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 جالنح انًهك ػثذهللا انثاٍَ 

علىىىىىىومة أن تىىىىىىىمتنميذتىىىىىى معلىىىىىىومي   ىىىىىى م
خطىىىىىميأ  ىىىىامة  تىىىى مةامي ىىىى   م  عىىىى ة م
ة ق  تىىىىىىتم ة يىىىىىهمتمايتىىىىى م تىىىىى  مة ىىىىىيذ   م
اخىىى مة  تىىى تم ةا ىىىي    متىىىنمنىىى مة  ىىىاصم
ة تي أىىىىىىميمل ت ىىىىى م     ىىىىى م ا ىىىىى مت ىىىىىي  م

تنىىىىىىىىى نمة ط قىىىىىىىىىىمتذ شىىىىىىىىىىمة تىىىىىىىىى ةطنم ي
ة   ىىىىىىىطوم أت  ىىىىىىىىمة  ىىىىىىىام ة مة ىىىىىىى خ م
ة تيىىىىىىى  هم ة تأىىىىىىى   تم تنمي ىىىىىىىيتام ىىىىىىىهم
ي   ىىىىىىىى مةا ىىىىىىىىياةي ي ىمة  ط  ىىىىىىىىىم ي ت ىىىىىىىىىم
ة تىىىىىىى ةا مة  شىىىىىىىا ىتم  كيىىىىىىى  ىمي ىىىىىىىومة يان ىىىىىىىامعلىىىىىىىومي   ىىىىىىى م ا ىىىىىىى ت مة أن تىىىىىىىىم

مةك نيا   ىتم   امي ومه  مأن تىمام ام ى

م
معشامة ث تن ة تى  تيلس ة ث   ىم ة ذ   ى ة   ا  ة يي ح  ه ة   ته ة ذاش خط ب
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 وانًذَز انؼا

إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة لمؤسسة اإلقراض  إن    

الزراعً لم ٌكن هدفاً فً حد ذاته بل أداة ووسٌلة تساهم 

عام فً إدارة جهود كافة العاملٌن لتحقٌق الهدف ال

للمؤسسة حٌث تهدف المؤسسة إلى اإلسهام فً التنمٌة 

الزراعٌة و الرٌفٌة الشاملة من خالل تقدٌم خدمات تموٌلٌة 

العاملٌن فً القطاع الزراعً وتقدٌم خدمة  احتٌاجاتتلبً 

، من خالل  عالٌة الجودة والكفاءة وبٌئة عمل حضارٌة

عن  توفٌر رأس المال الالزم لتموٌل المشارٌع الزراعٌة

علـى اختالف أنواعها وغاٌاتها  طرٌق منح القـروض

، لذا توجب علٌنا أن نتمٌز فً أدائنا المؤسسً  الزراعٌة

 حدٌث برامجنا وأدواتناوتطوٌر مواردنا البشرٌة وت

 واستثمار مواردنا المالٌة بشكل فعال وكفؤ  لكً  تمارس المؤسسة دورها الوطنً وتحقق أهدافها السامٌة.

بجهود كوادرها ومشاركة واسعة من مختلف   8188-8102بإعداد خطتها اإلستراتٌجٌة لمؤسسة لقد قامت ا

،  والمعرفة والتجربة السابقة الوطنٌة األجندةومحاور   8185 االردن ، معتمدٌن على   رؤٌة ارٌة  فٌهاالمستوٌات اإلد

 اعدادلقد تم  اتنا وتطلعاتنا المستقبلٌة ،( كنهج ٌحكم توجه  8188-8102لتكون هذه الخطة اإلستراتٌجٌة للسنوات )

واالستناد للخطة اإلستراتٌجٌة المحدثة الخطة اإلستراتٌجٌة من خالل تحلٌل عناصر البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للمؤسسة 

ومن ثم  8185لتسعى المؤسسة من خاللها إلى تحقٌق األهداف الوطنٌة وفقاً لما جاء برؤٌة األردن  8104-8102

رؤٌة الإلى  باإلستنادمجموعة من األهداف اإلستراتٌجٌة والتً تم ربطها مباشرة باألهداف الوطنٌة وذلك صٌاغة 

ر بٌئة عمل صحٌة ٌرسالة ومجموعة القٌم المؤسسٌة األصٌلة وتلك التً نعمل جادٌن لغرسها وتنمٌتها لضمان توفالو

 داخل المؤسسة.

المشاركة فً إعداد  -مستوٌٌن الوطنً والمحلً ومن أهمها :وقد حققت المؤسسة مجموعة من اإلنجازات على ال

،  ، رفع رأسمال المؤسسة المؤسسة(  فٌما ٌخص برامج ومشارٌع 8102-8104البرنامج التنموي التنفٌذي لألعوام )

 ماراالستث، إدخال مشارٌع الطاقة البدٌلة فً مجاالت  تبسٌط اإلجراءات ومنح الصالحٌات لمدراء الفروع واألقالٌم

،  اإلبلبأسعار فائدة مخفضة وأهمها مشارٌع  األردنٌةالزراعٌة ومشروع التسمٌد بالري، إدخال مشارٌع خاصة للبادٌة 

وحتى تارٌخه حٌث تم رفع  8114من عام  والبطالةللحد من مشكلتً الفقر  الصغٌرةفً مشروع القروض  االستمرار

باالضافة الى  ،  إدخال مشارٌع خاصة بالتموٌل الرٌفً ،اإلدارة مخصصات المشروع لألعوام القادمة بموجب قرار مجلس

 .المعفاه من الفوائد  األعالفودعم  روٌةال مشارٌع خاصة بالزراعات المإدخ

 الثانً بن الحسٌن هللارؤٌة سٌد البالد جاللة الملك عبدإننا نسعى لترجمة هذه الخطة إلى واقع ملموس  لنكون جزء من 

 ورعاه( نحو أردن متمٌز.  هللا هالمعظم )حفظ

   المدٌر العام

 المهندس محمد عٌسى الحٌاري
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 تعرٌف بمؤسسة اإلقراض الزراعً
 

، حٌث كان ٌتبع للمصرف الزراعً العثمانً ثالثة فروع وهً  اإلقراض الزراعً إلى العهد العثمانًمؤسسة  ٌعود تارٌخ 

تها بعد إعالن حكم اإلدارات المحلٌة مطلع العشرٌنات وتم إلحاقهاا الكرك والسلط  واربد، التً أصبحت فٌما بعد مستقلة بذا

 . بوزارة المالٌة

 ، السلط ، والكرك(  تم تأسٌس المصرف الزراعً األردنً الذي أُتبع له الفروع الثالثة )اربد 0288وفً عام 

 .0254والقدس ونابلس عام  0234إضافة إلى إنشاء أربعة فروع فً كل من جرش والطفٌلة عام 

 الذي كان تابعا لمجلس اإلعمار األردنً ودائرة اإلنشاء التعاونً  0258كما تم تأسٌس مكتب اإلقراض الزراعً عام 

التً كانت تتبع لوزارة الشؤون االجتماعٌة آنذاك لمنح قروض للجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة والتً كانت النواة للمنظمة 

 التعاونٌة األردنٌة.

