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السيدات والسادة المحترمون،
يسرني أن أضع بين أيديكم نسخة من التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية لبنك فلسطين ،والتي تعرض بعض نشاطات البنك
خالل العام  ،2014وتسرد جانباً مضيئاً من مسيرة البنك ،ومساهمته في تلبية احتياجات مجتمعنا.
لقد تعزز جانب المسؤولية االجتماعية في بنك فلسطين و شكل جز ًء أساسياً من رسالته السامية ،بهدف مساعدة أبناء شعبنا،
وخدمة مجتمعنا الفلسطيني ،وأصبح تخصيص البنك لـ  % 5من أرباحه السنوية الصافية ،تقليداً سنوياً للمساهمة في دعم
القطاعات التنموية المختلفة كالتعليم والشباب واالبداع ،الرياضة ،الصحة والبيئة ،الثقافة والفنون ،التنمية والشؤون االقتصادية
وعالقات المغتربين ،المساعي اإلنسانية ،وتمكين المرأة .كما عزز البنك من تحفيز الموظفين على العمل التطوعي ،من خالل
المشاركة في عدد من المبادرات االنسانية والنشاطات المختلفة.
وبرغم الظروف االستثنائية التي مرت بها فلسطين خالل العام الماضي  ،2014والتي شهدت بعض الصعوبات السياسية
واالقتصادية ،وحرباً قاسية على أهلنا في القطاع والتي أثرت على الظروف المعيشية واالنسانية هناك ،فقد اكد البنك على
االستمرار في نهجه االنساني والتنموي .فخالل الحرب ،قام البنك وموظفوه بالتبرع بـ  300,000دوالر ،وجمع من خالل شبكة
فروعه وصرافاته اآللية وخدماته اإللكترونية وشبكة عمالئه ومستثمريه محلياً وعالمياً ما يقارب  1مليون دوالر من التبرعات
لحملة “فلسطين في القلب” ،التي وفرت المساعدة الطبية الالزمة لدعم المستشفيات في قطاع غزة وبعض مستشفيات القدس
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التي استقبلت الجرحى من قطاع غزة ،باإلضافة إلى المواد الغذائية واإلغاثية ومستلزمات النظافة للضحايا النازحين ،ومشاريع الدعم
النفسي لألطفال ،ودعم المدارس ومراكز اللجوء والنازحين.
كما استكمل البنك تنفيذ برنامج “زمالة” للمساهمة في تطوير ورفع كفاءة التعليم الجامعي في فلسطين ،من خالل تطوير خبرات
األساتذة والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية ،حيث تم ابتعاث  46استاذاً ليقوموا بعمل دراسات في مختلف التخصصات .ولم
تقتصر جهوده عند هذا الحد ،فقد كان للطفولة والبيئة جانباً من نشاطاتنا المتعددة ،حيث قام البنك بالتعاون مع شركائه وضمن
مشروع “حدائق البيارة” إلى إنشاء سبع حدائق ترفيهية جديدة لألطفال في عدد من محافظات الوطن ليصل العدد الكلي لهذه
الحدائق إلى  17حديقة .كما يجري العمل إلنشاء ما يزيد عن عشرة حدائق أخرى في مناطق مختلفة.
وقد بلغت مساهمة البنك في المسؤولية االجتماعية خالل العام  2014ما نسبته  % 5.39من أرباحه الصافية ،لتصل إلى ما قيمته
 2,292,806دوالر أميركي .حيث قام بتطوير عدد من المشاريع التنموية التي يقودها مع المؤسسات الشريكة ،إلى جانب االحتياجات
الخاصة ببرنامج «فلسطين في القلب».
وتتويجاً لهذه المساهمات ،منحت مجلة  emeafinanceالعالمية برنامج المسؤولية االجتماعية في بنك فلسطين جائزة أفضل برنامج
للمسؤولية االجتماعية على مستوى الشرق األوسط ،لينفرد البنك وألول مرة بالحصول على هذه الجائزة من المجلة العالمية المذكورة.
حيث كان لهذه النشاطات التي نفذها البنك ضمن مسؤوليته االجتماعية ،دورها في تعزيز ثقة المواطنين والعمالء بخدمات البنك،
وتشجيعا للتعامل معه النخراطه بمتطلبات المجتمع اإلنسانية والمهنية .مؤكدين لكم مواصلتنا العمل لخدمة مجتمعنا بكل ما
أوتينا من إمكانيات لنصل إلى وطن مزدهر ومستقبل مشرق لمجتمعنا وشبابنا وأطفالنا لنكرس الشعار الذي رفعناه دائماً وهو
“مسؤوليتنا خدمة مجتمعنا”.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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التعليم والشباب واإلبداع
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برنامج زمالة
يعتبر مشروع «زمالة» من أهم المشاريع الريادية التي أطلقها البنك بالشراكة مع مؤسسة التعاون لتطوير التعليم
الجامعي في فلسطين ،من خالل تطوير خبرات األساتذة والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية ،خاصة في عدد من
المجاالت المالية والمصرفية واالقتصادية والقانونية والتكنولوجية .وذلك عبر ابتعاثهم في زيارات مهنية وتدريبية
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 .وقد
قمنا بتقديم  46منحة دراسية للعام الماضي ألساتذة الجامعات في عدد كبير من التخصصات ضمن مشروع «زمالة»،
منها؛ الطب ،واالقتصاد ،وتكنولوجيا المعلومات وغيرها .وقد تم توقيع اتفاقيات تعاون مع  13جامعة فلسطينية.
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تقديم منح دراسية لعدد من طالب
الجامعة العربية األمريكية
قدم «بنك فلسطين» مساهمات مالية لعدد من طلبة الجامعة العربية
األميركية ،كمنح لمساعدة عدد من الطلبة المحتاجين في استكمال
دراستهم الجامعية.

التبرع لجامعة بيت لحم بمناسبة اليوبيل 40
نظمت جامعة بيت لحم عدداً من النشاطات والفعاليات المختلفة برعاية من بنك فلسطين ،بمناسبة احتفاالتها باليوبيل األربعيني
للجامعة.

