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ألن مسؤوليتنا..
إنسانية، اجتماعية، ثقافيـة، تنمويـة، رياضية، فنية، 

علمية، تعليمية ووطنية 

منحناكم جزء من جهدنا 
لنكون لكم بنكا ومؤسسة وطنية رائدة   

2



كم سعيد بأن أتحدث إليكم اليوم  مواطنين 
هذا  عبر  وموظفين  واقتصاديين  وعمالء 
ألول  فلسطين  بنك  يصدره  الذي  الكتيب 
ضمن  البنك  يقدمه  بما  مفتخرا  م��رة. 
من  جزء  ويلخص  االجتماعية،  مسؤوليته 
الذي  رسالته اإلنسانية والتنموية، وعطاءه 
ويخرج  األعمال،  خ��ارج  إلى  ح��دوده  تتسع 
بتفاني تجاه أبناء شعبه لتتعدى مسؤوليته 
إلى أنشطة  تقديم خدمات مالية للمجتمع، 
وترسم  الفقر  تكافح  وبرامج  وفعاليات 
وتدعم  األط��ف��ال،  شفاه  على  االبتسامة 
التنمية  في  وتسهاهم  واقتصاده،  الوطن 
ودون  بسخاء  عطاءه  مقدما  المستدامة. 

مقابل. 

الماضية  السنوات  خالل  فلسطين  بنك  في  االجتماعية  المسؤولية  شكلت  لقد 
وفي العام 2010 بشكل خاص، جزءا أساسيا من رسالته السامية تجاه محيطه 
من مجتمع ومؤسسات أهلية، وحكومية وعمالء وغيرها، ليصل بها إلى الجوانب 
اإلنسانية والتنموية والثقافية واالجتماعية والرياضية والتعليمية ودعم الشباب 
والطفولة وغيرها، لدفع عجلة التنمية االقتصادية إلى األمام. كما واصل البنك 
دعم  الفعاليات وتنمية المواهب ورعاية االبتكارات. ليشكل مجموع ما قد قدمه 
من   5% نسبته  ما  أي  دوالر،  مليون   1.5 حوالي  المسؤولية  هذه  ضمن  البنك 
متوسط  ضعف  النسبة  هذه  تفوق  حين  في  الماضي،  العام  خالل  البنك  أرباح 
النسب العالمية التي تقدمها الشركات في مسؤوليتها حيث تبلغ %2 من أرباحها 
الوطن، حاضرين  لنكون جزًء معطاًء في هذا  عالميا. وهذا ما يعكس إصرارنا 
إلى  المجتمعية وصوال  المسؤولية  ترسيخ مفهوم  مناسباته ونساهم في  بكل 

المستقبل المنشود. 

الذهبي، بمناسبة  إذ نحتفل في هذه األوقات باليوبيل  إننا في بنك فلسطين، 
مرور خمسين عاما على تأسيس البنك، فإننا  نعود لنؤكد استمرارنا بهذا العطاء 
خالل العام 2011. مشددين على أن هذه المسؤولية ليست عبئا ماليا. بل التزام 

طوعي للبنك تجاه وطنه ومن حوله. 

وفقنا اهلل لما فيه خير الوطن
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

هاشم الشوا
رئيس مجلس اإلدارة/ المدير العام
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$146,511.00
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مجموع ما قدمه البنك 
في مجال التعليم $146,511.00
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بنك فلسطين يقدم دعما ماليا بقيمة 100 ألف دوالر 
لصالح صندوق الرئيس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين 

في الشتات للدراسة في الجامعات اللبنانية

ضمن جهوده المتواصلة لدعم التعليم بجميع مكوناته ومستويات في داخل الوطن وخارجه، 
قدم بنك فلسطين دعما ماليا سخيا بمبلغ 100 ألف دوالر أميركي لصالح صندوق الرئيس 
لدعم الطلبة الفلسطينيين في لبنان. والذي أطلق مؤخرا، بهدف دعم الطلبة الفلسطينيين 

للدراسة في الجامعات اللبنانية. 

لبنان  في  الفلسطينيين  الجامعات  لطلبة  الرئيس  لصندوق  بدعمه  البنك  اهتمام  وينبع 
انطالقا من أهميته خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا الفلسطينيون في 

مخيمات الشتات الفلسطيني.  

بنك فلسطين يجري السحب االلكتروني على 50 منحة 
دراسية في الجامعات المحلية

أجرى بنك فلسطين، بعد اإلعالن عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”، السحب االلكتروني 
50 منحة دراسية في الجامعات المحلية، حيث تبرع بها البنك لطلبة الثانوية العامة،  على 
عبر  وغزة  اهلل  برام  العامة  لإلدارة  الرئيسي  المركز  مقر  في  نظمه  خاص  احتفال  خالل 

االتصال المرئي”فيديو كونفرنس”.

ويأتي قرار البنك بتقديم 50 منحة دراسية لطلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع 
بمناسبة اليوبيل الذهبي، بمرور خمسين عاما على تأسيس البنك تحت شعار “خمسون عاما 

من البناء”. 

وحضر الحفل ممثل وزارة التربية والتعليم العالي أنور زكريا، وممثل سلطة النقد عفيف 
في  الطلبة  أمور  وأولياء  الغربية،  الضفة  محافظات  في  والتعليم  التربية  ومدراء  شعيب، 

الضفة وقطاع غزة.
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الطلبة  تكريم  لحفل  رعايته  البنك  قدم 
المفتوحة  القدس  جامعة  في  المتفوقين 
يأتي  غزة.  بقطاع  الوسطى  محافظة  في 
البنك  وف��د  بعها  ق��ام  زي���ارة  خ��الل  ذل��ك 
للجامعة  لإلطالع على أنشطتها وأعمالها. 

البنك  جهود  ضمن  الرعاية  ه��ذه  وتأتي 
المتفوقين وتشجيعهم على  الطلبة  لدعم 

االستمرار في العطاء والنجاح. 

انطالقا من إيمانه بدعم الطلبة المتفوقين 
العطاء  في  االستمرار  على  وتشجيعهم 
فلسطين  بنك  ق��دم  واالجتهاد،  والنجاح 
الخاروف،  أحمد  الطالبان  لتعليم  رعايته 
األولى  بالمرتبة  الفائزان  خ��وري  وخليل 

لبرنامج ستار كيدز. في معهد ادوارد سعيد للموسيقى ولمدة أربع سنوات متتالية، تقديرا 
منه لنجاحاتهما وعطائهما وتفوقهم.

بنك فلسطين يرعى حفال لتكريم الطلبة المتفوقين 
بالمحافظات الوسطى

بنك فلسطين يرعى تعليم 
طلبة متفوقين 

بنك فلسطين يرعى مشروعا طالبيا في غزة لتصنيع 
سيارة فلسطينية سيتم عرضها في مسابقة دولية

قدم  لديهم،  ما  أفضل  تقديم  على  الشباب  وتشجيع  واالختراعات،  االبتكارات  دعم  بهدف 
بنك فلسطين رعايته لتنفيذ مشروع طالبي يهدف إلى تصنيع أول سيارة فلسطينية. حيث 

يدرس هؤالء الطلبة في كلية خانيونس التابعة لوكالة الغوث الدولية في قطاع غزة. 

