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عظممبن الحسين الاجاللة الملك عبد هللا الثاني    

 كلمات مضيئة
 "مستدامًا ونابضًا بالحياة للجميعانها مسؤوليتنا المشتركة ان نعمل لتبقى االرض وطنا "

 "القطاع الزراعي مدخل لمعالجة الفقر والبطالة "

 عبدهللا الثاني ابن الحسين
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 سمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني ولي العهد 
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 أعضاء  مجلس إدارة مؤسسة اإلقراض الزراعي 

 

 نياألعضاء الحكومي

 .  لزراعة / رئيس مجلس اإلدارةا / وزير خالد الحنيفاتالمهندس معالي  1

 . 19/5/2021ولغاية  1/1من  مدير عام المؤسسة / نائب الرئيس /المهندس محمد عيسى الحياري عطوفة  2

 . 2021ولنهاية العام 20/5عطوفة المهندس محمد محمود الدوجان من

 مدير عام دائرة الموازنة العامة . عطوفة السيد مجدي الشريقي /  3

 والتعاون الدوليممثل وزارة التخطيط   4

 حيث انتقل إلى الرفيق األعلى  2/5/2021ولغاية  1/1من  محمد العضايلةالمهندس عطوفة 

 لنهاية العام. 3/5المهندس نصر الزعبي من سعادة 

 نيالحكوميغير األعضاء 

1 
  2/7/2021ولغاية  1/1من زيد المحيسن سعادة السيد 

 لنهاية العام . 2/7عرفات المرايات من سعادة السيد 

2 
  2/7/2021ولغاية  1/1من  سعادة السيد راكان الفاعور

 . لنهاية العام  2/7/2021سعادة السيد عودة الرواشدة من 

 المهندس صالح الياسين .سعادة  3

 المهندس طارق ملحم .سعادة  4

5 
 . 2/7/2021لغاية  1/1/2021محمدالغزاوي من لدكتورسعادة ا

 ولنهاية العام . 2/7/2021المهندس محمد أنور القطعان من سعادة 
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 كلمة المدير العام
والذي يعكس انجازات  2021يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمؤسسة اإلقراض الزراعي للعام      

القطاع الزراعي والريفي وزيادة مساهمته في احداث التنمية المطلوبة  المؤسسة في دعم وتنمية وتطوير 
كأبرز القطاعات التي تجلت أهميته خالل الفترة األخيرة باعتباره أهم مرتكزات األمن الغذائي وخصوصا 
في ظل ما شهده العالم من أزمات اقتصادية نتيجة للظروف الوبائية والنزاعات االقليمية والتغيرات  

 ة . المناخي

وانسجاما مع الرؤى الملكية السامية من استشراف ألهمية القطاع الزراعي ، وضرورة االرتقاء به       
من خالل استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الكفيلة بزيادة االنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد 

ية االهتمام الخاص وذلك بإقرار  المتاحة ، فقد أولت المؤسسة هذه الرؤى وما تبعها من سياسات حكوم 
حزمه مدعومه من المشاريع الزراعية من شأنها تحفيز النمو في القطاع الزراعي لمواكبة التطورات 
وتوجهات الحكومة في هذا الجانب عدا عن الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في تمويل المشاريع  

ص تشغيل للعاطلين  عن العمل من كال الصغيرة والمتوسطة وغيرها والتي تهدف إلى ايجاد فر 
الجنسين ، مساهمة من المؤسسة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وبما يعزز التنمية المستدامة  

 على المستوى الوطني . 

استفاد   2021( مليون دينار عام 53.7وحول النشاط االقراضي للمؤسسة  فقد تم اقراض نحو )     
( مليون دينار بدون فوائد لمشاريع ريادية تهدف الى  25.7مقترض منها ) ( مزارع12600منها بحدود )

 معالجة تشوهات وتحديات القطاع الزراعي وتعزيز حالة االمن الغذائي   . 

( مليون دينار ، وبلغت نسبة  36.7وحول النشاط التحصيلي للمؤسسة فقد تم تحصيل مبلغ )      
%(  ، وان هذه النسبة كانت 70.5لمستهدفة لهذا العام )التحصيالت االجمالية من خطة التحصيالت ا

دون الطموح بسبب جائحة كورونا التي أثرت على كافة القطاعات ، نتيجة الستجابة  المؤسسة  
للتوجيهات الحكومية بتخفيف العبء على المقترضين من حيث تأجيل االجراءات التحصيلية سواء كان  

 يات للمستحقات . تأجيل اقتطاعات شهريه أو اجراء تسو 

كما قامت المؤسسة وبالتعاون مع البنك المركزي االردني برفع سقف التسهيالت المقدمة للمؤسسة      
 ( مليون دينار . 100( مليون الى )70من ) 2021من البنك المركزي االردني خالل العام 

وتأتي هذه االنجازات بتوفيق من هللا تعالى وثمرة للرعاية الملكية الكريمة وتوجيهات الحكومة      
الرشيدة ، ونضع هذا التقرير بين يدي ذوي العالقة من أصحاب القرار والباحثين ، مما يمكنهم من 
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عتزازي لكل من  معرفة انجازات المؤسسة والتي نتمنى لها دوام التقدم والعطاء ، وختاما أسجل شكري وا 
 ساهم معنا في هذه االنجازات وأخص بالذكر جميع الكوادر وشركاء المؤسسة .

 

 وهللا ولي التوفيق 

 

                                                                                                   
 المدير العام                                                                                                    

 المهندس محمد الدوجان                                                                     
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 الرؤية :
 عالية.أن نكون الخيار األمثل للقطاع الزراعي في تقديم خدمات تمويلية مستدامة ذات جودة وتنافسية 

 

 الرسـالة :
تقةديم خةدمات تمويليةة تلبةي إحتياجةات العةاملين اإلسهام في التنمية الزراعية والريفيةة الشةاملة مةن خةالل 

 .مناسبهفي القطاع الزراعي وتقديم خدمة عالية الجودة والكفاءة وبيئة عمل 

 

 القيم الجوهريه :
 العدالة . .1
 الشفافية والنزاهة. .2
 الوالء واإلنتماء. .3
 بروح الفريق.العمل  .4
 التميز بتقديم الخدمة. .5

 هداف اإلستراتيجية :األ

 التمويل بهدف استغالل الموارد الزراعية المتاحة بفعالية وكفاءة واستدامة. .1
 توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خفض نسب البطالة والفقر. .2
 ذات جودة عالية.تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية  .3
 تطوير وتحسين مصادر أموال المؤسسة واستقاللها المالي. .4
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 التنظيم اإلداري والجهاز التنفيذي للمؤسسة 
 

 مجلس اإلدارة :
للةرئيس وعضةوين  االعةام للمؤسسةة نائبةً  والمةدير اة المؤسسة من وزيةر الزراعةة رئيسةً يتألف مجلس إدار 

، إضةةةافة إلةةةى خمسةةةة أعضةةةاء غيةةةر والتعةةةاون الةةةدولي حكةةةومييين يمةةةثالن وزارة الماليةةةة ووزارة التخطةةةي 

 حكوميين يتم تعيينهم لمدة ثالث سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

ويتةةةولى مجلةةةس اإلدارة رسةةةم السياسةةةة العامةةةة للمؤسسةةةة وتحديةةةد األسةةةس والقواعةةةد المتعلقةةةة بةةةاإلقراض 

طةةار العةةام لءجةةراءات التنظيميةةة والماليةةة التةةي يتطلبهةةا العمةةل وانتظامةةه وسةةالمته فةةي أجهةةزة ورسةةم اإل

 المؤسسة المختلفة.

مةةةن القةةةرارات  ااتخةةةذ خاللهةةةا عةةةددً  2021( جلسةةةات خةةةالل عةةةام 7وقةةةد عقةةةد مجلةةةس إدارة المؤسسةةةة )

 ومنها: ضية والمالية واإلدارية المختلفةاإلقرا

 مليون . 100المركزي إلى رفع سقف السلف من البنك  -1

 . 2021تسوية المستحقات على مقترضي المؤسسة وامهالهم لنهاية عام  -2

 مليون دينار. 35اطالق حزمة المشاريع لدعم القطاع الزراعي بدون فوائد بقيمة  -3

شةهور )كةانون ثةاني ب شةباط  خمسةةتأجيل األقساط على المزارعين والمقترضين وكفالئهةم عةن  -4

 . تموز (نيسان ب أيار ب  ب

إدخةةةال مشةةةاريع زراعةةةة األعةةةالف الخضةةةراء المرويةةةة بالميةةةاه المعالجةةةة مةةةن حزمةةةة مشةةةاريع دعةةةم  -5

 القطاع الزراعي بدون فوائد وكذلك مزارع األسماك .
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رفةةةع قةةةروض تمويةةةل شةةةراء األراضةةةي الزراعيةةةة فةةةي منةةةاطق وادي األردن ليصةةةب  سةةةقف القةةةرض  -6

ء األراضةةي لصةةغار المةةزارعين لغايةةات ( ألةةف وكةةذلك رفةةع تمويةةل شةةرا30( ألةةف بةةداًل مةةن )50)

 ( آالف .10( ألف بداًل من )25التملك ليصب  القرض الواحد )

اجراء تعديالت وإدخةال مشةاريع جديةدة علةى وثيقةة حزمةة المشةاريع لةدعم القطةاع الزراعةي بةدون  -7

 فوائةةد لصةةال  المةةزراعين مثةةل تمويةةل الزراعةةات العضةةوية وتمويةةل زراعةةة األشةةجار المثمةةرة بتقنيةةة

 الشرنقة .

ادراج مشةةاريع حاضةةنة االبتكةةار الزراعةةي التةةي أطلقهةةا المركةةز الةةوطني للبحةةوث الزراعيةةة ضةةمن  -8

 المشاريع التي تمولها مؤسسة اإلقراض الزراعي .

 

 للمؤسسة : الهيكل التنظيمي
 

مةةةن مجلةةةس اإلدارة والجهةةةاز التنفيةةةذي للمؤسسةةةة   2020يتةةةألف الهيكةةةل التنظيمةةةي للمؤسسةةةة لعةةةام 

ومساعد المدير العام للشؤون الفنية  ومساعد المةدير العةام للشةؤون  هوالمؤلف من المدير العام ونائب

 -والمديريات والوحدات التالية :اإلدارية ومساعد المدير العام للشؤون المالية ، 

مديريةةة القةةروض، مديريةةة التمويةةل، مديريةةة خدمةةة و ة وحةةدة الرقابةةة الداخليةةة ووحةةدة الشةةؤون القانونيةة 

الجمهةةور، مديريةةة المراعبةةة علةةى التنفيةةذ، مديريةةة الشةةؤون اإلداريةةة، مديريةةة المةةوارد البشةةرية، مديريةةة 

تكنولوجيةةا المعلومةةات، مديريةةة التخطةةي  وتطةةوير األداء المؤسسةةي، مديريةةة الشةةؤون الماليةةة، مديريةةة 

يريةةةة المتابعةةةة والتحصةةةيل، وحةةةدة العالقةةةات العامةةةة واإلعةةةالم، وحةةةدة المشةةةاريع والتعةةةاون الةةةدولي، مد 

 (24)وسة  وجنةوب المملكةة وباإلضافة إلى ثالث إدارات إقليميةة فةي شةمال و المخاطر واإلستثمار 

 فرعًا.
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 شؤون الموظفين : 

 ا( ذكةور شةكلو 330( موظةف، مةنهم )477) 2021د مةوظفي المؤسسةة فةي نهايةة العةام بلغ عد  .1
 %(.31( إناث بنسبة )147( و )%69ما نسبته )

مهنةةةد  ( 61)( مهندسةةةًا مةةةنهم 75بلةةةغ عةةةدد المةةةوظفين والموظفةةةات مةةةن المهندسةةةين الةةةزراعيين ) .2
 %( من العدد الكلي للموظفين.15.7مجتمعين مانسبته ) ا( مهندسة شكلو 14)و

 (.2021الجدول )أ( أعداد الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع االجتماعي للعام ) يوض  .3
 والنةةوع االجتمةةاعيالتوزيةةع الجغرافةةي المةةوظفين مةةوزعين حسةةب  نسةةب  )أ( الرسةةم البيةةاني يوضةة  .4

 (.2021للعام )
 جدول )أ(

 ( 2021أعداد الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع االجتماعي للعام )
 إناث ذكور عدد الموظفين  البيان

 44 116 160 اإلدارة العامة 

 32 79 111 إقليم الشمال

 40 69 109 إقليم الوسط

 31 66 97 إقليم الجنوب

 147 330 477 المجموع
 
 
 

 
 

34%

23%23%
20%

35%

24%
21%20%

30%

22%

27%

21%

إقليم الجنوبإقليم الوسطإقليم الشمالاإلدارة العامة

(أ)رسم بياني
نسب الموظفين حسب التوزيع الجغرافي والنوع 

اإلجتماعي

عدد الموظفين ذكور  إناث
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 أعداد الموظفين موزعة حسب مؤهالتهم العلمية. .5
مةؤهالتهم العلميةة والنةوع االجتمةاعي والرسةم يوض   الجدول )ب( أعداد الموظفين موزعةة حسةب 

 (  موزعة حسب الفئات الوظيفية والنوع اإلجتماعي :2021البياني )ب( أعداد الموظفين للعام )
 

 جدول )ب( 
 أعداد الموظفين حسب المؤهالت العلمية والنوع اإلجتماعي 

 %  العدد إناث ذكور المؤهل العلمي 

 %3 12 0 12 دكتوراه

 %8 39 11 28 ماجستير

 %35 165 48 117 بكالوريوس

 %14 68 43 25 دبلوم متوسط

 %40 193 45 148 ثانوية عامة فما دون 

 % 100 477 147 330 المجموع
 

 
 

 
 

 
  

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى

157

25

148

59
4345

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

ذكور اناث
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 مركز التدريب:
يسةةةعى مركةةةز التةةةدريب إلةةةى التركيةةةز علةةةى بنةةةاء وتمكةةةين البنةةةاء المعرفةةةي للمةةةوظفين وتعزيةةةز قةةةدراتهم فةةةي 

 فها للقيام بمسؤولياتهم الوظيفية وتحسين األداء .اكتساب المعلومات وتوظي

 أهداف التدريب : 

اكتسةةاب المةةوظفين المعةةارف المهنيةةة والوظيفيةةة وصةةقل المهةةارات والقةةدرات إلنجةةاز العمةةل وزيةةادة  .1
 الكفاءة اإلنتاجية. 

