريةة المةةوارد البشةةرية  مديريةة تقنولوجيةةا المعلومةةات  مديريةة الواطةةين وتطةةوير 

عةةةةة األداء المؤسسةةةةي  مديريةةةةة الشةةةةؤوو الماليةةةةة  مديريةةةةة المشةةةةاريع والوعةةةةاوو الةةةةدولي  مديريةةةةة الموا 

 اإلضةةةافة إلةةةى  ةةةالث والوح ةةةيل  وحةةةدة العال ةةةات العامةةةة واإلعةةةالم  وحةةةدة الماةةةا ر واإلسةةةوثمار 

 فرعا . (24 وسن وجنوب المملقة وإدارات إ ليمية في شمال و 
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 شؤون الموظفين : 

 ا( ص ور شكلو 352 ( مواف  منهم  477   2018د موافي المؤسسة في نهاية العام بلد عد .1
 %(.26 ( إناث بنسبة  125( و  %74ما نسبو   

مهنةةةدس ( 70 ( مهندسةةةا  مةةةنهم 82بلةةةد عةةةدد المةةةوافين والموافةةةات مةةةن المهندسةةةين الةةةزراعيين   .2
 %( من العدد القلي للموافين.17مجومعين مانسبو    ا( مهندسة شكلو 12 و

 (.2018للعام   الجدول  أ( أعداد الموافين حسب الووزيع الجغرافي والنوع االجوماعي يوضح .3
 والنةةوع االجومةةاعيالووزيةةع الجغرافةةي المةةوافين مةةوزعين حسةةب  نسةةب )أ( الرسةةم البيةةاني يوضةةح .4

 (.2018للعام  
 جدول )أ(

 (2018أعداد الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع االجتماعي للعام )
 إناث ذكور عدد الموظفين البيان

 46 131 177 اإلدارة العامة

 24 86 110 الشمالإقليم 

 36 63 99 إقليم الوسط

 19 72 91 إقليم الجنوب

 125 352 477 المجموع
 

 
 

 
 

اإلدارة العامة
إقليم الشمال

إقليم الجنوبإقليم الوسط

37%

23%21%19%
37%

24%18%
21%

37%

19%

29%
15%

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

عدد الموظفين ذكور  إناث
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 أعداد الموافين موزعة حسب مؤهالتهم العلمية. .5

يوضح  الجدول  ب( أعداد الموافين موزعة حسةب مةؤهالتهم العلميةة والنةوع االجومةاعي والرسةم 
 (  موزعة حسب الفئات الوايفية والنوع اإلجوماعي :2018للعام  البياني  ب( أعداد الموافين 

 
 جدول )ب(

 أعداد الموظفين حسب المؤهالت العلمية والنوع اإلجتماعي

 % العدد إناث ذكور المؤهل العلمي

 %3 13 0 13 دكتوراه

 %6 30 4 26 ماجستير

 %37 175 40 135 بكالوريوس

 %11 51 27 24 دبلوم متوسط

 %43 208 54 154 ثانوية عامة فما دون 

 %100 477 125 352 المجموع
 

 

 
 

  

(ثانوية فمادون)فئة ثالثة  (دبلوم متوسط)فئة ثانية  -ماجستير-دكتوراه)فئة أولى 
(بكالوريوس

154

24

174

54
27

44

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

ذكور  اناث
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 :(ادارة تنمية الموارد البشريةمركز التدريب )
الور يةةةز علةةةى بنةةةاء وتمكةةةين البنةةةاء المعرفةةةي للمةةةوافين وتعزيةةةز  علةةةى تنميةةةة المةةةوارد البشةةةرية ادارةسةةةعى ت

  دراتهم في اكوساب المعلومات وتوايفها لوحمل مسؤولياتهم الوايفية وتحسين أدائهم .  

 أهداف التدريب : 

اكوسةةاب المةةوافين المعةةارف المهنيةةة والوايفيةةة و ةةقل المهةةارات والقةةدرات إلنجةةاز العمةةل وزيةةادة  .1
 القفاءة اإلنواجية. 

 تطوير أساليب األداء لضماو العمل  كفاءة وفاعلية.  .2
 تأهيل  الموافين لغايات اإلحالل والوعا ب الوايفي. .3
 تدريب الموافين الجدد وتعريفهم  طبيعة عمل المؤسسة. .4
 الشبيهة من خالل تبادل الابرات الاارجية والداخلية. سوفادة من تجارب المؤسسات اإل .5

بودريب المهندسين الزراعيين حديثي الوارج و الب الجامعات وصلك  الوعاوو مع نقا ة  ؤسسةالم  و ام
 . مودرب( 36المهندسين الزراعيين والجامعات وعددهم  

مهندس فةي مجةال مشةروع الطا ةة  (19المؤسسة   فقد تم تدريب  وفي مجال الودريب الداخلي لموافي 
  الموجددة  الطا ة الشمسية(.

والوةةي تةةم تعميمهةةا علةةى األ ةةاليم والفةةروع والمةةديريات لوحديةةد  2018تةةم تنفيةة  الاطةةة الودريبيةةة لعةةام كمةةا 
ماليةةة حيةةع اسةةوفاد الةةراغبين  المشةةار ة مةةن مةةوافيهم علةةى  افةةة المسةةوويات الوايفيةةة اإلداريةةة والفنيةةة وال

ةةةا وشةةةكلوا مةةةا نسةةةبو   122منهةةةا   %( مةةةن إجمةةةالي عةةةدد المةةةوافين  مةةةا هةةةو موضةةةح  الرسةةةم  26( مواف 
البيةةةاني  ج( ,  مةةةا يبةةةين الرسةةةم البيةةةاني  د( نسةةةبة المةةةوافين الحا ةةةلين علةةةى دورات داخليةةةة وخارجيةةةة 

 ( نسبة للعدد القلي لموافي المؤسسة.2018وتبادل خبرات للعام  
  . 2018الودريبية خالل عام دورات الالجدول  ج( أعداد ونسب الموافين الحا لين على  ويوضح
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 جدول رقم )ج(
 (2018الدورات التدريبية خالل عام )

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

 %19 %27 %73 30 8 22 الدورات اإلدارية 
 %12 %33 %67 18 6 12 الدورات المالية والمصرفية 

 %8 %31 %69 13 4 9 دورات فنية
 %20 %31 %69 32 10 22 المؤتمرات والندوات وورش العمل

 %18 %24 %76 29 7 22 دورات خارجية وتبادل خبرات
 %9 %100 0 14 14 - تدريب مهندسين

 %14 %91 %9 22 20 2 تدريب طلبة الجامعات
 %100 %44 %56 158 69 89 المجموع

26%

74%

(ج)الرسم البياني
(2018)نسبة الموظفين الحاصلين على دورات للعام 

(122)الموظفين الحاصلين على دورات (355)الموظفين غير الحاصلين على دورات

6%

20%

74%

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

دورات خارجية وتبادل خبرات الدورات الداخلية الموظفين غير الحاصلين على دورات
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 (2018 – 1960تطور اإلقراض الزراعي )
من خةالل وصلك 1960من  عام ساهم  المؤسسة مساهمة فعالة في عملية الونمية الزراعية في المملقة 

توفير الومويةل الةالزم لسسةوثمارات الزراعيةة الونمويةة  حيةع بلةد إجمةالي القةرو  الوةي  ةدموها المؤسسةة 
 ( مليةةةوو دينةةةار  قةةةرو  إنمائيةةةة  مووسةةةطة770.7نحةةةو   2018وحوةةةى نهايةةةة عةةةام  1960منةةة  عةةةام 
ارع موزعين على ( ألف مز 266.9  األجل( وتشغيلية  موسمية و  يرة األجل( انوفع بها حواليو ويلة 

في المجاالت اإلسوثمارية الزراعية الرئيسية المبينةة  وجه  أو ه   القرو   كافة منا ل المملقة, علما  
 (.1( والرسم البياني ر م  1في الجدول ر م  

 (1جدول رقم )
 (2018-1960اإلقراض حسب مجاالت اإلستثمار للفترة )

قيم القروض/  البيان
 النسبة % دينارمليون بال

 15.7 120.8 اعمار واستغالل الراضي الزراعية والبنية الريفية
 14.7 113 تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة

 33.7 260 تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني
 10.7 82.1 مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات

 24.1 186.2 الزراعي )الحيواني والنباتي(مشاريع مستلزمات اإلنتاج 
 1.1 8.6 (2018-2016برنامج التمويل الريفي )
 100 770.7 المجموع

 

 

15.7%

14.7%

33.7%

10.7%

24.2%

1.1%

(1)رسم بياني رقم 
(2018-1960)األهمية النسبية إلجمالي قيمة القروض الممنوحة من المؤسسة حسب مجاالت االستثمار خالل الفترة 

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

تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات

(الحيواني والنباتي)مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي  (2018-2016)برنامج التمويل الريفي 
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 (2018عام )خالل النشاط اإلقراضي للمؤسسة 
( 8746مليةوو دينةار اسةوفاد منهةا   (47 بلد حجم القةرو  المةنظم بهةا سةندات ديةن خةالل العةام نحةو 

( مشروع زراعةي فةي ماولةف منةا ل المملقةة   8490إنشاء واسو ال  وتطوير  مقور  وصلك لغايات 
  ( مقوةر  ونسةبوهم 4885كما أو عدد المقورضين الجدد ال ين ح ةلوا علةى  ةرو  للمةرة األولةى بلةد  

 ( من العدد القلي للمقورضين.56% 

ة  ممةا يشةير إلةى ( دينةار علةى المسةووى العةام لقةرو  المؤسسة5531وبلد معدل القر  الواحةد نحةو  
 أو معظم  رو  المؤسسة موجهة ل غار المزارعين.

جهةةة الموافقةةة  ةةالحيات لعةةدة أ عةةاد أهمهةةا حسةةب  ةةةة اهةة ا وتةةم توزيةةع الحجةةم القلةةي للقةةرو  الزراعيةةة وفق
والمجاالت االسوثمارية الزراعية والمنةا ل الجغرافيةة وااجةال الزمنيةة للقةرو  وفئةات الحيةازات الزراعيةة 

 القرو  الممنوحة و يد الومويل والنوع االجوماعي  مبينة على النحو الوالي:وأحجام 
 أواًل: توزيع القروض حسب جهة الموافقة.

( إلى توزيع القرو  المنظم بها سندات دين حسب جهةة الموافقةة   حيةع 2تشير بيانات  الجدول ر م  
 تبين:

(   وأو نسةةةبة عةةةدد %0.05اإلدارة  بلغةةة   نسةةةبة عةةةدد القةةةرو  اإلنمائيةةةة مةةةن  ةةةالحيات مجلةةةس أو 
وبةةة لك تقةةةوو  يمةةةة إ راضةةةهم مةةةا نسةةةبو  (   9.16%القةةةرو  مةةةن  ةةةالحيات اللجنةةةة المر زيةةةة بلغةةة   

مةن  يمةة اإل ةرا  القلةي  ( مليوو دينةار11.8%( من  يمة اإل را  القلي للمؤسسة   وبوا ع  9.21 
 للمؤسسة.

أي أو  يمةةةة اإل ةةةرا  فةةةي %(  90.79والفةةةروع   بلغةةة  نسةةةبة عةةةدد القةةةرو  مةةةن  ةةةالحيات األ ةةةاليم
( مليةوو 35.1%( من  يمة اإل را  القلي للمؤسسة  وبوا ع  74.83ما نسبو    الفروع واأل اليم بلغ 

ممةا يؤ ةد تبسةين   2018 ( مليةوو دينةار خةالل عةام47دينار من أ ل المبلةد االجمةالي القلةي البةالد  
 .ال الحياتاالجراءات و عطاء مزيد من 
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 (2جدول رقم )
 (2018لعام ) توزيع القروض حسب جهة الموافقة

عدد سندات  الجهة
 الدين

 نسبة القيمة قيمة/دينار نسبة العدد

 0.91% 426,000 0.05% 4 مجلس االدارة
 24.26% 11,392,980 9.16% 778 اللجنة المركزية
 74.83% 35,138,249 90.79% 7708 القاليم والفروع

 100% 46,957,229 100% 8490 المجموع

 

 :ثانيًا: توزيع القروض حسب مجاالت اإلستثمار
 

ت اإلسةةوثمار   المةةنظم بهةةا سةةندات ديةةن حسةةب مجةةاال( إلةةى توزيةةع القةةرو 3تشةةير بيانةةات الجةةدول ر ةةم  
والفروع ضمن أ اليم المملقة  حيع تبين  أو القرو  الموجهة لمشةاريع تنميةة وتطةوير الثةروة الحيوانيةة 

%( من إجمةالي  يمةة 44.1مليوو دينار شكل  ما نسبو    (20.7جاءت  المرتبة األولى  وبلغ  نحو 
واألسةةماك والنحةةل ولوازمهةةا  اجنبةةل والةةدو اريع تربيةةة األغنةةام واأل قةةار واإلالقةةرو   و ةةد تر ةةزت فةةي مشةة

 الماولفة.