التبرع إلدارة المعاهد األزهرية في فلسطين
قدم بنك فلسطين تبرعا ماليا لإلدارة العامة للمعاهد األزهرية في مدينة غزة ،وذلك من أجل تمكينها من تشطيب الفرع الثاني للمعهد
في محافظة خانيونس ،وشراء أثاث لفرع المعهد في مدينة غزة .ويهدف البنك من خالل هذا الدعم تمكين المعاهد األزهرية من القيام
بدورها في مجاالت التعليم وتعزيز المعاني اإلنسانية السامية في المجتمع الفلسطيني.
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زيارة علمية لطالب كلية دار الكلمة للفنون والثقافة لألردن
شارك وفد من طلبة وأساتذة كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة بزيارة الى االردن بهدف التعرف على الفن والفنانين العرب
هناك .بتمويل من بنك فلسطين ،حيث أن هذا المشروع هو جزء من التجربة التعليمية لطلبة السنة الثانية للفن المعاصر في الكلية
الجامعية ،وهو استمرار لمشروع ابتدأ في عام  ،2013حيث سيتم عقد النشاط سنوياً لطلبة الدبلوم والبكالوريوس في الفن المعاصر.
كما قدم البنك تبرعا من أجل طباعة حوالي  20كتاباً أنتجتها الكلية في مدينة بيت لحم ،حيث ساهم هذا التبرع في مساعدة الكلية
على تطوير المراجع البحثية والتعليمية لديها.

مشروع المكتبة المتنقلة
وقع بنك فلسطين اتفاقية لتنفيذ مشروع المكتبة المتنقلة المخصصة
لألطفال في قطاع غزة مع مؤسسة عبد المحسن القطان ،وتشمل
االتفاقية شراء باص وتجهيزه بكافة التجهيزات الالزمة للمكتبة
المتن ّقلة ،ليتجول في مختلف أنحاء القطاع ،مركزاً على المناطق
المحرومة والمهمشة ،محم ً
ال بالكتب القيمة ،ومترافقاً مع تنفيذ
مجموعة واسعة ومنوعة من األنشطة الثقافية والترفيهية لألطفال.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في توسيع اآلفاق الثقافية
والفنية واإلبداعية لدى األطفال ،من خالل تعزيز عادة حب
القراءة والتعلم الذاتي بين األطفال في المناطق المهمشة،
ورفع مستوى تقدير الفنون لديهم ،وتوفير بيئة تفاعلية تربوية
لنموهم.
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مؤسسة إنجاز فلسطين
قدم البنك مساهمته السنوية لمؤسسة انجاز فلسطين التي تهدف الى تعزيز الفرص االقتصادية لدى الشباب الفلسطيني عن
طريق تقديم سلسلة دورات تعليمية اقتصادية ذات طابع عملي من خالل المدارس والجامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات
من القطاع الخاص ،وتتميز برامج انجاز بالقدرة على تنمية قدرات الطالب القيادية وتلبية احتياجاتهم من المعلومات والخبرات
العصرية مما يزيد من سرعة وتيرة االبداع لديهم ،باإلضافة الى تأهيلهم لدخول بيئة المشاريع وعالم األعمال .كما توضح لهم
عمليا كيفية تفعيل الثروة المعرفية وادارتها.
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مشاركة جامعة األزهر في مسابقة محكمة الجنايات
الدولية والحصول على جائزة دولية في الهاي
حصل فريق فلسطين من جامعة األزهر على جائزة ضمن مسابقة محكمة
الجنايات الدولية ،والتي يجري تنظيمها في مدينة الهاي بهولندا ،تقديراً لحجم
المعاناة التي تكبدها أثناء خروجه من قطاع غزة من أجل الوصول الى مقر انعقاد
المسابقة في الهاي ،والمشاركة الفاعلة في المسابقة الدولية .حيث قررت إدارة
المسابقة منح الجائزة للفريق الفلسطيني ،وهي جائزة الصمود في مواجهة
التحديات ،لتشكل سابقة هي األولى من نوعها.

مشاركة وفد من الشباب الفلسطيني في مسابقة
هولت برايز العالمية
قدم البنك دعمه لمجموعة من الشباب الفلسطيني الريادي للمشاركة بالتصفيات
النهائية لجائزة هولت “ ”Hult Prizeالعالمية والتي تعقد سنوياً في العاصمة
البريطانية لندن .وتتخصص المسابقة في مجال ايجاد حلول ألصعب التحديات
االجتماعية في عالمنا ،وهي من أكبر المسابقات الطالبية في العالم التي يتحدى
الطالب بعضهم للوصول إلى تمويل تأسيسي بقيمة مليون دوالر أمريكي.
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مسابقة Startup Weekend
واصل بنك فلسطين دعمه ورعايته لفعاليات مسابقة  Startup Weekendفلسطين  2014التي أقيمت في مدينة
غزة ،وتهدف الى جمع المبرمجين والمطورين والمستثمرين المهتمين بالمجال التقني والتكنولوجي ،لعرض
مبادراتهم الريادية والتواصل أمام لجنة تحكيم متخصصة ،وشركات فلسطينية كبيرة .علما بأن هذه الفعالية،
هي فعالية عالمية تحدث في اكثر من  150دولة في العالم ،لتسهم بشكل جلي في تعزيز البيئة التكنولوجية في
فلسطين.
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مشروع انتاج قصة قصيرة لألطفال بالشراكة مع مؤسسة تامر
للتعليم المجتمعي
قدم البنك مساهمته في مشروع إلنتاج قصة قصيرة مخصصة لألطفال وهي من تأليف الكاتبة
الكويتية من أصل فلسطيني هدى الشوا ،وقامت بعمل رسوماتها يارا بامية ،حيث عمل على تحضيرها
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ،ويهدف البنك من خالل دعمه الى تشجيع األطفال على القراءة وتعزيز
مستوياتهم المعرفية واالبداعية ،ال سيما وأنه تم تنظيم فعاليات لقراءة القصة في عدد من الحدائق
الترفيهية لألطفال ،ضمن مشروع البيارة الذي ينفذه البنك في عدد من قرى فلسطين ،كما أن قصة
البيارة كانت مرتبطة بالمشروع لتعزيز تفاعل األطفال وزيادة حبهم للبيارة.
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المشاركة في دعم مكتبات األطفال في غزة
قدم بنك فلسطين مساهمته لدعم الحملة التي نظمتها مدارس الفرندز لدعم مكتبات االطفال في قطاع
غزة ،وتأتي هذه المبادرة انطالقاً من مسؤوليته االجتماعية ،وانسجاما مع رؤيته بضرورة العمل على
تشجيع القراءة لدى االطفال وتطوير مستويات علومهم وإدراكهم للثقافة والعلوم في كافة المستويات
الدراسية .كما تعتبر مكتبات األطفال في غزة من الجوانب المثالية المميزة التي تقدم خدمات تعليمية
بأنماط عصرية وحديثة ألجيال المستقبل.
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تبرعات ورعاية حفالت تخرج للمدارس والطلبة المتفوقين
قدم البنك رعايته الرئيسية لعدد من حفالت التخرج للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بعدد من محافظات الوطن ،ومنها ما يلي:
.1

حفل تخريج مدرسة الفرير الثانوية في مدينة بيت لحم

.2

حفل تخريج طالبات مدرسة بلعين

.3

حفل المتميزون في مدرسة ذكور عزون

.4

تأهيل مدرسة العائلة المقدسة

.5

تبرع البنك لمدرسة ثانوية تراسنطا للبنات

.6

حفل تخريج طالب مدرسة ترقوميا الثانوية

.7

رعاية البنك لمهرجان ختامي لمديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس

.8

رعاية البازار الخيري في مدرسة بنى سهيال

.9

رعاية أسبوع الثقافة بمدرسة ذكور ديرسامت الثانوية
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رعاية وتبرعات أخرى لعدد من المؤتمرات
والفعاليات العلمية في الجامعات الفلسطينية
.1

رعاية البنك للمؤتمر العلمي بجامعة القدس المفتوحة بمدينة غزة

.2

تقديم تبرع لكلية الحقوق بجامعة األزهر

.3

رعاية معرض المنتجات الوطنية في الجامعة اإلسالمية

.4

تقديم تبرع لكلية بيت لحم للكتاب المقدس
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الصحة والبيئة

18

برنامج الرعاية الصحي ضمن مشروع “مستقبلي” لأليتام
واصل بنك فلسطين تبني الجانب الصحي من برنامج «مستقبلي» وهو مشروع لتكفل األطفال األيتام في قطاع غزة بكافة النواحي
التعليمية والصحية والتدريب والتوظيف لفترة  22عاما بالشراكة مع «مؤسسة التعاون» ،حيث تولى البنك جانب العناية الصحية
لألطفال االيتام جراء الحرب التي شنت على القطاع خالل عامي  2009 -2008والذين بلغ عددهم عند بدء المشروع حوالي  1823يتيما.
ويعمل المشروع على تقديم الدعم والمساعدات اإلغاثية وتوفير فرص أفضل للتعليم والصحة وصوال للتطوير المهني والوظيفي لألطفال
األيتام ،حيث يعتبر العام  2014هو العام الثالث واألخير اللتزام البنك بدعم المشروع.
19

مبادرة تنظيف منطقة بحر غزة
استمراراً لنهجه في المحافظة على البيئة والمنظر الحضاري لفلسطين ومرافقها السياحية األخرى ،قدم البنك تبرعا من أجل إنجاح
مبادرة لتنظيف منطقة الشاطئ في شارع الرشيد .حيث شارك في هذه الفعالية عدد كبير من الشباب المتطوعين وموظفي البنك
ومرتادي شاطئ مدينة غزة.
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شراء وحدات سكنية متنقلة لمرافقي المرضى في مستشفى جمعية المقاصد
قدم بنك فلسطين تبرعاً مالياً لشراء بيوت متنقلة لمبيت مرافقي المرضى من خارج المدينة .ويأتي هذا الدعم ،تزامنا مع
الظروف االقتصادية التي تعيشها مستشفيات القدس ،وتعزيزاً لدورها وكفاءتها إلنقاذ أرواح المواطنين المرضى من كافة
محافظات فلسطين .حيث أسهم هذا الدعم وبشكل فاعل في الحد من معاناة المرضى القادمين من خارج مدينة القدس ،من
خالل إنشائه بيوت متنقلة لمبيتهم وعدم البحث عن مأوى خارج المستشفى قد يكلفهم مبالغ كبيرة .مؤكدا على مواقف البنك
المستمرة تجاه جميع مؤسسات الوطن في االوقات العصيبة والجيدة ،ليكون معهم ويؤكد على أنه البنك الوطني األول.
وقد تم توريد هذه البيوت التي جاءت على شكل كرافانات تتسع لعدد لثمانية أشخاص لكل واحد ،كذلك تم تأثيثها باألسرة
وغيرها من المستلزمات األخرى.
21

الرعاية الذهبية للمؤتمر الطبي الخامس لنقابة األطباء 2014
قدم بنك فلسطين رعايته الذهبية لفعاليات المؤتمر الطبي الخامس لنقابة األطباء  ،2014الذي عقد في قاعات قصر المؤتمرات
في محافظة بيت لحم ،والذي حقق منجزات كبيرة على صعيد تطوير منظومة القطاع الصحي في فلسطين .وحظي المؤتمر الذي
عقد على مدار ثالثة أيام بمشاركة حوالي  1300طبيب فلسطيني وعربي وأجنبي من جنوب افريقيا ،واألرجنتين ،وفرنسا ،واسبانيا،
ومصر ،واألردن ،وتونس ،وبريطانيا ،حيث جاءت مشاركتهم بهدف اإلعراب عن دعمهم للقضية الفلسطينية ،خصوصاً بأن فعاليات
المؤتمر قد جاءت تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .كما شارك طلبة كليات الطب من جامعة النجاح الوطنية
وجامعة القدس أبو ديس ،ومجموعة من األطباء المتدربين ،اضافة الى عدد من السفراء الفلسطينيين وممثلي القنصليات األجنبية.
22

رعايات وتبرعات أخرى في مجال الصحة والبيئة
.1

تبرع لنقابة الطب المخبري في مدينة الخليل

.2

تبرع لجمعية الرحيم لمتالزمة داون

.3

رعاية احتفالية أطفالنا للصم

23

الرياضة

24

اتفاقية شراكة لدعم
أكاديمية بالتر للبراعم
انطالقاً من ايمانه بضرورة تنشئة جيل
جديد بمواهب ومهارات عالية في كرة القدم
الفلسطينية ،قام بنك فلسطين بتقديم رعاية
رئيسية ألكاديمية جوزيف بالتر للبراعم ،حيث
تهدف هذه االكاديمية الكتشاف مواهب
األطفال الصاعدة في كرة القدم وتطويرها،
ليشكل ذلك نظرة بعيدة المدى لبناء منتخب
فلسطيني يمكن أن يكون في مصافي الفرق
الرياضية العالمية وتطوير أجيال قادرة على
تمثيل فلسطين في المحافل الدولية.

