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هاشـم الشــوا
رئيس مجلس اإلدارة
والمدير العام

 ..2013عطاء متواصل
السيدات والسادة،
يسرني أن أضع بين أيديكم نسخة من التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية الذي يسرد نشاطات بنك فلسطين
في العام  ،2013لتعرض جانبا مشرقا من مسيرة البنك خالل العام الماضي ،ومساهمته في تلبية احتياجات
مجتمعنا ،بعيداً عن نشاطاتنا في تقديم الخدمات واألعمال المصرفية.
لقد شكلت المسؤولية االجتماعية في بنك فلسطين خالل السنوات الماضية ،جزءا أساسيا من رسالته السامية،
لمساعدة أبناء شعبنا ،وخدمة مجتمعنا ،حيث يخصص  5%من أرباحه السنوية الصافية ،للمساهمة في تطوير عدة
مجاالت تتركز في قطاعات؛ التعليم والشباب واالبداع ،الرياضة ،الصحة والبيئة ،والثقافة والفنون ،التنمية والشؤون
االقتصادية وعالقات المغتربين ،والمساعي اإلنسانية ،وتمكين المرأة .كما يعمل البنك على تشجيع موظفيه على
العمل التطوعي ،من خالل المشاريع التنموية التي يقودها مع المؤسسات الشريكة ،والمبادرات االنسانية.
ونظرا للظروف االستثنائية التي مرت بها فلسطين خالل العام الماضي  ،2013فقد اتخذ البنك قرارا برفع نسبة
مساهمته في المسؤولية االجتماعية الى  6.4%من أرباحه الصافية ،لتبلغ قيمتها  2,536,806دوالر أميركي .حيث
قام البنك بالتبرع لمشروع اغاثة العائالت وإصالح البيوت المتضررة في قطاع غزة ،جراء العاصفة الجوية التي
أثرت على فلسطين نهاية العام الماضي ،كما قام بتطوير عدد من المشاريع التنموية التي يقودها مع المؤسسات
الشريكة ،واستكمال االحتياجات الخاصة بمشروع دعم القطاع الصحي “غزة أنت في القلب”.
إضافة الى ذلك ،فقد كان لمشاريع البنك التنموية األخرى ،أثر كبير على مسيرة التنمية المجتمعية ،حيث أنشأ
البنك مجموعة من الحدائق الترفيهية لألطفال ضمن مشروع البيارة ،لتشكل منعطفا هاما في حياتهم ،ومتسعا
جديدا لتمضية أوقاتهم برفاهية وأمان .وفي مجال التعليم ،احتفل البنك مع شركائه بمشروع “زمالة” بابتعاث أول
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الخبراء الذين خرجوا في بعثات علمية شملت قطاعات؛ الطب وتكنولوجيا المعلومات واالقتصاد والعلوم المختلفة،
لتطوير خبراتهم العملية والتطبيقية الالزمة ،بما يلبي االحتياجات المطلوبة من الكفاءات البشرية ،ويواكب مختلف
التطورات العصرية حول العالم لنقلها الى فلسطين .كما سعى البنك من خالل رعايته للمشاريع واألنشطة المختلفة
الى توفير سبل االستدامة ،وتشجيع المؤسسات والمواطنين على انتهاج سبل تحافظ على البيئة ،واستخدام أدوات
مستدامة في العمل والصناعة والزراعة وغيرها.
ولقد كان لهذه النشاطات التي نفذها البنك ضمن مسؤوليته االجتماعية ،دوره في تعزيز ثقة المواطنين والعمالء
بخدمات البنك ،وتشجيعا للتعامل معه النخراطه بمتطلبات المجتمع االنسانية والمهنية .مؤكدين لكم مواصلتنا العمل
لخدمة مجتمعنا بكل ما أوتينا من إمكانيات لنصل الى وطن مزدهر ومستقبل مشرق لمجتمعنا وشبابنا وأطفالنا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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التنمية والشؤون االقتصادية
وعالقات المغتربين
أولى البنك جانبا من اهتمامه بالتنمية االقتصادية والمجتمعية لإلنسان الفلسطيني ،كما
عمل على تنفيذ مشروعات تنموية في البنية التحتية ،وفعاليات ترسم سياسات مدروسة
في كافة المجاالت ،وتستقطب فلسطينيين ومستثمرين في الخارج ،إلحداث نقلة نوعية
على صعيد تطوير التنمية بقطاعاتها المختلفة.
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مشروع حدائق البيارة
أطلق البنك في العام  2012مشروع حدائق البيارة ،حيث يعتبر من أهم المشاريع المستدامة التي تسعى إلنشاء
مئات الحدائق الترفيهية لألطفال في جميع المحافظات الفلسطينية لتتالءم مع احتياجاتهم الترفيهية ،وتوفر مكاناً
آمناً للعبهم .ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات و الشخصيات الفلسطينية في داخل
الوطن وخارجه ،وهي (مؤسسة التعاون ومؤسسة أنيرا ومنى وباسم حشمه ،مؤسسة جورج ورواندا سالم).
اضافة الى ذلك ،فقد نظم البنك عددا من الفعاليات لتشجيع الفلسطينيين خارج الوطن للتبرع والمساهمة في
إنشاء حدائق ترفيهية جديدة ،بهدف توسيع المشروع ووصوله الى جميع القرى الفلسطينية ليلعب االطفال بأمن
وسالم .ليأتي ذلك كجزء من نشاطاته المستمر إلشراك الفلسطينيين من داخل الوطن وخارجه لحفزهم على
المساهمة في عملية التنمية.
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الحدائق التي تم انجازها في العام 2013
حديقة جنين –محافظة جنين
حديقة العبيدية – محافظة بيت لحم
حديقة قرية أبو فالح – محافظة رام اهلل والبيرة
حديقة قرية رأس كركر – محافظة رام اهلل والبيرة
حديقة جباليا – قطاع غزة

المساهمة في إنشاء حديقة عامة في قرية نعلين
ساهم البنك بتبرع مالي في إنشاء حديقة عامة ،بقرية نعلين غربي محافظة رام اهلل ،مساهمة منه في تطوير البنى
التحتية لتوفير أماكن ومتنزهات ترفيهية ألهالي القرية.

التبرع لتجهيز حديقة بيارة مدحت
ضمن مشروع «البيارة» قام البنك بالتبرع وبشكل كامل إلنشاء حديقة ترفيهية لألطفال في قرية بيت عور التحتا
تخليداً لذكرى الزميل المرحوم «مدحت سليمان العوري» ،وتأتي هذه المبادرة تكريماً لروح المرحوم على إنجازاته
وعمله في البنك طوال ثالثة عشر عاماً.
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المعرض الزراعي التسويقي الثاني
نظمت مديرية زراعة دورا ،المعرض الزراعي التسويقي الثاني برعاية رئيسية من بنك فلسطين ،ويهدف المعرض
إلى تحسين آليات تسويق المنتج الزراعي الفلسطيني.

معرض المنتجات الوطنية بالجامعة اإلسالمية
افتتحت كلية التجارة في الجامعة اإلسالمية ،معرض المنتجات الوطنية الفلسطينية الرابع ،وذلك برعاية رئيسية من
بنك فلسطين في مركز المؤتمرات في الجامعة ،وبهدف دعم المنتج الفلسطيني ،والرقي به الى آفاق واسعة.

