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 تقديم 

يقوووووووووووووالجهودوووووووووووووو يملجرووووووووووووو جهوغرووووووووووووووالجه  هر وووووووووووووو ج ق ووووووووووووو  جه  وووووووووووووو  ر  جه      ووووووووووووو جه  وووووووووووووو  ج ه  وووووووووووووو    ج
  فووووووو جج ه  اسوووووو  جوووووووبجه وووووو  مجه ت ر ووووووو جنيووووووعج ق وووووو هجه  ر رووووووو جه    وووووو     جوووووووبجلرووووووهج  ر يووووووو ج وووووو  جه  وووووو  ر  

ك  ءتهووووووووو ج ف ووووووووو   يه جووووووووووبج جق وووووووووحجه     ووووووووو ج هيي  ووووووووو لي ج هي    ر ووووووووو  ج   جق وووووووووحج  تووووووووو لجر   ووووووووو جه  ق ووووووووو هج
جفوووووووو ج

 
    وووووووو جاهوووووووو ج وووووووو  جه  وووووووو  ر   ج ه  جووووووووو ي  ججنبوووووووو هلجوقوووووووو لجه قووووووووا ج ه  ووووووووو  جه   ف وووووووو جه  وووووووو يجبوووووووو جب هيوووووووو 

 ت ي ووووووووووو جبووووووووووو  اجهود افوووووووووو  جه ج ه يه يوووووووووو ه جه  ووووووووووو ج اه رروووووووووو جفووووووووووو ج  وووووووووو ج سوووووووووووهجه    سوووووووووو  جه   سووووووووووو   ج يوووووووووو 
ج هلوووووووووود ج سووووووووووتاجنيووووووووووعج ج وووووووووو بجب  وووووووووو جه ر وووووووووو مج  وووووووووواف  جه  وووووووووو جه   وووووووووو  ت  ج ه  س وووووووووو  جه   سوووووووووو  ج

 
 روووووووووواله

   ووووووواج   وووووووا جه  ووووووو  ر  جه      وووووووو جه  ووووووو  ج ه  ووووووو    ج ه  اسوووووووو  جووووووووبجل  ووووووو جف  وووووووو  ب ج يووووووو ج هفوووووووحج وووووووو  ج
  ووووووو جسووووووووتاجهوغروووووووالجدروووووووا جروووووووو لجفووووووو جه  س ووووووو  ج ه ةوووووووو هف جه   ا   ووووووو ج   وووووووو جه   ا   ووووووو جه د  ووووووو ج ه     وووووووو جه

 ب ووووو  جإل ووووووملجنيووووووعجلرووووووهجفوووووو  ج ةسوووووو يجه   وووووو جفووووو جه  وووووو  ر  جهوغ يوووووو   ج  يووووووعجل وووووو ل جفوووووو  جو وووووواج  اسوووووو ج
   وووووووووا  جه  ووووووووو  ر  جه ق ت ووووووووو جبةزغ فرووووووووو ج ي  ريهووووووووو جه     وووووووووو  ج    ووووووووو جرووووووووو لجف س ووووووووو  ج رووووووووو هف جه   ا وووووووووو ج

   جه صووووووو  جه     وووووووو جوووووووووبجفروووووووو مجلرووووووووهج  وووووووو ل جه ر ووووووو مج ه   وووووووو    جه وووووووو   ج  وووووووو   ج ه  وووووووو  ر  جه  وووووووو 
ب وووووووو ف ج ف س ووووووو جفت. رووووووو ج  ووووووو ج رج ووووووو  ج  جووووووو  جسووووووو   جه  قووووووو جه    ووووووو     جر ووووووووعجج20ووووووووبجف  ووووووو  بجرووووووو ج

ن ووووووووو هءجنصووووووووولإ  جف وووووووووو    جاهووووووووو ملجهود ووووووووو  جر ووووووووووعجسووووووووولف ج فت   ووووووووو ج ر وووووووووو مج ووووووووو  جه  س ووووووووو  ج ه ةوووووووووو هف  ج
دوووووووو ج  ووووووووا ج   توووووووو ججإ ووووووووملج صوووووووو   جه ت يوووووووو جفوووووووو جه  ت   وووووووو  جه ر لفوووووووو جنيووووووووعج  .وووووووو هجنله تهوووووووو ج إاك يهوووووووو  ج وووووووووب

  جه  س ووووووو   جفقووووووو جبوووووووو  جفووووووو جه كووووووو   اجه ت ووووووو جر ووووووووعج ق ووووووو هج رال ووووووو جك  .افووووووو جف   ف وووووووو  ج   ووووووو هملج وووووووج
نضوووووووووو ف جنيووووووووووعج ق وووووووووو هجزغووووووووووهجا وووووووووو   ته ج ل   وووووووووو جه    ووووووووووااج ي وووووووووو  جف وووووووووو ا جه  ضوووووووووو جروووووووووو ج وووووووووو ف ته ج  وووووووووو  ج

 ف    ج  اصامجنيعج فك ج لهء 

 وووووووووبجن وووووووو  جهودوووووووو يملجروووووووو ج  ووووووووهجف س وووووووو  جه   ا وووووووو جه صوووووووو  جه  وووووووو  ل جوووووووووبجل  وووووووو جف  وووووووو  ب ج  وووووووو عج

س ووووووووووو جه    وووووووووووو     ج ليوووووووووووو هلج ه     وووووووووووو ج فوووووووووووو    ج  اصووووووووووووامجنيووووووووووووعج فكوووووووووووو جه   وووووووووووو ت جوووووووووووووبجلرووووووووووووهج رووووووووووووالجه  ج
ج  وووووووو   ج

 
ه     وووووووو جه د  وووووووو ج   ةوووووووو بجه  وووووووو  غج ه وووووووو   ج   ووووووووا  جي وووووووو  جه   ا وووووووو جه صوووووووو  جوووووووووبجف  وووووووو  ب ج و.وووووووو ه

ه  وووووووووووووو  لجه وووووووووووووو اج قوووووووووووووواةجبوووووووووووووويجف س وووووووووووووو ج فوووووووووووووو    ج    لتهوووووووووووووو ج   ال وووووووووووووو جوووووووووووووووبجفق فوووووووووووووو جه  س وووووووووووووو  جه   ا   وووووووووووووو ج
 فيجزغووووووووووووهجه   وووووووووووومجر ووووووووووووعج وووووووووووو ف ته جوووووووووووووبجدوووووووووووو ج  وووووووووووو يهج توووووووووووو جه  جوووووووووووو ي  جهيي  وووووووووووو لي جه    ووووووووووو     ج   ووووووووووووج

 هي    ر وووووو جه  ت قوووووو ج توووووو لجه وووووو ه   بجهوغوووووو لجنيووووووعجسووووووا جه ت وووووو ج   وووووو فيجفتوووووو ي ج ف.وووووو   جه  قوووووو  جفقوووووو ج

يجهيي  ووووووووووووووو لاججبوووووووووووووو  جفووووووووووووووو ج يووووووووووووووو  ت   ه كوووووووووووووو   اجل هسووووووووووووووو ج  ق ووووووووووووووو هج لهء وووووووووووووو جه ي ه ووووووووووووووو  ج ل   ووووووووووووووو جه    ووووووووووووووااجب  
ي  وووووووو لاج هي   وووووووو يبج   وووووووو ف  جه   ا   وووووووو ج   وووووووو جه   ا   وووووووو جه  وووووووو ج قوووووووو فر ج هي   وووووووو يب ج  ق وووووووو هجه  وووووووو جهي

ه   هسوووووووو جنيوووووووووعجروووووووو لج بوووووووو لجو ووووووووو ت ج ج  وووووووو ج ق وووووووو هجف  ووووووووو ه ج لهءجج وووووووو  جر ووووووووعجف   ووووووووفجه  وووووووو ا    ج تهووووووووو مل

( ج  توووووووو لجر ووووووووعج  وووووووويجه    وووووووو  جا ووووووووة جه  س وووووووو ج هو  وووووووو    ج2019-2010ف س وووووووو جفوووووووو   ج وووووووولمجه   وووووووو  ج 
 ت وووووووووووحجو ووووووووووو ت ج ج  ووووووووووو جف  ووووووووووو ه جه لهءجج تووووووووووو لجسووووووووووويه جهيت   و ووووووووووو  جك وووووووووو هوغ  هوووووووووووبج  ل يهووووووووووو ج  سووووووووووو  يه ج س  

جنيووووووووعجفقافوووووووو  ججه وووووووو يبج ه   وووووووو   بج    س وووووووو ج   ووووووووا جا وووووووو  ر جه   ووووووووا  بجه و وووووووو  بج   وووووووو 
 
ه و    وووووووو  جنضوووووووو ف 

ج   لته ج ف   ه ج ليت جف  ويه جوبجسا جه   ا  جه ص  جوبجف    ب 

 

 املعهد العربي للتخطيط 
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 قدمة امل 
والنشاطات واملشروعات   املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطةب  الكبير   االهتمام  أصبح

املنزلية نتاجال  بدأ ينعكس على حجم وتنوع منظومة  كما  االقتصادية،    والبرامج  السياساتينعكس على    ية 

 ت، حيث بدألنشاطاتشروعات والهذه امل  الداعمة والراعية واملمولة  املؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 بالظهور واالنتشار   التمويلية املعنية بتنمية وتطوير هذه املشروعات وغير  من املؤسسات التمويليةمجموعة  

دولة كل  الصغر  على مستوى  املتناهية  املشروعات  بقطاع  العالقة  ذات  املؤسسات  من  العديد  بدأت  كما   ،

ع املشروعات املتناهية  ت عملها وفئاتها املستهدفة لتشمل قطايرة واملتوسطة بتعديل أهدافها ومجاال والصغ

ال  والنشاطات  واملتوسطة  والصغيرة  واملنزليةنتاجالصغر  املحدود  ية  الدخل  وذوي  ظهرت والفقراء  كما   ،

ياجات صحية و/أو تعليمية  ية لتلبية احتإنتاجمجموعة من املؤسسات املعنية بتقديم منتجات تمويليه غير  

أسرية   الصغر   .وغيرهاو/أو  املتناهية  املشروعات  بقطاع  الخاصة  التمويلية  املؤسسات  منظومة  وتتضمن 

واملتوسطة والفقراء   والصغيرة  للدخل  املدرة  والسالمية    والنشاطات  التجارية  البنوك  من:  مؤسسات و كل 

املغامر  صناديق رأس املال  و مؤسسات التمويل األصغر  و مؤسسات التمويل املتخصصة  و التمويل التنموية  

السالمي    ومؤسسات األصغر  املالئكيين  و التمويل  املستثمرين  مؤسسات ضمان و   Angel Investorsشبكة 

األعمال  و القروض   لتطور مستوى    وبرامجحاضنات   
ً
القراض وغيرها. واستجابة الحكومي ومنصات  الدعم 

وتنظيمها ودعم عمليات    تهايبدأت تظهر تشريعات وقوانين خاصة لرعا،  والنشاطات  مام بهذه املشروعاتاالهت

وتطويرها وتشغيلها  الفروقات  .  تأسيسها  بعض  وجود  إلى  الشارة  من  بد  ال  الطار،  هذا  بين البسيطة  وفي 

بتعزي املعنية  وتلك  الفقر  بمواجهة  املتعلقة  والتشريعات  والسياسات  ال املؤسسات  واالستثمار    نتاجز 

يل املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وبين  والتشغيل، فعلى سبيل املثال، هناك فرق بين تمو 

 ر مويل األصغر )التمويل امليكروي(، فنجد أن مؤسسات التمويل األصغر تركز على مسائل مواجهة الفقالت

ب للدخل  مدرة  نشاطات  وتمويل  املعيشة  مستوى  وبمناطق ورفع  ميسرة  وشروط  متواضع  تمويلي  سقف 

الفقر   تعبر عن جيوب  افية  املؤسسات قروض  جغر بتكلفة مرتفعة. وتقدم هذه  ية وقروض غير  إنتاجولكن 

على  إنتاج فتركز  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشروعات  تمويل  مؤسسات  أما  واستهالكية.  ية 

والتنمية املحلية والتوزان التنموي وتعزيز الصادرات وغيرها. كما    واستخدام التكنولوجيا  نتاجالتشغيل وال 

ية املنزلية وتلك املنظمة لقطاع املشروعات املتناهية  نتاجهناك فرق بين التشريعات املنظمة للنشاطات ال   أن

 الصغر والصغيرة واملتوسطة التي تعمل في إطار القطاع الرسمي. 

العرب املؤسسات  عن  الحديث  إطار  العربي   والقليميةية  وفي  املعهد  يأتي  املجال،  هذا  في  الفاعلة 

من خالل مركز  ولة الكويت في مقدمة املؤسسات الداعمة والراعية لهذا القطاع، حيث يعمل  دب  للتخطيط

قطاع في  هذا العلى دعم كافة الجهود النمائية الهادفة إلى تطوير  املشروعات الصغيرة واملتوسطة التابع له  

وخد واالستشارية  التدريبية  الخدمات  من  العديد  بتقديم  يقوم  كما  العربية،  الدعم  الدول    املؤسس ي مات 

أصحاب املشروعات املتناهية   ،رواد األعمال)والبحوث والدراسات لكافة شرائح املستفيدين في هذا القطاع 

. ويسعى املعهد  (عية واملمولة لهذا القطاعالصغر والصغيرة واملتوسطة، العاملين في املؤسسات الداعمة والرا



 إيهاب مقابله 
 حممد عواوده 
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العربي املشتركبالتعاون مع   العمل  العام والخاص ختلوم  مؤسسات  القطاعين  في  العالقة  ف الجهات ذات 

تقديم كل ما يلزم لتنمية وتطوير قطاع ريادة األعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتنمية قطاع  إلى  الدول العربية  ب

 صغر والصغيرة واملتوسطة.املشروعات املتناهية ال

ة الصغر والصغيرة واملتوسطة وفي سياق الحديث عن الجهود الداعمة لقطاع املشروعات املتناهي

تجربة الفلسطينية في دعم ورعاية هذه املشروعات، حيث تسعى الحكومة  على املستوى القطري، نشير إلى ال

 إلى
ً
ع، ونتيجة لذلك ظهر عدد من املؤسسات التمويلية توفير البيئة املناسبة لنمو وتطور هذا القطا   جاهدة

التي من شأنها دعم فرص تأسيس املزيد من املشروعات الجديدة،  طاع و وغير التمويلية املعنية بتنمية هذا الق

.  وتجدر الشارة هنا إلى أهمية تقييم جهود دعم قطاع  كما تزيد من فرص توسع وتطوير املشروعات القائمة

هية الصغر والصغيرة واملتوسطة )الشمولية والكفاءة والفعالية( في دولة فلسطين، إضافة  املشروعات املتنا

تقييم  و   واملتوسطةلى تقييم أداء وكفاءة املؤسسات العاملة في تنمية املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة  إ

صول إلى أفضل وأثرها التنموي ومستوى الرضا عن خدماتها بشكل مستمر للو   مؤسسات التمويل األصغر 

برنامج   20ة في فلسطين عن  أداء وأعظم دور لهذه املؤسسات. ويزيد عدد مؤسسات وبرامج التمويل املتخصص

مؤقتة برامج  عن  عبارة  منها  والعديد  ربحية  غير  معظمها  النقد    ومؤسسة  سلطة  وتحرص  مستدامة.  غير 

، حيث  الية أعمال هذه املؤسساتبهدف الحفاظ على سالمة وفع  مستمرةإصالحات    الفلسطينية على إجراء

، إضافة إلى بيان آلية ترخيصها، واألعمال تهاوكمحو تها أصدرت العديد من التعليمات الهادفة إلى تنظيم إدار 

  .عليهااملسموحة واملحظورة 

عن   الحديث  إطار  فلسطينوفي  دولة  في  البارزة  التنموي  التمويل  املؤسسة ،  مؤسسات  تأتي 

لتنمية "فاتن" التي تسعى للوصول إلى أفضل النتائج في دعم جهود التنمية املحلية الفلسطينية لإلقراض وا

 للدور البارز الذي    قطاع التمويل األصغر في فلسطين.  وتطوير 
ً
   "فاتن"به    تقومونظرا

ً
وريادتها ووجودها في   حاليا

في ظل تفاقم    اطلوب منهالدور املحجم الطلب على خدماتها و ، وتنامي  مقدمة املؤسسات التمويلية الفلسطينية

التحديات الداخلين    بعض  املتعلقة بعدد  العمل وتنامي معدالت  االقتصادية واالجتماعية  إلى سوق  الجدد 

الفقر وتحسين ومظاهر  والتطوير  التوسع  لخطط  األساسية  املرتكزات  لتحديد  الدؤوب  للسعي   
ً
ونظرا  ،

التنموي   االقراض ي ودوره  هاراسة وتقييم أداء ، فقد بات من الضروري داملؤسسةالخدمات املقدمة من قبل  

لخدمات التمويلية وغير التمويلية التي دي واالجتماعي لثر االقتصاوتقييم األببعديه االقتصادي واالجتماعي،  

املستويات.  ت مختلف  على  إلىو قدمها  الدراسة  هذه  مؤشرات  أعرض    تهدف  تحليل  نتائج  املؤسسة   أداءبرز 

 ( الفترة  خالل  والتنمية  لإلقراض  وانتشارها 2019-2010الفلسطينية  املؤسسة  نشأة  الدراسة  وتعرض   .)

ي وغير نتاجوتطور نشاط التمويل ال   القراضمؤشرات نشاط  و ،  االئتمانيةتها ورسالتها وسياستها  الجغرافي ورؤي

 سوق التمويل األصغر في فلسطين.  مقومات ريادة املؤسسة ومكانتها في وتعرض الدراسةي. نتاجال 

ا  إطار وفي   املالي والدور  التي سيتم استخدامها لعرض وقياس األداء  لتنموي الحديث عن املؤشرات 

املؤشرات املالية وغير املالية، وتشمل مؤشرات لجأت إلى استخدام عدد من    الدراسةللمؤسسة، فإن هذه  

وغيرها من    ومؤشرات الدارة املالية ومؤشرات الربحية  تاجيةالنجودة املحفظة االئتمانية ومؤشرات الكفاءة  

الهامة في الجدول رقم )املؤشرات  مبين  .  1، كما هو  املؤشرات سيتم حسابها  ل ا  وتجدر (  إلى بعض  شارة هنا 
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 ولكل سنة من سنوات الدراسة ) 
ً
(، وبعضها سيتم التعامل مع قيمة املتوسط عند الحاجة.  2019-2010سنويا

سيتم مقارنة قيم مؤشرات األداء التي تم احتسابها للمؤسسة مع نظيراتها الخاصة بعدد من مؤسسات كما  

 طين وذلك لجراء املقارنات الالزمة.التمويل األصغر العاملة في فلس

 أبرز مؤشرات األداء املالي ملؤسسات التمويل األصغر :  1الجدول رقم   

 مؤشرات جودة املحفظة االئتمانية

 نسبة القروض املعدمة  نسبة تغطية املخاطر نسبة املخصص معدل املتأخرات املحفظة في خطرحجم 

 اءة والنتاجية كفالمؤشرات 

 نسبة املصاريف التشغيلية
 التكلفة لكل مقترض 

 

عدد املقترضين لكل موظف 

 إداري 

عدد املقترضين لكل ضابط  

 إقراض

املحفظة لكل ضابط  حجم 

 إقراض

 الدارة املاليةمؤشرات 

 نسبة تكلفة األموال نسبة نفقات التمويل 
نسبة املطلوبات الى حقوق 

 امللكية
 أسماليةنسبة األصول الر 

إجمالي محفظة القروض إلى 

 إجمالي األصول 

 مؤشرات الربحية 

 صافي الربح السنوي  عائد املحفظة  حقوق امللكية العائد على  العائد على األصول املعدل  العائد على األصول 

 مؤشرات االنتشار والوصول إلى الفئات املستهدفة

 عدد املكاتب نسبة تغطية املحافظات ل فرع عدد السكان لك  عدد الفروع في كل محافظة  عدد الفروع

 مؤشرات أخرى 

املصروفة   عدد القروض  

 والقائمة 
 حجم املحفظة

املستفيدين بشكل عدد 

 مباشر 

عدد املستفيدين بشكل غير 

 مباشر 
 عدد القروض في خطر 

 معدل االسترداد الحالي 
معدل خسارة القرض 

 السنوي 
 التكلفة لكل قرض ض التكلفة لكل مقتر  االكتفاء الذاتي املالي

 النمو في التكلفة التشغيلية عدد ضباط القراض عدد املوظفين 
النمو في اليرادات 

 يليةالتشغ
 قيمة القروض املصروفة 

 متوسط قيمة القرض  تكلفة خلق فرصة عمل   قيمة القروض القائمة 
عدد فرص العمل 

 املستحدثة

النمو في املحفظة لكل 

 ضابط ائتمان. 

عي لقيمة  التوزيع القطا

 ويل التم 

التوزيع القطاعي لعدد  

 القروض

التوزيع الجغرافي لقيمة  

 القروض

التوزيع الجغرافي لعدد  

 القروض
 النمو في إجمالي األصول 

النمو في إجمالي حقوق 

 امللكية

النمو في عدد املقترضين 

 النشطين لكل موظف إداري 

توزيع املحفظة حسب نوع  

 التمويل 
 القروض غير النتاجيةد عد عدد القروض النتاجية

التوزيع الجغرافي والقطاعي  

 للقروض النتاجية 

التوزيع الجغرافي للقروض  

 النتاجية غير 

املجموع التراكمي للقروض  

 النتاجية 

املجموع التراكمي للقروض  

 غير النتاجية 

التكلفة لكل قرض إنتاجي  

والتكلفة لكل قرض غير 

 إنتاجي 
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 وخدماتها   والتنمية: نشأتها وأهدافها   املؤسسة الفلسطينية لإلقراض  .1

، كما يعرض لفروعها  االنتشار الجغرافيمستوى  ويقيم    نشأت املؤسسةمن الدراسة  لجزء  ايناقش هذا  

 والخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تقدمها.  االئتمانيةرؤية املؤسسة ورسالتها وسياستها 

 املؤسسة وانتشارها الجغرافي ةنشأ 1-1

، كشركة مساهمة خاصة  1999الفلسطينية لإلقراض والتنمية "فاتن" في العام  سة  املؤستأسست  

ربحية   الفلسطينيةغير  االقتصاد  وزارة  في  و مسجلة  مؤسسات  .  أول  من  على التي    القراضكانت  حصلت 

الفلسطينية  ترخيص   النقد  العام    مايو شهر    فيمن سلطة  بالتركيز على . و 2014من  املؤسسة مسيرتها    بدأت 

طين  ، وقد أخذت تسعى للنهوض بمستوى خدمات التمويل في فلسالقروض الجماعية  وتشجيعاملرأة    نتمكي

أن توسعت خدماتها لتلبي جميع   إلىتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة،  املاملشروعات    حيث توجهت لتمويل

فر   التمويليةاالحتياجات   خلق  في  مما ساهم  االقتصادية،  والقطاعات  الشرائح   ، ص عمل جديدةملختلف 

 لقدراتها املالية  وبالتالي تخفيض نسب الفقر  
ً
والبشرية. وتعد مؤسسة فاتن، في الوقت  والبطالة ولكن وفقا

 بعدد فروع وصل في سوق التمويل األصغر الوطنية التمويلية من أكبر املؤسسات الراهن،
ً
  إلى ، واألكثر انتشارا

37   
ً
خاصة في املخيمات   ،موقع  500أكثر من    املؤسسة  تغطية. و الفلسطينيحافظات  املمنتشرة في مختلف    فرعا

املهم واملناطق  يصل  واألرياف  وبكادر  وموظف  310حوالي    إلى شة،  الخدمات على    ن يعملو ة  موظف  تقديم 

 .   النساء% من 32منهم ما نسبته   نشط، مقترض ألف 30 منكثر أل التمويلية وغير التمويلية

)  الجدول يبين   التوزيع2رقم  املؤسسةرافي  الجغ  (  من  ، لفروع  على    هويتضح  استحوذ  غزة  قطاع  أن 

فروع(، وهذه نقطة تسجل للمؤسسة باعتبارها من املؤسسات القليلة التي   10النصيب األكبر من الفروع ) 

غزة في ظل الظروف السياسية املحلية والقليمية التي يعرفها الجميع )مخاطر  قطاع  تمارس نشاطها وبقوة في  

وارتفا وصعوبةعالية  السداد  في  التعثر  نسب  الثانية    ع  املرتبة  في  وجاءت  والتحصيل(.  املتابعة  عمليات 

ونابلس حيث   الخليل وجنين  منها على    استحوذتمحافظات  فرع    4كل  لكل  السكان  أما عدد  حسب  فروع. 

ل. ويالحظ أن عدد ألف لكل فرع في الخلي  178ألف لكل فرع في رام هللا والبيرة وبين    65تراوح بين  فقد  املحافظة  

ألف   129ي محافظات القدس والخليل وغزة كان أعلى من املتوسط على مستوى فلسطين )السكان لكل فرع ف

 لكل فرع(، بينما كان عدد السكان لكل فرع في باقي املحافظات أقل من املتوسط العام. 
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 2019ت لعام  فاتن حسب املحافظا توزيع فروع مؤسسة  :  2الجدول رقم   

 افظات املح
عدد السكان  

 نسمة(  1000)
 عدد الفروع

  1000عدد السكان / فرع )

 نسمة(

 65 )مخيم الجلزون والبيرة( 2)بيرزيت، نعلين ورام هللا( + البيرة  3رام هللا  329 رام هللا والبيرة 

 94 )عتيل وطولكرم(  2 187 طولكرم

 79 باطية واليامون( )يعبد، جنين، ق 4 315 جنين

 218 )بدو والقدس(  2 436 القدس

 142 )يطا، سعير، دورا، الظاهرية والخليل( 5 711 الخليل 

 112 )قلقيلية(  1 112 قلقيلية

 129 )مخيم عسكر، حوارة ونابلس(  3 388 نابلس 

 50 )آريحا( 1 50 آريحا 

 109 )حوسان وبيت لحم(  2 217 بيت لحم 

 75 )بديا( 1 75 سلفيت 

 60 )طوباس(  1 60 طوباس 

 1900 غزة 
)تل الهوا، رفح، جباليا، الشجاعية، بني سهيال، خانيونس، النصيرات، غزة، بيت  10

 الهيا ودير البلح( 
190 

 129 فرع  37 4780 املجموع 

 .2019املصدر: التقرير السنوي للمؤسسة، 

 رؤية املؤسسة ورسالتها وسياستها االئتمانية    1-2

رؤية أما    ؤسسة امل  تتمحور  الفلسطينيين،  لتحسين جودة حياة  متكامل  مالي  نظام شمول  في وجود 

 من ذوي الدخل املحدود  
ً
رسالتها فهي تقديم خدمات مالية متنوعة تلبي احتياجات األفراد والنشطاء اقتصاديا

به  باالعتماد  وذلك  واملتوسط، االلتزام  املؤسسة على  فريق عمل  أجمع  التي  القيم  واعلى مجموعة  ثلة ملتما 

الصدق واألمانة والعمل الجماعي واالحترام واالبتكار والتميز واملسؤولية املجتمعية. وتسعى مؤسسة فاتن إلى  ب

( مشاركة 1(: )2019تحقيق جملة من التوجهات االستراتيجية واملتمثلة في )التقرير السنوي ملؤسسة فاتن،  

  منط  ي منمؤسسة فاتن مع عدد من الشركاء في إنشاء بنك تنمو 
ً
لق محافظة املؤسسة على رسالتها وتحقيقا

لرؤيتها املتمثلة بوجود نظام شمولي مالي متكامل يضمن العمق التمويلي وتحقق العدالة االجتماعية للفئات  

وتوطين تكنولوجيا   املؤسسة  وإجراءاتوأتمتة كافة عمليات    ( تطبيق نظام الخدمات الرقمية2املستهدفة. )

( إطالق نظام  3)  ة أعمال املؤسسة بما يخدم املستفيدين وكافة الفئات املستهدفة.كاف  ة فياملعلومات الحديث

( االنتهاء من  4دون الحاجة لزيارة الفرع. )  أقساطهملتمكين املستفيدين من تسديد    اللكترونيةاملدفوعات  

سعى من خاللها املؤسسة جانب ذلك، هناك توجهات إضافية ت  ىهللا. إلالعامة في رام    الدارة  مبنى  جهيز أعمال ت

الحوكمة    ءى ( االلتزام بمباد2( تبني برامج لتنمية القدرات البشرية واملؤسسية. )1دامة، ومن أهمها: )إلى االست

ي ( التمكين االقتصادي واالجتماع3ية وتلبية احتياجاتهم. )نتاجوإدارة املخاطر، واستهداف كافة القطاعات ال 

 إلى تحقيقها  ملستقبلية التي تسعى املؤسسةإن تحقيق االلتزامات واألهداف ا  للمستفيدين والفئات املستهدفة.

