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كلمـــــة رئيس مجلس اإلدارة
بهمــة عاليــة وبخطــوات واثقــة وبتفــاؤل واصرار على اســتنهاض وتفعيل المزيد
مــن الجهــود والطاقــات ومواصلــة العمــل لتحقيــق النجاحــات وتعزيزهــا ،نــودع
ونطــوي صفحــة العــام  2019وهــو العــام الثانــي عشــر فــي مســيرة الشــركة،
ونتقــدم بخطواتنــا االولــى فــي العــام  ،2020منطلقيــن مــن االحســاس العالــي
والعميــق بالمســؤولية ،ومســتندين الــى المخــزون االيجابــي والبنــاء والريــادي
والملهــم فــي مســيرة الشــركة خــال العــام الماضــي واالعــوام الســابقة،
وآمليــن ان يكــون العــام الجديــد عامــا فارقــا ومحوريــا ونوعيــا فــي مســيرة
الشــركة وتطورهــا .حيــث يمكــن ان يتحقــق ذلــك باالســاس مــن خــال اعــادة
االعتبــار والتمحــور حــول الفــرص وعناصــر القــوة الكامنــة والممكنــة فــي البيئــة
االســتراتيجية للشــركة ،والعمــل المثابــر لتعزيــز تماســك البيئــة الداخليــة للشــركة
وتحصينهــا وتطويرهــا مــن خــال تعزيــز الشــراكة وااللتــزام بالعمــل بــروح الفريــق
باعتبــاره االســاس فــي تعزيــز المســؤولية واالنتمــاء للشــركة وبالتالــي تحفيــز
العمــل البنــاء والمبــدع واالنطــاق بهمــة عاليــة ،وتمثــل المــوارد البشــرية فــي الشــركة العنصــر الحاســم فــي ذلــك ،بمــا
تختزنــه مــن طاقــات وامكانــات كامنــة وبمــا يقتضيــه ذلــك مــن ضــرورة واهميــة العمــل علــى تطويــر وتجديــد وتفعيــل
واســتنهاض هــذه الطاقــات واالمكانــات ،مــع الســعي الدائــم للحفــاظ علــى الوجهــة التنموية/االجتماعيــة وصيانتهــا
باعتبارهــا االســاس المرجعــي الناظــم لكافــة مفاصــل العمــل فــي الشــركة ،وفــي هــذا االطــار تكمــن اهميــة العمــل علــى
مواصلــة تطويــر وتعزيــز انخــراط واندمــاج كافــة العامليــن والموظفيــن فــي ثقافــة الشــركة التمويلية/التنمويــة القائمــة
علــى فلســفة ورســالة التمويــل التنمــوي العــادل باعتبارهــا محــورا اساســيا لثقافــة التميــز فــي الشــركة ،فالشــركة
وجــدت باالســاس لتحقيــق اهــداف تنمويــة ،وبالتالــي االســهام فــي تقويــة وتعزيــز قواعــد ومرتكــزات الصمــود لشــعبنا.
ان االســهام فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والعادلــة فــي الريــف الفلســطيني ،ودعــم وتقويــة مرتكــزات الصمــود
والعمــل فــي هــذا االطــار علــى اســتنهاض وتطويــر القطاعــات االنتاجيــة وبشــكل خــاص القطــاع الزراعــي وتعظيــم دوره

فــي االمــن الغذائــي والســيادة الغذائيــة ،ســيبقى الهــدف االســتراتيجي العــام للشــركة.

وانســجاما مــع هــذه الوجهــة ،فــان االســتمرار فــي العمــل علــى تعزيــز مؤشــرات االســتدامة فــي الشــركة
وخصوصــا المؤشــرات الماليــة والتمويليــة االساســية ،ومواصلــة العمــل علــى رفــع مســتويات اســتنهاضها،
وتعزيــز مســار ووتائــر نموهــا وتطورهــا ،بالتــوازي مــع اســتمرار العمــل لتعزيــز تماســك وحيويــة بيئــة الشــركة
الداخليــة ،وتعزيزشــرعيتها المجتمعيــة والتنمويــة والوطنيــة ،يشــكل العنــوان االساســي لخطــة وعمــل الشــركة
فــي .2020

ً
ومعا إىل األمام

قدما  ....لنجعل من عام  2020عاما فاصال ومتميزا في مسيرة الشركة

م .حسام ابو فارس
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من نحن
التأسيس
شــركة ريــف لخدمــات التمويــل الصغيــر هــي شــركة فلســطينية مســاهمة خاصــة غيــر ربحيــة
تأسســت فــي العــام  2007وســجلت لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي ،وبــدأ العمــل الفعلــي
بمنــح القــروض الزراعيــة فــي بدايــات العــام  .2008ويتركــز عمــل الشــركة فــي الريــف
الفلســطيني ،حيــث تقــوم بتقديــم الخدمــات الماليــة المتنوعــة والمتخصصــة والمســتدامة
للمشــاريع الصغيــرة وللفئــات الفقيــرة ومحــدودة الدخــل مــن المزارعيــن والمزارعــات مــن
الشــباب ،وتعتمــد الشــركة برامــج اإلقــراض العينــي والنقــدي فــي عملهــا التمويلــي.

الرؤيا
ان نكــون شــركة رياديــة مــن كبــرى الشــركات المتخصصــة باالقــراض الصغيــر فــي فلســطين،
تطــور وتقــدم منتجــات اقــراض صغيــر للقطاعــات والشــرائح المختلفــة وتركــز خدماتهــا علــى
المناطــق الريفيــة والمزارعيــن والفقــراء ،وتهــدف نشــاطاتها التمويليــة علــى خلــق فرص العمل
وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي الوطــن وخصوصــا التنميــة الزراعيــة والريفيــة.

الرسالة
ان نطــور ونقــدم منتجــات وخدمــات اقــراض صغيــر نوعيــة وتالئــم حاجــات المواطــن
الفلســطيني والتركيــز علــى ايصــال خدمــات التمويــل الصغيــر الــى مناطــق الريــف والفئــات
الفقيــرة والمهمشــة وتطويرهــا لتصبــح قيمــة مضافــة فــي التنميــة والتمكيــن االقتصــادي
مــع التركيــز اكثــر علــى القطــاع الزراعــي واالنتاجــي والمشــاريع التــي تنتــج دخــل الصحابهــا
والتــي تخلــق فــرص عمــل وتوفــر منتجــات وخدمــات تســاهم فــي تعزيــز االكتفــاء الذاتــي.

