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واصل بنك فلسطين تقديم إسهاماته المجتمعية وعطائه تجاه المشاريع التنموية في مختلف قطاعاتها في فلسطين وخارجها تماشيًا مع مجموعة قيم 
البنك في دعم نهج الشمول المالي وفي تحمل مسؤولياته المجتمعية. ونظرًا للحاجات المتزايدة للمجتمع، ورغبة البنك في دعم المزيد من المشاريع 

التنموية في فلسطين، فقد استمر البنك في تخصيص 6 % من ارباحه السنوية لدعم مشاريع وانشطة المسؤولية االجتماعية في شتى المجاالت. 
وتتركز مساهمات البنك السنوية في قطاعات مختلفة منها؛ التعليم والشباب واالبداع، والرياضة، والصحة والبيئة، الثقافة والفنون، والتنمية والشؤون 

االقتصادية وعالقات المغتربين والمساعي اإلنسانية، وتمكين المرأة. كما عمل البنك على تشجيع موظفيه على العمل التطوعي، من خالل المشاريع 
التنموية والمبادرات االنسانية التي يقودها مع المؤسسات الشريكة. 

التعليم والشباب واإلبداع 
يعتبر قطاع التعليم والشباب واالبداع من المقومات الرئيسية لتطور الدول وتعزيز حضورها الراقي حول العالم. ومن هذا المنطلق، أبدى بنك فلسطين 

اهتمامًا واضحًا بالتعليم ودعم الشباب وابداعاتهم ليكون لهذا الجانب الحصة االكبر من مساهمات البنك، حيث عمل البنك على دعم ابداعات الشباب 
وتشجيعهم على فكرة االبتكار والتطوير والريادة وزيادة المعرفة عبر تزويدهم بالمعلومات وتشجيعهم على اإلبداع والتفكير ومواكبة التطورات الحديثة 

حول العالم.

وقد كان لهذه المساهمات أثرها الواضح في فتح آفاق جديدة، وتعزيز مسيرة التعليم للشباب الفلسطيني بكافة مستوياتها، ليكونوا بناة فاعلين وقادرين على 
تحمل المسؤولية للنهوض بمجتمعنا في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفنية. ومن أهم المشاريع التعليمية التي دعمها البنك للعام 2016:

االستمرار بتنفيذ برنامج »زمالة« 
وهو برنامج أطلقه البنك للمساهمة في تطوير التعليم والكادر األكاديمي في الجامعات الفلسطينية بجميع تخصصاتها 
عبر ابتعاثهم في زيارات مهنية وتدريبية إلى الخارج لرفع مستوى األداء وتحقيق توجهات عملية لدى الطالب النخراطهم 

في سوق العمل وتلبية االحتياجات المطلوبة من الكفاءات البشرية. وخالل الدورات الخمسة السابقة، استفاد من المشروع 
120 باحثًا وأكاديميًا من 13 جامعة فلسطينية، في تخصصات مختلفة منها العلوم اإلنسانية واالقتصاد واآلداب وغيرها. 

ومن الرعايات األخرى في مجال التعليم والشباب واإلبداع

دعم برنامج »نهج« الخاص بتعزيز اإلبداع والتفكير لدى طالب المدارس اإلعدادية في مدينة القدس، وتأتي أهمية هذا البرنامج بالمساهمة في تعزيز   •  
مفهوم الريادة لدى الطلبة المقدسين في المرحلة األساسية.

•   استمرار تقديم التبرع لمؤسسة الرئيس محمود عباس التي تقوم بتقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في لبنان.  

صيانة ثالثة مدارس حكومية في غزة ضمن مشروع الصيانة الدورية  للمدارس الحكومية لعامه الثاني على التوالي بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة   •  
اإلنمائي.

رعاية مشروع إيد بإيد لجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، والذي يهدف إلى  إنتاج أعمال يدوية بسيطة من المطرزات تسوق للقطاع الخاص الفلسطيني،   •  
والتي تساهم في خلق مصدر مالي مساعد للطلبة من ذوي الدخل المحدود.

