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كلمة رئيس مجلس االدارة
نطوي باصدار هذا التقرير صفحة عام  6102الذي كان صعبا في حياة الشركة ،اذ ال يخفى عليكم
انها مرت بظروف عصيببة اسيء استغاللها أحيانا للتشكيك باستقرار الشركة وقدرتها على
االستمرار ،او قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ،كما مررنا بظروف متوترة في العالقة مع الجهات
الرقابية الرس مية واخرى متوترة داخل الجمعية العامة وبين المساهمين وكلها كانت تتفاعل وتؤثر
سلبا ،حتى ان الشركة التي تعاقدنا معها الجراء تقييم قدرت الخسائر المتوقعة لنصف السنة األول
ب  011الف دوالر وانها قد تتجاوز  011الف دوالر مع نهاية السنة.
نستطيع القول اآلن وبكل ثقة ،وهذا ما تدل عليه بيانات الشركة المالية للعام المنقضي ،اننا اغلقنا
السنة بهامش ربح وصل قرابة  64الف دوالر ،ونحن لسنا شركة ربحية تتطلع لتحقيق الربح،
فارباحنا يجب ان تكون اجتماعية واقتصادية على مستوى المجتمع والفئات التي نخدمها ،دون
اغفال المؤشرات المالية التي تستخدمها الشركات الربحية مثل العائد على االستثمار ونسب السداد
والمحفظة في خطر...الخ
الجانب المهم ان اجمالي محفظتنا قد نما بنسبة تجاوزت ال  %01لتقترب من سقف ال  01مليون
دوالر ،وزاد عدد وقيمة القروض الممنوحة بمنح  0001قرضا ،لتصل القيمة التراكمية لما منحته
الشركة منذ تأسيسها لحواي  20.6مليون دوالر وباجمالي 0227قرضا ،وقد ارتفعت نسبة
القروض االنتاجية لتصل الى  %42ما زالت الزراعة تشكل اكثر من  %21منها تقريبا ،في حين
كانت نسبة القروض الممنوحة للشباب في الفئة العمرية من  04الى  03عاما حوالي %00من
اجمالي القروض.
هذه هي ارباحنا األهم والتي سنواصل العمل عليها لتحسينها.
وكما تعلمون فان مجلس االدارة الحالي ال يزعم ان تلك نجاحاته ،فقد انتخبنا في النصف الثاني من
تشرين الثاني  ،6102وبالتالي فان كل نجاح هو تراكم لجهود من سبقونا من مجالس ادارة ،وخاصة
المجلس السابق لنا الذي لم يأخذ فرصته كاملة ،فكل المجالس اجتهدت فاصابت واخطأت مثلما
نجتهد ونخطئ ونصيب.
وال ننسى ذلك الجزء من طاقم الشركة المنتمي ألهدافها والذين تحملوا عبء التوترات والتقلبات
في ظروف صعبة منها شغور وظائف رئيسية لفترات طويلة وبطء ناتج عن بيروقراطيات زائدة
ومبالغ بها واجهتنا وواجهتهم .فكل التحية لطاقم الشركة عموما ولمن تحملوا عبء مرحلة انتقالية
صعبة ويجب ان نكافئهم ونقدر جهودهم.
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كل ذلك اصبح وراءنا اآلن ،ونحن اذ نطلب مسامحة أي شخص او هيئة أسأنا تقديرها فاننا نسامح
كل من أساء تقديرنا ،عفا الله عما مضى ونمد ايدينا لصفحة جديدة بيضاء من التعاون والبناء
المشترك .كما بودنا تقديم الشكر لكل الشركاء ،محليين ودوليين الذين لم تهتز ثقتهم بالشركة
وواصلوا دعمها.
نحن نخطو بثقة نحو المستقبل ،ولكن ما زال امامنا الكثير ،فبعد اشغال الهيكلية التنظيمية بكاملها
واستقطاب كفاءات مهنية ملتزمة باألهداف االجتماعية واالقتصادية للشركة ،من مدير عام ومدير
تمويل ومسؤول تدقيق داخلي وأخيرا مدير مالي كفء نكون قد وضعنا أرجلنا على سلم مرحلة
انتقالية نأمل ان تكون مرحلة حصد ثمار الجهد والصبر والتعب مع االهتمام برفع نسبة القروض
االنتاجية اليجاد فرص عمل وزيادة االنتاج بدل زيادة االستهالك ،وكما نقول في كل لقاءاتنا
بالعاملين ال نريد مؤشرات أداء زائفة بارتفاع نسبة ا تسديد ألن امرأة تبيع ذهبها لسداد القرض او
مزارع يبيع ارضه او غنمه ،نريد مؤشرات سداد ألن منتجاتنا تخدم المجتمع وتساهم في التشغيل
والحد من الفقر وتحسين مكانة المرأة وسد فجوة العجز الغذائي لمجتمعنا.
يجب ان نحسن نسبة النساء المستفيدات من القروض وان نطرح منتجات ريادية مبتكرة تشغل
الشباب وتساهم في معالجة البطالة وتقوية وتعزيز صمود شعبنا.
نتطلع لعام آخر من االستقرار والنمو والنماء وتحسين أداء فروعنا وضباط اقراضنا وادارتنا العامة
واعادة الصالحيات للطاقم التنفيذي بعد اكتماله وتسهيل عملية االقراض وتسريعها دون التفريط
بالضوابط وبنوعية المحفظة.
أترك كل ذلك لتقرير أكثر تفصيال ومؤشرات أداء أكثر طموحا لعام  6100سيعرضها السيد المدير
العام للشركة.
عصام ابو الحاج العاروري
رئيس مجلس االدارة
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مقدمة
شهد العام  2112استمرار تراجع مكانة القضية الفلسطينية في االجندة االقليمية والدولية واستمرار حالة
الجمود السياسي وتواصل واقع االنقسام بين شطري الوطن،واشتداد واتساع وتيرة االجراءات والقيود
والمعيقات االحتاللية االسرائيلية ،واستمرار ضعف القطاع العام وتراجع دوره ،الى جانب عدم مقدرة القطاع
الخاص على النهوض باالقتصاد الوطني ،هذا فضال عن دوره المحدود والمتواضع اصال في التنمية ،وفي هذا
االطار اوضح وزير العمل الفلسطيني بوجود قرابة  81مليار دوالر للفلسطينيين في البنوك خارج فلسطين*،
باالضافة الى التداعيات المباشرة للسياسات العنصرية والتدميرية للحكومة اليمينية في اسرائيل بمظاهرها
المختلفة وخصوصا استمرار االستيطان واتساعه وتمزيق وحدة االراضي الفلسطينية وتقييد ومنع النشاط
االقتصادي والتنموي في المناطق المسماة ج في الضفة الغربية ،واستمرار الحصار واالغالق االسرائيلي لقطاع
غزة واالغالق المتواصل لمعبر رفح وتاثير ذلك على حركة التبادل التجاري ومجمل النشاط االقتصادي في
القطاع .
وقد ادت مفاعيل هذه العوامل الى جملة من التداعيات المباشرة على الواقع االقتصادي والمعيشي للفلسطينيين
 ،حيث تفاقم معدل البطالة وتجاوز ال  ، %28وزادت نسبة االسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر لتصل
الى  %34من اجمالي عدد االسر الفلسطينية **  ،كما وزادت نسب انعدام االمن الغذائي وتجاوزت ال ،***%28
وزادت التبعية لالقتصاد االسرائيلي واالقتصاد الخارجي عموما ،وتعمق واستشرى االقتصاد االستهالكي،
واستمرت القطاعات االنتاجية االساسية في التراجع وخصوصا القطاع الزراعي والصناعي لصالح قطاع
الخدمات والقطاع التجاري القائم باالساس على المتاجرة بالسلع المستوردة  ،وتراجعت القدرة الشرائية
للفلسطينيين ،وتعمق االنكشاف المعيشي العداد كبيرة من االسر الفلسطينية.
في ظل هذه البيئة وهذا المشهد العام بما فيه من تحديات ومخاطر كبيرة وعديدة ومن فرص محدودة وضئيلة
 ،وبالرغم من ذلك كله واصلت شركة ريف وبثبات مسيرة عملها في تركيز استهدافها التمويلي لتطوير واقامة
المشاريع االنتاجية والتشغيلية والمدرة للدخل وخصوصا المشاريع الزراعية وذلك انطالقا من احساسها العالي
والعميق بمسؤولياتها الوطنية والتنموية وانسجاما مع توجهاتها وسياساتها القائمة على المساهمة الفاعلة في
تعزيز وتقوية عوامل البقاء والصمود لشعبنا الفلسطيني .وسنستلهم من كل ما هو حيوي وايجابي في تجربة
المسيرة السابقة للشركة وصوال الى  2112لالنطالق نحو المزيد من المثابرة والعطاء في تحقيق اهداف
الشركة للعام . 2117
________________________
*مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية ،مؤتمر " فلسطين ...2131رؤية مستقبلية "  ، 2117/1/11الهالل االحمر الفلسطيني/البيرة
** نفس المصدر السابق
*** معهد ماس ،نشرة االمن الغذائي العدد  14صيف 2112
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هوية الشركة
شركة ريف لخدمات التمويل الصغير هي شركة فلسطينية مساهمة خاصة غير ربحية تأسست في العام  7002وسجلت بتاريخ
 7002/2/7لدى وزارة االقتصاد الوطني تحت رقم (  ،) 436356265وبدأ العمل الفعلي بمنح القروض الزراعية في بدايات
العام  . 7002ويتركز عمل الشركة في الريف الفلسطيني ،حيث تقوم بتقديم الخدمات المالية المتنوعة والمتخصصة والمستدامة
للمشاريع الصغيرة وللفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من المزارعين والمزارعات من الشباب ،وتعتمد الشركة برامج اإلقراض
العيني والنقدي في عملها التمويلي.

الرؤيا
تشكل وقيام أول بنك تنموي ريفي في فلسطين واتساع اندماج سكان األرياف من مزارعين وفالحين وخصوصا الفقراء منهم في
خدمات التمويل الصغير التي يقدمها وتنامي فرص هؤالء وتعزز دورهم في التنمية الزراعية والريفية المستدامة والعادلة

الرسالة
تقديم خدمات مالية تنموية عالية الجودة ومستمرة وفي متناول جميع الريفيين بالشراكة مع الجمعيات واألفراد في المناطق
الريفية الفلسطينية باالعتماد على فريق عمل كفوء .

األهداف اإلستراتيجية
المساهمة في تحسين مستوى معيشة األفراد والجماعات الفقيرة في الريف الفلسطيني.
المساهمة في سد الفجوة التمويلية الحاصلة في الريف.
االرتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة ألكبر عدد ممكن من المستفيدين .والمحتاجين الذين ال يحظون بخدمات من احد.

