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نسعى ألن يأخذ
القطاع المصرفـي دورًا رياديًا
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تمهيد
مما ال �سك فـيه اأن البنوك العاملة فـي فل�سطني تعد قاعدة اأ�سا�سية للنهو�ض باالقت�ساد الفل�سطيني، من خالل طبيعة عملها 

الذي وجدت من اأجله.
لكن ذلك مل يغفلها عن واجبها االجتماعي وم�ساركتها فـي كافة االأن�سطة املجتمعية، فهي ت�سكل قطاعًا قادرًا على امل�ساهمة فـي 
حتمل امل�سوؤوليات الكبرية للمجتمع فـي ظل االأو�ساع اال�ستثنائية التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني، حيث اأ�سحى القطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني �سريانًا حيويًا فـي م�سرية االقت�ساد، ليظهر وجهه االإن�ساين عرب امل�ساركات املجتمعية اإىل جانب عمله االقت�سادي، 

حيث جتاوزت م�ساهمات البنوك خالل العام 2010 الـ 3.5 مليون دوالر اأمريكي.
ومت تق�سيم �سفحات هذا الكتيب اإىل ت�سعة جماالت تعمل فـيها البنوك تنوعت بني التنمية، االإغاثة، التعليم، الطفولة، الثقافة، 
ال�سحة، الريا�سة، البيئة، ذوي االحتياجات اخلا�سة، كما مت ت�سميم �سفحاته مبا يتنا�سب وهوية اجلمعية، من خالل تناول 
االألوان التي تكون بقية اإ�سداراتها، مع اإ�سافة فن االأرابي�سك الذي يج�سد التداخل والتكامل، ويعك�ض جزءًا من ثقافتنا العربية، 

ليخرج وحدة متكاملة فـي العمل املجتمعي.
اإن خروجنا بهذا االإ�سدار، جاء ليكون مبثابة قفزة نوعية للتعاطي مع مفهوم امل�سـوؤولية االجتماعية حمليًا، خ�سو�سًا واملتابعني 
للحراك الذي ت�سهده ال�ساحة املحلية فـي هذا ال�سياق خالل ال�سنوات القليلة املا�سية يدركون اأن هناك حاجة ما�سة اإىل مثل هذا 

الدور.



"شركاء على الخير"
نحو تعزيز المسـؤولية االجتماعية
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رؤية جمعية البنوك فـي فلسطين
فـي مجال المسـؤولية االجتماعية

اإن تطور االأعمال ون�ساطاتها فـي فل�سطني مرتبط ب�سكل كبري بقدرة املجمتعات على توفـري املتطلبات االأ�سا�سية التي �ساهمت 
بظهور املبادرات الفردية واجلماعية، ومن هنا تاأتي روؤية اجلمعية فـي ت�سويق مفهوم امل�سـوؤولية االجتماعية على القطاع 

امل�سرفـي وو�سعه على �سلم اأولوياتها، لكي تتحرر امل�سارف من املحاوالت الفردية لها فـي هذا املجال.
اإننا كجهة ر�سمية منثل قطاعًا اأ�سا�سيًا فـي االقت�ساد الفل�سطيني، ن�سعى بكل ما اأوتينا من عزم اإىل ح�سد التاأييد وحوار 
الذي ميكن م�سارفنا من حتقيق  العام  املناخ  وتهيئة  الروؤية  لو�سع  الداخلي  ال�سعيد  على  املوؤ�س�سي  والبناء  ال�سيا�سات، 
التوازن امل�سوؤول بني االأرباح والواجب االجتماعي، والتاأكيد على بعد متكني املجمتع املحلي كطرف حموري فـي امل�ساركة فـي 

م�سروعات التنمية احل�سرية، وذلك من خالل الرتكيز على رفع درجة الوعي العام بهذه امل�ساركة.
يحذونا االأمل والطموح فـي اأن تتجاوز البنوك دورها التقليدي فـي اأن�سطتها االجتماعية، والتحول اإىل االبتكار فـي توجيه 
واجبها االجتماعي مبا يحقق الفائدة املرجوة، ف�سمات اجلود والكرم متاأ�سلة على م�ستوى ال�سركات واأ�سحاب االأعمال، 
فمواجهة  االجتماعية،  الق�سايا  حيال  تاأثريًا  واأقــوى  فاعلية،  اأكرث  الدعم  هذا  جعل  اإىل  احلاجة  اأم�ض  فـي  اليوم  ونحن 
كافة  بني  االأمثل  بال�سكل  وت�سويقها  واالجتماعية  االقت�سادية  للتنمية  متكامل  منهج  تاأ�سي�ض  تتطلب  التنموية  التحديات 
�سركات وموؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ض، للمحافظة على الن�سيج االجتماعي وزيادة الرتابط بني املنتج وامل�ستهلك، 

الأن امل�سـوؤولية االجتماعية تعترب ا�ستثمارًا غري مبا�سر لكنه يحقق اأق�سى الفوائد واأولها االأرباح.





التعاون المشترك بين 
جمعية البنـوك و سـلطة النقد 

فـي مجال المسـؤولية االجتماعية
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ــــــــوا ــــــــ�ــــــــس هـــــــــا�ـــــــــســـــــــم ال
ـــــــــوا ـــــــــس ـــــــــ� عــــــــــــــــــــــــــزام ال
جـــــــــــوزيـــــــــــف نـــــ�ـــــســـــنـــــا�ـــــض
حمـــــــــــمـــــــــــود الــــــــرمــــــــعــــــــة
ـــــــــــــون ـــــــــــــرع ـــــــــــــي ف ـــــــــــــل ع
ـــــــــــاب ــــــــــــــــــو دي نــــــبــــــيــــــل اأب

بـــــــــــنـــــــــــك فــــــلــــــ�ــــــســــــطــــــني
بــــــــــــنــــــــــــك الــــــــــقــــــــــد�ــــــــــض
ــــــاهــــــرة عــــمــــان ــــــق بـــــنـــــك ال
الفل�ســـــطيني االإ�ســــــالمي  البنـــك 
�ســــــلطــة النـــــقد الفل�ســــــطينية
فل�ســطني فـــــي  الــبــنــوك  جمعية 

لجنة المسـؤولية االجتماعية
ويتمثل  الفل�سطينية،  النقد  و�سلطة  فل�سطني  فـي  البنوك  كل من جمعية  االجتماعية مببادرة  امل�سـوؤولية  ت�سكيل جلنة  مت 

اأع�ساوؤها بال�سادة التالية اأ�سمائهم:

الملتقى السنوي الفلسطيني األول للمسـؤولية االجتماعية 2010
نظمت جمعية البنوك فـي فل�سطني و�سلطة النقد الفل�سطينية، امللتقى الفل�سطيني االأول للم�سـوؤولية االجتماعية 2010، ويعترب ملتقى 
امل�سـوؤولية االجتماعية االأول من نوعه فـي فل�سطني، حيث كان جلمعية البنوك والبنوك العاملة فـي فل�سطني دورًا رياديًا فـي  هذا 
املفهوم، ويعترب ملتقى امل�سـوؤولية االجتماعية قفزة نوعية حت�سب للقطاع امل�سرفـي على اأقرانه من موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض، وذلك 
اإدراكًا من اجلمعية الأهمية املفهوم واحلاجة املا�سة له لتطوير املجتمع. و �سعى امللتقى فـي عامه االأول لتحفـيز البنوك على زيادة 
ن�سبة م�ساهماتها فـي جمال امل�سـوؤولية االجتماعية، حيث اأو�سى امل�ساركون باإ�سدار وثيقة اإطار �سيا�سات عامة ووا�سحة للم�سـوؤولية 
االجتماعية، اإ�سافًة اإىل تخ�سي�ض ن�سبة 2 % من اأرباح البنوك القابلة للتوزيع ليتم �سرفها فـي اأغرا�ض امل�سـوؤولية االجتماعية. و 
قدم د.جهاد الوزير حمافظ �سلطة النقد، ونبيل اأبو دياب املدير العام جلمعية البنوك، دروعًا لتكرمي البنوك التي قامت برعاية 

امللتقى وهي، بنك القاهرة عمان، وبنك فل�سطني، والبنك االإ�سالمي الفل�سطيني، وبنك القد�ض. 

تكريم البنك اإلسالمي العربي لتبوئه الصدارة
فـي اإطار ريادتها فـي ن�سر وتعميم مفهوم امل�سوؤولية االجتماعية،  كرمت جمعية البنوك فـي فل�سطني البنك االإ�سالمي العربي لكونه 
البنك الذي تبواأ املركز االأول من  م�ساهمات البنوك فـي جمال امل�سوؤولية االجتماعية للعام 2009، حيث بلغ اإجمايل م�ساهماته 

حوايل 346 األف دوالر اأمريكي.