مؤتمر مستقبل فلسطين
«فلسطين المستقبل» هي مبادرة شبابية تهدف إلى استكشاف خطوات وأفكار وطرق جديدة لمواجهة التحديات
الجماعية للشباب الفلسطيني في عدد من الحقول العلمية والحياتية عبر تنظيمها من خالل مؤسسة  ،NewPalومن
أنشطة المؤسسة المؤتمر السنوي «فلسطين المستقبل» الذي يعقد بشكل دوري ،كما تنفذ المؤسسة أنشطة أخرى
تشمل ورش عمل يشارك فيها المجتمع ،مع التركيز بشكل خاص على الجيل الجديد من الفلسطينيين.

مؤتمر آفاق التنمية الزراعية
قدم البنك مساهمته في رعاية مؤتمر يناقش آفاق التنمية الزراعية في سهل خصيب أطلق عليه سهل البقيعه والذي
يعتبر ثالث السهول في فلسطين من حيث المساحة والتي تبلغ ما يقارب  30ألف دونماً ،حيث شارك فيه نخبة من
الخبراء في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من فلسطين ودول عربية وأوروبية.
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مؤتمر مؤسسة األراضي المسكونية ()HCEF
اختتمت مؤسسة األراضي المقدسة المسيحية المسكونية مؤتمرها السنوي الذي عقد في العاصمة األمريكية واشنطن
برعاية من بنك فلسطين ،والذي يعتبر من أبرز وأضخم األنشطة والفعاليات المناصرة لفلسطين في واشنطن
وتضمنت فعاليات المؤتمر العديد من الورشات والمحاضرات التي استمرت ثالثة أيام مشاركة ما يزيد عن 400
شخصية سياسية واقتصادية ودينية وأكاديمية وشبابية وناقشت فرص العمل من أجل تحقيق السالم والعمل من أجل
فلسطين.

مؤسسة الدراسات الفلسطينية
يواصل البنك تقديم مساهمة سنوية لمؤسسة الدراسات الفلسطينية ،حيث إنها أحدى أهم المؤسسات في العالم
المكرسة حصراً للبحث ،والتحليل ،والنشر ،فيما يتعلق بالشؤون الفلسطينية .وقد تأسست المؤسسة في بيروت سنة
 ،1963ولها مكاتب في واشنطن ورام اهلل وباريس وهي المصدر األكثر موثوقية للمعلومات والتحليل عن الشؤون
الفلسطينية.

جمعية االقتصاديين الفلسطينيين

قدم البنك تبرعاً مالياً لجمعية اإلقتصاديين الفلسطينيين التي تعتبر أول جمعية مهنية علمية توحد طاقات وجهود
األدمغة والعقول الفلسطينية في جسم مهني واحد ،حيث تتمتع الجمعية بالشخصية االعتبارية.

13

التبرع لألرشيف الفلسطيني
لألونروا
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين «األونروا» وعدد من المؤسسات الفلسطينية
والحكومات األوروبية عمل البنك على دعم مشروع ألرشفة
جوانب حياة وتاريخ الالجئين الفلسطينيين من خالل
تصوير فيديو وتصوير فوتوغرافي .يتضمن أكثر من
 430,000صورة وحوالي  10,000صورة مطبوعة إلى
جانب  85,000شريحة عرض و  75فيلماً إضافة إلى 730
شريط فيديو .وفي عام  ،2009تم إدراج أرشيف األونروا
من قبل اليونسكو باعتباره جزءاً من ذاكرة العالم ،وهو
األمر الذي شكل اعترافاً بقيمته التاريخية .حيث تم التقاط
هذه المواد اإلعالمية من قبل مصوري األونروا خالل
النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي
والعشرين .وهو يتضمن صوراً أيقونية للفلسطينيين
الذين اضطروا لمغادرة منازلهم في عام 1948م.
* المعلومات منقولة بتصرف
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من أرشيف اآلنروا
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رعاية البنك إلحتفاالت عيد الميالد
انطالقا من دوره في تعزيز التواصل المجتمعي واالنخراط
في المناسبات االجتماعية والدينية ،أعلن البنك رعايته
الحتفاالت عيد الميالد والفعاليات الثقافية والترفيهية
واالجتماعية والدينية التي صاحبت هذه االحتفاالت،
ومشاركته في قداس عشية عيد الميالد ،في محافظة؛ بيت
لحم وبيت جاال وبيت ساحور .باإلضافة الى إضاءة شجرة عيد
الميالد في محافظة بيت لحم.
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ماراثون أصدقاء األونروا في الواليات المتحدة األمريكية من أجل غزة
نظمت جمعية أصدقاء منظمة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «األونروا» في الواليات المتحدة األمريكية
ماراثوناً خيرياً لدعم نشاطات مختلفة في قطاع غزة ،ويشارك في الماراثون حشد كبير من الشباب الفلسطيني والعربي واألمريكي
في الواليات األميركية بدعم رئيسي من بنك فلسطين ،حيث أصبح هذا النشاط تقليداً سنوياً.
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رعاية مؤتمر رام اهلل في الواليات المتحدة
ساهم البنك في رعاية فعاليات ملتقى رام اهلل الخامس والخمسين “  ،“ Ramallah Conventionوالذي ينظمه
اتحاد أبناء رام اهلل ،والجالية الفلسطينية بوالية ديترويت في الواليات المتحدة األمريكية ،بهدف تعزيز طرق
التواصل والتبادل الثقافي واالجتماعي ما بين أبناء فلسطين المغتربين في الواليات المتحدة مع جذورهم في
الوطن ،عبر إشراكهم بالمساهمة في عملية البناء والتنمية في فلسطين.

بلدية الشيوخ
انطالقا من رؤيته بضرورة بناء مدن وبلدات فلسطين بصورة حضارية وجميلة ،قام البنك بالتبرع إلنشاء مدخل
عصري لبلدة الشيوخ جنوب محافظة الخليل.

حفل خيري في تشيلي
ساهم البنك في رعاية حفل خيري الذي أقيم في العاصمة التشيلية “سنتياغو” لجمع تبرعات لمشاريع تنموية في
فلسطين ،حيث شارك في الحفل عدد كبير من رجال األعمال الفلسطينيين المغتربين في دولة تشيلي.
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برنامج اعرف تراثك لعام 2013
في إطار مساهماته المجتمعية والتنموية ،قدم البنك رعايته الرئيسية لمشروع «إعرف تراثك» ،بالتعاون مع عدد
من المؤسسات والشركات في فلسطين والواليات المتحدة ،بهدف خلق حالة من التواصل االجتماعي والثقافي
وتعميق العالقات الوطنية بين أبناء الشعب في داخل الوطن وخارجه .كما استقبل البنك بمقر مركز اإلدارة العامة
في رام اهلل مجموعة من الشباب الفلسطيني المغترب والذي زار فلسطين ضمن هذا المشروع وقدم له عرضا
حول مسيرة البنك وتطوراته.

مهرجان رام اهلل للتسوق
يهدف مهرجان رام اهلل للتسوق الذي أقيم ألول مرة إلى توفير فرص تسوق بأسعار منخفضة وعروض كبيرة
للمواطنين في ظل الظروف االقتصادية الصعبة ،كما يهدف إلى إنعاش الحركة التجارية واالقتصادية في
المدينة .ويحمل المهرجان رسالة تؤكد على أن السوق الفلسطينية يجب أن تكون وجهة لكل الفلسطينيين.
وانطلق فعاليات مهرجان رام اهلل للتسوق  2013خالل األسبوع األول من شهر آب الماضي خالل موسم األعياد،
كما رافق المهرجان برنامج ثقافي فني وترفيهي في رام اهلل.

