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الواقعة ضمن منطقة المشروع المراد تمویلھ بموجب استمارة  تقدیم طلب القرض الى شعبة الزراعة .1
 .من قبل طالب القرض تتضمن كافة البیانات لطالب القرض والمشروع  تمأل

 
 .ة مایؤید عالقة طالب القرض بالمشروع یالزراع ةشعبالیقدم الى  .2

 
طبیعة المشروع مرفق معھا المستمسكات  تقدیم كافة الموافقات االصولیة من الدوائر ذات العالقة حسب .3

 .الثبوتیة بذلك الى شعبة الزراعة 
 

الكشف المشترك على المشروع برئاسة مدیر الزراعة او الشعبة وعضویة موظفي المصرف اجراء  .4
 .والزراعة 

 
الفني وربط كافة االولیات والموافقات وتوصیة اللجنة ترسل االضبارة بكتاب رسمي بعد اجراء الكشف  .5

ومطابقة  بید موظف مخول من الزراعة الى الفرع او المكتب المعني لیتم تدقیق اضبارة المقترض
 .المستمسكات الثبونیة مع االصل والتاكد من صحة صدور صور القیود 

 
قیام موظفي المصرف باجراء الكشف على الضمانة العقاریة المقدمة لتوثیق مبلغ القرض باالشتراك مع  .6

 .موظفي التسجیل العقاري لیتم تحدید قیمة الضمانھ العقاریة المقدمة 
 

الى مدیریة الزراعة ان كان القرض یقرر بصالحیتھا او الى االدارة  بعد ذلكترسل اضبارة المقترض  .7
وحدة االستعالم آلحتساب الضمانة المقدمة من قبل قسم  –قسم االئتمان وحسب الصنادیق /العامة 

في االضبارة بعدھا تعاد الى قسم االئتمان الرقابة والتدقیق الداخلي لتدقیق كافة االولیات الموجودة
 .لجنة االقراض المشكلة في االدارة العامة لرفعھا الى 

 
توصي لجنة االقراض بمنح القروض وحسب االكالف المعتمدة لكل غرض بعدھا ترفع للسید المدیر  .8

مائة ملیون دینار وما زاد عن ذلك ترسل الى لجنة االقراض في ) 100(العام للمصادقة علیھا لغایة 
المصرف الزراعي بعد تنظیم مذكرة تتضمن كافة حیثیات وزارة الزراعة والتي یشترك فیھا عضوًا من 

الموضوع لیتم عرضھا على مجلس ادارة الصنادیق التخصصیة للمصادقة على المنح ویشترك معھم 
 .مدیر عام المصرف الزراعي  

 
یرسل االقرار الى الفرع أو المكتب لیتم توثیق القرض بعد اصدار قرار المنح حسب الصالحیات  .9

 .وحسب مراحل االنجاز لمطلوبة على أن یتم اجراء الكشف قبل صرف أیة  دفعة بالضمانات ا



 



 
 
 



 
 

 -" :أوال    
 . حسب احكام القانون المدني" تامینیا" العقارات التي یجوز رھنھا رھنا. 1
االبنیھ المشیده بمقتضى حقوق المساطحھ على ان التقل المده المتبقیھ للمساطح عن عشر سنوات . 2

       0من رھنھا بمقتضى عقد المساطحھ " الیكون المساطح ممنوعا نوا
  -:یراعى في الضمانات العینیھ مایلي . 3

  0ان التكون محجوزه او مرھونھ لقاء دین للغیر  )أ (     
   ان التقل الحصھ الشائعھ عن الربع في كل عقار زراعي اال اذا كانت مساحتھا خمسة دونمات  )ب(     

قى بالواسطھ ومائة االراضي السیحیھ وعشرة دونمات فاكثر من االراضي التي تسفاكثر من 
العقار والمنشآت   االراضي الدیمیھ ودونمین فاكثر من البساتین واعتماد جنس دونم فاكثر من