لمشاريع الو ةنيع والوسةويل الزراعةي وشةراء المعةدات  المرتبةة الثانيةة  وبلغة   وجاءت القرو  الموجهة
 من إجمالي  يمة القرو . %(18.8مليوو دينار شكل  ما نسبو   (8.8نحو 

المرتبة الثالثةة  حيةع  واني والنباتي(لمشاريع مسولزمات اإلنواج الزراعي  الحي واحول  القرو  الموجهة
 %( من إجمالي  يمة القرو .14.2( مليوو دينار شكل  ما نسبو   6.7بلغ  نحو  

المرتبةةةة الرا عةةةة  حيةةةع بلغةةة   العمةةةار واسةةةوغالل األراضةةةي الزراعيةةةة علةةةىوح ةةةل  القةةةرو  الموجهةةةة 
 ة القرو .%( من إجمالي  يم9.4( مليوو دينار  شكل  ما نسبو   4.4 يموها نحو  

تبةةة الاامسةةة  لوطةةوير م ةةادر الميةةا  واسةةوادام الوقنيةةات الحديثةةة علةةى المر  وح ةةل  القةةرو  الموجهةةة
 %( من إجمالي  يمة القرو .7.4دينار شكل  ما نسبو    مليوو ( 3.5  نحو حيع بلغ 

دينار شكل  مةا نسةبو   مليوو ( 2.9  أما برنامج الومويل الريفي فقاو  المرتبة السادسة   حيع بلد نحو
 %( من إجمالي  يمة القرو .6.1 
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وفقةةةا ألهميوهةةةا  2018ت اإلسةةةوثمار لعةةةام ( توزيةةةع القةةةرو  حسةةةب مجةةةاال2ي ر ةةةم  ويبةةةين الرسةةةم البيةةةان
 النسبية.

 

 
 
 
 

  

9.4%

44.1%

7.4%

18.8%

14.2%
6.1%

2))الرسم البياني رقم 
(2018)الهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت االستثمار خالل العام 

اعمار واستغالل االراضي الزراعية تنمية وتطوير االنتاج الحيواني
تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات

(الحيواني و النباتي)مشاريع مستلزمات االنتاج الزراعي  برنامج التمويل الريفي
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 (3جدول رقم )
 (2018عام )توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل 

 القيمة  الدينار

 الفرع

اعمار 
واستغالل 
االراضي 
 الزراعية

تنمية وتطوير 
االنتاج 
 الحيواني

تطوير مصادر 
المياه واستخدام 
 التقنيات الحديثة

مشاريع التصنيع 
والتسويق الزراعي 

 وشراء المعدات

مشاريع مستلزمات 
االنتاج الزراعي 
)الحيواني و 

 النباتي(

 
التمويل برنامج 

 الريفي
 المجمـــوع

 16740387 941200 2396897 2581596 1843759 7527431 1449504 إقليم الوسط
 2572730 70500 122680 178000 15000 1996850 189700 السلط

 1928714 140000 69800 122000 668629 511735 416550 الشونة الجنوبية
 3206992 151500 614442 570412 116500 1664938 89200 جنوب عمان

 2467054 142100 156100 232850 709850 669700 556454 االغوار الوسطى
 1652987 102000 440330 513700 53800 505957 37200 مادبا

 1343984 140600 186820 444984 211680 330900 29000 الزرقاء
 1994918 101500 491850 346000 44300 956568 54700 غرب عمان

 1573008 93000 314875 173650 24000 890783 76700 ذيبان
 16478733 913950 2479385 2535740 1409000 6784601 2356057 إقليم الشمال

 2678654 173500 345185 775240 61500 1102961 220268 اربد
 1656568 100000 180950 86700 45200 881718 362000 جرش

 1589250 60000 82750 113500 439950 584500 308550 الغوار الشمالية
 1335098 109750 276000 508600 84550 298550 57648 الرمثا
 2395054 84300 696350 360550 177100 807657 269097 المفرق 
 1668862 94900 133750 167250 23300 583750 665912 عجلون 

 1583960 110700 132960 379450 16800 635150 308900 لواء بني كنانه
 1409500 113800 69000 130450 0 1006250 90000 لواء الكوره

 2161787 67000 562440 14000 560600 884065 73682 البادية الشمالية
 13738109 1010750 1803740 3714770 205981 6400838 602030 الجنوب إقليم

 1861638 154000 410737 565046 6500 697855 27500 الكرك
 2003800 153750 207850 554000 0 1068950 19250 معان

 3044565 189300 372213 466200 1900 1852653 162299 الطفيلة
 1215357 67000 392050 346300 1700 377719 30588 المزار الجنوبي
 2492680 151700 31930 484724 193881 1408123 222322 غور الصافي

 1119360 100000 50490 494800 0 460270 13800 العقبة
 2000709 195000 338470 803700 2000 535268 126271 لواء القصر
 46957229 2865900 6680022 8832106 3458740 20712870 4407591 المجموع
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 القروض حسب القاليم والمحافظات: ثالثًا: توزيع
 

لمجةةاالت اإلسةةوثمار  وفةقةةة اتوزيةةع القةةرو  حسةةب المحافظةةات واأل ةةاليم  (4توضةةح بيانةةات الجةةدول ر ةةم 
( مةةن إجمةةالي %35.7الزراعيةةة الرئيسةةية  حيةةع تشةةير إلةةى أو إ لةةيم الوسةةن  ةةد ح ةةل علةةى مةةا نسةةبو   

%( مةن إجمةالي القةرو  أمةا إ لةيم 35القرو  الممنوحة وأو إ لةيم الشةمال  ةد ح ةل علةى مةا نسةبو   
العةةام  مةةا هةةو  %( مةةن إجمةةالي القةةرو  الممنوحةةة خةةالل هةة ا29.3الجنةةوب ح ةةل علةةى مةةا نسةةبو   

 (.3موضح في الرسم البياني ر م  

أمةةا  النسةةبة لووزيةةع القةةرو  علةةى مسةةووى المحافظةةات  فقةةد تبةةين  ةةأو محافظةةة إربةةد  ةةد احولةة  المرتبةةة 
ة %( ومن  م محافظة16.1 المرتبة الثانية وبنسبة   القرك%(  وجاءت محافظة 18.3األولى وبنسبة  

قةةةةةةد احولةةةةةة  المرتبةةةةةةة الرا عةةةةةةة ف العا ةةةةةةمة(  أمةةةةةةا محافظةةةةةةة 14.8% البلقةةةةةةاء  المرتبةةةةةةة الثالثةةةةةةة وبنسةةةةةةبة 
ة ماد ةةةةا %(  ومحافظةةةة 9.7 المرتبةةةةة الاامسةةةةة وبنسةةةةبة   المفةةةةر  %( وجةةةةاءت محافظةةةةة 11.1 وبنسةةةةبة

ومحافظةةةةة عجلةةةةوو  %(4.3%( ومعةةةةاو  6.5%( ومحافظةةةةة الطفيلةةةةة  6.9  المرتبةةةةة السادسةةةةة وبنسةةةةبة
%(  ما هو 2.4%( أما العقبة فقد بلغ   2.9  الزر اء%( ومحافظة 3.5  جرشومحافظة  %(3.6 

 (.4موضح في الرسم البياني ر م  

 

 

35.7%

35 %

29.3%

(  3)رسم بياني رقم 
(2018)الهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب أقاليم المؤسسة خالل العام 

إقليم الوسط إقليم الشمال إقليم الجنوب

11.1%

14.8%

6.9%

2.9%

18.2%

3.5%
9.7%

3.6%

16.1%

4.3%
6.5% 2.4%

( 4)رسم بياني رقم 
(2018)الهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب محافظات المملكة خالل عام 

العاصمة البلقاء مادبا الزرقاء اربد جرش المفرق  عجلون  الكرك معان الطفيلة العقبة
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 (4جدول رقم )
 2018توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار للمحافظات ضمن أقاليم المملكة خالل عام 

 القيمة  الدينار
 

 الفرع
اعمار واستغالل 
 االراضي الزراعية

تنمية وتطوير االنتاج 
 الحيواني

تطوير مصادر المياه 
واستخدام التقنيات 

 الحديثة

مشاريع التصنيع 
الزراعي والتسويق 

 وشراء المعدات

مشاريع مستلزمات 
االنتاج الزراعي )الحيواني 

 و النباتي(

 
برنامج التمويل 

 الريفي
 المجمـــوع

 16740387 941200 2396897 2581596 1843759 7527431 1449504 إقليم الوسط

 5201910 253000 1106292 916412 160800 2621506 143900 العاصمة

 6968498 352600 348580 532850 1393479 3178285 1162704 البلقاء

 3225995 195000 755205 687350 77800 1396740 113900 مادبا

 1343984 140600 186820 444984 211680 330900 29000 الزرقاء

 16478733 913950 2479385 2535740 1409000 6784601 2356057 إقليم الشمال

 8596462 567750 905895 1907240 602800 3627411 985366 اربد

 1656568 100000 180950 86700 45200 881718 362000 جرش

 4556841 151300 1258790 374550 737700 1691722 342779 المفرق 

 1668862 94900 133750 167250 23300 583750 665912 عجلون 

 13738109 1010750 1803740 3714770 205981 6400838 602030 إقليم الجنوب

 7570384 567700 1173187 2199770 204081 3018965 406681 الكرك

 2003800 153750 207850 554000 0 1068950 19250 معان

 3044565 189300 372213 466200 1900 1852653 162299 الطفيلة

 1119360 100000 50490 494800 0 460270 13800 العقبة

 46957229 2865900 6680022 8832106 3458740 20712870 4407591 المجموع
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 رابعًا: توزيع القروض حسب آجالها الزمنية.
 

ن ( توزيةع القةرو  الممنوحةة حسةب هجالهةا الزمنيةة وفةروع المؤسسةة ضةم5توضح بيانات الجدول ر م  
توزيع القرو  حسب هجالها الزمنية وفةقةة ا ألهميوهةا النسةبية خةالل عةام ( 5 األ اليم   والرسم البياني ر م

2018. 

%( 3.7%( و 1.3 لمووسةةطة والطويلةةة األجةةل مةةا نسةةبو حيةةع شةةكل  القةةرو  الموسةةمية والق ةةيرة وا
%( مةةةن إجمةةةالي  يمةةةة القةةةرو  علةةةى الوةةةوالي  وبلغةةة  نسةةةبة القةةةرو  الممنوحةةةة 0.8%( و 63.1و 

 مووسةةةةطةال( للعقةةةةود %20.2%( للعقةةةةود   ةةةةيرة األجةةةةل و 10.9را حةةةةة  للمةةةةزارعين وحسةةةةب مةةةةنهج الم
 األجل. و ويلة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3% 3.7%

63.1%

0.8%

10.9%

20.2%

(  5)رسم بياني رقم 
(2018)الهمية النسبية لتوزيع قيمة القروض حسب آجالها الزمنية خالل العام 

موسمي

قصير االجل

متوسط االجل

طويل االجل

مرابحة قصير االجل

مرابحة متوسط وطويل الجل
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 (5جدول رقم )

 (2018توزيع القروض حسب آجالها لفروع المؤسسة ضمن أقاليم المملكة خالل عام )
 القيمة  الدينار

 الفرع
مرابحة متوسط وطويل  األجلمرابحة قصير  طويل األجل متوسط األجل قصير األجل موسمي

 األجل
 المجموع

 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة

 إقليم الوسط
56 345250 192 592600 1706 10502047 11 238300 242 1884240 562 3177950 2769 16740387 

 السلط
5 15300 41 90380 396 2172850 2 16700 2 47000 33 230500 479 2572730 

 ونة الجنوبيةالش
0 0 7 22800 183 1583414 0 0 1 5000 48 317500 239 1928714 

 ب عمانجنو
1 2400 56 166860 328 1731852 0 0 68 479580 156 826300 609 3206992 

غوار اال
 الوسطى

14 94550 9 24550 246 1925354 5 178500 1 25000 42 219100 317 2467054 

 باماد
1 30000 24 76180 173 869677 2 20500 48 370630 46 286000 294 1652987 

 رقاءالز
1 2000 14 40120 28 230264 0 0 19 195700 165 875900 227 1343984 

 غرب عمان
32 186000 23 140750 195 1134168 0 0 38 307000 37 227000 325 1994918 

 انذيب
2 15000 18 30960 157 854468 2 22600 65 454330 35 195650 279 1573008 

 إقليم الشمال
4 95000 230 694290 1668 8931283 11 153000 287 1909260 730 4695900 2930 16478733 

 اربد
0 0 13 36300 341 1790604 6 55000 53 348600 76 448150 489 2678654 

 جرش
0 0 26 41000 240 1163418 1 30000 12 139100 45 283050 324 1656568 

غوار اال
 الشمالية

0 0 8 25000 204 1220500 0 0 13 57750 27 286000 252 1589250 

 مثاالر
0 0 20 93500 178 743348 1 10000 35 231500 40 256750 274 1335098 

 المفرق
3 45000 57 174850 199 1274104 0 0 84 548500 52 352600 395 2395054 

 ونعجل
0 0 4 19100 97 592762 0 0 27 148950 138 908050 266 1668862 

 ء بني كنانهلوا
0 0 6 25000 212 1193300 3 58000 19 109960 33 197700 273 1583960 

 ء الكورةلوا
0 0 17 50000 11 49400 0 0 5 31000 282 1279100 315 1409500 

 ادية الشماليةالب
1 50000 79 229540 186 903847 0 0 39 293900 37 684500 342 2161787 

 يم الجنوبإقل
53 188160 151 446640 2017 10173789 0 0 260 1311370 310 1618150 2791 13738109 