تبرعات ورعايات أخرى
التبرع لنقابة المحامين لشراء سيارة

التبرع لجمعية الموظفين المتقاعدين

التبرع بجهاز الب توب لبلدية بلعا

التبرع لترميم سقف كنيسة المهد
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الثقافة والفنون
الثقافة والفنون هي الميراث التاريخي للهوية الوطنية التي حافظ
عليها األجداد ،وتشمل العادات والتقاليد واألغاني واألهازيج ،واألكالت
الشعبية ،وانسجاما مع رؤيته بدعم الثقافة ،قدم البنك رعايات لفعاليات
تراثية ومهرجاناتها تجسد هويتنا الفلسطينية ،ومعارض تضيء ذاكرتنا
التاريخية ،وتكرم مبدعينا ومبتكرينا وشعرائنا.
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ترميم بيت «سباط العلمي»
قدم البنك دعماً لترميم بيت «سباط العلمي» بمدينة غزة ،الذي تم تنفيذه تحت اشراف مركز إيوان
لعمارة التراث .وتنبع أهمية الموقع األثري إنطالقاً من رمزيته التاريخية ،حيث تعود جذوره ألكثر من
 430عاماً ،وسباط العلمي هو عبارة عن بيت قديم شيد في بداية العهد العثماني ،ويعد موروثاً ثقافياً
تسعى عائلة العلمي بمدينة غزة للحفاظ عليه ،نظراً ألهميته التاريخية كجزء من التراث والهوية
الفلسطينية.
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االوركسترا
ساهم بنك فلسطين في انشاء أول اوركسترا وطنية فلسطينية،
وذلك بتنظيم من المعهد الوطني للموسيقي لثالث سنوات.
والتي تعد من أهم االنجازات الثقافية في فلسطين خالل الفترة
الماضية .وقد مثلت فرقة االوركسترا الوطنية الفلسطينية
فلسطين في الكثير من المحافل الثقافية العالمية منذ
تأسيسها ،كما عملت على تطوير أفرادا وإمكانياتها لتمكينها
من التطور واإلبداع .وقد نالت االوركسترا الوطنية اعجاب الكثير
من النقاد والباحثين الثقافيين في فلسطين والعالم ،لما قدمته
من معزوفات عالمية ،بأداء رفيع.
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معسكر فني لكلية الكلمة الجامعية للفنون
مساهمة منه في تعزيز مستوى الثقافة الفلسطينية ،عقدت كلية دار الكلمة الجامعية للفنون معسكراً تدريبياً
لالستفادة من خبرات المدارس الفنية في المملكة األردنية الهاشمية ،حيث استمر المعسكر لعدة أيام.

احتفالية الموسيقى -مركز رواق الثقافي
نظم مركز رواق احتفالية للموسيقى في عدد من المحافظات الفلسطينية ،حيث تبذل المؤسسة جهوداً من أجل
حماية الممتلكات الثقافية والمعمارية والطبيعية في فلسطين ،عبر تعاونها ومشاركتها مع مؤسسات محلية
ودولية تعنى بحماية التراث الثقافي.

المهرجانات التراثية ..أحيت الموروث الثقافي
واصل البنك مساهماته برعاية الفعاليات الثقافية والفنية في فلسطين ،وذلك لتعزيز الهوية الوطنية وإحياء الموروث
الثقافي ،وتكريس العادات والتقاليد والتراث الفلسطيني ،وتمكين الثقافة الفلسطينية من أن تأخذ دورها كجزء من
الحياة االجتماعية .حيث ينطلق البنك في رعايته لهذه الفعاليات لتبقى الثقافة الفلسطينية ماثلة لألجيال القادمة.
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مهرجان القدس
نظم مركز يبوس الثقافي خالل شهر حزيران مهرجان القدس  2013في حديقة المعهد الوطني للموسيقى،
بمشاركة عدة فرق موسيقية فلسطينية وعالمية تحت شعار «القدس منارة لإلشعاع الثقافي» .حيث تضمن برنامج
المهرجان مشاركة خمس فرق من فلسطين والجوالن المحتل والبرازيل واسبانيا والجزائر .حيث كانت أمسية افتتاح
المهرجان للفنانة الفلسطينية ريم البنا بمرافقة فرقتها االسبانية بعملها الفني الجديد “تج ّليات الوحدة والثورة”.
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أسبوع التراث السادس في بيرزيت
واصلت جمعية الروزنا لتطوير التراث المعماري في بلدة بيرزيت
شمالي رام اهلل ،تنظيم فعاليات أسبوع التراث في مدينة بيرزيت
 ،2013برعاية رئيسية من البنك .وتواصلت فعاليات المهرجان
على مدار خمسة أيام وتضمنت فعاليات اقتصادية وثقافية
واجتماعية ،احتضنتها البلدة القديمة .واشتمل المعرض
على «حوش الحرفيين» الذي عرض حرف الخزف والزجاج
والرسم بالرمل والنسيج ،و «حوش المطرزات» ألعمال التطريز
واإلكسسوارات وغيرها.
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مهرجان أيام 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 اإلعداد المنزلي .كما شملت فقرات
المهرجان عروضاً مسرحية جسدت حياة
الفلسطينيين في القرى والريف الفلسطيني.
ً
إضافة لعروض تسويقية لفاكهة المشمش
التي تشتهر بها القرية.
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مهرجان برك سليمان بقصر
المؤتمرات
استضاف قصر المؤتمرات نخبة من أهم الفنانين
العرب والمحليين إلحياء ليالي مهرجان برك
سليمان ،حيث تخلل هذا المهرجان فعاليات
وطنية وأدبية وفنية وثقافية مشوقة ومعرضاً
للمنتجات هو األضخم في البالد ،في حدث يعد
األول من نوعه في فلسطين.
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مهرجان بيت جاال الدولي للسالم
انطلق مهرجان «بيت جاال الدولي للسالم» في مبنى دار البلدية الجديدة بمحافظة بيت لحم .حيث يهدف
المهرجان إلى دعوة شعوب العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة بالحصول على
دولة مستقلة والعيش بحرية وكرامة ،وكذلك تحسين الوضع االقتصادي المحلي للسكان وتعزيز صمودهم في ظل
األوضاع االقتصادية المتردية .كما ويهدف لتعزيز سبل التواصل االجتماعي المحلي والدولي بهدف التوعية وتبادل
الخبرات والثقافات ،وتنشيط السياحة من خالل التعريف باألماكن السياحية في بيت جاال ومحافظة بيت لحم.

مهرجان اليوبيل  160عام لكنيسة سيدة البشارة
افتتحت رعية كنيسة سيدة البشارة في بيت جاال مهرجان احتفاالتها بمناسبة مرور  160عاماً على تأسيسها وبناء
كنيستها بحضور جماهيري وشعبي ورسمي كبير هذا وتعتبر كنيسة سيدة البشارة ورعيتها أول رعية للبطريركية
الالتينية في فلسطين واألردن والجليل.

