مسؤوليتنا..

اإلجتماعية

2011

21

التعليم والشباب واإلبداع

33

الصحة والبيئة

39

الرياضة

49

التنمية

63

الثقافة والفنون

85

الشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين

91

المساعي اإلنسانية واالجتماعية

232،529

دوالر أميركي

التعليم والشباب واإلبداع

التوزيع الجغرافي للرعايات  -تقرير المالي
الرقم

المنطقة

عدد فعاليات
الرعايات

مبلغ الرعايات

النسبة

1

مدن الضفة الغربية

92

$ 855,831.39

% 47,70

2

مدن قطاع غزة

52

$ 687,364.16

% 38,30

3

رعايات فعاليات خارج
الوطن

8

$ 248,980.85

% 14,00

التوزيع بحسب القطاعات

408,896
الصحة والبيئة

213,408

دوالر أميركي

401,242

دوالر أميركي

الرياضة

التنمية

1،792،175
دوالر أميركي

دوالر أميركي

89,909

الثقافة والفنون

دوالر أميركي

224,201

دوالر أميركي

221,981

دوالر أميركي

المساعي اإلنسانية واالجتماعية

الشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين

4

5

شكل العام  2011لـ “بنك فلسطين” ،مرحلة تواصلت معها عطاءات وانجازات ومبادرات رائدة،
نبعت من انتماءه العميق ،واهتمامه الكبير بمجاالت المسؤولية االجتماعية (سيذكرها هذا
التقرير) .وقد أسفرت عن هذه النشاطات ،منجزات كبيرة ظهرت على ارض الواقع في قطاعات
التنمية اإلنسانية والتعليمية والصحية وتجسيد الهوية الفلسطينية وغيرها .فالعام الماضي هو
“عام العطاء” بال منازع .ففيه ،توالت مبادرات البنك الكبيرة ،وبان إصراره العنيد لتحقيق األفضل
لمجتمعنا بكافة شرائحه.
ومما ال شك فيه ،بان استثمارنا في التنمية اإلنسانية واالجتماعية ،جاء انطالقا من إيماننا القوي
بأنه االستثمار األمثل لعائد مستدامة ،ولمستقبل أبهر لوطننا وأبناءه .لنتوج في نهاية العام
بحصولنا على المركز األول كأكبر مساهم وطني بمجال المسؤولية االجتماعية بين البنوك
الفلسطينية للعام  ،2011ليأتي ذلك تكريما لما بذله “بنك فلسطين” من والء وانتماء إنساني
واقتصادي للوطن.
فلقد شكل مجموع ما قدمه البنك ضمن هذه المسؤولية خالل العام  2011ما يقارب الـ  1,8مليون
دوالر ،أي ما نسبته  % 5من أرباح البنك الصافية.
إن ممارسة “بنك فلسطين” لمسؤوليته االجتماعية ،لم تنطلق لهدف تسويقي أو إعالمي ،بل قامت
على رؤية تنموية شاملة ،وإدراك وطني كبير الحتياجات جميع القطاعات والخدمات ومجاالت الحياة،
ليركز البنك في رعاياته على مشاريع التنمية المستدامة في مجاالت؛ الصحة والتعليم والشباب
والبيئة ومكافحة الفقر وغيرها ،وفي هذا اإلطار ،عمد البنك خالل العام الماضي على رعاية
أنشطة مختلفة ،كما باشر إلى دعم العديد من المبادرات المختلفة ،كان أبرزها رعاية مشروع
“فجر” إعادة البسمة لألطفال األيتام في قطاع غزة ،وهو مشروع يستمر لمدة  22عام ًا حيث يرعى
البنك الجانب الصحي لأليتام ،كما دشن البنك برنامجا خاص لتطوير الموارد البشرية في الجامعات
الفلسطينية بمشروع “زمالة” الذي يستمر لمدة خمس سنوات بمبلغ مليوني دوالر عبر ابتعاث
أساتذة ومحاضرين إلى مؤسسات اقتصادية وعلمية الكتساب خبرة جديدة ونقلها إلى طلبتنا في
جامعاتنا الوطنية.
ولم يتفوق “بنك فلسطين” على غيره من المؤسسات األخرى بمجال المسؤولية االجتماعية فقط،
بل مثلت هذه المسؤولية جزءا ناصعاً في تاريخ بنكنا العريق.
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ليشهد العام الماضي أيضا ،انجازات البنك وتألقا بأنشطته المصرفية فاقت كل التوقعات عبر
عنها توسعه وانفتاحه وتميزه بالحصول على جوائز دولية وعالمية منحته لقب “أفضل بنك في
فلسطين” توالت بعضها ألكثر من عشر سنوات لتتكرر في العام  ،2011في مجاالت شتى منها؛
التميز بتقديم مختلف الخدمات ،والتجارة الدولية ،والسرعة والدقة في الحواالت ،وفي مجال
الحوكمة وإدارة المخاطر ،وغيرها ،ليمثل العام الماضي ،عام الريادة عام ًا رياديًا مميزاً.
إننا في بنك فلسطين ،إذ نواصل احتفاالتنا باليوبيل الذهبي ،ومرور خمسين عاما على تأسيسه،
فإننا نعود لنؤكد أن ما قدمه “بنك فلسطين» قد خرجت من إطار مسؤولياته االجتماعية لتصل إلى
درجة أعلى كشريك رائد مع مؤسسات التنمية المجتمعية والقطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص
في إحداث التنمية الحقيقية على مستوى الوطن .مقدرين لكل من ساهم ولو بجزء بسيط إلحداث
التغيير المنشود ،وداعين في الوقت ذاته إلى مواصلة جهودهم للبناء.
وهنا نجدد لكم استمرارنا بالعطاء خالل العام  ،2012لترك بصمات واضحة ونغدو مثا ً
ال يحتذي به
محليا وإقليميا.
وعلى كل األحوال ،أسمحوا لنا في هذا الكتيب المتواضع بأن نعرض عليكم ملخصا لمبادراتنا
وأنشطتنا المختلفة إطار مسؤوليته االجتماعية التي تبناها البنك في العام .2011

هاشم الشوا
رئيس مجلس اإلدارة /المدير العام
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األكثر عطاءاً

بنك فلسطين يحصل على المركز األول
كأكبر مساهم ف��ي م��ج��ال المسؤولية
االجتماعية بين البنوك في فلسطين للعام
2011

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية فلسطينية
تنضم إلى االتفاق العالمي التابع لألمم المتحدة
انضم بنك فلسطين لالتفاق العالمي الخاص بمنظمة األمم المتحدة
 The United Nations Global Compactليكون واحداً من المؤسسات
التجارية الملتزمة بموائمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ
معتمدة عالمي ًا في مجاالت حقوق اإلنسان ،وااللتزام بمعايير بيئة
العمل وحماية البيئة ومكافحة الفساد ليكون بذلك بنك فلسطين أول
مؤسسة مصرفية فلسطينية تنضم لهذا االتفاق ،وليسجل نفسه
كأحد الشركات القليلة في الشرق األوسط الملتزمة بمعايير االتفاق
العالمي للمؤسسات التجارية .ويمثل انضمام البنك إلى مثل هذا
االتفاق العالمي تجسيداً لرؤيته باللتزام بالمعايير العالمية والتواجد
على المستوى العالمي.

حصل بنك فلسطين على المركز األول كأكبر مساهم في مجال المسؤولية االجتماعية
بين البنوك الفلسطينية للعام  2011لمساهمته بقيمة  1.5مليون دوالر خالل العام
 ،2010أي ما نسبته  % 5من أرباح البنك الصافية .وقد تم اإلعالن من خالل الملتقى
المصرفي وذلك الثاني للمسؤولية االجتماعية الذي عقد بتنظيم من جمعية البنوك
في فلسطين بمدينة رام اهلل يوم االثنين الموافق  .2011/12/12وقد تسلم ثائر
حمايل رئيس دائرة العالقان العامة الجائزة في حفل كبير حضره محافظ سلطة النقد
الفلسطينية د .جهاد الوزير ،وماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال
الفلسطينية ،وجوزيف نسناس عضو لجنة المسؤولية االجتماعية ،ونبيل أبو دياب مدير
عام جمعية البنوك ،وصبري صيدم مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون االتصاالت
والمعلوماتية ،باإلضافة إلى عدد من رؤساء مجالس اإلدارة ،والرؤساء التنفيذيين
والمدراء العامين واإلقليميين لعددٍ من البنوك الفلسطينية وقد شارك في الحدث عدد
من االقتصاديين ورواد القطاع الخاص والشركات الفلسطينية.
وتعد هذه المرتبة بمثابة تتويجًا لمسيرة العطاء المتواصلة للبنك في كافة قطاعات
التنمية من تعليم وصحة وشباب ورياضة وثقافة وفن وذلك للمساهمة في بناء اقتصاد
مستدام لمجتمعنا الفلسطيني.
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رع�������اي�������ات
وم�����ب�����ادرات
م�����ش�����اري�����ع
س����ـ����اب����ق����ة
وج���دت ن��وره��ا
بد عــم “ ا لبنك ”
مبادرات في العامين
2011 - 2010
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مبادرات

عمد البنك خالل العامين الماضيين إلى رعاية عدد من
البرامج والمشاريع الكبيرة ذات البعد اإلنساني والتعليمي
واالغاثي و من أهم هذه المشاريع:

م�����ب�����ادرات
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مبادرة زمالة
رص��د مبلغ مليوني دوالر لدعم الجامعات
الفلسطينية من خالل برنامج “زمالة”
بادر بنك فلسطين برعاية البرنامج الوطني األكاديمي في الجامعات الفلسطينية “زمالة”
العتقاده الراسخ بأن واحدة من الصعوبات التي يواجهها البنك كمؤسسة مصرفية والعديد
من المؤسسات األخرى في فلسطين هي إمكانية توظيف كوادر قادرة على تطبيق المواد
العلمية التي تلقوها خالل السنوات الجامعية في سوق العمل ما يبين حاجتهم لمزيد من
التدريب والعلم التطبيقي في مجاالت تخصصهم وهو ما يهدف برنامج “زمالة” لمعالجته
بشكل رئيسي.
وقد قام بنك فلسطين بتأسيس صندوق مستقل عن البنك لتوفير الدعم المالي للمشروع
بجانب تقديم مبلغ مليوني دوالر أميركي للمشروع على مدار خمس سنوات.
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يهدف برنامج زمالة بشكل رئيسي للمساهمة في تطوير ورفع كفاءة نظام التعليم الجامعي
في فلسطين ،وذلك من خالل تطوير خبرات األساتذة والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية،
خاصة في المجاالت المالية والمصرفية واالقتصادية والقانونية والتكنولوجية .ويتم ذلك
من خالل ابتعاثهم في زيارات أكاديمية ومهنية تتراوح بين فصل دراسي أو سنة أكاديمية
لمؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات مالية مصرفية واقتصادية واستثمارية وعلمية مرموقة
في الخارج لتطوير خبراتهم العملية والتطبيقية من أجل المساهمة في تطوير التعليم في
الجامعات الفلسطينية ،بما يكسب طالب جامعاتنا الفلسطينية اإلمكانية لالنخراط السريع في
سوق العمل وتلبية االحتياجات المطلوبة من الكفاءات البشرية .و تعتبر جامعة بيرزيت أولى
الجامعات الفلسطينية التي بدأ البنك التعاون معها من أجل تطبيق هذا البرنامج.

