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أعزاؤنا القراء، 

انه لمن دواعي سرورنا بأن نعرض على حضراتكم هذا 
الكتيب الذي يلخص مجمل المساهمات التي قدمها بنك 

فلسطين بمجال المسؤولية االجتماعية، فخالل العام 
2012 ارتفع مؤشر االنجازات التي حققها البنك في كافة 
المجاالت، وهذا ما  دفعنا لمضاعفة مساهماتنا في هذه 

المرحلة، بدعم المبادرات الريادية والنشاطات والفعاليات 
والبرامج التي تحارب الفقر وترسم االبتسامة على 

وجوه األطفال، وتعزز النمو االقتصادي، وتحقق التنمية 
المستدامة. 

ونؤمن في بنك فلسطين بأن التطور الحقيقي، يبدأ مع 
تطور المجتمع وتعزيز النمو االقتصادي، ومن هنا، فقد 
بادر بنك فلسطين بتخصيص 5 % من أرباحه السنوية 

الصافية لدعم أنشطة المسؤولية االجتماعية، وهذا 
ضعف المتوسط العالمي للمسؤولية االجتماعية والتي 
تصل الى 2 % فقط. ففي العام 2012 لوحده، وصلت 

ميزانية المسؤولية االجتماعية الى حوالي 1,89 مليون 
دوالر، وقد شملت عدة قطاعات منها؛ الشباب والرياضة 

والتعليم والبيئة والفن والثقافة والسياحة والمساعي 
االنسانية.

 وهذا ما يعكس اصرارنا ألن نكون جزءا رئيسيا 
مساهما في تطوير االقتصاد والمجتمع الفلسطيني.

 
ختاما، وبهذه المناسبة، نحن فخورون بأن مساهماتنا 

قد عززت من مشاريع التنمية المستدامة، وتكريس 
ثقافتنا وهويتنا الوطنية. كما ونؤكد على التزامنا 

بمواصلة العمل نحو مجتمع رائد واقتصاد قوي، عبر 
مؤسسة تسعى لتعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي 

في فلسطين. 

هاشم الشوا 
المدير العام | رئيس مجلس اإلدارة 
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التعليم والشباب واالبداع
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برنامج زمالة 
يعتبر برنامج زمالة لتنمية الكوادر البشرية في الجامعات 
الفلسطينية، من أبرز برامج التطوير األكاديمي المحلية 
التي أطلقها بنك فلسطين. حيث يهدف لتطوير الخبرات 

العملية والتطبيقية الالزم اكتسابها لألساتذة والمحاضرين 
المؤهلين في الجامعات الفلسطينية من خالل ابتعاثهم 
في زيارات مهنية تتراوح بين فصل دراسي واحد أو سنة 

أكاديمية لمؤسسات التعليم العالي )الجامعات( أو مؤسسات 
مالية/ مصرفية/ استثمارية مرموقة في الخارج للمساهمة 
في تطوير التعليم بما يكسب الطالب اإلمكانية لالنخراط 

السريع في سوق العمل وتلبية االحتياجات المطلوبة من 
الكفاءات البشرية في فلسطين. 

ووقع البنك عددا من االتفاقيات مع أربع جامعات فلسطينية 
في الضفة والقطاع خالل العامين الماضيين )جامعة بيرزيت 

في رام اهلل، جامعة النجاح في نابلس، فيما تم توقيع 
اتفاقيتين مع جامعتين في قطاع غزة هما  جامعة األزهر 

والجامعة االسالمية( كما أبرم البنك اتفاقا مع مؤسسة 
التعاون من أجل العمل على تطوير "زمالة" وإدارته بالشكل 

الصحيح، علما بأن البرنامج سيشمل معظم القطاعات 
والجامعات الفلسطينية. 

شركة H2O Meter الطالبية تتفوق  وتحصل 
على جوائز محلية وعربية 

 H2O Meter برعاية “بنك فلسطين” وتدريبه، حصلت شركة
الطالبية من المدرسة االنجيلية االسقفية العربية ضمن 

مشاركتها في مسابقة انجاز العرب 2012، وعلى جائزة أفضل 
شركة ألفضل خطة تسويقية في الوطن العربي، في مسابقة 

مؤسسة انجاز العرب لريادة االعمال التي نظمتها مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

كما فازت الشركة بجائزتي أفضل شركة طالبية في فلسطين 
لعام 2012 وجائزة أفضل فكرة منتج ضمن مسابقة انجاز 

فلسطين 2012. 
ويعد جهاز H2O Meter منتجا عصريا وصديقا للبيئة، ويعمل 

على قياس منسوب المياه الموجودة في خزانات البيوت، 
كما يساهم بالتعرف على وجود تسربات في الخزان وترشيد 

استهالك المياه في البيوت والمصانع والشركات والبنوك 
والمحال التجارية.
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مساعدات مالية لطلبة جامعة 
القدس المفتوحة 

قدم “بنك فلسطين” مساعدات مالية لعدد من 
الطلبة في جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة 

بهدف استكمال دراستهم الجامعية.

روضة اطفال في ترمسعيا 
أثث البنك روضة أطفال في قرية ترمسعيا شمالي 

رام اهلل وذلك بهدف وتحسين جودة التعليم ودوره في 
المراحل االبتدائية، اضافة الى تطوير قدراتهم وتعزيز 

مهاراتهم في كافة المجاالت التعليمية. 

صندوق الرئيس محمود عباس لدعم 
الطلبة الفلسطينيين 

ساهم البنك بدعم صندوق الرئيس محمود عباس 
لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان. وتأتي هذه 

المساهمة ضمن استراتيجية البنك بعيدة المدى، 
وانسجاما مع جهوده المتواصلة لدعم التعليم بجميع 

مكوناته ومستوياته في داخل الوطن وخارجه. إلى 
جانب تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء 

في لبنان. 
 HESPAL

قدم بنك فلسطين عددا من المنح عبر برنامج         
HESPAL، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي 

  HESPAL ويوفر برنامج .British Council البريطاني
عددا من المنح الدراسية السنوية للحصول على درجة 

الماجستير في بريطانيا. 
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مؤسسة انجاز فلسطين 
قدم البنك مساهمته السنوية لمؤسسة انجاز فلسطين التي تهدف الى 

تعزيز الفرص االقتصادية لدى الشباب الفلسطيني عن طريق تقديم 
سلسلة دورات تعليمية اقتصادية ذات طابع عملي من خالل المدارس 

والجامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع الخاص، وتأهيلهم 
لدخول بيئة المشاريع وعالم األعمال كما توضح لهم عمليا كيفية 

تفعيل الثروة المعرفية وادارتها. 
ومؤسسة انجاز هي مؤسسة فلسطينية وجزء من مؤسسة عالمية، 

استطاعت الوصول الى أكثر من 45 الف طالب في ثمانية مدن 
فلسطينية، من خالل ما يزيد عن 1000 متطوع يمثلون حوالي 100 

شركة من القطاع الخاص. 
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AmeriCare مؤسسة
رعى بنك فلسطين مشروعا يساهم بتنمية حجم  القدرات العملية للطلبة 

الفلسطينيين من اجل توفير فرص وظيفية لهم داخل احدى شركات 
القطاع الخاص او المؤسسات االهلية والحكومية لتطوير مهاراتهم العملية 

وتعريفهم بسوق العمل الفلسطيني قبل مرحلة التخرج.

