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  2010ام ـــع ةــطـشـر األنـریـقـت
  

  :ةــدمـقـمـال
 في تقدمھ المركز واصل) 2013-2009( بین للفترة اإلستراتیجیة المركز خطة في الموضوعة ةالرئیسی األھداف إلى استناداً 
 العاملین إنتاجیة من ورفع ومبالغھا، القروض عدد وزاد جدیدة سكانیة تجمعات في انتشاره عوسّ  حیث األھداف، ھذه تحقیق

  .والسیاسات اءاتواإلجر األنظمة وتعزیز المحفظة نوعیة وتحسین اإلقراض مجال في وخاصة
 تعزیز جھود في استمر كذلك ،الممولین قاعدة من عووسّ  والمالیة التشغیلیة االستدامة تحقیق نحو جید بشكل المركز وتقدم

  .التنمویة والمشاریع النشاطات من حزمة عبر المستھدفة والتجمعات الفئات وتمكین
 تفصیلي إحصائي عرض: الثاني والقسم المركز، نشاطات في ورالتط ألھم ملخص األول القسم: قسمین من التقریر ھذا یتكون

 .للنشاطات
 

  ذيـیـفـنـتـال صــخـلـمـال
  
  :يــلـویـمـتـال اطـشـنـال

 الفردي التمویل:  

 قیمة وبلغت %19.4 قدرھا بزیادة 2009 عام قرض" 1908" مع بالمقارنة قرضاً " 2261" 2010 عام المركز منح
  .السابق العام مع بالمقارنة %18 قدرھا بزیادة دوالر نملیو 3,938 لةالمموّ  القروض

  .%37.63 ةبنسب التجارة قطاع یلیھ %40.16 المصروفة المبالغ من األكبر النسبة على الزراعة قطاع حاز وقد
 األكبر النسبة على) طولكرم جنین، طوباس، نابلس،( الغربیة الضفة شمال مناطق حازت فقد الجغرافي التوزیع حیث ومن
 ومناطق ،%18 بنسبة وغزة ،%20 بواقع) الخلیل لحم، بیت( الضفة جنوب ثم ،%52 بواقع المصروفة القروض عدد من

  .2010 عام %18 إلى 2009 عام %7 من غزة نمو نسبة في األھمیة وتكمن .%10 بنسبة) أریحا هللا، رام( الضفة وسط
 نمو بنسبة 2009 عام دوالر ملیون 3,125 مع بالمقارنة الردو ملیون 3,763 النشطة المحفظة رصید بلغ العام نھایة وفي

  .%11ا قدرھ نمو بنسبة قرض 3,389 فبلغت النشطة القروض أما. %20 قدرھا
 القروض قیمة من %41 على الزراعة قطاع وسیطر، %81.4 إلى %75 من النشطة القروض من النساء حصة وقفزت

  .%40 بنسبة التجارة قطاع یلیھ السوق في
 %22.7 بنسبة المدن تلیھا %65.5 بنسبة الریفیة المناطق في النشطة القروض تركزت فقد السكانیة للتجمعات اً ووفق

  .%11.8 بنسبة والمخیمات
  

2009 2010  نوعیة المحفظة والمؤشرات المالیة

22.0% 32.0% معدل التكرار
8.43% 5.08% القروض المجدولة من الق���روض النش���طة
0.00% 0.00% القروض المشطوبة من الق��روض النش���طة

146 154 معدل القروض النشطة للموظ���ف المی���داني
90 97 معدل القروض النشطة  للموظف ف���ي المكات���ب
73 81 معدل القروض النشطة لكل موظف ف���ي المؤسس���ة

27% 16% المحفظة في خطر اكثر من ثالثین ی����وم
14% 9% احتیاطي الدیون المشكوك في تحص����یلھا

24.18% 25.05% العائد على المحفظ���ة

25.33% 22.11% النفقات التشغیلیة
99.3% 132.0% االستدامة التش��غیلیة
95.2% 119.5% االستدامة المالی���ة(5%  فائدة بنكیة على الق��روض)

273 221   كلفة القرض بال���دوالر
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 الجمعیات تمویل:  

