اثر قروض رٌف وإسهامها
فً التشغٌل
وتحفٌز االهتمام بالزراعة
بٌن عامً  2011و2015

إعـــــــــــداد
نظام عطاٌا
دائرة البحث والتطوٌر – شركة رٌف

اواخر اب 0213

مقدمـــــــــــــــــــــة
تأتً هذه الدراسة فً سٌاق توجهات الشركة وسعٌها الدائم والمثابر لصٌانة وتحسٌن
وتعزٌز األثر التنموي للمشارٌع الممولة فً الرٌف الفلسطٌنً من قبل الشركة
وتحدٌدا المشارٌع الزراعٌة وخصوصا فً مجال االسهام فً التشغٌل ومكافحة
البطالة ،باإلضافة إلى دعم وتعزٌز الجهود الرامٌة إلى إعادة االعتبار للزراعة كقطاع
اقتصادي استراتٌجً ورٌادي من خالل تشجٌع وتحفٌز العمل واالستثمار فٌها  ،وذلك
لما للزراعة من أهمٌة ودور محوري فً حٌاة الرٌف وفً الحٌاة الفلسطٌنٌة بشكل
عام ،وهذا فً ظل اتساع وتعمق حالة التهمٌش التً ٌعٌشها العاملون فً هذا القطاع
وازدٌاد معدالت البطالة والفقر فً أوساطهم ،حٌث أشار تقرٌر الفقر الصادر عن
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً فً حزٌران  ،0210بان نسبة الفقر فً
األراضً الفلسطٌنٌة وفقا ألنماط االستهالك لدى الذٌن ٌعتمدون على الزراعة كمصدر
رئٌسً للدخل فً  0211تبلغ  ،%1241وتبلغ هذه النسبة وفقا للدخل لدى الذٌن
ٌعتمدون على الزراعة كمصدر رئٌسً للدخل فً  0211أكثر من  ، %40أما نسبة
الفقر المدقع لدى هؤالء فقد وصلت إلى  ، %2642وٌبدوا ان هذه النسب قد ارتفعت
فً السنوات الثالثة االخٌرة فً ظل االرتفاع المضطرد فً نسب الفقر والبطالة بشكل
عام حٌث تجاوزت نسبة الفقر وفقا للدخل ال  %32كما وتجاوزت نسبة البطالة ال
 ، %05وتشٌر المعطٌات المختلفة بان هذه النسب قد تركزت بشكل اساسً
وبمستوى مرتفع اكثر ضمن العاملٌن فً الزراعة على وجة التحدٌد.
ولهذا تأتً هذه الدراسة لتحدٌث الدراسة التً أجرٌت فً  0211والتً كانت بدورها
تحدٌث لدراسة اجرٌت فً  0211وبالتالً فإنها تستهدف التعرف على التغٌر
والتطور فً مدى ومستوى إسهام قروض شركة رٌف فً التشغٌل الذاتً والمأجور
فً المشارٌع الممولة وبالتالً اإلسهام فً تأمٌن الدخل واحتٌاجات األسرة األساسٌة،
باإلضافة إلى التعرف على التغٌر فً مدى إسهام هذا التموٌل المقدم من الشركة فً
تحفٌز وإعادة تحفٌز وتشجٌع االهتمام بالزراعة من خالل العودة للعمل واالستثمار
فٌها.

منهجٌة الدراسة

 -1حن اعخواد االسخبٍاى كْسٍلت ّأداة للحصْل على البٍاًاث هي الوٍداى ،حٍث حن إعداد
ُذا االسخبٍاى باالسخٌاد إلى الفزضٍاث ّالوؤشزاث الزئٍسٍت للدراست ّ ،قد حن اخخبارٍ
هٍداًٍا ّحعدٌلَ على ضْء ًخائج االخخبار.
 -0اعتمدت القروض الزراعٌة النشطة لدى شركة رٌف وحتى تارٌخ 0213/2/12
والبالغ عددها  13211قرض كمجتمع للبحث.
 -1تم اعتماد نفس االستبٌان السابق فً  ، 0211وذلك بعد مراجعته وتدقٌقه واختباره.
 -2تم فرز عٌنة عشوائٌة منتظمة نسبتها  %3من مجتمع البحث والتً تشكل 51
قرض/مقترض.
 -3تم االتصال مع وزٌارة وحدات البحث المستهدفة والموزعة على المحافظات المختلفة
فً الضفة والقطاع.
 -4تم جمع المعلومات فً الفترة الواقعة بٌن 0213/5/03 – 0213/4/1