25

نادي غزة الرياضي
واصل بنك فلسطين دعمه السنوي لنادي غزة الرياضي «العميد» بهدف دعم النشاطات المختلفة
للنادي ،واالرتقاء بالرياضة الفلسطينية في قطاع غزة ،حيث يعتبر نادي غزة الرياضي من اقدم
نوادي القطاع ،ويصنف ضمن أندية الدرجة الممتازة ،كما حقق نجاحات ،وحظي بألقاب عدة لعدة
بطوالت رياضية محلية خالل السنوات الماضية .كما يحوي النادي عددا من الفرق في مختلف
المجاالت الرياضية ،من بينها :فرق كرة القدم بمختلف المستويات ،وفريق كرة سلة ،والتنس،
ورفع األثقال ،وكرة الطائرة ،وكرة اليد ،والمالكمة ،والكاراتيه ،والكيك بوكسينغ.

26

مشاركة المتسابق ميشيل دبدوب في سباق للسيارات
شارك المتسابق ميشيل دبدوب في سباق السيارات الذي أقيم في بطولة الصحراء المغربية العام الماضي،
ليمثل البنك في هذه البطولة التي اقيمت ليعود ريعها لمساعدة الفقراء واألطفال.

رعايات وتبرعات أخرى في مجال الرياضة:
.1

رعاية البنك لنادي الشاطئ والصداقة

.2

التبرع لالتحاد العام للكاراتية

.3

رعاية البنك لالتحاد الفلسطيني للشطرنج

27

الثقافة والفنون
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«هذه هي فلسطين» ..أسبوع
فلسطيني متميز في دبي
نظم في مسرح ميدان في دبي بدولة االمارات
العربية المتحدة واحداً من أكبر المهرجانات الثقافية
الفلسطينية ،حيث عرض ضمن الفعاليات مجموعة
من أعمال الفنون والتصاميم التي استمرت لمدة
أسبوع ،باإلضافة الى عروض موسيقية ومسرحية
ورقص تراثي وشعر وكوميديا وأفالم تسجيلية.
كما قدم المهرجان أكثر من  200عمل من أعمال
الفن المرئي والتصوير الفوتوغرافي .وهي تشمل
واحدة من اللوحات األيقونية األكثر شهرة في
العالم العربي ،ومنها لوحة جمل المحامل.
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اتفاقية شراكة ثقافية مع
مركز يبوس
وقع بنك فلسطين اتفاقية شراكة ثقافية مع مركز يبوس
الثقافي في مدينة القدس ،حيث يعمل المركز على إحياء
الموروث الثقافي في المدينة المقدسة ،كما ينفذ عدداً
كبيراً من األنشطة والفعاليات في مجال الفن والثقافة،
والتي تسهم في المحافظة على هوية المدينة العربية
الفلسطينية وحضارتها االنسانية .كما وشملت االتفاقية
إطالق حملة تبرعات من أجل استكمال ترميم قاعة فيصل
الحسيني ،تحت عنوان “خلد اسمك في القدس” وهي حملة
تهدف الى تشجيع رجال األعمال على المساهمة في إعادة
العمل في سينما القدس وشراء كراسي تحمل اسم المتبرع
فيها .باإلضافة الى رعاية المهرجان الثقافي الذي يتم
تنظيمه سنوياً ،فض ً
ال عن مساهمة البنك في دعم العديد
من النشاطات والفعاليات التراثية والثقافية األخرى.

اليوم الثقافي الفلسطيني في سان فرانسيسكو
قدم البنك رعايته الحتفال اليوم الثقافي واالجتماعي الذي أقيم خالل شهر أيلول لعامه الخامس والثالثين في مدينة سان فرانسيسكو
في الواليات المتحدة ،بحضور ما يتجاوز  2000شخص من الفلسطينيين المغتربين من شتى المدن والقرى الفلسطينية االصل .وتهدف
االحتفالية الى ترويج االستثمار في فلسطين للمغتربين الفلسطينيين والعرب في الواليات المتحدة االمريكية.
30

احتفالية فلسطين لألدب «بالفست»
أطلقت مؤسسة «بالفست» احتفالية فلسطين لألدب للعام السابع على التوالي مستمرة في استلهام مقولة
ادوارد سعيد «قوة الثقافة في مواجهة ثقافة القوة» .وتجولت االحتفالية التي نفذت على شكل فعاليات وجلسات
ثقافية وأدبية في رام اهلل ونابلس والناصرة والخليل وغزة وغيرها من المحافظات والمناطق الفلسطينية.
ويشارك في حفل إطالق الفعالية عدد من األدباء والروائيين العالميين وكتاب وصحفيين من مختلف دول العالم.
وتواصلت احتفالية األدب في فعاليات بحضور جماهير ُقدّرت باآلالف ،علما بأن االحتفالية هي مبادرة من الروائية
المصرية المرموقة أهداف سويف رئيسة مجلس إدارة مؤسسة  Engaged Eventsالبريطانية.
31

سرية رام اهلل األولى
ساهم بنك فلسطين في دعم مجموعة كشافة سرية رام اهلل األولى ،وهي مجموعة شبابية كشفية تأسست في
خمسينيات القرن الماضي وما زالت تمارس نشاطاتها في مختلف المناسبات والفعاليات االجتماعية والوطنية.
32