•  التبرع لتطوير قاعة المرحوم د. هاني الشوا بجامعة األزهر.  

دعم مؤسسة Gaza Sky Geeks، وهي مسرعة وحاضنة أعمال رائدة ومساحة عمل مشتركة ومركز تعليمي تكنولوجي يقوم بتحضيرالمطوريين   •  
ورياديي األعمال في غزة للمنافسة على مستوى عالمي.

الرياضة 
تسهم الرياضة بشكل كبير في تعزيز الصورة الحضارية للمجتمع الفلسطيني في مختلف دول العالم، باعتبارها لغة مشتركة بين الشعوب، ومن هذا 

المنطلق، قام البنك بتقديم دعمه ورعايته لهذا القطاع بما يشمل النوادي والبطوالت الرياضية، والمباريات الدولية مع منتخباتنا الفلسطينية وغيرها. من 
أهم المشاريع الرياضية التي ساهم البنك بدعمها للعام 2016:
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رعاية بنك فلسطين للكرة النسوية 
اهتم بنك فلسطين في العام الماضي برعاية الكرة النسوية، ومن بينها رعاية بطولة الدوري النسوي العام، والذي يشكل البطولة الرئيسية لكرة القدم 
النسوية في فلسطين، بمشاركة األندية النسوية، وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع سياسة البنك بتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية ودعمها في مختلف 

مجاالت الحياة. 

ومن الرعايات األخرى في مجال الرياضة: 

• االستمرار في دعم أنشطة نادي هالل القدس.

• االستمرار في رعاية النادي األهلي الرياضي.

• استمرار دعم البنك لنادي غزة الرياضي.

• رعاية ماراثون فلسطين الرابع بمشاركة ما يقارب ال 3000 عداء.

الصحة والبيئة 
واصل البنك في العام 2016 مساهماته الكبيرة دعمًا للقطاع الصحي والحفاظ على البيئة، حيث أنهما يشكالن قطاعًا هامًا ومستدامًا لحياة المواطنين، 

وكان من الواجب طوعًا أن يساهم البنك في دعمها لما يشكل ذلك من فائدة كبيرة على المدى البعيد وعلى المستوى الوطني. ومن أهم المشاريع الصحية 
التي دعمها البنك للعام 2016:

استمرار حملة »بدي أسمع«
وهي حملة أطلقها البنك بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني لمساعدة ذوي االعاقة السمعية لجمع 1000 سماعة أذن للحاالت االجتماعية، في 

حين التزم البنك بالتبرع بـ 100 ألف دوالر، باإلضافة إلى تكاليف الحملة اإلعالمية الخاصة بتشجيع المواطنين على التبرع للحملة. 

ومن الرعايات األخرى في مجال الصحة والبيئة: 

•    رعاية مشروع فصل النفايات الصلبة - لبلدية رام اهلل.

•   واصل البنك تنفيذ اتفاقيته مع مركز رواق للتراث المعماري والذي يعمل على ترميم المباني التاريخية المميزة في فلسطين للمساهمة في الحفاظ 
عليها وتعزيز وجودها كأماكن تاريخية وحضارية فلسطينية، عبر مشاريع توّثق المواقع المعمارية التراثية في فلسطين.           

•    تنفيذ اتفاقية مع اتحاد العمل الزراعي للتعاون المشترك لدعم بنك البذور البلدية وتنشيط قطاع الزراعة وتطوير المحاصيل الزراعية واالنتاجية في الضفة الغربية.

•    افتتاح غرفتي عمليات متخصصة لجراحة الوجه والفكين و الجمجمة في مجمع فلسطين الطبي، وذلك ضمن الشراكة مع مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد. 

•    رعاية بعثة طبية تأتي إلى فلسطين سنويًا إلجراء عمليات جنبًا إلى جنب مع أطباء فلسطينيين في شتى المجاالت الطبية، وذلك ضمن اتفاقية البنك مع 
اتحاد ابناء رام اهلل في الواليات المتحدة.

• التبرع لنادي شباب اريحا لتأهيل ملعب النادي ومحيطه.