15

مبادرة مؤسسة إنجاز فلسطين
قدم البنك رعايته السنوية لمؤسسة انجاز فلسطين وذلك بهدف تمكينها من القيام بمهامها
الدورية بتنشئة جيل جديد قادر على قيادة االقتصاد والمؤسسات والشركات الفلسطينية.
وقد تمثلت مشاركة البنك من خالل تقديمه لعدد من المحاضرات التعليمية الخاصة بكيفية عمل
الشركات االقتصادية وإنشائها ،وذلك من قبل عدد من موظفي البنك األكفاء ليعملوا على تنمية
المفاهيم االقتصادية ،وبناء القدرات إلدارة األعمال لدى طلبة المدارس في فلسطين.
وفي هذا االطار فازت الشركة الطالبية التي قام بتدريبها بنك فلسطين في مسابقة الشركة
الطالبية على مستوى الوطن كأفضل شركة طالبية وأفضل فكرة منتج وتأهلت للمشاركة
بمسابقة انجار العرب المزمع عقدها في األول من أيلول  2012في عاصمة دولة االمارات العرلبية
المتحدة ابو ظبي.
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مبادرة “ مشروع مستقبلي”
تبنى البنك مشروع (مستقبلي) “إعادة البسمة لألطفال األيتام في قطاع غزة بالشراكة مع
مؤسسة التعاون ،وهو مشروع لتكفل جميع األيتام في غزة .صمم برنامج “فجر» لتوفير حياة
كريمة لأليتام الذين فقدوا أحد الوالدين أو المعيل األول خالل المحنة األخيرة التي مر بها
قطاع غزة  .2008/2009ويشتمل الدعم على تقديم مساعدات اإلغاثة ،مع األخذ بعين االعتبار
اإلطار التنموي طويل األمد بدء من توفير فرص أفضل للتعليم والصحة وصوال للتطوير
المهني والوظيفي لأليتام الشباب ،حيث تم تخطيط البرنامج ليستمر على مدى  22عاما.
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التعليم والشباب
واإلبداع
بلغت نسبة المتعلمين من الشباب الفلسطيني من اعلى
النسب في الوطن العربي .وقد ارتفعت هذه النسبة في
السنوات األخيرة إلى  % 91حيث بلغت نسبة التعليم بين كال
الجنسين ما بين عمري 24 -15إلى حوالي  .% 98وقد ارتفعت
هذه النسبة في الحين الذي تشكل فيه األوض��اع المادية
الصعبة لغالبية الفلسطينيين وقلة مصادر الدخل السبب
الرئيسي وراء حرمان آالف األطفال والشباب من التعليم
ً
خاصة في ظل ارتفاع األقساط بالنسبة للتعليم الجامعي.
لذلك وحرصاً منا على دعم الشباب الفلسطيني وألننا نومن
بأن استثمارنا بالشباب وثقتنا بقدراتهم وابداعاتهم هي
الخطوة األولى وحجر األساس لبناء اقتصاد مستدام لمجتمعنا
الفلسطيني .قدمنا دعمنا لتعزيز هذا القطاع عبر عددٍ من
المشاريع والتبرعات المفصّلة فيما يلي:
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الشوا :البنك رصد مليوني دوالر دعما للجامعات الفلسطينية
ضمن برنامج زمالة
البنك يوقع اتفاقية تبرع بـنصف مليون دوالر دعما للبرنامج الوطني األكاديمي
“زمالة” مع جامعة بيرزيت
جرى يوم االثنين الخامس من تشرين أول 2011م بقاعة كلية الحقوق بجامعة بيرزيت حفل
توقيع اتفاقية وإطالق البرنامج الوطني األكاديمي “زمالة” بدعم ورعاية حصرية من البنك،
وذلك بحضور كل من األستاذ هاشم الشوا ،رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للبنك  ،ود.
خليل الهندي رئيس جامعة بيرزيت ،ود .جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية ،ومحمد
أبو زيد ممثال عن وزير التربية والتعليم العالي ،وحشد من مسئولي البنك والجامعة ،وعدد من
رواد القطاع الخاص وممثلي القطاع العام.
وينطلق البرنامج الوطني “زم��ال��ة”
التعليم الجامعي في فلسطين ،من
في الجامعات الفلسطينية ،خاصة في
واالقتصادية والقانونية والتكنولوجية.
في زي��ارات أكاديمية ومهنية تتراوح بين
لمؤسسات التعليم العالي (جامعات) أو
واس��ت��ث��م��اري��ة وع��ل��م��ي��ة م��رم��وق��ة في
والتطبيقية ال�لازم اكتسابها ،للمساهمة
الفلسطينية ،بما يكسب طالب جامعاتنا
السريع في سوق العمل وتلبية االحتياجات
تعتبر جامعة بيرزيت أول��ى الجامعات
البرنامج.

بنك فلسطين يمنح الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة
هدية مالية
تكريمًا للطلبة الناجحين في الثانوية العامة ،منح البنك هدية مالية بقيمة  100دوالر لكل مدخر
حاصل على معدل  % 70فأكثر وذلك تقديراً لجهوداتهم ولتشجيعهم على االستمرار بتفوقهم.

تجهيز مقر مجلس أمناء جامعة األزهر بدعم البنك
قدم بنك فلسطين دعم ًا مالي ًا لتجهيز مقر مجلس األمناء في جامعة األزهر ،ويأتي ذلك في ظل شح
الموارد المالية التي يعانيها القطاع جراء الحصار المفروض عليه منذ العام .2006

للمساهمة في تطوير ورف��ع كفاءة نظام
خالل تطوير خبرات األساتذة والمحاضرين
عدد من المجاالت المالية والمصرفية
ذلك من خالل ابتعاثهم
ويتم
فصل دراس��ي واحد أو سنة أكاديمية
مؤسسات مالية مصرفية واقتصادية
ال��خ��ارج ،لتطوير خبراتهم العملية
ف��ي تطوير التعليم ف��ي الجامعات
لالنخراط
الفلسطينية اإلمكانية
المطلوبة من الكفاءات البشرية .حيث
الفلسطينية ال��ت��ي يطبق فيها ه��ذا

بناء روضة مدارس الفرندز في مدينة رام اهلل
خصص بنك فلسطين مبلغًا مالي ًا لبناء روضة أطفال ضمن مشروع تقوم به مدارس الفرندز
بالقرب من مدينة رام اهلل وذلك بهدف إيجاد أماكن تعليمية متخصصة وذات مستلزمات عصرية
وحيوية لألطفال.

المساهمة في دعم صندوق الرئيس محمود عباس لدعم الطلبة
الفلسطينيين في لبنان
ساهم بنك فلسطين في دعم الطلبة الفلسطينيين في لبنان لتمكينهم من إكمال دراستهم
الجامعية في الجامعات اللبنانية ،نظراً للظروف الصعبة التي يعيشون بها وذلك من خالل تقديم
مبلغ مالي لصندوق الرئيس محمود عباس.
للمساهمة في دعم مبادرة زمالة يرجى االتصال بنا عن
طريق البريد االلكتروني CSR@bankofpalestine.com
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احتفالية اإلبداع لتكريم المبتكرين والمبدعين من أجيال فلسطين
الناشئة

التكفل بتجهيز مكتبة لألطفال بقرية نعلين المحاذية للجدار قضاء
رام اهلل 2011/04/ 19

في حفل كبير حضره عدد من رواد القطاع الخاص ،وعلى رأسهم األستاذ هاشم الشوا رئيس
مجلس اإلدارة والمدير العام لبنك فلسطين ،و زاهي خوري رئيس مجلس إدارة شركة كوكا
كوال العالمية ورئيسها في فلسطين ،والقنصل األميركي العام في القدس ،أقيم حفل “احتفالية
اإلبداع” التي نظمتها شركة “إعالم تام” بهدف عرض عدد من اإلبداعات واالختراعات المختلفة التي
ابتكرها عدد من طلبة المدارس في مختلف محافظات الوطن في الضفة والقطاع.

ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ؤس��س��ة عطاء
فلسطين وب��ه��دف المساعدة
في تعليم أطفالنا في المناطق
المهمشة التي يعاني سكانها
نقص ًا حاداً في األدوات التدريسية
والمراكز التعليمية .قدم البنك
رعايته لتجهيز مكتبة أطفال
نموذجية ببلدة نعلين المحاذية
لجدار الفصل غربي محافظة رام
اهلل والبيره .حيث تعاني البلدة
م��ن نقص ال��خ��دم��ات وال��م��وارد
التعليمية الالزمة والمتخصصة
نتيجة بعدها عن مركز المدينة
وتأثرها بجدار الفصل.

ويأتي تنظيم احتفالية اإلب��داع ،لوضع اإلبداع الفلسطيني في مجاالت المعرفة والتكنولوجيا
ومجاالت أخرى على الخارطة المعرفية وإكساب الشباب الفلسطيني ثقة بأن لديه الكفاءات
وضرورة االلتفات لهذه االبتكارات التي تحدث فارق ًا في حياتنا اليومية.

تقديم أجهزة حاسوب لمدرسة الموهوبين في غزة
في إطار مساهمته التعليمية في مساعدة المدارس الفلسطينية لمواكبة التطورات وسبل التعليم
التكنولوجية ساهم البنك من خالل تقديم تجهيز مختبر الحاسوب في مدرسة الموهوبين في غزة
ب  27جهاز حاسوب وعدد من الطابعات.
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تنطلق في مرحلتها األولى في قطاع غزة

برعاية سخية من البنك ..إطالق أول مكتبة تعليمية
متنقلة بهدف تشجيع القراءة لألطفال في فلسطين
2011/07/ 02
قدم البنك وبالتعاون مع عدد من المؤسسات األهلية الفلسطينية رعايته الرئيسة
لمشروع المكتبة التعليمية المتنقلة بين القرى والمحافظات الفلسطينية في
فلسطين منطلقة في مرحلتها األولى في مدن قطاع غزة .تحتوى المكتبة
المتنقلة الجديدة على عدد من كتب األطفال ،ويهدف المشروع الذي يحمل
شعار (اقرأ وتمتع) إلى توسيع آفاق األطفال الثقافية ،وتشجيعهم على القراءة،
ً
خاصة األطفال الذين يعيشون في المناطق المهمشة واألكثر حرمان ًا وقد بدأ
المشروع برعاية رئيسية من بنك فلسطين بجانب دعم من المركز الثقافي
األلماني الفرنسي ومؤسسة عبد المحسن القطان.

