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حتتل امل�سوؤولية املجتمعية حالياً مكانة مهمة على امل�ستوى املحلي والعربي والدويل، ونظراً 
والتي  �سعبة،  واقت�سادية  �سيا�سية  ظروف  من  به  مير  ملا  الفل�سطيني  الو�سع  خل�سو�سية 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  القطاع اخلا�ص م�ساهمة م�ساعفة فـي جمال  تتطلب من موؤ�س�سات 
القطاع  دور  على  ال�سوء  ت�سليط  فـي  باال�ستمرار  البنوك  جمعية  الــتــزام  مــع  وان�سجاماً 
والعمود  اخلا�ص  القطاع  اأركــان  اأهــم  اأحــد  باعتباره  املجال  هذا  فـي  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
القطاع  و�سط  فـي  املجتمعية  امل�سوؤولية  ثقافة  وتعزيز  الفل�سطيني،  لالقت�ساد  الفقري 

امل�سرفـي الفل�سطيني واإبراز دوره فـي امل�ساهمة املجتمعية.
توثق هذه الن�سرة، الدور الريادي للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني فـي جمال امل�سوؤولية املجتمعية 
لعام 2017، حيث بلغ اإجمايل امل�ساهمة املجتمعية للقطاع امل�سرفـي 6,536,699 دوالر بن�سبة 

تقارب 4% من اأرباحه لهذا العام من خالل 636 موؤ�س�سة �سريكة.

البنوك تساهم بمبلغ 6,536,699 دوالر
في مجال المسؤولية المجتمعية خالل العام 2017

جمعية البنوك في فلسطين تساهم في مجال المسؤولية المجتمعية 
بتقديم الدعم لصالح مستشفى األوغستا فكتوريا / المطلع 

�ساهمت جمعية البنوك فـي جمال امل�سوؤولية املجتمعية من خالل تقدمي الدعم مل�ست�سفى 
وحدة  ترميم  مل�سروع  دوالر،   100,000 مببلغ  القد�ص  فـي  املطلع   / فكتوريا  االأوغ�ستا 
غ�سيل الكلى فـي امل�ست�سفى باعتبارها الوحدة الفريدة فـي فل�سطني التي تقدم خدماتها 
االأطفال  اأعــداد  فـي  امل�ستمر  التزايد  ظل  فـي  خا�سة  ع�سر  ال�ساد�سة  �سن  دون  لالأطفال 

امل�سابني مبر�ص الف�سل الكلوي.
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مجاالت مساهمات البنوك المجتمعية

عدد ال�سراكات امل�ؤ�س�ساتيةمبلغ امل�ساهمة $ املجال

208 1,589,829 التعليم 

43 1,235,189 ال�سحة

42 1,160,836 االغاثة

101 710,315 التنمية

72 518,837 الثقافة

23 420,926 �سوؤون املراأة

53 308,764 الريا�سة 

24 192,109 اإبداع و�سباب

8 131,404 البيئة 

14 110,802 الطفولة

27 89,828 ذوو االحتياجات اخلا�سة

21 67,860 اأخرى 

636  6,536,699 االإجمايل
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المجاالت حسب قيمة المساهمات

المجاالت حسب عدد الشراكات المؤسساتية
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تقدمي  خالل  من  م�ستدامة  تنمية  اإحــداث  فـي  البنوك  �سعي  مدى  ال�سابقة  االأرقــام  تعك�ص 
اأن  فـيه  �سك  ال  وممــا  الفل�سطيني،  بالواقع  للنهو�ص  املختلفة  للمجاالت  وامل�ساندة  الدعم 
الذي  الفل�سطيني من خالل طبيعة عملها  باالقت�ساد  للنهو�ص  اأ�سا�سية  البنوك تعد قاعدة 
وجدت من اأجله، لكن ذلك مل يغفلها عن واجبها االجتماعي وم�ساركتها فـي كافة االأن�سطة 
للمجتمع  الكبرية  امل�سوؤوليات  حتمل  فـي  امل�ساهمة  على  قادراً  قطاعاً  ت�سكل  فهي  املجتمعية، 

فـي ظل االأو�ساع اال�ستثنائية التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني.
للمبادئ  وفــق  املجتمعية  امل�سوؤولية  مفهوم  تعزيز  فـي  الدولية  اخلطى  على  البنوك  ت�سري 
"حتلي  باأنها  املجتمعية  امل�سوؤولية  املتحدة  االأمم  منظمة  عرفت  حيث  الدولية،  والتو�سيات 
ال�سركات بروح املواطنة العاملية" وفق مبادئ متفق عليها عاملياً فـي ممار�سات ودعم ال�سيا�سات 
العامة، كما عرفها البنك الدويل باأنها "االلتزام بامل�ساهمة فـي التنمية امل�ستدامة من خالل 
يخدم  باأ�سلوب  النا�ص  معي�سة  م�ستوى  لتح�سني  ككل  املحلي  واملجتمع  موظفـيها  مع  العمل 
التجارة والتنمية فـي اآن واحد"، وعرفها جمل�ص االأعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة، امل�سوؤولية 
اأخالقياً،  بالت�سرف  االأعــمــال،  موؤ�س�سات  قبل  من  امل�ستمر  "االلتزام  للموؤ�س�سات  املجتمعية 
املعي�سية،  الظروف  نوعية  حت�سني  على  والعمل  االقت�سادية،  التنمية  حتقيق  فـي  وامل�ساهمة 
العمل  موؤ�س�سة  اأما  ككل"،  واملجتمع  املحلي،  املجتمع  اإىل  اإ�سافة  وعائالتهم،  العاملة  للقوى 
بها  تقوم  التي  الطوعية،  املبادرات  "باأنها  للموؤ�س�سات  املجتمعية  امل�سوؤولية  فعرفت  الدولية، 
بها  تنظر  اأن  ت�ستطيع  طريقة  وهي  قانونية،  التزامات  من  عليها  ما  على  عــالوة  املوؤ�س�سات، 
املجتمعية  امل�سوؤولية  وتعد  املعنيني،  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  على  تاأثريها  فـي  موؤ�س�سة  اأيــة 
للموؤ�س�سات تكملة للوائح احلكومية، اأو ال�سيا�سة املجتمعية، ولي�ست بدياًل عنهما"، فمن خالل 

