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لمحة موجزة عن مؤسسة اإلقراض الزراعي

وتطويرهاوتنميتهاالزراعةلدعم،1960عامأعمالهاالمؤسسةباشرت

لمزارعينامستوىرفععلىوالعملونوعا ،كما ًوتحسينهاإلنتاجوزيادة

روضالقالمؤسسةتوفرحيثالمزارعينصغارفئةوخاصةالمعيشي

رصفلخلقباإلضافةوغاياتهاآجالهااختالفعلىوالريفيةالزراعية

.العمل

يفالرمناطقواستهدافالمرأةدورتفعيلعلىالمؤسسةحرصتكما

المنشودةاألهدافلتحقيقالخصوصوجهعلىاألردنيةوالبادية

.ضمنهافاعلةتنميةبتحقيقيساهموبماللمؤسسة

اتإدارثالثوجودخاللمنانتشارهاتوسيععلىالمؤسسةعملتوقد

.وذيبانالشماليةالباديةفرعيآخرهاكانفرعا(24)ولهااقليمية



:الرؤية
لًأنًنكونًالخيارًاألمث
للقطاعًالزراعيًفيً
ةًتقديمًخدماتًتمويلي
مستدامةًذاتًجودةً

وتنافسية
:الرسالة

اإلسهامًفيًالتنميةً
املةًالزراعيةًوالريفيةًالش

منًخاللًتقديمًخدماتً
اتًتمويليةًتلبيًاحتياج

العاملينًفيًالقطاعً
الزراعيًوتقديمًخدمةً
عاليةًالجودةًوالكفاءةً
ةضمنًبيئةًعملًحضاري