برعاية البنك وعدد من الشركات ..طلبة
فلسطينيون من خان يونس يقومون بإعادة
تصنيع سيارة على نمط (الفورميوال )1
2011/06/16
قدم البنك رعايته لمبادرة شبابية قام من خاللها مجموعة من الطلبة
الفلسطينيين من مركز تدريب خانيونس التابع لألونروا بقطاع غزة
بإعادة تصنيع سيارة على نمط الفورميوال ( )1باستخدام قطع غيار
معاد تصنيعها كجزء من مسابقة الفورميوال المعروفة في المملكة
المتحدة.
وبرعاية البنك وعدد من الشركات والمؤسسات الفلسطينية ،بدأ
الطلبة ومعلميهم القيام بتجربة أدائية للسيارة لتتم بعد ذلك أعمال
القولبة والصقل والدهان .في حين شارك هؤالء الطلبة في وقت
الحق في حلبة سباق سيلفرستون في المملكة المتحدة للمشاركة في
المسابقة التي هي أكبر حدث أوروبي لرياضة السيارات للطلبة .وتتيح
مسابقة الفورميوال ( )1للطلبة من كافة أنحاء العالم فرصة تصميم
وبناء سيارة سباق من العدم والدخول في سباق بتلك السيارة .وتمثل
المسابقة التي وقعت في حلبة سيلفرستون خالل الفترة ما بين 14
وحتى  17تموز  2011راعية للمواهب وحدث توظيف لمختلف الشركات
العالمية؛ مثل جاغوار والند روفر ومرسيدس بنز وشيل.
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تقديم رعاية حصرية البنك لمعرض “نتاج  ”2الطالبي بالكلية
الجامعية في قطاع غزة
استكماال لدوره في تحفيز طلبة الجامعات والكليات الفلسطينية لعرض ابتكاراتهم وأعمالهم
المتميزة ،قدم البنك رعايته الرئيسية لفعاليات معرض “نتاج  ”2لألعمال الطالبية في مقر
الكلية الجامعية بمدينة غزة .حيث تم افتتاح المعرض بحضور الدكتور رفعت رستم عميد الكلية
الجامعية ،وعماد الغاليينى مدير فرع البنك بحي الرمال وخلدون أبو سليم من دائرة العالقات
العامة والتسويق في البنك.
وتأتي هذه الرعاية انسجاما مع اهتمامات البنك بدعم قطاع الشباب وتنمية إبداعاتهم وتعزيز
ابتكاراتهم وتثمين أعمالهم المتميزة لعرضها بصورة تليق بها ،محليا وإقليميا .مع العلم أن
معرض “نتاج  ”2الذي عقد في الكلية الجامعية تضمن أشغاال يدوية للطالب والطالبات من
مجسمات ورسوم على الخشب ،وأعمال زخرفة ،ورسم على الزجاج ومشاريع أخرى قام بها طالب
الكلية.

رعاية المهرجان الختامي ومعرض األعمال لمديرية التربية
والتعليم في محافظة طوباس
قدم بنك فلسطين رعايته لمهرجان طالبي كبير عقدت فعالياته بقاعات مدارس البنات بمحافظة
طوباس حيث شمل المهرجان على فعاليات ترفيهية ومعارض لتقديم انجازات الطالب وأعمالهم
الختامية في نهاية العام الدراسي ،كما جرت على هامش المهرجان نشاطات رياضية وثقافية
وعلمية وفنية.

البنك يقدم رعايته لتعليم عدد من الطلبة المحتاجين في
الجامعات الفلسطينية
تكفل بنك فلسطين برعاية عدد من الطالب المتفوقين الستكمال دراستهم الجامعية وقد تم
اختيار الطالب الذين هم بحاجة لدعم من أجل دفع أقساطهم وتلبية متطلبات دراستهم حيث
ارسلت واحدة من هؤالء الطلبة المتفوقين الستكمال حلمها بدراسة اإلعالم في معهد اإلعالم
األردني في األردن.

تقديم الدعم لمؤسسة انجاز واإلسهام في تقديم محاضرات
دورية لتعليم الطالب الدورات االقتصادية وإنشاء الشركات من
خالل عدد من موظفيه
قدم البنك رعايته السنوية لمؤسسة انجاز فلسطين وذلك بهدف تمكينها من القيام بمهامها
الدورية بتنشئة جيل جديد واع وقادر على قيادة االقتصاد والمؤسسات والشركات الفلسطينية.

28

من ناحية أخرى ساهم البنك في تقديم عدد من المحاضرات التعليمية الخاصة بكيفية عمل
الشركات االقتصادية وإنشائها ،وذلك من خالل عد من موظفيه األكفاء .ليعملوا على تنمية
المفاهيم االقتصادية ،وبناء القدرات إلدارة األعمال لطلبة المدارس في فلسطين.

حفل لتكريم األمهات بمديرية التربية والتعليم في محافظة جنين.

وعلى أثرها فازت الشركة الطالبية التي دربها البنك بجائزة أفضل شركة طالبية وائزة أفضل
منتج ضمن مسابقة الشركة الطالبية للعام  2012في فلسطين.

قدم بنك فلسطين رعايته لحفل نظمته مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنين لتكريم األمهات
المعلمات في المديرية وذلك تقديراً من البنك ألهمية الدور الذي تقوم به المرأة الفلسطينية
لتنشئة أجيال جديدة قادرة على البناء.
29

تجهيز المستشفى التعليمي لجامعة النجاح الوطنية

مدرسة الحاج هاشم الشوا بغزة

ق��دم بنك فلسطين دعماً مالي ًا بقيمة  100أل��ف دوالر
وذلك من أجل استكمال تجهيز المستشفى التعليمي في
جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،حيث يهدف المستشفى
إلى تطبيق المعلومات والنواحي النظرية التي يتلقاها
طلبة الطب في الجامعة ،والمساهمة في تنمية قدراتهم
عال من
قدر ٍ
العملية ،وتطوير مهاراتهم ليكونوا أطباء على ٍ
الخبرة واإلبداع.

قدم بنك فلسطين دعماً ماليًا لصيانة مدرسة الحاج هاشم عطا الشوا بمدينة غزة وتوفير مظالت
خارجية للمدرسة ،وذلك للمساهمة في توفير أجواء دراسية مالئمة للطالب يستطيعون معها
المحافظة على قدرة عالية من التركيز لتحقيق نتائج مثالية.

توفير مولد كهربائي للمعهد األزهري في غزة
في ظل الحصار الذي يعانيه أهلنا في قطاع غزة ،وأزمة الكهرباء التي تعصف به جراء ممارسات
االحتالل وحصاره .قدم بنك فلسطين مبلغاً مالياً للمعهد األزهري لشراء مولد كهربائي لتمكينه
من ممارسة أعماله على أكمل وجه.

رعاة يوم التوظيف في جامعة بيرزيت
قام بنك فلسطين بتقديم الرعاية الرئيسية ألنشطة أيام التوظيف التي تم تنظيمها في جامعة
بيرزيت خالل شباط  2011والتي يشارك فيها عدد كبير من الخريجين والشركات وذلك بهدف
التشبيك فيما بينهم من أجل العمل على توفير فرص عمل للخريجين والتخفيف من حدة البطالة
في المجتمع الفلسطيني.

منشورة “دليل الطالب” في جامعة بيرزيت
قام بنك فلسطين برعاية إصدار منشورة “دليل الطالب” في جامعة بيرزيت ،وذلك بهدف تعريف
الطلبة الجدد ،بالنواحي التعليمية التي تقدمها الجامعة و بكيفية التسجيل وكذلك التخصصات
المتوفرة في الجامعة وشروط االلتحاق بأي منها وغيرها من المعلومات.
ٍ
إضافة إلى ذلك قام البنك بتقديم عدداً من المحاضرات المتخصصة حول خدمات البنك تزامن ًا
مع إصدار النشرة وذلك بهدف تعريف الطلبة على الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك لطالب
الجامعات الفلسطينية.

حفل تخريج المدرسة األميركية في غزة للسنة الثالثة على التوالي
قدم البنك رعاية حصرية للسنة الثالثة على التوالي لحفل تخريج طلبة الثانوية العامة في
المدرسة األميركية في مدينة غزة .وذلك بمشاركة حشد من أهالي الطلبة وذويهم ،ونخبة من
معلمي وإدارة المدرسة األميركية وبحضور وفد ممث ً
ال عن البنك بصفته المؤسسة الراعية للحفل.

البنك يتبرع للمساهمة في تجهيز ملعب كرة التنس
استكماال لدوره بدعم التعليم في كافة مناحي الحياة المختلفة ،قدم البنك دعما ماليا لتجهيز ملعب
لكرة التنس بمدرسة الفرندس بمحافظة رام اهلل.