احتفالية الهام فلسطين للتعليم التربوي 
تعتبر مبادرة الهام فلسطين مبادرة رائدة نحو تطوير البيئة التعلمية التربوية ألطفال فلسطين داخل المدرسة وخارجها، 

لتكون أكثر مواءمة لنمائهم المتكامل، ونشأتهم السوية، من خالل تحفيز، وتقدير، النماذج التعلمية والتربوية الخاّلقة، 
والمتميزة، التي ساهم فيها أشخاص، أو مؤسسات، من المجتمع الفلسطيني.
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 حفل تكريم الطلبة المتفوقين في عدد من محافظات الوطن
قدم البنك رعايته الرئيسية للعديد من حفالت التكريم التي أقيمت في مختلف محافظات الوطن لتكريم الطلبة المتفوقين 

في الثانوية العامة. حيث قدم البنك خالل هذه الحفالت عددا من حسابات التوفير للطلبة المتفوقين كجوائز تقديرا 
لجهودهم  وتفوقهم. ففي أبو ديس جنوبي محافظة القدس، رعى البنك حفل تخريج طلبة الثانوية العامة وذلك بمدرجات 

جامعة القدس بتنظيم من مجلس محلي ونادي شباب أبو ديس، كما نظم حفل بقرية نعلين غربي محافظة رام اهلل، 
اضافة لحفالت أخرى في كل من طوباس وجنوب نابلس وغيرها من المناطق. 

مؤتمر صعوبات التعلم 
قدم بنك فلسطين رعايته للمؤتمر األول لصعوبات التعلم 

في فلسطين، حيث أوصى بضرورة توسيع دائرة التربية 
الخاصة في وزارة التربية والتعليم وتعيين كوادر مؤهلة.

كما أوصى المؤتمرون بتأهيل األبنية المدرسية وتطوير 
مناهج تكون ضمن المعايير المالئمة وذوي االحتياجات 

الخاصة، باإلضافة إلى إيجاد شراكة مع الجامعات والكليات 
الفلسطينية، بهدف توفير تخصصات في التربية الخاصة 

بالكليات والجامعات الفلسطينية.

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت 
تعتبر جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، جمعية اهلية 

فلسطينية. قائمة على دعم المجتمع المحلي الفلسطيني 
لجامعة بيرزيت، وتهدف الى دعم جامعة بيرزيت وطالبها 
على وجه الخصوص معنويًا وماديًا وعلميًا، وتوفير فرص 

عمل لخريجي الجامعة وتعزيز الروابط الثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية بين الجامعة والمجتمع المحلي الفلسطيني. 

وتوفير البعثات والمساعدات لطلبة الجامعة المتفوقين.

التبرع بماكنة تصوير لمدرسة بنات 
العيزرية

رعاية مهرجان التفوق بمدرسة ذكور 
خانيونس
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المؤتمر الدولى األول للغة اإلنجليزية وآدابها واللسانيات
قدم بنك فلسطين رعايته لفعاليات المؤتمر الدولي األول للغة اإلنجليزية وآدابها واللسانيات في الجامعة اإلسالمية بمدينة 

غزة بمشاركة شخصيات دولية على رأسها المفكر العالمي االمريكي المعروف نعوم تشومسكي.

احتفالية االبداع الثانية 
نظمت مبادرة فلسطين من أجل عهد جديد، احتفالية اإلبداع الثانية، حيث شهدت عرض مجموعة االبتكارات الريادية 

الجديدة بعدد من مجاالت الحياة، وبرعاية بنك فلسطين للعام الثاني على التوالي. 

ومن الجدير ذكره بأن االحتفالية تمثل فرصة لعرض إبداعات الشباب، ويكمن دور اإلحتفالية في تعزيز ثقافة اإلبداع 
والريادة وتطوير األعمال، وإتاحة الفرصة لطرح أفكار إيداعية يمكن تحويلها إلى شركات ناجحة، توفر فرص عمل للشباب.

من ناحية أخرى، فقد قدم المشاركون أفكارهم بحضور حشد من المستثمرين الفلسطينيين والعرب والقادة في سوق 
العمل، حيث تلقت لجنة التحكيم ما يزيد عن 70 فكرة  وصلت 15 منها للتصفيات، فيما فازت 5 منها. 
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الرياضة
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مشروع "دوري البراعم"
رعى  بنك فلسطين دوري البراعم، وهو أول حدث من نوعه للكشف عن مواهب البراعم 

وتهيئة فريق فلسطيني قوي في كرة القدم ليكون ممثال لفلسطين في كافة المحافل 
المحلية والدولية، كما يأمل بأن يشارك فريق من فلسطين كثمرة هذا المشروع في 

تصفيات كأس العالم في قطر 2022. حيث تم توقيع اتفاقية مع اإلتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم ووزارة التربية والتعليم لرعاية الدوري ليشمل مدارس الضفة ونوادي القطاع.   
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االنطالق.. في الضفة
واستكمااًل لما بدأه البنك، فقد تم اختيار المدارس 

واألندية المرشحة للمشاركة في بطولة دوري البراعم، 
لتنطلق فعاليات المشروع في استاد ملعب ماجد أسعد 
بمدينة البيره، بالمباراة االفتتاحية بين فريقي رام اهلل 

للبراعم، وفريق الخليل، كما أجري السحب على عدد 
من الجوائز المالية للحاضرين من األشبال شملت 10 

جوائز على شكل حسابات توفير أطفال تم السحب 
عليها بعد انتهاء المباراة.

