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  ))الة القطاع الزراعي هو مدخل لمعالجة الفقر والبط((
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  :الرؤيا 
  

التميز في قدرتها على الوصول للمزارعين في الريف والبادية للحد من مشكلتي الفقر                              

  .التنمية المستدامة والبطالة لمشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص عمل جديدة وتحقيق 

  

  :الرسالة 
  

لتنمية الزراعية من خالل تمويل المشاريع الزراعية للمزارعين كون                                   اإلسهام في ا

المؤسسة المصدر الرسمي المتخصص في منح القروض الزراعية عن طريق فروعها                            

لتطبيق                                 مة  لها ا ئل  لوسا ا حدى  إ ها  ر عتبا با و لمؤسسة  ا نظمة  أ و نون  قا جعية  بمر و

   .لوطنية للتنمية الزراعية ومساهمتها بالحد من أعباء المخاطر الزراعية ااإلستراتيجية
  

  :الهدف 
  

اإلسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها وزيادة اإلنتاج وتحسين كما ونوعا ورفع                                    

عن  ،  المال الالزم لتمويل المشاريع الزراعية                   رأس   من خالل توفير      ، المستوى المعيشي      

  .الف أنواعها وآجالها وغاياتها الزراعية طريق منح القروض على اخت
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  التنظيم اإلداري والجهاز التنفيذي للمؤسسة
  

:مجلس اإلدارة

إدارة المؤسسة من وزير الزراعة رئيسا والمدير العام للمؤسسة نائبا   يتألف مجلس

 فضال عن خمسة،للرئيس وعضوين حكوميّين يمثالن وزارة المالية ووزارة التخطيط

  .أعضاء غير حكوميين يتم تعيينهم لمدة ثالث سنوات بقرار من مجلس الوزراء 

ويتولى مجلس اإلدارة رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد األسس والقواعد المتعلقة 

باإلقراض ورسم اإلطار العام لإلجراءات التنظيمية والمالية التي يتطلبها العمل وانتظامه 

  .ة المختلفة وسالمته في أجهزة المؤسس

جلسات اتخذ خاللها عدد من القرارات  )٦(وقد عقد مجلس إدارة المؤسسة خالل العام

  .االقراضية والمالية واإلدارية المختلفة 

  

   :الهيكل التنظيمي للمؤسسة
  

 من مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي ٢٠٠٤يتألف الهيكل التنظيمي للمؤسسة لعام 

مديرية : به ومساعدي المدير العام والمديريات التالية المؤلف من المدير العام ونائ

مديرية التمويل ،مديرية القروض،مديرية الشؤون المالية،الشؤون اإلدارية

مديرية الرقابة ،مديرية المراقبة على التنفيذ،مديرية المتابعة والتحصيل،اإلسالمي

مديرية الحاسوب ،دوليةمديرية العالقات العامة وال،مديرية الدراسات والتخطيط،الداخلية

فرعا وثالث إدارات إقليمية في )٢٠(باإلضافة إلى،بمديرية التطوير والتدري،والمعلومات

  شمال ووسط وجنوب المملكة 

  

  

  

  

  



 9

   :شؤون الموظفين
  

) ٣٢٥(منهم  ،موظف) ٤٤٣ (٢٠٠٤بلغ عدد موظفي المؤسسة في نهاية العام .١

 .إناث ) ١١٨(ذكور و

موظفاً )٢٦٩(موظفا مقابل )١٧٤( في المديرية العامةبلغ عدد الموظفين العاملين .٢

 .في فروع المؤسسة وإداراتها اإلقليمية 

 .موظفاً ) ٨١(بلغ عدد الموظفين من المهندسين الزراعيين  .٣

، )١(دكتوراه: يصنف موظفو المؤسسة حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي .٤

ثانوية ، )٥٢(دبلوم متوسط ، )١٧٠(بكالوريوس ، )٣(دبلوم عالي ، )١٦(ماجستير

  .موظف )١٣٢(دون الثانوية ،)٦٩(عامة
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  ٢٠٠٤الهيكل التنظيمي لمؤسسة اإلقراض الزراعي 
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  لمحة تاريخية عن تطور اإلقراض الزراعي في األردن

  
يعود تاريخ اإلقراض الزراعي إلى عهد الحكومة العثمانية حيث كان للمصرف الزراعي            

  .  ي في األردن ثالثة فروع وهي فروع الكرك والسلط  واربد العثمان

 أصبح كل فرع مستقال بذاته واسـتمر        ١٩٢٠وعندما أعلن حكم اإلدارات المحلية عام       

 عندما ألحقت هذه الفـروع مؤقتـا        ١٩٢١هذا الوضع حتى بداية شهر نيسان من عام         

لزراعي في نيـسان عـام      بوزارة المالية إلى أن تم تأسيس المديرية العامة للمصرف ا         

 حيث ربطت بها هذه الفروع و التي تولت تقديم القروض الزراعية عن طريـق               ١٩٢٢

  .الفروع أو عن طريق الحكام اإلداريين

من المحاصـيل الزراعيـة     %١  وبما انه كان يجبى مع الضرائب حصة عشرية تعادل          

يد قيمة هذه الحـصة      آنذاك تحد  فقد قررت الحكومة األردنية   " رعين  منافع للمزا "كحصة  

دينار تدفعها الخزينة سنويا إلى المصرف الزراعي رفعـت بعـد ذلـك إلـى               ) ٣٥٠٠(

 دينار للضفة الغربية اعتبارا مـن    ٧٥٠٠ديناركما أضيف إليها مبلغا وقدرة      ) ١٥٠٠٠(

 ١٩٥٣ورغبة من الحكومة في تنشيط المصرف الزراعي فقد قررت عام            ، ١٩٥٣عام  

 تدفع من الخزينة للمصرف الزراعـي علـى         السنةر في   دينا) ٥٠٠٠٠(تخصيص مبلغ 

خمس سنوات متتالية لزيادة رأسماله وتمكينه من العمل بمستوى مناسب وهكـذا فقـد              

 دينـار فـي نهايـة عـام         ٩٧٠٤١٥ارتفع رأسمال المصرف تدريجيا حتى وصل إلى      

١٩٦٠-١٩٥٩   

أسـيس مـشروع    قام مجلس األعمار بالنيابة عن الحكومة األردنية بت  ١٩٥٢وفي عام   

 - ١٩٥٩اإلقراض الزراعي وقد بلغت قيمة قروض هذا المشروع فـي نهايـة  عـام                

دينار حيث ساهم هذا المشروع من خاللها في تنفيذ عـدد           ) ١٧٤٢٣٧٩( حوالي ١٩٦٠

من المشاريع الزراعية خاصة في القرى األمامية و الـضفة الغربيـة مـن ألمملكـه                

 اإلقراض الزراعي قامت الحكومـة عـام        وباإلضافة إلى المصرف الزراعي و مشروع     

 بتأسيس دائرة اإلنشاء التعاوني التي تولت أيضا إصدار القروض الزراعية إلى            ١٩٥٢

وذلك من المخصصات التي كـان      (إنشائها الجمعيات الريفية للتسليف التي أشرفت على     

وقد بلغت قيمـة قـروض الجمعيـات التعاونيـة          ، )يؤمنها مجلس األعمار لهذا الغاية    

  . دينار٣٥٧٨٤٥ حوالي ١٩٦١الزراعية في نهاية 
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ونتيجة لتعدد مصادر اإلقراض وعدم وجود سياسة إقراض محـددة المعـالم واضـحة              

 و الغايات و افتقار تلك المؤسسات إلى األجهزة الفنية المختصة للتنسيق فيمـا              األهداف

على أسس  بينها وبدافع توحيد مصادر اإلقراض الزراعي ووضع سياسة إقراض مبنية           

 القروض في الغايات إنفاقعلميه و اقتصادية و فنيه سليمة و ضمان مراقبة فعاله على    

و األهداف الموضوعة لها فقد قررت الحكومة دمج المؤسسات الـثالث الـسابقة فـي               

مؤسسة واحدة عرفت بمؤسسة اإلقراض الزراعي وقد الغي بموجـب  ذلـك قـانون               

كافة أجهزة اإلقراض السابقة وتـم تحويـل         ١٩٥٩الصادر في عام    ٥٠المؤسسة رقم   

 لها إلى مؤسـسة اإلقـراض       العائدة السائلةموجوداتها ومطلوباتها والديون و األموال      

هذا وتعتبر المؤسسة هي المصدر     ،١/٨/١٩٦٠الزراعي التي باشرت أعمالها فعال في       

  .الرسمي الرئيسي المتخصص  في عملية التمويل الزراعي 
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  ياسة التمويل الزراعي في مؤسسة اإلقراض الزراعيس
 

 للمؤسسة بالغايات واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد   ةلعامايتمثل اإلطار العام للسياسة     

 مؤسسة اإلقراض الزراعي بهدف اإلسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها           أنشئت

ي للمزارعين وذلك من خالل     وزيادة اإلنتاج وتحسينه كما ونوعا ورفع المستوى المعيش       

البرامج االقراضية المختلفة وخاصة الموجهة منها لفئـات مـستهدفة فـي المجتمـع              

وتشتمل هذه البرامج على قروض مختلفة األنواع واآلجال والغايـات وفقـا للقـوانين              

  .  التي تحكم عمل المؤسسة ةواألنظم

  

  كة في المملةاإلسهام اإليجابي في مسيرة التنمية الزراعي
تساهم المؤسسة مساهمه فعاله في عملية التنمية الزراعية في المملكة من خالل توفير 

التمويل الالزم لالستثمارات الزراعية التنموية حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمتها 

مليون دينار  ) ٣٤٢(  نحو ٢٠٠٤ وحتى نهاية عام ١٩٦٠المؤسسة منذ عام 

انتفع بها ) موسمية وقصيرة األجل (وتشغيله ) ل متوسط وطويل األج(كقروض إنمائية 

ألف مزارع  في جميع مناطق المملكة وأنفقت القروض في المجاالت  )١٨١( حوالي 

وحسب الجدول ) ١(أالستثماريه الزراعية الرئيسية الواردة في الرسم البياني رقم 

    :التالي

  

 %       مليون دينار

 ٢٤ ٨٢,٥  الريفيةاعية واألبنيةستغالل األراضي الزراعمار وا

 ١٨  ١ ٦١  تنمية وتطوير مصادر المياه واستغاللها

 ٢٢ ٧٥ تنمية وتطوير الثروة الحيوانية و الدواجن

 ٨ ٢٦ المكينة و التصنيع الغذائي

 ٢٨ ٩٧,٥ شراء مدخالت اإلنتاج الزراعي

ل الفترة هذا ويبين الجدول التالي إجمالي القروض الممنوحة في المؤسسة خال  

 ) .بالمليون دينار(موزعه حسب مجاالت االستثمار) ١٩٦٠/٢٠٠٤(
  

  

 البيان
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  التطوير و التدريب
يرتكز عمل التطوير و التدريب في مؤسسة اإلقراض الزراعي على عنـصر المـوارد              

البشرية من خالل تدريب و تنمية هذا العنصر لالرتقاء بسوية األداء بـشكل مـستدام               

وير كفاءة أداء موظفيها من خالل تـدريبهم وتـأهيلهم          وتسعى المؤسسة دائما إلى تط    

 والمالية والفنيـة    معارف جديدة في المجاالت اإلدارية    بشكل مكثف إلكسابهم مهارات و    

حيـث  ، وصوال إلى تحقيق إنتاجيه  مرتفعة وكفاءة أداء عالية للعنصر البشري فيهـا            

تدريب داخـل و     استفادوا من برامج ال    ٢٠٠٤ موظف خالل عام     ١٦٦أوفدت المؤسسة   

   - :خارج المملكة مبينه على النحو التالي

  
 النسبة المئوية العدد مجاالت الدورات

  %٢١  ٣٥  الدورات اإلدارية

 %٢٢ ٣٧  الدورات المالية و المصرفية

   %٤٠  ٦٧  دورات الحاسوب و استخداماته

 %١٧ ٢٧  المؤتمرات و الندوات و تبادل الخبرات

  %١٠٠  ١٦٦  المجموع

  

 وذلـك  األساسية للعملية اإلداريـة أن التدريب بمفهومه اإلداري هو احد األبعاد      وحيث  

للترابط المنطقي ما بين العنصر البشري والتدريب من اجل استغالل قدرات و مهـارات              

الموظفين بمختلف شرائحهم الوظيفية للنهوض بأعباء العمل وتحسين مستويات األداء          

 لتـتالءم لمؤسسة الناجحة هي المؤسسة دائمة التغير الكميه والنوعية وانطالقا من أن ا    

مع المحيط الذي تعمل فيه من خالل تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين والمـستهدفة             

وتتطلب إدارة القروض الزراعية المفتوحة إدارة جيدة وحكيمة وفي جوانبها المختلفـة            

 عـن   اإلمكـان االبتعاد قـدر     ومراحلها المتسلسلة المتتالية وهو األمر الذي يؤدي إلى       

 فان المؤسسة بصدد إجراء دراسة االحتياجات التدريبيـة         العشوائية في التدريب وعليه   

  .لموظفيها والعمل على أساس نتائجها 
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 منهج اإلقراض الزراعي المراقب 
اإلقراض الزراعي هو مصدر رئيسي من مصادر التمويل التي تعمل على توفير رؤوس 

 المستثمرين في القطاع الزراعي ايه والرأسمالية المختلفة التي يباشرهاألموال التشيغل

.  

لذا يستلزم التوظيف األمثل واالستغالل األحسن والوصول الجيد للمجموعات المستهدفة 

وتتطلب إدارة القروض الزراعية الممنوحة إدارة جيدة وحكيمة في جوانبها المختلفة 

 يفترض بالتالي وجود منهج سليم بهذا الشأن ومراحلها المتسلسلة وهو األمر الذي 

والذي يتضمن بدوره "  اإلقراض الزراعي المراقب أو الموجه أو المستهدف"يتمثل ب 

عمليات جزئيه متتابعة ومنسقه ومتناسقة من البحث واالستقصاء واتخاذ القرارات 

إثناء التنفيذ  والتقييم  لمتابعةاو إثناء التنفيذ المراقبةوأعمال الصرف على أقساط و

  .وإعادة التقييم ما بعد التنفيذ 

وتتم عملية متابعة ومراقبة المشاريع ألمموله بقروض من المؤسسة عبر اإلجراءات 

   -:والجهات المختصة التالية 

بإجراء الكشف الحسي  :مدير الفرع أو رقيب اإلقراض المختص  - أ

األعمال المطلوبة ضمن الغايات والزيارات الميدانية للمشاريع الممولة للتأكيد من إنجاز 

الواردة في الشروط الملحقة بسند الدين بالقسط المصروف واإليعاز بصرف األقساط 

  .المتبقية وفقا لسير األعمال حسب التقارير الواردة من الفرع 

وتعنى بمسؤولية مراقبة  : ومديريه المراقبة على التنفيذاإلدارات اإلقليمية  - ب

وكذلك مراقبة اإلجراءات القانونية ، وصرف أقساط القروض ،تنفيذ المشاريع الزراعية

الخاصة بتنظيم سند الدين والشروط الخصوصية الملحق بها وإيقاع الرهونات 

 .والحجوزات التأمينية والتأكد من  صرف القروض لغاياتها المحددة 

وتعنى بإجراء دراسات تقيميه وتحليل مالي  :مديرية الدراسات والتخطيط  - ت

 .ع الكبرى للتأكد من جدواها االقتصادية ومدى نجاحها وتحقيق أهدافها للمشاري

يعتبر اإلقراض الصحيح المحدد وفق المعايير الفنية والقانونية من أهم األدوات التي 

  تساعد في عملية تحصيل ديون المؤسسة التي منحتها للمزارعين 
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  السياسة التحصيليه 
 النجاح وينعكس ذلك بصوره ايجابية ساما من مقايي التحصيليه  مقياسا هةتعتبر الكفاء