تكريم أوائل الثانوية العامة في محافظتي قلقيلية وسلفيت
قدم بنك فلسطين رعايته الرئيسية لحفالت التكريم التي أقيمت في محافظتي قلقيلية وسلفيت
لتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة كما وقدم البنك عدداً من حسابات التوفير للطلبة
المتفوقين كجوائز تقديراً لجهودهم.
30

حفل تكريم المعلمين في يوم المعلم في محافظة الخليل
ساهم بنك فلسطين في رعاية حف ً
ال لتكريم المعلمين في محافظة الخليل ضمن حفل أقيم في
نهاية عام  2011وذلك تقديراً لهذه الشريحة الهامة من المجتمع والمسؤولة عن تربية األجيال
القادمة.
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الصحة
والبيئة

الصحة هي أساس العطاء لبناء مجتمع سليم ومنتج .و
يواجه قطاع الصحة في فلسطين العديد من التحديات
والصعوبات المستمرة نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها
مجتمعنا الفلسطيني .إن القطاع الصحي في حاجة إلى دعم
مستمر حتى يحظى المواطن الفلسطيني بالخدمات الصحية
المتكاملة بالمستوى الذي يستحقه .وألن بيئتنا مسؤوليتنا
ونظراً الرتباط بيذتنا المباشرة بصحة اإلنسان ومن و واجبنا
الحفاظ عليها نظيفة وصحية خصصنا مساحة خاصة من
إمكانياتنا ودعمنا لتعزيز هذا القطاع عبر عددٍ من المشاريع
والتبرعات المفصّلة فيما يلي:
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رعاية المؤتمر السنوي ألطباء العيون في فلسطين
قدم بنك فلسطين رعايته للمؤتمر السنوي ألطباء العيون بمدينة رام اهلل خالل شهر
حزيران  .2011حيث حضر المؤتمر عدد من أطباء العيون من مختلف الدول العربية
والعالم ،وتم خالل مناقشة عدد من القضايا الهامة وآخر االبتكارات واألبحاث.
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حفل ألطفال مرضي الثالسيميا في مدينة رام اهلل
قام بنك فلسطين برعاية حفل غداء خيري خاص باألطفال مرضى الثالسيميا تم
تنظيمه من قبل مركز أبو قراط في مدينة رام اهلل.
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المؤتمر العلمي الخامس لنقابة
الطب المخبري في محافظة بيت لحم
قدم بنك فلسطين رعايته لمؤتمر نقابة الطب المخبري ،الذي جرت فعالياته بقصر المؤتمرات
في محافظة بيت لحم .وتأتي رعاية البنك لهذا الحدث انطالق ًا من مسؤوليته االجتماعية في دعم
وتطوير الخبرات الفلسطينية في هذا المجال ،إضافة لتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم من خالل
التشبيك وفتح آفاق لعالقات معززة لخدمة المجتمع الفلسطيني.

حفل عشاء لجمعية التربية الطبية
الدولية

برعاية من بنك فلسطين ،نظمت جمعية التربية الطبية الدولية  Pal IMET2000 -حفل عشائها
السنوي الثاني ،تحت عنوان “ IMET2000 Pal :عمل متواصل وعطاء بال حدود” وذلك بحضور
حوالي  60ضيفاً من أطباء ،وممرضين ومسئولين في القطاع الصحي وأصدقاء المؤسسة في
محافظة رام اهلل.

رعاية مخيم صيفي ألطفال مرضى السكري
في رام اهلل
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رعاية مؤتمر التجمع العام لطلبة
الطب
التبرع لمستشفى العائلة المقدسة
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الرياضة
الرياضة هي لغة مشتركة بين الشعوب وهي بداية الطريق
لمجتمع صحي وسليم .إن أهمية هذا القطاع ال تقل عن
أهمية أي من القطاعات األخرى لتنمية المجتمع واالرتقاء ،
لذلك خصّص البنك حصة من رعاياته لدعم الرياضة وزيادة
وعي مجتمعنا نحو أهميتها لكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني
وذلك عبر عددٍ من المشاريع والتبرعات المفصلة فيما يلي:
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نادي غزة الرياضي
قدم البنك رعايته لنادي غزة الرياضي على مدى موسم كامل ،وتأتي هذه الرعاية انطالقًا من
حرص البنك على تطوير الرياضة الفلسطينية ،وانسجام ًا مع مسؤوليته االجتماعية تجاه الشباب
والنوادي الرياضية الفلسطينية.

بطولة كرة القدم بنادي أنصار
تحت رعاية بنك فلسطين ،البنك الوطني األول ،انطلقت على أرض ملعب مدرسة راس العامود
وبمشاركة ( )12نادياً مقدسياً بطولة أمير الشهداء خليل الوزير ( أبو جهاد ) السابعة عشرة بكرة
القدم لمواليد  1995والمنظمة من قبل نادي األنصار المقدسي بالتنسيق مع نجل الشهيد الدكتور
جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية وبإشراف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم واالتحاد
الفرعي لمنطقة الوسط .واختتمت البطولة على ارض استاد فيصل الحسيني بلقاء يجمع الفريق
المصنف لنادي األنصار مع شقيقه نادي الموظفين وذلك تكريماً له بعد صعوده للدرجة الممتازة،
ووجهت إدارة النادي دعوات الشرف الرسمية لعدد كبير من المؤسسات الرسمية واألهلية واألندية
والشخصيات الوطنية والرياضية لحضور حفل تتويج البطل والفائزين وتكريم الراعي الرسمي
لبطولة بنك فلسطين والجهات األخرى التي عملت على إنجاح البطولة بحضور الدكتور جهاد الوزير
نجل الشهيد الراحل والمدعوين.

حفل عشاء لتكريم الوفد األولمبي البحريني ومباراة كرة القدم بين
المنتخبين األولمبيين الفلسطيني والبحريني
قدم بنك فلسطين رعايته لتكريم الوفد االولمبي البحريني الذي يزور فلسطين ألول مرة.
ورعاية مزدوجة أخرى مع شركة االتصاالت الخلوية “جوال” لمباراة كرة القدم التي جرت بين
المنتخبين االولمبيين الفلسطيني والبحريني ضمن الدوري الثالث واألخير من التصفيات
اآلسيوية المؤهلة الولمبياد لندن وذلك انطالقًا من رغبة البنك بدعم الرياضة الفلسطينية
وكافة الجهات التي عملت على دعم شعبنا لتطوير كرة القدم الفلسطينية .وقد كان ذلك
بحضور اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،وسعادة الشيخ علي
بن خليفة آل خليفة نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم ،ود .رياض المالكي وزير
الخارجية ،وممثلين عن بنك فلسطين باإلضافة إلى عدد من المسئولين والعبي كرة القدم
من المنتخبين.
وعلى شرف الوفد الضيف ،قدم بنك فلسطين هدايا تراثية ألعضاء الوفد من العبين
وإداريين ،حيث احتوت على شتلة زيتون لكل منهم ،إضافة إلى الكوفية الفلسطينية لما
تحمله هذه الهدايا من معاني إنسانية وحضارية وتاريخية سامية للشعب الفلسطيني.

نادي خدمات مخيم رفح
بمناسبة مرور ستون عام ًا على تأسيس نادى خدمات مخيم رفح قدم البنك دعم ًا مالياً للنادي وقد
تمت هذه الرعاية وسط حضور إعالمى مكثف وحشد من جماهير النادى وبحضور مدير فرع رفح
ومسؤول التسويق بالفرع ممثلين عن اإلدارة العامة.

رعاية بطولة فلسطين الدولية لكرة القدم
التبرع لنادي هالل القدس في بلدة أبو ديس
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تبنى أندية الدرجة الممتازة في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة
بقيمة  120ألف دوالر
وقع البنك اتفاقية مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،لرعاية أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم في
المحافظات الجنوبية في قطاع غزة ،والذي يمثل اثني عشر نادياً رياضياً تمثل سنامة كرة القدم
الفلسطينية في القطاع ،للموسم المقبل  ،2012/2011بقيمة  120,000دوالر أميركي.
وجرت مراسم حفل التوقيع يوم األربعاء الموافق  2011/12/22في مدينة غزة .وذلك بحضور
عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية ،إلى جانب نائب رئيس االتحاد الفلسطيني
لكرة القدم إبراهيم ابوسليم ونائب رئيس اللجنة االولمبية الفلسطينية وليد أيوب ،ورؤساء أندية
الدرجة الممتازة ،وأعضاء مجلس إدارة األندية وأعضاء اللجان ،وحشد كبير من الصحافة واإلعالم.

رعاية البطولة الخماسية لكرة القدم في الصالة الرياضية في
محافظة الخليل
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بطولة ألعاب القوى للفتيات من ذوي
االحتياجات الخاصة بإشراف اللجنة البارالمبية
في مدينة غزة

برعاية رئيسية من بنك فلسطين ،افتتح في صالة بلدية الخليل الرياضية بطولة الحرم اإلبراهيمي
الشريف لخماسيات كرة القدم للمؤسسات .وانطلقت البطولة وسط حضور يزيد عن  200متفرج
حيث شمل الحضور عنصراً نسوياً بارزاً متواجداً أثناء افتتاح األربع مباريات والتي جمعت عدداً من
الفرق المحلية والمؤسسات وغيرها.

ق��دم البنك رعايته الحصرية لبطولة ألعاب القوى للفتيات من ذوي
االحتياجات الخاصة تحت إش��راف اللجنة البارالمبية .حيث جرى تنفيذ
البطولة على ملعب فلسطين بمشاركة ع��دد كبير من الفتيات ذوى
اإلحتياجات الخاصة .اشتملت البطولة على عدد من النشاطات تنوعت ما
بين رمى القرص والرمح والجري ،شارك بها عدد كبير من كافة فئات
التصنيف المختلفة.

دعم مؤسسة خطوات ( )Pacesفي القدس
قدم البنك دعماً ماليًا لمؤسسة خطوات ،وهي مؤسسة تسعى لتشجيع الرياضة لدى األطفال ،بهدف
تعزيز برامج رياضية صحية منظمة ألطفال فلسطين باألخص ممن يتعرضون إلى العنف والتشدد،
والتهميش والالمباالة .حيث تسعى مشاريع المؤسسة إلى تطوير المفاهيم االجتماعية لألطفال،
والتركيز على تدريبات كرة القدم وكرة السلة التي تزود األطفال بمهارات حياتية مهمة ،هذا ويتركز
عملها في المجتمعات ومخيمات الالجئين ،والقرى النائية ،والريف الفلسطيني ،والمناطق المهمشه
واألقل حظاً في جميع أنحاء فلسطين من أجل الوصول إلى األطفال األكثر احتياجاً الذين تتراوح
أعمارهم ما بين ثماني سنوات وستة عشر عامًا.

43

رعاية سباق الخيل للقفز على الحواجز في غزة
قدم البنك رعايته الرئيسية لسباق الخيل للقفز عن الحواجز الذي أقيمت
فعالياته في مدينة غزة بمشاركة عشرات الفرسان والخيول العربية األصيلة،
حيث حضره حشود كبيرة من أهالي القطاع لما له من أهمية كبيرة .و جرى
تنفيذه بالتعاون مع نادي الفيصل للفروسية.
من ناحية أخرى قدم البنك جوائز مالية للفائزين ،على شكل عن حسابات
توفير بقيمة  200دوالر لكل فائز من أوائل المجموعات.

