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 ة تطويريهاشم الشوا: النتائج تعزز المالءة المالية وتدفع المجموعة للمضي قدمًا في مشاريعها ال

لثالث مليون دوالر للربع ا 51.5 تحقق أرباحًا بقيمة مجموعة بنك فلسطين
 %15بنسبة نمو  2022من العام 

مليون دوالر  51.5إلى لتصل  15% سبة بن 2022حققت مجموعة بنك فلسطين، نموًا في أرباحها للربع الثالث من العام 
من  المقابلة لهامليون دوالر لنفس الفترة  44.7، مقارنة مع صافي أرباح بلغت تأمريكي بعد احتساب الضرائب والمصروفا

 العام الماضي.

ًا في ارتفاع والتي تم اإلفصاح عنها لبورصة فلسطين ،وأظهرت النتائج المالية األولية المجمعة لمجموعة بنك فلسطينكما 
والر دليون م 194.5 دوالر خالل الربع الثالث من العام الحالي مقابلمليون  3221.بلغ قيمته يل% 14 إجمالي الدخل بنسبة

 تتجاوزل% 2.1 بنسبة االئتمانيةحققتها المجموعة في الفترة المقابلة لها من العام الماضي. كما زادت في قيمة التسهيالت 
أما  .2022للعام  مليار دوالر 5.31استقرت عند مليار دوالر. أما ودائع العمالء فقد  3.45ارنة مع مليار دوالر مق 3.52

يار مل 6.50 مقارنة مع، 2022 مليار دوالر مع نهاية الربع الثالث من العام 6.43ت مبلغ تجاوز موجودات المجموعة، فقد 
 .2021 دوالر لذات الفترة من العام

 لىإة التي أفصحت عنها المجموعة يوم أمس، فقد زاد مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك لتصل وطبقًا للبيانات المالي
من العام  مليون دوالر ُسِجَلت في الفترة المقابلة 496% مقارنة مع 6.9مليون دوالر أمريكي، محققة نموًا بلغ قدره  529.7

 الماضي. 

د أظهرت المالية إلى أن النتائج التي تحققت، قرة مجموعة بنك فلسطين السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إداأشار ، من ناحيته
ظرة ينا بنالمالءة المالية القوية للمجموعة، والتي ستمكنها من المضي قدمًا في مشاريعها التطويرية لخدمة عمالئنا ومساهم

قادمة عشر الجيات رئيسية خالل السنوات الوقال الشوا بأن اإلستدامة والرقمنة والشمول المالي ستظل إستراتي تنموية مستدامة.
ا ية، كملمجموعة بنك فلسطين، حيث ستهيئ اإلستدامة مرحلة جديدة لتطور المجموعة، واعتمادها على مواردها البشرية والماد

ية و تنمة ر التعامل مع البيئة والموردين، لتحفظ حقوق جميع األطراف ذات العالقة مع المجموعة. بنظستعمل على تغيير مفاهيم 
 . مستدامة اجتماعية واقتصاديةو 

رفية أما الرقمنة، فقد أشار الشوا، بأن التوسع المستقبلي لبنك فلسطين، سيتجه نحو رقمنة الخدمات، وتقديم منتجات مص
 وفية. الكترونية، تسهل على العمالء الحصول عليها دون مشقة الحضور الى الفروع، وستلبي إحتياجات مصرفية ومالية مختلف

 ذات اإلطار، سيعمل البنك على توفير خدماته لكل فئات المجتمع، وفي مختلف المناطق الفلسطينية. 



  
 

 

 بيان صحفي صادر عن بنك فلسطين للنشر الفوري 

 16/11/2022خ: التاري
  

بيق اس لتطمن ناحيته، عبر السيد محمود الشوا عن سعادته للنتائج المالية التي تحققت، مشيرًا إلى أن هذه النتائج هي انعك
نك على يز الب، وترككنولوجيا المالية لمواكبة التطورات السريعة في العالماالستثمار في التفعلي لرؤية مجلس إدارة البنك نحو 

 الصغيرة وتمويل المنشآت االقتصاديةوتعزيز المشاريع تقديم خدمات مصرفية متميزة لعمالئنا من كافة الشرائح االجتماعية، 
ا تحقيقه واصللنتي وضعها مجلس إدارة البنك مع الخطط االستراتيجية ال والتي تأتي انسجاماً والمتوسطة والمتناهية الصغير، 

 . ابتة على مختلف الُصعدبخطى ث

لربع مليون دوالر خالل ا 222إضافة الى ذلك، فقد أكد المدير العام تحسن كبير طرأ على ايرادات البنك التي وصلت الى 
رباح التي العام الماضي. مشيرًا إلى األ مليون حققتها المجموعة في الفترة المقابلة من 194الثالث من العام الجاري مقابل 

ث من مليون دوالر حققتها المجموعة في الربع الثال 65.4مليون دوالر مقابل  82.6تحققت قبل احتساب الضرائب وصلت الى 
صح لممف% وفق النتائج المالية ا13.2العام الفائت. كما أشار الشوا الى ان العائد على حقوق المساهمين ارتفع ليصل الى 

 عنها. 

من  نهيتمكو ، وأثنى المدير العام على الجهود التي بذلتها طواقم المجموعة من جهود أسهمت في تعزيز ثقة العمالء والمساهمين
لمالي على مكانته بين المصارف األخرى، كبنك ريادي مضطلع بدوره االقتصادي والتنموي، وبما يحقق مبدأ الشمول ا الحفاظ

عزيز نية في ت، كما أشاد بالجهود التي بذلتها سلطة النقد الفلسطيعلى حد سواء لمجتمعنا واقتصادناامة مستدوخلق بيئة تنموية 
 .االستقرار المصرفي وتبني سياسات وتعليمات تسهم في تطويره على المستوى الوطني والدولي

 "انتهى"

 

 

 

 