أألهداف الفرعية
تقديم منتجات مالية متنوعة وعالية الجودة وبناء محفظة قروض متنوعة.
تحقيق انتشار واسع في المناطق الريفية.
تعزيز دور الشركاء من مؤسسات وجمعيات مساهمة في الشركة.
بناء عالقات تعاون مهنية مع المؤسسات االقراضية والبنوك.
بناء عالقات تعاون مهنية مع الموردين للخدمات ومستلزمات اإلنتاج المختلفة.

القيم
إجراءات بسيطة تعتمد على الثقة المتبادلة مع المستفيدين.
الشراكة الفاعلة المبنية على التكامل والتخصص مع المؤسسات الشريكة.
الشفافية في التعامل والمساواة والعدالة الجندرية .
احترام ثقافة المجتمع المدني .
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الحفاظ على البيئة في تصميم المشاريع.

الفئات المستهدفة
تعطي شركة ريف األولوية للفئات التالية:
للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من المزارعين والفالحين.
للفئات الشبابية وللنساء.
للتعاونيات الزراعية.
للخريجين من أبناء الريف وخصوصا خريجي الزراعة.
للمواقع والتجمعات الريفية المهمشة واألكثر فقرا...

المشروعات المستهدفة
يتم إعطاء األولوية الستهداف تمويل المشاريع التالية:
المشاريع المولدة للدخل وفرص العمل.
المشاريع ذات اإلسهام واألثر الواضح في األمن الغذائي.
المشاريع واألنشطة التعاونية والجماعية.
المشاريع واألنشطة ذات الطابع اإلنتاجي والمستدام.
المشاريع ذات التأثير المستدام في الحياة الزراعية والريفية.
مشاريع الزراعة الحضرية الصغيرة ....
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المنتجات والخدمات التمويلية للشركة
 ريفنا ( وهو منتج مخصص للمزارعين بحد أقصى  $ 34000ويسدد على  52شهرا ) ماكينتي ( الماكينات واألدوات الزراعية ) وهو منتج مخصص للمزارعين بحد أقصى  $34000ويسدد على 52شهرا.
 المهندس الزراعي ( منتج مخصص للمهندسين الزراعيين بحد أقصى  $360000ويسدد على  52شهرا ). عائلتي ( منتج مخصص لألسرة الريفية بحد أقصى  $7000ويسدد على  75شهرا ). مستقبلي ( منتج خاص للمشاريع التجارية في الريف بحد أقصى  $30000ويسدد على  52شهرا ). سكني ( منتج خاص لتحسين السكن في الريف بحد أقصى  $2000ويسدد على  52شهرا ). الطالب الجامعي ( المنفعة ) منتج مخصص للطالب الجامعيين برسوم منخفضة  %5540ويعتبر هذا المنتج جزءامن مسؤوليات ومساهمات الشركة االجتماعية ،ويسدد على مدى  37شهرا طيلة فترة الدراسة التي قد تمتد الى
 4سنوات
 قروض المشاركة ( تمنح هذه القروض للمستفيدين سابقا من قروض الشركة والملتزمين وتكون المساهمة فيالمشروع مناصفة بين الشركة والمقترض وتقسم األرباح بين المقترض والشركة بنسبة  %20للمقترض و %70
للشركة وفي حالة الخسارة يتم تحملها مناصفة بينهما.
 القروض الحسنة ( تمنح هذه القروض بدون أرباح/فوائد ) وتسدد على  75شهرا.وبخصوص فترة السماح للمنتجات التمويلية السابقة فيتم تحديدها تبعا لطبيعة المشروع ونوعه ،أما الضمانات المطلوبة فهي
سهلة ومتاحة واإلجراءات بسيطة وغير معقدة.
 القروض النقدية التقليدية أقرت في الربع األخير من العام .7034 تمويالت ايفاد ومشروع ديب بحد اقصى  74000دوالر بمعدل  2000دوالر. تمويالت/قروض يتم منحها للجمعيات التعاونية الزراعية والشركات الزراعية ،وقيمة هذه التمويالت تزيد عن 700000دوالر أمريكي .
وتقسم التمويالت التي تقدمها شركة ريف حسب حجم هذه التمويالت إلى  6أقسام :
-

تمويالت/قروض متناهية الصغر وقيمتها  $ 40000فما دون .
تمويالت/قروض صغيرة وقيمتها أكثر من  40000دوالر.
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نتائج أعمال الشركة خالل 7033

الملخص التنفيذي
 -3منحت شركة ريف خالل سنوات عمرها التسعة (من  7002/3/3وحتى نهاية  )7033اكثر من  7,469قرضا،
بقيمة اجمالية تصل الى  5303250767دوالر %25 ،منها منحت لمشاريع انتاجية ومدرة للدخل وتشغيلية
 ،وقد احتلت المشاريع الزراعية المختلفة لوحدها  %35من اجمالي قيمة القروض الممنوحة.
 -7زادت قيمة القروض الممنوحة في  7033بنسبة  %3354مقارنة مع قيمة ما تم منحه في  ، 7034وقد احتل
فرع الشركة في غزة المرتبة االولى وبنسبة  %54من اجمالي ما تم منحه في  ، 7033يليه في ذلك فرع
نابلس ومن ثم فرع الخليل .ووصل معدل قيمة القرض الواحد الممنوح في  7033قرابة  50200دوالر.
 -6بلغ عدد القروض النشطة في نهاية  60047 ، 7033قرض بقيمة اجمالية تصل الى  402220745دوالر ،
وتشكل محفظة القروض متناهية الصغر (حتى  )$ 40000ما نسبته  %63من اجمالي المحفظة ،منها %34
تقل قيمتها عن  50000دوالر.
 -5زادت حصة المصادر الذاتية في تمويل المحفظة من  %24في نهاية  7034الى قرابة  %23في نهاية 7033
.
 -4ما زالت حصة القروض النسوية من قيمة المحفظة في نهاية  7033متدنية ولم تتجاوز ال  %34من حجم
المحفظة ،وتتدنى هذه النسبة اكثر عند تناول نسبة عدد القروض النسوية النشطة ،حيث ال تتجاوز في هذه
الحالة  %253من اجمالي عدد القروض النشطة في نهاية  . 7033وبالمقابل زادت نسبة النساء في االدارة
التنفيذية للشركة من  %77قي  7034الى قرابة  %73في . 7033
 -3بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للشباب الذين تتراوخ اعمارهم بين  64 – 32سنة ،قرابة  %26من
اجمالي عدد القروض الممنوحة في . 7033
 -2زادت قيمة محفظة القروض النشطة في نهاية  7033بنسبة  %3056مقارنة مع قيمتها في نهاية .7034
 -2تراجعت حصة الزراعة في محفظة الشركة من  %43في نهاية  7034الى  %52في نهاية . 7033
 -4زادت نسبة المحفظة في خطر (البار) من  %2532في نهاية  7034الى  %2545في نهاية  .7033كما
وتراجعت نسبة السداد خالل نفس الفترة من  %4256الى .%4454
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 -30زاد اجمالي المصاريف في  7033بنسبة  %37مقارنة بالعام السابق  ، 7034وبالمقابل تراجعت قيمة االيرادات
التشغيلية من المحفظة خالل نفس الفترة بنسبة .%454
 -33تراجعت نسبة التغطية من  %333في نهاية  7034وصوال الى  %42في نهاية  ،7033كما وتراجعت نسبة
العائد على المحفظة خالل نفس الفترة من  %35565الى .%37534
 -37ارتفعت نسبة االحتفاظ بالزبائن ( قيمة القروض الممنوحة للمقترضين العائدين مقسومة على اجمالي قيمة
القروض الممنوحة ) من  %34في  7034الى  %70في . 7033
 -36تراجعت قيمة القروض الطالبية الممنوحة في  7033بنسبة  %32مقارنة مع  ، 7034حيث بلغت قيمتها
 420533دوالر في  ، 7034تراجعت الى  200730دوالر في  . 7033اما على مستوى عدد القروض الطالبية
فتراجعت خالل نفس الفترة بنسبة  ( %76من  332قرض في  7034الى  43قرض في  .) 7033وعلى
العموم فقد بلغ عدد القروض الطالبية الممنوحة من بداية عمل البرنامج في  7037/3/2وحتى 7033/37/63
 234 ،قرضا بقيمة اجمالية تصل الى  2360030دوالر  ،وقد استفاد من هذه القروض  655طالب وطالبة.
 -35بلغ عدد الذين تدربوا في فروع ومكاتب الشركة في الضفة والقطاع خالل  7033اكثر من  50من الشباب
الخريجين وطلبة الجامعات الفلسطينية.
 -34اصدرت الشركة خالل  7033اربع دراسات محدثة حول مدى اسهام تمويالت/قروض الشركة في المؤشرات
والمتغيرات التنموية واالجتماعية المختلفة في الريف الفلسطيني ،كما قامت باجراء استطالعين للرأي  ،االول
حول قياس مستوى الرضا الوظيفي للموظفين والعاملين في الشركة ،والثاني يتعلق باولويات االحتياجات
التمويلية/االقراضية للفالحين والريفيين في الضفة والقطاع .باالضافة الى اعداد ورقة محدثة حول سوق
االقراض الصغير واالصغر في فلسطين.