       0في االحتساب " المحدثھ علیھ اساسا
   یھ تسھیالت مصرفیھ لدى احد الكفاالت الشخصیھ التضامنیھ شریطة ان یكون الكفیل الضامن لد. 4

المصارف موثقھ بضمانات عقاریھ عائده لھ وعلى ان تشعر دوائر التسجیل العقاري المختصھ بعدم 
   .أو لدیھ ھویة غرفة تجارة0عن ضماناتھ اال بموافقة فرع المصرف المختص  رفع اشارة الحجز

      
  ) 20000000(خمس سنوات وبمبلغ الیزید عن )  5( كفاالت الموظفین على ان التقل خدمتھ عن . 5

  0ملیون دینار  نیعشر    
  خطابات الضمان.  6
ملیون دینار اربعون  )40000000 (قبول توثیق قروض المبادرة الزراعیة لقاء كمبیالة بمبلغ - 7

سھیالت مصرفیة في المصارف الحكومیة األخرى شریطة أن توقع الكمبیالة من قبل كفیل لدیھ ت
  .وتوقیعھا أمام مدیر الفرع 

ـمن وترھن المكائن والمعدات 8                         ـ  قبول المشروع الممول من قروض المبادره لتوثیق الدین بشرط ان ی
  .اذاكانت مسجلة باسمھ لدى مسجل الشركات لدى كاتب العدل

  
  -: ثانیًا
  -:الیجوز ان یتجاوز مقدار القرض احد النسب االتیھ من قیمة الضمانات المبینھ ادناه        

  . المسقفات%   80         
  . العقارات االخرى%    70         
  المغروسات واالبنیھ المسجلھ في دائرة التسجیل العقاري %    60         
           

 -:ثالثًا    
   تعتبر دیون المصرف وصنادیق القروض التخصصیھ من االموال العامھ ودیونھا ممتازه         

المعدل او   1977لسنة    56قانون تحصیل الدیون الحكومیھ المرقم    وتستحصل بمقتضى
  .مایحل محلھ 

   
   -" :رابعا  



  .خالل مده التتجاوز السنتین یقوم المصرف بتصفیة العقارات التي ألت آلیة نتیجة تسویة الدین          

  

     

الثروة الحیوانیة من انشاء وتطویر وتأھیل وتشغیل  یقوم الصندوق بتمویل كافة قروض مشاریع
  :والتي تشمل 

، وقد ن في محافظة البصرة ین الزراعییدونم للمھندس) 5(انشاء بحیرات االسماك بمساحة  – 1
  .  ملیون دینار ولعدد محدد من المھندسین الزراعیین) 84(شملت قضاء أبو الخصیب حصرا وبمبلغ 

  . مساحة مائیة , ن دینار للدونم الواحد نیملیو) 2(تشغیل بحیرات االسماك وبمبلغ  – 2

 مع المحرك  ن دینار كلفة شراء الزورقییمال) 7(شراء قوارب الصید لصیادي االسماك وبمبلغ – 3
  . و حسب تعلیمات مجلس ادارة الصنادیق التخصصیة 

  : مشاریع المجترات والتي تشمل  – 4

  دینار  یونملاربعة عشر  ) 14(الحد االعلى بمبلغ /ن ذكور الجاموس یتسم  - أ

  دینار  یونملخمسة وثالثین  ) 35(الحد االعلى بمبلغ /شراء ابقار الحلیب مستوردة     - ب

  ملیون دینار  عشرون)  20,000,000(الحد االعلى بمبلغ /  ن الحمالن    یتسم  - ت

  .  ملیون دینار اثنى عشر ) 12(الحد االعلى بمبلغ / ن عجول االبقار والجاموس یتسم  - ث

  : والتي تشمل , تشغیل مشاریع الدواجن بانواعھا وحسب الطاقة في اجازة المشروع  – 5

  دینار ) 3800(مشاریع فروج اللحم                                          سعر الفرخة   - أ

