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 كلمة مدير عام المؤسسة
نقوم  ل عام ب قييم انجازاتناا ونطاور الوطاط  2020منذ تاريخ نشأة المؤسسة وعام  1960ما بين عام 

يساارني ان اماادم للاام ال قرياار الساانوي لمؤسسااة اإلماارا  رمااا ينسااجم مااة اهميااة ال موياال للقطاااع الزراعااي 
والمساا ندة إنجاازات المؤسساة والمشاارية ال ااي تعمال علاى تمويلهاا يباين اهاام والاذي  2020الزراعاي للعاام 

راياااة جاللاااة الملاااك عبااادهللا الثااااني حفظاااص هللا  ورعاااا  وقلاااك حرصاااا  منهاااا علاااى تحقيااا  فاااي رااهاااا علاااى 
 منظومة القيم الجوهرية ال ي تبن ها المؤسسة والم مثلة في تطبي  مبدا الشفافية والعدالة .

وإن لمؤسسة اإلمرا  الزراعي مكانة هامة في مطاع ال مويال الزراعاي واس شاعار ا ل لاك األهمياة واصال  
اإلسهام في ال نمياة الزراعياة والريفياة الشااملة المؤسسة مسيرة العطاء والبناء ل حقي  اهدافها الم مثلة في 

زراعي عالياة الجاودة واللفااءة فاي من خالل تقديم خدمات تمويلية تلبي اح ياجات العاملين في القطاع ال
بيئااة عماال حضاااريةال ماان خااالل تااوفير راس المااال الااالزم ل موياال المشااارية الزراعيااة عاان  رياا  تقااديم 

 القرو  على اخ الف انواعها وغاياتها الزراعية .

لعااا لين عاان العماال ماان  ااال لللمؤسسااة الاادور الريااادي فااي تموياال المشااارية السااغيرة والم وسااطة كمااا 
ين ل لون المؤسسة األمدر علاى تحقيا  اعلاى نسابة مشاار ة فاي الحاد مان لااهرتي الفقار والبطالاة الجنس

الفئاااات وتعزياااز ال نمياااة المسااا دامة علاااى المسااا ور الاااو ني واالسااا مرار فاااي تقاااديم الوااادمات ب مياااز لهاااذة 
ن واألساار خااذ دورهاا فااي العملياة ال نموياة خاصااة فئاة صااغار المازارعيألالمسا هدفة فاي المج مااة األردناي 

الريفيااة العاملااة فااي القطاااع الزراعااي ماان خااالل تقااديم الواادمات ال مويليااة للمشااارية السااغيرة فااي الرياا  
 والبادية األردنية رأسعار فائدة او مرارحة منافسة .

وقلك  2020( مليون دينار خالل عام 38.7وحول النشاط اإلمراضي للمؤسسة فقد تم إمرا  نحو )
ا ماااة سياساااة المؤسساااة الرامياااة إلاااى تلبياااة الطلاااب الم زاياااد علاااى القااارو  الزراعياااة مااان مبااال  انساااجام 
ااا  بياارا  ل ساا ثمار فااي القطاااع الزراعااي فضااال  عاان توجهااات الحكومااة  الماازارعين ساايما ان هناااً توجه 

 الرشيدة في دعم الفئات األمل دخال  في الري  والبادية األردنية .

ا ماموا رإنشاء واس سالح )6432ن تلك القرو  )كما اس فاد م ( مشروع ا زراعي ا تم 6186( مق رض 
تمويلهااااا ماااان خااااالل فااااروع المؤسسااااة المن شاااارة فااااي محافظااااات والويااااة الممللااااة ولمو لااااف المجاااااالت 
الزراعيةال حيث تسعى المؤسسة إلى اإلن شار الجغرافاي وإيساال خادماتها إلاى جمياة مناا   الممللاة 
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الوادمات ال مويلياة للمازارعين ركال يسار وساهولة وإكلفاة إمراضاية ميسارة ال فضاال  عان  من اجل تقاديم
تلمااس حاجااات المااوا نين علااى ار  الوامااة وال عاارف علااى إمكانااات ال نميااة وتطويرهااا فااي الممللااةال 

اا 24ومن هذا المنطل  تم اف  اح فرع جديد في لواء قيبان ضامن محافظاة مأدراا ليسابب لادينا ) ( فرع 
 في جمية انحاء الممللة .موزعة 

ااا والبااالد 4616كمااا بلااد عاادد المق رضااين الجاادد الااذين حساالوا علااى ماارو  للماارة األولااى ) ( مق رض 
 %( من العدد الللي للمق رضين .72نسب هم )

إلغاااا  نساااابة ( مليااااون دينااااار و 32.4وحااااول النشاااااط ال حساااايلي للمؤسسااااة فقااااد تاااام تحساااايل مبلااااد )
هااذا وتعاازا اسااباع تراجااة ميمااة %( 59المساا حقات لهااذا العااام) ال حساايالت اإلجماليااة ماان إجمااالي 

 -2جائحااة اللورونااا  -1ال حسايالت لهااذ  الف ارة رالمقارنااة ماة العااام الماضااي تعاود لةسااباع ال الياة 
ايقااف االم طاعاات الشاهرية لمادة  -3   2020/3الظروف الجوية ال ي سادت الممللاة خاالل شاهر 

 .شهور  6

ويعزر هذا اإلنجاز إلى الجهود ال ي بذل  من مبل العاملين في المؤسسة فضال  عن تعاون وتجاوع 
المااازارعين انفساااهم والعالماااة الطيباااة والثقاااة الم بادلاااة ال اااي تحااارق المؤسساااة علاااى ترسااايوها وإماماااة 

 جسورها مة المق رضين سواء في مجال اإلمرا  او في مجال ال حسيل . 

نساااار البشاااري وتطاااوير مهااااراتهم ركافااااة مسااا وياتهم وماااوامعهم الوليفياااة فقااااد فاااي مجاااال تااادريب العو 
%( مان 18( مولفاا  شاكل ماا نساب ص )86اس مرت المؤسسة ب نفيذ برامج ال ادريب حياث اسا فاد منهاا)

 إجمالي عدد المولفين.

الحكومااة الرشاايدة وتااأتي هااذ  اإلنجااازات رعااد توفياا  هللا تعااالى  ماارة للرعايااة الملليااة اللريمااة وتوجيهااات 
ونضعها بين يدي قوي العالمة من اصحاع القرار او الباحثين ال مما يمكنهم من معرفة رسالة مؤسس نا 
ال ااي ن منااى لهااا دوام ال قاادم والعطاااءالوفي الو ااام اسااجل شااكري واع اازازي للاال ماان اسااهم معنااا فااي هااذ  

 عهم .اإلنجازات واخص رالذ ر جمية العاملين في المؤسسة في مو لف موام

 وهللا ولي التوفيق

 المدير العام                                                                          

       عيسى الحياري المهندس محمد                                                               
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 التنظيم اإلداري والجهاز التنفيذي للمؤسسة
 

 مجلس اإلدارة :
ااي ااألف مجلااس إدار  للاارئيس وعضااوين  االعام للمؤسسااة نائب ااوالماادير  اة المؤسسااة ماان وزياار الزراعااة رئيس 

ال إضاااافة إلاااى خمساااة اعضااااء غيااار وال عااااون الااادولي حكاااومييين يماااثالن وزارة المالياااة ووزارة ال وطااايط

 حكوميين ي م تعيينهم لمدة  الث سنوات رقرار من مجلس الوزراء.

وي اااولى مجلاااس اإلدارة رسااام السياساااة العاماااة للمؤسساااة وتحدياااد األساااس والقواعاااد الم علقاااة رااااإلمرا  

 ااار العااام ل جااراءات ال نظيميااة والماليااة ال ااي ي طلبهااا العماال وان ظامااص وسااالم ص فااي اجهاازة ورسام اإل

 المؤسسة المو لفة.

مااان القااارارات  ااتواااذ خاللهاااا عااادد   2020( جلساااات خاااالل عاااام 7وماااد عقاااد مجلاااس إدارة المؤسساااة )

 ومنها: ضية والمالية واإلدارية المو لفةاإلمرا

 المزارعين.تسوية المس حقات القائمة على  -1

ماااااااارو  األضاااااااارار ن يجااااااااة عاصاااااااافة الرياااااااااح ال ااااااااي اج احاااااااا  منطقااااااااة وادي األردن ب اااااااااريخ  -2

12/3/2020. 

( اشهر من العاام 8ئهم و ذلك اإلم طاعات الشهرية لمدة)تأجيل األمساط على المق رضين و فال -3

 .الماضي

 .وسائل ال سديد الم احة اع ماد اللمبياالت ال جارية  إحدر -4

 .دينار للقر  الواحدالف  (500للقطاع الزراعي وإسقف )للنهو  المشارية المحفزة  -5
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 للمؤسسة : الهيكل التنظيمي
 

مااان مجلاااس اإلدارة والجهااااز ال نفياااذي للمؤسساااةال  2020ي اااألف الهيكااال ال نظيماااي للمؤسساااة لعاااام 

الماادير ومساااعد ووحاادة الرمارااة الداخليااة ووحاادة الشااؤون القانونيااة والمؤلااف ماان الماادير العااام ونائبااص 

العام للشؤون الفنيةال ومساعد المدير العام للشؤون اإلدارية ومسااعد المادير العاام للشاؤون المالياة ال 

 والمديريات ال الية:

مديريااة القاارو ال مديريااة ال موياالال مديريااة خدمااة الجمهااورال مديريااة المرامبااة علااى ال نفيااذال مديريااة 

تلنولوجيااا المعلوماااتال مديرياة ال وطاايط وتطااوير  الشاؤون اإلداريااةال مديرياة المااوارد البشااريةال مديرياة

األداء المؤسساااايال مديريااااة الشااااؤون الماليااااةال مديريااااة المشااااارية وال عاااااون الاااادوليال مديريااااة الم ارعااااة 

راإلضاااافة إلاااى  اااالث وال حسااايلال وحااادة العالماااات العاماااة واإلعاااالمال وحااادة المواااا ر واإلسااا ثمار 

 فرعا . (24)و وسط وجنوع الممللةإدارات إمليمية في شمال و 

 

 

 

 



13 
 

 



14 
 

 شؤون الموظفين : 

 ا( ق اور شاكلو 343( مولافال مانهم )486) 2020د مولفي المؤسساة فاي نهاياة العاام بلد عد .1
 %(.29( إناث بنسبة )143( و )%71ما نسب ص )

مهنااادس ( 62)( مهندساااا  مااانهم 72بلاااد عااادد الماااولفين والمولفاااات مااان المهندساااين الااازراعيين ) .2
 %( من العدد الللي للمولفين.15مج معين مانسب ص ) ا( مهندسة شكلو 10)و

 (.2020للعام ) الجدول )ا( اعداد المولفين حسب ال وزية الجغرافي والنوع االج ماعي يوضب .3
 والنااوع االج ماااعيال وزيااة الجغرافااي المااولفين مااوزعين حسااب  نسااب )أ( الرساام البياااني يوضااب .4

 (.2020للعام )
 جدول )أ(

 (2020التوزيع الجغرافي والنوع االجتماعي للعام )أعداد الموظفين حسب 
 إناث ذكور عدد الموظفين البيان

 45 115 160 اإلدارة العامة

 27 86 113 إقليم الشمال

 41 75 116 إقليم الوسط

 30 67 97 إقليم الجنوب

 143 343 486 المجموع
 

 
 

 
 

33% 

23% 24% 
20% 

33% 

25% 
22% 

20% 

31% 

19% 

29% 

21% 

 إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال اإلدارة العامة

 (أ)رسم بياني
 اإلجتماعينسب الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع 

 إناث ذكور  عدد الموظفين
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 اعداد المولفين موزعة حسب مؤهالتهم العلمية. .5
الجدول )ع( اعداد المولفين موزعة حساب ماؤهالتهم العلمياة والناوع االج مااعي والرسام يوضب  

 (  موزعة حسب الفئات الوليفية والنوع اإلج ماعي :2020البياني )ع( اعداد المولفين للعام )
 

 جدول )ب(
 أعداد الموظفين حسب المؤهالت العلمية والنوع اإلجتماعي

 % العدد إناث ذكور المؤهل العلمي

 %2.7 13 0 13 دكتوراه

 %8.2 40 9 31 ماجستير

 %34 165 46 119 بكالوريوس

 %13 63 38 25 دبلوم متوسط

 %42.1 205 50 155 ثانوية عامة فما دون 

 %100 486 143 343 المجموع
 

 
 

 
 
 

  

 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى

163 

25 

155 

55 
38 

50 

 (ب)الرسم البياني
 اعداد الموظفين حسب الفئات الوظيفية والنوع االجتماعي

 اناث ذكور
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 مركز التدريب:
وتعزياااز مااادراتهم فاااي يساااعى مر اااز ال ااادريب إلاااى ال ر ياااز علاااى بنااااء وتمكاااين البنااااء المعرفاااي للماااولفين 

 اك ساع المعلومات وتولي

 فها ل حمل مسؤولياتهم الوليفية وتحسين ادائهم .  

 أهداف التدريب : 

اك ساااع المااولفين المعااارف المهنيااة والوليفيااة وصااقل المهااارات والقاادرات إلنجاااز العماال وزيااادة  .1
 اللفاءة اإلن اجية. 