 -5تم تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج واالنتهاء من الدراسة واصدارها فً اواخر
اب 0213

معطٌات الدراسة (الجداول واألشكال البٌانٌة)
جدول ( )1التوزٌع النسبً للمشارٌع الممولة من حٌث كونها مشارٌع كانت قائمة قبل التموٌل
أم مشارٌع جدٌدة والسنة
المشارٌع الممولة

النسبة فً
0211

النسبة فً
0211

النسبة فً
0213

مشارٌع قائمة
مشارٌع جدٌدة

%64
%12

%61
%15

%62
%02

المجموع

%122

%122

%122

جدّل ( )2الخْسٌع الٌسبً للوشارٌع الشراعٍت الووْلت ( القائوت ّالجدٌدة ) حسب طبٍعت العاهلٍي فً ُذٍ
الوشارٌع ( عاهلٍي باجز ّبدّى اجز ) ّالسٌت
ًسبت العاهلٍي فً عام
2111

هشارٌع قائوت
هشارٌع جدٌدة

ًسبت العاهلٍي فً عام
2113

ًسبت العاهلٍي فً عام
2115

عاهلٍي
باجز

عاهلٍي
بدّى اجز

عاهلٍي
باجز

عاهلٍي
بدّى اجز

عاهلٍي
باجز

عاهلٍي
بدّى اجز

%16
%17.4

%84
%82.6

%19.7
%28.6

%81.3
%71.4

%37
%24

%63
%76

100%

2015
2013

0%

2011
عاملٌن بدون اجر

عاملٌن بأجر

100.00%
2015

50.00%

2013

0.00%

2011
عاملٌن بأجر
عاملٌن بدون اجر

جدّل ( )3الخْسٌع الٌسبً للوشارٌع الشراعٍت الووْلت ( القائوت ّالجدٌدة ) حسب عدد العاهلٍي فً ُذٍ
الوشارٌع ّالسٌت
عدد العاهلٍي فً عام 2111
عدد العاهلٍي باجز
هشارٌع قائوت
هشارٌع جدٌدة

عدد العاهلٍي بدّى اجز

عاهل ّاحد

 3-2عوال

أكثز هي 3عوال

عاهل ّاحد

 3-2عوال

أكثز هي 3عوال

%66.7
%111

%33.3
1

1
1

%53.2
%42.1

%36.2
%52.6

%11.6
%5.3

عدد العاهلٍي فً عام 2113
عدد العاهلٍي باجز
هشارٌع قائوت
هشارٌع جدٌدة

عدد العاهلٍي بدّى اجز

عاهل ّاحد

 3-2عوال

أكثز هي 3عوال

عاهل ّاحد

 3-2عوال

أكثز هي 3عوال

%73.3
%75

%21
%25

%6.7
1

%62.3
%41

%36
%61

%1.7
1

عدد العاهلٍي فً عام 2115
عدد العاهلٍي باجز
هشارٌع قائوت
هشارٌع جدٌدة

عدد العاهلٍي بدّى اجز

عاهل ّاحد

 3-2عوال

أكثز هي 3عوال

عاهل ّاحد

 3-2عوال

أكثز هي 3عوال

%36.4
%85.7

%59
%14.3

%4.6
%1

%53.2
%42.9

%44.7
%57.1

%2.1
%1

100%

98%
96%
94%
92%
90%

مشارٌع جدٌدة

88%
مشارٌع قائمة
العاملٌن باجر حتى 3
عمال فً 2015

العاملٌن باجر حتى 3
عمال فً 2013

العاملٌن بأجر حتى 3
عمال فً 2011

جدول ( )2التوزٌع النسبً للزٌادة فً العمالة فً المشارٌع الزراعٌة القائمة بعد
حصولها على التموٌل من شركة رٌف  ،حسب نوع هذه العمالة والسنة
نوع العمالة