44

رعاية سباق أبو فالح للفروسية
غلف النجاح سباق مهرجان أبو فالح للفروسية الثاني ،بمشاركة أكثر من  80خي ً
ال من
مختلف مدن الضفة الغربية وأراضي الـ 48برعاية رئيسة من بنك فلسطين.
واختتم المهرجان الرياضي الذي أقيم برعاية البنك على أراضي خربة أبو فالح شرق
رام اهلل ،بعد تقديم عشر جوالت للخيل العربي األصيل بأنواعه المختلفة ،على طول
مدمار السباق الذي يصل طوله  1,7كيلو متر ،بحضور محافظ بيت لحم وممثلين
عن بنك فلسطين.
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رعاية مباريات لكرة القدم النسوية بين المنتخب
النسوي الياباني “بطل العالم” والمنتخب النسوي
الفلسطيني في الخليل ونابلس

قدم بنك فلسطين رعاية رئيسية بالشراكة مع “جوال” لعدد من مباريات كرة القدم
النسوية بين المنتخبين االولمبيين؛ النسوي الياباني “بطل العالم” ،والمنتخب
النسوي الفلسطيني التي ينظمها االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،حيث أقيمت
المباراة األولى على استاد دورا الخليل فيما أقيمت المباراة الثانية بين المنتخبين
على إستاد بلدية نابلس.
وتأتي رعاية هذا النشاط انطالق ًا من مسؤولية البنك تجاه المجتمع الفلسطيني
وأبنائه ،بهدف العمل على تحسين أداء الرياضة النسوية الفلسطينية ،إضافة إلى
تنمية المواهب وتطوير القدرات والعناصر البشرية الرياضية الفلسطينية ،السيما

46

النسوية منها .وتعزيز ثقة الرياضيات الفلسطينيات وتمكينهم من تطوير قدراتهم
البدنية ،وتنمية الروح الوطنية للمنتخبات الفلسطينية ،وإضفاء مزيد من الشعور
بالتنافسية .خصوصاً أن هذه التظاهرة الرياضية تتم بمشاركة منتخب قوي في
الكرة النسوية وهو المنتخب النسوي الياباني المتوج بلقب “بطل العالم” في كرة
القدم النسوية.
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التنمية

الن التنمية ..جهد ال يواصل صعوده إال بإبداع تفكيرنا وتميز
عملنا وتطوير منهجنا ..والن التنمية تعنى في كافة المجاالت
الثقافية والصحية والرياضية والفنية ،عمل البنك على رعاية
مختلف الفعاليات ذات الطابع اإلبداعي ليتخطى تميزنا توقعات
الكثيرين ،فقد رعى البنك مهرجانات ثقافية ..ومؤتمرات
ترسم خططا لمستقبلنا ومشاريع تسهم في بناء وطننا..
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رعاية المؤتمر الثاني لتنمية الموارد البشرية
قدم البنك رعايته لمؤتمر الموارد البشرية الذي تم عقده بتنظيم من جامعة فلسطين األهلية
بمحافظة بيت لحم خالل شهر نيسان من العام 2011م .
ويسلط المؤتمر الضوء على قدرة الشركات الفلسطينية على استيعاب العمالة ،ومناقشة مستوى
البطالة في األراضي الفلسطينية ،وغيرها القضايا المتعلقة.

أول خارطة سياحية لمدينة غزة باللغة االنجليزية من الكلية الجامعية
للعلوم التطبيقية
قدم البنك رعايته إلطالق أول خارطة سياحية لمدينة غزة بتنفيذ من شركة مداد ،وبالتعاون مع
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،بهدف إبراز الوجه الحضاري لمدينة غزة ،وتقديمها بالشكل
الجميل أمام زواره��ا .خاصة وأنها تضم األماكن األثرية والسياحية والخدماتية فيها باللغة
اإلنجليزية ،مع اإلشارة إلى أن هناك تطلعًا إلصدارها قريبًا باللغة العربية وبلغات أخرى وقد تم
اطالق الخريطة فى فندق الديرة على شاطئ بحر غزة بحضور الشركات الراعية وعدد من وسائل
االعالم.

البنك يتبرع لجمعية المعهد الفلسطيني للسياسات
2011/02/ 22
انطالق ًا من مسؤوليته االجتماعية قدم البنك دعما ماليا للمعهد الفلسطيني للسياسات  ،وذلك من
منطلق اهتمامه برعاية المؤسسات ومراكز الدراسات.

البنك الراعي الرئيسي لفعاليات مؤتمر  Ted x Ramallahالدولي
قدم البنك رعايته الرئيسية لمؤتمر  TEDxRamallahالذي انطلقت فعالياته يوم السبت \ 04\15
 ،2011في مدينة بيت لحم .ويشكل تيد أكس رام اهلل مبادر ًة تتعدى نطاق الحدث الضيق إذ إنها
تعمل على تحقيق مبدأ أن األفكار البناءة قادرة على إحداث تغيير إيجابي في مواقفنا وحياتنا وصو ً
ال
إلى عالم أفضل.
ٍ
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بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

“البنك “ يقرر صرف الجزء المتبقي من راتب شهر حزيران بدون فوائد
أو عموالت لموظفي القطاع العام ويؤجل قسط القرض لشهر تموز
انطالقا من مسؤوليته الوطنية واستمرار لنهجه في التخفيف عن الموظفين في القطاع العام.
خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك ،أعلن السيد هاشم الشوا رئيس مجلس اإلدارة ،والمدير
العام للبنك ،قرار مجلس صرف مبلغ يعادل الجزء المتبقي لراتب شهر حزيران  2011بدون فوائد أو
عموالت ،لموظفي القطاع العام (موظفي الحكومة) المحولة رواتبهم إلى “البنك “ ،وتأجيل قسط
القرض لشهر تموز  ،2011على أن يتم استرداد هذه المبالغ من أول حوالة راتب واردة يتم تحويلها
من وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية ،علما بأنه قد تمت هذه اإلجراءات بالتنسيق
مع وزارة المالية.
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هدايا لحجاج قطاع غزة
لعام 2011
قام بنك فلسطين بتوزيع هدايا على حجاج بيت اهلل الحرام المتجهين
من قطاع غزة إلى األراض��ي السعودية لتأدية فريضة الحج .حيث
بدأ تنفيذ برنامج التوزيع ابتدا ًء من أول أيام سفر الحجاج الموافق
 14/10/2011مستمراً حتى مساء يوم األربعاء .19/10/2011
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رعاية البازار الميالدي الخيري لكنيسة العائلة المقدسة لالتين برام
اهلل تحت شعار “وعلى األرض السالم”
قدم البنك رعايته الرئيسية لفعاليات البازار الخيري ،الذي تنظمه كنيسة العائلة المقدسة لالتين
في رام اهلل تحت شعار “وعلى األرض السالم” .حيث حضر حفل االفتتاح محافظ رام اهلل والبيرة
د .ليلى غنام ،ورئيسة البلدية جانيت ميخائيل ،وممثلين عن بنك فلسطين ،وراعي كنيسة األقباط
في رام اهلل القمص ارسانيوس ،وراعي كنيسة العائلة المقدسة لالتين األب فيصل حجازين،
ومساعده األب فرح بدر ،وراهبات الوردية ،وراهبات القديس يوسف ،وممثلين عن الشركات الراعية
والمئات من المواطنين.
ويذهب ريع البازار الخيري لكنيسة دير الالتين الذي يرعاه البنك لدعم الفقراء والمحتاجين
ومساعدة الطالب في دفع األقساط الجامعية .حيث اشتملت فعاليات البازار على تقديم فعاليات
ترفيهية مختلفة ،كما استمتع األطفال بعدد من العروض لفانين وفرق فلسطينية .وتضمن البازار
العديد من مستلزمات عيد الميالد من أشجار وزينة وحلويات وأعمال يدوية وتطريز وهدايا وألعاب
إلى جانب السحوبات على هدايا مختلفة.
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دعم مركز سيدة السالم مطرانيه الالتين
قدم البنك دعم ًا ماليًا لمركز سيدة السالم مطرانية الالتين حيث يقوم المركز برعاية األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة من فلسطينيين وعرب في المملكة األردنية الهاشمية ،وتوفير االحتياجات
الضرورية لهم في شتى المجاالت.
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معرض اكسبوتك  2010برعاية بنك فلسطين
قدم البنك رعايته الرئيسية للمعرض التكنولوجي السنوي ،اكسبوتك حيث جرت فعالياته خالل
العام .2010
وفي هذا المعرض الذي تم افتتاحه برعاية السيد الرئيس أبو مازن ،عرضت مجموعة من الشركات
التكنولوجية أعمالها ومنتجاتها وزاره آالف المواطنين في الضفة وغزة.

رعاية العرس
الجماعي في سلواد
ساهم بنك فلسطين في رعاية
ال��ع��رس الجماعي ف��ي سلواد
شرقي رام اهلل من خالل مبلغ
مالي بقيمة  200دينار أردني
لسبعة ع��ش��ر ع��ري��س�� ًا وذل��ك
كمبادرة لتمكين الشباب لتحمل
ً
وخاصة
أعباء ومصاريف الحياة
تكاليف الزواج التي باتت باهظة
خالل السنوات األخيرة.
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رعاية المعرض الوطني السنوي لألثاث

شهد إقباال واسعا من مختلف فئات المجتمع

برعاية من بنك فلسطين ،والشركة العربية لألخشاب ،افتتح المعرض الوطني لألثاث ،2011
في مدينة غزة في العاشر من تموز  2011بتنظيم من االتحاد العام للصناعات ،واتحاد الصناعات
الخشبية ،ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ،بالتعاون مع مشروع تطوير القطاع الخاص الـ
‘.’GIZ

برعاية البنك ..اختتام فعاليات معرض نتاج  .. 2إبداع
متواصل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

وحضر حفل افتتاح المعرض ،الذي أقيم في قاعة منتجع الشاليهات ويعتبر األول بعد فرض الحصار
على غزة ،عدد كبير والفت من ممثلي الشركات والمؤسسات المحلية ،ومؤسسات القطاع الخاص،
والمؤسسات األهلية .حيث هدف المعرض إلى تنشيط هذا القطاع الهام والترويج له ،ويشير إلى
أنه بمثابة تحدي لهذه الشركات التي تقدم أحدث وأجود ما لديها في المعرض .حيث يعد نجاح هذا
الحدث الوطني هو نتيجة التعاون المثمر بين المنظمين والداعمين والراعين لهذا المعرض الذين
رسخوا مبدأ التكاملية والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وأبرزوا المهنية العالية التي يتميز بها
كوادر هذه المؤسسات.

اختتمت في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة ،فعاليات معرض “نتائج  2إبداع متواصل”
والذي نظمه قسم المهن الهندسية بالكلية على مدار ثالثة أيام برعاية وزارة شئون المرأة وبنك
فلسطين وشركة بسيسو وعلمي وشركة الوحدة لألثاث المنزلي وصحيفة فلسطين وفضائية
الكتاب وأشتمل على إبداعات ومشاريع تخرج طلبة اختصاصات المعماري والديكور الداخلي والفنون
والحرف اليدوية وهندسة إلكترونيات السيارات.
وكان لنجاح المعرض خالل أيامه أثر في استقطاب المئات من مختلف فئات المجتمع الفلسطيني
فضال عن طلبة الجامعات والكليات التطبيقية والشركات المتخصصة في المجاالت الهندسية
والمهن الهندسية ،وطالبات المدارس الثانوية ،حيث حاز المعرض على إعجاب وتقدير كافة الزوار
والضيوف سواء من داخل الكلية أو خارجها.