 تطوير أساليب األداء لضمان العمل بكفاءة وفاعلية.  .2
 التعاقب الوظيفي. تأهيل  الموظفين لغايات  .3
 تدريب الموظفين الجدد وتعريفهم بطبيعة عمل المؤسسة. .4
 الشبيهة من خالل تبادل الخبرات الخارجية والداخلية. تجارب المؤسسات  ستفادة مناإل .5

وذلك بالتعاون مةع نقابةة ( متدرب 14وعددهم )وقام المركز بتدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج 
 .( طالبًا 36وعددهم )طالب الجامعات تدريب و المهندسين الزراعيين 

ليم والفةةروع والمةةديريات لتحديةةد والتةةي تةةم تعميمهةةا علةةى األقةةا 2021تةةم تنفيةةذ الخطةةة التدريبيةةة لعةةام كمةةا 
 (104)لفنيةةةة والماليةةةة حيةةةث اسةةةتفاد منهةةةا كافةةةة المسةةةتويات الوظيفيةةةة اإلداريةةةة وااإلحتياجةةةات التدريبيةةةة ل
 %( من إجمالي عدد الموظفين كما هو موض  بالرسم  البياني )ج(.22موظًفا وشكلوا ما نسبته )

 . 2021التدريبية خالل عام دورات الالجدول )ج( أعداد ونسب الموظفين الحاصلين على  ويوض 
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 جدول رقم )ج(

 (2021الدورات التدريبية خالل عام )
 األهمية النسبية   عدد المتدربين الدورات 

 االجمالي %االناث % الذكور االجمالي أنثى ذكر
 %75 %27 %63 78 29 49 الدورات اإلدارية  

 13% 86% 14% 14 12 2 دورات فنية 
 12% %8 %92 12 1 11 المؤتمرات والندوات وورش العمل

 100% % 40 % 60 104 42 62 المجموع

 

 

 

 

22%

78%

(ج)الرسم البياني
(2021)نسبة الموظفين الحاصلين على دورات للعام 

(104)الموظفين الحاصلين على دورات
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 ( 2021 –  1960تطور اإلقراض الزراعي )
مةةن وذلةةك 1960 منةةذ عةةام سةةاهمت المؤسسةةة مسةةاهمة فعالةةة فةةي عمليةةة التنميةةة الزراعيةةة فةةي المملكةةة 

خةةالل تةةةوفير التمويةةل الةةةالزم لءسةةتثمارات الزراعيةةةة التنمويةةة، حيةةةث بلةةغ إجمةةةالي القةةروض التةةةي قةةةدمتها 
إنمائيةةةة ( مليةةةون دينةةةار كقةةةروض 909.8نحةةةو ) 2120وحتةةةى نهايةةةة عةةةام  1960المؤسسةةةة منةةةذ عةةةام 

( ألةةف مةةزارع 273.3األجةةل( وتشةةغيلية )موسةةمية وقصةةيرة األجةةل( انتفةةع بهةةا حةةوالي)وطويلةةة  )متوسةةطة
مجةاالت اإلسةتثمارية الزراعيةةة لل بةأن هةذه القةةروض خصصةت  مةوزعين علةى كافةة منةاطق المملكةةة  علمةاً 

 (.1( والرسم البياني رقم )1الرئيسية المبينة في الجدول رقم )

 ( 1جدول رقم )
 ( 2120-1960قراض حسب مجاالت اإلستثمار للفترة )اإل

 النسبة % قيم القروض/ بالدينار البيان

 15% 135,487,785 اعمار واستغالل األراضي الزراعية واألبنية الريفية 
 14% 127,571,377 تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة

 34% 307,564,018 تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني
 13% 119,058,243 مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات 

 22% 204,892,194 مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي )الحيواني والنباتي(
 2% 15,194,300 (2017برنامج التمويل الريفي )

 %100 909,767,917 المجموع
 

 

15%

14%

34%

13%

22%
2%

(1)رسم بياني رقم
-1960)األهمية النسبية الجمالي قيم القروض الممنوحة من المؤسسة خالل الفترة 

2021)

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

تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات

(الحيواني والنباتي)مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي  (2017)برنامج التمويل الريفي 
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 ( 2120عام )خالل النشاط اإلقراضي للمؤسسة 
( 12627مليةون دينةار اسةتفاد منهةا ) (54)بلغ حجم القروض المنظم بها سندات دين خالل العام نحو 
( مشةةةةروع زراعةةةةي فةةةةي مختلةةةةف منةةةةاطق 12375مقتةةةةرض وذلةةةةك لغايةةةةات إنشةةةةاء واستصةةةةالح وتطةةةةوير )
( مقتةرض 8014على قروض للمرة األولى بلةغ )المملكة،  كما أن عدد المقترضين الجدد الذين حصلوا 

 من العدد الكلي للمقترضين. (%64ونسبتهم )

( دينةار علةى المسةتوى العةام لقةروض المؤسسةة، ممةا يشةير إلةى 4336وبلغ معدل القةرض الواحةد نحةو )
 أن معظم قروض المؤسسة موجهة لصغار المزارعين.

جهةةة الموافقةةة صةةالحيات لعةةدة أبعةةاد أهمهةةا حسةةب  اةةةةً هةةذا وتةةم توزيةةع الحجةةم الكلةةي للقةةروض الزراعيةةة وفق
والمجاالت االستثمارية الزراعية والمناطق الجغرافيةة واججةال الزمنيةة للقةروض وفئةات الحيةازات الزراعيةة 

 وأحجام القروض الممنوحة وصيغ التمويل والنوع االجتماعي، مبينة على النحو التالي:
 . أواًل: توزيع القروض حسب جهة الموافقة

( إلى توزيع القروض المنظم بها سندات دين حسب جهةة الموافقةة ، حيةث 2تشير بيانات  الجدول رقم )
 تبين:

( ، وأن نسةةةبة عةةةدد %0.06نسةةةبة عةةةدد القةةةروض اإلنمائيةةةة مةةةن صةةةالحيات مجلةةةس اإلدارة  بلغةةةت )أن 
مةةا   مجمةةوع عةةدد قروضةةهم كةةون يوبةةذلك ( ، 5.48%القةةروض مةةن صةةالحيات اللجنةةة المركزيةةة بلغةةت )

( مليةةون دينةةارمن عيمةةة اإلقةةراض 12.6الكلةةي للمؤسسةةة ، وبواقةةع ) عةةدد القةةروض %( مةةن 5.54نسةةبته )
 الكلي للمؤسسة.

أي أن عيمةةةة اإلقةةةراض فةةةي %(، 94.47بلغةةةت نسةةةبة عةةةدد القةةةروض مةةةن صةةةالحيات األقةةةاليم والفةةةروع )
( مليةةون 40اإلقةةراض الكلةةي للمؤسسةةة، وبواقةةع )%( مةةن عيمةةة 76.62مةةا نسةةبته ) الفةةروع واألقةةاليم بلغةةت 

ممةا يؤكةد تبسةي  ،2021( مليةون دينةار خةالل عةام53.7دينار من أصل المبلغ االجمالي الكلي البةالغ )
إيمانةةًا بةالنهإل اإلداري الالمركةةزي وتفةويض الفةةروع صةةالحيات  االجةراءات وإعطةةاء مزيةد مةةن الصةالحيات 

 .اإلقراض 
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 (2جدول رقم )
 القروض حسب جهة الموافقةتوزيع 

عدد سندات  الجهة
 الدين

 نسبة القيمة  قيمة/دينار نسبة العدد

 %2.20  1,155,000  0.06 7 مجلس االدارة
 %21.20  11,398,932  5.48 678 اللجنة المركزية 
 %12.00  6,428,017  6.79 840 اللجنة االقليمية

 %64.62  34,675,848  87.68 10850 الفروع
 %100.00  53,657,797  100.00 12375 المجموع

يالحظ بأن أعلى نسبة إقراض تكون من صالحيات الفروع ، وهذا تطبيق حقيقي لألسلوب الالمركزي، 
 الهادف إلى خدمة المقترضين بأقرب موقع جغرافي لهم وتخفيف العبء المادي والمعنوي عليهم . 

 

 :اإلستثمارثانيًا: توزيع القروض حسب مجاالت 
 

ت اإلسةةتثمار ض المةةنظم بهةةا سةةندات ديةةن حسةةب مجةةاال( إلةةى توزيةةع القةةرو 3تشةةير بيانةةات الجةةدول رقةةم )
 الزراعةةي والتسةةويق التصةةنيعوالفةةروع ضةةمن أقةةاليم المملكةةة، حيةةث تبةةين بةةأن القةةروض الموجهةةة لمشةةاريع 

%( مةةن إجمةةالي عيمةةة 30مليةةون دينةةار شةةكلت مةةا نسةةبته ) (16.1جةةاءت بالمرتبةةة األولةةى، وبلغةةت نحةةو)
 .القروض 

بالمرتبةةةةةةة الثانيةةةةةةة، وبلغةةةةةةت تنميةةةةةةة وتطةةةةةةوير االنتةةةةةةاج الحيةةةةةةواني لمشةةةةةةاريع  وجةةةةةةاءت القةةةةةةروض الموجهةةةةةةة
 تربية  مشاريع في تركزت  وقد  ،من إجمالي عيمة القروض   %(28(مليون دينار شكلت ما نسبته)15نحو)
 .المختلفة ولوازمها والنحل واألسماك والدواجن واإلبل واألبقار األغنام

المرتبةة الثالثةة، حيةث  (والنباتي الحيواني) الزراعي اإلنتاج مستلزمات لمشاريع  واحتلت القروض الموجهة
 %( من إجمالي عيمة القروض.20( مليون دينار شكلت ما نسبته )10.5بلغت نحو )

المرتبةةةة الرابعةةةة، حيةةةث بلغةةةت  األراضةةةي الزراعيةةةة علةةةىالعمةةةار واسةةةتغالل وحصةةةلت القةةةروض الموجهةةةة 
 %( من إجمالي عيمة القروض.11( مليون دينار، شكلت ما نسبته )5.7عيمتها نحو )
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تبةةةة علةةةى المر تطةةةوير مصةةةادر الميةةةاه واسةةةتخدام التقنيةةةات الحديثةةةة لمشةةةاريع  وحصةةةلت القةةةروض الموجهةةةة
 %( من إجمالي عيمة القروض.6بته )دينار شكلت ما نس مليون ( 3.1) نحو الخامسة، حيث بلغت 

دينار شكلت مةا نسةبته  مليون ( 2.4) أما برنامإل التمويل الريفي فكان بالمرتبة السادسة ، حيث بلغ نحو
  ومشةاريع الميكنةة واالالت الحديثةة والطاقةة المتجةددة جةاءت بالمرتبةة %( من إجمالي عيمةة القةروض 6)

 .%( من إجمالي عيمة القروض 3دينار شكلت ما نسبته ) مليون ( 1.8) نحو حيث بلغت السابعة 

وفقةةةا ألهميتهةةةا  2120ت اإلسةةةتثمار لعةةةام ( توزيةةةع القةةةروض حسةةةب مجةةةاال2ي رقةةةم )ويبةةةين الرسةةةم البيةةةان
 النسبية.

 

 
 
 
 

  

11%

28%

6%30%

20%

2%

3%

(2)الرسم البياني رقم 
(2021)األهمية النسبية لقيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار خالل العام 

اعمار واستغالل االراضي الزراعية تنمية وتطوير االنتاج الحيواني

تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي

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

برنامج التمويل الريفي
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 ( 3جدول رقم )
 ( 2120توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام ) 

 القيمة بالدينار

 الفرع 
 اعمار و استغالل 
 االراضي الزراعية 

 تنمية و تطوير
 االنتاج الحيواني 

تطوير مصادر  
 المياه و
استخدام التقنيات 
 الحديثة 

مشاريع التصنيع  
و التسويق 
 الزراعي 

 مشاريع مستلزمات 
 االنتاج الزراعي 
)الحيواني و  
 النباتي(

 مشاريع الميكنه 
 الحديثة و االالت  

 و الطاقة المتجدده 

 برنامج التمويل 
 الريفي 

 المجموع 

 18477829 2279900 1328740 13122322 5134371 3869945 19450093 6698201 إقليم الوسط

 2237221 77800 27000 224800 405250 28500 1193100 280771 السلط

 2764580 0 126750 310920 433500 331150 1047290 514970 الشونة الجنوبية

 3203384 57000 200000 1338284 718200 121086 664214 104600 جنوب عمان

 2662530 21000 0 600900 398327 374543 991086 276674 االغوار الوسطى

 2098348 123000 17000 456607 1066850 25822 336409 72660 مادبا

 1362445 3000 91000 273160 667150 93885 131000 103250 الزرقاء

 2039900 146000 47500 339218 683924 60100 594300 168858 غرب عمان

 2109421 140700 71400 396850 761170 78975 498032 162294 ذيبان

 20929784 2848400 1909390 17063061 5954989 4984006 24905524 8382278 إقليم الشمال

 2538932 202700 31500 448900 968800 140200 358800 388032 اربد

 1841903 90900 96940 220420 402700 67200 651143 312600 جرش

 3291725 54500 100900 495250 487750 560534 756100 836691 األغوار الشمالية

 1830507 70500 69000 456557 914810 34050 285590 0 الرمثا

 2429772 30000 90000 892910 629772 90000 471255 225835 المفرق 

 2303847 100000 15950 137860 653206 253800 425464 717567 عجلون 

 2215582 130400 43000 72250 1035801 33300 488326 412505 لواء بني كنانه

 1822850 79800 0 466000 249650 26200 918200 83000 لواء الكوره

 2654666 38000 200000 783580 612500 80000 878800 61786 البادية الشمالية 

 14250184 457300 50400 2603928 5034710 735300 4380492 988054 الجنوب إقليم

 2014877 86400 0 351600 902760 137400 404166 132551 الكرك

 2278780 10000 0 593330 415950 19700 1211100 28700 معان

 2664461 5000 29000 739480 958900 25300 783856 122925 الطفيلة

 1649166 54500 5000 328383 809700 78250 224470 148863 المزار الجنوبي

 2257280 61000 0 111680 539200 232250 1035700 277450 غور الصافي

 895655 5000 0 82190 490700 34000 197300 86465 العقبة

 2489965 235400 16400 397265 917500 208400 523900 191100 لواء القصر

 53657797 1822600 1278340 10518394 16124070 3134645 15069601 5710147 المجموع
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 القروض حسب األقاليم والمحافظات:  ثالثًا: توزيع
 

ةةًاتوزيةةع القةةروض حسةةب المحافظةةات واألقةةاليم  (4توضةة  بيانةةات الجةةدول رقةةم) لمجةةاالت اإلسةةتثمار  وفةقة
( مةةن إجمةةةالي %39قةةد حصةةل علةةةى مةةا نسةةبته ) الشةةمالالزراعيةةة الرئيسةةية، حيةةث تشةةير إلةةةى أن إقلةةيم 