 %17و العدد حیث من 2009 عام عن %58 مقداره بانخفاض دوالر 103,360 بقیمھ تعاونیة جمعیات 8 المركز مّول
 عدد وزاد السابق العام مع بالمقارنة %15 بنسبة 2010 عام األعضاء توفیر حجم زاد بالمقابل. لغالمبا حیث من

  .%23 بنسبة التوفیر برامج في المشاركین
 بزیادة 2009 لعام اً قرض "159" مقابل قرضاً  "194" 2010 عام منحت إذ ألعضائھا الجمعیات تسھیالت زادت كذلك
  .%22 أیضاً  قدرھا بزیادة 2009 عام 223,253 مقابل 273,199 لممنوحةا القروض قیمة وبلغت %22 قدرھا

  
  :ةـویـمـنـتـال اتـدمـخـال

 الجمعیات من وعدد المزارعین آالف منھا استفاد مشروعاً  11 تمویل في استمر أو المركز مّول التنمویة المشاریع مجال في
 المشاریع عدد انخفض وقد. والتدریب القدرات وبناء الزراعیة تیةالتح البنیة مجاالت في دوالر ملیون 1,014 بقیمة التعاونیة
 1,046( للعامیین متقاربة فكانت المشاریع میزانیة أما ،مشروع 15 تمویل جرى حیث 2009 مع بالمقارنة 2010 عام الممولة

  ).2009 عام
 .%56 ریباً تق بلغت فقد المیزانیات حیث من ولكن مشروع 11 أصل من مشروعین غزة حصة بلغت وقد

  
  :ادرــصـمـال

 البشریة المصادر: 

 العام نھایة الموظفین عدد وبلغ والمشاریع، واإلقراض اإلداري المجال في جدد موظفین" 7" 2010 عام توظیف تم
 2 إلى موظفین 6 من مشاریع على العاملین عدد تقلص إلى االنخفاض ویعود 2009 عام نھایة 51 مقابل موظف 47

  .فقط موظفین
 شھادة لحملة %21,3و ،%75 فوق فما أولى جامعیة شھادة لدیھم ممن الموظفین نسبة بلغت المستوى حیث ومن

  .دون فما العامة الثانویة شھادة یحملون %3,7و ،الدبلوم
 التدریب: 

 ذات متخصصة دورات في) الموظفین مجموع من %51( المستویات مختلف من موظفاً "24" 2010 عام في شارك
  .البالد خارج دورتین منھا متخصصة دورات 7 في إداریة أو تمویلیة سواء مبأعمالھ صلة

 الفیزیائیة المصادر:  

 الجدیدة االستثمارات قیمة بلغت وقد المختلفة المناطق في المركز مكاتب في واألثاث والمعدات األجھزة تطویر جرى
  .اثوأث أجھزة شكل على دوالر "15,336" 2010 لعام الثابتة الموجودات في

 والسیاسات واإلجراءات األنظمة:  

 تدریب وتم ،غزة فیھا بما المكاتب لكافة للنظام المباشر الوصول وتوفیر MIS المعلومات إدارة نظام تطویر جرى
 سیاسات بدلیل العمل تم كما. الالزمة التقاریر واستخراج معھ والتعامل النظام إلى الدخول على المكاتب سكرتیرات
 لعام المادیة الحوافز قیمة وتجاوزت اإلقراض وموظفي بالمكاتب الخاص الحوافز نظام تطبیق دأب كذلك اإلقراض،

  .دوالر ألف "20" 2010
 و B درجھ على حصلت حیث ألكاد واجتماعي ائتماني تصنیف بعمل متخصصة ھندیة شركة قامت الفرنسیة الوكالة من وبدعم

B+ التوالي على.  
 النقد سلطة لتعلیمات وفقاً  شركة إلى للتحول تمھیداً  عمل خطة وضع في أكاد لمساعدة ةیدول خبیرة مع التعاقد تم كذلك

 .2011 مدار على عملھا ویستمر الفلسطینیة
  
  :لــویـمـتـوال كـیـبـشـتـوال ةـامـعـال اتـالقـعـال

 المحلي والتشبیك العامة العالقات: 