للمشروعات  الراعية  واملؤسسات  الربحية  غير  املؤسسات  منظومة  مقدمة  في  ويضعها  املؤسسة  ريادة  يعزز 
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اء  املؤسسة في كادرها وأن تقوم بإجر في فلسطين، إال أن ذلك يتطلب أن تستثمر    والصغيرة  املتناهية الصغر 

التأكيديمي بشكل يخدم تحقيق األهداف. ولكن،  ترتيبات مؤسسية لهيكلها التنظ هنا على أن أي    ال بد من 

 إجراء بهذا الشأن ال بد أن يسبقه دراسة مستفيضة لحجم النشاط التمويلي وطبيعة الخدمات املقدمة.   

وذج األهم ليس فقط على على عدة مرتكزات تجعل منها النم  تقوم السياسة االئتمانية ملؤسسة فاتن

ملحلي بل على املستوى العربي. ومن أهم هذه املرتكزات: التزامها بمبادئ حماية املستفيدين، ووضوح املستوى ا

وشمولية القواعد العامة املنظمة لعملية االئتمان، وسياسة املنتجات والضمانات التي تتبعها، ووضوح الطار 

اال النموذج  وقوة  به  تعمل  الذي  املحعام  إدارة  في  وأسلوبها  واسترداد  لتشغيلي،  املخاطر  مع  والتعامل  فظة 

أكثر من مرة وكذلك حصولها على  إ  ،االئتمان املؤسسة  الذي حصلت عليه  التصنيف االجتماعي  إلى  ضافة 

   Smart Campaignشهادة الحملة الذكية  
ً
بمبادئ حماية املستفيدين،    لة االلتزامأ.  أما فيما يخص مسمؤخرا

بمبادئ حماية املستفيد التي اعتمدتها كافة املؤسسات التي تعمل    انت مؤسسة فاتن من أول امللتزمينفقد ك 

 (.1) والجهات الرقابية والتشريعية، أنظر الشكل رقم  األصغر على تطوير عمليات التمويل 

 التمويل األصغر املبادئ العامة لحماية املستفيد في مؤسسات  :  1الشكل رقم  

 

نتائج   على  املتبعة    التحليلوبناء  التمويل  وسياسة  ومنهجية  املؤسسة  عمل  آليات  مراجعة  وبعد 

القول   يمكننا  املستفيدين،  مع  التعامل  )أوأساليب  يلي:  بما  تقوم  املؤسسة  تمويلية  1ن  منتجات  ( تصميم 

وال تستخدم    املستفيدينعلى استفسارات    الجابة(  2م احتياجات الفئات املستهدفة. )تتسم بالبساطة وتالئ

ات  وطبيعة املنتج  شروط وتبعات التمويلاملستفيدين في فهم    مساعدة(  3األساليب املخادعة في التسويق. )

في املديونية وأثر ( توعية املستفيدين من مخاطر الفراط  4املنتجات. )  هذه  وفي عملية املفاضلة بين  املتوفرة

وتنمية   نشاطهم  على  )أ ذلك  للمستفيد  5عمالهم.  االئتمانية  القدرة  لتحديد  مميزة  جهود  املؤسسة  تبذل   )

( تحليل مركزية املخاطر للمستفيد  6وقدرته على سداد االلتزامات دون اللجوء إلى االئتمان املتزايد أو املفرط. )

الشفافية تتبنى    (7ف املحيطة وأثرها على تدفقاته النقدية. )وتحديد قدرة املستفيد على التكيف مع الظرو 

كافة   والتكاليف    مراحلفي  التمويل  بتكلفة  الخاصة  املعلومات  كافة  بتقديم  تقوم  حيث  االئتمان  عملية 

اامل  فقة حال تأخر املستفيد عن الدفع. كما تقوم بتزويد املستفيد بالحقوق التي يتمتع فيها والتأكد من فهمهر

 بتعليمات السلطات الرقابية في العالن عن أسعار املنتجات  االلتزام(  8متطلبات اتخاذ قراره السليم. )كافة  

( احترام وتقدير كافة املستفيدين على 9في مراكز العمل وبحيث تكون بمتناول كافة املستفيدين. )  التمويلية

التصميم املناسب 
للمنتجات 

والخدمات وقنوات 
التوزيع 

الحماية من 
االفراط في 
املديونية

ة الشفافية في كاف
مراحل عملية 

االئتمان

التسعير املسؤول

اخالقيات التعامل 
العادل مع 
املستفيدين

مراعاة خصوصية 
املستفيدين 

وحماية بياناتهم

ليات التعامل مع 
َ
ا

الشكاوي واملشاكل
وسبل حلها
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إتباع سياسات  (  10. )سات من هذا النوع نتماءاتهم وتوجهاتهم وديانتهم، وال تسمح بوجود أية ممار إاختالف  

( التعامل 11ساءة لهم. )للجوء إلى األساليب التي تقلل من احترام املستفيدين أو ال يل الفعالة دونما االتحص

وتقديم تقارير دورية وتعميمها االمتثال  مع شكاوى املستفيدين بكل شفافية وفقا لآللية املعتمدة من دائرة  

األ  تالفي  ملحاولة  الفروع  وتجنبها.على  وقعت  التي  بيانات  ة  املؤسسرم  تحت(  12)  خطاء    املستفيدخصوصية 

دية، وتضمن عدم استخدام هذه البيانات ألغراض الفردية وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم الحريات الفر 

 املستفيد. أخرى دون الحصول على إذن صريح من 

بخصوص   والضمانات،    سياسةأما  تطوير فقد  املنتجات  على  مستمر  وبشكل  املؤسسة  عملت 

يتها  السوقية ويحافظ على ريادتها وتقدمها واستمرار   وخدماتها وبشكل يساعد في تعزيز وزيادة حصتها  منتجاتها

. وتضمنت عمليات التطوير سعي املؤسسة املستمر للتطوير من خالل املتابعة الفعلية واملستمرة 
ً
 وإداريا

ً
ماليا

لإلمكانات  االئتمانسوق  الحتياجات    
ً
وفقا )ولكن  جديدة  منتجات  السوق(،    وطرح  وحجم  والدارية  املالية 

القدرة    والتطوير  يعزز  بشكل  العمل  وآلية  للمنتجات  السنوية   .التنافسيةاملستمر  التقارير  نتائج  وتشير 

على مواكبة التطورات املعلوماتية والتكنولوجية في مجال التمويل، وتساهم في عملية  للمؤسسة إلى أنها تعمل  

 ألفضل ا 
ً
بما يلبي متطلبات الحوكمة الرشيدة  و ،  قليمية والدوليةاللسياسات واملمارسات  البناء والتنمية وفقا

إقليمية ودولية  وما حصول مؤسسة فاتن    .ةوالدقة والشفافي  على هذا على جوائز محلية و
ً
 واضحا

ً
إال دليال

 لدورها وتميزها بتقديم منتجات التوجه املؤسس ي، و 
ً
   تمويلية. وخدمات غير  تمويليةتقديرا

 ت التمويلية وغير التمويلية التي تقدمها املؤسسةدماالخ 1-3

تنمية املجتمع  في مجال العمل التنموي و   اوتميزه  ااملحافظة على ريادتهإلى  فاتن    مؤسسةفي إطار سعي  

وتمكين املرأة والشباب واملساهمة في الحد من مشكلتي البطالة والفقر، خاصة في املناطق الريفية، إلى جانب 

 على تقديم مجموعة من الخدمات   املؤسسة  تحرص  قدوتعزيز برامج التنمية املستدامة، ف  جهودها في دعم

التمويلية  وغير  املستهدفة  توتمكن،  التمويلية  الفئات  إلى  الوصول  أماكنهم  من  الخدمات    .في  التي  وتشمل 

من    
ً
عددا املؤسسة  رقم    البرامجو املنتجات  تقدمها  الجدول  أنظر  املتنوعة،  الضمانات .  (3)التمويلية  أما 

% تتمثل بالضمانات غير  95ة تزيد عن  ، وهنا نشير إلى تركز الضمانات بنسب (2)الشكل رقم    فيبينهااملطلوبة  

بأنواعها(. وتتراوح قيمة الرسوم التي تتقاضاها املؤسسة على القروض   الكمبياالت والشيكاتامللموسة )مثل 

 سها التمويل. % بغض النظر عن العملة التي تم على أسا12-5.5بين 

 

 

 

 

 



 إيهاب مقابله 
 حممد عواوده 
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   2019نهاية  مؤسسة فاتن والفئات املستهدفة وقيمة وشروط القرض حتى    منتجات :  3الجدول رقم   

 شروط منح القرض    قيمة القرض   الفئة املستهدفة املنتج

قرض تمويل املشروعات 

 متناهية الصغر والصغيرة 

 "قرض العائلة" 

متاح   - أفراد األسرة  

 اإلسالميةملرابحة  بطريقة ا 

100 -3,000 

3001 -5,000 

5,001 -15,000 

15,001 -25,000 

الهويةة الفلسةةةةةةةةةةةةطيليةة أو قحمةل الهويةة املقةدسةةةةةةةةةةةةيةة أو مقي  دائ     فلسةةةةةةةةةةةةطي   أ  ققةل عمر   •

عاما  أ  قكو  له سجل ائتماني مقبول للمؤسسة  أ  قدار املشروع من قبل    18املتقدم عن 

ة أشةةةةةهر األليرة  ت  تاسةةةةةقب املشةةةةةروع قبل عام  املشةةةةةروع رلح لالل السةةةةةت   أفراد األسةةةةةرة   ق  

على األقل من التقدم بطلب القرض  أ  قكو  املشةةةةروع اةةةةمن اللشةةةةاتات واملشةةةةروعات ال   

 تعتبرها املؤسسة غير مؤهلة. 

قرض   - معنا   كبر إ قرض 

تمويل املشروعات الصغيرة  

 واملتوسطة

أصحاب وصا بات 

ملشروعات اإلنتاجية ا 

 واملتوسطةالصغيرة  

25,001   -  50,000 

الهويةة الفلسةةةةةةةةةةةةطيليةة أو قحمةل الهويةة املقةدسةةةةةةةةةةةةيةة أو مقي  دائ     فلسةةةةةةةةةةةةطي   أ  ققةل عمر   •

عاما  أ  قكو  له سةةجل ائتماني مقبول للمؤسةةسةةة  أ  قكو  اسةةتعالمه على    21املتقدم عن  

ةةةةةةةةةابة أك ر من مقبول نظام الشةةةةةةةةةةيكات املعادة   كات معادة شةةةةةةةةةةي   5على أ  قكو     كشةةةةةةةةةةت  سة

ةةةةةةةةةةةروع  أ  قكو   51  أ  تقةةل ملةيةةة املق رض عن  لالل الثالث أشةةةةةةةةةةةةهر السةةةةةةةةةةةةةةابقةةة  % من املشة

ةةةةةةةةةةةروع.  ةةةةةةةةةةةةةة أ  تت ةةةاو  قيمةةةة القرض رأ  مةةةال املشة ةةةةةةةةةةةجال عنةةةد ا جهةةةات ا متصة ةةةةةةةةةةةروع ماة  املشة

املشةةةةةةروع  ق  رلح لالل   عامال أو أقل.   20للمشةةةةةةروعات الصةةةةةةغيرة واملتوسةةةةةةطة ال    عمل  ها 

من التقدم بطلب القرض  توفير  تاسةةةقب املشةةةروع قبل عامي  على األقل   األعوام األليرة  ت  

دراسةةةةة جدو  أو لطة اسةةةةضثمار واكةةةةحة إ ا دا  القرض  هدت شةةةةرا  ل  إنتا  جدقد  أ   

 قكو  املشروع امن اللشاتات واملشروعات ال   تعتبرها مؤسسة فاتن غير مؤهل. 

 القرض   ا جتماع 

تاقة    - صحة  – )تعلي   

 حاجات مت ددة وا 

 األساسية(

والعائالت األفراد  

 الفلسطيلية.
100 -3,000 

الهوية الفلسةةةةةةطيلية أو الهوية املقدسةةةةةةية ومقي  دائ     فلسةةةةةةطي   أ  ققل عمر املتقدم عن   •

ةةةةةةةةةةةةةة  أ  قكو  للمتقةةدم دلةةل  ةةابةة   18 ةةةةةةةةةةةسة ةةةةةةةةةةةجةةل ائتمةةاني مقبول للمؤسة عةةامةةا  أ  قكو  لةةه سة

 ومستقر قمةنه من سداد الدفعات الشهرية. 

 أ معناد بإ قرض 

الريادقي  واملبادرين 

ا حاصلي  على املؤهل 

 العلم  أو التدريب املنه .

100 -3,000 

3001 -5,000 

5,001 -15,000 

15,001 -25,000 

الهويةة الفلسةةةةةةةةةةةةطيليةة أو قحمةل الهويةة املقةدسةةةةةةةةةةةةيةة أو مقي  دائ     فلسةةةةةةةةةةةةطي   أ  ققةل عمر   •

جدو  اقتصةةادقة  ة  وجود عاما  أ  قكو  له سةةجل ائتماني مقبول للمؤسةةسةة  18املتقدم عن  

مبسةةةةةةةطة  أو لطة عمل توكةةةةةةة  تبيعة املشةةةةةةةروع والتكلفة املتوقعة والرلح املتوق  للمشةةةةةةةروع  

% من إجمال  تكلفة 25ا جدقد بيانات ماليه مفصلة  مساهمة املق رض باملشروع   تقل عن  

ةةةةةةةةةةةروع ةةةةةةةةةةةةةا ةةب املشة ةةةةةةةةةةةروع الكليةةة. توفر مؤهةةل علم   أو تةةدريةةب منه   أو لبرة عمليةةة للصة   املشة

 فة إلى املهارات الال مة إلدارة املشروع. باإلاا 

 قرض تحسي  السةن

العائالت الفلسطيلية ال    

ترغب    شرا  أو استةمال 

بنا  أو تشطيب أو تحسي  

 مكا  السةن

100 -3,000 

3001 -5,000 

5,001 -15,000 

عمر  الهويةة الفلسةةةةةةةةةةةةطيليةة أو قحمةل الهويةة املقةدسةةةةةةةةةةةةيةة أو مقي  دائ     فلسةةةةةةةةةةةةطي   أ  ققةل   •

عاما  أ  قكو  له سةةةجل ائتماني مقبول للمؤسةةةسةةةة  أ  قكو  البنا  أو مكا    18املتقدم عن  

ةةةةةةةةةةةور  البنةا  مملو  بةالكةامةل للمق رض أو أ ةد أقةارلةه من الةدرجةة األولى  تقةدق  لطةة  أو تصة

 تتضمن تكاليت البنا  وكيت سقت  استخدام القرض. 

 دأ معنا شباببإ قرض 
بوامل       والريادقي   الشباب 

 ادرين

100 -3,000 

3001 -5,000 

الهويةة الفلسةةةةةةةةةةةةطيليةة أو قحمةل الهويةة املقةدسةةةةةةةةةةةةيةة أو مقي  دائ     فلسةةةةةةةةةةةةطي   أ  ققةل عمر   •

 30- 19) عن املتقةدم  
 
ةةةةةةةةةةةةة  وجود جةدو  ( عةامةا ةةةةةةةةةةةسة ةةةةةةةةةةةجةل ائتمةاني مقبول للمؤسة   أ  قكو  لةه سة

ةةةةةةةةةبة     ةةةةةةةةةاهمة املق رض باملشةةةةةةةةةةروع بلسة ةةةةةةةةةلة  مسة ةةةةةةةةةادقة مبسةةةةةةةةةةطة أو لطة عمل مفصة تقل اقتصة

تةةةةةدريةةةةةب منه  أو لبرة عمليةةةةةة  من أجمةةةةةال  %  25 عن  توفر مؤهةةةةةل علم  أو    التكلفةةةةةة الكليةةةةةة  

 باإلاافة إلى املهارات اإلدارية واملالية الال مة إلدارة املشروع. 

قرض تمويل املشروعات 

 متناهية الصغر القائمة

وأصحاب صا بات  

الصغيرة   املشروعات 

  الذقن متناهية الصغر و 

قرغبو  بتطوير 

لكافة   مشروعاته  

 القطاعات ا قتصادقة 

 $25000  ى  

ةةةةةةةةة ى على  •  د أ املشةةةةةةةةةةروع من قبل    إدارة قت  املشةةةةةةةةةةروع عام وا د على األقل  أ    أ  قكو  قد مضة

ةةةةةةةةةهر  أ  ق ب    العائلة   أفراد  ةةةةةةةةةتة اشة  لالل السة
 
األليرة  أ  تكو   قكو  املشةةةةةةةةةةروع قد  ق  رلحا

ةةةةةةةةةةةروع قةادرة على لةدمةة الةدقن     تقةل ملةيةة العةائلةة         أ  التةدفقةات النقةدقةة املتوقعةة للمشة

قكو  سةةةةوش املشةةةةروع مسةةةةتقر باللسةةةةبة للمنتج أو   أ  ق ب     % من رأ  املال 51املشةةةةروع عن 

ةةةةةةةةةةةروع عن        أ  ق ةةب     ا مةةدمةةة    قكو   عةةاملةةة  أ   و/أو   عةةامةةل  20قزيةةد عةةدد العةةاملي     املشة

ةةةةةةةةةةروع عنوا   ل  ةةةةةةةةةة  ومعروت جغرا    لمشة ةةةةةةةةةةاتات   أ  ق ب    واكة ةةةةةةةةةةمن اللشة ةةةةةةةةةةروع اة   قكو  املشة

 لسياسة املؤسسة.   ؤهلة امل غير    وعات واملشر 
 
 للتمويل وفقا

 KIVAمنصة تمويالت كيفا  

Platform 

 

قرض األفراد واألسر ) 

بدأ مشروعك  إ   الشباب

القروض ا مضرا   قرض 

التعلي   قرض العال   

زة    قروض إعادة إعمار غ 

 وي ا  تياجات ا ماصة 

 قروض الالجئي 

2000 -4000 $ 

هوية فلسةةةطيلية   املسةةةتفيد   قكو  لد  األقل  أ سةةةنة على   18  يد املسةةةتف   قكو  عمر  أ ق ب  •

  أ  قكو  استعالمه على الشيكات    قكو  املتقدم مقي  دائ     املنطقة   أ أو هوية مقدسية 

ةةةةةةةةةةةجله ا ئتماني جيد  وأ   قتمت  املتقدم بالطلب بسةةةةةةةةةةةةمعة جيدة.   Eأو   Bأو   Aاملعادة     قكو  سة

 . ومقبول لد  مؤسسة فاتن 

 . 2019ملؤسسة فاتن لعام    قرير السنوي املصدر: الت
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 مؤسسة فاتن الضمانات التي تقبلها  :  2الشكل رقم   

 

إلى درجة    (1)  ، يمكننا القول:من عدة جوانب  وفي إطار التقييم األولي للمؤسسة وصلت املؤسسة 

التي تقدمها بشكل التمويلية  املنتجات  في  الشمولية  بالتعاون مع جهات    مقبولة من  مباشر أو غير مباشر أو 

 ر حققت املؤسسة انتشا(  2)قروض تأسيس وقروض تطوير(.  –ية  إنتاجية وقروض غير إنتاجقروض )أخرى 
ً
 ا

افي  جغر
ً
من  ا مختلف  في  تواجدها  خالل  من  مسبوق  املناطقغير  بعض  في  فرع  من  وبأكثر  فلسطين   اطق 

وشمولية القطاعات املستهدفة، فهي  شمولية الفئات املستهدفة  حققت املؤسسة الريادة في  (  3).  ظاتواملحاف

تستهدف كافة القطاعات واملستفيدين بغض النظر عن الجنس والدين واملوقع والحالة االجتماعية والقطاع  

التعليم املؤسسة  (4)  .يواملستوى  املتعلقة   تتميز  الطارئة  االحتياجات  لتمويل  اجتماعية  قروض  بتقديم 

والص مبالتعليم  املستدامة  التنمية  جهود  تدعم  كما  املسكن،  وتحسين  األساسية  والحاجات  خالل  حة  ن 

مرونة في تحديد سقف االئتمان  تبدي املؤسسة  (  5)  وتمويل املشروعات الخضراء.    ةقروض الطاقة املتجدد

 مقارنة باملؤسسات التمويلتتقاض ى  (  6)السماح.    وفترة السداد وفترة
ً
ية العاملة رسوم سنوية مقبولة نسبيا

وفي ظل    املستفيدينشروط القراض منطقية ومقبولة في ظل تنوع املنتجات واتساع شريحة    ( 7)في فلسطين.  

املستفيدين.   من  أكبر عدد  االستدامة وخدمة  الضمانا  (  8)العمل على  نوعية وحجم  في  املطلوبة مرونة  ت 

 يل.حسب نوع التمو 

املنت  2020وقد تم منذ بداية عام   التاتحديث بعض  التمويلية وشروطها وذلك على النحو       لي:جات 

 من  دوالر    4000تعديل سقف القروض االجتماعية ليصبح  (  1)
ً
ضافة منتج جديد سقفه  إ(  2)  دوالر.  3000بدال

الطادوالر خاص    الف  25األعلى   استخدام مصادر  مفهوم  لتعزيز  والبيئية  الخضراء  البديلة قبالتمويالت  ة 

 
ً
بدال للبيئة  التقليدية  الصديقة  املصادر  من  واملصانع.  للمشروعات  تمويالت  إ(  3)  املنتجة  رفع سقف  عادة 

الى   السكن  املؤسسة.أ  25تحسين  لدى  القائمين  املستفيدين  رغبات  لتغطي  دوالر  املؤسسة   لف  أنهت   وقد 

 كافة  
ً
صل الى قرض املنتج الصناعي: بسقف سي(  1)  منتجين جديدين هما:   صدار ل الالزمة    تالترتيبامؤخرا

لفترات   100 املتزايدة.  الف دوالر  القطاع  لتلبية حاجات هذا  مرنة وطويلة  الزراعي:  (  2)  سداد  املنتج  قرض 

رواتب القطاع العام والخاص املحولة
أو شيكات الرواتب املحولة

شيكات موظفي البنوك
التأمينات النقدية أو الودائع أو 

الشيكات البنكية

أو كفاالت الدفع الرهونات بأنواعها املختلفة 
الذهب، األراض ي، الشقق، األسهم، 
ت العقارات، املركبات واآلالت واملعدا

املختلفة

ات التجار والشخصي)شيكات الضمان 
(الخ...االعتبارية والشركات 

شيكات التحصيل الكمبيالة العادية

لة كمبيا)الكمبيالة مستحقة الدفع 
(املحكمة

 ,Sida, LGF)برامج الضمان وتشمل 
EPCGF)
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اد على دفعات غير متساوية  بحيث يكون أهم ما يميزه طريقة تسديد الدفعات، حيث ستكون طريقة السد

 ما هو الحال للقطاعات األخرى. تة في البعد معتمدة على املوسم وليس بدفعات شهرية متساوية كفاو ومت

 املوارد البشرية والهيكل التنظيمي   1-4

التطور  أن يالحظ حجم  الراهن  إلى وقتنا  تأسيسها  فاتن منذ  املتابع ملسيرة تطور مؤسسة  يستطيع 

ملوظفيها بيئة عمل آمنة ومشجعة لتحفيزهم   املؤسسةوفر  ا البشري والتنظيمي، حيث ت الذي طرأ على هيكله

، قلما تتوفر ملؤسسات  ؤسسة بميزات عديدةاملويتمتع موظفي    .وإبداع  بكفاءةم الوظيفية  امهمه  إنجاز على  

ف نشاطها،  في  لها  اإضافة  مماثلة  الفلسطيني  إلى  العمل  قانون  منحها  التي  يميز  لحقوق  ما  فإن  للموظفين، 

التأمين على  ، و لصحيالتأمين ا، و صندوق االدخار: وجود  في  -على سبيل املثال ال الحصر-مؤسسة فاتن يتمثل  

افز الشهرية والرواتب ، و تثبيت سعر صرف الدوالر، و حياة املوظفين نظام تقدير ، و للموظفين الضافيةالحو

االستثمار الالمتناهي  و   للموظفين   الضافية   ، والجازاتهدية املوظف املقبل على الزواج، و وظفين املميزينامل

على الدوام ؤسسة  امل  .  وتعكس الجراءات السابقة سعينويةباملوظف من خالل خطط التدريب والتطوير الس

نة لإلبداع تحقق أعلى مستوى رضا  عمل صحية وحاضبيئة  خالل توفير  إلى دعم وتمكين رأسمالها البشري من  

لكافة املوظفين، األمر الذي ينعكس على تحسين أدائهم في خدمة العمالء والفئات املستهدفة. إلى جانب ذلك، 

بين الجنسين، كما تسعى  سسؤ املتؤمن   الفرص  بتكافؤ  الكوادر  ة  باتباع   ،البشرية املؤهلةالستقطاب  وذلك 

تعيين واضحة وشفافة.أسس و  رقم    إجراءات  الجدول  الجنسين    توزيع  (4)ويوضح  بين  العمل  داخل  فرص 

 املؤسسة . 

