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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السيدات والسادة،
يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم نســخة مــن التقريــر الخــاص بنشــاطات بنــك فلســطين
فــي مجــال المســؤولية اإلجتماعيــة خــال العــام  ،2018حيــث يســرد هــذا التقريــر
ً
ً
مشــرقا مــن مســاهمات البنــك فــي دعــم المجتمــع المحلــي ،وتعزيــز مفهــوم
جانبــا

دورا بـ ً
ً
ـارزا فــي تعزيــز ثقــة المواطنيــن والعمــاء بخدمــات
ولقــد كان لهــذه النشــاطات التــي نفذهــا البنــك ضمــن مســؤوليته االجتماعيــة،
ً
ـجيعا للتعامــل معــه النخراطــه بمتطلبــات المجتمــع اإلنســانية والمهنيــة .مؤكديــن لكــم مواصلتنــا العمــل لخدمــة مجتمعنــا بــكل
البنــك ،وتشـ
مــا أوتينــا مــن إمكانيــات لنصــل الــى وطــن مزدهــر ومســتقبل مشــرق لمجتمعنــا وشــبابنا وأطفالنــا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

المســؤولية االجتماعيــة والمســاهمة فــي تحســين الخدمــات التعليميــة والصحيــة،
ونشــر الثقافــة ودعــم التــراث والفــن ،والنشــاطات المتعلقــة بالمســاعي اإلنســانية

هاشم الشوا

ً
بعيدا
والتنميــة االقتصاديــة وتمكيــن المــرأة ،ومســاهمته فــي تلبيــة احتياجــات مجتمعنــا

رئيس مجلس اإلدارة

عــن خدماتنــا وأعمالنــا المصرفيــة.
لقــد شــكلت المســؤولية االجتماعيــة فــي بنــك فلســطين خــال الســنوات الماضيــة،
ً
مخصصــا مــا يقــارب
مــن اســتراتيجية مهمــة لخدمــة أبنــاء شــعبنا ،وتطويــر مجتمعنــا،
 5%مــن أرباحــه الســنوية ،للمســاهمة فــي تطويــر مجــاالت التنميــة المجتمعيــة ،حيــث
تضاعفــت هــذه النســبة مــع مــرور الســنين واستشــعار البنــك لحاجــات المجتمــع وزيــادة
ـا عــن جهــوده بتشــجيع موظفيــه علــى
المتطلبــات مــع مــرور شــعبنا فــي أوقــات عصيبــة وكثيــرة طــوال الســنوات الماضيــة .فضـ ً
العمــل التطوعــي ،مــن خــال المشــاريع التنمويــة التــي يقودهــا مــع المؤسســات الشــريكة ،والمبــادرات االنســانية.
وشــهد العــام الماضــي  2018تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التنمويــة ،حيــث اســتمر البنــك فــي تقديــم الدعــم لبرنامــج «وجــد»
الــذي يتكفــل بايتــام شــهداء الحــرب االخيــرة علــى قطــاع غــزة فــي المجــاالت التعليميــة والصحيــة والتدريبيــة ،وفــي مجــال
الرياضــة؛ واصــل البنــك رعايــة الكــرة النســوية ،باإلضافــة الــى مواصلــة تنفيــذ برنامــج «زمالــة» لالبتعــاث الجامعــي ،والــذي
اســتفاد منــه حتــى نهايــة العــام  181 2018باحثـ ًـا وأكاديميـ ًـا مــن  14جامعــة فلســطينية فــي تخصصــات مختلفــة ،كمــا أطلــق
البنــك فــي العــام الماضــي أكبــر حملتيــن فــي المجــال الصحــي وذلــك بهــدف الحــد مــن اإلصابــة بالســكري ،وحملــة أخــرى
ـدا سـ ً
للتوعيــة بأهميــة الفحــص للكشــف عــن ســرطان الثــدي للســيدات ،حيــث أصبحــت هــذه الحملــة تقليـ ً
ـنويا تســاهم فــي انقــاذ
الكثيــر مــن الســيدات مــن هــذا المــرض .كمــا ســعى البنــك مــن خــال رعايتــه للمشــاريع واألنشــطة المختلفــة الــى توفيــر ســبل
االســتدامة ،وتشــجيع المؤسســات والمواطنيــن علــى انتهــاج ســبل تحافــظ علــى البيئــة ،واســتخدام أدوات مســتدامة فــي
العمــل والصناعــة والزراعــة وغيرهــا.

مسؤوليتنا ...خدمة مجتمعنا
واصــل بنــك فلســطين تقديــم إســهاماته المجتمعيــة وعطائــه تجــاه المشــاريع التنمويــة فــي مختلــف قطاعاتهــا فــي فلســطين
وخارجهــا تماشـ ً
ـيا مــع مجموعــة مــن القيــم واألخالقيــات التــي انتهجهــا البنــك فــي دعــم الشــمول المالــي وفــي تحمــل مســؤولياته
المجتمعيــة .ونظـ ً
ـرا للحاجــات المتزايــدة للمجتمــع ،ورغبــة البنــك فــي دعــم المزيــد مــن المشــاريع التنمويــة فــي فلســطين ،فقــد
اســتمر البنــك فــي تخصيــص مــا يقــارب  %5مــن أرباحــه الســنوية لدعــم مشــاريع وأنشــطة المســؤولية اإلجتماعيــة فــي شــتى
المجــاالت.
وتتركــز مســاهمات البنــك الســنوية فــي قطاعــات مختلفــة منهــا؛ التعليــم والشــباب واإلبــداع ،والرياضــة ،والصحــة والبيئــة،
الثقافــة والفنــون ،والتنميــة والشــؤون االقتصاديــة وعالقــات المغتربيــن والمســاعي اإلنســانية ،اضافــة الــى تمكيــن المــرأة .كمــا
عمــل البنــك علــى تشــجيع موظفيــه علــى العمــل التطوعــي ،مــن خــال المشــاريع التنمويــة والمبــادرات اإلنســانية التــي يقودهــا
مــع المؤسســات الشــريكة.

التعليم والشباب
واإلبداع
ظــل التعليــم ومــا زال الثــروة الحقيقيــة لشــعبنا ،حيــث يعتبــر قطــاع التعليــم والشــباب واالبــداع مــن
المقومــات الرئيســية لتطــور الــدول ،وتعزيــز حضورهــا العلمــي حــول العالــم .ومــن هــذا المنطلــق ،أبــدى
ً
ً
واضحــا بالتعليــم ودعــم الشــباب وابداعاتهــم .فحصــل هــذا الجانــب علــى الحصــة
اهتمامــا
بنــك فلســطين
الكبــرى مــن مســاهمات البنــك ،حيــث عمــل البنــك علــى دعــم إبداعــات الشــباب وتشــجيعهم علــى اإلبتــكار
والتطويــر والريــادة وزيــادة المعرفــة ومواكبــة التطــورات الحديثــة حــول العالــم .وقــد كان لهــذه المســاهمات
أثرهــا الواضــح فــي فتــح آفــاق جديــدة ،وتعزيــز مســيرة العلــم والبيئــة التعليميــة للشــباب الفلســطيني بكافــة
مســتوياتها ،ليكونــوا بنــاة فاعليــن وقادريــن علــى تحمــل المســؤولية للنهــوض بمجتمعنــا فــي المجــاالت
اإلقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة .ومــن أهــم المشــاريع التعليميــة للعــام :2018
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دعــم مؤسســة  ،Gaza Sky Geeksوهــي مســرعة وحاضنــة أعمــال رائــدة ومســاحة عمــل مشــتركة ومركــز تعليمــي تكنولوجــي يقــوم بتحضيــر