نسبة الزٌادة فً
0211

نسبة الزٌادة فً
0211

نسبة الزٌادة فً
0213

العاملٌن بأجر
العاملٌن بدون اجر

%441
%1242

%12
%17

%0241
%1640

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

2015

5.00%
2013
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2011
العاملٌن بأجر
العاملٌن بدون اجر

جدول ( )3التوزٌع النسبً ألصحاب المشارٌع الزراعٌة الممولة من شركة رٌف،
حسب مجال العمل الذٌن كانوا ٌعملون فٌه قبل حصولهم على القروض من
الشركة والسنة
مجال العمل

النسبة فً
0211

النسبة فً
0211

النسبة فً
0213

مجال عمل زراعً
مجال عمل مختلط
مجال عمل غٌر زراعً

%1541
%1241
%2644

%22
%12
%32

%22
%0440
%1146

المجموع

%122

%122

%122
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مجال العمل غٌر
الزراعً

مجال العمل المختلط

مجال العمل الزراعً

جدول ( )4التوزٌع النسبً ألصحاب المشارٌع الزراعٌة الممولة من شركة رٌف،
حسب عدد األٌام/أسبوعٌا التً كانوا ٌعملون فٌها فً الزراعة قبل حصولهم على
قروض من الشركة والسنة
عدد أٌام العمل فً
األسبوع

النسبة فً
0211

النسبة فً
0211

النسبة فً
0213

من ٌ 0 – 1وم
من  2 – 1أٌام
أكثر من  2أٌام

%2144
%03
%1142

%1143
%0345
%2046

%22
%06
%10

المجموع

%122

%122

%122
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أكثر من 4أٌام

من 4 - 3أٌام

من ٌ2 - 1وم

جدول ( )5التوزٌع النسبً ألصحاب المشارٌع الزراعٌة الممولة من شركة رٌف،
حسب السبب الرئٌسً الذي دفعهم إلقامة مشروع زراعً والعمل فٌه والسنة.
السبب الرئٌسً

النسبة فً
0211

النسبة فً
0211

النسبة فً
0213

توفٌر االحتٌاجات الغذائٌة لألسرة
توفر التموٌل المتاح للمشارٌع الزراعٌة
وجود جدوى اقتصادٌة للمشارٌع الزراعٌة والعمل فٌها
القناعة المبدئٌة بأهمٌة الزراعة
كافة العوامل السابقة مجتمعة
انعدام فرص الحصول على تموٌل للمشارٌع غٌر الزراعٌة
أسباب وعوامل أخرى (تعزٌز الدخل ،تأمٌن دخل لألسرة..الخ)

%11
%0544
%1343
%143
%1146
%142
%340

%1244
%1043
%1242
%041
%1543
%041
%0246

%1041
%545
%1246
%143
%0741
%2
%1642

المجموع

%122

%122

%122
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انعدام فرص
اسباب
الحصول
اخرى
على تموٌل
(تأمٌن دخل
للمشارٌع
االسرة
غٌر
وتعزٌزه
الزراعٌة
....الخ)

كافة
العوامل
السابقة
مجتمعة

القناعة
المبدئٌة
باهمٌة
الزراعة

توفٌر
توفر
الجدوى
التموٌل االحتٌاجات
االقتصادٌة
الغذائٌة
المتاح
للمشارٌع للمشارٌع لالسرة
الزراعٌة
الزراعٌة