:القيم الجوهرية

العدالةًالشفافية-

الوالءًواالنتماء-

قالعملًبروحًالفري-

خدمةالتميزًبتقديمًال-



:مجاالت اإلستثمار التي تمولها المؤسسة

إستصالح اإلراضي الزراعية وتطوير اإلنتاج النباتي

.وتكسير الصخور والتعزيل والحراثه والتسويه وشق وتعبيد الطرقتجريف 

اإلشجار المثمرة زراعة 

النخيل زراعة 

اإلشجار المثمرة تعريش 

( . آبار الجمع والخزانات المعدنية واإلسمنتيه والسدود ) الحصاد المائي مشاريع 

.... ( . , سواتر ترابية , محيطية , إستناديه ) جدران بناء 

.....( . , شبكي , شائك ) سلك نصب 

.... ( . , مستودعات , عمال , مزرعي ) سكن بناء 

., أعشاب طبيه , إشجار مثمرة , خضار ) إنشاء المشاتل الزراعي مشاريع 

.  إنشاء مزارع الفطر ومستلزماتها مشاريع 

.األراضي وتجميع الملكيه شراء 

. إستصالح األراضي الزراعية وتطوير اإلنتاج النباتي –والمعدات االالت 

تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني 

. تربية األغنام والماعز مشاريع 

. تربية األبقار مشاريع 

.  تربية األبل مشاريع 

.  تربية النعام مشاريع 

. تربية النحل وملحقاته مشاريع 

. إنشاء مزارع تربية األسماك مشاريع 

أنشاء مزارع تربية الطيور الداجنه واالرانب ز مشاريع 

.  تربية الصوص الالحم والبياض واالمهات مشاريع 

( . الخراف والجديان والعجول ) التسمين مشاريع 

.  الخ ..... إنشاء حظائر التربية والبركسات والمظالت مشاريع 

.  تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني –والمعدات االالت 



:مجاالت اإلستثمار التي تمولها المؤسسة

تطوير مصادر المياه وإستخدام التقنيات في الري 

وتجهيز بئر ارتوازيحفر 

بئر اراتوازيمعادات 

.  وخطوط الرئيسية( المحوري , الرشاشات , التنقيط ) الري أنظمة 

.ضخ المياه وحدات 

.تنقية وتحلية المياه محطات 

( .الخ ..... , الهيدروبونك + االستنبات ) الزراعات المائية مشاريع 

( .البيوت البالستيكية والزجاجية والملتسبان) الزراعات المائية مشاريع 

(  في الري الحديثة تطوير مصادر المياه وإستخدام التقنيات –والمعدات االالت 

( . النباتي و الحيواني ) مشاريع تمويل مستلزمات اإلنتاج الزراعي 

. اإلنتاج النباتي مستلزمات 

.اإلنتاج الحيواني مستلزمات 

( . النباتي والحيواني ) مشاريع تمويل مستلزمات اإلنتاج الزراعي –والمعدات االالت 



:مجاالت اإلستثمار التي تمولها المؤسسة

مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات واالالت الزراعيه 

. إنشاء معاصر الزيتون ومعداتها مشاريع 

. إنشاء مصانع اإللبان مشاريع 

.  إنشاء مصانع اإلعالف مشاريع 

. مشاريع التعبئة والتغليف والتدريج والتعليب والتبريد للمنتجات الزراعية إنشاء 

..... ( . , صابون , مخلالت , مربيات ) إنشاء معامل المنتجات النباتية مشاريع 

( . المسالخ , االلبان ومشتقات الحليب ) إنشاء معامل المنتجات الحيوانية مشاريع 

. شراء الفقاسات مشاريع 

. المعالف + الحابالت + تنكات التبريد شراء 

. الزراعية ومعداتها الجرارات 

...... . الرفعة الشوكية , ومعداتها الحصادات 

. قوراب الصيد ومعداتها شراء 

. نقل المياه صهاريج 

. النقل المبرده سيارات 

. نقل المنتوجات الزراعية سيارات 

. الرش والسمادات الفالتر مواتير 

. وخالطات االعالف ومعداتها الجاروشه 



:مجاالت اإلستثمار التي تمولها المؤسسة

القروضً
الموسمية

القروضً
القصيرة

القروضً
المتوسطة

ةًالقروضًطويل
األجل

آجال القروض

وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو الدورة اإلنتاجية وحسب التعليمات 
.الناظمة للمشاريع

مشاريع الخدمات الزراعية 

.العيادات البيطرية إنشاء 

. الزراعية الماود محالت إنشاء 

.معارض المنتجات الزراعية إنشاء 

. تطوير الطاقة البديلة مشاريع 

. مشاريع الخدمات الزراعية –والمعدات االالت 



:منهج التمويل المعمول به في المؤسسة

التمويلوتوفيرالمجتمعشرائحمتطلباتكافةتلبيةعلىالمؤسسةحرصت

تمويلالمنهجتنويعخاللمنوالريفيالزراعيالقطاعفيللعاملينالالزم

:ليشمل

منتبدأيا ًحالبهاالمعمولالفائدةأنحيث:المتناقصةالفائدةبنظاماإلقراض:أوال

(4%).

منارا ًاعتبالمنهجبهذاالعملالمؤسسةابتدأتحيث:اإلسالميالتمويل:ثانيا

.(%2,5)منيبدأمرابحةبمعدلاإلسالميةالمرابحةبصيغة(2001)عام



مويلأنواع التأمينات المطلوبة للحصول على الت

ًُ التمويلعلىللحصولالتاليةالضماناتتقبل التمويلأوحةالمرابأوالفائدةبنظامسواء 

الريفي

oقيمتهامن(%75)تتجاوزالبنسبةالمشروعأرضأساسهاللرهنقابلةمنقولةغيرأموال

.المشروعأرضرهنهوواألساس

oقيمتهامن(%20)يتجاوزالبمااألخرىللجهاتالمرهونةالضماناتقبوليمكن

.العسكريلإلسكانالمرهونةتلكباستثناء.التقديرية

oداخلعقاراتأليةالمالكيندينارلغير(6000)مقدارهبسقفكفيلينمنعدليةكفالة

.المملكةحدود

oاسممووحسبالمقدمللمشروعوفقاماليةتحاويلأوشهريبحسمالسدادوسيلةتحدد

.للمشروعاإلنتاج



كيفية الحصول على التمويل

:شروط عامة

عاماًويحملًهويةً(18)عمرهًأنًيكونًالمتقدمًأردنياًأتمًمنً-1
.األحوالًالمدنيةًساريةًالمفعول

.الرغبةًبإقامةًمشروعًزراعيًأوًريفي-2

:الوثائق المطلوبة العامة

.األحوالًالمدنيةًالمثبتًعليهاًالرقمًالوطنيهويةً-1

.سندًتسجيلًومخططًأراضيًألرضًالمشروع-2

.عقودًايجارًمصدقةًحسبًاألصولًوتراخيصًإنًاستلزمًالمشروعًذلك-3

.دراسةًجدوىًإنًتطلبًالمشروعًذلك-4

.أيةًوثائقًأخرىًتطلبًوحسبًطبيعةًالمشروع-5



المشاريع اإلقراضية الموجهة المعمول بها في المؤسسة:أوالا 

أوجهلكتشملوالتيالذكرالسابقةاألستثمارلمجاالتباإلضافة
اضيةاقربرامجعدةبتبنيالمؤسسةقامتفقدالزراعياإلستثمار
أودةمنفرالتمويلبرامجمنعددالمؤسسةنفذتحيث،متخصصة
:ودوليةوطنيةمؤسساتمعبالتعاون