%( مةةن إجمةةالي القةةروض أمةةا إقلةةيم 34قةةد حصةةل علةةى مةةا نسةةبته ) الوسةة القةةروض الممنوحةةة وأن إقلةةيم 
%( من إجمالي القروض الممنوحة خالل هذا العام كما هةو موضة  27) الجنوب حصل على ما نسبته

 (.3في الرسم البياني رقم )

قةةد احتلةةت المرتبةةة  اربةةد أمةةا بالنسةةبة لتوزيةةع القةةروض علةةى مسةةتوى المحافظةةات، فقةةد تبةةين بةةأن محافظةةة 
ة محافظةةة %( ومةةةن ثةةةم 15بالمرتبةةةة الثانيةةةة وبنسةةةبة )االكةةةرك %(، وجةةةاءت محافظةةةة 21األولةةةى وبنسةةةبة )

المرتبةةةة الرابعةةةةة  اقةةةد احتلتةةة ف ومادبةةةا العاصةةةمة (، أمةةةا محةةةافظتي14%)بالمرتبةةةة الثالثةةةة وبنسةةةبة  البلقةةةاء
 بالمرتبةة الطفيلةة ات %(، ومحافظة 9بالمرتبةة الخامسةة وبنسةبة ) المفةرق %( وجةاءت محافظةة 10)وبنسبة
 جةةةةرل والزرقةةةةاء %(،ومحةةةةافظتي4)وبنسةةةةبةبالمرتبةةةةة السةةةةابعة  ومعةةةةان وعجلةةةةون %( 5بنسةةةةبة ) السادسةةةةة

 (.4%( كما هو موض  في الرسم البياني رقم )2أما العقبة فقد بلغت ) .%(3)

 

 

34%

39%

27%

(3)رسم بياني رقم 
(2021)األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب األقاليم للعام 

إقليم الوسط إقليم الشمال إقليم الجنوب

10%

14%

10%

3%

21%
3%

9%

4%

15%

4% 5%2%

(4)رسم بياني رقم 
(2021)األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب محافظات المملكة للعام 

العاصمة البلقاء مادبا الزرقاء اربد جرش المفرق عجلون الكرك معان الطفيلة العقبة
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 ( 4جدول رقم )
 2120توزيع قيمة القروض الممنوحة حسب مجاالت اإلستثمار للمحافظات ضمن أقاليم المملكة خالل عام 

 القيمة بالدينار
 

 الفرع 

اعمار و  
 استغالل
االراضي  
 الزراعية 

 تنمية و تطوير
 االنتاج الحيواني 

تطوير مصادر  
 المياه و

استخدام 
التقنيات  
 الحديثة 

مشاريع التصنيع  
و التسويق 

 الزراعي 

مشاريع  
 مستلزمات 

 االنتاج الزراعي 
)الحيواني و  

 النباتي(

مشاريع  
 الميكنه 

و االالت  
 الحديثة 

و الطاقة  
 المتجدده 

برنامج 
 التمويل
 الريفي 

 المجموع 

 18477829 2279900 1328740 13122322 5134371 3869945 19450093 6698201 إقليم الوسط 

 5243284 203000 247500 1677502 1402124 181186 1258514 273458 العاصمة 

 7664331 98800 153750 1136620 1237077 734193 3231476 1072415 البلقاء 

 5570214 266700 179400 1126617 2495170 198682 965441 338204 مادبا 

 1362445 3000 91000 273160 667150 93885 131000 103250 الزرقاء 

 20929784 2848400 1909390 17063061 5954989 4984006 24905524 8382278 الشمال إقليم 

 11699596 537900 244400 1938957 3656811 794284 2807016 1720228 اربد 

 1841903 90900 96940 220420 402700 67200 651143 312600 جرش

 5084438 68000 290000 1676490 1242272 170000 1350055 287621 المفرق 

 2303847 100000 15950 137860 653206 253800 425464 717567 عجلون 

 14250184 457300 50400 2603928 5034710 735300 4380492 988054 إقليم الجنوب 

 8411288 437300 21400 1188928 3169160 656300 2188236 749964 الكرك 

 2278780 10000 0 593330 415950 19700 1211100 28700 معان 

 2664461 5000 29000 739480 958900 25300 783856 122925 الطفيلة 

 895655 5000 0 82190 490700 34000 197300 86465 العقبة 

 53657797 1822600 1278340 10518394 16124070 3134645 15069601 5710147 المجموع 
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 القروض حسب آجالها الزمنية.رابعًا: توزيع 
 

ن ( توزيةع القةروض الممنوحةة حسةب آجالهةا الزمنيةة وفةروع المؤسسةة ضةم5توض  بيانات الجدول رقةم )
ةًا ألهميتهةا النسةبية خةالل عةام ( 5)األقاليم ، والرسم البياني رقم توزيع القروض حسب آجالها الزمنيةة وفةقة

2120. 

%( مةةةن 2%( و)72%( و)11)لمتوسةةطة والطويلةةة األجةةل مةةا نسةةبتهحيةةث شةةكلت القةةروض القصةةيرة وا
إجمالي عيمة القروض علةى التةوالي، وبلغةت نسةبة القةروض الممنوحةة للمةزارعين وحسةب مةنهإل المرابحةة 

 األجل. وطويلة ( للعقود متوسطة%9األجل و) %( للعقود قصيرة6)

 

 
 
 

 
 
 
 
 

11%

73%

1%
6%

9%

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

قصير األجل متوسط األجل طويل األجل قصير األجل/ مرابحة مرابحة متوسط وطويل األجل
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 (5جدول رقم ) 
 (2021توزيع القروض حسب آجالها لفروع المؤسسة ضمن أقاليم المملكة خالل عام ) 

 القيمة بالدينار
 الفرع 

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

 المجموع 

 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة
 سند
  عدد

 قيمة

 إقليم الوسط 
18 121300 695 1880980 2797 13577689 13 509300 176 1094660 208 1293900 3907 18477829 

 السلط 
1 5000 50 105300 412 1794121 3 110000 6 22500 23 200300 495 2237221 

 الجنوبية   الشونة
1 5000 42 100920 357 2280660 8 340000 1 5000 3 33000 412 2764580 

 مان جنوب ع
1 5000 284 824390 400 1923814 0 0 58 343180 20 107000 763 3203384 

ر  االغوا
 الوسطى 

5 29000 49 137400 434 2375630 0 0 0 0 12 120500 500 2662530 

 مادبا 
0 0 86 240600 336 1415148 1 9300 25 196600 41 236700 489 2098348 

 ء الزرقا
1 20000 48 145160 181 768585 1 50000 11 99500 55 279200 297 1362445 

 ان غرب عم
9 57300 34 136840 353 1520860 0 0 20 158400 28 166500 444 2039900 

 ذيبان
0 0 102 190370 324 1498871 0 0 55 269480 26 150700 507 2109421 

 الشمال إقليم  
2 12400 902 2451615 3353 14081669 4 127500 197 1106550 365 3150050 4823 20929784 

 اربد 
0 0 98 252000 436 1985532 0 0 29 174400 17 127000 580 2538932 

 جرش
0 0 34 76820 371 1573083 0 0 3 5600 31 186400 439 1841903 

ر  االغوا
 الشمالية 

0 0 108 318350 403 2556375 0 0 8 95000 37 322000 556 3291725 

 الرمثا 
1 8000 60 222395 368 1337312 0 0 19 138300 12 124500 460 1830507 

 المفرق 
1 4400 218 602660 350 1314562 0 0 56 295850 24 212300 649 2429772 

 عجلون
0 0 26 63860 345 1316987 3 57500 10 52500 105 813000 489 2303847 

 ني كنانه لواء ب
0 0 16 31250 405 1698232 1 70000 3 16600 55 399500 480 2215582 

 لواء الكورة 
0 0 133 395000 293 885500 0 0 6 46000 77 496350 509 1822850 

 ة الشمالية البادي 
0 0 209 489280 382 1414086 0 0 63 282300 7 469000 661 2654666 

 الجنوب إقليم  
15 54430 742 1695670 2609 11117344 6 102000 211 865940 62 414800 3645 14250184 

 الكرك 
3 11500 90 222500 368 1635977 0 0 29 130100 2 14800 492 2014877 

 معان 
0 0 232 502930 398 1640000 1 30000 13 66350 5 39500 649 2278780 

 الطفيلة 
7 28980 207 515310 430 1753981 0 0 71 290090 12 76100 727 2664461 

 المزار الجنوبي 
3 7300 61 149050 268 1255946 2 28000 48 177370 6 31500 388 1649166 

 صافي غور ال 
1 5000 24 41780 512 2111600 0 0 0 0 12 98900 549 2257280 

 العقبة 
0 0 10 20690 204 865465 0 0 0 0 2 9500 216 895655 

 لقصر لواء ا
1 1650 118 243410 429 1854375 3 44000 50 202030 23 144500 624 2489965 

 ـــــــــــوعالمجمـ
35 188130 2339 6028265 8759 38776702 23 738800 584 3067150 635 4858750 12375 53657797 
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 خامسًا:توزيع القروض حسب أحجام الحيازات الزراعية. 
 

( القروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين بالدونم والفروع  6) توض  بيانات الجدول رقم
 ( .2021ضمن أقاليم المملكة خالل عام ) 

الفئات الحيازية  ( إلى األهمية النسبية للقروض الممنوحة موزعه حسب 6)ويشير الرسم البياني رقم
تم منحها ألصحاب   2120%( من إجمالي القروض الممنوحة خالل عام 92للمقترضين حيث أن ) 

%( من إجمالي القروض الممنوحة  2( دونما، كما أن )30الحيازات الزراعية الصغيرة التي ال تتجاوز ) 
%( ألصحاب  1و ) ( دونم60-30ألصحاب الحيازات الصغيرة إلى المتوسطة التي تتراوح بين ) مت قد 
 ( دونم. 120  -61) لحيازات المتوسطة الى الكبيرة منا

%( من إجمالي القروض 5)( دونم فقد حصل أصحابها على120) أما الحيازات التي تزيد عن
 مما يشير إلى أن التوزيع كان يميل لصال  الفئات الحيازية الصغيرة. . الممنوحة

 
 
 
 
 

 

92%

2%1% 5%

(6)رسم بياني رقم 
مقترضين األهمية النسبية للقروض الممنوحة حسب الفئات الحيازية لل

(2021)للعام 

30أقل من  60الى 30من 120الى 60من  120أكبر من 
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 (6جدول رقم ) 

 ( 2120الممنوحة حسب الفئات الحيازية للمقترضين بالدونم والفروع ضمن أقاليم المملكة خالل عام ) توزيع القروض 
 القيمة بالدينار

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

سند  قيمة  سند عدد  قيمة  سند عدد 
سند  قيمة  عدد

 قيمة  سند عدد  قيمة  عدد

إقليم  
 الوسط

3641 17175220 66 240200 38 160610 162 901799 3907 18477829 

 2237221 495 40000 9 10000 1 21800 8 2165421 477 السلط

الشونة 
 الجنوبية

404 2697280 2 6300 1 12000 5 49000 412 2764580 

جنوب 
 عمان

704 2937206 12 64910 12 48810 35 152458 763 3203384 

االغوار 
 الوسطى

466 2383465 8 20240 2 9000 24 249825 500 2662530 

 2098348 489 62687 16 27000 6 18350 6 1990311 461 مادبا 

 1362445 297 79535 8 10500 3 14650 5 1257760 281 الزرقاء 

 2039900 444 171650 45 22800 9 47600 13 1797850 377 غرب عمان

 2109421 507 96644 20 20500 4 46350 12 1945927 471 ذيبان

اقليم  
 الشمال

4435 18612976 77 651399 58 317196 253 1348213 4823 20929784 

 اربد
539 2333440 7 30524 6 27500 28 147468 580 2538932 

 جرش
401 1704253 10 36100 5 12500 23 89050 439 1841903 

االغوار 
 الشمالية 

489 2846225 12 46400 13 95200 42 303900 556 3291725 

 الرمثا 
392 1534697 6 21000 12 51000 50 223810 460 1830507 

 المفرق 
611 2269346 9 31330 7 63646 22 65450 649 2429772 

 عجلون 
434 1962217 10 42545 6 19100 39 279985 489 2303847 

لواء بني 
 كنانه

436 2026712 12 48100 3 12000 29 128770 480 2215582 

 لواء الكورة
486 1729600 5 18500 5 32250 13 42500 509 1822850 

الباديه  
 الشماليه 

647 2206486 6 376900 1 4000 7 67280 661 2654666 

إقليم  
 الجنوب

3408 13318073 64 251800 35 140910 138 539401 3645 14250184 

 2014877 492 136861 32 22300 7 20300 6 1835416 447 الكرك

 2278780 649 85220 26 18900 5 50200 14 2124460 604 معان

 2664461 727 76190 27 54850 13 48400 16 2485021 671 الطفيلة 

المزار 
 الجنوبي

352 1479466 14 72800 1 10000 21 86900 388 1649166 

غور 
 الصافي 

540 2192980 1 5000 1 3000 7 56300 549 2257280 

 895655 216   10000 2   885655 214 العقبة 

 2489965 624 97930 25 21860 6 55100 13 2315075 580 لواء القصر 

 53657797 12375 2789413 553 618716 131 1143399 207 49106269 11484 المجموع
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 القروض حسب فئات أحجام القروض.سادسًا: توزيع 

 

( توزيع القروض حسب فئات أحجامها والفروع ضمن األقاليم  هذا ويشير 7توض  بيانات الجدول رقم )
القةروض الممنوحةة مةن المؤسسةة خةالل عةام  عيمةة ( إلةى األهميةة النسةبية إلجمةالي7الرسم البياني رقةم )

 .موزعة حسب فئات أحجامها 2021

م %( مةةةن حجةةة 66شةةةكلت مةةةا نسةةةبته نحةةةو ) أو أقةةةل ( آالف دينةةةار5) تبلةةةغ عيمتهةةةافئةةةة القةةةروض التةةةي 
%( مةةن عةةدد القةةروض، وأن عيمةةة القةةروض التةةي تتةةراوح فئتهةةا 90)القةةروض الممنوحةةة وغطةةت مةةا نسةةبته

%( من حجم القةروض الممنوحةة، وغطةت مةا نسةبته 13)( دينار شكلت ما نسبته10000-5001بين )
 %( من عدد القروض.6)