الطلبة  ألداء  وتعزيزا  التنموي،  دوره  من  انطالقا  المشروع،  هذا  دعم  في  البنك  ويساهم 
الفلسطينيين وتشجيعهم لشحذ كل ما لديهم من ابتكارات واختراعات لتنفيذها وتحقيقها 
على ارض الواقع. حيث سيتم عرض السيارة التي تم تصنيعها في مسابقة دولية لإلبداع 

واالبتكار تعقد في بريطانيا. 
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بنك فلسطين يتبرع 
لصالح مدرسة راهبات 
ماريوسف الثانوية في 

رام اهلل

بتناغم المؤسستين لدعم االبتكارات ورفع مستويات اإلبداع، وتعزيز الثقة بأفكار الطالب 
مدرسة  طالبات  لدعم  المال  من  بمبلغ  فلسطين  بنك  تبرع  الفلسطينية،  المدارس  في 
اإلبداع  مستويات  لرفع  المدرسة  بها  تقوم  جهود  ضمن  وذلك  اهلل  رام  بمدينة  ماريوسف 

واالبتكار وتعزيز نظم التعليم في التفكير لدى الطالبات. 

ويتزامن دعم البنك لهذا النشاط مع احتفاالته باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاما على 
تأسيسه، وانسجاما مع مسؤوليته االجتماعية في دعم التعليم وتشجيعه في الوطن.

برعاية من بنك فلسطين 
افتتاح الفرع الطالبي 

لجمعية مهندسي 
الكهرباء وااللكترونيات 

IEEE بجامعة األزهر بغزة 
الفرع  بافتتاح  غزة  مدينة  في  األزهر  جامعة  احتفلت  فلسطين،  بنك  من  ذهبية  برعاية 
الطالبي لجمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات IEEE. وذلك بحضور رئيس الجامعة د. 
جواد وادي، ونائب رئيس مجلس األمناء م. سعد الدين خرما، وأمين سر مجلس األمناء م. 
حاتم أبو شعبان، وعضو مجلس إدارة بنك فلسطين، وعدد كبير من كوادر البنك والجامعة.

تعزيز  التي من شأنها  المبادرات  لدوره في دعم  استمرارا  الحدث  لهذا  البنك  رعاية  وتأتي 
المناحي التعليمية وتطويرها في الجامعات الفلسطينية وفي غزة على وجه الخصوص.

بنك فلسطين يتبرع 
لمشروع “مدرستي 

فلسطين” في مدينة 
القدس

ضمن مسؤولياته بتنشئة أجيال قادرة على تحدي الظروف المحيطة بها واستمرار مسيرتها 
في  فلسطين”  “مدرستي  لمشروع  دعما  المال  من  بمبلغ  فلسطين  بنك  تبرع  التعليمية، 
القدس المحتلة، والذي أطلقته جاللة الملكة رانيا العبد اهلل ملكة المملكة األردنية الهاشمية 

لبناء مدارس في محافظة القدس ودعم أطفالها. 

لتعزيز  الخالقة  المبادرات  بدعم  لنهجه  واستمرارا  المبادرة،  لهذه  بدعمه  البنك  وينطلق 
الظروف التعليمية ألطفالنا في المدارس الفلسطينية وضمن مسؤوليات البنك االجتماعية.
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رعاية حفل تخريج طالب مدرسة ذكور الرحمة )الخليل(
رعاية حفل تخريج طالب مدرسة الحسين بن علي الثانوية )الخليل(

رعاية حفل مدرسة بنات يعبد الثانوية
رعاية حفل تكريم طلبة الثانوية العامة )طولكرم(

رعاية البنك لحفل تخريج طلبة مدرسة ذكور سلواد
رعاية حفل تكريم طلبة التوجيهي”ميثلون”

جوائز رعاية حفل تكريم طلبة الثانوية العامة)مكتب حوارة(
رعاية لدعم اتحاد طلبة جامعة الخليل

التبرع لحفل تخريج مدرسة ذكور شهداء سلواد الثانوية
رعاية البنك الحتفال خاصة بمحافظة سلفيت

تكريم طلبة الثانوية العامة في حوارة 
رعاية حفل مديرية التربية والتعليم - جنين

رعاية دليل الطالب بجامعة بيرزيت 
تعليم طالبة من جامعة بيرزيت في بريطانيا 

رعايات وتبرعات أخرى في مجال التعليم

بنك فلسطين يرعى حفال لتخريج طلبة المدرسة 
األمريكية بغزة

برعاية من بنك فلسطين، احتفلت المدرسة األمريكية بغزة بتخريج فوجها للعام 2010 من 
طلبة التوجيهي، في حفل كبير أقيم في فندق ومطعم الديرة على شاطئ البحر المتوسط.

وأقيم االحتفال بحضور أعضاء مجلس إدارة المدرسة األمريكية، ومدير عمليات الوكالة في 
قطاع غزة جون كينج والعديد من الشخصيات وأهالي الطلبة الخريجين. حيث يقوم البنك 
برعاية هذه الحفالت بشكل سنوي، انطالقا من الدور المنوط به لتكريم الطلبة المتفوقين 

وتشجيعهم على مواصلة التعليم من اجل مستقبل زاهر لوطننا فلسطين. 
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$ 440,093.00
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مجموع ما قدمه البنك 440,093.00 $
في مجال التنمية
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بنك فلسطين يرعى الملتقى الفلسطيني السنوي األول 
للمسؤولية االجتماعية

االجتماعية  للمسؤولية  األول  السنوي  الفلسطيني  الملتقى  برعاية  فلسطين  بنك  ساهم 
الذي نظمته جمعية البنوك وسلطة النقد بتاريخ 29/11/2010، في قاعة فندق موفنبيك 

برام اهلل. 

حيث أوصى المؤتمر بمأسسة مفهوم المسؤولية االجتماعية وخلق شراكة بين القطاعين 
العام والخاص واألهلي، وبضرورة قيام السلطات الرقابية والجهات ذات االختصاص بنشر 

ثقافة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الخاضعة إلشرافها.

المسؤولية االجتماعية في  الهام، دعما منه لتوطيد أسس  الحدث  البنك لهذا  وتأتي رعاية 
فلسطين، وتكريس مفهوم المسؤولية في أطار صحيح وواضح وشفاف وضمن اطر علمية 

مدروسة. 

برعاية بنك فلسطين.. 
فياض يفتتح مهرجان 

قطف الزيتون في مدينتي 
ببيت لحم وطولكرم 

الفلسطيني  ال��وزراء  رئيس  فياض  سالم  د.  افتتح  فلسطين،  بنك  من  رئيسية  برعاية 
مهرجان قطف الزيتون العاشر في بيت لحم وطولكرم. 

