
83,429

$39,423,895
حجم الصرف (ربعيًا)

Loans Disbursed (Quarterly) 

شركات االقراض
Microfinance Institutions

107
الموظفين
Employees

موظفي االقراض
Loan Officers

9

954 406

الفروع والمكاتب
Branches and Offices

Gross Loan Portfolio
$269,070,187
حجم المحفظة القائمة

West bank الضفة
$204,524,336

Gaza Strip قطاع غزة
$64,545,850

قطاع اإلقراض الصغير الفلسطيني
The Palestinian Microfinance Sector

حقائق القطاع 2018
2018 Sector Facts 

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

الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر"شراكة"
تأسست في العام 2002 ، كجسم تمثيلي و حلقة الوصل بين شركات االقراض الفلسطينية حيث تقوم بالتنسيق  بين 
شركات تمويل المشاريع الصغيرة ، و تمثيلها امام الجهات الرقابية و الجهات الدولية بهدف حماية القطاع و تطويره.

قطاع االقراض الصغير و متناهي الصغر
نشأ قطاع اإلقراض الصغير في فلسطين بهدف تحسين المستوى المعيشي للفقراء ومحدودي الدخل، وذلك من 
خالل تقديم خدمات المالية مقابل ضمانات وشروط ائتمان بسيطة، مستهدفًا الشرائح والفئات المهمشة الغير قادرة 

على االقتراض من البنوك، كخطوة أساسية نحو الحّد من نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

نسبة الشباب
   Percentage
   of youth

53%
نسبة النساء
Percentage
of women

36%

الضفة
West bank

59,528

قطاع غزة
Gaza Strip

23,901

انــــــاث
Female

30,108
Male ذكور
53,321

العمالء النشطين
 Active Clients
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فاتن

فيتاس              

المؤسسة المصرفية

صندوق التنمية
الفلسطيني

اونروا

اصالة

ريف

اكاد

االبداع

101,150,419

53,285,446 

23,704,163 

24,857,894 

14,939,734 

13,574,166 

15,794,843 

12,433,865 

9,329,657 

35,943 

10,715

824 

973

15,982 

5,359 

3,915 

4,447 

5,271

7,946,670 

5,286,950 

3,200,722 

4,418,043 

4,390,808 

2,691,800 

1,385,366 

1,420,867 

8,682,670
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301
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50

31

188

54

57

55

93

FATEN

VITAS

Pal Banking

Palestinian
Development Fund

UNRWA

ASALA

REEF

ACAD

ALIBDAA

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

ل، ٢٠١٨ كما في كانون األوَّ
القيم بالدوالر االمريكي

ترتيب الشركات حسب حجم المحفظة

As of December, 2018   
Values in USD
Ranking of Institutions by Outstanding portfolio

الشبكة الفلسطنية لالقراض الصغير و متناهي الصغر "شراكة"
The Palestinian network for Small and Microfinance “SHARAKA”