 2019ي مؤسسة فاتن لعام  فرص العمل بين الجنسين ف   توزيع :  4الجدول رقم   

 النسبة % العدد الجنس

 59.4 184 ذكور 

 40.6 126  إناث  

 100 310 الجمالي 

 . 2019املصدر: التقرير السنوي ملؤسسة فاتن لعام     

ومن جانب آخر، يشير الهيكل التنظيمي ملؤسسة فاتن وتوزيع مواردها البشرية على مختلف الدوائر  

ن املقومات الالزمة ما يؤهلها لتحقيق تطلعاتها وتوجهاتها االستراتيجية،  ة تمتلك مأن املؤسسإلى    واألقسام

واملساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة بدولة فلسطين. وهذا ينسجم مع خطوات التوسع واالنتشار  

إليها مؤسسة فاتن في األعوام األخيرة، وكان البد من االستجابة لهذا النمو وتل بية االحتياجات الذي وصلت 

الوظيفي وتحديثه. هذا بالضافة  املستقبلية من خالل تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتطوير الوصف  

عد مكملة للوصف الوظيفي وجزءً 
ُ
ال يتجزأ    إلى إعداد ملف خاص بالجدارات الوظيفية لكافة الوظائف والتي ت

ال و منها.   جوهرية  تغيرات  وجود  إلى  املؤسسة  وثائق  للمؤسسة  تشير  التنظيمي  الهيكل  مستويات  كافة  مست 

لجان ودوائر جديدة، منها على   تم استحداثائحه الداخلية، فعلى مستوى الهيئة العامة ومجلس الدارة  ولو 

ة  ر لجنة الحوكمة، ولجنة إداسبيل املثال: لجنة إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي، ولجنة األداء االجتماعي، و 
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واملطلوب ال املوجودات  مستوى  على  أما  أربعة  ات.  للمؤسسة  العام  للمدير  أضيف  فقد  التنفيذية،  دارة 

 . (3)رقم الشكل  نظر أمساعدين، يشكلون منظومة متكاملة لكل مجاالت العمل التنفيذي للمؤسسة،  

 2020نظيمي ملؤسسة فاتن كما هو في العام  الهيكل الت :  3الشكل رقم   

 

التحليد  تؤك التنظيمي  لخالصة  والهيكل  البشرية  املوارد  وشمولية   على  لتوزيع  املؤسسة  جاهزية 

التي   بمنتجاتها  تقدمهاالخدمات  متخصصة  أقسام  و دوائر  لوجود  وذلك  للفئات    التمويلية،  تقدمها  التي 

التنظيمي، كما   وارد البشرية على الدوائر واألقسام حسب الهيكلاملستفيدة، إلى جانب التوزيع السليم للم

تو  وكذلك   ،
ً
آنفا ذلك  إلى  بين أشرنا  والتنسيق  العمل  انسيابية  يضمن  فّعال  بشكل  واملسئوليات  املهام  زيع 

في إطار منظومة عمل املؤسسة.   التنظيمية  الهيكل  مختلف وحداته  الذي طرأ على  التطور  ومع ذلك، فإن 

  للشك، التنظيمي 
ً
حرص املؤسسة على مواكبة املتغيرات والتطورات  ملؤسسة فاتن، يؤكد، بما ال يدعو مجاال

تقدم   التي  التمويلية  غير  الخدمات  ونوعية  حجم  في  نقص  لوجود   
ً
نظرا ولكن  اختصاصها،  مجال  في 

 للدور الريادي للمؤسسة في تل
ً
بية احتياجات  للمستفيدين والفئات املستهدفة من خدمات املؤسسة، وتعزيزا

الفادة   الضرورة  تقتض ي  التنظيميعمالئها،  الهيكل  تنظيمية ضمن  وحدة  وجود  معنية    بأهمية  للمؤسسة 

)للمستفيدين  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشروعات  لقطاع  واملؤسس ي  الفني  الدعم  بتقديم 

القطاع   هذا  دعم  نحو  املؤسسة  توجه  ليستكمل  واملحتملين(،  التمويل  الفعليين  توفير  على  بالحرص  ليس 

ا للفئات  الفئالالزم  لهذه  بالتشبيك  كذلك  وإنما  فحسب،  واملؤسسات  ملستهدفة  الجهات  مختلف  مع  ات 

 الداعمة لقطاع املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.  
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   لمؤسسة لاملسؤولية املجتمعية  1-5

رصد   خالل  من  الفلسطيني  املجتمع  مساعدة  نحو  بواجبها  فاتن  مؤسسة  من  2تلتزم   إيراداتها% 

والعائالت واملشروعات الصغيرة واملؤسسات، خاصة في ظل الظروف االستثنائية التي   األفرادعم  السنوية لد

بر مساهمتها في تنمية  ع  وإيجابيألن يكون لها دور فّعال    فاتنالفلسطيني، حيث تسعى مؤسسة    املواطنيعيشها  

املرأة. وتمكين  املبدع  الريادي  الشباب  بيد  واألخذ  مساه  املجتمع  أهم  هوتتمثل  في  املؤسسة  املجال مات  ذا 

مؤسسـة   توالوطنية. وعـزز بتقديم التبرعات الخيرية والنسانية، وكذلك رعاية لبعض الفعاليات االجتماعية  

املجتمعيـة   باملسـؤولية  اهتمامهـا  أعمالهـــا.   االستدامةو فـاتن  جميــــع  فـــي  متأصـــلة  ــيم  وقـ راســـخة  كمبـــادئ 

املؤسسة   املجتمعية علىوعملــــت  املجتمــع   ( دعم1: )ضمن جوانب مسؤوليتها  فـي  مهمـة وحيويـة  قطاعـات 

األعمال والعمل الحر  ( دعم الجهود الرامية لتعزيز ثقافة ريادة  2. )التعلــيمو الصـحة    قطاعات  الفلســطيني مثـل

 جيوب الفقر تن علــى منــاطق ركــزت مؤسســة فـا( 3. )ةاملرأة الفلسطيني والعمل لحساب النفس وجهود تمكين

( تساهم  4. )الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة  بين   الفاصلجدار  لمثــل منــاطق األغوار واملناطق املحاذية ل

الت برامج  من  العديد  تنفيذ  في  شركاء املؤسسة  أهم  من  املؤسسة  وتعتبر  فلسطين،  في  االقتصادي  مكين 

 لنشاطها امليداني والتعامل املباشر مع الفئات املستهدفة من الحكومة في مجال محاربة الفقر والبطالة  
ً
نظرا

عمل املؤسسة على تعزيز التعاون مع العديد من املؤسسات املحلية والدولية ( ت5الفقراء واألسر املهمشة. )

 والتي  لتن
ً
اقتصاديا  و

ً
من أهمها:  فيذ العديد من البرامج التنموية التي تعنى بتمكين األسر الفلسطينية اجتماعيا

التمكين   البنك    DEEPبرنامج  مع  وزارة    السالميبالتعاون  مع  بالتعاون  الحسنة  القروض  وبرامج  للتنمية، 

وبرامج   االجتماعية،  أها   إقراضالشؤون  لدعم  تفوق بفوائد صفرية مخصصة  بقيمة  الشريف  القدس  لي 

واالجتم االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  مع  بالتعاون  دوالر  صندوق    إضافةاعي،  مليوني  برامج  إلى 

التشغيل الفلسطيني والتي للمؤسسة الحصة األكبر في تنفيذها بأقل فوائد ممكنة، إضافة إلى العديد من  

( على 6الخاصة وعمال املستوطنات واألسرى املحررين وغيرها.  )  االحتياجاتالبرامج املخصصة لدعم ذوي  

 إذا ما قورنت فاتن بمنح ق  ، تقوم مؤسسةالتمويلالرغم من ارتفاع تكلفة  
ً
روضها بفوائد تعتبر منخفضة نسبيا

العربية.  الدول  من  العديد  في  العاملة  األصغر  التمويل  مؤسسات  من  مثيالتها  تطلبها  التي  الفائدة  بأسعار 

تحصل املؤسسة على قروض من الصناديق األوروبية في أملانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبورغ والتي  و 

مليون دوالر؛ بالضافة إلى العديد   5برزها قرض هولندي تنموي داعم لرأس املال )قرض مساند( بقيمة كان أ

لبنك الدولي والصندوق العربي لإلنماء  مات الدولية والعربية األخرى مثل مؤسسة التمويل الدولية وامن املنظ

( في جدة وغيرها.  السالمي  والبنك  واالقتصادي  امل7االجتماعي  تقوم  أرصدة  (  مقترضيها من  بإعفاء  ؤسسة 

تدمير  الجزئي،  أو  الكلي  العجز  املرض،  الوفاة،  منها  عديدة  في حاالت  فقدان مصادر   قروضهم  مشروعاتهم، 

من والعديد  لألسرة  الرئيسية  )  الدخل  والصعبة.  الخاصة  برامج  8الحاالت  تنفيذ  في  املؤسسة  ساهمت   )

التشغيل   ما  الفلسطينيةصندوق  األقل  البرنامج عبر   القراضبين مؤسسات    بالفائدة  تنفيذ  ويتم  األخرى، 

ويُ   اليطاليةالوكالة   عن لإلنماء.  العاطلين  والشباب  للنساء  الريادية  املشروعات  لتمويل  البرنامج  خصص 

 العمل.
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مليون   1.5تجدر الشارة إلى أن مجموع مساهمة املؤسسة في مجال املسؤولية املجتمعية بلغ حوالي  و 

    100في مجالي التعليم والصحة، والتي كان آخرها التبرع بمبلغ    دوالر وخاصة 
ً
ألف دوالر لدعم مستشفى، وأيضا

ألف دوالر وزعت   100ى أكثر من  ف دوالر لشراء أجهزة غسيل كلى لصالح وزارة الصحة، إضافة إلأل  100مبلغ  

.
ً
فقرا الفلسطينية  األسر  التوضي  ذاتوفي    كمنح طالبية ألشد  من  البد  املجتمعي السياق،  املسؤولية  أن  ة  ح 

املؤسسات  بها  تقوم  التي  والنسانية  الخيرية  واألعمال  الرعاية  أنشطة  على  تقتصر  ال  املعاصر  بمفهومها 

مل العمل في إطار البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمؤسسة،  فحسب، بل ويتعدى ذلك ويتسع مجالها ليش

تحسين ظروف العمل وتهيئة املناخ املالئم لإلبداع واالبتكار  بما يسهم في صقل مهارات ومواهب املوظفين، و 

للوائح الداخلية والحوكمة من جهة، ويدعم ويساهم في حل  املؤسس ي وااللتزام بأخالقيات وأنظمة العمل وا

ايا االقتصادية واالجتماعية الوطنية املهمة كالتعليم والصحة والبيئة واحترام القوانين من جهة أخرى، القض

فة إلى ما سبق ظهرت مبادرات من قبل العاملين في املؤسسة مثل مبادرة دعم التعليم والتي تنطوي على وإضا

اقع خمس منح شهرية عاملين بنسبة شهرية من رواتبهم لدعم أبناء وبنات املقترضينتبرع ال  .بو

 تقييم األداء العام للمؤسسة  .2
هذا   ولكن  الجزءيهدف  للمؤسسة،  العام  األداء  تقييم  وأنشطة    إلى  حجم  وتنامي  التساع   

ً
ونظرا

 الستخالص اتجاهات مستقرة لألداء يمكن على   1999سسة منذ بدء عملها عام  املؤ 
ً
إلى وقتنا الراهن، وسعيا

التركيز على أداء املؤسسة خالل  فإنه سيتم  ع مرتكزات الخطط املستقبلية،  أساسها استقراء املستقبل ووض

ت االستقرار في نشاط املؤسسة. وتتضمن عملية  ه الفترة أعلى درجا( حيث شهدت هذ2019  –  2010الفترة ) 

 ملستوى التطور في عدد من املؤشرات التي تستخدم في هذا املجال
ً
ومن أهمها عدد القروض  ،  التقييم عرضا

و غير مباشر، وحجم التمويل وأنواعه وتقسيماته املختلفة، كما  أملصروفة، وعدد املستفيدين بشكل مباشر ا

السابقة حسب بعض خصائص املستفيدين )الجنس  تتضمن  لتطور املؤشرات 
ً
والحالة االجتماعية    تحليال

واملوقع   )القطاع  املمولة  املشروعات  خصائص  وبعض  التعليمي(  البرنامج واملستوى  وحسب  الجغرافي( 

األ  مثل حجم  للمؤسسة  املالي  األداء  مؤشرات   ألهم 
ً
التقييم عرضا عملية  وتتضمن  ارباالتمويلي.  لسنوية ح 

ونسب التعثر ونسبة املحفظة في خطر وحجم األصول واملطلوبات وحقوق امللكية وغيرها من املؤشرات التي  

 تعكس قدرة املؤسسة على االستمرارية. 

املتقدمين  و   ؤسسة فاتن سياسة ائتمانية ومنهجية واضحة في التعامل مع الفئات املستهدفةتعتمد م 

ية( تتعلق بالصحة والتعليم إنتاجماعية )غير  ملختلفة سواء كان ألغراض اجتلحصول على التمويل بأنواعه ال

مارية جديدة استث  تأسيس مشروعاتوتحسين السكن والطاقة املتجددة والحاجات األساسية أم كان بهدف  

ملحافظة  ا  . وتعمل املؤسسة وبشكل حثيث علىية والتسويقيةنتاجورفع كفاءتها ال   ة مشروعات قائمةتوسعأو  

التشغيلية واملاليةلى االستدع أنها    Financial Sustainabilityالذاتية    امة  التمويلي، كما  بدء نشاطها  منذ 

ض واملتابعة والتحصيل( وتنويع البرامج التمويلية التي  تواظب على تطوير آلية العمل )آليات التسويق القرا

إلى الفئات املستهدفة )االن وعلى الرغم من محدودية   (.Outreachتشار  تقدمها، وعلى زيادة جهود الوصول 

 )مقارنة بالعديد من املؤسسات الفلسطينية والعربية املشابهة والتي  يفوق رأسمالها أضعاف   رأس املال
ً
نسبيا
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ات  إنجاز   (2019-2010خالل الفترة قيد الدراسة )   حققتأن    ت  استطاعا  إال أنهل في مؤسسة فاتن(  رأس املا

مليون دوالر(    477ستدالل عليها من حجم القروض املصروفة )ما يزيد عن  ا، ويمكن اال ال يستهان به  على األرض

فرص العمل املستحدثة    ألف قرض( وعدد املشروعات املمولة وعدد  149وعدد القروض املصروفة )يزيد عن  

)حوالي   للمقترضين  )حوالي    73657سواء  لغيرهم  أو  املستفيدين    36308فرصة عمل(  فرصة عمل(، وعدد 

 ( مباشر  غير  أو  مباشر  تمكنت    326438بشكل  وقد   .
ً
سنرى الحقا كما  األداء،  مؤشرات  من  وغيرها  مستفيد( 

يل وعدد القروض( منذ تأسيسها إلى وقتنا  طفرة في أدائها وحجم أنشطتها )حجم التمو املؤسسة من تحقيق  

القائمة من حوالي   التمويلية  قيمة محفظتها  ارتفعت  د  21.1الراهن، حيث  إلى حوالي    2010والر عام  مليون 

ملحفظة أعلى ، مع االحتفاظ باتجاه عام متصاعد خالل تلك الفترة وبلوغ هذه ا2019مليون دوالر عام    103.1

. ومن جانب آخر ارتفع عدد  (4)مليون دوالر، أنظر الشكل رقم    121.86نحو    حيث بلغت  2017قيمة لها عام  

، أنظر 2019ألف قرض نشط عام    29.5إلى حوالي    2010  ألف قرض نشط عام  11القروض النشطة من حوالي  

 (. 5) الشكل رقم 

 بالدوالر األمريكي   - ( 2019- 2010) تطور قيمة محفظة القروض النشطة  :  4الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010تطور عدد القروض النشطة )   :  5الشكل رقم   

 
 

ء السعي لتحليل بعض جوانب االستدامة املالية للمؤسسة والتي تدعم بشكل أساس ي فرص  ضو  وفي

االستمرار والتوسع في أنشطتها، فقد أشارت البيانات إلى تحقيق املؤسسة كفاءة تشغيلية انعكست على صافي  

يمته نحو ت قبلغ  1999أرباحها، ففي الوقت الذي حققت فيه املؤسسة صافي خسائر عند بدء نشاطها عام  

مليون دوالر عام 1.5ألف دوالر، إال أنها تمكنت من بناء اتجاه عام متصاعد لتحقق صافي ربح بلغ حوالي    322

وعلى الرغم من  .  (6)مليون دوالر(، انظر الشكل رقم  4بقيمة  اختيارية    إضافية)بعد أخذ مخصصات    2019

إال أن قدرتها على تحقيق األرباح تزايدت وهذا  ها  طار الظروف االقتصادية والسياسية التي تعمل املؤسسة في إ 

على  قدرتها  ثم  ومن  املتاحة  التمويلية  املوارد  توظيف  في  الكفاءة  من  أعلى  مستويات  يعكس  مؤشر  يعتبر 

( رقم  الشكل  ويبين  الربح  7االستدامة.  هامش   )Profit Margin  على  
ً
مقسوما السنوي  الربح  بصافي   

ً
مقاسا

ليبدأ بعدها باالرتفاع    2017الشكل تراجع الهامش وبشكل ملحوظ حتى عام  من  حظ  الدخل التشغيلي. ويال 

21,109,77727,057,33032,434,68445,300,28359,556,681
82,680,670

116,917,125121,865,106
101,038,960103,090,736

2010201120122013201420152016201720182019

11,00714,11417,840
24,39528,75131,575

39,71342,221
35,944

29,541

2010201120122013201420152016201720182019
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. وملزيد من التوضيح، يبين الشكل رقم )
ً
 Yield on ة( معدل العائد على إجمالي املحفظ8وبشكل ملحوظ أيضا

Gross Portfolioاملد كان  بسيط حيث  بشكل  املحفظة  إجمالي  على  العائد  تذبذب  الشكل  من  ويالحظ  ى  . 

، حيث تراوح بين  نخفم
ً
(    8( والشكل رقم )7%. وتعكس املعدالت الواردة في الشكل رقم )18- %12ض نسبيا

 في أداء املؤسسة.  Efficiency and Productivityمستوى الكفاءة والنتاجية 

 ي مريك األ   دوالر بال - ( 2019- 2010تطور صافي الربح السنوي ) :  6الشكل رقم  

 

 ( 2019- 2010هامش الربح ملؤسسة فاتن ) :  7الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010معدل العائد على إجمالي املحفظة ) :  8الشكل رقم   

 
 

 

ية للتعرف  وملزيد من التحليل فقد تم حساب معدالت النمو في الدخل التشغيلي واملصروفات التشغيل

. ويالحظ من الشكل (9) رقم    إلى أسباب التغيرات الحاصلة في صافي الربح السنوي، كما هو مبين في الشكل

  2011و  2010يلية في األعوام  الفرق الواضح والكبير بين معدالت النمو في الدخل التشغيلي واملصروفات التشغ

جدر الشارة إلى أن كل من املصروفات التشغيلية . وت 2016، كما يتضح التقارب الكبيرين بينهما عام  2012و

ين األخيرتين إال أن تراجع املصروفات كان أكبر األمر الذي انعكس على والدخل التشغيلي قد تراجعا في السنت

نسبة االكتفاء الذاتي التشغيلي ملؤسسة   (10)لسنتين. ويبين الشكل رقم  حجم صافي الربح السنوي في هاتين ا

لتشغيلية السنوية. ويتضح من  يس قدرة الدخل التشغيلي السنوي على تغطية املصروفات افاتن والذي يق

% وهذا مؤشر ممتاز يعكس قدرتها على االستمرارية، كما يعكس هامش 100الشكل أن النسبة كانت أعلى من  

لنمو الواضح  بعض املؤشرات املالية للمؤسسة، ويتضح منها ا  (13) إلى الشكل    ( 11) ويبين الشكل رقم    الربح.

1,662,592 
2,083,988 

1,726,437 1,845,268 1,949,661 
1,370,824 

1,821,419 
1,310,996 

2,134,398 
1,439,902 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

47.19%39.52%
30.60%

25.21%22.30%
13.29%12.39%

7.49%
16.83%12.64%

2010201120122013201420152016201720182019

18.41%19.68%17.85%16.90%15.11%13.44%14.49%15.99%14.96%12.44%

2010201120122013201420152016201720182019
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(.  ويالحظ من الشكل 2019-   2010املطلوبات وحقوق امللكية خالل الفترة )في كل من إجمالي األصول وإجمالي  

، وفي  2019مليون عام  36.8 إلى حوالي 2010عام  مليون دوالر  14.7ارتفاع حقوق امللكية من حوالي  (11رقم )

خالل نفس الفترة، أنظر    مليون   107دوالر إلى حوالي  مليون   22ذات الوقت ارتفعت قيمة األصول من حوالي  

ارتفعت من حوالي  (12)الشكل رقم   املطلوبات فقد    69.7إلى حوالي    2010مليون دوالر عام    7.2.  أما قيمة 

وبناء على ما سبق وهي زيادة كبيرة ملفتة لالنتباه.  -( 13رقم )   كما هو مبين في الشكل  –  2019مليون دوالر عام  

 Returnرى من املناسب حساب نسبة العائد على حجم األصول  حجم األصول وحقوق امللكية، نمن تحليل ل

on Assets   )والعائد على حقوق املساهمين )امللكيةReturn on Equity( العائد على  14. يبين الشكل رقم )

،  2016ن حتى عام  ائد على حقوق املساهمين. ويالحظ من الشكل التراجع النسبي في كال املؤشرياألصول والع

 ليبدأ كل منها باالرتفاع في السنتين املاضيتين. 

 ( 2019- 2010معدل العائد على إجمالي املحفظة ) :  )9(الشكل رقم   

 
 

 ( 2019- 2010نسبة االكتفاء الذاتي التشغيلي ) :  10الشكل رقم   

 

 دوالر - ( 2019- 2010تطور حقوق امللكية ) :  11الشكل رقم   

 

     دوالر   - (  2019- 2010تطور حجم األصول ) :  12الشكل رقم   

 

1.7%

71.4%
24.7%

37.7%
24.1%33.5%42.1%25.7%

-17.7%-46.0%

54.2%49.7%
8.2%28.3%19.4%19.4%

40.9%
19.1%

-5.8%-23.9%
2010201120122013201420152016201720182019

املصروفات الضشغيلية الدلل الضشغيل 

1.89%1.65%
1.44%

1.71%1.78%1.55%
1.14%1.08%1.24%

1.74%

2010201120122013201420152016201720182019

14,770,53216,875,55120,107,09321,933,50625,997,99829,457,83932,991,044
39,191,79935,332,13436,737,036

2010201120122013201420152016201720182019

22,011,44729,672,94335,909,84750,474,65666,284,158
90,176,546

127,793,609126,425,693
103,157,030106,725,743

2010201120122013201420152016201720182019
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 ( 2019- 2010تطور حجم املطلوبات ) :  13الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية ملؤسسة فاتن ) :  14الشكل رقم   

 

الجهات  من  القروض  على  أنشطتها  تمويل  في  املؤسسة  اعتماد  تنامي  إلى  كذلك  البيانات  وتشير 

ويبين الشكل  (.  2019- 2010تطور حجم االقتراض التجاري خالل الفترة )  ( 15)الخارجية، ويبين الشكل رقم  

امللكية(،   ( 16)رقم   التجاري على مجموع حقوق  االقتراض  إجمالي  )قيمة  امللكية  إلى حقوق  املديونية  نسبة 

حوالي   من  ارتفعت  عام  0.31والتي  عام    %2010  في  لها  قيمة  أعلى  بلغت    2015إلى  لتعود 2.55والتي   ،%

إلى   لى إجمالي حقوق ر نسبة املطلوبات إطو ت  (17).  ويبين الشكل رقم  2019% عام  1.45لالنخفاض لتصل 

حوالي   من  ملحوظ  بشكل  ارتفعت  عام  49امللكية حيث  عام  287إلى    %2010  إلى  %2015  وتتراجع  لتعود   ،

. ويمكن أن يعزى االرتفاع في هذه النسب إلى اتساع أنشطة املؤسسة في مجال القراض  2019% عام  171.5

فاتن لدى املؤسسات التمويلية التي تقوم مستوى الثقة بمؤسسة    ي واالجتماعي، كما يدل على ارتفاعنتاجال 

بإقراضها. وملزيد من التدقيق بهيكل التمويل في مؤسسة فاتن، وبعد التعرف على نسبة املديونية إلى حقوق 

يبين الشكل رقم   إلى األصول    (18)امللكية،  امللكية  ، ويبين الشكل رقم  Capital Assets Ratioنسبة حقوق 

 .Gross Loan Portfolio to Total Assetsإلى إجمالي األصول محفظة القروض  إجمالي  (19)

 دوالر   - ( 2019- 2010قيمة إجمالي االقتراض التجاري ) :  15الشكل رقم   

 

 

 

 

7,240,91512,797,39215,802,754
28,541,150

40,286,160
60,718,707

94,802,56587,233,894
69,946,31169,786,660

2010201120122013201420152016201720182019

8.23%7.06%
4.92%3.78%3.05%1.58%1.64%1.11%

2.76%
5.20%

11.92%12.27%
8.71%8.39%7.09%

4.86%5.79%
3.76%

8.51%

14.09%

2010201120122013201420152016201720182019

العائد على األصول  العائد على  قوش امللةية

4,566,0278,487,55311,755,874
22,948,263

33,332,041
51,860,742

84,089,50575,744,650
58,346,86957,020,073

2010201120122013201420152016201720182019
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 ( 2019- 2010نسبة املديونية إلى حقوق امللكية ) :  16الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010نسبة إجمالي املطلوبات إلى إجمالي حقوق امللكية ) :  17الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010نسبة حقوق امللكية إلى األصول الكلية ) :  18الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010الي املحفظة القراضية إلى مجموع األصول ) جم إ   :  19الشكل رقم   

 

القروض   النشطة وعدد  القروض  في عدد   
ً
تراجعا السنتين األخيرتين قد شهدتا  أن  إلى  ونخلص هنا 

لية، وإجمالي  املمنوحة وإجمالي املحفظة النشطة والقروض املمنوحة والدخل التشغيلي واملصروفات التشغي

اضحة في حجم األرباح السنوية وإجمالي حقوق امللكية  أن هاتين السنتين شهدتا  زيادة و االقتراض التجاري، إال 

لنشاط    
ً
مفصال  

ً
عرضا الفصل  هذا  من  القادمة  األجزاء  وتقدم  األخرى.  الربحية  ومؤشرات  الربح  وهامش 

( الفترة  املؤسسة خالل  به  قامت  الذي  التوزيع  2019-2010التمويل  االعتبار  بعين  األخذ  مع  لهذا  (  النسبي 

خصائص   بعض  حسب  وبعض  النشاط  التعليم(  واملستوى  االجتماعية  والحالة  )الجنس  املستفيدين 

االعتبار أهمية تحليل   يأخذ بعين  التمويلي، كما  املنتج  )القطاع( وحسب نوع  املمولة  خصائص املشروعات 

 حافظات(.  التوزيع الجغرافي للنشاط التمويلي )امل

0.31%0.50%0.58%
1.05%1.28%

1.76%
2.55%

1.93%1.60%1.40%

2010201120122013201420152016201720182019

49.02%75.83%78.59%
130.13%154.96%

206.12%
287.36%

222.58%192.33%171.51%

2010201120122013201420152016201720182019

67%
57%56%

43%39%33%26%31%34%37%

2010201120122013201420152016201720182019

95%

91%90%90%90%
92%91%

96%96%
93%

2010201120122013201420152016201720182019
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 ن القائمة وعدد املستفيديتطور القروض املصروفة و  2-1

يعرض هذا الجزء التغيرات والتطورات التي شهدتها قيمة وعدد كل من القروض املصروفة والقروض  

القائمة وعدد املستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه القروض، إضافة إلى فرص العمل املستحدثة  

( إلى  2019-2010الفترة )فة والقروض القائمة خالل تشير البيانات املتعلقة بقيمة القروض املصرو و وتكلفتها. 