 بیانات قاعدة مع الفعلي الربط جرى حیث الفلسطینیة قدالن سلطة وخاصة الرسمیة الجھات مع عالقاتھا أكاد عززت
  .التجاریة البنوك فیھ بما المالي القطاع یغطي والذي النقد سلطة علیھ تشرف الذي فلسطین في المقترضین
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 عضویتھا على الشبكة وحافظت. اإلقراض لخدمات الفلسطینیة الشبكة إدارة لمجلس رئیساً  أكاد مدیر انتخاب تم كذلك
 إدارة لمجلس رئیساً  رمضان أبو محسنالسید  الفرع مدیر انتخاب جرى ةغز قطاع وفي. الفلسطینیة األھلیة شبكةال في

  .الشبكة
 الدولي والتشبیك العالقات: 

 مراقب��اً  عض��واً  كان��ت أن بع��د" س��نابل" للتموی��ل العربی��ة الش��بكة ف��ي العض��ویة كام��ل عض��واً  2010 ع��ام أك��اد أص�بحت
  .دمشق السوریة العاصمة في عقد الذي السابع السنوي المؤتمر في إلدارةا مجلس من أعضاء 3 وشارك

 البن��ك ،التع��اون،,SIDI,AFD,DEEP,UNDP,NDC( الش��ریكة المؤسس�ات م��ع دائم��ة عالق�ة عل��ى أك��اد وحافظ�ت
 .اإلیطالیة CESVI ومؤسسة ADA مثل جدد شركاء وأضافت) للتنمیة اإلسالمي

  
  :لــویـمـتـال
  

 المشاریع إجمالي قیمة بلغت حیث 2009 عام مستوى بذات 2010 عام في التنمویة المشاریع تمویل ىمستو على أكاد حافظت
 ألف 130 من بأكثر التبرعات عبر المشاریع أحد بتمویل محلیین أفراد ةمساھم للنظر والملفت. دوالر ملیون 1,014 الممولة
  .دوالر

 ألف 400 بقیمة للتنمیة اإلسالمي البنك مشروع من جدید قرض على أكاد حصلت اإلقراضیة المحفظة تمویل مجال وفي
  .المشاركة لمبدأ وفقاً  اإلسالمي اإلقراض لتطویر دوالر ألف 100 بقیمة منحة على كذلك ،دوالر
 ألف 400 إلى دوالر ألف 150 من ألكاد الممنوح القرض سقف رفع على الشریكة SIDI مؤسسة مع النقاشات أسفرت كذلك

  .2011 عام دوالر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 5

  يـلـیـصـفـتـي الـائـصـق اإلحـحـلـمـال

  

  2010 القروض المصروفة

كم�ا  2009وتم منح الق�روض بالمقارن�ة م�ع ع�ام  دوالر أمریكي، 3,938,750وبقیمة  2010قرض في عام  2,261لقد تم منح 

  یلي:

  من حیث القیم ونسبة النمو

- DISBURSED LOANS المصروفة القروض 

YEAR 

# Of 

Loans 

$ Amount Of 

Loans Average 

Yearly Growth Rate 

( # ) 

Yearly Growth Rate  

( $ ) 

2009 1,908 $3,332,888 $1,746.80 17% 58% 

2010 2,261 $3,938,750 $1,742.04 19% 18% 

  

0

1000

2000

3000

2009 2010

#

Year

# Of Loans Disbursed

  

  

  2010/  2009توزیع القروض على القطاعات االقتصادیة 

حسب القطاع االقتصادي   2009عام المصروفة  توزیع القروض 

القطاع االقتصادي قیمة القروض عدد القروض

والعقاراتاإلنشاءات قطاع  $42,200 27

قطاع التجاره $1,456,883 902

قطاع الزراعھ $1,445,026 731

قطاع الصناعھ والتعدین $235,479 119

قطاع المرافق والخدمات $47,200 16

قطاع قروض استھالكیھ وشخصیھ $106,100 113

Grand Total $3,332,888 1908

االقتصادیةعلى القطاعات  2010لعام المصروفة توزیع القروض 

القطاع االقتصادي قیمة القروض عدد القروض

والعقاراتاإلنشاءات قطاع  $113,100 82

ألتجارهقطاع  $1,482,050 816

ألزراعھقطاع  $1,581,900 839

قطاع الصناعھ والتعدین $274,800 143

قطاع المرافق والخدمات $34,600 18

قطاع قروض استھالكیھ وشخصیھ $452,300 363

Grand Total $3,938,750 2261
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وزیع الجغرافي للقروض المصروفةالت