وقال فياض خالل افتتاحه المهرجان في احتفالين منفصلين أن هذا المهرجان يحمل في 
طياته معاني سامية ورمزية لشعبنا الفلسطيني. مشيدا بما يقدمه بنك فلسطين من دعم 
لمؤسسات المجتمع المدني ورعاية النشاطات المختلفة التي من شان دفع عجلة النمو إلى 

األمام. 
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عقد  ال��ذي  الثاني،  لالستثمار  فلسطين  لمؤتمر  البالتينية  رعايته  فلسطين  بنك  قدم 
عنوان  تحت  لحم،”  ببيت  المؤتمرات  2010 في قصر  والثالث من شهر حزيران  الثاني  في 
“االستثمار في األعمال الصغيرة والمتوسطة: تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، وذلك 
بمشاركة )2200( مشارك ومشاركة من بينهم  “1085” مشاركا من 38 دولة، عقد فيه أكثر 
من 260 لقاء تشبيكيا رسميا، ومجموع ما حققه المؤتمر فعليا في المجال االستثماري مليار 
و468 مليون دوالر، ومن أهم ما تم اإلعالن عنه في المؤتمر سبعة مشاريع للقطاع الخاص 
بقيمة إجمالية تصل إلى 848 مليون دوالر كان شريكا في تمويلها، وبرامج دعم من الدول 

المانحة خاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل 120 مليون دوالر. 

النمو  عجلة  لدفع  التنموية،  مسؤوليته  من  انطالقا  الهام  الحدث  لهذا  البنك  رعاية  وتأتي 
االقتصادية إلى األمام، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للتطور والمساهمة في بناء 

االقتصاد الوطني. 

بنك فلسطين الراعي البالتيني لمؤتمر االستثمار الثاني

افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 
الوطنية الثاني في جنين 

بدعم سخي من بنك فلسطين افتتح محافظ جنين قدورة موسى، ووزير االقتصاد الوطني 
الثاني على أرض قرية  الفلسطينية  الوطنية  أبولبده فعاليات معرض الصناعات  د. حسن 

حداد السياحية في جنين. 

والوكالة  فلسطين،  بنك  من  بدعم  م��ازن”  “أبو  الرئيس  رعاية  تحت  المعرض  واستمر 
المعرض  الفلسطينية حيث شارك في  المالية  )USAID( ووزارة  الدولية  للتنمية  األميركية 
40 جمعية ومراكز نسوية و13 شركة من فلسطينيي  39 شركة محلية وحوالي  أكثر من 

الداخل.
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بنك فلسطين يقدم دعما ماليا لمؤسسة خطوات لتنمية 
المواهب الرياضية 

بدعم من بنك فلسطين.. الرئيس ورئيس الوزراء 
يفتتحان مركز المعلومات في مدينة بيت لحم

فلسطين،  في  الرياضية  المواهب  لتنمية  خطوات  لمؤسسة  دعمه  فلسطين  بنك  قدم 
ذلك  ويأتي  السلة.  وكرة  القدم  كرة  في  الناشئين  مدارس  من  لعدد  دعمها  تقدم  والتي 
بهدف تحسين المواهب الراضية ورفع مستوى القدرات لدى األطفال في عدد من المناطق 

المختلفة في الوطن. 

قدم بنك فلسطين بالتعاون مع مؤسسة يوحنا بولص الثاني دعما ماليا لبناء وتجهيز مركز 
 .”Visitors information center“ المعلومات بمدينة بيت لحم وهو ما يعرف باسم

الوزراء  رئيس  فياض  سالم  ود.  مازن  أبو  عباس  محمود  الرئيس  سيادة  المركز  وافتتح 
بمشاركة حشد من الشخصيات الرسمية واألهلية، وحضور عدد كبير من المواطنين. 

عنوان  وايجا  الفلسطينية،  السياحة  تطوير  بهدف  فلسطين،  بنك  من  الدعم  هذا  ويأتي 
عصري للسياح والقادمين إلى مهد المسيح، عليه السالم. 

برعاية من بنك فلسطين، احتفل معلمي وكالة الغوث الدولية لمنطقة غزة بتكريم زمالئهم 
المتقاعدين والحجاج وتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية التي ينظمها اتحاد المعلمين.

الوكالة  للمكفوفين في مدينة غزة بحضور مدير عمليات  النور  الحفل في مدرسة  وأقيم 
جون جنج، ومساعد المدير العام لفروع قطاع غزة وائل الصورانى، ورئيس قطاع الخدمات 
أمير المسحال، ورئيس قطاع المعلمين سهيل الهندى وكبار موظفي بنك فلسطين وأكثر 

من ألف موظف وعائالتهم من موظفي الوكالة في غزة.

بنك فلسطين الراعي الحصرى لحفل متقاعدي معلمي 
منطقة غزة في وكالة الغوث الدولية
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بنك فلسطين يتبرع بـ 
30 ألف دوالر أميركي 
لجمعية مجموعة غزة 

للثقافة والتنمية

بنك فلسطين يرعى الحفل الختامي لبرامج انجاز 
لإلعالن عن الشركة الطالبية الفائزة 

ضمن مسؤوليته االجتماعية والتنموية بدعم مختلف شرائح الشباب الفلسطيني، قدم بنك 
فلسطين رعايته الحصرية للحفل الختامي الخاص بمؤسسة انجاز فلسطين. والتي تنظمها 

“انجاز” كل عام بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص. 

انجاز  مؤسسة  تنظمها  التي   2010 لعام  الطالبية  الشركة  مسابقة  تحكيم  لجنة  وأعلنت 
فلسطين عن فوز شركة غرو غرين الطالبية بالمرتبة األولى من بين ست شركات طالبية 
والنتائج  البيئة  باألضرار  المجتمع  وعي  لزيادة  تسعى  شركة  عن  عبارة  وهي  متنافسة 
البالستيك وما شابه، حيث  أكياس  الكيماويات واستخدام  استخدام  تنتج عن  التي  السلبية 

ستقوم بتمثيل فلسطين في مسابقة انجاز العرب في المغرب. 

تيوليبس  وشركة  شركة،  مدير  بأفضل  كورنر  شباب  شركة  مدير  فاز  السياق،  ذات  وفي 
الواقع  إلى  أقرب  بأسلوب  المرئي  النشر  اعمال  في  متخصصة  شركة  هي  منتج  بأفضل 

والمسموع والمقروء. 

بقيمة  مبلغا  والتنمية،  للثقافة  غزة  مجموعة  جمعية  تسلمت  فلسطين،  بنك  من  بتبرع 
إنجاح  في  مساهمة  البنك  من  سخي  كتبرع  فلسطين  بنك  من  مقدما  دوالر  ألف  ثالثون 
نشاطات الجمعية. حيث قدمه نائب المدير العام للبنك عالء آل رضوان بالنيابة عن رئيس 

مجلس إدارة البنك هاشم الشوا إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية النائب راوية الشوا. 