الهدف العام
االســهام فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والعادلــة فــي الريــف الفلســطيني ودعــم وتقويــة
مرتكــزات اقتصــاد الصمــود ،والحفــاظ فــي هــذا االطــار علــى العمــل الزراعي وتطويــره وتعظيم
دوره فــي االمــن الغذائــي والســيادة الغذائيــة.
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االهداف االستراتيجية
تنميــة محفظــة الشــركة وزيــادة الحصــة الســوقية وتنويــع
المحفظــة علــى كافــة القطاعــات مــع التركيــز علــى القــروض
الزراعيــة واالنتاجيــة ووضــع الشــركة فــي موقــع الشــركات الرائــدة
فــي قطــاع االقــراض الصغيــر.
تنميــة مصــادر تمويــل الشــركة مــن مصــادر مختلفــة لتصــل نســبة
التمويــل الخارجــي الــى حقــوق ملكيــة فــي الحــد االمثــل وابقــاء
االمكانيــة قائمــة الدخــال شــركاء اســتراتيجيين او تحويــل الشــركة
الــى ربحيــة.
تعزيــز اقــراض المــرأة والشــباب وتحفيــز ذلــك مــن خــال وضــع
مزايــا مضافــة.
رفــع كفــاءة عمــل الشــركة وتحســين مؤشــراتها الماليــة
ومؤشــرات الكفــاءة والفعاليــة وتعزيــز ايراداتهــا وهندســة
تكاليفهــا وعملياتهــا وتســعيرها لرفــع مســتوى ادارتهــا.
تطويــر انظمــة وعمليــات الشــركة ونمــاذج االعمــال وسياســات
واجــراءات عمــل الشــركة.
المســاهمة الفعالــة فــي التنميــة االقتصاديــة وتعزيــز االداء
االجتماعــي وخصوصــا فــي مناطــق الريــف واالضطــاع
بالمســؤولية االجتماعيــة وتثقيــف المجتمــع وتعزيــز صــورة
الشــركة فــي ذهــن المجتمــع.
تعزيز انظمة الرقابة والشفافية والحوكمة واالدارة الرشيدة.

القيم والمبادىء
جودة وسرعة الخدمة للمستفيدين.
بساطة ووضوح االجراءات.
التميز واالبتكار.
التنمية االقتصادية.
روح الفريق والعمل الجماعي والتعاون.
التكامل مع الشركاء والجهات الرقابية ومؤسسات الوطن.
التعامل العادل والعدالة الجندرية.
النزاهة والشفافية.
االنتماء للمجتمع واحترام ثقافته
الحفاظ على البيئة.
88
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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.

المشاريع 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.
المشــاريع النســوية و/او المشــاريع ذات الحضــور الواضــح للنســاء
فيها.
مشاريع الزراعة الحضرية الصغيرة.
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مجلس اإلدارة
الرقم

المنصب

االسم

رئيس مجلس االدارة

1

م.حسام ابو فارس

2

عصام نصر

3

عباس ملحم

امين السر

4

محمد الناقة

عضو مجلس ادارة

5

منال شريم

عضو مجلس ادارة

6

رامي رزق الله

عضو مجلس ادارة

7

عيسى الشتلة

عضو مجلس ادارة

8

وائل شروف

عضو مجلس ادارة

9

طارق مصطفى

عضو مجلس ادارة

نائب رئيس مجلس االدارة

لجان مجلس االدارة
اسم اللجنة

10
10

اسماء اعضاء اللجنة

لجنة التدقيق وادارة المخاطر

طارق مصطفى ،رامي رزق الله ،عيسى الشتلة

لجنــة الحوكمــة والترشــيح ومراقبــة
االداء االجتماعــي

حســام ابــو فــارس ،محمــد الناقــة ،وائــل شــروف،
حســام االســعد ،نظــام عطايــا

لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات

عباس ملحم ،عصام نصر ،فادي عامر

لجنة االقراض والتمويل

حســام ابــو فــارس ،وائــل شــروف ،حســام االســعد ،مهــا
حنيطي
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الهيكل التنظيمي
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11
11

سلفيت

بيت الهيا
يطا
خان يونس

12
12
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شبكة فروعنا
اإلدارة العامة:
رام الله – المصايف – عمارة القصر ،الطابق االول – تلفون  ، 02-295107فاكس 02-2951073
الموقع االلكتروني  ، www.reef.psصفحة الفيس بوك :ريف للتمويل Reef Finance
منطقة وسط الضفة الغربية
•رام الله ،مقابل جامع جمال عبد الناصر – عمارة الفهد ،الطابق  – 6تلفاكس02-2410757
•ســلفيت ،وســط البلــد – عمــارة محمــد عفانــة ،الطابــق االرضــي – مقابــل مجمــع التكســيات –
تلفاكــس 09-2517194
منطقة شمال الضفة الغربية
•نابلس ،الدوار ،مجمع بلدية نابلس ،الطابق الثامن ،تلفاكس 09-2386975
•طولكرم ،شارع باريس – مجمع التاج – الطابق  – 4تلفاكس 09-2680893
•جنين ،شارع الحسبة ،عمارة فنون مول ،الطابق  – 4تلفاكس 04-2505841
•قلقيلية ،وسط المدينة ،عمارة مول عزام جاموس ،الطابق  –3تلفاكس 09-2944601
منطقة جنوب الضفة الغربية
•الخليل ،شارع عين سارة – برج بالزا مول ،الطابق  – 2تلفاكس 02-2211130
•يطا ،عمارة الياسمينة ،الطابق – 2تلفاكس 02-2704040
منطقة قطاع غزة
•غــزة ،شــارع الوحــدة ،مقابــل عيــادة الرمــال ،عمــارة غــازي الشــوا ،الطابــق  ،3تلفــون ،08-2888914
فاكــس 08-2888915
•خــان يونــس ،نهايــة شــارع الســيقلي ،مفتــرق المجايــدة ،عمــارة المصــري ،الطابــق  ،3مقابــل حلويــات
قصــر النــدى ،تلفاكــس 08-2062322
•بيــت الهيــا ،الشــارع العــام ،غــرب دوار الشــيخ زايــد ،مقابــل بنــك فلســطين ،عمــارة ابــو مهــادي ،الطابق
 ،2تلفاكس 08-2485004
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منتجاتنا وخدماتنا المالية
ريفنا
ريفنــا يســتهدف ومخصــص لخدمــة المزارعيــن العامليــن فــي القطــــاع
الزراعــــي وسلســــلة القيمــــة للقطــــاع الزراعــــي ،حيــث نعمــل علــى تمويــل
صغــار المزارعيــن لزراعــة المحاصيــل المختلفــة وكذلــك مربييــن الثــروة
الحيوانيــة بــأدوات تمويــل مناســبة عــن طريــق شــراء كافــة مدخــات
ومســتلزمات االنتــاج وتوريــد وتركيــب البيــوت البالســتيكية والبركســات
والبركســات المعزولــة بالنظــام الحديــث وفــق افضــل المواصفــات
وتقســيط الثمــن علــى المســتفيدين علــى فتــرات مريحة/مناســبة لهــم
تصــل الــى  60شــهر وبنفــس ســعر الســوق ،حيــث تمكنت شــركة ريف من
الحصــول علــى خصــم معقــول علــى اســعار التوريــد والتركيــب عــن طريــق
الدفــع النقــدي والشــراء الجماعــي .مبلــغ التمويــل :لغايــة .$20,000

