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معا ً نؤثر

نهجنا نحو االستدامة

المسؤولية االجتماعية  ...ضمن منهجية االستدامة

ال ُيعــد االلتــزام بالمســؤولية االجتماعيــة مجــرد شــعار اتخــذه بنــك فلســطين ،وإنمــا نهجـا ً مدروسـا ً نحــو تعز يــز االســتدامة يف العديــد مــن القطاعــات ،يؤكــد البنــك
مــن خاللــه التزامــه تجــاه مجتمعــه كجــزء مــن البنيــان الفلســطيني ،منســجما ً مــع رؤيتــه ودوره كمؤسســة مصرفيــة فلســطينية رائــدة وملتزمــة يف تطويــر القطــاع
المصــريف والمشــاركة يف النهــوض باالقتصــاد الفلســطيني وتمكيــن المجتمــع ،لتتكامــل رســالته التــي انطلــق بهــا منــذ تأسيســه عــام .1960
وبــكل حــرص يعمــل بنــك فلســطين بتكامــل وشــرا كة مــع الجميــع ،منشــئا ً قاعــدة واســعة مــن الشــرا كات المســتدامة مــع مختلــف القطاعــات ،ومســتهدفا ً
كافــة الشــرائح .كمــا يركــز اهتمامــه علــى خلــق فــرص التمكيــن والتأثيــر المســتدام ،متبنيـا ً مبــادئ االســتدامة يف ممارســاته وأنشــطته الداخليــة والخارجيــة علــى
الســواء.

شراكات تنموية لخدمة المجتمع

يلتــزم بنــك فلســطين بالمشــاركة يف البنــاء والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وذلــك عبــر تخصيــص حــوايل  5%مــن أرباحــه الســنوية لدعــم مشــاريع ومبــادرات
المســؤولية االجتماعيــة ،ملتزمـا ً بق َيمــه المتمثلــة يف مبــادئ الحوكمــة والشــفافية والتأثيــر المجتمعــي واالقتصــادي المســتدام ،فقــدم طيلــة الســنوات الماضيــة
دعمــه لمختلــف القطاعــات ،بمــا يشــمل الصحــة والتعليــم والر يــادة وحمايــة البيئــة والثقافــة والفنــون والرياضــة .كمــا اســتهدف مــن خــال مبادراتــه ودعمــه
المتواصــل ،كافــة الشــرائح والتــي تضــم المــرأة والطفــل والشــباب وذوي اإلعاقــة ،وحــرص علــى أن تشــمل خارطــة مبادراتــه كافــة محافظــات الوطــن ،ليمثــل
بذلــك المؤسســة المصرفيــة األوىل الملتزمــة بمســاندة مجتمعهــا بكافــة قطاعاتــه وشــرائحه علــى امتــداد ر بــوع الوطــن ،مــن أجــل تمكيــن المجتمــع مــن مواجهــة
التحديــات ومواصلــة مســيرة البنــاء والتنميــة.

تمكين القطاع الصحي كجزء من االستدامة المجتمعية

انطالق ـا ً مــن إيمــان بنــك فلســطين بضــرورة إســناد أبنــاء شــعبه يف ظــل ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة ،وال ســيما مــع تفشــي جائحــة كورونــا ،وتعز يــزا ً
إلمكانيــات وزارة الصحــة يف مواجهــة الجائحــة؛ تبــرع البنــك بعــدد مــن الســيارات لــوزارة الصحــة الفلســطينية لنقــل الكــوادر الطبيــة حتــى تتمكــن مــن تقديــم
الرعايــة األوليــة لمصــايب فايــروس كورونــا يف كافــة المحافظــات.