إصدار كتيب »الدور االجتماعي للبنوك 2009«
على هام�ض اأعمال ملتقى امل�سوؤولية االجتماعية اأ�سدرت جمعية البنوك كتيب امل�سوؤولية االجتماعية لعام 2009، والذي يعك�ض الدور 
الذي لعبته البنوك العاملة فـي فل�سطني، ويتناول الكتيب فـي 48 �سفحة اأبرز اإجنازات البنوك على ال�سعيد املحلي، مب�ساهمات  

اإجمالية بلغت 750 األف دوالر اأمريكي.
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المساهمة فـي صندوق الرئيس 
لمساعدة الطلبة الفلسطينيين فـي لبنان

حثت جمعية البنوك و�سلطة النقد البنوك على امل�ساهمة فـي �سندوق الرئي�ض لدعم م�سرية التعليم، وبلغ  اإجمايل م�ساهمات 
البنوك 270,000 دوالر اأمريكي للعام 2010، والتزمت جمعية البنوك بالتربع مببلغ 60,000 دوالر اأمريكي خالل العام 2012.

قيمة امل�ساهمة )$(البنك
50,000البنك العربي
50,000بنك فل�سطني

30,000بنك القاهرة عمان
20,000البنك االإ�سالمي الفل�سطيني

15,000البنك االإ�سالمي العربي
15,000بنك االإ�سكان للتجارة والتمويل

10,000بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية
10,000بنك القد�ض 

10,000البنك االأهلي االردين
10,000البنك االأردين الكويتي

10,000البنك التجاري االأردين
10,000البنك التجاري الفل�سطيني

10,000بنك االحتاد 
10,000بنك اال�ستثمار الفل�سطيني

10,000بنك االأردن
0البنك العربي الفل�سطيني لالإ�ستثمار

0البنك العقاري امل�سري العربي
0بنك HSBC ال�سرق االأو�سط املحدود

270,000اإجمايل امل�ساهمات

قيمة امل�ساهمة )$(البنك
25,000بنك فل�سطني 

10,000بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية
10,000البنك االإ�سالمي العربي

5,000بنك القد�ض 
5,000البنك التجاري االأردين

55,000اإجمايل امل�ساهمات

المساهمة فـي صندوق الكرامة الوطني
و�سمن حر�ض البنوك على دعم جمال التنمية االقت�سادية، قامت البنوك التالية بالتربع ل�سالح �سندوق الكرامة الوطني.





مساهمات البنوك من حيث المجاالت
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التنمية
لعبت البنوك دورًا فـي جمال العمل التنموي ا�ستكمااًل لروؤيتها ودعمها املتوا�سل لتطوير القطاع التنموي الفل�سطيني كونها جزءًا 
من املجتمع، فقد قام بنك فل�سطني بدعم موؤمتر فل�سطني لال�ستثمار 2010، و برعاية معر�ض ال�سناعات الوطنية الثاين 2010، 
و�ساهم بن�سبة 50 % من تكاليف ترميم �سارع عمراملختار فـي مدينة غزة، وتربع  لكل من جمعية جمموعة غزة للثقافة والتنمية، 
وجمعية االحتاد الن�سائي العربي فـي مدينة غزة، وموؤ�س�سة بيت اخلربة لال�ست�سارات الهند�سية، ورعى حفل موظفـي الوكالة وحفل 
امليالد  عيد  وبازار  االجتماعية،  للم�سـوؤولية  االأول  الفل�سطيني  وامللتقى  فل�سطني،  اإجناز  موؤ�س�سة  فـي  الطالبية  ال�سركة  م�سابقة 
لكني�سة الالتني. كما �ساهم البنك الإ�سالمي العربي بدعم اإن�ساء م�سجد و رو�سة فـي �ساحية الريحان، وتربع ب�سراء قطعة اأر�ض 
جلمعية يا�سمني اخلريية. وكان للبنك العربي دورًا فاعاًل بامل�ساركة فـي  عدد من الن�ساطات التنموية منها رعاية حفل ع�ساء 
خريي مل�ست�سفى �سانت جون للعيون، والتربع ل�سالح جلان العمل ال�سحي ب�سا�سة عر�ض LCD. اإ�سافة اإىل دور بنك القد�س الذي 
بادر بالتربع جلمعية روان لتنمية الطفل بجهاز كمبييوتر وذلك من اأجل جتهيز مكتب اجلمعية، وتربع حلديقة االأطفال فـي قرية 
عنزة بجنني، ولقرية العقبة الواقعة فـي حمافظة طوبا�ض بزي ريا�سي ومظلتي انتظار، وبجهاز الب توب وجهاز حا�سوب مكتبي 
LCD بروجكرت جلامعة القد�ض املفتوحة فرع  و  الن�سائي العربي البرية بيت النقاه للم�سنات، وبجهاز كمبيوتر  جلمعية االحتاد 
اإن�ساء موقع اإلكرتوين جلمعية  ال�سمال بغزة، وباأجهزة كمبيوتر ومعدات اأخرى جلمعية الطاقة امل�ستدامة، باالإ�سافة اإىل متويل 
الهالل االأحمر فـي عنبتا، وتربع بتغطية احتياجات املركز الفل�سطيني للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية، ولبلدية �سنجل بجهازي 
االجتماعية  للم�سـوؤولية  االأول  ال�سنوي  الفل�سطيني  امللتقى  ورعى  �سلفـيت،  فـي  كمبيوتر  بجهاز  املدين  الدفاع  وملديرية  حا�سوب، 
2010 الذي اأقامته جمعية البنوك و�سلطة النقد، و�ساهم بدعم �سندوق الكرامة الوطني، وتقدمي رعاية ف�سية ملوؤمتر اال�ستثمار 

القاهرة  بنك  بينما تربع  تنموية مبحافظة طوبا�ض.  ن�ساطات  بدعم  و�ساهم  تدريب خانيون�ض،  لكلية  وتربع   ،2010 بيت حلم 
عمان ل�سالح �سحايا زلزال فـي جمهورية ت�سيلي. هذا وخ�س�ض البنك الإ�سالمي الفل�سطيني تربعات ملراكز البحوث والتنمية. 
وفـيما يتعلق مب�ساهمة بنك ال�ستثمار الفل�سطيني فقد تربع للمركز الن�سوي، ولالحتاد الن�سائي، وجلمعية املراأة، و�سعى البنك 

التجاري الأردين للتواجد من خالل امل�ساهمة بالتربع ل�سالح �سندوق الكرامة الوطني.
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اإلغاثة
فـي اإطار دور االأفراد واملوؤ�س�سات فـي الدعم االإغاثي للمجتمع الفل�سطيني برز دور بنك فل�سطني حيث تربع جلمعية جهود غزة 
التطوعية لالإغاثة ال�سريعة، ول�سحايا زلزال ت�سيلي. كما وقدم بنك القد�س رعايته حلفل عيد االأم والذي اأقامته جمعية الوفاء 
اخلريية لرعاية امل�سنني فـي �سلفـيت، ودعم اأن�سطة املخيم ال�سيفـي جلمعية ال�سيدات لرعاية الطفل، ورعى حفل عيد االأم الذي 
اأقامه نادي �سباب رام اهلل، وتربع لدعم مركز �سباب االأمعري االجتماعي، وللهيئة االأهلية لدعم �سمود البلدة القدمية فـي مدينة 
اأ�ساحي مبنا�سبة عيد االأ�سحى فـي غزة، و�سارك فـي حفل الع�ساء اخلريي  اخلليل، وجلمعية حقوق املراأة والطفل التي وزعت 

جلمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت، كما دعم بنك الرفاه �سندوق الكرامة الوطني.
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التعليم 
اإميانًا باأهمية التعليم فـي بناء املجتمعات وحتقيق تطورها وتقدمها واالإرتقاء بها ملواكبة الع�سر بتطلعاته العلمية واملعرفـية �ساهم 
الطلبة  مل�ساعدة  الرئي�ض  ل�سندوق  وتربع  العامة،  الثانوية  طلبة  من  وطالبة  طالب   50 لـ  درا�سية  منح  بتقدمي  فل�سطني  بنك 
الفل�سطينيني فـي لبنان، والأع�ساء الفرع الطالبي جلمعية مهند�سي الكهرباء واالإلكرتونيات فـي مدينة غزة، وملدر�سة بنات �سلواد 
االأ�سا�سية، وحلفل تخريج مدر�سة ذكور �سهداء �سلواد الثانوية، وملدر�سة الراهبات ماريو�سف الثانوية، ولكلية تدريب خانيون�ض 
ومل�سروع مدر�ستي فل�سطني، ورعى حفل ملديرية الرتبية والتعليم فـي طوبا�ض، وحفل تخريج طلبة التوجيهي فـي املدر�سة االأمريكية 
فـي غزة، وحفل تخريج طالب مدر�سة ذكور الرحمة فـي اخلليل، وحفل مدر�سة بنات يعبد الثانوية، وحفل تكرمي طلبة الثانوية 
العامة فـي طولكرم، وحفل تخريج طلبة مدر�سة ذكور �سلواد، وكرم طلبة التوجيهي املتميزين، وجلامعة القد�ض املفتوحة فـي غزة 
لبنان،  فـي  الفل�سطينيني  الطلبة  الرئي�ض مل�ساعدة  العربي �سندوق  الإ�سالمي  البنك  بينما دعم   . والحتاد طلبة جامعة اخلليل 
و�ساهم فـي �سندوق الكرامة الوطنية والتمكني، ودورة فـي اجلامعة االأمريكية بجنني، وتربع لكلية الدعوة االإ�سالمية باأربعة اأجهزة 
كمبيوتر. وكان للبنك العربي دورًا فـي دعم امل�سرية التعليمية اإذ تربع ملوؤ�س�سة اإجناز، ورعى برنامج دورة ال�سركة، باالإ�سافة اإىل 
اإعداد ثالث دورات تدريبية �سمن برنامج اأ�سول، ورعى مهرجان العلوم بالتعاون مع املركز الثقافـي الفرن�سي، و�ساهم فـي منحة 
كلنا قادرون ال�ستكمال املاج�ستري، ودعم جمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت، ورعى حفل تكرمي الطلبة االأوائل فـي طولكرم، وتربع 
باأجهزة كمبيوتر، وقدم الدعم ل�سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان، ولربنامج مدر�ستي. فـي حني قدم بنك 
القد�س تربعًا ملوؤ�س�سة التعليم من اأجل التوظيف، وتربع بت�سديد ر�سوم امل�ستحقات اجلامعية لطالب جامعي وبالق�سط اجلامعي 
االأول لطالبة جامعية اأخرى، وتربع  ملدر�سة ذكور عتيل االأ�سا�سية واملدر�سة الثانوية وبنات عتيل االأ�سا�سية لليوم املفتوح، وللنادي 
االإ�سالمي  فـي  رام اهلل بتوفـري حقائب مدر�سية للطالب، ودعم حملة الطالب املحتاج والتي نفذتها حمافظة رام اهلل والبرية، 
كما دعم �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينني فـي لبنان، وقدم رعايته لعدة ور�سات عمل فـي جامعة القد�ض املفتوحة 
تخ�ض التعليم مبحافظة �سلفـيت، ومل�سرية من اأجل دعم التعليم فـي القد�ض والأيام ترفـيهية فـي املدار�ض تابعة ملوؤ�س�سة فـي�سل 
الثانوية  فـي مدر�سة عقابا  الطلبة  اأوائل  االأ�سا�سية وحفل تكرمي  فـي مدر�سة ذكور عنبتا  الطلبة  اأوائل  احل�سيني، وحلفل تكرمي 
ورعى  اإ�سدار جملة مدر�سية ثقافـية ف�سلية خا�سة مبدر�سة الكرامة االأ�سا�سية املختلطة، ورعى حفل الناجحني من اأبناء العاملني 
فـي جامعة النجاح الوطنية، وحفل تكرمي اأوائل الطلبة فـي حمافظة �سلفـيت، حفل تكرمي طلبة الثانوية العامة فـي عنبتا، حفل 
تكرمي طالب التوجيهي واالأوائل جلمعية عنبتا اخلريية ورعى حفل تكرمي طلبة التوجيهي للعام 2010 فـي �سويكة من خالل نادي 
�سويكة الريا�سي، ومهرجان يا�سر عرفات الثالث لدعم التعليم، وحفل تكرمي طلبة التوجيهي ببلدة ع�سرية ال�سمالية، وقدم تربعًا 
لتجهيز خمترب احلا�سوب جلامعة القد�ض املفتوحة فـي بديا، و�سراء خم�ض بطاقات  حلفل الع�ساء الذي اأقامه نادي طلبة الطب 

الفل�سطيني وجامعة القد�ض.
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هذا وخ�س�ض بنك القاهرة عمان تربعًا لدعم �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان ورعى حفل تكرمي الطلبة 
املتميزين ملديرية الرتبية فـي قباطية، وحفل تكرمي الطلبة املتميزين ملديرية الرتبية فـي طولكرم، وحفل تكرمي الطلبة املتميزين 
اأ�سدقاء  Bank in Action مع موؤ�س�سة اإجناز فل�سطني، وجلمعية  ملديرية الرتبية فـي بيت حلم، باالإ�سافة اإىل تربعه لربنامج 
جامعة بريزيت. اإ�سافة اإىل م�ساهمة البنك الإ�سالمي الفل�سطيني بتقدمي الدعم لت�سديد اأق�ساط طلبةجامعيني والتربع ملوؤ�س�سات 
تعليمية. كما قدم بنك الأردن الدعم ل�سندوق الطالب املحتاج فـي اجلامعة العربية االأمريكية فـي جنني، وتربع ل�سالح �سندوق 
الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان. وبرز دور بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل حني قدم التربع لدعم �سندوق الرئي�ض 
والتعليم �سمال اخلليل  االأ�سقفـية  فـي رام اهلل، وملديرية الرتبية  لبنان  وللمدر�سة االإجنيلية  الفل�سطينيني فـي  الطلبة  مل�ساعدة 
بنك ال�ستثمار الفل�سطيني لطلبة  ولبلدية نعلني لتكرمي طلبة التوجيهي وملدر�سة راهبات ماريو�سف فـي بيت حلم. بينما تربع 
جامعيني حمتاجني، وتربع بحقائب مدر�سية ملدر�سة احلاجة رابعة ومدر�سة دير احلطب وقدم م�ساهمته لدعم  �سندوق الرئي�ض 
مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان، وتربع بجهاز حا�سوب ملدر�سة اإبراهيم اأبودية. و�ساهم بنك الرفاه بالتربع لدعم �سندوق 
الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان. كما دعم بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود اأن�سطة خمت�سة بالتعليم تابعة 
ملوؤ�س�سة اإجناز. وجاءت م�ساهمة بنك التجاري الأردين ممثلة بتقدمي التربع لدعم �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني 
فـي لبنان، و�ساهم البنك الأهلي الأردين فـي جمال التعليم بالتربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض للطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان، وتربع 
ل�سالح مدر�سة تر�سنطا فـي بيت حلم، وكان للبنك الأردين الكويتي دورًا فـي دعم �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني 

فـي لبنان، وتربع ل�سالح جامعة النجاح، وتربع بنك الإحتاد ل�سالح �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان.
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الطفولة
ملا كان االأطفال ي�سكلون ال�سريحة االأكرب من املجتمع الفل�سطيني كان ال بد من توحيد اجلهود من اأجل تقدمي الرعاية الكاملة 
لهم، وقد كان لبنك فل�سطني دورًا بارزًا فـي هذا املجال من خالل التربع باإن�ساء مراكز العائالت فـي غزة بالتعاون مع موؤ�س�سة 
اليوني�سف. وغطى تكاليف اأطفال رو�سة جمعية ترقوميا من خالل موؤ�س�سة التعاون. وتربع ملوؤ�س�سة رواد لعمل يوم ترفـيهي لالأطفال 
رو�سة  اإن�ساء  فـي  العربي  الإ�سالمي  البنك  �سارك  بينما  لالأطفال.  ترفـيهية  فعاليات  الإقامة  الزيزفونة  جمعية  ل�سالح  وتربع 
لالأطفال فـي قرية دير نظام. وبرز دور البنك العربي بدعم خميم �سيفـي. فـي حني قام بنك القد�س بالتربع لتمويل م�سروع توزيع 
بطانيات لالأيتام التي تقدمها جمعية ن�سائم الرحمة فـي بيت حلم، وتربع جلمعية حقوق املراأة والطفل الإن�ساء رو�سة م�سغرة 
لالأطفال، وقدم رعايته الف�سية ملاراثون االأطفال الثاين الذي اأقامته بلدية رام اهلل. هذا وخ�س�ض بنك القاهرة عمان تربعه فـي 
جمال الطفولة لكل من: املخيم ال�سيفـي الفني"بدنا نعي�ض" لالأطفال فـي رام اهلل، واملخيم ال�سيفـي لنادي االحتاد االورثوذك�سي 
العربي فـي القد�ض. وكان لبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل دورًا بارزًا باإقامة عدة خميمات �سيفـية ل�سالح النادي االإ�سالمي فـي 
رام اهلل وجمعية �سمال غرب جنني اخلريية، وجمعية اأر�ض االأطفال فـي اخلليل. وكما تربع البنك الأهلي الأردين ل�سالح النادي 

االأرثذوك�سي الإقامة نادي �سيفـي. وتربع البنك الأردين الكويتي ل�سالح مركز الطفولة فـي بلدية البرية.
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 الثقافة
دروي�ض  حممود  ال�ساعر  �سرح  الإن�ساء  فل�سطني  بنك  تربع  فقد  الثقافـية،  االأن�سطة  دعم  فـي  البنوك  ا�سرتاتيجية  من  انطالقًا 
فـي حديقة الربوة، والإن�ساء مركز معلومات الزوار ب�ساحة كني�سة املهد، وملوؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، وقام برعاية مهرجان 
فل�سطني الدويل 2010، ومهرجان يبو�ض فـي القد�ض، ومتحف املقتنيات الرتاثية فـي جامعة بريزيت، ومهرجان اأيام جفناوية، 
ومهرجان ليايل ال�سيف املقد�سية فـي بيت عنان، ومهرجان قطف الزيتون فـي بيت حلم، ومهرجان قلقيلية اخل�سراء، وفعاليات 
وبرنامج  لالأفالم،  غزة  ومهرجان  اأريحا،  ملدينة  �سنة   10,000 مرور  مبنا�سبة  ال�سعبية  واالحتفاالت  الفل�سطيني،  ال�سجرة  يوم 
جمعية  ومعر�ض  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  فـي  الفل�سطيني  ال�سعبي  واملهرجان  املقد�سة،  االأرا�سي  ملوؤ�س�سة  تاريخك  اإعرف 
االأ�سطورة ال�سامرية فـي جامعة النجاح، كما وتربع البنك الإ�سالمي العربي لوزارة الرتبية والتعليم فـي موؤمتر االإر�ساد، وللموؤمتر 
الفل�سطيني الثاين فـي الفـيزياء والريا�سيات فـي جامعة النجاح الوطنية، ولطباعة كتاب مو�سوعة ذاكرة القد�ض، وقام برعاية 
حفل تخريج فـي جامعة بوليتكنيك فل�سطني، اأما البنك العربي فقد قام برعاية ح�سرية ملهرجان الق�سبة ال�سينمائي الدويل، 
فـي حني تربع بنك القد�س مل�سروع �سرح حممود دروي�ض فـي حديقة الربوة، وبثمن لوحة حممود دروي�ض "قهوة اأمي" والتي ذهب 
ريعها لعمل وقفـية ل�سكن طالبات بريزيت، وملركز خليل ال�سكاكيني الثقافـي، وبلبا�ض جلمعية فنونيات للفلكلور والرق�ض ال�سعبي، 
وقام برعاية فرقة الدبكة فـي مدر�سة الفرندز للبنني، وحفل تكرمي متطوعي موؤ�س�سة اإجناز، ومهرجان االإبداع الن�سوي بالتعاون 
مع وزارة الثقافة و�سركاء التنمية فـي �سلفـيت، واأ�سبوع نادي اإ�سالمي بيت حلم الريا�سي الثقافـي الرابع، وموؤمتر "�سناع القرار 
بني احلا�سر وامل�ستقبل" الذي اأقامته موؤ�س�سة بدائل، ومهرجان اأيام املنارة الدويل. اأما البنك الإ�سالمي الفل�سطيني فقد قام 
برعاية مهرجانات واأن�سطة ثقافـية خمتلفة، فـي حني قام بنك الأردن برعاية مهرجان مرج بن عامر للثقافة فـي جنني، ومهرجان 
زهرة املدائن لالإبداع فـي القد�ض، اأما بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل فقد قام برعاية  م�سابقة ثقافـية لل�سباط وامل�سنني ل�سالح 
مفو�سية التوجيه ال�سيا�سي فـي اخلليل، وتربع ل�سالح جمعية عطاء فل�سطني، ومل�سروع املكتبات ودفا وعفا فـي رام اهلل، وملعهد 

اإدوارد �سعيد لبناء مبنى جديد فـي القد�ض.
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الصحة
لعبت البنوك فـي فل�سطني دورًا مهمًا فـي تطوير القطاع ال�سحي، حيث �ساهم بنك فل�سطني بتغطية تكاليف اإجراء 40 عملية 
جراحية الإعتام عد�سة العني بال�سراكة مع الدكتور بول دوجرتي، وقدم رعايته ملوؤمتر نقابة االأطباء فـي رام اهلل، وتربع بنظام 
الدور االآيل ملجمع فل�سطني الطبي فـي رام اهلل، وتربع جلمعية اجلنوب ل�سحة املراأة، باالإ�سافة اإىل دور البنك الإ�سالمي العربي 
حيث �ساهم بتغطية تكاليف جل�سات عالجية فـي امل�ست�سفـيات، وقدم الدعم مل�سروع توريد اأجهزة اأ�سعة جلامعة النجاح، و�ساهم 
بتكاليف اإجراء عدد من العمليات اجلراحية لالأفراد، ويتلخ�ض دور البنك العربي بتقدميه الدعم ملركز الثال�سيميا، وركز بنك 
الثال�سيميا،  االأول ملر�سى  اأنابيب، وتربع للمخيم ال�سيفـي  اأطفال  على تقدمي امل�ساعدة بتغطة م�ساريف عملية زراعة  القد�س 
ودعم امل�سرية الرتبوية فـي �سواحي القد�ض من خالل طباعة برو�سور توعية �سحية توزع على املدار�ض، وتربع لالحتاد الدويل 
لطب اال�سنان العاملي، وقدم رعايته الربونزية حلدث التوعية الثاين حول �سرطان الثدي الذي اأقامته جمعية اأ�سدقاء املري�ض 
اخلريية فـي القد�ض. هذا وخ�س�ض بنك القاهرة عمان تربعه فـي جمال ال�سحة ل�سالح متويل اإ�سدار ن�سرة تثقيفـية عن ال�سحة 
والتغذية توزع على طلبة املدار�ض فـي حمافظة اخلليل. وقدم البنك الإ�سالمي الفل�سطيني م�ساعدات مالية للمر�سى وملوؤ�س�سات 
طبية خمتلفة، و�ساهم بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل فـي جمال ال�سحة اإذ تربع جلمعية اأ�سدقاء املري�ض اخلريية لرعاية حدث 
التوعية الثاين ل�سرطان الثدي، وتربع ل�سالح جمعية اأ�سدقاء مر�سى الثال�سيميا، باالإ�سافة لدور بنك ال�ستثمار الفل�سطيني 
حيث تربع جلمعية اأ�سدقاء املري�ض، كما وقام بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود بالتربع ل�سالح عدد من االأن�سطة املخت�سة 

بال�سحة.
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الرياضة
مع  الفل�سطيني  املنتخب  ملــبــاراة  رعايته  فل�سطني  بنك  قــدم  الريا�سة  االأن�سطة  دعــم  فـي  امل�ستمرة  امل�ساركة  اإطــار  �سمن 
دينمومو�سكوفـي اأريحا، وملباراة كرة القدم بني املنتخب الفل�سطيني ونادي الكهنة االإيطايل فـي بيت حلم، ولفعاليات كاأ�ض العامل 
ال�سهيد فتحي عرفات، ولفريق رابطة العبي كرة القدم القدامى، وفريق  الفل�سطيني، ولبطولة كاأ�ض العامل فـي غزة، ولبطولة 
نادي احتاد دير دبوان الريا�سي، ولنادي �سلفـيت الريا�سي، ولبطولة املاراثون الدويل االأول بفل�سطني، ولنادي الدولفـني للريا�سة 
املائية، ولنادي قباطية الريا�سي، ولفريق نادي �سابات العا�سمة اأثناء مباراتهن فـي االأردن، ول�سباق مرج بن عامر الثاين للخيول، 
ول�سباق اأبوفالح االأول للفرو�سية، ولبطولة قفز احلواجز لنادي الفـي�سل للفرو�سية فـي غزة، ول�سباق القوارب ال�سريعة فـي غزة، 
وتربع الإن�ساء ملعب لكرة الطائرة فـي نابل�ض، كما اهتم البنك العربي برعاية برنامج املونديال فـي بيت حلم، نابل�ض، ورام اهلل، 
بنك القد�س لكل من فريق التايكوندوامل�سارك فـي بطولة االإ�سكندرية الرابعة للتايكوندوولنادي عرابة الريا�سي ولفريق  وتربع 
�سباب نادي حار�ض الفريق الريا�سي لنادي بيتللوبزي ريا�سي، وقام برعاية االحتاد الفل�سطيني للموتاي فـي بطولة العامل للكيك 
بوك�سينغ فـي النم�سا، ونادي ترقوميا الريا�سي، وبطولة ال�سهيد يا�سر عرفات التي اأقامتها جمعية قدامى الريا�سيني، واملهرجان 
الريا�سي الكروي مبنا�سبة يوم العمال العاملي للجمعية الفل�سطينية لقدامى الريا�سني فـي غزة، واملنتخب الفل�سطيني لكرة ال�سلة 
بنك القاهرة عمان تربعًا ل�سالح موؤ�س�سة خطوات التي  اآ�سيا. هذا وخ�س�ض  امل�سارك فـي بطولة املنتخبات العربية فـي غرب 
تعنى بالت�سجيع على ممار�سة الريا�سة فـي رام اهلل. بينما قام البنك الإ�سالمي الفل�سطيني برعاية ن�ساطات ريا�سية والتربع 
مب�ساعدات مالية لالأندية الريا�سية، وقام بنك الأردن بالتربع ملركز �سباب عقبة جرب ل�سالح نادي �سباب الظاهرية فـي اخلليل، 
وقام بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل برعاية دوري املحرتفـني فـي نادي �سباب الظاهرية، وبطولة امليالد لل�سباحة، وتربع لنادي 
دال�سال فـي بيت حلم، وتربع بنك ال�ستثمار الفل�سطيني لنادي بيت اأمر الريا�سي، ونادي �سباب �سوريف، وللنادي االإ�سالمي، 

كما وتربع البنك التجاري الفل�سطيني ل�سالح فريق �سباب بالطة الريا�سي فـي نابل�ض.
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البيئة
لعبت البنوك فـي فل�سطني دورًا رياديًا للحفاظ على البيئة ون�سر الوعي البيئي بني اأفراد املجتمع، كان اأهمها الدعم املقدم من 
فـي  الزراعة  ملوؤمتر حول  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  ورعاية  فـي مدينة جنني.  �ساحة عامة  تاأهيل  الإعادة  العربي  البنك 

فل�سطني ودعم برامج ملكافحة التدخني. ودعم بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود برنامج خا�ض بالبيئة فـي بلدية رام اهلل.
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ذوواالحتياجات الخاصة
اأولت البنوك اهتمامًا كبريًا لذوي االحتياجات اخلا�سة، فقد قام بنك فل�سطني برعاية حفل مو�سيقي لالأطفال املكفوفـني فـي 
رام اهلل، وتربع جلمعية املتقاعدين، كما تربع البنك العربي ل�سراء اأجهزة طبية واأطراف �سناعية لذوي االحتياجات اخلا�سة، 
وتربع بنك القد�س مل�سروع حديقة االألعاب جلمعية الهالل االأحمر الفل�سطيني، باالإ�سافة اإىل تغطية تكاليف عالج فردية لذوي 
االحتياجات اخلا�سة، كما قام البنك الإ�سالمي الفل�سطيني بتقدمي م�ساعدات الأفراد وملوؤ�س�سات من ذوي االحتياجات اخلا�سة، 
وقام بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل برعاية حفل جمعية عطاء للم�سنني، وحفل منتدى الكفـيف الفل�سطيني فـي جنني، وتربع بنك 
ال�ستثمار الفل�سطيني جلمعية املكفوفـني، كما قام بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية بدعم جمعية العطاء خلدمة امل�سنني، 
االحتياجات  بذوي  برنامج خا�ض  بدعم  املحدود  الأو�سط  ال�سرق   HSBC بنك  وقام  الكفـيف اخلريية،  وتاأهيل  رعاية  وجمعية 

اخلا�سة.





مساهمات البنوك
فـي مسيرة الدور االجتماعي
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�سمن م�ساهمة  بنك فل�سطني فـي جمال امل�سـوؤولية االجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية فـي �ستى 
املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:

مبلغ امل�ساهمة )$(   الن�ساطات
التنمية

100,000رعاية موؤمتر فل�سطني لال�ستثمار الثاين  2010
10,000رعاية معر�ض ال�سناعات الوطنية الثاين 2010 

25,000امل�ساهمة فـي �سندوق الكرامة الوطنية 
30,000التربع جلمعية جمموعة غزة للثقافة والتنمية

4,000امل�ساهمة  بن�سبة 50 % من تكاليف ترميم �سارع عمراملختار -غزة
38,630التربع جلمعية االحتاد الن�سائي الفل�سطيني -غزة

4,000التربع جلمعية االحتاد الن�سائي العربي 
5,000التربع ملوؤ�س�سة بيت اخلربة لال�ست�سارات الهند�سية
15,068رعاية حفل موظفـي وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني 

10,000رعاية حفل م�سابقة ال�سركة الطالبية فـي موؤ�س�سة اإجناز فل�سطني
5,000رعاية امللتقى الفل�سطيني االأول للم�سـوؤولية االجتماعية 2010 

3,000رعاية بازار عيد امليالد لكني�سة الالتني
8,000التربع جلمعية ال�سبان امل�سيحية 

15,000 التربع ملوؤ�س�سة خطوات 
25,000التربع مل�سروع القاهرة
Paces 15,000التربع ملوؤ�س�سة

10,000 رعاية حفل ملحافظة �سلفـيت 
438التربع لبلدية ترم�سعيا بـ 4 كرا�سي

329التربع  بـ 10 تذاكر للع�ساء اخلريي بجمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت
452رعاية البنك الحتفال اإحياء الذكرى 62 للنكبة

25,000 رعاية موؤمتر امل�سـوؤولية االجتماعية
30,000امل�ساهمة بتغطية تكلفة مركز معلومات الزوار ب�ساحة املهد

30,000رعاية موؤمتر HCIF - بيت حلم
31,175تربعات ورعايات وم�ساعدات اأخرى 

الإغاثة
50,000التربع جلمعية جهود غزة التطوعية لالإغاثة ال�سريعة

50,000التربع ل�سالح �سحايا زلزال ت�سيلي
8,000تربعات ورعايات اإغاثية اأخرى 

التعليم
38,000تقدمي الدفعة االأوىل لـ 50 طالب وطالبة  من طلبة الثانوية العامة
50,000التربع ل�سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان

2,000التربع الأع�ساء الفرع الطالبي جلمعية مهند�سي الكهرباء واالإلكرتونيات - غزة
411التربع ملدر�سة بنات �سلواد االأ�سا�سية

959التربع حلفل تخريج مدر�سة ذكور �سهداء �سلواد الثانوية
5,000التربع ملدر�سة راهبات ماريو�سف الثانوية

5,479التربع لكلية تدريب خانيون�ض
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822التربع مل�سروع مدر�ستي فل�سطني
411رعاية حفل ملديرية الرتبية والتعليم -طوبا�ض

1,644رعاية حفل تخريج طلبة التوجيهي فـي املدر�سة االأمريكية- غزة
822رعاية حفل تخريج طلبة مدر�سة ذكور الرحمة -اخلليل

1,370رعاية حفل تخريج طلبة مدر�سة احل�سني بن علي الثانوية -اخلليل
1,381رعاية حفل مدر�سة بنات يعبد الثانوية

2,700رعاية حفل تكرمي طلبة الثانوية العامة -طولكرم
400رعاية حفل تخريج طلبة مدر�سة ذكور �سلواد

274رعاية حفل تكرمي طلبة التوجيهي-ميثلون
900 تقدمي جوائز حلفل تكرمي طلبة الثانوية العامة-مكتب حوارة

2,740دعم احتاد طلبة جامعة اخلليل
1,233التربع جلامعة القد�ض املفتوحة - غزة

2,205التكفل بتعليم طالبني للدرا�سة 
274رعاية الحتفال خا�ض - �سلفـيت

900تكرمي طلبة الثانوية العامة - حوارة 
967رعاية حفل مديرية الرتبية والتعليم- جنني

2,500رعاية دليل الطالب جامعة بريزيت
23,119تعليم طالبة من جامعة بريزيت فـي بريطانيا 

الطفولة
250,000التربع بان�ساء مراكز العائالت بالتعاون مع موؤ�س�سة اليوني�سف-غزة

50,000تغطية تكاليف اأطفال رو�سة جمعية ترقوميا من خالل موؤ�س�سة التعاون
25,000التربع ملوؤ�س�سة التعاون لدعم برنامج تكفل االأطفال

1,096التربع ملوؤ�س�سة رواد لعمل يوم ترفـيهي لالأطفال
548التربع ل�سالح جمعية الزيزفونة الإقامة فعاليات ترفـيهية لالأطفال

الثقافة
50,000التربع باإن�ساء �سرح ال�ساعر حممود دروي�ض - حديقة الربوة

25,000رعاية مهرجان فل�سطني الدويل 2010
15,000رعاية مهرجان يبو�ض- القد�ض

5,000رعاية متحف املقتنيات الرتاثية - جامعة بريزيت
10,000رعاية مهرجان اأيام جفناوية

5,000رعاية مهرجان ليايل ال�سيف املقد�سية - بيت عنان
5,000رعاية مهرجان قطف الزيتون - بيت حلم

30,000اإن�ساء مركز معلومات الزوار ب�ساحة كني�سة املهد
13,000رعاية مهرجان قلقيلية اخل�سراء

20,000التربع ملوؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية
500التربع لدعم فعاليات يوم ال�سجرة الفل�سطيني

20,000رعاية االحتفاالت ال�سعبية ملدينة اأريحا مبنا�سبة مرور 10,000 �سنة على تاأ�سي�ض املدينة
5,000رعاية املهرجان ال�سعبي الفل�سطيني - الواليات املتحدة االأمريكية

251رعاية مهرجان غزة لالأفالم
20,000رعاية برنامج اإعرف تاريخك ملوؤ�س�سة االأرا�سي املقد�سة

3,000فرقة اإدوارد �سعيد 
150رعاية البازار اخلريي - الزبابدة 
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3,000التربع مببلغ 200 $ لكل طالب من فرقة اإدوارد بعد عودتهم من ت�سيلي
150بدل جائزة مقدمة لرعاية البازار اخلريي - فرع طوبا�ض

3,000رعاية معر�ض جامعة بريزيت
3,500رعاية مهرجان قلقيلية اخل�سراء

2,500رعاية برنامج قلقيلية غري ب�سهر اخلري
5,000رعاية متحف املقتنيات الرتاثية- بريزيت
2,000رعاية حفل مو�سيقي لالأطفال املكفوفـني

2,000رعاية برنامج ل�سالح جمعية بيت حلم 2000 ت�سيلي
1,288رعاية معر�ض جمعية االأ�سطورة ال�سامرية فـي جامعة النجاح الوطنية وجامعة بريزيت

ال�سحة
20,000التربع بتكاليف 40 عملية جراحية ملعاجلة اإعتام عد�سة العينني 

30,000رعاية موؤمتر نقابة االأطباء- رام اهلل
12,000التربع بنظام الدور االآيل ملجمع فل�سطني الطبي- رام اهلل

2,000التربع جلمعية اجلنوب ل�سحة املراأة
6,849 رعاية مباراة كرة القدم ما بني املنتخب الفل�سطيني ونادي الكهنة االيطايل - بيت حلم

34,350رعاية فعاليات كاأ�ض العامل  الفل�سطيني
10,000رعاية بطولة كاأ�ض العامل - غزة

329رعاية لبطولة ال�سهيد فتحي عرفات
5,000تقدمي دعم لفريق رابطة العبي كرة القدم القدامى

