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الشبكة الفلسطنية لالقراض 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 النساء

37%
نسبة الشباب

56%
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