الملخص التنفٌذي والنتائج الرئٌسٌة
 -1بٌنت معطٌات الدراسة المحدثة فً  0213بان  %62من المشارٌع الزراعٌة
الممولة من شركة رٌف هً مشارٌع كانت قائمة قبل التموٌل ،وبلغت هذه
النسبة  %61قً  0211و  %64فً  ،0211أما المشارٌع الجدٌدة التً
نشأت بفعل التموٌل فتبلغ نسبتها  %02وفقا لمعطٌات  ، 0213اما فً 0211
و 0211فبلغت هذه النسبة  %12 ، %15على التوالً.
ّ -2فقا لوعطٍاث  2115فاى ًسبت الوشارٌع القائوت الخً حشغل حخى  3عوال
هأجْرٌي حبلغ ّ ، %95.4بلغج ُذٍ الٌسبت  %93.3فً  ، 2113اها فً
 2111فاى كل الوشارٌع القائوت كاًج حشغل حخى  3عوال هأجْرٌي .أها
الوشارٌع الجدٌدة فخشغل كلِا حالٍا حخى  3عوال هأجْرٌي فقظ  ،أها فً
 2111فجوٍع الوشارٌع الجدٌدة كاًج حشغل عاهل هأجْر ّاحدّ .على صعٍد
حشغٍل العاهلٍي بدّى أجز فاى ًسبت الوشارٌع القائوت الخً حشغل عاهل ّاحد
حبلغ ّ %53.2الخً حشغل هي  3-2عوال حبلغ ّ %44.7بقٍت الوشارٌع
القائوت حشغل اكثز هي  3عوال  ،فً حٍي بلغج ُذٍ الٌسب فً ّ 2113على
الخْالً ّ %36 ،%62.3بقٍت الوشارٌع القائوت حشغل أكثز هي  3عوال  ،أها
فً  2111فبلغج ُذٍ الٌسب على الخْالً . %11.6 ّ %36.2 ّ %53.2
ّحبلغ ًسبت الوشارٌع الجدٌدة الخً حشغل عاهل ّاحد بدّى اجز ّ %42.9الخً
حشغل هي  3-2عوال  ،%57.1فً حٍي بلغج ُذٍ الٌسب فً ّ 2113على
الخْالً  %61 ّ ، %41حشغل هي  3-2عوال  ،اها فً  2111فبلغج ُذٍ
الٌسب ّعلى الخْالً .%5.3 ّ %52.6ّ %42.1
 -3حبلغ ًسبت العاهلٍي بأجز حالٍا فً الوشارٌع الووْلت القائوت ّ %37العاهلٍي
بدّى اجز  %63فً حٍي كاًج ُذٍ الٌسب فً  2113على الخْالً ّ %19.7
ّ %81.3بلغج فً  2111على الخْالً  .%84 ّ %16أها فً الوشارٌع
الجدٌدة فاى ًسبت العاهلٍي بأجز حالٍا حبلغ  ، %24فً حٍي ّصلج ُذٍ الٌسبت
فً  2113الى قزابت  ، %29اها فً  2111فلن حخجاّس ُذٍ الٌسبت .%17.4
 -2أشارت معطٌات الدراسة المٌدانٌة فً  0213بان قروض شركة رٌف المقدمة
للمشارٌع الرٌفٌة القائمة قد أسهمت فً زٌادة عدد العاملٌن باجر فً هذه