% (، وغطةت مةا 12( دينةار نحةو )10001-20000كما بلغت نسبة القروض التي تتراوح فئتها بةين )
 -20001مةةةن )بة القةةةروض التةةةي تتةةةراوح فئتهةةةا %( مةةةن عةةةدد القةةةروض، فةةةي حةةةين بلغةةةت نسةةة 3نسةةةبته )
كانةت أكثةر القةروض التةي  %( مةن عةدد القةروض. أمةا0.6)%(، وغطت ما نسبته 4( دينار )40000

 .%( من عدد القروض 0.3%(، وغطت ما نسبته )5)بلغت نسبتها( ألف دينار 40)من

 
 
 

66%

13%

12%

4%
5%

(7)رسم بياني رقم 
(2021)األهمية النسبية لقيمة القروض حسب فئات أحجامها خالل عام 

5000أقل من  10000الى 5001من  20000الى  10001من  40000الى 20001من  40000اكثر من 
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 ( 7جدول رقم )

 القيمة بالدينار  (2021توزيع القروض حسب فئات أحجامها والفروع ضمن األقاليم خالل عام )
 ( دينار10000-5001من )  دينار( 5000أقل أو تساوي من )  الفرع

( 20000-10001من ) 
 دينار

( 40000-20001من ) 
 المجموع دينار  40000أكثر من  دينار

 قيمة عدد  قيمة عدد  قيمة عدد  قيمة عدد  قيمة عدد  قيمة عدد 
 18477829 3907 1466493 21 806000 26 2841033 171 2212814 252 11151489 3437 ط اقليم الوس

 2237221 495 60000 1 92000 3 290521 18 425500 45 1369200 428 السلط 

الشونة  
 الجنوبية 

340 1072830 16 161750 40 676000 7 229000 9 625000 412 2764580 

 3203384 763 288986 2 100000 3 269035 17 312244 36 2233119 705 جنوب عمان 

 2662530 500 200000 3 185000 6 757465 43 339105 41 1180960 407 االغوار الوسطى

 2098348 489 0 0 0 0 179903 13 323457 38 1594988 438 مادبا 

 1362445 297 54135 1 30000 1 231500 14 104000 10 942810 271 الزرقاء 

 2039900 444 141102 3 85000 3 209500 12 248450 32 1355848 394 غرب عمان 

 2109421 507 97270 2 85000 3 227109 14 298308 34 1401734 454 ذيبان

 20929784 4823 1097000 13 1048022 36 2594020 156 2772309 315 13418433 4303 اقليم الشمال 

 2538932 580 50000 1 34000 1 305784 17 352456 41 1796692 520 اربد

 1841903 439 47000 1 81000 3 385143 24 134240 15 1194520 396 جرش

االغوار  
 الشمالية 

424 1356100 67 589000 49 796625 12 355000 4 195000 556 3291725 

 1830507 460 0 0 51000 2 179400 10 250890 28 1349217 420 الرمثا

 2429772 649 75000 1 113246 4 274946 18 277795 34 1688785 592 المفرق 

 2303847 489 0 0 260000 9 367122 22 380378 44 1296347 414 عجلون 

 2215582 480 120000 2 62000 2 140000 8 344700 37 1548882 431 لواء بني كنانه 

 1822850 509 0 0 25000 1 106500 6 270400 29 1420950 473 لواء الكورة 

البادية 
 الشمالية 

633 1766940 20 172450 2 38500 2 66776 4 610000 661 2654666 

 14250184 3645 50000 1 399000 14 981103 63 1797530 198 11022551 3362 اقليم الجنوب

 2014877 492 0 0 60000 2 126528 9 271808 31 1556541 450 الكرك

 2278780 649 0 0 30000 1 154000 10 64000 6 2030780 632 معان 

 2664461 727 0 0 25000 1 272375 17 439266 49 1927820 660 الطفيلة

المزار 
 الجنوبي

345 1239450 35 287316 8 122400 0 0 0 0 388 1649166 

 2257280 549 50000 1 150000 6 181000 11 349600 40 1526680 491 غور الصافي 

 895655 216 0 0 40000 1 0 0 46165 6 809490 209 العقبة

 2489965 624 0 0 94000 3 124800 8 339375 38 1931790 575 لواء القصر

 53657797 12375 2613493 35 2253022 76 6416156 390 6782653 765 35592473 11102 المجمــــــــوع
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 وزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي:ت :سابعاً 
 

حصةةةةلوا علةةةةى قةةةةروض مةةةةن المؤسسةةةةة بلغةةةةت           الةةةةذكور الةةةةذين عةةةةدد  ( أن نسةةةةبة8يوضةةةة  الجةةةةدول رقةةةةم )
% ( لءنةةةاث، فةةةي حةةةين بلغةةةت عيمةةةة القةةةروض التةةةي 37%( مةةةن إجمةةةالي عةةةدد المقترضةةةين مقابةةةل )63)

( 17كمةا حصةلت اإلنةاث علةى حةوالي )%( 69( مليةون دينةار بنسةبة )37حصل عليها الذكور حوالي )
 .2120%( من إجمالي عيمة القروض الممنوحة خالل عام 31مليون دينار بنسبة )

وعيمهةةةا القةةةروض عةةةدد ب( إلةةةى األهميةةةة النسةةةبية إلجمةةةالي  -8أ ،  -8هةةةذا ويشةةةير الرسةةةم البيةةةاني رقةةةم )
 موزعة حسب النوع االجتماعي. 2120الممنوحة من المؤسسةخالل عام 

 

  

 

 

  

63%

37%

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

االجتماعي

ذكور اناث

69%

31%

(ب-8)رسم بياني رقم 
ماعياألهمية النسبية لقيمة القروض حسب النوع االجت

ذكور اناث
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 ( 8جدول رقم )
 (2021توزيع القروض حسب النوع اإلجتماعي خالل عام )

 القيمة بالدينار

 الفرع

 المجموع إناث ذكور

 دينار سند مقترض دينار سند مقترض دينار سند مقترض

 18477829 3907 3983 5217001 1471 1481 13260828 2436 2502 إقليم الوسط

 2237221 495 501 802100 218 221 1435121 277 280 السلط

 2764580 412 418 570000 168 169 2194580 244 249 الشونة الجنوبية

 3203384 763 769 782422 211 211 2420962 552 558 جنوب عمان

 2662530 500 533 673305 213 214 1989225 287 319 االغوار الوسطى

 2098348 489 490 663457 169 169 1434891 320 321 مادبا

 1362445 297 306 500550 142 147 861895 155 159 الزرقاء

 2039900 444 447 681502 194 194 1358398 250 253 غرب عمان

 2109421 507 519 543665 156 156 1565756 351 363 ذيبان

 20929784 4823 4902 6259231 1842 1855 14670553 2981 3047 إقليم الشمال

 2538932 580 588 811288 202 204 1727644 378 384 اربد

 1841903 439 444 759183 229 231 1082720 210 213 جرش

 1830507 460 464 744810 222 223 1085697 238 241 الرمثا

 2429772 649 667 611150 220 222 1818622 429 445 المفرق

 2303847 489 503 698200 198 201 1605647 291 302 عجلون

 2215582 480 483 747380 192 192 1468202 288 291 لواء بني كنانه

 1822850 509 509 532350 184 184 1290500 325 325 لواء الكورة

 3291725 556 574 760600 186 188 2531125 370 386 االغوار الشمالية

 2654666 661 670 594270 209 210 2060396 452 460 البادية الشمالية

 14250184 3645 3742 5264182 1370 1388 8986002 2275 2354 إقليم الجنوب

 2014877 492 524 733000 191 200 1281877 301 324 الكرك

 2278780 649 652 763620 195 195 1515160 454 457 معان

 2664461 727 736 736870 207 208 1927591 520 528 الطفيلة

 1649166 388 407 631562 143 144 1017604 245 263 المزار الجنوبي

 2257280 549 561 827480 256 259 1429800 293 302 غور الصافي

 895655 216 217 549600 122 122 346055 94 95 العقبة

 2489965 624 645 1022050 256 260 1467915 368 385 لواء القصر

 53657797 12375 12627 16740414 4683 4724 36917383 7692 7903 المجموع
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 (2021ثامنًا: توزيع القروض الممنوحة حسب األشهر خالل عام )

 

( موزعةة حسةب أشةهر 2021)وأعداد القةروض الممنوحةة خةالل عةام( عيمة 9)توض  بيانات الجدول رقم
-2001( إلةى تطةور قةروض المؤسسةة الممنوحةة خةالل الفتةةرة )10يشةير الجةدول رقةم )العةام  فةي حةين 

2021.) 

 (9جدول رقم )
 (2021توزيع القروض الممنوحة حسب األشهر خالل عام )

 األهمية النسبية  عيمة القروض بالدينار  عدد القروض البيان 

 %3 1386793 258 كانون ثاني

 %11 5906801 1174 شباط

 %13 6839752 1170 آذار 

 %6 3133216 541 نيسان

 %6 3133225 648 أيار

 %12 6357377 1552 حزيران

 %11 5830772 1614 تموز

 %14 7477212 1954 آب

 %10 5453040 1611 أيلول

 %6 3412900 862 تشرين األول

 %5 2884211 664 تشرين الثاني

 %3 1842498 327 كانون األول

 %100 53657797 12375 المجمــــــوع
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 ( 10جدول رقم )

 (2120-2001تطور أعداد وقيمة القروض الممنوحة من المؤسسة خالل الفترة )

 البيان

 اإلجمالي القروض التشغيلية القروض اإلنمائية
عدد 

 القروض
قيمة  

 القروض)دينار(
عدد 

 القروض
قيمة  

 القروض)دينار(
عدد 

 القروض
قيمة  

 القروض)دينار(

2001 3960 12269864 206 1107087 4166 13376951 

2002 3295 12884583 1374 4314939 4669 17199522 

2003 3410 11593410 444 1612745 3854 13206155 

2004 3462 9993596 299 997500 3761 10991096 

2005 3952 14460711 510 1806235 4462 16266946 

2006 4249 17512215 560 1874850 4809 19387065 

2007 4535 18690633 503 2086406 5038 20777039 

2008 4411 22413810 719 3074660 5130 25488470 

2009 4218 22902262 530 2028225 4748 24930487 

2010 4581 20851271 687 3231450 5268 24082721 

2011 4708 25166585 613 3446500 5321 28613085 

2012 4407 22167914 560 3133950 4967 25301864 

2013 4912 25404532 659 3776470 5571 29181002 

2014 5385 29241726 809 5248550 6194 34549276 

2015 5800 32334552 774 4797340 6574 37131892 

2016 6343 36443097 942 5699310 7285 42142407 

2017 5926 38851131 3697 12095628 9623 50946759 

2018 7015 39490419 1475 7466810 8490 46957229 

2019 7180 41635490 851 5068840 8031 46704330 

2020 5387 34194260 799 4515860 6186 38710120 

2021 2958 9283545 9417 44374252 12375 53657797 
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 (.2021النشاط اإلقراضي للمؤسسة في مجال المرابحة اإلسالمية خالل عام )
 

 (:المرابحة) بالشراء اآلمر صيغة -1

 مسؤوليته  وعلى( التمويل طالب ) بالشراء  اجمر  يطلبه ما وشراء  بتنفيذ  أول فريق  عتبارهابا المؤسسة  تقوم
 أو الخدمةةة هةةذه بتنفيةةذ  المؤسسةةة هةةذه تقةةوم بحيةةث  اإلبتةةداء عنةةد  عليةةه المتفةةق بةةالرب  ثةةاني فريةةق عتبةةارهبا

 حسةب  الثالةث  للطةرف الصةرف ويةتم معةه إتفاعيةة بتوعيةع المؤسسةة عيةام بعةد  ثالث  فريق خالل من المهام
 .المتبعة األسس

 :الشرعية اإلستشارة -2

 مقتضةيات  حسةب  إلجازتهةا للمؤسسةة الشةرعي المستشةار فضةيلة على عرضها يتم التمويل طلبات  جميع
 .اإلسالمية الشريعة

 :العقد تنفيذ إجراءات -3

 وحسةةةب  التمويةةةل لطالةةةب  تسةةةليمها ثةةةم ومةةةن والمنفةةةذ  المؤسسةةةة بةةةين اإلتفاعيةةةة تنفيةةةذ  إجةةةراءات  سةةةتكمالا •
 .األصول

 واحضةار( المنقولة غير األموال)  المقدمة الضمانات  حجز إجراءات  ستكمالا بعد  التمويل عقد  تنظيم •
 .التمويل طلب  موافقة في وردت  أخرى  شروط أية أو الشهري  الحسم موافقة

 قيمة المرابحة واحتسابها: -4

 ومعلنةةةه للجميةةةع وتسةةةتند للمعةةةايير المؤسسةةةة فةةةروع لةةةدى معتمةةةدة جةةةداول حسةةةب  المرابحةةةة عيمةةةة تحسةةةب •
 -:التالية الرئيسية

 .المستهدفة الفئة• 4.  التسديد  أسلوب • 3.   التمويل أجل• 2.  عيمةالتمويل •1

ا( أن عةةةدد أ -11توضةةة  بيانةةةات الجةةةدول رقةةةم ) لصةةةيغة المرابحةةةة  المشةةةاريع الممولةةةة مةةةن المؤسسةةةة وفقةةةً
%( من عيمة 15( مليون دينار، شكلت ما نسبته )7.9( مشروعا بقيمة نحو )1219اإلسالمية قد بلغ )
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اعةةدد ا (  فةةي حةةين بلةةغ2120الكلةةي للمةةزارعين خةةالل عةةام ) التمويةةل  لمشةةاريع الممولةةة مةةن المؤسسةةة وفقةةً
%( 85( مليون دينار، وشةكلت مةا نسةبته )45.7)( مشروعًا بلغت عيمتها نحو11156ألسلوب الفائدة )

 (.2021الكلي للمزارعين خالل عام ) التمويلمن عيمة 

لممنوحةة مةن القةروض اعيمةة ب( إلةى األهميةة النسةبية إلجمةالي -9أ ،-9هذا ويشير الرسم البيةاني رقةم )
 .(2120قاليم والمنهإل التمويلي خالل عام )المؤسسة موزعة حسب األ

االمشةةاري حجةةمحيةةث تركةةز  %( 54لصةةيغة المرابحةةة اإلسةةالمية فةةي إقلةةيم الشةةمال بنسةةبة ) ع الممولةةة وفقةةً
 .%(16بنسبة )%(، وإقليم الجنوب 30يليها إقليم الوس  بنسبة )

الترتيةب األول بالشةمال إقلةيم فيهةا  كةان الممولة من المؤسسة وفقًا ألسةلوب الفائةدة القروض عيمة كما أن 
 %(.28)وبنسبة الجنوب %(، ثم إقليم 35وبنسبة)الوس  ثم إقليم %(، 37وبنسبة )

