


تأثيرشراكاتقيم 

دعم التنمية ومواجهة جائحة كورونا 
ــن  ــد م ــر العدي ــطين عب ــي فلس ــة ف ــة اإلقتصادي ــم التنمي ــي 2020 بدع ــام الماض ــي الع ــه ف ــطين بعطائ ــك فلس ــتمر  بن اس
المشــاريع التــي يقودهــا مــع المؤسســات الشــريكة. وبســبب الظــروف اإلقتصاديــة والصحيــة التــي شــهدها العــام الماضــي 
بفعــل جائحــًة كورونــا التــي أَثــرت ســلبًا علــى مختلــفِ مجــاالتِ الحيــاةِ. فقــد ضاعــف البنــك مــن إســهاماته فــي العديــد مــن 
القطاعــات التنمويــة المتأثــرة بالجائحــة فــي داخــل فلســطين تماشــيًا مــع مجموعــة مــن القيــم واألخالقيــات التــي انتهجهــا 
البنــك تجــاه المشــاريع التــي تلبــي احتياجــات المجتمــع الفلســطيني وعبــر تحمــل مســؤولياته اإلنســانية. كمــا اســتمر البنــك 

فــي تخصيــص مــا يقــارب 5% مــن أرباحــه الســنوية لدعــم مشــاريع وأنشــطة المســؤولية اإلجتماعيــة. 

وكانــت مســاهمات بنــك فلســطين متركــزة فــي قطاعــات الصحــة بشــكل رئيســي باإلضافــة الــى التنميــة ومحاربــة الفقــر، 
والمســاعي اإلنســانية ودعــم العمــال المتعطليــن عــن العمــل. 

العالقات واإلمكانيات المتوفرة في صد الجائحة
وضــع البنــك كل إمكانياتــه الماديــة والمعنويــة، وعالقاتــه وطواقمــه وقنواتــه اإلعالميــة واإللكترونيــة، والخبــرات التــي 

ــطين.  ــي فلس ــارها ف ــن انتش ــد م ــة والح ــة الجائح ــة لمواجه ــود المبذول ــاندة الجه ــاالت، لمس ــي كل المج ــا ف يمتلكه

كمــا وقــام البنــك بتكثيــف اتصاالتــه مــع المغتربيــن، والمســاهمين، والمســتثمرين ضمــن شــبكة عالقاتــه القويــة المنتشــرة 
ــا  ــدة، ومكتبن ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي بدول ــن: دب ــي كل م ــه ف ــة ل ــة التابع ــب التمثيلي ــالل المكات ــن خ ــم وم ــول العال ح
ــز المــوارد الماليــة إلســناد القطــاع  ــا، مــن أجــل تعزي التمثيلــي فــي "ســانتياغو" بالعاصمــة تشــيلي، الذيــن اســتجابوا لطلبن

ــرة . الصحــي الفلســطيني فــي هــذه الفت
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دعم حملة "فلسطين بتناديكم" لمواجهة وباء الكورونا بالشراكة مع 
التعاون بقيمة ربع مليون دوالر 

حيـــث وقـــع البنك مذكرة تفاهـــم مع مؤسســـة "التعاون" لدعم حملـــة "فلســـطين بتناديكم" إلغاثة أهلنـــا في فلســـطين لمواجهة وباء 
الكورونـــا عبـــر تبرع البنـــك بقيمـــة 250,000 دوالر أمريكي كجزء من مســـاهماته وجهـــوده المبذولة عبـــر الوقوف الى جانـــب المجتمع 
والقطـــاع الصحي فـــي هذه الضائقة التي يعيشـــها بســـبب جائحة كورونـــا. حيث تم تخصيصها لدعم شـــبكة مستشـــفيات القدس من 
جهـــة ولدعـــم أهلنا في قطاع غـــزة من جهة أخرى بنـــاًء على االحتياجات اآلنيـــة والطارئة. كما قامـــت التعاون بتوفير مبلـــغ مماثل لمبلغ 

المنحـــة )250,000 دوالر امريكي( تخصـــص لنفس األهداف.

تســـلم وزارة الصحـــة أجهـــزة تنفـــس اصطناعـــي بدعـــم مـــن الجالية 
الفلســـطينية في تشـــيلي 

وقـــد تســـلمت وزارة الصحة الفلســـطينية، 22 جهـــاز تنفس اصطناعـــي، من مؤسســـة "التعاون"، بتبرع مـــن الجالية الفلســـطينية في 
تشـــيلي من خالل مؤسســـة بيليـــن 2000 وبجهود من بنك فلســـطين. وجرى تســـيلم األجهزة في مقـــر وزارة الصحـــة بمدينة رام اهلل. 
ليأتـــي هـــذا الدعم المقدم لـــوزارة الصحة ضمـــن حملة "فلســـطين بتناديكـــم" التي أطلقتهـــا "التعاون" وســـاهم بها البنك اســـتجابة 

لألوضـــاع المســـتجدة مع انتشـــار جائحة "كورونـــا" وضرورة التحـــرك العاجل لدعم القطـــاع الصحي. 