مستقبلي
يســتهدف اصحــاب وصاحبــات المشــاريع االنتاجيــة المــدرة للدخــل
وفــرص العمــل مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة؛ المشــاريع التجاريــة،
الخدماتيــة ،المهنيــة والحرفيــة ...الــخ ،فربــــط مســــمى االنتــاج بإســــم
مســــتقبلي مــــن اجــــل تحســــين المســتقبل وتطويــره لصاحــب أو صاحبــة
المشــــروع ،وهــــذا مــــا يشــــجع المواطــــن الفلســــطيني فــــي إنشــــاء
مشــــاريع إنتاجيــــة تــــدر لهــــم بالدخــل الــــذي يضمــن المســتقبل الصحــاب
المشــــاريع وأبنائهــــم.مبلغ التمويــل :لغايــة .$15,000

التعاونيات
يســتهدف التعاونيــات وذلــك مــن حــرص الشــركة علــى تقديــم الدعــم
المناســب واالفضــل الن التعاونيــات علــى مــر الســنوات تعتبــر مــن
اهــم المجموعــات التــي أسســت تجمعــات فلســطينية وعائــات قويــة
ومتينــة ،وشــركة ريــف تســاند التعاونيــات لتشــجيعها علــى التنميــة
ولتطويــر مواردهــا .يصــل مبلــغ التمويــل لغايــة .$100,000
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التمويل الجماعي
يســتهدف افــراد المجموعــات الذيــن يمتلكــون فكــرة وخطــة مشــروع
مجديــة ومربحــة ســواء مــن نفــس العائلــة او تربطهــم عالقــة شــراكة،
يتــم تمويــل مجموعــة مــن االفــراد فيصبحــوا قادريــن علــى الحصــول علــى
مبلــغ تمويــل اكبــر لتأســيس مشــروع مشــترك و يكــون حجــم المشــروع
والتمويــل يســمح بتوفيــر فــرص عمــل ودخــل الفــراد المجموعــة .يصــل
مبلــغ التمويــل لغايــة  $15,000لــكل فــرد مــن افــراد المجموعــة.

غراس
يســتهدف خريجــي الجامعــات الفلســطينية الجــدد او الذيــن هــم علــى
وشــك التخــرج و الطــاب فــي ســنوات الدراســة االخيــرة مــن مختلــف
التخصصــات والكليــات المختلفــة ،بهــدف تمكيــن الخريجيــن اقتصاديــا
واجتماعيــا لتحســين مســتواهم المعيشــي واخراجهــم مــن مســتنقع
البطالــة وذلــك مــن خــال اكســابهم المهــارات المطلوبــة لســوق العمــل
و الخبــرات العمليــة ،وينفــذ غــراس بالتعــاون مــع الجامعــات والمعاهــد
والكليــات المحليــة .يصــل مبلــغ التمويــل لغايــة  $300,000للكليــة
الواحــدة.

تحسين السكن
تســتهدف قــروض تحســين الســكن االســر الفلســطينية فــي المناطــق
الريفيــة وذلــك انطالقــاً مــن الحاجــة الملحــة لتحســين ظروفهــم
المعيشــية .يصــل مبلــغ التمويــل لغايــة .7,000$
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السلم
يســتهدف الســلم صغــار المزارعيــن ،وجــاءت تجربــة أداة تمويــل الســلم
للتدخــل للحــد مــن الصعوبــات التــي يعانــي منهــا صغــار المزارعيــن حيــث
يتــم شــراء المحصــول مــن المزارعيــن قبــل نضــوج الثمــر االمــر الــذي يمكــن
المزارعيــن مــن الحصــول علــى اســعار عادلــة لمنتجاتهــم ،وتوفيــر الســيولة
النقديــة لهــم قبــل نضــوج المحصــول االمــر الــذي يمكنهــم مــن االعتنــاء
بمحصولهــم بــأن تُ مكــن المــزارع مــن شــراء مســتلزماته الزراعيــة الالزمــة
للحصــول علــى جــودة ومواصفــات عاليــة لمنتجهــم وتحســين ظروفهــم
المعيشــة وشــراء مســتلزماتهم اســرية لحيــن موســم الحصــاد .مبلــغ
التمويــل  :لغايــة $. 25,000

ابدأ
يهــدف البرنامــج الــى تمكيــن الشــباب مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن 18
و 35ســنة عــن طريــق منــح قــروض تشــغيلية لتمويــل أصحــاب المشــاريع
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر فــي مختلــف المناطــق
الفلســطينية وتــم تمويــل هــذا البرنامــج مــن قــرض تــم الحصــول عليــه
مــن صنــدوق االســتثمار الفلســطيني.