  .على حسن أداء المؤسسة 

 المعمول بها والقوانين األخرى ذات الصلة تقوم ووفقا لقانون المؤسسة واألنظمة

 واستخدام األدوات التحصيليه المختلفة سة وعلى مختلف مستوياتها اإلداريةالمؤس

  . في األوقات المحددة ما أمكنها ذلك بتحصيل استحقاقاتها المالية من عمالئها و

وتراعي المؤسسة بذلك كافة الظروف المحيطة بالقطاع الزراعي من مخاطر  -

 مثل ظروف الجفاف واالختناقات التسويقية وتدني األسعار وحاالت وطارئةاعتيادية 

حيث تختلف تلك الظروف في كثير من جوانبها عن ،  باألمراضاإلصابةوالصقيع 

حيث أن المزارع في كثير من هذه ،  األخرى أالقتصاديةهرتبطة باال نشطنظائرها الم

الظروف يكون غير قادر على تسديد المبالغ ألمستحقه عليه للمؤسسة مما يضطرها 

  .إلعادة جدولة قروضه أو إمهاله لمدة مناسبة بعد دراسة وضعه 

سة تدرس في ونظرا لهذه المخاطر وللحد من هذه المشاكل في المستقبل فان المؤس

الوقت الحاضر إمكانية تأسيس صندوق للتكافل االجتماعي للمقترضين حيث يتم إعفائهم 

  .من القروض عنهم  في حالة الوفاة أو العجز  

باإلضافة إلى أن الحكومة جادة في هذا الوقت لتأسيس صندوق للتأمين الزراعي أو 

  .خطار التي تواجههم إدارة الكوارث الطبيعية لمساعدة المزارعين في درء األ

 هأما في الحاالت التي تثبت فيها عدم نية المقترض على تسديد المبالغ المستحقة علي

للمؤسسة بالرغم من قدرته المالية على ذلك فتقوم المؤسسة باتخاذ اإلجراءات 

المناسبة بحقه حيث تم استحداث وحدة الشؤون القانونية وقد أسند إليها متابعة  كافة 

 وقد أسهمت هذه الوحدة بشكل فاعل في رفد عملية التحصيالت وفقا لقانون ،القضايا

  .وأنظمة المؤسسة والقوانين األخرى المعمول بها كقانون تحصيل األموال األميرية 
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  البرامج االقراضيه ألموجهه
 متخصصة موجهه لفئات محدده منها ما مؤسسة بتبني وتطوير برامج اقراضيةقامت ال

 منة مثل برنامج إقراض األسر الريفية وبرنامج الفئات العاطلة عن العمل قد تم االنتهاء

ومشروع تنويع مصادر الدخل ومنها ما هو قائم وتمولها المؤسسة سواء من مصادرها 

  :التمويلية الذاتية أو من مصادر خارجية وهذه البرامج هي 
 

  

  يلة مشروع إدارة المصادر الزراعية لمحافظتي الكرك والطف-:أوال 

 - :التعريف بالمشروع وأهدافه •
مشروع إدارة المصادر الزراعية لمحافظتي الكرك والطفيلة  هو مشروع ممول من 

 الهاشمية ومساهمة وخزينة المملكة األردنية) إيفاد (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

دونم على ) ١١٣٨٧٥(المستفيدين ومؤسسة اإلقراض الزراعي ويهدف الستصالح 

  . مليون دينار) ١٣( سبعة سنوات لمختلف النشاطات برأسمال إجمالي حوالي مدار

  - :أهداف المشروع •
تحسين األمن الغذائي والمعيشي للفئة المستهدفة في منطقة عمل  .١

المشروع من خالل  استغالل األراضي الزراعية في الري التكميلي 

  .ومن ثم زراعتها بالمحصول المناسب 

 . إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل دعم األسر الريفية في .٢

  -: الفئة المستهدفة •
يستهدف المشروع صغار المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة التي تقل مساحتها عن 

ن دونم وذلك بغرض الحفاظ على هذه الحيازات وعدم بيعها وتشجيع المستفيدي) ٢٥(

ن أصحاب الحيازات  المدرة للدخل ويمكن للمزارعيعلى المشاركة في برنامج األنشطة

دونم تكملة بقية نشاطاتهم عن طريق قروض توفرها المؤسسة لهذه ) ٢٥(األكثر من 

الغاية ويستهدف أيضا األسر الريفية التي ترأسها النساء للقيام بعمل مشاريع صغيرة 

  .مدره للدخل من خالل التدريب والتأهيل لمثل هذه المشاريع 
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  -:منطقة عمل المشروع  •
 األردن وتغطي أربع مناطق مل المشروع في المرتفعات الجنوبية منتقع منطقة ع

  . هي الكرك والقصر والمزار والطفيلة إدارية

  -:جهة التمويل  •
   للمشروعلممولةاالجهات 

   -:الغايات التي يمولها المشروع  •
  . وتحسين مصادر المياهالتربةحفظ -١

 -:دخلتنويع مصادر ال-٢

  .تربية أغنام  

 .تصنيع حيواني 

 .تصنيع نباتي 

 .تربية دواجن 

 .شراء حصص أراضي لصغار المزارعين -٣

  -:قروض مشروع إدارة المصادر الزراعية لمحافظتي الكرك والطفيله  •
بلغ حجم القروض الممنوحة والمنظم بها سندات دين من مشروع إدارة المصادر 

دينار ) ١٩٦٣٢٩٥( ما مجموعها ٣٠/٦/٢٠٠٣الزراعية منذ بداية المشروع ولغاية 

دينار أي ما ) ١٤٩٠٥٨٨(أردني وبلغت مساهمة الصندوق الدولي في هذه القروض 

دوالر أمريكي في حين كانت مساهمة مؤسسة اإلقراض الزراعي ) ٢١١١٤٨٧(يعادل 

  .دينار أردني ) ٤٦٨٢٠٦(

 نشاطات وأهداف وتوضح البيانات الواردة في الجدول التالي توزيع القروض حسب

  .المشروع 

 المئويةالنسبة بالدينارلمساهمة بالدوالرلمساهمةا اسم الممول

%١٢٨٦٠٢٦٨٩١٠٥٠٧٠٦٩ )إيفاد(صندوق الدولي للتنمية الزراعية

%١٣ر٢٤٨٢٣٩٧١٧٩٠٠٠٠٣  الهاشميةاألردنيةخزينة المملكة 

%١٥ر٢٨٢٨٥٨٨٢٠٠٢٦٤٠٢ مساهمة المزارعين

%٢ر٤٦٧٨٩٦٣٣١٢٧٠٥ مؤسسة اإلقراض الزراعي

%١٨٦٣٩١٤٩١٣١٩٦٥١٧١٠٠ المجموع
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  قروض مشروع إدارة المصادر الزراعية

  ٣٠/٦/٢٠٠٣لمحافظتي الكرك والطفيلة موزعة حسب أهداف ونشاطات القرض حتى

  

 دخلت المرحلة الثانية حيز التنفيذ وبالتالي فان تاريخ انتهاء ٥/٥/٢٠٠٥واعتبار من 

 استكملت جميع شروط نفاذ اتفاقية وذلك بعد أن، ٣٠/٦/٢٠١٣المشروع سيكون في 

القرض الخاص بمساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع إدارة المصادر 

  .الزراعية 

  

  نمشروع إقراض ذوي االحتياجات الخاصة من العسكريي-:ثانيا

  - : التعريف بالمشروع وأهدافه •
ن ما بين مؤسسة اإلقراض تم العمل في هذا المشروع من خالل توقيع اتفاقية تعاو

 لتمويل نالزراعي والجمعية الهاشمية لذوي االحتياجات الخاصة من العسكريي

 بهدف تحسين ١/١١/٢٠٠١المشروعات الفردية والجماعية ألعضاء الجمعية بتاريخ 

  .أوضاعهم المعيشية عن طريق تنويع مصادر دخلهم

 - : الفئة المستهدفة •
وا في سبيل الوطن وتعرضوا لحوادث مؤسفة خالل المتقاعدين العسكريين الذين ضح

  .خدمتهم ألعسكريه مما أدى إصابتهم بإعاقات دائمة
 
 

قروض  الجهة الممولة

 للمزارعين

بالدينار/المجموع  تدريب موظفين شراء سيارة

الصندوق الدولي للتنمية 

 )إيفاد(الزراعية 

١٤٩٥٠٨٨. ٩ ٥٨٨٢٢. ١٥ ٤٠٢٦١. ٩٧١ ١٣٩٦٠٠٥ 

مساهمة مؤسسة 

 اإلقراض الزراعي

٨٢٥,٢٨٧١ ٤٦٥٣٣٥ ---------

- 

٤٦٨٢٠٦. ٨ 

 ١٩٦٣٢٩٥. ٧ ٥٨٨٢٢. ٢ ٤٣١٣٣. ٨ ١٨٦١٣٤٠ المجموع
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  -: آلية العمل  •
 الهاشمية لذوي لجمعيةايتم تأهيل أعضاء ألجمعيه للحصول على القروض من قبل 

 ، والتي يرأسها سمو األمير مرعد بن رعد بن زيدناالحتياجات الخاصة من العسكريي

 خطاب التأهيل إلى المؤسسة التي تقوم بدورها في تقديم القروض لهذه لجمعيةاسل تر

  .الفئة حسب أسس وقواعد اإلقراض المعمول بها في المؤسسة 

  

  -: مجاالت االستثمار  •
مقترضين حال توفر يراعي هذا البرنامج الموجه منح القروض لهذه الفئة من ال

لمقترض نفسه مع التركيز على تمويل المشاريع  أو القدرات ألجسديه لألعماله األسرية

، ألمدره للدخل وذات ألقدره على تحقيق مردود مالي سريع نسبيا لمصلحة المقترض

مثل مشاريع تربية الماعز واألغنام واألبقار الحلوب وتسمين الخراف والعجول وتربية 

،  الغذائية األخرىالدواجن ألمنزليه والنحل والصناعات الغذائية  ومشتقاتها والمنتجات

وكذلك إنتاج األزهار واشتال الخضار والفاكهة والزينة وبعض األعمال الريفية 

  .والفراء وغزل ونسج البسط ) دالجواع(كتصنيع الجلود وصوف الحيوانات إلنتاج

  

   -:سعر الفائدة أو المرابحة  •
 هذه  منح ٢٨/١١/٢٠٠١ تاريخ ١٠٣٩٢لقد قرر مجلس إدارة المؤسسة بالقرار رقم 

عن أسعار الفائدة أو المرابحة % ١القروض بفائدة أو سعر مرابحة تفصيلي يقل بنسبة 

  . المعمول بها في المؤسسة

  

  -:إنجازات المشروع  •
دينار كقروض تنموية إلنشاء ) ٧١٤٠٠(سند بقيمة ) ٢٧(مقترض ونظم ) ٢٤(حصل 

   .  ٣١/١٢/٢٠٠٤ية واستصالح مشاريعهم الزراعية ولتنمية الثروة الحيوانية وذلك لغا
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 : في حوض نهر اليرموكةالزراعي رمشروع تطوير المصاد-:ثالثا
 

مشروع ممول من  الزراعية في حوض نهر اليرموك هو مشروع تطوير المصادر

   :الجهات التالية
  

 مليون دوالر١٠,١ )إيفاد( الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الر مليون دو٥ صندوق أوبك للتنمية الدولية

  مليون دوالر٥ صندوق أبوظبي للتنمية

 مليون دوالر٣,٥ الخزينة

  مليون دوالر٢ المستفيدين

 

مليون دينار وقد ) ١٨,١(مليون دوالر أي ما يعادل) ٢٥,٦(وتبلغ الكلفة اإلجمالية 

   .٢٠٠٦ وينتهي العمل بها عام ٣/٤/٢٠٠٠وقعت االتفاقية بتاريخ 
 

   - :منطقة المشروع •
المشروع أقصى الزاوية الشمالية الغربية من المملكة بين سوريا واألردن تقع منطقة 

وتنفذ نشاطات المشروع في مناطق مختارة من حوض نهر اليرموك محافظتي اربد 

والمفرق وأجزاء من محافظتي جرش وعجلون في المناطق التي ال يقل معدل أمطارها 

و يبلغ عدد سكان الحوض  ٢ كم١٢٣٠ ملم وتبلغ مساحة المشروع الكلية ٢٠٠عن 

  . ألف نسمه ١٣١٢

  أهداف المشروع  •
  -:تتمثل أهداف المشروع بما يلي 

تحسين األمن الغذائي ومستوى الدخل للمزارعين المستهدفين من خالل الحد من تدهور 

التربة واستعادة خصوبتها من اجل االستغالل المستدام لموارد التربة والمياه وذلك من 

   -:خالل

لتربه والمياه اإلنشاء تدابير حماية  فني والمالي للجماعة ألمستهدفهالدعم ال .١

  .وتحسين اإلنتاج الزراعي 

 .تقديم القروض للمشاريع الصغيرة داخل المزارع وخارجها  .٢
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  نشاطات المشروع  •
  .إنشاء تدابير صيانة وحفظ التربة  .١

 .إنشاء أبار جمع المياه   .٢

 .نابيع وقنوات الري الزراعية بالمنطقة تحسين مصادر المياه المختلفة وصيانة الي .٣

 .تحسين شبكة الطرق الريفية والزراعية  .٤

 .إنشاء بساتين وزراعة أشجار مثمره  .٥

 .لمنطقةا في لقائمةادعم وتطوير المؤسسات  .٦

تأهيل وتدريب المستفيدين وخاصة النساء إلنشاء مشاريع تساهم في توزيع مصادر  .٧

 -:الدخل مثل 

   ) رأس ٢٠ال تزيد عن (ام شراء عدد من رؤوس األغن  - أ

األرانب بأعداد  ،الديك الرومي، اإلوز ،البط، الحمام ،تمويل شراء وتربية الدواجن  - ب

 .مناسبة 

  . إنشاء وتأسيس زراعة األعشاب والنباتات الطبية والعطرية -ج

  وتصنيع الفواكه، مخلالت، أغذيه، ع الغذائي ألبان التصني-د

  زليه لمنا إنشاء المشاتل والبساتين -ه

  من األبقار الحلوب والعجول لغايات التسمين ) ٢-١( شراء وتربية -و

   إنشاء وحدات أزهار القطف ضمن البيوت البالستيكية ومعداتها -ز

  -:الشروط الواجب توفرها في المنتفعين 

  أن يكون مقيم في منطقة المشروع  .١

 أن يكون متفرغ للعمل الزراعي  .٢

  دونم ٧٥أن ال تزيد حيازته عن  .٣

  دينار ٢٠٠٠ عن  دخل األسرةدأن ال يزي .٤

  دينار ٦٠٠٠أن ال تزيد قيمة القرض عن  .٥

 ةاألسرأن تكون النساء الريفيات عامالت في الزراعة أو ممن يساهمن في دخل  .٦

أو متفرغة للعمل الزراعي ومقيمه في منطقة المشروع وتعطى األولوية للمؤهالت 

 .بقوائم وزارة الزراعة 
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ض الواحد الموجة للنساء الريفيات في منطقة المشروع هو علما بان سقف القر

  .دينار ٣٠٠٠
 
 

 االجتماعي النوع حسب موزعة اليرموك نهر لحوض الزراعية المصادر تطوير مشروع قروض
 31/12/2004 حتى المؤسسة وفروع  المملكة محافظات في

 
   مشروع القرى الصحية-:رابعا

  
  تعريف المشروع  

نفذت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مشروع القرى الصحية وذلك منـذ عـام              

 بين سكان هذه القرى ويشتمل هذا       ةألوليا بهدف تعزيز مبادئ الرعاية الصحية       ١٩٩٦

 في تلـك    المشروع على عدة أهداف من ضمنها تنميه الموارد االقتصادية واالجتماعية         

  .القرى وذلك كمدخل لتحسين الظروف الصحية للمواطنين 

-٤-١١وقامت مؤسسة اإلقراض الزراعي ووزارة الصحة بتوقيـع اتفاقيـة بتـاريخ             

 مدتها ثالث سنوات قابله للتجديد ولتمويل مشروعات فردية وجماعية لمنتفعـي            ٢٠٠٢

ـ            شروع فـي الـصحة     القرى الصحية الذين يتم ترشيحهم وتأهيلهم من قبـل إدارة الم

  . بالتنسيق مع المؤسسة

  

  

  القروض الزراعية
 

 إناث ذكور

قروض تنويع مصادر 

 ) الريفية المرأة(الدخل 

المجموع الكلي 

   للقروض

 المحافظة
 الفرع

 قيمه عدد قيمه عدد قيمه عدد قيمه عدد

١٠٥٨٠٠ ٣٤ ٤٠٠٠ ٥ ١٦٠٠٠ ٣ ٨٥٨٠٠ ٢٦ اربد

١٨٧٦٨٠ ١٢١ ٢٩٠٠٠ ٣٠ ١٤٩٠٠ ٨ ١٤٣٧٨٠ ٨٣ الرمثا  اربد

١١٤٩٤٠ ٦٦ ٤١٠٠٠ ٤١ ٢٩٠٠ ١ ٧١٠٤٠ ٢٤ بني كنانة

٤٠٨٤٢٠ ٢٢١ ٧٤٠٠٠ ٧٦ ٣٣٨٠٠ ١٢ ٣٠٠٦٢٠ ١٣٣ المجموع

 ٩٤١٥٠ ٣٨ ١٥٠٠٠ ١٥ ٨٥٠٠ ٢ ٧٠٦٥٠ ٢١ المفرق المفرق

 ٥٤٥٠٠ ٢٧ ٨٠٠٠ ٨ ١٥٠٠ ١ ٤٥٠٠ ١٨ جرش جرش

١٠٩٢٥٠ ٣٢ ٣٠٠٠ ٣ ٧٣٥٠ ٢ ٩٨٩٠٠ ٢٧ عجلون عجلون

٦٦٦٣٢٠ ٣١٨ ١٠٠٠٠٠ ١٠٢ ٥١١٥٠ ١٧ ٥١٥١٧٠ ١٩٩ اإلجمالي

 %١٠٠ %١٠٠ %١٥ %٣٢ %٨ %٥ %٧٧ %٦٣ األهمية النسبية
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  -:أهداف المشروع  
تحسين نوعية حياة المواطنين والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة مـن خـالل              