مهرجان القدس الرابع للتسوق
قدم البنك رعايته لمهرجان القدس الرابع للتسوق ،والذي يهدف الى انعاش الحركة االقتصادية والشرائية في
شارع صالح الدين وسط المدينة ،وللتعريف بمنتجات المدينة المقدسة بما يشمل المبادرات النسوية في مجال
التطريز والحياكة وغيرها من الفنون التقليدية ،إضافة لتصنيع المأكوالت البيتية وغيرها من األعمال .كما يسهم
المهرجان في توفير منصة للتعريف بمنتجات المدينة وصو ًال إلى رفع المستوى االقتصادي والمعيشي للعائالت
المقدسية.
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مهرجان فلسطين الدولي
تجددت فعاليات مهرجان فلسطين الدولي الخامس عشر للرقص والموسيقى في العام  ،2013وذلك بمشاركة عدد
من الفرق الشعبية والفنية العالمية والعربية والفلسطينية ،من أهمها فرقة بوني ام ،والفنان مراد بوريكي ،والفنان
فريد غنام ،وفرقة دار قنديل ،وغيرها من العروض الفلسطينية والعالمية .كما وامتدت فعاليات المهرجان على أكثر
من مدينة فلسطينية ،فقد نظمت الفعاليات في كل من رام اهلل وجنين وطولكرم والقدس ونابلس.

مهرجان ليالي بيرزيت
أحيت جامعة بيرزيت ،مهرجان “ليالي بيرزيت” في نسخته الثالثة ،بتقديم عدد من العروض الفنية والغنائية

الشعبية ،التي قدمتها ثالث فرق فلسطينية ،في حرم الجامعة ،هي :مجموعة نقش ،وفرقة جذور التابعة للجامعة،

وفرقة أصايل للفنون الشعبية حيث استمرت فعالياته لمدة يومين.

مهرجان وادي الشعير
يشكل مهرجان وادي الشعير بمحافظة طولكرم ،تظاهرة ثقافية وطنية متميزة ،فإلى جانب الحضور الجماهيري
الواسع تنوعت فعاليات المهرجان بكافة ألوان الثقافة والفنون ،وبخاصة المسابقة الثقافية بعنوان جائزة عبد
الرحيم محمود السنوية لإلبداع «مسابقة الشاعر الشاب» بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية.
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مهرجان وين ع رام اهلل
نظمت بلدية رام اهلل فعاليات مهرجان “وين ع رام اهلل” الخامس للعام ،2013
حيث استمر ثمانية أيام ،واستضاف خاللها المهرجان فرقا فنية وأغان فلسطينية،
وعروضا استعراضية ،وفقرات شعرية ،وعرضا لجوقة بيسان لالطفال وأمسية مع
الشاعر احمد دحبور ،كما عرضت موسيقي للفلسطيني فكتور غنام مع االمريكي
جاكو مولر ،واستضاف المهرجان كاميليا جبران من فرنسا في متحف محمود
درويش ،ليختتم المهرجان بعرض لفرقة حنين من فلسطين.
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مهرجان العنب الفلسطيني
رعى البنك مهرجان العنب الذي أقيمت فعالياته في محافظة
الخليل بساحة بلدية حلحول واستمرت لمدة ثالثة أيام ،حيث
تشتهر المدينة بإنتاجها السنوي من أصناف العنب ذات الجودة
العالية .يتم خالله عرض جميع أنواع العنب ومنتجاته الصناعية
باإلضافة الى العديد من الفقرات الفنية الشعبية واألمسيات
الترفيهية.
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مهرجان التين
عقد مهرجان التين في بلدة تل جنوب مدينة نابلس ،وهو مهرجان زراعي واقتصادي وثقافي ،برعاية من بنك
فلسطين ،حيث تخلل المهرجان فقرات شعرية وفنية وعروض لفرق الدبكة الشعبية ،وعروض فولكلورية قدمتها
فرقة الناصرة للفنون الشعبية .وتعد قرية تل أحد أكبر مصدري التين على مستوى فلسطين ،حيث تنتج ستة أنواع
من التين ،ويصل عمر معظم أشجار التين في بلدة تل إلى أكثر من مئة عام.

مهرجان الجوافة
قدم البنك رعايته لمهرجان الجوافة في مدينة قلقيلية ،لدعم المنتج الوطني .بتنظيم من غرفة التجارة
والصناعة للمحافظة ،بهدف تسليط الضوء على الواقع الزراعي التي تعيشه المدينة ،إضافة إلى تشجيع المزارع
الفلسطيني ودعمه على المستوى المحلي والخارجي.

مهرجان ليالي الصيف المقدسية الخامس
اطلق مركز المنتدى الثقافي في قرية بيت عنان  شمال غرب القدس ،فعاليات مهرجان ليالي الصيف
المقدسية الخامس .بجهود شبابية مقدسية ،وذلك لحماية الهوية والتراث المقدسي والوطني ،ليمثل
المهرجان مساحة أمل وفرح.
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مهرجان ربيع الرماضين األول
افتتح مهرجان ربيع الرماضين األول في محافظة الخليل لدعم صمود أهل الرماضين البدوية المهددة بهويتها.
وذلك للتعريف بموروثها التراثي البدوي ،وفي أجواء الحياة البدوية .وعرضت زوايا المهرجان مجموعة كبيرة من
المطرزات والمالبس التراثية البدوية واألشغال البدوية الخاصة بأهل البادية باإلضافة إلى المقتنيات القديمة
التي تستخدم في بيوت الشعر ،وأنواع من المأكوالت.

مهرجان حياة بيت لحم
تمت فعاليات مهرجان حياة بيت لحم والذي يهدف إلى إعادة الحياة إلى وسط المدينة القديمة والتي تعتبر
طريق الحجاج باتجاه كنيسة المهد منذ مئات السنوات .حيث تم اإلعالن عن انطالق المهرجان بجولة ميدانية
في شارع النجمة لنحو خمسين شاب وشابة من بيت لحم ومتطوعين أجانب وجرى تقديم شرح عن أهمية وقيمة
الشارع الدينية والتاريخية.

مهرجان الرمان
عقد في بلدة عين عريك غربي رام اهلل فعاليات مهرجان الرمان السنوي الذي تشتهر به البلدة لتشجيع القطاع
الزراعي وخاصة زراعة الرمان .حيث تمتلك البلدة حوالي عشرة آالف شجرة منه ،كما ويركز المهرجان على كيفية
العناية بأشجار الرمان باإلضافة لما يحمله من رسالة ثقافية فنية وفلكلورية .وتخلل المهرجان عروضاً فنية
وفلكلورية وفقرات خاصة باألطفال وأنشطة ثفاقية.
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معرض التمور في أريحا
نظم مهرجان ‹التمور السنوي الرابع› في مسرح
بلدية أريحا بهدف دعم زراعة التمور والنخيل
في فلسطين ،حيث أصبح مطلوباً في األسواق
العالمية .ويوجد في محافظة أريحا واألغوار حوالي
 130ألف شجرة نخيل من األنواع الجيدة موزعة
على  13ألف دونم ،مع مصنعين لتغليف وتعليب
التمور لتصديرها وتوظف ما يزيد عن  1000عامل
في هذا المجال.
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الرياضة
أصبحت الرياضة لغة مشتركة للشعوب ،وقطاع مؤثرا على
الصورة الحضارية لفلسطين ووضع اسمها على الخريطة
العالمية .فضال عن أن الرياضة من الممارسات التي تحافظ
على صحة االنسان وتعزز ثقته بنفسه .ولذلك ،قدم البنك دعما
لرعاية النوادي والبطوالت الرياضية ،والفروسية ،وغيرها.
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دوري بنك فلسطين للبراعم
بادر بنك فلسطين إلطالق أول بطولة لكرة القدم لألطفال من عمر  14 -10عاماً ،والذي يهدف الكتشاف مواهب
األطفال الصاعدة في كرة القدم ،وتهيئة فريق فلسطيني قوي في كرة القدم ليكون ممث ً
ال لفلسطين في كافة المحافل
المحلية والدولية ،منها تصفيات كأس العالم ،ليشكل نظرة بعيدة المدى لبناء منتخب فلسطيني يمكن أن يكون في
مصافي الفرق الرياضية العالمية وينافس على الدخول في كأس العالم المقررة عقده في قطر عام .2022
وقع البنك مذكرة تفاهم مع اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،ووزارة التربية والتعليم ،رعى بموجبها البنك دوري بطولة
البراعم حيث اعتبر المشروع نقطة بداية لتدريب ذوي المهارات العالية من األطفال في كرة القدم ،ويشمل المدارس
األساسية في مديريات التربية والتعليم في الضفة ،والنوادي الرياضية في قطاع غزة.
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سير البطولة

