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بنك فلسطين مجموعة مليون دوالر قيمة األرباح الصافية لـ 54.1
 مليار دوالر 4.6بلغت  هاوموجودات 2018عام في ال

 

   
ام لسنة المالية المنتهية في العلفلسطين عن البيانات المالية األولية السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك  أعلن

دوالر  54,110,093 بعد احتساب الضريبة قيمتهابلغت صافية اً أرباحت ققالشوا إلى أن المجموعة المالية حأشار و ، 2018
 األرباحوفي ذات اإلطار، أشار الشوا إلى  .2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  54,008,928 مع مقارنة ،أمريكي

  .دوالر مليون  70سجلت ما قيمته الضريبة  حققة قبلتالم

مليون دوالر حققتها المجموعة في  221مليون دوالر مقارنة مع  232وبحسب الشوا، فقد ارتفعت ايرادات المجموعة الى 
دوالر أمريكي  مليار 4.65سجلت مبلغ  وعةالمجم موجودات%، فيما أشار إلى أن 4.97بنسبة نمو بلغت  2017العام 

حقوق المالية والبنوك في المنطقة العربية. وبالنظر الى ؤسسات المكبار  في فلسطين وضمنلتحافظ المجموعة على مكانتها 
  ي.دوالر أمريكمليون  200مال مدفوع رأس ب دوالر أمريكيمليون  415ت الملكية فقد بلغ

لتبلغ  ارتفاعًا ت سجلأشار الشوا الى أن التسهيالت اإلئتمانية في مجموعة بنك فلسطين  ، فقداالئتمانيةوبالنظر الى المحفظة 
التي منحتها  اهمت التسهيالت. فيما س2017سجلت نهاية العام  رمليار دوال2,52  مع مقارنة مليار دوالر 2,69 مستوى 

خلقت الكثير من فرص  التي صغيرةالمنشآت المختلفة، و القتصادية اإلقطاعات الشرائح و العديد من ال دعم فيالمجموعة 
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 المالي ة الشمولسياسكجزء من تحقيق االستدامة مما أسهم في ، االقتصادي من حدة البطالة وزيادة النمو تخففو  العمل
تمتع بها مجموعة بنك لتي تمما يعكس القاعدة الكبيرة امليار دوالر  3,7بلغت أما ودائع العمالء، فقد . التي ينتهجها البنك

 فلسطين كثمرة التوسع واالنتشار. 

حافظت بشكل كبير على ثبات األرباح ونمو المؤشرات المالية بالرغم بأن مجموعة بنك فلسطين  الشوا أكدمن جانب آخر، 
من التدنى في نمو العديد من القطاعات االقتصادية والناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة والظروف القاهرة التي مرت 

، من في عدة مجاالت للبنك التطويرية مشاريعالتنفيذ كد على استمرار المجموعة في حيث أ. 2018بفلسطين خالل العام 
سيساهم في تعزيز جودة الخدمات مما كأفراد أو شركات التي يخدمها البنك  وتصنيف العمالء مركزية العمليات بينها مشروع

  جتماعية.االقتصادية و االشرائح لالمقدمة ل

عزز من لتلبرامج والمشاريع. هو عام التجديد والتطوير المباشر للعديد من الخدمات وا 2019أن العام وشدد الشوا على 
مؤكدُا على أن استراتيجية . اً مسؤوليات جسام ااالقتصادية واالجتماعية، وتقع على عاتقه مكانة المجموعة كشريك في التنمية

تمكنها من تجاوز  ودرجة عالية من التحوط بمرونة المصرفية االستمرار في إدارة األنشطة والعملياتب ةمثلالمتالمجموعة 
 .الصعاب

داخل  عن العمليات التشغيليةبشكل مباشر  ناتجةباألساس هي  2018بأن النتائج المالية المتحققة في العام  وبين الشوا
مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار البنك في تنفيذ ، فلسطين أي أنه يمكن البناء عليها من أجل التطوير والنمو المستدام

 الرقمية.  المبنية على اإلستثمار في الريادة لس اإلدارة في التوسع من خالل االستراتيجيةية التي وضعها مجاالستراتيج

عملياتهم المصرفية في أي  جراءإالقنوات االلكترونية للتسهيل على العمالء على جهود البنك في تطوير  شدد الشواحيث 
من الوصول الى حساباتهم وتنفيذ معامالتهم  البنك عمالء تمكن الكترونية قنواتمكان، حيث قام بتطوير  وقت ومن أي

االنترنت البنكي، فيما يعمل على تطوير خدمات الكترونية تخدم فئة التجار والشركات ضمن خدمات ، بسرعة وسهولة
 . والتي تلبي احتياجات عمالئنا وتسهل حياتهم دون الحاجة الى زيارة الفروعوتطبيق "بنكي ع موبايلي" 

 مختلفةال شاطاتنالبدعم المشاريع التنموية واإلنسانية و ما فيما يخص المسؤولية االجتماعية، فقد استمر بنك فلسطين بنهجه أ
عه التنموية والمساعي االنسانية، حيث واصل البنك تقديم مساهماته في مشاريالصحة والثقافة والرياضة جوانب التعليم و لتشمل 

اإلنسانية، وخاصة في مجال الرعاية الصحية عبر إطالق العيادة المتنقلة لتنفذ عمليات الفحص المبكر عن  والمساعي
 سرطان الثدي في مختلف القرى والمدن والمناطق الفلسطينية.

تزام صادق لما قدموه من دعم ومساندة وال مجموعة بنك فلسطين طاقم العاملين فيكره وتقديره الى بش الشوا قدمتوفي الختام، 
، الثقتهم المستمرة بخدماته هاومساهميئها عمالوكذلك الى . أكبر مجموعة مالية في فلسطين ، لمساهمتهم في نمووانتماء عال  

جهود سلطة النقد الفلسطينية الرامية لتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على البنوك، واعتماد إجراءات في الوقت ذاته ب اً مشيد
 .ان سالمة الجهاز المصرفي ومتانتهرقابية تهدف إلى ضم

 انتهى،،،