ويأتي هذا التبرع من بنك فلسطين بهدف بناء وتجهيز قاعة عامة لخدمة أبناء المنطقة. 
حيث ستسمى القاعة باسم المرحوم د. هاني الشوا. 
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بنك فلسطين يتبرع بمبلغ 
100 ألف دوالر لصندوق 

الكرامة الوطنية لدعم 
المنتج الفلسطيني ومحاربة 

منتجات المستوطنات

بنك فلسطين يرعى األسبوع التسوقي في الجامعات 
الفلسطينية

قدم بنك فلسطين رعايته لألسبوع التسوقي في الجامعات الفلسطينية، حيث تقوم الفكرة 
على إنشاء معارض في مختلف الجامعات الفلسطينية بهدف تعزيز وفتح المجال أمام طلبة 

الجامعات الفلسطينية لتسوق حاجياتهم من داخل حرم الجامعات. 

في  بضائعهم  لتسويق  المختلفة  والمتاجر  الشركات  أمام  المجال  المبادرة  تفتح  كذلك 
الجامعات  في  الشبابية  المبادرات  دعم  بهدف  الرعاية  هذه  وتأتي  الفلسطينية.  الجامعات 

الفلسطينية.  

بنك فلسطين يقدم دعمه لبناء الطابق الثاني لمقر 
االتحاد النسائي الفلسطيني بغزة

بتمويل ورعاية سخية من بنك فلسطين، دشنت جمعية االتحاد النسائي الفلسطيني بمدينة 
غزة دورا )طابقا( جديدا قامت ببنائه وتجهيزه الجمعية لخدمة المواطنين. 

وافتتحت جمعية االتحاد النسائي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2010 الطابق الثاني في مقر 
اجتماعات كبيرة،  اليدوية وخياطة وتطريز وقاعة  االتحاد بغزة، حيث ضم مركزا لألشغال 

وذلك بتمويل كامل من بنك فلسطين.

هاشم  األستاذ  فلسطين  بنك  عام  مدير  حضرها  بالمناسبة  خاصة  احتفالية  البنك  ونظم 
الشوا، ووفد من اإلدارة التنفيذية للبنك، حيث كان في استقبالهم نائبة رئيس مجلس إدارة 

االتحاد النسائي الفلسطيني إسعاف وأعضاء مجلس اإلدارة.

خالل حفل كبير حضره د. سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، وانسجاما مع سياسته 
بدعم المبادرات التي من شانها دعم االقتصاد الوطني، قدم بنك فلسطين دعما ماليا بمبلغ 
الوطنية  السلطة  أطلقته  الذي  الوطنية  الكرامة  صندوق  لصالح  أميركي  دوالر  الف   100

بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 

اإلسرائيلية،  المستوطنات  منتجات  من  الفلسطينية  السوق  تنظيف  إلى  الحملة  وتهدف 
2010. حيث تمكن الصندوق من جمع تبرعات بمليوني دوالر في اقل  العام  بحلول نهاية 

من نصف ساعة.

وتأتي عملية دعم المبادرة من بنك فلسطين، انطالقا من مسؤوليته الوطنية واالجتماعية 
تجاه تنمية قدرات االقتصاد الفلسطيني، ودعم المنتجات الفلسطينية. 
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بنك فلسطين يقدم 
جوائزه بسخاء خالل رعايته 

مهرجان قلقيلية خضراء

أنشطته  ضمن  وذل��ك  خضراء”  “قلقيلية  لمهرجان  رئيسية  رعاية  فلسطين  بنك  قدم 
على  النقدية  والجوائز  الفقرات  من  العديد  قدم  حيث  الوطن،  شمال  مدن  في  المجتمعية 

شكل حسابات توفير لجمهور المتسوقين وزوار المعرض. 

وقام البنك خالل أيام المعرض بتوزيع جوائز على شكل حسابات توفير بقيمة 500 دوالر 
يوميا توزع على 10 أشخاص من زوار المهرجان لكل شخص خمسين دوالر. 

من  وانطالقا  اليومية،  نجاحاته  المواطنين  بمشاركة  إيمانه  انطالقا  الرعاية  هذه  وتأتي 
مسؤوليته االجتماعية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. 

بنك فلسطين يقدم 
دعما ماليا لجمعية 

الشبان المسيحية بغزة

 2010/03/04 بتاريخ  فلسطين  بنك  تبرع  والرياضة،  الشباب  لمؤسسات  دعمه  إطار  في 
بمبلغ خمسة أالف دوالر لصالح النشاطات الرياضية والثقافية التي تنظمها جمعية الشبان 

المسيحية Y-M-C-A بغزة. 

تجاه  التنموية  البنك  مسؤولية  من  انطالقا  فلسطين  بنك  قدمه  الذي  التبرع  هذا  ويأتي 
مرور  بمناسبة  الذهبي  باليوبيل  البنك  احتفاالت  وضمن  الفلسطيني،  والشباب  المجتمع 

خمسون عاما على تأسيسه. 

التبرع لمشروع القاهرة
حفل لمحافظة سلفيت
التبرع لبلدية ترمسعيا

التبرع بتذاكر للعشاء الخيري بجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت
رعاية البنك الحتفال إحياء الذكرى ال�  62 للنكبة

رعاية مؤتمر اتش سي أي أف في بيت لحم

رعايات وتبرعات أخرى في مجال التنمية
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$ 64,000.00
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مجموع ما قدمه البنك 
في مجال الصحة $ 64,000.00
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البنك يشارك في رعاية مؤتمر نقابة األطباء 
الفلسطينيين الدولي الثالث

والذي  الثالث  الدولي  الفلسطينيين  األطباء  نقابة  مؤتمر  رعاية  في  فلسطين  بنك  ساهم 
عقد في مدينة رام اهلل بمشاركة دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض، وممثلون عن منظمة 
أطباء من أجل السالم ونقابة األطباء الفلسطينيين ومشروع إصالح وتطوير القطاع الصحي 
المؤسسات  عن  الممثلين  من  والعديد  الفلسطينية  الصحة  وزارة  عن  فضال  الفلسطيني، 

الطبية المحلية والدولية واألطباء المحليين.

وتأتي رعاية البنك لفعاليات المؤتمر الطبي بهدف تطوير األداء وتعزيز الجوانب المعرفية 
الحاصلة  التطورات  والجارحة ومواكبة  الصحة  الفلسطينيين في مجاالت  والعلمية لألطباء 

في الصحة والطب والجراحة. حيث تعرض دراسات وأبحاث خالل المؤتمر.

بنك فلسطين يتبرع بنظام الدور اآللي للعيادات الخارجية 
بمجمع فلسطين الطبي برام اهلل

في  وحضاري  متطور  طبي  صرح  لبناء  الفلسطينية  السلطة  بذلتها  التي  الجهود  ضمن 
الوطن، وإنشاء مجمع فلسطين الطبي. بادر بنك فلسطين بالتبرع بنظام الدور اآللي لقسم 

العيادات الخارجية في المجمع الذي انشأ في مدينة رام اهلل. 