التبرع لمعبر رفح بعدد من األجهزة والمعدات
الالزمة
انطالقا من حرصه الشديد لتطوير اإلمكانيات التكنولوجية ،وتوفير وسائل لتسهيل حركة
المغادرين والقادمين إلى القطاع المحاصر ،قدم بنك فلسطين تبرعا بعدد من أجهزة الكمبيوتر
والطابعات ،باإلضافة إلى أجهزة ومعدات مختلفة لمعبر رفح الحدودي الذي يربط غزة بجمهورية
مصر العربية.

التبرع منتدى الفنانين الصغار في مدينة رام اهلل
مهرجان األطفال في بلدة العيزرية
بمشاركة مئات األطفال ،وبرعاية رئيسية من بنك فلسطين ،نظم المجلس المحلي لبلدية
العيزرية ،مهرجان األطفال “أطفالنا فرحتنا” في مدرج البلدة القديمة في العيزرية ،حيث تخلل
الحفل فقرات فنية وعروضا مسرحية ،كما شمل المهرجان عروضًا للسحر والرسم على الوجوه،
وعروض ًا لفرق الدبكة ،وفقرات أسئلة وأجوبة نالت إعجاب الحاضرين للمهرجان.

58

تبرع البنك لدعم األنشطة التي يقوم بها منتدى الفنانين الصغار ،وهي مؤسسة فلسطينية
متخصصة بالعمل مع األطفال والشبيبة في مجاالت التنمية الثقافية والفنون وتعزيز الصحة
النفسية لألطفال .ومنتدى الفنانين الصغار هي مؤسسة تعمل على صعيدي معهد الفنون
المسائي لتدريب الموهوبين في الفنون الجميلة ،ومقره في مدينة رام اهلل.
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بتنظيم من شركة جوجل العالمية في قطاع غزة

البنك راعي ذهبي لفعاليات معرض  Startup Weekendالتكنولوجي
ويقدم جوائز بحسابات توفير لذوي المشاريع اإلبداعية.
قدم البنك رعايته الذهبية لفعاليات ملتقى  Startup Weekendالتكنولوجي في مدينة
غزة ،وذلك بتنظيم من خبراء يعملون في شركة  Googleومؤسسة ميرسى كوربس
العالميتين بالتعاون مع مؤسسة صدف الفلسطينية في قاعة نادى الروتس السياحى على
شاطئ بحر غزة ما بين السادس والثامن ديسمبر .2011
وزار الحدث التكنولوجي أكثر من مائتي شخص من طلبة الكليات التكنولوجية في الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة ،إضافة إلى عدد من المبرمجين والفنيين ،والمصممين
والمهتمين بهذا القطاع .كما تم عرض عدد من المشاريع اإلبداعية في المجال التكنولوجي.
وفي هذا الصدد قدم البنك مساهمة للمبرمجين والمبدعين األوائل في المشاريع اإلبداعية
بناء على توصية الخبراء من الشركات المحلية والعالمية.
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الثقافة
والفنون
ّ
شكلت الثقافة والفن في فلسطين جزءاً اليتجزأ من هوية
الشعب الفلسطيني على مر التاريخ والعصور .ولطالما كان
شعبنا الفلسطيني سباقاً في المجال من خالل كوكبة من
أروع الشعراء والفنانين في المنطقة الذين أمتعونا في روعة
أعمالهم أثناء حياتهم وحتى بعد رحيلهم .وتخليداً منا إلحياء
ذكرى هؤالء العظماء ولمتابعة امتداد عراقة ثقافتنا حرصنا
على المساهمة في دعم النشاطات والمشاريع الثقافية
والفنية المفصّلة فيما يلي:
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مشروع االوركسترا
الوطنية الفلسطينية
يقدم البنك رعايته السنوية المستمرة لألوركسترا
الوطنية الفلسطينية التي تؤدي عروض متعددة داخل
الوطن وخارجه ،حيث قام البنك برعاية انشاء أول
أوركيسترا وطنية فلسطينية وتواصل بدعمه لها خالل
العامين الماضيين .

رعاية معرض “ما وراء الجماليات”
عن األزياء الفلسطينية في جامعة
بيرزيت
ضمن سلسلة من الرعايات السخية للفعاليات
الثقافية والتراثية ،ق��دم بنك فلسطين رعايته
لمتحف المقتنيات التراثية والفنية الذي تم تنظيمه
تحت عنوان “ما وراء الجماليات” في جامعة بيرزيت
عن األزي��اء الفلسطينية التاريخية ،في محاولة
الكتشاف األبعاد الرمزية لللباس الفلسطيني وكيفية
استخدامها ك���أدوات ات��ص��ال وت��واص��ل اجتماعي،
وتسليط الضوء على استخدام األل���وان والصور
واألشكال في القطع المعروضة ك��أدوات إليصال
رسائل ذات صلة بالواقع والحياة الفلسطينية حتى
منتصف القرن العشرين.
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مهرجان المشمش
“أيام جفناوية” في جفنا

مهرجان بيت جاال وبيت ساحور
في محافظة بيت لحم

قام البنك برعاية مهرجان المشمش السنوي في جفنا.

قدم البنك رعاية للمهرجان السنوي الذي يقام في بيت جاال وبيت ساحور في
محافظة بيت لحم وهو مهرجان سنوي ثقافي فني.
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دعم فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
ضمن مساهماته السنوية للفرق الفلسطينية ذات الطابع الوطني،
والتنمية للثقافة الفلسطينية ،قدم البنك مساهمته السنوية لرعاية
فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية تعزيزاً لنشاطها وتجسيدا للهوية
الفلسطينية.
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مهرجان ليالي الصيف
المقدسية في بلدة بيت
عنان في محافظة القدس
قدم البنك رعايته لسلسلة فعاليات مهرجانات تراثية بهدف
إحياء الموروث الثقافي والحفاظ على القيم العربية السامية
عبر تمكين الثقافة الفلسطينية من أن تأخذ دورها كجزء
من الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،حيث حضر
هذه المهرجانات ما يقارب الـ  50ألف زائر ،توزعوا في مدن؛
القدس ورام اهلل وبيرزيت في مهرجانات “ليالي الصيف
المقدسية” الذي ينظمه مركز المنتدى الثقافي في بيت
عنان قضاء القدس ،ضمن سلسلة فعاليات في مناطق
مختلفة من مدينة رام اهلل.
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مهرجان فلسطين
الدولي للرقص
والموسيقى 2011
قدم البنك رعايته لمهرجان فلسطين الدولي للرقص والموسيقي ،والذي استضاف
عدداً من الفنانين والفرق الفلسطينية والعربية والعالمية على مدى أسبوع خالل
العام الماضي .كما استضاف المهرجان احد اكبر الفنانين العرب وهو الهام المدفعي.
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مهرجان “وين ع رام اهلل”
قدم البنك رعايته لفعاليات مهرجان “وين ع رام اهلل” الذي نظمته بلدية رام اهلل ،وقد أحيت
فرقة “ولعت” من عكا حفل االفتتاح في ساحة راشد الحدادين مقابل بلدية رام اهلل في البلدة
القديمة.
ويتميز المهرجان بتنوع فعالياته وشمولها لعدد كبير من مرافق بلدية رام اهلل في المدينة
لتنظم في الحدائق والساحات العامة ومركز المدينة لتجسد رؤية المهرجان بجمهور أوسع
واهتمامات أعمق وفضاءات أرحب.
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مشروع مؤسسة  UNRWAألرشفة عدد من األفالم الخاصة
بالقضية الفلسطينية
قام البنك بالتبرع لمؤسسة  UNRWAللقيام بأرشفة عدد من األفالم التي تُعنى بشكل رئيسي
بالقضية الفلسطينية ،ضمن مشروع كبير دعمه البنك بغرض احياد المورث التاريخي والحضاري
لفلسطين وشعبها.

تجهيز مركز معلومات الزوار بساحة المهد في
مدينة بيت لحم.

احتفاالت أعياد الميالد المجيدة في محافظات
بيت لحم وبيت جاال ورام اهلل وجنين.

قدم البنك رعايته لتطوير و تشجيع السياحة في فلسطين ،ضمن مشروع لتجهيز وإنشاء مركز
معلومات للزوار بساحة المهد في محافظة بيت لحم .وذلك بهدف إكسابه قيمته السياحية
والحضارية والعمل على التشبيك وتعزيز عالقات الشعوب والوفود الزائرة إلى فلسطين لمنفعة
المجتمع.

شارك البنك في رعاية العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية واالجتماعية والدينية التي صاحبت
االحتفاالت الخاصة بعيد الميالد المجيد في قداس عشية عيد الميالد وذلك في محافظات؛ بيت لحم
وبيت جاال ورام اهلل وجنين.