مليون دوالر    58.8إلى حوالي    2010مليون دوالر عام    18.7أن قيمة القروض املصروفة قد ارتفعت من حوالي  

 قدره  2019عام  
ً
 إجماليا

ً
القائمة، فقد 23.8% )214.4، وهذا يعكس نموا القروض  % لكل سنة(. أما قيمة 

وبمعدل نمو إجمالي   2019مليون دوالر عام    103.1إلى حوالي    2010مليون دوالر عام      21.1ارتفعت من حوالي  

)388.2بلغ   الشكل رقم  %43.1  أنظر  لكل سنة(،  القروض  (20)%  قيم  في  الواضح  التطور  الرغم من  . وعلى 

قيمة في  لالنتباه  ملفت  تراجع  يبين  الشكل  أن  إال  الفترة،  مجمل  في  القائمة  والقروض  القروض    املصروفة 

ال بعام  املصروفة خالل  األخيرة مقارنة  الثالثة  السنتين 2016سنوات  في  القائمة  القروض  تراجع  يبين  ، كما 

(.  2018أعلى منها من    2019)وإن كانت قيمة القرض املصروفة والقائمة في عام    2017األخيرتين مقارنة بعام  

تساعد في فهم التطورات  لقروض املصروفة والقائمة  ن التطورات السابقة في قيمة و/أو عدد اأوهنا نشير إلى  

ية والتي عرضت  نتاجالتي شهدتها النسب واملؤشرات املتعلقة بربحية املؤسسة وهيكل التمويل والكفاءة وال 

 في السابق.

 دوالر مليون  - (  2019- 2010ترة ) من قبل املؤسسة خالل الف والقائمة  تطور قيمة القروض املصروفة  :  20الشكل رقم   

 
 

رقم   الشكل  من  يتضح  املصروفة،  القروض  عدد  بتطور  يتعلق  فيما  القروض    (21)أما  عدد  أن 

قرض(، إال أنه   25354قرض إلى    7748)ارتفع من    2016إلى عام    2010املصروفة قد استمر بالتزايد منذ عام  

. وقد شهدت معدالت النمو 2019قرض( عام    9206)بدأ بالتراجع وبشكل ملحوظ ليصل إلى أدنى مستوى له  

ال تراوح معدل   حيث 
ً
 واضحا

ً
تذبذبا القروض املصروفة  بين  في عدد  ويبين 40% و52نمو  % )املدى مرتفع!(. 

ألف    42إلى حوالي    2010ألف قرض عام    11أن عدد القروض القائمة قد ارتفع من حوالي    (21)الشكل رقم  

  . 2019ألف قرض عام  29.5عد بالتراجع ليصل حوالي ، إال أنه بدأ ب 2017قرض عام 
ً
ويتضح من الشكل أيضا

النمو أو سنوات التراجع )ينمو بقوة ويتراجع بقوة!(، وهذا يعني اتساع حدوث قفزات واضحة سواء في سنوات  

ل  مدى معدالت النمو السنوية! وثمة سؤال يظهر هنا يتعلق بأسباب تراجع قيمة وعدد القروض املصروفة خال

بالعرض   تتعلق  أم  املؤسسة  وخدمات  منتجات  على  الطلب  بتراجع  تتعلق  األسباب  هل  األخيرتين؟  السنتين 

التوجه للمنح وارتفاع نسب الرفض و/أو عدم القدرة على توفير التمويل و/أو نقص السيولة و/أو    )ضعف

 وللوقوف فاتن بتقديمها؟ تتعلق بظهور احتياجات تمويلية جديدة ال تقوم مؤسسة أمظهور منافسين جدد(؟ 

18.724.726.437.645.0
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، وهذا ما  اجهت املؤسسة  و   التيالتحديات  كان ال بد من التعرف على      ،على أسباب اتساع مدى معدالت النمو

 
ً
 .سيتم الحقا

 ( 2019- 2010تطور عدد القروض املصروفة والقائمة خالل الفترة ) :  21الشكل رقم   

 

 على عددها(، تشير البيانات  يمة القرض )قيمة اأما بخصوص متوسط ق
ً
لقروض املصروفة مقسوما

حيث بلغ حوالي    2019دوالر للقرض الواحد إال في عام    4000إلى أن متوسط قيمة القروض املصروفة لم يتجاوز  

هو مبين  سباب أخرى(، كما  أو أل   األخيرةدوالر )وقد يعزى لعوامل تتعلق برفع سقف االئتمان في السنوات    6391

  )ويبين نفس الشكل أن متوسط قيمة القروض القائمة    (.22) رقم  في الشكل  
ً
قيمة القروض القائمة مقسوما

- . وهنا يمكن القول  2019دوالر عام    3484إلى حوالي    2010دوالر عام    1918على عددها( قد ارتفع من حوالي  

مبدئيو  بشكل  في    - لو  عمل  فرصة  خلق  تكلفة  املمولةأن  فات  املشروعات  مؤسسة  قبل  بل  من  منخفضة  ن 

 إذا ما قورنت بتكلفة خلق فرصة عمل في املشروعات الكبيرة )كثيفة االستخدام لآلالت( أو في  
ً
منخفضة جدا

 القطاع الحكومي. 

 بالدوالر   - ( 9201- 2010متوسط قيمة القروض املصروفة والقروض القائمة ) :  22الشكل رقم   

 

ما يجب التوقف عنده هو تحليل وتيرة التغير أو النمو السنوي في املؤشرات السابقة )قيمة وعدد مو 

القروض املصروفة والقائمة(، حيث يتضح من تحليل وتيرة نمو حجم القروض املصروفة والقروض القائمة 

 عاما نحو التراجع )معدالت نمو سالبة( أو 2019  –  2010خالل الفترة  
ً
،  2017التباطؤ في األعوام )  ، رصد اتجاها

عام  2019،  2018 شهد  وقد  بحوالي   2018(.  املصروفة  القروض  حجم  تراجع  حيث  للتراجع،  معدل  أعلى 

بحوالي  26.8 القائمة  القروض  حجم  تراجع  بينما  حجم  %17.1،  في  سنوي  نمو  معدل  أعلى  تحقق  وقد   .%

أعلى معدل نمو في حجم القروض القائمة   %، بينما تحقق42.3حيث بلغ حوالي    2013القروض املصروفة عام  

. وهنا يظهر التساؤل مرة أخرى حول أسباب هذه  (23)%، أنظر الشكل رقم  41.4حيث بلغ حوالي    2016عام  

ومن جانب آخر، شهد    القفزات والتغيرات )ارتفاع املدى( في قيمة القروض ال سيما في السنوات الثالثة األخيرة.

القروض املصروفة بأنه مقبول خالل   كل من عدد   لكن يمكن وصفة 
ً
 متذبذبا

ً
القائمة نموا القروض  وعدد 

 نحو التراجع في السنوات الثالثة األخيرة، أنظر الشكل  2016-2010الفترة ) 
ً
 عاما

ً
.  (24)(، إال أنهما شهدا اتجاها
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ل تراجع  دع، بينما شهدت أعلى م2013%( عام  40وقد حقق عدد القروض املصروفة أعلى معدل للنمو )حوالي  

، بينما 2013%( عام  36.7%(. وحقق عدد القروض القائمة أعلى معدل للنمو )حوالي  34.2)حوالي    2018عام  

   %(.17.7)حوالي  2019شهدت أعلى معدل تراجع عام 

 ( 9201- 2010) معدالت النمو في قيمة القروض املصروفة والقروض القائمة  :  23الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010)   معدالت النمو في عدد القروض املصروفة والقروض القائمة :  24الشكل رقم   

 

من   املتزايدة  األعداد  بمتابعة  للقيام  املؤسسة  في  العاملين  كفاية  مستوى  عن  الحديث  إطار  وفي 

العامل   والزبائن  املقترضين هيكل  تغيير  إلى  الحاجة  فقد  ومدى   ،)
ً
ونقصانا )زيادة  عددهم  أو  حساب  ين  تم 

متوسط عدد القروض املصروفة لكل موظف )عدد القروض في السنة مقسوم على عدد املوظفين في نفس  

( الفترة  الشكل رقم  2019- 2010السنة( خالل  قد  (25)(. ويتضح  لكل موظف  املصروفة  القروض  أن عدد 

بحده األعلى عام    )قرض/ موظف(  121وحوالي    2019نى عام  )قرض/ موظف( بحده األد  30بين حوالي  تراوح  

قرض لكل موظف. ويبين الشكل كذلك أن   88، وبلغ املتوسط )خالل مجمل الفترة قيد الدراسة( حوالي  2011

وحوالي    2019)قرض/ موظف( بحده األدنى عام    96متوسط عدد القروض القائمة لكل موظف قد تراوح بين 

األ 178 املتوسط خالل م2012على عام  )قرض/ موظف( بحده  الدراسة حوالي  ، وبلغ  قيد  الفترة    149جمل 

ية( إذا ما  نتاجقرض لكل موظف.  ويالحظ من األرقام السابقة ارتفاع عدد القروض لكل موظف )ارتفاع ال 

ا القروض  عدد  متوسط  وقسمنا  الرسمية  العطالت  االعتبار  بعين  العمل  أخذنا  أيام  عدد  على  ملصروفة 

عدد  الفعلية االعتبار  بعين  أخذنا  ما  وإذا  قسم  ،  في  العاملين  أخذنا  ثم  فقط  االئتمان  قسم  في  املوظفين 

موظف لم يقوموا بصرف   71التحصيل واملتابعة. وتجدر الشارة هنا إلى أن موظفي قطاع غزة البالغ عددهم 

    2019أي قرض خالل عام  
ً
. وبالتالي فإن عدد القروض  تصادية املتواصلة في القطاع املحاصراالق  لالزماتنظرا

عام  املصدرة   الغربية    2019خالل  الضفة  ملوظفي  حال    وبالتالي  ،فقطهي  في  معدل    إعادةفإنه  احتساب 
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على عدد املوظفين النشطين فإن املعدالت تتعدل للوضع الطبيعي ويصبح الهامش    بناءً القروض املصروفة  

.
ً
 متقارب جدا

 ( 2019- 2010متوسط عدد القروض املصروفة والقائمة لكل موظف ) :  25الشكل رقم   

 

على عدد ضباط االئتمان   ولكن وملزيد من املوضوعية والتدقيق في التحليل، نرى من املناسب التركيز 

ن مسئولية إتمام عملية االقتراض حتى بداية  أوحساب عدد املقترضين النشطين لكل ضابط ائتمان حيث  

الجدول  عملية   تقع على عاتقهم. ويالحظ من  كبير خالل   (5)التسديد  القراض بشكل  ارتفاع عدد ضباط 

( حتى وصل  2016- 2010الفترة  عام    162(  ب2016ضابط  ليبدأ  إلى  ،  حتى يصل  بالتراجع  ضابط    132عدها 

كان أقل من . ويالحظ من الجدول أن النمو في عدد املوظفين )الداريين وضباط القراض( 2019إقراض عام 

( فقط، بينما كان معدل النمو في عدد املوظفين في  2012-2010معدل النمو في ضباط القراض خالل الفترة ) 

و في ضباط القراض )الكادر الداري بدأ بالتزايد(. وقد يعزى ذلك إلى ارتفاع  أعلى من معدل النم  باقي السنوات

 أن نسبة ضباط االئتمان  عدد القروض وظهور الحاجة إلى كادر للمتابعة والت
ً
حصيل. ويالحظ من الجدول أيضا

 اقع عليهم.  هذه الفئة والعبء الو   أهمية، وهذا يعكس  2019% إال في عام  50إلى مجموع املوظفين لم تقل عن  

 ( 2019- 2010تطور إجمالي املوظفين وضباط القراض في مؤسسة فاتن ) :  5الجدول رقم   

   إجمال  عدد املوظفي اباط اإلقراض 
 السنة

 العدد % النمو العدد % النمو % إلى م موع املوظفي 

53.4% 21.9 39 17.7 73 2010 

61.3% 25.6 49 9.6 80 2011 

65.0% 32.7 65 25.0 100 2012 

59.7% 27.7 83 39.0 139 2013 

59.5% 24.1 103 24.5 173 2014 

58.0% 23.3 127 26.6 219 2015 

57.4% 27.6 162 28.8 282 2016 

54.7% -2.5 158 2.5 289 2017 

51.5% -1.9 155 4.2 301 2018 

43.0% -14.8 132 2.0 307 2019 

 ( رقم  الشكل  النشطين 26يبين  املقترضين  )عدد  إقراض  ضابط  لكل  النشطين  املقترضين  عدد   )

الشك  إداري. ويالحظ من  لكل موظف  النشطين  املقترضين  القراض( وعدد  ل أن مقسوم على عدد ضباط 

شط  مقترض ن  232االتجاه العام لعدد املقترضين النشطين لكل ضابط مستقر وإن كان العدد قد تراوح بين  

مقترض نشط لكل ضابط إقراض بحده األعلى عام   294وحوالي    2019لكل ضابط إقراض بحده األدنى عام  
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حفظة لكل ضابط إقراض قرض لكل ضابط إقراض. وتجدر الشارة إلى أن قيمة امل  263، وبمتوسط بلغ  2014

ألف دوالر لكل ضابط    780  وصلت إلى حوالي  أنهاالسنوات قيد الدراسة بل    أي ألف دوالر خالل    500لم تقل عن  

وبين    2019قرض لكل موظف إداري بحده األدنى عام    169إقراض. أما عدد القروض لكل إداري فقد تراوح بين  

( أن عدد 26خالل مجمل الفترة. ويالحظ من الشكل )  355وبمعدل بلغ    2012قرض بحده األعلى عام    510

ل أعلى من عددهم  كان  إداري  لكل  النشطين  األعوام  املقترضين  باستثناء  إقراض  . 2019و  2018كل ضابط 

(. ويتضح  27وملزيد من التحليل، فقد تم حساب متوسط تكلفة القرض املمنوح، كما هو مبين في الشكل رقم )

ال تكلفة  تذبذب  الشكل  ) من  الفترة  ارتفعت  2014-2010قرض خالل  القرض  تكلفة  أن  إال  بسيط،  بشكل   )

 عام  
ً
دوالر وهي بمثابة قفزة كبيرة تحتاج إلى تفسير. ثم شهدت تكلفة   485إلى  لتصل    2015وبشكل كبير جدا

 في السنتين األخيرتين حيث ارتفعت من حوالي  
ً
 خياليا

ً
ر عام دوال   927إلى    2017دوالر عام    599القرض ارتفاعا

ولى . ويالحظ من الشكل أن تكلفة القرض في السنوات الخمس األ 2019دوالر عام    1552ثم قفزت إلى    2018

  ويعزى ارتفاع معدل تكلفة القرض بالسنوات األخيرة لعدة أسباب، أهمها   دوالر(.  538كانت أقل من املتوسط )

ارتفاع تكلفة االقتراض بسبب  طات الرقابية،  لسعلى متطلبات ال  والرقابية بناءً   الدارية)زيادة عدد الوظائف  

التوقف عن    ،
ً
الفوائد عامليا القروض    إصداراتارتفاع أسعار  انخفاض عدد  القروض االستهالكية وبالتالي 

الى بعض األسباب األخرى التي تبدو   إضافةفي فروع قطاع غزة خالل العام األخير،    الصداراتاملصدرة، تعطل  

 بتحليل التحديات التي واجهت املؤسسة(.  واضحة في الجزء الخاص

 ( 2019- 2010وض النشطة لكل موظف إداري ولكل ضابط إقراض ) عدد القر :  26الشكل رقم   

 

 دوالر أمريكي   ( 2019- 2010متوسط تكلفة القرض ) :  27الشكل رقم   

 

مساهمتها في خلق فرص عمل وتوليد الدخل )في حالة  ثر القروض املصروفة و وفي إطار الحديث عن أ

ية(، تشير البيانات إلى أن عدد فرص العمل نتاجاملنفعة )في حالة القروض غير ال ية( أو خلق نتاجالقروض ال 

الدراسة ية التي منحتها املؤسسة خالل الفترة قيد  نتاجاملستحدثة )باستثناء املقترضين( نتيجة للقروض ال 

بين   تراوح  األ   2128قد  )الحد  عام  فرصة  عام    5393وحوالي    2012دنى(  األعل   2019فرصة  وبلغ )الحد  ى(، 

فرصة عمل،   36308( حوالي  2019-2010باستثناء املقترضين( خالل الفترة ))مجموع فرص العمل املستحدثة  
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لقروض التي منحتها املؤسسة دين من اللمستفي  الجماليويتضح من الجدول أن العدد    .  (6)أنظر الجدول رقم  

بين   تراوح  وبلغ م2016عام    46567وحوالي    2010عام    21992قد  أو غير ،  مباشر  بشكل  املستفيدين  جموع 

مستفيد. أما عدد املستفيدين بشكل مباشر   326436مباشر خالل مجمل الفترة قيد الدراسة فقط حوالي  

 لعدد ا
ً
، ولكن يمكن القول إن  فهم عدد املقترضين وهو مساوي تماما

ً
لقروض املصروفة التي تم تحليلها سابقا

امل من  مباشر  بشكل  املستفيدين  )مجموع  الفترة  خالل  حوالي  2019-2010ؤسسة  بلغ  مستفيد    149274( 

 )مقترض(.  

 ( 2019- 2010عدد املستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر فرص العمل املستحدثة خالل الفترة ) :  6الجدول رقم   

 نةالس
 حج  التمويل 

 عدد املستفيدقن 

 بشكل مباشر 

بشكل  )الةل  عدد املستفيدقن 

 ( مباشرمباشر أو غير 

املستحد ة غير  فرص العمل 

 املق رض

 % النمو عدد  % النمو عدد  % النمو عدد  % النمو $  قيمةال

2010 18734120 - 7732 - 21992 - 2437 - 

2011 24710426 31.9 9655 24.9 28965 31.7 2986 22.5 

2012 26437545 7.0 11597 20.1 28190 -2.7 2128 -28.7 

2013 37613816 42.3 16235 40.0 32048 13.7 2538 19.3 

2014 44961225 19.5 16713 2.9 34224 6.8 3342 31.7 

2015 60791469 35.2 18654 11.6 36399 6.4 4413 32.0 

2016 84888365 39.6 25354 35.9 46567 27.9 4002 -9.3 

2017 69648900 -18.0 20588 -18.8 41096 -11.7 4742 18.5 

2018 51001959 -26.8 13540 -34.2 31663 -23.0 4327 -8.8 

2019 58833800 15.4 9206 -32.0 25292 -20.1 5393 24.6 

 11.3 36308 3.2 326436 5.6 149274 16.2 477621625 املتوس  وا جموع

 ( 2019- 2010املصدر: التقارير السنوية للمؤسسة )

العمل  أما فيما يتعلق بمعدالت   في عدد املستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر وعدد فرص  النمو 

، بينما شهد 2019-2017  مجع في األعوااملستحدثة، يتضح من الجدول السابق أن عدد املستفيدين شهد ترا

. وقد كان متوسط معدل النمو في حجم  2018و  2016و  2013عدد فرص العمل املستحدثة تراجع في األعوام  

امل أو غير  القروض  املستفيدين سواء بشكل مباشر  في عدد  النمو  بمتوسط معدل  صروفة هو األعلى مقارنة 

وهنا تظهر تساؤالت    (28)العمل املستحدثة، أنظر الشكل رقم    مباشر، ومقارنة بمتوسط النمو في عدد فرص

 تتعلق بأسباب التقلبات الواضحة في هذه املؤشرات ووجود بعض معدالت النمو السالبة؟

 (  2019- 2010تحدثة خالل الفترة ) متوسط معدل النمو في عدد املستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر وعدد فرص العمل املس :  28لشكل رقم   ا 

 

16.20%

5.60%
3.20%

11.30%

قيمة القروض املصروفة املستفيدقن بشكل مباشر ر املستفيدقن بشكل مباشر او غي

مباشر

ا  فرص العمل املستحد ة باستثن

املق راي 
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قيمة   قسمة  خالل  من  عمل  فرصة  خلق  تكلفة  على  االستدالل  يمكن  أنه  إلى  هنا  الشارة  وتجدر 

ية نتاجاملمنوح على عدد فرص العمل املستحدثة نتيجة للتمويل ولكن بعد حصر قيمة القروض ال التمويل  

خلق فرص عمل مباشرة، وهذا ما سيتم    ع لكنها ال تساعد فيية التي تولد املنافنتاجوفصلها عن القروض غير ال 

 تطبيقه 
ً
 .  الحقا

 وتكلفة خلق فرص العمل ية نتاجية والقروض غير ال نتاجتطور القروض ال  2-2

ية ومعدالت النمو السنوية  نتاجية والقروض ال نتاجتطور حجم كل من القروض غير ال   (7)يبين الجدول رقم  

ية نتاجروض غير ال ملجموع الكلي. وبداية، يتضح من الجدول ارتفاع حجم القلكل منها وحصة كل منها من ا

القروض بدأ 2016مليون دوالر عام    47إلى حوالي    2010مليون دوالر عام    1.6من حوالي   ، إال أن حجم هذه 

دل ، وبهذا يكون متوسط مع2019مليون دوالر عام    16.5إلى أن وصل إلى حوالي   2018و  2017بالتراجع عامي  

%. من جانب آخر، شكلت 43( حوالي  2019- 2010ية خالل الفترة )نتاجالنمو السنوي في حجم القروض غير ال 

إال أن هذه النسبة بلغت حوالي    2010% من مجموع التمويل املمنوح عام  8.5ية حوالي  اجنتالقروض غير ال 

عام  55.4 ال %2016  غير  القروض  حصة  متوسط  وبلغ  النتاج،  مجموع  إلى  خية  املمنوح  الفترة تمويل  الل 

ية(.  نتاجال   % )ما يقارب ثلث قيمة التمويل املمنوح موجه للتمويالت االجتماعية وغير 35( حوالي  2010-2019)

مليون دوالر    42.3إلى حوالي    2010مليون عام    17أما بخصوص القروض النتاجية، فقد ارتفعت من حوالي  

( أن حجم القروض  6%. ويتضح من الجدول رقم )12.6ي حوالي ، وبلغ متوسط معدل النمو السنو 2019عام 

، وقد كان ذلك  2018و  2017و   2014و  2012شهد تراجع في األعوام  القروض املصدرة قد    إجماليمن  النتاجية  

  
ً
مرتفعة جدا نمو  التي حققت معدالت  النتاجية  القروض غير  )لصالح  أو 2014و  2012فيما يخص عامي   )

. وبلغ متوسط حصة القروض النتاجية (2018و  2017الكلي كما في عامي )  داراتصال سبب انخفاض حجم  ب

. وهنا نشير  خالل فترة التحليل  % للقروض غير النتاجية35مقارنة بحوالي  %  65إلى مجموع التمويالت حوالي  

النتاجية(   وغير  النتاجية  القروض  )بين  املصروفة  للقروض  النسبي  التوزيع  في  التغير  أن  مرونة إلى  يعكس 

الطلب    هيكلالسياسة االئتمانية للمؤسسة وقدرتها على التجاوب مع التغيرات االقتصادية والتغير في ظروف و 

األهداف   تحقيق  في  تساعد  قنوات  نحو  التمويل  توجيه  على  املؤسسة  قدرة  يعكس  كما  االئتمان،  على 

ال قيمة  مجموع  أن  إلى  هنا  الشارة  وتجدر  للمؤسسة.  السنوات االستراتيجية  خالل  النتاجية  غير  قروض 

 مليون دوالر.  281.8جية حوالي  مليون دوالر، بينما بلغ مجموع القروض النتا 195.5( بلغ حوالي  2010-2019)
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 ( 2019- 2010ية خالل الفترة ) نتاج ية وغير ال نتاج تطور حجم القروض ال :  7الجدول رقم  

 القروض غير النتاجية القروض النتاجية
 نةالس

 بالدوالر  القيمة % من املجموع  النمو%  بالدوالر  القيمة %من املجموع   النمو% 

- 91.08 17062381.15 - 8.54 1600020 2010 

22.5% 84.59 20902030.38 138.4 15.43 3813896 2011 

-1.1% 78.20 20674193.17 51.1 21.80 5763352.02 2012 

31.9% 72.51 27275551.29 79.3 27.48 10335265 2013 

-13.6% 52.43 23574293.14 106.8 47.53 21368932.23 2014 

31.0% 50.82 30891533.42 39.9 49.18 29899935.64 2015 

22.5% 44.59 37852669.84 57.3 55.41 47035694.69 2016 

-16.7% 45.27 31530552.09 -19.0 54.73 38118347.77 2017 

-5.5% 58.40 29786232.36 -44.3 41.60 21215726.72 2018 

42.0% 71.89 42296852.54 -22.1 28.11 16536947.27 2019 

 املتوسط  19568811.73 34.98 43.0 28184628.94 64.98 12.6%

 املجموع  195688117.3 281846289.38

ية املمنوحة، فقد شهد عدد القروض  نتاجية والقروض غير ال نتاجأما فيما يتعلق بعدد القروض ال 

 خالل الفترة قيد الدراسة، حيث  نتاجال 
ً
 واضحا

ً
(،  2013-   2010ارتفع وبشكل مستمر خالل الفترة )ية تذبذبا

ية )عدد نتاج، وبلغ متوسط عدد القروض ال 2019قرض بنهاية عام    5362لى  ليبدأ بعدها بالتراجع ليصل إ

. وتراوح متوسط  (7)قرض لكل سنة، أنظر الجدول رقم    7365القروض مقسوم على عدد السنوات( حوالي  

  2010دوالر بحده األدنى عام    2324ية )حجم التمويل مقسوم على عدد القروض( بين  نتاجقيمة القروض ال 

للفترة )2019دوالر بحده األعلى عام    7888وحوالي   القرض    4165( حوالي  2019-2010، وبلغ متوسط قيمة 

إلى حوالي   2010قرض عام    391ية من حوالي  نتاجدوالر للقرض الواحد. وفي املقابل، ارتفع عدد القروض غير ال 

، وبلغ متوسط عدد 2019قرض عام    3844ليبدأ بعدها بالتراجع ليصل إلى حوالي    2016ألف قرض عام    18

قرض للسنة الواحدة. أما بخصوص متوسط قيمة القروض    7561ية لكل سنة حوالي  نتاجالقروض غير ال 

ي نتاجوسط قيمة القرض غير ال ، وبلغ مت2019و  2010دوال ر إال في عامي    4000ية فلم يزيد عن  نتاجغير ال 

 . (8)م دوالر، كما هو مبين في الجدول رق  2931للفترة كاملة حوالي 

 ( 2019- 2010ية خالل الفترة ) نتاج ية وغير ال نتاج طور عدد القروض ال :  8الجدول رقم   
 القروض غير النتاجية القروض النتاجية

 السنة
 عدد القروض القرض متوسط قيمة  عدد القروض متوسط قيمة القرض 

2324.3 7341 4092.1 391 2010 
2429.1 8605 3632.3 1050 2011 
2186.4 9456 2691.9 2141 2012 
2351.5 11599 2229.3 4636 2013 
3984.8 5916 1979.2 10797 2014 
5219.0 5919 2349.5 12726 2015 
5353.2 7071 2572.6 18283 2016 
4782.4 6593 2723.7 13995 2017 
5140.0 5795 2739.3 7745 2018 
7888.3 5362 4302.0 3844 2019 
 املتوسط  7561 2931.2 7365.7 4165.9

 املجموع  75608 73657
 ( 2019-2010املصدر: التقارير السنوية للمؤسسة لألعوام )
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والستكمال التحليل ملجموع فرص العمل املستحدثة للمقترضين أنفسهم وغيرهم، يبين الشكل رقم  

وقد بلغ   (. 2019- 2010تطور مجموع فرص العمل املستحدثة للمقترضين ولغير املقترضين خالل الفترة )   (29)

الدراسة   قيد  العشر  السنوات  خالل  أنفسهم  للمقترضين  املستحدثة  العمل  فرص    73657والي  حمجموع 

فرصة عمل، بينما بلغت فرص العمل املستحدثة لغير املقترضين )من أفراد األسرة أو املجتمع املحلي( حوالي 

الفتر   36308 خالل  املستحدثة  العمل  فرص  مجموع  يكون  وبهذا  عمل.  )فرصة  سواء  2019-2010ة   )

ة حول حجم الدور الذي تلعبه فرصة عمل. وهنا تظهر تساؤالت عديد  109965للمقترضين أو لغيرهم بحدود  

عبء   تخفيف  في  ودورها  الفلسطينية،  املحافظات  مختلف  في  البطالة  مشكلة  من  الحد  في  فاتن  مؤسسة 

ل األثر االقتصادي واالجتماعي للقروض  التوظيف عن القطاع العام والقطاع الخاص، كما تظهر تساؤالت حو 

املمولة على مستوى  نتاجال  واملشروعات  املشروعات ية  في هذه  العاملين  أو أسرهم وعلى مستوى  أصحابها 

 وأسرهم، وعلى مستوى املجتمع املحلي واالقتصاد الوطني.