1,000رعاية فريق نادي احتاد دير دبوان الريا�سي
1,000التربع لدعم نادي �سلفـيت الريا�سي
2,603رعاية بطولة املاراثون الدويل االأول

5,000التربع لنادي الدولفـني للريا�سة املائية
3,000رعاية  مبارة لفريق نادي �سابات العا�سمة اأثناء مباراتهن فـي االأردن

5,479رعاية �سباق مرج بن عامر الثاين للخيول
7,000رعاية �سباق اأبو فالح االأول للفرو�سية

1,187رعاية بطولة قفز احلواجز لنادي الفـي�سل للفرو�سية - غزة
904رعاية �سباق القوارب ال�سريعة مبدينة غزة

6,000التربع الإن�ساء ملعب لكرة الطائرة فـي بلدة بيت فوريك ق�ساء نابل�ض
2,740تقدمي دعم لنادي قباطية الريا�سي

10,000رعاية مباراة املنتخب الفل�سطيني مع دينمو مو�سكو - اأريحا
10,000رعاية مباراة املنتخب الفل�سطيني مع منتخب تون�ض  - اأريحا

10,000التربع الحتاد كرة القدم -غزة 
13,699رعاية مباراة كرة القدم لل�سيا�سيني
رعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة

3,765رعاية حفل مو�سيقي لالأطفال املكفوفـني - رام اهلل
5,000التربع جلمعية املتقاعدين

1,479,327اإجمايل امل�ساهمات
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�سمن م�ساهمة البنك االإ�سالمي العربي  فـي جمال امل�سـوؤولية االجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية 
فـي �ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:

الن�ساطات مبلغ امل�ساهمة )$(
التنمية

25,591 اإن�ساء م�سجد ورو�سة فـي �ساحية الريحان
63,000 التربع ب�سراء قطعة اأر�ض جلمعية يا�سمني اخلريية

االإغاثة
التعليم

15,000 دعم �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة طلبة لبنان
10,000 امل�ساهمة فـي �سندوق الكرامة الوطنية والتمكني
15,000 التربع باأق�ساط دورة فـي اجلامعة االأمريكية

177,772  اأق�ساط للتعليم اجلامعي
2,426 التربع لكلية الدعوة االإ�سالمية بـ 4 اأجهزة كمبيوتر

الطفولة
1,500 امل�ساهمة فـي اإن�ساء رو�سة لالأطفال - قرية دير نظام

الثقافة
1,229  التربع لوزارة الرتبية والتعليم فـي موؤمتر االإر�ساد االأول
5,000 دعم املوؤمتر الفل�سطيني الثاين للفـيزياء والريا�سيات بجامعة النجاح الوطنية

20,000 رعاية كتاب مو�سوعة ذاكرة القد�ض- املطبعة الوطنية 
2,000 رعاية حفل تخريج جامعة بوليتكنيك فل�سطني

ال�سحة
15,994  التربع بتكاليف العالج فـي عدة م�ست�سفـيات

490,066  دعم م�سروع توريد اأجهزة اأ�سعة جلامعة النجاح 
40,942 التكفل  مب�ساريف عمليات جراحية 

الريا�سة
البيئة

 ذوو االحتياجات اخلا�سة
54,500 التربع باأجهزة طبية واأطراف �سناعية  

اأخرى
244,858  اإقامة موائد الرحمن الرم�سانية 

6,500 التربع  بقرو�ض ح�سنة 
13,343 التربع ب�سالت غذائية 

2,940 التربع بت�سديد فواتري كهرباء 
1,270 التربع باإيجار �سقق 

62,172 التربع لطفل قا�سر بت�سديد التزامات والده املتوفى
10,579 رعاية ن�ساطات اجتماعية متنوعة

1,281,682 اإجمايل امل�ساهمات 
م�ساهمات  البنك،  املقيد على ح�ساب م�ساريف  املبا�سر  التربع  التالية:  الثالث  امل�سادر  ت�سمل تربعات من  العربي  االإ�سالمي  للبنك  االإجمالية  امل�ساهمات  �سندوق املكا�سب غري ال�سرعية، م�ساهمات �سندوق الزكاة اخلا�ض بالبنك.* 
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�سمن م�ساهمة البنك العربي  فـي جمال امل�سـوؤولية االإجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية فـي �ستى 
املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:

الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية
االإغاثة

10,000 رعاية حفل ع�ساء خريي مل�ست�سفى �سانت جون للعيون 
750 التربع ب�سا�سة  LCD للجان العمل ال�سحي

التعليم
10,000  التربع ملوؤ�س�سة اإجناز

7,200 رعاية برنامج دورة ال�سركة مع موؤ�س�سة اإجناز
10,000 تطوع موظفـي البنك ل�سالح موؤ�س�سة  اإجناز 

5,000 عقد 3 دورات �سمن برنامج اأ�سول
15,000 رعاية مهرجان العلوم بالتعاون مع املركز الثقافـي الفرن�سي

2,017 امل�ساهمة فـي منحة كلنا قادرون ال�ستكمال املاج�ستري 
320 دعم جمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت 

1,000  رعاية حفل تكرمي الطلبة االأوائل - طولكرم 
860 دعم برنامج مدر�ستي 
790 دعم مدر�سة جنني باأجهزة كمبيوتر

الطفولة
2,000  التربع بتوزيع هدايا لالأطفال فـي خميم �سيفـي 

الثقافة
30,000 رعاية مهرجان الق�سبة ال�سينمائي الدويل

ال�سحة
320 دعم مركز الثال�سيميا 

الريا�سة
30,000 رعاية برنامج املونديال -بيت حلم، نابل�ض،رام اهلل

البيئة
15,000 اإعادة تاأهيل �ساحة عامة - جنني 
 50,000 دعم اإن�ساء دوار املنارة

ذوو االحتياجات اخلا�سة
240,257 اإجمايل امل�ساهمات
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�سمن م�ساهمة  بنك القد�ض فـي جمال امل�سـوؤولية االإجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية فـي �ستى 
املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:

مبلغ املساهمة )$(الن�ساطات

التنمية
600التربع جلمعية روان لتنمية الطفل بجهاز كمبيوتر

3,000 التربع حلديقة االطفال فـي قرية عنزة - جنني

2,500 التربع لقرية العقبة بزي ريا�سي ومظلتي انتظار - طوبا�ض

1,500 التربع بجهاز الب توب وجهاز حا�سوب مكتبي جلمعية االحتاد الن�سائي العربي -البرية

1,300 التربع بجهاز كمبيوتر و LCD بروجكرت جلامعة القد�ض املفتوحة - غزة

4,470 التربع باأجهزة كمبيوتر ومعدات اأخرى جلمعية الطاقة امل�ستدامة

500 متويل اإن�ساء موقع اإلكرتوين جلمعية الهالل االأحمر - عنبتا

4,000 التربع لتغطية احتياجات املركز الفل�سطيني للدرا�سات والبحوث االإ�سرتاتيجية

1,200التربع لبلدية �سنجل بجهازي حا�سوب

500التربع ملديرية الدفاع املدين بجهاز كمبيوتر – �سلفـيت

5,000 رعاية امللتقى الفل�سطيني ال�سنوي االأول للم�سـوؤولية االجتماعية  2010

5,000 امل�ساهمة فـي �سندوق الكرامة الوطني

35,000 رعاية ف�سية ملوؤمتر اال�ستثمار بيت حلم 2010

1,000التربع لكلية تدريب خان يون�ض

750 امل�ساهمة  بدعم ن�ساطات تنموية - طوبا�ض

الإغاثة
500رعاية حفل عيد االأم والذي اأقامته جمعية الوفاء اخلريية لرعاية امل�سنني - �سلفـيت

500 دعم ورعاية اأن�سطة املخيم ال�سيفـي جلمعية ال�سيدات لرعاية الطفل

375رعاية حفل عيد االأم الذي اأقامه نادي �سباب رام اهلل

500التربع لدعم مركز �سباب االأمعري االجتماعي

1,000 التربع للهيئة االأهلية لدعم �سمود البلدة القدمية - اخلليل

1,000 دعم جمعية حقوق املراأة والطفل التي وزعت اأ�ساحي مبنا�سبة عيد االأ�سحى- غزة

300 امل�ساركة فـي حفل الع�ساء اخلريي جلمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت

التعليم
1,075التربع ملوؤ�س�سة التعليم من اأجل التوظيف

777التربع لطالب للم�ساهمة فـي ت�سديد ر�سوم امل�ستحقات اجلامعية

375التربع ملدر�سة ذكور عتيل االأ�سا�سية واملدر�سة الثانوية وبنات عتيل االأ�سا�سية

1,128التربع لطالبة بق�سطها اجلامعي االأول

500 التربع لنادي اإ�سالمي رام اهلل لتوفـري حقائب مدر�سية للطالب

1,500 التربع بدعم حملة الطالب املحتاج والتي نفذتها حمافظة رام اهلل والبرية

10,000 امل�ساهمة فـي �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان
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500رعاية ور�سات عمل فـي جامعة القد�ض املفتوحة تخ�ض التعليم - �سلفـيت