المطوريــن ورياديــي األعمــال فــي غــزة للمنافســة علــى مســتوى عالمــي.
.5

مؤسســة فيصــل الحســيني :بمســاهمة مــن البنــك فلســطين ،اســتمرت مؤسســة فيصــل الحســيني بتنفيــذ برنامــج التطويــر

الشــامل فــي  15مدرســة فــي القــدس ،والــذي يهــدف للمســاهمة فــي ضمــان تمتــع أبنــاء القــدس الشــرقية بتعليــم ذو مســتوى

برنامج “زمالة”

عــال ،قــادر علــى خلــق مجتمــع ديمقراطــي يحتــرم التعدديــة والمســاواة الجندريــة

بنــاء
وحقــوق اإلنســان ،ويتخــذ أفــراده قراراتهــم
ً

ً
عالميــا فــي العلــوم والفنــون ،وعلــى اســتخدام وتطويــر تكنولوجيــا حديثــة.
علــى البحــث العلمــي ،ويكونــوا قادريــن علــى المنافســة
مــن ضمــن الفعاليــات التــي تــم تنفيذهــا تدريبــات حاســوب لعــدد مــن المعلمــات فــي عــدد مــن المــدارس المقدســية الشــريكة فــي

وهــو برنامــج أطلقــه البنــك للمســاهمة فــي تطويــر التعليــم وخبــرات الكــوادر البشــرية فــي الجامعــات الفلســطينية بجميــع تخصصاتهــا عبــر ابتعاثهــم

البرنامــج اضافــة الــى إقامــة حفــل تــم فيــه اعــان نتائــج أعمــال البرنامــج فــي عامــه األول بمشــاركة مــا يقــارب  400طالــب وطالبــة.

توجهــات عمليــة لــدى الطــاب النخراطهــم فــي ســوق العمــل وتلبيــة االحتياجــات المطلوبــة مــن الكفــاءات البشــرية .وعبــر االســتمرار فــي تنفيــذ
برنامــج زمالــة للعــام الســادس علــى التوالــي ،فقــد تــم ابتعــاث مــا يزيــد عــن  181باحثـ ًـا واداريـ ًـا وفنيـ ًـا واكاديميـ ًـا مــن مختلــف الجامعــات فــي الضفــة

 .6التبرع لمؤسســة إنجاز فلســطين ،وهي مؤسســة تهدف إلى تعزيز الفرص االقتصادية ّ
للشــباب الفلســطيني عن طريق تقديم سلســلة دورات

فــي زيــارات مهنيــة وتدريبيــة الــى الخــارج لرفــع مســتوى األداء وتطويــر الخبــرات واســتقاء التجــارب فــي مختلــف المجــاالت حــول العالــم وتحقيــق

الغربيــة وقطــاع غــزه الــى االن ،كمــا ســاهم البرنامــج دفــع العديــد مــن الخبــراء حــول العالــم للحضــور لتنفيــذ دورات تدريبيــة إحداهــا فــي جامعــة القــدس،
واألخــرى فــي جامعــة النجــاح اســتفاد منهمــا مــا يقــارب  100أكاديميـ ًـا .كمــا تــم نشــر مــا يزيــد عــن  50ورقــة علميــة فــي مجــات علميــة محكمــة ،وتــم
التشــبيك مــع العديــد مــن الجامعــات االجنبيــة كجامعــة كوفنتــري فــي بريطانيــا وجامعــة البوليتكنيــك المفتوحــة فــي نيوزيلنــدا وغيرهمــا مــن الجامعات.

ومن الرعايات األخرى في مجال التعليم والشباب واإلبداع:
1.مؤتمــر نمــوذج األمــم المتحــدة :ضمــن الشــراكة االســتراتيجية مــع مــدارس الفرنــدز ،يقــدم البنــك دعمــه الســنوي لفعاليــات مؤتمــر نمــوذج األمــم
المتحــدة الفلســطيني بمشــاركة مئــات الطــاب مــن عــدد مــن المــدارس .حيــث يتواصــل المؤتمــر بفعالياتــه المختلفــة ليقــدم نموذجـ ًـا متميـ ً
ـزا
لمحــاكاة األمــم المتحــدة ،مانحـ ًـا فرصــة للطــاب لممارســة الديمقراطيــة والتعــرف علــى كيفيــة إدارة المناظــرات الكالميــة وايجــاد حلــول لقضايــا
عالميــة يناقشــها مؤتمــر األمــم المتحــدة .ويعتبــر هــذا النمــوذج محــاكاة لمؤتمــرات األمــم المتحــدة الدوليــة ،ويهــدف لمــد جســور الفكــر البنــاء

تعليميــة إقتصاديــة ذات طابــع عملــي ُينفذهــا متطوعــون ومتطوعــات مــن القطــاع الخــاص فــي المــدارس والجامعــات فــي كافــة المناطــق الجغرافيــة.
.7

ً
إيمانا منه بأن الشباب هم معول البناء لوطننا وتطورنا
دعم مجموعة من حفالت تكريم الثانوية العامة والجامعية في محافظات الوطن

المستمر وهم ثروة فلسطين في البناء المستقبلي.
.8

بتنظيــم مــن جامعــة فلســطين التقنيــة /خضــوري ،رعايــة المؤتمــر الفلســطيني الســادس للتوجهــات الحديثــة فــي الرياضيــات

والفيزيــاء بمشــاركة محليــة ودوليــة واســعة ،حيــث تضمــن المؤتمــر مشــاركات مــن أكثــر مــن  125مســاهمة علميــة مــن خبــراء وباحثيــن
وطلبــة دراســات عليــا مــن جامعــات فلســطينية وعربيــة وعالميــة .حيــث كان الهــدف األساســي مــن المؤتمــر خلــق فضــاء للتفاعــل
وتبــادل الخبــرات بيــن األكاديمييــن المشــاركين مــن الجامعــات الفلســطينية ونظرائهــم الدولييــن ،إضافــة إلــى تشــجيع البحــث العلمــي
فــي مجــاالت الفيزيــاء والرياضيــات وزيــادة اإلهتمــام عنــد الطلبــة فــي الجامعــة ليواصلــوا دراســتهم العليــا فــي هــذه المجــاالت.