 تطوير اساليب األداء لضمان العمل ركفاءة وفاعلية.  .2
 تأهيل  المولفين لغايات اإلحالل وال عامب الوليفي. .3
 تدريب المولفين الجدد وتعريفهم رطبيعة عمل المؤسسة. .4
 الشبيهة من خالل تبادل الوبرات الوارجية والداخلية. س فادة من تجارع المؤسسات اإل .5

الاازراعيين حااديثي ال واار  و ااالع الجامعااات وقلااك رال عاااون مااة نقارااة ومااام المر ااز ب اادريب المهندسااين 
 .م درع( 32المهندسين الزراعيين والجامعات وعددهم )

وال ااي تاام تعميمهااا علااى األماااليم والفااروع والمااديريات ل حديااد  2020تاام تنفيااذ الوطااة ال دريبيااة لعااام كمااا 
وليفيااة اإلداريااة والفنيااة والماليااة حيااث اساا فاد الااراغبين رالمشااار ة ماان مااولفيهم علااى  افااة المساا ويات ال

%( من إجمالي عدد المولفين  ما هو موضب رالرسم  البياني 18( مولف ا وشكلوا ما نسب ص )86منها )
.) ( 

 . 2020ال دريبية خالل عام دورات الالجدول ) ( اعداد ونسب المولفين الحاصلين على  ويوضب
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 جدول رقم )ج(

 (2020التدريبية خالل عام )الدورات 
 الهمية النسبية  عدد المتدربين الدورات

 االجمالي %االناث % الذكور االجمالي أنثى ذكر
 %50 %46 %54 59 27 32 الدورات اإلدارية 

 %5 %50 %50 6 3 3 الدورات المالية والمصرفية 
 - - - - - - دورات فنية

 %18 %5 %95 21 1 20 المؤتمرات والندوات وورش العمل
 - - - - - - دورات خارجية وتبادل خبرات

 - - - - - -     تدريب مهندسين
 %27 %91 %9 32 29 3 تدريب طلبة الجامعات

 %100 %51 %72 118 60 85 المجموع

 

 

 

 

18% 

82% 

 (ج)الرسم البياني
 (2020)نسبة الموظفين الحاصلين على دورات للعام 

 (400)الموظفين غير الحاصلين على دورات (86)الموظفين الحاصلين على دورات
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 (2020 – 1960تطور اإلقراض الزراعي )
من خاالل وقلك 1960منذ عام ساهم  المؤسسة مساهمة فعالة في عملية ال نمية الزراعية في الممللة 

توفير ال مويال الاالزم ل سا ثمارات الزراعياة ال نموياةال حياث بلاد إجماالي القارو  ال اي مادم ها المؤسساة 
  وساااطة( ملياااون ديناااار  قااارو  إنمائياااة )م856.1نحاااو ) 2020وح اااى نهاياااة عاااام  1960مناااذ عاااام 
( الاف مازارع ماوزعين علاى 273.3األجل( وتشغيلية )موسمية ومسيرة األجل( ان فة بها حوالي)و ويلة 

رأن هذ  القرو  انفق  في المجاالت اإلس ثمارية الزراعياة الرئيساية المبيناة  كافة منا   الممللةال علما  
 (.1( والرسم البياني رمم )1في الجدول رمم )

 (1جدول رقم )
 (2020-1960حسب مجاالت اإلستثمار للفترة )اإلقراض 

 النسبة % قيم القروض/ بالدينار البيان

 15.2% 129,777,638 اعمار واستغالل الراضي الزراعية والبنية الريفية
 14.5% 124,436,732 والطاقة الشمسية المياه واستخدام التقنيات الحديثة

 34.2% 292,494,417 تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني
 11.9% 101,655,833 مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات

 22.7% 194,373,800 مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي )الحيواني والنباتي(
 1.6% 13,371,700 (2017برنامج التمويل الريفي )

 100.0% 856,110,120 المجموع
 

 

15.2% 

14.5% 

34.2% 

11.9% 

22.7% 

1.6% 

 (1)رسم بياني رقم 
االهمية النسبية الجمالي قيم القروض الممنوحة من المؤسسة حسب مجاالت االستثمار 

 (2020-1960)خالل الفترة 

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

 مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني

 (2017)برنامج التمويل الريفي  (الحيواني والنباتي)مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي 
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 (2020عام )خالل النشاط اإلقراضي للمؤسسة 
( 8746ملياون ديناار اسا فاد منهاا ) (39)بلد حجم القارو  المانظم بهاا ساندات ديان خاالل العاام نحاو 

( مشروع زراعاي فاي مو لاف مناا   الممللاةال  6432مق ر  وقلك لغايات إنشاء واس سالح وتطوير )
ونساب هم ( مق ار  4616 كما ان عدد المق رضين الجدد الذين حسلوا على مرو  للمرة األولى بلاد )

 من العدد الللي للمق رضين. %(72)

( ديناار علاى المسا ور العاام لقارو  المؤسساةال مماا يشاير إلاى 6258وإلد معدل القر  الواحاد نحاو )
 ان معظم مرو  المؤسسة موجهة لسغار المزارعين.

الموافقااة جهااة صااالحيات لعاادة ارعاااد اهمهااا حسااب  اااا اهااذا وتاام توزيااة الحجاام الللااي للقاارو  الزراعيااة وفق
والمجاالت االس ثمارية الزراعية والمناا   الجغرافياة وااجاال الزمنياة للقارو  وفئاات الحياازات الزراعياة 

 واحجام القرو  الممنوحة وصيد ال مويل والنوع االج ماعيال مبينة على النحو ال الي:
 أواًل: توزيع القروض حسب جهة الموافقة.

توزية القرو  المنظم بها سندات دين حسب جهاة الموافقاة ال حياث ( إلى 2تشير بيانات  الجدول رمم )
 تبين:

( ال وان نسااابة عااادد %0.08نسااابة عااادد القااارو  اإلنمائياااة مااان صاااالحيات مجلاااس اإلدارة  بلغااا  )ان 
مااا   مروضااهم نساابمجمااوع  كااون يوإااذلك ( ال 8.47%القاارو  ماان صااالحيات اللجنااة المر زيااة بلغاا  )

( ملياااون ديناااارمن ميماااة اإلمااارا  9.1الللاااي للمؤسساااة ال وإواماااة ) عااادد القااارو %( مااان 8.55نساااب ص )
 الللي للمؤسسة.

اي ان ميماااة اإلمااارا  فاااي %(ال 91.45بلغااا  نسااابة عااادد القااارو  مااان صاااالحيات األمااااليم والفاااروع )
( ملياااون 29.6%( ماان ميماااة اإلماارا  الللااي للمؤسساااةال وإوامااة )76.5الفااروع واألماااليم بلغ ماااا نسااب ص )

مماا يؤ اد تبسايط ال2020( ملياون ديناار خاالل عاام38.7لمبلد االجمالي الللي الباالد )دينار من اصل ا
 .االجراءات وإعطاء مزيد من السالحيات
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 (2جدول رقم )
 توزيع القروض حسب جهة الموافقة

عدد سندات  الجهة
 الدين

 نسبة القيمة قيمة/دينار نسبة العدد

 % 1.45 561000 % 0.08 5 مجلس االدارة
 % 22.05 8535181 % 8.47 524 المركزية اللجنة

 % 76.50 29613939 % 91.45 5657 القاليم والفروع

 %  100 38710120 % 100 6186 المجموع

 

 :ثانيًا: توزيع القروض حسب مجاالت اإلستثمار
 

ت اإلساا ثمار   الماانظم بهااا سااندات دياان حسااب مجاااال( إلااى توزيااة القاارو 3تشااير بيانااات الجاادول رماام )
والفروع ضمن اماليم الممللةال حيث تبين رأن القرو  الموجهة لمشاارية تنمياة وتطاوير الثاروة الحيوانياة 

%( ماان إجمااالي ميمااة 31مليااون دينااار شااكل  مااا نسااب ص ) (12.1جاااءت رالمرتبااة األولااىال وإلغاا  نحااو)
واألسااماً والنحاال ولوازمهااا  نباال والاادواجارية ترإيااة األغنااام واألرقااار واإلالقاارو ال ومااد تر اازت فااي مشاا

 المو لفة.

(ملياون 7.6لمشارية ال سنية وال سوي  الزراعي رالمرتبة الثانيةال وإلغ  نحاو) وجاءت القرو  الموجهة
 من إجمالي ميمة القرو . %(20دينار شكل  ما نسب ص)

المرتبااة الثالثااةال ل طااوير مسااادر الميااا  واساا ودام ال قنيااات الحديثااة لمشااارية  واح لاا  القاارو  الموجهااة
 %( من إجمالي ميمة القرو .19( مليون دينار شكل  ما نسب ص )6.4حيث بلغ  نحو )

المرتباااة الرارعاااةال حياااث بلغااا   العماااار واسااا غالل األراضاااي الزراعياااة علاااىوحسااال  القااارو  الموجهاااة 
 %( من إجمالي ميمة القرو .11( مليون دينارال شكل  ما نسب ص )4.3ميم ها نحو )

تبااااة علاااى المر  لمشاااارية مسااا لزمات اإلن ااااا  الزراعاااي )الحياااواني والنبااااتي( قااارو  الموجهاااةوحسااال  ال
 %( من إجمالي ميمة القرو .10دينار شكل  ما نسب ص ) مليون ( 3.9) نحو الوامسةال حيث بلغ 

دينار شاكل  ماا نساب ص  مليون ( 2.4) اما برنامج ال مويل الريفي فلان رالمرتبة السادسة ال حيث بلد نحو
ال ومشاارية الميكناة واالالت الحديثاة والطاماة الم جاددة جااءت رالمرتباة %( من إجمالي ميمة القارو 6)

 .%( من إجمالي ميمة القرو 3دينار شكل  ما نسب ص ) مليون ( 1) نحو حيث بلغ السارعة 
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وفقاااا ألهمي هاااا  2020ت اإلسااا ثمار لعاااام ( توزياااة القااارو  حساااب مجااااال2ي رمااام )ويباااين الرسااام البياااان
 النسبية.

 

 
 
 
 

  

11% 

31% 

19% 

20% 

10% 
3% 6% 

 (2)الرسم البياني رقم 
 (2020)األهمية النسبية لقيمة الروض الممنوحة حسب مجاالت االستثمار خالل العام 

 تنمية وتطوير االنتاج الحيواني اعمار واستغالل االراضي الزراعية

 مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة

 مشاريع الميكنة واالالت الحديثة والطاقة المتجددة (الحيواني والنباتي)مشاريع مستلزمات االنتاج الزراعي 

 برنامج التمويل الريفي
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 (3جدول رقم )
 (2020توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام )

 القيمة رالدينار

 الفرع
 اعمار و استغالل
 االراضي الزراعية

 تنمية و تطوير
 االنتاج الحيواني

 تطوير مصادر المياه و
التقنيات استخدام 

 الحديثة

مشاريع التصنيع و 
 التسويق الزراعي

 مشاريع مستلزمات
 االنتاج الزراعي

 )الحيواني و النباتي(

 مشاريع الميكنه
 و االالت الحديثة
 و الطاقة المتجدده

 برنامج التمويل
 الريفي

 المجموع

 16231061 811500 212900 1575644 2190175 5057673 4654215 1728954 إقليم الوسط

 1927982 91500 0 95100 273500 11000 1305000 151882 السلط

 2358140 76000 57000 30700 64450 1026990 444500 658500 الشونة الجنوبية

 2156307 137200 20000 418791 467575 210700 836441 65600 جنوب عمان

 4661123 11500 34900 63700 104150 3680021 402500 364352 االغوار الوسطى

 936117 148000 4700 285567 302900 550 190200 4200 مادبا

 1018710 117200 62300 74660 361900 19850 254450 128350 الزرقاء

 1258638 54000 0 300200 284100 1700 531360.5 87277 غرب عمان

 1914045 176100 34000 306926 331600 106862 689763.5 268793 ذيبان

 13500990 838000 813400 1368950 2915808 1705340 3840815 2018677 إقليم الشمال

 1757590 164450 37000 187200 673810 14148 451855 229127 اربد

 1322606 98500 72000 77180 209258 22400 439968 403300 جرش

 2048875 54000 95000 78200 120000 1225125 287000 189550 الغوار الشمالية

 909190 104000 60100 90050 445690 3200 146800 59350 الرمثا

 2224012 92150 166000 461310 430500 250317 597392 226343 المفرق 

 1482163 95000 133800 74600 273700 4000 356300 544763 عجلون 

 1124344 87500 8500 9300 441900 4000 371650 201494 لواء بني كنانه

 1318950 69400 8000 109250 192950 750 827350 111250 لواء الكوره

 1313260 73000 233000 281860 128000 181400 362500 53500 البادية الشمالية

 8978069 722200 10000 929206 2513550 673719 3599387 530007 الجنوب إقليم

 1100256 145700 0 139900 361000 12864 357800 82992 الكرك

 1402950 88900 6000 63500 43000 2500 1099050 100000 معان

 1475074 64100 4000 151556 639100 34750 541968 39600 الطفيلة

 885598 68500 0 193640 408400 0 176500 38558 المزار الجنوبي

 2072424 133200 0 91610 297100 612105 794169 144240 غور الصافي

 463150 10000 0 4600 201450 0 247100 0 العقبة

 1578617 211800 0 284400 563500 11500 382800 124617 لواء القصر

 38710120 2371700 1036300 3873800 7619533 7436732 12094417 4277638 المجموع
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 القروض حسب القاليم والمحافظات: ثالثًا: توزيع
 

لمجاااالت اإلساا ثمار  وفاقااا اتوزيااة القاارو  حسااب المحافظااات واألماااليم  (4الجاادول رماام)توضااب بيانااات 
( مااان إجماااالي %42الزراعياااة الرئيسااايةال حياااث تشاااير إلاااى ان إملااايم الوساااط ماااد حسااال علاااى ماااا نساااب ص )

%( مان إجماالي القارو  اماا إملايم 35القرو  الممنوحة وان إملايم الشامال ماد حسال علاى ماا نساب ص )
%( من إجمالي القرو  الممنوحة خالل هذا العام  ما هاو موضاب 23على ما نسب ص ) الجنوع حسل

 (.3في الرسم البياني رمم )

ماد اح لا  المرتباة  البلقااءاما رالنسبة ل وزياة القارو  علاى مسا ور المحافظااتال فقاد تباين راأن محافظاة 
 اللاًرة %( ومان  ام محافظا16رالمرتبة الثانية وإنسابة ) ارإد%(ال وجاءت محافظة 24األولى وإنسبة )