هذه التعريفات وما لها من مبادئ تتخذها البنوك كاأ�س�ص لعملها وم�ساهماتها املجتمعية.
تاأتي  التي  امل�ساهمات  هــذه  باأهمية  البنوك  وعــي  عن  منبثقة  جــاءت  املجتمعية  فامل�ساهمات 
الأفــراد  االجتماعي  وال�سمان  واالقت�سادي  والثقافـي  التعليمي  امل�ستوى  وحت�سني  لتطوير 
والبيئية،  ال�سحية  بالنواحي  يتعلق  فـيما  املتنوعة  اخلــدمــات  توفـري  خــالل  مــن  املجتمع 
لتنمية  والبيئية  املجتمعية  للم�سكالت  حلول  اإيجاد  فـي  وامل�ساركة  املحلي،  املجتمع  وتطوير 

املجتمع الفل�سطيني بكافة اأفراده.

شركاء في المسؤولية



البنوك مساهمات 
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وامل�صاريع  الن�صاطات  من  للعديد  دعمه  ووا�صل   2017 العام  خالل  جمتمعنا  مب�صاندة  فل�صطني  بنك  ا�صتمر 
التنموية، انطالقًا من م�صوؤوليته املجتمعية، لأنها ظلت جزءًا اأ�صا�صيًا من ر�صالته ال�صامية، مل�صاعدة اأبناء �صعبنا 
فـي جمالت ترتكز فـي قطاعات؛ التعليم وال�صباب والإبداع، الريا�صة، ال�صحة والبيئة، والثقافة والفنون، التنمية 
وال�صوؤون القت�صادية وعالقات املغرتبني، وامل�صاعي الإن�صانية، ومتكني املراأة، ف�صاًل عن ت�صجيع موظفـيه على 

العمل التطوعي، من خالل امل�صاريع التنموية واملبادرات الإن�صانية التي يقودها مع املوؤ�ص�صات ال�صريكة.
31.7% من جمموع ما قدمه البنك للم�صوؤولية املجتمعية فـي  حيث �صكلت ميزانية قطاع التعليم ما ن�صبته 
العام 2017، وبقيمة اإجمالية تقرتب من مليون دولر اأمريكي، وهو جزء من امل�صاهمة فـي بناء اأجيال خالقة، 
يتوفر لها اأ�صباب البتكار والإبداع والتفكري البناء منطلقني اىل الأمام ومت�صلحني بالعلوم املختلفة فبالعلم 
واملعرفة ن�صمن حفاظنا على تاريخنا وثقافتنا ووطننا، اأما فـي املجال ال�صحي فقد اأطلق البنك حملة توعوية 
للوقاية واحلد من الإ�صابة بال�صكري فـي فل�صطني، خ�صو�صا اإذا عرفنا اأن ال�صكري هو امل�صبب الرابع للوفاة 
بني الفل�صطينيني، وفـي املجال الإغاثي، ا�صتمرينا برعاية برنامج "وجد" والذي يتكفل باأيتام احلرب الأخرية 

على قطاع غزة فـي النواحي ال�صحية والتعليمية والتدريبية.
ونظرًا للظروف ال�صعبة التي مرت بها فل�صطني خالل العام املا�صي، فقد وا�صل البنك تقدمي حوايل 6 % من اأرباحه، 
وامل�صاهمني  والعمالء  املواطنني  ثقة  تعزيز  فـي  دور  امل�صاهمات  لهذه  كان  حيث  اأمريكي،  دولر   2,879,973 لتبلغ 
بخدمات البنك، ودافعا لنخراطهم مبتطلبات املجتمع املختلفة، موؤكدين لكم موا�صلتنا العمل خلدمة جمتمعنا بكل 

ما اأوتينا من اإمكانيات لن�صل اىل وطن مزدهر، وم�صتقبل م�صرق لقت�صادنا وجمتمعنا و�صبابنا واأطفالنا.

اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 2,879,973 دوالر 
بنك فلسطين
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عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 34  914,071 التعليم 

 3  385,750 الإغاثة 

 5  354,000 �صوؤون املراأة

 11  322,500 الثقافة

 18  248,111 التنمية 

 12  230,609 ال�صحة

 8  144,126 الريا�صة 

 6  125,000 اإبداع و�صباب

 1  95,000 الطفولة 

 1  45,000 البيئة 

 1  15,806 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

توزعت على 11 جمااًل من خالل 100 موؤ�س�سة �سريكة
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حر�س بنك القد�س ومنذ تاأ�صي�صه على ترك ب�صمة وا�صحة فـي خمتلف قطاعات املجتمع الفل�صطيني وفـي كافة 
والتي حتقق  املجتمع  بكافة مناحي  التي و�صعت لرتتقي  واأهدافه  البنك  �صرائحه، وذلك متا�صيًا مع توجهات 
تنمية جمتمعية م�صتدامة، وذلك لإميان البنك بدور املوؤ�ص�صات فـي عملية الإمناء، اإذ كّر�س بنك القد�س دعمه 
لقطاعات التعليم، ال�صحة، الريا�صة، الثقافة والفنون، املراأة، البداع وال�صباب، الطفولة، اإ�صافة اإىل متويل 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، ومل يتوانى كذلك فـي تقدمي امل�صاعدات الن�صانية الفورية، فقد مت دعم ورعاية 

اأكرث من 77 ن�صاط جمتمعي خالل عام 2017. 
ومن اأبرز الرعايات والتربعات التي قدمها بنك القد�س فـي جمال ل�صحة والبيئة لعام 2017: دعم م�صت�صفـيات 
ال�صفاء،  م�صت�صفى   - اجلراحة  ق�صم  تاأهيل  لإعــادة  والتربع  لل�صرطان،  حياة  جلمعية  التربع  ال�صرقية،  القد�س 
القد�س،  فـي  القدمية  للبلدة  التكَية  ت�صغيل  التربع لإعادة  التنمية:  البنك فـي جمال  التي قدمها  الرعايات  ومن 
والتربع لرتميم كني�صة املهد، ومن الرعايات التي قدمها البنك فـي جمال التعليم: التربع ملدار�س وريا�س الأق�صى 
فعالية  فـي  امل�صاركة  لطلبة جامعة بريزيت،  واآلت ت�صوير  اأجهزة حا�صوب  توفـري  القد�س،  فـي  الإ�صالمية 
تدعم �صندوق الطالب املحتاج فـي جامعة اخلليل، والتربع ملعهد الأزهر فـي غزة،  وعطاء" التي  كف  "اأيام 
ومن اأهم ما قدمه البنك لقطاع الريا�صة: رعاية الأ�صبوع الأوملبي املدر�صي الثالث، دعم احتاد الكيك بوك�صنج فـي 
بطولة تركيا الدولية، والتربع ملركز �صباب الأمعري، ومن الرعايات التي قدمها البنك فـي جمال الثقافة والفنون: 
البنك لذوي الحتياجات  التي قدمها  الرعايات  العروبة، ومن  والتربع لدار  اإنعا�س ال�صرة،  التربع جلمعية 

خا�صة: التربع جلمعية اليا�صمني، التربع جلمعية ال�صعراوي اخلريية، والتربع جلمعية روان لتنمية الطفل.

بنك القدس
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 1,155,752 دوالر 
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عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 7  820,773 ال�صحة

 13  124,286 التنمية 

 14  69,893 التعليم 

 10  41,159 الريا�صة 

 6  34,102 الإغاثة 

 7  26,818 الثقافة

 6  17,610 اإبداع و�صباب

 6  9,943 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

 4  8,078 �صوؤون املراأة

 4  3,090 الطفولة 

توزعت على 10 جماالت من خالل 77 موؤ�س�سة �سريكة
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يقوم برنامج امل�صوؤولية املجتمعية للبنك الإ�صالمي الفل�صطيني على تقدمي دعم وعطاء يحقق تغيريًا حقيقيًا 
اأثرًا م�صتدامًا على حياة من مي�صهم هذا العطاء وذلك فـي عدد من القطاعات الرئي�صية  واإيجابيًا ويخلق 

والتي يرتبع على راأ�صها التعليم والطفولة وذوي الإعاقة وال�صحة.
وفـي العام 2017، حازت امل�صاعدات الإغاثية على الن�صيب الأكرب من م�صاهماته التي فاقت مبلغ 600 األف 
دولر، ونوع فـي كيفـية تقدمي الدعم بني مادي ومعنوي وقام باإطالق برامج تطوعية متخ�ص�صة بني موظفـيه 

�صاهمت فـي ن�صر وتعزيز لغة ونهج العطاء واملنح.
كما قام البنك بالتوا�صل مع 80 موؤ�ص�صة تعليمية واطلع على احتياجاتها، و�صاهم فـي بنائها اأو ترميمها اأو تزويدها 
مبا يلزمها من احتياجات ت�صغيلية واأدوات تعليمية، لي�صاعد فـي ح�صول الطالب على بيئة علمية تعليمية مالئمة 

تزودهم باملعارف واملهارات الالزمة لبناء الوطن.
و اأوىل البنك اهتماما خا�صا بالتنمية، فقدم امل�صاعدات املادية والعينية ملوؤ�ص�صات خمتارة فـي كافة املحافظات 

�صمن برامج مت اختيارها بعناية.
ووفر البنك فر�س عمل موؤقتة لذوي العاقة من خالل برامج وموؤ�ص�صات متخ�ص�صة، ووائم مرافقه املختلفة 
مع احتياجاتهم، ودرب عددًا من موظفـيه على التخاطب مع ذوي الإعاقة ال�صمعية بلغة الإ�صارة وي�صعى لتقدمي 
املزيد من اخلدمات امل�صرفـية الأ�صا�صية لهم، وامتدت م�صاهمات برنامج امل�صوؤولية املجتمعية للبنك لت�صمل 
قطاعات ال�صحة ودعم القد�س، ليحقق بذلك روؤيته بتقدمي برنامج م�صوؤولية جمتمعية ذو اأثر اإيجابي وم�صتدام.