االنطالقة في غزة 
أطلقت فعاليات دوري البراعم بمحافظات غزة في 

استاد ملعب اليرموك ليشمل األندية الرياضية. 
وتواصلت منافسات الجولتين األولى والثانية من دور 

الثمانية؛ حيث أقيمت أربعة لقاءات في إطار منافسات 
المجموعتين األولى والثانية.
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نهائيات دوري البراعم فئة "اإلناث" 
أقيمت مباريات الدور النهائي من بطولة بنك فلسطين للبراعم من فئة "اإلناث" في صالة ماجد 

اسعد بمدينة البيرة، حيث جمعت مباريات البطولة المنتخبات األربعة التي تأهلت في مباريات الدور 
األول لمنتخبات مديريات التربية والتعليم  لإلناث،  وأقيمت المباريات على شكل نصف دوري بين 

المنتخبات األربعة؛ رام اهلل والبيره، بيت لحم، جنين، سلفيت. حيث توج فريق تربية رام اهلل والبيرة 
على المركز االول بتسع نقاط، وحصل منتخب تربية بيت لحم على المركز الثاني بست نقاط، 

وحصل منتخب تربية جنين على المركز الثالث بثالث نقاط، فيما جاء منتخب تربية سلفيت في 
المركز األخير بدون نقاط. 
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ماراثون “األونروا” السنوي الثاني 
قدم البنك رعايته الرئيسية لفعاليات ماراثون غزة الثاني، حيث 

شارك فيه آالف األطفال إلى جانب المئات من الشباب البالغين من 
الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف محافظات قطاع غزة 

والشرق األوسط وباقي أرجاء العالم، حيث ينظم الماراثون وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “األونروا” بهدف جمع األموال 

من أجل ألعاب األونروا الصيفية لعام 2012. 
ويبلغ طول ماراثون غزة حوالي 42 كيلو متر، حيث انطلق الماراثون 

من مدينة بيت حانون في الشمال باتجاه الغرب على طول البحر 
مرورا بمدينة بيت الهيا، ثم اتجه جنوبا باتجاه الطريق الساحلي 

لينتهي على شاطئ البحر في مدينة رفح في الجنوب. 
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البعثة الفلسطينية لدورة االلعاب األولمبية 2012 
قدم بنك فلسطين رعايته الرسمية لبعثة فلسطين المشاركة في دورة األلعاب األولمبية للعام 2012 التي أقيمت في 

العاصمة البريطانية لندن. ليأتي ذلك انطالقا من دور البنك في تشجيع الرياضيين الفلسطينيين في تمثيل فلسطين في 
الفعاليات الدولية والعالمية. 

وتكون الوفد الرياضي الفلسطيني من خمسة العبين: 
تتقدمهم السباحة سابين حزبون

والعداء بهاء الفرا
 والالعب ماهر أبو ارميلة في رياضة الجودوكا

 والسباح أحمد جبريل في الجودو
والعداءة الرياضية ورود صوالحة

 المدربين
أماني عورتاني - سباحة

اياد الحلبي - جودو
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الوفد البارالمبي الفلسطيني 
شاركت اللجنة البارالمبية الفلسطينية في دورة االلعاب البارالمبية التي اقيمت في العاصمة البريطانية لندن 2012. 

ماراثون ذوي االحتياجات الخاصة 
قدم البنك دعمه لماراثون نظمته بلدية رام اهلل لذوي 

االحتياجات الخاصة، وشارك في المهرجان عدد كبير من 
األطفال. وأقيم الماراثون تحت عنوان: 

“شارك بماراثون الخير ألجلهم” برعاية بنك فلسطين .

نادي غزة الرياضى 
قدم البنك دعما ماليا لنادي غزة الرياضي بهدف دعم 

النشاطات المختلفة للنادي، واالرتقاء بالرياضة الفلسطينية 
في قطاع غزة، حيث يعتبر نادي غزة الرياضي من اقدم 

نوادي القطاع، ويصنف ضمن أندية الدرجة الممتازة، كما 
حقق نجاحات رياضية الفتة خالل السنوات الماضية. 
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أول متسابقة برياضة الفورميال 3 في فلسطين 
تبنى بنك فلسطين المتسابقة الفلسطينية نور داود في سباقات 

السيارات. في بادرة هي األولى من نوعها لدعم الرياضيات الفلسطينيات 
في سباقات السيارات لتحقيق طموحهن. 

حازت المتسابقة نور داود من مدينة القدس على عدد من المراكز 
المتقدمة لسباقات السيارات الفورموال التي جرت في داخل الوطن 
وخارجه، وتتمتع بحضور الفت أثناء السباق لكونها اول فتاة عربية 

فلسطينية تشارك في سباقات الفورموال3.
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نادي بروقين الرياضي والثقافي
تبرع البنك بمبلغ مالي لدعم نادي برقين الثقافي، وذلك بهدف تطوير األنشطه الرياضية في النادي وتعزيز مكانتها في 

المجتمع الفلسطيني.

فريق األشبال لكرة القدم التابع لألونروا 
شارك فريق االشبال لكرة القدم التابع للمنظمة العالمية لالجئين “األونروا”. في البطولة الدولية لكرة القدم الى جانب عدد 

من فرق األشبال العالمية الذي أقيم في النرويج. وقد حصل فريق األشبال على المركز األول ضمن البطولة. 

بطولة فلسطين الثالثة للفروسية 
نظم نادي ترمسعيا للفروسية، بطولة فلسطين الثالثة للسرعة برعاية 
رئيسية من بنك فلسطين، حيث شارك في السباق أكثر من 70 فارسا، 

من مختلف المحافظات.
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مهرجان مرج ابن عامر الرابع لسباق الخيول العربية
 افتتح على مضمار أرض دير غزالة بمحافظة جنين مهرجان مرج ابن 

عامر للفروسية الرابع الذي ينظمه مركز دير غزالة للفروسية تحت 
رعاية بنك فلسطين بمشاركة نحو خمسة وثمانين حصانا من مختلف 

محافظات الوطن. 

 رعاية البنك لفريق كرة السلة لجمعية األسطورة السامرية

 التبرع لالتحاد الفلسطيني أللعاب المضرب

 تبرع لنادي عرب الجهالين بأبوديس

 رعاية النادي االرثاذوكسي في بيت ساحور 

 رعاية االولمبياد الخاص في محافظة الخليل 

 رعاية بطولة المحاكم لكرة القدم 

 التبرع للنادي االهلي الرياضي 

 رعاية االتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة 

 رعاية سباق الدراجات النارية 
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الصحة والبيئة
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حملة انسانية لدعم قطاعي الصحة 
والطفولة في قطاع غزة

أطلق البنك حملة انسانية لدعم الصحة والطفولة بعد الحرب 
االخيرة التي شنت على قطاع غزة، قدم خاللها مبلغ 500 ألف دوالر 

أميركي كأول متبرع لهذه الحملة، ومن ثم، فقد تم فتح المجال أمام 
تبرعات األفراد والمؤسسات للمشاركة فيها، في حين تقوم مؤسسة 

التعاون بإدارة وتنفيذ هذا البرنامج والمشاريع المدعومة من هذه الحملة. 
وتأتي هذه المبادرة لدعم اإلحتياجات الصحية األساسية لمستشفيات 

قطاع غزة، ال سيما شراء األجهزة والمعدات الطبية التي تساهم في إنقاذ 
حياة األطفال واألهالي الذي يعانون من الفشل الكلوي، وكذلك تجهيز حاضنات 

خاصة باألطفال حديثي الوالدة. وضمن هذه الحملة فقد بادر البنك وبشكل سريع  
إلى تقديم شحنة أدوية عاجلة إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة. 