• التبرع  لنادي هالل أريحا. 

•  التبرع  لفريق نادي العيزرية.
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الثقافة والفنون 
تلعب الثقافة الحصة األكبر في نهضة المجتمع وتطوره ودفع عجلته نحو الرقي في شتى المجاالت العلمية والفكرية واألدبية. فهي إحدى مقومات الهوية 

الفلسطينية وجزء من مهمة الحفاظ على ميراث أجدادنا. ولذا، ارتأى البنك تعزيز ودعم النشاطات والحركة الثقافية في فلسطين عبر دعم العديد من 
الرعايات لمختلف الفعاليات الثقافية والمهرجانات والمعارض التي تجسد هويتنا وتضيء ذاكرتنا، باإلضافة إلى تكريم مبدعينا ومبتكرينا وشعرائنا. ومن 

أهم المشاريع الثقافية التي دعمها البنك للعام 2016:

دعم معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى
االستمرار بتقديم الدعم لمعهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى، وذلك برعاية العديد من العروض الثقافية والموسيقية من ضمنها عرضًا لألوركسترا 

الوطنية الفلسطينية. ومهرجان ليالي الميالد ومهرجان البحر والحرية.

الرعايات في مجال الثقافة والفنون: 

•    رعاية مهرجان فلسطين لألدب لعام 2016،  والذي يتضمن عروضًا تخص الحياة الثقافية في فلسطين.

•   رعاية حفل “عشاء خيري”  لجمع التبرعات لدعم منتدى الفنانين الصغار.

•   استمرار دعم البنك لمركز يبوس الثقافي، ويعتبر هذه الدعم استثمارًا ثقافيًا يهدف لبناء وترسيخ الثقافة الوطنية الفلسطينية في قلب مدينة القدس 
لتعزيز مستوى الحضور الثقافي العربي وتجذره في المدينة المقدسة.

•    استمرار المساهمة في أنشطة فرقة الفنون الشعبية.

•  رعاية مجموعة من المهرجانات الثقافية التي كرست الهوية الفلسطينية واستعادت تاريخ وعراقة شعبنا الفلسطيني. 
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مشروع البيارة 
واصل بنك فلسطين تنفيذ مشروع »حدائق البيارة«، في جميع المحافظات الفلسطينية ليوفر مكانًا  آمنًا لألطفال يتالءم مع احتياجاتهم الترفيهية وصحتهم 

البدنية. بمساهمة مؤسسات شريكة في داخل الوطن وخارجه، منها مؤسسة التعاون ومنى وباسم حشمه. فقد تم تشييد عدد من الحدائق الترفيهية 
لألطفال في عدة مناطق من ضمنها ؛ بلدات العيزرية قضاء مدينة القدس، وترمسعيا ودير دبوان وبيرزيت شمال غربي مدينة رام اهلل باإلضافة إلى تل 

الهوا وخانيونس ودير البلح في قطاع غزة. 

ومن الرعايات األخرى في مجال التنمية والشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين: 

•    استمرار التبرع لمعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، حيث يعمل في مجال التنمية االقتصادية وتعزيز المشاركة العامة في صياغة 
القرارات والسياسات االقتصادية واالجتماعية في فلسطين.

•    تقديم الرعاية الرئيسية لحفل جائزة مصدر فلسطين للعام 2016 بتنظيم من مركز التجارة الفلسطيني )بال تريد(.

•    اختتام مشروع بناء القدرات المهنية ألبناء الصيادين في قطاع غزة، حيث هدف المشروع إلى توفير تدريب مهني نوعي لعدد من أبناء العاملين في قطاع 
الصيد والمهن المساعدة.

•   رعاية المؤتمر  السنوي الخامس لفلسطيني االغتراب ضمن الشراكة مع مؤسسة األراضي المقدسة المسيحية المسكونية.

•   رعاية مؤتمر المغتربين ضمن اتفاقية البنك مع اتحاد أبناء رام اهلل في الواليات المتحدة.

