
 ألسهمخاص عبر إصدار  الُمكتتب به هرفع رأس مال عن ُيعلنبنك فلسطين 
FISEA  مليون دوالر 217.4 يصل إلىلـالفرنسية 

جأنفعسططط عسطططمود أس  جا  طططوتعاد أا  فا طططعلع ع ألفرنسطططعة   FISEAتفاقعة جخول مؤ طططسطططة ال اتماما  جديدة أعلن بنك فلسططط عن عن اج أس أ ططط   
ألماضي تموز مع ألبنك في ألخامس عشر من ش ر أ  رأتعجي امس ثمر كشريك  ،Proparco ا كوببرا لمؤ سة أل ابعة  أن ربريز أا فريك 

لنشططرة أداططدأ  ألموأفي علع ا من قبئ هع ة  جاال  أمريكي أ طط ناجأ   217,433,527الى  أس ألمال ألمدفوع لبنك فلسطط عن ، لعرتفع هذأ ألعام
 .ألفلس عنعة ابعد ألحصول على موأفقة  ل ة ألنقد ألفلس عنعة  وق  أس ألمال

 65ابعالاة ااططدأ   ،بقعمة أ ططمعة اأ د جاال  ل ئ  طط   ا  عاجس ا   طط م 7,272,727عبر ااططدأ  خال له طط   عدجها ايأتي اج أس أأل طط   
اغالق  على أ اس معدل  عرلشريك أال  رأتعجي، سبي مع أبناء  على أتفاق م   ،ت  أ  ساب األذي جاال  أمريكي  1.65أي بسعر بعع  ا   ن 

  .2021تموز  12  ى  2021نعساد  12 آلخر ثالثة ش و  منألعومي ألس   

، األ ي 29/03/2018ب ا يخ  52في أج ماع ا غعر ألعاجي  ق   ،لبنك فلس عنمع قرأ  أل ع ة ألعامة  ادأ  ألخال تماشعا  ايأتي هذأ أد
 ئعس   ب ألسعد هاش  ألشوأ  .باخ عا  آلعات أل نفعذألبنك جأ ة امجلس مفوضة  ا  ،ملعود جاال  250 لىاعلى  فع  أس مال ألبنك اأفقت 

اي ماشى مع األذي يبرهن على ثقة ألمساهمعن األمس ثمرين ألدالععن في     بنك فلس عن، ب ذأ أدج أس،  مجلس اجأ ة مجموعة بنك فلس عن
ملعود جاال   سب تواعة  250ة أ  ثما أت ألمساهمعن. اقال ألشوأ مؤكدأ :  نحن ماضود الى  فع  أس مال ألبنك الى خ ط ألبنك ل نمع

ايمكن   ،أالق صاجسة ألمخ لفةأل حدسات على موأج ة يعزز قد ت  ة ألمالعة للبنك، ا جعدة على ألمالءأنعكا ات ، ما  عكود ل  أل ع ة ألعامة
   .مع كافة ألشركاء ألمس دأمةمن موأالة ألنمو األمساهمة في عملعة أل نمعة 

، األ ي AFD  ثما ي للوكالة ألفرنسعة لل نمعة ألذ أع أال، Proparco ا كوببرا مع مؤ سة أال  رأتعجعة  عن أع زأزه بالشرأكةاأعرب ألشوأ 
األ نمعة لبنك نحو ألنمو أل وج  أال  رأتعجي لبما  عس   في تعزيز  أل ي ت م ع ب ا برابا كوت عح أال  فاجة من ألخبرأت أال  ثما ية األمالعة 

 مج مععا . ألمؤثرة أالب  ا  ل حقعي أل مويئ ألمس دأم، اجع  ألرياجة أدبدأع ا جمج ألنساء األشباب، اتبني ا  ،أل حول ألرقميبما سشمئ 

محافظا على مكان   ألرأئدة بصف     ، اأائ انجازأت  على مدى ألسنوأت ألماضعة1960اأ جف ألشوأ أد بنك فلس عن امنذ تأ عس  عام 
نجح بنك فلس عن في تر عخ موقع  كبنك فلس عني  ياجي مض لع بدا ه لقد :  ألشوأ اأكد أه  ألبنوك ألفلس عنعة. ألبنك ألوطني أالال اأ د

با  رأتعجعة ا اععا  الى تحقعي ألشمول ألمالي مع أل زأم  ج وج أل نمعة ألمج مععة، في أالف صاجي األ نموي لعساه  في جع  أالق صاج ألوطني ا 
  .في ألوطن األم جر ألفلس عني ابمسؤالع   تجاه مج مع  ألحوكمةأال  دأمة ابمباجئ 

 

 