 الكرك
2 5200 28 75600 220 1170038 0 0 56 327800 44 283000 350 1861638 

 نمعا
1 5000 68 201850 368 1613200 0 0 1 5000 46 178750 484 2003800 

 فيلةالط
8 20560 22 101340 362 2098685 0 0 62 329980 80 494000 534 3044565 

 المزار الجنوبي
26 97600 9 18650 139 717507 0 0 62 282800 17 98800 253 1215357 

 الصافي غور
6 17300 4 5630 445 2306050 0 0 

  

42 163700 497 2492680 

 قبةالع
0 0 10 16100 209 918670 0 0 11 34390 32 150200 262 1119360 

 ء القصرلوا
10 42500 10 27470 274 1349639 0 0 68 331400 49 249700 411 2000709 

 المجمــــــــــــوع
113 628410 573 1733530 5391 29607119 22 391300 789 5104870 1602 9492000 8490 46957229 
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 توزيع القروض حسب أحجام الحيازات الزراعية. خامسًا:
 

( القرو  الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقورضين  الدونم والفروع 6 توضح بيانات الجدول ر م
 ( .2018ضمن أ اليم المملقة خالل عام  

الحيازية ( إلى األهمية النسبية للقرو  الممنوحة موزع  حسب الفئات 6 ويشير الرسم البياني ر م
تم منحها أل حاب  2018%( من إجمالي القرو  الممنوحة خالل عام 92.6للمقورضين حيع أو  

%( من إجمالي القرو  2.2( دونما   ما أو  30الحيازات الزراعية ال غيرة الوي ال توجاوز  
( دونم و  60-30أل حاب الحيازات ال غيرة إلى المووسطة الوي توراو  بين   م الممنوحة  د

 ( دونم.120 -61 لحيازات المووسطة الى القبيرة من%( أل حاب ا1.1 

%( من إجمالي القرو  4.1 ( دونم فقد ح ل أ حابها على120  أما الحيازات الوي تزيد عن
 ( دينار8000 رضين  قيمو   على  اراضي  د ح لو الممنوحة   ما أو المزارعين ال ين ال يملقوو أ

  مما يشير إلى أو الووزيع  او يميل ل الح الفئات 2018من إجمالي القرو  الممنوحة خالل عام 
 الحيازية ال غيرة.

 

 
 
 
 
 
 
 

92.6%

2.2%

1.1% 4.1%

(  6)رسم بياني رقم 

ين خالل األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترض
(2018)عام 

دونم30أقل من   دونم60إلى 30من  دونم120إلى 60من  دونم120اكبر من 
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 (6جدول رقم )
 (2018المملكة خالل عام )توزيع القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين بالدونم والفروع ضمن أقاليم 

 القيمة  الدينار

 الفرع
 ( دونم60-30من ) دونم 30أقل من 

( 120-61من )
 المجموع بدون أرض دونم 120أكبر من  دونم

سند 
 قيمة سند عدد قيمة عدد

سند 
 قيمة عدد

سند 
 قيمة عدد

سند 
 قيمة عدد

سند 
 قيمة عدد

 16740387 2769 3000 1 762456 106 156600 25 285500 51 15532831 2586 إقليم الوسط

 2572730 479 0 0 49500 10 20000 4 63000 10 2440230 455 السلط

 1928714 239 3000 1 0 0 0 0 0 0 1925714 238 الشونة الجنوبية

 3206992 609 0 0 91660 19 44600 9 92300 16 2978432 565 جنوب عمان

 2467054 317 0 0 248000 16 12000 1 32000 5 2175054 295 االغوار الوسطى

 1652987 294 0 0 65950 14 23000 2 24000 4 1540037 274 مادبا

 1343984 227 0 0 64800 6 8000 2 14000 2 1257184 217 الزرقاء

 1994918 325 0 0 197646 31 31000 4 41000 8 1725272 282 غرب عمان

 1573008 279 0 0 44900 10 18000 3 19200 6 1490908 260 ذيبان

 16478733 2930 0 0 790140 119 249100 39 453650 60 14985843 2712 اقليم الشمال

 2678654 489 0 0 166290 22 43000 9 53000 8 2416364 450 اربد

 1656568 324 0 0 90500 15 28400 4 21200 5 1516468 300 جرش

 1589250 252 0 0 98750 18 49000 9 67000 6 1374500 219 ر الشماليةاالغوا

 1335098 274 0 0 55100 13 8000 2 25500 6 1246498 253 الرمثا

 2395054 395 0 0 63000 8 22250 5 52050 11 2257754 371 المفرق 

 1668862 266 0 0 157400 19 34000 4 32400 9 1445062 234 عجلون 

 1583960 273 0 0 126350 17 7900 2 44000 8 1405710 246 ني كنانهلواء ب

 1409500 315 0 0 24750 5 51550 3 15500 4 1317700 303 لكورةلواء ا

 2161787 342 0 0 8000 2 5000 1 143000 3 2005787 336 الباديه الشماليه

 13738109 2791 5000 1 362670 63 122074 26 279500 41 12968865 2660 إقليم الجنوب

 1861638 350 0 0 106600 16 25974 5 42500 9 1686564 320 الكرك

 2003800 484 5000 1 19000 4 11900 4 35500 8 1932400 467 معان

 3044565 534 0 0 99100 16 43600 8 96500 11 2805365 499 الطفيلة

 1215357 253 0 0 84970 15 12600 4 7000 2 1110787 232 المزار الجنوبي

 2492680 497 0 0 11000 3 0 0 25000 2 2456680 492 غور الصافي

 1119360 262 0 0 9000 2 5000 1 6000 2 1099360 257 العقبة

 2000709 411 0 0 33000 7 23000 4 67000 7 1877709 393 لواء القصر

 46957229 8490 8000 2 1915266 288 527774 90 1018650 152 43487539 7,958 المجموع
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 سادسًا: توزيع القروض حسب فئات أحجام القروض.

 

( توزيع القرو  حسب فئات أحجامها والفروع ضمن األ اليم  ه ا ويشير 7توضح بيانات الجدول ر م  
القةرو  الممنوحةة مةن المؤسسةة خةالل عةام   يمةة األهميةة النسةبية إلجمةالي( إلةى 7الرسم البياني ر ةم  

 .موزعة حسب فئات أحجامها 2018

م %( مةةةن حجةةة56.9شةةةكل  مةةةا نسةةةبو  نحةةةو   أو أ ةةةل ( هالف دينةةةار5  فئةةةة القةةةرو  الوةةةي تبلةةةد  يموهةةةا
فئوهةا  %( من عدد القرو   وأو  يمة القرو  الوةي توةراو 79.9 القرو  الممنوحة وغط  ما نسبو 

%( مةةن حجةةم القةةرو  الممنوحةةة  وغطةة  مةةا 23.2 ( دينةةار شةةكل  مةةا نسةةبو 10000-5001بةةين  
 %( من عدد القرو .14.9 نسبو  

% (  وغطة  10.9( دينةار نحةو  10001-20000كما بلغ  نسبة القرو  الوي توةراو  فئوهةا بةين  
 -20001مةن  بة القرو  الوي توةراو  فئوهةا %( من عدد القرو   في حين بلغ  نس3.9ما نسبو   
 انةة  القةةرو  الوةةي  %( مةةن عةةدد القةةرو . أمةةا1.1%(  وغطةة  مةةا نسةةبو   5.8( دينةةار  40000
 .%( من عدد القرو 0.2%(  وغط  ما نسبو   3.2 بلغ  نسبوها( ألف دينار 40 أكثر من

 
 
 
 

56.9%23.2%

10.9%

5.8% 3.2%

(  7)رسم بياني رقم 

(2018)األهمية النسبية لقيمة القروض حسب فئات أحجامها خالل عام 

دينار5000أقل من  دينار10000إلى 5001من  دينار20000إلى 10001من 

دينار40000إلى 20001من  دينار40000اكثر من 
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 (7جدول رقم )
 القيمة  الدينار                (2018والفروع ضمن القاليم خالل عام )توزيع القروض حسب فئات أحجامها        

 ( دينار10000-5001من ) ( دينار5000أقل أو تساوي من ) الفرع
( 20000-10001من )

 دينار
( 40000-20001من )

 المجموع دينار 40000أكثر من  دينار

 قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد
 16740387 2769 516000 7 1505288 52 2172574 138 4078594 467 8467931 2105 يم الوسطاقل

 40000 1 222000 13 688200 72 1622530 393 السلط

  

479 2572730 

الشونة 
 جنوبيةال

167 658989 33 303000 22 363800 15 452925 2 150000 239 1928714 

 3206992 609 150000 2 25000 1 272980 19 733710 83 2025302 504 جنوب عمان

 2467054 317 141000 2 604763 21 415400 25 436300 50 869591 219 االغوار الوسطى

 52600 2 215100 14 461364 57 923923 221 مادبا

  

294 1652987 

 1343984 227 75000 1 145000 5 177680 11 150198 18 796106 192 الزرقاء

 135000 5 283496 19 678272 81 898150 220 عمانغرب 

  

325 1994918 

 50000 2 222118 15 627550 73 673340 189 ذيبان

  

279 1573008 

 16478733 2930 913267 13 912990 31 1898058 121 3339106 385 9415312 2380 مالاقليم الش

 131990 5 257208 17 682206 78 1607250 389 اربد

  

489 2678654 

 128000 4 270850 19 293200 34 964518 267 جرش

  

324 1656568 

االغوار 
 لشماليةا

191 807250 40 360000 17 263000 3 84000 1 75000 252 1589250 

 75000 3 64000 4 232998 27 963100 240 الرمثا

  

274 1335098 

 2395054 395 313267 4 150000 5 289200 18 460937 55 1181650 313 المفرق 

 98000 3 408800 24 423800 52 738262 187 عجلون 

  

266 1668862 

 46000 2 186000 12 507850 57 844110 202 لواء بني كنانه

  

273 1583960 

 56000 4 234750 26 1073750 284 رةلواء الكو 

  

1 45000 315 1409500 

البادية 
 الشمالية

307 1235422 16 143365 6 103000 6 200000 7 480000 342 2161787 

 13738109 2791 86184 2 310000 11 1047127 71 3475905 410 8818893 2297 نوباقليم الج

 30000 1 167800 11 597111 70 1066727 268 الكرك

  

350 1861638 

 66000 5 138750 15 1799050 464 معان

    

484 2003800 

 3044565 534 86184 2 110000 4 347590 23 1076835 125 1423956 380 الطفيلة

المزار 
 الجنوبي

200 748550 46 363570 7 103237 

    

253 1215357 

 145000 5 155700 11 674200 80 1517780 401 الصافيغور 

  

497 2492680 

 13800 1 137500 17 968060 244 العقبة

    

262 1119360 

 25000 1 193000 13 487939 57 1294770 340 رلواء القص

  

411 2000709 

 46957229 8490 1515451 22 2728278 94 5117759 330 10893605 1262 26702136 6782 ــــوعالمجمــــ
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 وزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي:ت :سابعاً 
 

ح ةةةةلوا علةةةةى  ةةةةرو  مةةةةن المؤسسةةةةة بلغةةةة            الةةةة  ور الةةةة ين عةةةةدد ( أو نسةةةةبة8يوضةةةةح الجةةةةدول ر ةةةةم  
% ( لسنةةاث  فةةي حةةين بلغةة   يمةةة القةةرو   30.5%( مةةن إجمةةالي عةةدد المقورضةةين مقابةةل  69.5  

%(  ما ح ل  اإلناث على حةوالي 74.3( مليوو دينار بنسبة  35الوي ح ل عليها ال  ور حوالي  
 .2018قرو  الممنوحة خالل عام %( من إجمالي  يمة ال25.7 ( مليوو دينار بنسبة  12 

و يمهةةةا القةةةرو  عةةةدد ب( إلةةةى األهميةةةة النسةةةبية إلجمةةةالي  -8أ    -8هةةة ا ويشةةةير الرسةةةم البيةةةاني ر ةةةم  
 موزعة حسب النوع االجوماعي. 2018خالل عام  الممنوحة من المؤسسة

 

  
 

 

  

69.5%

30.5%

ذكور

إناث

(أ-8)رقمرسم بياني 

النوع اإلجتماعي األهمية النسبية لعدد المقترضين حسب

74.3%

25.7%
ذكور

إناث

(ب-8)رسم بياني رقم 
الهمية النسبية لقيم القروض حسب النوع اإلجتماعي 
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 (8جدول رقم )
 (2018توزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي خالل عام )

 القيمة  الدينار

 الفرع

 المجموع إناث ذكور

 دينار سند مقترض دينار سند مقترض دينار سند مقترض

 16740387 2769 2871 3097779 594 614 13642608 2175 2257 إقليم الوسط

 2572730 479 482 585000 108 108 1987730 371 374 السلط

 1928714 239 254 523600 77 92 1405114 162 162 الشونة الجنوبية

 3206992 609 612 479004 105 105 2727988 504 507 جنوب عمان

 2467054 317 377 357991 75 79 2109063 242 298 االغوار الوسطى

 1652987 294 296 359800 69 69 1293187 225 227 مادبا

 1343984 227 233 388784 85 86 955200 142 147 الزرقاء

 1994918 325 328 228500 41 41 1766418 284 287 عمانغرب 

 1573008 279 289 175100 34 34 1397908 245 255 ذيبان

 16478733 2930 3004 3770918 824 832 12707815 2106 2172 إقليم الشمال

 2678654 489 496 742100 163 164 1936554 326 332 اربد

 1656568 324 325 329968 68 69 1326600 256 256 جرش

 1589250 252 265 311500 64 64 1277750 188 201 الرمثا

 1335098 274 277 398900 102 102 936198 172 175 المفرق

 2395054 395 415 418150 91 94 1976904 304 321 عجلون

 1668862 266 286 403400 88 90 1265462 178 196 لواء بني كنانه

 1583960 273 278 321800 65 66 1262160 208 212 الكورةلواء 

 1409500 315 317 363500 87 87 1046000 228 230 االغوار الشمالية

 2161787 342 345 481600 96 96 1680187 246 249 البادية الشمالية

 13738109 2791 2871 5351790 1246 1256 9959327 1824 1904 إقليم الجنوب

 1861638 350 370 678600 143 146 1183038 207 224 الكرك

 2003800 484 486 1091300 270 270 912500 214 216 معان

 3044565 534 543 716200 169 169 2328365 365 374 الطفيلة

 1215357 253 270 356800 82 83 858557 171 187 المزار الجنوبي

 2492680 497 518 918950 208 212 1573730 289 306 غور الصافي

 1119360 262 264 583640 137 138 535720 125 126 العقبة

 2000709 411 420 831200 203 204 1169509 208 216 لواء القصر

 46957229 8490 8746 12045387 2630 2668 34911842 5860 6078 المجموع
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 (2018خالل عام )ثامنًا: توزيع القروض الممنوحة حسب الشهر 

 

( موزعةة حسةب أشةهر 2018 وأعداد القرو  الممنوحةة خةالل عةام(  يمة 9 توضح بيانات الجدول ر م
-2001( إلةى تطةور  ةرو  المؤسسةة الممنوحةة خةالل الفوةرة  10العام, فةي حةين يشةير الجةدول ر ةم  

2018.) 

 (9جدول رقم )
 (2018توزيع القروض الممنوحة حسب الشهر خالل عام )

 األهمية النسبية  يمة القرو   الدينار عدد القرو  البياو

 %2.2 1233242 235 كانون ثاني

 %12.3 5534755 1035 شباط

 %12.8 6191230 1100 آذار

 %12.8 5659765 1045 نيسان

 %11.4 4370326 747 أيار

 %8.1 2138835 361 حزيران

 %4.9 3125538 584 تموز

 %10.0 4133146 693 آب

 %5.7 4202268 827 أيلول

 %9.9 5106614 926 تشرين الول

 %8.2 3743183 683 تشرين الثاني

 %1.7 1518327 254 كانون الول

 %100.0 46957229 8490 المجمــــــوع
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 (10جدول رقم )

 (2018-2001تطور أعداد وقيمة القروض الممنوحة من المؤسسة خالل الفترة )

 البيان

 اإلجمالي القروض التشغيلية القروض اإلنمائية
عدد 

 القروض
قيمة 

 القروض)دينار(
عدد 

 القروض
قيمة 

 القروض)دينار(
عدد 

 القروض
قيمة 

 القروض)دينار(

2001 3960 12269864 206 1107087 4166 13376951 

2002 3295 12884583 1374 4314939 4669 17199522 

2003 3410 11593410 444 1612745 3854 13206155 

2004 3462 9993596 299 997500 3761 10991096 

2005 3952 14460711 510 1806235 4462 16266946 

2006 4249 17512215 560 1874850 4809 19387065 

2007 4535 18690633 503 2086406 5038 20777039 

2008 4411 22413810 719 3074660 5130 25488470 

2009 4218 22902262 530 2028225 4748 24930487 

2010 4581 20851271 687 3231450 5268 24082721 

2011 4708 25166585 613 3446500 5321 28613085 

2012 4407 22167914 560 3133950 4967 25301864 

2013 4912 25404532 659 3776470 5571 29181002 

2014 5385 29241726 809 5248550 6194 34549276 

2015 5800 32334552 774 4797340 6574 37131892 

2016 6343 36443097 942 5699310 7285 42142407 

2017 5926 38851131 3697 12095628 9623 50946759 

2018 7015 39490419 1475 7466810 8490 46957229 
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 (.2018مجال المرابحة اإلسالمية خالل عام )النشاط اإلقراضي للمؤسسة في 
 

 (:المرابحة) بالشراء اآلمر صيغة -1

 مسؤوليو  وعلى( الومويل  الب   الشراء اامر يطلب  ما وشراء بونفي  أول فريل عوبارها ا المؤسسة تقوم
 أو الادمةةة هةة   بونفيةة  المؤسسةةة هةة   تقةةوم  حيةةع اإلبوةةداء عنةةد عليةة  الموفةةل  ةةالربح  ةةاني فريةةل عوبةةار  ا

 حسةب الثالةع للطةرف ال ةرف ويةوم معة  إتفا يةة بوو يةع المؤسسةة  يةام  عةد  الةع فريل خالل من المهام
 .الموبعة األسس

 :الشرعية اإلستشارة -2

 مقوضةيات حسةب إلجازتهةا للمؤسسةة الشةرعي المسوشار سماحة على عرضها يوم الومويل  لبات جميع
 .اإلسالمية الشريعة

 :العقد تنفيذ إجراءات -3

 وحسةةةب الومويةةةل لطالةةةب تسةةةليمها  ةةةم ومةةةن والمنفةةة  المؤسسةةةة بةةةين اإلتفا يةةةة تنفيةةة  إجةةةراءات سةةةوقمالا •
 .األ ول

 واحضةار( المنقولة غير األموال   المقدمة الضمانات حجز إجراءات سوقمالا  عد الومويل عقد تنظيم •
 .الومويل  لب موافقة في وردت أخرى  شروط أية أو الشهري  الحسم موافقة

 قيمة المرابحة واحتسابها: -4

 -:الوالية الرئيسية المعايير وحسب المؤسسة فروع لدى معومدة جداول حسب المرا حة  يمة تحسب •

 .المسوهدفة الفئة• .   الومويل أجل• .  الوسديد أسلوب• .  الومويل  يمة •

ةةا( أو عةةدد أ - 11 توضةةح بيانةةات الجةةدول ر ةةم   ل ةةيغة المرا حةةة  المشةةاريع الممولةةة مةةن المؤسسةةة وفق 
%( مةن 31.1( مليوو دينار  شكل  مةا نسةبو   14.6( مشروعا  قيمة نحو  2391اإلسالمية  د بلد  

لمشةاريع الممولةة مةن المؤسسةة عةدد ا (, فةي حةين بلةد2018القلةي للمةزارعين خةالل عةام   الومويةل يمة 
ةةةا ( مليةةةوو دينةةةار  وشةةةكل  مةةةا نسةةةبو  32.4 ( مشةةةروعا  بلغةةة   يموهةةةا نحةةةو6099 ألسةةةلوب الفائةةةدة   وفق 

 (.2018القلي للمزارعين خالل عام   الومويل%( من  يمة 68.9 
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لممنوحةة القةرو  ا حجةمب( إلةى األهميةة النسةبية إلجمةالي  - 9أ   - 9ه ا ويشير الرسم البياني ر ةم  
 .(2018 اليم والمنهج الومويلي خالل عام  األمن المؤسسة موزعة حسب 

ةاالمشاري حجمحيع تر ز  %( 45.2ل ةيغة المرا حةة اإلسةالمية فةي إ لةيم الشةمال بنسةبة   ع الممولة وفق 
 .%(20.1 %(  و  ليم الجنوب بنسبة  34.7يليها إ ليم الوسن بنسبة  

الورتيةب األول  الوسةنإ لةيم فيهةا حوةل ا الممولة من المؤسسة وفقا  ألسةلوب الفائةدة حجم القرو كما أو 
  %(.30.5 وبنسبة الشمال%(   م إ ليم 33.4   وبنسبة الجنوب م إ ليم %(  36.1وبنسبة  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

34.7%

45.2%

20.1%

(أ-9)رسم بياني 
ة الهمية النسبية إلجمالي حجم القروض وفقًا لنظام المرابح

اإلسالمية موزعة حسب القاليم

إقليم الوسط

إقليم الشمال

إقليم الجنوب

36.1%

30.5%

33.4%

(ب-9)رسم بياني 
لفائدة الهمية النسبية إلجمالي حجم القروض الممولة وفقًا لنظام ا

موزعة حسب القاليم

إقليم الوسط

إقليم الشمال

إقليم الجنوب
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 أ( - 11جدول رقم )
 (2018توزيع القروض الممنوحة موزعة حسب الفروع والمنهج التمويلي خالل عام )

 الفرع
 اإلجمالي قروض مرابحة قروض فائدة

 القيمة بالدينار عدد السندات القيمة بالدينار عدد السندات القيمة بالدينار عدد السندات
 16740387 2769 5062190 804 11678197 1965 إقليم الوسط

 2572730 479 277500 35 2295230 444 السلط

 1928714 239 322500 49 1606214 190 الشونة الجنوبية

 3206992 609 1305880 224 1901112 385 جنوب عمان

 2467054 317 244100 43 2222954 274 االغوار الوسطى

 1652987 294 656630 94 996357 200 مادبا

 1343984 227 1071600 184 272384 43 الزرقاء

 1994918 325 534000 75 1460918 250 غرب عمان

 1573008 279 649980 100 923028 179 ذيبان

 16478733 2930 6605160 1017 9873573 1913 إقليم الشمال

 2678654 489 796750 129 1881904 360 اربد

 1656568 324 422150 57 1234418 267 جرش

 1589250 252 343750 40 1245500 212 الرمثا

 1335098 274 488250 75 846848 199 المفرق 

 2395054 395 901100 136 1493954 259 عجلون 

 1668862 266 1057000 165 611862 101 لواء بني كنانه

 1583960 273 307660 52 1276300 221 لواء الكورة

 1409500 315 1310100 287 99400 28 االغوار الشمالية

 2161787 342 978400 76 1183387 266 البادية الشمالية

 13738109 2791 2929520 570 10808589 2221 إقليم الجنوب

 1861638 350 610800 100 1250838 250 الكرك

 2003800 484 183750 47 1820050 437 معان

 3044565 534 823980 142 2220585 392 الطفيلة

 1215357 253 381600 79 833757 174 المزار الجنوبي

 2492680 497 163700 42 2328980 455 غور الصافي

 1119360 262 184590 43 934770 219 العقبة

 2000709 411 581100 117 1419609 294 لواء القصر

 46957229 8490 14596870 2391 32360359 6099 المجموع
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( تطور القرو  الممنوحة من المؤسسة موزعة حسب منهج المرا حة 10 يشير الرسم البياني ر م

 ب( إلى صلك  األر ام.-11يشير الجدول ر م  (.  ما 2018-2001اإلسالمية خالل الفورة  

 

 ب( -11جدول رقم )
 (2018-2001تطور قيمة القروض الممنوحة بطريقة المرابحة االسالمية خالل الفترة )

 )دينار( قيمة قروض المرابحة البيان
2001 832063 
2002 2118522 
2003 1393773 
2004 1852250 
2005 3747385 
2006 5455436 
2007 6585790 
2008 7050410 
2009 5740387 
2010 6736810 
2011 7583650 
2012 7595300 
2013 8151420 
2014 10289360 
2015 10246811 
2016 15125860 
2017* 12038420 
2018 14596870 

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

0
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8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

(10)رسم بياني رقم 
2018-2001تطور القروض الممنوحة بطريقة المرابحة اإلسالمية خالل الفترة 
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 2018حسب البيئة المناخية خالل عام  النشاط اإلقراضي للمؤسسة 

حسةةةب البيئةةةة المناخيةةةة فةةةي  2018( توزيةةةع القةةةرو  الممنوحةةةة خةةةالل عةةةام 12ر ةةةم   يوضةةةح الجةةةدول
دينةار اسةوفاد مليةوو  (7.5  ديةة حةواليالمملقة؛ حيع بلغ   يمة القةرو  الممنوحةة لسةكاو منةا ل البا

مقوةةر   فيمةةا بلغةة   يمةةة القةةرو  الممنوحةةة لسةةكاو منةةا ل األغةةوار حةةوالي  ( ألةةف1.3منهةةا حةةوالي  
منةةا ل المملقةةة فقةةد تةةم مةةنح سةةكانها ألةةف مقوةةر    أمةةا  ةةا ي  (1.3 مليةةوو دينةةار اسةةوفاد منهةةا  (8.5 

 ألف مقور . (5.9 مليوو دينار اسوفاد منها حوالي  (31 حوالي 

خةالل  أعةداد المقورضةين يقةارب  لةع  نالحظ مما سبل أو منطقوي األغةوار والباديةة اسةوحوصت علةى مةا
خططهةةةا ؛ وهةةة ا يةةةدل علةةةى أو المؤسسةةةة تسةةةهم بوحقيةةةل األهةةةداف الو نيةةةة الشةةةاملة ضةةةمن  2018عةةةام 

 اإل راضية وصلك بوحقيل تنمية مسودامة  الو ول إلى المنا ل الوي تقثر فيها نسب الفقر والبطالة.

 (12جدول رقم )

 2018توزيع القروض حسب البيئة المناخية خالل عام 

 )مليون دينار( قيمة القروض قترضينعدد الم المنطقة

 8477698 1305 األغوار
 7527606 1333 البادية

 30951925 5852  ا ي منا ل المملقة
 46957229 8490 المجموع

 

 ( األهمية النسبية لووزيع عدد المقورضين حسب البيئة المناخية .11  ه ا ويوضح الرسم البياني ر م
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جمةالي  يمةةة نةا ل الباديةةة االردنيةة  حيةع بلةةد إ( توزيةع المشةاريع المنفةة   فةي م13يوضةح الجةدول ر ةةم  
مقوةر   فيمةا  (512 مليوو دينار اسوفاد منها (3.5 القرو  الممنوحة لسكاو البادية الشمالية حوالي 

مليةةوو دينةةار اسةةوفاد منهةةا  (2.5 بلةةد اجمةةالي  يمةةة القةةرو  الممنوحةةة لسةةكاو الباديةةة الوسةةطى حةةوالي 
مليةوو  (1.5 بيةة بلةد حةوالي مقور   أما إجمالي  يمة القرو  الممنوحة لسكاو الباديةة الجنو  (443 

 مقور . (378 دينار اسوفاد منها 

 (13جدول رقم )

 2018توزيع المشاريع المنفذه في مناطق البادية الردنية خالل عام 

 قيمة القروض عدد المستفيدين مناطق البادية ضمن الفروع

 3453454 512 اجمالي البادية الشمالية
 2161787 342 البادية الشمالية

 1291667 170 المفر  
 2530882 443 اجمالي البادية الوسطى

 2016602 390 جنوب عماو
 514280 53 الزر اء

 1543270 378 اجمالي البادية الجنوبية
 828400 210 معاو
 67600 14 الطفيلة
 73400 18 القرك
 573870 136 العقبة

 7527606 1333 المجموع

15%

16%

69%

(11)رسم بياني رقم
2018الهمية النسبية لتوزيع عدد المقترضين حسب البيئة المناخية خالل عام 

الغوار البادية باقي مناطق المملكة
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 (2018عام ) خالل التحصيلي للمؤسسةالنشاط 
 

حوالي  د بلغ   2018( إلى أو إجمالي تح يالت المؤسسة خالل عام 14تشير بيانات الجدول ر م  

 .رو  مرا حة إسالمية( مليوو دينار تح يل  12.7 حوالي ( مليوو دينار  منها 46.5 

 %(.81  له ا العام حقاتت اإلجمالية من إجمالي المسوبلغ  نسبة الوح يال

( مليوو 12.3( و 16.9( و 17.3 إ ليم الوسن والشمال والجنوب نحوفي حين بلغ   يمة تح يالت 

%( مةةةةن إجمةةةةالي  يمةةةةةة 26.5%( و  36.3%( و  37.2دينةةةةار علةةةةى الوةةةةوالي  وشةةةةكل  مةةةةا نسةةةةبو   

 على الووالي. 2018تح يالت المؤسسة لعام 

ب( إلةةى األهميةةة النسةةبية إلجمةةالي الوح ةةيالت  خةةالل  -12أ    -12هةة ا ويشةةير الرسةةم البيةةاني ر ةةم  

 . األ اليمي و  راضالمنهج اإلموزعة حسب  2018عام 

  

 

72.6%

27.4%

فائدة مرابحة

(ب-12)الرسم البياني
النسبية لقيمة التحصيالت حسب المنهج اإلقراضيالهمية

37.2%

36.3%

26.5%

إقليم الوسط

اقليم الشمال

بإقليم الجنو 

(أ-12)الرسم البياني
حسب موزعة2018الهمية النسبية إلجمالي التحصيالت خالل عام 

القاليم
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 (14جدول رقم )

 (2018إجمالي المبالغ المحصلة من القروض خالل عام )
 القيمة  الدينار

 اإلجمالي مرابحة طويل الجل متوسط الجل قصير الجل موسمي الفرع
 17307211 4291993 328582 11079055 1309749 297832 إقليم الوسط

 2601721 177068 95276 2162414 150508 16455 السلط
 2042050 218288 30417 1662297 131048  الشونة الجنوبية
 3332586 1095343 43642 1754506 414582 24513 جنوب عمان

 2890426 156961 49164 2538308 51500 94493 االغوار الوسطى
 1905980 671098 37964 969260 214112 13546 مادبا

 1416378 1032873 5160 248318 129927 100 الزرقاء
 1994793 499146 32659 1145424 171987 145577 غرب عمان

 1123277 441216 34300 598528 46085 3148 ذيبان
 16863438 6114853 217307 8807273 1568149 155856 اقليم الشمال

 2727777 1085967 30679 1432215 173066 5850 اربد
 1487199 333167 22226 1047915 83891  جرش
 1991742 220436 4864 1673430 91010 2002 الرمثا
 1403706 293033 9284 895375 204244 1770 المفرق 
 2813923 834885 109263 1233455 587091 49229 عجلون 

 1615523 1217691 18081 330306 46745 2700 لواء بني كنانه
 1468890 337760 14510 1086763 21258 8599 لواء الكورة

 1714276 1448257  145103 120916  االغوار الشمالية
 1640402 343657 8400 962711 239928 85706 الشمالية البادية

 12341698 2329953 49412 8975659 738987 247687 إقليم الجنوب
 2287149 467166 21943 1572665 206906 18469 الكرك
 1621688 144206 1880 1204169 258969 12464 معان

 2199887 675006 700 1374954 120804 28423 الطفيلة
 1460675 478164 4613 813469 56678 107751 المزار الجنوبي
 2075182 120530  1919157 5725 29770 غور الصافي

 770355 64678 1065 670367 29486 4759 العقبة
 1926762 380203 19211 1420878 60419 46051 لواء القصر
 46512347 12736799 595301 28861987 3616885 701375 المجموع
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( تطور  يمة القرو  الممنوحة من 13البياني ر م  ( والرسم 15وتوضح بيانات الجدول ر م  

 (.2018-2001المؤسسة والمبالد المح لة من المقورضين خالل الفورة  
 

 (15جدول رقم )
 (2018-2001القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة ) تطور

إجمالي القروض الممنوحة بالمليون  السنة
 دينار

إجمالي المبالغ المحصلة بالمليون 
 دينار

2001 13.4 20.7 
2002 17.2 19.5 
2003 13.2 22.1 
2004 11 23.2 
2005 16.3 26.3 
2006 19.4 27.8 
2007 20.7 27.1 
2008 25.5 32.2 
2009 24.9 26.4 
2010 24.1 27.6 
2011 28.6 30.8 
2012 25.3 35.06 
2013 29.2 32.5 
2014 34.5 35.8 
2015 37.1 38.9 
2016 42.1 38.9 
2017 51 41 
2018 47 46.5 
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 (2018عام ) خاللإنجازات المشاريع الموجهة 
 

فــي الريــل والباديــة  للحــد مــن مشــكلتي الفقــر والبطالــه مشــروع القــروض الصــغيرةأوال": 
 :ردنيةال 

( مليةوو دينةار 50والموضةمن تا ةيص مبلةد  31/3/2014بناء  علةى  ةرار مجلةس اإلدارة المةؤر  فةي 
لومويةةةةل أنشةةةةطة مشةةةةروع القةةةةرو  ال ةةةةغيرة الما  ةةةةة للحةةةةد مةةةةن مشةةةةكلوي الفقةةةةر والبطالةةةةة ل عةةةةوام 

( والور يز على توجي  ه   البرامج لمنا ل الباديةة األردنيةة  شةكل خةاخ ومةن ضةمنها 2014-2020 
 مبلد مليوو دينار من ضمن ه   الما  ات لمشاريع تربية اإلبل.تا يص 

 وبناء  علي  تم البدء بونفي  الوعليمات الوالية:

 ةةةأو  االسةةةومرار  مةةةنح القةةةرو  الما  ةةةة للحةةةد مةةةن مشةةةكلوي الفقةةةر والبطالةةةة لقافةةةة الفةةةروع علمةةةا   -1
ينةةار لغايةةات منهةةا مليةةوو د( لي ةةبح 2018 ( مليةةوو دينةةار للعةةام7.5المشةةروع بلغةة    ما  ةةات

 توزيعها على األ اليم  الوالي : تربية اإلبل ضمن منا ل البادية األردنية الثالث وتم
 ( دينار.2250000%( وبما يعادل  30إ ليم الشمال بنسبة  درها   ‾
 ( دينار.2250000%( وبما يعادل  30إ ليم الوسن بنسبة  درها   ‾
 ( دينار.3000000%( وبما يعادل  40إ ليم الجنوب بنسبة  درها   ‾

علةى مةاورد أعةال  تةم البةدء  ةالقرو  الاا ةة  شةراء وتربيةة اإلبةل مةن ضةمن المشةروع  سةقف بناء   -2
 ( دينار للقر  الواحد.5000أعلى مقدار   

 

 أهداف المشروع :

 المساهمة في الحد من مشكلوةي الفقر والبطالة في الرين والبادية األردنية. .1
 ا و ادية واجوماعية مووازنة في  افة منا ل المملقة.المساهمة في تحقيل تنمية  .2
 زيادة الدخل ورفع المسووى المعيشي والغ ائي ل سر الريفية. .3
 زيادة مشار ة المرأة في الونمية الزراعية  وتحفيزها على العمل في  القطاع الزراعي. .4
 توفير فرخ عمل جديدة لاريجي الجامعات والمعاهد ومراكز الودريب الو نيةة. .5
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 : مجاالت االستثمار  

ير ةةةز هةةة ا المشةةةروع علةةةى مةةةنح القةةةرو  الزراعيةةةة والريفيةةةة صات اإلنواجيةةةة السةةةريعة فةةةي مجةةةاالت تربيةةةة 
 50وب  حفةر ه ةار مةاء الجمةع سةع  رأس مةن األ قةار الحلة 2-1( رأس  تربيةة 20األغنام   حد أعلى  

لادمةةةة المشةةةاريع الزراعيةةةة  تربيةةةة الةةةدواجن والطيةةةور الداجنةةةة  كافةةةة أنواعهةةةا وبأعةةةداد مناسةةةبة  تربيةةةة  3م
األرانةةةب  ت ةةةنيع األلبةةةاو ومشةةةوقاتها  ألبةةةاو  جميةةةد  سةةةمن /......الةةةخ( فةةةي وحةةةدات  ةةةغيرة و ةةةناعة 

ات الطبيةةةة خليةةةة  إنشةةةاء المشةةةاتل والبسةةةاتين وزراعةةةة النباتةةة 20-10المالةةةالت  تربيةةةة النحةةةل لعةةةدد مةةةن 
والعطريةةةةة  إنشةةةةاء وحةةةةدات أزهةةةةار القطةةةةف ضةةةةمن البيةةةةوت البالسةةةةويكية  تمويةةةةل شةةةةراء األدوات الزراعيةةةةة 
الماولفةةة,  االضةةافة الةةى الور يةةز علةةى توجيةة  هةة ا البرنةةامج لمنةةا ل الباديةةة االردنيةةة  شةةكل خةةاخ ومةةن 

 ضمنها تا يص مبلد مليوو دينار من ضمن ه   الما  ات لمشاريع تربية اإلبل.

 معايير التأهيل لالستفادة من المشروع :  

 ر  المشروع أو بنفس القرية الوي توبع إليها أر  المشروع أو تقوو األسرة مقيمة في أ -1
 أو يوفر المشروع فرخ عمل جديدة.  -2
 تعطى األولوية ل فراد غير المسوفيدين من  رو  المؤسسة.  -3
 .تعطى األولوية ل سر الريفية الوي تعيلها وتشرف عليها المرأة الريفية  -4

 

 جله :حجم القرض وأ 

 النسةبة لقةرو  تربيةة اإلبةل فقيموهةا الق ةوى  و ة لك للفةرد ( دينةار5000الحد األ  ى له   القةرو   
 ( سنوات.5  وهي  رو  مووسطة األجل حدها األ  ى  للفرد من ضمن المشروع ( دينار5000 

 نسبة الفائدة :

%( أو 4على دعم الفئات المسوهدفة من ه ا المشروع تسووفى فائدة مافضةة وبسةيطة مقةدارها   حر ا  
 %(2بةةةة   للمرا حة اإلسالمية على القرو  الممنوحة من خالل هة ا المشةروع وهةي أ ةل ما يعادلها وفق ا

 من سعر الفائدة أو المرا حة المعمول بها في المؤسسة.
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 الضمـانـات : 

مثةل القفةاالت العدليةة مةن اجةل  ة على  بةول بةدائل للضةمانات االعوياديةة المعمةول بهةا,حر   المؤسس
و هة   الفئةة ال االسةوفادة مةن هة ا المشةروع سةيما وأتمكين األسر الفقيرة والفئةات العا لةة عةن العمةل مةن 

 يووافر لدى معظمها أموال غير منقولة  كاألراضي والعقارات(. 