لمصادر اإلقراضٌة السابقة فً جهة واحدة متخصصة هً مؤسسة اإلقراض الزراعً والتً أنشئت وقد تم دمج ا  هذا

، إلى أن تم تعدٌل القانون المؤقت بقانون 0261وباشرت أعمالها عام  0252( لعام 51بموجب القانون المؤقت رقم )

 المؤسسة 

 .0263( لسنة 08رقم )

الرئٌسً الوحٌد والمتخصص  فً التموٌل الزراعً فً األردن بعد المصدر الرسمً  0222وتعتبر المؤسسة منذ عام 

ومنذ  ، إجراء عملٌة توحٌد مصادر اإلقراض األخرى وهً المنظمة التعاونٌة واتحاد المزارعٌن فً وادي األردن آنذاك

حٌث   أقالٌمها بكافة  المملكة أنحاءاالقراضٌه فً كافة  العملٌةفً   المؤسسةوحتى وقتنا الحاضر  توسعت  0261عام 

 . أقالٌمفرع موزعه  فً ثالثة  (84)  م 8102بلغ عدد الفروع  فً بداٌة عام  
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 كما وردت بقانون المؤسسة المؤسسةمهام 

 
 

، ورفع المستوى  تهدف المؤسسة إلى اإلسهام فً دعم الزراعة وتنمٌتها وتطوٌرها وزٌادة اإلنتاج وتحسٌنه كماً ونوعاً 

 -، من خالل قٌام المؤسسة بالمهام التالٌة: رعٌن من خالل رفع الكفاءة اإلنتاجٌة فً القطاع الزراعًالمعٌشً للمزا

 أنواعها و آجالها لألغراض الزراعٌة . اختالفمنح القروض على  .0

 تشجٌع إقامة المشارٌع الزراعٌة. .8

 المنتجاتوتموٌل عملٌات تصدٌر  إعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة والدراسات الفنٌة الخاصة بالمشارٌع الزراعٌة .3

 الزراعٌة األردنٌة .

 تقدٌم المشورة الفنٌة والمعونة اإلدارٌة للمشارٌع الزراعٌة التً تمولها المؤسسة.  .4
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 الهٌكل التنظٌمً للمؤسسة

 
 

  والجهاز التنفٌذي من مجلس اإلدارة   8102ٌتألف الهٌكل التنظٌمً للمؤسسة لعام 

ٌ ن ٌماثالن وٌتكون المجلاس مان وزٌار الز راعاة رئٌسااً والمادٌر العاام للمؤسساة نائبااً للارئٌس وعضاوٌن حكاومٌ

وزارة المالٌة ووزارة التخطٌط، إضافة إلى خمسة أعضاء غٌر حكاومٌٌن ٌاتم تعٌٌانهم لمادة ثاالث سانوات بقارار 

 من مجلس الوزراء .
 

المتعلقة باإلقراض ورسم اإلطار وٌتولى مجلس اإلدارة رسم السٌاسة العامة للمؤسسة وتحدٌد األسس والقواعد 

 العام لإلجراءات التنظٌمٌة والمالٌة التً ٌتطلبها العمل وانتظامه وسالمته فً أجهزة المؤسسة المختلفة . 
 

 :مدٌرٌة  05الجهاز التنفٌذي مؤلف من المدٌر العام ونائبه ومساعدي المدٌر العام والمفتش العام و

 

 مدرٌة التموٌل االسالمً لقروضمدٌرٌة ا الداخلٌةمدٌرٌة الرقابة 

 مدٌرٌة المتابعة والتحصٌل مدٌرٌة الرقابة على التنفٌذ مدٌرٌة خدمة الجمهور

 مدٌرٌة تكنولوجٌا المعلومات مدٌرٌة الموارد البشرٌة مدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة

 مدٌرٌة الشؤون القانونٌة مدٌرٌة العالقات العامة واإلعالم مدٌرٌة الشؤون المالٌة

مدٌرٌة المشارٌع والتعاون  مدٌرٌة التخطٌط وتطوٌر االداء المؤسسً مدٌرٌة المخاطر واالستثمار

 الدولً

 

 ( فرعاً. 84باإلضافة إلى ثالث إدارات إقلٌمٌة فً شمال ووسط وجنوب المملكة و) 

 

 
 -:عدد الموظفٌن العاملٌن 

     

  ( موظفااة وبنساابة )082موظااف ماانهم ) (426حااوالً ) 8102بلااغ عاادد مااوظفً المؤسسااة حتااى نهاٌااة عااام 

%( . وباإلضافة إلى ذلاك، فقاد 02( مهندس ومهندسة بنسبة )23%(. كما بلغ عدد المهندسٌن الزراعٌٌن )82

 -: بلغ

 ( موظفٌن ذكور فقط .03عدد الحاصلٌن على الدكتوراه ) 

 ( إناث.4( ذكور و )85( موظف منهم )31عدد الحاصلٌن على الماجستٌر ) 

 ( إناث.43( ذكور و)036( موظف منهم )022لٌن على البكالورٌوس )عدد الحاص 

 ( إناث.82( ذكور و )84( موظف منهم )50عدد الحاصلٌن على دبلوم متوسط ) 

 ( إناث.55( ذكور و )052( موظف منهم )803عدد الحاصلٌن على الثانوٌة العامة فما دون ) 
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  ؤسسةالقوانٌن والتشرٌعات الرئٌسٌة التً تنظم عمل الم
  

 . 0263لسنة  ( 08)قانون و نظام مؤسسة اإلقراض الزراعً رقم  .0

 . النظام المالً لمؤسسة اإلقراض الزراعً .8

 .ن  موظفً مؤسسة االقراض الزراعًنظام اسكا .3

 . تعلٌمات صندوق اإلدخار .4

 . نظام الخدمة المدنٌة .5

 قانون تحصٌل األموال األمٌرٌة . .6

 قانون تنفٌذ الدٌن العام . .2

 ات أخرى لها عالقة بعمل المؤسسة.أٌة تشرٌع .2

 

 

 -:المؤسسة سٌاسة التموٌل  والخدمات  التً تقدمها 

 
ٌتمثل اإلطار العام للسٌاسة العامة للمؤسسة بالغاٌات واألهداف التً تسعى لتحقٌقها حٌث أنشئت مؤسسة اإلقاراض 

تحساٌنه كمااً ونوعااً ورفاع المساتوى الزراعً بهدف اإلسهام فً دعم الزراعة وتنمٌتها وتطوٌرها وزٌادة اإلنتااج و

 المعٌشاااً للمااازارعٌن وذلاااك مااان خاااالل البااارامج اإلقراضاااٌة المختلفاااة وخاصاااة الموجهاااة منهاااا لفئاااات مساااتهدفة 

فً المجتمع وتشتمل هذه البرامج على قروض مختلفة األنواع واآلجال والغاٌات وفقاً للقوانٌن واألنظمة التاً تحكام 

 عمل المؤسسة.

 

 -: تقدمها مؤسسة اإلقراض الزراعًالخدمات التً 
 

تساهم المؤسسة مساهمة فعالة فً عملٌة التنمٌة الزراعٌة فً المملكة من خالل توفٌر التموٌل الالزم لالساتثمارات 

  8102وحتاى نهاٌاة عاام  0261، حٌث بلغ إجماالً القاروض التاً قادمتها المؤسساة مناذ عاام  الزراعٌة التنموٌة

وطوٌلة األجل( وتشغٌلٌة )موسمٌة وقصٌرة األجل( انتفاع بهاا كقروض إنمائٌة )متوسطة ( ملٌون دٌنار 280نحو )

 ( ألف مقترض موزعٌن على كافة مناطق المملكة. 852حوالً  ) 
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 ات إعداد اإلستراتٌجٌةمرجعٌ
 

 

 .       كتب التكلٌف السامً  -

 . المبادرات الملكٌة  -

 (8185-8106)اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة وثٌقة   -

 . وطنٌة وإستراتٌجٌةرؤٌة  – 8185وثٌقة األردن   -

- 8104تقٌٌم الخطاة اإلساتراتٌجٌة لمؤسساة اإلقاراض الزراعاً ) -

8102) . 
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 اإلستراتٌجٌةمنهجٌة إعداد 
 

 

 
ة حواضاا لتقٌااٌم الخطااة اإلسااتراتٌجٌة وفااق منهجٌااةوتااتلخص بقٌااام  فرٌااق اإلسااتراتٌجٌة بجمااع البٌانااات والمعلومااات الالزمااة 

  -باستخدام:
 

 تحلٌل البٌانات وتحدٌد االنحرافات عن المستهدفات .           -

 . االجتماعات ومجموعات التركٌز -

 .  (Stakeholdersورش العمل وجلسات العصف الذهنً مع شركاء المؤسسة وذوي العالقة )  -

 . المتاحة مصادر البٌانات والمعلومات األخرى -

 . اإلحصاءات -

 . مراجعة وتقٌٌم الخطة اإلستراتٌجٌة السابقة وخطط العمل -
 

 م االعتمااااد علاااى البٌاناااات والمعلوماااات التاااً تااام جمعهاااا وتحلٌلهاااا بتقااادٌم تصاااور أولاااً لتعااادٌل الخطاااة اإلساااتراتٌجٌة تااا
 -: ٌشتمل على العناصر التالٌة

 

 الرؤٌة، الرسالة، القٌم. -

 وطنٌة.دعم وتحقٌق األهداف ال -

 نتائج تحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة. -

 . األهداف الرئٌسٌة -
 

 . آلٌات تنفٌذ األهداف وخطط العمل
 

عرض مسودة الخطة اإلستراتٌجٌة على الجهات ذات العالقة داخل المؤسسة حٌاث تام جماع المالحظاات واآلراء  -

 . علٌها وإجراء التعدٌالت

 . حظات واآلراء علٌها وإجراء التعدٌالتعرض الخطة على مجلس الشراكة  وجمع المال -

تاام عاارض الخطااة علااى اإلدارة العلٌااا وجمااع المالحظااات واآلراء علٌهااا وإجااراء التعاادٌالت وإقرارهااا  بشااكلها  -

 النهائً.

 تم التعمٌم على المدٌرٌات المختلفة للعمل بموجبها. -
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   رؤٌتنارؤٌتنارؤٌتنا

ن الخٌار أن نكو

ع االمثل للقطا

الزراعً فً تقدٌم 

 خدمات تموٌلٌة

 

   رسالتنارسالتنارسالتنا

االسهام فً التنمٌة 

الزراعٌة والرٌفٌة 

الشاملة من خالل 

تقدٌم خدمات تموٌلٌة 

تلبً إحتٌاجات 

العاملٌن فً القطاع 

الزراعً وتقدٌم 

 خدمة بجودة وكفاءة

 وبٌئة عمل حضارٌة

 

   قٌمناقٌمناقٌمنا
العدالة   

 الوالء واالنتماء

الشفافٌة والنزاهة 

العمل بروح الفرٌق 

 الواحد
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 األهداف

 

 -: الوطنٌة األهداف

 (. األغذٌة والزراعة ، المٌاه ، الطاقة تحسٌن مستوى أمن وإدارة الموارد ) .0

 فٌهاااا والرٌاااادة واإلباااداع االبتكاااارالتركٌاااز علاااى تموٌااال المشاااارٌع الصاااغٌرة والمتوساااطة وتحساااٌن قااادرات  .8

 . للحد من ظاهرتً الفقر والبطالة

 .لتطور التكنولوجً وبرنامج الحكومة اإللكترونٌة تحسٌن مستوى األداء الحكومً  بما ٌنسجم مع ا .3

 . تحسٌن مستوى الخدمات المقدمة بشفافٌة ونزاهة .4

 . المالٌة والنقدٌة من خالل نظام مالً كفؤ االستدامةالحفاظ على  .5

 

 

 -: االستراتٌجٌة األهداف

 .  واستدامة كفاءة الزراعٌة المتاحة بفعالٌة و الموارد التموٌل بهدف استغالل .0

 .  التً تساهم فً خفض نسب البطالة والفقر للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة التموٌل فٌرتو .8

 تعزٌز الكفاءة المؤسسٌة لتقدٌم خدمات حكومٌة ذات جودة عالٌة . .3

 . المؤسسة واستقاللها المالً أموالتطوٌر وتحسٌن  مصادر  .4
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 قائمة شركاء مؤسسة االقراض الزراعً
 

 
 مٌة وغٌر الرسمٌة الشراكة مع الجهات الرس

 

إٌماناااً ماان مؤسسااة اإلقااراض الزراعااً بتعزٌااز مباادأ الشااراكة مااع الجهااات الرساامٌة وغٌاار الرساامٌة علااى أساااس 

 المسااؤولٌة المشااتركة والتعاااون والعماال باارول الفرٌااق الواحااد ، فقااد شاارعت المؤسسااة إلااى بناااء شااراكات حقٌقٌااة 

تدعً ضارورة التنساٌق والتكامال والتعااون فٌماا بٌنهاا لتحقٌاق مع هذه الجهات لترجمة المسؤولٌات والمهام التً تسا

 رؤٌة وأهداف المؤسسة.

 

 هذا وقد تم إعادة تصنٌف الشركاء حسب األهمٌة النسبٌة للمؤسسة حٌث تم تصنٌف الشركاء 
 -: الى نوعٌن هما

 
  -الشرٌك االستراتٌجً : .0

 
لتً تقٌم المؤسسة معهم عالقة من أجل تحقٌق هادف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومٌة  والقطاع الخاص  ا -

 . تهاواستمرارٌإستراتٌجً له أثر على رؤٌة المؤسسة ورسالتها 

 

 -: الشرٌك الرئٌسً .8
 

الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومٌة  والقطاع الخاص  التً تقٌم المؤسسة معهم عالقة لتحقٌق منفعة متبادلة  -

 وتطوٌر أداء العمل عرفة والخبراتٌن ونقل المتقدٌم خدمة للمتعامل إلىتهدف 
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 شرٌك رئٌسً / شرٌك إستراتٌجً ( قائمة شركاء مؤسسة االقراض الزراعً)
 

 انهذف يٍ انشزاكح اسى انجهح/ انشزَك رلى
 انمطاع درجح انًشاركح /انشزَك

 دونٍ خاص حكىيٍ رئُسٍ الستزاتُجٍ

   *  * الملكٌة السامٌة تنفٌذ المبادرات الدٌوان الملكً العامر 1

   *  * الجهة التشرٌعٌة لكافة المبادرات الملكٌة رئاسة الوزراء 2

3 
المساااهمة فااً تحقٌااق أهااداة الم سسااة/  وزارة الزراعة

 وزٌر الزراعة رئٌس مجلس اإلدارة
*  *   

4 
مراقبااااة الحسااااابات وتسااااهٌل العالقااااات  وزارة المالٌة

مان  الخارجٌة وتاوفٌر التموٌال الخاارجً
 خالل وزارة التخطٌط

*  *   

   *  * المساهمة فً تموٌل الم سسة البنك المركزي األردنً 5

6 
مركااز الملااك عباادن الثااانً 

 للتمٌز
    *  الشراكة فً تقٌٌم أداء الم سسة

7 
وزارة التخطاااااٌط والتعااااااون 

 الدولً
المساهمة فً  تقدٌم المنح للم سسة ونقال 
تنمٌااااة المعرفااااة والخباااارات ماااان خااااالل 

 الموارد البشرٌة
*  *   

8 
المسااااااهمة فاااااً تطاااااوٌر وتحساااااٌن أداء  وزارة تطوٌر القطاع العام

 الم سسة
*  *   

االساااتعالم عااان الضااامانات المقدماااة مااان  دائرة االراضً والمساحة 9
العمالء وتقادٌرها وتنفٌاذ قارارات الارهن 
 وفك الرهن والربط اآللً للحجز الجبري

 * *   

السااااواقٌن  دائاااارة تاااارخٌ  11
 والمركبات

تبااادل معلومااات وتنفٌااذ الحجااز الجبااري 
 إلكترونٌا  

 *    

   *  * مراقبة أعمال الم سسة دٌوان المحاسبة 11

   *  * تأمٌن الموارد البشرٌة الالزمة وتنمٌتها دٌوان الخدمة المدنٌة 12

الدوائر المالٌة فً الاوزارات  13
والم سساااااااااات الحكومٌاااااااااة 

واألجهاازة والقااوات المساالحة 
األمنٌة والجامعات والبلادٌات  

 -----والقطاع الخا  

كتب رسمٌة بخصاو  االقتطاعاات مان 

 العمالء وبراءة الذمة

 * * *  

وزارة االتصاااااااااااااااااااااااااااالت  14
 وتكنولوجٌا المعلومات

    * * برنامج الحكومة االلكترونٌة

معهاااااد اإلدارة العامة/معهاااااد  15
 الدراسات المالٌة والمصرفٌة

  *   * موظفٌنتدرٌب ال

البنوك التجارٌة والمصاارة  16
 االسالمٌة

التعامااال مااان حٌااات الحساااابات الجارٌاااة 

 والودائع

 *  *  

المنظمااات المحلٌااة والدولٌااة  17
 واالقلٌمٌة

 *    * منح ودورات تدرٌبٌة
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 البٌئة الداخلٌة والبٌئة الخارجٌة
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 SWOT ANALYSISالتحلٌل الرباعً  