تجهيز المستشفى التعليمي الجامعي في جامعة النجاح الوطنية 
قدم "بنك فلسطين" تبرعا ماليا لجامعة النجاح الوطنية، وذلك لدعم وتجهيز المستشفى التعليمي الجديد التابع لجامعة 

النجاح الوطنية. 
وتمثل مساهمة البنك في تشييد المستشفى التعليمي لجامعة النجاح الوطنية، إسهامًا ضروريًا وحيويًا من أجل الرقي 

بالقطاع الصحي في فلسطين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعالجية للمواطن الفلسطيني  كما  سيكون المستشفى 
أول مستشفى تعليمي في فلسطين يجمع بين تدريب الطلبة الذين يدرسون في كلية الطب في جامعة النجاح الوطنية.
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مشروع "حدائق البيارة" 
يهدف مشروع "حدائق البيارة" الذي أطلقه البنك 

بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات األهلية 
المحلية والمغتربة، والذي يجري تنفيذه مع مؤسسة 

التعاون ومؤسسة أنيرا، إلنشاء مئات الحدائق 
الترفيهية لألطفال في كل المحافظات والمدن 

والقرى الفلسطينية.
 إليجاد أماكن ترفيهية آمنة لألطفال الفلسطينيين، 

وتخفيف عدد االصابات والضحايا التي يذهب 
ضحيتها سنويا عدد كبير من االطفال جراء اللعب 

في مناطق مأهولة في الشوارع واألزقة. كذلك 
العمل على زيادة المساحات الخضراء في مختلف 

أرجاء الوطن، ويسهم في خلق فرص عمل في 
المناطق التي تنشأ فيها. فضال عن تعزيز العالقات 

االجتماعية بين الناس. 
ونظرا ألهمية المشروع على المستوى الوطني، 
وما يمكن أن يحققه من انجازات ملموسة على 

مستوى التنمية المجتمعية فقد انضمت عدد من 
المؤسسات لتساهم في دعمه من بينها مؤسسة 

منى وباسم حشمة، ومؤسسة جورج ورونادا سالم، 
UPA، ومؤسسة التعاون، ومؤسسة انيرا كما تساهم 
البلديات ومؤسسات اخرى بتوفير قطع االراضي التي 

تقام عليها الحدائق الترفيهية. 
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حدائق تم انشاؤها
 عين منجد محافظة رام اهلل 	•

العبيدية محافظة بيت لحم 	•

راس كركر محافظة رام اهلل	•

جنين	•

حدائق يجرى العمل على 
انشائها

ضاحية أبو فالح بمحافظة رام اهلل، 
نابلس، قرية شويكة قضاء طولكرم، 

جباليا، تل الهوى في قطاع غزة،

قرية بيت عور غربي رام اهلل بتبرع 
كامل من البنك تخليدا لذكرة أحد 

موظفيه "مدحت سليمان".
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مخيم صيفي ألطفال مرضى السكري 
قدم بنك فلسطين دعمه للمخيم الصيفي الذي أقيم ألطفال مرضى السكري بمحافظة رام اهلل والبيره للوقوف إلى جانب 

األطفال المرضى. ونظم المخيم الصيفي أطباء متطوعون من مجمع فلسطين الطبي، حيث شاركوا بالعمل على تنفيذ 
وتنظيم زيارات لمختلف المؤسسات، باإلضافة إلى رحالت ترفيهية أخرى ضمن برنامج المخيم.

مشروع “مستقبلي” لرعاية األطفال األيتام 
تبنى البنك مشروع “مستقبلي” وهو مشروع لتكفل األطفال األيتام في قطاع غزة بكافة النواحي التعليمية والصحية 

والتدريب والتوظيف لفترة 22 عاما بالشراكة مع “مؤسسة التعاون”. حيث تولى البنك جانب العناية الصحية لألطفال االيتام 
الذين بلغ عددهم عند بدء المشروع حوالي 1823 يتيما. 

ويعمل المشروع على تقديم الدعم والمساعدات اإلغاثية وتوفير فرص أفضل للتعليم والصحة وصوال للتطوير المهني 
والوظيفي لألطفال األيتام. 
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غزة بلون وردي 
قدم بنك فلسطين رعايته لفعاليات النشاط التوعوي الذي نظمته مؤسسة العون واألمل لمرضى السرطان بهدف التوعية 

من مخاطر سرطان الثدي على النساء الفلسطينيات في غزة، تحت عنوان "غزة بلون وردي".
وضمن هذه الفعاليات واألنشطة، فقد تم تسجيل رقم قياسي ألطول شريط يمثل شعارا بلون وردى لمرض السرطان 

على ساحل البحر االبيض المتوسط بمدينة غزة، وهو يمثل أطول شريط في العالم بطول 1274 متر، بهدف لفت االنتباه 
والتثقيف بمخاطر هذا المرض على نساء العالم والنساء الفلسطينيات على وجه الخصوص. والتركيز على ضرورة إيجاد 

حلول وأدوية ولقاحات تقي النساء، والعمل على نشر توعية للجمهور للوقاية من هذا المرض. 

المؤتمر الطبي الرابع 
ساهم بنك فلسطين في رعاية المؤتمر الطبي الرابع، الذي نظمته نقابة األطباء الفلسطينيين في مدينة 
رام اهلل، بهدف تطوير األداء وتعزيز الجوانب المعرفية والعلمية لألطباء الفلسطينيين في مجاالت الصحة 

والجارحة ومواكبة التطورات الحاصلة في الصحة والطب والجراحة. 

رعاية البنك للماراثون الصحي في بيت لحم للمساهمة في مساعدة مرضى السكري 
وضغط الدم

I MET2000 رعاية البنك لمؤسسة التعليم الطبي
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الثقافة والفنون
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اختتام سلسلة مهرجانات ثقافية وتراثية تجسد الهوية 
الفلسطينية في عدد من محافظات الوطن 

قدم بنك فلسطين رعايته لسلسلة فعاليات ومهرجانات تراثية في عدد من 
المحافظات والمدن الفلسطينية، بهدف تمكين الثقافة الفلسطينية من أن تأخذ 
دورها كجزء من الحياة االجتماعية والثقافية والفنية. وينطلق البنك في رعايته 
لهذا المهرجانات من مبدأ إحياء الموروث الثقافي والتراث والتاريخ الفلسطيني. 

والتأكيد على هويتنا العربية والوطنية لتبقى ماثلة لألجيال القادمة.

االوركسترا الوطنية
ساهم بنك فلسطين في إنشاء أول اوركسترا وطنية فلسطينية وذلك بتنظيم من 
المعهد الوطني للموسيقى قبل ثالث سنوات. وقد مثلت فرقة االوركسترا الوطنية 

الفلسطينية فلسطين في الكثير من المحافل الثقافية، كما عملت على تطوير 
أفرادا وإمكانياتها لتمكينها من التطور واإلبداع.

وتتألف االوركسترا الوطنية من عازفين فلسطينيين محترفين، ممن تركوا بصمة 
في قصور ودور أوبرا عالمية، وموسيقيين محترفين للموسيقى الكالسيكية من 

الذين يعملون أساتذة في فلسطين اليوم، وبعض هؤالء الموسيقيين من فلسطيني 
الشتات. وبعد سنين من الجهود الحثيثة لبناء وتأسيس اوركسترات تنقل رسائل 

األمل والحرية، تأتي االوركسترا الوطنية بمبادرة المعهد وبرعاية البنك.
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 وادي الشعير 
مهرجان وادي الشعير بمحافظة طولكرم، والذي تخلله فقرات فنية وعروض 

لفرق تراثية ومشاركة عدد من الفنانين. علما بأن منطقة وادي الشعير تمتد بين 
مدينتي طولكرم ونابلس، وتتميز بمجموعة من الخصائص االجتماعية واالقتصادية 

والسكانية والثقافية، جعلتها مسرحا للتفاعل بين تراث الساحل الفلسطيني 
والمناطق الداخلية الجبلية، بين الريف والمدينة، وبين الشمال والجنوب.

 ليالي الصيف المقدسية 
اختتمت فعاليات مهرجان ليالي الصيف المقدسية للعام الرابع على التوالي التي 

بتنظيم من مركز المنتدى الثقافي في بلدة بيت عنان، حيث بدأ المهرجان بافتتاح 
المعرض التراثي الذي يحوي العديد من المنتوجات اليدوية والمطرزات.

مهرجان الزبابدة 
اختتمت فعاليات مهرجان الزبابدة الرابع للسياحة والثقافة والفنون في محافظة 
طوباس بعروض فنية عبر مشاركة عدد من الفرق التراثية من رام اهلل والمدن 

الفلسطينية داخل الخط األخضر .
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 مهرجان فلسطين الدولي
يعد مهرجان فلسطين الدولي من أهم المهرجانات 

السنوية الفلسطينية التي تقام داخل األراضي 
الفلسطينية، حيث تمتد فعالياته على أكثر من مدينة. 
وتشارك فيه كثير من الفرق الشعبية والفنية العالمية 

والعربية والفلسطينية. 

 مهرجان وين ع رام اهلل 
افتتحت بلدية رام اهلل مهرجان “وين ع رام اهلل الرابع”، 

ليتضمن فعاليات فنية من عروض بصرية وأدائية لفرق 
محلية وعالمية، وتستهدف العائالت والشباب واألطفال. كما 
شمل عرضا غنائيا لألطفال ويوما مفتوحا للرقص الشعبي 

الفلسطيني شاركت به أكثر من اثنتي عشرة فرقة.
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 مهرجان اسبوع التراث في بيرزيت 
انطلقت فعاليات مهرجان أسبوع التراث الخامس في مدينة 

بيرزيت، الذي تنظمه جمعية الروزنا لتطوير التراث المعماري. 
وتخللت فعاليات المهرجان، العرس الفلسطيني التقليدي 

والمشاركة في زفة عرسان، وعرض مهرجين، وألعاب عربة 
الفرح للمسرح الوطني الفلسطيني “الحكواتي”.
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 مهرجان ليالي بيرزيت 
انطلق مهرجان "ليالي بيرزيت" في جامعة بيرزيت، حيث شارك في 

حفل االفتتاح الفنانة ريم تلحمي، وفرقة الفنون الشعبية، وفرقة 
صمود للدبكة الشعبية، وفرقة جذور )جامعة بيرزيت(. 
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مهرجان ليالي الرعاة 
قدم البنك رعايته الرئيسية لدعم مهرجان ليالي الرعاة 

المقام في بيت ساحور، وهو مهرجان ثقافي يعنى بتجسيد 
الهوية الوطنية لمنطقة بيت لحم التاريخية والدينية.

مهرجان قلنديا الدولي 
أطلقت 7 مؤسسات ثقافية فلسطينية مهرجان “قلنديا 

الدولي”، الذي يعتبر أكبر تظاهرة للفنون المعاصرة، 
وشارك فيه أكثر من خمسين فنانا فلسطينيا وعالميا، 

بهدفه تعزيز مكانة فلسطين الثقافية. وتضمن المهرجان 
سلسلة عروض ومعارض أدائية وفنية وأعمال فيديو 

مختلفة إضافة إلى الندوات والحوارات العديدة.

 ايام جفناوية 
احتضنت بلدة جفنا شمال رام اهلل فعاليات مهرجان أيام جفناوية في القرية الواقعة شمال رام اهلل، حيث عرضت خالله 

فقرات فنية وتراثية، ومعارض للمنتجات الغذائية ذات االعداد المنزلي. كما شملت فقرات المهرجان عروضا مسرحية 
جسدت حياة الفلسطينيين في القرى والريف الفلسطيني. اضافة لعروض تسويقية لفاكهة المشمش التي تشتهر بها 

القرية.
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 أمسيات النجاح الثقافية 
انطلقت في جامعة النجاح الوطنية امسيات ليالي النجاح، حيث شملت األمسيات مجموعة من النشاطات الفنية الثقافية، 

شاركت مجموعة من الفنانين الفلسطينيين والعرب في هذه األمسيات، علما بأن الفنانين المشاركين بالمهرجان هم: 
هيثم الشوملي، نغم حدوي، مراد السويطي، ماغي يوسف ودالل أبو آمنة.

مهرجان القدس 
أطلقت مؤسسة يبوس الثقافية فعاليات مهرجان القدس، في ساحة مدرسة دار الطفل العربي بالقرب من بيت الشرق، 

شاركت فيها عدد من الفرق الموسيقية والمسرحية والفنية وأالدبية على مدار أسبوع من فعاليات المهرجان.
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 مهرجان الرمان األول 
نظم نادي عين عريك مهرجان الرمان االول في قرية عين عريك غرب مدينة رام اهلل. ليشمل المهرجان فقرات فنية، 

تهريج ورسم على وجوه االطفال بمشاركة العديد من الفرق الفنية الشعبية والتراثية. وجاء المهرجان احتفاال بموسم قطف 
الرمان الذي تشتهر قرية عين عريك حيث تحتوي القرية على 10 آالف شجرة.

مهرجان العنب 
رعى البنك مهرجان العنب الذي اقيمت فعالياته في محافظة 

الخليل التي تشتهر بانتاجها السنوي من أصناف العنب ذات 
الجودة العالية. 

معرض فني تشكيلي 
قدم بنك فلسطين رعايته الحصرية لفعاليات معرض 

الفنان التشكيلي الفلسطيني عبد الهادي يعيش، والذي 
اقيم في قصر رام اهلل الثقافي بمحافظة رام اهلل والبيره. 

وقد عرض خالله عدد كبير من اللوحات الفنية.