كمــا تبـ ّرع البنــك لصالــح مستشــفى اوغســتا فيكتور يــا “المطلــع” يف مدينــة القــدس بحافلــة مجهــزة تقنيـا ً لنقــل المرضــى وذوي اإلعاقــة القادميــن مــن قطــاع
غــزة والعائديــن إليــه ،ممــا يمكّــن مستشــفى المطلــع مــن تأميــن وســيلة نقــل آمنــة ومريحــة ومجانيــة للمرضــى ،وذلــك ضمــن الخدمــات الشــاملة التــي يقدمهــا
المشــفى ،ال ســيما يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يواجههــا أهلنــا يف قطــاع غــزة.
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وقــد أطلــق بنــك فلســطين بالشــرا كة مــع مؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي ،حملــة للوقايــة مــن مــرض الســكري يف فلســطين ،تحــت شــعار “حياتــك
انــت حليها...لــو الســكر مــش فيهــا” ،بهــدف توعيــة أبنــاء شــعبنا بالممارســات والعــادات الغذائيــة والصحيــة والرياضيــة التــي تقــي مــن اإلصابــة بمــرض الســكري.

وضمن إطار تمكين القطاع الصحي فقد قام البنك بالتبرع بأجهزة حاسوب لجمعية المقاصد الخيرية يف محافظة القدس.
وســاهم ايضـا ً يف توفيــر مســتلزمات العنايــة الصحيــة خــال حملــة “فلســطين يف القلــب” ،وذلــك بالتعــاون مــع وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن
الفلسطينيين-األونروا.

االهتمام بالجانب البيئي
دعــم برنامــج مــدارس صحيــة وصديقــة للبيئــة ،والــذي يهــدف إىل خلــق أفــكار ومشــاريع مســتدامة تعــزز مفهــوم الصحــة والوعــي البيئــي يف المــدارس والمجتمع،
وصقــل القيــم والممارســات البيئيــة والصحيــة لــدى الطلبة.

ضمــن مشــروع البيــارة ،تــم افتتــاح حديقــة ترفيهيــة لألطفــال يف مستشــفى اوغســتا فيكتور يــا (المطلــع) يف مدينــة القــدس ،حيــث يــأيت هــذا المشــروع ضمــن
توجــه البنــك إلنشــاء مســاحات خضــراء وصديقــة للبيئــة.
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اإلغاثة ضمن األولويات

أطلقــت مجموعــة بنــك فلســطين حملــة واســعة تحــت عنــوان “فلســطين يف القلــب ..ســوا نتبــرع ،ســوا نبنيهــا” ،وذلــك لحشــد الدعــم والتبرعــات إلغاثــة أهلنــا
المتضرر يــن جــراء العــدوان علــى قطــاع غــزة يف عــام  ،2021والمســاهمة يف تخفيــف األضــرار الماديــة والمعنو يــة التــي لحقــت بكافــة مناحــي الحيــاة االقتصاديــة
واالجتماعيــة.

خــال شــهر رمضــان ،تــم تقديــم الدعــم لحملــة “رمضــان الخيــر ..إلــك وللغيــر” بالشــرا كة مــع مؤسســة التعــاون ،وشــملت الحملــة ابتيــاع الفوا كــه والخضــروات
والدواجــن مــن صغــار المنتجيــن المحلييــن ،وتوزيعهــا ضمــن ســلة منتجــات غذائيــة طازجــة أســبوعياً ،علــى العائــات المتعففــة يف قطــاع غــزة.
ويف نفس السياق قام البنك بدعم صندوق إقامة المرضى الفلسطينيين من خالل مؤسسة الملك حسين للسرطان.

المساهمة في قطاع التعليم

تــم خــال العــام الماضــي دعــم أنشــطة المكتبــة المتنقلــة بالشــرا كة مــع مؤسســة القطــان ،والتــي تهــدف إىل المســاهمة يف توســيع اآلفــاق الثقافيــة والفنيــة
واإلبداعيــة لــدى األطفــال ،مــن خــال تعز يــز عــادة القــراءة والتعلــم الــذايت بيــن األطفــال ورفــع مســتوى تقديــر الفنــون لديهــم ،وتوفيــر بيئــة تفاعليــة تربويــة تدعــم
نموهــم.