 .تمويل مشاريع صغيرة مدره للدخل 
 

   -:الفئة المستهدفة  
ع تتمثل الفئة المستهدفة للمشروع في أفراد المجتمع المحلي للقرى المشمولة بمـشرو           

القرى الصحية المحددة من قبل إدارة المـشروع فـي وزارة الـصحة ويـتم اختيـار                 

  ".المقترضين من قبل إدارة المشروع  بالتنسيق مع المؤسسة وبالذات األسر األشد فقرا

  

  -:منطقة المشروع  
قرية موزعة على مناطق المملكة المختلفة حيث تـم مـنح القـروض             ) ٣٠(تم اختيار   

 قرية فقط من هذه القرى في مختلف أنحاء المملكة وسيتم المباشرة         )١١(للمنتفعين في   

  .بمنح القروض للقرى األخرى خالل هذه السنة  والسنوات القادمة 

  

  -:الغايات التي يمولها المشروع  
  . والخراف وكذلك تربية النحل والدواجن ل العجونتربيه األغنام واألبقار وتسمي-1

  .العطرية وأزهار القطف والطبية  زراعة األعشاب والنباتات -٢

  . المثمرةر إنشاء مشاتل أال شجا-٣

  .الخ .... ، مخلالن ،  ألبان - التصنيع الزراعي-٤

  . إنشاء أنوال نسيج البسط وصناعة السجاد من المواد المحلية -٥

ة للمؤسسة ويتم ر به قواعد اإلقراض المقرح أي أعمال زراعية تقع ضمن ما تسم-٦

  .  ق بين المؤسسة ووزارة الصحةذلك باالتفا
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  توزيع قروض القرى الصحية

  ٣١/١٢/٢٠٠٤ ةحسب مجاالت االستثمار و النوع االجتماعي لغاي
 إناث ذكور إجمالي القروض

 أنشطة المشروع
 ألقيمه العدد ألقيمه العدد ألقيمه العدد

 ٣٦١٢٠ ٤٩ ٢٠٦٥٥ ٢٧ ٥٦٧٧٥ ٧٦ تربية أغنام

 ٥١٠٠ ٧ ٧٥٠ ١ ٥٨٥٠ ٨ بقارتربية أ

 - - ٨٤٠ ١ ٨٤٠ ١ تربية أرانب

 ٧٥٠ ١ ٧٥٠ ١ ١٥٠٠ ٢ تربية دواجن

 إنتاج حيواني

 ٣٧٥٠ ٥ ٣١٥٠ ٤ ٦٩٠٠ ٩ تربية نحل

 ٤٥٧٢٠ ٦٢ ٢٦١٤٥ ٣٤ ٧١٨٦٥ ٩٦ المجموع

 - - ٧٥٠ ١ ٧٥٠ ١ زراعة أشجار

زراعة نباتات 

 طبية
٣٠٠٠ ٤ - - ٣٠٠٠ ٤ 

 ٧٥٠ ١ - - ٧٥٠ ١ زراعة أشتال
 إنتاج نباتي

زراعة محاصيل 

 شتوية
١٥٠٠ ٢ ٧٥٠ ١ ٢٢٥٠ ٣ 

 ٥٢٥٠ ٧ ١٥٠٠ ٢ ٦٧٥٠ ٩ المجموع

 ٧٥٠ ١ - - ٧٥٠ ١ تصنيع ألبان تصنيع ألبان

 ٧٥٠ ١ - - ٧٥٠ ١ المجموع

 ٤ بقاله
ر٥٠٠

٣١١٢ 
- - ٤ 

ر٥٠٠

٣١١٢ 

  تنمية ريفية ٢١٠٠ ١٠ - - ٢١٠٠ ١٠ ماكينة خياطة

 ٤٠ ١ ٤٠ ١ ٨٠ ٢ خضاضة

 ١٦  وعالمجم
ر٥٠٠

٥٢٩٢ 
١٥ ٤٠ ١ 

ر٥٠٠

٥٢٥٢ 

 ١٢ المجموع الكلي
ر٥٠٠

٨٤٦٥٧ 
٨٥ ٢٧٦٨٥ ٣٧ 

ر٥٠٠

٥٦٩٧٢ 
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  مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة -:خامسا
 مؤسسة إدارةلقد قرر مجلس ، تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي

مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي " قة على انطالقهاإلقراض الزراعي المواف

يتم صرف ، سنوات )٣(مليون دينار لمدة ) ١٥(كبرنامج وطني بقيمة " الفقر والبطالة 

لتنفيذ مشاريع أسرية صغيرة ، ٢٠٠٤ماليين دينار سنويا اعتبارا من مطلع عام ) ٥(مبلغ 

دأ الالمركزية في اتخاذ القرارات ضمن إجراءات ميسرة من خالل تطبيق مب، مدرة للدخل 

على مستوى الميدان ودون الرجوع إلى اإلدارة العامة وذلك تخفيفا على صغار المزارعين 

  .من حيث الوقت والجهد والمال 
  

  أهداف المشروع •

  . المساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الريف والبادية األردنية -١

 .دية واجتماعية متوازنة في كافة مناطق المملكة المساهمة في تحقيق تنمية اقتصا -٢

 .زيادة الدخول ورفع المستوى المعيشي والغذائي لألسر الريفية الفقيرة -٣

 .زيادة مشاركة المرأة الريفية في التنمية الزراعية وتحفزها على العمل في القطاع الزراعي -٤
 

  الفئات المستهدفة •

  لعاطلة عن العمل في المناطق الريفية والبادية األردنيةيشمل المشروع كافة األسر الفقيرة والفئات ا
   
  مجاالت االستثمار •

  المشروع على منح القروض الزراعية الريفية ذات اإلنتاجية السريعة في مجاالت  يركز

  .رأس ) ٢٠(تربية األغنام بحد أعلى  .١

  .  رأس من األبقار الحلوب ٢-١تربية  .٢

  . شاريع الزراعية لخدمة الم٣م٥٠حفر أبار ماء الجمع سعة  .٣

  .تربية الدواجن والطيور بكافة أنواعها وبأعداد مناسبة وتربية األرانب  .٤

  .وصناعة المخلالت ) الخ...،سمن، جميد ، ألبان( تصنيع األلبان ومشتقاتها  .٥

  . خلية ٢٠ -١٠تربية النحل لعدد من  .٦

 .مشاريع تربية األسماك  .٧
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 .   الطبية والعطرية إنشاء المشاتل والبساتين وزراعة النباتات  .٨

  .إنشاء وحدات أزهار القطف ضمن البيوت البالستيكية .٩

   .تمويل شراء األدوات الزراعية المختلفة.١٠
  

   معايير التأهيل لالستفادة من المشروع •

 ارض  لهاأن تكون األسرة مقيمة في ارض المشروع أو في نفس القرية التي تتبع              -١

  المشروع

  عمل جديدةأن يحقق المشروع توفير فرص -٢

 تعطي األولوية لإلفراد الغير مدينين سابقا للمؤسسة -٣

 الريفيةتعطي األولوية لألسر الريفية التي تعيلها أو تشرف عليها المرأة  -٤
 

  حجم القرض واجله  •
وهي عبارة عن قروض متوسطة األجل  ،دينار) ٣٠٠٠(الحد األقصى لهذه القروض  

  .سنوات ) ٥(لمدة 
  

  نسبة الفائدة  •

على القروض الممنوحة من خالل هـذا       %) ٥(فائدة مخفضة وبسيطة مقدارها     تستوفى  

وذلـك حرصـا مـن    ، المشروع وهي اقل من سعر الفائدة المعمول بها في المؤسـسة  

  . من هذا المشروع ألمستهدفهالمؤسسة على دعم الفئات 
  

   الضمانات  •

ـ      تحرصت المؤسسة على قبول بدائل للضمانا      ل الكفـاالت    االعتيادية المعمول بهـا مث

 من اجل تمكين األسر الفقيرة والفئات العاطلة عن العمل االسـتفادة مـن هـذا                العدلية

كاألراضـي و   (المشروع سيما وان هذه الفئة ال يتوفر لدى معظمها أموال غير منقولة             

  ).العقارات 
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   ٢٠٠٤ إجمالي مخصصات المشروع لعام  •

  ٢٠٠٤هذا المشروع خالل عام ماليين دينار ل) ٥(قامت المؤسسة بتخصيص مبلغ 

  .أسرة ) ٢٠٠٠(استفاد منه أكثر من 

  

  وفقا لألبعاد التالية٣١/١٢/٢٠٠٤إنجازات المشروع حتى  •
   األقاليمبحس •

  )دينار(إجمالي قيمة القروض الممنوحة   إجمالي عدد المستفيدين   األقاليم

  ١٤٨٢٧٠٠  ٦٩٥  إقليم الشمال

  ١٤٨٦٦٣٠  ٦٢٦  إقليم الوسط

  ١٩٠٦٦٠٠  ٧٤٦  وبإقليم الجن

  ٤٨٧٥٩٣٠  ٢٠٦٧  المجموع 

 
  حسب مجاالت االستثمار  •

  المجموع   إقليم الجنوب   إقليم الوسط  إقليم الشمال  مجاالت االستثمار 

  ١٤١٥  ٥٧١  ٤٩٨  ٣٤٦  مشاريع تربية األغنام 

  ٢٤٣  ١  ٢٢  ٢٢٠  مشاريع تربية األبقار 

  ٢٦٠  ١٦٤  ٥٧  ٣٩  مشاريع تصنيع األلبان 

  ٣١  ١  ١  ٢٩  األراضي مشاريع استصالح

  ١١٨  ٩  ٤٨  ٦١  أخرى

  ٢٠٦٧  ٧٤٦  ٦٢٦  ٦٩٥  المجموع 

  

  حسب الفئة ألمستهدفه  •
  األهمية النسبية   المجموع   إقليم الجنوب   إقليم الوسط  إقليم الشمال  الفئة ألمستهدفه 

  %٤٨  ١٠٠٢  ٤٠١  ٣٢٤  ٢٧٧  ربات اسر 

  %٥٢  ١٠٦٥  ٣٤٥  ٣٠٢  ٤١٨  عاطلة عن العمل 

  %١٠٠  ٢٠٦٧  ٧٤٦  ٦٢٦  ٦٩٥  المجموع 
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  ٢٠٠٤النشاط االقراضي للمؤسسة خالل عام 
مليون دينار لغايات  )١١(بلغ حجم القروض المنظم بها سندات دين خالل العام حوالي 

حيث بلغ ، مشروع زراعي في مختلف مناطق المملكة) ٣٧٦١(إنشاء واستصالح وتطوير 

  .ستوى العام لقروض المؤسسة  المىدينار عل) ٢٩٢٢(معدل ما خص القرض الواحد 

وتم توزيع الحجم الكلي للقروض الزراعية وفقا لعدة أبعاد لعل أهمها المجاالت ، هذا

االستثمارية والمناطق الجغرافية واآلجال الزمنية وفئات الحيازات الزراعية وأحجام 

  -:مبينة على النحو التالي ، القروض الممنوحة وصيغ التمويل والنوع االجتماعي
  

   توزيع القروض حسب المجاالت االستثمارية الزراعية -:أوال 

إلى توزيع القروض المنظم بها سندات دين حسب مجاالت ) ١(تشير بيانات الجدول رقم 

حيث تبين بأن القروض ألموجهه لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية والدواجن ، االستثمار

من إجمالي %) ٤٦,٧(ر شكلت ما نسبته مليون دينا) ٥,١(وبلغت ، جاءت بالمرتبة األولى

القروض وقد تركزت في مشاريع تربية األغنام واألبقار والدواجن والنحل ولوازمها 

  .المختلفة 

وجاءت القروض ألموجهه العمار واستغالل األراضي الزراعية وزراعتها باألشجار 

من %) ٣١,٣(مليون دينار شكلت ما نسبته ) ٣,٤(وبلغت ، المثمرة بالمرتبة الثانية

 لتنمية وتطوير مصادر المياه على المرتبة لموجهةاوحصلت القروض ، إجمالي القروض

، من إجمالي القروض%) ٩,٧(مليون دينار شكلت ما نسبته ) ١,١(حيث بلغت ، الثالثة

تركزت في مجاالت تنمية واستغالل المياه الجوفية كمشاريع اآلبار االرتوازية واستغالل 

   . كاالقنية والينابيع وإنشاء شبكات الري المختلفةالمياه السطحية

حيث بلغت ، واحتلت القروض ألموجهه لمشاريع التصنيع الزراعي والميكنة المرتبة الرابعة

تركزت في تمويل شراء ،من إجمالي القروض %) ٩(ألف دينار شكلت ما نسبته ) ٩٨٥(

يع المنتجات الزراعية اآلالت والمعدات الزراعية والمشاريع الخاصة بتجهيز وتصن

 لشراء مدخالن اإلنتاج الزراعي على المرتبة لموجهةاوحصلت القروض ، والغذائية

من إجمالي %) ٣,٣(شكلت ما نسبته ، ألف دينار) ٣٦٨(حيث بلغت قيمتها ، الخامسة

القروض وهي عبارة عن قروض تشغيلية لشراء األعالف والبذار واالشتال واألسمدة 

ية وتسمين الخراف والعجول وشراء الصيصان الالحم والبياض ويالحظ والعالجات الزراع
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 وهذا يساعد لسنةاأن قيمة القروض الممنوحة لمدخالت اإلنتاج الزراعي متدنية في هذه 

  . القروض بسبب عدم وجود حسومات شهريةهمن تقليل المخاطر بعدم التسديد لهذ

 وفقا ٢٠٠٤االت االستثمار لعام توزيع القروض حسب مج) ٢(ويبين الرسم البياني رقم

  .ألهميتها النسبية

   توزيع القروض حسب األقاليم والمحافظات -:ثانياً 
توزيع القروض حسب المحافظات واألقاليم وفقا لمجاالت ) ٢(توضح بيانات الجدول رقم 

حيث تشير إلى أن أقاليم الوسط والشمال والجنوب قد حصلت ، االستثمار الزراعية الرئيسية

من إجمالي القروض الممنوحة خالل %) ٢٦,٧(و%) ٣٩,٢(و%) ٣٤,١(لى ما نسبته ع

أما بالنسبة لتوزيع القروض ، )٣(العام على التوالي كما هو موضح في الرسم البياني رقم 

فقد تبين بأن محافظة اربد قد احتلت المرتبة األولى وبنسبة ، على مستوى المحافظات

ومحافظة البلقاء في %) ١٥,٢(بالمرتبة الثانية وبنسبة وجاءت محافظة الكرك ، %)٢٢,٨(

أما محافظة العاصمة فقد احتلت المرتبة الرابعة وبنسبة ، %)١٢,٨(المرتبة الثالثة وبنسبة 

ومحافظة المفرق ، %)٨,٩(وجاءت محافظة مأدبا بالمرتبة الخامسة وبنسبة %) ٩،٥(

ان وجرش وعجلون والطفيلة وجاءت محافظات مع، %)٧,١(بالمرتبة السادسة وبنسبة 

%) ٣,٩(و%) ٤,٣(و%) ٥(و%) ٥,٩(والزرقاء والعقبة بالمراتب الست األخيرة وبنسب 

  . على التوالي %) ٢,٤(و%) ٢,٩(و

   توزيع القروض حسب آجالها الزمنية -:ثالثا   

توزيع القروض الممنوحة خالل العام وفقا للبعد الزمني ) ٣(توضح بيانات الجدول رقم 

ع في تصنيف القروض حيث شكلت القروض الموسمية والقصيرة والمتوسطة المتب

من إجمالي القروض %) ٦(و%) ٨٤,٩(و %) ٢,٩(و%) ٦,٢(والطويلة األجل ما نسبته 

  .على التوالي 

كما وتوضح البيانات أن إقليم الوسط احتل المرتبة األولى بالنسبة لحجم التمويل للقروض 

 التوالي ىدينار عل) ٣٥٤٩١٠(دينار و) ٤٠٥٠٣٠ ( بلغتالموسمية و طويلة األجل حيث

دينار ) ١٠١٤٥٠(دينار ثم إقليم الجنوب) ٢٦٦١٠٠(دينار و) ١٦٩٦٩٠ (إقليم الشمال

أما بالنسبة للقروض قصيرة ومتوسطة األجل فقد احتل إقليم الشمال ، دينار) ٤٠٦٠٠(و

دينار على ) ٣٧٤٩٥١٧(دينار و) ١١٩١٠٠ (المرتبة األولى حيث بلغة حجم قروضه

دينار ثم إقليم ) ٢٨٧٦٥١٩(دينار و) ١١٧٥٠٠(التوالي يليه إقليم الوسط

  .دينار ) ٢٧٠٥٩٥٠(دينار و) ٨٤٧٣٠(الجنوب
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   توزيع القروض حسب أحجام الحيازات الزراعية -:رابعا   
من إجمالي القروض الممنوحة خالل عام %) ٨٢,٦(أن ) ٤(توضح بيانات الجدول رقم 

