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 لمحتوياتا

 الصفحة البنــد

 أعضاء مجلس اإلدارة
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 6 كلمة مدير عام المؤسسة

 8 القيم,الهدف,الرسالة,الرؤية 

 9 للمؤسسةالتنظيم اإلداري والجهاز التنفيذي 

 21 مركز التدريب

 25 1024النشاط اإلقراضي للمؤسسة خالل عام 

 55 1024النشاط التحصيلي للمؤسسة خالل عام 

 58 1024إنجازات المشاريع الموجهة خالل عام 

 54 1024أرصدة القروض القائمة على المزارعين في نهاية عام 

 56 مصادر التمويل المتاحة لإلقراض

 55 المنقولة والممتلكات المسجلة بإسم المؤسسةاألموال 

 58 تقرير مدقق الحسابات
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 الدكتور عاكف الزعبـي معالي

 رئيس مجلس اإلدارة/ وزير الزراعة

 

 

 
 عطوفة الدكتور صالح الخرابشة

 والتعاون الدولي وزارة التخطيطأمين عام 

 

 

 المهندس محمد عيسى الحياريعطوفة 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة/المؤسسةمدير عام 

 

 

 

 سعادة الدكتور عمر الكفاوين

 

 محمد الهزايمةعطوفة الدكتور 
 مدير عام الموازنة العامة

 

 سميح المومنـي مهندسسعادة ال
 

 السيد سعود النعيماتسعادة 

 
 

 محمد الوزانسعادة السيد 

 
 رعودة السروسعادة السيد 
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أن  آمالا  1024التقرير السنوي لمؤسسة اإلقراض الزراعي للعام  يسرني أن أقدم لكم     

لى إيعكس إنجازات المؤسسة في دعم وتنمية القطاع الزراعي في المملكة واالرتقاء به 
لوجيا و تمويل مشاريع إدخال التكن المستمر في المؤسسة حرصوذلك بعلى المستويات أ

المحمية ذات التقنيات الحديثة بهدف الحديثة في القطاع الزراعي وتشجيع الزراعات 
الطاقة )ستحداث مشاريع الطاقة البديلةباالضافة إل, ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة

ستصالح األراضي , ضمن هذا المجال( الشمسية إضافة إلى تمويل مشاريع إعمار وا 
المعتمدة في  وكذلك تمويل المشاريع, وتنمية الثروة الحيوانية ومشاريع التنمية الريفية

إنتاجها على زراعات غير تقليدية ذات المردود المرتفع القابلة للتصدير لألسواق 
 .عن المشاريع الموجهة نحو المرأة الريفية العاملة في القطاع الزراعي" فضال ,الخارجية 

وتمشيا مع سياسة المؤسسة في تفعيل أسلوب ومنهج الالمركزية لكافة إدارات الفروع 
للوقت " العاملة في الميدان ولغايات المزيد من تبسيط اإلجراءات واختصارا واألقاليم

والجهد لكافة المراجعين من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي فقد تم إعطاء المزيد 
 .من الصالحيات لمدراء الفروع واألقاليم

يذ المشاريع قراض الزراعي على تقديم التمويل الالزم لتنفينحصر دور مؤسسة اإل ال
رشادهم إالزراعية بل يتجاوز ذلك  لى االستخدام األمثل لرأس المال إلى توجيه المزارعين وا 

وكذلك تقوم المؤسسة قتصادية المحدودة في األردن المتاح والذي يعتبر من الموارد اإل
عداد دراسات الجدوى المالية الخاصة بالمشاريع الزراعية التي تحتاج الى تمويل من إب

زراعيين المتواجدين وذلك عن طريق المهندسين السسة دون تكبيد المزارع أي نفقات المؤ 
مديرية الدراسات والتخطيط في وفي هذا المجال فقد قامت  دارة العامةإلافي الميدان و 

ليتناسب ويواكب التغير الذي ( 1024)للعام  التكاليف والعائداتدليل  بتحديث المؤسسة
 . طرأ على جميع المواد والكلف التشغيلية الالزمة لمختلف المشاريع الزراعية

ومن ناحية دور المؤسسة في توفير فرص العمل والحد من البطالة فقد قامت المؤسسة 
بعمل دراسة لدورها في توفير فرص العمل وأظهرت النتائج أن كل تمويل تقدمه المؤسسة 
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دينار باإلضافة إلى مساهمة المقترض بالمشروع ( 5000)مشاريع زراعية بنحو  لعمل
يوفر فرصة عمل واحدة على أساس الحد األدنى لألجور في األردن وبذلك فإن إجمالي 

فرصة عمل دائمة أو ( 5000)حوالي ( 1024)ماوفرته المؤسسة من فرص عمل للعام 
بأن مساهمة المؤسسة " علما, ي المؤسسةمساندة في مجاالت اإلستثمار المعمول بها ف

 %(.54)في تكاليف المشاريع نحو 

  

تشير البيانات اإلحصائية الواردة في هذا التقرير إلى أن إجمالي قيمة القروض التي قدمتها 
مليون دينار لغايات إنشاء واستصالح ( 5445)بلغت نحو  1024المؤسسة خالل عام 

تم تمويلها من خالل فروع المؤسسة المنتشرة في مشروع زراعي ( 6294)وتطوير نحو 
 .المملكة

وفي الجانب التحصيلي للمؤسسة4 فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من المزارعين       
( %84)ليون دينار وبنسبة تحصيالت بلغت  م( 5548)نحو  1024عام خالل المقترضين 

عمليات اإلقراض والتحصيل كأحد  من المستهدف مع ضرورة اإلشارة إلى تحقيق التوازن بين
 .عتماد على الذاتأولويات المؤسسة في سياستها نحو اإل

وتسعى المؤسسة لتطوير كفاءة أداء موظفيها والتركيز على تدريبهم في مختلف مجاالت 
واستخدام الحاسب اآللي وغيرها وذلك لمواكبة , العمل الفنية واإلدارية والمالية والمصرفية

م 1024المرحلة القادمة4 حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية خالل عام متطلبات 
 .موظف( 265)التي نفذت خارج وداخل المؤسسة 

في ظل , آملين أن تبقى المؤسسة رافدا مهما من روافد التنمية الزراعية في هذا البلد الطيب
 .حسين حفظه اهلل ورعاهالثاني بن ال حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل

                                                                               

        مدير العامال                                                         

 يالحيار محمد عيسى المهندس                                                             



8 
 

 :الرؤية 

أن نكون الخيار األمثل للقطاع الزراعي في تقديم خدمات تمويلية مستدامة ذات جودة 
 .وتنافسية عالية

 

 :الرسـالة 

تقديم خدمات تمويلية تلبي إحتياجات اإلسهام في التنمية الزراعية والريفية الشاملة من خالل 
 .الجودة والكفاءة وبيئة عمل حضاريةالعاملين في القطاع الزراعي وتقديم خدمة عالية 

 

 :الهدف 

اإلسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها وزيادة اإلنتاج وتحسينه كماا ونوعاا ورفع المستوى 
 .المعيشي للمزارعين من خالل توفير رأس المال الالزم لتمويل المشاريع الزراعية

 

 :القيم الجوهريه 

 .العدالة  .2
 .الشفافية والنزاهة .1
 .الوالء واإلنتماء .5
 .العمل بروح الفريق .4
 .التميز بتقديم الخدمة .5
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 :مجلس اإلدارة 

, يتألف مجلس إدارة المؤسسة من وزير الزراعة رئيسًا والمدير العام للمؤسسة نائبًا للرئيس
وعضوين حكوميّين يمثالن وزارة المالية ووزارة التخطيط، إضافة إلى خمسة أعضاء غير 

 .تعيينهم لمدة ثالث سنوات بقرار من مجلس الوزراءحكوميين يتم 

وتحديد األسس والقواعد المتعلقة , ويتولى مجلس اإلدارة رسم السياسة العامة للمؤسسة
باإلقراض ورسم اإلطار العام لإلجراءات التنظيمية والمالية التي يتطلبها العمل وانتظامه 

 .وسالمته في أجهزة المؤسسة المختلفة

اتخذ خاللها عدد من القرارات  1024جلسات خالل عام ( 5)س إدارة المؤسسة وقد عقد مجل
 .اإلقراضية والمالية واإلدارية المختلفة

 :الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

, من مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي للمؤسسة 1024يتألف الهيكل التنظيمي للمؤسسة لعام 
دير العام للشؤون اإلدارية ومساعد المدير العام والمؤلف من المدير العام ونائبه ومساعد الم

ومساعد المدير العام للشؤون , ومساعد المدير العام للدراسات والتخطيط, للشؤون الفنية
 :المالية والمفتش العام، والمديريات التالية

 تكنولوجيا المعلومات، الحاسوب و مديرية الشؤون اإلدارية، مديرية الموارد البشرية، مديرية 
مديرية الشؤون المالية، مديرية المشاريع والتعاون الدولي، مديرية القروض، مديرية التمويل 
اإلسالمي، مديرية المتابعة والتحصيل، مديرية خدمة الجمهور، مديرية المراقبة على التنفيذ، 

إدارة  مديرية المراقبة والتفتيش، مديرية الشؤون القانونية، مديرية الدراسات والتخطيط، مديرية
الجودة والمعرفة، مديرية المخاطر واالستثمار، وحدة العالقات العامة ومركز التدريب 

 .فرعاً ( 11)المملكة و وسط وجنوب  باإلضافة إلى ثالث إدارات إقليمية في شمال و
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 : شؤون الموظفين 

موظف، منهم ( 454) 1014بلغ عدد موظفي المؤسسة في نهاية العام  .1
 (.%13)إناث بنسبة ( 115)و ( %21)ما نسبته  اذكور شكلو ( 413)

منهم مهندساً ( 31)بلغ عدد الموظفين والموظفات من المهندسين الزراعيين  .1
من العدد ( %13) شكلو مجتمعين مانسبته مهندسة( 11)ومهندس (96)

 .الكلي للموظفين

 أعداد الموظفين موزعين حسب اإلدارة العامة واألقاليم والنوع االجتماعي .4
 

 إناث ذكور عدد الموظفين البيان

 42 113 125 اإلدارة العامة
 13 22 105 إقليم الشمال
 41 59 32 إقليم الوسط
 16 92 39 إقليم الجنوب
 115 413 454 المجموع

 
 أعداد الموظفين موزعة حسب مؤهالتهم العلمية.4

 % العدد إناث ذكور المؤهل العلمي

 1 2 - 2 دكتوراه
 9 13 4 14 ماجستير
 43 121 40 141 بكالوريوس
 6 41 15 19 دبلوم متوسط