ويف نفس اإلطار قام البنك بتقديم دعم لمؤسسة إنجاز فلسطين ،كما قام بتقديم منح دراسية لطلبة الدكتوراة يف الجامعة العربية األمريكية.

|

األطفال هم المستقبل

تنظيــم سلســلة مــن األنشــطة الترفيهيــة لنحــو  150طفــا ً مــن خــال بــاص الســينما والمكتبــة المتنقلــة يف قطــاع غــزة ،وذلــك بالشــرا كة مــع كل مــن صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان ،وجمعيــة إنقــاذ المســتقبل الشــبايب ،ومركــز القطــان .وهدفــت هــذه األنشــطة إىل تخفيــف الضغوطــات النفســية التــي تعــرض لهــا
األطفــال نتيجــة العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة.

وبالشرا كة مع جمعية برج اللقلق يف مدينة القدس ،تم تنظيم فعاليات ترفيهية لألطفال المرضى يف مستشفيات القدس خالل عيد الفطر.
كمــا حــرص البنــك علــى مواصلــة دعــم برنامــج “وجــد” الــذي تــم إطالقــه لكفالــة أيتــام العــدوان علــى قطــاع غــزة يف عــام  ،2014حيــث يعتبــر البرنامــج مــن أهــم
المشــاريع التــي يتبناهــا البنــك ضمــن مســؤوليته االجتماعيــة.
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اإلهتمام باإلبداع والشباب

إيمانـا ً بضــرورة دعــم القطــاع الر يــادي يف فلســطين ،وتحفيــزا ً للرياديــات والريادييــن علــى مواصلــة نشــاطهم يف االبتــكار والخــروج بأفــكار وحلــول خالقــة تســهم
يف النهــوض باالقتصــاد الوطنــي وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب؛ تمــت رعايــة أســبوع الر يــادة العالمــي  ،GEW 2021والــذي يســهم يف تعر يــف المهتميــن
والشــركات والمؤسســات المعنيــة محليـا ً ودوليـا ً بأفــكار ومبــادرات الريادييــن ،إضافــة إىل إبــراز قــدرات الشــباب الفلســطيني علــى ســاحة الر يــادة الدوليــة ،وإتاحــة
فرص التشــبيك لتمكينهم من االســتفادة من الخبرات والتجارب يف المنطقة والعالم ،إىل جانب الوصول إىل الخبراء والمســتثمرين لينطلقوا يف مشــاريعهم
الرياديــة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي.

كما شمل انخراط البنك يف دعم الشباب توقيع اتفاقية شرا كة مع منتدى شارك الشبايب بهدف تشجيع العمل التعاوين وإطالق المبادرات الشبابية.

المساهمة في تمكين المرأة

يؤمن البنك بأهمية تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً ،لذا ساهم يف دعم العديد من الفعاليات ،ومن ضمنها:
دعم مؤتمر  TEDx Womenضمن الخطة االستراتيجية التي ينتهجها البنك للمساهمة يف تعزيز دور المرأة يف المجتمع الفلسطيني.

يف إطــار فعاليــات اليــوم الوطنــي لدعــم المنتــج الفلســطيني ،وتنفيــذا ً لرؤ يــة البنــك نحــو دعــم المشــاريع النســوية وضمــان اســتدامتها؛ تــم دعــم البــازار النســوي
“إصــرار لنواصــل المشــوار” للمــرة الثانيــة يف مدينــة بيــت لحــم.
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الثقافة والفنون والتراث الوطني
حــده
انطالقـا ً مــن االهتمــام بالحفــاظ علــى المــوروث الثقــايف الفلســطيني والمؤسســات الفلســطينية التــي ُتعنــى بهــذا المجــال؛ تــم تقديــم الدعــم لمعــرض “بلــد و ّ
البحــر” ،وذلــك بالشــرا كة مــع المتحــف الفلســطيني يف بيرز يــت