سارت فعاليات الدوري ضمن البرنامج المخطط ،في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،

بمشاركة كافة الفرق المختارة ووصل عدد األطفال المشاركين في الدوري البراعم حوالي 3000
طفلة وطفل ،وعملت لجان التحكيم ،التي تم تشكيلها على افراز الالعبات والالعبين المميزين
في دوري البراعم .حيث تواصل المشروع لما يزيد عن ستة أشهر من العام .2013
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ثمار المشروع
لقد كانت أولى ثمار هذا المشروع ،تشكيل منتخب نسوي لفلسطين من هؤالء الواعدات ،شاركن في
عدة مباريات دولية وتغلبن على منتخبات االمارات وقطر والبحرين ضمن الجولة الثانية من تصفيات
غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة ،وتم تتويجهن في المركز الثاني ضمن هذه البطولة.
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سباق فلسطين المركزي للدراجات الهوائية
قدم البنك رعايته الرئيسية لفعاليات سباق فلسطين المركزي للدراجات الهوائية ،وذلك ضمن نشاطات برنامج الرياضة
للشباب الفلسطيني  P.Y.S.Lالذي نفذه منتدى شارك الشبابي في مدينة أريحا بدعم من برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي UNDPوملتقى الهند وجنوب أفريقيا  IBSAوبالتعاون مع مؤسسة خطوات  .PACESويأتي هذا السباق
تتويجاً لسلسلة السباقات الثمانية التي أقيمت في ثمان محافظات.
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بطولة فلسطين الرابعة للفروسية
نظم نادي األصدقاء للفروسية بطولة سباق برعاية رئيسية من بنك فلسطين ،حيث تم تنظيم السباق بمقر
النادي بمدينة غزة ،بمشاركة عشرات المتسابقين من مختلف الفئات في محافظات قطاع غزة.
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مواصلة دعم أول متسابقة برياضة الفورميوال  3في فلسطين
واصل البنك تبنيه للمتسابقة الفلسطينية نور داود لدعم الرياضيات الفلسطينيات في سباقات السيارات .وحازت المتسابقة
نور داود من مدينة القدس على عدد من المراكز المتقدمة لسباقات السيارات الفورميوال التي جرت في داخل الوطن وخارجه،
وتتمتع داود بحضور متألق أثناء السباق لكونها أول فتاة عربية فلسطينية تشارك سباقات عربية ودولية ،منها؛
سباق الفورميوال  ،Queen of Europeومسابقات أخرى في االمارات واألردن ودول أخرى.
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استضافة تصفيات بطولة كأس آسيا للسيدات في فلسطين
قدم البنك رعايته الحصرية الستضافة تصفيات مباريات المجموعة الرابعة المتنافسة على التأهل لنهائيات كأس أمم
آسيا للسيدات وهي منتخبات؛ الصين ،تايبيه ،والهند ،وميانمار ،الى جانب المنتخب النسوي الفلسطيني .حيث تعتبر
البطولة هي األولى التي تستضيفها فلسطين من الدور االول يصعد في ختامها البطل إلى النهائيات التي ستقام في
العام .2014

تبرعات ورعايات أخرى
التبرع لنادي رياضي يعبد
التبرع للنادي األهلي في الخليل
رعاية البنك لنادي شباب الخليل الرياضي
التبرع لنادي غزة الرياضي
التبرع لنادي اتحاد خانيونس البلدي
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الصحة والبيئة
اهتم البنك بالقطاع البيئي والصحي ،للحفاظ على استدامة الموارد
الطبيعية من التلوث الذي يمارس في عصرنا ،والذي أدى بدوره الى
نشوء أمراض بات من الصعب مواجهتها عالميا .وقد ساهم البنك
بتقديم دعم للقطاع الصحي في فلسطين ،عبر مشاريع وبرامج
مستدامة.
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حملة «غزة في القلب»
واصل بنك فلسطين مساهماته الحثيثة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة بعد الحرب األخيرة ،بتمويل من البنك بلغت قيمته
 500ألف دوالر أمريكي ضمن حملة «غزة أنت بالقلب» .وقد خصصت هذه المبالغ لشراء أجهزة لغسيل الكلى التي تفتقر
إليها مستشفيات القطاع .كما قام البنك بتسليم شحنات من األدوية والمساعدات العاجلة لمستشفيات بالشراكة مع مؤسسة
التعاون والتي شملت تبرعات من البنك والعمالء والمساهمين والموظفين والمستثمرين والمغتربين المتعاملين مع البنك.
وضمن هذه الحملة ،فقد سلم بنك فلسطين أجهزة غسيل الكلى ومستلزماتها لمستشفيات قطاع غزة ،التي تم التبرع بها
ضمن المرحلة األول لحملة”غزة أنت في القلب”.وتوزعت االجهزة على مستشفى الشفاء في مدينة غزة ،ومستشفى ناصر
بمدينة خان يونس .وتقدر قيمة األجهزة التي تم التبرع بها حوالي ربع مليون دوالر ،حيث يبلغ عددها ثمانية أجهزة.
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مشروع «مستقبلي»
للعام الثالث على التوالي ،استمر البنك في تبنى مشروع «مستقبلي» ،وهو مشروع لتكفل األطفال األيتام الذين فقدوا أحد
الوالدين أو المعيل األول خالل الحرب التي شنت على قطاع غزة  ،2009/2008بكافة النواحي التعليمية والصحية والتدريب
والتوظيف لفترة  22عاما بالشراكة مع «مؤسسة التعاون» .حيث تولى البنك تمويل جانب العناية الصحية لألطفال االيتام
الذين بلغ عددهم عند بدء المشروع حوالي  1823يتيماً.
ويعمل المشروع على تقديم الدعم والمساعدات اإلغاثية وتوفير فرص أفضل للتعليم والصحة وصو ًال للتطوير المهني
والوظيفي لألطفال األيتام .علماً بأن بداية رعاية البنك لهذا المشروع بدأت في العام .2011
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تجهيز قسم سرطان األطفال في مستشفى بيت جاال
قدم البنك تبرعاً مالياً للمساهمة في إنشاء أول قسم لعالج أطفال مرضى السرطان في مستشفى بيت جاال ،حيث
يعتبر القسم األول والوحيد في فلسطين لعالج أطفال مرضى السرطان .وبدأ العمل لبناء المشروع قبل عامين بمبادرة
من جمعية إغاثة الطفل الفلسطيني والتي قامت على تطويره.
ويعد القسم الجديد الذي سمي باسم قسم هدى المصري من أهم األقسام التي توفر مجمل ما يحتاجه االطفال
المرضى من أدوية ومستلزمات ،وسبل ترفيه ومساندة نفسية اجتماعية .ويتألف من  14غرفة ،باإلضافة الى جميع
المستلزمات الطبية العالجية ،التي يحتاجها الطفل المريض.
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التبرع بنظام دور آلي لمديرية صحة جنوب الخليل
بادر البنك بالتبرع بنظام الدور اآللي لمديرية صحة جنوب الخليل ،وذلك للمساهمة في تطوير مستوى الخدمات في
القطاع الصحي .وتعد مديرية الصحة في جنوب الخليل من المديريات الهامة لما تستقبله من أعداد كبيرة للمرضى
المراجعين من تلك المناطق.