فــي اآلراء المختلفــة وتقريــب وجهــات النظــر وتشــكيل قيــادة المســتقبل مــن جيــل الشــباب.
2.التبــرع لمؤسســة الرئيــس محمــود عبــاس :اســتمر البنــك فــي تقديــم التبــرع لمؤسســة الرئيــس محمــود عبــاس التــي تســاهم فــي دعــم الطلبــة
المحتاجيــن مــن الشــباب الفلســطيني فــي المخيمــات اللبنانيــة عبــر تقديــم منــح دراســية للمتفوقيــن فــي الثانويــة العامــة.
3.3دعــم مشــروع إيــد بإيــد لجمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت ،والــذي يهــدف إلــى إنتــاج أعمــال يدويــة تســوق للقطــاع الخــاص الفلســطيني ،والتــي
تســاهم فــي خلــق مصــدر مالــي مســاعد للطلبــة مــن ذوي الدخــل المحــدود.
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من شركاؤنا في قطاع التعليم والشباب واالبداع:
مؤسسة انجاز فلسطين
هــي مؤسســة فلســطينية تهــدف إلــى تعزيــز الفــرص االقتصاديــة
ّ
للشــباب الفلســطيني عبــر تقديــم سلســلة دورات تعليميــة
اقتصاديــة ذات طابــع عملــي ُينفذهــا متطوعــون ومتطوعــات
ً
ســنويا
مــن القطــاع الخــاص فــي المــدارس والجامعــات ،ويتــم
تدريــب مــا يقــارب  30,000طالــب وطالبــة فــي  171مدرســة
فــي محافظــات الوطــن .واســتهداف  29جامعــة وكليــة و 25مركــز
شــبابي بمســاعدة  600متطــوع/ة مــن القطــاع الخــاص.

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت
تأسســت جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت عــام  1993فــي مدينة رام
اللــه لتشــكل الــذراع االســتنادي والداعــم لجامعــة بيرزيــت وطلبتهــا
معنويـ ًـا وماديـ ًـا وعلميـ ًـا مــن خــال تجمــع نخبــة مــن رجــال األعمــال

الرياضة
الرياضــة أضحــت لغــة عالميــة وذات اهتمــام كبيــر لــدى شــعوب العالــم ،وتســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز الصــورة
الحضاريــة للمجتمــع الفلســطيني فــي مختلــف دول العالــم ،ومــن هــذا المنطلــق ،اســتمر البنــك بتقديــم دعمــه
ورعايتــه لهــذا القطــاع بمــا يشــمل النــوادي والبطــوالت الرياضيــة .ومــن أهــم المشــاريع الرياضيــة للعــام :2018

واالقتصادييــن واألكاديمييــن وإدارييــن ومهنييــن متخصصيــن
وغيرهــم مــن المجتمــع المحلــي الفلســطيني منتقــون ومختــارون
مــن قبــل الهيئتيــن العامــة واإلداريــة للجمعيــة.
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ومن الرعايات األخرى في مجال الرياضة:
 .1نــادي هــال القــدس والــذي يعــد مــن أعــرق األنديــة الرياضيــة فــي فلســطين ،والــذي تأســس فــي عــام  1972بهــدف تنميــة وتدريــب وتأهيــل
الشــاب المقدســي.

 .2ماراثــون فلســطين الدولــي الســادس ،وهــو ماراثــون كبيــر ومركــزي يقــام سـ ً
ـنويا فــي فلســطين بمشــاركة دوليــة إضافــة إلــى مئــات الشــباب
مــن مختلــف محافظــات الوطــن وناشــطين مــن دول العالــم ،ويشــارك فــي الماراثــون مــا يزيــد عــن  7000رياضــي وعــداء فلســطيني وأجنبــي مــن
إثنيــن وثالثيــن دولــة.
 .3بطولــة القــدس الدوليــة الخامســة للناشــئين بتنظيــم مــن األكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن رياضيـ ًـا ،وتأتــي رعايــة هــذا النشــاط كجــزء مــن
جهــود البنــك فــي تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التــي تمكــن الشــباب مــن الوصــول الــى أهدافهــم وتلبيــة طموحاتهــم مــن بينهــا يكمــن هــدف
البنــك فــي االســتثمار فــي الشــباب الفلســطيني ليكونــوا قادريــن علــى البنــاء والعمــل وقيــادة المســتقبل ،وتنميــة اإلبــداع واإلبتــكار ورفــع اســم
فلســطين عاليـ ًـا فــي جميــع المحافــل الدوليــة.
 .4دورة تدريبيــة لقيــادة المراكــب الشــراعية علــى شــاطئ بحــر غــزة بتنظيــم مــن الجمعيــة الفلســطينية للصيــد والرياضــات البحريــة .وجــرى تنفيــذ
الــدورة علــى شــارطئ بحــر غــزة تبعتهــا بطولــة ســباق القــوارب الشــراعية والتــي شــارك فيهــا مجموعــة مــن الشــباب والشــابات المتدربــات ،ليكــون
البنــك أول مؤسســة فلســطينية تقــدم رعايتهــا لهــذا النــوع مــن الــدورات والبطــوالت الرياضيــة فــي فلســطين.
 .5مشــاركة فريــق جامعــة األزهــر /غــزة فــي الــدورة العربيــة الرابعــة عشــر لخماســيات كــرة القــدم للجامعــات العربيــة التــي أقيمــت فــي جمهوريــة مصر
العربيــة حيــث يســاهم هــذا الدعــم فــى صقــل مهارات الشــباب.

رعاية بنك فلسطين للكرة النسوية
اهتم بنك فلســطين العام الماضي برعاية الكرة النســوية ،من بينها رعاية الدوري النســوي الخماســي ودعم مشــاركة المنتخب الوطني للفتيات في
بطولة غرب اســيا لكرة القدم تحت  15عاما التي أقيمت في االمارات اضافة الى دعم مشــاركة المنتخب الوطني الخماســي في البطولة النســوية
الوديــة فــي الجزائــر .وتأتــي هــذه المبــادرات انسـ ً
ـجاما مــع اســتراتيجية البنــك بتعزيــز مشــاركة المــرأة الفلســطينية ودعمهــا فــي مختلف مجــاالت الحياة.
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من شركاؤنا في قطاع الرياضة:

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
تأســس اإلتحاد الفلســطيني لكــرة القدم فــي عــام  1928وانضــم
إلى االتحــاد الدولــي لكــرة القدم فــي  1998وإلى االتحــاد اآلســيوي
لكــرة القدم فــي  .1998ويعمــل االتحــاد علــى اإلســهام فــي تطويــر أداء
العامليــن فــي القطــاع الرياضــي وقدراتهــم اإلداريــة والفنيــة علــى كافــة
المســتويات ،وإحــداث تغييــر نوعــي فــي الواقــع الكــروي الفلســطيني،
وإيجــاد أرضيــة لإلفــادة مــن الجهــود التــي تبذلهــا وزارة التربيــة فــي
مجــال الرياضــة المدرســية ،وتحقيــق نقلــة نوعيــة فــي مســتوى النتائــج
التــي تحققهــا الفــرق الفلســطينية علــى الصعيديــن العربــي والدولــي.