دونما ) ٣٠(ت ألصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة التي ال تتجاوز قد خصص٢٠٠٤

من إجمالي %) ٦,٩(كما إن ، من أعداد المشاريع الممولة%) ٩٠,٢(وشكلت ما نسبته 

دونم وشكلت ما نسبته  ) ٦٠-٣١(القروض الممنوحة قد خصصت ألصحاب الحيازات 

لي القروض الممنوحة قد من إجما%) ٣,٥(من أعداد المشاريع الممولة كما إن%) ٤,٤(

من أعداد %) ١,٦(  دونم وشكلت ما نسبته )١٠٠-٦١(خصصت ألصحاب الحيازات 

دونم فقد حصل أصحابها على ) ١٠٠(أما الحيازات التي تزيد عن ، المشاريع الممولة

من أعداد المشاريع الزراعية %) ٢,١(من إجمالي القروض الممنوحة وشكلت %) ٥,٢(

 األرض قد شكلوا ما نلجدول نفسه إلى أن المزارعين الذين ال يملكوكما يشير ا ،الممولة

مما يشير إلى أن ، ٢٠٠٤ي القروض الممنوحة خالل عام من إجمال%) ١,٨(نسبته 

  .التوزيع كان يميل لصالح الفئات الحيازة الصغيرة 

فئات إلى األهمية النسبية للقروض الممنوحة موزعه حسب ال) ٤(ويشير الرسم البياني رقم 

  . الحيازية للمقترضين 

   توزيع القروض حسب فئات أحجام القروض -:خامسا 

أالف دينار ) ٥(أن القروض التي تساوي أو تقل فئاتها عن ) ٥(توضح بيانات الجدول رقم 

%) ٩١,٣(من حجم القروض الممنوحة وغطت ما نسبته نحو %) ٧٢,٣(شكلت ما نسبته 

ألف دينار ) ١٠-٥(وض التي تتراوح فئتها بين كما بلغت نسبة القر، من عدد القروض

في حين بلغت نسبة ، من عدد القروض%) ٦,٣(وغطت ما نسبته %) ١٣,٣(نحو 

%) ١,٨(وغطت ما نسبته %) ٨,٦(ألف دينار ) ٢٠-١٠ (نالقروض التي تتراوح فئاتها م

ر ألف دينا) ٣٠-٢٠(في حين شكلت نسبة القروض التي تتراوح فئاتها ، من عدد القروض

 ألف ٣٠في حين بلغت نسبة القروض التي تزيد عن  ،)٠,٤(وغطت ما نسبته ) ٢,٤(

هذا ويشير الرسم البياني إلى األهمية النسبية ) ٠,٢(وغطت ما نسبته ) ٣,٤(دينار 

  . موزعة حسب فئات أحجامها ٢٠٠٤إلجمالي القروض الممنوحة من المؤسسة خالل عام 

 بأسلوبقا لصيغة المرابحة اإلسالمية مقارنة  توزيع القروض الممنوحة وف-:سادسا 

  الفائدة 
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أن عدد المشاريع الممولة من المؤسـسة وفقـا لـصيغة           ) ٦( توضح بيانات الجدول رقم     

شكلت مـا نـسبته     ، مليون دينار ) ١,٨(مشروعا بقيمة   ) ٦٧١(المرابحة اإلسالمية قد بلغ     

حيث تركزت المـشاريع    ، ٢٠٠٤من قيمة التمويل الكلي للمزارعين خالل عام        %) ١٦,٨(

دينار يليهـا  ) ١٤٩٩٩٧٥(الممولة وفقا لصيغة المرابحة اإلسالمية في إقليم الشمال وبقيمة       

في حين  ، دينار) ١١٥٥٧٥(دينار وإقليم الوسط وبقيمة     ) ٩٧٣٠٠٠(إقليم الجنوب وبقيمة    

 مشروعا شـكلت  ) ٣٠٩٠( الفائدة   ألسلوببلغت عدد المشاريع ألمموله من المؤسسة وفقا        

 وبقيمـة   ٢٠٠٤من قيمة التمويل الكلي للمـزارعين خـالل عـام            %) ٨٣,٢(ما نسبته   

دينار حيث احتل إقليم الوسط الترتيب األول مـن حيـث حجـم اإلقـراض               ) ٩١٣٨٨٤٦(

دينار ثم إقلـيم الجنـوب      ) ٢٨٠٤٤٣٢(دينار ثم إقليم الشمال وبقيمة    ) ٣٦٣٨٣٨٤(وبقيمة

  .   دينار) ٢٦٩٦٠٣٠(وبقيمة

  ع القروض حسب النوع االجتماعي توزي: سابعا 

نسبة الذكور الذين حصلوا على قـروض مـن المؤسـسة بلغـت             ) ٧(يوضح الجدول رقم    

  .لإلناث %) ٣٥,٣(من إجمالي عدد القروض مقابل %) ٦٤,٧(

%) ٧٤,٢(ةمليون دينار بنسب  ) ٨,٢(في حين بلغت قيمة القروض التي حصل عليها الذكور        

من إجمالي قيمـة القـروض      %) ٢٥,٨(ون دينار بنسبة  ملي) ٢,٨(كما حصلت اإلناث على     

   .٢٠٠٤الممنوحة خالل عام 

 موزعـه  ٢٠٠٤قيمة وإعداد القروض الممنوحة خالل عام   ) ٨(وتوضح بيانات الجدول رقم   

إلى تطور قروض المؤسـسة الممنوحـة   ) ٩(في حين يشير الجدول رقم  ، حسب أشهر العام  

  ).٢٠٠٤–١٩٩٥(خالل الفترة
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  ٢٠٠٤ لتحصيلي للمؤسسة خالل عاماط النشا
 ٢٠٠٤إلى أن إجمالي تحصيالت المؤسسة خالل عام ) ١٠(تشير بيانات الجدول رقم 

، مليون دينار) ٣١,٤( المبالغ المستحقة البالغة أصلمليون دينار من ) ٢٣,٢(قد بلغت 

ة في حين بلغت هذه النسب%) ٧٤(حيث بلغت نسبة التحصيالت اإلجمالية لهذا العام 

في إقليم الجنوب %) ٦٦(في إقليم الشمال و %) ٧٢,٥(في إقليم الوسط و%) ٧٩,٢(

.  

و ) ٨,١(و ) ١٠,٧(كما أن قيمة تحصيالت إقليم الوسط والشمال والجنوب قد بلغت 

من إجمالي %) ١٩,٢(و %) ٣٤,٨(و%) ٤٦(مليون دينار شكلت ما نسبته ) ٤,٥(

مشار إليه في الرسم  يب كما هو على الترت٢٠٠٤قيمة تحصيالت المؤسسة لعام 

  ( ) البياني رقم 

تطور قيمة القروض ) ٧(والرسم البياني رقم ) ١١(وتوضح بيانات الجدول رقم 

  ) .٢٠٠٤ – ١٩٩٥(الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة 
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 )١(جدول رقم 
   ٢٠٠٤ أقاليم المملكة خالل عام والفروع ضمنت االستثمار توزيع القروض الممنوحة حسب مجاال

 بالدينار                                                                                                                       

 البيان
اعمار واستغالل 

 األراضي الزراعية
تنمية وتطوير مصادر 

 لها واستغالالمياه

الميكنة 

والتصنيع 

 الزراعي

 الثروة  روتطوي

تنمية الحيوانية 

 والدواجن

شراء  مدخالت 

 اإلنتاج الزراعي
 اإلجمالي

 إقليم الوسط
1421240 480639 244080 1413700 194300 3753959 

 791191 8900 230650 15950 256091 279600 السلط

 211800 55800 77500 17000 25600 35900 الشونة ألجنوبيه

 623973 47000 220850 42250 50673 263200 جنوب عمان

 409950 18200 102850 26250 108800 153850 األغوار الوسطي

 974865 20400 492950 105800 13375 342340 مأدبا

 325450 19000 95500 7000 12500 191450 الزرقاء

 416730 25000 193400 29830 13600 154900 غرب عمان

 4304407 66651 1866865 275826 409062 1686003 إقليم الشمال

 611920 21401 261400 8500 1700 318919 اربد
 545448 2800 180350 56300 127950 178048 جرش

 488826 2300 164150 70326 152700 99350 وادي اليابس

 251027 5300 147500 31000 1977 65250 الرمثا

 784010 13500 438750 59750 102000 170010 المفرق

 465600 1400 155950 18500 6000 283750 عجلون

 603451 1350 267640 19450 16385 298626 بني كنانة

 554125 18600 251125 12000 350 272050 لواء الكورة

 2932730 107025 1855330 465450 173950 330975 إقليم الجنوب

 1277230 78080 753200 364550 28250 53150 الكرك

 565400 26000 417850 35500 18750 67300  معان

 432100 0 295500 22400 30200 84000 الطفيلة

 393800 2945 209280 0 55050 126525 غور الصافي

 264200 0 179500 43000 41700 0 ألعقبه

10991096 367976 5135895 985356 1063651 3438218 المجموع

 100% 3.3% 46.7% 9% 9.7% 31.3% األهمية النسبية
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 )٢(جدول رقم 
  ٢٠٠٤توزيع القروض الممنوحة حسب مجاالت االستثمار في محافظات وأقاليم المملكة خالل عام 

             بالدينار

 البيان
 لاعمار واستغال

األراضي 

  الزراعية

 مصادر رتنمية وتطوي

  واستغاللهاهالميا

يكنة الم

التصنيع 

 الزراعي

تنمية وتطوير 

الثروة 

الحيوانية 

 والدواجن

شراء  

مدخالت 

اإلنتاج 

 الزراعي

 النسبيةاألهمية اإلجمالي

محافظات إقليم 

 الوسط
1421240 480639 244080 1413700 194300 3753959 ٣٤,١%  

  %٩,٥ 1040703 72000 414250 72080 64273 418100 العاصمة

  %٨,٩ 974865 20400 492950 105800 13375 342340 مأدبا

  %٢,٩ 325450 19000 95500 7000 12500 191450 الزرقاء

  %١٢,٨ 1412941 82900 411000 59200 390491 469350 البلقاء

محافظات إقليم 

 الشمال
1686003 409062 275826 1866865 66651 4304407 ٣٩,٢%  

  %٢٢,٨ 2509349 48951 1091815 141276 173112 1054195 اربد

  %٥ 545448 2800 180350 56300 127950 178048 جرش

  %٧,١ 784010 13500 438750 59750 102000 170010 المفرق

  %٤,٣ 465600 1400 155950 18500 6000 283750 عجلون

محافظات إقليم 

 الجنوب
330975 173950 465450 1855330 107025 2932730 ٢٦,٧%  

  %١٥,٢ 1671030 81025 962480 364550 83300 179675 الكرك

  %٥,٢ 565400 26000 417850 35500 18750 67300 معان

  %٣,٩ 432100 0 295500 22400 30200 84000 الطفيلة

  %٢,٤ 264200 0 179500 43000 41700 0 العقبة

1099109 367976 5135895 985356  1063651 3438218 اإلجمالي
6 ١٠٠%  
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  )٣(قم جدول ر

 بالدينار        ٢٠٠٤توزيع القروض الممنوحة حسب آجالها وفروع المؤسسة ضمن أقاليم المملكة خالل عام 

 ياإلجمال األجلطويلة  األجلمتوسط  األجلقصيرة  الموسمية
 البيان

 دينار سند دينار سند دينار سند دينار سند دينار سند

 3753959 1142 354910 48 2876519 931 117500 17 405030 146 طالوس إقليم

 791191 232 77200 10 689291 217 0 0 24700 5 طـالسل

 الشونة

 الجنوبية
7 48300 1 20000 53 128500 1 15000 62 211800 

 623973 192 99300 13 380823 139 39000 4 104850 36 جنوب عمان

 األغوار

 الوسطى
32 76100 1 10000 79 323850 0 0 112 409950 

 974865 354 94760 16 752325 282 23700 5 104080 51  مأدبا

 325450 63 19600 2 280350 53 14300 4 11200 4 اءـالزرق

 416730 127 49050 6 321380 108 10500 2 35800 11 غرب عمان

 4304407 1664 266100 53 3749517 1513 119100 31 169690 67  الشمالإقليم

 611920 260 43600 10 534320 233 21650 5 12350 12 دـارب

 545448 198 64500 10 472198 183 5000 1 3750 4 رشـج

 488826 115 0 0 427076 94 0 0 61750 21 وادي اليابس

 251027 138 4500 1 229427 132 14000 2 3100 3 اـثـالرم

 784010 277 90500 17 619410 249 31000 3 43100 8 رقـالمف

 465600 198 18350 5 438600 185 5200 5 3450 3 لونعج

 603451 267 39150 8 509461 233 12650 10 42190 16 هـبني كنان

 554125 211 5500 2 519025 204 29600 5 0 0 الكورةلواء 

 2932730 955 40600 6 2705950 911 84730 8 101450 30  الجنوبإقليم

 1277230 416 3000 1 1169900 394 58230 6 46100 15 ركـألك

 565400 175 34500 4 514900 169 15000 1 1000 1 نـامع

 432100 140 3100 1 397150 132 11500 1 20350 6 هـلـالطفي

 393800 133 0 0 359800 125 0 0 34000 8 غور الصافي

 264200 91 0 0 264200 91 0 0 0 0 هـبـالعق

1099109 3761 661610 107 9331986 3355 321330 56 676170 243 المجموع
6 

 األهمية

 النسبية
%6.5 %6.2 %1.5 %2.9 %89.2 %84.9 %2.8 %6 %100 %100 
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  )٤(جدول رقم 

توزيع القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية الزراعية للمقترضين والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام 

٢٠٠٤  

  

  

  

  

 اجمالي بدون أرض ١٠٠اكبر من   دونم١٠٠-٦١  دونم٦٠-٣١  دونم٣٠لغاية 
 اسم الفرع

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

 3753959 1142 143610 42 240373 30 224341 33 286830 72 2858805 965  إقليم الوسط

 791191 232 14000 6 7500 3 50091 7 23000 4 696600 212  السلط

الشونة 

 جنوبيهأل
53 138300 6 48500 2 15000 0 0 1 10000 62 211800 

 623973 192 0 0 45873 6 64500 6 29500 12 484100 168 جنوب عمان

األغوار 

 الوسطى
73 212300 19 93900 4 34500 0 0 16 69250 112 409950 

 974865 354 40060 15 40000 15 49250 12 73350 28 772205 284 مأدبا

 325450 63 0 0 135000 2 8000 1 3000 1 179450 59 ءالزرقا

 416730 127 10300 4 12000 4 3000 1 15580 2 375850 116 غرب عمان

 4304407 1664 15500 7 260600 37 130200 21 321370 64 3576737 1535 إقليم الشمال

 611920 260 1000 1 2250 2 0 0 47570 5 561100 252 اربد

 545448 198 1500 1 4000 2 0 0 32600 7 507348 188 جرش

 488826 115 0 0 100000 3 11000 2 115250 18 262576 92 وادي اليابس

 251027 138 5000 4 11000 6 2500 2 47500 10 185027 116 الرمثا

 784010 277 8000 1 96300 11 89600 6 29500 4 560610 255 المفرق

 465600 198 0 0 2300 1 3300 2 19000 10 441000 185 عجلون

 603451 267 0 0 24500 4 5250 4 14650 5 559051 254 بني كنانة

 554125 211 0 0 20250 8 18550 5 15300 5 500025 193 لواء الكورة

 2932730 955 37300 14 69250 13 23800 6 154400 30 2647980 892 إقليم الجنوب

 1277230 416 1800 1 23250 4 14800 3 27500 4 1209880 404 الكرك
 565400 175 32000 11 10000 2 0 0 28500 6 494900 156 معان
 432100 140 0 0 24500 3 9000 3 34400 10 364200 124 الطفيلة

 393800 133 1500 1 0 0 0 0 58000 8 334300 124 غور الصافي
 264200 91 2000 1 11500 4 0 0 6000 2 244700 84 ألعقبه

 10991096 3761 196410 63 570223 80 378341 60 762600 166 9083522 3392 المجموع

 %100 %100 %1.8 %1.7 %5.2 %2.1 %3.5 %1.6 %6.9 %4.4 %82.6 %90.2 النسبة
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 )٥(جدول رقم 
 ٢٠٠٤والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام  توزيع القروض الممنوحة حسب فئات أحجامها

  إجمالي  منأكثر 30000 20001-30000 10001-20000 5001-10000 5000لغاية 
 فرعاسم ال

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

 3753959 1142 193000 6 109964 6 429680 32 499450 67 2521865 1031 إقليم الوسط

 791191 232 0 0 25091 1 98600 7 91350 11 576150 213 السلط

الشونة 

 ألجنوبيه
54 106800  4 35000 4 70000 0 0 0 0 62 211800 

 623973 192 40000 1 22873 1 78000 5 104500 14 378600 171 جنوب عمان

األغوار 

 الوسطى
99 247950 8 61000 3 49000 2 52000 0 0 112 409950 

 974865 354 30000 3 10000 2 59500 8 114250 18 761115 323 مأدبا

 325450 63 123000 2 0 0 30000 2 18000 2 154450 57 الزرقاء

 416730 127 0 0 0 0 44580 3 75350 10 296800 114 غرب عمان

 4304407 1664 176000 2 85151 4 388400 23 521336 98 3133520 1537 إقليم الشمال

 611920 260 0 0 32151 2 33700 4 99300 15 446769 239 اربد

 545448 198 0 0 23000 1 80000 6 75150 11 367298 180 جرش

 488826 115 96000 1 0 0 170000 5 12500 15 210326 94 وادي اليابس

 251027 138 0 0 0 0 0 0 33000 4 218027 134 الرمثا

 784010 277 80000 1 0 0 50500 3 57750 8 595760 265 المفرق

 465600 198 0 0 0 0 14300 2 76950 15 374350 181 عجلون

 603451 267 0 0 30000 1 26900 2 69311 14 477240 250 بني كنانة

 554125 211 0 0 0 0 13000 1 97375 16 443750 194 لواء الكورة

 2932730 955 0 0 73045 3 129200 12 420430 72 2310055 868 إقليم الجنوب

 1277230 416 0 0 0 0 87000 7 181930 24 1008300 385 الكرك

 565400 175 0 0 23000 1 30500 3 49500 6 462400 165 معان

 432100 140 0 0 0 0 11700 2 73000 10 347400 128 الطفيلة

 393800 133 0 0 50045 2 0 0 77800 11 265955 120 غور الصافي

 264200 91 0 0 0 0 0 0 38200 21 226000 70 العقبة

 10991096 3761 369000 8 268160 13 947280 67 1441216 237 7965440 3436 المجموع

 %100 %100 %3.4 %0.2 %2.4 %0.4 %8.6 %1.8 %13.3 %6.3 %72.3 %91.3 النسبة
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  )٦(جدول رقم 

  ٢٠٠٤         توزيع القروض الممنوحة وفقا لمنهج المرابحة اإلسالمية وأسلوب الفائدة خالل عام 
@ @

 البيان  المرابحة اإلسالمية  قروض بفائدة دينار  اإلجمالي

   دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند

 إقليم الوسط  ١١٥٥٧٥  ٣٣  ٣٦٣٨٣٨٤  ١١٠٩  ٣٧٥٣٩٥٩  ١١٤٢

  غرب عمان  ٢٦٠٠  ١  ٤١٤١٣٠  ١٢٦  ٤١٦٧٣٠  ١٢٧

  جنوب عمان  ٦٥٠٠  ٣  ٦١٧٤٧٣  ١٨٩  ٦٢٣٩٧٣  ١٩٢

  الزرقاء  ١٢٧٠٠  ٦  ٣١٢٧٥٠  ٥٧  ٣٢٥٤٥٠  ٦٣

  مأدبا  ٨٣٢٧٥  ١٩  ٨٩١٥٩٠  ٣٣٥  ٩٧٤٨٦٥  ٣٥٤

  السلط  ٨٠٠٠  ٣  ٧٨٣١٩١  ٢٢٩  ٧٩١١٩١  ٢٣٢

  األغوار الوسطى  ٢٥٠٠  ١  ٤٠٧٤٥٠  ١١١  ٤٠٩٩٥٠  ١١٢

  الشونة الجنوبية  ٠  ٠  ٢١١٨٠٠  ٦٢  ٢١١٨٠٠  ٦٢

  إقليم الشمال ١٤٩٩٩٧٥  ٥٧٤  ٢٨٠٤٤٣٢  ١٠٩٠  ٤٣٠٤٤٠٧  ١٦٦٤

  اربد  ٢٤٨٩٠٠  ٩٨  ٣٦٣٠٢٠  ١٦٢  ٦١١٩٢٠  ٢٦٠

  جرش  ٦٦٨٥٠  ١٨  ٤٧٨٥٩٨  ١٨٠  ٥٤٥٤٤٨  ١٩٨

  األغوار الشمالية  ٦٤١٥٠  ١٧  ٤٢٤٦٧٦  ٩٨  ٤٨٨٨٢٦  ١١٥

  الرمثا  ١٧٠٠٠  ٦  ٢٣٤٠٢٧  ١٣٢  ٢٥١٠٢٧  ١٣٨

  المفرق  ١١٥٣٠٠  ٥٢  ٦٦٨٧١٠  ٢٢٥  ٧٨٤٠١٠  ٢٧٧

  عجلون  ٣١٤٨٠٠  ١٢٢  ١٥٠٨٠٠  ٧٦  ٤٦٥٦٠٠  ١٩٨

  بني كنانة  ٢١٤٨٠٠  ٩٠  ٣٨٨٦٥١  ١٧٧  ٦٠٣٤٥١  ٢٦٧

  الكورة  ٤٥٨١٧٥  ١٧١  ٩٥٩٥٠  ٤٠  ٥٥٤١٢٥  ٢١١

  إقليم الجنوب  ٢٣٦٧٠٠  ٦٤  ٢٦٩٦٠٣٠  ٨٩١  ٢٩٣٢٧٣٠  ٩٥٥

  الكرك  ٩٧٣٠٠  ٢٧  ١١٧٩٩٣٠  ٣٨٩  ١٢٧٧٢٣٠  ٤١٦

  معان  ٤٢٠٠٠  ٦  ٥٢٣٤٠٠  ١٦٩  ٥٦٥٤٠٠  ١٧٥

  الطفيلة  ٩٢٤٠٠  ٢٩  ٣٣٩٧٠٠  ١١١  ٤٣٢١٠٠  ١٤٠

  غور الصافي  ٥٠٠٠  ٢  ٣٨٨٨٠٠  ١٣١  ٣٩٣٨٠٠  ١٣٣

  العقبة  ٠  ٠  ٢٦٤٢٠٠  ٩١  ٢٦٤٢٠٠  ٩١

  المجمـــوع ١٨٥٢٢٥٠  ٦٧١  ٩١٣٨٨٤٦  ٣٠٩٠ ١٠٩٩١٠٩٦  ٣٧٦١

  األهمية النسبية  %١٦,٨  %١٧,٨  %٨٢,٢  %٨٣,٢  %١٠٠ %١٠٠

@ @
@ @
@ @
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@ @
  )٧(جدول رقم 

  ٢٠٠٤ عام لخال االجتماعي وعالن توزيع القروض الممنوحة حسب

  
@ @
@ @
@ @

  اإلجمالي  إناث  ذكور
  البيان

  دينار  سند  دينار  سند  دينار  سند

  ٣٧٥٣٩٥٩  ١١٤٢  ٨٥٧٤٥٠  ٣٤٣  ٢٨٩٦٥٠٩  ٧٩٩  إقليم الوسط

  ٧٩١١٩١  ٢٣٢  ١٢٤٢٠٠  ٤٥  ٦٦٦٩٩١  ١٨٧  السلط

  ٢١١٨٠٠  ٦٢  ٥٠٠٠٠  ٢٧  ١٦١٨٠٠  ٣٥  الشونة الجنوبية

  ٦٢٣٩٧٣  ١٩٢  ١٠٨٣٥٠  ٤٠  ٥١٥٦٢٣  ١٥٢  جنوب عمان

  ٤٠٩٩٥٠  ١١٢  ٨٠٧٥٠  ٣٢  ٣٢٩٢٠٠  ٨٠  األغوار الوسطى

  ٩٧٤٨٦٥  ٣٥٤  ٣٢٨٤٥٠  ١٣٧  ٦٤٦٤١٥  ٢١٧  مأدبا

  ٣٢٥٤٥٠  ٦٣  ٦٨٤٠٠  ٢٦  ٢٥٧٠٥٠  ٣٧  الزرقاء

  ٤١٦٧٣٠  ١٢٧  ٩٧٣٠٠  ٣٦  ٣١٩٤٣٠  ٩١  غرب عمان

  ٤٣٠٤٤٠٧  ١٦٦٤  ١٠٨٨١١٧  ٦٢٠  ٣٢١٦٢٩٠  ١٠٤٤  إقليم الشمال

  ٦١١٩٢٠  ٢٦٠  ١٣٠٦٧٠  ٨٠  ٤٨١٢٥٠  ١٨٠  اربد

  ٥٤٥٤٤٨  ١٩٨  ١٠٩٥٢٠  ٥٩  ٤٣٥٩٢٨  ١٣٩  جرش

  ٤٨٨٨٢٦  ١١٥  ٩٧٦٠٠  ٤١  ٣٩١٢٢٦  ٧٤  األغوار الشمالية

  ٢٥١٠٢٧  ١٣٨  ١٠٣٩٧٧  ٨٧  ١٤٧٠٥٠  ٥١  الرمثا

  ٧٨٤٠١٠  ٢٧٧  ٢٠٥٦٠٠  ١٢٢  ٥٧٨٤١٠  ١٥٥  المفرق

  ٤٦٥٦٠٠  ١٩٨  ١٢٣٨٠٠  ٦٨  ٣٤١٨٠٠  ١٣٠  عجلون

  ٦٠٣٤٥١  ٢٦٧  ١٨٧٧٥٠  ١٠٩  ٤١٥٧٠١  ١٥٨  بني كنانة

  ٥٥٤١٢٥  ٢١١  ١٢٩٢٠٠  ٥٤  ٤٢٤٩٢٥  ١٥٧  الكورة

  ٢٩٣٢٧٣٠  ٩٥٥  ٨٨٥٤٠٥  ٣٦٥  ٢٠٤٧٣٢٥  ٥٩٠  إقليم الجنوب

  ١٢٧٧٢٣٠  ٤١٦  ٥٣٩٦٥٠  ٢١٩  ٧٣٧٥٨٠  ١٩٧  الكرك

  ٥٦٥٤٠٠  ١٧٥  ٨٣٠٥٠  ٣٠  ٤٨٢٣٥٠  ١٤٥  معان

  ٤٣٢١٠٠  ١٤٠  ٨٩١٠٠  ٣٧  ٣٤٣٠٠٠  ١٠٣  الطفيلة

  ٣٩٣٨٠٠  ١٣٣  ١٢٧١٠٥  ٦١  ٢٦٦٦٩٥  ٧٢  غور الصافي

  ٢٦٤٢٠٠  ٩١  ٤٦٥٠٠  ١٨  ٢١٧٧٠٠  ٧٣  العقبة

  ١٠٩٩١٠٩٦  ٣٧٦١  ٢٨٣٠٩٧٢  ١٣٢٨  ٨١٦٠١٢٤  ٢٤٣٣  المجمـــوع

  %١٠٠  %١٠٠  %٢٥,٨  %٣٥,٣  %٧٤,٢  %٦٤,٧  األهمية النسبية
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  )٨(جدول رقم 

  ٢٠٠٤توزيع القروض الممنوحة حسب األشهر خالل عام 

  األهمية النسبية  )بالدينار(قيمة القروض   عدد القروض  الشهر

  %٣,٥  ٣٨٦٣٠٠  ١٢١  كانون ثاني

  %٥,٦  ٦١٩٩٢٥  ٢٦٨  شباط

  %١٤,٣  ١٥٧٤٤٩٨  ٥٧٧  آذار

  %١٣,٨  ١٥١٩٦٤٩  ٥١٥  نيسان

  %١٤,٦  ١٦٠٨٥٤٠  ٤٤٩  أيار

  %٨,٩  ٩٨٠٦٥٢  ٣٥٨  حزيران

  %٥,٦  ٦١٠٢٥٠  ٢٠٧  تموز

  %٧,٨  ٨٦٠٥٥٠  ٣٤٣  آب

  %٧  ٧٦٩٢٠٠  ٢٤٨  أيلول

  %٧,٩  ٨٧٠٢٨٢  ٢٨٦  تشرين األول

  %٥,٤  ٥٩١١٣٠  ٢١٩  تشرين الثاني

  %٥,٥  ٦٠٠١٢٠  ١٧٠  كانون األول

  %١٠٠  ١٠٩٩١٠٩٦  ٣٧٦١  المجموع

  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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  )٩(جدول رقم 

  )٢٠٠٤-١٩٩٥( الفترة ل وقيمة القروض الممنوحة من المؤسسة خالدداتطور أع

  اإلجمالي  القروض التشغيلية  القروض اإلنمائية

  السنة
عدد 

  القروض

قيمة القروض 

  دينار

عدد 

  القروض

قيمة القروض 

  دينار

عدد 

  القروض

قيمة القروض 

  دينار

١٩٣٤٥٢٢٧  ٦٣٩١  ٦٦٠٣٦١٠  ٣١٨٠ ١٢٧٤١٦١٧  ٣٢١١  ١٩٩٥  

٢١١٨٨٣١٩  ٧٦٢٧  ٨٢٤٩٢٨٥  ٣٧٨٣ ١٢٩٣٩٠٣٤  ٣٨٤٤  ١٩٩٦  

١٦٧٩٧٣٣١  ٦١٧٤  ٦٥١٨٥٩٦  ٣٥٢٥ ١٠٢٧٨٧٣٥  ٢٦٤٩  ١٩٩٧  

١٩٦٨٠٩٠٠  ٧٢٤٨  ٨٠٩٧٩٠٨  ٤١٦١ ١١٥٨٢٩٩٢  ٣٠٨٧  ١٩٩٨  

٢٧٣٦٨٩٤٤  ١٠٠٠٣ ١٦٧٣٩٥٥٩  ٦٨٨٩ ١٠٦٢٩٣٨٥  ٣١١٤  ١٩٩٩  

٢٠٨٩١٣٧٥  ٨٢٦٠  ٤١٦٢٤٢٠  ١٦٧٧ ١٦٧٢٨٩٥٥  ٦٥٨٣  ٢٠٠٠  

١٣٣٧٦٩٥١  ٤١٦٦  ١١٠٧٠٨٧  ٢٠٦ ١٢٢٦٩٨٦٤  ٣٩٦٠  ٢٠٠١  

١٧١٩٩٥٢٢  ٤٦٦٩  ٤٣١٤٩٣٩  ١٣٧٤ ١٢٨٨٤٥٨٣  ٣٢٩٥  ٢٠٠٢  

١٣٢٠٦١٥٥  ٣٨٥٤  ١٦١٢٧٤٥  ٤٤٤ ١١٥٩٣٤١٠  ٣٤١٠  ٢٠٠٣  

١٠٩٩١٠٩٦  ٣٧٦١  ٩٩٧٥٠٠  ٢٩٩  ٩٩٩٣٥٩٦  ٣٤٦٢  ٢٠٠٤  

  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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  )١٠(جدول رقم 

  ٢٠٠٤إجمالي المبالغ المستحقة والمحصلة من القروض خالل عام 

  نسبة التحصيالت  المبالغ المحصلة   المستحقةالمبالغ
  البيان

  اإلجمالية  دينار  دينار

  %٧٩,٢  ١٠٦٧٠٤٥٦  ١٣٤٧١١٢٧  إقليم الوسط

  %٦٦,٦  ١٢٤٤٠٨٠  ١٨٣٦٩٧١  غرب عمان

  %٧٩,٥  ٢٥٣١١٣٩  ٣١٨٤٠٨٦  جنوب عمان

  %٩٤,١  ١١٥٢٤١٩  ١٢٢٤٦٤٨  الزرقاء

  %٨١,٥  ١٦٩٦٧٣٥  ٢٠٨١٩٠٠  مأدبا

  %٧٥,٤  ٢٠٣٠٧١١  ٢٦٩٤٢٢٦  السلط

  %٩٢,٦  ١١٣٤٤٢٥  ١٢٢٤٦٤٨  األغوار الوسطى

  %٧١,٩  ٨٨٠٩٤٧  ١٢٢٤٦٤٨  الشونة الجنوبية

  %٧٢,٥  ٨٠٨٠٠٠٨  ١١١٤٤٢٩٠  إقليم الشمال

  %٦٧,٧  ١١٦١١٠٥  ١٧١٤٥٠٨  اربد

  %٧٠,٥  ٩٤٩٩٢٦  ١٣٤٧١١١  جرش

  %٧٦,١  ٩٣١٩٠٥  ١٢٢٤٦٤٨  األغوار الشمالية

  %٧٨,١  ٥٧٣٥٥٢  ٧٣٤٧٨٩  الرمثا

  %٧٠,٣  ٢١٥١٤٦٤  ٣٠٦١٦١٩  المفرق

  %٨٠,٢  ١٠٨٠٠٤٣  ١٣٤٧١١١  عجلون

  %٦٦,٢  ٧٢٩٩٥٦  ١١٠٢١٨٢  بني كنانة

  %٨٢  ٥٠٢٠٥٧  ٦١٢٣٢٢  الكورة

  %٦٦  ٤٤٤٦٢٤٨  ٦٧٣٥٥٦٠  إقليم الجنوب

  %٦١,٣  ١٨٧٧٨٣٧  ٣٠٦١٦١٩  الكرك

  %٦٢,٥  ٦٨٨٤٣٠  ١١٠٢١٨٢  معان

  %٧٢,٦  ٨٨٩٣٧٢  ١٢٢٤٦٤٨  الطفيلة

  %٧٨,٦  ٦٧٣٧٩٢  ٨٥٧٢٥٢  غور الصافي

  %٦٤,٧  ٣١٦٨١٧  ٤٨٩٨٥٩  العقبة

  %٧٤  ٢٣١٩٦٧١٢  ٣١٣٥٠٩٧٧  المجموع
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  )١١(جدول رقم 

-١٩٩٥(تطور إجمالي القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المزارعين المقترضين خالل الفترة 

٢٠٠٥(  
  بالمليون دينار          

  إجمالي المبالغ المحصلة  إجمالي القروض الممنوحة  السنة

١٥,٢  ١٩,٣  ١٩٩٥  

١٨,٢  ٢١,٢  ١٩٩٦  

١٩,٩  ١٦,٨  ١٩٩٧  

١٨,٧  ١٩,٧  ١٩٩٨  

٢٣  ٢٧,٤  ١٩٩٩  

٢٤,٧  ٢٠,٩  ٢٠٠٠  

٢٠,٧  ١٣,٣  ٢٠٠١  

١٩,٥  ١٧,٢  ٢٠٠٢  

٢٢,١  ١٣,٢  ٢٠٠٣  

٢٣,٢  ١١  ٢٠٠٤  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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  ٢٠٠٤أرصدة القروض القائمة على المزارعين في نهاية عام 
@ @

صدة القروض القائمة على المزارعين               إلى توزيع أر       )   ١٢( تشير بيانات الجدول رقم           

لمملكة             ليم ا قا لمؤسسة ضمن أ حيث بلغ إجمالي األرصدة في نهاية              ،   حسب فروع ا

ويشير الجدول بان        ،   قرض زراعي قائم        )   ٤٣٠٩٧( مليون دينار تشمل      )   ٩٧,٤( العام   

مليون دينار وشكلت       )   ٥٦,٦( أالف دينار قد بلغت        ) ١٠( أرصدة  القروض التي ال تتجاوز             

) ٢٠-١٠( في حين بلغت أرصدة القروض التي تتراوح فئاتها بين                    % )   ٧٥( ما نسبته  

) ٢٠( أما األرصدة التي تجاوزت            % )   ١١( مليون دينار وشكلت      )   ١٠( ألف دينار ما قيمته       

من إجمالي     % )   ١٥( مليون دينار وشكلت ما نسبته        )   ١٤( ألف دينار فقد بلغت قيمتها        

 غالبية   أن  لواردة أعاله         ويالحظ من النسب ا       ، ٢٠٠٤األرصدة القائمة في نهاية عام             

  .األرصدة هي لقروض ممنوحة أصال لصغار المزارعين 
@ @

لقائمة موزعه حسب آجال القروض                                      دناه إلى أرصدة القروض ا لبيانات أ وتشير ا

  .الممنوحة

  

  عدد القروض  أنواع القروض
أرصدة القروض القائمة 

  )مليون دينار(
  األهمية النسبية

  القروض التشغيلية

  )يرة األجلالموسمية وقص(
٧,٥  ٧٣٤٠٣٩٤  ٢٧٩٩%  

المتوسطة (القروض اإلنمائية 

  )وطويلة األجل
٩٢,٥  ٩٠٠١٩٨٧٢  ٤٠٢٩٨%  

  %١٠٠  ٩٧٣٦٠٢٦٦  ٤٣٠٩٧  اإلجمالي

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @
@ @

 )١٢(جدول رقم  
 ٢٠٠٤أرصدة القروض ألقائمه على المزارعين المقترضين موزعه حسب الفروع ضمن أقاليم المملكة كما هي في نهاية عام 

 10001-20000 5001-10000  دينار٥٠٠٠لغاية 
30000-
 البيان االجمالي ٣٠٠٠٠اكثر من  20001

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

 42330478 15279 4889672 84 2587227 219 5150167 377 7978472 1203 21724940 13396  الوسطإقليم

 4459042 2107 170891 3 86610 3 538382 38 938077 138 2725082 1925 غرب عمان

 10196807 2834 2314709 37 1038530 123 1204689 85 1758186 244 3880693 2345  جنوب عمان

 4061236 1269 748957 12 385627 15 398555 27 608405 97 1919692 1118 الزرقاء

 9254562 3856 239908 6 166496 7 796090 57 2063910 303 5988158 3483 مادبا

 6596969 2464 300638 8 428459 43 1078933 88 1319754 186 3469185 2139 السلط

 3905367 1438 572905 7 182612 7 453706 34 764365 162 1931779 1228  الوسطىاألغوار

 3856495 1311 541664 11 298893 21 679812 48 525775 73 1810351 1158 الشونه الجنوبيه

 ٣٢٩٩١٣٩٩ ١٥٠٩٣ 3172753 58 1931529 78 3386743 243 5601095 894 18899279 13820 اقليم الشمال

 4469510 2401 291418 3 136917 5 346502 25 806889 140 2887784 2228 اربد

 3171551 1608 328433 5 201658 9 295613 22 514316 94 1831531 1478 جرش

 3975624 1691 136000 2 139620 6 451303 33 807034 121 2441667 1529 ليه الشمااألغوار

 1928758 1289 0 0 24318 1 59390 5 340674 49 1504376 1234 الرمثا

 9831361 2745 1757864 41 1247792 50 1604008 109 1655699 233 3565998 2312 المفرق

 3981842 1866 351877 3 50530 2 274996 22 771381 155 2533058 1684 عجلون

 3885502 2477 307161 4 130694 5 247107 18 431943 60 2768597 2390 بني كنانه

 1747251 1016 0 0 0 0 107824 9 273159 42 1366268 965 الكورة

  ٢٢٠٣٨٣٧٨ 12725  878565 14 560723 22 1679909 124 2944867 526 15974314 12039  الجنوبإقليم

 9799254 5312 85947 2 196262 8 878601 65 1503899 253 7134545 4984 كالكر

 3049047 1695 197347 4 103110 4 296248 22 403074 89 2049268 1576 معان

 3356128 2207 35000 1 80512 3 202520 15 494356 60 2543740 2128 الطفيلة

 4921304 2912 485595 5 102452 4 239752 17 469739 90 3623766 2796 غور الصافي

 912645 599 74676 2 78387 3 62788 5 73799  34 622995  555 العقبه

 97360255 43097 8940990 156 5079479 319 10216819 744 16524434 2623 56598533 ٣٩٢٥٥ المجموع

              النسبية األهمية
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  مصادر التمويل المتاحة لإلقراض
  

  : مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة بالبنود الرئيسية التالية تتمثل

  -:مصادر التمويل الذاتية : أوال 

مليون ) ٢٤(بلغ رصيد رأس المال المدفوع والمدور في نهاية العام  : رأس المال .١

 .دينار مغطى بالكامل 

  . مليون دينار ) ١٧,١(بلغ رصيد االحتياطي في نهاية العام  :االحتياطي العام .٢

بلغت قيمة التحصيالت اإلجمالية للمؤسسة خالل العام   :التحصيالت السنوية .٣

  .    دينارمليون) ٢٣,١(
 

  مصادر التمويل غير الذاتية : ثانيا 

  : ت االئتمانية المحليةتالقروض والتسهيال .١

حيث ، وهي التسهيالت والسلف الممنوحة للمؤسسة من مصادر التمويل المحلية

إلى أن أرصدة هذه القروض والتسهيالت االئتمانية ) ١٣(ل رقم تشير بيانات الجدو

مليون ) ٤٠,٢(المحلية بما في ذلك الودائع للغير كما هي في نهاية العام قد بلغت 

  .دينار 

 :القروض الخارجية  .٢

وهي القروض التي حصلت عليها المؤسسة من مصادر التمويل الخارجية التي 

وقد حصلت المؤسسة ، لريفية في البلدان الناميةتهتم بأعمال التنمية الزراعية وا

حيث تشير بيانات ، قرضا خارجيا لتدعيم مصادرها التمويلية الذاتية ) ١٧(على 

إلى أن أرصدة القروض الخارجية قد بلغت في نهاية العام ) ١٤(الجدول رقم 

  .مليون دينار ) ١٧,٩(
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 )١٣(جدول رقم 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤كما هي في  مانية المحلية حسب مصادرهاأرصدة القروض والتسهيالت االئت

 ألمسددهالقيمة  القيمة المسحوبة
الرصيد القائم على 

 المؤسسة

 دينار فلس دينار فلس دينار  فلس البيان الرقم

 80759272921 466 99803005 387 سلفة البنك المركزي 1
1904373

2 

 440005 600 261842 793 701848 393 الرصيد المجمع لمشروع الري بالرشاشات 2

 9217114 231 75000 0 9292114 231 وديعة فرق فائدة الصندوق الكويتي لسلطة الكهرباء 3

4 

 األول (األلماني المعادة من قروض بنك االعمار الفائدة

 193273 705 828827 75 1022100 780 )ثالثالثاني والو

 1206 733 766853 662 768060 395 وديعة صندوق التنمية الزراعية 5

 1086160 922 7120465 88 8206626 10 ) الغداء إنتاجمشروع زيارة ( قرض وزارة الزراعة  8

 0 0 0 10000000 0 )سندات الخزينة(قرض البنك المركزي  10
1000000

0 

 109421 305 646 95 110067 400 منظمة الصحة العالمية/قرض مشروع القرى الصحية  11
  
 

 
4009091 89812907417 129903822179 596 موعالمج

5 



 49

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )١٤(جدول رقم 
 ٢٠٠٤/ ٣١/١٢أرصدة القروض الخارجية حسب مصادرها كما هي في 

الرصيد القائم  ألمسددهقيمة ال  المسحوبةألقيمه

 ألمؤسسهعلى 
المصدر                

 البيان
تاريخ 

 أالتفاقيه
قيمة القرض 

 األجنبيةبالعملة 
 دينار فلس دينار فلس دينار فلس

 460664 0 610679 415 1071343 415 36619033 67/2/25 )األول(  الدولية اإلنماءمنظمة 

 575300 0 495168 829 1070468 829 3610164 67/5/9 )الثاني(  الدولية اإلنماءمنظمة 

 332906 333 641471 446 974377 779 6000000 78/4/18 )األول(  األلمانيبنك االعمار 

 670333 333 938486 509 1608819 842 10000000 79/4/27 )الثاني ( األلمانيبنك االعمار 

 320249 0 405186 632 725435 632 5000000 79/9/2 )الثالث ( األلمانيبنك االعمار 

 254524 666 1407703 114 1662227 780 12000000 82/11/24 )الرابع ( األلمانيبنك االعمار 

 673233 333 1138016 627 1811249 960 10000000 86/2/6 )الخامس ( األلمانيبنك االعمار 

 أالقتصاديهالمجموعة 

 )األول(األوربية

89/8/28 2700000 400 1373017 51 1167055 349 205962 

 أالقتصاديهالمجموعة 

 )الثاني(األوربية

83/12/30 1500000 671 434856 241 106502 430 328354 

 121844 659 311560 579 433405 238 1500000 88/12/1 )األول (األوروبيبنك االستثمار  

 1188931 606 4896273 337 6085204 943 8000000 88/12/1 )الثاني (األوروبيبنك االستثمار  

 االقتصادي لإلنماءالصندوق العربي 

 )األول(جتماعي واال

83/4/12 1189113.47500 1634784 805 943704 695 691079 

 االقتصادي لإلنماءالصندوق العربي 

 )الثاني(واالجتماعي 

94/9/1 2500000 144 5877319 980 647089 164 5230229 

الصندوق الدولي للتنمية 

 )األولأيفاد (الزراعية

83/2/28 11200000 241 8378969 172 6854549 69 1524420 

الصندوق الدولي للتنمية 

 )أيفاد الثاني(الزراعية

94/6/1 3580000 891 4670341 703 1124645 188 3545696 

الصندوق الدولي للتنمية 

 )أيفاد الثالث(الزراعية

96/2/27 1410000 234 1422566 455 250003 779 1172562 

 للتنميةصندوق الدولي ال

 )رموكمشروع نهر الي(الزراعية

200/9/12 2780000 65 666503 0 0 65 666503 

1796279 21938096669 39900891895 564 المجموع
4 
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  األموال غير المنقولة المسجلة باسم المؤسسة
بلغت قيمة األموال غير المنقولة المسجلة باسم المؤسسة كما هي في نهاية عام 

 ألف دينار كأبنية وأراضي تابعة )١١٦(مليون دينار منها)٢,٣٥( نحو ٢٠٠٤

ألف دينار ) ٢٤٨(ومبلغ ) ١٥(للمديرية العامة والفروع ألموضحه في الجدول رقم

قيمة أراضي مستملكه ومفوضه باسم المؤسسة مقابل ديون مترتبة على المقترضين 

  . المتخلفين عن التسديد

  الحسابات الختامية للمؤسسة
بات الختامية للمؤسسة الواردة في تقريـر       يمكن تلخيص أهم المؤشرات حول الحسا     

  :مدقق الحسابات المرفق في النقاط الرئيسية التالية 

الميزانية العمومية للمؤسسة للـسنة الماليـة       ) أ(توضح البيانات الواردة في بيان       )١

 أن القيمة اإلجمالية لموجـودات المؤسـسة قـد بلغـت            ٣١/١٢/٢٠٠٤المنتهية في   

  .٢٠٠٣مليون دينار في نهاية ) ١١٦,٩ (مليون دينار مقابل) ١١٣,١(

مقبوضات ومدفوعات المؤسـسة لعـام      ) ب(توضح البيانات الواردة في بيان       )٢

 أن واردات المؤسسة بلغت مليون دينار مقابـل نفقـات إجماليـة بقيمـة               ٢٠٠٤

مليـون   )١,٤(وبذلك بلغ صافي إيرادات المؤسسة لهذا العام        ، مليون دينار )٥,١٢(

  .٢٠٠٥ه إلى حساب االحتياطي العام للمؤسسة في بداية عام دينار سيتم تحويل

بلغت نسبة االحتياطي العام للمؤسسة إلى مجموع موجوداتها في نهاية العام نحـو              )٣

 %) .١٥,٢(والى أرصدة القروض القائمة نحو %) ١٣,٦(

مليون ) ٧٢,٨(تشير البيانات المالية إلى أن التزامات المؤسسة للغير انخفضت إلى            )٤

 ،٢٠٠٣مليون دينار في نهايـة عـام        ) ٧٦,١( مقابل   ٢٠٠٤ر في نهاية عام     دينا

  .٢٠٠٤من إجمالي موجودات المؤسسة في نهاية عام %) ٦٣(وشكلت ما نسبته 
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 )١٥(جدول رقم 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤سم المؤسسة كما هي في ا غير المنقولة المسجلة باألموال

  قيمة البناء األرضقيمة  البيان
 استهالك

٢٠٠٤بناء ال

صافي قيمة 

البناء في 

٣١/١٢/٢٠٠٤ 

الحركة خالل 

 ٢٠٠٤عام 
 األرضأجمالي 

 و البناء

 164343.008 7937.996 144719.008 5871.423 146785.581 19624.000 المديرية العامة

 224147.454 12691.788 159451.454 6620.894 165522.348 64696.000 أربد

 13186.869 616.160 12138.928 490.580 12264.508 1047.941  الشماليةاألغوار

 62.834 5.236 62.834 2.618 65.452 0.000 تسويق اليابس

 99998.080 8116.506 99998.080 4158.253 103956.333 0.000 المفرق

 23089.761 1754.146 22089.761 917.073 22926.834 1000.000 جرش

 138458.313 8987.192 137044.313 5616.596  140414.909 1414.000 الطفيلة

 7398.516 199.544 6294.516 249.772 6244.288 1104.000 عجلون

 172329.852 168978.780 171329.852 97.961 2449.033 1000.000 سكن معان

 10615.654 717.972 8615.654 358.986 8974.640 2000.000 سكن الشونة

 3139.509 261.626 3139.509 130.813 3270.322 0.000 سكن مأدبا

 62320.778 4481.032 53772.393 2240.516 56012.909 8548.385 مأدبا

 128498.131 10708.010 128496.131 5354.005 133850.136 2.000 السلط

 15232.757 781.896 15232.757 615.948 15398.705 0.000 غور الصافي

 8.453 0.704 8.453 0.352 8.805 0.000 تسويق معان

 148.072 12.340 148.072 6.170 154.242 0.000 الرمثا

 116424.959 9702.080  116424.959 4851.040 121275.999 0.000 الكرك

 1179403.000 235953.008 1078966.674 37583.000 939575.044 100436.326 المجموع
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 مؤسسة اإلقراض الزراعي
  ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداريمؤسسة حكومية