 45 109 59 150 فما دون ثانوية عامة

 100 454 115 413 المجموع
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 :  أهداف التدريب

اكتساب األفراد المعارف المهنية والوظيفية وصقل المهارات والقدرات  .1
 . إلنجاز العمل على أكمل وجه

 . تطوير أساليب األداء لضمان أداء العمل بفعالية .1
 . رفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد .4
 . تخفيف العبء على المشرفين والرؤساء .4
 . نقطاع عن العملأسباب اإل المساهمة في معالجة .5
 . توفير احتياجات المؤسسة من القوى العاملة .9
ستفادة من القوى العاملة واألدوات الحد من األخطاء والفاقد واإل .2

 . واألجهزة واآلالت المستعملة إلى أقصى حد ممكن
مساعدة كل موظف على فهم وإدراك العالقة بين عمله وعمل اآلخرين  .3

 . اهي يعمل بوبين أهداف الجهة الت

األقاليم والفروع  والتي تم تعميمها على 1014تنفيذ الخطة التدريبية لعام تم 
والمديريات لتحديد الراغبين في المشاركة من موظفيهم على كافة المستويات الوظيفية 

المجاالت الموضحة موظفا ضمن ( 194)حيث استفاد منها  والمالية ،اإلدارية، الفنية
 :التالي (1)رقم  بالجدول
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 (1)جدول رقم 

 1014الدورات التدريبية خالل عام 

 

 

عدد  الدورات
 المتدربين

األهمية 
 النسبية

 %14 14 الدورات اإلدارية 

 %6 15 الدورات المالية والمصرفية 

 %41 51  وطالب الجامعات تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج

 %4 4 دورات فنية

 %9 6 المؤتمرات والندوات وورش العمل

 %1 1 وتبادل خبراتدورات خارجية 

 %49 56 دورات الترفيع

 %100  161 المجموع 
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 تطور اإلقراض الزراعي
تساهم المؤسسة مساهمة فعالة في عملية التنمية الزراعية في المملكة من 

القروض ستثمارات الزراعية التنموية، حيث بلغ إجمالي خالل توفير التمويل الالزم لإل

( 560،5)نحو  1014وحتى نهاية عام  1690التي قدمتها المؤسسة منذ عام 

موسمية وقصيرة )وتشغيلية ( متوسطة وطويلة األجل)مليون دينار كقروض إنمائية 

علما , ألف مزارع موزعين على كافة مناطق المملكة( 141)انتفع بها حوالي ( األجل

الستثمارية الزراعية الرئيسية المبينة في بأن هذه القروض قد أنفقت في المجاالت ا

  (.1)الرسم البياني رقم 

 

 %النسبة  قيم القروض البيان

 18 105142480 اعمار واستغالل االراضي الزراعية واألبنية  الريفية

 16 91754406 تنمية وتطوير مصادر المياه واستغاللها

 32 191978593 تنمية وتطوير الثروة الحيوانية

 9 53239094 الميكنة والتصنيع الزراعي

 25 148386490 شراء مدخالت االنتاج الزراعي

 100 590501063 المجموع
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مليون ( 44،5 )بلغ حجم القروض المنظم بها سندات دين خالل العام نحو  

مشروع زراعي في مختلف ( 9164)دينار وذلك لغايات إنشاء واستصالح وتطوير 

دينار على المستوى العام ( 5522)وبلغ معدل القرض الواحد نحو مناطق المملكة، 

 .لقروض المؤسسة، مما يشير إلى أن معظم قروض المؤسسة موجهة لصغار المزارعين

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

الزمنية للقروض وفئات المجاالت االستثمارية الزراعية والمناطق الجغرافية واآلجال 

18% 

16% 

32% 

9% 

25% 

 (1)رسم بياني رقم 
(  2014-1960)إجمالي القروض الممنوحة من المؤسسة خالل الفترة 

 موزعة حسب مجاالت اإلستثمار

 تنمية وتطوير مصادر المياه واستغاللها اعمار واستغالل االراضي الزراعية واألبنية  الريفية

 الميكنة والتصنيع الزراعي تنمية وتطوير الثروة الحيوانية 

 شراء مدخالت االنتاج الزراعي
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الحيازات الزراعية وأحجام القروض الممنوحة وصيغ التمويل والنوع االجتماعي، مبينة 

 :على النحو التالي

 
إلى توزيع القروض المنظم بها سندات ( 1)تشير بيانات الجدول رقم  

دين حسب مجاالت االستثمار والفروع ضمن أقاليم المملكة، حيث تبين بأن القروض 

         نحوالموجهة لمشاريع تنمية وتطوير الثروة الحيوانية جاءت بالمرتبة األولى، وبلغت 

من إجمالي قيمة القروض، وقد (  %50)دينار شكلت ما نسبته مليون (  12،1)

 .تركزت في مشاريع تربية األغنام واألبقار والدواجن والنحل ولوازمها المختلفة

وجاءت القروض الموجهة لشراء مدخالت االنتاج الزراعي بالمرتبة الثانية،  

من إجمالي قيمة ( %16)دينار شكلت ما نسبته ( 10،04)نحو وبلغت 

القروض،وهي عبارة عن قروض تشغيلية لشراء االعالف والبذار واالشتال واالسمدة 

 . والعالجات الزراعية وتسمين الخراف والعجول وشراء الصيصان الالحم والبياض

واحتلت القروض الموجهة العمار واستغالل االراضي الزراعية المرتبة الثالثة، 

من إجمالي قيمة ( %11)دينار شكلت ما نسبته  مليون(40،6) نحو حيث بلغت

 .القروض
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وحصلت القروض الموجهة لتنمية وتطوير مصادر المياه واستغاللها على المرتبة 

من ( %9)دينار، شكلت ما نسبته  مليون (1،4)نحو الرابعة، حيث بلغت قيمتها 

جوفية كمشاريع إجمالي قيمة القروض، تركزت في مجاالت تنمية واستغالل المياه ال

اآلبار االرتوازية واستغالل المياه السطحية كاالقنية والينابيع وإنشاء شبكات الري 

 .المختلفة

وحصلت القروض الموجهة للميكنة والتصنيع الزراعي على المرتبة الخامسة، 

 . من إجمالي قيمة القروض( %4)دينار شكلت ما نسبته ( 609210)حيث بلغت 

توزيع القروض حسب مجاالت االستثمار لعام ( 1)ي رقم ويبين الرسم البيان 

 .وفقا ألهميتها النسبية 1014

 

12% 6% 

3% 

50% 

29% 

 (2)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار 

 2014خالل عام 

 الميكنة والتصنيع الزراعي تنمية وتطوير مصادر المياه اعمار واستغالل االراضي الزراعية

 شراء مدخالت االنتاج الزراعي تنمية وتطوير الثروة الحيوانية
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 (1)جدول رقم 

 1014توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت االستثمار والفروع ضمن اقاليم المملكة خالل عام 

 الفرع
اعمار واستغالل 

االراضي 
 الزراعية

تنمية وتطوير 
 مصادر المياه

الميكنة 
والتصنيع 
 الزراعي

تنمية وتطوير 
 الثروة الحيوانية

شراء مدخالت 
 االنتاج الزراعي

 المجمـــوع

 12972056 3617494 6201939 458300 1604344 1089979 إقليم الوسط

 1924700 197900 1464900 23800 16400 221700 السلط

 1596800 150500 524500 166000 510800 245000 الشونة الجنوبية

 2384015 610265 1627377 0 100490 45883 جنوب عمان

 2393750 489000 494800 135000 798154 476796 االغوار الوسطى

 2213516 908879 1107737 63500 64800 68600 مادبا

 1379550 679350 618500 0 49700 32000 غرب عمان

 1079725 581600 364125 70000 64000 0 الزرقاء

 12721185 3441950 6131700 416200 388050 2343285 الشمالإقليم 

 1793500 709050 826050 5000 0 253400 اربد

 1134988 164800 750900 108000 0 111288 جرش

 1338110 187200 865300 110000 0 175610 لواء الكورة

 1420400 623250 312300 63200 157650 264000 االغوار الشمالية

 1037650 416750 555900 13500 7700 43800 الرمثا

 1402400 221400 516300 12000 26700 626000 عجلون

 1284350 364400 754650 50000 5000 110300 لواء بني كنانه

 3309787 755100 1550300 54500 191000 758887 المفرق

 8856035 2982429 4890049 32210 291697 659650 إقليم الجنوب

 1564300 477807 1025877 0 11300 49316 الكرك

 1749724 638342 1066882 6500 0 38000 الطفيلة

 1256690 435900 670790 0 110000 40000 معان

 951100 533950 407550 0 850 8750 المزار الجنوبي

 1751521 210080 897300 25710 169547 448884 غور الصافي

 557400 226650 330750 0 0 0 العقبة

 1025300 459700 490900 0 0 74700 لواء القصر

 34549276 10041873 17223688 906710 2284091 4092914 المجموع
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توزيع القروض حسب المحافظات واألقاليم ( 4)توضح بيانات الجدول رقم          

قد حصل  أن أقليم الوسطوفقا لمجاالت االستثمار الزراعية الرئيسية، حيث تشير إلى 
 %( 42)الشمال قد حصل على ما نسبته كذلك إقليم و ,  %(42)على مانسبته 

من إجمالي القروض الممنوحة %( 19)الجنوب قد حصل على ما نسبته إقليم و 
، أما بالنسبة لتوزيع القروض (4)خالل هذا العام كما هو موضح في الرسم البياني رقم 

د تبين بأن محافظة اربد قد احتلت المرتبة األولى وبنسبة على مستوى المحافظات، فق
 الكركومحافظة %( 12)بالمرتبة الثانية وبنسبة  البلقاء، وجاءت محافظة %(10)

، أما محافظة العاصمة فقد احتلت المرتبة الرابعة %(15)في المرتبة الثالثة وبنسبة 
، %(10)نسبة وجاءت محافظة المفرق بالمرتبة الخامسة وب%( 11)وبنسبة 

عجلون و  الطفيلة، وجاءت محافظات %(9)ومحافظة مادبا بالمرتبة السادسة وبنسبة 
بالمراتب الست األخيرة وبالنسب التالية على التوالي  ومعان وجرش والزرقاء والعقبة

 %(.1)و%( 4)و %( 4)و %( 4)و %( 4)و %( 5)

 

37% 

37% 

26% 

 (3)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب أقاليم المملكة خالل عام 

2014 

 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط
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 (4)جدول رقم 

 1014لفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام لتوزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار 