  اسبوع ) 20(دینار بعمر ) 7000(سعر الفرخة اج بیض المائدة                 تربیة دج  - ب

  .اسبوع ) 26(دینار بعمر ) 14800(تربیة امھات بیض المائدة                سعر الفرخة   - ت

  اسبوع )22(دینار بعمر ) 33200(سعر الفرخة                           تربیة االجداد       - ث

وحسب الطاقة في .وجبات ) 3(الف دینار للصندوق ولــ ) 125,000(تشغیل المفاقس بمبلغ  – 6
  . اجازة المشروع 

شھریًا بمعدل , ا س/طن)1000(ملیون دینار للطاقة ) 80.000,000(تشغیل المجازر وبمبلغ  – 7
  . وحسب الطاقة في اجازة المشروع .وجبات ) 6(



  

  

  : والتي تشمل , تشغیل معامل العلف بانواعھا  – 8

  سا /طن) 1(ملیون دینار  لطاقة  عشرون  ) 20(دواجن                        بمبلغ    - أ

  سا /طن) 1(لطاقة    ملیون دیناراحدى عشر  ) 11(المجترات                    بمبلغ   - ب

  سا /طن) 1(دینار لطاقة   اربعة عشر ملیون وخمسمائة الف )14,5(بمبلغ    االسماك           - ت

  

  تأھیل جمیع مشاریع الثروة الحیوانیة حیث تعتمد االكالف فیھا حسب تقدیر اللجنة الفنیة في  –9

  . فر ع المصرف ودائره الزراعة ودراسة الجدوى االقتصادیة      

   انشاء جمیع مشاریع الثروة الحیوانیة وتشمل تمویل المشاریع الجدیدة او توسیع المشاریع  – 10
القدیمة باضافة ابنیة بعد حصول الموافقات االصولیھ  وبمواصفات الشركة العامة لخدمات 

  : الثروة الحیوانیة وتكون كاالتي 

  :للجدران 

وبسعر ( الحجر  -2الف دینار للمتر المربع     ) 350.000وبسعر (الثرمستون    – 1  
الف دینار للمتر ) 400,000وبسعر ( الطابوق  -3.         الف دینار للمتر المربع ) 300,000

  . المربع 

  :للسقوف

صفائح المعدن المغلون ومغطاة بمادة الــ  -3الثرمستون     – 2السندویج بنل     – 1        
  ) .بولي بورنتن (او رغوة الــ ) فیرمیكوالیت (

ویعتمد في تحدید مبالغھا على محاضر اللجنة الفنیة ودراسة , تأھیل  مخازن التبرید والتجمید  – 11
  .الجدوى االقتصادیة 

انشاء مخازن مبردة مجمدة كلفة المتر المربع الواحد مع شراء األجھزة الخاصة بالتكییف  – 12
   .الف دینار) 850(

  . ملیون دینار  اربعون )40(ن وبمبلغ ین الغیر معینیفتح عیادات لالطباء البیطری -13

  .ون دینار ملی اربعون) 15(ن وبمبلغ یتطویر عیادة بیطریة لألطباء البیطریین الغیر معین -14

  .ملیون دینار عشرون )20(تأھیل السفن البحریة والزوارق في محافظة البصرة حصرًا بمبلغ   -15



 الف ستة مالیین وثمانمائة واربعون )6,840( مشاریع تربیة األسماك باألقفاص الطافیة وبكلفة -16
  .للقفص الواحد) 2م12(بمساحة   ) إنشاء وتشغیل(دینار 

  

  

          

یعنى ھذا الصندوق بمنح القروض لالشخاص والشركات الزراعیھ الذین یرومون الحصول       
مائتان وخمسون ملیون دینار ولكافة االغراض ) 250(على القروض التي تزید مبالغھا عن 

