مسؤوليتنا ..خدمة مجتمعنا

تقديم
تعتبــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركات جــزء مهــم مــن مكونهــا المجتمعــي الــذي يربــط الشــركة مع مجتمعهــا ويؤهلها
فــي المســاهمة فــي معالجــة المشــكالت الصحيــة ،والتعليميــة ،ومحاربــة الفقــر ،ومســاعدة الشــرائح االجتماعيــة،
وتمكيــن المــرأة ،وفــي قضايــا التنميــة االقتصاديــة بكافــة مجاالتهــا.

الرؤية
نسعى لمجتمع مزدهر ومستدام تتعزز فيه روح العطاء واألخالق القويمة لدى مكوناته من خالل

 1المساهمة في تحسين مستوى التعليم في جميع مستوياته.
 2المساهمة في ايجاد مجتمع صحي معافى من األمراض.
 3تعزيز روح المشاركة والعطاء والتطوع من أجل الجميع.
 4رفع مكانة المرأة ودعم مساواتها في الحقوق والواجبات.

ولهــذا ،عمــل بنــك فلســطين علــى بنــاء شــبكة عالقــات محليــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي للمســاعدة وتكميــل
األدوار للوصــول الــى الشــرائح األكثــر احتياجـ ًـا فــي المجتمــع الفلســطيني ضمــن اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة.
حيــث يخصــص البنــك مــا يقــارب  5%مــن أرباحــه الســنوية لتحقيــق هــذا الغــرض.
ً
عامـــا بعد ،وتتطور مـــع الســـنين ،ليصبح لدى بنك فلســـطين خبـــرة طويلة في
وظلـــت هـــذه االســـتراتيجية تتحقـــق
مجال المســـاهمة في التعامل مع القضايا االنســـانية ومعالجة المشـــكالت الصحية بفضل شـــراكاته المستمرة مع
مؤسســـات المجتمـــع المدني في فلســـطين .ويتمنى البنـــك بأن تظل هذه الشـــراكات مســـتمرة لتحقيق أهدافنا
كمجتمع نحو مســـتقبل أفضل.

 5المساهمة في تطوير اقتصاد قوي ومجتمع مستدام.
 6محاربة الفقر وتعزيز قيم العمل واالنتاج لدى الشباب.
 7تعزيز دور الشباب في العمل واإلبداع واإلبتكار.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السيدات والسادة،
يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم نســخة مــن التقريــر الخــاص بنشــاطات بنــك فلســطين
فــي مجــال المســؤولية اإلجتماعيــة خــال العــام  ،2017حيــث يســرد هــذا التقريــر
ً
ً
مشــرقا مــن مســاهمات البنــك فــي دعــم المجتمــع المحلــي ،وتعزيــز مفهــوم
جانبــا

دورا بـ ً
ً
ـارزا فــي تعزيــز ثقــة المواطنيــن والعمــاء بخدمــات
ولقــد كان لهــذه النشــاطات التــي نفذهــا البنــك ضمــن مســؤوليته االجتماعيــة،
ً
ـجيعا للتعامــل معــه النخراطــه بمتطلبــات المجتمــع اإلنســانية والمهنيــة .مؤكديــن لكــم مواصلتنــا العمــل لخدمــة مجتمعنــا بــكل
البنــك ،وتشـ
مــا أوتينــا مــن إمكانيــات لنصــل الــى وطــن مزدهــر ومســتقبل مشــرق لمجتمعنــا وشــبابنا وأطفالنــا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

المســؤولية االجتماعيــة والمســاهمة فــي تحســين الخدمــات التعليميــة والصحيــة،
ونشــر الثقافــة ودعــم التــراث والفــن ،والنشــاطات المتعلقــة بالمســاعي اإلنســانية

هاشم الشوا

ً
بعيدا
والتنميــة االقتصاديــة وتمكيــن المــرأة ،ومســاهمته فــي تلبيــة احتياجــات مجتمعنــا