 حسب المناطق 2009لعام  المصروفةع القروض توزی

 % المجموع نابلس وطوباس غزة طولكرم رام هللا جنین بیت لحم أریحا الخلیل  االقلیم

  حسب 

 العدد

 %31 593      268  325 الجنوب

 %50 955 310  250  395    الشمال

 %12 223    182   41  الوسط

 %7 137  137       غزة

 المجموع /

  1908 310 137 250 182 395 268 41 325 المنطقة

  حسب

 

 القیمة

 %30 997,400$      525,900$  471,500$ الجنوب

 %55 1,843,639$ 680,600$  387,039$  776,000$    الشمال

 %11 353,849$    291,749$   62,100$  الوسط

 %4 138,000$  138,000$       غزة

المجموع/ 

  المنطقة

$471,500 $62,100 $525,900 $776,000 $291,749 $387,039 $138,000 $680,600 $3,332,888  

          



 8

 حسب المناطق 2010 المصروفةتوزیع القروض 

 فرع غزة طولكرم رام هللا جنین بیت لحم أریحا الخلیل اإلقلیم

نابلس 

 % المجموع وطوباس

  حسب 

 العدد

الجنو

 448      244  204 ب

20

% 

 1167 260  351  556    الشمال

52

% 

 230    170   60  الوسط

10

% 

 416  416       غزة

18

% 

  2261 260 416 351 170 556 244 60 204 ة/ المنطقالمجموع

  حسب

 القیمة

الجنو

 ب

$326,00

0  

$521,70

0      847700 

22

% 

    الشمال

$1,027,00

0  

$527,40

0  

$530,40

0 2084800 

53

% 

  الوسط

$96,40

0   

$293,90

0    390300 

10

% 

       غزة

$615,95

0  615950 

16

% 

 المجموع / المنطقة

$326,00

0 

$96,40

0 

$521,70

0 

$1,027,00

0 

$293,90

0 

$527,40

0 

$615,95

0 

$530,40

0 3938750   
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حسب االقالیم 2010توزیع القروض  

الجنوب الشمال الوسط غزة
  

  

  راضـــة اإلقـظـفـحـم

  31/12/2010 في القروض القائمة

ACTIVE LOANS- القروض النشطة 

YEAR Active loans 

Women 
 active 
loans 

% Of 
 women's 
Loans $ Active portfolio 

Average 
Outstanding 
loan 

Outstanding 
Portfolio 
 Growth Rate 

Outstanding 
Portfolio 
 Growth Rate 

2009 3,056 2,300 75.26% $3,125,838 $1,022.85 20% 27% 
2010 3,389 2,760 81.44% $3,763,120 $1,110.39 11% 20% 
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  القائمة على القطاعات االقتصادیةتوزیع القروض 
    

 

2%

40%

38%

7%

1% 12%
توزیع عدد القروض القائمة على القطاعات االقتصادیھ 

قطاع االنشاءات والعقارات قطاع التجاره
قطاع الزراعھ قطاع الصناعھ والتعدین
قطاع المرافق والخدمات قطاع قروض استھالكیھ وشخصیھ

2%
40%

41%

8% 1% 8%

توزیع قیمة القروض القائمة على القطاعات االقتصادیة

قطاع االنشاءات والعقارات قطاع التجاره
قطاع الزراعھ قطاع الصناعھ والتعدین
قطاع المرافق والخدمات قطاع قروض استھالكیھ وشخصیھ   

  

  وزیع القروض القائمة حسب التمویلت

  یطة حسب التمویلتوزیع القروض النش

 % القیمة العدد اسم التمویل

Credit Facility Agreement 437 $550,246 14.62% 

Support for Small & Medium Sized Agri. Enterprises 2481 $2,389,435 63.50% 

Support Small & Micro Enterprises 8 $19,894 0.53% 

Deep UNDP 463 $803,546 21.35% 

Grand Total 3389 $3,763,121 100.00% 

  