مؤشرات االداء
10

 -3توزيع محفظة شركة ريف كما في  7033/3/63حسب مصدر التمويل
المصدر

عدد القروض

محفظة القروض

النسبة

شركة ريف

70433

7,953,549

80.5%

ديب/مرابحة وقروض حسنة واحتياجات خاصة

666

1,717,628

17%

البنوك التجارية المحلية/فلسطين والتجاري

335

151,163

1.5%

سند

32

19,380

منحة االتحاد االوروبي

6

4,841

صندوق التشغيل الفلسطيني/قرض حسن

7

1,991

المنحة الهولندية 2

4

495

Lend With Care

11

29,247

المجموع

60047

9,878,294

1%

100%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
ديب
مصادر اخرى متنوعة

شركة ريف

البنك التجاري وبنك
فلسكطين

 -7القروض الممنوحة من  7033/37/63 – 7002/3/3حسب الفرع
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عدد المقترضين
الجدد

عدد المقترضين
العائدين

مجمل القروض
الممنوحة

قيمة القروض
الممنوحة $

الفرع
رام الله
الخليل
غزة
نابلس

787
1,233
2,827
1,407

187
250
215
691

974
1,483
3,042
2,098

7,599,850
11,055,885
11,833,180
10,685,317

المجموع

6,254

1,343

7,597

41,174,232

 -6التوزيع النسبي للقروض الممنوحة من  7033/37/63 – 7002/3/3حسب القطاع االقتصادي
القطاع االقتصادي

النسبة
%

اإلنشاءات والعقارات
القطاع التجاري
صناعة وتعدين
زراعي
خدمات عامه
استهالكية وشخصية

12%
18%
1%
64%
1%
4%

المجموع

%300

 -5التمويالت الممنوحة والقائمة
البيان

7033/37/63 7034/37/63 7035/37/63 7036/37/63 7037/37/63 7033/37/63 7030/37/63

عدد القروض
الممنوحة من
7002/3/3

1,077

1,778

2,803

4,109

5,156

30364

7,469

قيمة القروض
الممنوحة  $من
7002/3/3

403440220

3602320473

3204230633

7502400252

7405640344

6502660067

41,174,232

عدد القروض
القائمة

234

1,085

1,714

2,511

2,800

70403

60047

قيمة القروض
القائمة $

604330472

400340444

302470726

204220675

203420242

204440234

402220745

 -6توزيع القروض /التمويالت القائمة كما في  7033 /37/63حسب القطاع االقتصادي
12

عدد القروض

قيمة المحفظة

النسبة من
المحفظة

القطاع االقتصادي

اإلنشاءات والعقارات

477

306550464

%35

القطاع التجاري

227

702620073

%72

صناعة وتعدين

55

3330065

%3

زراعي

30372

503730754

%52

خدمات عامه

357

5570004

%5

استهالكية وشخصية

564

3320040

%3

اإلجمالي

60047

402220745

%300

استهالكية وشخصية خدمات عامة
%6
%4
االنشاءات والعقارات
%14

القطاع التجاري
%28
زراعي
%47

صناعة وتعدين
%1

 -5التوزيع النسبي للتمويالت/القروض القائمة حسب القطاع االقتصادي والسنة
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القطاع االقتصادي

النسبة من المحفظة كما في
7034/37/63

النسبة من المحفظة كما في
7033/37/63

%33
%70
%3
%43
%7
%4

%35
%72
%3
%52
%5
%3

%300

%300

اإلنشاءات والعقارات
القطاع التجاري
صناعة وتعدين
زراعي
خدمات عامه
استهالكية وشخصية

المجموع

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
31/12/2016
31/12/2015
استهالكية
وشخصية

خدمات عامة

القطاع
الزراعي

صناعة
وتعدين

القطاع
التجاري

االنشاءات
والعقارات

 -4توزيع القروض القائمة كما في  7033/37/63حسب الفرع
14

الفرع

عدد القروض

محفظة القروض

النسبة

رام الله

767

303330534

%33

الخليل

434

700640245

%73

غزة

30530

602320364

%64

نابلس

243

704370527

%74

المجموع

60047

402220745

%300

 -3القروض الممنوحة خالل الفترة من  7033/37/63-7002/3/3حسب الفرع
الفرع

عدد القروض

قيمة القروض

النسبة

رام الله

433

204440240

% 32

الخليل

30572

3300440224

%72

غزة

60075

3302660320

%74

نابلس

2,051

10,685,317

%73

المجموع

7,469

41,174,232

%300

رام هللا
%18

نابلس
%26

الخليل
%27

غزة
%29

 -2توزيع القروض الممنوحة حسب السنة
15

السنة

عدد القروض

قيمة القروض بالدوالر

7002

300

700300302

7004

553

605620445

7030

465

603420204

7033

203

504270340

7037

30074

407070244

7036

3603

402340567

7035

3043

503550502

7034

424

405630324

7033

30674

306640700

 -2توزيع القروض الممنوحة في العام  7033حسب الفرع
الفرع

عدد
التمويالت

قيمة
التمويالت$

النسبة

رام الله

24

6230640

%6

الخليل

320

303540060

%32

غزة

266

600430230

%49

نابلس

663

302770030

%72

المجموع

30674

306640700

%300

 -4توزيع القروض القائمة كما في  7033/37/63حسب قيمة هذه القروض
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قيمة القرض  /دوالر

عدد القروض

قيمة القروض/دوالر

النسبة %

اقل من 30000

330

240433

%1

60444 – 3000

30303

302270663

%32

30444 – 50000

437

703520770

%27

40444 – 20000

642

303360235

%33

350444 – 300000

727

302430724

%19

 340000فأكثر

344

302420366

%34

المجموع

60047

402220745

%300

30.00%

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

15,000
فأكثر

 10,00014,999

 4,0006,999

 7,0009,999

 10003,999

اقل من 1000
دوالر

 -30التوزيع النسبي للمحفظة المتاخرة والمحفظة في خطر (  63يوم فأكثر ) حسب الفرع والسنة
17

كما في 7033/37/63

كما في 7034/37/63
الفرع

نسبة
المحفظة في
خطر

نسبة
السداد

نسبة
المحفظة في
خطر

نسبة السداد

رام الله

%34527

%22522

%73564

%20525

الخليل

%30564

%42533

%32542

%45537

غزة

%3546

%44525

%3565

%44524

نابلس

%4525

%42547

%5535

%42522

المجموع

%2532

%42506

%2545

%4454

نسبة السداد

98.00%

2016

97.00%
96.00%

2015

95.00%

نسبة المحفظة في خطر

9.00%
2016

8.00%
2015

7.00%

 -33نسب التزام المقترضين حسب الفرع والسنة
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الفرع

النسبة في
7034

النسبة في
7033

رام الله
الخليل
غزة
نابلس

%23542
%24523
%44554
%25505

%34573
%24542
%44567
%20555

المجموع

%24564

%22552

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

30.00%
20.00%
10.00%

2016

0.00%

2015
نابلس

غزة

الخليل

رام هللا

 -37توزيع القروض القائمة وفقا لطبيعة المستفيدين
19

كما في 7033/37/63
طبيعة المستفيدين

عدد القروض

أفراد

قيمتها/دوالر

60055

9,342,394

جمعيات
وشركات…5

2

535,900

المجموع

60047

402220745

 -36توزيع القروض القائمة حسب الجنس
كما في 7033/37/63
جنس المستفيد

عدد المستفيدين

قيمتها/دوالر أمريكي

النسبة %

ذكر

7270

206400755

%24

أنثى

767

305220040

%34

60047

402220745

%300

المجموع

اناث
%15

ذكور
%85

 -35توزع المحفظة النشطة كما هي في  7033/37/63حسب نوع القروض ( متناهية الصغر ،صغيرة )
20

نوع القروض

عدد القروض

قيمة المحفظة

متناهية الصغر ( حتى ) $ 4000

30443

604760254

%63

صغيرة ( اكثر من ) $ 4000

30043

306450454

%35

المجموع

60047

21

402220745

النسبة %

%300

المسؤوليات االجتماعية والتنموية ...
عززت شركة ريف للتمويل ومنذ تأسيسها من رؤيتها وفهمها لمسؤولياتها االجتماعية والتنموية  ،فقد أكدت التزامها وإسهامها الحقيقي
باعتبارها شريكا أصيال في بناء الوطن وتعزيز مكونات المجتمع وقواعد تماسكه وصموده وذلك من خالل استجابتها الحتياجاته التمويلية
واالجتماعية  ،كما وترى الشركة أن مسؤولياتها االجتماعية والتنموية هي جزء ال يتجزأ من قيمها وعملها وال تنظر لها كمنحة او صدقة
أو إحسان أو وسيلة دعائية وترويجية .ويمكن تناول مسؤوليات شركة ريف االجتماعية والتنموية والبيئية وفق مستويين أساسيين-:

المستوى األول
وهو المستوى الداخلي والذي يتعلق بالبيئة الداخلية في الشركة ومدى استقرارها وتماسكها وكذلك يتعلق بمسؤوليات الشركة تجاه موظفيها
والعاملين فيها .وفي اطار العمل على تعزيز هذا المستوى قامت الشركة باستكمال االنظمة والسياسات واالدلة ذات الصلة بالجوانب المختلفة
لبيئة وعمل الموظفين ومن ابرزها :
وجود نظام إداري ووظيفي واضح من حيث األوصاف والمهام الوظيفية ومن حيث الحقوق والواجبات ....
وجود أدلة مالية ومشتريات وسياسة واضحة ومتوازنة لتدريب وبناء قدرات وتطوير الكادر الوظيفي
وجود دليل للحوكمة ودليل لشؤون الموظفين ....
مشاركة العاملين والموظفين في اتخاذ القرارات
استطالع دوري لمستوى الرضا الوظيفي للعاملين
قيام الشركة بتنظيم انشطة اجتماعية/ترفيهية وبشكل دوري للموظفين

المستوى الثاني
وهو المستوى الخارجي والمتعلق بالمسؤوليات االجتماعية والتنموية تجاه الفئات المستهدفة والمستفيدة ،ويتمثل هذا المستوى في سعي
الشركة الدائم وحرصها على عدالة تمويالتها المقدمة وعلى المضمون والفحوى التنموي لهذه التمويالت ،وبالتالي صيانة األثر
االجتماعي والتنموي والبيئي للمشاريع الممولة من قبل الشركة حيث تتمثل األهداف االجتماعية والتنموية للشركة بما يلي:
-

المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والعادلة
المساهمة في مكافحة الفقر في الريف وتحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للمزارعين والفالحين
المساهمة في توفير فرص العمل وتشغيل العاطلين عن العمل عبر التشغيل الذاتي أو المأجور
المساهمة في تعزيز األمن الغذائي األسري والعام في الريف
المساهمة في تعزيز الدور االجتماعي واالنتاجي للمرأة الريفية وللشباب بشكل عام
المساهمة في توسيع وتعزيز اليات ومنهج العمل الجماعي والتعاوني
المساهمة في مكافحة الفقر

ويتم تتبع وتقييم اثر تمويالت الشركة على الجوانب التنموية واالجتماعية والبيئية لحياة الفالحين والمزارعين من خالل الدراسات
واستطالعات الرأي والمسوح الميدانية والتي تقوم بها دائرة البحث والتطوير ،وفي هذا االطار قامت الدائرة خالل  7033بما
يلي:
-

تحديث دراسة " االثار التنموية لتمويالت شركة ريف "
تحديث دراسة " اثر تمويالت ريف على التنمية الريفية/الزراعية المستدامة "
تحديث دراسة " اثر تمويالت ريف على مكانة ودور المرأة الريفية "
تحديث دراسة " االحتياجات التمويلية للمزارعين والفالحين في ريف الضفة وقطاع غزة "
استطالع رأي حول الرضا الوظيفي
22

-

استطالع رأي حول االولويات التمويلية/االقراضية في قطاع غزة وفي ريف الضفة الغربية

كما يوجد لدى الشركة عدد من المنتجات التمويلية/االجتماعية والتي تندرج في اطار مسؤوليتها االجتماعية  ،وهي :
-

منتج تمويلي/تعليمي للطلبة الملتحقين بالجامعات المحلية
منتج تمويلي خاص بالفئات الفقيرة من المزارعين والفالحين ( قروض حسنة بدون فوائد )
منتج تمويلي لذوي االحتياجات الخاصة
قروض الموظفين

وباالضافة الى ما سبق فان الشركة تعتمد في عملها على االستجابة السريعة والمرنة وااليجابية لتداعيات "الكوارث الطبيعية"
على المستفيدين من المزارعين والفالحين.
وعلى العموم فان فلسفة الشركة ووجهتها التمويلية األساسية تستند إلى التمويل التنموي وليس التجاري المجرد ،األمر الذي
يجعل مسؤولياتها االجتماعية والتنموية والبيئية تحتل مكانة جوهرية ومحورية في عملها.