سةةوفاد منهةةا ( مليةةوو دينةةار ا7249900( حةةوالي  2018لعةةام  خةةالل اة بلةةد إجمةةالي القةةرو  الممنوحةة
 ( مقور .1753 

 : التمويل الريفيمشروع ثانيًا: 

نطال ا  من حةرخ المؤسسةة علةى تفعيةل مفهةوم الونميةة الريفيةة الشةاملة فقةد بةدأ العمةل  مشةروع الومويةل ا
حيع يهدف المشروع الى إحداث نقلة نوعية فةي مفهةوم الونميةة الريفيةة الشةاملة  1/1/2016الريفي من  

إسةةوثمار غيةةر  فةةي منةةا ل الريةةن والباديةةة األردنيةةة وخةةارج مراكةةز المحافظةةات مةةن خةةالل فةةوح مجةةاالت
تقليدية وللمرة األولى مرتبطة  القطاع الزراعي وضمن حزمة ميسرة من االجراءات والوسهيالت الاا ةة 
به ا المشروع بهدف خلل مشاريع مووسطة و غيرة ضمن المنا ل المسوهدفة تعمل علةى تةوفير فةرخ 

 للعمل وم ادر مونوعة للدخل. 
     الثال ةةة لقةةل عةةام مةةن األعةةوام مليةةوو  (3  يص مبلةةدكمةةا وتوضةةمن الاطةةة اإل راضةةية المقورحةةة تا ةة

موزعةة  علةةى األ ةةاليم  2018( مليةةوو دينةةار لعةةام  3حيةةع تةةم إ ةةرا    (  2019, 2018 , 2017  
 الثال ة بوا ع مليوو دينار لقل إ ليم .

 :أهداف المشروع 

 في  افة منا ةةةةل المملقة. ة و ادية واجوماعية مووازناالمساهمة في تحقيل تنمية  ‾

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

 زيادة مشار ة المرأة في الونمية الزراعية وتحفيزها على العمةةةةل في القطاع الزراعي. ‾

 األردنية  . ةفي الرين والبادي ةفي الحد من مشكلوي الفقر والبطالالمساهمة  ‾

 يدة لاريجي الجامعات والمعاهد ومراكز الودريب الو نيةةة.توفير فرخ عمل جد ‾
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 :مجاالت االستثمار

 ير ز المشروع على منح القرو  الزراعية والريفية صات االنواجية السريعة في مجاالت:

مشةةةاريع محةةةال ومعةةةار  الوسةةةويل وتشةةةمل  مشةةةاريع منوجةةةات الزيوةةةوو  الماةةةابز   تعبئةةةة وتةةةدريج  ‾
الاضار والفواكة  محالت نباتات الزينة وتنسيل الزهور والمشاتل  ت ةنيع منوجةات الومور  تجفيف 

بيةةع اللحةةوم والةةدواجن الطازجةةة والمجمةةدة والمبةةردة   ومحةةالت  الحليةةب ومشةةوقات  وانوةةاج الشةةو الت  
 .(نوافات الدجاج وبيع البيض

 مشروع المطبخ االنواجي. ‾
فواكة  والمالالت وت نيع المربيات والع ةائر والاةل المشاريع المنزلية الريفية  تجفيف الاضار وال ‾

 والشوربات(.
 .ت نيع الشموع المعطرة وال ابوو  ‾
 الوحف الاشبية والفاارية والحجرية وبيعها. ‾
 مشاريع الطا ة البديلة. ‾
 شراء وسائل النقل ال غيرة . ‾
عيةةة  الاشةةبي   نوةةاج البيومةةوس و ةةناعة العبةةوات الزرا   ةةنيع وتةةدوير المالفةةات الزراعيةةة و مشةةاريع ت ‾

 والبالسويكية والبوليسورين والشواالت(.
 مشاريع زراعة وانواج وتسويل الفطر . ‾
 مشاريع بيع العطارة والحبوب. ‾
  .الزراعية المعداتت تنسيل الحدائل وبيع المواد و محال ‾
 ومراكز  يانة الماتورات والمضاات ومعدات الري وبيع  طع الغيار . ‾
هيز محالت الادمات الزراعية  المرتبطة  الزراعة المحميةة والمعرشةات وتج البيطريةانشاء العيادات  ‾

 وغيرها من تر يب و يانة(.
 

 :معايير التأهيل لالستفادة من المشروع

  را  في المؤسسة.معايير الوأهيل في أسس و واعد اإليمنح القر  حسب  ‾
 .قرية الوي توبع لها  أر  المشروعبنفس ال األسرة مقيمة في أر  المشروع أو أو تقوو  ‾
 أو يحقل المشروع فرخ عمل جديدة. ‾
 تعطى األولوية ل سر الريفية الوي تعيلها وتشرف عليها امرأة. ‾
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  و ادية للمشاريع الجديدة من جهة معومدة.اتقديم دراسة جدوى  ‾

 :حجم وأجل القرض

( هالف دينار ل فراد والجماعات والجمعيات على أو ال يزيد  األجل 10الومويل  حد أ  ى  يمنح ه ا 
وحسةب  بيعةة المشةروع   حيةع يةوم  بةول الطلبةات للومويةل   ةير  ( سةنوات5وبوا ةع   ( شهر60عن  

 ومووسن األجل وحسب العمر اإلنواجي للمشروع .
 المرابحة:/نسبة الفائدة

 سنويا  . (%4 سالمي وبنسبة  ابوة  درها إلتَمول ه   المشاريع  ضمن منهجية و يد الومويل ا

 الضمانات:

 ويمكن  بول القفاالت  ما يلي :ية وأساسها تقديم الضمانات العقار 
شرط أو  نين مليئين يقبل بهما مدير الفرع ا( دينار يوم  بول  فالء عدد 3000 -1000لقرو   ا ‾

أو تقةةديم حسةةم    نةةين يقبةةل بهمةةا مةةدير الفةةرعاأو  فالةةة مةةوافين   لةةى عقةةد الومويةةليقومةةوا  ةةالوو يع ع
 شهري منوظم  اإلضافة إلى حسم إحورازي.

( دينةةار يةةوم تقةةديم  فالةةة عدليةةة حسةةب األ ةةول وفةةي حةةال تعةة ر تقةةديم 6000 - 3000القةةرو    ‾
 حسم شهري منوظم يمكن  بول تحاويل مالية.

  را  المعمول بها في المؤسسة.( دينار حسب أسس و واعد اإل10000 - 6000القرو    ‾

 دفة:الفئة المسته

مع الور يز على المرأة ومنةا ل جيةوب الفقةر فةي   اسوثناء مر ز العا مة عماو جميع منا ل المملقة 
 الرين والبادية األردنية والفئات العا لة عن العمل .

 

 حةةوالي( مقوةةر  وبقيمةةة 621سةةوفيدين مةةن مشةةروع الومويةةل الريفةةي جمةةالي عةةدد المقورضةةين المإبلةةد و 
 (.2018خالل عام  دينار  مليوو  (2.9 
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 ثالثًا: مشروع القرى الصحية:

بهةةةدف تعزيةةةز  1996نفةةة ت وزارة ال ةةةحة ومنظمةةةة ال ةةةحة العالميةةةة مشةةةروع القةةةرى ال ةةةحية منةةة  عةةةام 

مبةةادا الرعايةةة ال ةةحية األوليةةة بةةين سةةكاو هةة   القةةرى  ويشةةومل هةة ا المشةةروع علةةى عةةدة أهةةداف مةةن 

ضمنها تنمية المةوارد اال و ةادية واالجوماعيةة فةي تلةك القةرى وصلةك  مةدخل لوحسةين الظةروف ال ةحية 

المشةةةةروع بوةةةةاريخ للمةةةةوا نين  حيةةةةع  امةةةة   مؤسسةةةةة اإل ةةةةرا  الزراعةةةةي ووزارة ال ةةةةحة بوو يةةةةع اتفا يةةةةة 

 2014االتفا يةةة  ةةل  ةةالث سةةنوات وتةةم تجديةةدها عةةام ومةةدتها  ةةالث سةةنوات و انةة  توجةةدد2002/4/11

ولمةةدة خمةةس سةةنوات  لومويةةل مشةةروعات فرديةةة وجماعيةةة لمنوفعةةي القةةرى ال ةةحية الةة ين يةةوم ترشةةيحهم 

 مشةةمولة  المشةةروع,وتةةأهيلهم مةةن  بةةل إدارة المشةةروع فةةي وزارة ال ةةحة  الونسةةيل مةةع المؤسسةةة للقةةرى ال

   المضةةري   بيوضةة  الشةةر ي   ريةةة  ةةحية مشةةمولة وهةةي  (38حيةةع تةةم مةةنح القةةرو  للمنوفعةةين فةةي 

  غرنا     مكاور  الطوال الجنةوبي  أبةو الزيغةاو   داميةا  الحال ةات      يب جريش ماليةبيوض  الش

الجهيةةةةةر  لزبيريةةةةةة   اصر     ايةةةةةل  ا  الفةةةةةوارة  الهونةةةةةةالحةةةةةرش   الجةةةةةزاز    المن ةةةةةورة الشةةةةةر ية  سةةةةةلحوب

  البسةطة  أبو بنا   رحمة  الشيخ حسين   عيمةةالحرث   راجب      الروضةالزمالية   مجرا المقارعية 

 .(  الفرص     فر  يفيا    فر راكب   بي  يافا  الراية    رى العمرو

علمةةا   ةةأو هةة ا المشةةروع يهةةدف إلةةى تحسةةين نوعيةةة حيةةاة المةةوا نين والمسةةاهمة فةةي حةةل مشةةكلوي الفقةةر  
( للقةةرو  الفرديةةة  1500والبطالةةة عةةن  ريةةل مةةنح  ةةرو  مةةدرة للةةدخل بةةدوو فائةةدة  وبسةةقف أعلةةى  

ل ( دينةةةار للقةةةرو  الجماعيةةةة  مثةةةل مشةةةاريع تربيةةةة األغنةةةام والمةةةاعز واأل قةةةار وتسةةةمين العجةةةو 3000و 
البسةةةن والسةةةجاد والو ةةةنيع الزراعةةةي  تسةةةدد هةةة   و نشةةةاء مشةةةاتل األشةةةجار المثمةةةرة و نشةةةاء أنةةةوال نسةةةيج 

 ( شهر ا .42القرو  على  

سةةوفاد ( دينةةار ا833678( حةةوالي  2018عةةام   منةة  بدايةةة المشةةروع ولغايةةة القةةرو   يمةةة بلةةد إجمةةالي
 .( مقورضا  23ر إسوفاد منها  ( دينا34500بلغ  القرو   2018وخالل عام  ( مقور 655منها  
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 رابعًا : مشروع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين :
تةم بةةدء العمةل بهةة ا المشةروع مةةن خةالل تو يةةع اتفا يةة تعةةاوو مةا بةةين مؤسسةة اإل ةةرا  الزراعةةي 

لومويةل المشةروعات الفرديةة والجماعيةة ألعضةاء الجمعيةة بوةاريخ  نوالهيئة الهاشمية للم ةابين العسةكريي
ولمدة خمس سةنوات   30/12/2018بواريخ لعدة مرات أخرها   حيع تم تجديد االتفا ية 1/11/2001

ويهةةدف المشةةروع إلةةةى تحسةةين أوضةةةاعهم المعيشةةية عةةةن  ريةةل تنويةةع م ةةةادر دخلهةةم مةةةن خةةالل مةةةنح 
%( عةن أسةعار المرا حةة المعمةول بهةا فةي المؤسسةة  حيةع تةةم 1القةرو   سةعر مرا حةة تفضةيلي يقةل  

ح القةرو  لمنوفعةي الهيئةة وير ةز المشةروع علةى مةن ( 2018لعام  ( ألف دينار 100تا يص مبلد  
الزراعيةةة صات اإلنواجيةةة السةةريعة فةةي مجةةاالت تربيةةة المةةاعز واأل قةةار الحلةةوب وتسةةمين العجةةول وتربيةةة 

ج األزهةةةار ومشةةةوقاتها والمنوجةةةات الغ ائيةةةة األخةةةرى   و نوةةةا الحيوانةةةات الداجنةةةة والنحةةةل  وت ةةةنيع األلبةةةاو
 ةةنيع الجلةةود و ةةوف الحيوانةةات الزينةةة  وبعةةض األعمةةال الريفيةةة  ونباتةةات و  وأشةةوال الاضةةار والفواكةةة

 إلنواج الجواعد ونسج البسن .

 ( دينار.5000على له   القرو   ألويبلد الحد ا

( دينةار 488750مةا  يموة   ( حةوالي 2018عام   من  بداية المشروع ولغاية القرو   يمة بلد إجمالي
( دينار إسةوفاد 9000بلد إجمالي القرو  حوالي   (2018لعام  ( مقور  وخالل ا133اسوفاد منها  

 .( مقور 3منها  

 خامسًا: مشروع تمويل المهندسين الزراعيين :
مةن حةرخ المؤسسةة فةي تنفية  توجهةات الحكومةة فةي الحةد مةن مشةكلوي الفقةر والبطالةة  انطال ا  

لمةةدة خمةةس  4/1/2012  امةة  المؤسسةةة بوو يةةع اتفا يةةة تعةةاوو مةةع نقا ةةة المهندسةةين الةةزراعيين بوةةاريخ
  لومويةةةل المشةةةروعات الزراعيةةةة ولمةةةدة خمةةةس سةةةنوات  15/3/2018وجةةةددت االتفا يةةةة بوةةةاريخ  سةةةنوات

اء النقا ة من المهندسين والمهندسات الزراعيين العا لين عن العمل  حيع  ان  األولوية الفردية ألعض
للاةةريجين الجةةدد  بهةةدف تحسةةين أوضةةاعهم المعيشةةية عةةن  ريةةل تمويةةل المشةةاريع المةةدرة للةةدخل  وصات 
القةةدرة علةةى تحقيةةل مةةردود مةةالي سةةريع بنظةةام المرا حةةة اإلسةةالمية  سةةعر مرا حةةة تفضةةيلي وبسةةقف أعلةةى 

( دينار مثل مشاريع تربيةة األغنةام واأل قةار الحلةوب وتسةمين الاةراف والعجةول وتربيةة الطيةور 10000 
 باو ومشوقاتها  و نواج األزهار وأشةوال الاضةار والفاكهةةالداجنة واألرانب واألسماك والنحل وت نيع األل
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ر ه ةةار الجمةةع وشةةراء المعةةدات و نوةةاج المشةةاتل والحةةدائل المنزليةةة وزراعةةة النباتةةات الطبيةةة والعطريةةة وحفةة
 والمكائن واألدوات الزراعية.