رعاية البنك للمجموعة الكشفية االرثوذكسية البيتجالية
قدم بنك فلسطين دعماً مالياً للمجموعة الكشفية الشبابية في مدينة بيت جاال ،وتعتبر المجموعة
البيتجالية من اقدم المجموعات الكشفية في فلسطين ،وقد تأسست في عام  ،1950ومن الجدير
بالذكر بأن المجموعة لها نشاطاتها المتعددة في مختلف المناسبات االجتماعية والوطنية.
33

اتفاقية شراكة مع مركز رواق الثقافي
وقع البنك 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 ،من خالل مشاريع تو ّثق المواقع المعمارية التراثية وتحييها على امتداد الض ّفة
الغربية وقطاع غزة بمهارات الطالب والمعماريين وعلماء اآلثار والمؤرخين وحشد طاقاتهم،
وخرائط وصوراً
ً
وقد باشر رواق العمل على إعداد سجل المباني التاريخية ،يحوي تاريخاً مفص ً
ال
لما يقرب من  420قرية في ست عشرة محافظة في الض ّفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
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رعاية عدد من المهرجانات التراثية

مهرجان أسبوع التراث السابع
35

مهرجان أيام جفناوية 2014
36

مهرجان ليالي بيرزيت

37

مهرجان يعبد الثقافي
38

التنمية والشؤون االقتصادية
وعالقات المغتربين
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مشروع حدائق البيارة
واصل البنك تنفيذ مشروع حدائق البيارة الذي أطلقه في العام  ،2012حيث يعتبر من أهم المشاريع المستدامة التي تسعى إلنشاء
مئات الحدائق الترفيهية لألطفال في جميع المحافظات الفلسطينية لتتالءم مع احتياجاتهم الترفيهية ،وتوفر مكانا آمنا للعب.
وتأتي هذه المبادرة انطالقا من ايمانه القوي بضرورة بناء حدائق يتمتع بها األطفال والمجتمع برفاهية أكبر ،وفي أماكن أكثر أماناً،
تقيهم المخاطر بشتى أنواعها ،لتمثل هذه الحدائق متسعا جديدا للعالقات االجتماعية ،ولقاء األقارب واألحبة ،وتخلق عالقات اجتماعية
أكثر ،تخرجهم من الضغوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يعانيها شعبنا.
ونظرا لهذه المميزات التي يتمتع بها المشروع ،فقد أواله البنك مزيدا من االهتمام ،عبر استقطاب شركاء فلسطينيين من خارج
الوطن للمساهمة في انشاء حدائق جديدة ،ولتعزيز حضورهم في داخل الوطن ،كما نفذ البنك عددا من الحفالت الخيرية التي ساهم
فيها الفلسطينيون المغتربون للمشاركة في المشروع.

شركاء المشروع
.1

مؤسسة التعاون :وهي مؤسسة أهلية تساهم بجزء من ميزانية المشروع ،فيما تقوم هي بتنفيذه في المحافظات
الشمالية لفلسطين.

.2

مؤسسة أنيرا :تساهم «أنيرا» بجزء من ميزانية المشروع ،فيما تقوم هي بتنفيذه في المحافظات الجنوبية.

.3

منى وباسم حشمه :وهم فلسطينيون مغتربون خارج الوطن ويساهمون بشكل سنوي في انشاء حدائق ضمن
مشروع «البيارة».

.4

مؤسسة جورج ورواندا سالم :وهم فلسطينيون مغتربون خارج الوطن ويساهمون بشكل سنوي في انشاء حدائق
ضمن مشروع «البيارة».

.5

البلديات واألفراد والعائالت :تمثل البلديات واألفراد والعائالت في مختلف المناطق شريكا أساسيا في المشروع ،حيث
تقوم هذه الجهات بالتبرع بقطع األراضي التي يتم انشاء الحدائق عليها أو التبرع بجزء من الميزانية.
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الحدائق التي تم انجازها في العام 2014
 .1حديقة المعاجين – محافظة نابلس
 .2حديقة شويكة– محافظة طولكرم
 .3حديقة بيت جاال – محافظة بيت لحم
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 .4حديقة البيرة – محافظة رام اهلل والبيرة

 .5حديقة بيت عور التحتا– محافظة رام اهلل والبيرة
 .6حديقة الماصيون  -محافظة رام اهلل والبيرة
 .7حديقة سرية رام اهلل  -محافظة رام اهلل والبيرة
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التبرع لمؤسسة الدراسات الفلسطينية
يقدم بنك فلسطين مساهمة سنوية لمؤسسة الدراسات الفلسطينية ،وهي تمثل مركزا علميا يعمل على التوثيق والبحث العلمي في
مختلف جوانب القضية الفلسطينية ،كما يبحث في تسلسل األحداث التاريخية والعصرية والمراحل التي مرت بها فلسطين منذ مئات
السنين ويوثقها بطرق علمية جديرة باهتمام الباحثين.

رعاية البنك لنادي بالستينو في تشيلي
انطالقا من رؤيته ألهمية تعزيز الروابط االجتماعية واالقتصادية بين
الفلسطينيين في داخل الوطن ومغتربيه في المهجر ،قدم بنك فلسطين
رعايته لفريق نادي بلستينو ()Club Deportivo Palestino SADP
الرياضي لكرة القدم في جمهورية تشيلي ،وهو فريق أسسته
الجالية الفلسطينية المغتربة في تشيلي ويلعب في البطوالت
ضمن الدرجة الممتازة وحقق تميزاً نوعياً على صعيد الجمهورية
التشيلية .وتأتي هذه الرعاية للعام الخامس على التوالي منذ العام
.2010
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ملتقىأبناء رام اهلل المغتربين
قدم البنك للعام الخامس على التوالي رعايته الرئيسية
لفعاليات ملتقى أبناء رام اهلل في الواليات المتحدة،
والذي عقد ألول مرة في فلسطين بدعوة من البنك،
حيث قام بتنظيم الزيارة كل من بلدية رام اهلل واتحاد
أبناء رام اهلل في الواليات المتحدة.
ويمثل ملتقى رام اهلل مناسبة اجتماعية سنوية هامة،
يجتمع خاللها أبناء رام اهلل المغتربين في الواليات
المتحدة منذ  56عاما في إحدى الواليات المتحدة
45