 الفرع

اعمار 
واستغالل 
االراضي 
 الزراعية

تنمية وتطوير 
 مصادر المياه

الميكنة 
والتصنيع 
 الزراعي

تنمية وتطوير 
 الثروة الحيوانية

شراء مدخالت 
 المجمـــوع االنتاج الزراعي

 12972056 3617494 6201939 458300 1604344 1089979 الوسطإقليم 

 3763565 1289615 2245877 0 150190 77883 العاصمة

 5915250 837400 2484200 324800 1325354 943496 البلقاء

 2213516 908879 1107737 63500 64800 68600 مادبا

 1079725 581600 364125 70000 64000 0 الزرقاء

 12721185 3441950 6131700 416200 388050 2343285 الشمالإقليم 

 6874010 2300650 3314200 241700 170350 847110 اربد

 1134988 164800 750900 108000 0 111288 جرش

 3309787 755100 1550300 54500 191000 758887 المفرق

 1402400 221400 516300 12000 26700 626000 عجلون

 8856035 2982429 4890049 32210 291697 659650 الجنوبإقليم 

 5292221 1681537 2821627 25710 181697 581650 الكرك

 1256690 435900 670790 0 110000 40000 معان

 1749724 638342 1066882 6500 0 38000 الطفيلة

 557400 226650 330750 0 0 0 العقبة

 34549276 10041873 17223688 906710 2284091 4092914 المجموع

11% 

17% 

6% 

3% 

20% 

3% 

10% 4% 

15% 

4% 

5% 

2% 

 (4)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب محافظات المملكة خالل 

 2014عام 

 جرش اربد الزرقاء مادبا البلقاء العاصمة

 العقبة الطفيلة معان الكرك عجلون المفرق
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توزيع القروض الممنوحة حسـب ججالهـا وفـروع ( 4)توضح بيانات الجدول رقم 

ــــث شــــكلت القــــروض الموســــمية والقصــــيرة والمتوســــطة  المؤسســــة ضــــمن األقاليم،حي

مـــن إجمـــالي قيمـــة ( %1)و( %95)و( %1)و( %4)والطويلـــة األجـــل مـــا نســـبته 

القـــروض الممنوحـــة للمـــزارعين وحســـب مـــنه  القـــروض علـــى التـــوالي، وبلغـــت نســـبة 

للعقـود متوسـطة األجـل أمـا عقـود ( %13 )للعقود قصيرة األجـل و( %11)المرابحة 

موزعـــة علـــى دينـــار ( 56000)بقيمــة عقـــود ( 4)المرابحــة طويلـــة االجـــل فكــان هنـــاك 

 .األقاليم الثالثة
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 1014أقاليم المملكة خالل عام فروع المؤسسة ضمن لتوزيع القروض حسب ججالها ( 4)جدول رقم 

 الفــــرع

 طويل األجل متوسط األجل قصير األجل موسمي
مرابحة قصير 

 األجل
مرابحة متوسط 

 المجموع األجلوطويل 

 القيمة عدد القيمة عدد القيمة عدد القيمة عدد القيمة عدد القيمة عدد القيمة عدد

 اقليم الوسط
63 328700 6 145000 1516 9179056 8 140000 215 1586300 264 1593000 2072 12972056 

 السلط
2 3700 2 30000 364 1740000 6 99000 - - 6 52000 380 1924700 

 الشونة الجنوبية
2 8000 - - 182 1538800 - - - - 2 50000 186 1596800 

 جنوب عمان
- - 1 30000 323 1682865 - - 41 282350 56 388800 421 2384015 

االغوار 
 الوسطى

24 140000 2 35000 233 2083750 1 30000 1 6000 10 99000 271 2393750 

 مادبا
- - 1 50000 245 1294716 1 11000 91 623800 38 234000 376 2213516 

 غرب عمان
33 159000 - - 151 759800 - - 57 385250 11 75500 252 1379550 

 الزرقاء
2 18000 - - 18 79125 - - 25 288900 141 693700 186 1079725 

 الشمالاقليم 
48 503100 2 24600 1361 6558925 12 137100 214 1442300 674 4055160 2311 12721185 

 اربد
5 24500 - - 186 798900 - - 56 385700 90 584400 337 1793500 

 جرش
- - 1 3000 187 785388 2 34000 5 30800 36 281800 231 1134988 

 لواء الكورة
- - - - 24 218300 - - 10 52400 237 1067410 271 1338110 

االغوار 
 الشمالية

32 423000 - - 141 829400 - - 13 77500 8 90500 194 1420400 

 الرمثا
1 4800 1 21600 239 868500 -- - 16 94400 11 48350 268 1037650 

 عجلون
- - - - 39 314550 - - 30 151700 163 936150 232 1402400 

 لواء بني كنانه
1 5000 - - 235 962500 - - 15 103500 31 213350 282 1284350 

 المفرق
9 45800 - - 310 1781387 10 103100 69 546300 98 833200 496 3309787 

 اقليم الجنوب
111 408050 2 25000 1435 6810385 0 0 148 785500 115 827100 1811 8856035 

 الكرك
6 27500 - - 222 1093800 - - 24 129600 49 313400 301 1564300 

 الطفيلة
16 57700 - - 300 1255624 - - 48 181100 43 255300 407 1749724 

 معان
5 40500 1 15000 173 938690 - - 1 100000 6 162500 186 1256690 

 المزار الجنوبي
29 124450 - - 124 560450 - - 49 251200 4 15000 206 951100 

 غور الصافي
19 49500 - - 307 1700021 - - - - 1 2000 327 1751521 

 العقبة
2 8000 - - 148 549400 - - - - - - 150 557400 

 لواء القصر
34 100400 1 10000 161 712400 - - 26 123600 12 78900 234 1025300 

 المجـوع
222 1239850 10 194600 4312 22548366 20 277100 577 3814100 1053 6416260 6194 34549276 
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 من إجمالي القروض الممنوحة%( 64)أن ( 5)توضح بيانات الجدول رقم 
بأنه تم منحها ألصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة التي ال تتجاوز  1014خالل عام 

من إجمالي القروض الممنوحة قد منحت ألصحاب %( 1)دونما، كما أن ( 40)
%( 1)دونم و ( 90)و ( 40)الحيازات الصغيرة إلى المتوسطة التي تتراوح بين 

 .مدون( 110)الى ( 91)ألصحاب الحيازات المتوسطة الى الكبيرة من 

من %( 4)دونم فقد حصل أصحابها على ( 110)أما الحيازات التي تزيد عن 
إجمالي القروض الممنوحة، كما يشير الجدول نفسه إلى أن المزارعين الذين ال 

من إجمالي القروض الممنوحة خالل %( 1)على ما نسبته  ايملكون أراضي قد حصلو 
 .لح الفئات الحيازية الصغيرة، مما يشير إلى أن التوزيع كان يميل لصا1014عام 

إلى األهمية النسبية للقروض الممنوحة موزعه ( 5)ويشير الرسم البياني رقم 
 .حسب الفئات الحيازية للمقترضين

  

93% 

2% 
1% 3% 

1% 

 (5)رسم بياني رقم 
األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين 

   2014خالل عام 

 بدون أرض دونم( 120)أكبر من  دونم(  120-61)من  دونم( 60-30)من  دونم 30أقل من 
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 (5)جدول رقم 
 1014توزيع القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية الزراعية للمقترضين والفروع بأقاليم المملكة خالل عام 

 الفرع

 60إلى  10من  10  أقل من
إلى  60من 

 المجمـــــــــــــــــــوع بدون أرض 110اكبر من  110

 قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد

 12972056 2072 75000 20 348500 50 144000 23 217100 37 12187456 1942 إقليم الوسط

 1924700 380 16000 4 13000 3 20700 5 49000 8 1826000 360 السلط

الشونة 
 1596800 186 26000 7 13000 2   35000 2 1522800 175 الجنوبية

 2384015 421 9000 3 78000 12 55000 5 28200 7 2213815 394 جنوب عمان

االغوار 
 2393750 271 13000 3 91000 7 26500 3 22000 2 2241250 256 الوسطى

 2213516 376 3000 1 58000 11 10000 2 29700 7 2112816 355 مادبا

 1379550 252 8000 2 80500 14 29000 7 45700 9 1216350 220 غرب عمان

 1079725 186 - - 15000 1 2800 1 7500 2 1054425 182 الزرقاء

 12721185 2311 19700 5 697850 88 137000 20 214050 33 11652585 2165 إقليم الشمال

 1793500 337   105700 14 36800 3 18000 4 1633000 316 اربد

 1134988 231 1500 1 12700 4 2400 1 8300 2 1110088 223 جرش

 1338110 271 - - 144000 6 21000 3 31000 4 1142110 258 لواء الكورة

االغوار 
 1420400 194 - - 112500 11 42000 5 50500 5 1215400 173 الشمالية

 1037650 268 3000 1 52700 12 8000 2 7700 3 966250 250 الرمثا

 1402400 232 4700 1 135050 20 10800 3 45500 7 1206350 201 عجلون

لواء بني 
 1284350 282 10500 2 71700 14 10000 1 18550 3 1173600 262 كنانه

 3309787 496 - - 63500 7 6000 2 34500 5 3205787 482 المفرق

 8856035 1811 14000 5 152100 34 111100 21 101700 22 8477135 1729 الجنوبقليم 

 1564300 301 3000 1 8000 1 11900 2 17000 3 1524400 294 الكرك

 1749724 407 - - 39600 8 37000 6 45900 10 1627224 383 الطفيلة

 1256690 186 8000 3 30750 6 8000 2 12000 3 1197940 172 معان

المزار 
 951100 206 - - 41450 13 33200 7 3000 1 873450 185 الجنوبي

 1751521 327 - - 19000 3 10000 1 5000 1 1717521 322 غور الصافي

 557400 150 - - - - 3000 1 3000 1 551400 148 العقبة

 1025300 234 3000 1 13300 3 8000 2 15800 3 985200 225 لواء القصر

 34549276 6194 108700 30 1198450 172 392100 64 532850 92 32317176 5836 المجموع
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جالف دينار ( 5)أن قيمة القروض التي تقل فئاتها عن ( 9)توضح بيانات الجدول رقم 

( %26) من حجم القروض الممنوحة وغطت ما نسبته نحو ( %51)شكلت ما نسبته نحو 

جالف دينار شكلت ما ( 10-5)تتراوح فئتها بين  من عدد القروض، وأن قيمة القروض التي

من عدد ( %15) من حجم القروض الممنوحة، وغطت ما نسبته نحو ( %14)نسبته 

، ( %11)ألف دينار نحو ( 10-10)القروض، كما بلغت نسبة القروض التي تتراوح فئتها بين 

تتراوح فئتها من  من عدد القروض، في حين بلغت نسبة القروض التي ( %4)وغطت ما نسبته 

 .من عدد القروض( %1)، وغطت ما نسبته (%14)ألف دينار ( 10)أكثرمن 

إلى األهمية النسبية إلجمالي القروض الممنوحة من ( 9)هذا ويشير الرسم البياني رقم 

 .موزعة حسب فئات أحجامها 1014المؤسسة خالل عام 

 

51% 

23% 

12% 

14% 

 (6)رسم بياني رقم 
ألهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب فئات أحجامها خالل عام ا

2014 

 5000أقل من 

 (10000-5000)من 

 (20000-10001)من 

 20000أكثر من 
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 (9)جدول رقم 

 1014والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام توزيع القروض حسب فئات أحجامها 

 الفرع

 0000أقل من 
إلى  0001من 

10000 
إلى  10001من 

 المجموع 10000أكثر من  10000

 قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد

 12972056 2072 2371100 64 2031300 130 3011606 359 5558050 1519 سطإقليم الو

 1924700 380 72000 3 262900 17 362500 41 1227300 319 السلط

 1596800 186 673300 16 234000 15 217500 25 472000 130 الشونة الجنوبية

 2384015 421 305000 10 314450 21 575140 66 1189425 324 جنوب عمان

 2393750 271 734100 19 561500 33 533850 64 564300 155 االغوار الوسطى

 2213516 376 256700 7 381250 27 667666 83 907900 259 مادبا

 1079725 186 261000 6 87000 5 168000 20 563725 155 الزرقاء

 1379550 252 69000 3 190200 12 486950 60 633400 177 غرب عمان

 12721185 2311 1725587 41 1583700 102 2559260 298 6852638 1870 إقليم الشمال

 1793500 337 147000 4 242800 16 534250 61 869450 256 اربد

 1134988 231 100000 1 60500 4 90500 10 883988 216 جرش

 1037650 268 21600 1 32500 2 139500 19 844050 246 الرمثا

 3309787 496 776487 17 300100 20 789850 89 1443350 370 المفرق

 1402400 232 22000 1 520500 34 225350 28 634550 169 عجلون

 1284350 282 123000 4 60500 4 244800 27 856050 247 لواء بني كنانه

 1338110 271 140000 2 94500 6 246110 29 857500 234 لواء الكورة

 1420400 194 395500 11 272300 16 288900 35 463700 132 االغوار الشمالية

 8856035 1811 794000 15 598980 39 2171906 261 5291149 1496 إقليم الجنوب

 1564300 301 0 0 104000 7 620120 73 840180 221 الكرك

 1256690 186 435000 5 75000 4 99500 11 647190 166 معان

 1749724 407 0 0 110000 7 480645 57 1159079 343 الطفيلة

 951100 206 30000 1 28000 2 388750 47 504350 156 المزار الجنوبي

 1751521 327 304000 8 200630 13 229541 27 1017350 279 غور الصافي

 557400 150 0 0  0 0 7000 1 550400 149 العقبة

 1025300 234 25000 1 81350 6 346350 45 572600 182 لواء القصر

 34549276 6194 4890687 120 4213980 271 7742772 918 17701837 4885 المجموع
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أن نسبة الذكور الذين حصلوا على قروض من ( 2)يوضح الجدول رقم 

لإلناث، في (  %41)من إجمالي عدد المقترضين مقابل ( %93)المؤسسة بلغت 

      دينار بنسبة  مليون (1،2) حوالي الذكورحين بلغت قيمة القروض التي حصل عليها 

من ( %14)دينار بنسبة  مليون (2،6) حوالي كما حصلت اإلناث على( 22% )

 .1014إجمالي قيمة القروض الممنوحة خالل عام 
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 (2)جدول رقم 

 1014توزيع القروض حسب النوع االجتماعي خالل عام 

 الفرع

 المجموع إناث ذكور

 دينار سند مقترض دينار سند مقترض دينار سند مقترض

 12972056 2072 2185 2061900 475 484 10910156 1597 1701 إقليم الوسط

 1924700 380 384 406900 95 96 1517800 285 288 السلط

 1596800 186 194 263500 48 49 1333300 138 145 الشونة الجنوبية

 2384015 421 422 432350 96 96 1951665 325 326 جنوب عمان

 2393750 271 360 282600 62 66 2111150 209 294 االغوار الوسطى

 2213516 376 380 258950 67 68 1954566 309 312 مادبا

 1079725 186 191 275600 77 79 804125 109 112 الزرقاء

 1379550 252 254 142000 30 30 1237550 222 224 غرب عمان

 12721185 2311 2410 3058410 788 805 9662775 1523 1605 إقليم الشمال

 1793500 337 344 416450 118 124 1377050 219 220 اربد

 1134988 231 239 279700 67 68 855288 164 171 جرش

 1037650 268 270 501150 157 157 536500 111 113 الرمثا

 3309787 496 507 624600 147 147 2685187 349 360 المفرق

 1402400 232 261 236700 46 50 1165700 186 211 عجلون

 1284350 282 287 410900 113 113 873450 169 174 لواء بني كنانه

 1338110 271 272 334310 81 81 1003800 190 191 لواء الكورة

 1420400 194 230 254600 59 65 1165800 135 165 االغوار الشمالية

 8856035 1811 1844 2818850 762 764 6037185 1049 1080 إقليم الجنوب

 1564300 301 306 453900 113 114 1110400 188 192 الكرك

 1256690 186 187 285550 80 80 971140 106 107 معان

 1749724 407 411 573100 162 162 1176624 245 249 الطفيلة

 951100 206 214 271300 75 75 679800 131 139 المزار الجنوبي

 1751521 327 336 622350 152 153 1129171 175 183 غور الصافي

 557400 150 150 290250 86 86 267150 64 64 العقبة

 1025300 234 240 322400 94 94 702900 140 146 لواء القصر

 34549276 6194 6439 7939160 2025 2053 26610116 4169 4386 المجموع
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 (:المرابحة) بالشراء اآلمر صيغة -1

( التمويل طالب) بالشراء اآلمر يطلبه ما وشراء بتنفيذ أول فريق بإعتبارها المؤسسة تقوم
 هذه تقوم بحيث اإلبتداء عند عليه المتفق بالربح ثاني فريق بإعتباره مسؤوليته وعلى

 بتوقيع المؤسسة قيام بعد ثالث فريق خالل من المهام أو الخدمة هذه بتنفيذ المؤسسة
 .المتبعة األسس حسب الثالث للطرف الصرف ويتم معه إتفاقية

 :الشرعية اإلستشارة -1

 إلجازتها للمؤسسة الشرعي المستشار سماحة على عرضها يتم التمويل طلبات جميع
 .اإلسالمية الشريعة مقتضيات حسب

 :العقد تنفيذ إجراءات -4

 لطالب تسليمها ثم ومن والمنفذ المؤسسة بين اإلتفاقية تنفيذ إجراءات إستكمال •
 .األصول وحسب التمويل

 غير األموال)  المقدمة الضمانات حجز إجراءات إستكمال بعد التمويل عقد تنظيم •
 طلب موافقة في وردت أخرى شروط أية أو الشهري الحسم موافقة واحضار( المنقولة
 .التمويل
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 :واحتسابها المرابحة قيمة -4

 المعايير وحسب المؤسسة فروع لدى معتمدة جداول حسب المرابحة قيمة تحسب •
- :التالية الرئيسية

 .المستهدفة الفئة• .   التمويل أجل• .  التسديد أسلوب• .  التمويل قيمة •
 

أن عـدد المشـاريع الممولـة مـن المؤسسـة وفقـا ( 3)توضح بيانات الجـدول رقـم 

 مليـــون (10،4)نحـــو مشـــروعا بقيمـــة ( 1940)لصـــيغة المرابحـــة اإلســـالمية قـــد بلـــغ 

مـــن قيمـــة التمويـــل الكلـــي للمـــزارعين خـــالل عـــام ( %40)دينـــار، شـــكلت مـــا نســـبته 

ــة وفقــا لصــيغة المرابحــة اإلســالمية فــي إقلــيم 1014 ، حيــث تركــزت المشــاريع الممول

، وإقلــيم الجنــوب بنســبة (%41)يليهــا إقلــيم الوســط بنســبة ( %54)الشــمال بنســبة 

بلغت عـدد المشـاريع الممولـة مـن المؤسسـة وفقـاً ألسـلوب الفائـدة  ، في حين(19%)

 )دينـــار، وشـــكلت مـــا نســـبته  مليـــون (14،1)نحـــو مشـــروعاً بلغـــت قيمتهـــا ( 4594)

، حيــث احتــل إقلــيم 1014مــن قيمــة التمويــل الكلــي للمــزارعين خــالل عــام ( 20%

 الجنــوبثــم إقلــيم ا( %40)الوســط الترتيــب األول مــن حيــث حجــم اإلقــراض وبنســبة 

هـذا ويبـين الرسـم البيـاني رقــم ( %40)وبنسـبة  الشـمال، ثـم إقلـيم ( %40 )وبنسـبة 

 . تطور القروض الممنوحة من المؤسسة موزعة حسب منه  المرابحة اإلسالمية( 2)
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 (5)رسم بياني رقم 

 (1024-1004)تطور القروض الممنوحة بطريقة المرابحة اإلسالمية خالل الفترة 
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 (3) جدول رقم

 1014توزيع القروض الممنوحة موزعة حسب الفروع والمنه  التمويلي خالل عام 

 المنهج

 اإلجمالي مرابحة إسالمية وض فائدةرق

 سند

  قيمة
 سند بالدينار

 قيمة 
 سند بالدينار

 قيمة 
 بالدينار

 12972056 2072 3179300 479 9792756 1593 إقليم الوسط

 1924700 380 52000 6 1872700 374 السلط

 1596800 186 50000 2 1546800 184 الشونة الجنوبية

 2384015 421 671150 97 1712865 324 جنوب عمان

 2393750 271 105000 11 2288750 260 االغوار الوسطى

 2213516 376 857800 129 1355716 247 مادبا

 1079725 186 982600 166 97125 20 الزرقاء

 1379550 252 460750 68 918800 184 غرب عمان

 12721185 2311 5497460 888 7223725 1423 إقليم الشمال

 1793500 337 970100 146 823400 191 اربد

 1134988 231 312600 41 822388 190 جرش

 1037650 268 142750 27 894900 241 الرمثا

 3309787 496 1379500 167 1930287 329 المفرق

 1402400 232 1087850 193 314550 39 عجلون

 1284350 282 316850 46 967500 236 لواء بني كنانه

 1338110 271 1119810 247 218300 24 لواء الكورة

 1420400 194 168000 21 1252400 173 االغوار الشمالية

 8856035 1811 1612600 263 7243435 1548 إقليم الجنوب

 1564300 301 443000 73 1121300 228 الكرك

 1256690 186 262500 7 994190 179 معان

 1749724 407 436400 91 1313324 316 الطفيلة

 951100 206 266200 53 684900 153 المزار الجنوبي

 1751521 327 2000 1 1749521 326 غور الصافي

 557400 150 - - 557400 150 العقبة

 1025300 234 202500 38 822800 196 لواء القصر

 34549276 6194 10289360 1630 24259916 4564 المجموع
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 1014قيمة وأعداد القروض الممنوحة خالل عام ( 6)وتوضح بيانات الجدول رقم 
إلى تطور قروض ( 10)موزعه حسب أشهر العام، في حين يشير الجدول رقم 