منطقة ترفيهية ألطفال مرضى السرطان في مستشفى المطلع
قدم بنك فلسطين تبرعا ماليا بقيمة  50ألف دوالر أميركي ،لبناء منطقة ترفيهية ألطفال مرضى السرطان بمستشفى
المطلع بمدينة القدس .ويأتي هذا التبرع كجزء من مسؤولية البنك االجتماعية لدعم القطاع الصحي والمستشفيات في
المدينة التي تعاني ظروفا صعبة.

تقديم دعم لعدد من مستشفيات القدس
في ظل الظروف السياسية واالقتصادية العصيبة التي تعيشها مدينة القدس ومستشفياتها ،وحاجتها الى العديد من
أوجه المساندة المادية والمعنوية ،حيث أنها تستقبل أعداداً كبيرة من المواطنين الفلسطينيين المرضى الذين ال يجدون
عيادات متخصصة للكثير من األمراض في فلسطين .قام البنك بمساندة هذه المستشفيات عبر تقديم دعم مادي لها،
والمساهمة في تجهيز بعض أقسامها ،ومن هذه المستشفيات:
•مستشفى سان جون

•مستشفى بيت المقدس في بيرنباال
•مستشفى المطلع
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التعليم والشباب واإلبداع
خصص بنك فلسطين مساحة كبيرة للتعليم والشباب لدعم ابداعاتهم ،وتشجيعهم
على االبتكار والتطوير ،وتزويدهم بالعلوم المختلفة ،ومتابعة التطورات والمتغيرات
العصرية المختلفة في كافة المجاالت ومواكبتها ،لفتح آفاق جديدة لهم ،للمساهمة
الفاعلة في دفع عجلة التطور الى األمام بإبداعات وأدوات جديدة.
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برنامج زمالة
يعتبر مشروع «زمالة» من أهم المشاريع الريادية التي أطلقها بنك فلسطين لتطوير التعليم الجامعي ،وذلك
بهدف المساهمة في تطوير ورفع كفاءة نظام التعليم الجامعي في فلسطين ،من خالل تطوير خبرات األساتذة
والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية ،في المجاالت المالية والمصرفية واالقتصادية والقانونية والتكنولوجية
وغيرها .وذلك عبر ابتعاثهم في زيارات أكاديمية ومهنية تتراوح بين فصل دراسي واحد أو سنة أكاديمية لمؤسسات
التعليم العالي (جامعات) أو مؤسسات مالية مصرفية واقتصادية واستثمارية وعلمية مرموقة في الخارج ،لتطوير
خبراتهم العملية والتطبيقية الالزمة ،بما يكسب طالب جامعاتنا الفلسطينية اإلمكانية لالنخراط السريع في سوق
العمل وتلبية االحتياجات المطلوبة من الكفاءات البشرية.
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الجامعات المشاركة في البرنامج:
جامعة األزهر – غزة

جامعة الخليل – الخليل

جامعة األقصى – غزة

الجامعة العربية األمريكية – جنين

الجامعة اإلسالمية – غزة

جامعة فلسطين التقنية «خضوري» – طولكرم

جامعة بوليتكنيك فلسطين  -الخليل

جامعة القدس – أبو ديس

جامعة بيت لحم – بيت لحم

جامعة النجاح الوطنية – نابلس

جامعة بيرزيت – رام اهلل

تم حتى اآلن ،ابتعاث حوالي  20مدرساً من مختلف الجامعات في فلسطين ،وقد تضمنت مجاالت متنوعة في
الطب وزراعة الكبد ،وعزل الخاليا الجذعية البالغة من نسيج دهن اإلنسان بواسطة تقنيات معينة ،والتدريب
على التقنيات الجديدة والمبتكرة في أبحاث السرطان وإجراء بعض البحوث الهامة ،ودراسات اقتصادية متعلقة
بكيفية جعل قطاع الخدمات في فلسطين اكثر إنتاجية وذلك من اجل العمل على رفع مساهمة هذا القطاع
في النمو االقتصادي في فلسطين ،شملت أيضا منحة حول استخدام الترددات الهوائية الغير مستغلة لصالح
االنترنت الواسعة النطاق في أرياف فلسطين ،وغيرها من المجاالت المختلفة .حيث توزع المبتعثون على دول
مختلفة ،منها؛ الواليات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والهند وإسبانيا وغيرها.
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ورشة عمل حول الجودة اإلدارية في الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص
قدم بنك فلسطين رعايته لورشة عمل أقيمت في قاعة مركز التدريب التابعة للبنك بالتعاون مع جامعة األزهر التي قامت
بتنظيمه حول تجارب الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والعام في الجودة اإلدارية ،حيث عرض في الورشة عدد من
تجارب الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والعام في الجودة اإلدارية ،فيما قدم البنك تجربته في تطوير كوادره البشرية
وتعزيز اآلليات واألدوات المختلفة ،للوصول الى خدمة العمالء بجودة عالية ،ترقى إلى أفضل المعايير العالمية ،وذلك عن
طريق اإلستثمار األمثل للمصادر المتوفرة في البنك.

التبرع بتجهيز مختبر حاسوب لكلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر
لتعزيز مستوى التعليم في جامعة األزهر ،قام البنك بتجهيز مختبر حاسوب لكلية الدراسات المتوسطة في الجامعة ،لتنمية
المهارات العلمية للطلبة في قطاع غزة.

برنامج كرسي وكتاب
ساهم البنك في رعاية البرنامج التعليمي «كرسي وكتابي» الذي يعد نموذجاً تعليمياً فريداً يرتكز على مبدأ الخبرة
والتعليم المستمر ،التي تساعد الطفل في التغلب على اإلعاقة والوصول إلى اإلستقاللية واإلعتماد على الذات.

قاعة المرحوم د .هاني الشوا بجامعة األزهر
قدم البنك دعمه لتأهيل وتجهيز قاعة المرحوم الدكتور المهندس هاني هاشم الشوا ،ليأتي هذا التمويل لدعم وتطوير
القطاع التعليمي وكذلك لتتناسب مع متطلبات العمل والدراسة ،وتلبي احتياجات الطلبة على إختالف مراحلهم التعليمية.
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منح دراسية لطالب الجامعة العربية األمريكية
قدم بنك فلسطين مساهمات مالية لعدد من طلبة الجامعة العربية األمريكية ،لمساعدة عدد من الطلبة المحتاجين
في استكمال دراستهم الجامعية.
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التبرع لصندوق الطالب الفلسطيني

ساهم البنك في دعم صندوق الطالب الفلسطيني في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،من أجل مساعدة الطلبة

الفلسطينيين المحتاجين على إكمال دراستهم الجامعية.