واألسرلمزارعينصغارلفئةالوصولالمشروعيستهدف-1
لعمل،اعنالعاطلينوفئاتاألردنيةوالباديةاألرياففيالقاطنة

فائدةديناربسعر(5000)التمويلأوالقرضسقفيبلغحيث
اإلسالميالتمويلبنظامبعادلهاماأو(%4)قدرهامتناقصة

.سنوات(5)ولمدة

فيبهاالمعمولاإلستثمارمجاالتكافةالمشروعيشمل-2
ام،األغنكتربيةالسريعللدخلالمدرةتلكوبالذات.المؤسسة

داتالمعالقطف،،أزهاراالبلتربية،الغذائياألبقار،التصنيع
.،المشاتلالزراعيةواألالت

مشروع القروض ( 1)
الصغيرة للحد من 
ة مشكلتي الفقر والبطال



مشروع تمويل (2)

الناجين من األلغام
منًخاللًاتفاقيةً( 2011)ابتدأًالعملًبالمشروعًمنذًالعامً

.التعاونًمعًالهيئةًالوطنيةًإلزالةًاأللغامًوإعادةًالتأهيلً

نًمنًيهدفًالمشروعًلتحسينًأوضاعًالمصابي

.خاللًمشاريعًإنتاجيةًسريعةًالمردودً

لًيتمًتأهيلًالمصابينًمنًقب

.اتهمالهيئةًوبماًيتناسبًمعًقدر



الكلفوخفضاإلنتاجيةلتحسينالمشاريعهذهبطرحالذاتيةمخصصاتهاومنالمؤسسةقامت

منابتداءا ًثةالحديللتكنولوجياوادخاال ًوالطاقةالمياهإلستهالكوتوفيراالمزارععلىالمترتبة

2014/6/23

اآلباراتتوافرفيهالتيالمناطقتشمل،كمادائمبشكلالمرويةالمناطقالمشاريعهذهتشمل

المرخصةاإلرتوازية

عناإلسالميةالمرابحةبنظاممايعادلهاأو(%2)بواقعالفائدةسعربتخفيضالمؤسسةقامت

.اإلنتاجيةتحسينبهدفاإلستثمارلتحفيزوذلكالمؤسسةفيبهاالمعمولتلك

لشمسيةمشاريع البيوت البالستيكية ومشاريع زراعة النخيل والطاقة ا( 3)

:مشاريع الجمعيات التعاونية( 4)

اونيةالتعللجمعباتقروضتخصيصتمفقدعملهامظلةبتوسيعالمؤسسةبرؤيةعمال

2014/7/24مناعتباراالزراعية

اونيةالتعالمؤسسةلدىرسمياالمسجلةالزراعيةالتعاونيةالجمعياتالمشاريعهذهتشمل

ضماناتوبوجودالمؤسسةمنباإلقتراضالداخلينظامهاويسمح

المعمولتلكعناإلسالميةالمرابحةبنظاميعادلهاماأو(%1)بتقلفائدةنسبةاستيفاءيتم

.المؤسسةفيبها
عملفرصوخلقالتعاونيالعمللتشجيعالمشروعيهدف.



الزراعيينالمهندسيننقابةمعوبالتعاون(2006)العاممنذالمشروعبهذاالعملابتدأ
ئكألؤلللعملفرصوخلقاإلختصاصأصحابمنالفئةهذهدخلمصادرتنويعبهدف

تلكعنتقلوبمرابحةدينار(10000)الواحدالتمويلسقفيبلغ.العملعنالعاطلين
الفئةلهذهاإلستثمارمجاالتتتنوع.(%1)يقارببماالمؤسسةفيبهاالمعمول

.ضافيةإعملفرصتخلقالتيوتلكللدخلالمدرةالمشارععلىالتركيزمعالمستهدفة

مشروع تمويل المهندسين الزراعيين( 5)

مصابينللالهاشميةالهيئةمعبالتعاونالمشروعهذاينفذ•
تمشروعالتمويلالمشروعيهدفحيثالعسكريين

.العسكريينللمصابينوجماعيةفردية

يعبتنوالمعيشيةأوضاعهمتحسينالمشروعيهدف•
تلكعنتقلتفضيليةمرابحةوبأسعار.دخلهممصادر
التمويلسقفيبلغ.المؤسسةفيبهاالمعمول