23

ابرز المؤشرات االجتماعية والتنموية والبيئية
في عمل شركة ريف

السنة

المؤشر

7030

7033

7037

7036

7035

7034

7033

مؤشرات اجتماعية وجندرية للمستفيدين من تمويالت شركة ريف
نسبة المقترضين الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني/النسبي
نسبة المقترضين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع  /الشديد
نسبة المقترضين محدودي الدخل ( ذوي الدخل المحدود )
نسبة النساء من إجمالي عدد المستفيدين/المقترضين
نسبة المستفيدات اللواتي أسهمت القروض المقدمة لهن في تحسين مكانتهن داخل أسرهن
نسبة عدد النساء في عضوية مجلس اإلدارة
نسبة عدد النساء في اإلدارة التنفيذية
نسبة المقترضين الذين تقل أعمارهم عن  67سنة
نسبة المقترضين الذين تزيد أعمارهم عن  42سنة
نسبة المقترضين الحاصلين على مستوى تعليم جامعي فأعلى
نسبة المقترضين الحاصلين على شهادة التوجيهي فقط
نسبة المقترضين الذين يزيد عدد أفراد أسرهم عن  3أفراد
نسبة المقترضين المنتسبين ألطر وجمعيات مهنية/تعاونية ونقابية/خيرية
نسبة المقترضين الذين يملكون  30دونمات فأقل

%6057
%36
%3056
%3256

%34

%6752
%7755
%4354
%3554
%2455

%32
%7253
%77

%5653
%7
%6757
%5752
%6554
%3354
%2353

%252

%6256
%352
%7253
%5755
%7252
%75
%2552

%3254
%3352
%34
%70
%4552
%3556
%77
%6353
%0
%32
%5252
%7253
%3052
%4253

%66

%70
%30
%4252
%32
%4654
%3556
%7454
%50
%0
%7353
%4656
%7656
%70
%4756

مؤشرات بيئية
%6552
%72
%3552

نسبة المشاريع الممولة التي أسهمت في تطوير الحدائق المنزلية
نسبة المشاريع الممولة التي أسهمت في استصالح وزراعة أراضي جديدة
نسبة المشاريع الممولة التي ال تستخدم الكيماويات كليا أو جزئيا
نسبة المشاريع الممولة المقامة في مواقع غير مالصقة وبعيدة عن المناطق السكنية
نسبة المشاريع الزراعية/النباتية الممولة التي تعتمد على األسمدة الطبيعية بشكل رئيسي
نسبة المشاريع الزراعية/الحيوانية الممولة التي يتم استخدام نفاياتها في تسميد التربة

%7353
%7253
%3354
%4453
%24
%3457

24

%6555
%6354
%56
%3353
%43
%40

%64
%22
%2656

مؤشرات أخرى ذات صلة برضا المستفيدين وعدالة التمويل
نسبة المقترضين الذين عبروا عن حاجتهم إلى قروض جديدة
نسبة المقترضين الذين يعتقدون بان تمويل مشاريعهم قد ارتبط بدراسة جدوى
نسبة المقترضين الذين يعتقدون بان نسبة األرباح والرسوم المعتمدة معقولة ومتوازنة
نسبة المقترضين الذين أشاروا إلى أنهم مطلعين على كافة شروط الحصول على القرض
نسبة المقترضين الذين أشاروا إلى معرفتهم باإلجراءات المتبعة في حال تعثرهم بالسداد
نسبة المقترضين الذين أشاروا إلى أنهم قراوا اتفاقية القرض كاملة قبل التوقيع عليها
نسبة المقترضين الذين يعتقدون بان الضمانات والكفاالت المطلوبة هي مقبولة بشكل عام
نسبة المقترضين الذين يعتقدون بان إجراءات تقديم وصرف القرض هي مقبولة بشكل عام

%4454

%5754

%2252
%2457

%4653
%4552

%3056
%23
%36
%24
%25
%32

%32

%3252
%23
%32
%24
%22
%32

%4752
%43

%5352

%4555
%4252

مؤشرات ذات صلة بأثر القروض
نسبة المقترضين الذين يقرون باألثر االيجابي العام للقروض في تحسين مستوى معيشتهم
معدل عدد العاملين باجر الذين شغلهم المشروع الواحد الممول من قبل الشركة
معدل عدد العاملين بدون اجر الذين شغلهم المشروع الواحد الممول من الشركة
نسبة المقترضين الذين يقرون باألثر االيجابي العام للقروض على موقعهم المجتمعي
نسبة المقترضين الذين يقرون باألثر االيجابي العام للقروض في تعزيز ثقتهم بأنفسهم
نسبة المشاريع الزراعية الممولة التي تولد دخال شهريا ألصحابها يصل الى  70400شيكل
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%4355

%2356
0574
3564
%3452
%2753

%4752
0573
354

%2557
%4355
%42

%4252
0564
352

%2052
%2453
%24

%3255
%3254
%27

المتابعة والرقابة والتدقيق
انسجاما مع توجهات الشركة وفي إطار مساعيها الرامية الى تعزيز منهجية الرقابة والتدقيق والتقويم/التصويب في كافة جوانب حياتها
وعملها ،فقد تم تعيين مدقق داخلي للشركة في اواسط  ، 2112حيث قام بالعمل على مراجعة االجراءات والسياسات واالنظمة المعتمدة لدى
الشركة والتحقق من مدى تطبيقها وااللتزام بها  ،و مراجعة ميزانيات الشركة السنوية الصادرة عن مدققي الحسابات  .كما قام بزيارة كافة
الفروع والمكاتب لمتابعة العمل فيها وبهدف االطالع على الجوانب المختلفة لواقع هذا العمل ،والتأكد من سالمة اجراءات وسياسات المنح
 ،..واستخالص الجوانب االيجابية والخالقة لتعزيزها وتعميمها ،وإعادة تصويب الجوانب السلبية والمعيقة للعمل.

الوضع التنافسي للشركة
يعمل في مجال التمويل الصغير وفقا لمعطيات الشبكة ( شراكة ) نهاية كانون اول  8 ، 2112مؤسسات إقراض منضوية تحت مظلة
شبكة مؤسسات االقراض الفلسطينية  ،وتعمل هذه المؤسسات من خالل  95فرع ومكتب في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،وبلغت قيمة
المحفظة االئتمانية التي تعمل بها  223,481,854دوالر كما هي في نهاية كانون اول  2112وبعدد مستفيدين وصل الى ( ، 82,912
حيث تشكل هذه المحفظة حوالي  %28من حجم الطلب الكامن على اإلقراض الصغير في الضفة والقطاع ) .في حين كانت قيمة هذه المحفظة
في نهاية  2115قرابة  157.7مليون دوالر وبعدد مستفيدين وصل الى  29,429مستفيدا.
وفي هذا السياق ،وبالرغم مما حققته الشركة منذ تأسيسها عام  2118من نمو وحضور بارز  ،استمر حتى نهاية ، 2114حيث استطاعت
الشركة خالل هذه الفترة القصيرة أن تشكل منافسا قويا للشركات ومؤسسات التمويل الصغيروان تصل إلى موقع متقدم من حيث حصتها
السوقية وحجم نمو المحفظة واالنتشار ،حيث كانت تحتل المركز الرابع في حينه  ،اال انها تراجعت حسب تقرير شراكة نهاية كانون أول
 2115الى المركز الخامس من حيث المحفظة القائمة بعد كل من فاتن و UNRWAوفيتاس واكاد واستمر هذا التراجع لتصل الى المركز
السابع في نهاية كانون اول  .2112وبالمقابل ما زالت الشركة تحتل المرتبة األولى على صعيد مؤسسات التمويل الصغير العاملة في
التمويل الزراعي حيث تشكل الزراعة قرابة  %47من محفظتها .

مكانة شركة ريف في سوق االقراض الصغير بالمقارنة مع مؤسسات االقراض الصغير المنضوية في إطار شراكة
عدد القروض
النشطة كما هي في
نهاية 7033

حصة الزراعة من
إجمالي المحفظة في
نهاية 7033

فاتن

 19سنة

112,879,347

39,712

%9.51

فيتاس

 22سنة

35,817,187

8,275

%2.14

UNRWA

 22سنة

12,811,249

17,171

%2.59

ريف

 9سنوات

9,878,294

3,152

%42.78

اكاد

 24سنة

12,214,132

4,579

%31.59

اصالة

 21سنة

13,159,598

4,489

%22.27

ابداع

 3سنة

11,152,425

8,815

%12.12

PDF

 22سنة

7,281,218

829

%9.9

223,481,854

82,912

اسم المؤسسة

المجموع

مجموع محفظة
عمر المؤسسة
بالسنوات منذ نشأتها القروض  $كما هي
في نهاية 7033
وحتى نهاية 7033
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وبالرغم من المخاطر الجمة الكامنة والمترتبة على العمل في القطاع الزراعي والذي أدى إلى إحجام مؤسسات اإلقراض الصغير والقطاع
المصرفي بكامله عن العمل في هذا القطاع حيث لم تشكل نسبة حصة الزراعة من إجمالي التسهيالت االئتمانية للبنوك في نهاية الربع الثاني
من  2112سوى  %1.2فقط ( سلطة النقد  ،النشرة االحصائية الربعية – الربع الثاني  ، ) 2112وبالنسبة لمؤسسات االقراض الصغير
فقد بلغت حصة الزراعة في محافظها وفقا لتقرير شراكة في نهاية كانون اول  ( 2112شركة ريف  ،%47اصالة  ،%22اكاد ،%31
فاتن  ،%11اونروا  ،%7صندوق التنمية الفلسطيني  ،%11ابداع  ،%12فيتاس  . ) %2إال أن التزام الشركة العالي ومسؤولياتها
التنموية حيال هذا القطاع الحيوي واالستراتيجي  ،هو ما شكل المحرك االساسي لالستمرار في العمل مع هذا القطاع ومواجهة كافة المخاطر
والتحديات والسعي لتذليلها .