ابدأ فلسطين
يهــدف البرنامــج الــى تشــجيع مبــادرات االعمال وتطويــر االعمال القائمة
عــن طريــق منــح قــروض راســمالية وتشــغيلية لتمويــل مشــاريع جديــدة
أو قائمــة والفئــة المســتهدفة مــن الرنامــج هــم االفــراد والشــركات
الصغيــرة /المشــاريع مــع التركيــز علــى الشــباب الفلســطيني مــن الفئــة
العمريــة ( )30 -18والنســاء الرياديــات أصحــاب المشــاريع المتوســطة
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر فــي مختلــف المناطــق الفلســطينية.
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نتائج أعمال الشركة خالل 2019
الملخص التنفيذي
بلــغ عــدد القــروض النشــطة فــي نهايــة  3,652، 2019قــرض بقيمــة محفظــة اجماليــة تصــل الــى
13,533,415دوالر وتشــكل محفظــة القــروض متناهيــة الصغــر (حتــى  )$5,000مــا نســبته % 25
مــن اجمالــي المحفظــة ،منهــا  % 13تقــل قيمتهــا عــن .$4,000
تراجعــت قيمــة القــروض الممنوحــة فــي  2019بنســبة تصــل الــى  % 50مقارنــة مــع قيمــة مــا تــم
منحــه فــي  2018حيــث تــم منــح  687قرضــاً بواقــع  4,500,376دوالر.
تراجعــت قيمــة محفظــة القــروض النشــطة فــي نهايــة  2019بنســبة تقتــرب مــن  % 14مقارنــة مــع
قيمتهــا فــي نهايــة .2018
احتلــت المشــاريع الزراعيــة نســبة  % 35مــن المحفظــة النشــطة بينمــا احتلــت المشــاريع التجاريــة
والخدماتيــة مــا نســبته  ، % 40حيــث شــكلت المشــاريع المــدرة للدخــل  % 35مــن إجمالــي محفظــة
الشــركة .
تواصــل االرتفــاع فــي نســبة القــروض النســوية النشــطة مــن  % 23مــن اجمالــي عــدد القــروض
النشــطة فــي نهايــة ،2018الــى  % 26فــي نهايــة .2019
ارتفعــت نســبة المحفظــة فــي خطــر /البــار ( 31يــوم فأكثــر) مــن  % 12,7فــي نهايــة  2018إلــى % 17,35
فــي نهايــة .2019
بلــغ عــدد الذيــن تدربــوا فــي فــروع ومكاتــب الشــركة فــي الضفــة والقطــاع خــال  2019اكثــر مــن
 10مــن الشــباب الخريجيــن وطلبــة الجامعــات الفلســطينية .كمــا تــم تقديــم استشــارات ومســاعدة
اكاديميــة  /بحثيــة لعــدد مــن طــاب الدراســات العليــا.
اصــدرت الشــركة خــال  2019اربــع دراســات محدثــة حــول اثــر تمويــات الشــركة علــى االمــن الغذائــي
فــي الريــف الفلســطيني ،واثــر هــذه التمويــات واســهامها فــي التشــغيل وتحفيــز االهتمــام بالزراعــة،
وعدالــة التمويــل فــي تمويــات الشــركة ،باالضافــة الــى تحديــث دراســة واقــع التعاونيــات الزراعيــة
واحتياجاتهــا التمويليــة ،كمــا تــم اصــدار تقاريــر حــول واقــع االداء االجتماعــي وواقــع الشــمول المالــي
فــي الشــركة فــي  .2019باالضافــة الــى العديــد مــن االوراق المرجعيــة والمــواد والمقترحــات ذات
الصلــة بالقضايــا والجوانــب المختلفــة فــي عمــل الشــركة.
ارتفعــت حقــوق الملكيــة بنهايــة عــام  2019بقيمــة  831,130دوالر بالمقارنــة مــع انخفاضهــا
عام  2018بقيمة  3,113,646دوالر .حيث بلغت  4,815,825دوالر بالمقارنة مع 3,984,695
دوالر نهايــة عــام .2018
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مؤشرات األداء
توزيع القروض النشطة على المناطق
المنطقة

عدد القروض

محفظة القروض

النسبة

وسط الضفة

543

2,409,232

%18

شمال الضفة

1,325

6,032,068

%44

جنوب الضفة

730

2,686,568

%20

قطاع غزة

1,054

2,405,547

%18

المجموع

3,652

13,533,415

%100

التوزيع النسبي للمحفظة النشطة حسب القطاع االقتصادي والسنة

18
18

القطاع االقتصادي

النسبة من المحفظة كما في
31/12/2018

النسبة من المحفظة كما في
31/12/2019

القطاع زراعي

%37

%35

التجاري وخدمات انتاج

%38

%40

تحسين السكن

%20

%20

استهالكية وشخصية

%5

%5

المجموع

%100

%100
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التوزيع النسبي للمحفظة النشطة موزعة حسب حجم القرض (متناهية الصغر ،صغيرة)
نوع القروض

النسبة %

متناهية الصغر (حتى )$ 5,000

%25

صغيرة (اكثر من )$ 5,000

%75

المجموع

%100

التوزيع النسبي للمحفظة حسب الجنس
جنس المستفيد

النسبة %

ذكر

%74

أنثى

%26
%100

المجموع

التوزيع النسبي للمحفظة المتاخرة والمحفظة في خطر ( 31يوم فأكثر)
حسب الفرع والسنة
المنطقة

كما في
31/12/2018

كما في
31/12/2019

وسط الضفة

% 5.58

% 14.7

شمال الضفة

% 1.73

% 3.02

جنوب الضفة

%17,86

% 25.74

قطاع غزة

% 37.55

% 46.53

المجموع

% 12.7

% 17.35
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المسؤوليات واألداء االجتماعي واالقتصادي والتنموي
عــززت شــركة ريــف للتمويــل ومنــذ تأسيســها مــن رؤيتهــا وفهمهــا الدائهــا ومســؤولياتها االجتماعيــة والتنمويــة  ،فقــد
أكــدت ومــا زالــت علــى التزامهــا وإســهامها الحقيقــي باعتبارهــا شــريكا أصيــا فــي بنــاء الوطــن وتعزيز مكونــات المجتمع
وقواعــد تماســكه وصمــوده وذلــك مــن خــال اســتجابتها الولويــات احتياجاتــه التمويليــة التنمويــة واالجتماعيــة  ،كمــا
وتــرى الشــركة أن مســؤولياتها االجتماعيــة والتنمويــة هــي جــزء ال يتجــزأ ومحــوري مــن قيمهــا وعملهــا وتوجهاتهــا
االســتراتيجية ،وال تنظــر لهــا كمنحــة او صدقــة أو إحســان أو وســيلة دعائيــة وترويجيــة .ويمكــن تنــاول مســؤوليات
شــركة ريــف االجتماعيــة والتنمويــة والبيئيــة وفــق مســتويين أساســيين:

المستوى األول
وهــو المســتوى الداخلــي والــذي يتعلــق بالبيئــة الداخليــة فــي الشــركة ومــدى اســتقرارها وتماســكها وكذلــك يتعلــق
بمســؤوليات الشــركة تجــاه موظفيهــا والعامليــن فيهــا .وفــي اطــار العمــل علــى تعزيــز هــذا المســتوى قامــت الشــركة
بالعمــل علــى اســتكمال وتفعيــل العديــد مــن االنظمــة والسياســات واالدلــة ذات الصلــة بالجوانــب المختلفــة لبيئــة
وعمــل الموظفيــن ومــن ابرزهــا:
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.
نظام حوافز ونظام لتقييم االداء.
مشاركة العاملين والموظفين في اتخاذ القرارات.
استطالع دوري لمستوى الرضا الوظيفي للعاملين.
قيام الشركة بتنظيم انشطة اجتماعية/ترفيهية
وبشكل دوري للموظفين.
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المستوى الثاني
وهــو المســتوى الخارجــي والمتعلــق بالمســؤوليات واالداء االجتماعــي واالقتصــادي والتنمــوي تجــاه الفئــات
المســتهدفة والمســتفيدة ،ويتمثــل هــذا المســتوى فــي ســعي الشــركة الدائــم وحرصهــا علــى عدالــة تمويالتهــا
المقدمــة وعلــى المضمــون والفحــوى التنمــوي لهــذه التمويــات ،وبالتالــي صيانــة األثــر االجتماعــي واالقتصــادي
والتنمــوي والبيئــي للمشــاريع الممولــة مــن قبــل الشــركة ،وفــي هــذا االطــار فــان الشــركة تتبنــى العديــد مــن األهــداف
االجتماعيــة واالقتصاديــة والتنمويــة تتمثــل بمــا يلــي:
المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والعادلة.
المساهمة في مكافحة الفقر في الريف وتحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للمزارعين
والفالحين.
المساهمة في مكافحة البطالة 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.
وعلــى العمــوم فــان فلســفة الشــركة ووجهتهــا التمويليــة األساســية تســتند إلــى التمويــل التنمــوي والعــادل وليــس
التجــاري المجــرد ،األمــر الــذي يجعــل مــن ادائهــا ومســؤولياتها االجتماعيــة والتنمويــة والبيئيــة مكونــا مركزيــا ومحوريــا
فــي جوهــر وماهيــة عمــل الشــركة.
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اإللتزام بمعايير الحوكمة
واصلــت شــركة ريــف فــي  2019العمــل علــى تحســين وتعزيــز االلتــزام باســس ومعاييــر ومؤشــرات وممارســات
الحوكمــة ،ســواء علــى صعيــد عالقــات التكامــل الداخليــة بيــن المســتويات االداريــة المختلفــة وفــي مجــال الســعي
لتحســين وتفعيــل اليــات العمــل بــروح الفريــق وعلــى اســس الشــراكة التكامليــة ،والعمــل علــى اســتكمال وتفعيــل
كافــة االنظمــة والسياســات وخصوصــا انظمــة العمــل واالنظمــة الخاصــة بالموظفيــن ،وتعزيــز فاعليــة وديناميكيــة
الــدور االشــرافي التكاملــي لمجلــس االدارة وانتظــام وحيويــة اجتماعاتــه ،وفــي هــذا االطــار تــم اعــادة تشــكيل وتفعيــل
دور عــدد مــن اللجــان ذات الصلــة بتعزيــز وتفعيــل مفاصــل العمــل االساســية داخــل الشــركة (لجنــة التدقيــق وادارة
المخاطــر ،لجنــة االقــراض  /التمويــل ،لجنــة الحوكمــة والترشــيح ومراقبــة االداء االجتماعــي ،لجنــة ادارة الموجــودات
والمطلوبــات) .وتــم اســتكمال تعديــل النظــام الداخلــي وعقــد التأســيس بمــا يتوافــق مــع تعليمــات ســلطة النقــد
وينســجم مــع مصلحــة الشــركة وتطورهــا ،باالضافــة الــى تعزيــز االمتثــال لتعليمــات ســلطة النقــد.
بذلــت الشــركة جهــودا ملموســة لتحســين وتعزيــز البيئــة المهنيــة والمجتمعيــة للعمــل ،الــى جانــب كل ذلــك فقــد تــم
اســتكمال العمــل علــى اعتمــاد وتطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،IFRS9 9واتمتــة كافــة جوانــب ومناحــي
العمــل فــي الشــركة مــن خــال التفعيــل والتطبيــق الفعلــي واالنتقــال بشــكل كامــل لنظــام المعلومــات االلــي «دلتــا».
وعلــى العمــوم فقــد واصلــت الشــركة جهودهــا وعملهــا فــي  2019علــى تحســين وتعزيــز البيئــة الداخليــة والمحفــزة
للعمــل ،وتحســين وتعزيــز بيئــة الرقابــة والضبــط الداخلــي ،وتعزيــز الشــفافية والوضــوح واالنفتــاح علــى هــذا الصعيــد
حيــث اســتقبلت الشــركة ووفــرت البيئــة المالئمــة لعمــل العديــد مــن الجهــات الرقابيــة ولجــان التدقيــق ،واالســعي
لتحســين وتعزيــز الفاعليــة والعقالنيــة فــي ادارة جوانــب العمــل المختلفــة فــي الشــركة ،وســيتواصل ويتركــز العمــل فــي
 2020لتحقيــق المزيــد علــى صعيــد توســيع وتعزيــز االلتــزام الحقيقــي بكافــة معاييــر وممارســات الحوكمــة.
كمــا تواصــل وبشــكل اكثــر تحديــدا واوضــح نســبيا عمــل ودور التدقيــق الداخلــي فــي تعزيــز منهجيــة الرقابــة والتدقيــق
والتقويــم  /التصويــب فــي كافــة جوانــب حيــاة وعمــل الشــركة.
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البنية اإلدارية والمصادر البشرية
تتكــون االدارة التنفيذيــة للشــركة حاليــا مــن  6دوائــر رئيســية باإلضافــة إلــى المديــر العــام ،وهــي :دائــرة التمويــل ،الدائــرة
الماليــة ،دائــرة الشــؤون اإلداريــة ،دائــرة البحــث والتطويــر ،دائــرة التدقيــق الداخلــي ،دائــرة العالقــات العامــة وتجنيــد
االمــوال ،وتشــكل النســاء نصــف عــدد مــدراء هــذه الدوائــر.
بلــغ عــدد الموظفيــن االجمالــي فــي نهايــة  2019الــى  53موظــف وموظفــة ،منهــم  13موظفــة بمــا يمثــل 25%
مــن عــدد الموظفيــن .وبلــغ عــدد موظفــي االقــراض الميدانييــن  25موظــف  3منهــم نســاء.
ويتــوزع هــؤالء الموظفــون علــى  4مناطــق عمــل (شــمال الضفــة ،وســط الضفــة ،جنــوب الضفــة ،قطــاع غــزة) حيــث
تضــم هــذه المناطــق  11فــرع (الخليــل ،نابلــس ،غــزة ،رام اللــه ،طولكــرم ،خــان يونــس ،بيــت الهيــا ،ســلفيت ،جنيــن ،يطــا،
قلقيليــا ) باالضافــة الــى االدارة العامــة  /المركزيــة والمتواجــدة فــي مدينــة رام اللــه.
امــا علــى صعيــد مســتويات التحصيــل االكاديمــي للموظفيــن والعامليــن فــي الشــركة فهــي كمــا يلــي  :الحاصليــن
علــى درجــة الماجســتير 5موظفيــن ويشــكلون  ، 9%الحاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس  43موظــف ويشــكلون
، 81%الحاصليــن علــى درجــة الدبلــوم  3موظفيــن ويشــكلون  ،6%الحاصليــن علــى التوجيهــي موظفيــن اثنيــن فقــط
ويشــكلون .4%
ويتميــز الجهــاز التنفيــذي بالتنــوع فــي مجــاالت التخصــص والتــي تضفــي بعــدا تكامليــا فــي العمــل حيــث أن هنــاك
تخصصــات فــي مجــال اإلدارة والمحاســبة والعلــوم الماليــة والمصرفيــة واإلداريــة والعلــوم االجتماعيــة والزراعيــة
وانظمــة المعلومــات ،هــذا باإلضافــة إلــى تميــز جــزء مــن الــكادر الوظيفــي بخبــرات ومهــارات كافيــة فــي مجــال االتصــال
والتواصــل وبنــاء العالقــات مــع اآلخريــن.
ان اعتمــاد نظــام المعلومــات االلــي (دلتــا) فــي كافــة مجــاالت العمــل فــي الشــركة وخصوصــا فــي النظــام االداري
والمــوارد البشــرية ،سيســهم وبشــكل واضــح فــي تعزيــز فعاليــة وكفــاءة النظــام االداري والمــوارد البشــرية ،وبالتالــي
تحقــق المزيــد مــن السالســة والوضــوح والســهولة فــي بيئــة الشــركة الداخليــة وفــي العالقــة والتفاعــل بيــن مكوناتهــا
المختلفــة ،وعقــدت الشــركة فــي هــذا االطــار اجتماعــا موســعا للموظفيــن مــع مجلــس االدارة لعــرض ومناقشــة
ابــرز القضايــا والتحديــات التــي تواجــه الشــركة .هــذا باالضافــة الــى ســعي الشــركة الدائــم الــى تحســين مســتوى
البيئــة المحفــزة للعمــل ،حيــث تقــوم الشــركة فــي هــذا االطــار برصــد دوري لمســتوى الرضــا الوظيفــي لــدى العامليــن
والموظفيــن ،واعتمــاد منهجيــة التقييــم الســنوي الدائهــم.