مليون شيكل لمساندة العمال المتعطلين عن العمل جراء فايروس 
كورونا

مليون شيكل لمساعدة العائالت المنكشفة جراء الجائحة 

خصصــت مجموعــة بنــك فلســطين الماليــة 500 ألــف شــيكل مــن 
ــن عــن العمــل بســبب  ــال المتعطلي ــح برنامــج العم ــا لصال تبرعاته
ــو  ــص موظف ــا خص ــطين، فيم ــي فلس ــا ف ــروس كورون ــي في تفش
وموظفــات المجموعــة تبرعاتهــم البالغــة قيمتهــا 500 ألــف شــيكل 
لصالــح برنامــج وزارة العمــل لدعــم العمــال المتعطليــن تحــت شــعار 

“مــن العمــال للعمــال” وعبــر صنــدوق “وقفــة عــز”. 

ــة  ــدوق “وقف ــة وصن ــة اإلجتماعي ــع وزارة التنمي ــك م ــع البن ــا وق كم
عــز” اتفاقيــة لتوفيــر مســاعدات لألســر العفيفــة وقائمــة المعوزيــن 
المســجلين لــدى ســجالت وزارة التنميــة اإلجتماعيــة فــي جميــع 
البنــك بقيمــة مليــون شــيكل،  الوطــن. حيــث تبــرع  محافظــات 
والــذي يأتــي كجــزء مــن تبــرع مجموعــة بنــك فلســطين لدعــم 
ــا  ــروس كورون ــي فاي ــل تفش ــي ظ ــي ف ــاني واإلغاث ــاع اإلنس القط
فــي فلســطين. حيــث تأتــي هــذه المســاهمة تكريســًا للجهــود 
التــي تبــذل فــي مواجهــة جائحــة كورونــا والحــد مــن انتشــارها 
ــان  ــبكة األم ــود وش ــم والصم ــوارد للدع ــر م ــطين، وتوفي ــي فلس ف

االجتماعــي للشــرائح المتضــررة مــن هــذا الوبــاء. 
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حملة إعالمية بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين تحت عنوان “معًا 
نستطيع بالتطوع” 

ــدد  ــك وع ــق البن ــام، أطل ــذا الع ــن له ــي للمتطوعي ــوم الدول ــوان للي ــدة كعن ــم المتح ــه األم ــذي أعلنت ــوع” ال ــتطيع بالتط ــًا نس ــعار “مع ــت ش تح
مــن منظمــات األمــم المتحــدة العاملــة فــي فلســطين، والوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي PICA، وعــدد مــن المؤسســات حملــة إعالميــة 
لشــكر المتطوعيــن والمتطوعــات علــى المســاهمات المقدمــة فــي إطــار االســتجابة لجائحــة كورونــا، باإلضافــة إلــى تشــجيع وتوعيــة المجتمــع 
الفلســطيني بأهميــة التطــوع كقيمــة أخالقيــة ووطنيــة تســهم فــي دعــم الجهــود المبذولــة لمســاعدة المجتمــع فــي مختلــف مجــاالت العمــل 

اإلنســاني والتنمــوي واالســتجابة للمخاطــر.

وأطلقــت الحملــة تزامنــًا مــع اليــوم الدولــي للمتطوعيــن، حيــث انطلقــت الفعاليــات عبــر وســائل إعالميــة وافتراضيــة التزامــًا بالتعليمــات الصحيــة 
ــات علــى المشــاركة  ــة إنســانية تحفــز الشــباب ومختلــف الفئ ــة مجتمعي ــا. انســجامًا مــع رؤيــة الشــركاء بتنمي فــي ظــل تفشــي جائحــة كورون
الفاعلــة فــي التغييــر اإليجابــي وتقديــم المســاعدة لجميــع الفئــات المحتاجــة، ال ســيما الفئــات المهمشــة والمعرضــة للمخاطــر واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة. وســلطت الحملــة بشــكل أساســي الضــوء علــى المتطوعيــن والمتطوعــات فــي القطــاع الصحــي الذيــن مــا زالــوا يبذلــون جهــودًا كبيــرة 

مــن أجــل حمايــة مجتمعنــا مــن اإلصابــة بفايــروس كورونــا وتبعاتــه المختلفــة، معرضيــن حياتهــم وأنفســهم للخطــر. 