العالقات الخارجية واالنشطة مع المؤسسات االخرى والشريكة
تتمتع الشركة بعضوية العديد من الشبكات المحلية واإلقليمية فهي عضو في الشبكة الفلسطينية للتمويل الصغير (شراكة) وفي الشبكة
العربية للتمويل الصغير(سنابل) كما أنها عضو في االتحاد اإلقليمي للتمويل الريفي للشرق األدنى وشمال أفريقيا ،وترتبط الشركة أيضا
باتفاقيات تعاون وتبادل معلومات وخبرات مع مؤسسات في األردن والمغرب وتركيا وايطاليا.
عملت الشركة وخالل الفترة الماضية على تحسين عالقاتها مع الكثير من المؤسسات الدولية والبنوك المحلية وغيرها من المؤسسات المحلية
الشريكة وذلك لالستفادة من خبراتها وعالقاتها مع اآلخرين ومن أهم هذه المؤسسات -:
* مؤسسة اتيموس االيطالية  :ما زالت عالقة الشركة مع المؤسسة االيطالية قائمة فشركة ريف عضو هيئة عامة في مؤسسة اتيموس
وهي مؤسسة اجتماعية ايطالية أسست لخدمة القطاع التعاوني بما فيها الجمعيات الزراعية والتعاونية على مختلف أنشطتها في ايطاليا
باإلضافة إلى خدمة قطاع اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر وهي فعليا تقوم بإنشاء مؤسسات تمويل صغير في أماكن مختلفة من العالم ومن
أهدافها أيضا تقديم استشارات مالية وفنية.
* بنك فلسطين  :ما زالت اتفاقية ال شركة مع بنك فلسطين إلدارة المحفظة في كل من الضفة وغزة قائمة مما يتيح للشركة منح المزيد من
القروض بكفالة أشخاص لديهم حسابات في البنك وهذه االتفاقية ساعدت الشركة بشكل كبير في خفض نسبة القروض المشكوك في تحصيلها
.
* بنك القدس  :ما زالت االتفاقية مع بنك القدس قائمة إلدارة المحفظة في الضفة وغزة ،وهذه االتفاقية تتيح للشركة خفض المخاطر الناتجة
أيضا عن منح القروض وذلك بعمل تفاويض بنكية على حسابات الكفالء في هذا البنك كما تتيح للمستفيدين فتح حسابات دون تكاليف إضافية
.
* البنك اإلسالمي العربي  :جددت الشركة اتفاقية إدارة قروض مع البنك اإلسالمي وذلك في إطار سعيها لبناء شبكة تعاون مع المؤسسات
المالية الفلسطينية بأنواعها و تهدف االتفاقية باألساس إلى االنفتاح على تجارب البنوك اإلسالمية والتعاون معها في مجاالت التدريب ومنح
القر وض إضافة إلى مساعدة الشركة في رفع نسبة السداد من خالل خدمة الشريحة التي تتعامل مع البنوك اإلسالمية .
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الورش واالجتماعات التي شاركت فيها الشركة باالضافة الى الورش واالجتماعات التي عقدتها
اسم الورشة أو االجتماع ....
المشاركة في ورشة عمل مع  / UNDPبرنامج ديب لمناقشة كل ما يتعلق بالتقارير المطلوبة من المؤسسات الشريكة.

التاريخ
7033/2/75

المشاركة في ورشة عمل عقدت في مقر مؤسسة اصالة  ،وبتنظيم من قبل شبكة شراكة وبحضور شركة استشارات وتدقيق 7033/2/63
لمناقشة نظام المحاسبة الجديد.
تم عقد اجتماع مع برنامج ديب لمناقشة تمويل مشاريع للخريجين الزراعيين.
نهاية شهر 7033/2
عقدت الشركة اجتماع مع وزارة العمل لبحث اليات تطبيق المادة التي يتضمنها قانون العمل والمتعلقة بذوي االعاقة ودمجهم في بداية شهر 7033/2
سوق العمل وكذلك بحث فرص تطبيق ذلك في شركة ريف.
الحق
واقع
"
عنوان
تحت
الورشة
عقدت
حيث
االعاقة
ذوي
االشخاص
المشاركة في ورشة عمل اقامتها وزارة العمل لبحث حقوق
7033/2/30
في العمل الالئق لالشخاص ذوي االعاقة في القطاع الخاص ".
المشاركة في دورة تدريبية تحت عنوان " قضايا وتطبيقات الحقوق العمالية في قانون العمل الفلسطيني " وذلك بدعوة من النصف الثاني من
المؤسسة العربية/االوروبية لالستشارات والتدريب .
شهر4
عقد ورشة عمل في مقر جامعة القدس  /رام الله لترويج رسالة واهداف ودور الشركة التنموي وطبيعتها وسياساتها واليات
عملها  ،حيث حضر الورشة  70طالب من طلبة الماجستير في الجامعة تخصص بناء وادارة مؤسسات.

7033/2/72

شاركت الشركة في ورشة عمل عقدت في رام الله حول تسجيل االموال المنقولة .

7033/2/72

المشاركة في مؤتمر المستهلك الثالث تحت عنوان تقييم مدى اعتماد مؤسسات االقراض والبنوك معايير حماية المستهلك

شهر7033/5

االجتماع مع جمعية مركز تطوير المشاريع الصغيرة في القدس لمناقشة تدريب المستفيدين من مدينة القدس وقد تم توجيههم
إلى مشروع ديب

شهر 7033/5

المشاركة في اجتماع بين اعضاء شراكة مع سلطة النقد لمناقشة نسبة الرفع المالي للمؤسسات إضافة إلى مناقشة المخصصات

شهر 7033/5

المشاركة في ورشة عقدت في وزارة الزراعة لمناقشة دراسة اثر تمويالت ايفاد على الزراعة والريف عموما

7033/3/33

االجتماع في مقر الشركة الرئيسي مع مندوبين من مجلس التشغيل في محافظة اريحا

7033/7/5

حضور اطالق النقاط التوجيهية لسوق العمل وبرنامج تشغيل النساء في مراكز تولصل والذي عقد في رام الله/جراند بارك

7033/7/2

الموارد البشرية والبنية الداخلية للشركة
يوجد في الشركة حاليا ثالثة دوائر رئيسية باإلضافة إلى المدير العام والمدقق الداخلي وهي دائرة التمويل  ،الدائرة المالية واإلدارية ودائرة
البحث والتطوير  ،ووصل عدد الموظفين االجمالي في نهاية  2112الى  47موظف وموظفة  ،منهم  12موظفة  .وبلغ عدد موظفي
االقراض الميدانيين  23منهم  3اناث .ويتوزع هؤالء الموظفون على  4فروع ( نابلس ،رام الله ،الخليل ،غزة ) و  7مكاتب ( سلفيت،
طولكرم ،قلقيليا ،جنين  ،يطا ،بيت الهيا ،خان يونس) باالضافة الى االدارة العامة/المركزية .اما على صعيد مستويات التحصيل االكاديمي
للموظفين والعاملين في الشركة فهي كما يلي  :الحاصلين على درجة الماجستير  5موظفين ويشكلوا  ، %11.2الحاصلين على درجة
البكالوريوس  37موظف ويشكلوا ، %78.7الحاصلين على درجة الدبلوم  3موظفين ويشكلوا  ، %2.4الحاصلين على التوجيهي فقط 2
موظف ويشكلوا  . %4.3ويتميز الجهاز التنفيذي بتنوع في مجاالت التخصص والتي تضفي بعدا تكامليا في العمل حيث أن هناك تخصصات
في مجال اإلدارة والمحاسبة والعلوم المالية واإلدارية والعلوم االجتماعية والزراعية  ،هذا باإلضافة إلى تميز جزء من الكادر الوظيفي
بخبرات ومهارات كافية في مجال االتصال والتواصل وبناء العالقات مع اآلخرين .وفي إطار جهود الشركة وسعيها الدائم لتطوير القدرات
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واإلمكانيات المهنية والفنية للعاملين والموظفين فيها فقد قامت خالل  7033بالمشاركة في العديد من الدورات التدريبية و تنظيم دورات
تدريبية  ،حيث شملت هذه الدورات العديد من الموضوعات الهامة والتي تقع في صلب عمل الشركة  ،وقد شارك فيها أكثر من  74من
الموظفين والعاملين في الشركة .

والجدول التالي يوضح األنشطة التدريبية في الشركة خالل العام : 2016
مكان إقامة الدورة

عدد الموظفين
المستفيدين

عنوان الدورة

الرقم

3

Interviewing and Recruitment
Management

جمعية الهالل االحمر في البيرة

7

7

ادارة الوقت ومهارات االتصال ونماذج العمل

جمعية الهالل االحمر في البيرة

2

6

نماذج العمل

جمعية الهالل االحمر في البيرة

6

5

ادارة وتحصيل ائتمان االفراد

المعهد المصرفي الفلسطيني/غزة

6

4

دبلوم اقراض المشاريع الصغرى والصغيرة
والمتوسطة

فندق حياة نابلس ،المعهد المصرفي
الفلسطيني/رام الله

5

3

شهادة ضابط ائتمان معتمد

المعهد المصرفي/غزة

7

2

قضايا وتطبيقات الحقوق العمالية في قانون
العمل الفلسطيني

المؤسسة العربية االوروبية للتدريب
والبحث/رام الله

7

2

التسويق الفعال لمؤسسات التمويل الصغير

مؤسسة قيادات/رام الله

7

4

التميز في خدمة العمالء/المستفيدين

االتحاد النسائي/رام الله

6
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Advance Excel

وزارة االتصاالت/رام الله

3

33

ورشة تدريبية داخلية حول الدليل المالي ودليل
المشتريات في الشركة

االدارة العامة للشركة

2

37

ورشة تدريبية نظمتها سلطة النقد حول نظام
التقارير االئتمانية

غزة/فندق المشتل

6

اكبر خمسة مساهمين في شركة ريف للتمويل
-1
-2
-3
-4
-5

اإلغاثة الزراعية – عدد األسهم المكتتب بها  1,555,111سهم – بنسبة % 91.5
مؤسسة بنك اتيكا – عدد األسهم المكتتب بها  31,111سهم – بنسبة %1.8
اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف -عدد األسهم المكتتب بها 14,511سهم – بنسبة %1.85
شركة دواجن فلسطين – عدد األسهم المكتتب بها  11,111سهم – بنسبة % 1.59
جمعية المهندسين الزراعيين – عدد األسهم المكتتب بها  11,111سهم – بنسبة % 1.59
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ويبلغ عدد المساهمين من المؤسسات واألفراد  31مساهما .وتتوزع هذه االسهم على المؤسسات والتعاونيات واالفراد المساهمين
على النحو التالي:
المؤسسات والجمعيات التعاونية  %94من اجمالي اسهم الشركة ،والباقي  %2هي شركات خاصة وافراد.