تقديم دعم إلنتاج مجموعة قصصية لألطفال

بهدف تشجيع األطفال على القراءة وتعزيز مستوياتهم المعرفية ،قدم البنك مساهمته في مشروع تنفذه مؤسسة
تامر للتعليم المجتمعي ،حيث يعمل المشروع على إنتاج مجموعة قصصية لألطفال.

تقديم منحة ضمن برنامج HESPAL
للسنة الثالثة على التوالي ،قدم البنك منحة دراسية جديدة لطالبة فلسطينية عبر برنامج  ، HESPALوذلك
بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني  ،British Councilحيث يوفر البرنامج عدداً من المنح الدراسية السنوية
للحصول على درجة الماجستير في بريطانيا في العديد من التخصصات.

توزيع جوائز تصميم شعار األبنية الخضراء
بالتعاون مع المجلس الفلسطيني لألبنية الخضراء نظم البنك حف ً
ال لتوزيع جوائز للفائزين بمسابقة تصميم شعار
للمجلس الفلسطيني لألبنية الخضراء ،حيث جرى تنظيم المسابقة برعاية البنك بهدف اختيار شعار للمجلس ،بمشاركة
ً
حوالي  27طالباً
وطالبة من جامعات الوطن ،وتم اختيار التصاميم الفائزة من خالل لجنة تحكيم.
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المشاركة في حملة «غصن أمل ..شجرة حياة» لمؤسسة دار الطفل
شارك البنك في حملة لكفالة مجموعة من الفتيات اليتيمات من خالل حملة التضامن مع مشروع «غصن أمل...
شجرة حياة» الذي يهدف لدعم الفتيات اليتيمات في مؤسسة دار الطفل العربي في القدس.
وفحوى فكرة شجرة الحياة أن كل شخص يقدم كفالة كاملة ليتيمة من يتيمات دار الطفل ،يتم توثيق اسمه
على نصب شجرة الحياة المصنوعة من الفخار الفلسطيني المنوي إقامتها في باحة متحف التراث الفلسطيني.

مؤسسة فلسطين من أجل عهد جديد
قدم البنك مساهمته السنوية لمؤسسة «فلسطين من أجل عهد جديد» ،التي تعتبر من أهم المؤسسات
التي ترعى المبادرات اإلبداعية لدى الشباب الفلسطيني ،وتواكب المتغيرات المتسارعة لتنقلها الى السوق
الفلسطينية .ويعتبر األسبوع العالمي لريادة األعمال من األنشطة التي نظمتها المؤسسة لهذا العام.

رعاية البنك الحتفال نقابة العاملين بجامعة األزهر
أقامت نقابة العاملين في جامعة األزهر إحتفا ًال حضره جميع العاملين في الجامعة برعاية من بنك فلسطين،
حيث شهد عدداً من األنشطة الثقافية.

تكريم المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة
شارك بنك فلسطين في رعاية العديد من الحفالت الرئيسية في المحافظات الفلسطينية لتكريم الناجحين
المتفوقين في الثانوية العامة في فلسطين.
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مسابقات Startup Weekend
واصل بنك فلسطين دعمه ورعايته لفعاليات المسابقات التكنولوجية  Startup Weekendفلسطين  ،2013والذي
انطلقت في فلسطين بتنظيم من عدد من المؤسسات الشبابية.
ويعد  ،Startup Weekendمسابقة تجمع المبرمجين والمطورين والمستثمرين المهتمين بالمجال التقني والتكنولوجي
إضافة إلى الشباب الرياديين ،حيث يتم التواصل أمام لجنة تحكيم متخصصة ،وشركات فلسطينية كبيرة .علماً بأن هذه
الفعالية ،هي فعالية عالمية تحدث في أكثر من  150دولة في العالم ،لتسهم بشكل جلي في تعزيز البيئة التكنولوجية.
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رعاية يوم التوظيف الخاص بجامعة بيت لحم
قدم البنك رعايته الرئيسية ألنشطة يوم التوظيف التي تم تنظيمها في جامعة بيت لحم .وذلك لمساعدة الطلبة
الخريجين في إيجاد فرص عمل لهم والتخفيف من حدة البطالة في المجتمع الفلسطيني.

مسابقة الذكاء العقلي
كرم بنك فلسطين الطفلة الفائزة في مسابقة الذكاء العقلي التي أقيمت في العاصمة الماليزية «كوااللمبور»
وحصلت المشاركة أريج المدهون على المركز األول على مستوى العالم .حيث قدم لها البنك هدية رمزية وهي عبارة
جهاز كمبيوتر محمول.

هدية تقديرية للمخرج الوثائقي الفلسطيني عماد برناط
تقديراً لنشاطه السينمائي ،قدم البنك هدية “كاميرا تصوير فيديو متطورة” للمخرج الوثائقي الفلسطيني عماد
برناط ،حيث تم ترشيح فيلمه الخاص«خمس كاميرات محطمة» في وقت سابق من العام  2013لنيل جائزة األوسكار
في الحفل الذي اقيم بمدينة لوس أنجلوس التابعة لوالية كاليفورنيا األمريكية.

رعاية اليوم المفتوح للمدرسة اإلنجيلية في رام اهلل
رعى البنك يوماً مفتوحاً في المدرسة اإلنجيلية األسقفية العربية في رام اهلل ،حيث شملت فعاليات اليوم المفتوح
لألطفال أنشطة ثقافية ورياضية وفنية ،إضافة لمسابقات رياضية.
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تعليم طالبين من المبدعين في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى
للعام الرابع على التوالي واصل البنك رعايته لتعليم الطالبان أحمد الخاروف وخليل خوري ،الفائزان بالمرتبة األولى
لبرنامج ستار كيدز في معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى ،تقديراً منه لتفوقهما عبر تقديم منحة تعليمية لهما لمدة
أربع سنوات متتالية.
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احتفالية اإلبداع 2013
أقامت مؤسسة «فلسطين من أجل عهد جديد» ،على هامش األسبوع العالمي لريادة األعمال احتفالية اإلبداع
للعام الثالث على التوالي بدعم رئيسي من بنك فلسطين ،حيث تم خالل االحتفالية تقديم وعرض  10مشاريع
أمام لجنة تحكيم من خبراء محليين ودوليين .حيث تهدف المؤسسة إلى دعم روح اإلبداع والريادة لدى الشباب
الفلسطيني الذي يملك القدرة على تقديم أفكار ومشاريع مميزة ستساهم بشكل رئيسي في وضع فلسطين
على الخارطة الدولية .وقد حصلت فلسطين على مرتبة أفضل بلد مضيف لألسبوع العالمي لريادة األعمال ،الذي
نظمته مؤسسة فلسطين من أجل عهد جديد في الفترة ما بين  -24 18من تشرين الثاني عام . 2013وقد تم
االعالن عن ذلك خالل المؤتمر الذي عقد في موسكو بتاريخ  19مارس الماضي ،بحضور عدد من المؤسسات
والشخصيات الريادية حول العالم .ليتم تكريم المؤسسة وفلسطين للعمل المميز الذي تم تحقيقه خالل أسبوع
ريادة األعمال والذي عقد ألول مرة في فلسطين كجزء من األسبوع العالمي لريادة األعمال الذي تستضيفه 140
دولة حول العالم كل عام.
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Go Palestine