دعم تجهيز الحديقة الخارجية لمبنى معهد ادوارد سعيد

مهرجان البيرة 
اقيمت فعاليات مهرجان البيرة الثاني، بمبادرة من مؤسسة 

‘شباب البيرة’، وبالتعاون مع بلدية البيرة، وجمعية أبناء 
البيرة. واستهل المهرجان بعرض لمجموعة ‘البيرة األولى 

الكشفية’ التابعة لمؤسسة ‘شباب البيرة’، وأدى أعضاء فرق 
‘نوسيا’ التابعة لمؤسسة ‘شباب البيرة’، و’أوف’ المقدسية، 

و’أصايل’، رقصات مستوحاة من التراث الفلسطيني، بينما 
قدمت فرقة ‘زمن’ العكاوية مجموعة من األغاني التراثية. 

رعاية البنك لدراسة طالبين في معهد إدوارد للموسيقى
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مهرجان فرح ومرح 
مهرجان "فرح ومرح"، هو مهرجان ترفيهي لألطفال في محافظة طوباس، بهدف دعم االطفال وإطالق فقرات ترفيهية 

لألطفال.  

معرض الطائفة السامرية 
رعاية فعاليات المعرض السنوي للطائفة السامرية في جامعة النجاح الوطنية بمحافظة نابلس.
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احتفاالت أعياد الميالد المجيدة في محافظة بيت لحم 
شارك البنك في رعاية العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية واالجتماعية 

والدينية التي صاحبت االحتفاالت الخاصة بعيد الميالد المجيد، انسجاما مع 
رؤيته االجتماعية لتشجيع السياحة في فلسطين وتطويرها، وانخراطه في 

المناسبات المختلفة.
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تكريم السيدة ريما ترزي 
تقديرًا لعطائها االنساني على مدى ثمانين عاما، كرم بنك فلسطين السيدة ريما ترزي بمناسبة عيد ميالدها الثمانين 

ضمن احتفالية كبيرة اقيمت في قصر رام اهلل الثقافي بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية واالقتصادية 
والثقافية. 

حيث تعتبر ترزي من الشخصيات االنسانية المناضلة والتي سجلت لنفسها تاريخا حافال بالعطاء االنساني والوطني ومقاومة 
االحتالل وتعليم الموسيقى لألطفال ومساعدة المحتاجين ومساندتهم.

معرض “مقام االلهام” ضمن برنامج ما وراء الجماليات
افتتح متحف جامعة بيرزيت وبرعاية من بنك فلسطين معرض “مقام اإللهام”، ضمن برنامج “ما وراء الجماليات”، الذي 
تواصل للعام الثاني على التوالي، بحيث استند المعرض على فكرة مبتكرة تطرح نهجًا بدياًل ومبتكرًا عند التعامل مع 

المقتنيات التراثية التي يمتلكها متحف جامعة بيرزيت. ويأتي هذا المعرض كجزء من المعارض التي ينتجها المتحف للعام 
2012، والتي تطمح إلى تقديم الفنون البصرية المعاصرة لمجتمع الجامعة والمجتمع المحلي ككل، وإلى تقريب الطالب 

إلى الممارسة الفنية المبتكرة، التي تنتج معرفة وخبرات تساعد في بناء اقتصاد ثقافي.
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 الشؤون االقتصادية
 وعالقات المغتربين
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طاقم شؤون المرأة 
وقع البنك اتفاقية شراكة وتعاون مع طاقم شؤون المرأة 

لدعم عدد من األنشطة والفعاليات التنموية التي يقوم بها 
الطاقم بهدف تعزيز دور المرأة الفلسطينية في مختلف 

محافظات الوطن. 
ويعمل طاقم شؤون المرأة الذي هو ائتالف يضم األطر 

النسوية والمؤسسات النسوية األهلية ومجموعة من 
العامالت والناشطات بقضايا المرأة. من أجل بناء مجتمع 

ديمقراطي متعدد يحترم حقوق اإلنسان، وخاٍل من أشكال 
التمييز القائم على الدين والجنس واللون، لضمان العيش 

الكريم واألمان للمواطن. كما يسعى الطاقم إلى تطوير 
دور المرأة في المجتمع من خالل تعزيز وبناء قدراتها 

وتمكينها في مراكز صنع القرار وفي العملية التنموية 
والسياسية الفلسطينية.

االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 
تبرع البنك بعدد من أجهزة الحاسوب والطابعات لالتحاد 

العام للصناعات الفلسطينية بقطاع غزة، لدعم نشاطاته 
واالرتقاء بالصناعات الفلسطينية.

جمعية االقتصاديين الفلسطيين
قدم البنك دعما ماليا لجمعية االقتصاديين الفلسطينيين، 

التي تهدف الى تطوير وتشجيع البحث العلمي في مجال 
العلوم االقتصادية واإلدارية واإلحصائية. والعمل على 

تنمية وتحفيز نمو االقتصاد الوطني. اضافة الى إصدار 
النشرات والمقاالت والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات 
المتعلقة بالقضايا االقتصادية المختلفة. لتشجيع التعاون 

وتبادل الخبرات بين الباحثين والعاملين في المجاالت 
االقتصادية واإلحصائية واإلدارية.
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مؤتمر التعاون الالمركزي الفرنسي الفلسطيني الدولي 
قدم بنك فلسطين رعايته ألعمال مؤتمر التعاون الالمركزي الفرنسي الفلسطيني الدولي الثالث تحت عنوان "فرنسا - 

فلسطين شراكة وتضامن" في جامعة النجاح الوطنية، بمشاركة دولية واسعة تتجاوز 400 شخصية فرنسية وأوروبية 
رفيعة المستوى إضافة إلى شخصيات فلسطينية ورؤساء بلديات حيث كان المؤتمر الدولي األكبر الذي عقد في األراضي 

الفلسطينية والذي جرى تنظيمه بالتعاون المشترك مع اتحاد البلديات الفلسطينية واتحاد المدن الفرنسية وشركاء آخرين.

رعاية مؤتمر المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية
ساهم بنك فلسطين برعاية مؤتمر المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية. وبحث المؤتمر عدد من 

القضايا الحيوية المتعلقة بالمشروع الوطني الفلسطيني وسبل تجاوز الصعوبات السياسية واالقتصادية التي أثرت بشكل 
مسيرة الوطن.  وتأتي هذه المساهمة، انطالقا من دوره الريادي بدعم سياسات التخطيط االستراتيجية في الوطن، والعمل 

على تطوير افق خالقة للمشروع الوطني الفلسطيني.