 (.1014 –1004)المؤسسة الممنوحة خالل الفترة 

 

 (6)رقم جدول 

 1014توزيع القروض الممنوحة حسب األشهر خالل عام 

 االهمية النسبية (الدينار)قيمة القروض  عدد القروض  البيـــــــــــان 

 %2.08 717500 148 كانون ثاني

 %7.50 2592607 514 شباط

 %9.77 3373780 669 آذار

 %11.59 4004337 680 نيسان

 %8.87 3062736 534 ايار

 %11.79 4073091 711 حزيران

 %7.64 2638586 451 تموز

 %7.32 2530114 451 آب

 %11.63 4018428 718 أيلول

 %7.68 2653580 467 تشرين األول

 %9.52 3288000 582 تشرين الثاني

 %4.62 1596517 269 كانون األول

 %100.00 34549276 6194 المجمــــــوع 
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 ( 10)جدول رقم 

 (1014-1000)أعداد وقيمة القروض الممنوحة من المؤسسة خالل الفترة تطور 

 البيان

 اإلجمالي القروض التشغيلية القروض اإلنمائية

عدد 
 القروض

 قيمة القروض
 (دينار)

عدد 
 القروض

قيمة 
 القروض

 (دينار)
عدد 

 القروض
 قيمة القروض

 (دينار)

2001 3960 12269864 206 1107087 4166 13376951 

2002 3295 12884583 1374 4314939 4669 17199522 

2003 3410 11593410 444 1612745 3854 13206155 

2004 3462 9993596 299 997500 3761 10991096 

2005 3952 14460711 510 1806235 4462 16266946 

2006 4249 17512215 560 1874850 4809 19387065 

2007 4535 18690633 503 2086406 5038 20777039 

2008 4411 22413810 719 3074660 5130 25488470 

2009 4218 22902262 530 2028225 4748 24930487 

2010 4581 20851271 687 3231450 5268 24082721 

2011 4708 25166585 613 3446500 5321 28613085 

2012 4407 22167914 560 3133950 4967 25301864 

2013 4912 25404532 659 3776470 5571 29181002 

2014 5385 29241726 809 5248550 6194 34549276 
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 1014إلى أن إجمالي تحصيالت المؤسسة خـالل عـام ( 11)تشير بيانات الجدول رقم 

مـــــن ( %34)دينـــــار، و بلغـــــت نســـــبة التحصـــــيالت اإلجماليـــــة لهـــــذا العـــــام ( 45،3)قـــــد بلغـــــت 

(   14،4)حــين بلغــت قيمــة تحصــيالت إقلــيم الوســط والشــمال والجنــوب نحــو المســتهدف، فــي 

ـــــار، وشـــــكلت مـــــا نســـــبته ( 3،6)و( 11،9)و ـــــون دين مـــــن %( 15)و %( 45)و %( 40)ملي

 . التواليعلى  1014إجمالي قيمة تحصيالت المؤسسة لعام 

الممنوحـة تطور قيمة القـروض ( 3)والرسم البياني رقم ( 11)وتوضح بيانات الجدول رقم 

 (.1014 –1000)من المؤسسة والمبالغ المحصلة من المقترضين خالل الفترة 
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 (8)رسم بياني رقم 

تطور قيمة القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل 
 (2014-2000)الفترة 

 إجمالي المبالغ المحصلة بالمليون دينار إجمالي القروض الممنوحة بالمليون دينار
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 (11)جدول رقم 

 1014إجمالي المبالغ المحصلة من القروض خالل عام 

 اإلجمالي مرابحة طويل األجل متوسط األجل قصير األجل موسمي الفرع

 14292135 2851739 475572 10326231 232350 406243 إقليم الوسط

 1797246 109825 114248 1508048 55167 9958 السلط

 1703016 28725 36867 1617592 12653 7179 الشونة الجنوبية

 2436212 657516 64774 1644697 41825 27400 جنوب عمان

 2944058 117904 33419 2664955 1500 126280 االغوار الوسطى

 2770819 740047 157554 1793542 20361 59315 مادبا

 1114494 854335 25697 209030 10424 15008 الزرقاء

 1526290 343387 43013 888367 90420 161103 غرب عمان

 12651093 4885330 366281 6810469 53718 535295 إقليم الشمال

 1915163 808009 89130 1000460 1476 16088 اربد

 1126579 315395 63748 735251 0 12185 جرش

 767757 120820 22819 603221 3444 17453 الرمثا

 2892444 796216 108809 1793698 46752 146969 المفرق

 1333481 964022 51476 315953 500 1530 عجلون

 1261389 369673 21288 833222 0 37206 لواء بني كنانه

 1443507 1326961 644 115902 0 0 لواء الكورة

 1910773 184234 8367 1412762 1546 303864 الشماليةاالغوار 

 8875564 1446026 130652 6906329 22809 369748 إقليم الجنوب

 1909637 386357 37407 1444096 3755 38022 الكرك

 736067 65211 13463 649730 263 7400 معان

 1452711 433807 18416 925588 425 74475 الطفيلة

 1079404 235148 16427 708902 600 118327 الجنوبيالمزار 

 1506972 3491 0 1453198 0 50283 غور الصافي

 481603 67041 1350 405391 1127 6694 العقبة

 1709170 254971 43589 1319424 16639 74547 لواء القصر

 35818792 9183095 972505 24043029 308877 1311286 المجموع
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 (11)جدول رقم 

 (1014-1000)توزيع القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة 

 السنة
إجمالي القروض الممنوحة 

 بالمليون دينار
إجمالي المبالغ المحصلة 

 بالمليون دينار

2000 20.9 24.7 

2001 13.4 20.7 

2002 17.2 19.5 

2003 13.2 22.1 

2004 11 23.2 

2005 16.3 26.3 

2006 19.4 27.8 

2007 20.7 27.1 

2008 25.5 32.2 

2009 24.9 26.4 

2010 24.1 27.6 

2011 28.6 30.8 

2012 25.3 35.06 

2013 29.2 32.5 

2014 34.5 35.8 
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 :مشروع الفقر والبطالة ": أوال

والمتضمن تخصيص  41/4/1014على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في  بناءً 
مليون دينار لتمويل أنشطة مشروع القروض الصغيرة المخصصة للحد من ( 50)مبلغ 

والتركيز على توجيه هذه البرام  ( 1010-1014)مشكلتي الفقر والبطالة لألعوام 
مليون دينار من ضمن  ضمنها تخصيص مبلغبشكل خاص ومن لمناطق البادية األردنية 

 .هذه المخصصات لمشاريع تربية اإلبل

 :عليه تم البدء بتنفيذ التعليمات التالية  وبناءً 

االستمرار بمنح القروض المخصصة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة  -1
لكافة الفروع علما بأنه تم زيادة مخصصات المشروع بمبلغ مليون دينار 

مليون دينار يتم توزيعها على ( 9)لغ ليصبح إجمالي المب (1014)لعام 
 :األقاليم كالتالي 

مليون دينار ( 1،3)وبما يعادل %( 40)إقليم الشمال بنسبة قدرها   -
 .ألف لتربية اإلبل( 400)منها 

مليون دينار ( 1،3)وبما يعادل %( 40)إقليم الوسط بنسبة قدرها  -
 .ألف لتربية اإلبل( 400)منها 

مليون دينار ( 1،4)وبما يعادل %( 40)إقليم الوسط بنسبة قدرها  -
 .ألف لتربية اإلبل( 400)منها 

على ماورد أعاله تم البدء بالقروض الخاصة بشراء وتربية اإلبل من " بناءا -1
 .دينار للقرض الواحد( 5000)ضمن المشروع بسقف أعلى مقداره 
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 :أهداف المشروع 

الريف والبادية المساهمة في الحد من مشكلتـي الفقر والبطالة في  .1
 .األردنية

المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في كافة مناطق  .1
 .المملكة

 .زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي والغذائي لألسر الريفية .4

زيادة مشاركة المرأة في التنمية الزراعية، وتحفيزها على العمل في   .4
 .القطاع الزراعي

لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب توفير فرص عمل جديدة  .5
 .الوطنيـة

 :مجاالت االستثمار   
يركز هذا المشروع على منح القروض الزراعية والريفية ذات اإلنتاجية السريعة 

رأس من األبقار  1-1رأس، تربية ( 10)في مجاالت تربية األغنام  بحد أعلى 
لخدمة المشاريع الزراعية، تربية الدواجن  4م 50الحلوب، حفر جبار ماء الجمع سعه 

والطيور الداجنة بكافة أنواعها وبأعداد مناسبة، تربية األرانب، تصنيع األلبان ومشتقاتها 
في وحدات صغيرة وصناعة المخلالت، تربية ( الخ0000/ألبان، جميد، سمن )

الطبية  خلية، إنشاء المشاتل والبساتين وزراعة النباتات 10-10النحل لعدد من 
شراء  والعطرية، إنشاء وحدات أزهار القطف ضمن البيوت البالستيكية، تمويل

باالضافة الى التركيز على توجيه هذا البرنام  لمناطق , األدوات الزراعية المختلفة
البادية االردنية بشكل خاص ومن ضمنها تخصيص مبلغ مليون دينار من ضمن هذه 

 .المخصصات لمشاريع تربية اإلبل
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  : معايير التأهيل لالستفادة من المشروع 

أن تكون األسرة مقيمة في ارض المشروع أو بنفس القرية التي تتبع إليها ارض  -1
 المشروع 