مجلس االدارة
يبلغ عدد اعضاء مجلس االدارة  7اعضاء  ،وتشكل النساء  %14.3من هذه العضوية
اسماء اعضاء مجلس االدارة
الرقم

االسم

المنصب

1
2
3
4
5
2
7

عصام ابو الحاج
منيف نظام سليمان
شحادة بدر الدين
منال لطفي طاهر
اسامة حرز الله
وائل بشارية
احمد فؤاد خضر الشافعي

رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة
امين السر
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة

الشركاء
من اهم وابرز شركاء شركة ريف-:
مؤسسات اهلية  :االغاثة الزراعية  ،جمعيات المزارعين  ،جمعية المهندسين الزراعيين ....الخ
جامعات فلسطينية  :مثل ،جامعة القدس المفتوحة ،الجامعة العربية االمريكية ،جامعة خضوري/النجاح ،جامعة ابو ديس ،جامعة
فلسطين/غزة.
مؤسسات القطاع الخاص  :شركات االستشارات والتدقيق ،شركة بيسان
المؤسسات الحكومية  :وزارة الزراعة  ،وزارة العمل ...
مؤسسات تمويلية  :البنوك المحلية ،صندوق الضمان الفلسطيني االوروبي ،مؤسسة سند ،برنامج االمم المتحدة االنمائي . UNDP
مؤسسات شبه حكومية  :صندوق التشغيل الفلسطيني  ،صندوق االستثمار الفلسطيني ....
الشبكات المحلية واالقليمية  :شبكة شراكة  ،شبكة سنابل  ،اتحاد شمال افريقيا والشرق االدنى للبنوك والمؤسسات الزراعية...
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قصص نجاح وفعاليات وأنشطة الفروع خالل العام 2112

فرع الخليل/جنوب الضفة
 -1ابرز األنشطة التي قام بها او شارك فيها موظفو الشركة والتي تم خاللها ترويج خدمات وفعاليات وأنشطة الشركة
النشاط

تاريخ النشاط

تاريخ النشاط

موقع النشاط

موقع النشاط

النشاط

2112/11/17

المرأة 2112/11/17
المشاركة في مهرجان تذوق جمعية
الريفية/الخليل
زيت الزيتون

ورشة ترويجية بالتعاون مع جمعية السموع
التعاونية/السموع
مديرية زراعة يطا

2112/11/21

لقاءات ترويجية مع مديرية يطا
الزراعة والشؤون االجتماعية

2112/11/21

المنطار

2112/11/22

المشاركة في ورشة حول وزارة الزراعة 2112/11/22
في الخليل
استراتيجية القطاع الزراعي

2112/11/27

المشارة في ورشة عمل حول الشؤون
القرض الحسن لذوي االحتياج االجتماعية/يطا

2112/11/31

2112/11/31

المشاركة في ورشة مع الخليل/فندق ابو 2112/11/2
مازن
اوكسفام ووزارة الزراعة
الخليل

2112/11/5

زيارة ترويجية لعدة مؤسسات

2112/9/19

المشاركة في مهرجان العنب الخليل
الفلسطيني

2112/9/2

2112/9/2

نشاط ترويجي شمل عدد من يطا
المؤسسات والمحال التجارية

2112/9/4

2112/11/7
و2112/11/14

زيارات ترويجية لجمعية بني بني نعيم
نعيم الخيرية

2112/11/21

لقاء ترويجي مع جمعية جمعية
التعاونية
المنطار التعاونية
المشاركة في يوم التوظيف الخليل
المهني في الخليل
ورشة ترويجية للنساء
زيارة
الصحة

ترويجية

جمعية
التعاونية

السموع

لمبنى الخليل

2112/9/27

زيارة ترويجية الى اذنا

بلدة اذنا

زيارات ترويجية

ترقوميا وبيت اوال

نشاط ترويجي شمل عدد من يطا
المؤسسات والمحال
ورشة ترويجية في اذنا

بلدية اذنا

 -7من قصص النجاح
قصة نجاح مشروع محل متخصص بالمنتجات الزراعية والتراثية واالكالت الشعبية ( زيت وزعتر)/للسيدة شيرين سمير دودين
وزوجها فراس دودين من دورا-الخليل
السيدة شيرين وزوجها فلسطينيا الجنسية يعيشان في مدينة دورا ( ألهجره) آباء لخمسة أبناء أصغرهم في الصف الخامس
األساسي  ،كأي أسرة فلسطينيه يسعيا لتحصيل لقمة عيش كريم وتربية أبنائهم تربية صالحه  ،بدا الزوج في العمل في مجال
تنظيم المعارض الزراعية المتخصصة ووجد نجاحا باهرا في هذا المجال حيث قام بتسجيل شركة (شركة ليما للمنتجات الزراعية
) ليستطع الحصول على عروض أسعار لتنظيم المعارض بشكل رسمي .نجح السيد فراس في تنظيم العديد من المعارض
والمهرجانات كان من أشهرها مهرجان حلحول للعنب ومهرجان الخليل للتراث الشعبي وتقوم زوجته وأبناءه بمساعدته في
التجهيزات فبدا وزوجته بالتفكير بافتتاح محل متخصص بالمنتجات ألزراعيه والتراثية واألكالت الشعبية وعمل المخلالت بشتى
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أنواعها فتقدم للحصول على قرض بقيمة  34000دوالر بهدف فتح المحل وتطويره بالشكل الذي يجد نجاحا ورضى الناس من
حوله  .منحت الشركه السيدة شيرين وزوجها السيد فراس قرضا بقيمة  34000دوالر وقام بتجهيز وبدا العمل بشكل ممتاز حيث
عمل على الدعاية واإلعالن بشكل كبير وبخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي واليوم تصل منتجاته كافة محافظات الوطن بل
والقت نجاحا أيضا في الخارج  ،حيث يقوم بتامين الطلبيات إلى أصدقائه في أميركا واألردن واليوم يعتبر زيت وزعتر في منطقة
دورا عنوان واضح للراغبين في تناول االكالت الشعبية والملتوت والمخلالت .

قصة نجاح مشروع تربية النحل /للسيد جبر عبد الله احمد رجوب من بلدة دورا  -الخليل
السيييد جبيير عبييد اللييه احمييد رجييوب ،مييواطن مييين مييواطني بلييدة دورا – الخليييل ،متييزوج ولديييه خمسيية أبنيياء ،حييييث أن
زوجتيييه تعميييل مدرسييية فيييي الميييدارس الحكوميييية .والسييييد رجيييوب يعميييل منيييذ نعوميييه أظيييافره عليييى تربيييية النحل،ودخليييه جييييد
ومنيييتظم و يوجيييد لدييييه بييييت وسييييارة مليييك .وقيييد حصيييل المشيييروع عليييى  8قروض/تميييويالت مييين شيييركة رييييف منيييذ 2117
وحتيييى  2112بقيمييية تصيييل اليييى حيييوالي  121,111دوالر  ،وتوسيييع المشيييروع منيييذ ذليييك التييياريخ مييين  211خليييية نحيييل
الييى  2111خلييية فييي  2112موزعييات فييي أميياكن عديييدة( ميين الخليييل جنوبييا إلييي نييابلس شييماال) .وقييد حصييل السيييد جبيير
علييى جييائزة افضييل مقتييرض ميين شييبكة شييراكة بنيياء علييى ترشيييح ميين شييركة ريييف .يشييكل دخييل المشييروع حييوالي %81
مييين دخيييل األسيييرة الكليييي ،حييييث أن المنتجيييات تلبيييي احتياجيييات السيييوق وييييتم تسيييويق المتبقيييي مييين المخيييزون مييين خيييالل
معيييارض محليييية و دوليييية .ويشيييغل المشيييروع حالييييا  11عميييال ميييدفوعي االجييير باالضيييافة اليييى صييياحب المشيييروع وزوجتيييه.
وقييد اسييهم المشييروع فييي تعليييم افييراد االسييرة واالعتنيياء لهييم  ،وتمكييين االسييرة ميين الحصييول علييى خييدمات طبييية نوعييية ،
واالرتقاء بمستوى معبشة االسرة  ،باالضافة الى االسهام في اعالة  11اسر للعاملين في المشروع.
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فرع رام الله/وسط الضفة
 -3ابرز األنشطة التي شارك فيها موظفو الشركة والتي تم خاللها ترويج خدمات وفعاليات وأنشطة الشركة
موقع النشاط

تاريخ النشاط

تاريخ النشاط

النشاط

 7033/37/30زيارة متابعة وترويج
 7033/30/70ترويج /توزيع بروشورات
 7033/30/75لقاء ترويجي

سلفيت
بيت لقيا
كفر نعمة/المجلس

7033/30/32
7033/30/76
7033/30/74

 7033/30/72ترويج/توزيع بروشورات
ترويج وتوزيع بروشورات
7033/5/37

سنجل
خربثا المصباح

7033/33/72
-34
7033/33/32

النشاط

موقع النشاط

رام الله
ترويج ميداني/بروشورات
زيارة ترويج للمجلس القروي خربثا بني حارث
صفا،بيت عور
ترويج/توزيع بروشورات
التحتا
زيارة متابعة وتوزيع بروشور بيت عور الفوقا
دورة تدريبية حول وضع خطة رام الله
انتاجية