ساهم البنك في رعاية مخيم صيفي لألطفال في مدارس الفرندز في رام اهلل ،حيث شهد المخيم مجموعة من

النشاطات والفعاليات الترفيهية والتعليمية والثقافية .كما استضاف البنك مجموعة من الشباب المشاركين في
المخيم ،وعرض لهم مقدمة حول مسيرة البنك والقطاع المصرفي الفلسطيني.
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تمكين المرأة
يسعى البنك لتمكين المرأة الفلسطينية ،وتحفيز مشاركتها في
الحياة االقتصادية واالجتماعية ،ايمانا منه بدورها الذي سينعكس
ايجابا على العائلة والمجتمع ككل .ويزداد اهتمام البنك بتمكين
المرأة في ظل ازدياد معدل البطالة بين االناث ،عبر طرح خدمات
جديدة وبرامج ضمن مسؤوليته االجتماعية لمساعدتها على تجاوز
الصعاب وتطوير الذات.
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استكمال اتفاقية الشراكة والتعاون مع طاقم شؤون المرأة
استكمل البنك خالل العام  ،2013تنفيذه التفاقية الشراكة والتعاون مع طاقم شؤون المرأة ،وذلك بهدف تعزيز
دور المرأة الفلسطينية ،وانخراطها في التنمية المجتمعية بكافة مجاالتها االقتصادية والثقافية واالجتماعية.

حفل تكريم المرأة المقدسية
بمناسبة يوم المرأة في الثامن من آذار وعيد األم ،أقامت مؤسسة المرتقى في مدينة القدس حفل اختيار
السيدة المقدسية المميزة بعطائها ونشاطها المجتمعي البناء ،حيث تم اختيار الدكتورة نفوذ مسلماني ،مدير
مركز دنيا ألورام السرطان ،كأفضل شخصية للعام .2013

المخيم الصيفي للموسيقى لجمعية نساء من أجل الحياة
أقامت جمعية نساء من أجل الحياة بمحافظة سلفيت مخيماً صيفياً لألطفال حينها ،تم تنظيمه خالل عدة أيام
وتم اختتام المخيم بحفل تسليم شهادات لألطفال المتميزين.
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حملة التوعية ألهمية الفحص المبكر عن مرض سرطان الثدي
أطلق البنك بالتعاون مع دنيا المركز التخصصي ألورام النساء التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي في رام اهلل ،ومركز
العون واألمل في غزة ،حملة كبيرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار الحملة العالمية السنوية لمكافحة هذا
الورم والحد منه ومن مضاعفاته .حيث شملت الحملة استخدام عدد من وسائل الدعاية واإلعالم المختلفة ،وملصقات
ميدانية ،فيما تزينت شوارع فلسطين باللون الزهري شعار الحملة العالمي.
وفي سياق هذه الحملة ،قام البنك بالتبرع بثمن اجراء  200فحص مقسمة على حاالت اجتماعية من محافظات
الضفة ،وغزة بالتعاون مع المراكز المذكورة .كما قام البنك بفعاليات وأنشطة توعوية لموظفاته في محاولة للكشف
المبكر عن هذا المرض الذي من الممكن أن يصل نسبة شفائه في حال كشفه المبكر الى .98%
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منتدى سيدات األعمال يشارك في أسبوع الريادة العالمي بعمان
اختتم منتدى سيدات األعمال مشاركته في أسبوع الريادة العالمي الذي نظمه مركز تطوير األعمال/االردن في العاصمة
عمان ،برعاية من بنك فلسطين .وعرض وفد المنتدى المكون من  9رياديات مشاريع لهن في مجاالت متعددة منها ما هو
تكنولوجي ،وأخرى اقتصادية إنتاجية مدرة للدخل ،وخضعن لتدريبات خاصة حول كيفية عرض المشاريع أمام المستثمرين
واستقطاب التمويل الالزم لرعايتها .حيث أقيم خاللها لقاء بين الرياديين والمستثمرين  pitching eventقدمت فيه
الرياديات أفكار مشاريعهن أمام  20مستثمرا والعديد من الشخصيات األردنية – الفلسطينية البارزة.

التبرع لجمعية النجدة اإلجتماعية بماكينات ماكينة خياطة
قام البنك بالتبرع بعدد من ماكينات الخياطة لجمعية النجدة في محافظة طولكرم ،وذلك لتمكين ودعم السيدات العامالت في
المدينة من االعتماد على الذات وتحقيق االكتفاء الذاتي ،كما عمل البنك على رعاية دورات تدريبية للنساء لتأهيلهن للدخول
في سوق العمل.

ورشة عمل حول سرطان الثدي -غرفة تجارة بيت لحم
نظمت غرفة تجارة بيت لحم برعاية من بنك فلسطين ،ورشة عمل توعوية لمجموعة من النساء في المحافظة حول ضرورة
الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
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المساعي اإلنسانية
لقد ساهم بنك فلسطين من خالل مساعيه االنسانية في تطويق الكثير من األزمات
اإلنسانية في داخل الوطن وخارجه ،كما تبني البنك برامج ومشاريع لتكفل األيتام،
ومساعدة الفقراء وذوي االحتياجات الخاصة ودعم الجمعيات الخيرية .إضافة الى
مساعدته للمشردين جراء الكوارث الطبيعية.
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حملة اغاثية لمساعدة األسر المنكوبة جراء المنخفض الجوي
في قطاع غزة
أطلق بنك فلسطين حملة مساعدات انسانية لألسر المنكوبة في قطاع غزة جراء المنخفض األخير نهاية العام
الماضي  ،2013وقد تم تقديم المساعدات بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة واألمومة ( )Unicefوذلك
عبر توزيع احتياجات عينية وإغاثية لألسر المتضررة والتي لجأت معظمها الى مدارس موزعة في مختلف مناطق
القطاع .كما شارك موظفو البنك مع اليونيسيف بتوزيع المساعدات والطرود الغذائية .وسيعمل البنك خالل العام
 2014وبالشراكة مع مؤسسة التعاون على ترميم عدد من البيوت التي تضررت جراء المنخفض الجوي.
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مخيم صيفي ألطفال مرضى السكري
للعام الثاني على التوالي ،واصل البنك دعمه ألطفال مرضى السكري .من خالل المساهمة في رحلة ترفيهية لهؤالء
االطفال بمحافظة رام اهلل والبيرة ،حيث نظمت الرحلة بمشاركة أطباء متطوعون من مجمع فلسطين الطبي.
مساعدة أطفال الفلبين جراء إعصار تايفون هايان الذي قتل آالف األشخاص
في إطار مساهماته اإلنسانية المتعددة والمستمرة ،قدم البنك وبالشراكة مع منظمة الغذاء العالمية  WFPتبرعا ماليا،
للمساعدة في تخفيف حدة األزمة االنسانية القائمة في الفلبين نتيجة إعصار تايفون هايان الذي تسبب بمقتل آالف األشخاص.

تبرعات ورعايات آخرى
التبرع لتبني الطفلتين سجود ورهف المصري اللواتي يعانون من مشكلة في الحركة الزائدة
التبرع للسيدة هالة أبوسيدو لزراعة قرنية العين
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