نظــم بنــك فلســطين مؤتمــر منهجيــة القيــم فــي القطــاع المصرفــي بالشــراكة مــع التحالــف العالمــي للبنــوك الملتزمــة بالقيــم فــي مدينــة رام اهلل 
بحضــور الســيد بيتــر بلــوم رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للتحالــف العالمــي للقيــم، وبمشــاركة عــدد مــن الخبــراء األجانــب ورجــال األعمــال 
ــام  ــي نظ ــم ف ــتدامة للقي ــة مس ــاد منهجي ــر العتم ــا المؤتم ــث دع ــي. حي ــع المدن ــاص والمجتم ــاع الخ ــة والقط ــي الحكوم ــؤولين ف ــطينيين والمس الفلس
العمــل المصرفــي فــي فلســطين عبــر تبنــي سياســات وإجــراءات تســهم فــي تطويــر عمــل القطــاع المصرفــي والتأميــن ومؤسســات القطــاع الخــاص 
الفلســطيني، وصــواًل لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة شــاملة فــي فلســطين. ويؤكــد البنــك مــن خــالل هــذا المؤتمــر رغبتــه بتعميــم أهميــة القيــم 
فــي منظومــة المصــارف الفلســطينية خاصــة أن غالبيــة المصــارف الفلســطينية مدركــة لواقــع العمــل فــي فلســطين وأخالقياتــه وظروفــه. وتشــجيع 
ــطينية  ــرأة الفلس ــم الم ــر دع ــة، عب ــة واالجتماعي ــر البيئي ــزام بالمعايي ــتدام واإللت ــل المس ــادئ التموي ــاد مب ــى اعتم ــارف عل ــة والمص ــات المالي المؤسس
والشــباب واألطفــال، والتأثيــر اإليجابــي علــى المجتمــع مــن خــالل مشــاريع المســؤولية االجتماعيــة وتشــجيع التطــوع فــي األعمــال المجتمعيــة. واالهتمــام 

بشــرائح مجتمعيــة مهمشــة خــارج إطــار الخدمــة المصرفيــة. 

تنظيم مخيمات برمجة شتوية للشباب )مخيمات جيل كود(
نظمــت وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بدعــم مــن بنــك فلســطين مخيمــات البرمجــة الشــتوية )مخيمــات جيــل كــود( والتــي جــاءت بهــدف تزويــد 
األطفــال بالمعرفــة والخبــرة والمهــارات التكنولوجيــة واســتخدام أدواتهــا الحديثــة بالشــراكة مــع وكالــة الغــوث وبتنفيــذ مؤسســة جيــل كــود. حيــث تــم 
إطــالق مخيمــات البرمجــة الشــتوية فــي 19 مخيــم فلســطيني فــي كافــة مناطــق الضفــة الغربيــة والقــدس بالتعــاون مــع غلوبــال شــيبرز فــرع القــدس 
وبمشــاركة مــا يزيــد عــن 400 طالــب وطالبــة، وهــي سلســلة مبــادرات مجتمعيــة منبثقــة عــن المنتــدى اإلقتصــادي العالمــي. ويهــدف المشــروع الــى 
تعزيــز التوعيــة لــدى الشــباب الفلســطيني وتجهيــز الشــباب صغــار الســن للمســتقبل مــن خــالل تزويدهــم بالمهــارات التقنيــة واإلبداعيــة الالزمــة لخلــق 

جيــل واعــي تكنولوجيــًا وابداعيــًا وقــادر علــى حــل المشــاكل بمنطــق وتعزيــز التعلــم الذاتــي لديهــم فــي هــذا المجــال. 

مؤتمر حول منهجية القيم في العمل المصرفي بالشراكة مع التحالف 
العالمي للبنوك الملتزمة بالقيم 



ــك  ــة وبن ــن وزارة الصح ــا بي ــراكة م ــراض، وبالش ــة واألم ــكل األوبئ ــالج ل ــي الع ــة ه ــة، وأن الوقاي ــاس الوقاي ــي أس ــة ه ــأن التوعي ــًا ب إنطالق
فلســطين والوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي “بيــكا”، وعــدد مــن المنظمــات األمميــة، فقــد تــم إطــالق حملــة وطنيــة للتوعيــة حــول أهميــة 
الوقايــة مــن اإلصابــة بعــدوى فايــروس كورونــا المنتشــر حاليــًا فــي معظــم دول العالــم تحــت عنــوان “إلتزامــك.. مســؤوليتك لتحمــي عيلتــك”. 

