
العمالء النشطين
 Active Clients

87,185

 $44,716,997

الضفة
West bank

61,713

حجم الصرف (ربعيًا)
Loans Disbursed (Quarterly) 

قطاع غزة
Gaza Strip

25,472

شركات االقراض
Microfinance Institutions

108
الموظفين
Employees

موظفي االقراض
Loan Officers

9

 925  397

الفروع والمكاتب
Branches and Offices

انــــــاث
Female

31,584
Male ذكور
55,601

Gross Loan Portfolio
$273,461,423
حجم المحفظة القائمة

West bank الضفة
$205,318,674

Gaza Strip قطاع غزة
$68,142,750

قطاع اإلقراض الصغير الفلسطيني
The Palestinian Microfinance Sector
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الشبكة الفلسطنية لإلقراض الصغير و متناهي الصغر "شراكة"
The Palestinian network for Small and Microfinance “SHARAKA”

تأسست الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر"شراكة" في العام 2002 ، كمؤسسة غير ربحية تشكل المظلة 
لتجمع مؤسسات وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة التي تهدف الى تقديم خدمات اقراض وخدمات مالية للمنشآت الصغيرة 

و الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني الغير قادرين على اإلقتراض من القطاع البنكي.
تقوم الشبكة بالتنسيق بين مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة و كذلك تمثيلها امام الجهات الرقابية و المشرعة و الجهات 
الدولية األخرى بهدف حماية القطاع و تطويره، كما توفر الشبكة لألعضاء مشاريع وأنشطة مختلفة لتطور قدراتها وقدرات 

العاملين بها و تساعدهم على تحقيق أهدافهم

نسبة الشباب
   Percentage
   of youth

56%
نسبة النساء
Percentage
of women

36%



www.palmfi.ps
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المؤسسة المصرفية

صندوق التنمية
الفلسطيني

اونروا

اصالة

ريف

اكاد

االبداع

$109,789,165 

$52,845,461 

$23,661,346 

$20,635,251 

$15,448,196 

$12,892,080 

$16,389,583 

$12,996,731 

$8,803,609

38,796

10,705

767

938

16,184

5,382

4,080

4,680

5,653

$17,912,669 

$5,562,240 

$4,036,122 

$931,850 

$4,556,568 

$1,319,500 

$2,661,359 

$1,700,939 

$6,035,750 

38

11

7

8

11

7

11

8

7

303

123

41

29

174

55

59

56

85

FATEN
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Development Fund
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حجم المحفظة القائمة
Gross Loan Portfolio

العمالء النشطين
Active Clients

حجم الصرف (ربعيا)
Loans Disbursed

 (Quarterly)

عدد الفروع والمكاتب
No. of Branches

and Offices
عدد الموظفين
No. EmployeesCompany الشركة

كما في أيلول، ٢٠١٨
القيم بالدوالر االمريكي

ترتيب الشركات حسب حجم المحفظة

As of September, 2018   
Values in USD
Ranking of Institutions by Outstanding portfolio
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The Palestinian network for Small and Microfinance “SHARAKA”