 ( 1920- 2010مقترضين وغير املقترضين ) تطور عدد فرص العمل املستحدثة لل :  29الشكل رقم   

 

فرص العمل املستحدثة، تراوحت تكلفة خلق فرصة عمل  ية وعدد  نتاجوبناء على قيمة القروض ال 

 على عدد القروض ال نتاجللمقترضين أنفسهم فقط )مقاسة بحجم القروض ال 
ً
ية أي عدد  نتاجية مقسوما

و  خلق فرصة عمل  القرض  أن  افتراض  على  بين حوالي  املقترضين  لصاحبه(  وبلغ    8000- 2000احدة  دوالر، 

في الشكل رقم  دوالر، كما    4165والي  املتوسط ح ولكن وعند حساب تكلفة خلق فرصة عمل    (30)هو مبين 

ال  القروض  )قيمة  املقترضين  وغير  املستحدثة  نتاجللمقترضين  العمل  فرص  مجموع  على  مقسوم  ية 

. وبلغ متوسط  2019دوالر عام  3933وحوالي  2010دوالر عام   1745ن للمقترضين وغيرهم( تبين أنها تراوحت بي

 . (31)دوالر، أنظر الشكل رقم   2587لسنوات العشر املاضية حوالي التكلفة خالل ا

 ( 2019- 2010متوسط تكلفة خلق فرصة عمل للمقترضين أنفسهم ) :  30الشكل رقم   
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 ( 2019- 2010متوسط تكلفة خلق فرصة عمل ) :  31الشكل رقم   

 

القول   تم  ال أن تكلفة خلق فرص    وبشكل جازموبهذا، يمكن  إذا   ال سيما 
ً
عمل كانت منخفضة جدا

نقطة   وهذه  الحكومي،  القطاع  في  أو  الكبير  الخاص  القطاع  في  عمل  فرصة  خلق  بتكلفة   إيجابيةمقارنتها 

قترضين مما  تساهم في تنمية املجتمع املحلي وخلق فرص العمل لغير امل  مؤسسة فاتن حيثإضافية لصالح  

آخر، يمكن حساب عدد فرص  العام والقطاع الخاص. ومن جانب  القطاع  العبء عن  في تخفيف  يساهم 

ية، أنظر  نتاجي من خالل قسمة مجموع فرص العمل املستحدثة على عدد القروض ال إنتاجالعمل لكل قرض  

فرصة عمل لكل   1.22ن عدد فرص العمل لكل قرض قد تراوح بين  أ. ويتضح من الشكل  (32) شكل رقم  ال

  1.5، وبمتوسط بلغ  2019فرصة عمل لكل قرض بحده األعلى عام    2.01وبين    2013قرض بحده األدنى عام  

املشر  في  العمل  تكلفة خلق فرصة  انخفاض  الفترة، وهذا يفسر  لكل قرض خالل مجمل  وعات  فرصة عمل 

 لصالحها. ية التي مولتها مؤسسة فاتن وهذه نقطة تسجل نتاجال 

 ( 2019- 2010معدل عدد فرص العمل املستحدثة للمقترض أو لغيره لكل قرض إنتاجي ) :  32الشكل رقم   

 

 تطور نشاط التمويل حسب بعض خصائص املقترضين 2-3

نما  مليون دوالر بي 303.2 حوالي 2019- 2010ذكور خالل الفترة بلغ حجم القروض التي حصل عليها ال

مليون دوالر. وتشير البيانات املتوفرة حول التوزيع النسبي للقروض    174.3بلغت قيمة قروض الناث حوالي  

( إلى أن قروض الناث شكلت باملتوسط 2019-2010املصروفة حسب جنس املستفيد خالل مجمل الفترة )

بينما شكلت ق% من م40حوالي   التي منحتها املؤسسة،  القروض املصروفة  الذكور حوالي  جمل  %.  60روض 

النسب مقبولة   االعتبار جانب  و وتعتبر هذه  بعين  ما أخذنا  إذا   
ً
تفسيرها بسهولة وبمنطقية خصوصا يمكن 

جه  وهيكل الطلب والتركيبة السكانية وعوامل أخرى تحدد الطلب على التمويل. كما تعكس هذه النسب تو 

الذكور والناث على حد سواء دو  لتمويل كل من  القراض(، كما املؤسسة  )راجع شروط  تمييز  أو  ن محاباة 

تعكس دورها في دعم جهود تمكين الشباب واملرأة في مختلف املحافظات الفلسطينية. وتؤكد البيانات الواردة  

عدم انحياز مؤسسة فاتن ألي من الذكور أو الناث، حيث فاقت نسبة املقترضات نسبة    (9)في الجدول رقم  

بعض السنوات، بينما فاق عدد املستفيدين عدد املستفيدات في سنوات أخرى. وهنا نشير إلى املقترضين في  
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بينما بلغ قرض،    55241( بلغ حوالي  2019-2010أن مجموع القروض التي حصلت عليها الناث خالل الفترة )

بخصوص معدالت النمو في عدد القروض   اقرض. أم 94024مجموع القروض التي حصل عليها الذكور حوالي 

 حتى عام  
ً
 مستمرا

ً
الذكور حققت نموا يبين الجدول أن قروض  ثم    2016املمنوحة لكل من الذكور والناث، 

 في السنوات  ، بينما شه2019- 2017بدأت بالتراجع )معدالت نمو سالبة( في األعوام  
ً
دت قروض الناث تراجعا

)2019-2017و  2014) حوالي  الناث  لقروض  السنوي  النمو  معدل  متوسط  بلغ  وقد  كان 1.2-(.  بينما   )%

 )حوالي 
ً
 %(. 12.1متوسط معدل النمو السنوي لقروض الذكور موجبا

سط متوسط قيمة القرض حسب جنس املقترض ويتضح من الشكل أن متو   (33)ويبين الشكل رقم  

(، لتنعكس بعدها الحالة  2016-2010قيمة قروض الناث كان أعلى من متوسط قروض الذكور خالل الفترة )

(. كما يالحظ من الشكل أن متوسط 2019- 2017ويصبح متوسط قيمة قروض الذكور أعلى خالل الفترة )

ط قيمة القرض عن تكلفة . ويعبر متوس2019دوالر إال في عام    3500قيمة قروض الذكور والناث لم يزيد عن  

خلق فرصة عمل لصاحب املشروع )على افتراض أن املشروع يوظف شخص فقط واحد هو صاحبه(. ويالحظ 

دوالر( كانت مقاربة وبشكل كبير ملتوسط تكلفة   3155من الشكل أن متوسط تكلفة خلق فرصة عمل لإلناث )

سة فاتن نحو الناث أو الذكور له نفس التأثير دوالر(، وبالتالي فإن توجه مؤس 3225خلق فرصة عمل للذكور )

 وهذا ما يجعل سياستها االئتمانية غير متحيزة. 

 ( 2019- 2010التوزيع النسبي لعدد القروض املصروفة حسب الجنس ) :  9الجدول رقم  

 السنة
 عدد قروض الرجال  عدد قروض اللسا  

 % النمو %  القروض  عدد  النمو% القروض%  عدد 

2010 4,502 58.2  3,230 41.8  

2011 4,913 50.9 9.10 4,742 49.1 46.8 

2012 5,155 44.5 4.90 6,442 55.5 35.8 

2013 6,447 39.7 25.10 9,788 60.3 51.9 

2014 5,959 35.7 -7.60 10,754 64.3 9.9 

2015 6,115 32.8 2.60 12,530 67.2 16.5 

2016 7,654 30.2 25.20 17,700 69.8 41.3 

2017 6,689 32.5 -12.60 13,899 67.5 -21.5 

2018 4,401 32.5 -34.20 9,139 67.5 -34.2 

2019 3,406 37.0 -22.60 5,800 63.0 -36.5 

 12.2 60.6 94024 1.12- 39.4 55241 املتوس  / ا جموع

 ( 2019-2010املصدر: التقارير السنوية للمؤسسة لألعوام )
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 متوسط قيمة القرض حسب جنس املستفيد :  33الشكل رقم   

 

النتائج   جاءت  فقد  والناث،  الذكور  كل  قروض  من  املباشرين  غير  املستفيدين  عدد  بخصوص  أما 

 مع نتائج التوزيع النسبي للقروض املصروفة حسب الجنس، حيث فاق عدد املستفيدين من  
ً
افقة تماما متو

املستفيدين من الذكور عدد  الناث  قروض  الذكور   ،قروض  املستفيدين من قروض  الفترة  خال  وبلغ عدد  ل 

ألف    130.5ألف مستفيد، بينما بلغ عدد املستفيدين من قروض الناث حوالي    195.8حوالي    (2010-2019)

الذكور حوالي    من قروض 
ً
املستفيدين سنويا وبلغ متوسط عدد  )لكل سنة(،    19.5مستفيد.  ألف مستفيد 

 من قروض الناث حوالي بينما بلغ عدد 
ً
 )لكل سنة(. ألف مستفيد 13املستفيدين سنويا

عدد الفرص املستحدثة )باستثناء صاحب املشروع( من قبل قروض الذكور   (34)ويبين الشكل رقم  

وقروض الناث. ويتضح من الشكل أن عدد فرص العمل املستحدثة من قبل قروض ومشروعات الذكور كان 

استحدثتها قروض الذكور تي استحدثتها قروض الناث. وبلغ مجموع فرص العمل التي  أعلى من عدد الفرص ال

ألف فرصة عمل، بينما بلغ مجموع فرص العمل التي استحدثتها قروض الناث    23.9باستثناء املقترض حوالي  

حوالي   املقترضة  وبل  12.3باستثناء  عمل.  فرصة  قروض   غألف  من  املستحدثة  العمل  فرص  عدد  متوسط 

 حوالي  ا
ً
وسط عدد فرص العمل املستحدثة من قروض  فرصة )لكل سنة(، بينما بلغ مت  2397لذكور سنويا

حوالي    
ً
سنويا رقم    1234الناث  الشكل  أما  سنة(.  )لكل  عمل  العمل   ( 35) فرصة  فرص  مجموع  فيعرض 

متوسط عدد  املستحدثة من قروض الذكور والناث سواء كانت فرص العمل لصاحب املشروع أو لغيره. وبلغ  

، بينما بلغ متوسط عدد فرص العمل    11799فرص العمل املستحدثة من قروض الذكور حوالي  
ً
فرصة سنويا

. هذا وقد استطاعت القروض املمنوحة للذكور خالل   6758املستحدثة من قروض الناث حوالي  
ً
فرصة سنويا

حوالي   خلق  من  الدراسة  قيد  العشر  و   117992السنوات  )للمقترضين  استطاعت فرصة  بينما  غيرهم(، 

فرصة عمل. أما فيما يتعلق بتكلفة خلق   67581س الفترة من خلق حوالي  القروض املمنوحة لإلناث خالل نف

أن تكلفة خلق فرصة   (36)فرص العمل في كل من مشروعات الذكور ومشروعات الناث، ويبين الشكل رقم  

تكلفة خلق بقليل من  أعلى  كانت  الناث  في مشروعات  الفترة    عمل  الذكور خالل  في مشروعات  فرصة عمل 

لكن بعدها بدأ العكس يتحقق حيث كانت تكلفة خلق فرصة عمل في مشروعات الذكور أعلى.    (،2010-2016)

 أماويالحظ من قيمة املتوسط التقارب الواضح في تكلفة خلق فرصة عمل بغض النظر عن جنس املقترض.  

م  خلق فرص عمل، قروض الذكور أم الناث؟ يتضح من الشكل رقاملشروعات كانت األقدر على  أي بخصوص 

 التقارب الكبير بين عدد فرص العمل لكل قرض من قروض الذكور ونظيره عند قروض الناث.   (37)
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 املقترض   عدد الفرص املستحدثة باستثناء صاحب املشروع من املشروعات املمولة حسب جنس :  34الشكل رقم   

 

 مجموع عدد الفرص املستحدثة )صاحب املشروع وغيره( من املشروعات املمولة حسب جنس املقترض :  35الشكل رقم   

 

 متوسط تكلفة خلق فرصة عمل حسب جنس املقترض :  36الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010عدد فرص العمل لكل قرض من القروض النتاجية ) :  37الشكل رقم   

 

وفيما يتعلق بالحالة االجتماعية للمقرض، فقد بلغ حجم القروض املصروفة لفئة املتزوجين خالل 

ي "أعزب" حوال  مليون دوالر، بينما بلغت القروض التي حصلت عليها فئة  356.8( حوالي  2019-2010الفترة ) 

مليون دوالر طيلة الفترة قيد الدراسة. ويبين    5مليون دوالر، ولم تزيد حصة أي من الفئات األخرى عن    112

رقم   مجموع   متوسط(38) الشكل  من  للمقترض  االجتماعية  الحالة  تمثل  التي  الفئات  من  فئة  كل  حصة 

ألكبر من التمويل )حوالي القروض خالل فترة الدراسة. ويتضح من الشكل استحواذ املتزوجين على الحصة ا

 %(.23.5%(، تلتها فئة أعزب )75

 

 

8281015723862113615001360161214711833 16091971
14051676

2206
29132642

31302856
3560

2010201120122013201420152016201720182019

مشروعات اإلناث مشروعات الذدور 

5330592858787309709576159014830158725239 4839
67137847

114641296015443
20342

17029
119959360

2010201120122013201420152016201720182019

عدد فرص العمل إناث عدد فرص العمل  دور 

20572215220123142439
2802

2940
26892709

3241
2560.8

1591
1726

172118052134
2555287027792926

4472

2457.8

املتوس 2010201120122013201420152016201720182019

اإلناث الذدور 

1.21.21.11.11.21.21.21.21.3
1.5

1.2
1.51.4

1.21.21.21.21.11.21.3
1.6

1.3

املتوس 2010201120122013201420152016201720182019

إناث  دور 



 إيهاب مقابله 
 حممد عواوده 

 
- 40  - 

 ة القروض املصروفة حسب الحالة االجتماعية للمستفيد التوزيع النسبي لقيم :  38الشكل رقم   

 

الجدول رقم   يبين  للمقترضين،  االجتماعية  الحالة  املصروفة حسب  القروض  بعدد  يتعلق  فيما  أما 

ومتزوج وأرمل ومطلق(. ويتضح    عدد القروض املصروفة حسب الحالة االجتماعية للمقترضين )أعزب  (10)

ألف   41.2من الجدول أن النصيب األكبر كان لفئة املتزوجين. وقد حصلت فئة أعزب على ما مجموعه حوالي 

ف قرض، وحصلت فئة  أل   104.6(، بينما حصلت فئة املتزوجون على حوالي  2019-2010قرض خالل الفترة ) 

أن فئة   (11)قرض على التوالي. ويتضح من الجدول رقم  1516قرض وحوالي   1490املطلق واألرمل على حوالي 

متوسطه   ما  على  حازت  )27أعزب  الفترة  خالل  منحت  التي  القروض  عدد  من  حاز %2010-2019  بينما   ،)

. ويتضح  (10)%، أنظر الجدول رقم  2.5عن    %، ولم تزيد حصة الفئات األخرى 70.9املتزوجون على ما متوسطه  

 معدل نمو 
ً
عدد القروض املصروفة حسب الحالة االجتماعية للمستفيد. ويلخص الشكل    من الجدول أيضا

متوسط معدل نمو عدد القروض املمنوحة حسب الحالة االجتماعية للمستفيد ومتوسط نسبة   ( 39)رقم  

ل الحالة االجتماعية. ويتضح من الشكل أن متوسط معدل  القروض املمنوحة لكل فئة من الفئات التي تمث

%(، يليها قروض فئة "مطلق" 13.8في عدد القروض كان األعلى في حالة قروض فئة "أعزب" )  النمو السنوي 

(8.2( "متزوج"  فئة  قروض  ثم  سالبة %3(،  واملطلقون  األرامل  فئة  قروض  في  النمو  معدل  كان  بينما   ،)%                 

 دالت النمو؟%(. والسؤال الذي يظهر هنا هو كيف لنا أن نفسر هذا التفاوت في مع3.5-)

 ( 2019- 2010التوزيع النسبي لعدد القروض املصروفة حسب الحالة االجتماعية للمستفيد ) :  10الجدول رقم   

 أرمل  مطل   م زو  أعزب  عدد القروض الةل   الف رة 

2010 7,732  1427 6080 77 148 

2011 9,655 2201 7245 85 124 

2012 11,597  2985 8312 121 179 

2013 16,235 5628 10319 143 145 

2014 16,713  5034 11345 157 177 

2015 18,645 5357 12935 186 167 

2016 25,354 7131 17767 240 216 

2017 20,588  5950 14219 241 178 

2018 13,540 3343 9967 124 106 

2019 9,206 2571 6443 116 76 

 1,516 1,490 104,632 41,627 149,265  ا جموع

 ( 2019-2010املصدر: التقارير السنوية للمؤسسة لألعوام )
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 ( 2019- 2010معدل النمو في عدد القروض املصروفة حسب الحالة االجتماعية للمستفيد )   :  11الجدول رقم   

 الف رة 
 رمل أ مطل   م زو  أعزب  أرمل  مطل   م زو  أعزب 

 معدل النمو السنوي % % من ا جموع الةل  

2010 18.5  78.6   1.0   1.9   - - - - 

2011 22.8   75.0   0.9   1.3   54.2   19.2   10.4   -16.2   

2012 25.7   71.7   1.0   1.5   35.6   14.7   42.4   44.4   

2013 34.7   63.6   0.9   0.9   88.5   24.1   18.2   -19.0   

2014 30.1   67.9   0.9   1.1   -10.6   9.9   9.8   22.1   

2015 28.7   69.3   1.0   0.9   6.4   14.0   18.5   -5.6   

2016 28.1   70.1   0.9   0.9   33.1   37.4   29.0   29.3   

2017 28.9   69.1   1.2   0.9   -16.6   -20.0   0.4   -17.6   

2018 24.7   73.6   0.9   0.8   -43.8   -29.9   -48.5   -40.4   

2019 27.9   70.0   1.3   0.8   -23.1   -35.4   -6.5   -28.3   

   3.5-   8.2   3.8   13.8   1.1   1.0   70.9   27.0 املتوس   

 ( 2019-2010املصدر: التقارير السنوية للمؤسسة لألعوام )

مجموع القروض خالل  لمستفيد ومتوسط حصة كل فئة من  معدل النمو في عدد القروض املصروفة حسب الحالة االجتماعية ل :  39الشكل رقم   

 ( 2019- 2010الفترة ) 

 
 

(  12أما فيما يتعلق بمتوسط قيمة القرض حسب الحالة االجتماعية للمستفيد، يبين الجدول رقم ) 

دوالر في جميع السنوات    4000متوسط قيمة القرض لجميع الفئات التي تمثل الحالة االجتماعية لم يتجاوز  أن  

( أن متوسط قيمة القروض التي حصل عليها املتزوجون كان 40. ويتضح من الشكل رقم ) 2019ستثناء عام با

دوالر(.    3001رامل واملطلقون" )دوالر(، يليه متوسط قيمة القروض التي حصل عليها فئة " األ   3449األعلى )

مال  ويمكن  للمقترضين.  فرصة عمل  خلق  تكلفة  على  الشكل  من  االستدالل  وانخفاض  ويمكن  تقارب  حظة 

 تكلفة خلق فرصة عمل لكل املستفيدين بغض النظر عن حالتهم االجتماعية. 
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 ( بالدوالر 2019- 2010تفيد ) متوسط قيمة القروض املصروفة حسب الحالة االجتماعية للمس :  12الجدول رقم   

 السنة أرمل  مطل  م زو  أعزب

1110 2134 2464 2221 2010 

1768 2579 2677 2177 2011 

1270 1878 2407 1946 2012 

1995 2023 2543 1909 2013 

2113 2383 2919 2177 2014 

3246 2914 3524 2644 2015 

3591 3232 3553 2851 2016 

4064 3002 3573 2940 2017 

3888 3323 3916 3344 2018 

6964 4563 6914 5199 2019 

 املتوس   2741 3449 2803 3001

 ( 2019- 2010تقارير السنوية للمؤسسة لألعوام )املصدر: ال

 ( 2019- 2010) متوسط قيمة القروض املمنوحة حسب الحالة االجتماعية للمستفيد  :  40الشكل رقم   

 
 

أنظر   للمستفيد،  التعليمي  املستوى  املصروفة حسب  القروض  لعدد  النسبي  التوزيع  على  ولالطالع 

. ويتضح من الجدول أن حملة الثانوية العامة جاءوا في املرتبة األولى )حصلوا على أكبر عدد  (13)م  الجدول رق

نية، ثم حملة الشهادة العدادية في املرتبة الثالثة. من القروض(، يليهم فئة حملة البكالوريوس في املرتبة الثا

ون حسب املستوى التعليمي. ويتضح التي حصلوا عليها املستفيد  القروضمجموع    ( 41)ويلخص الشكل رقم  

% من مجموع القروض املمنوحة 48.2قرض )حوالي    72361من الشكل أن حملة الثانوي حصلوا على حوالي  

% من مجموع القروض خالل  0.1قرض فقط )   73ما حصل حملة الدكتوراه على  ( بين 2019-2010خالل الفترة  

 .   (42)(، أنظر الشكل رقم 2019-2010الفترة 
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 التوزيع النسبي لعدد القروض املصروفة حسب املستوى التعليم للمستفيد :  13الجدول رقم  

 دكتوراة  ماجستير بكالوريو   دبلوم  انوي  إعدادي ابتدائي أمي الف رة

2010 13 320 1996 3622 525 1226 26 4 

2011 43 561 2339 4345 665 1667 35 0 

2012 74 483 2511 5258 968 2263 36 4 

2013 97 789 2825 7131 1443 3875 68 7 

2014 78 1225 2919 7221 1126 4066 75 3 

2015 34 989 3045 8686 1177 4627 81 6 

2016 41 1169 3915 13039 1253 5823 105 9 

2017 35 861 2569 10963 1096 4949 104 11 

2018 17 291 1726 7252 813 3356 71 14 

2019 45 426 1418 4844 492 1882 84 15 

 ( 2019- 2010املصدر: التقارير السنوية للمؤسسة لألعوام )

 ( 2019- 2010)   عدد القروض املصروفة حسب املستوى التعليمي للمستفيد :  41الشكل رقم   

 
 

 ( 2019- 2010)   صروفة حسب املستوى التعليمي للمستفيد التوزيع النسبي لعدد القروض امل :  42الشكل رقم   

 

أما فيما يتعلق بمعدل نمو عدد القروض املصروفة حسب املستوى التعليمي للمستفيد، يالحظ من 

%( يليه معدل النمو  41.9أن معدل النمو في عدد القروض املمنوحة لفئة "أمي" كان األعلى )  (43)الشكل رقم  

املمنوحة القروض  عدد  كان  32.1)  الدكتوراهلحملة    في  الوقت  ذات  وفي  في عدد  م  متوسط %(،  النمو  عدل 

 كما هو مبين في الشكل.
ً
وملزيد من التحليل، فقد تم تحديد قيمة    القروض املمنوحة لحملة العدادي سالبا

ل  (. ويتضح من الشك 44القروض املصروفة حسب املستوى التعليمي للمستفيد، كما هو مبين في الشكل رقم )

( حيث حصل حملة الثانوية 2019- 2010الفترة )تجانس توزيع قيمة القروض مع توزيع عدد القروض خالل  

ألف دوالر )املرتبة   700.5مليون دوالر )املرتبة األولى( وحصل حملة الدكتوراه على حوالي    222.6على حوالي  

 ( رقم  الشكل  ويبين  املصرو 45األخيرة(.  القروض  لقيمة  النسبي  لكامل  (التوزيع  التعليمي  املستوى  فة حسب 

 ( م2019-2010الفترة   .)( رقم  الشكل  يبين  آخر،  جانب  حسب  46ن  املصروفة  القروض  قيمة  متوسط   )
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التي حصل   القروض(، ويتضح منه أن متوسط قيمة 2019- 2010املستوى التعليمي للمستفيد خالل الفترة )

الق عن  كبير  وبفارق  األعلى  كانت  الدكتوراه  حملة  املستويات  عليها  في  املستفيدين  عليها  حصل  التي  روض 

ة األخرى. ويعكس متوسط قيمة القرض تكلفة خلق فرصة عمل، وعليه، فإن تكلفة خلق فرصة عمل التعليمي

تتجاوز   لم  ألصحابها  التعليمي  املستوى  عن  النظر  وبغض  املشروعات  مختلف  باستثناء   5000في  دوالر 

 منطقي ومقبول.   ءوراه وهذا ش ياملشروعات التي يمتلكها حملة الدكت

 2019- 2010متوسط معدل النمو لعدد القروض املصروفة حسب املستوى التعليم خالل الفترة  :  43الشكل رقم   

 

 بالدوالر    -   2019- 2010رة  مجموع قيمة القروض املصروفة حسب املستوى التعليم خالل الفت :  44الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010التوزيع النسبي لحجم القروض املصروفة حسب املستوى التعليم للمستفيد ) :  45الشكل رقم   

 

 بالدوالر    -   2019- 0102متوسط قيمة القروض املصروفة حسب املستوى التعليم خالل الفترة  :  46الشكل رقم   

 

ية حسب الحالة  نتاجوعدد القروض ال   حجموتجدر الشارة هنا إلى أنه وفي حال توفر بيانات حول  

حساب    وعدداالجتماعية   نستطيع  فإننا  املشروع،  لصاحب  االجتماعية  الحالة  حسب  املستحدثة  الفرص 

اعية ألصحابها، كما نستطيع معرفة  التكلفة الحقيقية لخلق فرصة عمل للمشروعات حسب الحالة االجتم 

 أي املشروعات كانت األقدر على خلق فرص عمل هل هي مشروعات املتزوجين أم مشروعات الفئات األخرى؟
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 ر نشاط التمويل حسب املحافظات تطو  2-4

   إلى وجود   لقروض املصروفة حسب املحافظةقيمة وعدد االتوزيع النسبي لب  تشير البيانات املتعلقة

، إال أنه (2019- 2010)  املصروفة على مستوى املحافظات الفلسطينية خالل الفترة   القروض م  حج  في  تفاوت

)املدى   بشكل جذري طيلة هذه الفترة التمويل لم يتغير  نحصة املحافظة نفسها ممن املالحظ بشكل عام، أن  

نصيب محافظة من  املصروفة خالل الفترة قيد الدراسة  القروض    قيمةاألكبر من  الحصة    كانتو   .منخفض(

دوالر(  80.2)  غزة والبيرة  مليون  رام هللا  محافظات  دوالر(،  67)  تليها  جني  مليون  مليون    57.1)  نومحافظة 

. ثم تتابع باقي املحافظات، لتأتي محافظات  مليون دوالر(  51.1)  والخليل  مليون دوالر(  55.6)  ، ثم نابلسدوالر(

 ( دوالر(  8.7القدس  رقم  ،  مليون(  8.5)  طوباسو   مليون  الشكل  أنظر  األخيرة،  املراتب  من  (47)في  ويتضح   .