الصحة والبيئة
واصــل البنــك فــي العــام  2018مســاهماته الكبيــرة فــي دعــم القطــاع الصحــي والحفــاظ علــى البيئــة ،حيــث أنهمــا
ً
ـتداما لحيــاة المواطنيــن وقــدرة المجتمــع فــي الحفــاظ علــى الســامة الصحيــة تحقيقـ ًـا
يشــكالن قطاعـ ًـا هامـ ًـا ومسـ

ً
طوعــا أن يســاهم البنــك فــي
لمجتمــع خــال مــن األمــراض تســوده الممارســات الصحيــة ،وكان مــن الواجــب
دعمهــا لمــا يشــكل ذلــك مــن فائــدة كبيــرة علــى المــدى البعيــد وعلــى المســتوى الوطنــي .ومــن أهــم المشــاريع
الصحيــة للعــام :2018
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برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة
قــدم البنــك دعمــه لبرنامــج مــدارس صحيــة وصديقــة للبيئــة للعــام الدراســي  ،8102-7102والــذي تقــوم بتنفيــذه بلديــة رام اللــه بالتعــاون مــع مديريــة
التربيــة والتعليــم فــي المحافظــة .حيــث يهــدف البرنامــج إلــى تكريــم المــدارس فــي مدينــة رام اللــه ،التــي تحقــق خطــوات تهــدف إلــى تعزيــز الصحــة
والوعــي البيئــي ،ودعــم اإلدارة الفعالــة للمــوارد البيئيــة المختلفــة ،باإلضافــة إلــى دعــم وتشــجيع اإلســهامات البــارزة والرائــدة فــي مجــال البيئــة.
وتأتــي رعايــة البنــك لبرنامــج مــدارس صحيــة وصديقــة للبيئــة لهدفــه األســمى بتعميــق الوعــي البيئــي والصحــي لــدى الطــاب فــي مــدارس المدينــة،
كمــا أنــه جــزء مــن تهيئــة الجيــل الجديــد لبيئــة مناســبة ومحفــزة لــرواد األعمــال الشــباب.

 .2دعــم المؤتمــر الرابــع ألمــراض الغــدد الصــم والســكري فــي مدينــة القــدس ،والــذي تــم تنظيمــه مــن جانــب الجمعيــة الفلســطينية ألمــراض الغــدد
الصــم والســكري ومستشــفى المطلــع ،حيــث هــدف إلــى مناقشــة مــا وصــل إليــه الطــب فــي عــاج أمــراض الغــدد الصــم والســكري فــي العالــم،
واإلســتفادة مــن التجــارب العالميــة فــي عــاج المــرض ،واالطــاع علــى خبــرات األطبــاء مــن مختلــف دول العالــم فــي مواكبــة التطــورات الحديثــة
بعالــم الطــب ،لرفــع المســتوى الطبــي لــدى الطواقــم الطبيــة الفلســطينية ،كمــا تــم عــرض ومناقشــة كل مــا هــو جديــد وحديــث لمقدمــي الرعايــة
الصحيــة حــول المواضيــع الرئيســية فــي الغــدد الصــم والســكري.
 .3التبــرع لمركــز بيتنــا التابــع لجمعيــة أصدقــاء المريــض الخيريــة حيــث تــم رعايــة العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات مــن ضمنهــا بــازارات وأيــام طبيــة
ومؤتمــرات حــول الســرطان والرعايــة التلطيفيــة.
 .4مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان ،وهي مؤسسة تسعى لتقديم خدمات صحية ألبناء شعبنا.
 .5رعايــة فعاليــات ركــوب الدراجــات الهوائيــة بالشــراكة مــع شــركة مــاب – مســاعدات طبيــة للفلســطينيين حيــث شــارك  29راكــب دراجــات بريطانــي
فــي الفعاليــات التــي اســتمرت لســتة أيــام مــروا خاللهــا بالعديــد مــن المــدن الفلســطينة والتعــرف علــى الحيــاة الفلســطينية ويتــم تجنيــد أمــوال
لصالــح بعــض المشــاريع الصحيــة.
 .6دعــم مستشــفى الكلــى التابــع لمجمــع فلســطين الطبــي حيــث قــدم بنــك فلســطين تبرعـ ًـا للمســاهمة فــي إنشــاء المبنــى الجديــد لقســم
غســيل الكلــى فــي مجمــع فلســطين الطبــي بمدينــة رام اللــه ،كجــزء مــن مســاهمته المجتمعيــة فــي تطويــر القطــاع الصحــي وتحســين الخدمــة
فــي فلســطين ،والتخفيــف مــن حجــم المعانــاة التــي يعانيهــا المواطنــون ومرضــى غســيل الكلــى فــي التنقــل إلــى مــدن أخــرى ،والمســاهمة فــي
تخفيــف الفاتــورة الصحيــة علــى المرضــى ال ســيما ذوي الحــاالت االجتماعيــة.

ومن الرعايات األخرى في مجال الصحة والبيئة:
 .1إطــاق حملــة توعويــة للوقايــة مــن الســكري بعنــوان “الحيــاة حلــوة تحكمــوا بســكرها” بالشــراكة مــا بيــن مؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي
واالجتماعــي ومستشــفى المطلــع ،حيــث تهــدف الحملــة للوقايــة منــه عبــر المســاهمة فــي تطويــر األدوات الخاصــة بالتوعيــة الصحيــة علــى
المســتوى الوطنــي ،خصوصـ ًـا إذا مــا عرفنــا أن مــا نســبته  %10مــن الشــعب الفلســطيني مصــاب بالســكري ،وهــو المســبب الرابــع للوفيــات بيــن

 .7رعايــة حضــور وفــد طبــي ،والــذي ضــم  10أطبــاء مــن تخصصــات متعــددة ،قدمــوا مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة للتطــوع للمســاعدة فــي
تنفيــذ عمليــات جراحيــة فــي مستشــفيات ومراكــز طبيــة فــي فلســطين .كمــا شــاركوا فــي لقــاءات ومؤتمــرات طبيــة مــع أطبــاء فلســطينيين،
لالســتفادة مــن الخبــرات التــي يمتلكهــا الوفــد وتبــادل الخبــرات والمعلومــات وتفعيــل العالقــات وبنــاء جســور التواصــل والقيــام بجــوالت ميدانيــة
لعــدة مراكــز طبيــة فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة .كمــا عمــل الوفــد علــى توفيــر أدوات تعليميــة يكــون األطبــاء الفلســطينيون فيهــا علــى
درايــة بآخــر المســتجدات والتطــورات الحاصلــة فــي علــوم الطــب الحديــث.

الفلســطينيين بعــد أمــراض القلــب الوعائيــة والســرطان وأمــراض الدمــاغ الوعائيــة.
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من شركاؤنا في قطاع الصحة والبيئة

بلدية رام الله
تاسســت بلديــة رام اللــه فــي العــام  ،1908وتســاهم البلديــة فــي االرتقــاء
بمدينــة رام اللــه ،مــن خــال عملهــا فــي مجــاالت تنظيــم المدينــة وفــق
مخطــط تنظيمــي ،والمحافظــة علــى مظهــر ونظافــة المدينــة وإنشــاء
الحدائــق والســاحات والمنتزهــات وتنظيمهــا وإداراتهــا ومراقبتهــا ،ووقايــة
الصحــة العامــة .والمحافظــة علــى الســامة العامــة وتنظيــم المواصــات
والنقــل ،وحمايــة األبنيــة األثريــة ،وتشــجيع النشــاط الثقافــي والرياضــي
واالجتماعــي والمســاهمة فيــه بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة.