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 
 إيضاحات حول البيانات المالية 
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 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 

      
بيان 
 أ

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١لعمومية كما في الميزانية ا
       

    إيضاحات 2004  2003

  الموجودات   دينار أردني دينار أردني

  نقد ونقد معادل   3 5,094,668  3,139,323

  ذمم وسلف مدينة  4 2,116,000  1,626,249

  أرصدة مدينة أخرى    10,215  16,850

  قروض ممنوحة  5 102,982,990  109,367,245

  استثمارات  6  559,795  611,526

  ممتلكات وآالت ومعدات  7 1,941,191  1,909,954

 دفعات على شراء ممتلكات وآالت ومعدات  8 168,979  42,750

190,783  248,483 9  

أراضي مستملكة للمؤسسة مقابل قروض 
 المزارعين

  مجموع الموجودات   113,122,321  116,904,680
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 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 

     
بيان 
 أ

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١الميزانية العمومية كما في 
      

  قوق المؤسسةالمطلوبات وحإيضاحات 2004  2003

  المطلوبات   دينار أردني دينار أردني

  وديعة فرق فائدة قرض الصندوق الكويتي 10  9,508,369  9,178,103

  أمانات  11  707,470  771,927

  فرق فائدة القروض األلمانية 12  233,528  193,274

  قروض وسلف دائنة  13  56,675,762  62,276,965

  صندوق إسكان الموظفين 14  4,169,474  3,669,474

  مجموع المطلوبات   71,294,603  76,089,743

      

  حقوق المؤسسة   

  رأس المال   24,000,000  24,000,000

  االحتياطي العام 15  15,651,258  15,563,147

 الستثمارات التغير المتراكم في القيمة العادلة    

    متوفرة للبيع   -  17,269

   بيان ج-فائض السنة    1,401,395  461,680

  موجودات/فرق فائدة القروض األلمانية 12  775,065  772,841

  مجموع حقوق المؤسسة   41,827,718  40,814,937

  سسةمجموع المطلوبات وحقوق المؤ    113,122,321  116,904,680
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 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 
بيان ب     

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١بيان الدخل للسنة المنتهية في 
      

   إيضاحات 2004  2003

    دينار أردني دينار أردني

 فوائد مقبوضة عن القروض الممنوحة 16  6,418,089  5,674,594
  فوائد قروض صندوق اإلسكان   66,872  51,671

  مقبوضات مختلفة   24,012  97,360

  مقبوضات أجور الكشف   15,135  17,972

 مجموع إيرادات نشاط المؤسسة الرئيسي   6,524,108  5,841,597

  :يطرح    

  مصاريف إدارية 17  (2,796,830)  (2,750,821)

  فوائد مدفوعة   (2,360,181)  (2,639,890)

  مجمل ربح نشاط المؤسسة الرئيسي   1,367,097  450,886

  فوائد بنكية   36,363  67,820

  إيراد تأجير مبنى   22,000  22,000

  رباح استثمار في شركة زميلةأ   11,250  11,250

 التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع   (19,898) -
 خسائر تقييم استثمار في شركة زميلة   (7,913)  (17,776)

  خسائر استبعاد استثمارات   (6,651) -

 خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   (853) -
  خسائر تعويضات مقترضين  -  (72,500)

   بيان ج -فائض السنة      1,401,395  461,680
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 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عمان 

 بيان ج         

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١ي بيان التغيرات في حقوق المؤسسة للسنة المنتهية ف
          

   
التغير 
   فرق فائدة    المتراكم

   القروض    في القيمة   
   /األلمانية    العادلة   
 اإلجمالي  موجودات  فائض السنة  لالستثمارات  االحتياطي العام  رأس المال 

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

  40,240,956   749,041   158,067  -   15,333,848   24,000,000 ٢٠٠٣ كانون الثاني ١رصيد 

 -  -  (158.067)  -   158,067  - المحول من فائض السنة السابقة

  71,232  -  -  -   71,232  - تعديالت سنوات سابقة
مارات متوفرة التغير في القيمة العادلة الستث

  17,269  -  -   17,269  -  - للبيع

  461,680  -   461,680  -  -  -  بيان ب-فائض السنة 

            /التغير في فرق فائدة القروض األلمانية

  23,800   23,800  -  -  -  - موجودات

  بيان أ- ٢٠٠٣ كانون األول ٣١رصيد 
24,000,00

0   
15,563,14

7   17,269   461.680  
772,84

1   
40,814,93

7  

 -  -  (461.680)  -   461,680  - المحول من فائض السنة السابقة

 (373,569)  -  -  -  (373,569)  - تعديالت سنوات سابقة
التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة 

 (17,269)  -  -  (17.269)  -  - للبيع

  1,401,395  -   1,401,395  -  -  -  بيان ب-فائض السنة 

            /التغير في فرق فائدة القروض األلمانية

  2,224   2,224  -  -  -  - موجودات

  بيان أ- ٢٠٠٤ كانون األول ٣١رصيد 
24,000,00

0   
15,651,25

8   -  
1401.39

5  
775,06

5   
41,827,71

8  
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 مؤسسة اإلقراض الزراعي

 ة ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداريمؤسسة حكومي
  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 

 بيان د    

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
2003  2004   

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية دينار أردني  دينار أردني

  ض السنةفائ  1,401,395   461,680

  :تعديالت لـ    
  االستهالك   128,859   128,396

 التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع  19,898  -

  خسائر تقييم استثمار في شركة زميلة  7,913   17,776

  خسائر استبعاد استثمارات  6,651  -
  تخسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدا  853  -
 :التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية    

  ذمم وسلف مدينة  (489,751)   (740,297)

  أرصدة مدينة أخرى  6,635   1,360

  قروض ممنوحة  6,384,255   1,549,172

 وديعة فرق فائدة قرض الصندوق الكويتي  330,266   574,737

  أمانات  (64,457)   (280,348)

  فرق فائدة القروض األلمانية  40,254  -

 صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية   7,772,771   1,712,476
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

  شراء ممتلكات وآالت ومعدات   (160,949)   (225,275)

 داتدفعات على شراء ممتلكات وآالت ومع   (126,229)   (22,750)
 أراضي مستملكة للمؤسسة مقابل قروض للمزارعين   (57,700)  -

  صندوق إسكان الموظفين   500,000   750,000

 صافي النقد الناتج عن األنشطة االستثمارية   155,122   501,975
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

  قروض وسلف دائنة   (5,601,203)   (3,280,132)

  التغَير في االحتياطي العام   (373,569)   71,232

  موجودات/فرق فائدة القروض األلمانية   2,224   23,800

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (5,972,548)   (3,185,100)

 في النقد والنقد المعادل) النقص ( صافي الزيادة    1,955,345   (970,649)
  النقد والنقد المعادل في بداية السنة   3,139,323   4,109,972

  بيان أ-النقد والنقد المعادل في نهاية السنة    5,094,668   3,139,323
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 مؤسسة اإلقراض الزراعي

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

 المالية إيضاحات حول البيانات 

      الوضع القانوني والنشاط -١ 

 
مؤسسة اإلقراض الزراعي هي مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري أسست بموجـب 

   قانون 

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

   وزيادة  

        ٠نتاج وتحسينهاإل 

      السياسات المحاسبية الهامة - ٢

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

   عن

 
 السياسات المحاسبية وفيما يلي ملخصا ألهم، و أدناه /٢اللجنة الدائمة للتفسيرات وللمذكور في إيضاح رقم 

   :المتبعة 

      النقد والنقد المعادل -أ  

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

   النقـد في الصنـدوق

      .والحسـابات الجاريـة والودائع لـدى البنـوك  

      أموال المؤسسة -ب  

  
 أموال المؤسسـة من األموال األميرية، ويسري عليها وعلى تحصيلها قانون تعتبر

   تحصيل األموال األميرية في

  
المملكة، وبالتالي ال يتم عمل مخصص لذمم المقترضين والذمم المدينة األخرى المدورة 

   .وغير المتحركة

       في شركات زميلةاالستثمارات -ج  

  
إلى % ٢٠الشركات الزميلة، وهي التي تبلـغ نسبـة الملكية فيهـا تقيم االستثمارات في 

   من رأسمالها ،% ٥٠

  
وعنـد بيع االستثمارات، يتم قـيد الفرق بين صافي . بطريقة نسبـة حقوق الملكية
   المبالغ المتحصلة من البيع

      .والقيمة المسجلة في بيان الدخل  

    راق مالية متوفرة للبيع في مشاركات وأواالستثمارات -د  

  
 المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة كما في نهاية السنة، ويتم قيــد االستثماراتيتم تقييم 

   فروقات التقييم في حقــوق

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

   المتراكمة المعترف بها في

  
وعند بيع االستثمارات، يتم قيد الفرق بين صافي المبالغ المتحصلة من . الدخــلبيان 

   البيع والقيمة المسجلة في

        .بيـان الدخل  

      الممتلكات واآلالت والمعدات -هـ  

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

    االستهالكتنزيل بعد 

  
السنوي مباشرة من صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في بداية السنة، 

   حيـث يتم احتساب 

  
 السنوي بطريقة القسط المتناقص على صافي القيمــة الدفترية في بدايـة االستهالك

    استهالكالسنـة، وال يتم 

    .آلالت والمعدات خالل السنةاإلضافات على الممتلكات وا  

      :تستخدم المؤسسة نسب االستهالك السنوية التالية - 
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 %٤     أبنية  

 %٦   أثاث ولوازم ومصعد كهربائي ومقسم هاتف  
 %١٠     سيارات  
 %١٥     كمبيوتر وتوابعه  

  
لوازم مشغل 

 %٢٠     الكراج
 %١٥ لكس وآالت تصوير وأجهزة فاكسآالت حاسبة وكاتبة الكترونية وت  
 %١٢     تدفئة  
 %١٥     تكييف  

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

 من
 . من الحسابات وترَحل النتيجة سواًء ربح أو خسارة إلى بيان الدخلاالستبعادتاريخ   

 
و 
    قبوضات ومدفوعات المؤسسةم -

 - 
تتبع المؤسسة األساس النقدي المعَدل في بيان الدخل، وعلى أساس هــذا المبدأ المحاسبي، فإن ما يتم 

 اعتباره

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

 الفوائد

  
حصلة فإنه يتم إدراجها ضمن اإليضاحــات حـول البيانات المالية، أمـا المصاريف المستحقة وغير الم

 فيتم

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

 - 
 االحتياطيفي نهاية السنـة إلى ) قيد التحصيل ( يتم إضافة المبالغ المحصلة من قروض البذار المعلقة 

 .العام

 
ز 
     العمالت األجنبية -

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

 هذه

  
  وتقيد الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبيـة بالدينار األردني على أسعار الصرف ٠المعامالت
 السائدة

 . بيــان الدخلإلىوتؤخذ الفروقات الناجمة عن التغير في أسعار الصرف ، ا في نهاية السنة الماليةكمـ  

 
ح 
    الماليةوااللتزامات في األصول االعتراف -

  
 في أصـول والتزامات المؤسسة المالية بثبات من سنة ألخـرى على أسـاس طريقة االعترافيتم 

 المحاسبـة
      .بتاريخ المتاجرة  

 
ط 
      األدوات المالية -

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

 منشـأة

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

    .األمانات الدائنة والقروضاالستثمارات،   
  ٠تبين بعض الفقرات الواردة أعاله السياسات المحاسبية المتعلقة بهذه األدوات المالية  
٣  
      نقد ونقد معادل -
      :يتألف هذا البند مما يلي  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣    
    دينـار أردنـي  دينـار أردنـي  
 اإلسكان للتجارة والتمويلبنك    ٢،١٧٧،٣٤٩   ١،٥٧٩،٥٩٦  
  والتمويللالستثمارالبنك األردني    ١،٠١٢،٨٨٢   ١،٠٣٤،٥٩٣  
 البنك المركزي األردني   ٨١٧،٤٢٦   ١٨٣،٧٣٨  
  بنك القاهرة عمان   ٦٩٢،٣٨٦   ٨،١٣١  
  البنك العربي   ١٨٣،٥٨٦   ١٧٩،٦٧١  
 البنك العربي اإلسالمي   ١٤٨،٩٠٧   ١٢١،٧٧٩  
 القرى الصحية/البنك العربي   ٦٢،١٣٢   ٣١،٨١٥  

  المجموع   ٥،٠٩٤،٦٦٨   ٣،١٣٩،٣٢٣  
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٤  
       ذمم وسلف مدينة -

       :يتألف هذا البند مما يلي  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣     

  
دينـار 
     دينـار أردنـي  أردنـي

  سلفة صندوق إسكان الموظفين   ٢،٠٠٠،٠٠٠   ١،٥٠٠،٠٠٠  

   ذمم مدينة   ١٠٢،٠٦٦   ١١١،٩٢٥  

   سلف أخرى   ١٣،٩٣٤   ١٤،٣٢٤  

   المجموع   ٢،١١٦،٠٠٠   ١،٦٢٦،٢٤٩  

         

٥  
       قروض ممنوحة -

 
أ  
      :يتألف هذا البند مما يلي  -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣     

  
دينـار 
     دينـار أردنـي  أردنـي

   متوسطة األجلقروض   ٧٦،٥٢٦،٩٣٢   ٨٠،٦٠١،١١٠  

  قروض طويلة األجل   ١٥،٠٣٣،١٤٠   ١٦،٨٢٩،٠٣٢  

  قروض قصيرة األجل   ٣،٦٩٠،٢٥٢   ٤،٥٤٠،٤٦٦  

   قروض موسمية   ٣،٦٤٥،١٦٧   ٣،٧٩٧،١٢٩  

  قروض إسكان الموظفين   ٣،٢٠٤،٠٧٦   ٢،٩٢٢،٤٢٣  

  قروض المرابحة اإلسالمية   ٨٨٣،٤٢٣   ٦٧٧،٠٨٥  

   المجموع  102,982,990  109,367,245  

         

 
ب 
- 

تشتمل القروض الممنوحة على أرصدة القروض التي منحت لمقترضي الضفة الغربية حتى شهر حزيران 
١٩٦٧  

     ٠ دينارا أردنيا١,٥٧٠,٩٩٨والبالغة   

 
ج 
 دينارا ٣٠,٨٢٠,٧٤٦لغ  ســوف تب٢٠٠٥تشتمل القروض المستحقة على الفوائد للقروض الممنوحة خالل عام  -

       .أردنيا  
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٦ 
           استثمارات -

 
أ  
         :يتألف هذا البند مما يلي  -

  شركة زميلة    
مشاركات متوفرة 

     أوراق مالية متوفرة للبيع للبيع

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

       دينار أردني  دينار أردني  ينار أردنيد  دينار أردني  

  ٢٠٠٣ كانون الثاني ١رصيد   250,000 209,570 152,463   612,033  
  17,269   -(22,731)40,000  

التغير في القيمة العادلة 
  لالستثمارات

  (17,776)  
(17,776

  خسائر استثمار في شركة زميلة --(

  ٢٠٠٣ كانون األول ٣١رصيد   290,000 186,839 134,687   611,526  
  (6,651)  -(6,651)- 

استبعادات خالل 
    العام

  (37,167)  -(37,167)- 
التغير في القيمة العادلة 

  لالستثمارات
  خسائر استثمار في شركة زميلة --(7,913)  (7,913)  

  ٢٠٠٤ كانون األول ٣١رصيد   290,000 143,021 126,774   559,795  

 
ب 
           أوراق مالية متوفرة للبيع  -

  
 حيث - شركة مساهمة عامة -يمثل االستثمار في األوراق المالية المتوفرة للبيع مساهمة المؤسسة في أسهم الشركة األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن 

  ٣٣٣,٣٣٣ بواقع % (٥,٥٥٦تبلغ نسبة مساهمـة المؤسسة 

       . سهم٥,٠٠٠، وقد بلغت األسهم المحجوزة عن بدل عضوية مجلس اإلدارة )سهم   

 
ج 
            مشاركات متوفرة للبيع  -

  
ـة ذات  شرك-تمثل االستثمـارات في مشاركات متوفرة للبيع مساهمـة المؤسسـة في أسهم الشركة األردنية لتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية 

  حيــث تبلغ نسبـة مساهمة -مسؤولية محـدودة 

         ). سهم٣٠٦,٠٩٠بواقع % ( ١,٨٠٤المؤسســة   

 
د 
             شركة زميلة -

  
 تبلغ نسبة  حيث- شركة ذات مسؤولية محدودة -يمثل االستثمـار في شركة زميلة مساهمة المؤسسة في أسهم الشركة األردنية لتجهيز األسمدة وتعبئتها 

 ٠) سهم ٥٦,٢٥٠بواقع % ( ٢٥مساهمة المؤسسة 
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٧ 
         ممتلكات وآالت ومعدات-

     :أظهرت الممتلكات واآلالت والمعدات بصافي القيمة الدفترية في تاريخ البيانات المالية على النحو التالي  