وفــي إطــار جهــود الشــركة وســعيها الدائــم لتطويــر القــدرات واإلمكانيــات المهنيــة والفنيــة للعامليــن والموظفيــن
فيهــا فقــد قامــت خــال  2019بالمشــاركة فــي عــدد مــن الــدورات والــورش التدريبيــة والتــي اســتفاد منهــا العديــد
مــن الموظفيــن ،وقــد تناولــت هــذه الــدورات موضوعــات هامــة تقــع فــي صلــب عمــل الشــركة  ،ومــن ابــرز هــذه
الموضوعــات :ادارة ومعالجــة الديــون المتعثــرة ،وغســل االمــوال ومكافحــة االرهــاب ،والتحــول الرقمــي لمؤسســات
االقــراض.
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الشـــــــــــــركاء
من أهم وابرز شركاء شركة ريف:
مؤسســات اهليــة تنمويــة :االغاثــة الزراعيــة ،اتحــاد جمعيــات المزارعيــن ،جمعيــة المهندســين الزراعييــن،

جمعيــات التوفيــر والتســليف التعاونيــة ،شــركة الريــف لالســتثمار والتســويق الزراعــي ....الــخ.

جامعــات فلســطينية :مثــل ،جامعــة القــدس المفتوحــة ،الجامعــة العربيــة االمريكيــة ،جامعــة خضــوري/

النجــاح ،جامعــة ابــو ديــس ،جامعــة فلســطين  /غــزة ،جامعــة بيــر زيــت ،جامعــة الخليــل ،جامعــة النجــاح،
جامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي غــزة.

مؤسســات القطــاع الخــاص :شــركات االستشــارات والتدقيــق ،شــركة بيســان ،شــركة دلتــا ،شــركات
تصنيــع وتوريــد مســتلزمات االنتــاج الزراعــي وشــركات االنتــاج الزراعــي.

المؤسســات الحكوميــة والعامــة :ســلطة النقــد ،وزارة الزراعــة ،وزارة العمــل ،وزارة االقتصــاد الوطنــي،
وزارة الماليــة.

مؤسســات تمويليــة :البنــوك المحليــة ،صنــدوق الضمــان الفلســطيني االوروبــي ،مؤسســة ســند ،برنامج
االمــم المتحــدة االنمائي .UNDP

مؤسسات شبه حكومية :صندوق التشغيل الفلسطيني ،صندوق االستثمار الفلسطيني.
الشــبكات المحليــة واالقليميــة :شــبكة شــراكة ،شــبكة ســنابل ،اتحــاد شــمال افريقيــا والشــرق االدنــى
للبنــوك والمؤسســات الزراعيــة.
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المساهمين في شركة ريف
يبلــغ عــدد المســاهمين مــن المؤوسســات والتعاونيــات واالفــراد  31مســاهم ،تملــك المؤسســات

والجمعيــات التعاونيــة  % 96مــن اجمالــي اســهم الشــركة ،والباقــي  % 4هــي شــركات خاصــة وافــراد.
جمعية التنمية الزراعية ( اإلغاثة الزراعية -غزة).
اتحاد جمعيات المزارعين.
الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي العنب و الخضار – غزة.
الجمعية التعاونية الزراعية إلنتاج وتسويق الخضار – غزة.
الجمعيات التعاونية لمنتجي البطاطا – بيت الهيا.
جمعية المرأة التعاونية للتوفير و التسليف جنين.
جمعية التوفير و التسليف التعاونية للمشاريع النسوية  -نابلس.
جمعية المرأة التعاونية للتوفير و التسليف  -القدس.
الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف لتنمية المشاريع الصغير – غزة.
الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف – سلفيت.
الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف -قلقيلية.
جمعية المرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف – طوباس.
جمعية تنمية المرأة التعاونية للتوفير والتسليف – أريحا.
جمعية المرأة التعاونية للتوفير والتسليف – رام الله والبيرة.
اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في فلسطين.
جمعية تنمية المرأة الريفية رام الله.
جمعية المهندسين الزراعيين العرب.
شركة دواجن فلسطين.
شركة رضوان حمزة وإخوانه.
مؤسسة بنك اتيكا.

التقرير السنوي 2019

25
52

العالقات المحلية والدولية واالنشطة مع المؤسسات
األخرى والشريكة

تتمتــع الشــركة بعضويــة العديــد مــن الشــبكات المحليــة واإلقليميــة فهــي عضــو فــي الشــبكة الفلســطينية للتمويــل
الصغيــر (شــراكة) وفــي الشــبكة العربيــة للتمويــل الصغير(ســنابل) كمــا أنهــا عضو في االتحاد اإلقليمــي للتمويل الريفي
للشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا ،وترتبــط الشــركة أيضــا باتفاقيــات تعــاون وتبــادل معلومــات وخبــرات مــع مؤسســات
فــي األردن والمغــرب وتركيــا وايطاليــا ،وترتبــط الشــركة بعالقــات مــع كل مــن مؤسســة اتيمــوس االيطاليــة مــن
خــال عضويتهــا فــي هيئتهــا العامــة ومؤسســة اتيمــوس هــي مؤسســة اجتماعيــة ايطاليــة اسســت لخدمــة القطــاع
التعاونــي وخدمــة قطــاع االقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر باالضافــة الــى تقديــم استشــارات ماليــة وفنيــة ،كمــا
ويمثــل مديــر عــام ريــف القطــاع التمويلــي لــدى هيئــة ســوق راس المــال الفلســطينية للخدمــات الماليــة االســامية،
وممثــا عــن التمويــات الزراعيــة عــن القطــاع كلــه ،كمــا وترتبــط الشــركة بعالقــات وثيقــة مــع مؤسســة وبنــك اتيــكا
التعاونــي االيطالــي ،حيــث ان هــذه المؤسســة احــد المســاهمين فــي الشــركة وعضــوا فــي هيئتهــا العامــة.
وعملــت الشــركة خــال الفتــرة الماضيــة وتحديــدا خــال العــام الماضــي  2019علــى التواصــل وتفعيــل العالقــات مــع
الشــركاء المحلييــن وتطويرعالقاتهــا وتعزيزهــا مــع شــبكة شــراكة وســلطة النقــد وبنــك اتيــكا التعاونــي االيطالــي
ومــع مكتــب الممثليــة الهولنديــة بفلســطين ،باالضافــة الــى العديــد مــن المؤسســات الدوليــة والبنــوك المحليــة
كبنــك فلســطين وبنــك االســتثمار الفلســطيني وبنــك القــدس وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني وصنــدوق التشــغيل
الفلســطيني وصنــدوق الضمــان االوروبــي وبرنامــج االمــم المتحــدة االنمائــي /برنامــج تمكيــن الشــعب الفلســطيني،
وغيرهــا مــن المؤسســات المحليــة الشــريكة وذلــك لالســتفادة مــن امكانياتهــا وخبراتهــا وعالقاتهــا مــع اآلخريــن.
كمــا وشــاركت الشــركة بفعاليــة فــي العديــد مــن االنشــطة والفعاليــات واللجــان ذات العالقــة والصلــة بعملها وبقطاع
التمويــل الصغيــر وبالقطــاع المصرفــي بشــكل عــام ،حيــث تشــارك كممثــل لشــبكة شــراكة فــي اجتماعــات وانشــطة
لجنــة االعــام االقتصــادي المنبثقــة عــن االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي ،كمــا وشــاركت بفعاليــة فــي مراحــل
التدقيــق التشــاركي مــن منظــور النــوع االجتماعــي الــذي قامــت بــه ســلطة النقــد بالتعــاون مــع االمــم المتحــدة.
وواصلــت مناطــق وفــروع عمــل الشــركة خــال  2019بتطويــر وتعزيــز التواصــل مــع المكونــات المختلفــة للبيئــة
التنمويــة والمجتمعيــة المحليــة ،فقــد تــم التواصــل وبنــاء العالقــات مــع العديــد مــن المؤسســات االقتصاديــة والغــرف
التجاريــة والجامعــات والمعاهــد المحليــة ،كمــا وتــم العمــل فــي هــذا االطــار علــى اســتقطاب متدربيــن مــن خريجــي
الجامعــات المحليــة للتــدرب واكتســاب الخبــرات المختلفــة فــي فــروع الشــركة ،باالضافــة الــى المشــاركة فــي انشــطة
ايــام التوظيــف التــي عقــدت فــي عــدة محافظــات ،كمــا وتشــارك فــروع الشــركة فــي انشــطة وفعاليــات المجالــس
المحليــة للتشــغيل والتدريــب فــي المحافظــات ،وكذلــك فــي المعــارض الزراعيــة والتســويقية ،وشــاركت فــروع الشــركة
ايضــا وبفعاليــة فــي انشــطة االســبوع المصرفــي للشــباب الــذي رعتــه ســلطة النقــد الفلســطينية .وفــي ســياق حــرص
الشــركة علــى تعزيــز وتطويــر عالقــات شــراكة وتواصــل مــع الجمعيــات التعاونيــة ،فقــد قامــت فــروع الشــركة بالتواصــل
وعقــد اللقــاءات مــع العديــد مــن الجمعيــات التعاونيــة للتعــرف واستكشــاف احتياجاتهــا واولوياتهــا التمويليــة التنمويــة
والعمــل علــى تلبيــة هــذه االحتياجــات واالولويــات .هــذا باالضافــة الــى مــا قامــت بــه فــروع الشــركة مــن حمــات
وانشــطة ترويجيــة ميدانيــة ،ســواء مــن خــال اللقــاءات وورش العمــل مــع الهيئــات المحليــة والجمعيــات او مــن خــال
عقــد ورش العمــل لالفــراد مــن المزارعيــن والفالحيــن والريفييــن عمومــا.
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قصص نجاح

مشروع بيت بالستيكي  /ماهر أحمد سعيد جدع من زيتا  /طولكرم

المســتفيد ماهــر احمــد ســعيد جــدع مــن ســكان بلــدة زيتــا  /طولكــرم  ،مــزارع بســيط يســكن ببيــت
ملــك متواضــع وهــو اب لثالثــة اوالد اثنيــن منهــم مــا زالــوا فــي المراحــل الدراســية واالبــن االكبــر
انهــى دراســته الثانويــة حديثــا ولــم يكمــل تعليمــه الجامعــي حيــث يعمــل باالجــر لــدى الغيــر فــي
مجــال الزراعــه ايضــا ،والمســتفيد لــم يحمــل شــهادات جامعيــة ويعمــل فــي مجــال زراعــة الخضــراوات
(البيــوت البالســتيكية) منــذ عشــرات الســنوات لــدى الغيــر بمتوســط دخــل شــهري 2,500شــيقل
ويعتبــر هــذا الدخــل زهيــدا نوعــا مــا وال يلبــي احتياجــات ومتطلبــات المســتفيد واســرته الشــهرية،
وقــد تــوارث المســتفيد مهنــة العمــل الزراعــي منــذ نعومــة اظافــره مــن والــده .حصــل المســتفيد
علــى تمويــل مــن شــركة ريــف للمــره الثانيــة علــى التوالــي مــن اجــل انشــاء مشــروع زراعــي خــاص بــه
وهــو عبــاره عــن انشــاء بيــت بالســتيكي بمســاحة  2,5دونــم وهــو ملتــزم بســداد االقســاط الشــهرية
وكان هــذا التمويــل لــه الــدور الكبيــر فــي خلــق فرصــة عمــل لــه ولزوجتــه التــي تعمــل معــه بــادارة
المشــروع ايضــا ولــه الــدور فــي توفيــر مصــدر دخــل شــهري منتظــم يســد مــن خاللــه قوتــه وقــوت
اســرته ويلبــي احتياجتهــم المطلوبــه وقــد تخلــص ايضــا مــن العمــل لــدى الغيــر .ويتــم بيــع وتســويق
المنتجــات مــن الخضــراوات فــي الســوق المحلــي بســوق نابلــس وجنيــن وبيتــا حيــث يتــم زراعــة منتــج
البنــدورة والفاصوليــاء والفلفــل ويقــدر متوســط الدخــل الشــهري الناتــج مــن المشــروع  4,000شــيقل
اســتطاع المســتفيد مــن خاللــه تجهيــز منــزل ابنــه االكبــر الــذي يســتعد للــزواج وفتــح بيــت جديــد
باالضافــة الــى تســديد االلتزامــات الشــهرية المترتبــه علــى المشــروع لــدى محــات االدوات الزراعيــة.
وعلــى العمــوم فقــد تمكــن المســتفيد مــن المحافظــة علــى وجــود دخــل شــهري ثابــت لــه وتأميــن
احتياجــات االســرة الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة وكذلــك تعزيــز الخبــرات لــدى العائلــة مــن
خــال عملهــا فــي المشــروع.
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قصة نجاح مشروع “الطابون العربي” لصاحبه غاصب جبريل من بلدة بدو/
شمال غرب القدس المحتلة

المســتفيد غاصــب جبريــل مــن بلــدة بــدو شــمال غــرب القــدس المحتلــة ،وهــو فــي الثالثينــات مــن عمــره،
متــزوج ولديــه  5اوالد ،كان يعمــل عامــا مأجــورا ولمــدة  4ســنوات فــي فــرن داخــل اســرائيل وكمــا يقــول
«كأي شــاب قــررت العمــل داخــل اســرائيل بحثــا وســعيا وراء لقمــة العيــش ،حيــث يعتبــر قــرار العمــل فــي
اســرائيل مــن اصعــب الخطــوات التــي يقــدم عليهــا االنســان لمــا يواجهــه داخــل بيئــة العمــل هنــاك .”...
ونتيجــة لتزايــد شــعوره باالغتــراب واالضطهــاد مــن العمــل داخــل اســرائيل ،قــرر تــرك العمــل والســعي لفتــح
فــرن خــاص لــه فــي بلدتــه بــدو ،حيــث قــام باستشــارة اقاربــه واصدقائــه الذيــن شــجعوه علــى ذلــك ،ونظــرا
لمعرفتــه بضابــط االقــراض فــي شــركة ريــف توجــه الــى الشــركة بطلــب للحصــول علــى قــرض ،حيــث حصــل
علــى تمويــل بقيمــة  .$ 15,000وبفعــل خبرتــه الســابقة فــي عمــل المخابــز واعتمــاده علــى العمــل االســري،
ومعاملتــه الجيــدة للزبائــن وتنــوع منتجاتــه (حيــث يقــوم بانتــاج كافــة انــواع الخبــز ومختلــف انــواع الفطائــر)،
باالضافــة الــى حاجــة المنطقــة لذلــك ،فقــد حقــق نجاحــا كبيــرا ،واصبــح مــن انجــح المخابــز فــي المنطقــة،
واصبــح المشــروع يــدر دخــا شــهريا يصــل الــى  15,000شــيكل.
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قصة نجاح مشروع بقالة وفرن لصناعة المعجنات والحلويات لصاحبته سماح احمد
خالوي /واد رحال – بيت لحم

المقترضــة  /المســتفيدة ســماح متزوجــة ولديهــا  3ابنــاء فــي المــدارس وواحــد فــي الجامعــة ،تتكــون
اســرتها مــن  6افــراد ،يعمــل زوجهــا فــي وظيفــة فــي مصنــع عطــروت بدخــل يصــل الــى  6االف شــيكل
شــهريا ،وهــي تعمــل داخــل المنــزل فــي صناعــة المعجنــات والحلويــات .توجهــت الــى شــركة ريــف
وحصلــت علــى قــرض بقيمــة  $ 11,000وذلــك لتطويــر عملهــا وتوســيعه مــن خــال فتــح بقالــة صغيــرة
تحــوي مــواد تموينيــة وفــرن صغيــر لصناعــة الحلويــات والمعجنــات ،ويتــم تســويق منتجــات المشــروع
داخــل القريــة وخارجهــا مــن خــال تلبيــة طلبيــات للمنــازل والمحــال التجاريــة فــي منطقــة بيــت لحــم وبيــت
جــاال .ويــدر المشــروع دخــا شــهريا يقــدر ب  3,000شــيكل ،وبهــذا فــان المشــروع يســهم بزيــادة وتعزيــز
الدخــل االســري وتعزيــز االمــن الغذائــي االســري والمحلــي .لقــد اســهم المشــروع ايضــا فــي تشــغيل
ذاتــي الربعــة افــراد ،ويســهم حاليــا وبنســبة الثلــث فــي تعليــم االبنــاء فــي المــدارس والجامعــات ،كمــا
ويســهم فــي تحســين كافــة الجوانــب االخــرى لحيــاة االســرة .ولعــل مــن ابــرز عوامــل نجــاح المشــروع هــو
االســتمرارية والخبــرة والســمعة الجيــدة ،وطبيعــة وجــودة المنتجــات المصنعــة باالضافــة الــى اســتخدام
طــرق التســويق الناجــح والفعــال.
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