الثقافة والفنون
ســعى بنــك فلســطين الــى تعزيــز النشــاطات والحركــة الثقافيــة فــي فلســطين ودعمهــا عبــر دعــم العديــد مــن
الرعايــات لمختلــف الفعاليــات الثقافيــة التــي تجســد هويتنــا وتضــيء ذاكرتنــا ،باإلضافــة الــى تكريــم مبدعينــا
ومبتكرينــا وشــعرائنا .ومــن أهــم المشــاريع الثقافيــة للعــام :2018
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ومن الرعايات األخرى في مجال الثقافة والفنون:
 .١تقديــم دعــم لمعهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى ،عبــر رعايــة العديــد مــن العــروض الثقافيــة والموســيقية مثــل عــرض أوركســترا المعهــد
فــي العــرض الموســيقي الروائــي “تنيــن بيــت لحــم” ،وهــو عبــارة عــن قصــة ّألفتهــا الكاتبــة هــدى الشــوا ،ولحنهــا فــرج ســليمان ،وقدمتهــا الراويــة
فــداء زيــدان ،فــي عــرض مســرحي عــرض تجربــة جديــدة ،تجســد فيــه الموســيقى شــخصيات القصــة .والــذي يميــز هــذا النشــاط هــو مشــاركة طــاب
المعهــد الفائزيــن بمســابقة الكونشــيرتو بعــزف منفــرد مــع األوركســترا ،مــع طلبــة موســيقيين مــن معهــد جنيــف.

دعم المتحف الفلسطيني:
ضمــن الشــراكة مــع المتحــف الفلســطيني ،تــم تقديــم دعــم لمعرض”غــزل العــروق :عيــن جديــدة علــى التطريــز الفلســطيني ،حيــث كــون
صــورة شــاملة لتاريــخ فلســطين المــادي مــن خــال عــرض مجموعــة مــن األثــواب والحلــي التاريخيــة والملصقــات واللوحــات والصــور األرشــيفية
واألغانــي والمــواد األدبيــة والفيديــو الــى جانــب أنشــطة وفعاليــات طــوال فتــرة المعــرض .كمــا تضمــن المعــرض جــوالت تفاعليــة مــع قيمــة
المعــرض وفعاليــات أخــرى متفرقــة ،وجلســات نقــاش ،ومحاضــرات ،ونــدوات ،وجــوالت استكشــاف للقطــع الموجــودة فــي المعــرض عــن
ً
ً
صيفيــا ،وورش عمــل ،ولقــاءات عائليــة.
ومخيمــا
قــرب ،وحكايــات ،وزيــارات مدرســية ،وســمينارات غيــر منهجيــة مــع الجامعــات الفلســطينية،

 .2مركــز يبــوس الثقافــي ،حيــث نفــذ المركــز فعاليــات وأنشــطة ثقافيــة متنوعــة مــن بينهــا؛ مهرجــان القــدس للحكايــات ،ومهرجــات تــراب ،ومعــرض
خزفيــات وغيــره .كمــا وعمــــل المركــــز علــــى تطويــــر الفنــــون بمــــا ينســــجم مــــع التطلعــــات الوطنيــــة والقيــــم اإلنســــانية ،وخلـــق وتحقيــق انجــاز
إجتماعـــي وثقافـــي وأخالقـــي وإنســـاني أفضـــل مبنــــي علــــى التعدديــــة واحتــــرام اآلخــــر ،ويشــــجع اإلســــتثمار باإلنســــان ،ويؤكــد علــــى الهويــة
الوطنيــــة الفلســــطينية فــــي فلســـطين ومدينـــة القـدس.
ً
عمومـا ،والتـراث
 .3فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية ،وهي فرقة فلسطينية تأسســت فــي العــام  1979لتسـتلهم التـراث الفنـي اإلنسـاني
العربـــي الفلســــطيني خصوصــــا ،لبنــــاء أعمــــال فنيــــة غنائيــــة راقصــــة ،تجمــــع بيــــن األصالــــة والحداثــــة تعمــل مــــن خاللهــا علــى تطويــــر الفنــون
األدائيــــة فــــي فلســــطين ،وتســــاهم فــــي تطويــــر الهويــــة الثقافيــــة الفلســــطينية ،وإحــــداث التغيــــر فــــي اإلنســــان والمجتمــــع عبــــر الممارســــة
الفنيــة الجماليــة.
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 .4رعايــة جائزتــي إســماعيل شــموط للفــن التشــكيلي وكريمــة عبــود للتصويــر الفوتوغرافــي بالشــراكة مــع كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون
ـال فلســطينية ،تركــز تخصصاتهــا علــى الفنــون األدائيــة والمرئيــة
والثقافــة .وتعتبــر دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة أول مؤسســة تعليــم عـ ٍ

والتــراث الفلســطيني والتصميــم ،كمــا وتمنــح الكليــة درجــة البكالوريــوس فــي التصميــم الداخلــي ،والســياحة الثقافيــة والمســتدامة ،والفنــون

من شركاؤنا في قطاع الثقافة والفنون

األدائيــة فــي الموســيقى والمســرح ،والتصميــم الجرافيكــي ،والفنــون المعاصــرة ،وإنتــاج األفــام ،وشــهادات فــي اإلنتــاج الفيلمــي الوثائقــي،
والدرامــا واألداء المســرحي ،والفنــون التشــكيلية المعاصــرة ،والزجــاج والخــزف ،وفــن الصياغــة ،والتربيــة الفنيــة ،واألداء الموســيقي ،واألدالء

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

طالبهــا لتخرجهــم ســفراء لوطنهــم وثقافتهــم وحضارتهــم.

تأسســت الفرقــة فــي العــام  ،1979وهــي فرقــة فنيــة
تســتلهم التــراث الفنــي اإلنســاني عمومـ ًـا ،والتــراث العربــي

الســياحيين الفلســطينيين ،وفنــون الطبــخ وخدمــة الطعــام وبرنامــج ضيافــة الطعــام المتقدمــة ،وتعمــل الكليــة علــى تطويــر مهــارات ومواهــب

 .5دعــم المكتبــة المتنقلــة بالشــراكة مــع مؤسســة القطــان للمســاهمة فــي توســيع اآلفــاق الثقافيــة والفنيــة واإلبداعيــة لــدى األطفــال ،مــن خــال
تعزيــز عــادة حــب القــراءة والتعلــم الذاتــي بيــن األطفــال فــي المناطــق المهمشــة ،ورفــع مســتوى تقديــر الفنــون لديهــم ،وتوفيــر بيئــة تفاعليــة
تربويــة لنموهــم.
 .6دعــم معــرض فلســطين الدولــي للكتــاب بتنظيــم مــن وزارة الثقافــة الفلســطينية .وتأتــي هــذه المشــاركة مــن خــال أكثــر مــن  500دار نشــر

ً
خصوصــا ،لبنــاء أعمــال فنيــة غنائيــة راقصــة،
الفلســطيني
تجمــع بيــن األصالــة والحداثــة تعمــل مــن خاللهــا علــى
تطويــر الفنــون األدائيــة فــي فلســطين ،وتســاهم فــي
تطويــر الهويــة الثقافيــة الفلســطينية ،و إحــداث التغيــر
فــي اإلنســان والمجتمــع عبــر الممارســة الفنيــة الجماليــة.