ملتقى القدس لألعمال   
وفي اطار أنشطته لتعزيز الدور الريادي للمؤسسات التنموية المقدسية، قدم بنك فلسطين رعايته لفعاليات ملتقى 

القدس لألعمال، وهو أول مؤتمر اقتصادي دولي تحتضنها مدينة القدس، بمشاركة من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص 
ومستثمرين من مختلف دول المنطقة والعالم، وحضور عدد من االقتصاديين، بهدف إبراز الفرص االستثمارية وبحث آفاق 

التنمية االقتصادية في المدينة المقدسة. حيث تهدف هذه المبادرة التي اطلقها القطاع الخاص في المدينة إلى جذب 
االستثمارات إليها، عبر خلق اآلليات المساعدة للمتابعة والبناء على اإلنجازات وتحقيق االستدامة في المشاريع بما يكفل 

استمرارية الحراك االقتصادي واالستثماري في القدس الشرقية.
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برنامج "إعرف تراثك"
بادر"بنك فلسطين" لرعاية برنامج "اعرف تراثك" وهو أول مشروع ريادي 
من نوعه يهدف إلى تعزيز انتماء الشباب الفلسطيني المغترب بوطنه األم 

فلسطين. وينفذ هذا البرنامج من خالل الجمعية المسيحية المسكونية، 
الستضافة مجموعة من الشباب الفلسطينيي المغترب في الخارج الذين لم 
يزوروا الوطن من قبل. حيث يهدف إليجاد إطار للتواصل والتبادل الثقافي 

واالجتماعي والتاريخي بين أرض فلسطين بما تملكه من تاريخ وثقافة وحضارة 
وأصالة مع هؤالء الشباب، لتعريفهم بجذورهم وإشراكهم بالمساهمة في 

عملية البناء بما يمتلكوه من قدرات وإمكانيات في المجاالت المادية والثقافية 
والمعرفية والخبرة.   
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نادي الصحافة المقدسي
قدم البنك دعما ماليا لنادي الصحافة في القدس بهدف 

النهوض بالصحافة واإلعالم الفلسطيني، ودعم المؤسسات 
والجمعيات المقدسية. 

 La Lounch Pad االحتفالية االولى الفلسطينية الفرنسية
استمر البنك بتقديم رعايته لمختلف األنشطة والفعاليات التي تعمل على تعزيز دور الشباب في االبتكار واإليداع، حيث 
قدم رعايته لالحتفالية الفلسطينية الفرنسية la lounch Pad التي اقيمت بمدينة رام اهلل وشارك فيها عدد من الخبراء 

والمختصين. 
المؤتمر السنوي لمؤسسة االراضي المقدسة 

 HCEF المسيحية المسكونية
شارك البنك بفعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني لالستثمار 
واألعمال الذي أقيم بالعاصمة األميركية واشنطن، بتنظيم من 

مؤسسة األراضي المقدسة المسيحية المسكونية، بمشاركة 
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.  

حفل خيري للمدرسة االميركية 
نظمت المدرسة االميركية ومقرها مدينة غزة يوما تطوعيا 

في الواليات المتحدة للتبرع للمشاريع الخيرية في قطاع 
غزة.

ملتقى رام اهلل الرابع والخمسين 
شارك “بنك فلسطين” برعاية فعاليات “ملتقى رام اهلل الرابع والخمسين Ramallah Convention، والذي نظمه اتحاد أبناء 
رام اهلل، والجالية الفلسطينية بوالية فلوريدا في الواليات المتحدة األميركية. حيث جمع الملتقى حوالي 2000 شخص من 

الجالية الفلسطينية من مختلف الواليات األميركية.
ويهدف البنك من خالل رعايته لملتقى رام اهلل في أميركا للمساهمة في تقريب الفلسطينيين المغتربين من الوطن، من 

خالل عدد من الفعاليات والنشاطات.

مؤتمر مالكم 
انطلقت فعاليات مؤتمر المال واألعمال الثالث “مالكم” الذي بادرت 

إلى تنظيمه مجلة مالكم االقتصادية، وذلك في مدينة الناصرة. 
حيث عقد المؤتمر بحضور عدد كبير من رجال األعمال ورؤساء 

مجالس اإلدارة والمدراء التنفيذيين لعدد من الشركات، يعتبر 
المؤتمر اكبر حدث اقتصادي في المجتمع العربي.
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تجهيز أستوديو تلفزيون فلسطين 
قدّم بنك فلسطين مساهمة مالية لهيئة اإلذاعة والتلفزيون. إلنشاء مكتب اعالمي وستوديو لتلفزيون فلسطين بمحافظة 

سلفيت. حيث تم شراء معدات وأجهزة تصوير وتحميض سريعةاالداء.

مؤتمر ومعرض التطوير العقاري االول 
دعم البنك فعاليات مؤتمر ومعرض التطوير العقاري الفلسطيني االول في رام اهلل بتنظيم من اتحاد المطورين العقاريين، 

وبمشاركة عدد كبير من شركات التطوير العقاري، الهندسة واإلسكان واالستثمار العقاري في فلسطين. 

وشكلت فعاليات المعرض تظاهرة اقتصادية ترقبها المتعهدون والمعماريون والمهندسون والمعنيون للتعرف على احدث 
المشاريع في هذا القطاع، بهدف االطالع وعقد صفقات تساعد على فتح اسواق جديدة. وتوفر هذه الفعاليات العديد من 
المزايا المتعلقة  بالتواجد االقتصادي، والتعريف بالمنتجات والخدمات على اوسع نطاق بفضل التغطية االعالمية المكثفة 

التي يحظى بها الحدث، وتبادل الخبرات والتجارب مع الشركات االقليمية والدولية، كما توفر فرصة للقاء المشترين من 
القطاع العام والخاص المخولين بتوقيع العقود واتخاذ القرارات. حيث يعد المعرض من اكبر المعارض المتخصصة في 

قطاع العقار في فلسطين.

رعاية مؤتمر االستثمار والتنمية 
قدم بنك فلسطين رعايته لفعاليات مؤتمر التنمية بمحافظة طولكرم، وبمشاركة حشد من رجال االعمال من الدول العربية 

وفلسطين.
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مؤتمر الشركات العائلية الفلسطينية 
قدم بنك فلسطين رعايته الحصرية لفعاليات مؤتمر الشركات العائلية بمحافظة نابلس، بتنظيم من غرفة التجارة 

والصناعة، تحت عنوان “مخاوف الشركات العائلية بين الواقع والطموح”. وبحث المؤتمر واقع وتحديات الشركات العائلية، 
والخيارات المتاحة امامها.

الحلقة الدراسية الدولية حول المدن التاريخية لحوض المتوسط
قدم بنك فلسطين رعايته لمؤتمر الحلقة الدراسية الدولية حول المدن التاريخية لحوض المتوسط، والمنظم من قبل 

بلدية اريحا بالتعاون مع االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والمؤتمر الدائم لمدن المتوسط التاريخية ومعهد الدراسات 
والبرامج للمتوسط وجامعة روما بالتعاون مع وحدة االبحاث. جرى تنظيم المؤتمر تحت عنوان “ االصل والتطور الحقيقي 

لمدن حوض المتوسط”.