 على القطاعات االقتصادیة 31/12/2010توزیع القروض القائمة في 

 قیمة القروض عدد القروض القطاع االقتصادي

 60,373$ 75 والعقارات اإلنشاءاتقطاع 

 1,506,130$ 1367 التجارةقطاع 

 1,558,552$ 1290 الزراعةقطاع 

 282,678$ 225 والتعدین الصناعةقطاع 

 45,547$ 34 قطاع المرافق والخدمات

 309,842$ 398 ةوشخصی استھالكیةقطاع قروض 

 3,763,121$ 3389 المجموع
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  للتجمع السكاني وفقاً  توزیع القروض القائمة

  

 القائمة حسب نوع المنطقة توزیع القروض

 % قیمة القروض عدد القروض التجمع السكاني

 %22.72 897,134$ 770 منطقة مدن

 %11.80 443,532$ 400 منطقة مخیمات

 %65.48 2,422,455$ 2219 منطقة ریفیھ

 %100 3,763,121$ 3389  لمجموعا
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  توزیع القروض حسب المنتج التمویلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 اإلقراضعلى منتجات  31/12/2010توزیع القروض القائمة 

 اإلقراضمنتج 

نوع  -اإلقراضج تمن

 المنتج

عدد 

 قیمة القروض القروض

 94,581$ 71 تجاري القروض الصغیرة

 149,570$ 41 إسالمي أ یةاإلسالمالقروض الصغیرة 

 139,711$ 38 تجاري القروض الصغیرة التجاریة

 155,240$ 54 إسالمي دورة ثانیة- DEEP-صغیر إسالميت.

 176,802$ 70 إسالمي DEEP-صغیر إسالميتمویل 

 19,894$ 8 إسالمي IDB ةصغیر إسالمیةتمویل 

 56,349$ 107 إسالمي DEEP-ق . نسویة وتمویل نسوي

 6,148$ 17 تجاري عیدقرض ال

 255,547$ 414 تجاري أولىقرض نسویة استھالكیة دورة 

 4,686$ 4 تجاري 2004قروض تشغیلیة زراعیة قبل 

 653,691$ 392 تجاري ب- قروض متناھیة الصغر

 216,097$ 127 تجاري ب - إسالمیةقروض متناھیة الصغر 

 16,735$ 20 إسالمي أ إسالمیةقروض متناھیة الصغر 

 37,675$ 36 تجاري أ -قروض متناھیة الصغر تجاریة 

 17,805$ 15 تجاري دورة ثالث-قروض نسویة استھالكیة

 135,571$ 173 تجاري لثدورة ثا -قروض نسویة استھالكیة 

 54,849$ 40 تجاري 3دورة -إنتاجیةقروض نسویة 

 118,425$ 55 تجاري  %1 -  فائدة-3دورة -إنتاجیةقروض نسویة 

 1,007,574$ 1309 تجاري 1دورة  - إنتاجیةنسویة قروض 

 442,966$ 393 تجاري 2دورة  - إنتاجیةقروض نسویة 

 3,207$ 5 إسالمي 1د  -إسالمي إنتاجیةقروض نسویة 

 3,763,121$ 3,389 المجموع
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 اتـیـعـمـجـل الـویـمـت
 $103,360ض للجمعی�ات بقیم�ھ وق�ر 8ص�رف  2010عاونیة فقد تم في ع�ام وضمن برنامج اإلقراض المخصص للجمعیات الت

  من حیث أنواع القروض على النحو التالي: مناطق مختلفة من الضفة الغربیة موزعة في جمعیات 8ــِ ل مخصصة
 .$34,860 جمعیات بقیمة 3قروض تخص  3تم صرف إسالمیة:  قروض مشاركة .1
 .$68,500 ةیات بقیمجمع 5قروض تخص  5تم صرف  عادیة:قروض  .2

 
  تطور تمویل الجمعیات

  
 معدل النمو 2009 2010   

 %58- 19 8 للجمعیات أكادعدد القروض الممنوحة من 
 %17- 125,270 103,360 للجمعیات أكادالمبالغ الممنوحة من 

 %23 510 629 الجمعیات المشتركین في التوفیر أعضاءعدد 
 %15 52,522 60,548 قیمة التوفیرات لھذا العام