فلســطينية ،وعربيــة ،وأجنبيــة عرضــت كتبهــا ومراجعهــا للبيعــو القــراءة لــرواد المعــرض ،حيــث تأتــي هــذه الرعايــة كجــزء مــن رؤيــا البنــك فــي دفــع
العديــد مــن المواطنيــن نحــو القــراءة والتثقيــف والتطــور المســتمر فــي العلــوم والمعرفــة.

مركز يبوس الثقافي
يعمــل مركــز يبــوس الثقافــي علــى تطويــر الفنــون بمــا
ينســجم مــع التطلعــات الوطنيــة والقيــم اإلنســانية ،وتطوير
وخلــق وضــع اجتماعــي وثقافــي وأخالقــي وإنســاني أفضــل
مبنــي علــى التعدديــة واحتــرام اآلخــر ،ويشــجع االســتثمار
باإلنســان ،ويؤكــد علــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية فــي
فلســطين ومدينــة القــدس ،ويخلــق فرصـ ًـا للعمــل والتحديــث
مــع التركيــز بشــكل أســاس علــى الشــباب واألطفــال.

22

بنك فلسطين

23

مشروع البيارة
واصــل بنــك فلســطين تنفيــذ مشــروع “حدائــق البيــارة” ،فــي جميــع
المحافظــات الفلســطينية ليوفــر مكانـ ًـا آمنـ ًـا لألطفــال يتــاءم مــع احتياجاتهــم
الترفيهيــة وصحتهــم البدنيــة ،بمســاهمة مؤسســات شــريكة فــي داخــل
الوطــن وخارجــه ،منهــا مؤسســة التعــاون ومنــى وباســم حشــمه والجمعيــة
الخيريــة المتحــدة لألراضــي المقدســة ،حيــث تــم تشــييد  31بيــارة حتــى
اآلن فــي  11محافظــة فلســطينية .وقــد تــم تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات

التنمية والشؤون االقتصادية

الترفيهيــة لألطفــال بعنــوان “يــا نــروح ع البيــارة” فــي عــدد مــن البيــارات.

وعالقات المغتربين

ً
خططــا لمشــاريع تســاهم فــي التنميــة االجتماعيــة،
تتشــعب الجوانــب التنمويــة فــي فلســطين لتشــكل
والمســاهمة فــي التخفيــف مــن حــدة البطالــة .أمــا خــارج الوطــن ،فقــد طالــت يــد البنــك لتشــمل تقديــم دعــم
للفعاليــات التــي تســتقطب فلســطينيين مغتربيــن حــول العالــم إلحــداث نقلــة نوعيــة علــى صعيــد تطويــر
االقتصــاد والمشــاريع األخــرى .ومــن أهــم مشــاريع التنميــة والشــؤون االقتصاديــة وعالقــات المغتربيــن للعــام
:2018
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من شركاؤنا في قطاع التنمية والشؤون اإلقتصادية وعالقات المغتربين
مؤسسة التعاون
تأسســت فــي فــي جنيــف كمؤسســة أهليــة غيــر ربحية عــام ،1983
فــي ظــل واقــع صعــب واجهــه الفلســطينيون فــي الوطــن وفــي
الشــتات جــراء االحتــال ،بهــدف دعــم وتعزيــز صمــود الشــعب
الفلســطيني .وتعمــل علــى تمكيــن االنســان الفلســطيني
وتعزيــز الهويــة ،وقيــم الحريــة والديمقراطيــة وســائر القيــم
االنســانية ،والحفــاظ علــى إرثــه الحضــاري ،وإبــراز مكانتــه الفريــدة،

ومن الرعايات األخرى في مجال التنمية والشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين:
 .1اســتمرار التبــرع لمعهــد أبحــاث السياســات اإلقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) ،وهــو معهــد يعمــل فــي مجــال البحــث والدراســة والتنميــة
االقتصاديــة وتعزيــز المشــاركة العامــة فــي صياغــة القــرارات والسياســات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي فلســطين ،حيــث عمــل البنــك علــى دعــم

وإطــاق الطاقــات االبداعيــة للشــباب والنســاء واألطفــال ،مــع
توفيــر الفــرص المتكافئــة لجميــع شــرائح المجتمــع الفلســطيني
لتفعيــل هــذه القــدرات بتميــز وإبــداع ،وتجــاوز العقبــات التــي يضعهــا
االحتــال أمــام كافــة أوجــه الحيــاة.

اصــدار المراقــب االقتصــادي الخــاص بالمؤسســة وتميــز المعهــد الــذي تأســس فــــي أيــــار  1994بإصــــدار أكثــــر مــــن مئتيــــن وتســــعين دراســــة.
 .2دعــم مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،والتــي أطلقــت العــام الماضــي موســوعة “بالدنــا فلســطين” للمــؤرخ مصطفــى مــراد الدبــاغ .والتــي
تتألــف مــن  11مجلـ ً
ـدا ،واســتندت إلــى كتابــات المؤرخيــن والجغرافييــن العــرب ،وإلــى عــدد مــن الكتــب التاريخيــة العربيــة أو األجنبيــة المترجمــة إلــى
العربيــة ،وإلــى المعاجــم والمجــات والجرائــد العربيــة ،وتناولــت موقــع فلســطين ومســاحتها وســكانها وأقســامها الطبيعيــة والتقســيمات اإلداريــة
فيهــا ،وتفاصيــل تاريخهــا منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ.
 .3افتتــاح مبنــى دار الصبــاغ فــي شــارع النجمــة بمدينــة بيــت لحــم بعــد اإلنتهــاء مــن إعــادة ترميمــه والــذي تحــول الــى مركــز الدراســات وأبحــاث
المغتربيــن .ونظــم حفــل االفتتــاح فــي داخــل المبنــى المرمــم تحــت رعايــة وزارة الســياحة واآلثــار ،وبتمويــل مــن الحكومــة الســويدية مــن خــال
اليونســكو ضمــن برنامــج “التطويــر المحلــي مــن خــال إعــادة تأهيــل مراكــز البنــاء التاريخيــة وإحيائهــا فــي فلســطين” وبمســاهمة بنــك فلســطين،
وبتنفيــذ مــن مركــز حفــظ التــراث الثقافــي.
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معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني

(ماس)

هــو مؤسســة وطنيــة فلســطينية مســتقلة غيــر ربحيــة للبحــوث
التطبيقيــة ذات النوعيــة المتميــزة فــي مجــال القضايــا والسياســات
االقتصاديــة وأبعادهــا االجتماعيــة ،وقــد تــم تأسيســه فــي أيــار
ً
عامــا،
 .1994ويتميــز المعهــد ،الــذي مضــى علــى تأسيســه 20
قــام خاللهــا بإصــدار أكثــر مــن مئتيــن وتســعين دراســة ،بالتزامــه
باالســتقاللية والحيــاد األكاديمــي وســعيه الــدؤوب لالرتقــاء بجــودة
البحــث والتحليــل االقتصــادي ،وبــدوره المتنامــي فــي التنميــة
االقتصاديــة فــي فلســطين.

