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نظراً خل�صو�صية الو�صع الفل�صطيني، ملا مير به من ظروف �صيا�صية واقت�صادية 
فـي  م�صاعفة  م�صاهمة  اخلا�ص  القطاع  موؤ�ص�صات  من  تتطلب  والتي  �صعبة، 
امل�صرفـي الذي  الدور املحوري للقطاع  امل�صوؤولية الجتماعية، ولأهمية  جمال 

يعد مبثابة العمود الفقري لالقت�صادي الفل�صطيني.

و�صط  فـي  الجتماعية  امل�صوؤولية  ثقافة  ن�صر  على  البنوك  جمعية  داأبــت  فقد 
والــذي  املجتمعية،  امل�صاهمة  فـي  بــدوره  للقيام  الفل�صطيني  امل�صرفـي  القطاع 

انعك�ص اأثره فـي هذه الن�صرة.

نوثق فـي هذه الن�صرة باإيجاز، الدور الريادي للقطاع امل�صرفـي الفل�صطيني فـي 
جمال امل�صوؤولية الجتماعية لعام 2013، حيث بلغ اإجمايل امل�صاهمة املجتمعية 
للقطاع امل�صرفـي 4,666,805 دولر، بن�صبة جتاوزت 3.2 % من اأرباحه للعام 

ذاته، وذلك من خالل 550 �صراكة مع املوؤ�ص�صات الأهلية. 

البنوك تساهم بما يقارب 5 مليون دوالر
فـي مجال المسؤولية االجتماعية خالل العام 2013

جمعية البنوك فـي فلسطين تساهم فـي مجال المسؤولية االجتماعية 
بدعم القطاع الصحي فـي غزة 

�ساهمت جمعية البنوك فـي فل�سطني فـي جمال امل�سوؤولية االجتماعية بتمويل تطوير ق�سم االأنف 

واالأذن واحلنجرة فـي م�ست�سفى اخلدمة العامة فـي قطاع غزة باأجهزة مناظري حديثة ومتطورة 

و هي االأوىل من نوعها على م�ستوى القطاع، حيث اأ�سرف على التنفـيذ موؤ�س�سة التعاون.

هذا وبعد اأن مت تطوير الق�سم، متكن طاقم طبي متخ�س�ص فـي امل�ست�سفى من اإجراء عددا 

من العمليات املتطورة فـي طب وجراحة االأنف واالأذن واحلنجرة تعترب االأوىل من نوعها على 

م�ستوى القطاع.
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قيمة مساهمات البنوك حسب المجاالت
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عدد ال�سراكات امل�ؤ�س�سيةمبلغ امل�ساهمة $املجال

1,049,55266 التنمية

876,23757 ال�صحة

770,025137 التعليم

643,74669 الثقافة

341,90864 الطفولة

303,71345اأخرى

258,37636الإغاثة

228,33141الريا�صة

131,35725ذوو الحتياجات اخلا�صة

63,56110البيئة

4,666,805550 الإجمايل

نموذج نشاطات البنوك فـي مجال المسؤولية االجتماعية 



الدور االجتماعي للبنوك 2013  

عدد ال�سراكات امل�ؤ�س�سيةمبلغ امل�ساهمة $البنك

2,536,806188فل�صطني 

541,75225العربي

495,29284الإ�صالمي العربي

399,80933الإ�صالمي الفل�صطيني

123,66552القد�ص

115,96328الوطني

89,44911الأردن

62,25844الإ�صكان للتجارة والتمويل

40,84419القاهرة عمان

40,50214ال�صتثمار الفل�صطيني

37,45322التجاري الفل�صطيني

HSBC20,0003 ال�صرق الأو�صط املحدود

18,2525التجاري الأردين

18,21917الأهلي الأردين

12,1983الأردين الكويتي

4,0001العقاري امل�صري العربي

110,3431جمعية البنوك فـي فل�صطني

4,666,805550الإجمايل

ترتيب البنوك حسب قيمة المساهمة
فـي مجال المسؤولية االجتماعية
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