البنك اإلسالمي الفلسطيني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 849,562 دوالر 
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عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 13  678,834 الإغاثة 

 80  80,743 التعليم 

 25  46,918 التنمية 

 9  10,123 ال�صحة

 13  9,242 الريا�صة 

 9  6,844 الثقافة

 5  5,745 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

 13  11,113 اأخرى 

توزعت على 8 جماالت من خالل 167 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 12

بامل�صوؤولية  ُتعنى  التي  املوؤ�ص�صات  ال�صدارة بني  فـي  يكون  اأن  العربي دومًا على  الإ�صالمي  البنك  حر�س 
املجتمع  �صرائح  ملختلف  والدعم  امل�صاندة  يقدم  لأن  جاهدًا  �صعى  لذلك  املجالت،  كافة  فـي  املجتمعية 
والتعليمية  التثقيفـية  واملراكز  وامل�صت�صفـيات  واملدار�س  واجلمعيات  املحلية  املوؤ�ص�صات  من  الفل�صطيني 

واخلدماتية، اإ�صافة اإىل رعاية الفعاليات والن�صاطات القت�صادية والثقافـية واملجتمعية.

البنك اإلسالمي العربي
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 538,275 دوالر 



201713الدور املجتمعي للبنوك

عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 17  202,234 التعليم 

 5  92,829 التنمية 

 17  79,186 الثقافة

 6  52,376 الريا�صة 

 1  35,000 البيئة 

 3  32,225 ال�صحة

 3  12,150 الإغاثة 

 4  7,759 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

 2  4,000 �صوؤون املراأة

 1  20,516 اأخرى 

توزعت على 10 جماالت من خالل 59 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 14

اأربعة  على  بالرتكيز  يهتم  "معا" الذي  برنامج  هو  و  املجتمعية  للم�صوؤولية  متكامل  برنامج  على  العربي  البنك  يعمل 
جمالت رئي�صة ت�صمل: ال�صحة، والتعليم، و حماية البيئة، ومكافحة الفقر. ويحر�س البنك على التعاون مع جمموعة 
من املوؤ�ص�صات غري الهادفة للربح من خالل تطوير وتطبيق العديد من الربامج واملبادرات املجتمعية التي تتناغم مع 
توجهات البنك ال�صرتاتيجية لال�صتدامة. حيث جدد البنك دعمه لربنامج "حت�صني البيئة املدر�صية" لل�صنة الرابعة 
على التوايل بالتعاون مع موؤ�ص�صة اإجناز فل�صطني ل�صيانة وجتديد 5 مدار�س حكومية لي�صل بذلك عدد املدار�س التي 
�صملها الربنامج اإىل 18 مدر�صة بتكلفة اإجمالية و�صلت اإىل 550,000 دولر. وقدم البنك دعما ملركز طوارئ بني زيد 
ال�صحي الذي هو املركز الوحيد فـي املنطقة والذي يخدم 10 قرى وبلدات حميطة. ويهتم البنك اهتماما خا�صا بدعم 
ذوي الحتياجات اخلا�صة من خالل توفـري كافة �صبل الراحة وال�صهولة لعملية و�صولهم اإىل الفروع وتقدمي اخلدمة 
امل�صرفـية لهم بكل �صهولة و ي�صر ودون حتمل اأي م�صقة اأو عناء. كما جدد البنك دعمه لربنامج التاأهيل ال�صامل لالأطفال 
من ذوي الحتياجات اخلا�صة فـي مركز الأمرية ب�صمة بالقد�س و�صارك معهم بالعديد من الن�صاطات الرتفـيهية. وقدم 
البنك عدد من احلقائب املدر�صية املجهزة بالقرطا�صية لالأطفال الأقل حظا �صمن حملة العودة اإىل املدر�صة. و�صمن 
احلدائق  من  عدد  فـي  اخل�صراء  امل�صاحات  رقعة  بزيادة  فعال  ب�صكل  البنك  �صاهم  البيئة  على  باحلفاظ  اهتماماته 
العامة واملحميات الطبيعية، حيث قام البنك مب�صاركة موظفـيه بزراعة اأكرث من 1,000 �صتله حرجية. كما قام البنك 
بتنفـيذ العديد من برامج "بناء القدرات" �صواء للموؤ�ص�صات غري الهادفة للربح اأو لطلبة اجلامعات من خالل برامج 
تدريبية تهدف اإىل بناء القدرات الوظيفـية والتقنية وال�صلوكية ب�صكل ي�صهم فـي حتقيق الأثر الإيجابي ويعزز من اأداء 
ودور هذه املوؤ�ص�صات والطلبة فـي املجتمع. وي�صجع البنك موظفـيه على التربع بوقتهم وجهدهم وخرباتهم للم�صاركة 

الفاعلة بن�صاطات ومبادرات تطوعية تتنا�صب مع روؤية البنك واملجالت الرئي�صية الأربعة لربنامج "معا".

البنك العربي
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 348,780 دوالر 



201715الدور املجتمعي للبنوك

عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 7  162,158 التعليم 

 3  26,704 البيئة 

 2  26,447 اإبداع و�صباب

 2  26,096 الريا�صة 

 3  23,264 ال�صحة

 2  22,843 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

 4  15,757 الثقافة

 4  15,429 الإغاثة 

 2  11,289 التنمية 

 1  10,000 �صوؤون املراأة

 3  4,562 الطفولة 

 1  4,231 اأخرى 

توزعت على 12 جمااًل من خالل 34 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 16

ينظر البنك الوطني اإىل امل�صوؤولية املجتمعية بطريقة مغايرة، حيث اأنها ل تقت�صر فقط على التربع بن�صبة 
مقطوعة من �صافـي اأرباحه خلدمة قطاعات معينة من املجتمع، واإمنا وانطالقا من مواطنة البنك الوطني 
وت�صكيله عامودًا من اأعمدة القت�صاد الفل�صطيني يندرج حتت م�صوؤوليته املجتمعية امل�صاهمة فـي دفع عجلة 
تلبي وتركز على تقدمي  بتطوير منتجات م�صوؤولة  املجتمع  الأمام، وخدمة كافة فئات  اإىل  املحلي  القت�صاد 
الأعمدة  اأحد  تعد  التي  البيئة  م�صوؤوليته جتاه  اإىل  بالإ�صافة  على حدا،  قطاع  لكل  الفعلية  املالية  احلاجات 
الهامة لربنامج م�صوؤوليته املجتمعية، كما يخ�ص�س �صنويا ما ن�صبته 4% من �صافـي اأرباحه للتربعات ل�صالح 

املجتمع، لي�صكل ما يقدمه حلقة متكاملة ت�صهم فـي تنمية املجتمع الفل�صطيني ب�صكل فاعل وم�صتدام. 
متكني املراأة الفل�سطينية 

املراأة  متكني  على  للرتكيز  املجتمعية  م�صاهماته  من  جزء  الوطني  البنك  خ�ص�س  التوايل،  على  الثالث  للعام 
الفل�صطينية متا�صيا مع توجهاته بعد اإطالقه لربنامج "حياتي" الذي يهدف اإىل متكينها اقت�صاديا. فاإىل جانب 
التربع امل�صتدام الذي يقدمه البنك ملركز دنيا التخ�ص�صي لأورام الن�صاء واملربوط بح�صاب التوفـري "حياتي"، 
يواظب الطرفان على عقد ندوات توعية م�صرتكة للن�صاء حول اأهمية الك�صف املبكر عن �صرطان الثدي بالإ�صافة 
اإىل �صق التوعية امل�صرفـية وكيفـية ال�صتفادة من الربامج التي تقدمها البنوك لتحقيق ال�صتقاللية القت�صادية. 

امل�ساهمة فـي تنمية التعليم 
التعليم، خ�ص�س جانبا من ميزانية امل�صوؤولية  باأهل  "قدوتي" اخلا�س  البنك الوطني لربنامج  اإطالق  بعد 

املجتمعية لتنمية هذا القطاع الهام باعتباره اأحد اأهم اأعمدة التنمية املجتمعية. 

البنك الوطني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 213,585 دوالر 



201717الدور املجتمعي للبنوك

عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 12  72,721 التنمية 

 14  71,320 التعليم 

 8  39,444 �صوؤون املراأة

 4  19,600 الثقافة

 2  10,500 الريا�صة 

توزعت على 5 جماالت من خالل 40 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 18

اهتماماته.  واأجندة  الأردن  بنك  اأولويات  �صلم  �صمن  وبارزًا  هامًا  موقعًا  املجتمعية  امل�صوؤولية  مفهوم  يحتل 
مع  والتعاون  ال�صراكة  خالل  من  املجتمعية،  امل�صوؤولية  جمال  فـي  براجمه   2017 عام  خالل  البنك  وا�صل 
والأندية فـي خمتلف املجالت،  التطوعية  والهيئات  والوطنية واجلمعيات  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  جمموعة من 

وذلك انطالقًا من ر�صالة البنك ومنظومة قيمه التي يتبناها.
على ال�صعيد اخلريي، قدم البنك دعمه حلملة "حملة رم�صان يجمعنا باحلب والعطاء" اخلريية والتي تنظمها جمعية 
عطاء فل�صطني اخلريية، كما قدم البنك دعمه للعام اخلام�س على التوايل حلملة "معًا ن�صنع الأمل" التي ينظمها 
نادي �صباب رام الـله، بتوزيع ك�صوة العيد والهدايا على 200 طفل وطفلة، اىل جانب دعم توزيع حلوم الأ�صاحي 
بالتزامن مع  البنك حملة توعوية  اأطلق  على الأ�صر الفقرية فـي حمافظة طولكرم، و على ال�صعيد ال�صحي، 

ال�صهر العاملي للتوعية حول خماطر �صرطان الثدي، لت�صجيع الن�صاء على اإجراء الفحو�صات الدورية.
وعلى �صعيد دعم التعليم، قدم البنك دعمه حلفل تكرمي مر�صدي تربية اخلليل مبنا�صبة يوم املر�صد الفل�صطيني، 
كما دعم برنامج "تدريب وت�صغيل الطلبة املت�صربني من املدار�س فـي القد�س"، ودعم تركيب مظلة ملق�صف 
الت�صوق  املا�صية ملهرجان  البنك رعايته  القت�صادية قدم  الفعاليات  البرية الأ�صا�صية. وعلى �صعيد  مدر�صة 
ال�صتوي اخلام�س فـي رام الـله، ورعايته املا�صية ملوؤمتر "مهنة تدقيق احل�صابات ودورها فـي تعزيز احلوكمة 

ومكافحة الف�صاد" فـي جامعة النجاح الوطنية بنابل�س.

بنك األردن
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 155,093 دوالر 



201719الدور املجتمعي للبنوك

عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 4  75,491 التنمية 

 2  16,291 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

 3  9,475 ال�صحة

 2  7,632 الإغاثة 

 2  7,239 التعليم 

 1  7,052 اإبداع و�صباب

 1  3,000 البيئة 

 1  2,485 الطفولة 

 2  1,428 الثقافة

 3  25,000 اأخرى 

توزعت على 10 جماالت من خالل 21 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 20

تعمل اإدارة البنك با�صتمرار على نهج امل�صوؤولية املجتمعية من خالل دعم الأن�صطة التعليمية والريا�صية 
فقد  املختلفة  الأن�صطة  هذه  دعم  فـي  واملتبعة  املعتمدة  ال�صيا�صة  من  وانطالقًا  وال�صحية،  واملجتمعية 
والتنمية  والثقافة  التعليم  كدعم  املختلفة  املجالت  فـي  عديدة  رعايات   2017 العام  خالل  البنك  قدم 
ال�صا�صية  باملبادئ  عماًل  اخلا�صة  الحتياجات  لذوي  والدعم  الرعاية  وتقدمي  الريا�صية  والن�صاطات 
�صمل  بحيث  يقدمه  الذي  الدعم  من  املنتفعني  قاعدة  بتو�صيع  البنك  قام  وكذلك  املجتمعية،  للم�صوؤولية 

مناطق اأخرى خارج مناطق انت�صار تفرعات البنك فـي التجمعات ال�صكانية بدولة فل�صطني.
�صم�صية  �صودار  لعمل  مدار�س  لعدة  وتربع  الـله،  رام  �صباب  لنادي  الدعم  البنك  قدم   ،2017 عام  وفـي 
واحتفالت طلبة التوجيهي املتفوقني منها مدر�صة �صميحة خليل ومدر�صة مزارع النوباين وجمعية اآفاق، 
وقدم جهاز حا�صوب لدفاع مدين برينبال، ودعم ورعايات جلمعية عطاء فل�صطني فـي حمافظة رام الـله 
والبرية ولنادي اإ�صالمي بيت حلم ونادي �صوريف الريا�صي فـي حمافظة اخلليل، والحتاد الن�صائي العربي 
ورعى احتفالت اعياد امليالد ببيت حلم، كما دعم جمعيات خريية فـي حمافظة جنني، بالإ�صافة للعديد 
مناطق  من  املحتاجني  الطلبة  من  للعديد  جامعية  ر�صوم  اق�صاط  دفع  فـيها  مبا  التعليمية  الرعايات  من 

خمتلفة، كما تربع باأطراف ا�صطناعية لذوي الحتياجات اخلا�صة.

بنك االستثمار الفلسطيني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 93,949 دوالر 



201721الدور املجتمعي للبنوك

عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 6  32,044 الثقافة

 13  14,846 التعليم 

 9  12,300 التنمية 

 2  11,000 الريا�صة 

 4  8,000 اإبداع و�صباب

 2  5,214 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

 1  2,845 الطفولة 

 1  1,500 الإغاثة 

 1  1,200 �صوؤون املراأة

 1  5,000 اأخرى 

توزعت على 10 جماالت من خالل 40 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 22

ي�صعى البنك التجاري الردين نحو التميز والريادة فـي جمال امل�صوؤولية املجتمعية ويعتربها جزءًا ل يتجزاأ 
له دور فعال  اأن يكون  واأهدافه  اأهم غاياته  امل�صتمرة فـي خدمة املجتمع، ومن  البنك  من برامج ومبادرات 
وم�صاريع  اأن�صطة  اإىل  وتوجيهها  الوطنية  املدخرات  وح�صد  والجتماعي  القت�صادي  الن�صيجني  تدعيم  فـي 
اقت�صادية واجتماعية تعود بالفائدة على اأفراد املجتمع اإىل جانب تقدمي الدعم وامل�صاركة ملبادرات ت�صاهم 
فـي اإر�صاء قواعد التنمية امل�صتدامة وت�صاهم فـي الو�صول اإىل العي�س الآمن وال�صتقرار القت�صادي من خالل 
تقدمي الدعم املادي للعديد من الأن�صطة فـي خمتلف املجالت وتقدمي التربعات و رعاية املوؤمترات والندوات 
والبيئة  وال�صحة  والآداب  والفنون  بالثقافة  والهتمام  التاأهيلية  التعليمية  العديد من اجلهات  مع  والتعاون 

والهتمام بذوي الحتياجات اخلا�صة والفئات الأقل حظاً والفقراء والتفاعل مع املجتمع املحلي وتنميته. 