 

لصاٌاغة الخطاة اإلساتراتٌجٌة علاى مساتوى المؤسساة تمات مان خاالل دراساة وتحلٌال البٌئاة  األساسٌةة الخطو إن

 (  SWOT ANALYSISالداخلٌة والخارجٌة للمؤسسة )

 حٌاااااااث تااااااام مااااااان خاااااااالل هاااااااذا التحلٌااااااال تحدٌاااااااد عناصااااااار القاااااااوة والضاااااااعف والفااااااارص والتهدٌااااااادات 

(STRENGTHS , WEAKNESSES, OPPORTUNITIES , AND THREATS )  لٌاتم تعزٌاز

( فااً عملٌااة تحلٌاال البٌئااة STEEPLEعناصاار القااوة والحااد ماان نقاااط الضااعف، كمااا تاام االعتماااد علااى نمااوذج )

والتكنولوجٌاة والبٌئٌاة والقانونٌاة وذلاك  واالجتماعٌاة واالقتصاادٌةالخارجٌة ضمن العوامال والمتغٌارات السٌاساٌة 

لخارجٌاة للمؤسساة بهادف مواجهاة التهدٌاد والتقلٌال مان من أجل تحدٌد الفرص والتهدٌادات الموجاودة فاً البٌئاة ا

 آثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالبٌة 

 أو تحوٌله إٌجابا" باتجاه تحقٌق األهداف الموضوعة.  على أعمال المؤسسة
 

 نقاط الضعف نقاط القوة

 أوالً : األداء والخدمات المقدمة

د لاابع  . عاادم وجااود إطااار زمنااً محااد1 . المصدر الرسمً والوحٌد للتموٌل الزراعً .1
 اإلجراءات المتعلقة بتقدٌم الخدمة.

. االنتشار الجغرافً الواسع لفروع الم سسة فً جمٌع المحافظات وبع  األلوٌاة   2
 باإلضافة إلى وجود ثالثة أقالٌم موزعة جغرافٌا )شمال   وسط   جنوب( .

. مقاوماااة التغٌٌااار مااان بعااا  الفئاااات فاااً 2
 الم سسة

 . محدودٌة الخدمات االلكترونٌة.3 . . شمولٌة أسس وقواعد التموٌل3

 . . الخبرة المتراكمة فً مجال التموٌل الزراعً  والرٌف4ً

 . إتباع النهج اإلداري الالمركزي  .5

 . تنوع صٌغ التموٌل )مرابحة إسالمٌة وفائدة بسٌطة(.6

 )زراعً  رٌفً  تكنولوجً(. . تعدد البرامج التموٌلٌة التً تقدمها الم سسة7

 . تقدٌم المشورة الفنٌة للمشارٌع الزراعٌة .8

 . أسعار فائدة منافسة مقارنة بالسوق .9

 )براءة ذمة  كشة حساب  دراسة جدوى ....( . الخدمات المقدمة للعمالء مجانا  11

 . متابعة احتٌاجات وشكاوي متلقً الخدمة من خالل آلٌة الشكاوي11

 ل دوري.. قٌاس رضا متلقً الخدمة وبشك12

. وجود بنٌة متكاملة لتكنولوجٌا المعلومات من ربط شبكة وخوادم وأجهزة وأنظمة 13
 وأمن وسرٌة المعلومات.
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 نقاط الضعف نقاط القوة

 ثانٌاً: الموارد البشرٌة

. نقااااا  الكاااااادر الاااااوظٌفً فاااااً بعااااا  1 . وجود كادر من الموارد البشرٌة الم هلة.1
 (الفروع)ضباط تموٌل  مالٌٌن

. تطبٌق أسس وتعلٌمات إدارة الموارد البشرٌة بما ٌتالءم مع متطلبات دٌوان 2
 الخدمة المدنٌة.

. القصاااور فاااً قٌااااس أثااار التااادرٌب علاااى 2
 الموظفٌن واستثماره لخدمة الم سسة.

 ثالثاً: الموارد المالٌة
 
 
 

 . محدودٌة الموارد المالٌة.1 . االستقالل المالً للم سسة.1
. عاادم تلبٌااة الطلااب المتزاٌااد علااى خاادمات 2 واستثمار الموارد المالٌة بشكل فعال.. إدارة 2 

 الم سسة.
  . أنظمة مالٌة م تمتة وفق نظام محاسبً موحد.3 

ضااااعة مواكبااااة تطااااور وسااااائل الاااادفع  -4 . الدعم الحكومً المتمثل بالبنك المركزي .4
 . ٌرٌةقانون تحصٌل األموال األم -. 5 والتحصٌل االلكترونً .

 . تنوع هٌكلٌة رأس المال .6

. وجود مجموعة من المحاامٌن علاى مساتوى فاروع الم سساة كاملاة لغاٌاات متابعاة 7
 . التحصٌل

 

 اتخاذ القرار ةلٌآرابعاً: 

. تبسااٌط اإلجااراءات وماانح الصااالحٌات للفااروع واألقااالٌم والالمركزٌااة فااً اتخاااذ 1
فً العملٌات  . عدم توحٌد المهام واألدوار1 القرار.

 . منهجٌة اإلقرا  الموجه والمراقب .2 والوظائة المتشابهة .

عدم توفر بع  البٌانات اإلحصائٌة . 2 . توحٌد وتجمٌع التعامٌم الخاصة بالمشارٌع وتعدٌالت أسس وقواعد اإلقرا  .3
 الدقٌقه فً الوقت المناسب.

للمسااهمة بننجااز األعماال  . تشكٌل لجان وفرق عمل مان كافاة المساتوٌات اإلدارٌاة4
 والتطوٌر علٌها .

 . سهولة االتصال والتواصل بالقٌادات العلٌا.5

 . عمل دراسات فنٌة للمشارٌع المنفذة وألي مشروع جدٌد ٌتم طرحه6

. إشااراك متلقااً الخدمااة فااً اتخاااذ القاارار ماان خااالل ممثاال الماازارعٌن فااً لجااان 7
 زٌة ومجلس اإلدارة.اإلقرا  اللوائٌة واإلقلٌمٌة والمرك
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 STEEPLE ANALYSIS تحلٌل البٌئة الخارجٌة

 

لصٌاغة الخطة اإلساتراتٌجٌة علاى مساتوى المؤسساة تمات مان خاالل دراساة وتحلٌال البٌئاة  األساسٌةالخطوة  نإ 

( حٌااث تاام ماان خااالل هااذا التحلٌاال تحدٌااد عناصاار الفاارص STEEPLE ANALYSISللمؤسسااة ) الخارجٌااة

  المؤسسة . أداءعلى  ثرةالمؤوالتهدٌدات 

( فً عملٌة تحلٌل البٌئاة الخارجٌاة ضامن العوامال والمتغٌارات السٌاساٌة steepleكما  تم االعتماد على نموذج )

وذلاك مان أجال تحدٌاد الفارص والتهدٌادات األخالقٌاة والتكنولوجٌة والبٌئٌاة والقانونٌاة  و واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 الموجودة فً البٌئة الخارجٌة للمؤسسة بهدف مواجهاة التهدٌاد والتقلٌال مان آثااره السالبٌة علاى أعماال المؤسساة 

 . الموضوعة وذلك من أجل تحدٌد الفرص والتهدٌداتأو تحوٌله إٌجابا" باتجاه تحقٌق األهداف 

 

 التهدٌدات الفرص البٌئة الخارجٌة

 تدفق العنصر البشري المؤهل والفرص السكانٌة المتاحة تغٌرات اجتماعٌةم
الزٌادة فً عدد  السكان )الالجئٌن 

