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  2010عام  تقریر األنشطة

  

  :المقدمة
  

ة اذ حافظت مناطق الضفة یاستقراراً نسبیا في االداء االقتصادي في المناطق الفلسطین 2011شھد عام 
، اذ یقدر النمو 2010، 2003، 2008اقل من اعوام  بوتائر نمو ایجابي وان كانت اقتصادي على نموالغربیة 

  . %9.8في السنوات السابقة  فیما تجاوز %6.2بنسبة 
، بسب بعض التسھیالت في حركة 2011قطاع غزة عام  االقتصادي الذي شھده النمواالبرز في التطور كان 

واد االساسیة مثل نفاق بما فیھا المعبر األ حجم التجارة ت وازدیادسنوا بعد حصار لعدة والموادالبضائع 
النفط ومشتقاتھ وباسعار تنافسیة مما ادى الى نھوض في قطاع االسكان وتدویر عجلة  االسمنت الحدید

  االقتصاد وتخفیض معدالت البطالة.
   .ةالصغیر ومتناھي الصغر وخاصة في قطاع غز التمویلذلك على زیادة الطلب على  انعكسوقد 

محمود  مرسوم من قبل الرئیسب قانونفي قطاع التمویل الصغیر في فلسطین صدور  الھامھومن التطورات 
لتنظیم القطاع والذي بموجبھ اصبحت مؤسسات التمویل خاضعة إلشراف  المنصرمعباس في نھایة العام 

  غیر ھادفة للربح.وتنظیم وترخیص سلطة النقد الفلسطینیة على شكل شركات إقراض متخصصة ربحیة أو 
) فقد واصل المركز توسیع نشاطاتھ التمویلیة 2013- 2009وإنسجاماً مع خطة المركز اإلستراتیجیة للفترة (

  الموظفین.في الخطة من حیث اإلنتشار وتحسین نوعیة المحفظة وإنتاجیة  وضوعھوتحقیق األھداف الم
التنمویة الممولھ من  عفي حجم المشاری ھو اإلنخفاض الكبیر 2011عام  التطور السلبي الذي تمیز بھ

المانحین في فلسطین بما في ذلك المشاریع المخصصة للمنظمات األھلیة األمر الذي أدى إلى بروز مظاھر 
  العدید من المنظمات التنمویة األھلیة من المرشح أن تتفاقم في السنوات القادمة. لدىأزمات 

  
. 

 

  التنفیذي الملخص
  :التمویلي النشاط

  
 الفردي لتمویلا:  

 %6.4 قدره بانخفاض 2010 عام قرض "2261" مع بالمقارنة اً قرض "2116" 2011 عام المركز منح
  .السابق العام مع بالمقارنة %20 قدرھا بزیادة دوالر ملیون 4,737 الممولة القروض قیمة وبلغت

  .%37 بنسبھ الزراعة طاعق یلیھ %49 المصروفة المبالغ من األكبر النسبة على لتجارةا قطاع حاز وقد
  

 على) طولكرم جنین، طوباس، نابلس،( الغربیة الضفة شمال مناطق حازت فقد الجغرافي التوزیع حیث ومن
 %24 بواقع) الخلیل لحم، بیت( الضفة جنوب ثم ، %48 بواقع المصروفة القروض عدد من األكبر النسبة
   %8 بنسبة )أریحا هللا، رام( الضفة وسط مناطقو %20 بنسبة وغزة

  
 عام دوالر ملیون 3,763 مع بالمقارنة دوالر ملیون 4,466 النشطة المحفظة رصید بلغ العام نھایة وفي

 .% 0,6 قدرھا مون بنسبة قرض 3410 فبلغت النشطة القروض أما. %18,7 قدرھا نمو بنسبة 2009
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 في القروض قیمة من %48 علىالتجارة  قطاع وسیطر. %73,7  النشطة لقروضا من النساء حصة وبلغت
  .%39 بنسبة زراعةال قطاع یلیھ السوق
 بنسبة المدن تلیھا %57 بنسبة الریفیة المناطق في النشطة القروض تركزت فقد السكانیة للتجمعات ووفقاً 