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

30%

54%

16%

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

حسب األقاليم

وسط شمال جنوب

35%

37%

28%

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

األقاليم

وسط شمال جنوب
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 أ( - 11جدول رقم ) 
 (2120الفروع والمنهج التمويلي خالل عام )توزيع القروض الممنوحة موزعة حسب 

 الفرع
 اإلجمالي عقود تمويل مرابحة  قروض فائدة

 القيمة بالدينار عدد السندات القيمة بالدينار عدد السندات القيمة بالدينار عدد السندات
 18477829 3907 2388560 384 16089269 3523 إقليم الوسط

 2237221 495 222800 29 2014421 466 السلط

 2764580 412 38000 4 2726580 408 الشونة الجنوبية

 3203384 763 450180 78 2753204 685 جنوب عمان

 2662530 500 120500 12 2542030 488 االغوار الوسطى

 2098348 489 433300 66 1665048 423 مادبا

 1362445 297 378700 66 983745 231 الزرقاء

 2039900 444 324900 48 1715000 396 عمانغرب 

 2109421 507 420180 81 1689241 426 ذيبان

 20929784 4823 4256600 562 16673184 4261 إقليم الشمال

 2538932 580 301400 46 2237532 534 اربد

 1841903 439 192000 34 1649903 405 جرش

 1830507 460 262800 31 1567707 429 الرمثا

 2429772 649 508150 80 1921622 569 المفرق 

 2303847 489 865500 115 1438347 374 عجلون 

 2215582 480 416100 58 1799482 422 لواء بني كنانه

 1822850 509 542350 83 1280500 426 لواء الكورة

 3291725 556 417000 45 2874725 511 االغوار الشمالية

 2654666 661 751300 70 1903366 591 الشماليةالبادية 

 14250184 3645 1280740 273 12969444 3372 إقليم الجنوب

 2014877 492 144900 31 1869977 461 الكرك

 2278780 649 105850 18 2172930 631 معان

 2664461 727 366190 83 2298271 644 الطفيلة

 1649166 388 208870 54 1440296 334 المزار الجنوبي

 2257280 549 98900 12 2158380 537 غور الصافي

 895655 216 9500 2 886155 214 العقبة

 2489965 624 346530 73 2143435 551 لواء القصر

 53657797 12375 7925900 1219 45731897 11156 المجموع
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المؤسسة موزعة حسب منهإل المرابحة  ة من ( تطور القروض المقدم10)يشير الرسم البياني رقم

 ب( إلى ذلك باألرقام. -11(. كما يشير الجدول رقم )2120-2001اإلسالمية خالل الفترة ) 

 

 ب( -11جدول رقم )
 ( 2120-2001تطور قيمة القروض الممنوحة بطريقة المرابحة االسالمية خالل الفترة )

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

 2019 12954575 
2020 11098050 
2021 7925900 
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(10)رسم بياني رقم 

(2021-2001)تطور القروض الممنوحة من المؤسسة بطريقة المرابحة اإلسالمية خالل الفترة 
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 2021حسب البيئة المناخية خالل عام  النشاط اإلقراضي للمؤسسة 

حسب البيئة المناخية في المملكة؛  2021خالل عام  قدمة( توزيع القروض الم12رقم ) يوض  الجدول
دينةار اسةتفاد منهةا حةوالي مليةون  (10)ديةة حةواليلسةكان منةاطق البا قدمةةحيث بلغت عيمةة القةروض الم

مليةون دينةار  (11)لسكان مناطق األغوار حةوالي  لغت عيمة القروض المقدمةمقترض، فيما ب (1677)
 (33) تقةديم قةروض لسةكانها بحةوالي مقترض ، أما باقي منةاطق المملكةة فقةد تةم  (2017)استفاد منها 

 مقترض. (8681)مليون دينار استفاد منها حوالي 

خةةالل  أعةةداد المقترضةةين نالحةةظ ممةةا سةةبق أن منطقتةةي األغةةوار والباديةةة اسةةتحوذت علةةى مايقةةارب ثلةةث 
فعةةةال وتطبيةةةق اف الوطنيةةةة الشةةةاملة بتحقيةةةق األهةةةد بالمسةةةاهمة المؤسسةةةة يؤكةةةد دور ؛ وهةةةذا 2021عةةةام 

ضمن خططها اإلقراضية وذلك بتحقيق تنمية مستدامة بالوصول إلى المناطق الستراتيجية وزارة الزراعة 
 التي تكثر فيها نسب الفقر والبطالة.

 (12جدول رقم )

 2021توزيع القروض حسب البيئة المناخية خالل عام 

 )مليون دينار(  القروضقيمة  قترضين عدد الم المنطقة 

 10976115 2017 األغوار 

 9530063 1677 البادية 

 33151619 8681 باقي مناطق المملكة 

 53657797 12375 المجموع 

 

 ( األهمية النسبية لتوزيع عدد المقترضين حسب البيئة المناخية .11)هذا ويوض  الرسم البياني رقم
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جمةالي عيمةةة نةاطق الباديةة االردنيةة، حيةةث بلةغ إالمشةاريع المنفةذه فةةي م( توزيةةع 13يوضة  الجةدول رقةم )
مقتةرض، فيمةا  (862)مليون دينار استفاد منها (6.2)القروض الممنوحة لسكان البادية الشمالية حوالي 

مليةةون دينةةار اسةةتفاد منهةةا  (2.4)بلةةغ اجمةةالي عيمةةة القةةروض الممنوحةةة لسةةكان الباديةةة الوسةةطى حةةوالي 
ألةف  (800)مقترض، أما إجمةالي عيمةة القةروض الممنوحةة لسةكان الباديةة الجنوبيةة بلةغ حةوالي  (572)

 مقترض. (243)دينار استفاد منها 

 (13جدول رقم ) 

 2021توزيع المشاريع المنفذه في مناطق البادية األردنية خالل عام 

 قيمة القروض  عدد المستفيدين  مناطق البادية  

 6234203 862 اجمالي البادية الشمالية 
 2473350 572 اجمالي البادية الوسطى
 822510 243 اجمالي البادية الجنوبية 

 9530063 1677 المجموع
 

 
 
 
 

  

16%

14%

70%

(11)رسم بياني رقم 
2021األهمية النسبية لتوزيع عدد المقترضين حسب البيئة المناخية خالل عام 

األغوار البادية باقي مناطق المملكة



41 
 

 (2120عام ) خالل التحصيلي للمؤسسةالنشاط 
 

حوالي قد بلغت  2120( إلى أن إجمالي تحصيالت المؤسسة خالل عام 14تشير بيانات الجدول رقم )

مةةةن .  ( مليةةةون دينةةةار تحصةةةيل قةةةروض مرابحةةةة إسةةةالمية10.8منهةةةا حةةةوالي )،  ( مليةةةون دينةةةار36.7)

وذلةةةك بسةةةبب اجةةةراءات جائحةةةة كورونةةةا وايقةةةاف  ( مليةةةون دينةةةار52مةةالي الخطةةةة التحصةةةيلية والبالغةةةة )اج

 .لمدة خمس شهور ) اقتطاعات ب شيكات ب كمبياالت ب التسديد المباشر ( التحصيالت 

 (.70.5%) بلغت نسبة التحصيالت اإلجمالية من إجمالي المستحقات لهذا العام

والجنةةةةوب لكةةةةل منهمةةةةا  ( مليةةةون 13.8نحةةةةو ) إقلةةةةيم الوسةةة  والشةةةةمالفةةةي حةةةةين بلغةةةةت عيمةةةة تحصةةةةيالت 

%( 25) الوسةةة  و %( القلةةةيم37و ) الشةةةمال إلقلةةةيم %(38، وشةةةكلت مةةةا نسةةةبته )مليةةةون ( 9.1)نحةةةو

 .2021من إجمالي عيمة تحصيالت المؤسسة لعام  إلقليم الجنوب 

ب( إلةةى األهميةةة النسةةبية إلجمةةالي التحصةةيالت  خةةالل  -12أ ،  -12هةةذا ويشةةير الرسةةم البيةةاني رقةةم )

 . األقاليمي و قراضالمنهإل اإلموزعة حسب  2120عام 

  
 

 

37%

38%

25%

(أ-12)الرسم البياني رقم 
م األهمية النسبية إلجمالي التحصيالت خالل عا

موزعة حسب األقاليم( 2021)

اقليم الوسط اقليم الشمال اقليم الجنوب

70%

30%

(ب-12)رسم بياني رقم 
سب األهمية النسبية لقيمة التحصيالت ح

المنهج اإلقراضي

فائدة  مرابحة
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 ( 14جدول رقم )

 (2021إجمالي المبالغ المحصلة من القروض خالل عام )
 القيمة بالدينار

 اإلجمالي مرابحة  طويل األجل متوسط األجل  قصير األجل موسمي  الفرع
 13760420 3632379 433167 9123168 317552 254155 الوسطإقليم 

 2032359 219980 129452 1651183 17461 14283 السلط

 1929326 118900 141658 1645997 22171 600 الشونة الجنوبية

 2312879 829618 2830 1378018 96334 6080 جنوب عمان

 2232590 145606 64795 1927128 15014 80048 االغوار الوسطى

 1305962 470582 48054 733435 22018 31873 مادبا

 1145324 887796 537 224567 25157 7266 الزرقاء

 1465118 374650 12793 863811 101437 112426 غرب عمان

 1336862 585247 33048 699029 17960 1579 ذيبان

 13768310 5395044 210282 7908411 187874 66704 اقليم الشمال

 1917350 642628 41653 1220191 10343 2535 اربد

 1168818 299029 32036 834235 3501 17 جرش

 1048946 314082 2760 716192 12087 3826 الرمثا

 1853952 770028 15524 943957 116137 8307 المفرق 

 1544862 1023443 30078 487017 3425 900 عجلون 

 1151105 237190 10955 899307 1181 2472 كنانهلواء بني 

 1330974 1147023 0 174802 9149 0 لواء الكورة

 1904202 245413 0 1643593 8088 7108 االغوار الشمالية

 1848101 716208 77276 989117 23963 41539 الشمالية البادية

 9142678 1818870 55715 6988438 134884 144773 إقليم الجنوب

 1438786 374957 7888 1021557 22289 12096 الكرك

 1382642 186678 29795 1100901 51422 13846 معان

 1609493 405698 1267 1147737 32764 22027 الطفيلة

 986533 332606 2236 589854 8120 53717 المزار الجنوبي

 1621882 130209 0 1480399 205 11069 غور الصافي

 762284 76458 0 670268 3423 12136 العقبة

 1341058 312264 14529 977722 16661 19882 لواء القصر

 36671409 10846292 699164 24020013 640309 465631 المجموع
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من المؤسسة  قدمة( تطور عيمة القروض الم13( والرسم البياني رقم ) 15وتوض  بيانات الجدول رقم )
 (.2120-2001والمبالغ المحصلة من المقترضين خالل الفترة ) 

 
 (15جدول رقم )

 (2120-2001القروض الممنوحة من المؤسسة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة ) تطور

إجمالي القروض الممنوحة بالمليون  السنة
 دينار

إجمالي المبالغ المحصلة بالمليون 
 دينار

2001 13.4 20.7 
2002 17.2 19.5 
2003 13.2 22.1 
2004 11 23.2 
2005 16.3 26.3 
2006 19.4 27.8 
2007 20.7 27.1 
2008 25.5 32.2 
2009 24.9 26.4 
2010 24.1 27.6 
2011 28.6 30.8 
2012 25.3 35.06 
2013 29.2 32.5 
2014 34.5 35.8 
2015 37.1 38.9 
2016 42.1 38.9 
2017 51 41 
2018 47 46.5 
2019 46.7 46.8 
2020 38.7 32.4 
2021 53.7 36.7 

 

 



44 
 

 

 

 

 
 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

(13)الرسم البياني رقم 
(2021-2001)إجمالي المبالغ الممنوحة والمحصلة من المقترضين خالل الفترة 

إجمالي القروض الممنوحة بالمليون دينار إجمالي المبالغ المحصلة بالمليون دينار
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 (2021إنجازات المشاريع الموجهة خالل عام )
 

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

( مليون دينار  50والمتضمن تخصيص مبلغ ) 3/2014/ 31بناًء على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 
لتمويل أنشطة مشروع القروض الصغيرة المخصصة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة لألعوام 

( والتركيز على توجيه هذه البرامإل لمناطق البادية األردنية بشكل خاص ومن ضمنها  2014-2021)
 لمشاريع تربية اإلبل.تخصيص مبلغ مليون دينار من ضمن هذه المخصصات 

 وبناًء  عليه تم البدء بتنفيذ التعليمات التالية: 

االستمرار بمن  القروض المخصصة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة لكافة الفروع علما بأنه   -1
(  8( ليصب  إجمالي المبلغ )2021تم زيادة مخصصات المشروع بمبلغ مليون دينار لعام)

 توزيعها على األقاليم كالتالي :مليون دينار يتم  
 ( مليون دينار.  2400%( وبما يعادل )  30إقليم الشمال بنسبة قدرها )    -
 ( مليون دينار.  2400%( وبما يعادل )  30إقليم الوس  بنسبة قدرها )  -
 ( مليون دينار. 3200%( وبما يعادل )   40إقليم الجنوب بنسبة قدرها )   -

بدء بالقروض الخاصة بشراء وتربية اإلبل من ضمن المشروع بناًء على ماورد أعاله تم ال -2
 ( دينار للقرض الواحد.5000بسقف أعلى مقداره )

 

 أهداف المشروع :

 المساهمة في الحد من مشكلتةي الفقر والبطالة في الريف والبادية األردنية.  .1
 ة.المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في كافة مناطق المملك .2
 زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي والغذائي لألسر الريفية.  .3
 زيادة مشاركة المرأة في التنمية الزراعية، وتحفيزها على العمل في  القطاع الزراعي. .4
 توفير فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الوطنيةة. .5
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 : مجاالت االستثمار

من  القروض الزراعية والريفية ذات اإلنتاجية السريعة في مجاالت تربية  يركز هذا المشروع على 
  50رأ  من األبقار الحلوب، حفر آبار ماء الجمع سعه  2-1( رأ ، تربية 20األغنام  بحد أعلى )

لخدمة المشاريع الزراعية، تربية الدواجن والطيور الداجنة بكافة أنواعها وبأعداد مناسبة، تربية   3م
تصنيع األلبان ومشتقاتها )ألبان، جميد، سمن /......الخ( في وحدات صغيرة وصناعة   األرانب،

خلية، إنشاء المشاتل والبساتين وزراعة النباتات الطبية   20-10المخلالت، تربية النحل لعدد من 
والعطرية، إنشاء وحدات أزهار القطف ضمن البيوت البالستيكية، تمويل شراء األدوات الزراعية  

تلفة  باالضافة الى التركيز على توجيه هذا البرنامإل لمناطق البادية االردنية بشكل خاص ومن  المخ
 ضمنها تخصيص مبلغ مليون دينار من ضمن هذه المخصصات لمشاريع تربية اإلبل.