ويعد مجمع فلسطين الطبي أحد أكبر المجمعات الطبية في فلسطين، حيث يؤمه المئات من 
المرضى المراجعين من جميع أنحاء الوطن. 

ويأتي تبرع البنك لهذا الصرح الطبي انطالقا من دوره األصيل تجاه المجتمع الفلسطيني 
وصحته، والمحافظة على تنوع بارز في دعمه لمختلف المشاريع الوطنية.
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برعاية بنك فلسطين 
طبيب أمريكي يجري 40 عملية لمعالجة حاالت إعتام 

عدسة العين لمرضى العيون مجانًا 

قدم بنك فلسطين رعايته إلجراء أكثر من 40 عملية لمعالجة إعتام عدسة العين أي تصحيح 
من  النوع  لهذا  الطبية  للعناية  يفتقرون  الذين  الفلسطينيين  المرضى  لدى  النظر  حاسة 

إصابات العين وذلك بشكل مجاني.

وجرى إجراء هذه العمليات على يد الدكتور بول دوجرتي المختصّ بجراحة الالسيك لمعالجة 
إعتام العيون والفريق الطبي المرافق له.

التبرع بمبلغ من المال لجمعية الجنوب لصحة المرأة

رعايات وتبرعات أخرى في مجال الصحة
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$ 249,339.00
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مجموع ما قدمه البنك 249,339.00 $
في مجال الثقافة
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برعاية حصرية من 
بنك فلسطين.. افتتاح 

معرضين للتراث والثقافة 
السامرية في جامعتي 

النجاح وبيرزيت
برعاية حصرية من بنك فلسطين، افتتحت جمعية األسطورة السامرية معرضين منفصلين 
نابلس  بمدينتي  الجديد،  النجاح  السامرية” في حرمي جامعتي  للطائفة  والثقافة  “للتراث 
بيرزيت  جامعة  ورئيس  البرغوثي،   سهام  الفلسطينية  الثقافة  وزيرة  بحضور  وبيرزيت، 
رئيس  ونائب  الحسن،  أبو  هارون  السامرية  للطائفة  األكبر  والكاهن  قسيس،  نبيل  د. 
الجامعة للشؤون المجتمعية د. محمد حنون، ورئيس دائرة العالقات العامة والتسويق في 
بنك فلسطين ثائر حمايل، ومدير فرع بنك فلسطين في نابلس ناصر باكير، وعميد كلية 

الفنون الجميلة د. حسن نعيرات، وعدد من ممثلي مؤسسات المدينة وطلبة الجامعة.

ضمن جهوده لنشر الثقافة العربية والفلسطينية خارج حدود الوطن، وخلق إطار للتواصل 
ما بين المغتربين الفلسطينيين خارجه مع الوطن األم فلسطين. قدم بنك فلسطين رعايته 
ووجدان  حياة  في  الفلسطيني  العربي  التراث  مكانة  لتعزيز  وذلك  تراثك”  “اعرف  لبرنامج 

الشباب الفلسطيني المقيم في الواليات المتحدة األميركية والمهجر. 

لكل  المقدسة  األرض  تعتبر  حيث  لفلسطين  الهام  الموقع  على  الضوء  المشروع  ويسلط 
واعتبرت  الثالث  الديانات  احتضنت  التي  اإلنسانية  وحضارتها  وثقافتها  بتاريخها  الديانات، 

ارض السالم.

بنك  مع  بالتعاون  المسكونية  المسيحية  المقدسة  األرض  مؤسسة  المشروع  هذا  وينظم 
فلسطين وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والعام. 

بنك فلسطين يوقع اتفاقية رعاية برنامج اعرف تراثك
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بنك فلسطين قدم له الرعاية.. فنان تشكيلي فلسطيني 
يفوز بالجائزة األولى في مسابقة الفنون اإلبداعية 

الفلسطينية
الفنان  ف��از  فلسطين،  بنك  من  برعاية 
من  فضل،  محمد  الفلسطيني  التشكيلي 
األخضر  الخط  داخ��ل  حيفا  مدينة  سكان 
مجموعة  من  لوحة  عن  األول��ى  بالمرتبة 
لوحاته الفنية التشكيلية التي حملت عنوان 
اإلبداعية  “الفنون  مسابقة  في  “العسل” 
“آرت  جاليري  أقامتها  التي  الفلسطينية” 
سوا” في دبي، وقيمتها 50 ألف درهم، ما 

يعادل 13,500 ألف دوالر.

وتأتي رعاية البنك لهذا الفنان انطالقا من 
إيمانه بدعم المبدعين من أبناء فلسطين 
راية  لرفع  والرقى  النجاح  شعلة  ليحملوا 

فلسطين عاليا. 

ضمن احتفاالته بيوم الثقافة الفلسطيني 
بنك فلسطين يتبرع بـ 50 ألف دوالر إلقامة صرح الشاعر 

محمود درويش 

السلطة  عنه  أعلنت  الذي  الوطني  االكتتاب  عبر  دوالر،   50000 بمبلغ  فلسطين  بنك  تبرع 
“البروة”  بلدته  اسم  الراحل محمود درويش وحديقة تحمل  للشاعر  الوطنية إلقامة صرح 
في المكان الذي ووري فيه جثمانه الثرى في قصر رام اهلل الثقافي برام اهلل، وذلك خالل 
الثالث  الحكومة بمناسبة ميالد درويش في  الذي اقرته  الفلسطينية  الثقافة  احتفال بيوم 
من  كل  اسم  لكتابة  األمتار  عشرات  تمتد  رخامية  لوحة  إقامة  سيتم  حيث  آذار  من  عشر 

يساهم بدوالر فأكثر النجاز هذا المشروع.
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برعاية من بنك فلسطين.. مؤسسة يبوس تنظم 
مهرجان القدس 2010

 2010 برعاية خاصة من بنك فلسطين، نظمت مؤسسة يبوس لإلنتاج الفني خالل تموز 
الفنانين والفرق  المدينة، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من  2010 في  مهرجان القدس 
الفلسطينية لتقديم مزيج متنوع من وباقة من األعمال الثقافية تشمل عروضا موسيقية 

راقصة، إضافة إلى معرض لمسابقة ملصق مهرجان القدس. 

واستمرت فعاليات مهرجان القدس الثقافي 2010 على مدى عشرة أيام متواصلة في الموقع 
األثري قبور السالطين بالمدينة القديمة.  

الثقافة  لدعم  االجتماعية  مسؤوليته  من  انطالقا  الفعالية  لهذه  البنك  رعاية  وتأتي 
الفلسطينية، وتكريسها في مختلف المناسبات. 
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بنك فلسطين الراعي الرسمي لمهرجان “أيام المشمش” 
في جفنا

رعى بنك فلسطين مهرجان المشمش “أيام جفناوية” في قرية جفنا جنوب رام اهلل  خالل 
صيف العام الماضي. والذي يشرف عليه نادي جفنا الثقافي حيث استمر لمدة ثالثة أيام. 