اســتمر البنــك يف دعــم المؤسســات الثقافيــة والفنيــة يف مدينــة القــدس ،مــن أجــل ضمــان اســتمراريتها وديمومتهــا يف ظــل الصعوبــات والتحديــات؛ فقــد قــدم
البنــك دعمــه لمؤسســة حــوش الفــن الفلســطيني لغــرض افتتــاح معــرض “ومــا زلنــا نخطــو نحوهــا”.
وضمــن نهــج البنــك يف تطبيــق معاييــر االســتدامة والحفــاظ علــى فــن العمــارة الفلســطينية والبيــوت القديمــة واألثر يــة؛ تــم توقيــع اتفاقيــة شــرا كة مــع مركــز
المعمــار الشــعبي– رواق ،وذلــك بهــدف دعــم أنشــطة المركــز للمســاهمة يف الحفــاظ علــى المــوروث الثقــايف المعمــاري.

بنــا ًء علــى اهتمــام البنــك بضــرورة مواصلــة دعــم الفعاليــات واألنشــطة الثقافيــة والمؤسســات القائمــة عليهــا ،بمــا فيهــا تقديــم الدعــم لفرقــة الفنــون الشــعبية
الفلســطينية لتمكينهــا مــن إطــاق عملهــا الفنــي “اشــيرة” ودعــم أنشــطة مركــز يبــوس الثقــايف يف مدينــة القــدس.

معا ً نؤثر

نهجنا نحو االستدامة

المساهمة في تمكين ذوي اإلعاقة

ُيــدرك البنــك أهميــة تعز يــز اإلمكانيــات وتوفيــر األدوات المســاعدة لتطو يــر مهــارات أطفــال اضطــراب طيــف التوحــد ،لــذا قــدم دعمــه لتجهيــز منطقــة ألعــاب آمنــة
ومخصصــة لألطفــال المصابيــن بهــذا االضطــراب يف مركــز فلســطين للتوحــد التابــع لجمعيــة الحــق يف الحيــاة يف قطــاع غــزة.

ضمــن اســتراتيجية البنــك لدعــم فئــة ذوي اإلعاقــة والمســاهمة يف تمكينهــا ،وبهــدف رفــع الوعــي حــول التعليــم المدمــج وحــق الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة يف
التعليــم الجامعــي؛ بــادر البنــك إىل دعــم ورشــة عمــل يف جامعــة خضــوري حــول تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التعليــم الجامعــي.

كما قام البنك يف هذا المضمار:
¿توقيع اتفاقية شرا كة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية.
¿التبرع بكراسي متحركة كهربائية لألشخاص من ذوي اإلعاقة بالشرا كة مع محافظة رام هللا.
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يف ســياق حــرص البنــك علــى دعــم ورعايــة األنديــة واالتحــادات الرياضيــة وأنشــطتها المختلفــة يف كافــة أنحــاء الوطــن؛ تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون وشــرا كة مــع
االتحــاد الفلســطيني أللعــاب القــوى ،بهــدف دعــم أنشــطة االتحــاد وتطويرهــا ،باإلضافــة إىل تأهيــل الالعبيــن والمدربيــن واإلدارييــن علــى أعلــى المســتويات.

ضمــن اتفاقيــة شــرا كة تــم توقيعهــا بيــن البنــك واالتحــاد الفلســطيني للشــراع والتجديــف؛ قــام بنــك فلســطين برعايــة أوىل بطــوالت االتحــاد علــى شــاطئ بحــر
غـزّة ،وذلــك حرصـا ً منــه علــى دعــم قطــاع الرياضــة ،وانطالقـا ً مــن أهميــة توجيــه طاقــات وقــدرات الشــباب نحــو األلعــاب الرياضيــة الصديقــة للبيئــة ،بمــا سيســهم
يف تنشــئة جيــل رياضــي مثابــر.

معا ً نؤثر
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