 -7من قصص النجاح
قصة نجاح اقامة مشروع صالون للسيدات/لصاحبته السيدة والء شلطف من رام الله
السيدة والء شلطف امراة مطلقة تعيش مع والدتها و عائلة اخيها ،و تبلغ من عمر 31سنة وهي من سكان مدينة رام الله كانت
تعمل لدى احدى صالونات التجميل النسائية حيث ان لديها خبرة ال تقل عن سبع سنوات في هذا المجال وهي ذات سمعة حسنة
في مجال عملها االمر الذي شجعها لالستقالل و فتح مشروع خاص بها .
و من هنا توجهت لشركة ريف للتمويل الخذ قرض بقيمة  3111دوالر لشراء معدات لصالونها الخاص حيث انها قامت بافتتاح
صالون تجميل كامل يوجد فيه قسم خاص للعرائس و قسم عناية بالبشرة ،اضافة الى قسم لبيع كماليات العرائس  ،و هي تعمل
في الصالون مع خالتها و بسبب سمعتها الجيدة في عملها .بدا المشروع يعمل من اول شهر حيث ان صافي ربح اول شهر كان
 2511شيكل و بدا بتزايد حيث ان المقترضة زاد ربحها بعد الشهر الثالث بقيمة الضعف ،و بالتالي تحسن المستوى المعيشي
للعائلة بشكل كبير و قامت بشراء اجهزة و ادوات حديثة للصالون و من اهم تطلعات المقترضة المستقبلية هي فتح اكاديمية تجميل
لتعليم التجميل بمختلف نواحيه  ،و من وجهه نظر المقترضة اهم اسباب نجاح مشروعها هو حبها للمهنة و اصرارها على النجاح
اضافة الى خبرتها و العمل على تطوير نفسها عن طريق المتابعة و اخذ دوارات لتقويتها و تطويرها في عملها بشكل مستمر .
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قصة نجاح تطوير مشروع منجرة/لصاحبها محمد احمد ابراهيم من دير بزيع/رام الله
صاحب المشروع هو محمد أحمد ابراهيم من قرية دير ابزيع غرب رام الله ،وهو اعزب وال يتجاوز عمره  75عام ،ووالد المقترض
رجل عاطل عن العمل ووالدته كذلك .والمقترض كان يعمل في النجارة براتب شهري يقدر بحوالي  6000شيكل ،اال ان السيد
محمد شاب طموح ويحلم بان يكون له عمل مستقر،فقرر انشاء منجرة في قرية ديرابزيع .في تاريخ  7033/03/02قام بتسميتها
منجرة االخوة وقام بتشغيل اثنان من اخوته في المنجرة.
بعدما عانى من مشكلة في حجم االنتاج ونوعيته بسبب قدم الماكينات الموجوده لديه وحاجته لماكينات ال يملكها ،تقدم بطلب
للحصول على تمويل من شركة ريف في تاريخ 7033/37/04بمبلغ  $30000دوالر لتطوير مشروعه ،وقد اسهم حصوله على
القرض في تطوير انتاجه وزيادة دخل السيد محمد أحمد ابراهيم ،كما من المتوقع ان يسهم تطوير المشروع في مساعدة شقيق
المقترض الذي يعمل في المنجرة على اكمال بناء منزله.
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فرع نابلس
 -3ابرز االنشطة والفعاليات التي شارك فيها موظفو الشركة والتي تم خاللها ترويج خدمات وفعاليات وأنشطة الشركة
تاريخ النشاط
2112/11/12

النشاط/الفعالية

عدد المشاركين/المشمولين

موقع النشاط

ذوي 7
اتحاد
اقامة ورشة حول التمكين االقتصادي مقر
االحتياجات في نابلس
واالجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة

2112/12/12

اقامة ورشة ترويجية للنساء

مقر جمعية المرأة 12
الريفية في جماعين

2112/3/23

اقامة ورشة ترويجية للنساء

بلدية سلفيت/سلفيت

11

2112/5/4

المشاركة في يوم تعريفي مفتوح للنساء

مقر منظمة شباب الغد 12
في نابلس

2112/11/12

حملة ترويجية/تسويقية ليوم واحد وتوزيع عتيل
الغصون
مواد دعائية

2112/2/1

المشاركة في معرض المنتجات الريفية طولكرم
الفلسطينية من خالل وجود زاوية للشركة

7و2112/12/8

المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي جامعة خضوري في افراد ومؤسسات وفعاليات
زراعية/تنموية محلية ودولية
طولكرم
الثالث للزيتون في فلسطين

2112/2/12

،

زيتا،

دير شمل كافة المحالت التجارية
باالضافة لعدد من االفراد
مؤسسات وافراد وتعاونيات

لقاء تعريفي بالشركة وبناء عالقات تعاون جامعة القدس المفتوحة رئيس الجامعة
التنفيذية العليا
في طولكرم
مع جامعة القدس المفتوحة

2112/1/21
3،و9و2112/2/18

زيارات ترويجية  ،وزيارة مشاريع ممولة

وادارتها

الفارعة ،مجموعات من الفالحين
طوباس،
والمزارعين والتعاونيين
طمون ،عمورية

2112/2/21

زيارات ترويجية  ،وزيارة مشاريع ممولة

قلقيليا  ،عزبة سلمان

عدد من المزارعين

2112/2/22

المشاركة في يوم تعريفي مفتوح

خلة العامود/نابلس

بنوك ومؤسسات اقراض

2112/3/22

زيارات ترويجية مع االغاثة الزراعية

قلقيليا  ،مسحة

مزارعين ومشاريع ممولة

2112/4/18

المشاركة في ورشة الضمان االجتماعي

نابلس

عدد من المؤسسات واالطر

2112/11/9

المشاركة في يوم التوظيف

نابلس

مؤسسات وخريجين

2112/12/7

المشاركة في يوم التوظيف

بيتا/نابلس

مؤسسات وخريجين
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 -7من قصص النجاح
قصة نجاح مشروع انشاء وزراعة بيت بالستيكية  /للسيد جاسر عبد الغني صالح من عزبة شوفة/طولكرم
السيد جاسر عبد الغني جاسر صالح من مواليد عزبة شوفة – طولكرم في  3424/33/5وهو من اسرة بسيطة متواضعه تعتمد
في دخلها على العمل باالجر لدى الغير  ،حيث لم يكن موفقا في اتمام تعليمه وترك التعليم باكرا ،وهو متزوج واب لطفلين وزوجته
ربة منزل ،ويسكن مع اهله في نفس المنزل (بيت العائله) بغرفة واحدة.
كان جاسر صالح يعمل في مجال الزراعه داخل الخط االخضر في اسرائيل ،وفجأة تم مصادرة تصريح عمله واصبح عاطل عن
العمل ال يستطيع تلبية احتياجات اسرته وتوفير العيش الكريم ألبناءه وزوجته وااليفاء بألتزاماته للغير .
بعد توقف السيد جاسر عن العمل في اسرائيل لجأ للعمل في الزراعة في بلده لدى الغير ( باألجر )  ،فوجد ذلك العمل متعبا وغير
مجدي وال يستطيع من خالله تأمين قوت اوالده الن االجر كان زهيدا والعمل متعب وشاق .
وحينها تولدت لدى السيد جاسر فكرة بضرورة االعتماد على نفسه وإنشاء مشروعه الخاص به ،ولكنه واجه بعض الصعوبات
في تحقيق حلمه والتحرر من العمل لدى الغير وهو عدم توفر راس المال الالزم النشاء هذا المشروع ( البيت البالستيكي ) بالرغم
من توفر الخبرة الكافية والوقت الكافي لديه الدارة المشروع.
وقد استدل السيد جاسر على شركة ريف من خالل التجارب الناجحة والمشاريع التي مولتها الشركة في منطقته  ،حيث حضر الى
مقر الشركة بطولكرم وعرض الفكره الموجوده لديه بإنشاء مشروعه الخاصه به وهو إنشاء وزراعة بيت بالستيكي وقد أشار
الى توفر الخبره الكافية لديه ( حيث عمل لمدة  4سنوات في هذا المجال ) وانه ينوي انشاء مشروعه الخاص والتحرر من العمل
لدى الغير وفي هذه االثناء قامت شركة ريف بتوجيه المستفيد وتقديم المساعده الالزمه له بمنحه تمويال بقيمة  $34000وذلك
من اجل إنشاء  7دونم من البيوت البالستيكيه وقام المستفيد بإنشاء هذه البيوت وزراعتها بمحصول الخيار والفاصولياء ،ويقوم
حاليا ببيع هذه الخضروات في حسبة طولكرم ،ويساعده في العمل في المشروع اخوه األصغر ،وبهذا فقد اوجد فرصة عمل
ألخية ايضا بدال من العمل لدى الغير ،وحاليا فقد تمكن المستفيد جاسر وبعد نجاح مشروعه ،من البدء في بناء بيت مستقل له ،
بدال من سكنه الحالي هو وزوجته وابناءه حيث يسكن في غرفة واحده لدى بيت العائله .وبإنشاء هذه المشروع تمكن المستفيد
ايضا من اقامة مشروعه الخاص به وتثبيته كرأس مال له والتحرر من العمل لدى الغير وتحسين ظروف األسرة الصحيه والغذائية
وتوفير العيش الكريم لزوجته وأبنائه والوفاء بالتزاماته المختلفة وحل معظم مشاكلة االقتصادية والماليه ،وتعزيز استقراره العائلي
 ،باالضافة الى تعزيز وزياده مستوي خبرته في مجال الزارعه.
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قصة نجاح تطوير ملحمة/لصاحبها ثائر ذيب عبد الله صوافطه من طوباس
يسكن السيد ثائر صوافطه في مدينة طوباس متزوج ولديه  4اوالد ؛ بدأ مشواره مع شركة ريف بتاريخ 2111 /12/22
حيث حصل على تمويل من مؤسستنا بقيمة  $11111لشراء خراف للتسمين  ،كان يمتلك بركس صغير لتربية الخراف ويمتلك
ملحمه بسيطه  ،حصل على تمويل اخر من مؤسستنا وقام بتطوير البركس وشراء عجول للتسمين لخدمة الملحمه  ،فاصبح لديه
ربح اكثر ودخل اكثر بدل الشراء من التجار  ،بتاريخ  2115/11/12حصل على تمويل اخر من مؤسستنا وقام بشراء خراف
وعجول وقام بتوسعة ملحمته وادخل اصناف اخرى للعمل مثل الشوي وعمل الصواني وعمل مطعم داخل الملحمه  ،فاصبح لديه
دخل اضافي واصبح قادرا على االنفاق على اسرته وشراء االساسيات وبعض الكماليات المنزليه .