وهدفــت الحملــة إلــى رفــع الوعــي لكافــة فئــات المجتمــع الفلســطيني مــن العمــال وكبــار الســن واألمهــات واألطفــال والموظفيــن وذوي 
ــع.  ــرائح المجتم ــن ش ــاًل م ــل دخ ــة واألق ــة لإلصاب ــر عرض ــة واألكث ــات الخاص االحتياج

إطالق حملة كبيرة للتوعية حول أهمية الوقاية من فايروس كورونا 

تكريم وزيرة الصحة وتقديم تبرع بـ 1.5 مليون شيكل للوزارة لمواجهة 
جائحة كورونا 

كــرم بنــك فلســطين معالــي وزيــرة الصحــة الدكتــورة مــي كيلــة، وذلــك تقديــرًا لجهودهــا وجهــود الــوزارة والطواقــم الطبيــة فــي تجنيــب مجتمعنــا 
وأبنــاء شــعبنا جائحــة كبيــرة كان يمكــن أن يتضــرر كثيــرًا منهــا. وجــاء هــذا التكريــم علــى هامــش توقيــع اتفاقيــة لدعــم وزارة الصحــة مقــدم مــن 

مجموعــة بنــك فلســطين بقيمــة 1.5 مليــون شــيكل مــن خــالل صنــدوق وقفــة عــز.

المسؤولية اإلجتماعية واإلستدامة



حملة “أكتوبر” للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

ــة الكشــف  ــة بأهمي ــر” للتوعي ــة “أكتوب ــك لدعــم النســاء الفلســطينيات، حمل ــذي ينفــذه البن ــك فلســطين وضمــن برنامــج فلســطينية ال ــق بن أطل
المبكــر عــن ســرطان الثــدي، ضمــن الحملــة العالميــة الســنوية لمكافحــة هــذا الــورم والحــد منــه ومــن مضاعفاتــه بيــن النســاء. وأطلقــت الحملــة 
فــي فلســطين تحــت عنــوان “3800.. مــش مجــرد رقــم..” وذلــك لتشــجيع النســاء مــن مختلــف األعمــار إلجــراء فحــص الكشــف عــن هــذا المــرض. 
ويعنــي الرقــم 3800 عــدد اإلصابــات التــي أصيبــت بــه نســاء مــن فلســطينيات الضفــة وقطــاع غــزة بســرطان الثــدي خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة.

وأطلــق البنــك الحملــة بالشــراكة مــع اتحــاد لجــان العمــل الصحــي مــن خــالل مركــز دنيــا ألورام النســاء فــي رام اهلل، وبرنامــج العــون واألمــل لرعايــة 
مرضــى الســرطان فــي قطــاع غــزة للعــام التاســع علــى التوالــي. وقــد قــام البنــك بتقديــم مســاعدات ماليــة لتغطيــة تكاليــف عــدد مــن الفحوصــات 

الخاصــة مــن النســاء مــن الحــاالت اإلجتماعيــة.

وكان لهــذه الحملــة معانــي ســامية يمكــن أن تنقــذ العديــد مــن نســائنا مــن خطــر كبيــر جــراء إمكانيــة اإلصابــة بالمــرض، وتنقــذ ســعادة أســرنا 
مــن هــذا المــرض. حيــث أن المشــاركة دائمــًا بتشــجيع نســائنا لعمــل الفحــص ســيكون ســببًا فــي إنقــاذ عائــالت ونســاء مــن مجتمعنــا. ووبســبب 
الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها فلســطين والعالــم فــي ظــل جائحــة كورونــا،  جــرت فعاليــات الحملــة تزامنــا مــا بيــن الضفــة وغــزة عبــر وســائل 
اإلعــالم المختلفــة واإللكترونيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص. فــي حيــن تــم إلغــاء الفعاليــات التجمعيــة التزامــًا بالتعليمــات الخاصــة الصــادرة عــن 

ــة.  وزارة الصح



المسؤولية اإلجتماعية واإلستدامة

حملة للتوعية حول أهمية الوقاية من اإلصابة بالسكري

أطلــق بنــك فلســطين ومؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي حملــة توعويــة للحــد مــن اإلصابــة بمــرض الســكري فــي فلســطين ضمــن 
الحملــة الوطنيــة لمكافحــة الســكري. وتأتــي هــذه الحملــة  تزامنــا مــع اليــوم العالمــي للســكري الــذي صــادف الرابــع عشــر مــن نوفمبــر تشــرين الثانــي 
العــام الماضــي. واشــتملت  الحملــة علــى مجموعــة مــن المنشــورات التوعويــة عبــر مختلــف وســائل اإلعــالم واألدوات التــي يســتخدمها البنــك لتعزيــز 
وصــول المعلومــات والنصائــح ألكبــر شــريحة. كمــا تضمنــت  النصائــح مجموعــة معلومــات توعويــة تشــجع المواطنيــن والمجتمــع للتقيــد بهــا للوقايــة 

مــن اإلصابــة بالســكري، منهــا؛ مــا هــو متعلــق بالتغذيــة الصحيــة، وممارســة التماريــن الرياضيــة وغيرهــا مــن النصائــح. 

استمرت العيادة الوردية بعملها خالل الجائحة لتقديم الفحص 
المبكر للنساء للوقاية من سرطان الثدي

لوحات اعالنية في كل مدينة