% من مجمل القروض املصروفة )املرتبة األولى(، بينما لم  17أن محافظة غزة حازت على حوالي    (48)الشكل  

 . األحوال% في أحسن 2تزيد حصة كل من محافظات القدس وطوباس وسلفيت عن 

 دوالر -   ( لكل محافظة 2019- 2010جموع قيمة القروض املصروفة خالل الفترة ) م :  47الشكل رقم   

 
 

 ( 2019- 2010متوسط حصة املحافظات الفلسطينية من مجمل القروض املصروفة ) :  48الشكل رقم   

 
 

آخر،   جانب  املحامن  عليه  الذي حصلت  التمويل  قيمة  في  النمو  معدالت  يك تفاوتت  ولم    ن فظات 

 مع النسب الواردة في الشكل السابق، فقد حققت محافظة طوباس أعلى معدالت النمو في حجم 
ً
منسجما

%(، ثم  39.7)حوالي    سلفيت%(، تلتها محافظة  54.7التمويل على مدار السنوات العشر قيد الدراسة )حوالي  

)حوالي   القدس  )حوالي  35.6محافظة  جنين  محافظة  ثم  وك %35.3(  في حجم  %(.  النمو  معدل  متوسط  ان 

. ويالحظ من الشكل أن متوسط معدل (49)التمويل هو األقل في محافظتي بيت لحم ورفح، أنظر الشكل رقم 

 .  للمؤسسةأداء متزن % وهو معدل مقبول يعكس 16.2النمو السنوي الجمالي كان حوالي 
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 ( حسب املحافظة 2019- 2010مو في قيمة القروض املصروفة خالل الفترة ) متوسط معدل الن :  49الشكل رقم   

 

قرض على جميع املحافظات   149281توزعت القروض املصرفية التي منحتها املؤسسة والبالغ عددها  

حصلت بعض املحافظات على الحصة األكبر من هذه القروض مثل محافظة  ولكن ليس بشكل متساوي، بل  

قرض(، وفي املقابل حصلت محافظة القدس على أقل عدد من    19517محافظة جنين )قرض( و   32022عزة )

. وبمقارنة التوزيع النسبي لحجم القروض املصروفة  (50)قرض(، كما هو مبين في الشكل رقم    1689القروض )

ط  ( نرى تفاوت بسيط يعكس ارتفاع متوس50( مع التوزيع النسبي لعدد القروض )الشكل رقم  48)الشكل رقم  

وعند مقارنة البيانات الواردة  قيمة القروض في بعض املحافظات وتدني املتوسط نفسه في محافظات أخرى.    

ع النسبي للقروض  ( يمكن القول إن االنسجام بين التوزي52( مع تلك الواردة في الشكل )51في الشكل رقم )

قت الذي تحتل به محافظة الخليل املصروفة وبين التوزيع النسبي للسكان حسب املحافظة ضعيف، ففي الو 

من حيث عدد السكان جاءت في املرتبة الرابعة من حيث عدد القروض التي حصلت عليها. وفي    األولىاملرتبة  

حيث عدد السكان جاء في املراتب األخيرة من حيث  الذي احتلت به محافظة القدس املرتبة الثالثة من    الوقت

 عدد القروض. 

 ( لكل املحافظة 2019- 2010مجموع عدد القروض املصروفة خالل الفترة ) :  50الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010القروض املصروفة ) متوسط حصة املحافظات الفلسطينية من مجمل عدد  :  51الشكل رقم   
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 2017عام  املحافظات الفلسطينية    السكان في   عدد :  52الشكل رقم   

 
 

حققت محافظات طوباس وسلفيت وغزة معدالت  أما فيما يتعلق بمعدالت النمو في عدد القروض،  

. وتأتي هذه  (53)نمو مرتفعة في عدد القروض التي حصلت عليها من املؤسسة، كما هو واضح في الشكل رقم  

(،  49معدل النمو السنوي في حجم القروض املصروفة )الشكل رقم  النتائج منسجمة إلى حد كبير مع متوسط  

 عن اختالف قيمة القروض املمنوحة من محافظة إلى أخرى. إال أن الفروقات املوجودة ناجمة 

 ( حسب املحافظة 2019- 2010متوسط معدل النمو السنوي في عدد القروض املصروفة ) :  53الشكل رقم   

 

( الفترة  خالل  املصروفة  القروض  قيمة  متوسط  األعلى  2019-2010كان  هو  القدس  محافظة  في   )

(4615  ( نابلس  تلتها محافظة  األقل    4064دوالر(،  هو  رفح  في محافظة  القرض  قيمة  وكان متوسط  دوالر(، 

لقرض في تفسير وتساعد قيمة متوسط قيمة ا  (54) دوالر(، أنظر الشكل رقم    2038مقارنة بباقي املحافظات )

القروض   لقيمة  النسبي  التوزيع  بين  الحاصل  والتوزي  املصروفةالتفاوت  القروض  )بالدوالر(  لعدد  النسبي  ع 

عمل   فرصة  خلق  تكلفة  عن  املصروفة  القرض  قيمة  متوسط  قيمة  وتعبر  املحافظة.  حسب  املصروفة 

دوالر، بل أنها لم تزيد    2500عن  للمستفيد، وهنا نرى أن تكلفة خلق فرصة عمل في بعض املحافظات لم تزيد

 دوالر في أي من املحافظات.   5000عن 

 ( حسب املحافظة 2019- 2010متوسط قيمة القرض خالل الفترة ) :  54الشكل رقم   
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ال  القروض  حجم  حول  البيانات  توفر  حال  في  أنه  إلى  هنا  الشارة  حسب نتاجتجدر  وعددها  ية 

، يمكن التوصل إلى تقدير املحافظة فظات، إضافة إلى التوزيع النسبي لفرص العمل املستحدثة حسب  املحا

 دقيق لتكلفة خلق فرص العمل في كل محافظة. 

 تطور نشاط التمويل حسب نوع املنتح )القرض(  2-5

قروض   التي  فاتن  مؤسسة  تقدمها  التي  التمويلية  املنتجات  الصغر  تقسم  املتناهية  املشروعات 

( والقروض االجتماعية )قروض  2018صغيرة وقروض تحسين السكن والقروض الشخصية )توقفت عام  وال

 لسياسة ائتمانية واضحة 
ً
الصحة والتعليم والطاقة املتجددة والحاجات األساسية(. وتعمل املؤسسة وفقا

 لألسس والشروط اتحرص على مواكبة الطلب على املنتجات التمويلية املختل
ً
توزعت    ملوضوعة.فة ولكن وفقا

مليون دوالر    477.6( والبالغة حوالي  2019- 2010)القروض املصروفة( خالل الفترة )  الجماليةقيمة التمويالت  

نالحظ أن النصيب    حيث(،  14بين املنتجات التمويلية السابقة، ولكن ليس بكميات متساوية )أنظر الجدول  

للمشرو  كان  )حوالي  األكبر  دوالر(  268.6عات  )مليون  السكن  تحسين  لقروض  ثم  ثم    111.6،  دوالر(،  مليون 

مليون دوالر(. ويؤثر التوزيع النسبي للتمويالت املصروفة حسب املنتج التمويلي في   79.2للقروض الشخصية )

عية والقروض  حجم ونوع األثر التنموي الذي تتركه هذه التمويالت، فقروض تحسين السكن والقروض االجتما

 ما
ً
تكون آثارها االجتماعية أعلى من آثارها االقتصادية )إن وجدت(، بينما تترك التمويالت   الشخصية غالبا

 اقتصادية واجتماعية على حد سواء. ويبين الشكل رقم  
ً
املوجهة لقامة املشروعات الصغيرة أو تطويرها آثارا

املصروفة55) القروض  قيمة  ملجموع  النسبي  )  (التوزيع  الفترة  حسب  2019-2010خالل  التمويلي. (  املنتج 

% 56.2ويتضح منه أن التمويالت املوجهة لتأسيس و/أو لتطوير املشروعات النتاجية استحوذت على حوالي  

% من مجموع التمويالت خالل  23.4التمويالت املصروفة، بينما شكلت قروض السكن على حوالي    مجموعمن  

 %ّ. 3.8القروض االجتماعية سوى  نفس الفترة. ولم تشكل نسبة

 ( 2019- 2010بحجم التمويالت املصروفة وتوزيعها النسبي ومعدالت النمو فيها حسب املنتج التمويلي )   ملخص :  14الجدول رقم   
 قيمة القروض املصروفة حسب املنتج 

 املجموع  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 املنتج التمويلي

 268,619,769 42,296,852 30,291,824 33,190,162 37,852,670 30,891,054 23,396,418 17,772,983 14,895,176 20,898,530 17,134,100 املشروعات 

 111,632,830 11,964,567 12,183,315 19,014,421 25,711,526 14,804,647 9,854,390 8,080,880 5,110,894 3,496,690 1,411,500 تحسين السكن 

 79,235,993 0 3,262,343 15,758,508 19,988,753 13,995,482 10,125,036 9,811,508 5,804,017 311,256 179,090 القروض الشخصية 

 18,133,033 4,572,381 5,264,477 1,685,809 1,335,416 1,100,286 1,585,381 1,948,445 627,458 3,950 9,430 القروض االجتماعية 

 477,621,625 58,833,800 51,001,959 69,648,900 84,888,365 60,791,469 44,961,225 37,613,816 26,437,545 24,710,426 18,734,120 الجمالي

 التوزيع النسبي لقيمة القروض حسب املنتج التمويلي

 املجموع  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 املنتج التمويلي

 %56.2 %71.9 %59.4 %47.7 %44.6 %50.8 %52.0 %47.3 %56.3 %84.6 %91.5 املشروعات 

 %23.4 %20.3 %23.9 %27.3 %30.3 %24.4 %21.9 %21.5 %19.3 %14.2 %7.5 تحسين السكن 

 %16.6 %0.0 %6.4 %22.6 %23.5 %23.0 %22.5 %26.1 %22.0 %1.3 %1.0 القروض الشخصية 

 %3.8 %7.8 %10.3 %2.4 %1.6 %1.8 %3.5 %5.2 %2.4 %0.0 %0.1 القروض االجتماعية 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 الجمالي

 معدل النمو السنوي في قيمة القروض املصروفة حسب املنتج التمويلي

 املتوسط 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 التمويلياملنتج 

 %13.0 %39.6 %8.7- %12.3- %22.5 %32.0 %31.6 %19.3 %28.7- %22.0   املشروعات 

 %37.1 %1.8- %35.9- %26.0- %73.7 %50.2 %21.9 %58.1 %46.2 %147.7   تحسين السكن 

 %199.0 %100.0- %79.3- %21.2- %42.8 %38.2 %3.2 %69.0 %1764.7 %73.8   القروض الشخصية 

 %1792.8 %13.1- %212.3 %26.2 %21.4 %30.6- %18.6- %210.5 %15785.0 %58.1-   القروض االجتماعية 

 %16.2 %15.4 %26.8- %18.0- %39.6 %35.2 %19.5 %42.3 %7.0 %31.9   الجمالي
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 ( حسب املنتج التمويلي 2019- 2010التوزيع النسبي ملجموع قيمة القروض املصروفة خالل الفترة ) :  55الشكل رقم   

 
 

األعوام   في  انخفاضات  للمشروعات  املوجهة  التمويالت  قيمة  بينما   2018و  2017و  2012وشهدت 

، حيث بلغ معدل النمو في قيمة التمويل  2019أعالها في عام حققت معدالت نمو كبيرة في األعوام األخرى كان 

حوالي   للمشروعات  فقد  39.6املوجه  الشخصية  والقروض  السكن  تحسين  تمويالت  أما   .%  
ً
نموا شهدت 

 حتى عام  
ً
)  2016مستمرا في الجدول رقم  بالتراجع كما هو مبين  التمويالت  (. أما 14لتبدأ بعدها قيمة هذه 

  2019و  2015و  2014و   2011في الوقت الذي تراجعت فيه هذه التمويالت في األعوام  القروض االجتماعية ف

( متوسط  56، وبين الشكل رقم )2012يما عام  إال أنها باملقابل حققت قفزات خيالية في بقية السنوات ال س

 معدل النمو السنوي في قيمة القروض املصروفة حسب املنتج التمويلي. 

 ( 2019- 2010متوسط معدل النمو السنوي بقيمة القروض املصروفة حسب املنتج التمويلي ) :  56الشكل رقم   

 

الق  يتعلقأما فيما   الفترة )بتطور عدد  التمويلي خالل  املنتج  (،  2019- 2010روض املصروفة حسب 

يلية السابقة ولكن ليس  قرض بين املنتجات التمو   149281فقد توزعت هذه القروض والبالغ عدده حوالي  

(، حيث نالحظ أن النصيب األكبر كان للمشروعات الجديدة والقائمة 15بكميات متساوية )أنظر الجدول رقم  

)حوالي    63.8)حوالي   السكن  تحسين  لقروض  ثم  قرض(،  الشخصية   48.4ألف  للقروض  ثم  قرض(،  ألف 

)حوالي    23.6)حوالي   األخيرة  املرتبة  في  االجتماعية  القروض  وجاءت  قرض(،  ويؤثر    13.3ألف  قرض(.  ألف 

هذه   التمويلي في حجم ونوع األثر التنموي الذي تتركه   املنتجالقروض املصروفة حسب    التوزيع النسبي لعدد

آثارها   تكون  ما   
ً
غالبا الشخصية  والقروض  االجتماعية  والقروض  السكن  تحسين  فقروض  القروض، 

يرها  تطو   أو االجتماعية أعلى من آثارها االقتصادية، بينما تترك القروض املوجهة لقامة املشروعات الصغيرة 

 اقتصادية واجتماعية على حد سواء. 
ً
 آثارا
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 ( 2019- 2010د القروض املصروفة وتوزيعها النسبي ومعدالت النمو فيها حسب املنتج التمويلي ) ملخص بعد :  15الجدول رقم   

 ا جموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 املنتج التمويل 

 63,830 5,362 6,041 6,836 7,071 5,918 5,837 5,272 5,531 8,605 7,357 املشروعات

 23,654 1,843 2,534 3,710 4,976 3,051 2,421 2,233 1,526 1,006 354 تحسي  السةن

 48,443 0 1,613 8,952 12,338 8,537 6,639 6,373 3,926 39 26 القروض الشمصية

 13,354 2,001 3,352 1,090 969 1,139 1,816 2,358 614 4 11 القروض ا جتماعية 

 149,281 9,206 13,540 20,588 25,354 18,645 16,713 16,236 11,597 9,654 7,748 اإلجمال  

 القروض  سب املنتج التمويل  لعددالتو ي  اللسب   

 ا جموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 املنتج التمويل 

 % 42.8 % 58.2 % 44.6 % 33.2 % 27.9 % 31.7 % 34.9 % 32.5 % 47.7 % 89.1 % 95.0 املشروعات

 % 15.8 % 20.0 % 18.7 % 18.0 % 19.6 % 16.4 % 14.5 % 13.8 % 13.2 % 10.4 % 4.6 تحسي  السةن

 % 32.5 % 0.0 % 11.9 % 43.5 % 48.7 % 45.8 % 39.7 % 39.3 % 33.9 % 0.4 % 0.3 القروض الشمصية

 % 8.9 % 21.7 % 24.8 % 5.3 % 3.8 % 6.1 % 10.9 % 14.5 % 5.3 % 0.0 % 0.1 ا جتماعية القروض 

 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0  اإلجمال 

 معدل النمو السنوي    قيمة القروض املصروفة  سب املنتج التمويل  

 املتوس  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 املنتج التمويل 

 % 2.0- % 11.2- % 11.6- % 3.3- % 19.5 % 1.4 % 10.7 % 4.7- % 35.7- % 17.0   املشروعات

 % 32.8 % 27.3- % 31.7- % 25.4- % 63.1 % 26.0 % 8.4 % 46.3 % 51.7 % 184.2   تحسي  السةن

 % 1105.2 % 100- % 82.0- % 27.4- % 44.5 % 28.6 % 4.2 % 62.3 % 9966.7 % 50.0   القروض الشمصية

 % 1730.5 % 40.3- % 207.5 % 12.5 % 14.9- % 37.3- % 23.0- % 284.0 % 15250.0 % 63.6-   القروض ا جتماعية 

(  2019- 2010( التوزيع النسبي ملجموع لعدد القروض املصروفة خالل الفترة )57ويبين الشكل رقم )

. ويتضح من الشكل أن التمويالت املوجهة لتأسيس و/أو لتطوير املشروعات النتاجية  التمويليحسب املنتج  

%. ولم تشكل  32.5لي  حوا  %، بينما شكلت قروض السكن على42.8استحوذت على النسبة األكبر وهي حوالي  

سوى   االجتماعية  القروض  القروض  8.9نسبة  لقيمة  النسبي  التوزيع  بين  البسيط  االختالف  ويالحظ   .ّ%

(، ويمكن تفسير هذا االختالف  57( والتوزيع النسبي لعدد هذه القروض )الشكل رقم  55املصروفة )الشكل رقم  

لكل منتج. فعلى سبيل املثال، فإن قيمة القروض    تمانباالختالف في متوسط قيمة القرض املمنوح وسقف االئ

بقروض   مقارنة  منخفض  لها  االئتمان  وسقف  القروض    تحسيناالجتماعية  قيمة  شكلت  لذا  السكن 

% من عدد القروض على عكس قروض  8.9% من مجموع التمويالت بينما شكلت حوالي  3.8االجتماعية حوالي  

 عرض متوسط قيمة القرض حسب املنتج التمويلي.   عند تحسين السكن. وستتضح الصورة بشكل أكبر 

 ( حسب املنتج التمويلي 2019- 2010التوزيع النسبي ملجموع عدد القروض املصروفة خالل الفترة ) :  57الشكل رقم   

 

  2018و  2017و  2013و  2012وقد شهدت عدد القروض املوجهة للمشروعات تراجعات في األعوام  

حيث بلغ معدل النمو    2016بينما حققت معدالت نمو عادية في األعوام األخرى كان أعالها في عام    2019و

19.5  
ً
 %. أما تمويالت تحسين السكن والقروض الشخصية فقد شهدت نموا

ً
لتبدأ   2016حتى عام    مستمرا

42.8%

15.8%

32.5%

8.9%
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)الحظ تراجع قيمة التمويالت  (  15كما هو مبين في الجدول رقم )  2019-2017بعدها بالتراجع خالل األعوام  

  2011وعدد القروض(. أما القروض االجتماعية، ففي الوقت الذي تراجعت فيه هذه التمويالت في األعوام  

، 2012إال أنها باملقابل حققت قفزات خيالية في بقية السنوات ال سيما عام    2019و  2016و  2015و   2014و

 ي في قيمة القروض املصروفة حسب املنتج التمويلي. ( متوسط معدل النمو السنو 58وبين الشكل رقم )

 ( حسب املنتج التمويلي 2019- 2010متوسط معدل النمو السنوي في عدد القروض املصروفة خالل الفترة ) :  58الشكل رقم   

 

تمويلي بشكل املنتج ال( متوسط قيمة القروض املصروفة بشكل عام وحسب  16يبين الجدول رقم )

األعلى  صخا كان  السكن  تحسين  قروض  قيمة  متوسط  أن  الجدول  من  ويتضح  قيد   في .  السنوات  معظم 

الدراسة، وجاء في املرتبة الثانية قروض املشروعات، ثم القروض الشخصية ثم القروض االجتماعية، ويبين 

(. 2019-2010كامل الفترة )   ويلي خالل( متوسط قيمة القروض املصروفة حسب املنتج التم59الشكل رقم ) 

الفترة    خالل 
ً
 مستمرا

ً
نموا املشروعات  قيمة قروض  حيث    2017باستثناء عام    2019-2010وشهد متوسط 

 في نفس    4855دوالر إلى    5353شهد تراجع من  
ً
 مستمرا

ً
دوالر. كما شهد متوسط قيمة القروض االجتماعية نموا

دوالر، ويبين    826دوالر إلى    1022مة القرض االجتماعي من  متوسط قي  حيث تراجع  2013الفترة باستثناء عام  

التمويلي ولكامل 60الشكل رقم ) املنتج  القروض املصروفة حسب  في قيمة  السنوي  النمو  ( متوسط معدل 

 ( توقف  2019-2010الفترة  بسبب  الشخصية  القروض  قيمة  متوسط  في  التراجع  الشكل  من  ويالحظ   .)

 . 2018نهاية عام  لقروض منذاملؤسسة عن منح هذه ا

 ( 2019- 2010متوسط قيمة القروض املصروفة حسب املنتج التمويلي ) :  16الجدول رقم   

 املتوسط 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  املنتج التمويلي

 4,316 7,888 5,014 4,855 5,353 5,220 4,008 3,371 2,693 2,429 2,329 املشروعات

 4,494 6,492 4,808 5,125 5,167 4,852 4,070 3,619 3,349 3,476 3,987 نتحسين السك 

 2,645 0 2,023 1,760 1,620 1,639 1,525 1,540 1,478 7,981 6,888 القروض الشخصية

 1,231 2,285 1,571 1,547 1,378 966 873 826 1,022 988 857 القروض االجتماعية 

 3,241 6,391 3,767 3,383 3,348 3,260 2,690 2,317 2,280 2,560 2,418 الجمالي

 معدل النمو السنوي في عدد القروض املصروفة حسب املنتج التمويلي

 املتوسط 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  املنتج التمويلي

 % 15.9 % 57.3 % 3.3 %9.3- % 2.5 % 30.2 % 18.9 % 25.2 % 10.9 % 4.3   املشروعات

 % 6.4 % 35.0 %6.2- %0.8- % 6.5 % 19.2 % 12.5 % 8.1 %3.7- % 12.8-   السكن تحسين 

 % 14.7- % 100.0- % 14.9 % 8.6 %1.2- % 7.5 %1.0- % 4.2 % 81.5- % 15.9   القروض الشخصية

 % 13.1 % 45.5 % 1.6 % 12.3 % 42.7 % 10.7 % 5.7 % 19.2- % 3.4 % 15.3   القروض االجتماعية 

 % 13.2 % 69.7 % 11.4 % 1.0 % 2.7 % 21.2 % 16.1 % 1.6 % 10.9- % 5.9   الجمالي

 ( 2019-2010املصدر: التقارير السنوية للمؤسسة لألعوام )
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 ( 2019- 2010متوسط قيمة القرض حسب املنتج التمويلي ) :  59الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010ي في قيمة القروض املصروفة ) متوسط معدل النمو السنو :  60الشكل رقم   

 

تجدر الشارة هنا إلى أنه في حال توفر البيانات حول التوزيع النسبي لفرص العمل املستحدثة حسب  

 إلى تقدير دقيق لتكلفة خلق فرص العمل.  التوصلاملنتج التمويلي يمكن 

 ( 2019-2010شاط التمويل حسب القطاع )تطور ن 2-6

تفيدة من القروض التي منحتها املؤسسة قطاعات البناء والسكن، والتجارة، تشمل القطاعات املس

( حجم القروض  17والصناعة، والزراعة، والخدمات، والسياحة والقروض االستهالكية. يبين الجدول رقم )

ا من  ويالحظ  القطاع،  املؤسسة حسب  منحتها  )التي  والسكن  البناء  قطاع  أن  دوالر(    104.1لجدول  مليون 

ا قطاع  ممليون دوالر( حصال على الحصة األكبر من حجم التمويالت املصروفة، تاله  138.2التجارة )  وقطاع

ثم قطاع   إنتاجي(،  )ليس قطاع  االستهالكية  )  44.7)  الخدماتالقروض  والزراعة  مليون    43.1مليون دوالر( 

قطاع املستفيد. ويالحظ  ( التوزيع النسبي لقيمة القروض املصروفة حسب ال61رقم )  دوالر(، ويبين الشكل

أن حوالي   الشكل  التجارة وحوالي  28.9من  لقطاع  تم منحها  القروض  البناء والسكن  21.8% من  لقطاع   %

إلى أن التوزيع القطاعي للقروض املصرو 9% لقطاع الخدمات و9.4وحوالي   فة  % لقطاع الزراعة. وهنا نشير 

املستف على  القروض  هذه  تتركه  الذي  األثر  حجم  في  يتعلق  يؤثر  فيما  أما  املحلي.  واملجتمع  وأسرهم  يدين 

بمعدالت النمو في حجم القروض املمنوحة حسب القطاع، يمكننا القول إنها نمت بشكل مستمر في معظم 

رة، ثم قطاع الخدمات، كما هو السنوات، إال أن متوسط معدل النمو السنوي كان األعلى في حالة قطاع التجا

 (. 62مبين في الشكل رقم ) 
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 ( 2019- 2010تطور قيمة القروض املصروفة حسب القطاع املستفيد ) :  17الجدول رقم   
 املجموع  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

البناء 

 والسكن 
2,167,706 5,261,871 5,868,939 7,849,473 8,238,425 12,808,703 22,743,447 15,964,103 11,217,923 11964567 104,085,157 

 138,200,633 28573973 15,798,509 18,834,906 22,594,858 16,666,390 11,441,263 9,281,083 6,865,258 5,355,921 2,788,472 التجارة

 28,168,984 3543616 4,156,883 3,926,031 3,681,459 2,732,738 3,061,965 2,380,782 1,530,585 1,746,360 1,408,565 الصناعة

 43,117,407 6843203 4,969,846 5,498,552 6,288,254 6,679,860 4,162,328 2,755,079 1,977,677 2,224,559 1,718,049 الزراعة

 44,712,291 7637481 4,661,657 4,921,264 5,270,458 4,916,405 4,320,973 2,798,947 1,971,151 3,712,096 4,501,859 الخدمات

القروض  

 يةاالستهالك
4,874,623 4,519,000 6,855,460 10,362,245 9,815,704 12,504,379 17,471,970 15,552,728 7,268,700 4572381 93,797,190 

 30,112,342 270960 2,928,441 4,951,316 6,837,918 4,482,994 3,920,567 2,186,207 1,368,474 1,890,618 1,274,847 السياحة 

 477,621,625 58833800 51,001,959 69,648,900 84,888,365 60,791,469 44,961,225 37,613,816 26,437,545 24,710,426 18,734,120 الجمالي

 %  املصروفة حسب القطاع املستفيدالتوزيع النسبي لقيمة القروض 

 املتوسط 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

البناء 

 والسكن 
11.6    21.3    22.2    20.9    18.3    21.1    26.8    22.9    22.0    20.3    21.8    

    28.9    48.6    31.0    27.0    26.6    27.4    25.4    24.7    26.0    21.7    14.9 التجارة

    5.9    6.0    8.2    5.6    4.3    4.5    6.8    6.3    5.8    7.1    7.5 الصناعة

    9.0    11.6    9.7    7.9    7.4    11.0    9.3    7.3    7.5    9.0    9.2 الزراعة

    9.4    13.0    9.1    7.1    6.2    8.1    9.6    7.4    7.5    15.0    24.0 الخدمات

القروض  

 االستهالكية
26.0    18.3    25.9    27.5    21.8    20.6    20.6    22.3    14.3    7.8    19.6    

    6.3    0.5    5.7    7.1    8.1    7.4    8.7    5.8    5.2    7.7    6.8 السياحة 

 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 الجمالي

 معدل النمو السنوي في قيمة القروض املصروفة حسب القطاع املستفيد

 وسطاملت 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

البناء 

 والسكن 
 142.7    11.5    33.7    5.0    55.5    77.6    -29.8    -29.7    6.7    30.3    

    34.2    80.9    16.1-    16.6-    35.6    45.7    23.3    35.2    28.2    92.1  التجارة

    13.1    14.8-    5.9    6.6    34.7    10.8-    28.6    55.5    12.4-    24.0  الصناعة

    19.9    37.7    9.6-    12.6-    5.9-    60.5    51.1    39.3    11.1-    29.5  لزراعةا

    11.6    63.8    5.3-    6.6-    7.2    13.8    54.4    42.0    46.9-    17.5-  الخدمات

القروض  

 االستهالكية
 -7.3    51.7    51.2    -5.3    27.4    39.7    -11.0    -53.3    -37.1    6.2    

    7.5    90.7-    40.9-    27.6-    52.5    14.3    79.3    59.8    27.6-    48.3  لسياحة ا

    16.2    15.4    26.8-    18.0-    39.6    35.2    19.5    42.3    7.0    31.9  الجمالي

 (  2019- 2010املستفيد ) التوزيع النسبي لقيمة القروض املصروفة حسب القطاع  :  61الشكل رقم   
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 ( 2019- 2010املصروفة حسب القطاع املستفيد ) متوسط معدل النمو السنوي في قيمة القروض  :  62الشكل رقم   

 

، يبين الشكل رقم )
ً
- 2010(عدد القروض املصروفة حسب القطاع املستفيد خالل الفترة )63وأخيرا

قرض(،    37806الشكل أن من بين القطاعات النتاجية جاء قطاع التجارة في املرتبة األولى )  (. ويتضح من2019

قرض(، ثم    10910قرض(، ثم قطاع الخدمات )حوالي    11082ع الزراعة )حوالي  وجاء في املرتبة الثانية قطا

التركيز على    5891قرض( والسياحة )  6160الصناعة ) بسبب ما تتركه  النتاجية    القطاعاتقرض(. وقد تم 

 هذه القطاعات من آثار اقتصادية واجتماعية على مستوى الفرد واألسرة واملجتمع املحلي واالقتصاد الوطني.