%( 9)المرتبة الرارعة وإنسبة اقد اح ل فوالمفرق  العاصمة (ال اما محافظ ي15%)رالمرتبة الثالثة وإنسبة 
رالمرتبااة  الطفيلااة ومعااان وعجلااون  ات%(ال ومحافظاا8رالمرتبااة الوامسااة وإنساابة ) مادراااوجاااءت محافظااة 
%(  ماا هاو موضاب 1اماا العقباة فقاد بلغا  ) .%(3) جرش والزرماء %(الومحافظ ي4)السادسة وإنسبة

 (.4في الرسم البياني رمم )

 

 

 إقليم الوسط
42% 

 إقليم الشمال
35% 

 إقليم الجنوب
23% 

 (4) رسم بياني رقم
 (  2020)عام االهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب اقاليم المؤسسة خالل ال

9% 

24% 

8% 
3% 

16% 

3% 

9% 

4% 

15% 

4% 4% 1% 

 (5)الرسم البياني رقم 
 (2020)االهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب محافظات المملكة خالل العام 

 العقبة الطفيلة معان الكرك عجلون المفرق جرش اربد الزرقاء مادبا البلقاء العاصمة
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 (4جدول رقم )
 2020توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار للمحافظات ضمن أقاليم المملكة خالل عام 

 القيمة رالدينار
 

 الفرع

اعمار و 
 استغالل
االراضي 
 الزراعية

 تنمية و تطوير
 الحيوانياالنتاج 

تطوير مصادر 
 المياه و

استخدام 
 التقنيات الحديثة

مشاريع 
التصنيع و 
التسويق 
 الزراعي

مشاريع 
 مستلزمات

 االنتاج الزراعي
)الحيواني و 

 النباتي(

مشاريع 
 الميكنه

و االالت 
 الحديثة

و الطاقة 
 المتجدده

 برنامج التمويل
 الريفي

 المجموع

172895 إقليم الوسط

4 

465421

5 

505767

3 

219017

5 

157564

4 

21290

0 

81150

0 

1623106

1 

 3414945 191200 20000 718991 751675 212400 1367801 152877 العاصمة

 8947245 179000 91900 189500 442100 4718011 2152000 1174734 البلقاء

 2850162 324100 38700 592493 634500 107412 879964 272993 مادبا

 1018710 117200 62300 74660 361900 19850 254450 128350 الزرقاء

إقليم 
 الشمال

201867

7 

384081

5 

170534

0 

291580

8 

136895

0 

81340

0 

83800

0 

1350099

0 

 6249759 375350 148500 383950 1428660 1244023 1937855 731421 اربد

 1322606 98500 72000 77180 209258 22400 439968 403300 جرش

 3537272 165150 399000 743170 558500 431717 959892 279843 المفرق 

 1482163 95000 133800 74600 273700 4000 356300 544763 عجلون 

إقليم 
 الجنوب

530007 359938

7 

673719 2513550 929206 10000 72220

0 

8978069 

 5636895 559200 0 709550 1630000 636469 1711269 390407 الكرك

 1402950 88900 6000 63500 43000 2500 1099050 100000 معان

 1475074 64100 4000 151556 639100 34750 541968 39600 الطفيلة

 463150 10000 0 4600 201450 0 247100 0 العقبة

1209441 4277638 المجموع

7 

7436732 7619533 3873800 103630

0 

237170

0 

38710120 
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 توزيع القروض حسب آجالها الزمنية.رابعًا: 
 

ن ( توزياة القارو  الممنوحاة حساب هجالهاا الزمنياة وفاروع المؤسساة ضام5توضب بيانات الجدول رمم )
توزية القرو  حسب هجالها الزمنية وفاقاا ا ألهمي هاا النسابية خاالل عاام ( 5)األماليم ال والرسم البياني رمم

2020. 

%( 0.3%( و)1.3)لم وساااطة والطويلااة األجااال مااا نساااب صوالقساايرة واحيااث شاااكل  القاارو  الموسااامية 
%( مااااان إجماااااالي ميماااااة القااااارو  علاااااى ال اااااواليال وإلغااااا  نسااااابة القااااارو  الممنوحاااااة 3%( و)66.7و)

 و ويلااة ( للعقااود م وسااطة%18.7%( للعقااود مساايرة األجاال و)10للماازارعين وحسااب ماانهج المرارحااة )
 األجل.

 

 
 
 

 

1.3% 0.3% 

66.7% 

3.0% 

10.0% 

18.7% 

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

 متوسط وطويل االجل/مرابحة قصير االجل/مرابحة طويل االجل متوسط االجل قصير االجل موسمي
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 (5جدول رقم )

 (2020القروض حسب آجالها لفروع المؤسسة ضمن أقاليم المملكة خالل عام )توزيع 
 القيمة رالدينار

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

 األجل
 المجموع

 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة
 سند
 عدد
 

 قيمة

 إقليم الوسط
32 192700 2 66500 1539 11292581 17 826000 261 1735030 343 2118250 2194 16231061 

 السلط
0 0 1 50000 251 1538882 2 32000 26 94100 31 213000 311 1927982 

 الجنوبية الشونة
0 0 0 0 213 1552940 11 624000 4 23200 22 158000 250 2358140 

 مانجنوب ع
1 4000 0 0 222 1476487 0 0 66 427620 44 248200 333 2156307 

االغوار 
 الوسطى

8 61700 0 0 467 4357923 3 165000 0 0 9 76500 487 4661123 

 مادبا
0 0 0 0 78 397867 0 0 40 301500 41 236750 159 936117 

 ءالزرقا
1 10000 1 16500 12 110450 0 0 19 109660 127 772100 160 1018710 

 انغرب عم
22 117000 0 0 132 834438 1 5000 29 223200 14 79000 198 1258638 

 ذيبان
0 0 0 0 164 1023595 0 0 77 555750 55 334700 296 1914045 

 الشمالإقليم 
15 118160 1 45000 1311 7734190 9 206500 255 1438090 586 3959050 2177 13500990 

 اربد
0 0 0 0 215 1126690 1 35000 32 226200 59 369700 307 1757590 

 جرش
0 0 0 0 163 936926 3 73000 22 77180 40 235500 228 1322606 

ر االغوا
 الشمالية

1 10000 0 0 250 1795875 0 0 8 60000 29 183000 288 2048875 

 الرمثا
2 9000 0 0 136 650340 1 15000 17 98050 21 136800 177 909190 

 المفرق
4 30000 1 45000 165 1144052 0 0 83 535310 48 469650 301 2224012 

 عجلون
0 0 0 0 41 193863 4 83500 21 92100 164 1112700 230 1482163 

 ني كنانهلواء ب
0 0 0 0 176 974044 0 0 4 19300 25 131000 205 1124344 

 لكورةلواء ا
0 0 0 0 50 231000 0 0 19 109250 176 978700 245 1318950 

 ة الشماليةالبادي
8 69160 0 0 115 681400 0 0 49 220700 24 342000 196 1313260 

 الجنوبإقليم 
59 207900 2 11800 1389 6795989 2 111000 172 700680 191 1150700 1815 8978069 

 الكرك
7 28600 0 0 142 749156 1 15000 19 106800 34 200700 203 1100256 

 معان
8 21800 1 1800 250 1134550 1 96000 13 39900 21 108900 294 1402950 

 ةالطفيل
11 36700 0 0 212 1074894 0 0 36 143380 30 220100 289 1475074 

 الجنوبي المزار
13 49500 1 10000 120 585798 0 0 42 138800 20 101500 196 885598 

 غور الصافي
4 11100 0 0 400 1870124 0 0 1 8000 33 183200 438 2072424 

 العقبة
2 4600 0 0 94 448550 0 0 0 0 1 10000 97 463150 

 لقصرلواء ا
14 55600 0 0 171 932917 0 0 61 263800 52 326300 298 1578617 

 ـــــــــــوعالمجمـ
106 518760 5 123300 4239 25822760 28 1143500 688 3873800 1120 7228000 6186 38710120 
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 خامسًا:توزيع القروض حسب أحجام الحيازات الزراعية.
 

( القرو  الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمق رضين رالدونم والفروع 6)توضب بيانات الجدول رمم
 ( .2020ضمن اماليم الممللة خالل عام )

لحيازية ( إلى األهمية النسبية للقرو  الممنوحة موزعص حسب الفئات ا6)ويشير الرسم البياني رمم
تم منحها ألصحاع  2020%( من إجمالي القرو  الممنوحة خالل عام 92للمق رضين حيث ان )

%( من إجمالي القرو  الممنوحة 2( دونماال  ما ان )30الحيازات الزراعية السغيرة ال ي ال ت جاوز )
ألصحاع %( 1( دونم و )60-30ألصحاع الحيازات السغيرة إلى الم وسطة ال ي ت راوح بين ) م مد
 ( دونم.120 -61)لحيازات الم وسطة الى اللبيرة منا

%( من إجمالي القرو  5)( دونم فقد حسل اصحابها على120) اما الحيازات ال ي تزيد عن
 مما يشير إلى ان ال وزية  ان يميل لسالب الفئات الحيازية السغيرة.. الممنوحة

 
 
 
 
 
 
 
 

  

92% 

2% 

1% 

5% 

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

(2020) 

 دونم 20أكبر من  دونم( 120-61)من  دونم( 60-30)من  دونم30أقل من 
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 (6جدول رقم )
 (2020الفئات الحيازية للمقترضين بالدونم والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام ) توزيع القروض الممنوحة حسب

 القيمة رالدينار

 الفرع
 المجموع دونم 120أكبر من  ( دونم120-61من ) ( دونم60-30من ) دونم 30أقل من 

 قيمة سند عدد قيمة سند عدد
سند 
 قيمة عدد

سند 
 قيمة سند عدد قيمة عدد

إقليم 
 الوسط

2042 14975600 45 322602 22 167870 85 764990 2194 16231061 

 1927982 311 49000 6 10000 2 10000 2 1858982 301 السلط

الشونة 
 الجنوبية

244 2317365 2 19250 2 8525 2 13000 250 2358140 

جنوب 
 عمان

301 1916515 8 61312 5 36500 19 141980 333 2156307 

االغوار 
 الوسطى

447 4205888 9 96740 7 65845 24 292650 487 4661123 

 936117 159 38800 5   12500 2 884817 152 مادبا

 1018710 160 60950 4 5000 1 5600 1 947160 154 الزرقاء

 1258638 198 100500 14 22000 3 49500 9 1086638 172 غرب عمان

 1914045 296 68110 11 20000 2 67700 12 1758235 271 ذيبان

اقليم 
 الشمال

1988 12028707 43 301292 26 171800 120 999191 2177 13500990 

 اربد
290 1672759 2 15000 1 4000 14 65831 307 1757590 

 جرش
208 1224206 3 26000 3 11400 14 61000 228 1322606 

االغوار 
 الشمالية

244 1714560 10 68855 10 66900 24 198560 288 2048875 

 الرمثا
148 769990 8 36000 3 21500 18 81700 177 909190 

 المفرق 
278 1854012 6 74500 2 35000 15 260500 301 2224012 

 عجلون 
201 1293626 9 60937 3 12000 17 115600 230 1482163 

لواء بني 
 كنانه

190 1029344 2 5000 3 17000 10 73000 205 1124344 

 لواء الكورة
235 1271950 3 15000 1 4000 6 28000 245 1318950 

الباديه 
 الشماليه

194 1198260 0 0 0 0 2 115000 196 1313260 

إقليم 
 الجنوب

1718 8462839 30 129675 19 120700 48 264855 1815 8978069 

 1100256 203 29400 7 10000 2 21675 5 1039181 189 الكرك

 1402950 294 27000 5 14000 3 9000 2 1352950 284 معان

 1475074 289 32550 7 61500 5 18000 4 1363024 273 الطفيلة

المزار 
 الجنوبي

180 832498 4 9900 3 5200 9 38000 196 885598 

غور 
 الصافي

428 2022519 2 6300 0 0 8 43605 438 2072424 

 463150 97 4000 1 0 0 7500 2 451650 94 العقبة

 1578617 298 90300 11 30000 6 57300 11 1401017 270 القصرلواء 

 38710120 6186 2029036 253 460370 67 753569 118 35467145 5748 المجموع
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 سادسًا: توزيع القروض حسب فئات أحجام القروض.

