
  
 

 

نك فلسطین للنشر الفوري ب�ان صحفي صادر عن ب  

 01/11/2021التار�خ: 
  

ملیون دوالر للر�ع الثالث من العام   45تحقق أر�احًا �ق�مة  مجموعة بنك فلسطین
 مل�ار دوالر 6.40% والموجودات تتجاوز 209 الجاري بنس�ة نمو 

  حیث بلغ صافي الر�ح 209.3%   بنس�ة  2021حققت مجموعة بنك فلسطین، نموًا في صافي أر�احها للر�ع الثالث من العام  
ملیون دوالر لنفس   14.48ملیون دوالر أمر�كي، مقارنة مع صافي أر�اح بلغت    44.79المصروفات  الضرائب و   احتساب�عد  

مل�ار دوالر،    6.4ما ق�مته    2021الفترة من العام الماضي. �ما تجاوزت موجودات المجموعة مع نها�ة الر�ع الثالث من العام  
   .2020عام الرة من مل�ار دوالر لذات الفت 5.8% �المقارنة مع 10.1مرتفعة بنس�ة 

من ناحیته، أوضح السید هاشم الشوا رئ�س مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطین �أن النتائج المال�ة الجیدة التي تحققت، �انت 
ونشاطاته المجموعة  س�اسات  خالل�فعل  من  وتعز�ز    ا  االقتصاد�ة،  النشاطات  القطاعات  ادعم  في  والتسهیالت  ألعمال 

. �ما ساعدت ظروف الخروج من واإلقتصاد�ة االجتماع�ةالشرائح المصرف�ة لكافة  والبرامج ع الخدمات تنو المختلفة و  االقتصاد�ة
مما ساهم في  ،  وتعافي المحفظة اإلتمان�ة  لى مسارها تدر�ج�ًا في تطور اإلیراداتاالقتصاد�ة إأزمة جائحة �ورونا وعودة العجلة  

  .عودة النمو في �افة المؤشرات

في إجمالي    ارتفاعاً والتي تم اإلفصاح عنها لبورصة فلسطین    مال�ة األول�ة المجمعة لمجموعة بنك فلسطینأظهرت النتائج الو 
بنس�ة   مقابل    194.5ق�متها  بلغ  لت%  17.8الدخل  الحالي  العام  من  الثالث  الر�ع  خالل  دوالر  دوالر    165.2ملیون  ملیون 

التحقق فها  الماضمجموعة  العام  لها من  المقابلة  الفترة  ق�مي  في  اإلي. �ما زادت  التسهیالت  بنس�ة  ة  لتتجاوز 4.0ئتمان�ة   %
مل�ار    5.25% حیث بلغت حوالي 8.6مل�ار دوالر. أما ودائع العمالء فقد ارتفعت بنس�ة    3.27مل�ار دوالر مقارنة مع   3.40

  .2020مل�ار دوالر في الر�ع الثالث من العام   4.83دوالر �مقابل 

  484 لتصل إلى لمساهمي البنك  التي أفصحت عنها المجموعة یوم أمس، فقد زاد مجموع حقوق الملك�ة    وط�قًا للب�انات المال�ة
في الفترة المقابلة من العام الماضي.    ُسِجَلتملیون دوالر    434% مقارنة مع  11.7محققة نموًا بلغ قدره    ،ملیون دوالر أمر�كي

 %.4.5ملیون دوالر أمر�كي و�نس�ة نمو بلغت  208دوالر مقارنة مع ملیون  217علمًا �أن رأس المال المدفوع ارتفع لیبلغ 

الشوا  قالو  هاشم  نعتز  ن"إ  السید  التي الزالنا  فلسطین  مجموعة    ت�اإلنجازات  على مختلف  تبنك  ثابتة  �خطى  تحق�قها  واصل 

لمواك�ة  ،  عدالُص  المال�ة  التكنولوج�ا  في  االستثمار  فیها  العالم�ما  في  السر�عة  المشار�ع   . التطورات  وتعز�ز  دعم  إلى  إضافة 

لتنسجم   النشاطات  هذه  تأتي  حیث  الصغیر،  والمتناه�ة  والمتوسطة  الصغیرة  المنشآت  وتمو�ل  الخطط  مع  اإلقتصاد�ة 

   .التي وضعها مجلس إدارة البنك االسترات�ج�ة
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  الممارسات ات�اع أفضل  لرشیدة، و م�ادئ الحو�مة ا�تمكن من إث�ات جدارته، من منطلق التزامه    وأضاف الشوا أن بنك فلسطین

االستدامة    ،المثلى جهود  مؤسسة   ،المصرف�ةلتعز�ز  مثل  عر�قة  مال�ة  دول�ة  مؤسسات  بثقة  �حظى  البنك  جعل  ما    وهذا 

Proparco    الذراع االستثماري للو�الة الفرنس�ة للتنم�ةAFD  ملیون دوالر أمر�كي في بنك فلسطین،   12، التي استثمرت مبلغ

ابتكاِر حلول  ، و خدمات ومنتجات مال�ة نوع�ةإلى توفیره    ، إضافة ملیون دوالر  217.433.527المال البنك إلى  ما رفع رأس  

مصرف�ة خالقة، تستجیب لتطلعاِت العمالِء ال�احثیَن عْن الخدمة الممیزة والمتطورة، وتلبي احت�اجات مختلف الشرائح، �ما �كفل 
 تحقیق الشمول المالي.

ب حرص  من  في  وانطالقًا  الر�ادي  ودوره  فلسطین  الرقم�ةنك  المصرف�ة  الخدمات  بنك   مدیر  الشوا   محمود  أكد ،  تطو�ر  عام 

اإلستثمار في تطو�ر وتصم�م خدمات رقم�ة عصر�ة حدیثة تلبي احت�اجات عمالئنا، وتخلق    حرص علىالبنك    أن�فلسطین  

على  مشیرًا إلى أن و ها على نطاق واسع في فلسطین.  استخدامآفاقًا جدیدة على المعامالت المصرف�ة وصوًال إلى نشر ثقافة  
ظل   في  فلسطین  عاشتها  التي  الصع�ة  الظروف  أن جائحة الالرغم  إال  على البنك    ،  الخدمات   عمل  من  االستفادة  تشج�ع 

 استخدامها �كل سهولة وأمان. من المصرف�ة اإللكترون�ة لتكون قناتًا إضاف�ة للعمالء �مكنهم 

الشو  السید محمود  البنك �وشدد  بذلها  التي  الجهود  لا على  المصرف�ة  البرامج  ه�كلة  العمالء من أصحاب  إعادة  لتسهیل على 
. وعبر برنامج استدامة �الشراكة مع سلطة النقد  لهاوصاح�ات المشار�ع الصغیرة، لإلستفادة من برامج التسهیالت المخصصة  

الصغیرة والمتوسطة والمتناه�ة الصغر.  اإلقتصاد�ة    لقطاعاتالمشار�ع من مختلف ا  تمئا  تمو�لمن  الفلسطین�ة، تمكن البنك  

النقد   سلطة  مع  البنك  أقامها  التي  الشراكة  عن  حول و عدا  المشار�ع  وصاح�ات  أصحاب  لتوع�ة  التجار�ة  والغرف  الحكومة 

 لمنشآت. هذه ا الخدمات التي �قدمها القطاع المصرفي ل

 "انتهى" 

 


