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Palestine for Credit and Development (‘FATEN’)
FATEN werd in 1999 opgericht als een spin-off van de 

internationale NGO Save the Children. FATEN is een 

non-profit organisatie, gereguleerd door de Palestina 

Monetary Authority (PMA), en is een marktleider in de 

Palestijnse Gebieden. FATEN beheert een lening 

portefeuille van 114 miljoen dollar en bedient circa 38 

duizend cliënten. Begin 2015 heeft FATEN een 

leningsproduct geïntroduceerd dat is bedoeld voor 

kleine ondernemers, een sector die vrijwel niet wordt 

bediend door commerciële banken, die zich vooral op 

het grotere MKB richten. FATEN’s leningen variëren 

tussen de 25 en 50 duizend dollar, waarmee behoefte 

aan werkkapitaal en vaste activa van het MKB 

gefinancierd worden. Middels de lening stelt het 

DGGF FATEN in staat haar productaanbod aan MKB op 

te schalen en te professionaliseren. Verder draagt het 

DGGF bij aan economische ontwikkeling van de 

Palestijnse Gebieden, welke worden gekarakteriseerd 

door een fragiele macro-economische en politieke 

omgeving. 

Sector(en)

O.a. bouw, handel en landbouw

Bedrag
USD 5 miljoen /ca. EUR 4,5 miljoen

Beheerder van FI 

FATEN is een non-profit organisatie die zich richt op 

microfinanciering en leningen aan MKB. FATEN heeft 

haar hoofdkantoor in Ramallah, en 37 vestigingen 

verdeeld over alle gouvernementen van de Palestijnse 

Gebieden. 

Ontwikkelingsimpact

Door middel van de lening aan FATEN investeert DGGF 

voor het eerst in de Palestijnse Gebieden, en steunt 

daarmee het MKB in een fragiele- en door conflict 

getroffen omgeving. Met DGGF’s lening kunnen circa 

150 MKB ondernemingen worden gefinancierd, velen 

daarvan aan jonge of vrouwelijke ondernemers. Met 

een achtergestelde lening neemt het DGGF een hoger 

risico dan andere investeerders, waardoor FATEN in 

de gelegenheid wordt gesteld haar nieuwe 

kredietproduct sneller op te schalen dan het 

anderszins zou kunnen doen. Daarnaast wordt 

verwacht dat de achtergestelde lening bijdraagt aan 

het aantrekken van additionele investeerders. 

Website: http://grameen-jameel.com/palestine-for-
credit-development-faten/
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