 

ويشير ( توزية القرو  حسب فئات احجامها والفروع ضمن األماليم  هذا 7توضب بيانات الجدول رمم )
القارو  الممنوحاة مان المؤسساة خاالل عاام  ميماة ( إلاى األهمياة النسابية إلجماالي7الرسم البياني رمام )

 .موزعة حسب فئات احجامها 2020

م القرو  %( من حج47شكل  ما نسب ص نحو ) او امل ( هالف دينار5) فئة القرو  ال ي تبلد ميم ها
 ال وان ميمااة القااارو  ال ااي ت اااراوح فئ هااا باااين %( مااان عاادد القااارو 71.8)الممنوحااة وغطاا  ماااا نسااب ص

%( مااان حجااام القااارو  الممنوحاااةال وغطااا  ماااا نساااب ص 20)( ديناااار شاااكل  ماااا نساااب ص5001-10000)
 %( من عدد القرو .14.8)

% (ال وغطا  ماا 19( ديناار نحاو )10001-20000كما بلغ  نسبة القرو  ال ي ت راوح فئ ها باين )
 -20001ماان )بة القاارو  ال ااي ت ااراوح فئ هااا حااين بلغاا  نساا%( ماان عاادد القاارو ال فااي 7.8نسااب ص )
 اناا  اكثاار القاارو  ال ااي  %( ماان عاادد القاارو . امااا5%(ال وغطاا  مااا نسااب ص )8( دينااار )40000

 .%( من عدد القرو 0.6%(ال وغط  ما نسب ص )6)بلغ  نسب ها( الف دينار 40)من

 
 

47% 

20% 

19% 

8% 
6% 

 (7)رسم بياني رقم 
 (2020)األهمية النسبية لقيمة القروض حسب فئات أحجامها خالل عام 

 40000اكثر من  40000إلى  20001من  20000إلى  10001من  10000إلى  5001من  5000أقل من 
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 (7جدول رقم )
 القيمة رالدينار  (2020ضمن القاليم خالل عام )توزيع القروض حسب فئات أحجامها والفروع 

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

( 40000-20001من )
 دينار

 المجموع دينار 40000أكثر من 

 قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد
 16231061 2194 1029000 16 1024500 36 4571515 282 3492268 413 6113778 1447 طاقليم الوس

 1927982 311 50000 1 51000 2 201500 13 523500 54 1101982 241 السلط

الشونة 
 الجنوبية

158 630150 34 267125 40 642365 9 264500 9 554000 250 2358140 

 2156307 333 150000 2 153700 5 355150 23 342516 40 1154941 263 جنوب عمان

 4661123 487 200000 3 226300 8 2710700 163 847147 113 676976 200 االغوار الوسطى

 936117 159 0 0 22000 1 134273 9 235610 28 544234 121 مادبا

 1018710 160 75000 1 115000 5 0 0 181575 18 647135 136 الزرقاء

 1258638 198 0 0 69000 2 111500 7 476138 54 602000 135 غرب عمان

 1914045 296 0 0 123000 4 416027 27 618658 72 756360 193 ذيبان

 13500990 2177 864850 13 1643698 264 2388409 173 2553780 289 6050253 1438 اقليم الشمال

 1757590 307 0 0 1052698 243 438602 49 176290 12 90000 3 اربد

 1322606 228 45000 1 131500 5 185600 12 187300 23 773206 187 جرش

االغوار 
 الشمالية

167 607625 64 499730 53 816520 4 125000 0 0 288 2048875 

 909190 177 0 0 25000 1 83000 5 142300 17 658890 154 الرمثا

 2224012 301 467200 7 105000 4 251250 18 438067 50 962495 222 المفرق 

 1482163 230 0 0 84500 3 367437 21 246800 26 783426 180 عجلون 

 1124344 205 0 0 0 0 116000 7 281793 30 726551 168 لواء بني كنانه

 1318950 245 0 0 27000 1 100000 6 419950 48 772000 190 لواء الكورة

البادية 
 الشمالية

167 676060 19 161550 2 30000 3 93000 5 352650 196 1313260 

 8978069 1815 291000 6 252200 10 436281 30 1827562 214 6171026 1555 اقليم الجنوب

 1100256 203 0 0 0 0 99600 7 267221 31 733435 165 الكرك

 1402950 294 96000 1 0 0 28000 2 118000 12 1160950 279 معان

 1475074 289 0 0 80000 3 56144 4 314950 37 1023980 245 الطفيلة

المزار 
 الجنوبي

174 703327 22 182271 0 0 0 0 0 0 196 885598 

 2072424 438 195000 5 95000 4 144300 10 519770 65 1118354 354 غور الصافي

 463150 97 0 0 0 0 0 0 60000 6 403150 91 العقبة

 1578617 298 0 0 77200 3 108237 7 365350 41 1027830 247 لواء القصر

 38710120 6186 2184850 35 2920398 310 7396205 485 7873610 916 18335057 4440 المجمــــــــوع
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 وزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي:ت :سابعاً 
 

حساااالوا علااااى ماااارو  ماااان المؤسسااااة بلغاااا            الااااذ ور الااااذين عاااادد ( ان نساااابة8يوضااااب الجاااادول رماااام )
% ( ل نااااثال فاااي حاااين بلغااا  ميماااة القااارو  ال اااي 25%( مااان إجماااالي عااادد المق رضاااين مقابااال )75)

( 8%(  مااا حساال  اإلناااث علااى حااوالي )80( مليااون دينااار بنساابة )31حساال عليهااا الااذ ور حااوالي )
 .2020%( من إجمالي ميمة القرو  الممنوحة خالل عام 20مليون دينار بنسبة )

وميمهاااا القااارو  عااادد ع( إلاااى األهمياااة النسااابية إلجماااالي  -8ا ال  -8مااام )هاااذا ويشاااير الرسااام البيااااني ر 
 موزعة حسب النوع االج ماعي. 2020الممنوحة من المؤسسةخالل عام 

 

  
 

 

  

75% 

25% 

 (أ-8)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية لعدد المقترضين 

 حسب النوع االجتماعي

 ذكور

 %80 اناث

20% 

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

 النوع اإلجتماعي

 ذكور

 اناث
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 (8جدول رقم )
 (2020توزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي خالل عام )

 القيمة رالدينار

 الفرع

 المجموع إناث ذكور

 دينار سند مقترض دينار سند مقترض دينار سند مقترض

 16231061 2194 2313 1925075 358 367 14305986 1836 1946 إقليم الوسط

 1927982 311 314 425500 72 73 1502482 239 241 السلط

 2358140 250 260 238250 42 42 2119890 208 218 الشونة الجنوبية

 2156307 333 333 265500 60 60 1890807 273 273 جنوب عمان

 4661123 487 570 266525 42 47 4394598 445 523 االغوار الوسطى

 936117 159 170 150500 26 27 785617 133 143 مادبا

 1018710 160 167 273850 57 59 744860 103 108 الزرقاء

 1258638 198 202 142500 27 27 1116138 171 175 غرب عمان

 1914045 296 297 162450 32 32 1751595 264 265 ذيبان

 13500990 2177 2265 2942176 590 602 10558814 1587 1663 إقليم الشمال

 1757590 307 315 526906 109 110 1230684 198 205 اربد

 1322606 228 232 238600 55 55 1084006 173 177 جرش

 909190 177 183 296150 68 70 613040 109 113 الرمثا

 2224012 301 322 404650 73 75 1819362 228 247 المفرق

 1482163 230 244 558220 98 103 923943 132 141 عجلون

 1124344 205 206 227300 44 44 897044 161 162 لواء بني كنانه

 1318950 245 247 236200 54 54 1082750 191 193 لواء الكورة

 2048875 288 300 187250 30 31 1861625 258 269 االغوار الشمالية

 1313260 196 216 266900 59 60 1046360 137 156 البادية الشمالية

 8978069 1815 1854 2981036 646 651 5997033 1169 1203 إقليم الجنوب

 1100256 203 212 410960 83 84 689296 120 128 الكرك

 1402950 294 294 568250 126 126 834700 168 168 معان

 1475074 289 290 415600 91 91 1059474 198 199 الطفيلة

 885598 196 204 322126 70 70 563472 126 134 المزار الجنوبي

 2072424 438 446 460050 110 112 1612374 328 334 غور الصافي

 463150 97 97 198950 44 44 264200 53 53 العقبة

 1578617 298 311 605100 122 124 973517 176 187 لواء القصر

 38710120 6186 6432 7848287 1594 1620 30861833 4592 4812 المجموع
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 (2020ثامنًا: توزيع القروض الممنوحة حسب الشهر خالل عام )

 

( موزعاة حساب اشاهر 2020)واعداد القرو  الممنوحاة خاالل عاام( ميمة 9)توضب بيانات الجدول رمم
-2001( إلاى تطاور مارو  المؤسساة الممنوحاة خاالل الف ارة )10يشاير الجادول رمام )العامال في حاين 

2020.) 

 (9جدول رقم )
 (2020توزيع القروض الممنوحة حسب الشهر خالل عام )

 األهمية النسبية ميمة القرو  رالدينار عدد القرو  البيان

 % 1.8 711988 134 كانون ثاني

 % 11.7 4534246 810 شباط

 % 10.6 4089957 702 آذار

 % 0.2 74000 16 نيسان

 % 3.5 1350155 208 أيار

 % 17.8 6896746 1082 حزيران

 % 15.8 6102582 851 تموز

 % 7.7 2991648 433 آب

 % 12.9 5011560 834 أيلول

 % 8.0 3092239 543 تشرين الول

 % 7.3 2823316 428 تشرين الثاني

 % 2.7 1031684 145 كانون الول

 % 100 38710120 6186 المجمــــــوع
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 (10جدول رقم )

 (2020-2001تطور 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 

2019 7180 41635490 851 5068840 8031 46704330 

2020 5387 34194260 799 4515860 6186 38710120 
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 (.2020النشاط اإلقراضي للمؤسسة في مجال المرابحة اإلسالمية خالل عام )
 

 (:المرابحة) صيغةاآلمربالشراء -1

(  البال مويااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال) ع بارهافريقأولب نفيذوشراءمايطلبهاامرإالشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراءراتقومالمؤسسة
ع بارهفريقثانيبالرإحالم فقعليهعنداإلب داءرحيث قومهذهالمؤسسةب نفيذهذهالودمةاوالمهاممنوالباوعلىمسؤولي ه

 .لثالثحسباألسسالم بعةلفريقثالثبعدميامالمؤسسةب وميعإتفاميةمعهوي مالسرفللطرفا

 :اإلستشارةالشرعية -2

 .جميعطلباتال مويلي معرضهاعلىسماحةالمس شارالشرعيللمؤسسةإلجازتهاحسبمق ضياتالشريعةاإلسالمية

 :إجراءاتتنفيذالعقد-3

 .س لماإلجراءات نفيذاإلتفاميةبينالمؤسسةوالمنفذومنثم سليمهالطالبال مويلوحسباألصولا•

( األموالغيرالمنقولاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة)  س لماإلجراءاتحجزالضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماناتالمقدمةاتنظيمعقدال مويلبعد•
 .واحضارموافقةالحسمالشهريأوايةشرو أخرىوردتفيموافقة لبال مويل

 قيمة المرابحة واحتسابها: -4

 -:تحسبقيمةالمرارحةحسبجداولمع مدةلدىفروعالمؤسسةوحسبالمعاييرالرئيسيةال الية•

 .الفئةالمس هدفة.   •  مويلاجالل.  • اسلوإال سديد.  • ميمةال مويل•

اااا( ان عااادد ا -11توضاااب بياناااات الجااادول رمااام ) لسااايغة المرارحاااة  المشاااارية الممولاااة مااان المؤسساااة وفق 
%( ماان 29( مليااون دينااارال شااكل  مااا نسااب ص )11.1( مشااروعا رقيمااة نحااو )1808اإلسااالمية مااد بلااد )

لمشاارية الممولاة مان المؤسساة عادد ا (ال فاي حاين بلاد2020الللاي للمازارعين خاالل عاام ) ال مويلميمة 
اااا ( ملياااون ديناااارال وشاااكل  ماااا نساااب ص 27.6)( مشاااروعا  بلغااا  ميم هاااا نحاااو4378ألسااالوع الفائااادة ) وفق 

 (.2018الللي للمزارعين خالل عام ) ال مويل%( من ميمة 71)

لممنوحاة ماان القرو  احجماع( إلااى األهمياة النسابية إلجمااالي -9ا ال-9هاذا ويشاير الرساام البيااني رمام )
 .(2020ماليم والمنهج ال مويلي خالل عام )المؤسسة موزعة حسب األ
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اااالمشاااري حجاامحيااث تر ااز  %( 48لساايغة المرارحااة اإلسااالمية فااي إملاايم الشاامال بنساابة ) ة الممولااة وفق 
 .%(17%(ال وإمليم الجنوع بنسبة )35يليها إمليم الوسط بنسبة )

ال رتياب األول  الوساطإملايم فيهاا وفقاا  ألسالوع الفائادةاح ل الممولاة مان المؤسساة  حجام القارو كما ان 
 %(.26)وإنسبة الجنوع%(ال  م إمليم 29وإنسبة) الشمال م إمليم %(ال 45وإنسبة )

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

35% 

48% 

17% 

 (أ-9)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية إلجمالي حجم القروض الممولة 
من المؤسسة وفقا لنظام المرابحة اإلسالمية 

 موزعة حسب األقاليم

 إقليم الوسط

 إقليم الشمال

 إقليم الجنوب

45% 

29% 

26% 

 (ب-9)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية إلجمالي حجم القروض الممولة من 
 المؤسسة وفقا لنظام الفائدة موزعة حسب األقاليم

 إقليم الوسط

 إقليم الشمال

 إقليم الجنوب
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 أ( - 11جدول رقم )
 (2020توزيع 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
 16231061 2194 3852530 604 12378531 1590 إقليم الوسط

 1927982 311 307100 57 1620882 254 السلط

 2358140 250 181200 26 2176940 224 الشونة الجنوبية

 2156307 333 675820 110 1480487 223 جنوب عمان

 4661123 487 76500 9 4584623 478 االغوار الوسطى

 936117 159 537500 81 398617 78 مادبا

 1018710 160 881760 146 136950 14 الزرقاء

 1258638 198 302200 43 956438 155 غرب عمان

 1914045 296 890450 132 1023595 164 ذيبان

 13500990 2177 5394140 841 8106850 1336 إقليم الشمال

 1757590 307 595900 91 1161690 216 اربد

 1322606 228 312680 62 1009926 166 جرش

 909190 177 234850 38 674340 139 الرمثا

 2224012 301 1001960 131 1222052 170 المفرق 

 1482163 230 1204800 185 277363 45 عجلون 

 1124344 205 150300 29 974044 176 لواء بني كنانه

 1318950 245 1087950 195 231000 50 لواء الكورة

 2048875 288 243000 37 1805875 251 االغوار الشمالية

 1313260 196 562700 73 750560 123 البادية الشمالية

 8978069 1815 1851380 363 7126689 1452 إقليم الجنوب

 1100256 203 307500 53 792756 150 الكرك

 1402950 294 148800 34 1254150 260 معان

 1475074 289 363480 66 1111594 223 الطفيلة

 885598 196 240300 62 645298 134 المزار الجنوبي

 2072424 438 191200 34 1881224 404 غور الصافي

 463150 97 10000 1 453150 96 العقبة

 1578617 298 590100 113 988517 185 لواء القصر

 38710120 6186 11098050 1808 27612070 4378 المجموع



38 
 

( تطور القرو  الممنوحة من المؤسسة موزعة حسب منهج المرارحة 10)يشير الرسم البياني رمم