المشارٌع بنسبة  ،%0241اما فً  0211فلم تتجاوز هذه النسبة ال ،%12
وفً  0211كانت هذه النسبة .%441
 -3أما على صعٌد العاملٌن بدون اجر ( من أفراد األسرة ) فقد بٌنت معطٌات
الدراسة فً  0213بان قروض الشركة المقدمة للمشارٌع الرٌفٌة القائمة قد
أسهمت فً زٌادة عدد العاملٌن بدون اجر فً هذه المشارٌع بنسبة ،%1640
فً حٌن بلغت هذه النسبة  %17فً  ، 0211ولم تتجاوز هذه النسبة وفقا
لمعطٌات  0211أل .%1242
 -4بٌنت معطٌات الدراسة فً  0213بان قرابة  %12من أصحاب المشارٌع
الزراعٌة الممولة من شركة رٌف كانوا ٌعملون قبل حصولهم على التموٌل فً
مجاالت عمل غٌر زراعٌة ،أما الذٌن كانوا ٌعملون فً مجال العمل الزراعً
فبلغت نسبتهم  ،%22ولم تتجاوز نسبة الذٌن كانوا ٌعملون فً مجال عمل
مختلط ( فً الزراعة وغٌر الزراعة ) أل  .%0440فً حٌن بلغت هذه النسب
فً  0211وعلى التوالً  .%12،%22،%32وقد كانت هذه النسب وفقا
لمعطٌات  0211وعلى التوالً كما ٌلً  ، %1541 ، %2644 ،و.%1241
 -5أوضحت معطٌات الدراسة فً  0213بان  %22من الحاصلٌن على قروض
زراعٌة من شركة رٌف كانوا ٌعملون فً الزراعة قبل حصولهم على هذه
القروض من ٌ 0-1وم/أسبوعٌا ،والذٌن كانوا ٌعملون من  2-1أٌام/أسبوعٌا
فبلغت نسبتهم  ،%06أما الذٌن ٌعملون أكثر من  2أٌام فً األسبوع فوصلت
نسبتهم الى  . %10اما فً  0211فكانت هذه النسب وعلى التوالً %1143
 .%2046،%03..فً حٌن بلغت هذه النسب على التوالً وفقا لمعطٌات
 0211كما ٌلً .%1142 ،%03 ،%2144 ،
 -6أشارت معطٌات الدراسة المٌدانٌة فً  0213بان  %1041من الحاصلٌن على
قروض زراعٌة من شركة رٌف ٌعتبرون بان هدف توفٌر االحتٌاجات الغذائٌة
لألسرة هو السبب الرئٌسً فً تشجٌعهم إلقامة مشروع زراعً والعمل فٌه،
ٌ %545عتبرون وجود تموٌل متاح للمشارٌع الزراعٌة هو السبب الرئٌسً،
والذٌن ٌعتبرون وجود الجدوى االقتصادٌة للمشروع الزراعً هو السبب
الرئٌسً إلقامة مشروع زراعً والعمل فٌه فتبلغ نسبتهم  ،%1246والذٌن
ٌعتبرون أن القناعة المبدئٌة بأهمٌة الزراعة هً السبب الرئٌسً الذي حفزهم
إلقامة مشروع زراعً والعمل فٌه فلم تتجاوز نسبتهم  ،%143أما نسبة الذٌن

ٌعتبرون أن العوامل السابقة مجتمعة تشكل السبب الرئٌسً فً تشجٌعهم
إلقامة مشروع زراعً والعمل فٌه فتبلغ  ،%0741فً حٌن ان الذٌن ٌعتبرون
أن السبب الرئٌسً وراء إقامة مشروع زراعً والعمل فٌه ٌكمن فً انعدام
فرص الحصول على تموٌل إلقامة مشارٌع أخرى غٌر زراعٌة فنسبتهم ضئٌلة
جدا وال تذكر ،أما الذٌن ٌعتبرون بان هناك عوامل أخرى فتبلغ نسبتهم
 %1642حٌث تتراوح هذه العوامل بٌن الحاجة إلى تعزٌز دخل األسرة
بمداخٌل إضافٌة  ،مرورا بمحدودٌة وانعدام فرص العمل وتعزٌز االقتصاد
المنزلً واإلنتاج الذاتً للغذاء وانتهاء بالحاجة لتأمٌن دخل لألسرة فً ظل
اعتقال الزوج أو استشهاده ....الخ  .اما فً  0211فبلغت هذه النسب وعلى
التوالً .%0246 ،%041 ،%1543 ،%041 ،%1242 ،%1043 ،%1244
وقد كان واقع حال هذه النسب وفقا لمعطٌات وبٌانات  0211وعلى التوالً
كما ٌلً .%340 ،%142 ،%1146 ،%143 ،%1343 ،%0544 ،%11 ،