رئيس مجلس اإلدارة

عــن خدماتنــا وأعمالنــا المصرفيــة.
لقــد شــكلت المســؤولية االجتماعيــة فــي بنــك فلســطين خــال الســنوات الماضيــة،
ً
مخصصــا مــا يقــارب
مــن اســتراتيجية مهمــة لخدمــة أبنــاء شــعبنا ،وتطويــر مجتمعنــا،
 5%مــن أرباحــه الســنوية ،للمســاهمة فــي تطويــر مجــاالت التنميــة المجتمعيــة ،حيــث
تضاعفــت هــذه النســبة مــع مــرور الســنين واستشــعار البنــك لحاجــات المجتمــع وزيــادة
ـا عــن جهــوده بتشــجيع موظفيــه علــى
المتطلبــات مــع مــرور شــعبنا فــي أوقــات عصيبــة وكثيــرة طــوال الســنوات الماضيــة .فضـ ً
العمــل التطوعــي ،مــن خــال المشــاريع التنمويــة التــي يقودهــا مــع المؤسســات الشــريكة ،والمبــادرات االنســانية.
وشــهد العــام الماضــي  2017تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التنمويــة ،حيــث اســتمر البنــك فــي تقديــم الدعــم لبرنامــج «وجــد»
الــذي يتكفــل بايتــام شــهداء الحــرب االخيــرة علــى قطــاع غــزة فــي المجــاالت التعليميــة والصحيــة والتدريبيــة ،وفــي مجــال
الرياضــة؛ واصــل البنــك رعايــة الكــرة النســوية ،باإلضافــة الــى مواصلــة تنفيــذ برنامــج «زمالــة» لالبتعــاث الجامعــي ،والــذي
اســتفاد منــه حتــى نهايــة العــام  140 2017باحثـ ًـا وأكاديميـ ًـا مــن  14جامعــة فلســطينية فــي تخصصــات مختلفــة ،كمــا أطلــق
البنــك فــي العــام الماضــي أكبــر حملتيــن فــي المجــال الصحــي وذلــك بهــدف الحــد مــن اإلصابــة بالســكري ،وحملــة أخــرى
ـدا سـ ً
للتوعيــة بأهميــة الفحــص للكشــف عــن ســرطان الثــدي للســيدات ،حيــث أصبحــت هــذه الحملــة تقليـ ً
ـنويا تســاهم فــي انقــاذ
الكثيــر مــن الســيدات مــن هــذا المــرض .كمــا ســعى البنــك مــن خــال رعايتــه للمشــاريع واألنشــطة المختلفــة الــى توفيــر ســبل
االســتدامة ،وتشــجيع المؤسســات والمواطنيــن علــى انتهــاج ســبل تحافــظ علــى البيئــة ،واســتخدام أدوات مســتدامة فــي
العمــل والصناعــة والزراعــة وغيرهــا.

مسؤوليتنا ...خدمة مجتمعنا
واصــل بنــك فلســطين تقديــم إســهاماته المجتمعيــة وعطائــه تجــاه المشــاريع التنمويــة فــي مختلــف قطاعاتهــا فــي فلســطين
وخارجهــا تماشـ ً
ـيا مــع مجموعــة مــن القيــم واألخالقيــات التــي انتهجهــا البنــك فــي دعــم الشــمول المالــي وفــي تحمــل مســؤولياته
المجتمعيــة .ونظـ ً
ـرا للحاجــات المتزايــدة للمجتمــع ،ورغبــة البنــك فــي دعــم المزيــد مــن المشــاريع التنمويــة فــي فلســطين ،فقــد
اســتمر البنــك فــي تخصيــص مــا يقــارب  5%مــن أرباحــه الســنوية لدعــم مشــاريع وأنشــطة المســؤولية اإلجتماعيــة فــي شــتى
المجــاالت.
وتتركــز مســاهمات البنــك الســنوية فــي قطاعــات مختلفــة منهــا؛ التعليــم والشــباب واإلبــداع ،والرياضــة ،والصحــة والبيئــة،
الثقافــة والفنــون ،والتنميــة والشــؤون االقتصاديــة وعالقــات المغتربيــن والمســاعي اإلنســانية ،اضافــة الــى تمكيــن المــرأة .كمــا
عمــل البنــك علــى تشــجيع موظفيــه علــى العمــل التطوعــي ،مــن خــال المشــاريع التنمويــة والمبــادرات اإلنســانية التــي يقودهــا
مــع المؤسســات الشــريكة.

التعليم والشباب
واإلبداع
يعتبــر قطــاع التعليــم والشــباب واالبــداع مــن المقومــات الرئيســية لتطــور الــدول ،وتعزيــز حضورهــا العلمــي
حــول العالــم .ومــن هــذا المنطلــق ،أبــدى بنــك فلســطين اهتمامـ ًـا واضحـ ًـا بالتعليــم ودعــم الشــباب وابداعاتهم
ليكــون لهــذا الجانــب الحصــة األكبــر مــن مســاهمات البنــك.
وقــد كان لهــذه المســاهمات أثرهــا الواضــح فــي فتــح آفــاق جديــدة ،وتعزيــز مســيرة التعليــم للشــباب
الفلســطيني بكافــة مســتوياتها ،ليكونــوا بنــاة فاعليــن وقادريــن علــى تحمــل المســؤولية للنهــوض بمجتمعنــا
فــي المجــاالت اإلقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة .ومــن أهــم المشــاريع التعليميــة للعــام :2017
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من شركاؤنا في قطاع التعليم والشباب واالبداع:
مؤسسة انجاز فلسطين

االستمرار في تنفيذ برنامج «زمالة»
وهــو برنامــج أطلقــه البنــك للمســاهمة فــي تطويــر التعليــم وخبــرات الكــوادر البشــرية فــي الجامعــات الفلســطينية بجميــع تخصصاتهــا عبــر ابتعاثهــم فــي زيــارات مهنيــة
وتدريبيــة الــى الخــارج لرفــع مســتوى األداء وتطويــر الخبــرات واســتقاء التجــارب فــي مختلــف المجــاالت حــول العالــم وتحقيــق توجهــات عمليــة لــدى الطــاب النخراطهــم
ً
ً
وأكاديميــا مــن  14جامعــة
باحثــا
فــي ســوق العمــل وتلبيــة االحتياجــات المطلوبــة مــن الكفــاءات البشــرية .وقــد اســتفاد مــن البرنامــج حتــى العــام الماضــي 140
فلســطينية ،وفــي تخصصــات مختلفــة منهــا العلــوم اإلنســانية واالقتصــاد واآلداب وغيرهــا .هــذا وقــد تــم انعقــاد مؤتمــر زمالــة األول مطلــع العــام  2017والــذي ناقــش
قصــص النجــاح التــي حققهــا البرنامــج والرؤيــة المســتقبلية تجــاه تطويــر البرنامــج للنهــوض بمســتوى التعليــم العالــي ليتوافــق مــع ســوق العمــل فــي فلســطين.

هــي مؤسســة فلســطينية تهــدف إلــى تعزيــز الفــرص االقتصاديــة
ّ
للشــباب الفلســطيني عبــر تقديــم سلســلة دورات تعليميــة
اقتصاديــة ذات طابــع عملــي ُينفذهــا متطوعــون ومتطوعــات
ً
ســنويا
مــن القطــاع الخــاص فــي المــدارس والجامعــات ،ويتــم
تدريــب مــا يقــارب  30,000طالــب وطالبــة فــي  171مدرســة
فــي محافظــات الوطــن .واســتهداف  29جامعــة وكليــة و 25مركــز
شــبابي بمســاعدة  600متطــوع/ة مــن القطــاع الخــاص.

ومن الرعايات األخرى في مجال التعليم والشباب واإلبداع
1.1اســتمرار تقديــم التبــرع لمؤسســة الرئيــس محمــود عبــاس التــي تقــوم بتقديــم منــح دراســية للطلبــة المتفوقيــن فــي الثانويــة العامــة فــي
مخيمــات الفلســطينيين فــي لبنــان.
2.2ضمــن مشــروع ترميــم وصيانــة المــدارس الحكوميــة فــي قطــاع غــزة وبالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة االنمائــي ،تــم االحتفــال بانتهــاء
أعمــال الصيانــة فــي خمســة مــدارس حكوميــة.
3.3دعــم مشــروع إيــد بإيــد لجمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت ،والــذي يهــدف إلــى إنتــاج أعمــال يدويــة تســوق للقطــاع الخــاص الفلســطيني ،والتــي
تســاهم فــي خلــق مصــدر مالــي مســاعد للطلبــة مــن ذوي الدخــل المحــدود.
4.4دعــم مؤسســة  ،Gaza Sky Geeksوهــي مســرعة وحاضنــة أعمــال رائــدة ومســاحة عمــل مشــتركة ومركــز تعليمــي تكنولوجــي يقــوم بتحضيــر
المطوريــن ورياديــي األعمــال فــي غــزة للمنافســة علــى مســتوى عالمــي.

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت
تأسســت جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت عــام  1993فــي مدينة رام
اللــه لتشــكل الــذراع االســتنادي والداعــم لجامعــة بيرزيــت وطلبتهــا
معنويـ ًـا وماديـ ًـا وعلميـ ًـا مــن خــال تجمــع نخبــة مــن رجــال األعمــال
واالقتصادييــن واألكاديمييــن وإدارييــن ومهنييــن متخصصيــن
وغيرهــم مــن المجتمــع المحلــي الفلســطيني منتقــون ومختــارون
مــن قبــل الهيئتيــن العامــة واإلداريــة للجمعيــة.

5.5تبرع البنك لمشروع تأثيث كامل لحضانة مؤسسة دار الطفل العربي في مدينة القدس.
6.6بتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي وبمســاهمة مــن بنــك فلســطين ،تنفيــذ مؤسســة فيصــل الحســيني لبرنامــج التطويــر الشــامل فــي  15مدرســة
فــي القدس.
7.7استمرار التبرع لمؤسسة إنجاز فلسطين.
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الرياضة
تســهم الرياضــة بشــكل كبيــر فــي تعزيــز الصــورة الحضاريــة للمجتمــع الفلســطيني فــي مختلــف دول العالــم،
باعتبارهــا لغــة مشــتركة بيــن الشــعوب ،ومــن هــذا المنطلــق ،قــام البنــك بتقديــم دعمــه ورعايتــه لهــذا القطــاع
بمــا يشــمل النــوادي والبطــوالت الرياضيــة ،والمباريــات الدوليــة .ومــن أهــم المشــاريع الرياضيــة للعــام :2017

رعاية بنك فلسطين للكرة النسوية
اهتم بنك فلســطين العام الماضي برعاية الكرة النســوية والتي شــملت رعاية مباريات تصفيات المجموعة الثالثة من كأس آســيا للســيدات ورعاية
ً
عاما في
مشــاركة المنتخب األول بدورة األلعاب اآلســيوية في عشــق أباد /تركمنســتان إضافة إلى رعاية مشــاركة فريق فتيات القدس تحت ســن 12

ً
انسجاما مع سياسة البنك بتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية ودعمها في مختلف مجاالت الحياة.
بطولة كأس النرويج وغيرها .وتأتي هذه المبادرات
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ومن الرعايات األخرى في مجال الرياضة:

من شركاؤنا في قطاع الرياضة:

.1رعاية فعاليات سباق «قمر تحت البحر»  2017في مدينة أريحا
 .2رعاية مشاركة وفد شبابي لنادي دالسال في القدس في مسابقة  FISEC 2017الرياضية في ايطاليا
 .3االستمرار في دعم أنشطة نادي هالل القدس
 .4استمرار دعم البنك لنادي غزة الرياضي
 .5رعاية ماراثون فلسطين الخامس بمشاركة ما يقارب ال  6000عداء
 .6دعم البنك لنادي النصر الرياضي

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
تأســس اإلتحاد الفلســطيني لكــرة القدم فــي عــام  1928وانضــم
إلى االتحــاد الدولــي لكــرة القدم فــي  1998وإلى االتحــاد اآلســيوي
لكــرة القدم فــي  .1998ويعمــل االتحــاد علــى اإلســهام فــي تطويــر أداء
العامليــن فــي القطــاع الرياضــي وقدراتهــم اإلداريــة والفنيــة علــى كافــة
المســتويات ،وإحــداث تغييــر نوعــي فــي الواقــع الكــروي الفلســطيني،
وإيجــاد أرضيــة لإلفــادة مــن الجهــود التــي تبذلهــا وزارة التربيــة فــي
مجــال الرياضــة المدرســية ،وتحقيــق نقلــة نوعيــة فــي مســتوى النتائــج
التــي تحققهــا الفــرق الفلســطينية علــى الصعيديــن العربــي والدولــي.
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تحت عنوان «تحكم بالسكر قبل ما يتحكم فيك»
أطلــق البنــك ومؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي حملــة إعالميــة كبيــرة علــى مســتوى الوطــن للتوعيــة للحــد مــن اإلصابــة بالســكري،
وتهــدف الحملــة للوقايــة منــه عبــر المســاهمة فــي تطويــر األدوات الخاصــة بالتوعيــة الصحيــة علــى المســتوى الوطنــي ،خصوصـ ًـا إذا مــا عرفنــا أن مــا
نســبته  10%مــن الشــعب الفلســطيني مصــاب بالســكري ،وهــو المســبب الرابــع للوفيــات بيــن الفلســطينيين بعــد أمــراض القلــب الوعائيــة والســرطان
وأمــراض الدمــاغ الوعائيــة .وجــرى إطــاق الحملــة خــال مؤتمــر صحفــي تــم تنظيمــه فــي مقــر البنــك .هــذا وقــد شــملت الحملــة تنظيــم فعاليــات
توعويــة فــي بعــض فــروع البنــك إضافــة الــى الوســائل االعالميــة المختلفــة.

الصحة والبيئة
واصــل البنــك فــي العــام  2017مســاهماته الكبيــرة فــي دعــم القطــاع الصحــي والحفــاظ علــى البيئــة ،حيــث أنهمــا
ً
ـتداما لحيــاة المواطنيــن وقــدرة المجتمــع فــي الحفــاظ علــى الســامة الصحيــة تحقيقـ ًـا
يشــكالن قطاعـ ًـا هامـ ًـا ومسـ

ً
طوعــا أن يســاهم البنــك فــي
لمجتمــع خــال مــن األمــراض تســوده الممارســات الصحيــة ،وكان مــن الواجــب
دعمهــا لمــا يشــكل ذلــك مــن فائــدة كبيــرة علــى المــدى البعيــد وعلــى المســتوى الوطنــي .ومــن أهــم المشــاريع
الصحيــة والبيئيــة للعــام :2017
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ومن الرعايات األخرى في مجال الصحة والبيئة:

من شركاؤنا في قطاع الصحة والبيئة

 .1االستمرار في تقديم الدعم لمؤسسة النداء الفلسطيني الموحد للعام الثاني وذلك بعد افتتاح غرفتي عمليات متخصصة لجراحة.
الوجه والفكين والجمجمة في مجمع فلسطين الطبي.

بلدية رام الله

 .2التبرع لمتطوعي الهالل األحمر الفلسطيني في بلدية العيزرية.

تاسســت بلديــة رام اللــه فــي العــام  ،1908وتســاهم البلديــة فــي االرتقــاء

 .3استمرار تبرع البنك لمركز بيتنا التابع لجمعية أصدقاء المريض الخيرية.
 .4التبرع لمركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان.
 .5التبرع لمستشفى المقاصد.

بمدينــة رام اللــه ،مــن خــال عملهــا فــي مجــاالت تنظيــم المدينــة وفــق
مخطــط تنظيمــي ،والمحافظــة علــى مظهــر ونظافــة المدينــة وإنشــاء
الحدائــق والســاحات والمنتزهــات وتنظيمهــا وإداراتهــا ومراقبتهــا ،ووقايــة
الصحــة العامــة .والمحافظــة علــى الســامة العامــة وتنظيــم المواصــات
والنقــل ،وحمايــة األبنيــة األثريــة ،وتشــجيع النشــاط الثقافــي والرياضــي
واالجتماعــي والمســاهمة فيــه بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة.

 .6رعاية حفل خيري لشبكة مستشفيات القدس الشرقية.
ً
ً
جنبا الى حنب مع أطباء فلسطينيين.
سنويا ألجراء عمليات للمرضى
 .7رعاية بعثة طبية تزور فلسطين
 .8ضمن الشراكة مع مؤسسة المقاصد الخيرية االسالمية ،دعم البنك لحفل انجاز  1000عملية قلب مفتوح لألطفال.

مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد UPA
تأسســت مؤسســة النــداء الفلســطيني الموحــد « »UPAفــي عــام 1978
فــي واليــة نيويــورك بممبــادرة مــن رجــال أعمــال ومهنييــن فلســطينيين
فــي المهجــر لتكــون أول مؤسســة خيريــة فعالــة وتــدار باحتــراف مــن شــأنها
دعــم الشــعب الفلســطيني والمســاهمة فــي رفــع مســتواه االقتصــادي
واالجتماعــي .كمــا تهــدف المؤسســة لتخفيــف معاناة الشــعب الفلســطيني
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفــي مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين
فــي لبنــان واالردن والمســاهمة فــي التطــور االجتماعــي ،واالقتصــادي
والثقافــي طويــل األمــد للمجتمعــات الفلســطينية المختلفــة.
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الثقافة والفنون

الثقافة والفنون
تلعــب الثقافــة الحصــة األكبــر فــي نهضــة المجتمــع وتطــوره ودفــع عجلتــه نحــو الرقــي في شــتى المجــاالت العلمية
والفكريــة واألدبيــة .فهــي إحــدى مقومــات الهويــة الفلســطينية وجــزء مــن مهمــة الحفــاظ علــى ميــراث أجدادنــا.
ولــذا ،ارتــأى البنــك تعزيــز ودعــم النشــاطات والحركــة الثقافيــة فــي فلســطين عبــر دعــم العديــد مــن الرعايــات
لمختلــف الفعاليــات الثقافيــة والمهرجانــات والمعــارض التــي تجســد هويتنــا وتضــيء ذاكرتنــا ،باإلضافــة الــى
تكريــم مبدعينــا ومبتكرينــا وشــعرائنا .ومــن أهــم المشــاريع الثقافيــة للعــام :2017

دعم المتحف الفلسطيني:
ضمــن شــراكة البنــك مــع المتحــف الفلســطيني ،تــم تقديــم دعــم لمعــرض «تحيــا
القــدس» بمشــاركة  47فنانـ ًـا محليـ ًـا ودوليـ ًـا ،مــن خــال مجموعــة خاصــة مــن اإلنتاجــات
واألعمــال الفنيــة والمــواد الصوتيــة والبصريــة ،حيــث هــدف المعــرض الــى تفعيــل
حــراك ثقافــي فنــي حــول مدينــة القــدس .وارتكــز المعــرض علــى أربعــة مقاطــع ،حيــث
أمــا
تنــاول المقطــع األول انبعــاث العولمــة وآثارهــا وقيودهــا فــي مدينــة القــدسّ .
المقطــع ّ
ـطينية وعربيــة وعالميــة
ـال فنيــة فلسـ
ّ
الثانــي فشــمل عرضـ ًـا لمجموعــة أعمـ ٍ
ً
خصيصــا لعرضهــا فــي حدائــق المتحــف .وهــدف المقطــع الثالــث إلــى دعــم
أنتجــت

ســبع مؤسســات مقدســية مدنيــة مجتمعيــة ،مهمشــة ومهــددة لمســاعدتها فــي
تحقيــق احتياجاتهــا .أمــا المقطــع الرابــع واألخيــر فقــد ارتكــز علــى إنتــاج المعرفــة
ً
ً
خاصــا تنــاول حيــاة بعــض أهــم الشــخصيات
جــزءا
مــن خــال إصــدار كتالــوج يضــم
المقدســية .إضافــة الــى ذلــك ،فقــد شــمل المعــرض تنظيــم فعاليــات عديــدة مــن
مخصصــة لألطفــال والعائــات وغيرهــا.
ضمنهــا األيــام المفتوحــة وورشــات فنيــة
ّ
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من شركاؤنا في قطاع الثقافة والفنون
ومن الرعايات األخرى في مجال الثقافة والفنون:
 .1االســتمرار بتقديــم الدعــم لمعهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى ،وذلــك برعايــة العديــد مــن العــروض الثقافيــة والموســيقية مــن ضمنهــا
عروضـ ًـا الوركســترا المعهــد والجوقــة السويســرية هارمونيــا فوســيس فــي كل مــن جامعــة بيرزيــت فــي رام اللــه وكنيســة الدومنيــكان فــي القــدس
ومهرجــان ليالــي الميــاد ومهرجــان البحــر والحريــة.
ً
عروضا تخص الحياة الثقافية في فلسطين.
 .2رعاية مهرجان فلسطين لألدب لعام  ،2017والذي يتضمن
ً
ً
ثقافيــا يهــدف لبنــاء وترســيخ الثقافــة الوطنيــة
اســتثمارا
 .3اســتمرار دعــم البنــك لمركــز يبــوس الثقافــي ،ويعتبــر هــذه الدعــم
الفلســطينية فــي قلــب مدينــة القــدس لتعزيــز مســتوى الحضــور الثقافــي العربــي وتجــذره فــي المدينــة المقدســة

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
تأسســت الفرقــة فــي العــام  ،1979وهــي فرقــة فنيــة
تســتلهم التــراث الفنــي اإلنســاني عمومـ ًـا ،والتــراث العربــي

ً
خصوصــا ،لبنــاء أعمــال فنيــة غنائيــة راقصــة،
الفلســطيني
تجمــع بيــن األصالــة والحداثــة تعمــل مــن خاللهــا علــى
تطويــر الفنــون األدائيــة فــي فلســطين ،وتســاهم فــي
تطويــر الهويــة الثقافيــة الفلســطينية ،و إحــداث التغيــر
فــي اإلنســان والمجتمــع عبــر الممارســة الفنيــة الجماليــة.

 .4استمرار المساهمة في أنشطة فرقة الفنون الشعبية
 .5ضمــن برنامــج التبــادل الثقافــي والتعليمــي بالشــراكة مــع اتحــاد أبنــاء رام اللــه – أمريــكا ،قــدوم وفــد اكاديمييــن مــن الواليــات
المتحــدة الــى فلســطين.
 .6بالشــراكة مــع كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة ،اســتمرار رعايــة كل مــن جائزتــي اســماعيل شــموط للفــن التشــكيلي
وكريمــة عبــود للتصويــر الفوتوغرافــي.

مركز يبوس الثقافي
يعمــل مركــز يبــوس الثقافــي علــى تطويــر الفنــون بمــا
ينســجم مــع التطلعــات الوطنيــة والقيــم اإلنســانية ،وتطوير
وخلــق وضــع اجتماعــي وثقافــي وأخالقــي وإنســاني أفضــل
مبنــي علــى التعدديــة واحتــرام اآلخــر ،ويشــجع االســتثمار
باإلنســان ،ويؤكــد علــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية فــي
فلســطين ومدينــة القــدس ،ويخلــق فرصـ ًـا للعمــل والتحديــث
مــع التركيــز بشــكل أســاس علــى الشــباب واألطفــال.
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مشروع البيارة
واصــل بنــك فلســطين تنفيــذ مشــروع «حدائــق البيــارة» ،فــي جميــع
المحافظــات الفلســطينية ليوفــر مكانـ ًـا آمنـ ًـا لألطفــال يتــاءم مــع احتياجاتهــم
الترفيهيــة وصحتهــم البدنيــة ،بمســاهمة مؤسســات شــريكة فــي داخــل
الوطــن وخارجــه ،منهــا مؤسســة التعــاون ومؤسســة منــى وباســم حشــمه،
حيــث تــم تشــييد  29بيــارة حتــى االن فــي  11محافظــة فلســطينية .وقــد تــم

التنمية والشؤون االقتصادية

تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الترفيهيــة لألطفــال فــي عــدد مــن البيــارات.

وعالقات المغتربين

ً
خططــا لمشــاريع تســاهم فــي تعزيــز النمــو ،والتخفيــف
تتشــعب الجوانــب التنمويــة فــي فلســطين لتشــكل
مــن حــدة البطالــة .أمــا خــارج الوطــن ،فقــد طالــت يــد البنــك لتشــمل تقديــم دعــم للفعاليــات التــي تســتقطب
فلســطينيين مغتربيــن إلحــداث نقلــة نوعيــة علــى صعيــد تطويــر االقتصــاد والمشــاريع األخــرى .ومــن أهــم
مشــاريع التنميــة والشــؤون االقتصاديــة وعالقــات المغتربيــن للعــام :2017
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ومن الرعايات األخرى في مجال التنمية والشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين

 .1اســتمرار التبــرع لمعهــد أبحــاث السياســات اإلقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) ،حيث تعمــل فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة وتعزيــز المشــاركة
العامــة فــي صياغــة القــرارات والسياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي فلســطين.
 .2تقديــم الرعايــة لبرنامــج « اعــرف تراثــك « والــذي شــمل زيــارة ضــم  30شــاب وشــابة مــن ســبعة دول مــن حــول العالــم
ضمــن الشــراكة مــع مؤسســة األراضــي المقدســة المســيحية المســكونية.
 .3رعاية مؤتمر المغتربين ضمن اتفاقية البنك مع اتحاد أبناء رام الله – أمريكا.
 .4استمرار رعاية الحفل الخيري «المقلوبة» في تشيلي ،والذي يذهب جزء من ريعه لدعم مشاريع ومبادرات تخص األطفال في فلسطين.
 .5رعايــة مؤتمــر ديــوان الموظفيــن بعنــوان «المؤتمــر الدولــي المشــترك  2017حــول االدارة العامــة تحــت الضغــط» والــذي عقــده ديــوان
الموظفيـ�ن العـ�ام والرابطـ�ة الدوليـ�ة لمـ�دارس ومعاهـ�د االداةرة IASIAوشــبكة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لبحــوث اإلدارة العامــة �MENA
.PAR
 .6استمرار دعم مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
 .7التبرع لمركز بيتنا للمسنين التابع لمؤسسة كاريتاس القدس.

من شركاؤنا في قطاع التنمية والشؤون اإلقتصادية وعالقات المغتربين
مؤسسة التعاون
تأسســت فــي فــي جنيــف كمؤسســة أهليــة غيــر ربحية عــام ،1983
فــي ظــل واقــع صعــب واجهــه الفلســطينيون فــي الوطــن وفــي
الشــتات جــراء االحتــال ،بهــدف دعــم وتعزيــز صمــود الشــعب
الفلســطيني .وتعمــل علــى تمكيــن االنســان الفلســطيني
وتعزيــز الهويــة ،وقيــم الحريــة والديمقراطيــة وســائر القيــم
االنســانية ،والحفــاظ علــى إرثــه الحضــاري ،وإبــراز مكانتــه الفريــدة،
وإطــاق الطاقــات االبداعيــة للشــباب والنســاء واألطفــال ،مــع
توفيــر الفــرص المتكافئــة لجميــع شــرائح المجتمــع الفلســطيني
لتفعيــل هــذه القــدرات بتميــز وإبــداع ،وتجــاوز العقبــات التــي يضعهــا
االحتــال أمــام كافــة أوجــه الحيــاة.

معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني

(ماس)

هــو مؤسســة وطنيــة فلســطينية مســتقلة غيــر ربحيــة للبحــوث
التطبيقيــة ذات النوعيــة المتميــزة فــي مجــال القضايــا والسياســات
االقتصاديــة وأبعادهــا االجتماعيــة ،وقــد تــم تأسيســه فــي أيــار
ً
عامــا،
 .1994ويتميــز المعهــد ،الــذي مضــى علــى تأسيســه 20
قــام خاللهــا بإصــدار أكثــر مــن مئتيــن وتســعين دراســة ،بالتزامــه
باالســتقاللية والحيــاد األكاديمــي وســعيه الــدؤوب لالرتقــاء بجــودة
البحــث والتحليــل االقتصــادي ،وبــدوره المتنامــي فــي التنميــة
االقتصاديــة فــي فلســطين.
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قــدم البنــك رعايتــه لبرنامــج «وجــد» الــذي صمــم لمســاعدة أيتــام الحــرب األخيــرة عــام  2014علــى قطــاع غــزة ،والــذي يهــدف الــى تقديــم الرعايــة
الشــاملة والمســتدامة لنحــو  2,128مــن األطفــال األيتــام الذيــن فقــدوا أحــد الوالديــن أو العائلــة بأكملهــا نتيجــة العــدوان علــى القطــاع .وتشــمل
المجــاالت التــي يغطيهــا المشــروع؛ التعليــم والصحــة والتدريــب والتأهيــل ،وغيرهــا .حيــث تقــوم مؤسســة التعــاون بتنفيــذ المشــروع بدعــم مــن
صنــدوق قطــر للتنميــة ومســاهمة بنــك فلســطين وصنــدوق الحــاج هاشــم عطــا الشــوا للوقــف الخيــري.

المساعي اإلنسانية
اســتمر البنــك فــي تقديــم المســاهمات اإلنســانية داخــل الوطــن وخارجــه ،ليتبنــى عــدة برامــج
ومشــاريع وشــراكات وذلــك مــن خــال الشــراكة مــع جمعيــات خيريــة ومؤسســات مجتمعيــة تكفــل
األيتــام واألطفــال وذوي االحتياجــات الخاصــة ومســاعدة الحــاالت االجتماعيــة .ومــن أهــم مشــاريع
المســاعي االنســانية للعــام : 2017

ومن الرعايات األخرى في مجال المساعي اإلنسانية
.1تنظيم مجموعة من اإلفطارات الرمضانية لأليتام في مختلف مدن الضفة وغزة.
 .2االستمرار في الشراكة الخيرية مع جمعية عطاء فلسطين التي تقدم خدمات إنسانية وإغاثية في مختلف محافظات الوطن.
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من شركاؤنا في قطاع المساعي اإلنسانية:
مؤسسة كاريتاس القدس
هــي مؤسســة إنســانية تنمويــة تنفــذ الخدمــات االجتماعيــة فــي
األراضــي المقدســة .تأسســت عــام  .1967ومــع مــرور الزمــن ،كبــرت
المؤسســة وأخــذت علــى عاتقهــا مســؤوليات كثيــرة على صعيــد البرامج
والتنفيــذ .حتــى أصبحــت اآلن تعمــل مــع أكثــر مــن  30000مســتفيد مــن
أالف العائــات المحتاجــة فــي المناطــق المحتلــة.

تمكين المرأة

جمعية عطاء فلسطين الخيرية
هــي جمعيــة غيــر ربحيــة ،تعمــل فــي بالبرامــج اإلغاثيــة والثقافيــة.
وتمكنــت بمســاعدة مجموعــة مــن المتبرعيــن علــى خلــق مؤسســة
تطوعيــة أهليــة مهنيــة قــادرة علــى العطــاء .وتجنيــد عــدد كبيــر مــن
المتطوعيــن والمتطوعــات ألداء جــزء كبيــر مــن خدمات الجمعيــة اإلغاثية،

تمكين المرأة

شــكل االهتمــام بالمــرأة الفلســطينية اســتراتيجية هامــة مــن اهتمــام البنــك ونشــاطاته التــي هدفــت
ـا
لتشــجيعها علــى المشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة بقطاعاتهــا المختلفــة .ففضـ ً
عــن إطــاق برامــج مصرفيــة وماليــة تســاعدها علــى الدخــول فــي معتــرك الحيــاة اإلقتصاديــة ،قــام البنــك
بتنفيــذ حمــات لتوعيتهــا بمختلــف المجــاالت الثقافيــة والصحيــة واالجتماعيــة وغيرهــا ،والــذي انعكــس
إيجابـ ًـا علــى المجتمــع بكافــة قطاعاته .ويــرى البنــك بــأن تطــور المجتمعــات يأتــي عبــر تمكيــن المــرأة وإتاحــة
المجــال لــدور أكبــر للنســاء للمشــاركة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة .مــن أهــم
مشــاريع تمكيــن المــرأة للعــام :2017
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إطالق حملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي
برعايــة بنــك فلســطين وبرنامــج فلســطينية ،انطلقــت حملــة التوعيــة العربيــة الموحــدة للكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي بعنــوان «انــت
بتكملينــا ...افحصــي وطمنينــا» بالشــراكة مــع مركــز دنيــا ألورام النســاء وبرنامــج العــون واألمــل لرعايــة مرضــى الســرطان والتــي شــملت اطــاق
الحملــة فــي مدينــة نابلــس والمشــاركة فــي ماراثــون غــزة الخــاص بالحملــة ،إضافــة إلــى رعايــة ســباق اليــوم الــوردي النســائي للعــام الثانــي
علــى التوالــي ،وذلــك دعمـ ًـا للجهــود التوعويــة لمكافحــة مــرض ســرطان الثــدي ،وضمــن فعاليــات شــهر أكتوبــر التوعــوي بمــرض ســرطان الثــدي،
ـا عــن المشــاركة فــي عشــاء أكتوبــر الــوردي الخيــري فــي مدينــة غــزة.
فضـ ً

ومن الرعايات األخرى في مجال تمكين المرأة
 .1إعادة تأهيل حديقة خاصة ألطفال الحضانة وتجهيزها لتوفير بيئة آمنة ومريحة لألطفال بالشراكة مع جمعية سيدات أريحا الخيرية.

من شركاؤنا في مجال تمكين المرأة:
جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان
هــي جمعيــة صحيــة إجتماعيــة فلســطينية غيــر ربحيــة ،أنشــأت فــي غــزة منــذ تســع ســنوات
ً
وتحديــدا النســاء المصابــات
وتتخصــص فــي تقديــم المســاعدة للمرضــى بكافــة المناحــي
بســرطان الثــدي والجمعيــة هــى األولــى فــي فلســطين وتعمــل علــى تحســين جــودة الحيــاة
لمريضــات الســرطان .وتقــدم خدماتهــا لـــ  3500مريضــة بالســرطان مــن خــال برنامــج الدعــم
النفســي واإلجتماعــي والرعايــة التلطيفيــة ،بجانــب برامــج للتوعيــة مــن بأهميــة الكشــف المبكــر
لســرطان الثــدي ،وتوفيــر المســتلزمات الصناعيــة البديلــة ،وتقديــم أنــواع مــن األدويــة الخاصــة.

جمعية سيدات اريحا الخيرية
تأسســت الجمعيــة عــام  1963بمبــادرة مجموعــة مــن النســاء شــديدات االهتمــام
بالعمــل الخيــري مــن اجــل النهــوض بالمــرأة ليكونــوا جـ ً
ـزءا مــن نســاء الوطــن المعطــاءات
فــي كافــة المجــاالت الخدماتيــة فــي المجتمــع بمــا يتالئــم ومراحــل التغييــر والنمــو
االجتماعــي .وتهــدف الجمعيــة الــى خلــق أســرة متوازنــة صحيـ ًـا وماديـ ًـا ونفسـ ً
ـيا ودعــم
المــرأة والنهــوض بهــا وتعزيــز دورهــا وتمكينهــا مــن الوصــول الــى أماكــن صنــع القــرار.
باإلضافــة الــى المســاهمة فــي رفــع المســتوى التعليمــي والمشــاركة فــي عمليــة
التكافــل االجتماعــي ،والعمــل علــى توعيــة وارشــاد المــرأة قانونيـ ًـا واجتماعيـ ًـا ،وحمايتهــا
مــن العنــف المجتمعــي واســتهداف فئــة النســاء المهمشــات.

مركز دنيا ألورام النساء
يقــدم دنيــا الخدمــات التشــخيصية المتميــزة فــي فلســطين التــى تســاعد علــى تشــخيص
األورام فــى المراحــل المبكــرة مــا يعنــي نســب شــفاء عاليــة مــن خــال إجــراء فحوصــات:
أخــذ الخزعــة مــن الثــدي بمســاعدة األلتراســاوند .وضــع عالمــة لمســاعدة الجــراح علــى
تحديــد مــكان الــورم قبــل العمليــة .وضــع عالمــة لتحديــد مــكان الــورم قبــل العــاج
الكيمــاوي وتنظيــر عنــق الرحــم وأخــذ خزعــة مــن عنــق الرحــم.
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