مصانع لحوم والمخلالت والبسكویت (الزراعیھ والحیوانیھ والمكننھ ومشاریع الصناعات التحویلیھ 
الراشي والدبس ومعامل الزیوت النباتیھ وتعلیب التمور والمربیات والمخازن وغرف والمعجون و

  ) .التبرید لخزن المنتوجات الزراعیھ 

توثق كافة قروض المشاریع الكبرى بالضمانات العقاریھ الكافیھ لتغطیة المبالغ المطلوبھ للقروض  
اء الثروه النباتیھ والمحاصیل الخاصھ بأقامھ مشاریع انماء الثروه الحیوانیھ ومشاریع انم

  .االستراتیجیھ وتوسیع وتطویر المشاریع الزراعیھ القائمھ وتشغیلھا والصناعات التحویلیھ 

ولغرض تسھیل مھمھ ایصال القروض الى المستثمرین تنظم الطلبات عن طریق مدیریات الزراعھ 
زراعھ والمصرف في المحافظات بأستمارات خاصھ معززه بالكشوفات الفنیھ بین شعب ال

صندوق المشاریع االستثماریھ الكبرى /والتسجیل العقاري ثم ارسال المعامالت لالداره العامھ
لدراستھا وعرضھا على مجلس ادارة صنادیق االقراض التخصصیھ الصدار القرارات حیث یتم 

ي الزراعھ تبلیغ ھذه القرارات الى الفروع المعنیھ لتنفیذھا تحت اشراف اللجنھ الفنیھ من موظف
والمصرف واتخاذ ما یلزم لحفظ حقوق المصرف وحسب التعلیمات المعمول بھا وحجز الضمانات 
العقاریھ المقدمھ لتغطیھ القروض وارسال اشعارات الصرف ومحاضر الكشف عن اوجھ صرف 

  ...الدفعات لغرض التدقیق والحفظ لدینا 

  

  

  

    

نسب  شعیروالحنطة نح القروض لزراعة الیعنى ھذا الصندوق بقروض صغار الفالحین حیث تم
كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة (ألف دینار بضمانة   200، وتكون كلفة الدونم الواحد % 80مساھمة 
  .بدفعتین ویسترد بمدة ال تزید عن سنةالقرض یصرف و) عقاریة



كمبیالة ــ ضمانة كفالة ــ (وبضمانة  %80بنسبة مساھمة الـــف 150فتكون كلفة الدونم  الشلبأما 
  .یصرف بدفعتین ویسترد بمدة ال تزید عن سنةو) عقاریة

  ) كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریة(  %80* دینار الف 117.200*  الجت الـمــساحة

 كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریة(وبضمانة  %80* دینار الف 97.500* الــمــساحة  البرسیم
  .بمدة ال تزید عن سنةیصرف بدفعتین ویسترد و)

یصرف بدفعتین و كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاري  %80*الف  105*الـــمـــســـاحـة   القطن
  . ویسترد بمدة ال تزید عن سنة

  ) كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریة( %80*الف  700*البطاطة الربیعیة الـــمـــســاحــة 

)  كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریة(  %80*الـف  450*البطاطة الخریفیة الــــمــسـاحــة 
  .) كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریة(بمدة ال تزید عن سنة ویوثق یصرف بدفعتین ویسترد و

    

بمساھمة  دینار الـف 250الدونم یضرب في ( الذرة الخریفیة +ضاء یالذرة الب+الذرة الصفراء 
  .)بمدة ال تزید عن سنةیصرف بدفعتین ویسترد و كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریةو 80%

    

كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریةو %80*الف  500*الـــمـــســـاحـة ( محاصیل الخضرالصیفیة
      )مدة ال تزید عن سنة یصرف بدفعتین ویسترد ب  

ة ــ كمبیالة ــ كفال  %80* للدونم  مــلــیـــون* الـــمــســـاحة (  المحاصیل الشتویة  ــــ انفاق
      )بمدة ال تزید عن سنةیصرف بدفعتین ویسترد و ضمانة عقاریة

وبنسبة ملیون  8.500سعر البیت الواحد  *عدد البیوت (انشاء بیوت بالستیكیة مكیفة 
كفالة ــ (یصرف بثالث دفعات ویسترد بثمانیة اقساط سنویة )من مجموع الكلف %80مساھمة

  ). كمبیالة ــ ضمانة عقاریة

كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة   %80*ملیـون  4.500*وت یعدد الب(انشاء بیوت بالستیكیة غیر مكیفة 
        )یصرف بثالث دفعات ویسترد بثمانیة اقساط سنویةو عقاري

كفالة ــ   %80*ملیون    25(مقطوعة  ومستلزمات التربیة ظلھ نظامیةمانشاء منحل مع 
 60شراء ال یقل عن  ).ن ویسترد بأربعة اقساط سنویةیصرف بدفعتیو كمبیالة ــ ضمانة عقاریة

  . خلیة

%80*ملیون  33 (مقطوعة  الري بالرش الثابتة زراعة العلف االخضر بأستخدام منظومة
  )یصرف بثالثة دفعات ویسترد بأربعة اقساط سنویة  كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریة  



خدمة  %80*1250000 في احـةالــمـس( عالي الزیت خدمة وتطویر بساتین الزیتون
یصرف بدفعتین ویسترد   كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریة  خدمة وتطویر %80*2000000و

  )بخمسة اقساط  سنویة

    بطریقة الري بالتنقیط انشاء بستان زیتون عالي الزیت

  %80*ملیون  15.5= دونم  10

  %80*ملیـون  26= دونـــم  20

  %80*مـلیون  36.5= دونـم 30

  %80*مــلیــون  54= دونــم 40

یصرف بدفعتین  ) كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریة(بضمانة   %80*مــلیون  65.5= دونم 50
بعد ان یحول قیام المنظومھ وملحقاتھا للجھة المجھزة ویسترد بثالثة اقساط سنویة متساویة یستحق 

  .االول بعد اربع سنوات من تاریخ صرف الدفعة االولى

 كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة عقاریة(ملیون دون اخذ نسبة التحفظ ) 20(كتب استشاري فتح م
  .یصرف بدفعتین ویسترد بستة اقساط سنویة)

كفالة ــ كمبیالة ــ ضمانة (ملیون دون اخذ نسبة التحفظ) 40(فتح مكتب لبیع المواد الزراعیة 
    .یصرف بدفعتین ویسترد بستة اقساط سنویة .) عقاریة

  

  

    

ھو صندوق یعنى بمنح القروض الخاصة لشراء الساحبات الزراعیة والحاصدات والمكائن 
والمعدات األخرى وحفر االبار السطحیة واالرتوازیة وصیانة الساحبات والحاصدات باإلضافة الى 
شراء طواقم الضخ  وشراء المرشات ومنظومات الري بالتنقیط والمحوریة المستخدمة في طرق 

  .الحدیثةالري 

تكون مساھمة الصندوق لغرض شراء الساحبات والحاصدات الزراعیة والمرشات   -
ویصرف المبلغ بصك الى الجھة المجھزة وتحت %) 100(ومنظومات الري من القطاع العام 

  .اشراف اللجنة الفنیة التي تؤید تنفیذ اسباب الغرض



من قیمة % 80دات الزراعیة تكون اما بالنسبة لمساھمة الصندوق لصیانة الساحبات والحاص  -
ستة ) 6(ثالث مالیین دینار بالنسبة لصیانة الساحبات وال تزید عن ) 3(الكلفة التي ال تتجاوز 

  .مالیین دینار بالنسبة لصیانة الحاصدات الزراعیة 

من كلفة التنفیذ %  80تكون مساھمة الصندوق لغرض حفر اآلبار السطحیة واالرتوازیة   -
خمسة ) 5(عدا طاقم الضخ ال یتجاوز  م) 30- 12(فر اآلبار السطحیة بعمق فة ححیث تكون كل

اربعة ) 24(عدا طاقم الضخ ال یتجاوز  م) 100(مالیین دینار ، اما اآلبار التي تكون بعمق 
) 38,5(عدا طاقم الضخ ال یتجاوز  م) 150(ا االبار التي تكون بعمق وعشرون ملیون دینار، ام

  .وخمسمائة الف دینار یونمل ثمانیة وثالثون

  

     

وھــو صنـــدوق متخصـــص النشـاء بساتین النخیل الجدیده وادامــــة وتطویـــر البساتیـــن 
القدیمــــھ یمنــــح الصندوق قروض میسره للفالحین ولمدة طویلھ حیث ٳن ٳسترداد القرض یكون 

مل القروض الممنوحھ من صندوق وتش, سنھ وبدون اي رسوم خدمة او فوائد  ) 12 -  5(مابین
   - :تنمیة النخیل االتي 

  ) .الري بالتنقیط(انشاء البساتین الجدیده بطریقة الري الحدیث  .1

وتشمل اضافة مغروسات وتنظیف السواقي وتھیئة التربھ (خدمة وتطویر بساتین النخیل   .2
  ) .وتكریب النخیل وشق السواقي 

  ) .لحفظ التمور تمھیدًا لبیعھا في االسواق المحلیھ والعالمیھ  انشاء مخازن( انشاء مخازن تمور   .3

ویشمل ھذا الغرض تأھیل وتطویر مخازن التمـــور وتوسیعـــھا ( تأھیل مخازن التمور   .4
  ) .وترمیمـــھا بسبب تلفھا او تعرضھا العمال التخریب 

ده للتمور وتأھیلھا ویشمل ھذا الغرض انشاء مكابس جدی(انشاء او تأھیل مكبس التمور   .5
  .)وترمیمھا 

یھدف ھذا الغرض الى الجمع بین خزن التمور وتنظیفھا ( انشاء مخزن للتمور مع مكبس   .6
  .تمھیدا لعرضھا في االسواق المحلیھ والعالمیھ  )وكبسھا

  انشاء مشاتل .  7

  -:الكلف الخاصھ بكل قرض 

   :ان تكون نسبة المساھمة  یتم احتساب الجدول االتي على: كلفة انشاء البساتین  .1



   سبعھ عشر ملیون ومئھ وخمسھ وعشرون )17,125,000(دونم تبلغ ) 5(انشاء  ةكلف   . أ
  .دینار  الف 

 ونالثون ملیون ومائتان وخمسواحد وث) 31,250,000(دونم تبلغ ) 10(شاء نكلفة ا  . ب
  .دینار  الف

  .وخمسمائھ الف دینار ملیون خمسون) 50,500,000(دونم تبلغ ) 20(كلفة انشاء  . ت
 وخمسون خمسھ وستون ملیون وسبعمائھ) 65,750,000(دونم تبلغ ) 30(كلفة انشاء   . ث

  الف دینار 

  .واحد وثمانون ملیون دینار) 81,000,000(دونم تبلغ ) 40(انشاء  ةكلف.   ج

سون الف مائھ وواحد ملیون ومائتان وخم) 101,250,000(دونم تبلغ ) 50(انشاء  ةكلف  . ح
  .دینار 

مائھ وستة عشر ملیون وخمسمائھ الف ) 116,500,000(دونم تبلغ ) 60(انشاء  ةكلف  . خ
  . دینار

مائھ وستھ وثالثون ملیون وسبعمائھ ) 136,750,000(دونم  تبلغ ) 70(انشاء  ةكلف  . د
  .الف دینار وخمسون 