27

رعاية برنامج “وجد” لكفالة األيتام
قــدم البنــك رعايتــه لبرنامــج “وجــد” الــذي صمــم لمســاعدة أيتــام الحــرب األخيــرة عــام 2014
علــى قطــاع غــزة .ووصــل عــدد المســتفيدين مــن خدماتــه خــال هــذا العــام  2018حوالــي
 2070يتيــم ،مــن  644عائلــة ،عبــر تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع فــي عــدة مجــاالت شــملت التعليــم
والصحــة وتمكيــن الشــباب واألمهــات ،ومتابعــة أطفــال مقيميــن فــي مراكــز اإليــواء (معهــد
االمــل لأليتــام وقريــة  .) SOSوقــد تــم تنفيــذ األنشــطة فــي عــدد مــن المراكــز المجتمعيــة
ً
وفقــا للتوزيــع الجغرافــي لأليتــام ،حيــث تقــوم مؤسســة
موزعــة فــي محافظــات القطــاع
التعــاون بتنفيــذ المشــروع بدعــم مــن صنــدوق قطــر للتنميــة ومســاهمة البنــك وصنــدوق الحــاج

المساعي اإلنسانية

هاشــم عطــا الشــوا للوقــف الخيــري.

اســتمر البنــك فــي تقديــم مســاهمات إنســانية داخــل الوطــن وخارجــه ،حيــث تبنــى عــدة برامــج
ومشــاريع وشــراكات مــع جمعيــات خيريــة ومؤسســات مجتمعيــة تكفــل األيتــام واألطفــال وذوي
االحتياجــات الخاصــة ومســاعدة الحــاالت االجتماعيــة .ومــن أهــم مشــاريع المســاعي االنســانية للعــام
: 2018
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ومن الرعايات األخرى في مجال المساعي اإلنسانية:

من شركاؤنا في قطاع المساعي اإلنسانية:

مســاهمة بنــك فلســطين فــي رعايــة األســر المحتاجــة فــي قطــاع غــزة مــن خــال جمعيــة عطــاء فلســطين ومؤسســة التعــاون فــي المجتمــع
المدنــي خــال شــهر رمضــان.
وتمثــل الجانــب األول مــن جهــوده فــي المســاهمة فــي دعــم العائــات المحتاجــة عبــر تقديــم الدعــم لحملــة رمضــان التــي أطلقتهــا التعــاون مــع
بدايــة الشــهر الفضيــل تحــت شــعار “مــن صغــار المنتجيــن الــى بيــوت المحتاجيــن” ،عبــر شــراء محاصيــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن لتمكينهــم مــن
تســويق منتجاتهــم الزراعيــة ،وتقديــم هــذه المحاصيــل فــي ســال غذائيــة للعائــات المحتاجــة طــوال شــهر رمضــان المبــارك .كمــا تمكنــت الحملــة
حتــى االن مــن دعــم مــا يزيــد عــن  3000عائلــة محتاجــة عبــر تزويدهــا بــآالف الطــرود والســال الغذائيــة الطازجــة.
ومــن جانــب آخــر عمــل البنــك علــى تنفيــذ برنامــج آخــر مــن خــال جمعيــة عطــاء فلســطين ضمــن حملــة تحمــل اســم “رمضــان يجمعنــا بالحــب

جمعية عطاء فلسطين الخيرية
هــي جمعيــة غيــر ربحيــة ،تعمــل فــي بالبرامــج اإلغاثيــة والثقافيــة.
وتمكنــت بمســاعدة مجموعــة مــن المتبرعيــن علــى خلــق مؤسســة
تطوعيــة أهليــة مهنيــة قــادرة علــى العطــاء .وتجنيــد عــدد كبيــر مــن
المتطوعيــن والمتطوعــات ألداء جــزء كبيــر مــن خدمات الجمعيــة اإلغاثية،

والعطــاء” للعــام  16علــى التوالــي ،حيــث قامــت الجمعيــة وعبــر فرعهــا فــي غــزة بتوزيــع عــدد مــن الســات الغذائيــة الرمضانيــة علــى األســر األشــد
احتياجــا فــي قطــاع غــزة.
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إطالق العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
أطلــق بنــك فلســطين ضمــن برنامــج فلســطينية أول عيــادة ورديــة متنقلــة متخصصــة بالكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي ،وذلــك مــن خــال
مركــز دنيــا ألورام النســاء /جمعيــة لجــان العمــل الصحــي .بعــد تنفيــذ أول ماراثــون موســيقي فــي فلســطين بالشــراكة مــع فرقــة الثالثــي جبــران
الفلســطينية العالميــة ،حيــث تــم تنفيــذ محاضــرات توعويــة حــول أهميــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي وعمــل فحوصــات ماموغــرام /أشــعة
للنســاء فــوق  40عامـ ًـا فــي عــدد مــن البلــدات فــي محافظــة رام اللــه والبيــرة مــن ضمنهــا الطيبــة وكفــر عيــن وغبرهــا.

تمكين المرأة
شــكل االهتمــام بالمــرأة الفلســطينية اســتراتيجية هامــة مــن اهتمــام البنــك

هــذا وقــد أطلــق البنــك وضمــن برنامــج فلســطينية مــع شــركائه (مركــز دنيــا المركــز ألورام النســاء فــي الضفــة ،ومركــز العــون واألمــل لمرضــى
الســرطان فــي قطــاع غــزة) حملــة أكتوبــر للتوعيــة بأهميــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي تحــت شــعار “الكشــف المبكــر ..حيــاة” والتــي تأتــي
ضمــن الحملــة العربيــة الســنوية لمحاربــة هــذا المــرض.
ً
ً
حاشدا ،تخلله فعاليات توعوية مختلفة.
مهرجانا
أما في قطاع غزة ،فقد نظم البنك مع مركز العون واألمل

ونشــاطاته التــي هدفــت لتشــجيعها علــى المشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة
ـا عــن إطــاق برامــج
االجتماعيــة واالقتصاديــة بقطاعاتهــا المختلــف .ففضـ ً
مصرفيــة وماليــة تســاعدها علــى الدخــول فــي معتــرك الحيــاة اإلقتصاديــة،
قــام البنــك بتنفيــذ حمــات لتوعيتهــا بمختلــف المجــاالت الثقافيــة والصحيــة
واالجتماعيــة وغيرهــا ،والــذي انعكــس إيجابـ ًـا علــى المجتمــع بكافــة قطاعاتــه.
ويــرى البنــك بــأن تطــور المجتمعــات يأتــي عبــر تمكيــن المــرأة وإتاحــة المجــال
لــدور أكبــر للنســاء للمشــاركة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة
واالقتصاديــة .مــن أهــم مشــاريع تمكيــن المــرأة للعــام :2018
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ومن الرعايات األخرى في مجال تمكين المرأة

من شركاؤنا في مجال تمكين المرأة:

وقــع بنــك فلســطين ومنظمــة قــرى األطفــال  SOSفلســطين اتفاقيــة دعــم لبرنامــج تمكيــن األســرة التابعــة للمنظمــة ،بهــدف دعــم الســيدات
المســتفيدات ضمــن برنامــج التمكيــن األســري الــذي تقدمــه منظمــة قــرى األطفــال  SOSفلســطين ،مــن خــال الرؤيــة المشــتركة لبرنامــج فلســطينية
التابــع لبنــك فلســطين .مــن الجديــر بالذكــر أن منظمــة قــرى األطفــال  SOSفلســطين هــي جــزء مــن قــرى األطفــال  SOSالعالميــة والتــي تعمــل فــي
 135دولــة حــول العالــم.

جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان
هــي جمعيــة صحيــة إجتماعيــة فلســطينية غيــر ربحيــة ،أنشــأت فــي غــزة منــذ تســع ســنوات
ً
وتحديــدا النســاء المصابــات
وتتخصــص فــي تقديــم المســاعدة للمرضــى بكافــة المناحــي
بســرطان الثــدي والجمعيــة هــى األولــى فــي فلســطين وتعمــل علــى تحســين جــودة الحيــاة
لمريضــات الســرطان .وتقــدم خدماتهــا لـــ  3500مريضــة بالســرطان مــن خــال برنامــج الدعــم
النفســي واإلجتماعــي والرعايــة التلطيفيــة ،بجانــب برامــج للتوعيــة مــن بأهميــة الكشــف المبكــر
لســرطان الثــدي ،وتوفيــر المســتلزمات الصناعيــة البديلــة ،وتقديــم أنــواع مــن األدويــة الخاصــة.

مركز دنيا ألورام النساء
يقــدم دنيــا الخدمــات التشــخيصية المتميــزة فــي فلســطين التــى تســاعد علــى تشــخيص
األورام فــى المراحــل المبكــرة مــا يعنــي نســب شــفاء عاليــة مــن خــال إجــراء فحوصــات :أخــذ
الخزعــة مــن الثــدي بمســاعدة األلتراســاوند .وضــع عالمــة لمســاعدة الجــراح علــى تحديــد مــكان
الــورم قبــل العمليــة .وضــع عالمــة لتحديــد مــكان الــورم قبــل العــاج الكيمــاوي وتنظيــر عنــق
الرحــم وأخــذ خزعــة مــن عنــق الرحــم.
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302

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ،
وﺗﺤـــﺮص ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﺨﺪﻣـــﺔ
ﻟﻠﺠﻨﺴـــﻴﻦ ،وﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫـــﺪة ﻟﻠﻮﺻﻮل

أهم المشاريع في أرقام...

ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺒﻮس اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

77573
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ

 48094اﻧﺎث )(62%

اﻟـــﻰ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ ﻣﻬﻤﺸـــﺔ ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ.

195

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ

 29479ذﻛﻮر)(38%
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31

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

646

11

ﺑﻴﺎرة ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن
 26ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 6 ،ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

2157

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺑﻠﺪﻳﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺮوﻳﺔ

ﺑﻴﺎرة ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
ّ

5600

1400

ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ

ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

38
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ﻳﺘﻴﻢ

)اﻟﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ(

$

181

ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﺷﺎب/ة ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة 2014

32

14

10

أﺳﺮة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺟﺪ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﻳﺘﺎم

12
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﺗﻤﻜﻴﻦ 120ﺷﺎب/ة و 50

ﺗﻮﻓﻴﺮ 900

$

$

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ

اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟ ِـ57

ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ

أﻣﺎً

ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻟ ِـ

2038

ﻳﺘﻴﻢ/ة

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟ ِـ

2000

ﻃﻔﻞ/ة وﺳﻴﺪة

39

أﺳﺮة

اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ  /اﺗﺤﺎد ﻟﺠﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺳﻨﻮﻳﺎ:
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺤﺺ اﻷﺷﻌﺔ  /اﻟﻤﺎﻣﻮﻏﺮام
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2500إﻣﺮاة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﺎﻟﺔ
ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

50

ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ
ﻣﻨﺸﻮرة

اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ  8اﻟﻰ ﺷﻬﺮ 2018 / 10

129

30

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ

دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ

14

اﺳﺘﻘﺪام  2ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ

ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪرﻳﺲ

زﻳﺎرة  10ﻣﻨﺎﻃﻖ
)ﻗﻄﻨﺔ،اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،اﻟﻤﻐﻴﺮ،ﺗﺮﻣﺴﻌﻴﺎ،دﻳﺮ أﺑﻮ ﻣﺸﻌﻞ,
اﺑﻮ ﻓﻼح،ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻴﺮزﻳﺖ،ﻛﻔﺮ ﻣﺎﻟﻚ ،دﻳﺮ ﺟﺮﻳﺮ،رﻣﻮن(
 3ﺣﺎﻻت ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺧﺰع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎﻣﻮﻏﺮام

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ادارﻳﻴﻦ

 865ﻓﺤﺺ
ﻣﺎﻣﻮﻏﺮام

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

181

ﻣﺒﺘﻌﺚ وﻣﺒﺘﻌﺜﺔ
34

53%
ﻋﻠﻮم ﺻﺤﻴﺔ

40

بنك فلسطين

24%
ﻫﻨﺪﺳﺔ

إﻧﺎث

 66ﻣﺤﺎﺿﺮة
ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ

 147ذﻛﻮر

16%
إدارة واﻗﺘﺼﺎد
وﻋﻠﻮم ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5000إﻣﺮاة

6%
آداب

ﺗﺸﺨﻴﺺ  110ﺳﻴﺪة ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺄورام ﺣﻤﻴﺪة
 3ﺣﺎﻻت إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي

 1197ﻋﺪد اﻟﺤﻀﻮر

 275ﺗﺜﻘﻴﻒ ﻓﺮدي
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

1%
ﻋﻠﻮم ﺑﻴﺌﺔ
وﻣﻴﺎه

41

32
22

ﻧﺸﺎط ﺗﺪرﻳﺒﻲ

ﻧﺸﺎط

10

80
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ

ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺻﺪﻗﺎء
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ

ﻣﻌﺮض

ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻣﺸﺮوع " أﻳﺪ ﺑﺄﻳﺪ "

ﻧﺸﺎط ﺗﻄﻮﻋﻲ

411

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎون  /اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

15000
ﻃﺎﻟﺐ  /ة
164ذﻛﻮر

زاﺋﺮ

300

ﻗﻄﻌﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض

44

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود

247

إﻧﺎث

* ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  70٪ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ

40

زﻳﺎرة
ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض

14

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ

ﻣﻊ ﻧﺴﺎء ﻣﻄﺮزات

30

ﻣﺆﺳﺴﺔ

وﺷﺨﺺ ﺷﺮﻳﻚ

إﺻﺪار ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮض » ﻏﺰل اﻟﻌﺮوق :ﻋﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«
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43

ﻏﺰة ﺳﻜﺎي ﺟﻴﻜﺲ

50
2018-2017

اﺣﺘﻀﺎن 9

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  :اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

17

11000

60

)ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإدارة اﻷﻋﻤﺎل(

8031

ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ/ة

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺴﺎء وارﺷﺎدﻫﻢ:

5
 4ﻣﺴﺮﻋﺎت أﻋﻤﺎل ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻧﺴﺎء
 52%ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻫﻢ ﻧﺴﺎء
 3دﻓﻌﺎت ﺗﻢ ﺗﺨﺮﻳﺠﻬﺎ ﻣﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
ﺷﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻧﺴﺎء

44
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45

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻘﺪس

239

ﻧﺸﺎط ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ:
* اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
* اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ
* اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
* اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
* اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
* اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

46

بنك فلسطين

15

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻘﺪﺳﻴﺔ

290

ﻣﻌﻠﻢ  /ة

4400
ﻃﺎﻟﺐ  /ة

16-6

ﺳﻨﺔ