وشهد المهرجان الذي استمر مدار ثالثة أيام متتالية عروضا تراثية وثقافية وشعر ولوحان 
فنية، كما تم عرض مجموعة من اشهر األكالت الفلسطينية كالمفتول والفريكة والمسخن 

وغيرها. وعروض أخرى للتراث الفلسطيني كأعمال التطريز وخشب الزيتون وغيرها. 

الفلسطيني،  التراث  لتعزيز  سعيه  من  انطالقا  الهام  المهرجان  لهذا  البنك  دعم  ويأتي 
واستحضارا لمختلف األنشطة واألعمال التراثية الفلسطينية بهدف تكريسها لدعم الثقافة 

والتراث الفلسطيني. 
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بالشراكة مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى 
وبدعم من بنك فلسطين.. 

إنشاء أول اركسترا وطنية فلسطينية 

ضمن جهوده لدعم الموسيقى ووتنمية المواهب الفنية  الفلسطينية، قدم بنك فلسطين 
سعيد  ادوارد  معهد  مع  بالشراكة  فلسطينية  وطنية  اوركسترا  فرقة  أول  إلنشاء  رعايته 

الوطني للموسيقى. 

ودعم  والموسيقي  الفني  األداء  مستوى  تعزيز  إلى  فلسطينية  اوركسترا  إنشاء  ويهدف 
اإلبداع الفني لدى شباب الوطن في كافة المجاالت التنموية، خصوصا في ظل غياب الدعم 

للفن والموسيقى الفلسطينية. 

بتوزيعات  للرقي  سعيه  من  انطالقا  فلسطينية  اوركسترا  أول  إلنشاء  البنك  رعاية  وتأتي 
صندوق المسؤولية االجتماعية على كافة النواحي الثقافية واالجتماعية والفنية وغيرها. 

برعاية من بنك فلسطين 
افتتاح مهرجان ليالي 

الصيف المقدسية الثاني 
في عنان

أطلق مركز المنتدى الثقافي بقرية بيت عنان شرقي القدس فعاليات مهرجان ليالي الصيف 
المقدسية برعاية من بنك فلسطين، خالل آب 2010 الماضي. 

واستمرت فعاليات المهرجان “ليالي الصيف المقدسية” الثاني في مدرسة بيت عنان الثانوية 
للبنين بحضور سهام البرغوثي وزيرة الثقافية الفلسطينية، وممثلي المجالس المحلية في 

قرى غرب القدس. إضافة إلى حشد كبير من أهالي القدس والقرى والمدن المجاورة. 
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بنك فلسطين يرعى مهرجان فلسطين الدولي بمشاركة 
10 فرق فلسطينية وعربية وعالمية

أطلق مركز الفن الشعبي برعاية ماسية من بنك فلسطين فعاليات الدورة الثانية عشر من 
مهرجان فلسطين الدولي 2010 بمشاركة فنانين وفرق فلسطين فولكلورية من فلسطين 
العروض  بتقديم  الوطن  محافظات  مختلف  في  توزعت  حيث  والعالم،   العربي  والوطن 

المتنوعة. 

والدبكة  والرقص  والغناء  الموسيقى  بين  ما  تنوعت  التي  المهرجان  فعاليات  والق��ت 
والفولكلور. نجاحا كبيرا خصوصا في ظل اإلقبال الكبير على متابعته من قبل المواطنين 

في مختلف المدن الفلسطينية.  

وأقيم طيلة أيام المهرجان في قصر رام اهلل الثقافي معرض فلسطين في عيون الفنانين 
الشباب بتنظيم من مؤسسة فلسطيني الشباب، جبل للنشر والمجلس الثقافي البريطاني.

رعاية البازار الخيري في الزبابدة 
التبرع بمبلغ لكل طالب من فرقة ادوارد بعد عودتهم من تشيلي

بدل جائزة مقدمة لرعاية البازار الخيري )فرع طوباس(
رعاية معرض جامعة بيرزيت

رعاية برنامج قلقيلية غير بشهر الخير
رعاية حفل موسيقي لألطفال المكفوفين

رعاية برنامج لصالح جمعية بيت لحم 2000 تشيلي
التبرع لدعم فعاليات يوم الشجرة الفلسطيني

رعاية مهرجان غزة لألفالم الوثائقية 
رعاية معرض “ما وراء الجماليات” عن األزياء الفلسطينية في جامعة بيرزيت

رعاية  االحتفاالت الشعبية الخاصة بمناسبة مرور 10000 عام على تأسيس مدينة أريحا

رعايات وتبرعات أخرى في مجال الثقافة والفنون
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$ 136,469.00
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مجموع ما قدمه البنك 
في مجال الرياضة $ 136,469.00
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بنك فلسطين يدعم نادي 
سلفيت الرياضي

ورعاية  ماليا  دعما  فلسطين  بنك  ق��دم 
بهدف  ال��ري��اض��ي  سلفيت  ل��ن��ادي  خاصة 
النادي،  بالعبي  الخاصة  القدرات  تطوير 
وتنمية المهارات الرياضية واللياقة البدنية 

لهم.

بنك فلسطين يتبرع 
لتجهيز ملعب لكرة 

الطائرة الشاطئ في بلدة 
بيت فوريك

المالية  رع��اي��ت��ه  فلسطين  ب��ن��ك  ق���دم 
طائرة  كرة  ملعب  وتجهيز  لبناء  والمعنوية 
شرقي  فوريك  بيت  بلدية  في  الشاطئ  
االتحاد  عليه  يشرف  حيث  نابلس.  مدينة 

الفلسطيني لكرة الطائرة.  

مع  تباعا  المشروع  بهذا  البنك  تبرع  ويأتي 
الرياضة  المجتمعية تجاه تطوير  نشاطاته 

الفلسطينية.  

بنك فلسطين يرعى فعاليات بطولة كاس العالم 
فلسطيني 

وقع  حيث  فلسطيني.  العالم  كأس  بطولة  لفعاليات  الرئيسية  رعايته  فلسطين  بنك  قدم 
اتفاقية انطالق البطولة رئيس اللجنة التحضيرية لكأس العالم الفلسطيني، رئيس االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، مع سفير جنوب أفريقيا لدى السلطة الوطنية 
د. تبد بيكان، بحضور راعي بطولة بنك فلسطين ممثال بمساعد مدير بنك فلسطين هاني 

ناصر.