عدد القروض الممنوحة من للجمعیات 
 %22 159 194 لألعضاء

 %22 223,253 273,199 لألعضاءالمبالغ الممنوحة من الجمعیات 
  
  
  ة:ــویـمـنـتـات الــدمــخــال

  2010 لة خاللالمشاریع التنمویة المموّ 

رقم 
 المشروع

 الممول اسم المشروع
ما خصص 

للمشروع خالل 
2010 

C00800  بني زید ةفي منطق ةزراعی أراضي وتأھیلاستصالح UNDP 4,106.26 

C01700 
 دیب ةمنح

 اإلسالميالبنك 
 للتنمیة

54,745.90 

C02100 
 بني زید -مبنى عام ومنتزه الخواص  إنشاء

 - مركز تطویر
NDC 

20,916.00 

C02400 
زیتون  أشجار تأھیل( االجتماعیةوالخدمات  ةالدعم الطارئ لالعاش

 ةغز-ت)وحمضیا
UNDP 18,017.00 

C02500 
  التعاونیةمشروع دعم وتطویر الجمعیات 

 الفرنسیة الوكالة
 AFD -  للتنمیة

87,996.83 

C02700  41,822.91 مؤسسھ التعاون جنین - الزراعي  اإلنتاجمشروع تسویق وتطویر 

C02800  ةغز - والزراعةالمشروع الطارئ لدعم قطاعي الكھرباء UNDP-IDB 549,082.82 

C03000 105,110.17 متبرعین محلیین مشروع تطویر الخواص 

C03100 
  - طولكرم  -ةبیوت بالستیكی تأھیلمشروع 

 - مركز تطویر
NDC 

125,611.18 

C03200 ة منحADA ADA 5,480.00 

C03300  طولكرم ةفي محافظ ةجمعیات نسوی تأسیسمشروع CESVI 1,734.41 

 1,014,623.49 المجامیع

  
  



 15

 ادر:ـــصـمـال
 المصادر البشریة 

  موظف جدید كما یلي: )7( تم تعیین 2010عام في خالل 
 1  لمكتب جنینموظفة إقراض. 
 3 .سكرتیرات في مكتب طولكرم، بیت لحم، رام هللا 
 1 قائم بأعمال مدیر مكتب الخلیل.  
 1 منسق لمشروع الجمعیات. 
 1 مستشار لمشروع الجمعیات.  

 عـدد الـمـوظـفـیـن
  2009  2010  

  موظف 16  موظف 16  الموظفین اإلداریین
  موظف 22  موظف 22  الموظفین المیدانیین في اإلقراض

  7  7  مدراء المكاتب والفروع
  موظفین 2  موظفین 6  الموظفین على المشاریع

  موظف 47  موظف 51  المجموع
  

  حسب الشھادات
    2009  2010  

  موظفین 3  موظفین 4  شھادة الماجستیر
  موظف 32  موظف 32  وسشھادة البكالوری

  موظفین 10  موظفین 11  شھادة الدبلوم
  موظفین 2  موظف 4  شھادة التوجیھي ودون

  
 التدریب  

  الجھة المنظمة  عدد المشاركین  موضوع الدورة
الشبكة الفلسطینیة لإلقراض   1  مایكروفین

  الصغیر ومتناھي الصغر
  سنابل  1  البرنامج التدریبي للتمویل األصغر المستدام

  شنیور للدراسات المحاسبیة  1 یس تدقیق حساباترئ
  شبكة المنظمات األھلیة  1  الرقابة الداخلیة لدى المؤسسات
 PlanetFinance  18  قیاس وضبط إدارة المتأخرات

  البنك اإلسالمي للتنمیة  1  التمویل اإلسالمي وآلیاتھ
 سنابل  1  تبادل الخبرات بین األقران

  موظف 24  المجموع
  

 لفیزیائیةالمصادر ا  
 .إضافة لإلدارة الرئیسیةمكاتب  8ھو  2010عدد المكاتب في عام 

  تم إضافة الموجودات التالیة: 2010في عام  التطور في الموجودات الثابتة
  13,333       وبرامج وتوابعھاأجھزة ومعدات$  
  جنین)، طوباس، 4(إدارة     6    حاسوبجھاز     
  )اإلدارة(    1    جھاز الب توب     
  جنین) (اإلدارة،    5      طابعة    
  جنین)الخلیل، اإلدارة، (    3      فاكس    
  )الخلیلرام هللا، (    2    كامیرا دیجیتال    
  جنین)(    2      مكیف    
 2,003           أثاث ومفروشات $  