 ما تخصص ألغراض استهالكية تعود باملنفعة على املقترضين  
ً
أما القروض الشخصية وقروض السكن فغالبا

( رقم  الشكل  ويبين  االجتماعية.  النواحي  التوزيع  64من  القطاع،  (  املصروفة حسب  القروض  لعدد  النسبي 

حوالي   على  استحوذ  التجارة  قطاع  منه  لم  25.3ويتضح  حين  في  القروض  مجمل  من  من %  أي  تزيد حصة 

األخرى عن   النتاجية  يبين  8القطاعات  القطاع،  القروض حسب  في عدد  التغير  أما بخصوص معدالت   .%

% بينما لم يزيد 24.6التجارة كان األعلى حيث بلغ حوالي    ( أن متوسط معدل النمو في قطاع65الشكل رقم )

% إال في حالة القطاع  11ية األخرى عن  متوسط معدل النمو السنوي في عدد القروض في القطاعات النتاج

الزراعي. وهنا تظهر مجموعة من إشارات االستفهام حول أسباب هذه النتيجة ال سيما إذا عرفنا أن متوسط 

في   النمو  القطاع، معدل  القرض حسب  ؟!  أما بخصوص متوسط قيمة 
ً
قروض قطاع الخدمات كان سالبا

 ر تجدو السياحة.  دوالر إال في حالة قطاع    5000عمل لم تتجاوز  (أن تكلفة خلق فرصة  66يتضح من الشكل رقم ) 

فة إلى  ، إضاالقطاعإلى أنه في حال توفر البيانات حول حجم القروض النتاجية وعددها حسب    هناالشارة  

، يمكن التوصل إلى تقدير دقيق لتكلفة خلق فرص  القطاع التوزيع النسبي لفرص العمل املستحدثة حسب  

 . قطاعالعمل في كل  

 ( حسب القطاع املستفيد 2019- 2010عدد القروض املصروفة خالل الفترة ) :  63الشكل رقم   
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 ( حسب القطاع املستفيد 2019- 2010التوزيع النسبي لعدد القروض املصروفة خالل الفترة ) :  64الشكل رقم   

 

 ( حسب القطاع املستفيد 2019- 2010متوسط معدل النمو في عدد القروض املصروفة خالل الفترة ) :  65م   الشكل رق 

 

 ( 2019- 2010متوسط قيمة القروض املصروفة حسب القطاع ) :  66الشكل رقم   

 

 للمؤسسة وخمصصات فقدان القروض   قييم كفاءة األداء التمويلي  ت  .3
يقوم هذا الجزء من الدراسة بإلقاء الضوء على بعد حيوي من نشاط املؤسسة، وهو املتعلق برصد     

التمويلية   املحفظة  من  رخط  في  القائمةحجم  عالية  باحتماالت  يواجه  قد  الذي  التمويل  حجم  وبرصد   ،

التعثر  أو  السداد،  عدم  حول  تتمحور  والتي  يقدمه   املخاطر،  فيما  التحليل  هذا  أهمية  ويكمن  السداد.  في 

للمؤسسة من مساعدة لرسم خطط املستقبل أو إعادة توجيه أنشطتها التمويلية، أو استحداث آليات للحد 

ر مع األخذ بعين االعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية ومعطياتها، ودون الخالل بمهمة من مستويات التعث

دعيم التماسك االقتصادي واالجتماعي في املجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات املؤسسة األساسية في ت

 املتزايدة. وهنا نشير إلى ما يلي:

 لم تقل عن ( معدالت س2019-2010حققت مؤسسة فاتن خالل الفترة ) -
ً
من  أي % في  95داد مرتفعة جدا

 %.96.34معدل السداد حوالي  (. وكان متوسط67السنوات قيد الدراسة، كما هو مبين في الشكل رقم )

يوم. ويالحظ من الشــــــكل أن النســــــبة لم    30نســــــب التعثر في الســــــداد ملدة تزيد عن   (68)يبين الشــــــكل رقم   -

 . 2018% إال في عام 5تزيد عن 

  4956وبمتوســــــــــــط بلغ   2018قرض عــام   14128و 2010قرض عــام   465د القروض في خطر بين  تراوح عــد -

 (.69قرض، انظر الشكل رقم )
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رصــت املؤســســة على تحديد مخصــصــات فقدان القروض بشــكل دوري إال أن القيمة اختلفت من ســنة ح -

، بينما 2018  مليون دوالر( عام  11.2إلى أخرى. وقد بلغت مخصــــــــــصــــــــــات فقدان القروض أعلى قيمة لها )

 .(70)مليون دوالر، أنظر الشكل رقم  6لم تتجاوز في أي من السنوات السابقة قيد الدراسة 

ت نســبة مخصــصــات فقدان القروض )مخصــص فقدان القروض مقســوم على املحفظة النشــطة(  تراوح -

الشــــــــــــكــل  ، كمــا هو مبين في  2018% بحــدهــا األعلى عــام  11.1وحوالي    2015% بحــدهــا األدنى عــام  4.15بين  

 . (71)رقم 

 ( 2019- 2010) معدالت التسديد خالل الفترة  :  67الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010يوم )   30أكثر من    Portfolio at Riskاملحفظة في خطر   :  68الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010خالل الفترة )   Loans at Riskعدد القروض في خطر  :  69الشكل رقم   

 

 ( 2019- 2010قيمة مخصص فقدان القروض ) :  70الشكل رقم   

 
    

 

 

 

98.16%97.58%
95.77%96.13%96.53%96.27%96.18%95.36%95.24%
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2,514,3133,432,5895,088,7735,353,618

11,211,312

6,642,721

2010201120122013201420152016201720182019



 ”فاتن“راسة تطبيقية حلالة املؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية  مؤشرات تقييم أداء مؤسسات التمويل األصغر: د 

 

 -57 - 

 ( 2019- 2010نسبة مخصص فقدان القروض ) :  71الشكل رقم   

 
 

 لعدد القروض وليس قيمة التمويل( وتشير البيانات الخاصة بمعد 
ً
الت التعثر )املحفظة في خطر وفقا

وهما  وفق   والعدادي،  الثانوي  املؤهل  لحملة  بالنسبة  النسبة  هذه  ارتفاع  إلى  للعمالء  التعليمي  املستوى 

 )كما سبق التوضيح( في إجمالي حصتهم من التمويل القائم املقدم من املؤسسة، حيث
ً
  املؤهالت األعلى أيضا

ثم جاءت بمعدالت متقاربة إلى حد  .  2019% للعام  20.9و%22.3بلغت نسب التعثر لكل منهما على التوالي نحو  

بعيد، مؤهالت )األمي وحملة الدبلوم والدكتوراة واملاجستير( كأعلى النسب في التعثر كما يوضح ذلك الشكل  

للتعثر.72) العام  في خطر من نصيب    (. وجاءت كافة هذه املؤهالت أعلى من املتوسط  وكانت أقل املحافظ 

من جانب آخر، أظهر رصد معدالت التعثر ومخاطر عدم السداد ولكن  واالبتدائي.    س حملة مؤهل البكالوريو 

 ملعيار قيمة التمويل نتائج مغايرة لنظيره املعني برصد التعثر وفق عدد العمالء. حيث احتفظ أصحاب  
ً
وفقا

 وفق ملعيار عدد العمالء )املؤهل الثانوي بالصدارة كأعلى ا
ً
كز  %(، ولكن جاء التباين من تر 7.1ملؤهالت تعثرا

وكان معدل   واألمي(  واملاجستير،  )الدكتوراة،  مؤهالت  املعيار ضمن حملة  هذا  ذلك وفق  بعد  النسب  أعلى 

البكالوريو  بين حملة  )  سالتعثر  النسب والنتائج  72نظر الشكل رقم  أواالبتدائي هو األقل.  السابقة (. وتعتبر 

  ه لتمويل ألصحاب مؤهالت الدكتورامنطقية في ضوء ما أظهره التحليل السابق من ارتفاع قيمة متوسط ا

واملاجستير وكذلك األمي، املرتبط بشكل أساس ي بانخفاض أعدادهم. ولكن ذلك قد يستدعي من املؤسسة 

( قد حققوا  سي األقل )البكالوريو إعادة مراجعة تمويل أصحاب هذه املؤهالت، السيما وأن حملة املؤهل العال

للمجتمع وكفاءة في استخدام املوارد من جانب املؤسسة حال إنجاز    معدالت مخاطرة أقل. ما يعني مردود أعلى 

 ملعيار طبيعة النشاط  
ً
تلك املراجعة في سياسة التمويل والقراض.   أما على مستوى تحليل تلك املخاطر وفقا

بين مستويات الخطر في املحافظ وفق النشاط   التوازن ت البيانات قدر من  للمشروعات املمولة، فقد أظهر 

%، باستثناء أنشطة السياحة التي 6.66 - % 4.05ى مستوى كافة األنشطة، وتراوحت معدالت التعثر ما بين عل 

 لحجم املحفظة، لتبلغ هذه النسبة نحو  
ً
% من إجمالي حجم املحفظة  9.5حققت أعلى معدالت الخطر وفقا

 (.73مويلية ألنشطة السياحة. كما يوضح ذلك الشكل رقم  الت
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 ملعياري األهمية النسبية لحجم املحفظة وعدد العمالء    نسب املحفظة في خطر/عدم السداد :  72الشكل رقم   
ً
 2019  - وفق املستوى التعليمي استنادا

 

 )%( 2019القطاعي  املحفظة في خطر لقروض املشروعات القائمة وفق التوجه  :  73الشكل رقم   

 

وتجدر الشارة في هذا الطار إلى أن أنشطة السياحة قد جاءت وفق أهميتها النسبية في التمويل القائم  

نحو   قدرها  بحصة  الخدمات  أنشطة  بعد قطاع  الثاني  الترتيب  ارتفم  2019% عام  16.5في  يعني  وتيرة ما    اع 

القائم نحو   التمويل  في  بلغت حصته  الذي  الخدمات  أن قطاع  في حين  للمحفظة،  الخطر ضمن حجم كبير 

أنشطة  19.4 في  الحال  إليه، وكذا  املوجهة  املحفظة  في  الخطر  أقل معدالت  التعثر و أدنى معدالت  %، حقق 

 
ً
أيضا املؤسسة  يوجه  الذي قد  األمر  والزراعة. وهو  التوجلعادة مراج  الصناعة  للتمويل عة  القطاعية  هات 

املقدم مع التأكيد على أي اعتبارات ترتبط بخصوصية الحالة الفلسطينية، والتي قد تدفع لعدم إجراء أي 

 
ً
 . تغييرات على أولويات النشاط التمويلي للمؤسسة قطاعيا

 التحديات التي تواجه عمل املؤسسة والفروع التابعة هلا  .4

من خالل: توفير  وذلك  ملة للوصول إلى االستدامة التشغيلية واملالية،  تتبنى املؤسسة استراتيجية شا

املنتجات املالية لجميع الفئات، واستهداف كافة القطاعات، وتلبية احتياجات العمالء، وإدارة املخاطر من 

املجتمعي واملسؤولية  والشفافية،  الحوكمة  مبادئ  والتزام  سليم،  نمو    أجل 
ً
اقتصاديا املرأة  وتمكين  ة، 

، واملساهمة في بناء اقتصاد مستدام، وااللتزام بتنمية املجتمع والحفاظ على البيئة. ولكن املؤسسة  
ً
واجتماعيا

 تتعلق بما يلي:   العديد من التحديات والصعوباتالتمويل تواجه مؤسسات كغيرها 

جة للممارسات تعمل املؤسسة في إطار  االقتصاد الفلسطيني الذي يمر بمراحل صعبة وأزمات متتالية نتي -

بالوضع االقتصادي القليمي والعاملي، ناهيك عن ارتفاع األسعار والضرائب وتراجع    اوتأثره  السرائيلية

ى تفوقها على غيرها مستوى املعيشة، ولكن بالرغم من ذلك فقد تمكنت مؤسسة فاتن من الحفاظ عل 

22.3% 20.9% 20.6% 19.1% 18.8% 18.1%

8.3% 6.3%

0.0%

7.1% 5.9% 6.6% 5.4% 6.7% 6.7% 5.8%
1.8% 0.0%

اعدادي انوي  أمي دبلوم دكتوراة ماجستير اإلجمال  بكالوريو  ابتدائي

عدم ا نتظام وف  عدد العمال /نسبة التعثر عد السداد وف  حج  التمويل/نسبة التعثر

9.75

6.66
5.014.574.05

ا مدماتالزراعةالصناعةالت ارةالسيا ة
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كثر من مرة تحملت املؤسسة من مؤسسات القراض العاملة بفلسطين، فعندما حدثت أزمة الرواتب أ

)قامت   املبلغ  من  قسط  أي  بتسديد  وقبلت  التأخير،  فوائد  املقترض  تحميل  أو  تغريم  عدم  في  العبء 

األعباء معهم  تقاسمت  أنها  بمعنى  األزمة،  انتهاء  الدفعات حتى  بتعويض  بتأجيل  املؤسسة  قامت  كما   .)

  .املشروعات املدمرة من خالل إعفائهم من القروض القائمة

تعمل املؤسسة في جو من التجاذبات وصعوبة تطبيق القوانين والجراءات البيروقراطية الطويلة والبطء    -

 في إجراءات املحاكم وتنفيذ األحكام.  

توفير   - بصعوبة  تتعلق  صعبة  ظروف  في  املؤسسة  على تعمل  املتزايد  الطلب  ملواجهة  النقدية  السيولة 

ية(، لكنها تسعى وبشكل مستمر  نتاجية والقروض غير ال نتاجل خدماتها ومنتجاتها التمويلية )القروض ا

للحصول على القروض التجارية املتاحة من البنوك واملؤسسات املالية القليمية والدولية، وذلك بالرغم  

 من التكلفة العالية لها.  

ف - الحاصلة  التطورات  لتواكب  لكوادرها  التدريب  من  املزيد  تتطلب  ظروف  في  املؤسسة  سوق  تعمل  ي 

االئتمان. كما تعمل في ظل تزايد حاجة املستفيدين الحاليين واملحتملين إلى خدمات غير تمويلية تمكنها  

 من التعايش مع الظروف االقتصادية السائدة.  

-    
ً
مؤخرا بالتوجه  فاتن  مؤسسة  اضطرها  قامت  الذي  األمر  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  لتمويل 

 لتتناسب وهذه األنواع من التمويالت.  لتخفيض أسعار الفوائد لديها

حيث تلجأ املؤسسة إلى مصادر التمويل املتاحة )البنوك العاملة في    Cost of Fundارتفاع كلفة التمويل    -

 فلسطين واملؤسسات العربية والدولية(. 

في الكثيال يسم - في فلسطين باالحتفاظ بودائع املواطنين على عكس مثيالتها  ر من  ح ملؤسسات القراض 

 الدول النامية.  

 على بيانات املؤسسة لعام 9يعتبر تطبيق املعيار املحاسبي الجديد )معيار رقم   -
ً
  2018( من أكثر األمور تأثيرا

 . إضافيةمليون دوالر مخصصات  6.5حيث كلف املؤسسة ما ال يقل عن 

جية التي أدت إلى أهم التحديات الداخلية والخار   تلخيصوفي نهاية هذا التحليل، نرى من الضروري  

بعض االختالالت في مؤشرات األداء التي تضمنها هذا الفصل. ومن أهم هذه التحديات التي انعكس أثرها على 

 مؤشرات األداء في الفترة األخيرة ما يلي: 

افقة على امتناع - التمويالت الجديدة  دائرة الرقابة والتفتيش في ســــــــــــلطة النقد )في وقت ســــــــــــابق( عن املو

تمويالت عن املؤســــــســــــة    وقيامها بحجبؤســــــســــــة فاتن من قبل املؤســــــســــــات األوروبية والدولية املقدمة مل

الى    إجمــــــاليــــــةبقيمــــــة   ــلــــــت  عــــــام    26وصــــــــــ النمو املعهود 2017مليون دوالر خالل  في  الى تراجع  أدى  ، ممــــــا 

 للمؤسسة خالل الفترة األخيرة. 

بير وأخذت مناحي الحياة تتراجع  االقتصـــــــــادية في قطاع غزة بشـــــــــكل كاشـــــــــتدت األزمة   2017في أواخر عام    -

األمر ،  بشــــــــكل ملحوظ ومتســــــــارع وغير مســــــــبوق، مما أدى الى شــــــــلل في عمل كافة القطاعات االقتصــــــــادية

الى  ذلك  قطاع، وأدى الالذي انعكس بشــــــــكل واضــــــــح على عمل فروع مؤســــــــســــــــة فاتن العشــــــــرة القائمة في  



 إيهاب مقابله 
 حممد عواوده 
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ــية لى ارتفاع  إأدى  ، كما ن الســـدادتفاقم حجم القروض املتأخرة ع حجم املحفظة في خطر الى نســـب قياسـ

ــلهــــا من قبــــل، ممــــا دفع املمولين   لى إلى التوقف عن تقــــديم تمويالت جــــديــــدة لحين عودة األمور  إلم تصــــــــــ

ــة في قطــاع غزة منــذ نهــايــة عــام  هــذا وتقتصــــــــــــر    طبيعتهــا. وحتى اللحظــة على  2017أعمــال فروع املؤســــــــــــســـــــــــ

ناســــــب والوضــــــع االقتصــــــادي الســــــ يء في القطاع مع هيكلة الديون بما بت وإعادةاد  عمليات متابعة الســــــد

ية نتاجلى حدودها الدنيا وبحيث تكون فقط خاصــــــة للمشــــــروعات ال إتقنين عمليات منح قروض جديدة 

موظفيها في قطاع    تقللفقط. وعلى الرغم من ذلك رفضـــــــت إدارة املؤســـــــســـــــة تحت أي ذريعة كانت من أن 

د من املؤســـســـات املالية العاملة في قطاع غزة. ولكن  أي من فروعها على عكس العدي  قإغال غزة ورفضـــت  

 أنهالتصــــــويب وضــــــع املحفظة هناك   الجراءاتتوجب على املؤســــــســــــة اتخاذ العديد من 
ً
كانت  خصــــــوصــــــا

  ،محفظة املؤســــــســــــة وبما يزيد عن حجم حقوق امللكية في ذلك الوقت   إجمالي% من 34تشــــــكل ما نســــــبته  

ــا  و  ــة اســــــــــــتمرار الوضــــــــــــع على مـــ و ال ســــــــــــيمـ ــه يعني توقف ـكــافـــة املمولين )مـــانحي القروض  أن عمليـ ا هو عليـ

 للمؤسسة( عن منح أي قروض جديدة.

فترة   طوال   
ً
نموا األكثر  لوجدناها  غزة  قطاع  في  االئتمانية  املحفظة  حجم  تفاصيل  الى  وبالرجوع 

حجم   إجماليية كان لها حصة جيدة من  ، ولكن بنفس الوقت فإن التمويالت االستهالك2017الدراسة حتى عام  

للمنازل(.    التدمير املستمر التمويالت )وذلك لطبيعة الطلب املتزايد على قروض تحسين السكن هناك بسبب  

استيعاب أثر أزمة قطاع غزة على مجمل املؤسسة بل واستطاعت    وبكفاءة منإدارة املؤسسة    تمكنت  وقد

 لى فرصة حقيقية لالستثمار ولبناء محفظة ائتمانية حإتحويل هذه األزمة  
ً
ذلك و ،  2018من عام    صينة بدءا

التالية: األمور  وللمشاريع (  1)  من خالل  الدنيا  في حدودها  غزة  قطاع  في  القروض  عمليات صرف  أصبحت 

العامة.ية فقط،  نتاجال  الدارة  في  إدارة االئتمان  املنح مع  كافة صالحيات  انحصرت عمليات (  2)   وارتبطت 

الديو  سداد  متابعة  على  غزة  قطاع  في  املتعثرة  الفروع  النقدية   وإعادةن  والتدفقات  يتناسب  بما  هيكلتها 

مع   وللمقترضين،  املمولة  للمشاريع  ال   التركيز الجديدة  املشروعات  قروض  النتاجعلى  بتدفقات ية  تتمتع  تي 

القروض القائمة محفظة  تم التركيز على تخفيض حصة حجم  (  3)  نقدية قادرة على االستدامة وخدمة الدين.

تزيد حجم هذه القروض   أال % وعلى 20في املؤسسة الى ما دون  املحفظة الكليةحجم  إجماليمن في قطاع غزة 

من  50عن   املا  إجمالي%  الجهات  من  بضغط  امللكية،  للمؤسسة. حقوق  السيولة  عودة  لضمان  نحة 

  لى هذا الهدف مع إواستطاعت املؤسسة من خالل العمل الدؤوب وعمليات التحصيل واملتابعة من الوصول  

عام   عاتقها ضرورة  (  4).  2019نهاية  على  املؤسسة  فروع   إعادةأخذت  كافة  في  االئتمانية  املحفظة  هيكلة 

الق ورؤيتها  ورسالتها  يتناسب  بما  ال املؤسسة  املشروعات  تمويل  على  بالتركيز  عن نتاجائمة  واالبتعاد  ية 

ال  غير  باآلتي:نتاجالتمويالت  قرارها  أخذت  وبالتالي  ع(  1)  ية  االستهالكية.التوقف  الشخصية  القروض            ن 

ال إ(  2) االجتماعية غير  القروض  املهمة ملقترضيها،  نتاجطالق منتج  الحاجات االجتماعية  تمويل  لتغطية  ية 

األساسية.وتمثلت   والحاجات  الخضراء  والقروض  والتعليم  العالج  قروض  (  3)  بقروض  سقف  تخفيض 

من   الوقت  ذلك  في  السكن  دوالر  أ  50تحسين  املشروعات  أ  15لى  إلف  قروض  على  املنح  عمليات  لتركيز  لف 

كبرى فيها  هيكلة املحفظة االئتمانية لتكون الحصة ال  لعادة  إمكانيتهاوضعت املؤسسة كافة  (  4)  ية.نتاجال 

ال  املشروعات  قروض  نصيب  قروض  نتاجمن  حصة  زيادة  من  عامين  فترة  خالل  املؤسسة  وتمكنت  ية، 
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.ونتيجة لهذه الخطوات، 2019% مع نهاية عام  72الى ما يزيد عن    2017م  % عا50ية من  نتاجاملشروعات ال 

بناء عالقات جديدة مع   إلى  ةوإضافثقة كافة املمولين الحالين    إعادةاستطاعت املؤسسة وبفترة قصيرة من  

 في التركيز على تمو 
ً
يالت ممولين آخرين، مما أدى الى عودة السيولة كاملة الى املؤسسة والتي استغلت مؤخرا

 ية بما يتناسب ورسالة املؤسسة التنموية. نتاجاملشروعات ال 

  IFRS9ملحاســــبي الجديد  تزامن حجب التمويالت واألزمة االقتصــــادية في قطاع غزة مع بدء تطبيق املعيار ا -

 في ظل تراجع جودة محفظة 
ً
وما رافقه من تكوين مخصصات مرتفعة مقابل املحفظة القائمة خصوصا

تكاليف املؤســــــــــــســــــــــــة، ولكن ســــــــــــرعة تجاوب إدارة    إجماليا أدى بشــــــــــــكل كبير الى ارتفاع  قطاع غزة. وهذا م

عهود، مما  لى وضــعها الطبيعي املإاملؤســســة في تغيير هيكلة املحفظة االئتمانية أعادت حجم املخصــصــات 

رين على الرغم من انخفاض حجم املحفظة يســـاهم بشـــكل كبير على زيادة حجم األرباح خالل العامين األخ

الئتمــانيــة ولكن جودة املحفظــة االئتمــانيــة وهيكلهــا املتنوع والرصــــــــــــين مكنهــا من التــأكيــد على قــدرتهــا على  ا

 .الظروفاالستدامة املالية في ظل أصعب 

% 2وغيرها ارتفاع في تكلفة االقتراض من الجهات الدولية بنســــــــــــبة ال تقل عن رافق التحديات الســــــــــــابقة   -

 
ً
 .نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد عامليا

، نورد أهم التغيرات الفارقة خالل فترة الدراسة )
ً
التطورات  ( والتي تساهم في فهم 2019- 2010وأخيرا

 تم تسجيلها في معظم مؤشرات األداء السابقة:  يالت

التمويالت املمنوحة من  رفعت املؤسس - الى    25ة سقف  وهذا    2016الف دوالر خالل عام    50الف دوالر 

 القروض املصروفة.يفسر بدء ارتفاع معدل حجم 

، حيث تم  -
ً
  إطالقهمنتج القروض االجتماعية يعتبر حديث جدا

ً
، وهذا  2018من عام  بشكله املنفصل بدءا

املرتفعة   النمو  نسب  أسباب  اليوضح  فترة  بين خالل  ما  األقل  يعتبر  املنتج  هذا  أن رصيد   
ً
علما دراسة، 

 مليون دوالر فقط.  5.5منتجات مؤسسة فاتن وبقيمة 

عمليات    هناك - في  مستمر     الفصاحتطوير 
ً
وفقا عنها  املفصح  البيانات  وحجم  املعاير   وصحتها  ألهم 

املتبعة واالئتمانية  عام  .املحاسبية  ومنذ  املؤسسة  ،  2018وعليه  التمويالت    الفصاحبدأت  حجم  عن 

)حيث    السالمية األرباح  احتساب  دون  منحها  التمو   2017ولغاية عام    إنهبأصل  تظهر هذه  يالت  كانت 

 في حال الرغبة في توحيد طرق االحتساب فإن حجم املحفظة مجتمعةحجم الدين وأرباحها    بأجمالي
ً
. فمثال

عام   فاتن  ملؤسسة  ولي  116كان    2017االئتمانية  دوالر  في  م  121س  مليون  ظهر  ما  حسب  دوالر  ليون 

 البيانات(.