وفي هذه األثناء أكد ناصر مضي البنك في االستمرار برعاية الرياضة الفلسطينية، مشيرا 
إلى انه ساهم في رعاية العديد من األنشطة الرياضية المختلفة وخاصة كرة القدم، وعمل 
على دعم ممثل الجالية الفلسطينية في تشيلي نادي ‘بالستينو’، وساهم في رعاية قدوم 
األندية والمنتخبات، وإقامة مباريات ودية، ومنها افتتاح إستاد الشهيد فيصل الحسني بالرام، 

ورعاية مباراة منتخبنا ودينامو موسكو الروسي.
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ورعى البنك مباراة كرة القدم للسياسيين ورجال األعمال

الخاصة بالسياسيين ورجال األعمال ورجال  القدم  قدم بنك فلسطين رعايته لمباراة كرة 
دين وكبار المسئولين الفلسطينيين. 

الرعاية بمبادرة وتنظيم شركة ديارنا على ملعب بلدية نابلس. وتأتي  وجرى تنفيذ هذه 
هذه الرعاية انطالق من إيمان البنك بضرورة دعم المبادرات التي من شانها كسر الحواجز 
األخوية  الروح  من  جو  وخلق  الفلسطيني   المجتمع  أطياف  بين  ما  النظر  وجهات  وتقريب 

والوطنية. 

ويرعى مشاركة فريق شابات العاصمة ببطولة نادي 
عمان الدولية لكرة القدم النسوية

قدم بنك فلسطين رعايته لمشاركة فريق شابات العاصمة المقدسي لكرة القدم ببطولة 
نادي عمان الدولية لكرة القدم للسيدات داخل الصاالت في نسختها السابعة، والتي أقيمت 

في قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة األردنية عمان. 

جاءت هذه البطولة برعاية األميرة ريم بنت علي وهي المشاركة الدولية األولى للفريق 
المقدسي ممثال لفلسطين في هذه البطولة برعاية بنك فلسطين.
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تنظيم مهرجان سباق مرج بن عامر الثاني للفروسية 
برعاية من بنك فلسطين..

والذي ينظمه  للفروسية  الثاني  لمهرجان سباق مرج بن عامر  قدم بنك فلسطين رعايته 
نادي دير غزالة للفروسية بإشراف اتحاد الفروسية الفلسطيني. 

الوطن  محافظات  من  األصيلة  العربية  الخيول  من  مئة  من  أكثر  المهرجان  في  ويشارك 
وداخل الخط األخضر خاضت سبعة عشر جولة لمسافة 1040 متر. 

الفلسطينية،  الرياضة  تطوير  في  رغبته  على  تأكيد  المهرجان،  لهذا  البنك  رعاية  وتأتي 
وإيمانا منه بأهمية هذه الرياضة األصيلة.
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فعاليات سباق أبو فالح 
األول للفروسية يختتم 

فعالياته بنجاح... برعاية 
من بنك فلسطين

سباق  اختتم  فلسطين،  بنك  من  برعاية 
بنجاح  فعالياته  للفروسية  األول  فالح  أبو 
كبير الذي جرى على مضمار قرية أبو فالح 
قضاء رام اهلل، وبتنظيم من نادي أبو فالح 

الرياضي. 

 100 ال�  عن  يزيد  ما  السباق  في  وش��ارك 
حصان من الخيول العربية من كافة أنحاء 
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بنك فلسطين يرعى البطولة الثانية لقفز الحواجز 

الفيصل  نادي  نظمها  التي  الحواجز،  لقفز  الثانية  للبطولة  رعايته  فلسطين  بنك  قدم 
كال  ومن  االعمار  كافة  من  فارسا  ثالثين  من  أكثر  بمشاركة  غزة،  مدينة  في  للفروسية 

الجنسين وبحضور لفيف كبير من عشاق وهواة ورياضة الفروسية. 

وتأتي رعاية البنك لهذا الحفل انطالقا من مسؤوليته االجتماعية لدعم هذه الرياضة الهامة. 

برعاية حصرية من بنك فلسطين
إقامة أول بطولة للقوارب السريعة في قطاع غزة

وألنه يحمل في جعبته الكثير، وال حدود لعطائه، قدم بنك فلسطين رعايته لبطولة القوارب 
السريعة في قطاع غزة، والتي ينظمها االتحاد الفلسطيني للشراع والتزلج.

والتي أقيمت على شاطئ البحر المتوسط بمدينة غزة بمشاركة العديد القوارب الفلسطينية 
وبحضور حشد من المواطنين في في القطاع. 

على  عاما  خمسين  ومرور  الذهبي  باليوبيل  البنك  احتفاالت  ضمن  الرعاية،  هذا  وتأتى 
تأسيسه في عام 1960.
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بنك فلسطين يرعى بطولة كأس العالم في قطاع غزة

قدم بنك فلسطين مبلغ عشرة أالف دوالر لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة، 
وذلك لرعايته تنظيم بطولة كأس العالم في غزة، التي نظمت على هامش بطولة كاس 

العالم في جنوب إفريقيا العام الماضي.

الفلسطينيين  األطفال  يخرج  خاص  مهرجان  دعم  لدعوته  استجابة  الرعاية  هذه  وتأتي 
مسؤوليته  ضمن  وذلك  ترفيهيا.  متنفسا  لهم  ويصنع  يعيشونها  التي  الصعبة  الحالة  من 

االجتماعية. 

قدم بنك فلسطين رعايته لمباراة المنتخب 
التي  موسكو  ودينمو  الفلسطيني  الوطني 
أقيمت على استاد أريحا الدولي، حيث انتهت 
المبارات بالتعادل االيجابي بين الفريقين، 

بهدف لكل منهما. 

ال��رع��اي��ة اس��ت��م��رارا للدعم  وت��أت��ي ه��ذه 
الفلسطينية.  للرياضة  البنك  يوليه  الذي 
وخ��ص��وص��ا ك���رة ال���ق���دم، ان��ط��الق��ا من 

مسؤوليته االجتماعية. 

ويرعى مباراة المنتخب الوطني الفلسطيني ودينمو موسكو

رعاية لبطولة الشهيد فتحى عرفات
تقديم دعم لفريق رابطة العبي كرة القدم القدامى 

رعاية فريق نادي اتحاد ديردبوان الرياضي
رعاية بطولة الماراثون الدولي األول بفلسطين

التبرع لنادي الدولفين للرياضة المائية
رعاية مباراة المنتخب الفلسطيني مع منتخب تونس في مدينة أريحا

تبرع التحاد كرة القدم غزة 
بنك فلسطين يتبرع بتجهيز فريق كرة قدم نادي قباطية

رعايات وتبرعات أخرى في مجال الثقافة والفنون
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$ 434,644.00
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مجموع ما قدمه البنك 
في مجال الطفولة $ 434,644.00
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بنك فلسطين يرعى دورة لتعليم األطفال 
الكفيفين فن الموسيقى

الكفيفين  األطفال  لتعليم  أخ��رى  تعليمية  ول��دورة  الثانية  رعايته  فلسطين  بنك  قدم 
50 طالب وطالبة  الموسيقى في معهد ادوارد سعيد على طريقة “بريل”. وذلك بمشاركة 

من المدرسة األسقفية االنجيلية ياماها لتعليم الموسيقى ومقرها في مدينة نابلس.