البنك التجاري األردني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 66,445 دوالر 



201723الدور املجتمعي للبنوك
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عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 7  14,000 الإغاثة 

 6  10,390 التعليم 

 8  9,270 التنمية 

 5  8,000 اإبداع و�صباب

 3  6,231 ال�صحة

 6  5,000 الثقافة

 2  3,534 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

 1  3,500 �صوؤون املراأة

 3  3,000 الريا�صة 

 4  2,820 الطفولة 

 1  700 البيئة 

توزعت على 11 جمااًل من خالل 46 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 24

اإميانا بدعم املجتمع الفل�صطيني، واهتمامنا مبجال امل�صوؤولية املجتمعية، متكن بنك القاهرة عمان فـي اطار 
�صراكته مع موؤ�ص�صة "اإجناز" فـي حتقيق العديد من النجاحات التي تعك�س اهتمامه باأداء دوره ور�صالته 

املجتمعية على اأف�صل وجه، وتكري�س منوذج فـي جمال العمل املوؤ�ص�صي.
حيث رعى بنك القاهرة عمان حفل تكرمي املدار�س والطلبة املبدعني فـي الأن�صطة الطالبية فـي قلقيلية 
خالل العام الدرا�صي 2017/2016، الذي نظمته مديرية الرتبية فـي املحافظة، وقدم البنك اي�صا رعايته 
املبادرات  هذه  لتج�صد  طولكرم،  فـي  والتعليم  الرتبية  مديرية  نظمته  الذي  املركزي  الثقافـي  للمهرجان 
حر�س البنك على التوا�صل مع املوؤ�ص�صات التعليمية، وتلبية احتياجاتها فـي اطار روؤيته ال�صرتاتيجية التي 

تركز على تطوير التعليم.
كما �صارك البنك فـي فعاليات ملتقى "فل�صطني تعمل" الذي قام بتنظيمه منتدى "�صارك" ال�صبابي فـي 
مقره فـي رام الـله، وفعاليات يوم التوظيف الذي نظمته جامعة بريزيت. وتاأتي م�صاركة البنك فـي اإطار 

عنايته بال�صباب خا�صة خريجي اجلامعات واإتاحة املجال لهم لالطالع على اآلية عمل البنك وخدماته.
ورعى البنك حفل ا�صتقبال الطلبة اجلدد فـي جامعة بريزيت، ممن التحقوا بالعام الدرا�صي 2018-2017، 
وجاءت مبادرة البنك ا�صتمرارا لنهجه فـي دعم قطاع التعليم العايل، وتوج بدعم العديد من املوؤ�ص�صات 
وامل�صاريع املرتبطة بهذا القطاع احليوي، كما اأن خطوة البنك تاأتي جت�صيدا للتزامه الرا�صخ جتاه �صريحة 

ال�صباب، على اعتبار اأنهم �صناع امل�صتقبل وقادة الغد وبناة املجتمع.

بنك القاهرة عمان
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 62,219 دوالر 



201725الدور املجتمعي للبنوك

عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 6  41,287 التعليم 

 2  12,601 التنمية 

 2  3,355 الريا�صة 

 2  2,272 الإغاثة 

 1  1,000 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

 1  704 �صوؤون املراأة

 1  1,000 اأخرى 

توزعت على 7 جماالت من خالل 15 موؤ�س�سة �سريكة
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البنك األهلي األردني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 30,644 دوالر 

انطالقًا من وعيه الكامل وفهمه مل�صوؤولياته جتاه جمتمعه الفل�صطيني، قام البنك الأهلي الأردين فـي عدة ن�صاطات 
توعوية وتثقيفـية تدخل �صمن م�صوؤولياته املجتمعية فـي فل�صطني، والتي تعترب �صمن ال�صيا�صة ال�صرتاتيجية التي 

يتبعها البنك كنوع من التوا�صل املجتمعي والتثقيف امل�صرفـي اجتاه معتمديه واجلمهور.
ومن �صمن هذه الن�صاطات املتعددة: تكرمي الطالبة عفاف ال�صريف من مدر�صة بنات البرية اجلديدة الفائزة 
العربية  المــارات  بدولة  اقيمت  التي  الثانية  بالن�صخه  العربي  القراءة  حتدي  م�صابقة  فـي  الوىل  باملرتبة 

املتحدة، وقدم اي�صًا جهاز حا�صوب دعما للمدر�صة على جهودها.
للفائزين  وعينية  نقدية  جوائز  وتقدمي  �صاحور  بيت  مدينة  فـي  العائالت  دوري  برعاية  البنك  قام  وكذلك 

وللح�صور اي�صاً بنهاية الدوري. 