للتباحث في أمورهم وانتخاب الهيئات اإلدارية المختلفة
باالتحاد ،إال أن الملتقى هذا العام اكتسب ميزة فريدة كونه
عقد ألول مرة في رام اهلل ،وشمل لقاءات وافتتاحات لعدد
من الحدائق الترفيهية التي تم تدشينها ضمن مشروع
«البيارة» الذي ينفذ بنك فلسطين وساهم في انجازها
عدد من المغتربين الحاضرين بعد تواصل جرى بين البنك
معهم خالل الملتقيات التي عقدت في السنوات الماضية.
كما جرى تدشين عدد من المرافق العامة في محافظة رام
اهلل ،باإلضافة إلى حضور فعاليات ثقافية وفنية واقتصادية،
قامت بتنظيمها بلدية رام اهلل .حيث مثل االتحاد وفد كبير
من أبناء مدينة رام اهلل المغتربين في أمريكا بمجموعة
يزيد عددها عن  1300شخصية مع عائالتهم وأبنائهم.

46

إعادة تأهيل مسجد عمر بن الخطاب
ساهم بنك فلسطين في التبرع إلعادة تأهيل وترميم مسجد عمر بن الخطاب في مدينة بيت لحم.

إحتفال عيد العمال بنقابة العاملين في أريحا
أقامت بلدية أريحا احتفاال كبير بمناسبة يوم العمال العالمي «األول من أيار» برعاية بنك فسلطين ،حيث جرى تنظيم
االحتفال بحضور عمال وموظفي البلدية وتكريمهم .كما جرى التركيز في الحفل على أهمية العمل وتعزيز دور العامل
الفلسطيني في عملية االنتاج والتطوير.

التبرع للهيئة العليا لشؤون العشائر
قام البنك بتقديم تبرع للهيئة العليا لشؤون العشائر خالل زيارة لها الى مقر اإلدارة العامة بمدينة غزة .وتعمل الهيئة العليا
لشؤون العشائر على تعزيز العالقات االجتماعية وحل المشاكل ودعم التقارب بين الناس في مدن قطاع غزة.
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يوم النظافة الوطني بالشراكة مع بلدية رام اهلل
قام البنك برعاية فعاليات يوم النظافة الوطني تحت عنوان مدينتي نظيفة ..انا نظيف  ،والذي تخلله مشاركة
حوالي  1500من المتطوعين الشباب في تنظيف مختلف مناطق المدينة بتنظيم من بلدية رام اهلل وذلك
تكريسا لدوره في الحفاظ على البيئة والنظافة والصحة ،حيث حث البنك موظفيه للمساهمة في عمليات
التنظيف.
48

التبرع لعدد من األنشطة والفعاليات التي تنظمها المجالس المحلية
الفلسطينية من بينها:
قدم البنك تبرعات مالية ورعايات لدعم النشاطات الثقافية والفنية والصحية لعدد من بلديات ومجالس الحكم المحلي في
المحافظات الفلسطينية ،حيث تقوم البلديات بتنفيذ العديد من الفعاليات التي تسهم في التنمية المحلية ،ومن بين هذه
البلديات التي تم التبرع لها:
.1

بلدية رام اهلل

.2

مجلس محلي أبو ديس

.3

بلدية بيتونيا

.4

بلدية بديا

.5

بلدية بيت حانون

بناء مظلة خاصة لدائرة السير في محافظة طولكرم

قام البنك بتقديم تبرع مالي من أجل بناء مظلة لدائرة السير في محافظة طولكرم ،وذلك من أجل التخفيف من حرارة الصيف
وبرد الشتاء للمواطنين المراجعين لتنفيذ معامالتهم المختلفة والقادمين من مختلف مناطق المحافظة.
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ترميم مبنى جمعية الصيادين
ساهم بنك فلسطين في ترميم مبنى جمعية الصيادين بعد الحرب األخيرة على القطاع ،ليأتي ذلك
استمراراً لدوره في تعزيز صمود العاملين في هذا القطاع ،حيث تواجه شريحة الصيادين تحديات كبيرة
في عملهم .كما قام البنك بالتبرع بشراء مولد كهربائي للجمعية.
50

ماراثون جمعية أصدقاء األونروا في الواليات المتحدة
قدم البنك رعايته لفعاليات الماراثون السنوي الذي تنظمه جمعية أصدقاء األونروا في الواليات
المتحدة ،حيث يتم االعالن عنه محلياً ودولياً ويشارك فيه عدد كبير من الفلسطينيين والعرب
واألمريكيين واألجانب ،ويعود ريع الماراثون للمساعدة في مشاريع تنموية واجتماعية في قطاع غزة.
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مشروع اعرف تراثك
يســـتمر البنـــك فـــي رعايـــة برنامـــج
«اعــرف تراثــك» الــذي يعــد أول مشــروع
ري ــادي م ــن نوع ــه يه ــدف إل ــى تعزي ــز
انتم ــاء الش ــباب الفلس ــطيني المغت ــرب
بوطنـــه األم «فلســـطين» .وينفـــذ
هـــذا البرنامـــج مـــن خـــال الجمعيـــة
المســـيحية المســـكونية فـــي بيـــت
لح ــم الس ــتضافة مجموع ــة م ــن الش ــباب الفلس ــطيني المغت ــرب ف ــي الخ ــارج الذي ــن ل ــم ي ــزوروا الوط ــن م ــن قب ــل .حي ــث يه ــدف إليج ــاد إط ــار
للتواصــل والتبــادل الثقافــي واالجتماعــي والتاريخــي بيــن أرض فلســطين بمــا تملكــه مــن تاريــخ وثقافــة وحضــارة وأصالــة مــع هــؤالء الشــباب،
لتعريفه ــم بجذوره ــم وإش ــراكهم بالمس ــاهمة ف ــي عملي ــة البن ــاء بم ــا يمتلك ــوه م ــن ق ــدرات وإمكاني ــات ف ــي المج ــاالت المادي ــة والثقافي ــة
والمعرفيـــة والخبـــرة.
وق ــد واص ــل «البن ــك» رعايت ــه الرئيس ــية لمش ــروع «اع ــرف تراث ــك» للع ــام الراب ــع عل ــى التوال ــي ،بالتع ــاون م ــع ع ــدد المؤسس ــات والش ــركات ف ــي
فلســطين والواليــات المتحــدة ،وذلــك فــي إطــار مســاهماته المجتمعيــة والتنمويــة.
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اتفاقية شراكة مع معهد ماس
وقع البنك اتفاقية شراكة مع معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني «ماس» وذلك لدعم المشاريع البحثية والنوافذ
المعلوماتية واالعالمية للمعهد .ونصت االتفاقية على تقديم دعم من أجل تطوير ودعم المشاريع البحثية في المجاالت
االقتصادية وقضايا االستيراد والتصدير والنمو والتشغيل والبحث عن السبل الكفيلة بتحفيز النمو االقتصادي ،فض ً
ال عن
البحث في األسباب والصعوبات التي يعيشها االقتصاد الفلسطيني ،ورفع توصيات واقعية بشأن معالجتها الى صناع القرار
على المستويات المختلفة .كما شملت االتفاقية ،تطوير النوافذ االعالمية لـ «ماس» على الشبكة العنكبوتية ،لتكون مرجعاً
أولوياً للباحثين والدارسين في الشأن االقتصادي.