 السورٌٌن(

 متغٌرات تكنولوجٌة
الخاااااادمات االلكترونٌااااااة / الاااااادفع /الحكومااااااة االلكترونٌااااااة 

 االلكترونً / التطبٌقات / منصات التواصل
 أمن وحفظ البٌانات

 متغٌرات  اقتصادٌة

 اإلستغالل األمثل للدعم الحكومً. 0

اإلستغالل األمثل للتسهٌالت  التموٌلٌة المقدمة للمؤسسة . 8

 . محلٌاً واقلٌمٌاً ودولٌاً 

 معدل التضخم استقراراستقرار  أسعار الصرف   و. 3

التنافسٌة مع البنوك التجارٌة وصنادٌق . 0

 االقراض

 المخاطرالطبٌعٌة. 8

 ل المجاورةتقٌٌد  الصادرات  من الدو. 3

 التلوث والجفاف استغالل مصادر الطاقة البدٌلة متغٌرات  بٌئٌة

 عدم اإلستقرار  فً الدول  المجاورة االنفتال  على الجمٌع  وعالقة االردن بالدول المجاورة متغٌرات  سٌاسٌة

 قانون تنفٌذ الدٌن وقانون الشٌكات تعدٌل التشرٌعات التشرٌعات والقوانٌن

 قٌةمتغٌرات اخال
 تحقٌق الوالء  للمؤسسه 

 الحفاظ على سمعة المؤسسة وثقة المانحٌن

 عدم االلتزام بغاٌات التموٌل المقدم للعمالء
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القطاعية وفق رؤية  واألهداف األولويةالوطنية والمبادرات ذات  األجندةاور محربط 

 0202 األردن

 لقطاعٌةاألهداف ا المبادرات ذات االولوٌة محاور األجندة الوطنٌة

 -. محور الحكومة :0 -

رد اتحسااااٌن مسااااتوى أماااان وإدارة المااااو -

 )األغذٌة والزراعة ، المٌاه ، الطاقة(.

االنتقاااال نحاااو انتااااج زراعاااً محلاااً . 0

 مستدام وأكثر كفاءة وانتاجٌة 

المحافظااااة علااااى اسااااتدامة المااااوارد . 8

 الزراعٌة والتنوع الحٌوي

توسااااٌع باااارامج الاااادعم للماااازارعٌن . 3

تحقٌق أقصى قدر مان االنتاجٌاة القائمٌن ل

 وكفاءة المٌاه للمزارع الحالٌة 

المحافظااة علااى مااوارد االنتاااج الزراعااً  .0

 بشقٌه النباتً والحٌوانً

 . تحسٌن كفاءة استخدام المٌاه8

 . التوسع فً استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة 3

 -. محور المجتمع)المتعاملٌن( :8 -

ٌرة التركٌااز علااى تموٌاال المشااارٌع الصااغ

والمتوسااااطة وتحسااااٌن قاااادرات اإلبتكااااار 

واالباااداع والرٌاااادة فٌهاااا لخفاااض نساااب 

 البطالة والفقر 

توسٌع مستوى الطبقاة الوساطى وحماٌاة 

 الطبقات الفقٌرة.

تعزٌااااز األماااان الغااااذائً  وتحسااااٌن مسااااتوى 

المعٌشااه عاان طرٌاااق تنوٌااع مصااادر الااادخل 

الألساار الرٌفٌااة الفقٌاارة وتعزٌااز دور الماارأة 

محلً والحد من مشكلتً الفقر فً المجتمع ال

 والبطالة.

 -. محور األعمال:3 -

تحساااٌن مساااتوى األداء الحكاااومً  بماااا 

ٌنسجم ماع التطاور التكنولاوجً وبرناامج 

  الحكومة اإللكترونٌة

 . تبسٌط االجراءات0
 الحكومة االلكترونٌة.. 8

 الحكومٌاة الخادمات مساتوى تحساٌن. 0

 وتبسااٌطها إجراءاتهااا هندسااة وإعااادة

 .تهاوأتمت

 الحكومً الجهاز وفاعلٌة كفاءة رفع. 8

 -. محور الحكومة:4 -

تحساااااٌن مساااااتوى الخااااادمات المقدماااااة  -

 بشفافٌة ونزاهة.

الخااااادمات الحكومٌاااااة المقدماااااة لمتلقاااااً 

 الخدمة

تحسٌن مستوى ونوعٌاة الخادمات الحكومٌاة 

 المقدمة وتبسٌط االجراءات

 -. محور األعمال:5 -

قدٌة الحفاظ على اإلستدامة المالٌة والن
 من خالل نظام مالً كفؤ

 رفع القدرة المالٌة للمؤسسٌة

 

 هوالمالءة المالٌ الكفاءةرفع 
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 ارتباط األهداة االستراتٌجٌة باألهداة الوطنٌة

 
 االهذاف

 االستشاتيجيت 

 
 االهذاف 

 انىطنيت

انتًىيم بهذف 

 انًىاسد استغالل

 انزساػيت انًتاحت

بكفاءة وفؼانيت 

 وإستذايت

 ىيمتىفيش انتً

نهًشاسيغ 

انصغيشة 
انتي  وانًتىسطت

تساهى في 
خفض نسب 

 انبطانت وانفقش

تؼزيز انكفاءة 

انًؤسسيت 

نتقذيى خذياث 
حكىييت راث 

 جىدة ػانيت

تطىيش وتحسين  

يصادسايىال 

انًؤسست 
واستقالنها 

 انًاني

 
    

تحسين يستىي 

أين وإداسة انًىاسد 
)األغزيت وانزساػت 

 ، انًياه ، انطاقت(.

* * * 
 

انتشكيز ػهً 
تًىيم انًشاسيغ 

انصغيشة 
وانًتىسطت 

وتحسين قذساث 

اإلبتكاس واالبذاع 
وانشيادة فيها نهحذ 

ين ظاهشتي 
 انبطانت وانفقش.

* * * 
 

تحسين يستىي 

األداء انحكىيي 
بًا ينسجى يغ 

انتطىس 
انتكنىنىجي 

وبشنايج انحكىيت 

 اإلنكتشونيت

  

* * 

تحسين يستىي 

انخذياث انًقذيت 

 شفافيت ونزاهتب

  

* * 
انحفاظ ػهً 

اإلستذايت انًانيت 
 واننقذيت 

 ين خالل نظاو

 ياني كفؤ.

  

* * 
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 للخطة البرامج التنفٌذٌة 
 االستراتٌجٌة
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  -: الهدف االستراتٌجً األول
 

 علٌها والحفاظ عالٌةوف بكفاءة الزراعٌة المتاحة الموارد التموٌل بهدف استغالل

االهداف 

 الوطنٌة
 المشارٌع البرنامج االهداف القطاعٌة

مسؤولٌة 

 التنفٌذ

الشركاء 

 الداخلٌن

 الشركاء

 الخارجٌن

اإلطار 

 الزمنً

تحساااٌن . 0
مسااااااااااتوى 
أماان وإدارة 
المااااااااااوارد 
)األغذٌااااااااة 
والزراعة ، 
المٌاااااااااااه ، 

 الطاقة(.

المحافظاااااة علاااااى . 0
ماااااااااااوارد االنتااااااااااااج 
الزراعااااااااً بشااااااااقٌه 

 النباتً والحٌوانً
 
تحسااااااٌن كفاااااااءة . 8

 م المٌاهاستخدا
 
التوسااااااااااع فااااااااااً -3

اسااتخدام التكنولوجٌااا 
 الحدٌثة

 
البرنامج 
التموٌلً 
 العام

. مشروع إعمار 0
وإستغالل االراضً 

 الزراعٌة .