وفي إطار االحتفاالت باألعياد الميالدية ،قام فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بافتتاح المركز
في فعاليات حضرها حشود كبير من أبناء المحافظة وعدد من المسؤولين ورجال الدين.
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وفي هذا اإلطار ،كثف البنك خالل األيام القليلة السابقة لألعياد من وضع يافطات تهنئة وترحيب
بعيد الميالد بمختلف مناطق المحافظات كما وش��ارك في حفل استقبال البطريرك ورعاية
استعراضات الكشاف خالل أيام عيد الميالد كما وقام البنك بتقديم جوائز بحسابات توفير وهدايا
للمشاركين.
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مهرجان “ليالي بيرزيت”
في جامعة بيرزيت
قام بنك فلسطين برعاية فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت ،الذي أقيم في جامعة
بيرزيت ،حيث افتتح بمشاركة خمسة فرق فنية فلسطينية غنائية وتراثية ،وهي:
سنابل ،الفنون الشعبية ،زمن العكاوية ،يالالن ،ووشاح.
وينطلق البنك في رعايته لهذا المهرجان من مبدأ إحياء الموروث الثقافي والتراث
والتاريخ الفلسطيني .كما يعبر عن صادق دعمه وتأييده لكل الفعاليات التي
من شأنها دعم البرامج الترفيهية والتنموية التي تساعد الطلبة الفلسطينيين
في ربوع الوطن ،خصوص ًا بأن ريع المهرجان والفعاليات الثقافية التي عرضت،
سيذهب لصالح الطالب المحتاج في الجامعة ،حيث يعتبر أحد المصادر القليلة
لدعم صندوق الطالب المحتاج في جامعة بيرزيت الذي يغطي تكاليف األقساط
الجامعية للطلبة المحتاجين.
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مهرجان “قطف الزيتون” األول في
محافظة طولكرم
عمد البنك خالل موسم قطف الزيتون ألن يكون إلى جانب الفالحين والمزارعين،
فقد قدم رعايته الرئيسية لمهرجان الزيتون األول المنعقد بجامعة فلسطين
التقنية (خضوري) خالل العام  ،حيث جرت فعالياته على مدى ثالثة أيام متتالية.
وافتتح المهرجان بحضور رسمي تمثل بـ د .سالم فياض ومحافظ طولكرم،
وممثلين عن بنك فلسطين ،وعدد من قادة األجهزة األمنية ورؤس��اء البلديات
والمؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص ,باإلضافة إلى إقامة معرض
للصناعات الزراعية والصناعية.
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مهرجان “وادي الشعير” في بلدة عنبتا
في محافظة طولكرم
قدم البنك رعايته لفعاليات مهرجان “وادي الشعير” الذي أقيمت فعالياته على مدار ثالثة
أيام بمدرسة عبد الرحيم محمود الثانوية بقرية عنبتا شرقي مدينة طولكرم وبمشاركة
عدد من الفرق الفنية والتراثية الفلسطينية.
شملت فعاليات المهرجان على تكريم الرعاة والداعمين ،وفقرات فنية وأمسيات شعرية
للشاعر الفلسطيني الطفل عصام البشيتي ،وفرقة فنونيات للفلكلور والرقص الشعبي
في رام اهلل.
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مهرجان أسبوع التراث الرابع الذي تنظمه
جمعية “ الـروزنا” في بيرزيت
قدم البنك رعايته لمهرجان أسبوع التراث الفلسطيني الذي أقيم في البلدة القديمة لبيرزيت،
شمالي محافظة رام اهلل .وقد شملت فعاليات المهرجان التي استمرت لمدة  4أيام عروضاً فولكلورية
ومسرحية وعرسًا فلسطينياً وغيرها من الفعاليات.
وشارك في الليلة األخيرة من هذا الحدث الضخم النجم الفلسطيني عمار حسن ،وفرقة كنعان
للتراث والفنون الشعبية من نابلس التي قدمت عرضًا مميزاً ،والطفل الشاعر عصام بشيتي ،الذي
أذهل الجماهير المحتشدة بسحر كلماته وأسلوبه الشعري الرفيع ،كما تم عرض دبكة شعبية
لفرقة بنات كوبر ،وعرض لمدرسة سيرك فلسطين بعنوان “أحالم للبيع” ،الذي نال إعجاب الحضور
واألطفال .وامتأل المهرجان بآالف الزائرين ،الذين شاهدوا معرض اآلثار بإشراف وزارة السياحة
واآلثار الفلسطينية  ،ومعرض “العين والرؤية”  ،بإشراف مؤسسة النيزك ومعرض الصور لوكالة
الغوث لالجئين الفلسطينيين ،ومعرض المصور أحمد دغلس ،وفيلمًا شبابيًا من إنتاج مؤسسة
بياالرا وفيلمًا لبنانيًا بعنوان “سكر بنات”.

جائزة مالية للشاعر الفلسطيني الطفل
عصام البشيتي
قدم البنك هدية تكريمية للشاعر الفلسطيني الطفل عصام البشيتي الذي
وصل إلى نهائيات برنامج “ ”Arabs Got Talentمن خالل تقديمه شعراً
جمي ً
ال عن قضيتنا الفلسطينية عبر شاشة .MBC
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الشؤون االقتصادية
وعالقات المغتربين
يعيش ما يزيد عن ستة ماليين فلسطيني خارج البالد
بإجمالي ناتج محلي يُقدر بحوالي  100مليار دوالر .ومن
ضمن مساعي البنك الدؤوبة للوصول إلى العمالء في جميع
أنحاء العالم تم إنشاء وحدة المغتربين لخدمة الفلسطينيين
بالمهجر .ويكرس فريق العمل بهذه الوحدة الجديدة كافة
جهوده لمد جسور من التواصل مع الفلسطينيين في المهجر،
حيث يقدم لهم مجموعة من الخدمات من بينها الخدمات
المصرفية لألفراد والشركات والخدمات االستشارية لألعمال
واالستثمار .وقد عمل البنك على دعم القطاع االقتصادي في
داخل الوطن وخارجه من خالل عددٍ من المشاريع والتبرعات
المفصّلة فيما يلي:
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المؤتمر الدولي السنوي الثاني لالستثمار واألعمال في العاصمة
األميركية واشنطن
شارك بنك فلسطين في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني لالستثمار واألعمال الذي أقيم
بالعاصمة األميركية واشنطن على مدار ثالثة أيام في الفترة ما بين الثامن والعشرين والثالثين
من تشرين أول  ،2011بتنظيم من مؤسسة األراضي المقدسة المسيحية المسكونية ،وبرعاية
رئيسية من البنك ومجموعة االتصاالت الفلسطينية ،وبمشاركة عدد من كبار رجال األعمال
الفلسطينيين من داخل الوطن وحشد من الشخصيات الفلسطينية المقيمة خارج فلسطين،
إضافة إلى العائالت والشخصيات والمجموعات الشبابية الفلسطينية المغتربة في الواليات
المتحدة.
ويهدف المؤتمر الدولي الثاني لالستثمار إلى إيجاد إطار للتواصل والتبادل الثقافي واالجتماعي
والتاريخي واالقتصادي ،ما بين الفلسطينيين المغتربين ومن هم يعيشون داخل الوطن
لتعريفهم بجذور الوطن األم ،وإشراكهم في عملية البناء بما يمتلكوه من خالصة قدرات
وإمكانيات في المجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية والمعرفية والخبرة ،وتغيير الصورة
النمطية المنقولة عن فلسطين عبر وسائل اإلعالم المختلفة ،وتشجيع االستثمار في فلسطين
بشكل عام وفي الشركات المساهمة العامة والمشاريع المختلفة المقامة والمخطط تنفيذها
في فلسطين.

التبرع لطبيب فلسطيني مغترب متخصص
بمعالجة أمراض السرطان لتشجيعه للعودة
والعمل على أرض الوطن
قدم البنك رعايته لطبيب فلسطيني مغترب للعودة ارض الوطن وبناء مركز للسرطان لمعالجة
مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني .ويعتبر هذا الطبيب خبيرا في معالجة مرضى السرطان حيث
ساهم البنك في تشجيعه على العودة ودعمه للقيام بمهامه على أكمل وجه.
وتأتي هذه الرعاية انطالقا من مسؤوليته االجتماعية بتشجيع الكفاءات والخبرات الفلسطينية
للعودة إلى الوطن والمساهمة في عمليات البناء.

البنك يختتم مشاركته في فعاليات ملتقى رام اهلل االقتصادي الثالث
والخمسين بالعاصمة األميركية واشنطن
استمر أربع أيام بمشاركة  1500شخص
اختتم “البنك “ مشاركته ورعايته فعاليات “ملتقى رام اهلل السنوي الثالث والخمسين ،والذي نظمه
اتحاد أبناء رام اهلل ،والجالية الفلسطينية في “فندق المرديان” في واشنطن عاصمة الواليات
المتحدة األميركية ،وقد استمر على مدى أربع أيام نهاية األسبوع الماضي .حيث جمع الملتقى 1500
من كبار الشخصيات االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية من مختلف الواليات األميركية ،إضافة
لرجال األعمال الفلسطينيين من داخل الوطن.
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برعاية جاللة الملك عبد اهلل الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس

البنك يقدم رعايته الماسية لمؤتمر
التنمية وإعادة إعمار فلسطين
المنعقد في العاصمة األردنية عمان
قدم البنك رعايته الماسية لـ “مؤتمر التنمية وإعادة اعمار فلسطين” الذي يعقد في العاصمة
األردنية عمان ابتداء من مساء يوم االثنين  24/10/2011بمشاركة عدد من الفعاليات والمؤسسات
االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية والعربية والدولية ،وممثلين عن الرباعية واالتحاد األوروبي
والجامعة العربية والبنك الدولي ،إضافة لمشاركة للهيئات الدبلوماسية في األمم المتحدة ووكاالتها
العاملة في المنطقة ،ومنظمات عربية مثل البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق العربي ،وسفراء
الدول العربية واألجنبية في األردن وفلسطين .كما حضر المؤتمر األستاذ هاشم الشوا رئيس
مجلس اإلدارة والمدير العام للبنك ،وأسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين ،الجهة
المنظمة للمؤتمر ،وحسن العوري مستشار الرئيس “أبو مازن” ممثال عنه ،إضافة إلى سمو األمير
عاصم بن نايف ممثال عن الملك عبد اهلل الثاني وعدد كبير من رجال األعمال العرب والفلسطينيين
وشهد المؤتمر الذي أقيم في فندق الالند مارك بالعاصمة األردنية “عمان” فعاليات لتشجيع
االستثمار إلعادة اإلعمار في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة .حيث يأتي انعقاده في عمان،
تأكيدا على أهمية المملكة األردنية ودورها ودور شركاتها في إعادة اإلعمار وبناء فلسطين.
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أسس وحدة خاصة بالفلسطينيين المغتربين

البنك يختتم مشاركته في فعاليات
ملتقى رام اهلل الثالث والخمسين
بالعاصمة األميركية واشنطن

ويقدم رعايته للملتقى
شارك بنك فلسطين في فعاليات ملتقى رام اهلل السنوي الثالث والخمسين ،والذي نظمه اتحاد
أبناء رام اهلل ،والجالية الفلسطينية في واشنطن عاصمة الواليات المتحدة األميركية ،وقد استمر
الحدث على مدى أربع أيام وجمع ما يقارب  1500من كبار الشخصيات االقتصادية واالجتماعية
الفلسطينية من مختلف الواليات األميركية.
وهدفت رعاية البنك ومشاركته في فعاليات ملتقى رام اهلل الثالث والخمسين في أميركا ،إلى
إيجاد إطار للتواصل والتبادل الثقافي واالجتماعي والتاريخي واالقتصادي ،خصوصاً بمشاركة عدد
من الشخصيات الفلسطينية المقيمة في فلسطين ،إضافة إلى العائالت والشخصيات والمجموعات
الفلسطينية المغتربة في الواليات المتحدة ،بمختلف أطرهم وتشكيالتهم وأعمارهم لتعريفهم
بجذور الوطن األم ،وإشراكهم بالمساهمة في عملية البناء بما يمتلكوه من خالصة قدرات
وإمكانيات في المجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية.
وقد أعلن البنك خالل الملتقى عن تأسيس وحدة خاصة بفلسطينيي المهجر في بنك فلسطين
بهدق توطيد العالقة بين الفلسطينيين في داخل الوطن وخارجه حيث ستعمل الوحدة على تلبية
احتياجاتهم من حيث الخدمات البنكية واالستثمار في فلسطين.
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“اعرف تراثك”