( دينةار 998350مةا  يموة   ( حةوالي 2018عام   من  بداية المشروع ولغاية القرو   يمة بلد إجمالي
( دينةةار 153500بلةةد إجمةةالي القةةرو  حةةوالي   (2018لعةةام  ( مقوةةر  وخةةالل ا148اسةةوفاد منهةةا  
 .( مقور 20إسوفاد منها  

 

 سادسًا: مشروع مساعدة الناجين من اللغام ومخلفات الحروب.
بةةدأ العمةةل بهةة ا المشةةروع مةةن خةةالل إتفا يةةة الوعةةاوو مةةابين مؤسسةةة اإل ةةرا  الزراعةةي والهيئةةة الو نيةةة 

ومالفةةات الحةةروب (  إلزالةةة األلغةةام و عةةادة الوأهيةةل , بهةةدف تحسةةين أوضةةاع المنوفعةةين  م ةةابي األلغةةام
 26/3/2013وتةم الوعةديل علةى اإلتفا يةة بوةاريخ ( 5/7/2011مةن تةاريخ   وبةارا  عولمدة خمس سةنوات ا 
 لمدة خمس سنوات . 15/7/2018 ما تم تجديدها بواريخ لمدة خمس سنوات 

خويار المقورضين من  بل إدارة المشروع فةي الهيئةة  الونسةيل مةع المؤسسةة ويراعةى فةي تقةديم هة   ويوم ا
 ةةدراتهم الجسةةدي  وتةةوفر العمالةةة األسةةرية  حيةةع توناسةةب مةةع نةةوع المشةةروع الممةةول , القةةرو  للمنوفعةةين 

 ( شهر وبدوو فوائد .60( دينار ولمدة  3000و يمة الحد األعلى له   القرو   

 أمةةا الغايةةات الوةةي يمولهةةا المشةةروع فوشةةمل تربيةةة األغنةةام , تربيةةة األ قةةار وتسةةمين العجةةول, تربيةةة النحةةل,
زراعة األعشاب والنباتات الطبية والعطريةة ,إنشةاء وحةدات إنوةاج أشةوال  والدواجن المنزلية,تربية األرانب 

وأية أعمال أخرى يوم  حثها من خةالل لجنةة   ونباتات الزينة وأشوال األشجار المثمرة , الو نيع الغ ائي
 الونسيل وبما ال يوعار  مع  وانين وأنظمة الهيئة. 

( دينةار 198050مةا  يموة   ( حةوالي 2018عام   بداية المشروع ولغايةمن   القرو   يمة بلد إجمالي
( دينار إسةوفاد 29600بلد إجمالي القرو  حوالي   (2018لعام  ( مقور  وخالل ا91اسوفاد منها  

 .( مقور 10منها  
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ســابعًا: مشــاريع الطاقــة الشمســية وأنظمتهــا إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ضــمن 
 اإلستثمار الزراعي .مجاالت 

 شةةةكل عةةةام والطا ةةةة الشمسةةةية  سةةةوادام المةةةوارد الطبيعيةةةةامةةةع توجهةةةات الحكومةةةة فةةةي رفةةةع  فةةةاءة  تمشةةةيا  
ة  شكل خاخ ولغايات خفض فاتورة الطا ة على المسةووى الةو ني وبالة ات القطةاع الزراعةي فقةد النظيف

ليشةمل مشةاريع الطا ةة الشمسةية  2014\1\16( تةاريخ 11447تا  مجلس إدارة المؤسسة القةرار ر ةم  ا
سوثمار الزراعي الوي تقوم المؤسسة بومويلها وعلةى إلوأنظموها إلنواج الطا ة القهربائية ضمن مجاالت ا

 النحو الوالي:
و حضةةار الموافقةةات الالزمةةة مةةن  اسةةة فنيةةة وماليةةة مةةن الجهةةة المنفةة ةعلةةى  الةةب الومويةةل تقةةديم در   -1

 الجهات المعنية .
( دينار حسةب القلةف 75000يل لمشاريع ضخ الميا  من اا ار اإلرتوازية بوا ع الومو يكوو سقف   -2

 الوقديرية.
 (دينار حسب القلف الوقديرية .  50000يكوو سقف تمويل المشاريع األخرى بوا ع    -3
تزيد عن  ماني سنوات ونسبة فائدة مافضةة  مقةدار  إعوبار ه   القرو  مووسطة األجل ولمدة ال  -4

مايعادلها فةي نظةام المرا حةة اإلسةالمية عةن جةدول أسةعار الفائةدة والمرا حةة المعمةول بهةا %( أو 2 
 حاليا في المؤسسة  غض النظر عن  يمة القر  .

 ( مقور . 6 سوفاد منها  ا( دينار 268700( حوالي  2018وبلد إجمالي القرو  لعام  

  تشجيع الطا ة الموجددة وترشيد بوو يع إتفا ية مع  ندو 3/10/2018كما  ام  المؤسسة بواريخ  -
( دينةار بةدوو 15000( مليةوو دينةار فةي  ةل أنحةاء المملقةة  سةقف مقةدارة  2الطا ة إل ةرا  مبلةد  

أية فوائد مةن  بةل ال ةندو  وصلةك لوشةجيع إسةوادام الطا ةة البديلةة بةدال  مةن الوقليديةة لوافةيض القلفةة 
ي تشةةمل  افةةة مجةةاالت اإلسةةوثمار  إسةةوثناء مشةةاريع وتعزيةةز الونافسةةية واإلسةةوغالل األمثةةل للمةةوارد الوةة

إسواراج المياة الجوفية والوجمعات المائية  ما فيها األ ار اإلرتوازية ه ا و د بدأ العمةل بهة ا المشةروع 
 من  تو يع اإلتفا ية وسيوم تقيمة خالل فورة الن ف سنة األولى من حيع الونفي  .

 ثامنًا: مشروع زراعة النخيل:
من حرخ المؤسسة على دعم زراعة النايل يقدم مشروع زراعة النايل  ةرو   فوائةد مافضةة  نطال ا  ا

أو مايعادلهةةا فةةي المرا حةةة اإلسةةالمية عةةن جةةدول أسةةعار الفائةةدة والمرا حةةة المعمةةول بهةةا  %(2 مقةةدار  
  .1/7/2014 وصلك إعوبارا  منحاليا في المؤسسة 
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 ( مقور . 13( دينار اسوفاد منها  493500( حوالي  2018وبلد إجمالي القرو  لعام  
( حيةع بلةد إجمةالي عةدد 2018( إلةى  يمةة القةرو  لقةل مشةروع خةالل عةام  16ويشير الجدول ر ةم  

 دينار .مليوو (  12.7( مقور  وبقيمة حوالي  3010يدين من القرو  الموا  ة حوالي  المسوف
 
 
 

 ( 16جدول رقم )
 (2018خالل عام )ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة 

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

 الريل والبادية االردنية
1753 7249900 

 مشروع التمويل الريفي
621 2865900 

 القرى الصحيةمشروع 
23 34500 

 مشروع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين
3 9000 

 مشروع تمويل المهندسين الزراعيين
20 153500 

 مشروع مساعدة الناجين من اللغام
10 29600 

 مشروع إستخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية
6 268700 

 مشروع زراعة النخيل
13 493500 

 0 0 (333مشروع الزراعات المحمية )

 2020مشروع دعم االعالف لالبل واالغنام 
561 1552230 

 12656830 3010 المجموع

 
 
 
 
 



55 
 

 
 (17جدول رقم )

 (31/12/2018ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة منذ بداية المشروع ولغاية )

عدد  المشروع
 المستفيدين

قيمة القروض 
 بالدينار

 78544120 24729 (2004مشروع القروض الصغيرة في الريل والبادية االردنية منذ عام )  1

2 
مشروع ادارة المصادر الزراعيه في محافظات الكرك والطفيله ومعان  وبالتعاون مع  

 3590840 1668 (2005وزارة الزراعة )المرحلتين االولى + الثانيه(منذ عام )

3 
مشروع تطوير المصادر الزراعية لحوض نهر اليرموك بالتعاون مع وزارة الزراعة منذ  

 3380428 1407 )تم تنفيذه بالكامل( -( 2001عام )

 15000000 841 )تم تنفيذه بالكامل( -( 2008مشروع الزراعات المحميه منذ عام ) 4

5 
مشروع المصابين العسكريين بالتعاون مع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين منذ  

 488750 133 (2001عام )

 833678 655 (2002مشروع القرى الصحية بالتعاون مع وزارة الصحه منذ عام )  6

7 
مشروع تمويل المهندسين الزراعيين بالتعاون مع نقابه المهندسين الزراعيين منذ عام  
(2006) 148 998350 

8 
مشروع مساعدة الناجين من االلغام بالتعاون مع الهيئة الوطنية إلزالة اللغام وإعادة 

 198050 91 (2012التأهيل منذ عام )

9 
المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي منذ عام مشروع التسميد بالري بالتعاون مع 

(2012) 588 4070450 

 8568650 1781 (2018-2016مشروع التمويل الريفي ) 10

 115673316 32041 المجموع

 

 2018أرصدة القروض القائمة على المزارعين في نهاية عام 
القائمةةةةة علةةةةى المةةةةزارعين حسةةةةب فئةةةةات ( إلةةةةى توزيةةةةع أر ةةةةدة القةةةةرو  18تشةةةير بيانةةةةات الجةةةةدول ر ةةةةم  

 ( دينار.147213642القرو  الممنوحة  حيع بلد إجمالي األر دة في نهاية العام  
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 (18جدول رقم )
 القيمة  الدينار (2018حسب فئات القروض في نهاية عام ) كافة القروضاجمالي أرصدة القروض القائمة على 

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

 أرصدة القروض إجمالي القروض أرصدة القروض إجمالي القروض القروضأرصدة  إجمالي القروض أرصدة القروض إجمالي القروض أرصدة القروض إجمالي القروض

 58519153 280461274 11955274 43201097 10057748 38869436 12596443 62318298 23909688 136072441 إقليم الوسط

 7058335 41864528 359145 2702386 926536 5011554 1938581 9871818 3834073 24278769 السلط

 9380721 29760538 3907504 10553103 2239145 5389110 1231650 4515277 2002422 9303047 الشونة الجنوبية

 10144631 51765105 1020384 9613131 1038996 5800640 2297204 11326380 5788046 25024955 جنوب عمان

 12203993 42485383 4553406 11611798 3064323 8951903 1944101 7846564 2642162 14075118 االغوار الوسطى

 6019744 46194479 452271 2280240 831834 5518677 1567368 11926510 3168272 26469052 مادبا

 4125748 21813323 791134 3581947 446454 2177455 534295 3441293 2353865 12612628 الزرقاء

 5540355 29394183 611808 2229742 772344 3764947 1779428 8505607 2376776 14893887 غرب عمان

 4045626 17183735 259622 628750 738116 2255150 1303816 4884849 1744072 9414985 ذيبان

 50287591 249960386 8261915 33317038 6356879 25481300 9650930 46821298 26017868 144340748 إقليم الشمال

 7204025 35246619 645764 2100907 704897 3186673 1884086 7790087 3969278 22168952 اربد

 4255675 22560605 258219 1613354 649452 2329974 620982 3857375 2727022 14759901 جرش

 5851129 28665258 1008860 4472850 1311832 4699029 1389688 6546585 2140749 12946794 الرمثا

 3749206 16590182 159187 594400 200710 751158 607599 2412342 2781710 12832282 المفرق 

 8310596 53060697 1502493 12115958 1069571 6191665 1644889 9252319 4093643 25500754 عجلون 

 5185448 27463078 677282 1763600 1382893 3944061 1231123 6057959 1894150 15697458 لواء بني كنانه

 4639102 23907094 326109 1600500 391738 1439781 1057471 4396109 2863785 16470704 لواء الكورة

 4076101 20412997 338154 1071500 298007 1355300 861796 4276148 2578143 13710049 االغوار الشمالية

 7016309 22053856 3345847 7983969 347779 1583659 353296 2232374 2969388 10253854 الباديه الشماليه

 38406898 166126257 3108719 9530361 3583834 12806561 8910583 32756492 22803760 111032843 إقليم الجنوب

 6805652 36713801 158782 1172270 652047 2998363 2062618 9602385 3932205 22940784 الكرك

 4648994 20394371 392211 1591811 259114 1233587 340186 1934317 3657482 15634656 معان

 7609659 28892516 440955 1087054 934350 2379705 2293039 5862518 3941314 19563239 الطفيلة