 قلك راألرمام.ع( إلى -11(.  ما يشير الجدول رمم )2020-2001اإلسالمية خالل الف رة )

 

 ب(-11جدول رقم )
 (2020-2001تطور قيمة القروض الممنوحة بطريقة المرابحة االسالمية خالل الفترة )

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

 2019 12954575 
2020 11098050 
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 (10)رسم بياني رقم 
 (2020-2001)تطور القروض الممنوحة من المؤسسة بطريقة المرابحة اإلسالمية خالل الفترة 

Series1 Series2
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 2020حسب البيئة المناخية خالل عام  النشاط اإلقراضي للمؤسسة 

حساااب البيئاااة المناخياااة فاااي  2020( توزياااة القااارو  الممنوحاااة خاااالل عاااام 12رمااام ) يوضاااب الجااادول
دينااار اساا فاد مليااون  (8.9)ديااة حااواليالممللااةح حيااث بلغاا  ميمااة القاارو  الممنوحااة لسااكان منااا   البا

 (11)مق ر ال فيما بلغ  ميماة القارو  الممنوحاة لساكان مناا   األغاوار حاوالي  (783منها حوالي )
الااف مق اار  ال امااا رااامي منااا   الممللااة فقااد تاام ماانب سااكانها حااوالي  (1.4)مليااون دينااار اساا فاد منهااا 

 الف مق ر .(4.1)مليون دينار اس فاد منها حوالي  (18.6)

خااالل  اعااداد المق رضااين نالحاام ممااا سااب  ان منطق ااي األغااوار والباديااة اساا حوقت علااى مايقااارع  لااث 
لمؤسساااة تساااهم ب حقيااا  األهاااداف الو نياااة الشااااملة ضااامن خططهاااا ح وهاااذا يااادل علاااى ان ا2020عاااام 

 اإلمراضية وقلك ب حقي  تنمية مس دامة رالوصول إلى المنا   ال ي تلثر فيها نسب الفقر والبطالة.

 (12جدول رقم )

 2020توزيع القروض حسب البيئة المناخية خالل عام 

 )مليون دينار( قيمة القروض قترضينعدد الم المنطقة

 11140562 1463 األغوار
 8930011 783 البادية

 18639547 4186 رامي منا   الممللة
 38710120 6432 المجموع

 

 ( األهمية النسبية ل وزية عدد المق رضين حسب البيئة المناخية .11)هذا ويوضب الرسم البياني رمم

 

23% 

12% 

65% 

 (11)رسم بياني رقم
 2020الهمية النسبية لتوزيع عدد المقترضين حسب البيئة المناخية خالل عام 

 باقي مناطق المملكة البادية الغوار
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جماالي ميمااة االردنياةال حياث بلااد إناا   الباديااة ( توزياة المشاارية المنفااذ  فاي م13يوضاب الجادول رماام )
مق ار ال فيماا  (379)مليون دينار اس فاد منهاا (6.2)القرو  الممنوحة لسكان البادية الشمالية حوالي 

ملياااون ديناااار اسااا فاد منهاااا  (2)بلاااد اجماااالي ميماااة القااارو  الممنوحاااة لساااكان البادياااة الوساااطى حاااوالي 
الااف (700)مق اار ال امااا إجمااالي ميمااة القاارو  الممنوحااة لسااكان الباديااة الجنوإيااة بلااد حااوالي  (248)

 مق ر . (156)دينار اس فاد منها 

 (13جدول رقم )

 2020توزيع المشاريع المنفذه في مناطق البادية الردنية خالل عام 

 قيمة القروض عدد المستفيدين مناطق البادية 

 6206310 379 اجمالي البادية الشمالية
 2027601 248 اجمالي البادية الوسطى
 696100 156 اجمالي البادية الجنوبية

 8930011 783 المجموع
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 (2020عام ) خالل النشاط التحصيلي للمؤسسة
 

حوالي مد بلغ   2020( إلى ان إجمالي تحسيالت المؤسسة خالل عام 14تشير بيانات الجدول رمم )

مااالي ماان اج.  ( مليااون دينااار تحساايل ماارو  مرارحااة إسااالمية10منهااا حااوالي )،  ( مليااون دينااار32)

( شاهور مان 6( مليون دينارال وقلاك رسابب ايقااف االم طاعاات لمادة )54.6الوطة ال حسيلية والبالغة )

 .3/2020جراء جائحة  رونا والظروف الجوية ال ي سادت الممللة خالل شهر 

 %(.59) من إجمالي المس حقات لهذا العامبلغ  نسبة ال حسيالت اإلجمالية 

( 8)والجناوع نحااوللاال منهماا  ( ملياون 12نحاو ) إملايم الوسااط والشامالفاي حاين بلغا  ميمااة تحسايالت 

مان إجماالي ميماة  إلملايم الجناوع%( 26و )الوساط والشامال  إلملايم %(37ال وشكل  ما نساب ص )مليون 

 .2020تحسيالت المؤسسة لعام 

ع( إلااى األهميااة النساابية إلجمااالي ال حساايالت  خااالل  -12ا ال  -12البياااني رماام )هااذا ويشااير الرساام 

 . األماليمي و مراضالمنهج اإلموزعة حسب  2020عام 

  
 

 

37% 

26% 

37% 

 (أ-12)الرسم اللبياني رقم 
األهمية النسبية إلجمالي التحصيالت خالل عام 

 موزعة حسب األقاليم 2020

 إقليم الوسط

 إقليم الجنوب

 اقليم الشمال

70% 

30% 

 (ب-12)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية لقيمة التحصيالت حسب المنهج 

 اإلقراضي

 فائدة

 مرابحة
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 (14جدول رقم )

 (2020إجمالي المبالغ المحصلة من القروض خالل عام )
 القيمة رالدينار

 اإلجمالي مرابحة طويل الجل متوسط الجل قصير الجل موسمي الفرع
 11876048 3227187 214554 7830974 347852 255480 إقليم الوسط

 1677675 131572 83157 1403678 56930 2337 السلط
 1480246 133201 33466 1288725 24445 410 الشونة الجنوبية
 2156092 855810 6381 1181120 101179 11602 جنوب عمان

 2261438 123547 45177 1992840 23850 76023 االغوار الوسطى
 911255 339531 21507 512267 37270 680 مادبا

 912997 748369 2324 138367 23389 548 الزرقاء
 1270929 298963 11585 739201 61734 159446 غرب عمان

 1205416 596194 10957 574776 19055 4434 ذيبان
 11991894 4716299 171049 6637260 342828 124456 اقليم الشمال

 1649825 549764 45417 1024224 30269 150 اربد
 1052139 249296 17719 766973 17941 210 جرش
 930546 296225 15885 582491 29815 6129 الرمثا
 1734689 673144 31160 886679 112078 31628 المفرق 
 1256040 862644 8128 379928 4290 1050 عجلون 

 1018411 199186 11675 797586 9964 0 لواء بني كنانه
 1146055 1035577 0 86871 23607 0 لواء الكورة

 1463367 164673 0 1278368 13710 6616 االغوار الشمالية
 1740822 685790 41065 834140 101154 78673 الشمالية البادية

 8492682 1823480 41824 6182852 214246 230281 إقليم الجنوب
 1353808 341248 6961 934589 55191 15820 الكرك
 1278891 115205 21924 982297 90270 69195 معان

 1386403 431161 3000 898152 39796 14294 الطفيلة
 921927 356962 480 493423 5875 65188 المزار الجنوبي
 1576990 129862 0 1431536 2615 12977 غور الصافي

 588711 77490 0 496002 7969 7250 العقبة
 1385952 371552 9459 946853 12530 45557 لواء القصر
 32360624 9766966 427427 20651086 904926 610217 المجموع
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( تطور ميمة القرو  الممنوحة من 13( والرسم البياني رمم )15وتوضب بيانات الجدول رمم )
 (.2020-2001من المق رضين خالل الف رة ) المؤسسة والمبالد المحسلة

 
 (15جدول رقم )

 (2020-2001القروض 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 
2019 46.7 46.8 
2020 38.7 32.4 
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م  ق ر ي  ن ا ي ب ل ا رسم  ل  (13)ا
ا ن خالل  ترضي ق م ل ا من  ة  محصل ل ا و مؤسسة  ل ا من  وحة  ممن ل ا قروض  ل ا م  ي ق طور  رة ت ت ف ل

(2001-2020) 

 إجمالي المبالغ المحصلة بالمليون دينار إجمالي القروض الممنوحة بالمليون دينار
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 (2020إنجازات المشاريع الموجهة خالل عام )
 

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

( مليون دينار 50والم ضمن توسيص مبلد ) 31/3/2014بناء  على مرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 
مشروع القرو  السغيرة الموسسة للحد من مشكل ي الفقر والبطالة لةعوام ل مويل انشطة 

البادية األردنية رشكل خاق ومن  الري  و ( وال ر يز على توجيص هذ  البرامج لمنا  2014-2020)
 ضمنها توسيص مبلد مليون دينار من ضمن هذ  الموسسات لمشارية ترإية اإلبل.

تهاء بهدف تمويل أنشطة المشررو  مرن خرمل مشرارير مردرة وقد شارفت هذه المخصصات على اإلن -

ل مررر التركيرره علررى توجيرر  هررذا البرنررامب لمنرراطد الريررف والباديررة األردنيررة و تررم  للرردخل السرررير نسرريبا

تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياَ أيضراَ مرن ضرمن المخصصرات أعرمه لمشرارير تربيرة األبرل ضرمن 

ياَ لهررذة اليايررة بهرردف المسرراهم  فررم تحإيررد تنميررة إقتصررادية منرراطد الباديررة األدرنيررة المحررددة رسررم

 وإجتماعية متواهن  فم كافة مناطد المملكة.

 وإناء   عليص تم البدء ب نفيذ ال عليمات ال الية:

االس مرار رمنب القرو  الموسسة للحد من مشكل ي الفقر والبطالة للافة الفروع علما رأنص  -1
( مليون دينار 1( منها )2020( مليون دينار لعام)7.5)تم زيادة موسسات المشروع رمبلد 

لغايات ترإية اإلبل ضمن منا   البادية المحددة من مبل الجهات المعنية والفروع قات السلة 
 ال ومد تم توزية موسسات المشروع على األماليم  ما يلي:

 ( مليون دينار.2250000%( وإما يعادل )30إمليم الشمال بنسبة مدرها )  -
 ( مليون دينار.2250000%( وإما يعادل  )30يم الوسط بنسبة مدرها )إمل -
 ( مليون دينار.3000000%( وإما يعادل )40إمليم الجنوع بنسبة مدرها ) -

( دينرار بمرا فيهرا قرروض شرراء 5000يكون سإف الإرض الواحد لمثل هذه الإرروض بإيمرة   -2

 اإلبل. 
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ر مجلرر  اخصصررت المسسسررة بموجررب قرررفة ، ونظرررا ألهميررة المشرررو  وأثررره علررى الفئررات المسررتهد

( 2025 – 2021( مليررون دينررار للفترررة  40مبلررغ   26/11/2020( بترراري  11718االدارة رقررم  

ل اعتبارال من عام  8بواقر    (.2025( وحتى نهاية  2021( مليون دينار توه  سنويا

 أهداف المشروع :

 الري  والبادية األردنية.المساهمة في الحد من مشكل اي الفقر والبطالة في  .1
 المساهمة في تحقي  تنمية ام سادية واج ماعية م وازنة في  افة منا   الممللة. .2
 زيادة الدخل ورفة المس ور المعيشي والغذائي لةسر الريفية. .3
 زيادة مشار ة المراة في ال نمية الزراعيةال وتحفيزها على العمل في  القطاع الزراعي. .4
 خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز ال دريب الو نياة.للعا لين و توفير فرق عمل جديدة  .5

 مجاالت االستثمار:  

ير ز هذا المشروع على منب القرو  الزراعية والريفية قات اإلن اجية السريعة في مجاالت ترإية 
 50راس من األرقار الحلوعال حفر هرار ماء الجمة سعص  2-1( راسال ترإية 20األغنام  رحد اعلى )

لودمة المشارية الزراعيةال ترإية الدواجن والطيور الداجنة ركافة انواعها وإأعداد مناسبةال ترإية  3م
األرانبال تسنية األلبان ومش قاتها )البانال جميدال سمن /......الخ( في وحدات صغيرة وصناعة 

باتات الطبية خليةال إنشاء المشاتل والبساتين وزراعة الن 20-10المولالتال ترإية النحل لعدد من 
والعطريةال إنشاء وحدات ازهار القطف ضمن البيوت البالس يكيةال تمويل شراء األدوات الزراعية 
المو لفةال راالضافة الى ال ر يز على توجيص هذا البرنامج لمنا   البادية االردنية رشكل خاق ومن 

 بل.ضمنها توسيص مبلد مليون دينار من ضمن هذ  الموسسات لمشارية ترإية اإل

 معايير التأهيل لالستفادة من المشروع :  

 ان تلون األسرة مقيمة في ار  المشروع او بنفس القرية ال ي ت بة إليها ار  المشروع  -1
 ان يوفر المشروع فرق عمل جديدة.  -2
 تعطى األولوية لةفراد غير المس فيدين من مرو  المؤسسة.  -3
 .تعطى األولوية لةسر الريفية ال ي تعيلها وتشرف عليها المراة الريفية  -4

 

 حجم القرض وأجله : 
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( ديناار للفارد و اذلك رالنسابة لقارو  ترإياة اإلبال فقيم هاا 5000الحد األمسى لهذ  القرو  )
( 5( دينااار للفاارد ماان ضاامن المشااروعال وهااي ماارو  م وسااطة األجاال حاادها األمسااى )5000القسااور )

 سنوات.