االدارة 
 العلٌا
 

مدٌرٌااااااااااااااااااااة 
القااااااااااااااروض/ 
مدٌرٌااااااااااااااااااااة 
التموٌااااااااااااااااااال 
االساااااااااااااالمً/ 
االقاااااااااااااااااااااالٌم 

 . والفروع

 . وزارة0
لزراعاااااااة، ا

البنااااااااااااااااك 
 . المركزي

 
. وزارة 8

المٌااااااااااااااااه 
 .والري 

8102 
لغاٌاااااااااااة 
8188 

مشروع تنمٌة و 

تطوٌر اإلنتاج 

 الحٌوانً

. مشارٌع 8

مستلزمات اإلنتاج 

الزراعً)الحٌوانً 

 والنباتً(.

. مشروع تطوٌر 3

مصادر المٌاه 

وإستخدام التقنٌات 

 الحدٌثة

. مشارٌع التصنٌع 4

والتسوٌق الزراعً 

 وشراء المعدات.
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 راتٌجً الثانًالهدف االست
 البطالةو الفقرالتً تساهم فً خفض نسب  للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة التموٌل توفٌر

 

 

 

 

 

 

 

االهداف 

 الوطنٌة

االهداف 

 القطاعٌة
 المشارٌع البرنامج

مسؤولٌة 

 التنفٌذ

الشركاء 

 ٌنٌالداخل

 الشركاء

 الخارجٌن

اإلطار 

 الزمنً

التركٌز على -8
تموٌاااااااااااااااااااااال 
المشاااااااااااااااارٌع 
الصاااااااااااااااااغٌرة 
والمتوساااااااااطة 
وتحسااااااااااااااااٌن 
قدرات اإلبتكاار 
واالباااااااااااااااااداع 
والرٌاااادة فٌهاااا 
ضاااامن باااارامج 
موجهااااة للحااااد 
ماااان ظاااااهرتً 
 البطالة والفقر.

 

تعزٌاااااااااز األمااااااااان  -
الغااذائً  وتحسااٌن 
مساااتوى المعٌشاااه 
عاان طرٌااق تنوٌااع 
مصاااااااادر الااااااادخل 
الألساااااار الرٌفٌااااااة 
الفقٌااااارة وتعزٌاااااز 
دور الماااااارأة فااااااً 
المجتمااااع المحلااااً 
والحد من مشكلتً 

 الفقر والبطالة.
 

امج برناااااااااااااا
المشاااااااااارٌع 
الموجهااااااااااة 
للمشاااااااااارٌع 
الصاااااااااااغٌرة 
 والمتوسطة

مشااااااااااااااااااااروع  -
القروض الصغٌرة 
للحاد مان مشااكلتً 

 الفقر والبطالة

 ةاالدار
 العلٌا

مدٌرٌاااااااااااااااااااااة  -
المشااااااااااااااااااااارٌع 
 والعالقات الدولٌه 

مدٌرٌاااااااااااااااااااااة  -
القروض/ مدٌرٌة 
التموٌااااااااااااااااااااااااال 
االسااااااااااااااااااالمً/ 
 االقالٌم والفروع

وزارة الزراعة، 
 البنك المركزي

  وزارة -
 النخطٌط

 الصحهوزارة  -
الهٌئه  -

الهاشمٌه  
للمصابٌن 
العسكرٌٌن 
والناجٌن من 

 االلغام
نقابة  -

المهندسٌن 
 الزراعٌٌن

8102 
لغاٌة 
8188 

مشاااااروع القااااارى 
 الصحٌة.

مشاااااروع تموٌااااال 
المهندساااااااااااااااااااٌن 

 الزراعٌٌن .

مشاااااروع الهٌئاااااة 
الهاشاااااااااااااااااااااامٌة 
للمصااااااااااااااااااااااابٌن 

 العسكرٌٌن.

مشااروع مساااعدة 
النااااااااااجٌن مااااااااان 

 غام.األل

 

مشاااروع التموٌااال 
 الرٌفً
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 الهدة االستراتٌجً الثالت

 تعزٌز الكفاءة المؤسسٌة لتقدٌم خدمات حكومٌة ذات جودة عالٌة
 

االهداف 

 الوطنٌة

االهداف 

 القطاعٌة
 مسؤولٌة التنفٌذ المشارٌع البرنامج

الشركاء 

ٌنٌالداخل  

 الشركاء

ٌنٌالخارج  

اإلطار 

 الزمنً

ٌن تحس-3

مستوى 

األداء 

الحكومً  

بما ٌنسجم 

مع التطور 

التكنولوجً 

وبرنامج 

الحكومة 

 اإللكترونٌة

 

 

تحسٌن -4

مستوى 

الخدمات 

المقدمة 

بشفافٌة 

 ونزاهة

تحسٌن-  

 مستوى

 الخدمات

 الحكومٌة

 وإعادة

 هندسة

 إجراءاتها

 وتبسٌطها

- وأتمتتها

رفعل  

 كفاءة

 وفاعلٌة

 الجهاز

 الحكومً

برنامج رفع 

عالٌة كفاءة وف

 المؤسسة

)التحسٌن 

(المستمر  

 

مشاااااروع تبساااااٌط . 0

 .االجراءات وتحسٌنها

 االدارة العلٌا

 لجنة التخطٌط

كافة 

الوحدات 

 اإلدارٌة

 8102 وزارة الزراعة

لغاٌة 

8188 

مشروع أتمتة . 8

العملٌات )مالً 

. وإداري وفنً(  

 االدارة العلٌا

 لجنة التخطٌط

مدٌرٌة 

الشؤون 

 االدارٌة

ولوجٌا مركز تكن

 المعلومات

 شركات خاصة

 
مدٌرٌة 

الشؤون 

 المالٌة

مدٌرٌة 

تكنولوجٌا 

 المعلومات

مشروع  سٌاسات . 3

االستقطاب و التعٌٌن 

 واالحالل البشرٌة.

 االدارة العلٌا

مدٌرٌة الموارد 

 البشرٌة

مدٌرٌة 

الموارد 

 البشرٌة

وزارة تطوٌر 

 القطاع العام

دٌوان الخدمة 

دنٌةالم  

مشروع الربط  .4

االلكترونً مع القطاع 

العام  والخدمة   

المدنٌة فً ما ٌخص 

 الموارد البشرٌة

وزارة تطوٌر 

 القطاع العام

دٌوان الخدمة 

 المدنٌة
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االهداف 

 الوطنٌة

االهداف 

 القطاعٌة
 المشارٌع البرنامج

مسؤولٌة 

 التنفٌذ

الشركاء 

ٌنٌالداخل  

 الشركاء

ٌنٌالخارج  
 اإلطار الزمنً

  

 

الخطة مشروع . 5

التدرٌبٌة وتطوٌر 

قدرات الموارد 

 . البشرٌة

الموارد  مدٌرٌة

 البشرٌة

كافة الوحدات 

 اإلدارٌة

 دٌوان الخدمة المدنٌة

8102-8188  

 وزارة تطوٌر القطاع العام

 معهد االدارة العامة

 وزارة المالٌة/المعهد المالً

 راكز التدرٌب الخارجٌةم

 وزارة التخطٌط

. مشااااااااااااااااااااروع 6

مراجعااااااة الهٌكاااااال 

 التنظٌمً

 االدارة العلٌا

 لجنة التخطٌط

مدٌرٌة الموارد 

 البشرٌة

 دٌوان الخدمة المدنٌة

 وزارة تطوٌر القطاع العام
8102-8188  

. مشااروع تقنٌااة 2

  المعلوماااااااااااااااااااااااات

ومشاااارٌع التحاااول 

 االلكترونً

ولوجٌا مدٌرٌة تكن

 المعلومات

 وزارة تطوٌر القطاع العام

 مركز تكنولوجٌا المعلومات

وزارة االتصااااااالت وتكنولوجٌاااااا 

  8188-8102 المعلومات
.مشااروع أرشاافة 2

 الملفات

مدٌرٌة خدمة 

 الجمهور

مدٌرٌة تكنولوجٌا 

 المعلومات

.مشااااروع تقٌااااٌم 2   

الفاااااااااااااااااااااااااااااااروع 

والماااااااااااااااااااادٌرٌات 

 واألقالٌم

لٌااالدارة الع مدٌرٌاااااااة المراقباااااااه  

علاااااااااى التنفٌاااااااااذ  / 

مدٌرٌاااااة المشاااااارٌع 

والتعاااااون الاااادولً / 

لجنااة التخطااٌط  فااً 

المؤسسااااة /مدٌرٌااااة 

 الرقابة الداخلٌة

 دٌوان المحاسبة

 وزارة المالٌة

 وزارة تطوٌر القطاع العام

8102-8188  

. مشاااااااااااااااروع 01   

ثقافاااااااااة اإلباااااااااداع 

 والتمٌز
 االدارة العلٌا

 لجنة التخطٌط

خطٌط  فً لجنة الت

المؤسسة /مدٌرٌة 

 الرقابة الداخلٌة

 دٌوان المحاسبة

 وزارة المالٌة

 وزارة تطوٌر القطاع العام

8102-8188  
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تطوٌر وتحسٌن  مصادر اموال المؤسسة واستقاللها المالً: الهدف االستراتيجي الرابع  