 معايير التأهيل لالستفادة من المشروع :  

 ع إليها أرض المشروع أن تكون األسرة مقيمة في أرض المشروع أو بنفس القرية التي تتب -1
 أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة.  -2
 تعطى األولوية لألفراد غير المستفيدين من قروض المؤسسة.  -3
 .تعطى األولوية لألسر الريفية التي تعيلها وتشرف عليها المرأة الريفية  -4

 

 حجم القرض وأجله : 

بالنسةبة لقةروض تربيةة اإلبةل فقيمتهةا ( دينةار للفةرد وكةذلك 5000الحد األقصى لهذه القروض )
( 5( دينةةار للفةةرد مةةن ضةةمن المشةةروع، وهةةي قةةروض متوسةةطة األجةةل حةةدها األقصةةى )5000القصةةوى )
 سنوات.

 نسبة الفائدة :

%( أو 4حرصًا على دعم الفئات المستهدفة من هذا المشروع تستوفى فائةدة مخفضةة وبسةيطة مقةدارها )
ة )ما يعادلها وفًقا للمرابحة اإلسال %( 2مية على القروض الممنوحة من خالل هةذا المشةروع وهةي أقةل بةةة

 من سعر الفائدة أو المرابحة المعمول بها في المؤسسة.
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 الضمـانـات :  

حرصت المؤسسة علةى قبةول بةدائل للضةمانات االعتياديةة المعمةول بهةا  مثةل الكفةاالت العدليةة مةن اجةل 
تمكين األسر الفقيرة والفئةات العاطلةة عةن العمةل مةن االسةتفادة مةن هةذا المشةروع سةيما وأن هةذه الفئةة ال 

 يتوافر لدى معظمها أموال غير منقولة )كاألراضي والعقارات(. 

( 1368)  ( مليةةةةون دينةةةةار اسةةةةتفاد منهةةةةا6.1( حةةةةوالي )2021إجمةةةةالي القةةةةروض الممنوحةةةةة لعةةةةام )بلةةةةغ 
 مقترض.

 : التمويل الريفيمشروع ثانيًا: 

نطالقًا من حرص المؤسسةة علةى تفعيةل مفهةوم التنميةة الريفيةة الشةاملة فقةد بةدأ العمةل بمشةروع التمويةل ا
حيث يهدف المشروع الى إحداث نقلة نوعية في مفهةوم التنميةة الريفيةة الشةاملة  1/1/2016الريفي منذ 

إسةةتثمار غيةةر  فةةي منةةاطق الريةةف والباديةةة األردنيةةة وخةةارج مراكةةز المحافظةةات مةةن خةةالل فةةت  مجةةاالت 
تقليدية وللمرة األولى مرتبطة بالقطاع الزراعي وضمن حزمة ميسرة من االجراءات والتسهيالت الخاصةة 

خلق مشاريع متوسطة وصغيرة ضمن المناطق المستهدفة تعمل على تةوفير فةرص ايجاد  بهذا المشروع 
 للعمل ومصادر متنوعة للدخل. 

       الثالثةةة لكةةل عةةام مةةن األعةةوام مليةةون  (3) خصةةيص مبلةةغكمةةا وتتضةةمن الخطةةة اإلقراضةةية المقترحةةة ت
موزعةه علةةى األقةةاليم  2021( مليةةون دينةار لعةةام 1.8حيةث تةةم إقةراض )  (، 2021  2020  2019 )

 الثالثة بواقع مليون دينار لكل إقليم .
 :أهداف المشروع 

 في كافة مناطةةةةق المملكة. ةقتصادية واجتماعية متوازناالمساهمة في تحقيق تنمية  ‾

 زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي والغذائي لألسر الريفية . ‾

 زيادة مشاركة المرأة في التنمية الزراعية وتحفيزها على العمةةةةل في القطاع الزراعي. ‾

 األردنيةه . ةفي الريف والبادي ةالمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطال ‾

 يدة لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الوطنيةةة.توفير فرص عمل جد  ‾
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 :مجاالت االستثمار

 يركز المشروع على من  القروض الزراعية والريفية ذات االنتاجية السريعة في مجاالت:

مشةةةاريع محةةةال ومعةةةارض التسةةةويق وتشةةةمل )مشةةةاريع منتجةةةات الزيتةةةون ،المخةةةابز ، تعبئةةةة وتةةةدريإل  ‾
الخضار والفواكة، محالت نباتات الزينة وتنسيق الزهور والمشاتل، تصنيع منتجةات التمور، تجفيف 

بيةةع اللحةةوم والةةدواجن الطازجةةة والمجمةةدة والمبةةردة ، ومحةةالت  الحليةةب ومشةةتقاته وانتةةاج الشةةوكالته،
 نتافات الدجاج وبيع البيض.

 مشروع المطبخ االنتاجي. ‾
واكة  والمخلالت وتصنيع المربيات والعصائر والخةل المشاريع المنزلية الريفية )تجفيف الخضار والف ‾

 والشوربات(.
 .تصنيع الشموع المعطرة والصابون  ‾
 التحف الخشبية والفخارية والحجرية وبيعها. ‾
 مشاريع الطاقة البديلة. ‾
 شراء وسائل النقل الصغيرة . ‾
يةةة )الخشةةبيه، نتةةاج البيتمةةو  وصةةناعة العبةةوات الزراعإمشةةاريع تصةةنيع وتةةدوير المخلفةةات الزراعيةةة و  ‾

 والبالستيكية والبوليسترين والشواالت(.
 مشاريع زراعة وانتاج وتسويق الفطر . ‾
 مشاريع بيع العطارة والحبوب. ‾
  .الزراعية المعدات محالت تنسيق الحدائق وبيع المواد و  ‾
 ومراكز صيانة الماتورات والمضخات ومعدات الري وبيع قطع الغيار . ‾
يز محالت الخدمات الزراعية )المرتبطة بالزراعة المحمية والمعرشات وتجه البيطريةانشاء العيادات  ‾

 وغيرها من تركيب وصيانة(.
 

 :معايير التأهيل لالستفادة من المشروع

 قراض في المؤسسة.يمن  القرض حسب معايير التأهيل في أسس وقواعد اإل ‾
 لها  أرض المشروع.أن تكون األسرة مقيمة في أرض المشروع أو بنفس القرية التي تتبع  ‾
 أن يحقق المشروع فرص عمل جديدة. ‾
 تعطى األولوية لألسر الريفية التي تعيلها وتشرف عليها امرأة. ‾
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 قتصادية للمشاريع الجديدة من جهة معتمدة.اتقديم دراسة جدوى  ‾

 :حجم وأجل القرض

أن ال يزيد  األجل ( آالف دينار لألفراد والجماعات والجمعيات على 10يمن  هذا التمويل بحد أقصى )
وحسب طبيعة المشةروع، بحيةث يةتم قبةول الطلبةات للتمويةل قصةير  ( سنوات 5وبواقع ) ( شهر 60عن )

 ومتوس  األجل وحسب العمر اإلنتاجي للمشروع .
 المرابحة:/نسبة الفائدة

 سنويًا . (%4)سالمي وبنسبة ثابتة قدرها إلتَمول هذه المشاريع  ضمن منهجية وصيغ التمويل ا

 الضمانات:

 وأساسها تقديم الضمانات العقارية ويمكن قبول الكفاالت كما يلي .
ثنين مليئين يقبل بهما مدير الفرع شرط أن ا( دينار يتم قبول كفالء عدد 3000  -1000لقروض )ا ‾

أو تقةةديم حسةةم  ،ثنةةين يقبةةل بهمةةا مةةدير الفةةرعاأو كفالةةة مةةوظفين  ،يقومةةوا بةةالتوعيع علةةى عقةةد التمويةةل
 شهري منتظم باإلضافة إلى حسم إحترازي.

( دينةةار يةةتم تقةةديم كفالةةة عدليةةة حسةةب األصةةول وفةةي حةةال تعةةذر تقةةديم 6000 - 3000القةةروض ) ‾
 مالية. شيكات  حسم شهري منتظم يمكن قبول

 قراض المعمول بها في المؤسسة.( دينار حسب أسس وقواعد اإل10000 - 6000القروض ) ‾

 المستهدفة:الفئة 

مع التركيز على المرأة ومنةاطق جيةوب الفقةر فةي  باستثناء مركز العاصمة عمان،جميع مناطق المملكة 
 الريف والبادية األردنية والفئات العاطلة عن العمل .

 

 حةةوالي( مقتةةرض وبقيمةةة 318جمةةالي عةةدد المقترضةةين المسةةتفيدين مةةن مشةةروع التمويةةل الريفةةي)إبلةةغ و 
 (.2021خالل عام) دينار  مليون  (1822600)

 ثالثًا: مشروع القرى الصحية:
بهةةةدف تعزيةةةز  1996نفةةةذت وزارة الصةةةحة ومنظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة مشةةةروع القةةةرى الصةةةحية منةةةذ عةةةام 

مبةةادا الرعايةةة الصةةحية األوليةةة بةةين سةةكان هةةذه القةةرى، ويشةةتمل هةةذا المشةةروع علةةى عةةدة أهةةداف مةةةن 
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ضمنها تنمية المةوارد االقتصةادية واالجتماعيةة فةي تلةك القةرى وذلةك كمةدخل لتحسةين الظةروف الصةحية 
لمةةةةواطنين، حيةةةةث قامةةةةت  مؤسسةةةةة اإلقةةةةراض الزراعةةةةي ووزارة الصةةةةحة بتوعيةةةةع اتفاعيةةةةة المشةةةةروع بتةةةةاريخ ل

 2014ومدتها ثةالث سةنوات وكانةت تتجةدد االتفاعيةة كةل ثةالث سةنوات وتةم تجديةدها عةام 11/4/2002
ولمةةدة خمةةس سةةنوات، لتمويةةل مشةةروعات فرديةةة وجماعيةةة لمنتفعةةي القةةرى الصةةحية الةةذين يةةتم ترشةةيحهم 

التةةةي تعتبةةةر الةةةذراع المةةةالي أهيلهم مةةةن قبةةةل إدارة المشةةةروع فةةةي وزارة الصةةةحة بالتنسةةةيق مةةةع المؤسسةةةة وتةةة 
للقةةةرى المشةةةمولة بالمشةةةروع  حيةةةث تةةةم مةةةن  القةةةروض للمنتفعةةةين للحكومةةةة للمسةةةاهمة بالتنميةةةة الزراعيةةةة 

جةةةري   ( قريةةةة صةةةحية مشةةةمولة وهةةةي )المضةةةري  بيوضةةةة الشةةةرعية  بيوضةةةة الشةةةمالية  قصةةةيب  36فةةةي)
سةةةلحوب  غرناطةةةة  مكةةةاور  الطةةةوال الجنةةةوبي  أبةةةو الزيغةةةان  داميةةةا  الحالبةةةات، الحةةةرل  أذرح  الجهيةةةر  
المقارعية  الغوارة  الهونة  الروضة  الحالبات  الجزازة  المنصورة الشرعية  ايل  الزبيريةة  الزماليةة  مجةرا  

ر كيفةةا ، كفرراكةةب ، بيةةت يافةةا( علمةةًا راجةةب  أبةةو بنةةا  رحمةةة  الشةةيخ حسةةين  عيمةةة  البسةةطة  الفةةرذخ  كفةة 
بأن هذا المشروع يهدف إلى تحسةين نوعيةة حيةاة المةواطنين والمسةاهمة فةي حةل مشةكلتي الفقةر والبطالةة 

( 3000( للقةروض الفرديةة، و)1500عن طريق مةن  قةروض مةدرة للةدخل بةدون فائةدة، وبسةقف أعلةى )
المةاعز واألبقةار وتسةمين العجةول وإنشةاء مشةاتل دينار للقروض الجماعية، مثةل مشةاريع تربيةة األغنةام و 

( 42األشجار المثمرة وإنشاء أنوال نسيإل البس  والسجاد والتصةنيع الزراعةي، تسةدد هةذه القةروض علةى )
 شهًرا .

 ( مقترض.33( دينار استفاد منها )52100( حوالي )2021وبلغ إجمالي عيمة القروض لعام )

 صابين العسكريين :رابعًا : مشروع الهيئة الهاشمية للم
تةم بةدء العمةل بهةةذا المشةروع مةن خةالل توعيةةع اتفاعيةة تعةاون مةا بةةين مؤسسةة اإلقةراض الزراعةةي 

لتمويةل المشةروعات الفرديةة والجماعيةة ألعضةاء الجمعيةة بتةاريخ  نوالهيئة الهاشمية للمصابين العسةكريي
وات، ويهدف المشروع إلى ولمدة خمس سن 4/7/2013، حيث تم تجديد االتفاعية بتاريخ 1/11/2001

تحسةةين أوضةةاعهم المعيشةةية عةةن طريةةق تنويةةع مصةةادر دخلهةةم مةةن خةةالل مةةن  القةةروض بسةةعر مرابحةةة 
         %( عةةةةن أسةةةةعار المرابحةةةةة المعمةةةةول بهةةةةا فةةةةي المؤسسةةةةة، حيةةةةث تةةةةم تخصةةةةيص مبلةةةةغ 1تفضةةةةيلي يقةةةةل )

لقةةروض الزراعيةةة ذات ( لمنتفعةةي الهيئةةة ويركةةز المشةةروع علةةى مةةن  ا 2021( ألةةف دينةةار لعةةام )100) 
اإلنتاجية السريعة في مجاالت تربية الماعز واألبقار الحلوب وتسمين العجول وتربيةة الحيوانةات الداجنةة 

ومشةةةتقاتها والمنتجةةةات الغذائيةةةة األخةةةرى ، وإنتةةةاج األزهةةةار وأشةةةتال الخضةةةار  والنحةةةل، وتصةةةنيع األلبةةةان
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الريفيةةة كتصةةنيع الجلةةود وصةةوف الحيوانةةات إلنتةةاج الجواعةةد والفواكةةة ونباتةةات الزينةةة، وبعةةض األعمةةال 
 ونسإل البس  .