          صافي القيمة     
صافي 

 يمةالق

 الدفترية    التكلفـــــة  الدفترية     

 ٣١رصيد     ٣١رصيد       ١رصيد      

 كانون األول    كانون األول      كانون الثاني     

استهالك   2004  حذوفات  إضافات  2004  البيــــان 
 2004  السنة

 دينار أردني     
دينار 
 أردني

دينار 
 أردني

دينار 
  أردني

ر دينا
  أردني

دينار 
 أردني

  100,436  -   100,436 - 6,200  94,236   أراضي 

  909,987   37,583   947,570 - 7,996  939,574   أبنية 

 100,130  328,563   سيارات 
(853

) 427,840   32,856   394,984  

  227,588   13,641   241,229 - 13,882  227,347  أثاث ولوازم 

  228,518   34,820   263,338 - 31,205  232,133  كمبيوتر وتوابعه 

  184   46   230 --  230 لوازم مشغل الكراج 

 
آالت حاسبة وكاتبة 

  9,652   1,539   11,191 - 934  10,257 الكترونية

  20,086   1,282   21,368 --  21,368  مصعد كهربائي 

  6,575   420   6,995 --  6,995  سم الهاتفمق 

  18,009   2,455   20,464 --  20,464   تدفئة 

  18,740   3,227   21,967 - 452  21,515  آالت تصوير 

  5,373   922   6,295 - 150  6,145  أجهزة فاكس 

  1,059   68   1,127 - -   1,127   تكييف 

  1,941,191   128,859   2,070,050  (853)  160,949  1,909,954   وعالمجم 

           
٨ 
         دفعات على شراء ممتلكات وآالت ومعدات-

 
 دينارا أردنيا  لغاية إنشاء مبنى مؤسسة ١٦٨,٩٧٩ والبالغ ٢٠٠٤يمثل هذا البند المبلغ الذي تم رصده من المخصصات المالية لعام 

 معان وذلك بموجب قرار إحالة دائرة العطاءات /قراض الزراعي اإل

   .٢٠٠٤ تشرين األول ١٢بتاريخ ) ٢٠٠٤/٩٢( على العطاء المركزي رقم - وزارة األشغال العامة واإلسكان -الحكومية  
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    أراضي مستملكة للمؤسسة مقابل قروض المزارعين - ٩

 ة أحيلت على المؤسسـة عن طريق المزايدة العلنيـة نتيجـة طرحهـا للبيـع بسببيمثل هذا البند أموال غير منقول 

      .تخلف المقترضين عن التسديد 

     وديعة فرق فائدة قرض الصندوق الكويتي - ١٠

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

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

   ٠تضاف كل ستة أشهر إلى رصيد هذا الحساب% ٥ر٥توفير خاص بالمؤسسة وبفائدة مقدارها  

       أمانــــات -١١

 
أ  
      :يتألف هذا البند مما يلي  -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣     

     دينـار أردنـي دينـار أردنـي  

 ب/١١ إيضاح -أمانات قيد التصفية    ٤٩٣،٩٩٢   ٧١١،٨٨٣  

  ١،٢٠٧   ١،٢٠٧   
أمانات وديعة صندوق التنمية 

 الزراعية

  أمانات القرى الصحية   ٧٤٩   ٤١٢  

  أمانات صندوق اإلسكان   ٦٠   ١٤٢  

   طوابع-وزارة المالية أمانات    ٣،٠٦٦   ٤،٩٧٣  

   أمانات أخرى   ٢٠٨،٣٩٦   ٥٣،٣١٠  

   المجموع   ٧٠٧،٤٧٠   ٧٧١،٩٢٧  

 
ب 
 ، MB دينارا أردنيا والذي يمثل أمانات نظام الوانج نتيجة نقل بياناته إلى نظام ٢٠١,٢٦٥يتضمن هذا البند مبلغ  -

 فير للمقترضين المسددين لقروضهم، ويتم معالجتها بشكل دينارا أردنيا والذي يمثل أمانات التو٢٣٨,٨٠٥ومبلغ   

       .تدريجي  

١٢
      فرق فائدة القروض األلمانية -

 يمثل هـذا البنـد فروقات أسعار الفائدة على قروض بنك االعمار األلماني األول والثاني والثالث المعادة للمؤسسـة 

  أردنيا يمثل قيمـة ممتلكات وآالت ومعـدات تم تمويلها من حسـاب دينارا٥٩٩,٧١٩وفرق الفائدة يتضمن مبلــغ  

       ٠فرق الفائدة 
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         قروض وسلف دائنة -١٣

 
أ  
        :يتألف هذا البند مما يلي  -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣       

  
دينـار 
       دينـار أردنـي  أردنـي

    ب/١٣ إيضاح - قروض خارجية  17,962,784   20,650,484  

    ج/١٣ إيضاح -قروض محلية وسلف   38,712,978   41,626,481  

     المجموع   ٥٦،٦٧٥،٧٦٢   ٦٢،٢٧٦،٩٦٥  

 
ب 
       :تتألف القروض الخارجية مما يلي  -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣       

  
دينـار 
       دينـار أردنـي   أردنـي

  تنويع مصادر الدخل-دوق العربي قرض الصن   ٥،٢٣٠،٢٢٩   ٥،٦٢٥،٨٩٨  
     قرض إيفاد الثاني   ٣،٥٤٥،٦٩٦   ٣،٨٨٢،٧٨٨  

  ١،٥٢٤،٤٢٠   ٢،١٧٩،٢٨٤   
قرض الصندوق الدولي للتنمية 

   الزراعية
  القرض الثاني-قرض بنك االستثمار األوروبي    ١،١٨٨،٩٣٢   ٢،٢٦٤،١٨٨  

     قرض إيفاد الثالث   ١،١٧٢،٥٦٣   ١،٢٥٨،٦٦٧  
 قرض الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي   ٦٩١،٠٧٩   ٦٩١،٠٧٩  

  القرض الثاني-قرض بنك األعمار األلماني    ٦٧٠،٣٣٣   ٧٥٠،٧٧٣  
  نهر اليرموك-قرض الصندوق الدولي للتنمية    ٦٦٦،٥٠٣   ٢٤١،١٥٣  

 رض الخامس الق-قرض بنك األعمار األلماني    ٦٦٤،٧٥٦   ٧٤٠،٢١٣  

  القرض الثاني-قرض منظمة اإلنماء الدولية    ٥٧٥،٣٠٠   ٦٣٨،٠٦٠  
  القرض األول-قرض منظمة اإلنماء الدولية    ٤٦٠،٦٦٤   ٥٠٧،٢٤٨  

  القرض األول-قرض بنك األعمار األلماني    ٣٣٢،٩٠٦   ٤٠٥،٩٨٣  

  ٣٢٨،٣٥٥   ٣٤٨،٥٧٦   
 القرض -قرض المجموعة االقتصادية األوروبية 

 الثاني
  القرض الرابع-قرض بنك األعمار األلماني    ٣١٧،٥٤٣   ٣٠٩،٠٦٦  

  القرض الثالث-قرض بنك األعمار األلماني    ٢٦٥،٧٠٨   ٤١١،٠٦٠  

  القرض األول-قرض المجموعة االقتصادية األوروبية    ٢٠٥،٩٥٢   ٢٧٤،٦٠٣  
  القرض األول-وروبي قرض بنك االستثمار األ   ١٢١،٨٤٥   ١٢١،٨٤٥  

     المجموع   ١٧،٩٦٢،٧٨٤   ٢٠،٦٥٠،٤٨٤  

    دينار أردني، كمــا أن  ٣,٧٨٠,٠٠٠ سوف تبلغ ٢٠٠٥األقساط المستحقة على القروض الخارجية خالل عام  - 

    . دينار أردني١,٢٦٠,٠٠٠ سوف تبلغ ٢٠٠٥الفوائد المستحقة على القروض الخارجية خالل عام   

   وجـب اتفاقيات إعادة اإلقراض الموقعة ما بين المؤسســة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي فإنه يتم تسديد بم - 

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

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

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣       

       دينـار أردنـي دينـار أردنـي  

    سلفة البنك المركزي األردني   ٢٠،٢٩٣،٧٣٣   ٢١،١٤٦،٤٢٤  

  سندات الخزينة-ي قرض البنك المركزي األردن   ١٠،٠٠٠،٠٠٠   ١٠،٠٠٠،٠٠٠  

     وزارة المالية-سلف األضرار    ٦،٧٨٣،٦٥٧   ٨،٢٩٩،٦٩٥  

  جرارات زراعية/قروض وزارة الزراعة    ١،٠٨٦،١٦١   ١،٠٩٦،٠٢١  

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

    قرض مشروع القرى الصحية   ١٠٩،٤٢١   ٩٠،٨٠١  

  ٥٥٣،٥٣٤   -  
قروض صندوق التنمية 

    والتشغيل 

     المجموع   ٣٨،٧١٢،٩٧٨   ٤١،٦٢٦،٤٨١  

    دينارا أردنيا، كمــا أن  ١٦,٥٣٦,١٦١ سوف تبلغ ٢٠٠٥األقساط المستحقة على القروض المحلية خالل عام  - 

    .ر أردني دينا٧٥٠,٠٠٠ سوف تبلغ ٢٠٠٥الفوائد المستحقة على القروض المحلية خالل عام   

 - 
 ١٩٩٥ نيسان ١ الموقعة بين مؤسسـة اإلقراض الزراعي ووزارة الزراعـة بتاريخ االتفاقيةبناًء على 

    تقـوم 

    مؤسسة اإلقراض الزراعي ببيع اآلالت والمعـدات الزراعية واألسمدة المتوفرة لدى وزارة الزراعة والمقدمة   

  
 األردنية الهاشمية بالسعر الذي تحــدده وزارة الزراعة، وتدفع من اليابان كمنحة لحكومة المملكة

    مؤسسـة

    اإلقراض الزراعي إلى وزارة الزراعة قيمة اآلالت والمعدات الزراعية واألسمدة المباعة باألجـل على أربعة  

   ة لآلالت والمعــدات وبالنسب. أقساط متساوية سنوية، ويستحـق القسط األول بعد مرور سنة على تاريخ البيع  

     وزارة الزراعـة على إلىالزراعية واألسمدة التي يتم بيعها نقدا، تدفـع مؤسسـة اإلقراض الزراعي قيمتها   

        ٠قسطين متساويين سنويا  

         صندوق إسكان الموظفين -١٤

 
أ  
        :يتألف هذا البند مما يلي  -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣       

       دينـار أردنـي دينـار أردنـي  

     رأس المال    ١،٨٨٠،٠٠٠   ١،٨٨٠،٠٠٠  

 ب/١٤ إيضاح -سلف قروض إسكان الموظفين    ٢،٠٠٠،٠٠٠   ١،٥٠٠،٠٠٠  

     احتياطي عام   ٢٢٩،٢٤٢   ٢٢٩،٢٤٢  

     فرق جدولة   ٦٠،٢٣٢   ٦٠،٢٣٢  

     المجموع   ٤،١٦٩،٤٧٤   ٣،٦٦٩،٤٧٤  

 
ب 
- 

، فقـد قـرر مجلـس الوزراء في ٢٠٠٤ آذار ٢٥ بتاريخ ١٢٤٢بناَء على كتاب رئاسـة الوزراء رقم 
    جلسته

  
 الزراعي رقم اإلقراض الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة ٢٠٠٤ آذار ٢٣المنعقدة بتاريخ 

١٢٦/١٥/٣٤    

  
 دينار أردني مــن موازنة ٥٠٠,٠٠٠ والمتضمن تخصيص مبلـغ ٢٠٠٤ كانون الثاني ٢١بتاريخ 
    اإلقراض

     تكون هـذه القروض مضمونـةأن موظفي المؤسسـة شريطة إسكان لغايات قروض ٢٠٠٤الزراعي لسنة   

    .٢٠٠٤ دينار أردني خالل عام ٥٠٠,٠٠٠تم تحويل مبلغ . بالكامل من حيـث التحصيل والغطاء التأميني  

  
      االحتياطي العام -١٥
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      :يتألف هذا البند مما يلي  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣    

    دينـار أردنـي  دينـار أردنـي  
  رصيد أول السنة  15,563,147   ١٥،٣٣٣،٨٤٨  

 المحّول من فائض السنة السابقة   ٤٦١،٦٨٠   ١٥٨،٠٦٧  

 تعديالت سنوات سابقة  )١٠,١٠٨(   ٧١،٢٣٢  

 ض األضرارتسوية فوائد قرو  )٣٦٣,٤٦١(  -  

  رصيد آخر السنة   ١٥،٦٥١،٢٥٨   ١٥،٥٦٣،١٤٧  

    فوائد مقبوضة عن القروض الممنوحة -١٦

      :يتألف هذا البند مما يلي  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣    

    دينـار أردنـي  دينـار أردنـي  
 فوائد قروض متوسطة األجل   ٥،٠٢٧،٨١٤   ٤،٣٩٨،٦٨٩  
 ائد قروض طويلة األجلفو   ٩٥٢،٢٤٥   ٩٧٧،٥٩٠  
 فوائد قروض قصيرة األجل   ٢٧٥،٢١٤   ٢١١،٤٦٢  

 فوائد القروض الموسمية   ١٦٢،٨١٦   ٨٦،٨٥٣  

  المجموع   ٦،٤١٨،٠٨٩   ٥،٦٧٤،٥٩٤  
      مصاريف إدارية -١٧

      :يتألف هذا البند مما يلي  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣    
    دينـار أردنـي  دينـار أردنـي  
 رواتب وأجور وملحقاتها   ٢،٣٢٦،٦٣١   ٢،٢٦٢،٧٤٢  

  مكافآت    ٢٣،٥٠٠   ٢٣،٧٠٠  

  ١٢٨،٨٥٩   ١٢٨،٣٩٦   
استهالك الممتلكات واآلالت 

 والمعدات

  ٤٧،٣٨٣   ٤٠،٨٣٤   
بريد وهاتف 

  وفاكس
 قرطاسية ومطبوعات   ٤١،١٧٠   ٤٠،٠٠٠  

 نافع عامةإنارة وتدفئة ومياه وم   ٣٩،٦١٥   ٣٩،٧٢٥  
 وقود وقطع وإطارات ولوازم   ٣٩،١٨٠   ٤٣،٩٢٣  

  ٣٢،٤٨٢   ٣٥،٠٥٣   
تأمين سيارات وتأمين إسكان 

 الموظفين
  إيجارات   ٢٩،٨١٦   ٣٣،٣٦٧  
 صيانة األجهزة واألدوات واألثاث   ١٦،٤٩٨   ١٩،٥٦٣  
 اشتراكات ندوات ودورات وكتب   ١٦،٠٤٣   ١٦،٤٧٢  
  أتعاب مهنية   ١٥،٣٣٠   ١٦،٧٥٠  
  تنظيفات   ١٤،٥٤٦   ١٤،٩٠٨  
  معونات ومساعدات   ٦٤٠   ١٠،٣٩٠  
  أخرى   ٢٥،١٣٧   ٢٤،٩٩٨  

  المجموع   ٢،٧٩٦،٨٣٠   ٢،٧٥٠،٨٢١  
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١٨
        األدوات المالية -

 
أ  
        القيمة العادلة -

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

   الدائنـة 

  
والقروض تقارب قيمتها 

       .ةالعادل

  
وتبين اإليضاحات حول هذه البيانات المالية القيم العادلة لهذه األدوات المالية، كما تبين السياسات 

   المحاسبية في

  
ي تقييم هذه الطرق المستخدمة ف) ٢(اإليضاح رقم 

      .األدوات

 

ب 

         مخاطر االئتمان -

    .تحتفظ المؤسسة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية ذات ائتمان مناسب  

 

ج 

        مخاطرة السعر -
       مخاطرة سعر السوق - 

  
غير في أسعار السـوق، وتتمثل وتعّرف بأنها الخطر الذي ينتج عنه تقلب في قيمة األدوات المالية نتيجـة الت

  هذه 
       .المخاطرة في االستثمارات  

       مخاطرة أسعار الفائدة - 

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

  والقروض 

  
وعلى القروض الدائنة ما بين  % ٣,٢٥إلى % ٢,٥ما بين الدائنة حيث بلغت أسعار الفائدة على الودائع 

١,٧٥  %  

        %.٥,٥إلى   

 - 
مخاطرة تقلبات 

       العملة

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

   صـرف

  
المالية المسماة بالدوالر األمريكي متدنية نظرا لثبات سعر إن المخاطرة المتعلقة باألدوات .  العمالت

   صــرف

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

   .االعتبار

        كتاب المحامي -١٩
  ـت القضايا المقامـة من المؤسسـة على الغير مبلغبناًء على مــا جـاء في كتاب محامي المؤسسـة، فقــد بلغ 

    . دنانير أردنية، وما زالت تلك القضايا  منظورة أمام المحاكم المختصة١٤٨,١٠٤ 

        أرقام المقارنة -٢٠

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