مؤتمر “استثمر في فلسطين” 
عقدت غرفة التجارة الدولية في قطر وغرفة التجارة الدولية في فلسطين، مؤتمرا مصغرا برعاية من بنك فلسطين، 

تحت عنوان “استثمر في فلسطين”، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الذي تنظمه لجنة البنوك التابعة لغرفة التجارة 
العالمية بمشاركة أكثر من 400 شخصية من كبار رجال األعمال والمصرفيين، ورؤساء مجالس اإلدارة والمدراء التنفيذيين 

لكبرى الشركات في فلسطين والوطن العربي والعالم باإلضافة إلى حشد من الشخصيات الفلسطينية المقيمة خارج 
فلسطين.  

ويهدف المؤتمر الى التعاون ما بين المؤسسات االقتصادية في فلسطين وقطر لبناء مشاريع تعمل على تحفيز النمو 
االقتصادي. كما يهدف إلى التركيز على ترويج الفرص االستثمارية، وتغيير الصورة النمطية المنقولة عن فلسطين، 
وتشجيع االستثمار في فلسطين بشكل عام، وفي الشركات المساهمة العامة والمشاريع المختلفة المقامة والمخطط 

تنفيذها في فلسطين.   
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مؤتمر كلية بيت لحم للكتاب المقدس
جمعية المتقاعدين الفلسطينيين في غزة

المؤسسة الفلسطينية للتنمية

حفل في تشيلي لجمع التبرعات لمشاريع تنموية في فلسطين
ورشة العمل الخاصة بتنظيم المحوالت الكهربائية بمحافظة طوباس

رعاية المعرض الزراعي التسويقي في الخليل
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المساعي اإلنسانية
واإلجتماعية
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إعادة ترميم البيوت المدمرة في قطاع 
غزة 

قدم البنك دعما ماليا لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وإعمار 40 
منزاًل تم تدميرها أو تدمير جزء منها أثناء الحرب على قطاع 

غزة في العام 2009. 
كما شارك عدد من موظفي البنك بيوم عمل تطوعي لتنفيذ 

المشروع تقديرا لحاجة العائالت الفلسطينية المتضررة، 
مستكملين بذلك جهود اعادة االعمار والترميم، وتأهيل 

المنازل المتضررة. ويقدر عدد المنتفعين من هذا المشروع 
أكثر من 500 شخص، يضمون ما يزيد عن ثمانين عائلة 

محتاجة، وغير قادرة على العيش في ظل التدمير الذي جرى 
خالل الحرب.  

عيد االم في جمعية تراثنا االصيل للمراة 
ساهم البنك برعاية حفل بمناسبة عيد االم الذي نظمته جمعية تراثنا األصيل للمرأة الفلسطينية في بيت جاال. حيث تعمل 

الجمعية على العناية بالنساء من ذوي االحتياجات الخاصة والمِسنات وتعزيز دورهم في المجتمع الفلسطيني.
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 مركز النور للمكفوفين 
تبنى البنك الرعاية الرئيسية الحتفال مركز النور لرعاية المكفوفين في قطاع غزة بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 

خمسون عاما على تاسيسه، وتخلل الحفل فقرات فنية، وأنشطة وثقافية وترفيهية للمكفوفين في المركز، تم خاللها 
 حملة “الجود من الموجود”توزيع عدد من الهدايا.

أعلنت جمعية عطاء فلسطين الخيرية وسوبر ماركت 
“برافو” التابع للشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق، 

عن انطالق حملة خيرية تساهم في تقديم المساعدات 
اإلنسانية، برعاية من بنك فلسطين.

احياء يوم المسن العالمي
نظم اتحاد طلبة الطب الفلسطيني في جامعة القدس، يومًا 
طبيًا للمسنين في جمعية االتحاد النسائي في رام اهلل، حيث 
قام الطلبة بإجراء الفحوصات الطبية للمسنات في الجمعية 

بمناسبة يوم المسن العالمي. 

كما نظمت الجمعية الثقافية االجتماعية حفال لتكريم 
المسنين في هذه المناسبة بمدنية نابلس.

جميعة طوباس الخيرية 
تبرع البنك بمساهمة مالية لجمعية طوباس الخيرية، 

وذلك بهدف بناء غرف جديدة للجمعية لتخصيصها لتنفيذ 
انشطتها الخيرية في المحافظة. تأسست الجمعية بمبادرة 

من متطوعات وناشطات نسويات حيث كانت األولى في 
منطقة طوباس لتلبية احتياجات النساء واألطفال في 

المجال االجتماعي والثقافي واالقتصادي والتعليمي وتطوير 
القدرات، واستحدثت مؤخرا برنامج الخدمات القانونية 

واالجتماعية للحد من العنف ضد المرآة. حيث سخرت 
الجمعية كل إمكاناتها لتحقيق أهدافها.
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جمعية جبع الخيرية 
قدم بنك فلسطين دعما ماليا لجمعية جبع الخيرية بهدف انشاء مشاريع انتاجية ألهالي قرية جبع جنوب جنين. حيث عملت 

الجمعية على إنشاء مشغل خياطة لتعليم نساء القرية على هذه المهنة. وإقامة روضة ألطفال القرية. وعمل دورات لمحو 
األمية، ومساعدة الفقراء والمحتاجين. 

إفطارات رمضانية جماعية لأليتام في مختلف المحافظات في الضفة والقطاع 
نظم بنك فلسطين خالل شهر رمضان المبارك عددا من اإلفطارات الرمضانية لألطفال االيتام من مختلف المحافظات 

والمدن الفلسطينية، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وجمعيات الرعاية باأليتام. 

وتطوع موظفو البنك بمشاركتهم في هذه اإلفطارات والتحضير ورعاية األطفال األيتام على مائدة واحدة، حيث يقدر عدد 
األيتام الذي شاركوا في هذه االفطارات بأكثر من 700 طفل. حيث شملت فعاليات االفطارات، فقرات ترفيهية وعروض 

مهرجين ومسابقات وتوزيع هدايا.
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جمعية انعاش األسرة 
قدم بنك فلسطين دعما ماليا لجمعية انعاش األسرة بمحافظة رام اهلل والبيرة، وذلك لشراء حافلة ركاب لنقل طالب 

الجمعية والمتطوعات في البرامج الخيرية والتعليمية في الجمعية. 

وتعتبر جمعية إنعاش األسرة  إحدى المؤسسات التي تهدف الى النهوض بالمرأة الفلسطينية تثقيفًا وتأهيال، فضال عن 
إشراكها بكل قطاعات شعبنا الفلسطيني في ميادين النضال والعلم وتنمية المجتمع.

تقديم هدايا لحجاج بيت اهلل الحرام قبل سيرهم الديار الحجازية

التبرع لجمعية جهود غزة التطوعية لإلغاثة 

رعاية فعاليات يوم المعاق العالمي في محافظة جنين 

دعم مؤسسة فلسطين تستحق 

التبرع لتعليم طفلتين من ذوي االحتياجات الخاصة 