مشروع سكن األطباء بالمستشفى األردني

قدم البنك دعماً مالياً لمشروع تسكين األطباء األردنيين المتواجدين في المستشفى الميداني الذي أقامته المملكة
األردنية الهاشمية لألطباء المتطوعين لخدمة أهلنا في قطاع غزة ،حيث قام هؤالء األطباء بمعالجة المرضى
والمصابين جراء الحرب األخيرة ،باإلضافة الى خدمات طبية الى المحتاجين من أهلنا في القطاع.
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المساعي اإلنسانية

54

حملة «فلسطين في القلب»

أطلق بنك فلسطين وللمرة
الثانية حملة لدعم أهلنا
في قطاع غزة خالل
الحرب األخيرة ،تحت
عنوان «فلسطين في
القلب» .وقد شملت
الحملة مجموعة
من المساهمات
والنشاطات
والمساعدات التي
ساهمت في إغاثة العائالت
المتضررة وتقديم المساعدات
الطبية واالغاثية الالزمة،
ومساهمات أخرى
لمستشفى المقاصد
بمدينة القدس الذي
استقبل جرحى ومصابين من الضفة والقطاع .وقد جمع البنك من خالل
حملة «فلسطين في القلب» تبرعات بلغت قيمتها حوالي  700ألف دوالر،
فيما ساهم البنك وموظفوه بمبلغ  300ألف دوالر ،ليصبح اجمالي ما تم
تقديمه للحملة مليون دوالر تبرع فيها عمالء ومساهمين ومستثمرين،
بهدف مساعدة أهلنا في قطاع غزة .علما بأن الحملة قد تم اطالقها
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وتنفيذها بالشراكة مع مؤسسة التعاون ومنظمة «األونروا».
وقد شملت المساعدات والمساهمات والخدمات التي قدمتها
الحملة ما يلي:
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.1

التبرع بأدوية ومحروقات للمستشفيات.

.2

توفير طرود غذائية للمرضى في
المستشفيات والعائالت المحتاجة.

.3

تنفيذ مشاريع دعم نفسي لألطفال
المتضررين من القصف المتواصل على
بيوتهم.

.4

تنفيذ برامج صيانة للمدارس التي آوت
المشردين من العائالت.

.5

توفير مستلزمات واحتياجات شخصية
للمهجرين.

.6

توفير مياه لالستخدام المنزلي ومياه
للشرب.

.7

مشروع توفير أطراف صناعية للجرحى.

.8

مشاريع اغاثية أخرى.

المساهمة في إغاثة أهلنا في مخيم اليرموك
قدم بنك فلسطين من خالل منظمة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين «االونروا» مساعدات انسانية تقدر بحوالي 100
ألف دوالر أمريكي لألهالي في مخيم اليرموك ،حيث قامت االونروا بتوزيع االالف من السالل الغذائية على العائالت المحاصرة
في مخيم اليرموك ،وذلك للمساعدة في تخفيف حدة األزمة االنسانية القائمة جراء حصار المخيم الذي استمر ما يزيد عن
ستة أشهر ،حيث تم تعريض مئات األطفال الى مواجهة خطر الموت نتيجة الجفاف ونقص الغذاء ،مع نقص كبير لألدوية
ومستلزمات الحياة الضرورية.
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مشروع تأهيل البيوت المتضررة جراء
المنخفض الجوي في فلسطين
قدم البنك دعما ماليا لتمويل مشروع إعادة تأهيل  88منزال
متضررا جراء األحوال الجوية القاسية التي ضربت القطاع في
فصل الشتاء الماضي ،وذلك بقيمة إجمالية بلغت  100ألف
دوالر ،حيث هدف المشروع إلى تخفيف معاناة األسر المتضررة
من المنخفض الجوي من خالل تحسين ظروف المسكن
للعائالت المستهدفة في بلدة بيت الهيا شمال غزة .وجرى
تنفيذ المشروع من خالل مؤسسة التعاون و ضمن حملة “غزة
انت في القلب”.

التبرع بصوبات كهربائية لمدارس الخليل ومستلزمات إغاثية للجنة طوارىء
محافظة نابلس
فور حدوث أزمة المنخفض الجوي في محافظات الضفة ،ساهم البنك بالعمل مع مختلف لجان الطوارئ في محافظة الخليل على إغاثة
المنازل والعائالت المتضررة من المنخفض ،من خالل توزيع صوبات كهربائية لمدارس الخليل للتخفيف من شدة البرودة لألطفال على
مقاعد الدراسة.
وفي مدينة نابلس ،قدم البنك مجموعة من المساعدات اإلغاثية والطرود الغذائية الى عدد من األحياء التي تضررت من المنخفض،
وجرت عملية التبرع من خالل عدد من مؤسسات محافظة نابلس ،أبرزها لجنة الطوارئ التابعة للمحافظة.
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برنامج طلة رمضانية التلفزيوني لمساعدة األسر الفقيرة
قدم البنك رعايته لبرنامج تلفزيوني خيري عرض خالل شهر رمضان المبارك على شاشتي تلفزيون فلسطين والفلسطينية ،حيث قام
البنك بتقديم مساعدة مالية لثالثين عائلة فقيرة ،وذلك بعد اختيار أكثر العائالت فقراً في مختلف المناطق بالتعاون مع وزارة الشؤون
االجتماعية.