التنمية والشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين 
تتشعب الجوانب التنموية في فلسطين لتشكل خططًا لمشاريع تساهم في تعزيز النمو، والتخفيف من حدة البطالة. أما خارج الوطن، فقد طالت يد البنك 
لتشمل تقديم دعم للفعاليات التي تستقطب فلسطينيين مغتربين ومستثمرين في العالم العربي ايضًا، إلحداث نقلة نوعية على صعيد تطوير االقتصاد 

والمشاريع األخرى، ومن أهم المشاريع التي دعمها البنك في هذا المجال في العام 2016: 
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أطول حفل فني 
مع كوكبة من الفنانين

المساعي االنسانية
في المجاالت اإلنسانية، استمر البنك في تقديم المساهمات اإلنسانية داخل الوطن وخارجه، ليتبنى عدة برامج ومشاريع وشراكات مع جمعيات خيرية 

ومؤسسات مجتمعية تكفل األيتام واألطفال وذوي االعاقة ومساعدة الحاالت االجتماعية. ومن أهم المشاريع التي دعمها البنك في هذا المجال في العام 
 :2016

رعاية برنامج »وجد« لكفالة أيتام الحرب األخيرة على غزة
قدم البنك رعايته لبرنامج »وجد« الذي صمم لمساعدة أيتام الحرب األخيرة عام 2014 على قطاع غزة، والذي يهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة والمستدامة 

لنحو 2,128 من األطفال األيتام الذين فقدوا أحد الوالدين أو العائلة بأكملها نتيجة العدوان على القطاع. وتشمل المجاالت التي يغطيها المشروع؛ التعليم 
والصحة والتدريب والتأهيل، وغيرها. حيث تقوم مؤسسة التعاون بتنفيذ المشروع بدعم من صندوق قطر للتنمية ومساهمة بنك فلسطين وصندوق الحاج 

هاشم عطا الشوا للوقف الخيري.

ومن الرعايات األخرى في مجال المساعي اإلنسانية:  

•  تنظيم مجموعة من اإلفطارات الرمضانية لأليتام في مختلف مدن الضفة وغزة بمشاركة أكثر من 3000 يتيم.

•  االستمرار في الشراكة الخيرية مع جمعية عطاء فلسطين التي تقدم خدمات إنسانية في مختلف محافظات الوطن.

•  رعاية البنك لماراثون غزة في الواليات المتحدة التابع لجمعية أصدقاء األونروا، والذي يذهب ريعه لدعم برامج صحية في غزة.

تمكين المرأة
احتلت المرأة الفلسطينية حيزًا هامًا من اهتمام البنك ونشاطاته التي هدفت لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الحياة االجتماعية واالقتصادية بقطاعاتها 

المختلفة. ففضاًل عن إطالق برامج مصرفية ومالية تساعدها على الدخول في معترك الحياة االقتصادية، قام البنك بتنفيذ حمالت لتوعيتها بمختلف 
المجاالت الثقافية والصحية واالجتماعية وغيرها، والذي انعكس إيجابًا على المجتمع بكافة قطاعاته. ويرى البنك بأن تطور المجتمعات يأتي عبر تمكين 

المرأة وإتاحة المجال لدور أكبر للنساء للمشاركة في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية. ومن أهم المشاريع التي دعمها البنك في هذا المجال 
في العام 2016: 

إطالق حملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي
أطلق البنك للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع مركز دنيا التخصصي ألورام النساء التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي و جمعية برنامج العون واألمل 

لرعاية مرضى السرطان حملة توعوية متميزة تحت عنوان “ أنت الحياة. افحصي وطمنينا “، وذلك ضمن حملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ومن الرعايات األخرى في مجال تمكين المرأة:    

•  رعاية سباق اليوم الوردي النسائي، وذلك دعمًا للجهود التوعوية لمكافحة مرض سرطان الثدي وضمن فعاليات شهر اكتوبر التوعوي بمرض سرطان 
الثدي.

