
االكتفاء  نسبـــة  زيـــادة 
من  نسبـة  وإحالل  الذاتي 

واردات البن.

دعم وزيــادة دخل صغار 
المنتجين.

في  عمل  فرص  توفير 
وضمن  ا�نتـاج  مناطق 
الـــتصنيـــــع  سلسلـــة 

والتسويق.

تمويل زراعة البن

زراعة شتالت البن من ا�صناف المناسبة ل�نتاج في ا�ودية والمرتفعات الجبلية التي تتراوح 
الحرارة  درجات  في  البن  زراعة  تجود  حيث  البحر  سطح  فوق  متر   1700 إلى   1000 من 
ا�مطار  على  تعتمد  التي  العربي  الدرع  في  الواقعة  المناطق  تلك  في  تتوفر  التي  المنخفضة 

والمياه المتجددة وتشمل منطقة جازان ومنطقة عسير ومنطقة الباحة. 

يتم التمويل المباشر للتكاليف االستثمارية والتشغيلية متوسطة وقصيرة ا�جل للعمالء 
المرخص لهم بمزاولة النشاط.

فكرة البرنامج:

نبذة عن البرنامج:

أهداف البرنامج:

المناطق المستهدفة:المستفيدون:

 المزارعون ا�فراد.

 المستثمرون.

 الجمعيات التعاونية.

منطقة جازان.

منطقة عسير.

منطقة الباحة.



مجاالت التمويل:

االشتراطات:

يتم منح هذه القروض للمزرعة والمساحات المراد زراعتها.
من  البن  شتالت  وتكون  دونم   (100) تتعدى  ال  لمساحة  البن  لشتالت  القروض  تمنح   

النوعية الجيدة على أال يقل ارتفاع الشتلة عن نصف متر.
عند رغبة المستفيد ورأي الباحث في المناطق التي تحتاج حصاد ا�مطار يتم منح بركة 15م  
 ( (10م  بسعة   إثلين  البولي  من  خزان  ويمنح  المسلح،  با�سمنت  مبنية  وتكون  أدنى  كحد 
كحد أدنى حسب المواصفات وا�سعار الواردة في كتيب المعدالت. صفحة (٤٨)، كما يتم 
الري  إلى خزان  التجميع  المياه من بركة  أو دفاعة كهربائية لدفع  إقراض غطاس كهربائي 

حسب معدالت التكلفة.
تشمل التكاليف التشغيلية للتنمية الريفية ا�سمدة والمبيدات والمحروقات با�ضافة إلى 
ا�يدي العاملة وأجور حصاد وجمع المحصول وأكياس للجمع والحفظ وتكلفة تقشير البن.
في حال رغبة المستفيد باالقتراض على المدرجات الجبلية وبالنظر إلى الحاجة الفعلية يتم 

اعتماد قروضها وفًقا للشروط المعمول بها في الصندوق.
عليها  ا�رض  من  مرتفعة  الحديد  من  أسرة  عن  عبارة  هي  البن  لمحصول  التجفيف  أسرة 

شبك زراعي لتجفيف المحصول ويجب أن يكون منطبقات.
والرأس  (الغطاس  المثال  سبيل  على  الغرض  نفس  تؤديان  غايتين  بين  الجمع  يتم  ال 

الكهربائي أو ماكينة).
يتم إقراض الغايات التالية المدرجة في نظام ا�قراض حسب طلب المقترض وبما يناسب 

االحتياج الفعلي.

المتميزة  الخدمة  مراكز  أو  الصندوق  فروع  أحد  زيارة  خالل  من  التمويل  طلبات  لتقديم 
التابعة له.

كيف أحصل على التمويل:

 معامــــل ومصـــــانـــــع البـــن. شتــالت البن وشبكـــات التنقيط.

برنامـــــج حصــــاد ا�مطـــــار. آالت حصاد وتجفيف وتقشير البن.

www.adf.gov.sa
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