 نسبة الفائدة :

%( او 4حرصا  على دعم الفئات المس هدفة من هذا المشروع تس وفى فائدة موفضاة وإسايطة مقادارها )
%( 2ما يعادلها وفق ا للمرارحة اإلسالمية على القرو  الممنوحة من خالل هاذا المشاروع وهاي امال باااا )

 من سعر الفائدة او المرارحة المعمول بها في المؤسسة.

 

 الضمـانـات : 

حرصاا  المؤسسااة علااى مبااول باادائل للضاامانات االع ياديااة المعمااول بهاالمثاال اللفاااالت العدليااة ماان اجاال 
تمكين األسر الفقيرة والفئاات العا لاة عان العمال مان االسا فادة مان هاذا المشاروع سايما وان هاذ  الفئاة ال 

 ي وافر لدر معظمها اموال غير منقولة )كاألراضي والعقارات(. 

( ملياااااون ديناااااار اسااااا فاد منهاااااا  7461340( حاااااوالي ) 2020بلااااد إجماااااالي القااااارو  الممنوحاااااة لعاااااام )
 ( مق ر .1630)

 :التمويل الريفيمشروع ثانيًا: 

نطالما  من حارق المؤسساة علاى تفعيال مفهاوم ال نمياة الريفياة الشااملة فقاد بادا العمال رمشاروع ال مويال ا
حيث يهدف المشروع الى إحداث نقلة نوعية فاي مفهاوم ال نمياة الريفياة الشااملة  1/1/2016الريفي منذ 

فااي منااا   الرياا  والباديااة األردنيااة وخااار  مراكااز المحافظااات ماان خااالل فاا ب مجاااالت إساا ثمار غياار 
تقليدية وللمرة األولى مرتبطة رالقطاع الزراعي وضمن حزمة ميسرة من االجراءات وال سهيالت الواصاة 

لمشروع بهدف خل  مشارية م وسطة وصغيرة ضمن المنا   المس هدفة تعمل علاى تاوفير فارق بهذا ا
 للعمل ومسادر م نوعة للدخل. 

(ملياون ديناار سانويا لهاذا المشاروعالحيث تام 3)كما وت ضمن الوطة اإلمراضية المق رحاة توسايص مبلاد
 ا ومق رضة .( مق رض464إس فاد منها ) 2020( مليون دينار لعام 2374200إمرا  )  
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رإعطاااء سااعر مرارحااة  18/6/2020( تاااريخ 11701هااذا ومااد مااام مجلااس اإلدارة رموجااب القاارار رماام )
 %( رالسعر الثاب  للمشروع بهدف تقليل الللفة على المس فيدين 2.5جديد رقيمة )

 :أهداف المشروع 

 في  افة منا اااا  الممللة. ةم سادية واج ماعية م وازناالمساهمة في تحقي  تنمية  ‾

 زيادة الدخل ورفة المس ور المعيشي والغذائي لةسر الريفية . ‾

 زيادة مشار ة المراة في ال نمية الزراعية وتحفيزها على العماااال في القطاع الزراعي. ‾

 األردنياص . ةفي الري  والبادي ةالمساهمة في الحد من مشكل ي الفقر والبطال ‾

 جديدة لوريجي الجامعات والمعاهد ومراكز ال دريب الو نيااة.توفير فرق عمل  ‾

 :مجاالت االستثمار

 كما يلي: 1/9/2020هذا وقد تم تعديل برنامج التمويل الريفي وتطويره إعتبارا من 

مشاااارية من جاااات الزي اااون وتساااويقها )تعبئاااة وتااادريج وتغلياااف وتااادريج وصاااناعة الساااابون والااادهون  ‾
 النباتية ال...(

 المرتبطة رالحبوع وتسويقها ) منها الموابزال...( المشارية ‾
المشارية المرتبطة رالنويل وتسويقص) ال عبئة وال غليف وال دريج ال تسنية الدرس والعجينة ال والول ال  ‾

وتسااااوي  من جاتااااص التساااانية األعااااالف التساااانية األخشاعالالسااااناعات ال قليديااااة ماااان سااااعف النوياااال 
 ال.....(

 اكص ) جملص ومفرق( محالت بية وتسوي  الوضار والفو  ‾
 مشارية المطبخ اإلن اجي ‾
 تسنية الشموع المعطرة وإن ا  ال حف الوشبية الالالال ‾
 مشارية صناعة وإن ا  الشو التص والبولة ال ي تع مد على مدخالت نباتية  ‾
مشااارية تساانية وتاادوير المولفااات الزراعيااة وتسااويقها ) ان ااا  البي موسالالساامدةالوالفحم وماان الجفاا   ‾

 الالالالال(
ارية المرتبطة ب سوي  من جات األغنام واألرقار واألبل واألرانب ون افات الدواجن وإيض المائدة المش ‾

 ولحم الدواجن ) از ال مبرد ومجمد (
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 صناعة العبوات الزراعية وتسويقها ‾
 تسنية ودرد الجلود وتسنية السوف السجاد المرتبط رالثروة الحيوانية . ‾
 محالت بية العطارة والحبوع الزراعية ‾
 المحالت الم وسسة ب نسي  الحدائ  والزهور ونباتات الزينة وتسويقها . ‾
 تجهيز محالت الودمات الزراعية   ‾

 

 :معايير التأهيل لالستفادة من المشروع

 مرا  في المؤسسة.يمنب القر  حسب معايير ال أهيل في اسس ومواعد اإل ‾
 ت بة لها  ار  المشروع.ان تلون األسرة مقيمة في ار  المشروع او بنفس القرية ال ي  ‾
 ان يحق  المشروع فرق عمل جديدة. ‾
 تعطى األولوية لةسر الريفية ال ي تعيلها وتشرف عليها امراة. ‾
 .إن تطلب المشروع قلك م سادية للمشارية الجديدة من جهة مع مدةاتقديم دراسة جدور  ‾

 :حجم وأجل القرض

والجماعات والجمعيات على ان ال يزيد  األجل  ( هالف دينار لةفراد10يمنب هذا ال مويل رحد امسى )
وحسب  بيعة المشاروعال رحياث يا م مباول الطلباات لل مويال مساير  ( سنوات5وإوامة ) ( شهر 60عن )

 وم وسط األجل وحسب العمر اإلن اجي للمشروع .

 /المرابحة:نسبة الفائدة

وفقاا سانويا   (%2.5)ب اة مادرها ساالمي وإنسابة  اإلتَمول هذ  المشارية  ضمن منهجية وصايد ال مويال ا
%( 2.5رإعطااااء ساااعر مرارحاااة جدياااد رقيماااة )18/6/2020( تااااريخ 11701لقااارار مجلاااس اإلدارة رمااام )

 رالسعر الثاب  للمشروع بهدف تقليل الللفة على المس فيدين

 الضمانات:

 تقديم الضمانات العقارية حال توفرها ووفقا ألسس ومواعد اإلمرا   . .1
الضاامانات العقاريااة وإعااد إحضااار   اااع ماان دائاارة الراضااي والمساااحة رفيااد فااي حااال عاادم تااوفر  .2

 عدم مللية اية اموال غير منقولة رإسم اامر رالشراء يمكن مبول ال الي :
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( دينار يمنب رضمانة حسمين شاهريين احادهما منا ظم وى خار حاال 3000_ ال مويل لغاية )1
ين شوسيين يقبل بهما مدير الفرع ويا م تاوميعهم الطلب رقيمة ال مويل ومرارح ص وإع بارهما  فيل

 على عقد ال مويل  كفالء .
( دينار يمكن مبوول  فالة عدلية من  فيلين يقبل بهماا 6000( وح ى )3001_ال مويل من )2

 مدير الفرع وي م توميعهم على عقد ال مويل  كفالء وتلون وسيلة السداد حسم شهري من ظم .
( ديناار تطبا  عليهااا اساس ومواعاد اإلماارا  10000ناار ولغايااة )( دي6001_ ال مويال مان )3

 المعمول بها في المؤسسة .

 الفئة المستهدفة:

سكان منا   الري  والبادية الردنية وماا ني جياوع الفقار ماة ال ر ياز علاى الماراة والفئاات العا لاة عان 
 . العمل 

 

وإقيماة  ومق رضاة  ( مق ار 464الريفاي)جمالي عدد المق رضين المس فيدين من مشروع ال مويل إإلد و 
 (.2020خالل عام) دينار  (2374200) حوالي

 ثالثًا: مشروع القرى الصحية:
نفذت وزارة السحة ومنظمة السحة العالمية مشروع القرر السحية وقلك بهدف تعزيز  1996منذ عام 

مبادئ الرعاية السحية األوليص بين سكان هذ  القرر ويش مل هذا المشروع على عدة اهداف من ضمنها  

تنميااااة المااااوارد االم سااااادية و االج ماعيااااة فااااي تلااااك القاااارر وقلااااك  ماااادخل ل حسااااين الظااااروف السااااحية 

 .ين للموا ن

مادتها  االث  11/4/2002مام  مؤسسة اإلمرا  الزراعي ووزارة السحة ب ومياة اتفامياة تعااون ب ااريخ 

وتاااااام تجديااااااد االتفاميااااااة ب اااااااريخ   22/6/2008ال 17/4/2005ساااااانوات ال حيااااااث تاااااام تجدياااااادها ب اااااااريخ 

ل موياال ولماادة خمسااة ساانوات 11/2/2020ولماادة خمااس ساانواتوتم إعااادة تجدياادها ب اااريخ  2/9/2014

مشروعات فرديص وجماعية لمن فعي القارر الساحية الاذين يا م ترشايحهم وتاأهيلهم مان مبال إدارة المشاروع 

 في وزارة السحة رال نسي  مة المؤسسة 
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مريص موزعص على منا   الممللص المو لفص ل سبب مجماوع القارر  19في بداية عمل المشروع تم اخ يار 
رة فاي مو لاف انحااء الممللاة تام اخ يارهاا ضامن اساس ( مرية من ش61)2020السحية ح ى نهاية عام 

( مريااة 36تاام مانب القاارو  للمن فعاين فااي ) .ومعاايير محاادد  م فا  عليهااا ماة منظمااة السااحة العالمياة 
فقط تم اخ يارها من مبل وزارة السحص موزعص على محافظات الممللص ال اليص ) البلقاء ال الزرماءال مادرا ال 

 ال اللًر ال عجلون ال الطفيلة ال العقبة ( رإدال جرش ال معان  الالمفرق 

علمااا  رااأن هااذا المشااروع يهاادف إلااى تحسااين نوعيااة حياااة المااوا نين والمساااهمة فااي حاال مشااكل ي الفقاار 
( للقرو  الفرديةال مثال 1500والبطالة عن  ري  منب مرو  مدرة للدخل بدون فائدةال وإسقف اعلى )

العجااول وإنشاااء مشاااتل األشااجار المثماارة وإنشاااء انااوال  مشااارية ترإيااة األغنااام والماااعز واألرقااار وتساامين
 ( شهر ا .48نسيج البسط والسجاد وال سنية الزراعيال تسدد هذ  القرو  على )

( مق ر  في حين 19( دينار اس فاد منها )35000( حوالي )2020وإلد إجمالي ميمة القرو  لعام )
( مق رضا ومق رضة وح اى نهاياة 692اد منها )( دينار إس ف895678بلغ  القيمة ال راكمية للمشروع  )

(2020. ) 

 رابعًا : مشروع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين :
تم توقير اتفاقية تعاون بين مسسسة االقراض الهراعم والهيئة الهاشرمي  للمصرابين العسركريين بتراري  

( ثرررم ترررم تجديررردها فرررم  4/7/2013بتررراري   و( 21/1/2007وترررم تجديررردها بتررراري    1/11/2001

(ولمررردة خمررر  سرررنوات وذلرررش لتمويرررل المشرررروعات الفرديررر  والجماعيررر  للمصرررابين 3/12/2018 

 العسكريين بهدف تحسين أوضاعهم المعيشي  عن طريد تنوير مصادر دخلهم .

وير ز المشروع على منب القارو  الزراعياة قات اإلن اجياة الساريعة فاي مجااالت ترإياة المااعز 
حلاااااوع وتسااااامين العجاااااول وترإياااااة الحيواناااااات الداجناااااة والنحااااالال وتسااااانية األلباااااا نومشااااا قاتها واألرقاااااار ال

والمن جات الغذائية األخرر ال وإن ا  األزهار واش ال الوضاار والفواكاة ونباتاات الزيناةال وإعاض األعماال 
 الريفية   سنية الجلود وصوف الحيوانات إلن ا  الجواعد ونسج البسط .

 ( دينار.5000هذ  القرو  )ويبلد الحد األعلى ل
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( مق ر  ومقرضة بينما 4( دينار إس فاد منها ) 18000( حوالي )2020وإلد إجمالي القرو  لعام )
( 149( إسااا فاد منهاااا ) 549250( بواماااة )2020بلغااا  القيماااة ال راكمياااة لهاااذا المشاااروع ح اااى نهاياااة )

 مق ر  ومق رضة .