  .سون ملیون دینار مائھ وسبعھ وخم) 157,000,000(دونم تبلغ ) 80(انشاء  ةكلف . ذ

ومائتان  مائھ واثنان وثمانون ملیون) 182,250,000(دونم تبلغ ) 90(انشاء  ةكلف . ر
  .دینار  وخمسون الف

مائھ وسبعھ وتسعون ملیون وخمسمائھ ) 197,500,000(دونم تبلغ) 100(انشاء ة كلف  . ز
  .   الف دینار 

   - :انشاء بساتین الفاكھھ  كلفة  .2 

خمسھ عشر ملیون وخمسمائھ واثنى عشر الف ) 15,512,500(دونم مشمش ) 5(انشاء .  أ
  .وخمسمائھ دینار 

خمسھ عشر ملیون وثمنمائھ ) 15,875,000(تبلغ ) اجاص وتفاح,لوز,خوخ(دونم ) 5(انشاء . ب
  .وخمسھ وسبعون الف دینار 

وسبعون الف  خمسھ عشر ملیون وثلثمائھ وخمسھ) 15,375,000(تبلغ  )تین ( دونم) 5(انشاء . ت
  .دینار

 سبعونو خمسھسبعھ عشر ملیون وخمسمائھ و) 17,575,000(تبلغ  )ىكمثر(دونم ) 5(انشاء .  ث
  .دینار  الف



 الفستھ عشر ملیون ومئھ وخمسھ وتسعون ) 16,195,000(تبلغ )رمان(دونم ) 5(انشاء .  ج
  .دینار 

ن  وتسعمائھ وخمسھ وستون الف عھ عشر ملیوبس) 17,965,000(تبلغ ) عنب(دونم ) 5(انشاء .  ح
  . دینار

دینار كلفھ  الف عشرون ملیون ومائتان وثمانونواربعھ ) 24,280,000(یضاف لھا مبلغ قدره 
  . Tتنفیذ تربیھ على شكل حرف  

ثمانیھ عشر ملیون وستمائھ وخمسھ وعشرون الف ) 18,625,000(دونم حمضیات ) 5(انشاء .  خ
                  .    دینار

  - :خدمة وتطویر البساتین كلفة .3

دونم بستان ) 1(الف دینار لخدمة  ملیون ومائتان وخمسون) 1,250,000(یتم احتساب مبلغ    
دونم بستان وعلى ان تكون نسبة مساھمھ ) 1(دینار لخدمة وتطویر  ملیونین) 2,000,000(و

  .من مبلغ الكلفھ % 80الصندوق 

  -:انشاء او تطویر مخازن التمور  - 4

یتم اعتماد القیمھ المقدره من لجنة االقراض بالمحافظھ وعلى ان تكون نسبة مساھمھ الصندوق     
90 %  

  -:انشاء او تطویر مكابس التمور  - 5

یتم اعتماد القیمھ المقدره من لجنة االقراض بالمحافظھ وعلى ان تكون نسبة مساھمھ الصندوق      
90%.  

لقیمة المقدرة من لجنة االقراض في المحافظة على ان تكون نسبة یتم اعتماد ا: انشاء المشاتل .  6
  % .80مساھمة الصندوق 

  

  

      

  .ركز على األرامل والعازبات یشمل مناطق األھوار والریف وی

  : ویشمل األغراض التالیة

 صناعة األلبان  -1



 .صناعة المربیات والدبس والخل  -2
 .صناعة الحصران والبسط -3
 .الفخاریة صناعة األواني  -4
 .یةتربیة الحیوانات المزرع -5
 .أعمال تسویق المنتجات الزراعیة والحیوانیة  -6
 .زراعة الخضر المحمیة  -7
 .أغراض زراعیة أخرى ھدفھا تنمیة المرأة الریفیة  -8
 .اضافة لألغراض األخرى من صنادیق االقراض   -9

  

  

  

   

  .ن ملیون ولغایة خمسو دیق االقراض التخصصیةویشمل كافة األغراض الموجودة في جمیع صنا