االستنتاجات والتوصٌات الرئٌسٌة
على ضوء معطٌات ونتائج الدراسة  ،فانه ٌمكن استخالص وتركٌز العدٌد من
االستنتاجات والتوصٌات حٌث ٌتمثل أبرزها فٌما ٌلً-:
 -1بٌنت نتائج ومؤشرات الدراسة بأن القروض المقدمة من شركة رٌف
للفالحٌن والمزارعٌن قد أسهمت بشكل جدي وواضح وملموس فً زٌادة
العمل المأجور فً المشارٌع الممولة ( التً كانت قائمة باالساس آو
المشارٌع الجدٌدة ) .كما وأسهمت كذلك وبشكل كبٌر وثابت فً زٌادة
العمل غٌر مدفوع األجر (العمل األسري) وتوسٌع قواعد التشغٌل الذاتً،
وعلى العموم فان التركز األساسً والمؤشر الرئٌسً إلسهام قروض رٌف
فً التشغٌل ٌتمثل فً نمو واضح فً العمل المأجور باالضافة الى تعزٌز
وتوسٌع التشغٌل الذاتً وتولٌد مداخٌل مستدامة لألسر الرٌفٌة والزراعٌة.
ٌ -2الحظ هي هعطٍاث ًّخائج الدراست الوحدثت فً  2115باسخوزار اعخواد
اغلب الوشارٌع الشراعٍت الووْلت هي شزكت رٌف ( سْاء كاًج هشارٌع
قائوت أّ جدٌدة ) باألساص ّبٌسبت كبٍزة على حشغٍل العول األسزي غٍز
هدفْع األجز بالزغن هي حزاجع ًسبخَ خالل الفخزة بٍي ، 2115ّ 2111
ّبالوقابل ٌُاك حشاٌد خالل ُذٍ الفخزة فً ًسبت العول الوأجْر فً كل هي
الوشارٌع الشراعٍت القائوت ّالجدٌدة ٌُّ ،اك اسخوزار لخزكش الشٌادة فً
ًسبت العول الوأجْر باألساص فً الوشارٌع الشراعٍت الجدٌدة  ،كوا ٌالحظ
هي الوعطٍاث ّالٌخائج بخزاجع ها فً ًسبت الوشارٌع الشراعٍت الووْلت
القائوت ّحشاٌد هحدّد فً ًسبت الوشارٌع الووْلت الجدٌدة خالل الفخزة
الوذكْرة ّ .كشفج الوعطٍاث ّالٌخائج خالل ُذٍ الفخزة عي اسخوزار
الحضْر الحاسن للوشارٌع الصغٍزة ّالخً حشغل حخى  3عوال فقظ ( باجز
ّبدّى اجز ) ضوي الوشارٌع الووْلت ّالوسخِدفت هي شزكت رٌف.
 -1كشفت نتائج الدراسة عن األثر الواضح لقروض رٌف فً تشجٌع وتحفٌز
الفالحٌن وسكان الرٌف إلعادة العمل فً الزراعة وتشغٌل مواردها