 خامسًا: مشروع تمويل المهندسين الزراعيين :

تررم توقيررر اتفاقيررة تعرراون مررابين مسسسررة االقررراض الهراعررم ونإابررة المهندسررين الررهراعيين بترراري  

تم تجديدها لمدة خم  سرنوات بهردف  15/3/2018، و بتاري   2012/1/4، تاري   2006/10/31

تحسين أوضاعهم المعيشرية عرن طريرد تنويرر مصرادر دخلهرم لتمويرل المشرروعات الفرديرة  لمنتسربم 

( دينرار بردالل مرن 10000الباحثين عن العمل و أصبح السإف األعلى لتمويل المشرو  الواحرد  النإابة 

يتم منح التمويل بنظام المرابحة اإلسرممية المعمرول بهرا فرم المسسسرة لردعم منتسربم ، و(دينار5000 

الجدد و فم النإابة وإلنجاه هذه المهمة السامية فم الوقوف إلى جانب العاطلين عن العمل و الخريجين 

ح الإررروض مررن هررذا ويتممررنإطررار منهجيررة المسسسررة فررم مكافحررة البطالررة و خلررد فرررص عمررل جديرردة 

عن قيمة المرابحة المعتمدة فم المسسسةوتم تعديل سعر  %1البرنامب بسعر مرابحة تفضيلم يإل بنحو 

( بتررراري  11701%( بالسرررعر الثابرررت بموجرررب قررررر مجلررر  االدارة رقرررم  2.5المرابحررر  ليصررربح  

 البهدف تخفيض كلفة االقتراض على هذة الشريحة المهمة من أصحاب االختصاص18/6/2020

ترإياة األغناام واألرقاار   قات االفلار الريادية راالضافة الى مشارية هذا وي م تمويل العديد من المشارية

نحاال وتساانية األلبااان الحلااوع وتساامين الوااراف والعجااول وترإيااة الطيااور الداجنااة واألرانااب واألسااماً وال

ومش قاتهاال وإن ا  األزهاار واشا ال الوضاار والفاكهاة وإن اا  المشااتل والحادائ  المنزلياة وزراعاة النباتاات 

 .دات والمكائن واألدوات الزراعية الطبية والعطرية وحفر هرار الجمة وشراء المع

( مهنادس ومهندساة 36) ( ديناار إسا فاد منهاا 295450( حاوالي )2020وإلاد إجماالي القارو  لعاام )
( مهنادس 216( إسا فاد منهاا )1570600( فقاد بلغا  ميماة القارو  )2020اما تر مياا وح اى نهاياة )

 ومهندسة .
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 سادسًا: مشروع مساعدة الناجين من اللغام ومخلفات الحروب.
الو نيااة باادا العماال بهااذا المشااروع ماان خااالل إتفاميااة ال عاااون مااابين مؤسسااة اإلماارا  الزراعااي والهيئااة 

إلزالاة األلغااام وإعااادة ال أهياال ال بهادف تحسااين اوضاااع المن فعااين )مساابي األلغااام ومولفااات الحااروع ( 
وتااااااام ال عاااااااديل علاااااااى اإلتفامياااااااة ب اااااااااريخ ( 5/7/2011ولمااااااادة خماااااااس سااااااانوات اع باااااااارا  مااااااان تاااااااااريخ )

ة سنوات ولمدة خمس  5/7/2018 م تم إعادة تجديد اإلتفامية ب اريخ ولمدة خمس سنوات 26/3/2013
 .  اخرر 

وي م اخ يار المق رضين من مبل إدارة المشروع فاي الهيئاة رال نساي  ماة المؤسساة ويراعاى فاي تقاديم هاذ  
القاارو  للمن فعااين ماادراتهم الجسااديص وتااوفر العمالااة األساارية رحيااث ت ناسااب مااة نااوع المشااروع الممااول ال 

 شهر وإدون فوائد .( 60( دينار ولمدة )3000وميمة الحد األعلى لهذ  القرو  )

امااااا الغايااااات ال ااااي يمولهااااا المشااااروع ف شاااامل ترإيااااة األغنااااام ال ترإيااااة األرقااااار وتساااامين العجااااولال ترإيااااة 
النحلالترإية األرانب والدواجن المنزليةالزراعاة األعشااع والنباتاات الطبياة والعطرياة الإنشااء وحادات إن اا  

ة الغااذائيال وايااة اعمااال اخاارر ياا م رحثهااا ماان اشاا ال ونباتااات الزينااة واشاا ال األشااجار المثماارة ال ال سااني
 خالل لجنة ال نسي  وإما ال ي عار  مة موانين وانظمة الهيئة. 

( مق ار  فاي حاين بلاد 4( ديناار اسا فاد منهاا )12000( حاوالي ) 2020وإلد إجمالي القرو  لعام )
ر إسااا فاد منهاااا ( ديناااا227250( ماااا ميم اااص )2020اإلجماااالي ال راكماااي لهاااذ  المشاااارية وح اااى نهاياااة )

 ( مق ر .101)

ســابعًا: مشــاريع الطاقــة الشمســية وأنظمتهــا إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ضــمن 
 مجاالت اإلستثمار الزراعي .

تمشااايا  ماااة توجهاااات الحكوماااة فاااي رفاااة  فااااءة اسااا ودام الماااوارد الطبيعياااة رشاااكل عاااام والطاماااة الشمساااية 
المسا ور الاو ني وإالاذات القطااع الزراعاي فقاد  النظيفة رشكل خاق ولغايات خفض فاتورة الطامة على

ليشامل مشاارية الطاماة الشمساية  2014\1\16( تااريخ 11447اتوذ مجلس إدارة المؤسسة القارار رمام )
وانظم ها إلن ا  الطامة اللهرإائية ضمن مجاالت اإلس ثمار الزراعي ال ي تقوم المؤسسة ب مويلها وعلاى 

 النحو ال الي:
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تقااديم دراسااة فنيااة وماليااة ماان الجهااة المنفااذة وإحضااار الموافقااات الالزمااة ماان علااى  الااب ال موياال  -1

 الجهات المعنية .

( دينار حسب الللف 150000يكون سقف ال مويل لمشارية ضخ الميا  من اارار اإلرتوازية بوامة) -2

 ال قديرية.

 (دينار حسب الللف ال قديرية .  50000يكون سقف تمويل المشارية األخرر بوامة )  -3

إع بار هذ  القرو  م وساطة األجال ولمادة التزياد عان  مااني سانوات ونسابة فائادة موفضاة رمقادار  -4
%( او مايعادلها فاي نظاام المرارحاة اإلساالمية عان جادول اساعار الفائادة والمرارحاة المعماول بهاا 2)

 حاليا في المؤسسة رغض النظر عن ميمة القر  .
ماااة اهمياااة مشاااارية الطاماااة الشمساااية فاااي توفااايض  لقاااة اسااا ودام الطاماااة فاااي المشاااارية  _ وتماشااايا

الزراعية إتوذ مجلس اإلدارة مرار برفاة ساقف ميماة القار  الواحاد لمشاارية الطاماة الشمساية ليسابب 
( الاااف ديناااار وهاااو الحاااد األعلاااى لساااقف مااارو  المؤسساااة ووفقاااا للللاااف ال قديرياااة للمشاااروع 150)

 دة المنوفض رحيث يشمل  افة األنشطة الزراعية  وإنفس سعر الفائ
 ( مق ر .19( دينار اس فاد منها )336000( حوالي )2020وإلد إجمالي القرو  لعام )

ب ومياااة إتفامياااة ماااة صاااندوق تشاااجية الطاماااة الم جاااددة  3/10/2018كماااا مامااا  المؤسساااة ب ااااريخ 

( 15000لممللااة رسااقف مقااادار  )( مليااون دينااار فااي  اال انحاااء ا2وترشاايد الطامااة إلماارا  مبلااد )

دينار بدون اية فوائد من مبل غدارة المشروع وقلك ل شجية إس ودام الطامة البديلة بدال من ال قليدية 

ل وفاايض الللفااة وتعزيااز ال نافسااية واإلساا غالل األمثاال للمااوارد ال ااي تشاامل  افااة مجاااالت اإلساا ثمار 

ائية رما فيها اارار اإلرتوازية ومد بلغ  إجمالي هذ  رإس ثناء إس ورا  الميا  الجوفية وال جمعات الم

 ( مق ر  ومق رضة 39( اس فاد منها )353200( ما ميم ص )2020القرو  للعام )

امااا علااى السااعيد ال راكمااي فقااد بلغاا  إجمااالي ميمااة القاارو  الممنوحااة للطامااة الشمسااية سااواءا ماان 

( 2436545ندوق تشاااجية الطاماااة )مااارو  المؤسساااة المباشااارة او تلاااك رموجاااب اإلتفامياااة ماااة صااا

 . ( مق ر  ومق رضة187مليون دينارإس فاد منها )
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 ثامنًا: مشروع زراعة النخيل:
نطالما  من حرق المؤسسة على دعم زراعة النويل يقدم مشروع زراعة النويل مارو  رفوائاد موفضاة ا

%(او مايعادلها في المرارحة اإلسالمية عن جدول اسعار الفائدة والمرارحة المعمول بها حالياا 2رمقدار )
 .1/7/2014في المؤسسة وقلك إع بارا  من 
( مق ار  فاي حاين  27( ديناار اسا فاد منهاا)909000( حاوالي ) 2020وإلد إجماالي القارو  لعاام )

( دينااار إساا فاد منهااا  3508000ا ميم ااص )ماا 1/7/2014بلااد المجمااوع ال راكمااي لقاارو  النوياال منااذ 
 ( مق ر  ومق رضة.117)
 

( حياث بلاد إجماالي عادد 2020( إلاى ميماة القارو  للال مشاروع خاالل عاام )16ويشير الجدول رمام )
 ( مليون دينار .12( مق ر  وإقيمة حوالي )  2242المس فيدين من القرو  الم وسسة )   

 ( 16جدول رقم )
 (2020الموجهة التي تنفذها المؤسسة خالل العام ) ملخص لبرامج اإلقراض

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

 الريل والبادية االردنية
1630 7461340 

 2374200 464 مشروع التمويل الريفي 

 35000 19 مشروع القرى الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة 

 18000 4 مشروع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين

 295450 36 مشروع تمويل المهندسين الزراعيين

 12000 4 مشروع مساعدة الناجين من اللغام

 689200 58 مشروع إستخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية

 909000 27 مشروع زراعة النخيل

 - - ي(/منته333مشروع الزراعات المحمية )

 - - ي/منته2020مشروع دعم االعالف لالبل واالغنام 

 11794190 2242 المجموع
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 (17)جدول رقم 

 (31/12/2020كميا ولغاية )املخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة منذ بداية المشروع تر 

قيمة القروض )باللف  عدد المستفيدين المشروع
 دينار(

مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الريل 
 . 2004والبادية االردنية منذ عام 

28032 93440990 

مشروع إدارة المصادر الزراعية في محافظات الكرك والطفيلة ومعان 
( 2005)المرحلتين الولى و الثانية( منذ عام )وبالتعاون مع وزارة الزراعة 

 . تم تنفيذه بالكامل
1668 3590840 

مشروع تطوير المصادر الزراعية لحوض نهر اليرموك بالتعاون مع وزارة 
 . تم تنفيذه بالكامل( 2001الزراعة منذ عام )

1407 3380428 

 895678 692 . (2002مشروع القرى الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة منذ عام )

 549250 149 ( .2001مشروع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين منذ عام )
مشروع مساعدة الناجين من اللغام بالتعاون مع الهيئة الوطنية إلزالة 

 227250 101 ( .2012اللغام وإعادة التأهيل منذ عام )

منذ عام  تمويل المهندسين الزراعيين بالتعاون مع نقابة المهندسين
(2006. ) 216 1570600 

 15000000 841 . تم تنفيذه بالكامل( 2008مشاريع الزراعات المحمية )منذ عام )
مشروع التسميد بالري بالتعاون مع المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي 

 4070450 588 تم تنفيذه بالكامل(./2012منذ عام )

 11000000 1123 تنفيذه بالكاملتم ( /333مشروع الزراعات المحمية )

 9000000 3571 تم تنفيذه بالكامل(/ 2020مشروع دعم العالف )

 2436545 187 مشروع الطاقة الشمسية )بفائدة وبدون فائدة (

 13570950 2788 ( 2020-2016مشروع التمويل الريفي )

 158732981 41363 المجموع 

 

 

 



57 
 

 2020أرصدة القروض القائمة على المزارعين في نهاية عام 
( إلااااى توزيااااة ارصاااادة القاااارو  القائمااااة علااااى الماااازارعين حسااااب فئااااات 18تشاااير بيانااااات الجاااادول رماااام )

 ( دينار.165844092القرو  الممنوحةال حيث بلد إجمالي األرصدة في نهاية العام )
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 (18جدول رقم )
 (2020حسب فئات القروض في نهاية عام ) كافة القروضاجمالي أرصدة القروض القائمة على 

 القيمة رالدينار

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

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

 66977701 319894347 12829071 47711981 13813612 46592111 14662958 71575693 25672056 154014561 إقليم الوسط

 8143585 46491910 520814 2980386 1141124 5515254 2202457 11049668 4279190 26946601 السلط

 10754898 34251817 4433699 12179053 2602683 6359964 1342606 5036902 2375909 10675897 الجنوبيةالشونة 

 10620471 56668373 1187073 10056831 1429608 6509157 2289562 12233475 5714228 27868911 جنوب عمان

 14967813 49468457 4333476 12691884 5251950 12107868 2544666 9191211 2837722 15477494 االغوار الوسطى

 5026852 48520895 357146 2367240 551366 5709900 1248418 12462316 2869921 27981439 مادبا

 4468422 24209051 879397 3915907 566097 2463025 683604 3880443 2339323 13949676 الزرقاء

 6244133 32650020 635981 2326742 860022 4148947 2151773 9713244 2596356 16461087 غرب عمان

 6751527 27633824 481485 1193938 1410762 3777996 2199872 8008434 2659407 14653456 ذيبان

 55563076 280216485 9042382 36696666 7493064 29443802 11555593 53339658 27472038 160736357 إقليم الشمال

 8133063 39828748 789963 2385977 787515 3589785 2093178 8914506 4462407 24938480 اربد

 5146908 25602183 417088 1869354 827805 2774469 763356 4273752 3138659 16684607 جرش

 4084226 19104499 96215 619400 313612 1023158 808674 2918442 2865725 14543499 الرمثا

 8815943 57501793 2193544 13154508 1041859 6617643 1946877 10268136 3633663 27461505 المفرق 

 5868092 30666889 636091 1972508 1671388 4833998 1340508 6730449 2220105 17129934 عجلون 

 5422465 26715214 422836 1747500 501569 1698281 1274959 5048255 3223101 18221178 لواء بني كنانه