 ( دينار.5000ويبلغ الحد األعلى لهذه القروض )

 ( مقترض.5( دينار إستفاد منها )24300( حوالي )2021وبلغ إجمالي القروض لعام )

 خامسًا: مشروع تمويل المهندسين الزراعيين :
ذ توجهةات الحكومةة فةي الحةد مةن مشةكلتي الفقةر والبطالةة انطالقًا مةن حةرص المؤسسةة فةي تنفية 

لمةةدة خمةةس  4/1/2012قامةةت المؤسسةةة بتوعيةةع اتفاعيةةة تعةةاون مةةع نقابةةة المهندسةةين الةةزراعيين بتةةاريخ 
سنوات وتم اإلتفاق على التجديد واالستمرار في اإلتفاعية، لتمويل المشروعات الزراعية الفرديةة ألعضةاء 

المهندسةةةات الةةةزراعيين العةةةاطلين عةةةن العمةةةل، حيةةةث كانةةةت األولويةةةة للخةةةريجين النقابةةةة مةةةن المهندسةةةين و 
الجدد، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشةية عةن طريةق تمويةل المشةاريع المةدرة للةدخل، وذات القةدرة علةى 

( 10000تحقيةةق مةةردود مةةالي سةةريع بنظةةام المرابحةةة اإلسةةالمية بسةةعر مرابحةةة تفضةةيلي وبسةةقف أعلةةى )
تربيةةةة األغنةةةام واألبقةةار الحلةةةوب وتسةةمين الخةةةراف والعجةةةول وتربيةةة الطيةةةور الداجنةةةة دينةةار مثةةةل مشةةاريع 

واألرانب واألسماك والنحل وتصنيع األلبةان ومشةتقاتها، وإنتةاج األزهةار وأشةتال الخضةار والفاكهةة وإنتةاج 
ت والمكةائن المشاتل والحدائق المنزلية وزراعة النباتات الطبية والعطرية وحفةر آبةار الجمةع وشةراء المعةدا

 واألدوات الزراعية.

 ( مقترض.45( دينار إستفاد منها )366800( حوالي )2021وبلغ إجمالي القروض لعام )
 

 سادسًا: مشروع مساعدة الناجين من األلغام ومخلفات الحروب.
بةةدأ العمةةل بهةةذا المشةةروع مةةن خةةالل إتفاعيةةة التعةةاون مةةابين مؤسسةةة اإلقةةراض الزراعةةي والهيئةةة الوطنيةةة 
إلزالةةة األلغةةام وإعةةادة التأهيةةل   بهةةدف تحسةةين أوضةةاع المنتفعةةين )مصةةابي األلغةةام ومخلفةةات الحةةروب ( 

 26/3/2013ريخ وتةم التعةديل علةى اإلتفاعيةة بتةا( 5/7/2011ولمدة خمس سنوات اعتبةارًا مةن تةاريخ )
 ولمدة خمس سنوات وقد تم البدء باجراءات تجديد اإلتفاعية لتوعيعها خالل العام القادم  .
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ويتم اختيار المقترضين من قبل إدارة المشروع فةي الهيئةة بالتنسةيق مةع المؤسسةة ويراعةى فةي تقةديم هةذه 
ب مةةع نةةوع المشةةروع الممةةول   القةةروض للمنتفعةةين قةةدراتهم الجسةةديه وتةةوفر العمالةةة األسةةرية بحيةةث تتناسةة 

 .على المقترض ( شهر وبدون فوائد 60( دينار ولمدة )3000وعيمة الحد األعلى لهذه القروض )

أمةةا الغايةةات التةةي يمولهةةا المشةةروع فتشةةمل تربيةةة األغنةةام   تربيةةة األبقةةار وتسةةمين العجةةول  تربيةةة النحةةل  
باتات الطبية والعطريةة  إنشةاء وحةدات إنتةاج أشةتال تربية األرانب والدواجن المنزلية  زراعة األعشاب والن

ونباتات الزينة وأشتال األشجار المثمرة   التصنيع الغذائي، وأية أعمال أخرى يتم بحثها من خةالل لجنةة 
 التنسيق وبما ال يتعارض مع قوانين وأنظمة الهيئة. 

 ( مقترض. 2ا ) ( دينار استفاد منه   5300( حوالي ) 2021وبلغ إجمالي القروض لعام )

ــة الكهربائيــة ضــمن  ــاج الطاق ــة الشمســية وأنظمتهــا إلنت ســابعًا: مشــاريع الطاق
 مجاالت اإلستثمار الزراعي .

تمشةةةيًا مةةةع توجهةةةات الحكومةةةة فةةةي رفةةةع كفةةةاءة اسةةةتخدام المةةةوارد الطبيعيةةةة بشةةةكل عةةةام والطاقةةةة الشمسةةةية 
المسةتوى الةوطني وبالةذات القطةاع الزراعةي فقةد النظيفة بشكل خاص ولغايات خفض فاتورة الطاقة على 

ليشةمل مشةاريع الطاقةة الشمسةية  2014\1\16( تةاريخ 11447اتخذ مجلس إدارة المؤسسة القةرار رقةم )
وأنظمتها إلنتاج الطاقة الكهربائية ضمن مجاالت اإلستثمار الزراعي التي تقوم المؤسسة بتمويلهةا وعلةى 

 النحو التالي:
تقةةديم دراسةةة فنيةةة وماليةةة مةةن الجهةةة المنفةةذة وإحضةةار الموافقةةات الالزمةةة مةةن علةةى طالةةب التمويةةل   -1

 الجهات المعنية .

( دينةار حسةب الكلةف 75000يكون سقف التمويل لمشاريع ضخ المياه من اجبار اإلرتوازية بواقع)  -2

 التقديرية.

  (دينار حسب الكلف التقديرية . 50000يكون سقف تمويل المشاريع األخرى بواقع )  -3

إعتبار هذه القروض متوسطة األجل ولمدة ال تزيد عن ثماني سنوات ونسبة فائدة مخفضةة بمقةدار   -4
%( أو مايعادلها فةي نظةام المرابحةة اإلسةالمية عةن جةدول أسةعار الفائةدة والمرابحةة المعمةول بهةا 2)

 حاليا في المؤسسة بغض النظر عن عيمة القرض .
 ( مقترض.4( دينار استفاد منها )310000حوالي )( 2021وبلغ إجمالي القروض لعام )
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 ثامنًا: مشروع زراعة النخيل:
نطالقًا من حرص المؤسسة على دعم زراعة النخيل يقدم مشروع زراعة النخيل قةروض بفوائةد مخفضةة ا

%( أو مايعادلهةةا فةةي المرابحةةة اإلسةةالمية عةةن جةةدول أسةةعار الفائةةدة والمرابحةةة المعمةةول بهةةا 2بمقةةدار )
 . 1/7/2014يا في المؤسسة وذلك إعتبارًا من حال

 ( مقترض. 10( دينار استفاد منها) 408000( حوالي )2021وبلغ إجمالي القروض لعام )
 

( حيةث بلةغ إجمةالي عةدد 2021( إلةى عيمةة القةروض لكةل مشةروع خةالل عةام )16ويشير الجدول رقةم )
 ( دينار .9.1وبقيمة حوالي )( مقترض 1785المستفيدين من القروض المتخصصة حوالي )

 (  16جدول رقم )
 (2021ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة للعام )

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

 الريل والبادية االردنية 
1368 6094150 

 1822600 318 التمويل الريفي مشروع 

 52100 33 مشروع القرى الصحية

 24300 5 مشروع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين

 366800 45 مشروع تمويل المهندسين الزراعيين

 5300 2 مشروع مساعدة الناجين من األلغام

 310000 4 مشروع إستخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية

 408000 10 مشروع زراعة النخيل

 9,083,250 1,785 المجموع
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 ( 17جدول رقم )
 (31/12/2021ملخص لبرامج اإلقراض الموجهة التي تنفذها المؤسسة منذ بداية المشروع ولغاية )

 قيمة القروض  عدد المستفيدين المشروع 
والبطالة في الريل مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر 

 . 2004والبادية االردنية منذ عام 
29400 99535140 

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

 تم تنفيذه بالكامل .

1668 3590840 

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

1407 3380428 

 947778 725 ( .2002مشروع القرى الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة منذ عام )

 573550 154 ( .2001مشروع الهيئة الهاشميه للمصابين العسكريين منذ عام )

مشروع مساعدة الناجين من األلغام بالتعاون مع الهيئة الوطنية إلزالة  
 ( .2012األلغام وإعادة التأهيل منذ عام )

103 232550 

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

261 1937400 

 11000000 1123 تنفيذه بالكامل .( تم 2008مشاريع الزراعات المحمية )منذ عام )

مشروع التسميد بالري بالتعاون مع المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي  
 (.2012منذ عام )

588 4070450 

 15393550 3106 ( .2016مشروع التمويل الريفي )

 140661686 38535 المجموع
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 2021فوائد( للعام حزمة مشاريع دعم القطاع الزراعي )بدون  تقييم أثر 
( أشهر من اطالق هذه الحزمة لبيان أثر ماعيمته  6(قامت المؤسسة بإجراء دراسة ميدانية بعد مرور 

( مليون دينار تم اقراضهم للفئات المستهدفة من هذا البرنامإل  وخصوصا في مجال استدامة  18.8)

( فرصة عمل بين  6097وفرت بحدود )تبين أنها حيث   هذه المشاريع وخلق فرص التشغيل المستحدثة

)دائمة وموسمية( وفيما يتعلق باستدامة المشاريع تبين أن المشاريع الريادية والنوعية حققت نسب نجاح  

%( ومشروع الشباب المتعطلين عن  62%( تالها مشروع تمكين المرأة بنسبة ) 87واستدامة بحدود )

(  14ويظهر الرسم البياني رقم )  (19و  18%( كما هو مبين في الجدول رقم )50العمل بنسبة )

 األهمية النسبية لفرص العمل الدائمة والمؤقتة حسب نوع المشروع:

 
 ( 2021( اثر القروض بدون فوائد على فرص العمل حسب نوع المشروع )18جدول رقم )

متوسط  القيمة المحور

 نسبة النجاح

 عدد فرص العمل

 غير دائمة دائمة
 838 539 % 87 3957550 مشروع الزراعة النوعية  

 148 897 % 50 4818250 مشروع الشباب المتعطلين عن العمل  
 981 2694 % 62 10046050 مشروع تمكين المرأة 

 1967 4130 %66 18821850 المجموع

 6097 المجموع
 

 ( 14رسم بياني رقم )

 

22%

61%

17%

األهمية النسبية لفرص العمل الدائمة والمؤقتة حسب نوع المشروع

مشروع الزراعة النوعية مشروع تمكين المرأة مشروع الشباب المتعطل عن العمل
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 (2021) واألقاليم العمل حسب نوع المشروع( اثر القروض بدون فوائد على فرص 19جدول رقم )

عدد فرص  القيمة عدد المشاريع 
 العمل الدائمة

عدد فرص 
العمل 
 المؤقتة

اجمالي فرص 
 العمل

 نسبة النجاح

 مشروع الزراعة النوعية

 % 94 344 189 155 1694500 96 الوسط اقليم

 % 96 886 597 289 1353250 176 الشمال اقليم

 % 72 147 52 95 909800 118 االجنوب اقليم

 % 87 1377 838 539 3957550 390 المجموع

 مشروع تمكين المرأة 

 % 58 1114 119 995 3356350 1146 الوسط اقليم

 % 69 1933 862 1071 3771310 1351 الشمال اقليم

 % 58 628 0 628 2918390 864 االجنوب اقليم

 % 62 3675 981 2694 10046050 3361 المجموع

 مشروع الشباب المتعطل عن العمل

 % 53 341 57 284 1536400 511 الوسط اقليم

 % 61 530 91 439 1783950 697 الشمال اقليم

 % 36 174 0 174 1497900 478 االجنوب اقليم

 % 50 1045 148 897 4818250 1686 المجموع

 % 66 6097 1967 4328 18821850 5437 االجمالي
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 2120أرصدة القروض القائمة على المزارعين في نهاية عام 
( إلةةةى توزيةةةع أرصةةةدة القةةةروض القائمةةةة علةةةى المةةةزارعين حسةةةب فئةةةات 20تشةةةير بيانةةةات الجةةةدول رقةةةم )

 ( دينار.189558144القروض الممنوحة، حيث بلغ إجمالي األرصدة في نهاية العام )
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 ( 20جدول رقم )
 القيمة بالدينار(2021حسب فئات القروض في نهاية عام ) كافة القروضاجمالي أرصدة القروض القائمة على 

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

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

 74394590 338430076 13404229 50007474 14807571 49393144 14523396 73762007 31659394 165267450 إقليم الوسط 

 8734987 48727131 519772 3105386 1263666 5795775 2216162 11466668 4735388 28359301 السلط 

 11959038 37016397 4805372 13033053 2865069 7053964 1256287 5170652 3032309 11758727 الشونة الجنوبية 

 11999663 59871757 1435388 10445817 1451935 6778192 2251296 12537719 6861044 30110030 جنوب عمان 

 15833722 52138987 4217293 13076884 5525366 12855333 2560392 9538316 3530671 16668454 االغوار الوسطى 

 6127251 50671143 261370 2367240 681157 5909803 1341450 12805773 3843273 29588327 مادبا 

 4851245 25571496 870723 4050042 618855 2676525 635413 3954443 2726254 14890486 الزرقاء 

 7072674 34689920 689196 2552844 901538 4318447 2105193 9981694 3376747 17836935 غرب عمان 

 7816010 29743245 605115 1376208 1499985 4005105 2157203 8306742 3553708 16055190 ذيبان

 64994465 301109319 9650182 38839688 8687700 31996322 12034984 56106267 34621598 174167040 إقليم الشمال 

 9058040 42365430 722426 2469977 937086 3915569 2123347 9262962 5275182 26716922 اربد 

 6078313 27442186 478102 1997354 1118287 3159612 772120 4406092 3709803 17879127 جرش

 5077373 20920006 138857 670400 455295 1171558 888916 3175332 3594304 15902716 الرمثا 

 9754445 59930265 2250628 13340754 1127594 6870089 1843018 10552131 4533205 29167290 المفرق 

 6872722 32956736 772818 2232508 1766514 5193120 1406086 7098827 2927305 18432281 عجلون 

 6641276 28930796 495735 1929500 571636 1838281 1461296 5392955 4112609 19770060 لواء بني كنانه 

 5320567 25155822 280684 1123500 382238 1691800 1161358 5337223 3496287 17003299 لواء الكورة 

 7971052 35470490 1062095 5339200 2043540 6414134 1797029 8040715 3068387 15676441 االغوار الشمالية 