االهداف 

 الوطنٌة

االهداف 

 القطاعٌة

مسؤولٌة  المشارٌع البرنامج

 التنفٌذ

الشركاء 

 الداخلٌن

 الشركاء

 الخارجٌن

 اإلطار الزمنً

الحفاظ على -

اإلستدامة المالٌة 

والنقدٌة من خالل 

 نظام مالً كفؤ

رفع 

الكفاءة 

والمالءة 

برنامج  - المالٌة
اإلدارة 
 المالٌة

مشروع   -

رفع 

الكفاءة 

والمالءة 

المالٌة 

 للمؤسسة.

 

االدارة 

 العلٌا

لجنة 

 الخطٌط

مدٌرٌة 

الشؤون 

ٌةالمال  

مدٌرٌة 

المتابعة 

 والتحصٌالت

 وزارة المالٌة

 وزارة الزراعة

 وزارة التخطٌط

 البنك المركزي

 دٌوان المحاسبة

8102-8188  
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 الخطة االقراضية

 

 

 المشروع

 

 التموٌل المخصص )ألف دٌنار (

 اإلجمالً

8102 8102 8181 8180 8188 

       مشارٌع استثمارٌة تنموٌة -(  )أ

 88285 5025 4251 4611 4811 4111 مشارٌع إعمار واستغالل األراضً الزراعٌة  -0

 02411 4051 3251 3211 3411 3811 مشارٌع تطوٌر مصادر المٌاه واستخدام التقنٌات الحدٌثة -8

 82685 6451 6025 5211 5311 5111 مشارٌع التصنٌع والتسوٌق الزراعً وشراء المعدات -3

 28585 81251 02211 02585 02085 06085 وتطوٌر اإلنتاج الحٌوانً مشارٌع تنمٌة -4

 33051 2511 2051 6611 6011 5211 مشارٌع مستلزمات اإلنتاج الزراعً )الحٌوانً والنباتً( -5

 0251685 441085 481085 321085 361085 341085 مجموع القروض التنموٌة

 تساهم فً الحد من الفقر والبطالةمشارٌع اقراضٌة تشغٌلٌة مدرة للدخل و -)ب( 

 32511 2511 2511 2511 2511 2511 مشروع القروض الصغٌرة للحد من مشكلتً الفقر والبطالة -6

 05111 3111 3111 3111 3111 3111 مشروع برنامج التموٌل الرٌفً -2

مشارٌع اقراضٌة تشغٌلٌة مدرة للدخل بالتعاون مع وزارات ومنظمات  - 2

بة المهندسٌن الزراعٌٌن، وزارة الصحة الهٌئة الهاشمٌة للمصابٌن محلٌة)نقا

 العسكرٌٌن،الهٌئة الوطنٌة إلزالة األلغام وإعادة التأهٌل(

325 325 325 325 325 0225 

 541325 011225 011225 011225 011225 011225 مجموع القروض التشغٌلٌة

 8511111 551111 531111 511111 421111 451111 المجموع الكلً )أ و ب( -)ج( 
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 )القيمة بااللف دينار(                                                                                          توزيع الخطة االقراضية  حسب النوع االجتماعي

 السنة

 النوع

8102 

 المجموع 8188 8180 8181 8102

 10811 00511 00111 08811 00511 00111 إناث

 022211 00511 01111 00211 05511 00111 ذكور

 851111 55111 50111 51111 00111 05111 المجموع

 

 

 )القيمة بااللف دينار(                    ( 8188 – 8102توزيع الخطة االقراضية حسب البيئة المناخية )

 

 المجموع 8188 8180 8181 8102 8102 المنطقة

 01211 2111 2111 2811 0011 0011 البادية

 00011 2211 2011 2211 2011 2111 االغوار

باقي مناطق 

 المملكة
82111 01211 00111 05111 01811 010011 

 851111 55111 50111 51111 00111 05111 المجموع

 

 (                     8188 -8102توزيع الخطة حسب فرص التشغيل )

                 

 عامال

 الفرصة

 المجموع 8188 8180 8181 8102 8102

 05005 0250 0500 0000 1005 1082 فرص التشغيل
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 الخطة التحصيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة  مة  اع
 دٌنار ( ملٌونالخطة التحصٌلٌة )

 اإلجمالً
8102 8102 8181 8180 8188 

 28.5 81.3 02.2 02.2 02.5 06.3مةمل  مة شت  

 012.5 83.2 88.2 80.6 81.5 02.2 اقلٌم الوسط

 23.1 06.1 05.5 04.2 04.1 08.2 اقلٌم الجنوب

 823.1 61.1 52.1 55.1 58.1 42.1 يت  هةا
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 مؤشرات قياس االداء
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 االستراتٌجٌةمؤشرات قٌاس األداء لألهداف 

 وإستدامة كفاءة احة بفعالٌة والزراعٌة المت الموارد التموٌل بهدف استغالل -الهدف اإلستراتٌجً األول:

 يؤشزاخ انمُاص

 سُحاألساص

8106 

8108 8109 8181 8180 8188 

 انًستهذف انًُجش انًستهذف انًُجش
انًُ

 جش
 انًُجش انًستهذف انًُجش انًستهذف انًُجش انًستهذف

  12444 12412 )تاألف دَُار(حجى انتًىَم  انًخظض  -0 
1444

4 
 

2444

4 
 

2044

4 
 

2244

4 
 

ح انتًىَم إلػًار واستغالل لًُ

 الراػٍ انشراػُح
1344 1444  1244  1344  1524  2442  

لًُح انتًىَم نتطىَز يظادر انًُاِ 

 وانتمُُاخ انحذَثح
0214 0244  0144  0444  0524  1424  

لًُح انتًىَم نتظُُغ وانتسىَك 

 انشراػٍ وشزاء انًؼذاخ
1541 2444  2044  2444  3442  3124  

ح انتًىَم نتًُُح وتطىَز الَتاج لًُ

 انحُىاٍَ
40204 43422  

4442

2 
 

4422

2 
 

4554

4 
 

2442

4 
 

لًُح انتًىَم نًستهشياخ الَتاج 

 انشراػٍ
1322 2444  3444  3344  4424  4244  

  44442 44443 لًُح انتًىَم نهًشارَغ انًىجهح
4444

2 
 

4444

2 
 

4444

2 
 

4444

2 
 

  44244  5344  5444  4344 4242 ػذد انًشارَغ انًًىنح -8
4434

4 
 

  21  21  21  21  21 20 ػذد انفزوع  -1

  4444  4044  3344  3444  2144 1204 ػذد انًمتزػٍُ انجذد)لول يزج(-1

 / زج(ي )لول َسثح  انًمتزػٍُ انجذد-5

 % سُىَا خالل انخطح(1)سَادج  الجًانٍ
24%  30%   32%   35%   42%   42%   

  0144  0044  0444  2544  2444 2211 شارَغ انًىجهح نالَاثػذد انً-6

ػذد فزص انؼًم انًتىنذج يٍ انًشارَغ -7

 انًًىنح
3454 3125  3442  4410  4244  4424  
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التً تساهم فً خفض نسب البطالة  للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة التموٌل توفٌر -: الهدف اإلستراتٌجً الثانً

