
 SUNREF II بنك فلسطين وبروباركو واالتحاد األوروبي يطلقون برنامج التمويل األخضر
في فلسطين لدعم مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

رام الله، 30 كانون ثاٍن 2022

أعلــن بنــك فلســطين ومؤسســة بروباركــو )Proparco( وبالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي، عــن توقيــع اتفاقيــة 
برنامــج التمويــل األخضــر الثانــي SUNREF II؛ وذلــك بعــد إنجــاز النســخة األولــى مــن البرنامــج SUNREF I. وتشــتمل 
حزمــة البرنامــج علــى تســهيالت ائتمانيــة بقيمــة 30 مليــون دوالر أمريكــي مقدمــة مــن بروباركــو، إضافــة إلــى منــح 
مــن االتحــاد األوروبــي، وبمــا يشــمل المســاعدة الفنيــة وحوافــز للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. وجــرى توقيــع 
االتفاقيــة يــوم األربعــاء الماضــي فــي مكتــب دولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية ضمــن مجموعــة إتفاقيــات جــرى 
توقيعهــا بيــن عــدد مــن البنــوك الفلســطينية واإلتحــاد األوروبــي بهــدف تعزيــز اإلقتصــاد وتشــجيع اإلســتثمار فــي 

الطاقــة البديلــة والمشــاريع المســتدامة ودعــم المنشــآت التــي تأثــرت جــراء جائحــة كورونــا.

ويهــدف برنامــج التمويــل األخضــر SUNREF إلــى توفيــر حلــول لتعزيــز مشــاريع كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة 
للقطــاع الخــاص. ومنــذ إطالقــه، لعــب البرنامــج دورًا مؤثــرًا فــي تدعيــم النظــام البيئــي الفلســطيني نظــرًا الرتفــاع 

تكاليــف خدمــات الطاقــة، ولمحدوديــة إمــدادات الكهربــاء وازديــاد الطلــب عليهــا.

وبعــد نجــاح مشــاريع برنامــج SUNREF I علــى مــدى 3 ســنوات، عبــر دعــم وتمويــل مــا يزيــد عــن 80 مشــروعًا 
SUN� مــع زيــادة التركيــز علــى جانــب كفــاءة الطاقــة. وهــذا العــام، يقــدم برنامــج SUNREF II  اســتثماريًا، تــم إطــال ق
REF II عرضــًا إضافيــًا لإلقــراض اإلســالمي مــن خــالل انضمــام البنــك اإلســالمي العربــي )شــركة تابعــة لمجموعــة 
بنــك فلســطين(. وبموجــب هــذه االتفاقيــة، ســيتم تمويــل مشــاريع فــي الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس الشــرقية.

 
وينســجم برنامــج SUNREF بشــكل كامــل مــع اســتراتيجيات مجموعــة بنــك فلســطين المتمثلــة فــي اتبــاع المعاييــر 
البيئيــة والمجتمعيــة والحوكمــة الرشــيدة )ESG( والشــمول المالــي واالســتدامة. كما سيســهم البرنامج في تحقيق 
أحــد أهــداف البنــك فــي تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ال ســيما المشــاريع الخضــراء، هــذا باإلضافــة 
إلــى الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن المســتفيدين النهائييــن فــي مناطــق مختلفــة مــن فلســطين بمــا يســهم فــي 

تعزيــز النمــو العضــوي المســتدام للبنــك.

وفــي هــذا الســيا ق، عقــب الســيد هاشــم الشــوا، رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة بنــك فلســطين خــالل مشــاركته 
فــي االجتمــاع الثالــث لمنصــة االســتثمار األوروبيــة الفلســطينية، والــذي عقــد فــي 26 كانــون الثانــي 2022 فــي 



مكتــب رئيــس الــوزراء الفلســطيني، معلقــًا علــى هــذه الشــراكة: »تفخــر مجموعــة بنــك فلســطين بتعزيــز أواصــر 
التعــاون مــع مؤسســة بروباركــو، األمــر الــذي يترجــم اســتراتيجيتْي البنــك لالســتدامة والشــمول المالــي إلــى 
إجــراءات فعليــة وأثــر ملمــوس نحــو فلســطين أكثــر خضــرة وشــمولية. وبعــد نجــاح SUNREF I، ومــع التركيــز بشــكل 
أكبــر علــى كفــاءة الطاقــة فــي SUNREF II، فإننــا نأمــل أن نســاهم فــي بنــاء وتنميــة مجتمــع يدعــم مشــاريع 
الطاقــة النظيفــة، وخاصــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي تســعى إلــى تطويــر االقتصــاد، والحفــاظ علــى 
البيئــة، ورفــد المجتمــع بمســتوى معيشــي أعلــى جــودة. وإننــا معــًا، مــع شــركائنا وجميــع أصحــاب العالقــة، نتعهــد 
بإحــداث تأثيــر إيجابــي مــن خــالل التزاماتنــا نحــو االســتدامة ورؤيتنــا المتجــذرة فــي القيــم. وإننــا فــي مجموعــة بنــك 
ــة واالتحــاد األوروبــي علــى مســاهمتهم الدائمــة  ــة الفرنســية للتنمي فلســطين نتوجــه بالشــكر لبروباركــو والوكال

فــي التنميــة االقتصاديــة فــي فلســطين«.

عن بنك فلسطين

يحظــى بنــك فلســطين بحضــور راســخ وخبــرة طويلــة فــي فلســطين منــذ تأسيســه عــام 1960، وواصــل النمــو ليكــون مصرفــُا شــاماًل 
ماليــًا، ومســؤواًل تجــاه مجتمعــه، وملتزمــًا بأعلــى الممارســات الماليــة العالميــة واالبتــكار. ويمتلــك بنــك فلســطين شــبكة فــروع تعــد األكثــر 
انتشــارًا فــي فلســطين وتضــم 74 فرعــًا، وبــرأس مــال مدفــوع قــدره 217 مليــون دوالر، وحصــة ســوقية مــن حيــث إجمالــي الموجــودات 
والقــروض والودائــع بنســبة ٪30.96 و ٪33.55 و ٪32.42 علــى التوالــي. ويقــّدم البنــك باقــة شــاملة مــن الخدمــات الماليــة لعمالئــه، 
بمــا يشــمل التجزئــة، والمشــاريع متناهيــة الصغــر، والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، والشــركات، حيــث يعمــل 1749 موظًفــا وموظفــًة 
لخدمــة أكثــر مــن مليــون عميــل. ويوفــر البنــك ماكنــات P.O.S حديثــة ومدعمــة برمــز االســتجابة الســريعة QR لألجهــزة الخلويــة، وموزعــة 

علــى أكثــر مــن 7,357 محطــة تجاريــة مــن نقــاط البيــع فــي مختلــف أنحــاء فلســطين.
ــة.  ــة، وإنمــا يمثــل شــريكًا اســتراتيجيًا لشــركائه، ومســاهميه، ومجتمعــه والبيئ وال ُيعــد بنــك فلســطين مجــرد بنــك يقــدم خدمــات مالي
ويواصــل البنــك جهــوده ليعكــس داخليــًا قيمــه المتجــذرة كركيــزة ثابتــة فــي كل مــا يقدمــه؛ مــن حيــث الحوكمــة، والشــمول، واالســتدامة، 

والتدخــالت المؤثــرة مــع كافــة الشــركاء.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

للتواصل اإلعالمي:
كاترين حلتة، رئيسة عالقات المستثمرين
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