 4641351 23335472 291573 1098500 353999 1585300 1148102 5066823 2847677 15584849 لواء الكورة

 6418168 32178765 883987 4789200 1646679 5617509 1614632 7451715 2272870 14320341 االغوار الشمالية

 7032860 25282922 3311085 9059719 348638 1703659 565307 2667580 2807831 11851964 الباديه الشماليه

 43303316 188564335 3291879 10346611 4140544 14246972 10584976 38008404 25285914 125962348 إقليم الجنوب

 6973943 39792102 139647 1172270 763854 3259963 2196167 10537846 3874275 24822024 الكرك

 5405761 23876881 374289 1712811 267181 1328087 499756 2246817 4264535 18589166 معان

 9009053 33090670 498196 1240054 1055270 2723149 2678945 6968868 4776642 22158599 الطفيلة

 3336334 18581566 56975 298975 265907 1268551 852068 4578953 2161383 12435087 المزار الجنوبي

 9426274 31173717 2003639 4730679 1086519 3007770 2170068 4823705 4166048 18611563 غور الصافي

 2446141 10855162   493330 66540 256150 314933 798500 2064667 9307181 العقبة

 6705810 31194237 219133 698492 635273 2403302 1873039 8053715 3978364 20038728 لواءالقصر

 165844092 788675167 25163335 94755258 25447220 90282884 36803526 162923756 78430011 440713268 المجموع
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علاى المازارعين واألهمياة النسابية القائماة جماالي ارصادة القارو  إلاى إ( 19تشير بياناات الجادول رمام )

ه ماام المؤسساة إ  وال ي تؤ دال( 2020–2014خالل الف رة  )لنهاية  ل سنص موزعة حسب فئات القروض

إلاااى ديناااار ( 5000امااال مااان ) ال اااي فئ هاااانساااب ارصااادة القااارو   بلغااا رفئاااة صاااغار المااازارعين حياااث 

( 2019و) (2018( و)2017و )( 2016( و)2015( و)2014لةعاااوام ) إجماااالي ارصااادة القااارو 

 .على ال والي %(47%(ال)48ال)%(49ال )%(50%( )50.1%(ال )48ال ) %(47) (2020و)

( بنساابة 2015لعااام )دينااار ( 5000اماال ماان ) ال ااي فئ هااا رتفاااع ارصاادة القاارو كمااا يظهاار الجاادول ا

ال  (2015( عان العاام )%11.6( بنسابة )2016( ال و ذلك إرتفاعهاا لعاام )2014( عن عام )9.3%)

بنسااااابة ( 2018لعاااااام ) هااااااوارتفاع.(2016%( عااااان عاااااام )14.21( بنسااااابة )2017وارتفاعهاااااا لعاااااام )

 هاااوارتفاع(ال 2018%( عاان عااام )2.1( بنساابة )2019وارتفاعهااا لعااام ) ال(2017%( عاان عااام )3.7)

 .(2.19%( عن عام )5.3( بنسبة )2020لعام )
 (19جدول رقم )

 ( 2014-2020خالل الفترة  )لنهاية كل سنه والهمية النسبية موزعة حسب فئات القروض المزارعينعلى القائمة اجمالي أرصدة القروض 
 القيمة رالدينار

 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 
 النسبية

 أرصدة القروض

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

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

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

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

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

2019 74290221 48% 34296041 22% 21170365 14% 24018057 16% 153774685 

2020 78430011 47%  36803526 22%  25447220 15%  25163335 15%  165844092 
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فااي نهايااة  نااوع القاار حسااب ارصاادة القاارو  موزعااة  جماااليإلااى إ( 20)تشااير بيانااات الجاادول رماام 
ال حيث تظهر ارصدة القرو  الم وساطة األجال بنسابة مرتفعاة مقارناة ماة راامي اناواع القارو ال 2020

 رنة مة رامي انواع القرو .اوارصدة القرو  الموسمية منوفضة مق
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 (20جدول رقم )
 (2020) في نهاية عام لقروضا انواع حسبموزعة اجمالياالرصدة

 القيمة رالدينار

 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 مجموع القيمة

إقليم 
 الوسط

15589861 904369 30785316 6691728 251038002 56693507 22481169 2688099 319894347 66977701 

 8143585 46491910 405156 6126568 7385676 37176912 287785 1341040 64969 1847390 السلط

الشونة 
 الجنوبية

661901 16572 461470 137345 31233396 9371152 1895050 1229830 34251817 10754898 

جنوب 
 عمان

3146120 52061 6579220 1897511 44111888 8643257 2831146 27642 56668373 10620471 

االغوار 
 الوسطى

2495350 232384 947151 242850 45138356 13900476 887600 592103 49468457 14967813 

 5026852 48520895 134077 4722532 3905441 33752423 952280 7818325 35054 2227615 مادبا

 4468422 24209051 98939 1883718 3882672 18556063 460591 3079830 26220 689440 الزرقاء

غرب 
 عمان

3411915 457236 4897775 1033257 22131645 4657928 2208685 95712 32650020 6244133 

 6751527 27633824 104640 1925870 4946905 18937319 1680109 5660505 19873 1110130 ذيبان

إقليم 
 الشمال

7973378 249503 23316218 5201642 231679651 48800240 17247239 1311690 280216485 55563076 

 8133063 39828748 207070 2965439 7010415 31493094 905170 4775845 10408 594370 اربد

 5146908 25602183 251388 3045670 4612677 20905263 281928 1376630 916 274620 جرش

 4084226 19104499 68297 976620 3471947 15454249 527900 2283900 16082 389730 الرمثا

 8815943 57501793 166278 3632637 6799369 44992676 1777256 6461928 73040 2414553 المفرق 

 5868092 30666889 124277 3797067 5452733 24521282 289726 2140140 1356 208400 عجلون 

لواء 
بني 
 كنانه

480210 1409 1066370 306359 23767418 5013277 1401216 101420 26715214 5422465 

لواء 
 الكورة

169300 0 1634625 191766 20943911 4444730 587636 4854 23335472 4641351 

االغوار 
 الشمالية

2317585 36344 1107840 179430 28680190 6202393 73150 0 32178765 6418168 

الباديه 
 الشماليه

1124610 109948 2468940 742107 20921568 5792699 767804 388106 25282922 7032860 

إقليم 
 الجنوب

6436577 447345 12432390 2984573 162757850 39414835 6937518 456559 188564335 43303316 

 6973943 39792102 135053 1870884 6119404 34220490 627623 2718230 91862 982497 الكرك

 5405761 23876881 197943 1120140 5039885 20801621 122990 1237740 44942 717380 معان

 9009053 33090670 7321 1555979 8082117 27392851 838304 2965370 81311 1176470 الطفيلة

المزار 
 الجنوبي

1275580 80069 2681340 533901 14023144 2713736 601503 8628 18581566 3336334 

غور 
 الصافي

924000 54256 73680 9705 29942537 9324046 233500 38267 31173717 9426274 

 2446141 10855162 0 130500 2388655 10101722 43346 299090 14139 323850 العقبة

لواء 
 القصر

1036800 80766 2456940 808704 26275485 5746992 1425012 69347 31194237 6705810 

 165844092 788675167 4456348 46665925 144908586 645475502 14877942 66533924 1601217 29999816 المجموع
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 موزعاااة  القااارو  كافاااة علاااى واألهمياااة النسااابية رصااادةاأل جمااااليإلاااى إ( 21)تشاااير بياناااات الجااادول رمااام 
حياااث تظهااار ارصااادة القااارو  م وساااطة األجااال  ال (2020-2014خاااالل الف ااارة  ) ناااوع القااار  حساااب

( 2014لةعاوام )بنسبة مرتفعاة مقارناة بباامي اناواع القارو  حياث بلغا  نساب ها إلاى إجماالي األرصادة 
%( 88.4) ال%(87.9) (:2020( و)2019و) (2018و) (2017( و)2016( و)2015و)
 .على ال والي%( 87و) %(87و) (%85ال )84%)ال)%(87.8)ال

( 8-3ي راوح اجل هاذ  القارو  مان ) حيث نوعية القرو  األكثر  لبا  من مبل المزارعين يعكسوهذا 
 ي ناسب مة الف رة اإلن اجية ألغلب المشارية.سنوات وهذا 

( عاان عااام %5.6( بنساابة )2015لعااام ) القاارو  م وسااطة األجاالكمااا يظهاار الجاادول إرتفاااع ارصاادة 
وارتفاعهااااااا لعااااااام  (2015( عاااااان العااااااام )%8.3( بنساااااابة )2016و ااااااذلك إرتفاعهااااااا لعااااااام )( ال 2014)
 .(2017( عن عاام )6.7%( بنسبة )2018وارتفاعها لعام ).(2016( عن عام )%9( بنسبة )2017)

( عان %8( بنسابة )2020وارتفاعهاا لعاام ) (ال2018( عان عاام )%7( بنسابة )2019وارتفاعها لعاام )
 (.2019عام )

اجل هذ  القرو  )م وسطة األجل( ي ناسب مة ال دف  النقادي لمساادر اماوال المؤسساة  ونهاا كما ان 
 تع مد رشكل  بير على ال مويل الداخلي خاصة من البنك المر زي األردني.

وإال ااالي يوضااب تناساا  مااا بااين اجاال األمااوال المق رضااة ماان الجهااات المحليااة ومااا بااين اجاال القاارو  
 ا يعكس  فاءة في اس ودام اموال المؤسسة من مبل اإلدارة.الممنوحة للمزارعينال وهذ

 (21جدول رقم )
 القيمة رالدينار( 2020–2014خالل الفترة  ) لنهاية كل سنه القروض انواع القروض حسب كافة والهمية النسبيةعلى االرصدة اجمالي

 
 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 

2019 1593738 1% 14879750 10% 133773161 87% 45497926 2% 153774685 

2020 1601217 1% 14877942 9% 144908586 87% 4456348 3% 165844092 
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 الداء مؤشرات

 

 ( 22جدول رقم ) 
 2020مؤشرات الداء لعام 

 النسبة المنجز المستهدف مؤشرات قياس الداء الرقم
 % 101 38700 38000 المخصص)باللف دينار(حجم التمويل  
 %97 10195 10375 حجم المشاريع التشغيلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة 

 

 

 

 (14رسم بياني رقم )
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 مصادر التمويل المتاحة لإلقراض :

 ت مثل مسادر ال مويل الم احة للمؤسسة رالبنود الرئيسية ال الية:

 التمويل الذاتية:أواًل: مصادر 

( مليون دينار مغطى 75بلد رصيد راس المال المدفوع والمدور في نهاية العام ):  رأس المال .1
 راللامل.

 ( مليون دينار.28.85: بلد رصيد االح يا ي في نهاية العام نحو )االحتياطي العام  .2
 

 ثانيًا : مصادر التمويل غير الذاتية:
 المحلية:القرو  وال سهيالت االئ مانية  .1

وهااي ال سااهيالت والساالف الممنوحااة للمؤسسااة ماان مسااادر ال موياال المحليااةال حيااث بلغاا  ارصاادة هااذ  
( مليااون دينااار وغالبي هااا ماان 82.35القارو  وال سااهيالت االئ مانيااة  مااا هاي فااي نهايااة العااام حاوالي )

 البنك المر زي.

 

 القرو  الوارجية: .2
مساادر ال مويال الوارجياة ال اي تها م رأعماال ال نميااة وهاي القارو  ال اي حسال  عليهاا المؤسساة مان 

( 1.27الزراعيااة والريفيااة فااي البلاادان الناميااةال وإلغاا  ارصاادة القاارو  الوارجيااة فااي نهايااة العااام نحااو )
 مليون دينار.
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 الموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة
 2020لة راسام المؤسساة  ماا هاي فاي نهاياة عاام  بلغ  ميمة األموال غير المنقولة والمم للاات المساج

ملياااون دينااار  أبنياااة واراضاااي تارعاااة للمديرياااة العاماااة  (1.4)( ملياااون ديناااار منهاااا حاااوالي2.68حااوالي )
( مليون ديناار ميماة اراضاي مسا مللص ومفوضاص 1.28وحوالي ) (23)والفروع الموضحة في الجدول رمم

المق رضاين الاذين تولفاوا عان ال ساديد حياث تام اسا مالكها راسم المؤسسة مقابال دياون م رتباة علاى فئاة 
 حسب مانون وانظمة المؤسسة المرعية بهذا الوسوق.

 (23جدول رقم )
 31/12/2020الموال غير المنقولة المسجلة بإسم المؤسسة حتى تاريخ 

 القيمة رالدينار

 

 
      

 قيمة البناء قيمة الرض البيــان
 االستهالك المتراكم للبناء

 2020حتى 

صافي قيمة 
البناء في 

2020/12/31 
إجمالي الرض 

 والبناء
 93,689 74,065 18,516 92,581 19,624 المديرية العامة

 143,052 80,656 20,164 100,820 62,396 اربد

 7,246 6,198 1,549 7,747 1,048 الغوار الشمالية

 32 32 8 40 0 تسويق اليابس

 51,272 51,272 12,817 64,089 0 المفرق 

 12,278 11,278 2,821 14,099 1,000 جرش

 85,498 79,084 19,772 98,856 6,414 الطفيلة

 358,541 357,437 89,359 446,796 1,104 عجلون 

 2,890 1,890 473 2,363 1,000 سكن معان

 6,530 4,530 1,131 5,661 2,000 سكن الشونة

 1,603 1,603 401 2,004 0 سكن مادبا

 36,980 28,432 7,108 35,540 8,548 مادبا

 35,876 35,876 8,970 44,846 0 غور الصافي

 88,257 88,257 22,063 110,320 0 بناء معان

 76 76 20 96 0 الرمثا

 59,446 59,446 14,861 74,307 0 الكرك

 57,042 57,042 14,260 71,302 0 بناء العقبة/شقق

 356,697 356,697 31,017 387,714 0 اقليم الوسط والزرقاء

 1,397,005 1,293,871 265,310 1,559,181 103,134 المجمــوع