تبرع البنك لجمعية الحق في الحياة
قدم البنك تبرعاً مالياً لجمعية الحق في الحياة في مدينة غزة ،والتي تعتني بتأهيل األطفال المعاقين واألطفال المصابين بمرض
التوحد والمصابين ذوى متالزمة داون ،كما يوجد بالجمعية مراكز تأهيل مهنية وأشغال يدوية لتفعيل دور هؤالء المصابين بالمجتمع
وقدرتهم على العطاء واإلنتاج.

شراكة لدعم النشاطات االنسانية مع
جمعية عطاء فلسطين

وقع البنك اتفاقية شراكة ودعم لجمعية عطاء فلسطين ،للمساهمة
في مساعدة األيتام والمحتاجين ،في جميع أنحاء فلسطين والمناطق
الريفية والمهمشة .حيث تمتلك المؤسسة خبرة كبيرة ومعرفة
باحتياجات المجتمع .حيث ستمكن هذه الشراكة البنك من الوصول
الى عدد أكبر من المستفيدين والعائالت المستورة ،والفقراء
واأليتام والمساكين الذين هم في تزايد مع مرور الوقت ،نظرا
للظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.
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حملة «جمعة خير» خالل شهر رمضان في محافظة قلقيلية
أطلقت محافظة قلقيلية حملة « جمعة خير» تحت عنوان «تسوق مع اهلك أنت في بلدك» خالل شهر رمضان لتشجيع المتسوقين
من فلسطينيي الداخل وقرى المحافظة لزيارة المدينة والتسوق بها ،واستمرت الحملة حتى نهاية شهر رمضان .حيث هدفت
الحملة إلى التعريف بالمدينة ومرافقها وتعميق التكافل االجتماعي والتعاضد بين أبناء الشعب الفلسطيني.

جمعية الكفيف
قدم البنك تبرعا ماليا لجمعية الكفيف بمحافظة الخليل ،وهي الجمعية الخيرية الوحيدة في المحافظة ،وتخدم المكفوفين
من سكان الضفة الغربية ،وتقوم على رعاية شاملة لهذه الفئة من المجتمع بما يشمل الرعاية الصحية واالجتماعية والتأهيل
بمختلف أنواعه .وترعى الجمعية اآلن حوالي سبعين طالبا وطالبة من المكفوفين والمعوقين بصريا.
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رعايات وتبرعات أخرى في المجاالت التنموية
.1

التبرع لنقابة المحامين الفلسطينيين

.2

التبرع لبطريركية القدس لنقل مولد كهرباء
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شؤون المرأة

62

حملة «ال تترددي» لمجابهة مرض سرطان الثدي
انطالقا من اهتمامه بالمرأة الفلسطينية ،وضرورة مساعدتها في كافة النواحي الصحية واالجتماعية ،قدم البنك رعايته الرئيسية
للحملة التوعوية لتشجيع النساء على إجراء الفحص الطبي للكشف المبكر عن سرطان الثدي ،والتي أطلقها مركز دنيا ألورام النساء
التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي في رام اهلل ،ضمن الحملة العالمية السنوية لمكافحة هذا الورم والحد منه ومن مضاعفاته برعاية
رئيسية من البنك وبمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية ،حيث شملت الحملة استخدام عدد من وسائل الدعاية واإلعالم المختلفة،
وملصقات ميدانية.
وفي سياق الحملة ،قام البنك بالتبرع بقيمة إجراء  100فحص طبي للكشف عن المرض ،مقسمة على حاالت اجتماعية من محافظات
الضفة بالتعاون مع مركز دنيا .حيث أن الكشف المبكر عن هذا المرض يؤدي الى نسبة عالج قد تصل الى ..% 98
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رعاية المتسابقة نور داوود
واصل بنك فلسطين تقديم دعم ورعاية للمتسابقة الفلسطينية في سباقات السيارات نور داود .في بادرة هي األولى من نوعها
لدعم الرياضيات الفلسطينيات في سباقات السيارات على المستوى الوطني ،كما ساهم في تأهيل سيارة سباق في العاصمة
األردنية عمان الستخدامها في البطوالت ،ليأتي ذلك تعبير عن اهتمام البنك بالرياضيات الفلسطينيات المثابرات نحو تحقيق
أهداف وطنية وتمثيل فلسطين خارج حدود الوطن ،وعلى اهمية تطويرها كرياضة فردية في فلسطين .وقد شاركت نور في
العديد من البطوالت الدولية لسباقات السيارات والـ  ،driftingمن بينها:
.1

بطولة  Red bullالعالمية في دبي في دولة االمارات العربية المتحدة «المركز الثامن».

.2

بطولة « ،»Queen of Europeحصلت على المركز الثالث والرابع على سنتين متتاليتين.

.3

البطولة العالمية « »Yes Marinaللسباق الذي يخصص مشاركاته ألبطال السباقات والمحترفين.

.4

بطولة فلسطين لسباق السيارات في مدينة البيرة.
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جمعية المرأة الريفية
شارك بنك فلسطين في رعاية فعاليات خاصة بجمعية تنمية المرأة الريفية واالحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية ،الذي
يصادف يوم الخامس عشر من تشرين أول ،وذلك انطالقا من اهتمامه بأهمية المرأة في التمكين االقتصادي واالجتماعي.
لتأتي هذه المساهمة انسجاما مع رؤية البنك المتمثلة بتمكين المرأة الفلسطينية وتشجيعها للمشاركة الفاعلة في الحياة
االجتماعية واالقتصادية بقطاعاتها المختلفة .فالمرأة الفلسطينية ،ال سيما في مناطق الريف والقرى ،قادرة على تحسين
مستوى المعيشة للعائلة الفلسطينية ،والذي بدوره سينعكس إيجابا على المجتمع واالقتصاد بكافة قطاعاته.
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