وصبخصالهيئةمعالتنسيقويتمدينار(5000)مبلغ
هذالتأهيلهميمكنالذينالوطننشامىمنمنالفئةهذه

.المشروع

مشروع الهيئة ( 6)
الهاشمية لتمويل 

نللمصابين العسكريي



مشروع ( 7)
تمويل القرى 

الصحية

نفذت1996ًمنذًعامً
وزارةًالصحةًومنظمةً
الصحةًالعالميةًمشروعً
القرىًالصحيةًوذلكً
كمدخلًلتحسينًالظروف

هدفةًالصحيةًللفئةًالمست
.ضمنًقرىًمختارة

يهدفًالمشروعًلتمويلًمشروعاتً
فرديةًوجماعيةًلمنتفعيًالقرىً
هيلهمًالصحيةًالذينًيتمًترشيحهمًوتأ

منًقبلًإدارةًالمشروعًبوزارةً
مًمعًالصحةًًللقيامًبمشروعاتًتنسج

مجاالتًاإلستثمارًالمعمولًبهاًفي

.المؤسسةًلتحقيقًهدفًالمشروعً

وائدًأوًالًيتحملًًالمستفيدًأيةًف
يبلغ.أرباحًعنًهذةًالقروض

سقفًهذهًالقروضًلألفرادًًًًًًًًً
دينارًًًًًًًًًًًًًًًًً( 1500)

بينماًللمجموعاتًبواقعً

(3000.)



ا  :برنامج التمويل الريفي: ثانيا

المرابحةوبنظام2016/1/1منابتداءاالجديدالمشروعبهذاالعملالمؤسسةقررت

.اإلسالمية

استثناءبالمملكةأنحاءجميعفياألردنيةوالباديةالريفمناطقالمشروعهذايستهدف

.الشاملةالريفيةالتنميةمفهومفينوعيةكخطوةالعاصمةمركز

(%4)قدرهاسنويهمرابحةبنسبةدينار(10000)الواحدللقرضالتمويلسقفيبلغ.

لخلقفيهدالذيالتنافسـيالتحويلمعاييرلمراعاةوضعتميسرةالضماناتتعتبر
.والمتوسطةالصغيرةاألعمالأقامةفيوالمساهمةعملفرص

:  الضمانات



:مجاالت االستثمار

(. تعبئة وتغليف وتدريج وشراء العبوات المعدنية ) منتجات الزيتون مشاريع 

( . تجفيف الخضار والفواكه وإنتاج الشوربات والمخلالت ) المنزلية الريفية المشاريع 

. لمحالت ومعارض التسويق –المخابز وزراعة الحبوب وصناعة الدقيق مشاريع 

( . الصناعات اليدوية لسعف النخيل ومخلفات التمور ) تعبئة وتدريج التمور مشاريع 

. ت الزينة ومحالت نباتا ( جملة ومفرق ) بيع وتسويق الخضار والفواكه محالت 

. لمحالت ومعارض السوق -المطبخ اإلنتاجيمشاريع 

. الشموع المعطره والصابون وإنتاج التحف الخشبية والحجرية والفخاري تصنيع 

. تصنيع وإنتاج الحليب ومشتقاته ومشاريع صناعة وإنتاج الشوكالته مشاريع 

( . إنتاج البيتموس واالسمدة والفحم ) تصنيع وتدوير المخلفات الزراعية مشاريع 

( . اللحوم الطازجة ) المرتطبة بتربية الإلغنام واإلبقار واإلبل واإلرانب المشاريع 

. الطاقة البديلة الصغيرة للغايات الزراعية مشاريع 

. تربية الطيور الداجنه ومحالت ومعارض التسويق لنتافات الدجاج مشاريع 

( .االالت والمعدات ووسائط النقل الصغيرة ومحالت صيانة وبيع قطع الغيار شراء 

( .الخشبية والبالستيكية والبولسترين ومواد التغليف ) العبوات الزراعية صناعة 

( . صناعة السجاد ) ودبغ الجلود وتصنيع صوف األغنام ووبر اإلبل تصنيع 

. لمحالت ومعارض التسويق –زراعة وإنتاج الفطر مشاريع 

. االعيادات البيطرية ومحالت بيع المواد الزراعية إنشاء 

. محالت بيع العطاره والحبوب الزراعيه إنشاء 

. صيانة الماتورات والمضخات ومعدات الري الزراعية المختلفة مراكز 

.محالت لتنسيق الحدائق وبيع المواد واالالت الالزمة إنشاء 

. محالت خدمات زراعيه خاصة بالزراعات المحميه والمعرشات تجهيز 