 .أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة  -1

 .المستفيدين من قروض المؤسسةتعطى األولوية لألفراد غير   -4

 .تعطى األولوية لألسر الريفية التي تعيلها وتشرف عليها المرأة الريفية  -4

 :حجم القرض واجله  

أما بالنسبة لقروض تربية اإلبل  دينار( 4000)الحد األقصى لهذه القروض 
( 5)، وهي قروض متوسطة األجل حدها األقصى دينار( 5000)فحدها األقصى 

 .سنوات

 :نسبة الفائدة 

الفئات المستهدفة من هذا المشروع تستوفى فائدة مخفضة حرصا على دعم 
أو ما يعادلها وفقًا للمرابحة اإلسالمية على القروض الممنوحة %( 9)وبسيطة مقدارها 

من خالل هذا المشروع وهي أقل من سعر الفائدة أو المرابحة المعمول بها في 
 .المؤسسة

 : الضمـانـات 

مثل ,نات االعتيادية المعمول بهاحرصت المؤسسة على قبول بدائل للضما
الكفاالت العدلية من اجل تمكين األسر الفقيرة والفئات العاطلة عن العمل من 
االستفادة من هذا المشروع سيما وان هذه الفئة ال يتوافر لدى معظمها أموال غير 

 (. كاألراضي والعقارات)منقولة 

مليون دينار ( 4،4)حوالي ( 1014)بلغ إجمالي القروض الممنوحة لعام 
 .مقترض( 1444)إستفاد منها 
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 :1014الصندوق الكويتي للعام  – المنحة الخليجية :ثانياً 
 : وزعت على مشروعينألف دينار  (400)مليون و( 1)بلغت قيمة المنحة الخليجية 

 مشروع التمكين االقتصادي لألسر الريفية  - أ
الباحثين عن فرص عمل في المستهدفون بالمشروع هم األسر الريفية واألفراد -1

 .القطاع الزراعي والمرأه في الريف والبادية األردنية 

يتم منح التمويل لألفراد بهدف تحسين نوعية حياه المواطنين والمساهمة في  -1
الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خالل تمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل وزيادة 

المستوى المعيشي والغذائي لألسر الريفية  مستويات الدخل للفئة المستهدفة لرفع
ولتمكين المرأة وتدريبها على إقامة المشاريع ولرفع كفاءة األسر الريفية بزيادة وتوسيع 
القاعدة اإلنتاجية القادرة على زيادة الدخل وفرص العمل واخيرا لتوفير فرص عمل 

 .وخريجي الجامعات والمعاهدجديدة لألسر 

دينار بالفائدة المعمول بها بالمؤسسة أو ( 5000)القروض  السقف األعلى لهذه -4
 .مايعادلها بالمرابحة اإلسالمية

 :مجاالت االستثمار 
 .شراء وتربية األغنام األغنام واألبقار وأعالفها -1

 .تصنيع منتجات األلبان  و تربة وإكثار الماعز الشامي -1

 .التصنيع الغذائي -4

 .الحديقة المنزلية-4

 .الصابون صناعة  -5
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 .زراعة الفطر -9

 .البيوت البالستيكية  -2

 .تصنيع المخلفات الزراعية من التقليم وبقايا النباتات في مكعبات علفية -3

 .دابة حراثة  -6

 .إنشاء المشاتل -10

 .تمويل عيادات بيطرية -11

 .محالت بيع مستلزمات اإلنتاج الزراعي -11

 (.أعالف,بز مخا,مطاحن )تمويل مشاريع تصنيع منتجات الحبوب -14

 :الضمانات

تقبل الضمانات المعتمدة في المؤسسة ومن ضمنها الكفالة المالية العدلية من كفيلين 

مليئين لمن ال يملك أية أموال غير منقولة حسب التعليمات الخاصة بالكفالة العدلية 

 .وشروطها وسقفها

إستفاد منها  مليون دينار( 1،1)حوالي ( 1014)بلغ إجمالي القروض الممنوحة لعام 

 .مزارع ( 444)
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 :مشروع تطوير وتنمية الثروة الحيوانية  - ب

المستهدفون بالمشروع هم مربي الثروة الحيوانية واألسر الريفية واألفراد -1
 .الباحثين عن فرص عمل في القطاع الزراعي والمرأة في الريف والبادية األردنية

العاملة في مجال اإلنتاج  يتم منح التمويل لألفراد بهدف رفع دخل األسر-1
الحيواني لتحسين سبل معيشتهم ودعم مربي الثروة الحيوانية ودعم إنتاجية المراعي 

 .والمستلزمات العلفية

دينار بالفائدة المعمول بها ( 5000)يكون السقف األعلى لهذه القروض  -4
بالمؤسسة أو مايعادلها بالمرابحة اإلسالمية حسب أسس وقواعد اإلقراض 

 .المعتمدة والمعمول بها بالمؤسسة 

 :مجاالت االستثمار 
 .شراء وتربية األغنام واألبقار والماعز -1

 .شراء األعالف  -1

 .شراء وتربية اإلبل  -4

 .تسمين األغنام والعجول واألعالف الالزمة لها  -4

 .تمويل مشاريع تسويق اللحوم والدواجن -5

 .وتسويقها جات الحيوانية تتصنيع المن -9

, الطيور الداجنة )مشاريع الثروة الحيوانية لغايات التسمين بأنواعها المختلفة  -2
 (.نحل ,أسماك , األرانب

 .تربية دواجن الحمة أمهات وبياض واألعالف الالزمة لها -3



44 
 

 .زراعة األعالف –6  

 .تصنيع المخلفات الزراعية والحيوانية  -10

 .العيادات البيطرية  -11

 

  :الضمانات

تقبل الضمانات المعتمدة في المؤسسة ومن ضمنها الكفالة المالية العدلية من كفيلين 
مليئين لمن ال يملك أية أموال غير منقولة حسب التعليمات الخاصة بالكفالة العدلية 

 .وشروطها وسقفها

مليون دينار إستفاد منها ( 1،1)حوالي ( 1014) الممنوحة وبلغ إجمالي القروض لعام
 .ترضمق( 164)

  

مشروع إدارة المصادر الزراعية لمحافظات الكرك والطفيلة : ثالثًا 
 (:المرحلة الثانية)ومعان 
 

وخزينة ( إيفاد)هذا المشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
المملكة األردنية الهاشمية ومساهمة المستفيدين، حيث تم توقيع اتفاقية القرض بين 

( 2,900,000)بقيمة  1/1/1005والصندوق الدولي بتاريخ الحكومة األردنية 
واتفاقية إعادة اإلقراض بين الحكومة والمؤسسة بتاريخ ( SDR)وحدة سحب خاصة 

وحدة سحب خاصة ( 1,110,000)حيث خصص للمؤسسة مبلغ  14/3/1005
(SDR ) ألف وحدة سحب خاصة  ( 130)كما حصلت المؤسسة على منحة بقيمة
(SDR )في تطوير أعمالها، ويهدف المشروع إلى تحسين األمن الغذائي  لمساعدتها
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وتمكين النوع االجتماعي من خالل , والمائي ورفع مستويات الدخل للفئة المستهدفة
 .زيادة مشاركة المرأة وإدارة مصادر التربة والمياه للمحافظة على الموارد اإلنتاجية 

مختلف مراحله بالمشاركة مع وتقوم وزارة الزراعة بتنفيذ هذا المشروع على 
دينار ( 5000)المؤسسة من خالل تقديم قروض زراعية مدرة للدخل، وبحد أقصى 

 .لتحسين وضعهم االجتماعي واالقتصادي في محافظات الكرك والطفيلة ومعان 

( 42)دينار إستفاد منها ( 106100)حوالي ( 1014)وبلغ إجمالي القروض لعام 
 .مقترض

 

 :القرى الصحيةمشروع : رابعاً 
نفذت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مشروع القرى الصحية منذ عام 

بهدف تعزيز مبادئ الرعاية الصحية األولية بين سكان هذه القرى، ويشتمل  1669
هذا المشروع على عدة أهداف من ضمنها تنمية الموارد االقتصادية واالجتماعية في 

لظروف الصحية للمواطنين، حيث قامت  مؤسسة تلك القرى وذلك كمدخل لتحسين ا
 11/4/1001اإلقراض الزراعي ووزارة الصحة بتوقيع اتفاقية المشروع بتاريخ 

و تم تجديدها عام  وكانت تتجدد االتفاقية كل ثالث سنوات ومدتها ثالث سنوات
ولمدة خمس سنوات، لتمويل مشروعات فردية وجماعية لمنتفعي القرى  1014

ن يتم ترشيحهم وتأهيلهم من قبل إدارة المشروع في وزارة الصحة الصحية الذي
بالتنسيق مع المؤسسة للقرى المشمولة بالمشروع، حيث تم منح القروض للمنتفعين 

,جريش,قصيب,بيوضةالشماليةالمضري،بيوضةالشرقية،)وهيقريةصحيةمشمولة(44)في
 ,ذرحأ، لحرشا ,الحالبات داميا، أبوالزيغان، ,غرناطة،مكاور،الطوال الجنوبي,سلحوب
الحالبات، الجزازة،المنصورة الشرقية، ايل، ,ضةالرو , الهونه ,الغوارة ,المقارعية ,الجهير

كفر  ,الفرذخ,البسطة,الزبيرية، الزمالية، مجرا، راجب، ابوبنا،رحمة،الشيخ حسين،عيمة
مة في علمًا بأن هذا المشروع يهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين والمساه( كيفا

حل مشكلتي الفقر والبطالة عن طريق منح قروض مدرة للدخل بدون فائدة، وبسقف 
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دينار للقروض الجماعية، مثل مشاريع ( 4000)للقروض الفردية، و( 1500)أعلى 
تربية األغنام والماعز واألبقار وتسمين العجول وإنشاء مشاتل األشجار المثمرة وإنشاء 

 . تصنيع الزراعيأنوال نسي  البسط والسجاد وال

( 14)دينار إستفاد منها ( 16500)حوالي ( 1014)وبلغ إجمالي القروض لعام 
 .مقترض

 : الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريينمشروع : خامساً 
 

العمل بهذا المشروع من خالل توقيع اتفاقية تعاون ما بين مؤسسة  بدء تم
لتمويل المشروعات الفردية  نالعسكرييللمصابين الهاشمية  والهيئةاإلقراض الزراعي 

حيث تم تجديد االتفاقية بتاريخ ، 1/11/1001والجماعية ألعضاء الجمعية بتاريخ 
ولمدة خمس سنوات، ويهدف المشروع إلى تحسين أوضاعهم المعيشية  4/2/1014