•  أطلق بنك فلسطين بالتعاون مع شريكه الثقافي فرقة الثالثي جبران أول ماراثون موسيقي خيري » ماراثون الثالثي جبران« إنطالقًا من مسؤوليته 
االجتماعية والذي صاحبه حملة إعالمية كبيرة بهدف جمع تبرعات لصالح مرضى سرطان الثدي، و بهدف التوعية حول هذا المرض في 

فلسطين.

هذا وتم تنظيم الماراثون الموسيقي على هامش الحملة التي يرعاها البنك سنويًا للتوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي، والمساعدة في 
القضاء على المرض في فلسطين، بمشاركة نخبة من الفنانين الفلسطينيين المبدعين في مجاالت الكتابة والغناء والعزف وبالشراكة مع جمعية الهالل 

األحمر الفلسطيني ومركز دنيا التخصصي ألورام النساء.
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مركز رواق
للمعمار الشعبي

تأهيل 5 مباني تاريخية 
ضمن برنامج خمسون 

قرية تاريخية 

ترميم 5 مراكز مجتمعية

بيت اكسا
يطا
جبع

دير غسانة
رنتيس

الخان المملوكي
متحف االسيرة الشمالية

دير عك الخضر
نادي عارورة الشبابي

جمعية التعاون
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38839
طالب مستفيد

الفئات المستهدفة
172 مدرسة

58 جامعة وكلية
52 مركز شبابي

 600
متطوع

المناطق الجغرافية

رام الله
نابلس
الخليل

طولكرم
سلفيت
قلقيلية

غزة
خانيونس

جنين
القدس
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12000

11
محافظة

 600
فرصة عمل
 تم توفيرها

30
بيارة تم افتتاحها 

حتى اآلن

طفل يستفيدون سنويًا
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برنامج وجد لرعاية أيتام
العدوان على غزة 2014

المستفيدون

2114 يتيم

 مؤسسة
مستفيدة

توفير 220 
فرصة عمل

1600
يتيم وأم استفادوا 

من الخدمات الصحية

1977
 يتيم استفاد من
خدمات التعليم

112
 شاب استفاد

من تدريبات بناء القدرات

21

646 أسرة
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برنامج زمالة 
لالبتعاث 
الجامعي

مبتعث ومبتعثة

ورقة بحثية منشورة

120

13
جامعة فلسطينية

58 العلوم الصحية والحياتية   4حقوق 

30 الهندسة والتكنولوجيا واالتصاالت

28 اإلدارة واالقتصاد والعلوم المالية والمصرفية

 دولة
مستضيفة

 20

42

الفئة المستهدفة
اساتذة جامعيين

مساعدي البحث والتدريس
مهندسين

اداريين
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 150مبادرة ريادية
طالب وطالبة
من المراحل 
األساسية

 12 

 مدارس حكومية وغير حكومية 

15 
مرشدًا تربويًا

وموظفًا إداريًا 

6
مدرسة دار الطفل العربي                     مدرسة ذكور علي بن أبي طالب

الكلية اإلبراهيمية في القدس              مدرسة الفرير الثانوية

مدرسة النظامية الثانوية للبنات            مدرسة النهضة
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تم تشخيص  33 سيدة 
مصابة بسرطان الثدي

ثلثهم في المراحل المبكرة

حملة على مستوى اقليمي بالشراكة
مع مؤسسات في 5 دول عربية

ماراثون اليوم الوردي
ماراثون الثالثي جبران

 االيام المفتوحة في الجامعات والمدارس
والنوادي والجمعيات

  

استفادت 495 
امرأة من الدعم االجتماعي

 التعزيز والتثقيف المجتمعي
 حول الكشف المبكر

 عن سرطان الثدي

 اكثر من 88
ورشة توعوية

 حضور اكثر من 2072
امرأة للورشات

1545 فحص 
( تشخيص لسرطان الثدي)

تشخيص اكثر من 700 
سيدة مصابة بأورام حميدة

فعاليات حملة أكتوبر
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أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية في الشرق األوسط لعام 2015

EMEA Finance من مؤسسة
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ميزانية المسؤولية االجتماعية خالل السنوات الماضية:


