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واصل بنك فلسطين تقديم إسهاماته المجتمعية وعطائه تجاه المشاريع التنموية في مختلف
قطاعاتها في فلسطين وخارجها تماشياً مع مجموعة قيم البنك في دعم نهج االستدامة في
النمو وفي تحمل مسؤولياته المجتمعية .ونظراً للحاجات المتزايدة للمجتمع ،ورغبة البنك
في دعم المزيد من المشاريع التنموية في فلسطين ،فقد رفع البنك من نسبة مساهمته
للمسؤولية االجتماعية للعام  2015بما يعادل  % 1لتصل الى  % 6من األرباح االجمالية لتكون
تقليداً سنويًا للسنوات القادمة.

وتتركز مساهمات البنك السنوية في قطاعات مختلفة منها؛ التعليم والشباب واالبداع،
والرياضة ،والصحة والبيئة ،الثقافة والفنون ،والتنمية والشؤون االقتصادية وعالقات
المغتربين والمساعي اإلنسانية ،وتمكين المرأة .كما عمل البنك على تشجيع موظفيه
على العمل التطوعي ،من خالل المشاريع التنموية والمبادرات االنسانية التي يقودها مع
المؤسسات الشريكة.

يعتبر قطاع التعليم والشباب واالبداع من المقومات الرئيسية لتطور الدول وتعزيز حضورها الراقي حول العالم .ومن
هذا المنطلق ،أبدى بنك فلسطين اهتماماً واضحاً بالتعليم ودعم الشباب وابداعاتهم ليكون لهذا الجانب الحصة االكبر
من مساهمات البنك ،حيث عمل البنك على دعم ابداعات الشباب وتشجيعهم على فكرة االبتكار والتطوير والريادة وزيادة
المعرفة عبر تزويدهم بالمعلومات وتشجيعهم على االبداع والتفكير ومواكبة التطورات الحديثة حول العالم.
وقد كان لهذه المساهمات أثرها الواضح في فتح آفاق جديدة ،وتعزيز مسيرة التعليم للشباب الفلسطيني بكافة مستوياتها،
ليكونوا بناة فاعلين وقادرين على تحمل المسؤولية للنهوض بمجتمعنا في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والفنية .ومن أهم المشاريع التعليمية الذي رعاها البنك للعام :2015

التعليم والشباب واإلبداع

ومن الرعايات األخرى في مجال التعليم
دعم برنامج «نهج» الخاص لتعزيز االبداع والتفكير لدى
طالب المدارس االعدادية في مدينة القدس.
تقديم تبرع لمؤسسة الرئيس محمود عباس التي تقوم
بتقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية
العامة في لبنان

االستمرار بتنفيذ برنامج «زمالة»
وهو برنامج أطلقه البنك لتطوير التعليم والكادر البشري في
الجامعات الفلسطينية بجميع تخصصاتها عبر ابتعاثهم في
زيارات مهنية وتدريبية الى الخارج لرفع مستوى االداء وتحقيق
توجهات عملية لدى الطالب النخراطهم في سوق العمل وتلبية
االحتياجات المطلوبة من الكفاءات البشرية .وخالل العام
الماضي ،استفاد من المشروع  46مدرساً ومحاضراً في مختلف
جامعات الوطن ،وفي تخصصات مختلفة منها العلوم اإلنسانية
واالقتصاد واآلداب وغيرها.

الرياضة
تسهم الرياضة بشكل كبير في تعزيز الصورة الحضارية للمجتمع الفلسطيني في مختلف دول العالم ،باعتبارها لغة مشتركة
بين الشعوب ،ومن هذا المنطلق ،قام البنك بتقديم دعمه ورعايته لهذا القطاع بما يشمل النوادي والبطوالت الرياضية،
والمباريات الدولية مع منتخباتنا الفلسطينية وغيرها .من أهم المشاريع الرياضية التي رعاها البنك للعام :2015

رعاية بنك فلسطين للكرة النسوية
اهتم بنك فلسطين في العام الماضي برعاية الكرة النسوية،
ومن بينها رعاية بطولة الدوري النسوي العام ،والذي يشكل
البطولة الرئيسية لكرة القدم النسوية في فلسطين،
بمشاركة األندية النسوية ،وتأتي هذه المبادرة انسجام ًا مع
سياسة البنك بتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية ودعمها في
مختلف مجاالت الحياة.

ومن الرعايات األخرى في مجال الرياضة
رعاية المنتخب الوطني ضمن مشاركته في بطولة كأس أمم
آسيا
رعاية البنك للمباراة الرئيسية لتتويج بطل كأس فلسطين بين
نادي أهلي الخليل ونادي اتحاد الشجاعية وتقديم دعم مالي
للناديين.

الصحة والبيئة

واصل البنك في العام  2015مساهماته الكبيرة دعماً للقطاع الصحي والحفاظ على البيئة ،حيث أنهما يشكالن قطاعاً هام ًا
ومستداماً لحياة المواطنين وقدرة المجتمع على الحفاظ على السالمة الصحية تحقيقاً للنمو ومضاعفة االنتاجية ،وكان من
الواجب طوع ًا أن يساهم البنك في دعمها لما يشكل ذلك من فائدة كبيرة على المدى البعيد وعلى المستوى الوطني .ومن
أهم المشاريع الصحية التي رعاها البنك للعام :2015

حملة «بدي أسمع»
وهي حملة أطلقها البنك بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني لمساعدة الحاالت ذوي االعاقة السمعية لجمع
 1000سماعة أذن للحاالت االجتماعية ،في حين التزم البنك
بالتبرع بـ  100ألف دوالر ،باإلضافة الى تكاليف الحملة
االعالمية الخاصة بتشجيع المواطنين على التبرع للحملة.

ومن الرعايات األخرى في مجال الصحة والبيئة
تقديم دعم مالي لمستشفى المقاصد لتعزيز صموده
وتقديم الخدمات الصحية المتميزة له في قلب مدينة
القدس

الثقافة والفنون
تلعب الثقافة الحصة االكبر في نهضة المجتمع وتطوره ودفع عجلته نحو الرقي في شتى المجاالت العلمية والفكرية واالدبية .فهي
إحدى مقومات الهوية الفلسطينية وجزء من مهمة الحفاظ على ميراث أجدادنا .ولذا ،ارتأى البنك تعزيز ودعم النشاطات والحركة
الثقافية في فلسطين عبر دعم العديد من الرعايات لمختلف الفعاليات الثقافية والمهرجانات والمعارض التي تجسد هويتنا وتضيء
ذاكرتنا ،باإلضافة الى تكريم مبدعينا ومبتكرينا وشعرائنا .ومن أهم المشاريع الثقافية التي رعاها البنك للعام :2015

االستمرار باتفاقية الشراكة مع مركز رواق الثقافي
واصل البنك تنفيذ اتفاقية مع مركز رواق للتراث المعماري
والذي يعمل على ترميم المباني التاريخية المميزة في
فلسطين للمساهمة في الحفاظ عليها وتعزيز وجودها
كأماكن تاريخية وحضارية فلسطينية ،عبر مشاريع تو ّثق
المواقع المعمارية التراثية في فلسطين ،كما قدم البنك هذا
العام رعايته لحفل عشاء خيري للمركز أحياه فرقة الثالثي
جبران ،وذلك لجمع تبرعات لترميم مواقع تراثية ِل 150
قرية فلسطينية.

ومن الرعايات األخرى في مجال الثقافة والفنون:
رعاية معرض اكسبو ميالن للثقافة العالمية لعام  2015والذي
شاركت فيه فلسطين بتنظيم من مركز التجارة الفلسطيني
(بال تريد)
االستمرار بتقديم الدعم لمعهد ادوارد سعيد الوطني
للموسيقى ،والذي قام بإنشاء مجموعة أوركسترا وطنية
للشباب.
رعاية مجموعة من المهرجانات الثقافية التي كرست الهوية
الفلسطينية واستعادت تاريخ وعراقة شعبنا الفلسطيني.

التنمية والشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين
تتشعب الجوانب التنموية في فلسطين لتشكل خطط ًا لمشاريع تساهم في تعزيز النمو ،والتخفيف من حدة البطالة .أما خارج
الوطن ،فقد طالت يد البنك لتشمل تقديم دعم للفعاليات التي تستقطب فلسطينيين مغتربين ومستثمرين في العالم العربي
ايض ًا ،إلحداث نقلة نوعية على صعيد تطوير االقتصاد والمشاريع األخرى ،ومن أهم المشاريع التي رعاها البنك في هذا المجال في
العام :2015

مشروع البيارة
واصل بنك فلسطين تنفيذ مشروع «حدائق البيارة» ،في
جميع المحافظات الفلسطينية ليوفر مكان ًا آمن ًا لألطفال
يتالءم مع احتياجاتهم الترفيهية وصحتهم البدنية.
بمساهمة مؤسسات شريكة في داخل الوطن وخارجه،
منها مؤسسة التعاون ومنى وباسم حشمه ومؤسسة جورج
ورواندا سالم .ومن الحدائق التي تم إنشاؤها هذا العام؛
حديقة أطفال في حي الطيرة بمدينة رام اهلل وحديقة
أخرى في قرية قطنة قضاء مدينة القدس ،فيما تم تجهيز
بيارات أخر في كل من مدينة أريحا وبلدة قباطية قضاء
جنين وبيرزيت.

ومن الرعايات األخرى في مجال التنمية والشؤون االقتصادية
وعالقات المغتربين
تقديم دعم لمشروع صيانة المدارس الحكومية في قطاع غزة عبر
برنامج صندوق األمم المتحدة االنمائي لثالث سنوات
رعاية مشروع بناء القدرات المهنية ألبناء الصيادين في مجال
صناعة وصيانة سفن الصيد لمساعدة الصيادين في قطاع غزة في
ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها

المساعي االنسانية
في المجاالت اإلنسانية ،استمر البنك في تقديم المساهمات اإلنسانية داخل الوطن وخارجه ،ليتبنى عدة برامج ومشاريع وشراكات
مع جمعيات خيرية ومؤسسات مجتمعية تكفل األيتام واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة ومساعدة الحاالت االجتماعية .ومن أهم
المشاريع التي رعاها البنك في هذا المجال في العام :2015

رعاية برنامج «وجد» لكفالة أيتام الحرب األخيرة على
غزة
قدم البنك رعايته لبرنامج «وجد» الذي صمم لمساعدة
أيتام الحرب األخيرة عام  2014على قطاع غزة ،والذي يهدف
الى تقديم الرعاية الشاملة والمستدامة لنحو  2,128من
األطفال األيتام الذين فقدوا أحد الوالدين أو العائلة بأكملها
نتيجة العدوان على القطاع .وتشمل المجاالت التي يغطيها
المشروع؛ التعليم والصحة والتدريب والتأهيل ،وغيرها.
حيث تقوم مؤسسة التعاون بتنفيذ المشروع بدعم من
صندوق قطر للتنمية ومساهمة من بنك فلسطين وصندوق
الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري

ومن الرعايات األخرى في مجال المساعي اإلنسانية
تنظيم مجموعة من اإلفطارات الرمضانية لأليتام في مختلف
مدن الضفة وغزة بمشاركة اكثر من  3000يتيم
االستمرار في الشراكة الخيرية مع جمعية عطاء فلسطين
التي تقدم خدمات انسانية للفقراء في مختلف محافظات
الوطن

تمكين المرأة
احتلت المرأة الفلسطينية حيزاً هاماً من اهتمام البنك ونشاطاته التي هدفت لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الحياة
االجتماعية واالقتصادية بقطاعاتها المختلف .ففض ً
ال عن إطالق برامج مصرفية ومالية تساعدها على الدخول في معترك الحياة
االقتصادية ،قام البنك بتنفيذ حمالت لتوعيتها بمختلف المجاالت الثقافية والصحية واالجتماعية وغيرها ،والذي انعكس إيجاباً على
المجتمع بكافة قطاعاته .ويرى البنك بأن تطور المجتمعات يأتي عبر تمكين المرأة وإتاحة المجال لدور أكبر للنساء للمشاركة في
مختلف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية .ومن أهم المشاريع التي رعاها البنك في هذا المجال في العام :2015

إطالق حملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان
الثدي»
أطلق البنك للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع مركز
دنيا التخصصي ألورام النساء التابع لمؤسسة لجان
العمل الصحي في رام اهلل وجمعية العون واألمل في
غزة حملة توعوية متميزة تحت عنوان «ألنك بتهمينا،
وحياتك غالية علينا ..حملة اكتوبر للكشف المبكر عن
سرطان الثدي» .وأتت هذه الحملة في إطار الحملة
العالمية السنوية لمكافحة هذا الورم والحد منه ومن
مضاعفاته

ومن الرعايات األخرى في مجال تمكين المرأة
تقديم دعم لمنتدى سيدات األعمال للمساهمة في
تعزيز دور المرأة الفلسطينية في الحياة االقتصادية
رعاية البنك للمتسابقة نور داود في سباقات الفورميوال
 2وتمثيلها لفلسطين في المحافل الدولية