عن طريق تنويع مصادر دخلهم من خالل منح القروض بسعر مرابحة تفضيلي يقل 
( 50)المرابحة المعمول بها في المؤسسة، حيث تم تخصيص مبلغ  عن أسعار%( 1)

ويركز المشروع على منح القروض الزراعية ذات  الهيئةألف دينار سنويا لمنتفعي 
اإلنتاجية السريعة في مجاالت تربية الماعز واألبقار الحلوب وتسمين العجول وتربية 

ها والمنتجات الغذائية األخرى ، الحيوانات الداجنة والنحل، وتصنيع األلبان ومشتقات
وإنتاج األزهار واشتال الخضار والفواكه والزينة، وبعض األعمال الريفية كتصنيع الجلود 

 .وصوف الحيوانات إلنتاج الجواعد ونس  البسط 

 .دينار( 5000)ويبلغ الحد االعلى لهذه القروض 

( 3)إستفاد منها دينار ( 44600)حوالي ( 1014)وبلغ إجمالي القروض لعام 
 .ينمقترض
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 :مشروع تمويل المهندسين الزراعيين : سادساً 
انطالقا من حرص المؤسسة في تنفيذ توجهات الحكومة في الحد من مشكلتي 
الفقر والبطالة قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين 

ات الزراعية الفردية ألعضاء لمدة خمس سنوات، لتمويل المشروع 4/1/1011بتاريخ
النقابة من المهندسين والمهندسات الزراعيين العاطلين عن العمل، حيث كانت األولوية 
للخريجين الجدد، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية عن طريق تمويل المشاريع 
المدرة للدخل، وذات القدرة على تحقيق مردود مالي سريع بنظام المرابحة اإلسالمية 

دينار مثل مشاريع تربية األغنام ( 10000)رابحة تفضيلي وبسقف أعلى بسعر م
واألبقار الحلوب وتسمين الخراف والعجول وتربية الطيور الداجنة واألرانب واألسماك 
والنحل وتصنيع األلبان ومشتقاتها، وإنتاج األزهار واشتال الخضار والفواكه وإنتاج 

النباتات الطبية والعطرية وحفر جبار الجمع وشراء المشاتل والحدائق المنزلية وزراعة 
 .المعدات والمكائن واألدوات الزراعية

( 6)دينار إستفاد منها ( 21000)حوالي ( 1014)وبلغ إجمالي القروض لعام 
 .مقترضين

 .مشروع مساعدة الناجين من األلغام ومخلفات الحروب": سابعا
التعاون مابين مؤسسة اإلقراض الزراعي ال إتفاقية بدأ العمل بهذا المشروع من خال

مصابي )بهدف تحسين أوضاع المنتفعين , والهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل 
 ( .5/2/1011)ولمدة خمسة سنوات إعتبارا من تاريخ ( األلغام ومخلفات الحروب 

لمؤسسة ويراعى ويتم إختيار المقترضين من قبل إدارة المشروع في الهيئة بالتنسيق مع ا
هذه القروض للمنتفعين قدراتهم الجسديه وتوفر العمالة األسرية بحيث في تقديم 

دينار ( 1000)وقيمة الحد األعلى لهذه القروض , تتناسب مع نوع المشروع الممول 
 .شهر وبدون فوائد ( 90)ولمدة 
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, األبقار وتسمين العجولتربية , أما الغايات التي يمولها المشروع فتشمل تربية األغنام 
زراعة األعشاب والنباتات الطبية والعطرية ,تربية األرانب والدواجن المنزلية,تربية النحل 

التصنيع , إنشاء وحدات إنتاج أشتال ونباتات الزينة وأشتال األشجار المثمرة ,
وأية أعمال أخرى يتم بحثها من خالل لجنة التنسيق وبما ال يتعارض مع . الغذائي

  .ةوانين وأنظمة الهيئق

( 1)دينار إستفاد منها (  4000)حوالي ( 1014)وبلغ إجمالي القروض لعام 
 .مقترض

 

إلنتاج الطاقة الكهربائية مشاريع الطاقة الشمسية وأنظمتها : "ثامنا
 .ضمن مجاالت اإلستثمار الزراعي 

مع توجهات الحكومة في رفع كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية بشكل عام " تمشيا
والطاقة الشمسية النظيقة بشكل خاص ولغايات خفض فاتورة الطاقة على المستوى 

رقم  قرارالالوطني وبالذات القطاع الزراعي فقد إتخذ مجلس إدارة المؤسسة 
الشمسية وأنظمتها إلنتاج مشاريع الطاقة  ليشمل 1014\1\19تاريخ ( 11442)

الطاقة الكهربائية ضمن مجاالت االستثمار الزراعي التي تقوم المؤسسة بتمويلها وعلى 
 :النحو التالي

 إقتصار التمويل على مشروعات ضخ المياه في مناطق الزراعات المروية  -1

على طالب التمويل تقديم دراسة فنية ومالية من الجهة المنفذه وإحضار  -1
 .الالزمة من الجهات المعنية الموافقات 

يكون سقف التمويل للمشاريع التي تعتمد على المحروقات في ضخ المياه  -4
 .ألف دينار ( 10)
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يكون سقف التمويل للمشاريع التي تعتمد على الطاقة الكهربائية أصال في ضخ  -4
 .ألف دينار ( 40)المياه 

سنوات ونسبة إعتبار هذه القروض متوسطة األجل ولمدة التزيد عن ثماني  -5
عن  أو مايعادلها في نظام المرابحة اإلسالمية%( 1) مخفضة بمقدار فائدة

بغض النظر عن  جدول أسعار الفائدة والمرابحة المعمول بها حاليا في المؤسسة
 .قيمة القرض 

    دينار إستفاد منها ( 42000) حوالي ( 1014)لغ إجمالي القروض لعام وب
 .مقترض( 1) 

 :زراعة النخيل مشروع: "تاسعا

إنطالقا من حرص المؤسسة على دعم زراعة النخيل يقدم مشروع زراعة النخيل       
أو مايعادلها في المرابحة اإلسالمية عن جدول %(1)قروض بفوائد مخفضة بمقدار 

وذلك إعتبارا من  أسعار الفائدة والمرابحة المعمول بها حاليا في المؤسسة
1/2/1014 . 

    دينار إستفاد منها ( 111000) حوالي ( 1014)لغ إجمالي القروض لعام وب

 .مقترض( 1) 

 

ضمن المناطق المروية  الزراعات المحميةمشاريع : "عاشرا
 .بمصدر مياه دائم 

الزراعات المحمية ولغايات  دعم اإلستمرار في إنطالقا من حرص المؤسسة على
تخفيض الضغط على المصادر المائية وترشيد استهالكها لألغراض الزراعية وتشجيع 
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المزارعين على إستخدام األساليب الحديثة لإلنتاج تقدم المؤسسة قروض بفائدة 
أو مايعادلها في المرابحة اإلسالمية عن جدول أسعار الفائدة %(1)بمقدار مخفضة 

 .1/2/1014وذلك إعتبارا من  معمول بها حاليا في المؤسسةوالمرابحة ال
   دينار إستفاد منها ( 109000) حوالي ( 1014)لغ إجمالي القروض لعام وب

 .ينمقترض( 9) 

 التسميد بالري مشروع: الحادي عشر    

 

مشروع المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي نفذت مؤسسة  االقراض الزراعي و 
المركز الوطني  و  من خالل توقيع اتفاقية تعاون ما بين المؤسسة بالريالتسميد 

وذلك لتمويل  سنوات( 5)ولمدة  1011عام للبحث واالرشاد الزراعي نهاية 
للتوفير في كميات مياه الري واالسمدة الكيماوية المضافة المشاريع الزراعية 

وذلك من . النوع والكميةوالمحافظة على البيئه و تحسين االنتاج الزراعي من حيث 
حيث سيتم العمل على تأهيل . خالل  رفع كفاءة استخدام مياه الري واالسمدة

وتدريب المزارعين في مجال االستخدام األمثل لمياه الري واألسمدة على مستوى 
 .المزرعة

سمدة الكيماوية، وذلك تعتبر تقنية التسميد بالري من الطرق الحديثة في إضافة األو 
من خالل حقن األسمدة بواسطة الحاقنات السمادية مباشرة في خطوط الري للوصول 

حيث . لى مستوى مثالي من الرطوبة وتركيز ثابت للعناصر الغذائية في منطقة الجذورإ
تمتاز هذه . يتم التحكم بتركيز العنصر الغذائي في مياه الري حسب نوع المحصول

ها تعمل على رفع كفاءة استخدام األسمدة الكيماوية من خالل زيادة نأالتقنية في 
. جاهزية العناصر الغذائية للمحصول و تقليل فقد هذه األسمدة نتيجة الغسل والتطاير
باإلضافة الى المرونة في توقيت استعمال األسمدة والتقليل من التلوث البيئي وخاصة 

و كذلك تعمل . حتياجات الفعلية للمحصولالمياه الجوفية نتيجة إلضافتها وفقا لإل
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. هذه التقنية على رفع كفاءة استعمال مياه الري من خالل اإلدارة الجيدة لنظام الري
 . والذي يؤدي بمجمله الى زيادة اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعيته

 (.1014-1011)مدة المشروع أربع سنوات  
  :أهداف المشروع

الزراعة المروية في المملكة شح المصادر المائية وتدني من أهم التحديات التي تواجه 
رتفاع كلفة تطبيق إوكذلك . ستعمال مياه الري و األسمدةإنوعيتها، وانخفاض كفاءة 
دارة مياه الري و األسمدة، والتأثير السلبي على البيئة نتيجة إالتقنيات الحديثة في 

تدني الوعي البيئي لدى ضافة الى باإل. االستخدام غير الحكيم لهذه األسمدة
ونظرا لما . دارة مياه الري و األسمدةإالمزارعين وأهمية استخدام التقنيات الحديثة في 

تمتاز به تقنية التسميد بالري فقد جاء انطالق هذا المشروع الذي يهدف الى التوفير 
توقع في كميات مياه الري واالسمدة الكيماوية المضافة والمحافظة على البيئه ومن الم

من كميات مياه الري المضافة و تحسين % 10من كميات االسمدة  و %  40توفير
وذلك من خالل  رفع كفاءة استخدام مياه . االنتاج الزراعي من حيث النوع والكمية

حيث سيتم العمل على تأهيل وتدريب المزارعين في مجال . الري واالسمدة
 .ستوى المزرعةاالستخدام االمثل لمياه الري واالسمدة على م

 : المناطق و الفئات المستهدفة

 .دونمات( 5)بحيازات التقل عن مناطق الزراعات المروية في مختلف مناطق المملكة 

 :قيمة القرض
جالف دينار اردني  خمسةحسب مساحة الحيازة الزراعية وتبلغ في حدها االقصى 