قصة نجاح تطوير مشروع خدمات زراعية/لصاحبة اياد محمود الهريشات من بلدة بردلة/االغوار الشمالية
المستفيد اياد عبد الرؤوف محمود الهريشات من مواليد  1981/11/10يسكن في بلدة بردال في منطقة االغوار الوسطى في بيت
ملك ,لم يستكمل دراسته بسبب االوضاع المادية التي كانت تمر بها االسرة  ,يعيل اسرة تتكون من  8افراد ( خمسة ابناء ووالدته
كبيرة السن)ويوجد اثنين من االبناء في المرحلة االساسية ,منذ خروج المستفيد من المدرسة التحق بالعمل بالزراعة ؛ وعمل فترة
طويلة عند مزارعين وبعد اكتساب الخبرة الكافية في مجال الزراعة قرر المستفيد بعمل مشروع خاص مستقل يتمثل في تقديم
خدمات زراعية متنوعة للمزارعين مثل حراثة االراضي ورش المبيدات واالدوية وفرم االعشاب .....مقابل اجر ,دخل االسرة قبل
الحصول على تمويل ال يتجاوز  3111شيقل من العمل البسيط بالزراعة وهذا دخل متدني ال يكفي لسد احتياجات العيش الكريم .
بعد التاكد من ان المستفيد لديه القدرة والرغبة والجدية والخبرة في اقامة المشروع تم منح المستفيد تمويل بقيمة 21111
دوالر امريكي بتاريخ  2115/9لشراء تراكتور زراعي نوع النديني موديل  ,2113وحاليا تضاعف دخل اسرة المستفيد ويتم
التاكد بشكل مستمر بان المشروع قائم وممتاز.
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يطمح المستفيد بتوفير جميع المعدات الزراعية لسد احتياجات المزارعين وتوفير كافة الخدمات الزراعية لهم وتوفير فرص عمل
اضافية

قصة نجاح مشروع تطوير ملحمة وتسمين عجول/لصاحبها ابراهيم نعيرات من ميثلون-جنين
حصل السيد ابراهيم نعيرات عل تمويل من شركة ريف بقيمة  11,111دوالر  ،وقد قام بتطوير مشروعه بشكل جيد وخصوصا
بعد االرباح التي حققها خالل فترة السماح التي منحت له حيث قلت تكاليف العجول التي يذبحها في الملحمة بعد ان قام بشرائها
وتربيتها بنفسه وقد استغل االرتفاع في االسعار في تطوير المشروع وتوسعة مجال العمل فقام بافتتاح محل (معاطة) دجاج .وتم
تجهيز المحل الفارغ الموجود لديه بعدد من االفران لصناعة المعجنات ،حيث اتفق مع مدارس ميثلون ان يقوم بتمويل مقاصفها
بالمعجنات كما انه قام بتجهيز ثالجه من  12متر مربع من اجل تجميد اللحوم والدجاج في حال هبوط االسعار كما قام بشراء فريزر
للملحمة الرئيسية  ،كما وقام بشراء ثالجة عرض .لقد اسهم تمويل الشركة للمشروع والخبرة واالدارة الجيدة التي يتميز بها
صاحب المشروع في النجاحات التي حققها المشروع وتوسعه ،وقد انعكس ذلك تحسن كبير في مستوى دخل المشروع وبالتالي
تحسن الوضع االقتصادي والمعيشي االسري للمستفيد  ،كما فتح المشروع افاقا جديدة للعمل حيث يقوم صاحب المشروع حاليا
بانشاء مصدر للغاز الطبيعي من اجل تدفئة المزرعة وكذلك العمل على شراء ماكينة لعصر الفواكه والحمضيات من اجل بيعها
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للطالب في مدارس ميثلون .كما اسهم المشروع في فتح فرص عمل لكافة ابنائه .وعزز من خبراته واهتمامه بالثروةالحيوانية.

فرع قطاع غزة
 -3ابرز الورش واللقاءات التعريفية/الترويجية بمنتجات الشركة وخدماتها المالية
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تاريخ النشاط

النشاط

ورشة ترويجية وتعريفية
اذار7033/
بالشركة بحضور 74مزارع
 7033/5/33افتتاح مكتب للشركة بحضور
العشرات/شخصيات متنوعة
 7033/30/34المشاركة في ورشة عمل
الصغير
التمويل
حول
بمشاركة  600امرأة
 7033/37/77المشاركة في ورشة نظمتها
سلطة النقد بحضور المحافظ
عزام الشوا ومدراء البنوك..

تاريخ النشاط

موقع النشاط

النشاط

موقع النشاط

 6033/7/33ورشة ترويجية وتعريفية جمعية مزارعي رفح
بيت حانون
بالشركة بحضور  37مزارع
لقاء ترويجي وتعزيز قدرات مع بلدية دير البلح
بيت الهيا
7033/2/75
 46سيدة بالتعاون مع اوكسفام
فندق السالم  7033/37/34المشاركة في اللجنة التشريفية فندق المتحف في
للمخيم الطالبي لريادة االعمال غزة
في غزة
بحضور  740طالب وطالبة
فندق المشتل
في غزة

 -7من قصص النجاح
قصة نجاح مشروع تسمين الخراف /لصاحبته نوال ابو صرار من محافظة خان يونس/قيزان رشوان
نوال ابو صرار هي امرأة تمتهن تربية خراف التسمين والتجارة بها  ،ولديها مزرعة تبلغ مساحتها  540م 7وفيها مكان مخصص
لتربية الخراف على مساحة 700م ،7ومزرعتها محاطة بسياج ومسقوفة بالزينكو ،ولديها بئر خاص وشبكة تمديد مياه لزراعة
األرض وسقاية الخراف ولكن عدد الخراف الموجود لديها محدود .وفي شهر مايو من العام  7033قررت المستفيدة العمل علي
تطوير مشروعها و رفع مستوى الدخل لديها من خالل زيادة عدد الخراف التى تقوم بتربيتها وخاصة الحمالت منها واستغالل
الموسم قبل حلول عيد األضحى المبارك وتشغيل مزرعة الخراف واالستثمار بها .
وقدمت الشركة التمويل للمستفيدة بمبلغ قيمته  4000دوالر أمريكي لشراء ( )5خراف حمالت و( )2خراف عساف وقد قامت
المستفيدة بالعناية التامة بهذه الخراف وبتوليد الخراف من الحمالت فهي تمتلك أدوات خاصة للعناية بهم  ،وقد قامت المستفيدة
ببيع عدد كبير من الخراف قبل حلول عيد األضحى المبارك وبعد ذلك قامت بشراء خراف جديدة حوالي ( )60رأس صغيرة من
النوع الجيد والمنتجة للحوم (عساف) حيث زاد الدخل مع زيادة الربح  ،االمر الذي انعكس على تحسين مستوى حياتها.

قصة نجاح مشروع صناعة مواد التنظيف /لصاحبة طلعت زايد من سكان معسكر جباليا
المستفيد /طلعت زايد من سكان شمال غزة – جباليا المعسكر ،لديه عائلة مكونه من سبعة اشخاص ثالثة من االبناء يدرسون في
الجامعة  ,ويمتلك طلعت مصنع صغير لمواد التنظيف علي مساحة 33م 7في محل قريب من البيت مجهز ومعد لصناعة مواد
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التنظيف فهو في هذه المهنة منذ ال يقل عن ثالثة سنوات اكتسب خاللها الخبرة والمعرفة الكاملة في صناعة كافة انواع مواد
التنظيف من الصابون والكلور ومعجون الجلي وملمع االرضيات  ,حيث كان يشتري الصبغات والصودا من التجار  ,ويتم صناعة
بعض مواد التظيف حسب طلب سكان الحي والبيع على بسطة امام المحل لعدم امتالكه المال الكافي لشراء خالط مكسر وصناعة
كميات كبيرة  ,وبعد توجه ه لشركة ريف لعدم قدرته على االستدانه من احد االقارب وخوفه الشديد من الحصول على قرض ,تم
عمل دراسة جدوى لشراء خالط عدد  7ومولد كهرباء وبعض الصبغات والمواد المستخدمة في صناعة مواد التنظيف وبالستيك
فارغ وذلك بالحصول على تمويل بقيمة  5000دوالر استطاع المستفيد تحقيق ارباح جيدة والتعرف على تجار وموزعين حيث
امكنه توزيع منتجاته على بسطات داخل السوق وبعض المحالت االخرى  ,يعمل حاليا معه زوجته واحد ابنائه .

الخاتمة
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وفي الختام وانطالقا من كل ما هو ايجابي وبناء وريادي في تجربة العمل خالل العام  7033ومراكمة
على ما تم انجازه  ،واستلهاما لرؤية الشركة ورسالتها وأهدافها اإلستراتيجية ،فإننا نتطلع خالل العام
 7032إلى بناء خطة استراتيجية للشركة لالعوام الخمسة القامة وحتى  ، 7073واستكمال تعزيز
عوامل ومرتكزات استقرار وديمومة وشمولية وتائر ومعدالت النمو والتطور في كافة اوجه ومؤشرات
العمل في الشركة  ،كمنصة لالنطالق بحيوية ونشاط وفاعلية لتحقيق وتعزيز اهداف وخطط الشركة
في السنوات الالحقة والمتمثلة في :
توسيع وتعزيز االستجابة لالحتياجات التمويلية/التنموية المتنامية للقطاعات المختلفة في الريف
وخصوصا القطاع الزراعي ،والعمل على تعزيز استدامة الشركة وحيويتها  ،باإلضافة إلى تعزيز
وتعميق وصيانة اآلثار التنموية المتحققة في الواقع االقتصادي واالجتماعي والمعيشي للمزارعين
والريفيين والوصول بخدماتنا إلى المزارعين والفالحين األكثر نشاطا واحتياجا لبناء وتطوير مشاريع
إنتاجية حقيقية وفعلية  ،وكذلك تطوير قدرة منتجاتنا التمويلية على االستجابة لالحتياجات
التمويلية/التنموية للطبقات والفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود وبعض القطاعات الحيوية وخصوصا
النساء والشباب خريجي المدارس والمؤسسات المهنية والصناعية ...الخ  .وذلك انسجاما مع الهدف
االستراتيجي في االسهام في التنمية المستدامة والعادلة واالرتقاء بواقع الريف الفلسطيني ،والقطاع
الزراعي بالتحديد.
ولتحقيق ذلك فإننا سنعمل خالل العام  7032على مواصلة تطوير كادر الشركة عبر التركيز أكثر
على التدريب وزيادة التأهيل في شتى المجاالت ،فضال عن إيالء مزيد من االهتمام بتعزيز روح العمل
الجماعي وروح العمل كفريق  ،وتعزيز اليات التواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها،
وتعزيز روح التنافس المهني والشفاف .والعمل على اعتماد وتنفيذ خطط ترويجية/تسويقية للشركة،
والوصول الى معظم الفئات والتجمعات الريفية ،وتعزيز وتوسيع كافة مظاهر االشتمال المالي للشركة
 ،واعادة تنشيط وتفعيل عالقات الشركة الخارجية ودورها في الشبكات واالتحادات المختلفة  ،والتركيز
ايضا على تفعيل عالقاتها مع الشركاء التنمويين العاملين مع الفالحين والريفيين .
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