وتأتي هذه الرعاية للحفل الذي اقيم في قاعة قصر رام اهلل الثقافي بحضور أهالي الطلبة 
على  يحرص  التي  االجتماعية  البنك  مسؤولية  اطار  في  معلوف  ميرنا  المدرسة  ومديرة 

تقديمها للفئات المحتمعية المختلفة.
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بالتعاون مع مؤسسة 
عطاء غزة.. بنك فلسطين 

يتكفل برعاية 100 
يتميم من القطاع ضمن 

مسؤوليته االجتماعية   
فلسطين  بنك  قدم  المستورة،  والعائالت  الفقراء  تجاه  اإلنسانية  مسؤوليته  من  انطالقا 
بالتعاون مع جمعية عطاء غزة، كفالته ل� 100 يتيم من أبناء قطاع غزة. حيث تكفل البنك 

بتقديم طرود غذائية على األسر المحتاجة واأليتام بقطاع غزة. 

الرعاية اإلنسانية من بنك فلسطين، انطالقا مسؤوليته االجتماعية، والوقوف  وتأتي هذا 
إلى جانب المواطنين المحتاجين في القطاع. حيث تم توزيع 200 طرد غذائي ومواقد للطهي 

على األسر األكثر احتياجا ألهلنا في القطاع. 

بنك فلسطين يتبرع لصالح ضحايا زلزال تشيلي حيث 
يتواجد فيها اكبر جالية فلسطينية خارج الوطن العربي 

ضمن مساعيه للوقف إلى جانب الجالية الفلسطينية في تشيلي،والتي شهدت زلزاال مدمرا 
150 ألف دوالر لصالح ضحايا الزلزال الذي  بداية العام الجاري، تبرع بنك فلسطين بمبلغ 

شرد ماليين األشخاص في تشيلي.

ويتواجد في دولة تشيلي أكبر جالية فلسطينية خارج الوطن العربي، حيث يقدر عددهم 
350 ألف فلسطيني هاجروا منذ نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن الماضي إال أنهم 

يتواصلون مع الوطن بشكل مستمر.  

واألخالقية  واإلنسانية  الوطنية  المسؤولية  من  انطالقا  الضحايا  لهؤالء  البنك  تبرع  يأتي 
تجاه ضحايا الزلزال في هذه الدولة الصديقة والفلسطينيين المغتربين في الخارج للوقوف 
معطاء  المناسبات  بكل  حاضر  بأنه  فلسطين  بنك  ليؤكد  الصعب.  الظرف  هذا  في  معهم 

لفلسطين في الداخل والخارج. 

41



بنك فلسطين يتبرع بمبلغ 250 ألف دوالر أميركي لبناء 
UNICEF مراكز للعائالت التابع للـ

في اكبر تبرع له خالل العام 2010، تبرع بنك فلسطين بمبلغ 250 ألف دوالر لدعم أطفال 
 .UNICEF غزة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة

حيث سيتم دعم مراكز العائالت التي تنظمها منظمة UNICEF في قطاع غزة، ضمن مجال 
مسؤوليته المجتمعية، وإيمانه بدعم األطفال.

التبرع في مبنى اإلدارة العامة للبنك في غزة بحضور هاشم الشوا  وتمت مراسم تسليم 
الخاص  الممثل  نائب  هيجز  ودغ��الس  فلسطين،  بنك  عام  ومدير  إدارة  مجلس  رئيس 

باليونيسف في االراضى الفلسطينية، وجون كينج مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة.

وتم تسليم مبلغ الشيك من هاشم الشوا إلى دوغالس هيجز بمبلغ 250 ألف دوالر وذلك 
لدعم مراكز العائلة التي تقيمها منظمة اليونيسيف في قطاع غزة وتهدف هذه المراكز إلى 
الحرب  بعد  وذلك  أنفسهم  حماية  تمكينهم من  بهدف  لألطفال  وايجابية  آمنة  بيئة  توفير 

األخيرة على قطاع غزة وما ترتب عنها من معاناة كبيرة وخاصة على األطفال.

ويتبرع بعدد من أجهزة 
الحاسوب لمركز العائلة 

Unicef التابع للـ

بعدد  م��ادي��ا،  تبرعا  فلسطين  بنك  ق��دم 
مركز  مختبر  لصالح  الحاسوب  بأجهزة  من 
العائلة التابع لمنظمة ال� Unicef في مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة. وذلك دعما ألطفالنا 

في القطاع. 

جاء ذلك استكماال لدور البنك لدفع مسيرة 
قطاع  في  خصوصا  األم��ام.  إلى  التعليم 
المدارس  عدد  في  نقصا  يعاني  الذي  غزة 

والمختبرات واألدوات التعليمية. 

القطاع  لمدارس  البنك في دعمه  وينطلق 
بدعم  االجتماعية  مسؤوليته  من  انطالقا 
القطاع التعليمي الذي هو من أولويات البناء 

لمستقبل واعد ألطفالنا في فلسطين. 
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ويتبرع بمبلغ 50 ألف دوالر أميركي لصالح روضة ترقوميا 
في مدينة الخليل

بنك  المثلى، قدم  بالطرق  بتعليم األطفال  وإنشاء مراكز تعنى  للطفولة،  إطار دعمه  في 
فلسطين رعايته المالية بمبلغ قدره 50 ألف دوالر لتجهيز وتأثيث روضة ترقوميا الخيرية. 

وهي مخصصة ألطفال البلدة وتعليمهم على نحو متقدم. 

وقد تم تنفيذ المشروع بشراكة ما بين بنك فلسطين، ومؤسسة التعاون الفلسطينية، حيث 
ستقوم مؤسسة التعاون بتجهيز وتأثيث الروضة، بكامل احتياجاتها على نفقة البنك،وضمن 

برامجه ومسؤولياته االجتماعية. 

بنك فلسطين يتبرع لصالح جمعية زيزفونة لتقديم هدايا 
لألطفال

الفلسطينية  المدارس  في  للطلبة  خصوصا  والمعرفة  العلم  بتشجيع  إيمانه  من  انطالقا 
المدارس عن  لعدد من طلبة  التي قدمت  الهدايا  بحزمة من  بنك فلسطين  تبرع  الصغار، 

طريق جمعية زيزفونة الخيرية التي تهتم بهذا المجال.
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تقرير نشاط المسؤولية االجتماعية لبنك فلسطين خالل 
العام 2010

في مجال التنمية ورعاية األنشطة 

في مجال التعليم

في مجاالت الثقافة والفن

في مجال الصحة

في مجاالت العمل الخيري واإلغاثة اإلنسانية

في مجاالت الشباب والرياضة

إغاثة ذوي االحتياجات الخاصة

في مجال دعم الطفولة

المجموع الكلي بالدوالر األميركي 

146,511

64,000

249,339

108,000

136,469

8,765

326,644

1,479,821.00

440,093

دوالر أمريكي
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