العاملة   - اقم  الطو الفترة عن اعتبار كافة  في نفس  الفروع ضمن موظفي  توقفت املؤسسة  ،  القراضفي 

  132الى    إقراضموظف    162من    2019خالل عام    القراضوهذا ما سبب ظهور تراجع في عدد موظفي  

 في الفروع.   الداري الفرق يعود للفريق   ، حيث أنإقراضموظف 
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املستحدثة ما هي   - العمل  أو غير مباشر( وفرص  )بشكل مباشر  املستفيدين  يظهر من حجم  ئج نتا  إال ما 

ال  ال نتاجقروض املشروعات  القروض غير  التي تقتصر االستفادة منها على املقترضين  نتاجية بعكس  ية 

 الل األعوام األخيرة على الرغم من تراجع حجم املحفظة.فقط، وهذا يبرر تزايد حجم املستفيدين خ

تقديم القروض    تراجع عدد القروض الفاعلة وحجم املحفظة النشطة آخر عامين كان بسبب التوقف عن -

الف مقترض في   17يقارب    مما  عدد املقترضينتراجع  حيث    2018االستهالكية الشخصية مع بداية عام  

  2017مليون دوالر كما في عام    18.4مجموعه    ومما،  2019ة عام  مع نهايفقط  مقترض    2300الى    2017عام  

واضح    يفسر بشكلوهذا  .  2019كما في عام  فقط  مليون دوالر    1.6تتجاوز  الى محفظة قروض شخصية ال  

أسباب تراجع حجم املحفظة وعدد القروض القائمة، وكذلك يفسر ارتفاع حجم معدل القروض القائمة 

، وذلك كون أن القروض الشخصية تمتاز بعددها الكبير ولكن  إقراضظف  وكذلك معدل القروض لكل مو 

  .
ً
 بمبالغ بسيطة نسبيا

طقية لتراجع حجم املحفظة وعدد القروض ولكن  امللخص السابق يفسر بشكل واضح األسباب املن

التنموي  إبالنظر   األثر  طريقها    والتوجه  للمؤسسةلى  في  املؤسسة  أن  نجد  املنتجة  املشروعات  تمويل  الى 

اقع. و  أهدافهاالصحيح لتحقيق   رسالتها على أرض الو

 مقومات ريادة مؤسسة فاتن ومكانتها يف سوق التمويل يف فلسطني   .5
مقو      أبرز  والريادةمن  التميز  التي    مات  التحديات  جميع  من  الرغم  على  فاتن  مؤسسة  بها  تتمتع  التي 

االستقالل يلي:  ما  والداري   تواجهها  التي  ،  املالي  الفئات  شريحة  الشريحة  تواتساع  هذه  وطبيعة  ستهدفها 

املجتمع   في  جانب  وأهميتها  التي  إلى  التمويلية  الخدمات  تقديمها،  تقشمولية  وكفاءة  معدل و دمها  ارتفاع 

ومن أبرز   قدمها.تإلى الفئات املستهدفة في أماكنها، والنمو الحاصل في حجم الخدمات التمويلية التي  الوصول 

فاتن   مؤسسة  ريادة   مقومات 
ً
من    أيضا العديد  في  والعاملية  القليمية  الجوائز  من  العديد  على  حصولها 

 املجاالت منها:  

 ى الوطن العربي، جائزة جرامين جميل للقيادة على مستو  -

 ، والبداعئزة فلسطين الدولية للتميز جا -

 ، Mix Marketمن قبل  والفصاحشهادة التكريم األعلى "خمس ماسات" في مجال الشفافية  -

الجائزة األوروبية ألفضـــل مبادرة تترك أثر على املقترضـــين من صـــغار املزارعين على مســـتوى العالم ومقرها   -

 ،  إيطاليا

 الصغير في ظل االحتالل" ومقرها لوكسمبورغ،  قراضالوبية بعنوان "عمل الجائزة األور   -

جائزة صـــــاحبة الســـــمو امللكي امللكة ســـــبيكة عقيلة ملك البحرين عن فئة أفضـــــل أســـــرة منتجة في الوطن   -

 العربي، 

 والتي تعنى بمحاربة الفقر ومقرها باريس،  الدولية Planet Financeجائزتين من مؤسسة -

أبرز  (74)على مســــــــــــتوى موظفي املؤســــــــــــســــــــــــة. ويبين الشــــــــــــكـل رقم   والقليميـةجوائز املحليـة  العـديـد من ال -

 مقومات الريادة التي تتمتع بها املؤسسة.
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 التي تحصــل على شــهادة الحملة الذكية  -
ً
 في خدمة  الرائدة Smart Campaignاملؤســســة األولى فلســطينيا

 .العمالء

 أبرز مقومات الريادة التي تتمتع بها املؤسسة   : 74الشكل رقم   

 
 

وتمويل  األصغر  التمويل  قطاع  قيادة  في  الكبير  ودورها  فاتن  مؤسسة  ريادة  مقومات  ولتأكيد 

ألهم   األداء  مؤشرات  على  االطالع  تم  فقد  االجتماعي،  والتمويل  والصغيرة  الصغر  املتناهية    8املشروعات 

مم املتحدة لغاثة  وهي: وكالة األ   -بما فيها مؤسسة فاتن  –في فلسطين  مؤسسات من مؤسسات التمويل األصغر  

الزراعي،   للتطوير  العربي  واملركز  األعمال،  لصاحبات  الفلسطينية  والجمعية  فلسطين،  الالجئين  وتشغيل 

وريف" للتمويل، وشركة البداع، وشركة فيتاس، واملؤسسة املصرفية الفلسطينية. وقد تم مقارنة أداء فاتن  

الفلسطينم االقتصاد  في  املؤسسات وحجمها  أداء هذه  الدراسة من ع  به  ما جاءت  املؤشرات  ي. وقد أكدت 

قروض إنتاجية وقروض غير 
إنتاجية

قروض فردية وقروض جماعيةقروض تأسيس وقروض تطوير
االنتشار الجغرافي والوصول إلى

الفئات املستهدفة

تمويل اصغر وتمويل املشروعات 
املتناهية الصغر والصغيرة 

واملتوسطة

فرص عمل وبناء 310توفير 
قدرات العاملين

شمولية املشروعات املستهدفة
"  

ً
 وقطاعيا

ً
افيا "جغر

منتجات تمويل إسالمية وتجارية

اجمحاربة الفقر والتشغيل والنت
تحقيق التنمية االقتصادية 

والتنمية االجتماعية
شمولية املستهدفين

"الشباب واملرأة والفقراء"
خدمات تمويلية وخدمات غير 

تمويلية

متابعة مستمرة لالحتياجات 
التمويلية

جوائز اقليميةدور مجتمعي مميز
شريك فاعل وداعم لنشاطات 

الحكومة 

مستفيد32000أكثر من 
استراتيجية شاملة تتبنى 

للوصول الى الستدامة 
التشغيلية واملالية

نظام مالي وإداري بنكي تمتلك 
متميز 

وقاعدة بنية تحتية مكتملة 
متطورةوأجهزةبيانات

من سوق % 40تستحوذ على 
(مؤسسات10)التمويل األصغر 

دعم التوجهات واالولويات 
الحكومية التنموية

عالقات قوية مع املؤسسات 
الدولية واالقليمية والعربية

العمل في ظروف صعبة 
وتحديات مالية وغير مالية

دور تنموي اقتصادي واجتماعي 
من املؤسسات % 5من أفضل )

(في العالم
كادر متميز ومدرب جوائز عاملية

سياسة ائتمانية واضحة 
ومناسبة

مرونة في تحديد سقف االئتمان 
وفترة السداد والسماح

رسوم سنوية مقبولةةمرونة في نوع الضمانات املقبول
االلتزام بمبادئ حماية 

املستفيدين

قدرة فائقة على االستدامة
اكتساب ثقة العديد من 

املؤسسات االقليمية والدولية
ريادة مستمرةالسعي املستمر للتطوير
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مقومات ونقاط قوة جعلت من مؤسسة فاتن األولى في قطاع التمويل األصغر الفلسطيني. يبين الجدول رقم 

 لي: ملخص بحجم فاتن في سوق التمويل األصغر في فلسطين. ويتضح من الجدول ما ي (18)

فرع منتشرة في مختلف محافظات الدولة، وتشكل   37فاتن أكبر عدد من الفروع وعددها مؤسسة  تمتلك  -

 % من الفروع العاملة لكافة املؤسسات.  37فروعها 

% من الكادر الجمالي لجميع  33.3، ويشـكلون 310تمتلك مؤسـسـة فاتن أعلى عدد من العاملين وعددهم   -

لذكور في جميع % من مجموع العاملين ا38.3)أعلى كادر من الذكور  املؤســــــــــــســــــــــــات قيد الدراســــــــــــة. وتملك

 (% من مجموع الناث العامالت في جميع املؤسسات قيد الدراسة33املؤسسات( وأعلى كادر من الناث )

% من مجموع ضـــباط  33.4ويشـــكلون   133وعددهم   القراضأكبر عدد من ضـــباط  فاتن تمتلك مؤســـســـة   -

من  %. 31و  اضالقر % من مجموع ضــــــباط  39.5الدراســــــة. وتوظف حوالي   القراض في املؤســــــســــــات قيد

 في املؤسسات الثمانية قيد الدراسة. القراضمجموع ضابطات 

% من 40.3% من مجمل العمالء النشـــيطين في املؤســـســـات قيد الدراســـة، وحوالي 39لدى مؤســـســـة فاتن  -

 ت النشيطات.  % من مجمل العميال 36.8مجمل العمالء الذكور النشيطين وحوالي 

% من مجمل العمالء في  51% من مجمل العمالء في الضـــفة الغربية وحوالي 37لدى مؤســـســـة فاتن حوالي  -

 قطاع غزة.

% من مجموع 36.8ســنة وحوالي   35% من العمالء التي تقل أعمارهم عن 46.3ى مؤســســة فاتن حوالي لد -

 سنة.  35العمالء الذين تزيد أعمارهم عن 

بعض املؤشرات التي    (78)والشكل رقم    (77)والشكل رقم    (75)يبين الشكل رقم    وملزيد من التحليل

 بأهم  تعكس وزن ومكانة مؤسسة فاتن في سوق التمويل األ 
ً
مؤسسات )بما فيها مؤسسة فاتن(.    8صغر ممثال

سة وهنا نشير إلى أن األرقام والنسب الخاصة بشركة إبداع والتي ظهرت بالشكل ناجمة عن عدم قيام املؤس

 ألسباب غير معروفة.  2019بالفصاح عن بياناتها املالية عام 
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 2019التمويل األصغر والتمويل االجتماعي في فلسطين  مؤسسة فاتن في خارطة قطاع  :  18الجدول رقم   
 البيا    جمي  املؤسسات  اإلجمال  مؤسسة فاتن 

 عدد الفروع  100 37.0%
 عدد العاملي   930 33.3%
 العاملي  الذدور  480 38.3%
 العامالت اإلناث  382 33.0%
 اباط اإلقراضعدد  398 33.4%
 الذدور  اإلقراض اباط  223 39.5%
 اإلناث  اإلقراض اباط  145 31.0%
 عدد العمال  اللشطي   75,835 39.0%
 العمال  الذدور  48,586 40.3%
 العمال  اإلناث  27,249 36.8%
 شطي  عدد العمال  الل 75,835 39.0%
 العمال     الضفة الغرلية  52,077 37.6%
 العمال     قطاع غزة 19,552 51.1%
 العمال  اللشطي  عدد  75,835 39.0%
 سنة  35العمال  اقل من  34,063 46.3%
 35العمال  أعلى من  37,566 36.8%
 قيمة القروض اللشطة  263,000,980 39.2%
 قروض الذدور  185,739,121 37.8%
 قروض اإلناث  71,294,956 46.1%
 عدد القروض اللشطة  71,701 41.3%
 قروض الذدور اللشطة  45,681 42.8%
 قروض اإلناث اللشطة  26,020 38.5%
 قيمة القروض اللشطة  263,000,980 39.2%
 سنة  35قروض العمال  اقل من  108,876,590 44.4%
 35قروض العمال  أعلى من  148,157,487 36.9%
 عدد القروض اللشطة  71,701 41.3%
 سنة  35قروض العمال  اقل من  34,105 46.2%
 35العمال  أعلى من قروض  37,596 36.8%
 قيمة القروض اللشطة  263,000,980 39.2%
 الضفة الغرلية  209,133,584 39.0%
 قطاع غزة 47,900,493 44.9%
 عدد القروض اللشطة  71,701 41.3%
 غرلية الضفة ال 52,088 37.6%
 قطاع غزة 19,613 50.9%
 قيمة القروض اللشطة  263,270,980 39.2%
 الت ارة  73,596,948 50.7%
 ا مدمات  29,857,940 41.2%
 اإلنتا   17,178,079 40.8%
 الزراعة  29,396,315 36.1%
 ا ستهال  16,862,756 39.3%
 اإلسكا   84,819,625 28.7%
 السيا ة  5,592,415 89.0%
 عدد القروض اللشطة  71,701 41.3%
 الت ارة  18,708 48.1%
 ا مدمات  9,480 25.1%
 اإلنتا   3,753 42.8%
 الزراعة  7,800 38.4%
 ا ستهال  15,141 39.3%
 اإلسكا   15,545 41.2%
 السيا ة  1,274 97.3%
 عدد العمال  اإلناث  26075 38.5%
 الضفة الغرلية  20086 36.7%
 ةقطاع غز  5989 44.2%
 عدد العمال  الشباب  34063 46.3%
 الغرلية الضفة  25307 43.1%
 قطاع غزة 8756 55.4%

 .2019املصدر: الشبةة الفلسطيلية لإلقراض  تقارير ا نضشار   
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 أبرز املؤشرات التي تعكس الوزن النسبي ملؤسسة فاتن في سوق القراض األصغر :  75الشكل رقم   

 

    2019حصة مؤسسة فاتن من التمويل حسب القطاع    :  76الشكل رقم   

 

 لجميع املؤسسات قيد الدراسة   2019يوم    30املحفظة في خطر <  :  77الشكل رقم   

 

الخالصة ) وفي  رقم  الجدول  يبين  األداء  19،  مؤشرات  بأهم  ملخص  ا(  للمؤسسة  لفلسطينية املالي 

(، والتي يتضح منها أداء متميز قامت به هذه املؤسسة جعل منها  2019-2010لإلقراض والتنمية خالل الفترة )

 قصة نجاح ليس فقط على املستوى الفلسطيني بل وعلى املستوى العربي.

36.7%
من املق راات اإلناث   

الضفة الغرلية

55.4 %
  من املق راي  الشباب  

قطاع غزة

43.1%
من املق راي  الشباب    

الضفة الغرلية

39%
من قيمة القروض    

الضفة الغرلية

44.2 %
من املق راات اإلناث   

قطاع غزة

44.9 %
من قيمة القروض 

املمنو ة    قطاع غزة

37.8%
من قيمة القروض 

املمنو ة للذدور 

46%.
من قيمة القروض 

املمنو ة لإلناث

42.8 %
من عدد قروض الذدور 

اللشطة

38.5 %
من عدد قروض اإلناث 

اللشطة

44.4 %
من قيمة القروض 

اللشطة للعمال  اقل من 
سنة35

36.9%
من قيمة القروض 

اللشطة للعمال  أكبر من
سنة35

41.3%
من عدد القروض 

اللشطة 

46.2%
من عدد القروض 

سنة 35اللشطة للعمال  
وأقل

36.8%
من عدد القروض 

سنة 35اللشطة للعمال  
وأكثر

39.2%
من قيمة القروض 

اللشطة 

37.6 %
من عدد القروض 
اللشطة    الضفة 

الغرلية

50.9%
من عدد القروض 

اللشطة    قطاع غزة

فرع37
أكبر عدد من الفروع

موظف310
أكبر عدد من العاملي 

ضابط133
أكبر عدد من اباط 

اإلئتما 

37%
من عدد الفروع    

فلسطي 

33%
من عدد العاملي 

33.4%
من عدد اباط اإلقراض
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 ( 2019- 2010قراض والتنمية خالل الفترة ) ملخص بأهم مؤشرات األداء املالي للمؤسسة الفلسطينية لإل :  19الجدول رقم   
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 املؤشر 

 147 155 158 162 127 103 83 65 49 39.00 القراضعدد موظفي  

 307 301 289 282 219 173 139 100 80 73.00 عدد الكادر البشري 

 29,594 35,944 42,221 39,713 31,575 28,751 24,395 17,840 14,114 11,007 عدد القروض الفاعلة 

 103,090,736 98,713,372 121,865,106 116,917,125 82,680,670 59,556,681 45,300,283 32,434,684 27,057,330 21,109,777 حجم املحفظة االئتمانية 

 7,192,738 13,326,981 16,199,436 12,883,849 9,049,960 6,792,539 5,475,403 3,958,675 3,189,056 1,860,571 التكلفة التشغيلية

 12,550,071 16,497,330 17,510,432 14,705,502 10,437,233 8,742,200 7,320,671 5,703,967 5,273,044 3,523,163 التشغيلية اليرادات

 9,205 13,540 20,588 25,354 18,645 16,713 16,236 11,597 9,654 7,748 العدد التراكمي للقروض املصروفة  

 58,759,692 51,001,959 69,648,900 84,888,364 60,791,469 44,961,225 37,613,816 26,437,545 24,710,426 18,734,120 حجم القروض املصدرة خالل الفترة 

 110,476,126 103,157,030 126,425,693 127,793,609 90,176,546 66,368,026 50,474,656 35,909,847 29,672,943 22,011,447 مجموع املوجودات 

 40,689,466 35,332,133 39,191,799 32,991,044 29,474,288 25,985,203 21,933,506 20,107,093 16,875,551 14,770,532 امللكية مجموع حقوق 

 201 232 267 245 249 279 294 274 288 282 إقراض معدل عدد القروض الفاعلة لكل موظف 

 185 246 322 331 343 411 436 510 455 324 إداري عدد القروض لكل موظف  معدل 

 701,298 636,860 771,298 721,711 651,029 578,220 545,787 498,995 552,190 541,276 إقراض معدل حجم املحفظة لكل موظف  

 1,268 927 559 508 485 294 263 239 268 240 متوسط تكلفة القرض  

 3,484 2,746 2,886 2,944 2,619 2,071 1,857 1,818 1,917 1,918 لقرض متوسط قيمة ا

 %96.17 %95.24 %95.36 %96.18 %96.27 %96.53 %96.13 %95.77 %97.58 %98.16 معدل السداد  

 %2.06 %2.05 %0.77 %0.49 %0.64 %0.64 %0.68 %1.22 %0.64 %0.27 معدل القروض املتأخرة عن السداد 

 %3.37 %5.16 %3.87 %1.54 %1.68 %2.99 %2.87 %4.57 %2.25 %1.34 ي خطر حجم املحفظة ف

 4,360 14,128 9,818 5,104 4,615 4,408 2,638 2,810 1,215 465 عدد القروض في خطر  

 %6.44 %11.36 %4.39 %4.35 %4.15 %4.41 %6.18 %6.17 %6.61 %8.08 نسبة حجم املحفظة املشكوك في تحصيلها 

 %0.102 %0.029 %0.530 %0.185 %0.002 %0.00 %0.47 %0.28 %0.10 %0.01 القروض معدل خسارة 

 %174 %124 %108 %114 %155 %178 %171 %144 %165 %189 معدل االكتفاء الذاتي التشغيلي  

 %5.02 %2.76 %1.11 %1.64 %1.58 %3.05 %3.78 %4.92 %7.06 %8.27 العائد على األصول  

 %14.09 %8.51 %3.76 %5.79 %4.86 %7.88 %8.39 %8.71 %12.27 %11.92 كية العائد على حقوق املل 

 0.37 0.34 0.31 0.26 0.33 0.39 0.43 0.56 0.57 0.67  األصول معدل راس املال لحجم  

 %1.40 %1.65 %1.93 %2.55 1.76 1.28 1.05 0.58 0.50 0.49 حجم الدين لحقوق امللكية  

 %93 %96 %96 %91 %92 %90 %90 %90 %91 %95 األصول  جماليإحجم املحفظة االئتمانية من  

 %42.69 %19.22 %7.49 %12.39 %13.29 %22.30 %25.21 %30.60 %39.52 %47.19 هامش الربح  

 %7.13 %12.08 %14.79 %12.69 %11.48 %9.47 %9.44 %8.66 %9.29 %9.72 املصاريف التشغيلية بدون مخصصات  

 %12.44 %14.96 %15.99 %14.49 %13.24 %15.11 %16.19 %17.85 %19.68 %18.41 ئتمانية املحفظة اال  إجماليعائد  

 املصدر: التقارير السنوية 
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األثر التنموي بشقية  أداء املؤسسة و وفي نهاية هذه الدراسة ال بد من الشارة إلى العالقة الوثيقة بين 

فكلما تحسن األداء، فإن األثر    ،مختلف املستوياتاالقتصادي واالجتماعي الذي تتركه هذه املؤسسة وعلى  

إلى   نشير  وهنا  للمؤسسة سيزيد.  اليجابي  التنموي  األثر  وغير  أن  التمويلية    تقدمها التي    التمويليةللخدمات 

لتأسيس أو تطوير املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة ال يتحقق بمجرد ظهور هذه   التمويلية  املؤسسات 

ليبدأ بالظهور على مؤشرات قياس كاف     بل قد يحتاج هذا األثر إلى وقت    املشروعات والبدء بعملية تشغيلها،

آخر،  من فترة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر، ومن رائد عمل إلى  األثر املتعارف عليها. ويختلف مستوى األثر  

 لعوامل خارجية وأخرى داخلية.ومن مشروع إلى آخر
ً
 ، وذلك تبعا

 قائمة املراجع 
 .2010السنوي،  والتنمية التقرير لإلقراض  املؤسسة الفلسطينية -

 .2011السنوي،  والتنمية التقرير املؤسسة الفلسطينية لإلقراض  -

 .2012السنوي،  والتنمية التقرير فلسطينية لإلقراض املؤسسة ال -

 .2013السنوي،  والتنمية التقرير املؤسسة الفلسطينية لإلقراض  -

 .2014السنوي،  ر والتنمية التقرياملؤسسة الفلسطينية لإلقراض  -

 .2015السنوي،  والتنمية التقرير املؤسسة الفلسطينية لإلقراض  -

 .2016السنوي،  والتنمية التقرير املؤسسة الفلسطينية لإلقراض  -

 .2017السنوي،  والتنمية التقرير املؤسسة الفلسطينية لإلقراض  -

 .2018السنوي،  والتنمية التقرير املؤسسة الفلسطينية لإلقراض  -

 .2019السنوي،  والتنمية التقرير الفلسطينية لإلقراض املؤسسة   -

 .2020للمؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية،   االئتمانيةوثيقة السياسة  -

 2019، تقارير االنتشار، لإلقراضالشبكة الفلسطينية  -
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-  تطّور الإنتاجية وم�ضاهمتها يف النمو الإقت�ضادي لدول جمل�ص التعاون اخلليجي  60
                 اإعداد:  د. حممد لزعر

-  تطوير املوؤ�ض�ضات العربية من منظور اقت�ضاد املعرفة   61
                 اإعداد:  د. علـم الديـن بانقـا

            د. حممد عمر باطويح

-  الإ�ضالح الإداري مدخاًل لت�ضويب امل�ضار التنموي : جتارب دولية  62
                 اإعداد:  اأ. عمر مالعب

-  خماطر الهجمات اللكرتونية )ال�ضيربانية( واآثارها القت�ضادية: درا�ضة حالة دول جمل�ص   63
            التعاون اخلليجي

                 اإعداد:  د. علم الدين بانقا

-  درا�ضة حتليلية ل�ضيا�ضات واآليات تنمية قطاع امل�ضروعات املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة:   64
               حالة اململكة الأردنية الها�ضمية

                 اإعداد:  د. اإيهاب مقابله
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-  الدوافع والحتياجات املهنية ح�ضب مدركات املتدربني امل�ضاركني يف الربامج التدريبية باملعهد العربي للتخطيط  65
                 اإعداد:  د. فهد الف�ضالة

-  اأهمية تطوير مناهج واأ�ضاليب التعليم والتعّلم بالن�ضبة للعملية التنموية - مع الرتكيز على منهج مونتي�ضوري  66
                 اإعداد:  اأ. نبيله بيد�ص

-  دور موؤ�ض�ضات العمل العربي امل�ضرتك واملوؤ�ض�ضات الإمنائية والتمويلية العربية يف احلد من الفقر متعدد    67
             الأبعاد يف الدول العربية - نظرة حتليلية

                 اإعداد:  د. نواف اأبو �ضماله

الآراء الواردة يف هذا الإ�ضدار تعرب عن راأي املوؤلف ولي�ص عن راأي املعهد
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