 8220677 27937588 3448837 9736495 285510 1742159 581814 2840030 3904516 13618904 الباديه الشماليه 

 50169089 202805519 3470324 10795611 4541808 15200075 10762584 39780369 31394374 137029464 إقليم الجنوب 

 7835952 41797979 161296 1232270 764897 3368491 2138855 10818154 4770905 26379065 الكرك 

 6567183 26155661 337038 1742811 366145 1472087 480906 2296817 5383093 20643946 معان 

 10376180 35755131 462307 1265054 1176887 2995524 2773515 7408134 5963471 24086419 الطفيلة 

 4154205 20230732 56975 298975 371272 1390951 914920 4858204 2811038 13682602 الجنوبي المزار  

 10406202 33430997 2100820 4930679 1175717 3188770 2180684 5173305 4948981 20138243 غور الصافي 

 2698042 11750817 40000 533330 33224 256150 301788 832665 2323031 10128671 العقبة 

 8131325 33684202 311888 792492 653666 2528102 1971916 8393090 5193855 21970518 لواءالقصر 
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 189558144 842344914 26524735 99642773 28037079 96589541 37320964 169648643 97675366 476463954 المجموع 

 

علةى المةزارعين واألهميةة النسةبية القائمةة جمةالي أرصةدة القةروض إلةى إ( 21تشير بيانةات الجةدول رقةم )
هتمةةةام إ  والتةةةي تؤكةةةد ،( 2021–2014خةةةالل الفتةةةرة  )لنهايةةةة كةةةل سةةةنه  موزعةةةة حسةةةب فئةةةات القةةةروض 

دينةار ( 5000أقةل مةن ) التةي فئتهةانسةب أرصةدة القةروض  بلغةت المؤسسة بفئة صغار المزارعين حيث 
 (2018( و)2017و )( 2016( و)2015( و)2014لألعةةةةةةةةةوام ) إلةةةةةةةةةى إجمةةةةةةةةةالي أرصةةةةةةةةةدة القةةةةةةةةةروض 

  %(47%( )48 )%(49، )%(50%( )50.1%(  )48)  %(47)( 2021و)(2020( و)2019و)
 .على التوالي %(51)

( بنسةةبة 2015لعةةام )دينةةار ( 5000أقةةل مةةن ) التةةي فئتهةةا رتفةةاع أرصةةدة القةةروض كمةةا يظهةةر الجةةدول ا
،  (2015( عةن العةام )%11.6( بنسةبة )2016وكذلك إرتفاعها لعةام )(   2014( عن عام )9.3%)

( بنسةةةةةبة 2018لعةةةةةام ) هةةةةةاوارتفاع.(2016%( عةةةةةن عةةةةةام )14.21( بنسةةةةةبة )2017وارتفاعهةةةةةا لعةةةةةام )
 هةةاوارتفاع(  2018%( عةةن عةةام )2.1( بنسةةبة )2019وارتفاعهةةا لعةةام )  (2017%( عةةن عةةام )3.7)

 عةةام عةةن%( 24) بنسةةبة( 2021) لعةةام وارتفاعهةةا ,(2019%( عةةن عةةام )5.3( بنسةةبة )2020لعةةام )
(2020). 

 (21جدول رقم )
 (  2014-2021خالل الفترة  )لنهاية كل سنه واألهمية النسبية موزعة حسب فئات القروض المزارعينعلى القائمة اجمالي أرصدة القروض  

 القيمة بالدينار

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

أرصدة 
 القروض

األهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

األهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

األهمية 
 النسبية

أرصدة 
 القروض

األهمية 
 أرصدة القروض النسبية

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

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

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

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

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

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

2020 78430011 47%  36803526 22%  25447220 15%  25163335 15%  165844092 

2021 
97675366 

 
51% 37320964 20% 28037079 15% 26524735 14% 189558144 
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فةةي نهايةةة  نةةوع القةةرض حسةةب أرصةةدة القةةروض موزعةةة  جمةةاليإلةةى إ( 22)تشةةير بيانةةات الجةةدول رقةةم 
مرتفعةة مقارنةة مةع بةاقي أنةواع القةروض، ، حيث تظهر أرصدة القةروض المتوسةطة األجةل بنسةبة 2021

 رنة مع باقي أنواع القروض.اوأرصدة القروض الموسمية منخفضة مق
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 ( 22جدول رقم )
 (2120في نهاية عام ) لقروضا انواع حسب موزعة االرصدة اجمالي

 القيمة بالدينار

 الفرع

 االجمالـــــــــــــــــــــي طويل االجل متوسط االجل قصير االجل موسمي

رصيد  قيمة القروض
 القروض

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

 مجموع الرصيد مجموع القيمة

إقليم  
 الوسط

15711161 814587 33780356 8055392 265886091 62544926 23052469 2979684 338430076 74394590 

 8734987 48727131 407422 6288568 7916878 39112333 352520 1473840 58166 1852390 السلط

الشونة 
 الجنوبية

666901 21572 567390 213507 33547056 10180737 2235050 1543222 37016397 11959038 

جنوب 
 عمان

3151120 54106 7746790 2667297 46142702 9253168 2831146 25092 59871757 11999663 

االغوار 
 الوسطى

2524350 188101 1084551 368106 47642486 14685004 887600 592511 52138987 15833722 

 6127251 50671143 103640 4731832 4889646 35441771 1118995 8269925 14969 2227615 مادبا 

 4851245 25571496 135443 1943718 4130830 19593848 543501 3324490 41472 709440 الزرقاء 

غرب 
 عمان

3469215 416774 5193015 1007501 23819005 5558875 2208685 89524 34689920 7072674 

 7816010 29743245 82830 1925870 5929788 20586890 1783965 6120355 19427 1110130 ذيبان

إقليم  
 الشمال

7985778 211677 26874383 7120073 248782420 56311199 17466739 1351517 301109319 64994465 

 9058040 42365430 176150 2965439 7772717 33603376 1100412 5202245 8761 594370 اربد

 6078313 27442186 238516 3045670 5545145 22662846 293752 1459050 900 274620 جرش

 5077373 20920006 65743 976620 4270543 16901061 719637 2644595 21450 397730 الرمثا 

 9754445 59930265 155619 3632637 7311502 46518238 2217287 7360438 70037 2418953 المفرق 

 6872722 32956736 260958 3946567 6343693 26545269 267533 2256500 538 208400 عجلون 

لواء 
بني 
 كنانه

480210 14 1114220 274943 25865150 6241458 1471216 124862 28930796 6641276 

لواء 
 الكورة

169300 0 2075625 543073 22323261 4772989 587636 4506 25155822 5320567 

االغوار 
 الشمالية 

2317585 32536 1521190 494098 31558565 7444418 73150 0 35470490 7971052 

الباديه  
 الشماليه 

1124610 77441 3240520 1209338 22804654 6608734 767804 325163 27937588 8220677 

إقليم  
 الجنوب

6491007 372873 14994000 4712263 174252994 44538619 7067518 545335 202805519 50169089 

 7835952 41797979 139218 1870884 6765434 35862267 833708 3070830 97592 993997 الكرك

 6567183 26155661 201549 1150140 5714445 22481121 618723 1807020 32467 717380 معان

 10376180 35755131 4607 1555979 8804729 29222932 1475694 3770770 91150 1205450 الطفيلة 

المزار 
 الجنوبي

1282880 35788 3007760 611796 15310590 3477932 629503 28689 20230732 4154205 

غور 
 الصافي 

929000 49050 115460 51280 32125037 10239604 261500 66267 33430997 10406202 

 2698042 11750817 0 130500 2649364 10976687 46079 319780 2600 323850 العقبة 

لواء 
 القصر 

1038450 64226 2902380 1074983 28274360 6887111 1469012 105005 33684202 8131325 

 189558143 842344914 4876538 47586725 163394742 688921504 19887726 75648739 1399137 30187946 المجموع
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 موزعةةةة  القةةةروض  كافةةةة علةةةى واألهميةةةة النسةةةبية رصةةةدةاأل جمةةةاليإلةةةى إ( 23)تشةةةير بيانةةةات الجةةةدول رقةةةم 
حيةةةث تظهةةةر أرصةةةدة القةةةروض متوسةةةطة األجةةةل  ، (2021-2014خةةةالل الفتةةةرة  ) نةةةوع القةةةرض  حسةةةب 

( 2014لألعةوام )بنسةبة مرتفعةة مقارنةة ببةاقي أنةواع القةروض حيةث بلغةت نسةبتها إلةى إجمةالي األرصةدة 
%( 88.4)  %(87.9) (:2020( و)2019و) (2018و) (2017( و)2016( و)2015و)
 .على التوالي%( 86و )%( 87%( و)87و) (85%، )%84)،)%(87.8) 

( 8-3يتراوح أجل هةذه القةروض مةن ) حيث  نوعية القروض األكثر طلبًا من قبل المزارعين يعكسوهذا 
 يتناسب مع الفترة اإلنتاجية ألغلب المشاريع.سنوات وهذا 

( عةةن عةةام %5.6بنسةةبة )( 2015لعةةام ) القةةروض متوسةةطة األجةةلكمةةا يظهةةر الجةةدول إرتفةةاع أرصةةدة 
وارتفاعهةةةةةةا لعةةةةةةام  (2015( عةةةةةةن العةةةةةةام )%8.3( بنسةةةةةةبة )2016(   وكةةةةةةذلك إرتفاعهةةةةةةا لعةةةةةةام )2014)
( عةةةةةةن عةةةةةةام 6.7%( بنسةةةةةةبة )2018وارتفاعهةةةةةةا لعةةةةةةام ).(2016( عةةةةةةن عةةةةةةام )%9( بنسةةةةةةبة )2017)
( بنسةةبة 2020)وارتفاعهةةا لعةةام  ( 2018( عةةن عةةام )%7( بنسةةبة )2019وارتفاعهةةا لعةةام ) .(2017)
 .(2021%( عن عام )13( بنسبة )2021  وارتفاعها لعام )(2019( عن عام )8%)

كما أن أجل هذه القروض )متوسطة األجل( يتناسب مع التةدفق النقةدي لمصةادر أمةوال المؤسسةة كونهةا 
 تعتمد بشكل كبير على التمويل الداخلي خاصة من البنك المركزي األردني.

مةةا بةةين أجةةل األمةةوال المقترضةةة مةةن الجهةةات المحليةةة ومةةا بةةين أجةةل القةةروض  وبالتةةالي يوضةة  تناسةةق
 الممنوحة للمزارعين  وهذا يعكس كفاءة في استخدام أموال المؤسسة من قبل اإلدارة.

 ( 23جدول رقم )
 القيمة بالدينار( 2021–2014خالل الفترة  ) لنهاية كل سنه القروض انواع القروض حسب كافة  واألهمية النسبيةعلى االرصدة اجمالي

 
 االجمالـــــــــــــــــــــي طويل االجل  متوسط االجل  قصير االجل  موسمي 

 رصيد القروض ةالسن
األهمية  
 رصيد القروض النسبية 

األهمية  
 رصيد القروض النسبية 

األهمية  
 رصيد القروض النسبية 

األهمية  
 مجموع الرصيد  النسبية 

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

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

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

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

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

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

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

2021 1399137 1 %  19887726 10 %  163394742 86 %  4876538 3 %  189558143 
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 مصادر التمويل المتاحة لإلقراض : 

 تتمثل مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة بالبنود الرئيسية التالية: 

 أواًل: مصادر التمويل الذاتية:  

( مليون دينار  75:  بلغ رصيد رأس المال المدفوع والمدور في نهاية العام )رأس المال .1
 مغطى بالكامل.

 ( مليون دينار. 29.3: بلغ رصيد االحتياطي في نهاية العام نحو )االحتياطي العام  .2
 

 ثانيًا : مصادر التمويل غير الذاتية:  
 القروض والتسهيالت االئتمانية المحلية:  .1

وهي التسهيالت والسلف الممنوحة للمؤسسة من مصادر التمويل المحلية، حيث بلغت  
( مليون دينار  105.2والتسهيالت االئتمانية كما هي في نهاية العام حوالي )أرصدة هذه القروض 

 وغالبيتها من البنك المركزي.

 

 القروض الخارجية:  .2
وهي القروض التي حصلت عليها المؤسسة من مصادر التمويل الخارجية التي تهتم بأعمال  

قروض الخارجية في نهاية العام نحو التنمية الزراعية والريفية في البلدان النامية، وبلغت أرصدة ال
 ( مليون دينار. 1.76) 
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 األموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة

بلغت قيمة األموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة كما هي في نهاية   
دينار كأبنية وأراضي تابعة  ( مليون 1.2) ( مليون دينار منها حوالي 3.3حوالي ) 2021عام  

       وحوالي  (23للمديرية العامة والفروع الموضحة في الجدول رقم)

( مليون دينار قيمة أراضي مستملكه ومفوضه باسم المؤسسة مقابل ديون مترتبة على فئة  1.3)
  المقترضين الذين تخلفوا عن التسديد حيث تم استمالكها حسب قانون وأنظمة المؤسسة المرعية 

 بهذا الخصوص. 

 ( 23جدول رقم )
 12/2120/ 31األموال غير المنقولة المسجلة بإسم المؤسسة حتى تاريخ  

 القيمة بالدينار
 

 قيمة البناء  قيمة األرض  البيــان 
االستهالك المتراكم للبناء حتى  

2021 
صافي قيمة البناء في  

 إجمالي األرض والبناء  2021/12/31

 89,985 70,361 22220 92,581 19,624 المديرية العامة 

 139,019 76,623 24197 100,820 62,396 اربد 

 6,936 5,888 1859 7,747 1,048 األغوار الشمالية 

 30 30 10 40 0 تسويق اليابس 

 48,708 48,708 15381 64,089 0 المفرق 

 11,716 10,716 3383 14,099 1,000 جرش 

 81,545 75,131 23725 98,856 6,414 الطفيلة 

 340,670 339,566 107230 446,796 1,104 عجلون 

 2,796 1,796 567 2,363 1,000 سكن معان 

 6,303 4,303 1358 5,661 2,000 سكن الشونة 

 1,523 1,523 481 2,004 0 سكن مادبا 

 35,558 27,010 8530 35,540 8,548 مادبا 

 34,083 34,083 10763 44,846 0 غور الصافي 

 83,842 83,842 26478 110,320 0 بناء معان 

 73 73 23 96 0 الرمثا 

 56,473 56,473 17834 74,307 0 الكرك 

 54,190 54,190 17112 71,302 0 بناء العقبة/شقق 

اقليم الوسط  

 341,188 341,188 46526 387,714 0 والزرقاء 

 1,334,638 1,231,504 327,677 1,559,181 103,134 المجمــوع 
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