 3324711 16550434 60275 269775 303852 1213771 873429 4081922 2087155 10984966 المزار الجنوبي

 7934424 26570793 1921883 4357679 827144 2583920 1591967 3579485 3593430 16049709 غور الصافي

 493330 84513 256150 170199 590600 2067359 8159291 العقبة

 

9499372 2322071 

 5761387 27504970 134613 558442 522814 2141065 1579145 7105265 3524815 17700198 القصر لواء

 147213642 696547917 23325908 86048496 19998461 77157297 31157956 141896088 72731316 391446032 المجموع
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 (2018-2014)أرصدة القروض القائمةعلى المزارعين خالل الفترة 
علةى المةزارعين واألهميةة النسةبية موزعةة القائمةة جمالي أر دة القةرو  إلى إ( 19تشير بيانات الجدول ر م  

هومةةام المؤسسةةة  فئةةة إ  والوةةي تؤ ةةد  ( 2018 – 2014خةةالل الفوةةرة   لنهايةةة  ةةل سةةن   حسةةب فئةةات القةةرو 
إلةى إجمةالي أر ةدة دينةار ( 5000أ ةل مةن   الوةي فئوهةانسةب أر ةدة القةرو   بلغ  غار المزارعين حيع 

%( 50.1%(,  48,   %(47  (2018( و 2017و  ( 2016( و 2015( و 2014ل عةةةةةةوام   القةةةةةةرو 
 .على الووالي %(49   %(50 

( %9.3بنسةبة  ( 2015لعةام  دينار ( 5000أ ل من   الوي فئوها رتفاع أر دة القرو كما يظهر الجدول ا

  وارتفاعهةةا لعةةام  (2015( عةةن العةةام  %11.6( بنسةةبة  2016( , و ةة لك إرتفاعهةةا لعةةام  2014عةةن عةةام  

 (.2017%( عن عام  3.7( بنسبة  2018لعام  وارتفاع  .(2016%( عن عام  14.21( بنسبة  2017 
 (19جدول رقم )

 القيمة  الدينار( 2014-2018خالل الفترة  ) لنهاية كل سنه والهمية النسبية موزعة حسب فئات القروض المزارعينعلى القائمة اجمالي أرصدة القروض 

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

أرصدة 
 القروض

الهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

الهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

الهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

الهمية 
 أرصدة القروض النسبية

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

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

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

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

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

 

 (2018موزعة حسب اآلجال للعام ) أرصدة القروض القائمة
  2018فةةي نهايةةة  نةةوع القةةر حسةةب أر ةةدة القةةرو  موزعةةة  جمةةاليإلةةى إ( 20 تشةةير بيانةةات الجةةدول ر ةةم 

حيةةةع تظهةةةر أر ةةةدة القةةةرو  المووسةةةطة األجةةةل بنسةةةبة مرتفعةةةة مقارنةةةة مةةةع  ةةةا ي أنةةةواع القةةةرو   وأر ةةةدة 
 رنة مع  ا ي أنواع القرو .االقرو  الموسمية منافضة مق

  



58 
 

 (20جدول رقم )
 (2018في نهاية عام ) القروض  انواع حسب موزعة االرصدة اجمالي

 القيمة  الدينار

 الفرع

 االجمالـــــــــــــــــــــي طويل االجل متوسط االجل قصير االجل موسمي

رصيد  قيمة القروض
 القروض

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

 مجموع الرصيد القيمةمجموع 

إقليم 
 الوسط

14934081 917980 25927696 7051276 219434778 49010170 20164719 1539728 280461274 58519153 

 7058335 41864528 455904 6020068 6223887 32884330 308946 1124740 69599 1835390 السلط

الشونة 
 الجنوبية

656901 11572 428270 202237 27924317 8962793 751050 204119 29760538 9380721 

جنوب 
 عمان

3133320 56688 5708940 2021226 40091700 8023085 2831146 43632 51765105 10144631 

االغوار 
 الوسطى

2328650 181256 947151 314828 38573982 11267967 635600 439942 42485383 12203993 

 6019744 46194479 206796 4708832 4287220 31983757 1451842 7273675 73886 2228215 مادبا

 4125748 21813323 30669 1761718 3471458 16564895 605401 2807270 18220 679440 الزرقاء

 5540355 29394183 97836 2194685 3870954 19609307 1102877 4407775 468688 3182415 غرب عمان

 4045626 17183735 60830 1261620 2902806 11802490 1043919 3229875 38071 889750 ذيبان

إقليم 
 الشمال

7755218 259387 19945078 6496298 205360752 42285641 16899339 1246267 249960386 50287591 

 7204025 35246619 219233 2917439 5831090 27464865 1139937 4269945 13765 594370 اربد

 4255675 22560605 148628 2915670 3803838 18183365 302058 1186950 1151 274620 جرش

 5851129 28665258 0 73150 5622444 25353183 210951 946340 17734 2292585 الرمثا

 3749206 16590182 58823 931420 2945531 13364732 737594 1918300 7257 375730 المفرق 

 8310596 53060697 232168 3636437 5883321 41667290 2082711 5372418 112397 2384553 عجلون 

لواء بني 
 كنانه

208400 3864 1925340 447852 21660771 4672826 3668567 60907 27463078 5185448 

 4639102 23907094 118133 1401216 4184603 21072298 334411 953370 1955 480210 لواء الكورة

االغوار 
 الشمالية

169300 0 1479125 269783 18176936 3799650 587636 6668 20412997 4076101 

الباديه 
 الشماليه

975450 101264 1893290 971001 18417312 5542338 767804 401707 22053856 7016309 

إقليم 
 الجنوب

6070387 460648 10790010 3831758 142583842 33829486 6682018 285005 166126257 38406898 

 6805652 36713801 104525 1815884 5821111 31536989 800858 2410030 79158 950897 الكرك

 4648994 20394371 60245 967640 4062148 17571221 462253 1184930 64348 670580 معان

 7609659 28892516 13321 1555979 6514001 23549457 1020802 2656850 61534 1130230 الطفيلة

المزار 
 الجنوبي

1170680 125241 2212940 650262 12565312 2535068 601503 14139 16550434 3324711 

غور 
 الصافي

902300 56819 65680 13505 25369313 7821312 233500 42788 26570793 7934424 

 2322071 9499372 0 130500 2251939 8797632 70132 268390 0 302850 العقبة

 5761387 27504970 49987 1377012 4823907 23193918 813946 1991190 73548 942850 لواء القصر

 147213642 696547917 3071000 43746076 125125297 567379372 17379332 56662784 1638015 28759686 المجموع
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 (2018-2014حسب اآلجال خالل الفترة )أرصدة القروض 
نوع  حسب موزعة  القرو   افة على واألهمية النسبية ر دةاأل جماليإلى إ( 21 تشير بيانات الجدول ر م 

حيع تظهر أر ةدة القةرو  مووسةطة األجةل  بنسةبة مرتفعةة مقارنةة   (2014-2018خالل الفورة    القر 
( 2016( و 2015( و 2014ل عةةةةوام  ببةةةا ي أنةةةةواع القةةةةرو  حيةةةةع بلغةةةة  نسةةةةبوها إلةةةةى إجمةةةةالي األر ةةةةدة 

 .(%85   84%)   %(87.8 ,%( 88.4  ,%(87.9  على الوواليو ( 2018و  (2017و 

( 8-3يوةةراو  أجةةةل هةة   القةةةرو  مةةةن   حيةةةع نوعيةةة القةةةرو  األكثةةةر  لبةةا  مةةةن  بةةل المةةةزارعين يعكةةةسوهةة ا 
 يوناسب مع الفورة اإلنواجية ألغلب المشاريع.سنوات وه ا 

( 2014( عن عةام  %5.6( بنسبة  2015لعام   القرو  مووسطة األجلكما يظهر الجدول إرتفاع أر دة 
( %9( بنسةبة  2017وارتفاعهةا لعةام   (2015( عةن العةام  %8.3بنسةبة  ( 2016, و  لك إرتفاعها لعةام  

 . (2017( عن عام  6.7%( بنسبة  2018وارتفاعها لعام   .(2016عن عام  

كما أو أجل ه   القرو   مووسطة األجل( يوناسب مع الودفل النقدي لم ادر أمةوال المؤسسةة  ونهةا تعومةد 
 الداخلي خا ة من البنك المر زي األردني. شكل  بير على الومويل 

وبالوالي يوضح تناسل ما بين أجل األمةوال المقورضةة مةن الجهةات المحليةة ومةا بةين أجةل القةرو  الممنوحةة 
 للمزارعين, وه ا يعكس  فاءة في اسوادام أموال المؤسسة من  بل اإلدارة.

 (21جدول رقم )
 ( 2018 –  2014خالل الفترة  ) لنهاية كل سنه القروض  انواع القروض حسب كافة على والهمية النسبية االرصدة اجمالي

 القيمة  الدينار
 

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

 النسبية
الهمية  رصيد القروض

 النسبية
الهمية  رصيد القروض

 النسبية
الهمية  رصيد القروض

 النسبية
 مجموع الرصيد

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

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

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

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

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

 ( 22جدول رقم ) 
 2018مؤشرات الداء لعام 

 النسبة المنجز المستهدف مؤشرات قياس الداء الرقم
 %104 46957 45000 التمويل المخصص )باللف دينار(حجم  1
 %99 8490 8600 عدد المشاريع الممولة 2
 %101 2630 2600 عدد المشاريع الموجهة لإلناث 3
 %107 6897 6429 عدد فرص العمل المتولدة من المشاريع الممولة 4

 

 (14رسم بياني رقم )
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 لإلقراض :مصادر التمويل المتاحة 

 تومثل م ادر الومويل المواحة للمؤسسة  البنود الرئيسية الوالية:

 أواًل: مصادر التمويل الذاتية:

( مليةةةوو دينةةةار مغطةةةى 75بلةةةد ر ةةيد رأس المةةةال المةةةدفوع والمةةدور فةةةي نهايةةةة العةةام  :  رأس المـــال .1
  القامل.

 ( مليوو دينار.25.5: بلد ر يد االحويا ي في نهاية العام نحو  االحتياطي العام  .2
 

 ثانيًا : مصادر التمويل غير الذاتية:
 القرو  والوسهيالت االئومانية المحلية: .1

وهي الوسهيالت والسلف الممنوحة للمؤسسة من م ادر الومويةل المحليةة  حيةع بلغة  أر ةدة هة   القةرو  
 دينار وغالبيوها من البنك المر زي.( مليوو 65.3والوسهيالت االئومانية  ما هي في نهاية العام حوالي  

 

 القرو  الاارجية: .2
وهي القرو  الوي ح ل  عليها المؤسسة من م ادر الومويل الاارجية الوي تهوم  أعمال الونميةة الزراعيةة 

 ( مليوو دينار.1.8والريفية في البلداو النامية  وبلغ  أر دة القرو  الاارجية في نهاية العام نحو  
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 الموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة
حةوالي  2018بلغ   يمة األموال غير المنقولة والممولقات المسجلة  اسم المؤسسة  ما هةي فةي نهايةة عةام  

مليةةوو دينةةار  أبنيةةة وأراضةةي تا عةةة للمديريةةة العامةةة والفةةروع  (1.491  ( مليةةوو دينةةار منهةةا حةةوالي2.773  
( مليةةةوو دينةةةار  يمةةةة أراضةةةي مسةةةوملق  ومفوضةةة   اسةةةم 1.282 وحةةةوالي   (23 الموضةةةحة فةةةي الجةةةدول ر ةةةم

المؤسسة مقابل ديوو مورتبة على فئة المقورضين ال ين تالفوا عن الوسديد حيةع تةم اسةومالكها حسةب  ةانوو 
 عية به ا الا وخ.وأنظمة المؤسسة المر 

 (23جدول رقم )
 

 القيمة بالدينار31/12/2018األموال غير المنقولة المسجلة باسم المؤسسة كما هي في 

 قيمة البناء قيمة األرض البيــان
االستهالك المتراكم للبناء 

 2018حتى 
صافي قيمة البناء في 

 إجمالي األرض والبناء 31/12/2018

 99,244 79,620 12,961 92,581 19,624 المديرية العامة

 149,102 86,706 14,114 100,820 62,396 اربد

األغوار 
 7,711 6,663 1,084 7,747 1,048 الشمالية

 34 34 6 40 0 تسويق اليابس

 55,116 55,116 8,973 64,089 0 المفرق

 13,125 12,125 1,974 14,099 1,000 جرش

 91,430 85,016 13,840 98,856 6,414 الطفيلة

 385,348 384,244 62,552 446,796 1,104 عجلون

 3,032 2,032 331 2,363 1,000 سكن معان

 6,868 4,868 793 5,661 2,000 سكن الشونة

 1,723 1,723 281 2,004 0 سكن مادبا

 39,112 30,564 4,976 35,540 8,548 مادبا

 38,569 38,569 6,278 44,847 0 غور الصافي

 94,876 94,876 15,444 110,320 0 بناء معان

 83 83 13 96 0 الرمثا

 63,904 63,904 10,403 74,307 0 الكرك

 61,319 61,319 9,983 71,302 0 بناء العقبة/شقق

اقليم الوسط 
 379,959 379,959 7,754 387,714 0 والزرقاء

 1,490,555 1,387,421 171,760 1,559,182 103,134 المجمــوع

 
 

 

 