 والفقر

 ُاصيؤشزاخ انم

 سُحاألساص

8106 

8108 8109 8181 8180 8188 

 انًُجش انًستهذف انًُجش انًستهذف انًُجش انًستهذف انًُجش انًستهذف انًُجش انًستهذف انًُجش

 جًممممانٍ *حجممممى انتًىَممممم اإل   

 ف دَُار(ن)تاأل
12412 12444  14444  24444  20444  22444  

حجممممممى انتًىَممممممم انًمممممممذو -0

نهًشمممممممممممممارَغ انظمممممممممممممغُزج 

 فألممم( 01111انًتىسممطح)و

 ف دَُار(ن)تاأل

02442 03444  04344  14444  12144  11444 

 

ػممذد انًشممارَغ انظمممغُزج -8

 وانًتىسطح
3454 4444  4144  4544  5144  5444 

 

َسممثح الَجمماس  فممٍ ػممذد  -1

 انًشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارَغ 

 يٍ الجًانٍ

51.3% 52%  52%  52%  52%  52% 

 

ػممممذد فممممزص انؼًممممم يممممٍ -1

غُزج انًشمممممممممممممارَغ انظممممممممممممم

 وانًتىسطح

1425 2244  2144  2444  3444  3144 

 

ػذد انًشمارَغ انًىجهمح --5

 نالَاث

 

2211 2444  2544  0444  0044  0144 

 

ػممممممممممممذد انًسممممممممممممتفُذٍَ –6

تانتًىَمممممممم انًثاشمممممممز يمممممممٍ 

 انفممممممممممممممممممممممزوع وفممممممممممممممممممممممماا 

 نهظالحُاخ)اناليزكشَح(

2344 3144  3444  4444  4244  4444 

 

ػذد انمزوع فٍ يُاطك  -7

 ح الردَُحانثادَ
534 4044  4144  4124  4224  4344 

 

لًُمممممممح انممممممممزوع فمممممممٍ  -8

يُمممممماطك انثادَممممممح الردَُممممممح 

 ف دَُار(ن)تاأل

5405 4144  4444  4244  4344  5444 

 

ػذد انمزوع فٍ يُاطك  -9

 الغىار
4421 2424  2244  2044  2124  2244 

 

لًُمممممح انممممممزوع فمممممٍ  -01

ف ن)تممممماأل يُممممماطك الغمممممىار

 دَُار(

4134 4444  4144  4444  5144  5444 
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 .لهدف االستراتٌجً الثالث: تعزٌز الكفاءة المؤسسٌة لتقدٌم خدمات حكومٌة ذات جودة عالٌةا

 

 يؤشزاخ انمُاص

انمًُح 

 الساص
8108 8109 8181 8180 8188 

 انًُجش

ف
هذ

ست
نً

ا
 

جش
ًُ

ان
 

ف
هذ

ست
نً

ا
 

جش
ًُ

ان
 

ف
هذ

ست
نً

ا
 

جش
ًُ

ان
 

ف
هذ

ست
نً

ا
 

جش
ًُ

ان
 

ف
هذ

ست
نً

ا
 

جش
ًُ

ان
 

 َسثح رػا يتهمٍ انخذيح
38 39  3:  3:  3;  3;  

  37  03  ;0  09  07 07  داء وظائفهىثُىتز تشكم اساسٍ ألانًىظفٍُ انذٍَ َستؼًهىٌ كًَسثح 

  07  03  03  00  00 :0 نهفزوع َسثح تفىَغ انظالحُاخ

  09  09  08  08  07 07 َسثح انزػا وانتفاػم انىظُفٍ

  37  37  37  37  37 37 اَشطح سُىَاا( 5)تًؼذل ػذد َشاطاخ انًسؤونُح انًجتًؼُح

نح يٍ انًؤسسح انحاطهح ػهً جىائش)سُتٍ ػذد انًشارَغ انًًى

 سُىَاا( 1لزوب()
777 777  777  777  777  777  

  77  33  ;3  39  38 37 َسثح اَجاس انخطح انتذرَثُح

  777  777  777  777  777 777 َسثح إَجاس رتط تطالاخ انًىظف اإلنكتزوَُح يغ دَىاٌ انخذيح انًذَُح

  777  777  77  37  07 7; َُح انًذلمّ يٍ انًُجشجَسثح تطالاخ انًىظف اإلنكتزو

  777  77  37  07  7; 7: َسثح انًؤرشف يٍ يهفاخ انًىظفٍُ نذي دَىاٌ انخذيح انًذَُح

انكفاءج الَتاجُح يحسىتح نكم يىظف/ لًُح انمزوع)تاألنف()انشَادج 

 % سُىَاُ(05
77: 777  77:  797  79:  7;7  

ىتح نكم يىظف/ لًُح انتحظُالخ)تاألنف()انىطىل انً انكفاءج الَتاجُح يحس

 أنف( 011
3; 33  77  79  70  777  

  77  77  77  77  73 73 انكفاءج الَتاجُح يحسىتح نكم يىظف/ ػذد انمزوع

  770  :77  778  777  777 770 ( اَاو7)حذ أػهً انًؼُارٌ نهحظىل ػهً انتًىَمانشيٍ َسثح تحمك 

  98  97  87  80  :8 :8 َىو ػًم( 851انًُجشج فٍ وحذج انشيٍ / َىو )ػذد انًؼايالخ 

  :3  37  :0  07  :; 3: وانتحىل النكتزوٍَ أتًتح انؼًهُاخَسثح 

  77  33  ;3  39  37 37 تفؼُم َظاو األرشفح والستفادج انكايهح يٍ انُظاوَسثح 

  777  777  777  777  777 777 َسثح اغالق انشكاوٌ
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 مؤشرات األداء تطوٌر وتحسٌن مصادر اموال المؤسسه واستقاللها المالً  :  هدف اإلستراتٌجً الرابعال

 يؤشزاخ انمُاص

8106 8108 8109 8181 8180 8188 

 انًُجش

ف
هذ

ست
نً

 ا

جش
ًُ

ان
 

هذ
ست

نً
ا

ف
 

جش
ًُ

ان
 

ف
هذ

ست
نً

 ا

جش
ًُ

ان
 

ف
هذ

ست
نً

 ا

جش
ًُ

ان
 

ف
هذ

ست
نً

 ا

جش
ًُ

ان
 

 سَادج رأسًال انًؤسسح

 )يهُىٌ دَُار(
42 42  44  44  42  42  

  %45  %44  %44  %43  %41 %44  َسثح انتحظُالخ

 Currentَسة انتذاول 

Ratio  انًىجىداخ =

انًتذاونح يمسىيا ػهً 

 انًطهىتاخ انًتذاونح )يزج(

2.3 2.4  2.4  2.5  3.4  3.4  

راص انًال انؼايم=الطىل 

انخظىو  -انًتذاونح 

 دَُار(يهُىٌ انًتذاونح )

21.3 21.3  24.2  42.2  34.4  34.4  

يؼذل انؼائذ ػهً الطىل 

(ROA / طافٍ انذخم =)

 يجًىع الطىل

4.54% 4.54%  4.55%  4.44%  4.44%  4.42%  

يؼذل انؼائذ ػهً حمىق 

(= طافٍ ROEانًهكُح  )

انذخم / يجًىع حمىق 

 انًهكُح

4.12% 4.24%  4.22%  4.34%  4.32%  4.44%  

َسثح انًذَىَُح  = يجًىع 

النتشاياخ / اجًانٍ 

 الطىل

00.42% 00%  02%  04%  04%  25%  

َسثح انًذَىَُح انً حمىق 

انًهكُح = يجًىع 

 النتشاياخ / حمىق انًهكُح

15.20% 15%  14%  14%  13%  12%  

َسثح انُفماخ انفؼهُح انً 

 انًمذرج
44% 40%  42%  44%  44%  45%  

  %44  %42  %40  %42  %44 %45 َسثح تزشُذ انُفماخ

َسثح تحمك الَزاداخ 

 انفؼهُح انً انًمذرج
41% 42%  43%  44%  44%  45%  

 

 