1,000 رعاية م�سرية من اأجل دعم التعليم فـي القد�ض ملوؤ�س�سة فـي�سل احل�سيني

375 رعاية اأيام ترفـيهية فـي املدار�ض ملوؤ�س�سة فـي�سل احل�سيني

500رعاية حفل تكرمي اأوائل الطلبة فـي مدر�سة ذكور عنبتا االأ�سا�سية

100رعاية حفل تكرمي اأوائل الطلبة فـي مدر�سة عقابا الثانوية

500رعاية جملة مدر�سية خا�سة مبدر�سة الكرامة االأ�سا�سية

1,500رعاية حفل الناجحني من اأبناء العاملني فـي جامعة النجاح الوطنية

500رعاية حفل تكرمي اأوائل الطلبة فـي - �سلفـيت

4,000 رعاية حفل تكرمي طلبة الثانوية العامة - عنبتا

1,250 رعاية حفل تكرمي طالب التوجيهي واالأوائل جلمعية عنبتا اخلريية للمنفعة العامة

750رعاية  حفل تكرمي طلبة التوجيهي 2010 من خالل نادي �سويكه الريا�سي

1,000 رعاية مهرجان يا�سر عرفات الثالث لدعم التعليم

1,000 رعاية  حفل تكرمي طلبة التوجيهي ببلدة ع�سرية ال�سمالية

250جتهيز خمترب احلا�سوب جلامعة القد�ض املفتوحة - بديا

250 �سراء خم�ض بطاقات  حلفل الع�ساء - نادي طلبة الطب الفل�سطيني وجامعة القد�ض

الطفولة
1,500 التربع لتمويل م�سروع توزيع بطانيات لالأيتام التي تقدمها جمعية ن�سائم الرحمة - بيت حلم

1,000 التربع جلمعية حقوق املراأة والطفل الإن�ساء رو�سة م�سغرة لالأطفال

3,000 رعاية  ف�سية ملاراثون االأطفال الثاين الذي اأقامته بلدية رام اهلل

الثقافة
10,000 امل�ساهمة فـي م�سروع �سرح حممود دروي�ض وحديقة الربوة

5,000 التربع بثمن لوحة حممود دروي�ض »قهوة اأمي« والتي ذهب ريعها لعمل وقفـية ل�سكن طالبات بريزيت

10,000 رعاية ودعم مركز خليل ال�سكاكيني الثقافـي فـي امل�ساريع التي اأقامتها فـي 2010

2,000 رعاية فرقة الدبكة فـي مدر�سة الفرندز للبنني

2,500 رعاية حفل تكرمي متطوعي موؤ�س�سة اجناز

1,000 التربع بلبا�ض جلمعية فنونيات للفلكلور والرق�ض ال�سعبي

500 رعاية مهرجان االإبداع الن�سوي بالتعاون مع وزارة الثقافة و�سركاء التنمية فـي �سلفـيت

500 رعاية اأ�سبوع نادي اإ�سالمي بيت حلم الريا�سي الثقافـي الرابع

5,000 رعاية موؤمتر �سناع القرار بني احلا�سر وامل�ستقبل والذي اأقامته  موؤ�س�سة بدائل

20,000 رعاية مهرجان اأيام املنارة الدويل - م�سرح الق�سبة

ال�سحة
500 امل�ساعدة بتغطة م�ساريف عملية زراعة اأطفال اأنابيب

575 التربع للمخيم ال�سيفـي االأول ملر�سى الثال�سيميا

690دعم امل�سرية الرتبوية فـي �سواحي القد�ض من خالل طباعة برو�سور توعية �سحية

1,400 التربع لالحتاد الدويل لطب االأ�سنان العاملي

1,000 الرعاية الربونزية حلدث التوعية الثاين حول �سرطان الثدي - جمعية اأ�سدقاء املري�ض اخلريية - القد�ض
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900 التربع لالحتاد الفل�سطيني للموتاي فـي بطولة العامل للكيك بوك�سينغ - النم�سا

850 رعاية فريق التايكوندو امل�سارك فـي بطولة االإ�سكندرية الرابعة للتايكوندو بزي ريا�سي

1,000 رعاية نادي عرابة الريا�سي بزي ريا�سي

125رعاية فريق �سباب نادي حار�ض الريا�سي - �سلفـيت

500رعاية نادي ترقوميا الريا�سي

1,000 رعاية بطولة ال�سهيد يا�سر عرفات التي اقامتها جمعية قدامى الريا�سني

750 رعاية املهرجان الريا�سي الكروي للجمعية الفل�سطينية لقدامى الريا�سيني- غزة

2,000 رعاية املنتخب الفل�سطيني لكرة ال�سلة امل�سارك فـي بطولة املنتخبات العربية - غرب ا�سيا

1,000 رعاية الفريق الريا�سي لنادي بيتللو بزي ريا�سي

750متويل م�سروع حديقة االألعاب لذوي االحتياجات اخلا�سة جلمعية الهالل االأحمر

625 التربع لطفل بحذاء طبي من نوع خا�ض- اخلليل

1,000 التربع   مل�ساعدة مواطن من ذوي االحتياجات  اخلا�سة

176,490  اإجمايل امل�ساهمات

* مت معادلة قيم م�ساهمة البنك للعام 2010 الواردة بعملتي ال�سيكل االإ�سرائيلي والدينار االأردين على النحو  التايل:
الدوالر مقابل ال�سيكل : 4.00

الدوالر مقابل الدينار : 0.709
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التنمية  فـي  امل�ساهمة  على  حر�سه  اإطار  وفـي  االإجتماعية  امل�سـوؤولية  جمال  فـي  الفل�سطيني  االإ�سالمي  البنك  م�ساهمة  و�سمن 
املجتمعية فـي �ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:

الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية

15,000 التربع ملراكز البحوث والتنمية 
االإغاثة
التعليم

28,052 التربع بت�سديد اأق�ساط لطلبة جامعيني والتربع ملوؤ�س�سات تعليمية
20,000  التربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض للطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان

الطفولة
278 رعاية مهرجان الطفل الفل�سطيني

الثقافة
26,291 رعاية مهرجانات واأن�سطة ثقافـية خمتلفة 

ال�سحة
25,901  تقدمي م�ساعدات مالية للمر�سى وملوؤ�س�سات طبية

الريا�سة
14,986 تغطية ن�ساطات ريا�سية وم�ساعدات مالية لالأندية الريا�سية

البيئة
13,000 رعاية موؤمتر حول الزراعة ودعم برامج ملكافحة التدخني

ذوو االحتياجات اخلا�سة
2,500 تقدمي م�ساعدات الأفراد من ذوي االحتياجات اخلا�سة وملوؤ�س�سات 

اأخرى
17,548 م�ساعدات زواج و مراكز اجتماعية

163,556 اإجمايل امل�ساهمات 
املكا�سب غري ال�سرعية متت مبوافقة هيئة الرقاية ال�سرعية وجمل�ض اإدارة البنك.* امل�ساهمات االإجمالية للبنك االإ�سالمي الفل�سطيني ت�سمل ما اأنفق من اأرباح البنك واالأرباح غري ال�سرعية، علمًا اأن كافة املبالغ التي مت التربع بها من �سندوق 
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الن�ساطات مبلغ امل�ساهمة )$(
التنمية

2,500 التربع ل�سالح �سحايا زلزال -جمهورية ت�سيلي
االإغاثة
التعليم

30,000 التربع ل�سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان
1,400 رعاية حفل تكرمي الطلبة املتميزين ملديرية الرتبية-قباطية
1,400 رعاية حفل تكرمي الطلبة املتميزين ملديرية الرتبية-طولكرم
1,400 رعاية حفل تكرمي الطلبة املتميزين ملديرية الرتبية- بيت حلم
6,000 رعاية برنامج "Bank in Action " مع موؤ�س�سة اإجناز فل�سطني
1,400 تربع جلمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت

الطفولة
1,400 دعم املخيم ال�سيفـي الفني"بدنا نعي�ض"لالأطفال –رام اهلل.
2,000 دعم املخيم ال�سيفـي لنادي االحتاد االورثوذك�سي العربي- القد�ض

الثقافة
ال�سحة

700 متويل اإ�سدار ن�سرة تثقيفـية عن ال�سحة والتغذية- توزع على طلبة املدار�ض -اخلليل
الريا�سة

5,000 التربع ل�سالح موؤ�س�سة خطوات التي تعنى بالت�سجيع على ممار�سة الريا�سة –رام اهلل
البيئة

 ذوو االحتياجات اخلا�سة
اأخرى

2,600 رعاية اإ�سدارات متعلقة مبوؤمتر اال�ستثمار 
7,000 رعاية معار�ض تنموية اقت�سادية 
5,000 رعاية امللتقى الفل�سطيني ال�سنوي االأول للم�سـوؤولية االجتماعية 2010

67,800 اإجمايل امل�ساهمات 

و�سمن م�ساهمة بنك القاهرة عمان فـي جمال امل�سـوؤولية االإجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية فـي 
�ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:
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�ستى  فـي  املجتمعية  التنمية  فـي  امل�ساهمة  اإطار حر�سه على  وفـي  االإجتماعية  امل�سـوؤولية  االأردن فـي جمال  �سمن م�ساهمة بنك 
املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:

الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية
االإغاثة
التعليم

7,052 دعم �سندوق الطالب املحتاج فـي اجلامعة العربية االأمريكية- جنني
10,000 التربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان

الطفولة
الثقافة

21,157 رعاية مهرجان مرج بن عامر للثقافة-جنني
 5,000 رعاية مهرجان زهرة املدائن لالإبداع- القد�ض

ال�سحة
الريا�سة

 2,500 دعم مركز �سباب عقبة جرب 
1,500 التربع  لنادي �سباب الظاهرية- اخلليل

البيئة
رعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة

اأخرى
705 التربع لفرقة اأكاليل ال�سعبية للرق�ض والدبكة 

 47,914 اإجمايل امل�ساهمات 
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التنمية  فـي  امل�ساهمة  اإطار حر�سه على  وفـي  االإجتماعية  امل�سـوؤولية  فـي جمال  والتمويل  للتجارة  االإ�سكان  بنك  م�ساهمة  �سمن 
املجتمعية فـي �ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:

الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية
االإغاثة
التعليم

15,000 التربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض  مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان 
300 التربع للمدر�سة االإجنيلية اال�سقفـية -رام اهلل

2,150 التربع  بتكرمي طلبة التوجيهي ملديرية الرتبية والتعليم -اخلليل 
2,615 التربع لتكرمي طلبة التوجيهي- رام اهلل
1,415 التربع ملدر�سة راهبات ماريو�سف الثانوية –بيت حلم

الطفولة
2,150 التربع لنادي االإ�سالمي للمخيم ال�سيفـي –رام اهلل

300 التربع جلمعية �سمال غرب جنني اخلريية الإقامة خميم �سيفـي
425 التربع  جلمعية اأر�ض االأطفال فـي اخلليل الإقامة خميم �سيفـي

الثقافة
300 التربع مل�سابقة ثقافـية لل�سباط واملنت�سبني ملفو�سية التوجيه ال�سيا�سي-اخلليل 

3,000 التربع ملعهد اإدوارد �سعيد لبناء مبنى جديد للمعهد – القد�ض 
 1,415 التربع  ل�سالح جمعية عطاء فل�سطني، م�سروع املكتبات و م�سروع دفا وعفا- رام اهلل

ال�سحة
2,830 التربع جلمعية اأ�سدقاء املري�ض اخلريية لرعاية حدث التوعية الثاين ل�سرطان الثدي
2,150 التربع ل�سالح جمعية اأ�سدقاء مر�سى الثال�سيميا

الريا�سة
1,415 التربع ل�سالح نادي �سباب الظاهرية لرعاية دوري املحرتفـني
1,270 التربع لنادي دال�سال لرعاية بطولة امليالد لل�سباحة -بيت حلم

البيئة
ذوو االحتياجات اخلا�سة

525 رعاية حفل  منتدى الكفـيف الفل�سطيني - جنني 
1,570 رعاية يوم امل�سن العاملي حفل جمعية عطاء للم�سنني 

اأخرى
565 رعاية حفل اجلمعية الفل�سطينية للرعاية والتنمية- رام اهلل

1,340 رعاية جمعية اأ�سدقاء دار االأيتام االإ�سالمية- العيزرية
2,830 رعاية اإفطار نقابة العاملني فـي جامعة اخلليل 
2,300 رعاية حفل يوم ترفـيهي للم�سنني ملديرية ال�سوؤون االإجتماعية –رام اهلل 
2,000 اإقامة  اإفطار رم�ساين جلمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت 

47,865 اإجمايل امل�ساهمات 
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الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية

1,000 التربع لالحتاد الن�سائي
500 التربع جلمعية املراأة
408 التربع  للمركز الن�سوي

االإغاثة
التعليم

2,620 التربع لطلبة جامعيني حمتاجني
5,548 التربع بحقائب مدر�سية ملدر�سة احلاجة رابعة ومدر�سة دير احلطب 

10,000 التربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان
721 التربع بجهاز حا�سوب ملدر�سة اإبراهيم اأبوديه

الطفولة
الثقافة
ال�سحة

1,000 التربع جلمعية اأ�سدقاء املري�ض
الريا�سة

1,000 التربع لنادي بيت اأمر الريا�سي
1,500 التربع لنادي �سباب �سوريف
1,078 التربع للنادي االإ�سالمي

البيئة
ذوو االحتياجات اخلا�سة

264 التربع جلمعية املكفوفـني 
25,639 اإجمايل امل�ساهمات 

و�سمن م�ساهمة بنك االإ�ستثمار الفل�سطيني فـي جمال امل�سـوؤولية االإجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية 
فـي �ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:
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الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية
االإغاثة
التعليم

10,000 دعم الأن�سطة خمت�سة بالتعليم  ل�سالح موؤ�س�سة اإجناز
الطفولة
الثقافة
ال�سحة

5,000 دعم ن�ساط خا�ض بال�سحة
الريا�سة

البيئة
5,000 دعم برنامج خا�ض بالبيئة - رام اهلل

ذوو االحتياجات اخلا�سة
5,000 دعم برنامج خا�ض بذوي االإحتياجات اخلا�سة

25,000 اإجمايل امل�ساهمات 

HSBC ال�سرق االأو�سط املحدود فـي جمال امل�سـوؤولية االإجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي  و�سمن م�ساهمة بنك 
التنمية املجتمعية فـي �ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:
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الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية
االإغاثة

10,000 دعم �سندوق الكرامة
التعليم

10,000 التربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان
الطفولة
الثقافة
ال�سحة

الريا�سة
البيئة

ذوو االحتياجات اخلا�سة
1,370 دعم جمعية العطاء خلدمة امل�سنني

950 دعم جمعية رعاية وتاأهيل الكفـيف اخلريية  
22,320 اإجمايل امل�ساهمات 

فـي  امل�ساهمة  على  اإطار حر�سه  وفـي  االإجتماعية  امل�سـوؤولية  فـي جمال  ال�سغرية  امل�ساريع  لتمويل  الرفاه  بنك  م�ساهمة  و�سمن 
التنمية املجتمعية فـي �ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:
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الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية

5,000 دعم �سندوق الكرامة الوطني
االإغاثة
التعليم

10,000 التربع ل�سالح �سندوق  الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان
الطفولة
الثقافة
ال�سحة

الريا�سة
البيئة

رعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة
اأخرى

1,300 التربع ل�سالح بلدية قفـني وبلدية باقة ال�سرقية
16,300 اإجمايل امل�ساهمات 

و�سمن م�ساهمة البنك التجاري االأردين فـي جمال امل�سـوؤولية االإجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية 
فـي �ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:
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الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية
االإغاثة
التعليم

10,000  التربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان
الطفولة
الثقافة
ال�سحة

الريا�سة
2,500 التربع ل�سالح فريق �سباب بالطة الريا�سي -نابل�ض

البيئة
ذوو االحتياجات اخلا�سة

اأخرى
1,000 رعاية حفل اإفطار للفـيتات اليتيمات ملوؤ�س�سة اإنعا�ض االأ�سرة- رام اهلل 
1,370 التربع ل�سالح الدفاع املدين باأجهزة كمبيوتر وطابعتني- رام اهلل

14,870 اإجمايل امل�ساهمات 

التنمية  فـي  امل�ساهمة  على  حر�سه  اإطــار  وفـي  االإجتماعية  امل�سـوؤولية  جمال  فـي  الفل�سطيني  التجاري  البنك  م�ساهمة  و�سمن 
املجتمعية فـي �ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:
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الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية
االإغاثة
التعليم

10,000 التربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان
1,410 التربع ل�سالح مدر�سة تر�سنطا-بيت حلم 

الطفولة
2,500 التربع ل�سالح النادي االأرثدوك�سي-الإقامة نادي �سيفـي

الثقافة
ال�سحة

الريا�سة
البيئة

رعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة
13,910 اإجمايل امل�ساهمات 

و�سمن م�ساهمة البنك االأهلي االأردين فـي جمال امل�سـوؤولية االإجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية فـي 
�ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:
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و�سمن م�ساهمة البنك االأردين الكويتي فـي جمال امل�سـوؤولية االإجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية 
فـي �ستى املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:

الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية
االإغاثة
التعليم

10,000 التربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان
2,770 التربع ل�سالح جامعة النجاح الوطنية

الطفولة
500 التربع ل�سالح مركز الطفولة- البرية

الثقافة
ال�سحة

الريا�سة
البيئة

رعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة
13,270 اإجمايل امل�ساهمات 
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و�سمن م�ساهمة بنك االإحتاد فـي جمال امل�سـوؤولية االإجتماعية وفـي اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي التنمية املجتمعية فـي �ستى 
املجاالت، فقد قام البنك بالتربع لعدة جهات خالل العام 2010 ومنها:

الن�ساطات  مبلغ امل�ساهمة )$(   
التنمية
االإغاثة
التعليم

10,000 التربع ل�سالح �سندوق الرئي�ض مل�ساعدة الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان
الطفولة
الثقافة
ال�سحة

الريا�سة
البيئة

رعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة
10,000 اإجمايل امل�ساهمات 





 تجاوزت إجمالي تبرعات البنوك
خالل العام 2010

3.5 مليون دوالر أمريكي
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