201727الدور املجتمعي للبنوك

توزعت على 5 جماالت من خالل 14 موؤ�س�سة �سريكة

عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 5  9,360 الثقافة

 1  9,168 الإغاثة 

 2  5,000 الريا�صة 

 4  3,616 التعليم 

 2  3,500 التنمية 
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البنك العقاري المصري العربي
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 24,000 دوالر 

�صمن م�صاهمة البنك العقاري امل�صري العربي فـي جمال امل�صوؤولية املجتمعية، قدم البنك رعاية ذهبية للموؤمتر 
الدويل الأول حول تغري املناخ ـ فل�صطني 2017 نظرًا لأهمية دعم ثقافة املواطن عن تغريات املناخ وتاأثريها 
على الواقع وانعكا�صاته على البيئة، وتاأكيدًا باأن البنك يعمل ب�صكل دائم وم�صتمر على دعم مثل هذه املوؤمترات 

والن�صاطات وقد �صبق قيام البنك مبثل هذه امل�صاركات فـي جمالت اخرى. 
وفـي جمال دعم قطاع التعليم �صارك البنك فـي اإن�صاء ُمَعّر�س ملدر�صة عوين احلرتاين الأ�صا�صية الواقعة فـي 
مدينة غزة، كما قدم رعايته لحتفالية طلبة الثانوية العامة الذي اقيم فـي بلدة زعرته / حمافظة بيت حلم 

لتكرمي خريجي طلبة التوجيهي.



201729الدور املجتمعي للبنوك

توزعت على جمالني من خالل 3 موؤ�س�سات �سريكة

عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 1  21,000 البيئة 

 2  3,000 التعليم 
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اجتاه  اللتزام  م�صتويات  اأعلى  اإظهار  مع  ملمو�س  واقع  اإىل  املجتمعية  ر�صالته  ترجمة  ال�صكان  بنك  وا�صل 
املجتمعات التي يعمل فـيها، وحر�س على ت�صخري جهوده وامكانياته لتنميتها، هذا وقد جتلت برامج امل�صوؤولية 
املجتمعية لدى البنك فـي جمالت عدة م�صاركًا وداعمًا وراعيًا للعديد من الأن�صطة القت�صادية والفعاليات 
التعليمية وال�صحية والثقافـية واملجتمعية والريا�صية والتنموية، و�صملت م�صاهماته كافة املناطق الفل�صطينية.
 ومن اأهم الأن�صطة التي برز فـيها البنك على �صعيد التعليم، قام بنك ال�صكان برعاية عدة اأن�صطة تعليمية 
تخ�س الطالب، منها: امل�صاهمة فـي رعاية موؤمتر تربوي ملدر�صة خولة بنت الأزور، والتربع ل�صندوق الطالب 
املحتاج فـي جامعة اخلليل، ورعاية جمموعة من حفالت التخرج فـي املدار�س واجلامعات.. وغريها. وانطالقًا 
من حر�س بنك ال�صكان على تعزيز ورفع م�صتوى الثقافة فـي خمتلف املجالت، و قام البنك بامل�صاهمة فـي 
ال�صكان  بنك  بادر  فقد  الريا�صي  ال�صعيد  على  اأما  الأ�صا�صية،  البرية  مغرتبي  ملدر�صة  دراما  غرفة  اإن�صاء 
بالإ�صافة  ترم�صعيا  فـي  املدر�صي  الريا�صي  الأوملبي  الأ�صبوع  برعاية  و�صاهم  زيد  بني  احتاد  لنادي  بالتربع 
اإعادة تاأهيل ملعب بلدي �صنجل، وفـي �صياق خدمة املواطنني مبختلف �صرائحهم املجتمعية،  مل�صاهمته فـي 
مر�صى  اأ�صدقاء  جلمعية  كالتربع  �صحيًا  املواطن  تخدم  التي  املوؤ�ص�صات  من  عدد  برعاية  البنك  قام  فقد 

الثال�صيميا، كما �صاهم بعدة ن�صاطات تنموية اأخرى. 
العطاء، وذلك لقناعته  وما زال بنك ال�صكان يحر�س على تقدمي املزيد �صنويًا، رغبة منه باكمال م�صرية 
ب�صرورة ا�صهامه بدوره الن�صاين فـي خدمة املواطن، اميانًا منه باأهمية تعزيز دور موؤ�ص�صات املجتمع املحلي 

اخلا�صة والعامة فـي جوانب امل�صوؤولية املجتمعية.

بنك االسكان للتجارة والتمويل
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 16,934 دوالر 



201731الدور املجتمعي للبنوك

عدد ال�صراكات املوؤ�ص�صاتيةمبلغ امل�صاهمة $املجال

 9  9,032 التعليم 

 3  2,910 الريا�صة 

 2  1,692 ذوو الحتياجات اخلا�صة 

 1  1,000 ال�صحة

 1  1,000 التنمية 

 1  300 الثقافة

 1  1,000 اأخرى 

توزعت على 7 جماالت من خالل 18 موؤ�س�سة �سريكة
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عدد ال�سراكات امل�ؤ�س�ساتيةمبلغ امل�ساهمة $ البنك

2,879,973100فل�سطني 

1,155,75277القد�ص

849,562167االإ�سالمي الفل�سطيني

538,27559االإ�سالمي العربي 

348,78034العربي 

213,58540الوطني

155,09321االأردن 

93,94940االإ�ستثمار الفل�سطيني

66,44546التجاري االأردين

62,21915القاهرة عمان 

30,64414االأهلي االأردين 

24,0003العقاري امل�سري العربي

16,93418االإ�سكان للتجارة والتمويل 

1,4881ال�سفا

100,0001جمعية البنوك فـي فل�سطني

6,536,699636االإجمايل

ترتيب البنوك حسب المساهمات