 .%16 بنسبة والمخیمات 27%
 

 أھم مؤشرات تطور المحفظة                                               
  
  

 2011 2010 2009 المحفظة والمؤشراتنوعیة 

 %37.60 %32 %22 معدل التكرار

 %1.76 %5.08 %8.43 القروض المجدولة من القروض النشطة

 %0.0 %0 %0 القروض المشطوبة من القروض النشطة

 170.5 154 146 معدل القروض النشطة للموظف المیداني

 100 97 90 معدل القروض النشطة للموظف في المكتب

 81 81 73 معدل القروض النشطة لكل موظف في المؤسسة

 %9.50 %16 %27 المحفظة في خطر اكثر من ثالثین یوم

 %6.80 %9 %14 احتیاطي الدیون المشكوك في تحصیلھا

 %26 %25.05 %24.18 العائد على المحفظة

 %21.70 %22.11 %25.33 النفقات التشغیلیة

 %120 %132 %99.30 االستدامة التشغیلیة

 %116 %119.50 %95.20 االستدامة المالیة

 262 221 %273.00 كلفة القرض بالدوالر

  
 

 الجمعیات تمویل: 

 12قرضا ل  15فقد منح  2010وسع المركز نشاطھ التمویلي للجمعیات التعونیة الزراعیة الشریكة بالمقارنة مع 
دوالر على شكل توفیرات شھریة ومنحت  الف 70دوالر وساھم اعضاء الجمعیات ب  218,500جمعیة بقیمة 

  قرض 205دوالر ل  260,893بقیة  قروضا العضائھا 2011الجمعیات في عام 

  عضو 746وبلغ عدد المنتظمین في برنامج التوفیر الشھري 

  
  

 :التنمویة الخدمات
 

مشاریع  8كز رغم التراجع في حجم المشاریع والخدمات التمویلیة بسبب إنخفاض حجم التمویل فقد نفذ المر
تنمویة سواء من كان منھا إمتداداً لمشاریع في العام السابق أو مشاریع جدیدة. في مجال بناء القدرات، الدعم 

من المشاریع المنفذة كانت في قطاع غزه وبلغت القیمة  3الفني للجمعیات التعاونیة أو إستصالح األراضي. 
جمعیة تعاونیة وما ال  22كي وقد إستفاد من ھذه المشاریع ألف دوالر أمری 262اإلجمالیة للمشاریع المنفذة 

  قرى في منطقة بني زید غرب رام هللا. 5زراعیة وتجمع سكاني یضم  هأسر 200یقل عن 
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   :المصادر

  
 البشریة المصادر 

في كل من غزة وجنین وطولكرم كذلك تم توظیف  جدد موظفي اقراض 3توظیف  2011تم في عام 
نھایة العام حافظ عدد التقاعد. وفي   من المدیر السابق الذي احیل علىولكرم بدالمدیر جدید لمكتب ط

 3موظف اقراض میداني  21) منھم 47( 2010الموظفین االجمالي على ذات العدد في نھایة 
منھم یحملون  %78. وتشیر بیانات الموظفین ان موظفین 9موظفي مشاریع وبلغ موظفي االدارة 

 امعیة االولى فما فوقیحملون الشھادة الج
 
  
  
  

 التدریب 

یوم تدریبي بالمجموع في الداخل  110موظف في دورات تدریبیة لمدة  18 2011شارك في عام 
دورات  والخارج في تخصصات ذات صلة في مجال عملھم ومن الدورات في الخارج كانت

 متخصصة في الھند,االردن,مصر ولبنان

 

. 
  