 .معفى من الفوائد والتي يتحملها المركز الوطني
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دينار ( 411950)بلغت  1014خالل عام علما بأن إجمالي القروض للمشروع 
 .مقترض( 94)استفاد منها 

حيث بلغ 1014عام  خالللكل مشروع  قيمة القروضإلى ( 14)ويشير الجدول رقم 
مقترض وبقيمة ( 1141)إجمالي عدد المستفيدين من القروض المتخصصة حوالي 

 .دينار  مليون( 2،3)حوالي 

 

 
 (14)جدول رقم 

         1014 للعام المؤسسة تنفذها التي الموجهة  االقراض لبرام  ملخص
 قيمة القروض بالدينار عدد المستفيدين المشروع

 4345100 1444 مشروع القروض الصغيرة في الريف والبادية االردنية منذ عام 

 1204200 334 (المنحة الخليجية)التمكين اإلقتصادي لألسر الريفية 
 1205300 293 (المنحة الخليجية)تطوير وتنمية الثروة الحيوانية 

 209200 47 المرحلة الثانية إدارة المصاد الزراعية

 19500 13 القرى الصحية 

 33900 8 الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين 

 4000 2 مشروع مساعدة الناجين من األلغام

 72000 9 تمويل المهندسين الزراعيين

 37000 2 إستخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية

 211000 9 مشروع زراعة النخيل

 106000 6 مشاريع البيوت البالستيكية

 312650 64 مشروع التسميد بالري

 7759850 2231 المجموع
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 قيم القروض للمشاريع الموجهة منذ بدء تنفيذها ولغاية( 14)ويبين الجدول رقم 

مليون انتفع بها ( 24،9)حيث بلغ إجمالي القروض حوالي . 41/11/1014
 .مقترض( 11201)

 
 
 (14)جدول رقم 

 41/11/1014منذ بداية المشروع ولغاية  المؤسسة تنفذها التي الموجهة  االقراض لبرام  ملخص

 قيمة القروض بالدينار عدد المستفيدين المشروع

 48548470 17801 مشروع القروض الصغيرة في الريف والبادية االردنية منذ عام 

فــــي محافظــــات الكــــرك والطفيلــــة ومعــــان  إدارة المصــــاد الزراعيــــة
منـذ عـام ( الثانية المرحلتين األولى و)وبالتعاون مع وزارة الزراعة 

(2005) 
1606 3348290 

اليرمــوك بالتعــاون مشـروع تطــوير المصـادر الزراعيــة لحــوض نهـر 
 3380428 1407 تم تنفيذه بالكامل( 2001)مع وزارة الزراعة منذ عام 

 559328 474 (2002)بالتعاون مع وزارة الصحة منذ عام القرى الصحية 

 378750 106 (2001)منذ عام الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين 

بالتعـاون مـع الهيئـة الوطنيـة  مشروع مساعدة الناجين من األلغـام
عادة التأهيل منذ عام   93950 47 (2012)إلزالة األلغام وا 

بالتعــاون مــع نقابــة المهندســين منــذ  تمويــل المهندســين الــزراعيين
 468150 80 (2006)عام 

 15000000 841 تم تنفيذه بالكامل( 2008)منذ عام )مشاريع الزراعات المحمية 

بالتعــــاون مــــع المركــــز الــــوطني للبحــــث  مشــــروع التســــميد بــــالري
 2858350 339 (2012)واإلرشاد الزراعي منذ عام 

 74635716 22701 المجموع
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إلى توزيع أرصدة القروض القائمة على ( 15)تشير بيانات الجدول رقم 

المزارعين حسب فئات القروض الممنوحة، حيث بلغ إجمالي األرصدة في نهاية العام 

 . قرض زراعي قائم(  140511)دينار تشمل  ( 102060454)
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 (15)جدول رقم 
 1014أرصدة القروض القائمة على المزارعين موزعه حسب فئات القروض في نهاية عام 

 الفرع
 المجموع 10000أكثر من  10000-20002من  20000-5002من  5000أقل من 

إجمالي 
 القروض

أرصدة 
 القروض

إجمالي 
 القروض

أرصدة 
 القروض

إجمالي 
 القروض

أرصدة 
 القروض

إجمالي 
 القروض

أرصدة 
 القروض

إجمالي  سند
 القروض

أرصدة 
 القروض

 5659247 32707337 8175 525462 2515386 741960 4192054 1268120 7405318 3123705 18594579 السلط

الشونة 
 6163391 20672646 3740 2575891 7286140 1072528 3206146 1298841 3368277 1216131 6812083 الجنوبية

 7657470 39823711 8181 1101267 8735002 940488 4794295 2121615 8802609 3494100 17491805 جنوب عمان

 4808360 25246053 7557 397326 1551917 565468 2268469 1318495 5302133 2527071 16123534 اربد

 3131749 16967534 5427 174964 1314354 349753 1673336 590593 3086003 2016439 10893841 جرش

 6591407 29166696 8526 275873 1070870 748014 2541663 2363796 7591664 3203724 17962499 الكرك

االغوار 
 4499054 20533784 5010 1037136 3122350 833883 3121029 1219945 4717385 1408090 9573020 الشمالية

 2839952 14097141 4641 766828 1456811 286022 1041587 235269 1568517 1551833 10030226 معان

 4606568 19385957 7126 143882 582870 388330 1298715 1230391 3267364 2843965 14237008 الطفيلة

 2576439 11635289 4068 60761 394400 102620 520358 337981 1671128 2075077 9049403 الرمثا

 9395360 42019740 8564 2685359 10432460 956517 4848215 1875387 7520098 3878097 19218967 المفرق

االغوار 
 8077529 30067894 5671 2388715 7498124 2143970 6204390 1766589 5855572 1778255 10509808 الوسطى

 4178125 21498905 6451 361128 1211600 965196 2700411 1099097 4696378 1752704 12890516 عجلون

 8110636 36527125 9414 563348 1732773 1262538 4195697 2478247 9384139 3806503 21214516 مادبا

المزار 
 2931926 11727452 3583 75723 217000 346657 966134 953641 2870752 1555905 7673566 الجنوبي

 4957217 17554867 5903 999298 2724179 761201 1926620 636359 1771285 2560359 11132783 غور الصافي

لواء بني 
 3909393 18429580 6721 572888 1454500 192284 1033781 741879 3195209 2402342 12746090 كنانه

 3122476 16490516 3755 532243 2869447 328159 1559375 526008 2803215 1736066 9258479 الزرقاء

 1252480 6297311 2281 16964 493330 23256 162350 85074 397300 1127186 5244331 العقبة

 4176318 22461455 5539 475405 1796442 701103 3014851 1497113 6158435 1502697 11491727 غرب عمان

 3835894 14938182 4521 381134 851500 327176 1034750 1020543 3126598 2107041 9925334 لواء الكورة

 4609362 20356477 5657 120958 437242 365691 1622565 1444179 5313437 2678534 12983233 لواء القصر

 107090353 488605652 130511 16232553 59748697 14402814 53926791 26109162 99872816 50345824 275057348 المجمــــــــوع
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 مصادر التمويل المتاحة لإلقراض

 :تتمثل مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة بالبنود الرئيسية التالية

 : مصادر التمويل الذاتية: أوالً 

  بلغ رصيد رأس المال المدفوع والمدور في نهاية العام   :رأس المال .1
 .مليون دينار مغطى بالكامل(  53،5)

مليون ( 19 )االحتياطي في نهاية العام نحو بلغ رصيد  :االحتياطي العام  .1
 . دينار

 : مصادر التمويل غير الذاتية: ثانياً 

 : االئتمانية المحلية تالقروض والتسهيال .1

وهي التسهيالت والسلف الممنوحة للمؤسسة من مصادر التمويل المحلية،  
العام حوالي حيث بلغت أرصدة هذه القروض والتسهيالت االئتمانية كما هي في نهاية 

 .مليون دينار وغالبيتها من البنك المركزي( 40,4)

 

 : القروض الخارجية .1

وهي القروض التي حصلت عليها المؤسسة من مصادر التمويل الخارجية التي  
تهتم بأعمال التنمية الزراعية والريفية في البلدان النامية، وبلغت أرصدة القروض 

 .مليون دينار( 4،3)الخارجية في نهاية العام نحو 
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 األموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة 
بلغت قيمة األموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة كما هي في  

دينار، كأبنية وأراضي مليون ( 1،4)حوالي دينار منها مليون ( 4،6) حوالي1014نهاية عام  
دينار قيمة  مليون (1،4)وحوالي ( 19)الموضحة في الجدول رقم تابعة للمديرية العامة والفروع 

أراضي مستملكه ومفوضه باسم المؤسسة مقابل ديون مترتبة على فئة المقترضين الذين تخلفوا 
 . عن التسديد حيث تم استمالكها حسب قوانين وأنظمة المؤسسة المرعية بهذا الخصوص

 (19)جدول رقم 

 41/11/1104المسجلة باسم المؤسسة كما هي في األموال غير المنقولة 
 

 البيــان
قيمة 
 قيمة البناء األرض

استهالك 
البناء 
1024 

صافي قيمة البناء في 
52-21-1024  

الحركة خالل 
 1024عام 

إجمالي 
 األرض والبناء

 116,063 0 96,439 4,018 100,457 19624 المديرية العامة

 167,417 0 105,021 4,376 109,397 62396 اربد

 9,118 0 8,070 336 8,407 1048 األغوار الشمالية

 42 0 42 2 44 0 تسويق اليابس

 66,759 0 66,759 2,782 69,541 0 المفرق

 15,686 0 14,686 612 15,298 1000 جرش

 109,389 11502 91,473 3,811 95,284 6414 الطفيلة

 466,516 0 465,412 19,392 484,804 1104 عجلون

 3,461 0 2,461 103 2,564 1000 سكن معان

 7,897 0 5,897 246 6,142 2000 سكن الشونة

 2,087 0 2,087 87 2,174 0 سكن مادبا

 45,569 0 37,021 1,543 38,563 8548 مادبا

 85,430 0 85,428 3,560 88,988 2 السلط

 46,716 0 46,716 1,947 48,663 0 غور الصافي

 114,917 0 114,917 4,788 119,705 0 بناء معان

 100 0 100 4 104 0 الرمثا

 77,403 0 77,403 3,225 80,628 0 الكرك

 74,272 0 74,272 3,095 77,366 0 شقق/بناء العقبة

 1,408,843 11502 1,294,205 53,925 1,348,130 103136 المجمــوع
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