بادر “البنك“ لرعاية مشروع (اعرف تراثك) ،مع عدد من الشركات
والبنوك في فلسطين والواليات المتحدة ،وهو مبادرة تهدف إلى
إيجاد إطار للتواصل والتبادل الثقافي واالجتماعي والتاريخي،
واستضافتهم وتعريفهم بجذور الوطن األم .وتعميق العالقات
الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه.
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المساعي اإلنسانية
واالجتماعية
إيمانًا منا بأننا جزء ال يتجزأ من هذا المجتمع وأن استدامة
نجاحنا ال تتحقق إال باستدامة مجتمعنا ،حرصنا دوماً على
مواصلة جهودنا اإلنسانية واالجتماعية التي تهدف باألساس
إلى دعم مجتمعنا الفلسطيني وتعزيز استدامته .وقد سعينا
للمبادرة بالتفكير بمشاريع بأنفسنا نرى أن مجتمعنا بحاجة
إليها ومن ثم شرعنا في تنفيذها لنحولها من فكرة إلى حقيقة
نلمس نجاحاتها في حياتنا اليومية .وقد تمثلت مساهماتنا
بعددٍ من الرعايات والتبرعات مفصّلة فيما يلي:
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الدفعات الخاصة بكفاالت األيتام للعام  2011من خالل جمعية عطاء
غزة
بدعم من بنك فلسطين قامت جمعية عطاء غزة بتوزيع الدفعات المالية الخاصة بكفاالت األيتام
لعام  ،2011حيث ارتفع عدد األيتام الذين كفلهم البنك من خالل جمعية عطاء غزة إلى  100يتيم.
تم تقسيمها على دفعات لفترات زمنية متتالية.

بقيمة  100ألف دوالر أميركي

التبرع ببناء طابق ثاني ألطفال معهد األمل لأليتام
في مدينة غزة من أسهم الوقف الخيري لعائلة الحاج
هاشم عطا الشوا

قدمت عائلة الحاج هاشم عطا الشوا تبرعا سخيا لمعهد األمل لأليتام لبناء طابق جديد لمبنى
األنشطة الطالبية في المعهد ،وذلك من أسهم الوقف الخيري الذي خصصته العائلة للحاالت
اإلنسانية ،حيث يعاني أطفال المعهد من الضيق واالكتظاظ .حيث بلغت قيمة التبرع مئة ألف دوالر
أميركي.

بنك فلسطين يرعى دورة لتعليم األطفال الكفيفين فن الموسيقى
قدم بنك فلسطين رعايته الثانية ولدورة تعليمية أخرى لتعليم األطفال الكفيفين الموسيقى في
معهد ادوارد سعيد على طريقة “بريل” .وذلك بمشاركة  50طالب وطالبة من المدرسة األسقفية
االنجيلية ياماها لتعليم الموسيقى ومقرها في مدينة نابلس.
كما اقم الحفل الذي اقيم في قاعة قصر رام اهلل الثقافي بحضور أهالي الطلبة ومديرة المدرسة
ميرنا معلوف في اطار مسؤولية البنك االجتماعية التي يحرص على تقديمها للفئات المجتمعية
المختلفة.

رعاية مبادرة ركوب الدراجات  Cycling4 Gazaبين البحر األحمر
والبحر الميت لزيادة الوعي حول الوضع في غزة
قدم “بنك فلسطين” رعايته لمبادرة ركوب الدراجات الهوائية من أجل غزة ()Cycling 4 Gaza
والتي جرت فعالياتها في المملكة األردنية الهاشمية مؤخرا ،ونظمتها مؤسسة التعاون للشباب
 WAYو Cycling 4 Gazaبالتعاون مع منتدى بيت المقدس ،في الفترة ما بين  10-8كانون األول
 2011الماضي .وذلك بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة بالظروف اإلنسانية الصعبة التي يمر بها
القطاع ،وجمع تبرعات لغايات إنسانية وخيرية لمساعدة األهل في غزة.

ويأتي هذا التبرع ببناء الطابق الجديد للمعهد انسجاما مع رؤية القائمين على الوقف الخيري لعائلة
المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا بمساعدة الحاالت اإلنسانية والفقراء واليتامى وذوي االحتياجات
الخاصة ،حيث تم الشروع بعملية البناء خالل األسبوع الجاري .كما سبق العائلة بتجهيز مبنى
األشغال اليدوية ألطفال معهد األمل خالل السنوات الماضية وتقديم رعايات وكفاالت لأليتام خالل
شهر رمضان المبارك ،كذلك تم تقديم مبلغ خمسين ألف دوالر الستكمال مشروع ترميم المسجد
العمري الكبير في مدينة غزة.
ومن األنشطة المنوي التبرع بها من أسهم الوقف الخيري لعائلة المرحوم الشوا ،ويجري العمل على
إعدادها وتطويرها ،بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ هو إنشاء مبنى وحدة كلى صناعية باسم المرحوم
هاشم عطا الشوا بمستشفى كمال عدوان بطاقة استيعابية تبلغ  6وحدات في شمال مدينة غزة
وذلك لتخفيف الضغط عن وحدة الكلى الوحيدة الموجودة حاليا في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

فعالية لألطفال بعنوان “يوم فرح و مرح “ينظمها مركز سلوان
لإلنماء االجتماعي
ساهم البنك برعاية فعالية لألطفال بعنوان ”يوم فرح ومرح” في مركز سلوان لإلنماء ببلدة سلوان
جنوبي المسجد األقصى المبارك بالقدس .هذا و بدأت فعالية ”يوم فرح و مرح” بالرسم على
وجوه األطفال ،والرسم على لوحات وخالل ذلك عبر األطفال عن مدى رؤيتهم للحياة سواء الحياة
السياسية في سلوان أو الحياة الترفيهية برسومات متنوعة.

جمعية دار البر الخيرية
تبرع البنك بدعم مالي لجمعية دار البر الخيرية ،وهي جمعية تسعى لتقديم مساعدات لأليتام
وأبناء الشهداء و الفقراء و المحتاجين في فلسطين .كما تعمل على إنشاء المدارس الخاصة برعاية
وتأهيل األيتام وأبناء الشهداء .وإقامة مشاريع تنموية وخيرية بما يتوافق مع أهدافها ،لتحويل عدد
من األسر الفقيرة إلى أسر منتجة.

منظمة “معاقون بال حدود”
قدم بنك فلسطين دعماً ماليًا لمنظمة معاقون بال حدود ،وذلك لتمكينها للقيام بمهامها لمساعدة
ذوي االحتياجات الخاصة من تحقيق طموحاتهم ،وتحفيزهم لالنخراط داخل المجتمع وتطوير
مهاراتهم للمساهمة في التنمية الشاملة.
ويأتي تقديم هذا الدعم ،تنفيذا إلستراتيجية دعم ورعاية اجتماعية وإنسانية أقرها مجلس
إدارة البنك ،للسير بها نحو تنمية شاملة تنسجم مع مبادئه اإلنسانية واألخالقية تجاه المجتمع
الفلسطيني بشتى شرائحه وأماكن تواجده.
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مبادرة الصومال
استمرارا لمساهماته اإلنسانية المتعددة والمتواصلة ،أطلق البنك وبالشراكة
مع منظمة األمم المتحدة للطفولة “ ”Unicefحملة خاصة للمساعدة في تخفيف
المجاعة القائمة في جنوب الصومال ،واستكماال لهذه الحملة قرر البنك فتح حساب
خاص بهدف استقبال التبرعات المالية لألفراد والشركات ومؤسسات القطاع
الخاص الفلسطينية الراغبة ،دعما لألطفال الجوعى وحالة الفقر التي يمرون بها
هذه األيام إضافة إلى تقديمه مبلغا بقيمة  50ألف دوالر أميركي لتغذيته تشمل
تبرعات من موظفيه.
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المنظمة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين ()UNRWA
يقدم البنك تبرع ًا مالي ًا بشكل شبه سنوي لوكالة
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
( .)UNRWAحيث تعمل الوكالة على تقديم الدعم
والحماية وكسب التأييد لحوالي  5مليون الجئ فلسطيني
مسجلين لديها في األردن ولبنان وسورية واألراض��ي
الفلسطينية المحتلة إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

حفل لجمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس
استمراراً لمساهماته اإلنسانية قدم بنك فلسطين رعاية لحفل أقامته جمعية التضامن الخيرية
في مجال العمل الخيري وذلك انطالقاً من فلسفته وأهدافه اإلنسانية ،حيث تعمل الجمعية على
فتح المدارس اإلسالمية للبنين والبنات ونشر الوعي من خالل رعاية الطلبة المبدعين وأصحاب
الكفاءات العلمية واألدبية والثقافية من خالل األنشطة المتعددة للجمعية .كما تعمل على تقديم
الخدمات اإلنسانية واالجتماعية بمختلف أنواعها لدعم صمود الشعب الفلسطيني وخاصة الطبقات
المحرومة منه .إضافة إلى تعزيز مبدأ التكافل والتراحم بين أبناء الشعب الفلسطيني وزيادة أواصر
الوحدة والتآلف بين طبقاته المختلفة.

جمعية ياسمين الخيرية
في إطار اهتمامه باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة،
واصل البنك مسؤوليته االجتماعية بمزيد من العطاءات
متبرعًا بمبلغ مالي لجمعية ياسمين الخيرية لرعاية
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث أنشأت سنة
 2002بمبادرة طيبة من أهالي األطفال الذين يعانون من
إعاقات ذهنية ومنذ ذلك الحين واصلت أنشطتها للخروج
إلى فضاءات مستقبلية أرحب.

رعاية فعاليات يوم المعاق العالمي في محافظة جنين تحت عنوان
“اإلعاقة ال تلغي الطاقة”
قدم بنك فلسطين رعايته لفعاليات يوم المعاق
العالمي ،بالشراكة مع المجلس الشبابي المحلي
التابع للبلدية المتحدة بمحافظة جنين يوم
األحد الموافق  2011/12/18في قاعة األنشطة
واالجتماعات التابعة للبلدية تحت عنوان “اإلعاقة
ال تلغي الطاقة” .بحضور حشد من المؤسسات
األهلية والمحلية ،وبمشاركة عدد من المواطنين
وأهالي ذوي االحتياجات الخاصة.
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