المختلفة واٌالء وتعزٌز المزٌد من االهتمام بهذا القطاع الحٌوي
والمحوري فً المناحً المختلفة للحٌاة الفلسطٌنٌة.
 -2أبرزت نتائج الدراسة ومؤشراتها األساسٌة وبشكل قوي مستوى التأثٌر
االٌجابً الواضح لقروض شركة رٌف على تأمٌن الدخل وتعزٌزه لألسرة
الرٌفٌة وتوفٌر االحتٌاجات الغذائٌة لها  ،األمر الذي ٌترتب علٌه تعزٌز
األمن الغذائً وإعادة االعتبار لمكانة ودور الزراعة المحوري فً هذا
المجال ( حٌث ٌشكل األمن الغذائً الوظٌفة المركزٌة واإلستراتٌجٌة
للزراعة فً فلسطٌن ) ،وٌتضح هذا من حقٌقة كون النسبة األكبر من
الحاصلٌن على قروض زراعٌة من الشركة ٌعتبرون أن هدف توفٌر
االحتٌاجات الغذائٌة لألسرة وتأمٌن وتعزٌز دخلها ما زالت تشكل األسباب
الرئٌسٌة إلقامة المشارٌع الزراعٌة والعمل فٌها.
 -3كما وتعكس النتائج أٌضا اإلسهام الكبٌر للشركة كمتخصص فً التموٌل
الزراعً باألساس فً تعزٌز خٌارات الفالحٌن وتحفٌزهم نحو العمل فً
الزراعة وزٌادة قناعتهم بجدواها االقتصادٌة والمعٌشٌة وقدرتها على
حماٌتهم فً األزمات وبالتالً تعزٌز عوامل بقائهم وصمودهم.
 -4تركٌز العمل أكثر على توسٌع وزٌادة التموٌل للمشارٌع ذات اإلسهام
الواضح فً مكافحة البطالة وتشغٌل العاطلٌن عن العمل عبر مشارٌع
التشغٌل الذاتً أو المشارٌع التً تشغل عمال مأجورا أو كلٌهما.
 -5تعزٌز وتوسٌع تموٌل المشارٌع الزراعٌة ذات الدور البارز والواضح فً
تشغٌل وتفعٌل الموارد الزراعٌة المحلٌة وذلك من خالل اعتماد حوافز لهذه
المشارٌع وخصوصا فً مجال مساعدتها ودعمها فً مواجهة تداعٌات
فوضى السوق وانخفاض أسعار المنتجات الزراعٌة وارتفاع أسعار
مستلزمات اإلنتاج وكذلك مساعدتها فً مواجهة مختلف تداعٌات التغٌرات
المناخٌة ،وٌمكن فً هذا المجال االستفادة من تفعٌل عالقات الشراكة
القائمة مع العدٌد من مؤسسات التنمٌة الرٌفٌة.

استــــــــــــــــــبٌان
إسهام قروض رٌف فً التشغٌل وتحفٌز االهتمام بالزراعة
-1
-0

-1

-2

-3
-4
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هل التموٌل الذي حصلت علٌه من رٌف
إلقامة مشروع جدٌد
لتطوٌر مشروع قائم
إذا كان القرض لتطوٌر مشروع قائم
قبل القرض  ...........بعد القرض ........
 عدد العاملٌن بأجر ،
 عدد العاملٌن بدون اجر  ،قبل القرض  ..........بعد القرض ........
إذا كان القرض إلقامة مشروع جدٌد
 عدد العاملٌن باجر ..........
 عدد العاملٌن بدون اجر .........
ما هو مجال عملك قبل الحصول على القرض ..................
ال
نعم
وهل هذا العمل ما زال مستمرا
ومنذ متى وأنت تعمل فً هذا العمل ...............
هل كان لدٌك مشروع زراعً قبل الحصول على القرض
ال
نعم
هل كنت تعمل فً الزراعة قبل الحصول على القرض
أحٌانا  ،عدد أٌام العمل األسبوعٌة .........
ال
نعم
ما الذي شجعك للعمل فً مشروع زراعً /أو إقامة مشروع زراعً
وجود تموٌل متاح من رٌف للمشروع الزراعً
الجدوى االقتصادٌة العالٌة للمشارٌع الزراعٌة
توفٌر االحتٌاجات الغذائٌة لألسرة
توفٌر مصدر مساند لدخل األسرة األساسً
القناعة المبدئٌة بأهمٌة الزراعة فً مجمل الحٌاة الفلسطٌنٌة
كل ما سبق
انعدام فرص الحصول على تموٌل إلقامة مشارٌع أخرى
ألسباب أخرى  ،حدد .....................................................

