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 بقدرتنا على النجاح في أصعب الظروفلثقة المستثمرين الدوليين  الشوا: الصفقة تعزيز  

 طين التنمية االقتصادية واالجتماعية في فلس كليمنت: استثمارنا ينطلق من ايماننا بدور البنك في

Proparco  بنك  مع استراتيجي ومستثمر كشريكتدخل الفرنسية
 مليون دوالر في قاعدة رأس المال للبنك 12عبر استثمار  فلسطين

 ،AFD الذراع اإلستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية / Proparcoمؤسسةأعلنت مجموعة بنك فلسطين المالية و 
ماليين  7بحوالي خاص  فلسطين عبر اكتتابفي بنك كشريك استراتيجي   Proparcoعن توقيع اتفاقية دخول

 .موافقة سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال، وذلك ببورصة فلسطينمن خالل سهم 

عبر الذراع اإلستثماري ( FISEA) الوكالة الفرنسية للتنمية مجموعة صندوق  الشراكة على استثمار دخول اتفاقيةتنص و 
فلسطين  بنك مليون دوالر أمريكي في بنك فلسطين من خالل إصدار خاص ألسهم 12مبلغ  Proparco مؤسسةلها 

BOP،  فيما تمثل االتفاقية أيضًا الشمول الماليملتزمة بمعايير مجموعة مصرفية رائدة في فلسطين  الذي يعتبرو .
كما تتضمن  .تمكين المرأة والريادة و  ،SMEsلشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز التمويل لمن أجل استراتيجية شراكة 

والتي ، المجتمعي م مشاريع بنك فلسطين ذات التأثيرلدعمن قبل الوكالة الفرنسية  فنيةالمساعدة لل اً برنامجاالتفاقية 
، السوق الفلسطينيماعية في دعم جهود بنك فلسطين لتوسيع الشمول المالي والمساعدة في التنمية االقتصادية واالجتتس

  .تحسين النمو االقتصاديوالحاجة الى  19كوفيدجائحة  اكل االقتصادية بسببالمش تفاقم ظلفي 

مع موافقة الجمعية العامة غير المنسجمة ، Proparco مؤسسةدراسات عميقة ومكثفة أجرتها وتأتي هذه االتفاقية بعد 
في حين أنه مليون دوالر أمريكي.  250زيادة رأس مال البنك إلى توصطططططية مجلا اإلدارة ب العادية لبنك فلسططططططين على

 217,433,527، سططططيصططططبم رأس المال المدفوع لبنك فلسطططططين Proparco مؤسططططسططططةبعد اإلصططططدار الألاص ألسططططهم و 
  دوالًرا أمريكًيا وفًقا لألطط كفاية رأس المال للبنك للنمو.

فلسطططططين مالية في ات المؤسططططسططططالأكبر ، وهي فلسطططططينعامة مدرجة في بورصططططة مسططططاهمة  شططططركة بنك فلسطططططينويعتبر 
، باإلضطططافة إلى مكاتب تمثيلية في جغرافية الضطططفة الغربية وقطاع غزةتغطي كامل بشطططبكة ٪ و 30بحصطططة سطططوقية تبلغ 
لعب دوًرا مهًما في يو تحقيق تنمية اجتماعية واقتصططادية مسططتدامة في فلسطططين. بيلتزم بنك فلسطططين و تشططيلي واإلمارات. 

همشططة. في المناطق الم مليون عميل بما في ذلكات مصططرفية لما يزيد عن خدمتقديم  صططاد الفلسطططيني، من خاللاالقت
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كما ريع الألضطططرا . االمشططط تعزيز تمويلل اسطططتراتيجيتهأهمية كبيرة ضطططمن الشطططركات الصطططغيرة والمتوسططططة حين منم البنك 
 .ستدامة المصرفية والمجتمعيةأة واإلالمر  االبتكار الرقمي وتمكينالريادة و في بشكل كبير يستثمر البنك 

عن ثقته بالشطططططططراكة مع   خالل حفل التوقيع Proparco مؤسطططططططسطططططططةالرئيا التنفيذي  جريجوري كليمنتمن ناحيته عبر 
، وقد أظهر البنك مرات AFDالوكالة الفرنسطططية للتنمية  شطططريك اسطططتراتيجي لمجموعة، مشطططيرًا إلى ان البنك بنك فلسططططين

على ثقتنا يدل هذا االسططتثمار مشططيرًا الى أن التنمية االقتصططادية واالجتماعية في فلسطططين.  فيالعميق  دورهعن عديدة 
وقال المسططططتمرة في بنك فلسطططططين وفي اإلمكانات االقتصططططادية القوية لفلسطططططين على الرغم من التحديات التي تواجهها. 

طينية الصغيرة الشركات الفلس ةألدملاض عالية التأثير بتعزيز أنشطة اإلقر ستسمم لبنك ازيادة رأس المال بأن كليمنت 
يع ر للمشطططططططاتعزيز التزاماته بالشطططططططمول المالي والتمويل  هم في، في حين أن برنامج المسطططططططاعدة الفنية سطططططططيسطططططططوالمتوسططططططططة
 جز  من رسالة الوكالة الفرنسية. وهيالرقمية لريادة المساواة بين الجنسين واتحقيق و  الألضرا 

من خالل  Proparco مؤسطططططسطططططةالسطططططيد هاشطططططم الشطططططوا، رئيا مجلا إدارة مجموعة بنك فلسططططططين بدخول بدوره، رحب 
FISEA  .المسطططتثمرين الدوليين في مجموعة بنك فلسططططينثقة لتعزيزًا ًا ذلك عتبر مكشطططريك اسطططتراتيجي في بنك فلسططططين 

العريقة وذات الدور الكبير وكالة التنمية الفرنسطططططية معبرًا عن فألره بالشطططططراكة مع ، ونجاح أعمالها في أصطططططعب ال رو 
 اتتع يم قيمة إستثمار لعمل من أجل مشيرًا إلى أن البنك سيواصل ا. العالمفي فلسطين و  في مجال التنمية االقتصادية

 السططططططططتدامة بما يتماشططططططططى مع أهدا  التنمية المسططططططططتدامة ومباد ة از إسططططططططتراتيجييعز تالى جانب  في البنك، المسططططططططاهمين
والألبرة التي توفرها  Proparco مؤسطططططططططططسطططططططططططةدخول مشطططططططططططيرًا الى أن . ةاالجتماعيالتنمية البيئة و والحفاظ على الحوكمة 
دوًرا أسططاسططًيا في إسططتراتيجيتنا للنمو والتنمية، ال سططيما في التحول الرقمي، وندما  النسططا  والشططبا ، سططيكون لها الوكالة 

 لتمويل المستدام".تحقيقًا لواالبتكار 

 انتهى،،

 
 