 الفیزیائیة المصادر: 

 1724دوالر امریكي في االجھزة والمعدات في االدارة والفروع كذلك  6660ما قیمتھ تم استثمار 
  دوالر في االثاث

  

. 
  

 والسیاسات واإلجراءات األنظمة: 

تم التعاقد مع شركة بیسان لالنظمة الدخال تطویر على برنامج ادارة المحفظة وذلك بادخال 
اجراءات الموافقة والمنح. كذلك تم التعاقد مع الموافقة االلكترونیة لطلبات القروض وذلك لتسریع 

 شركة مختصة لتطویر وتحدیث الصفحة األلكترونیة للمركز
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  :والتمویل والتشبیك العامة العالقات
  

 المحلي والتشبیك العامة العالقات 

حافظ المركز على دورة المتمیز في رئاسة شبكة مؤسسات اإلقراض الفلسطینیة وساھم بفعالیة في 
شات مع سلطة النقد بشأن قانون شركات اإلقراض المتخصصة. كذلك إستمر المركز برئاسة النقا

شبكة المنظمات األھلیة في قطاع غزه وساھم بنشاط في كافة نشاطات العمل األھلي الھادفة لفك 
إلى الصف الفلسطیني. وحشد التأیید الدولي. وقد شارك مدیر فرع غزه في اللحمھ الحصار، وإعادة 

  مؤتمرات محلیة وفي الخارج لھذا الغرض.عدة 
وشارك المركز في كافة الفعالیات التي دعت لھا الجھات الرسمیة ذات الصلة بنشاط المركز (وزارة 

  العمل، الشؤون اإلجتماعیة، الزراعیة والتخطیط إضافة إلى سلطة النقد الفلسطینیة).
 

. 
 
  

 الدولي والتشبیك العالقات 

مؤتمر السنوي لشبكة مؤسسات التمویل العربیة (سنابل) الذي عقد في شارك مدیر المركز في ال
دوا رغبتھم باإلستثمار في فلسطین بمؤسسات التمویل األجنبیة الذین أ ععمان وتم اإلجتماع مع عدد م

وشارك أیضا في مؤتمر منظمات التمویل اإلجتماعي األوروبیة الذي  القانونیة البیئة إتضاحفي حال 
  في إیطالیا حیث قدم مداخلة مطولھ عن أكاد وخططھا في األعوام القادمة. عقد في صقلیة

األوروبیة بما فیھا المؤسسات الشریكة (الوكالة  التمویلوقد زار مقر أكاد الكثیر من ممثلي مؤسسات 
  ) وأخرى.UNDP ،SIDIاإلیطالیة،  CESVIالفرنسیة للتنمیة، 

 ألف یورو لدعم مكتب غزه. 20تبرعوا ألكاد ب  الفرنسیة الذین CCFDوتم إستقبال وفد مؤسسة 

 
  

  :التمویل
 

أسوه بباقي المنظمات األھلیة  اداألسوأ في مجال التمویل ألكاد منذ عدة سنوات. إذ تأثرت أك 2011كان عام 
بتوجھ الممولین لخفض حجم التمویل في فلسطین إلى حد كبیر بسبب األزمة اإلقتصادیة العالمیة، بروز 

  ي بلدان أخرى في المنطقة بعد الربیع العربي، وجمود الوضع السیاسي في فلسطین.أولویات ف
إلى  2010ملیون دوالر عام  1.014واإلنخفاض في حجم تمویل المشاریع التنمویة كان كبیراً إذ إنخفض من 

ة في على إتفاقیات كانت موقع غالب. واقتصر التمویل بال%287بنسبة إنخفاض  2011ألف دوالر عام  262
ألف دوال  75بقیمة  UNDPالعام السابق بإستثناء مشروعین في غزه أحدھما لدعم قطاع الكھرباء من قبل 

  ألف یورو 20الفرنسیة لدعم مكتب غزه بقیة  CCFDواآلخر من مؤسسة 
  
.  
  


