
الدور االجتماعي للبنوك فـي فلسطين
و�إميانا  فل�سطني  فـي  �لبنوك  جمعية  دور  من  �نطالقا 
فـي  �سكلت �جلمعية  �ملجتمعي،  �لعمل  باأهمية  منها 
بهدف  �الجتماعية  للم�سوؤولية  جلنة   2010 �لعام 
�عتبار  �إىل  م�ستندة  �ملفهوم  هذ�  حول  �لوعي  ن�سر 
و�أ�سدرت  �إلز�م.  ولي�س  �لتز�م  �ملجتمعي  �لعمل 
�جلمعية على مد�ر ثالثة �أعو�م متتالية كتيب �لدور 
�لريادي  �لدور  يوثق  �لذي  للبنوك،  �الجتماعي 
 ، �ملجال  هذ�  فـي  �لفل�سطيني  �مل�سرفـي  للقطاع 
جمال  فـي  �لبنوك  م�ساهمات  �إجمايل  بلغ  حيث 
�ملا�سية  �أعو�م  �لثالثة  �مل�سوؤولية �الجتماعية خالل 
بها  �مل�ساهمة  مت  �أمريكي  دوالر  7.5مليون  مبلغ 
ل�سالح 760 �سريك من موؤ�س�سات �ملجتمع �الأهلي.
�مللتقى  عقد  مع  بالتز�من  �الإ�سد�ر�ت  هذه  وتاأتي 
عقدت  حيث  �الجتماعية،  للم�سوؤولية  �مل�سرفـي 
لعقد  �لتح�سري  ب�سدد  وهي  ملتقيني  �جلمعية 
�لثالث وذلك من �جل تعزيز دور �لبنوك فـي جمال 
على  �جلمعية  وتعمل  كما   . �الجتماعية  �مل�سوؤولية 
فل�سطني  فـي  �لعاملة  �لبنوك  بني  تناف�سي  خلق جو 
�لبنك  فتكرم  �ملجتمعي  للعمل  حتفـيزها  بهدف 

�ملتميز من حيث قيمة م�ساهماته �ملجتمعية. 
مير  وما  �لفل�سطيني  �لو�سع  خل�سو�سية  ونظر� 
وكون  �سعبة  و�قت�سادية  �سيا�سية  ظرف  من  به 
�لقطاع �مل�سرفـي �لفل�سطيني ميثل �لعمود �لفقري 
حجما  �الأكرب  �لقطاع  ي�سكل  �أنه  ومبا  لالقت�ساد، 
�خلا�س،  �لفل�سطيني  �لقطاع  فـي  تنظيما  و�الأكرث 
للعمل  وحمفزة  منظمة  جهة  وجود  �أهمية  تزد�د 
،حيث  �لبنوك  جمعية  دور  يكمن  وهنا  �ملجتمعي 
فـي  �الجتماعية  �مل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر  �إىل  ت�سعى 
له  يكون  �لفل�سطيني حتى  �مل�سرفـي  �لقطاع  و�سط 

دور بارز فـي دعم �ملجاالت �الجتماعية �ملختلفة .
بامل�سوؤولية  �خلا�سة  �للجنة  تقوم  ذلك  على  وبناًء 
�الجتماعية و�ملكونة من �أربعة مدر�ء من �لبنوك �لعاملة 
فـي فل�سطني �إ�سافة �إىل ع�سوية �جلمعية و�سلطة �لنقد 
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من  �الجتماعية  �مل�سوؤولية  مفهوم  حول  �لبنوك  بتوعية 
خالل �إ�سد�ر �لن�سر�ت وعقد �مللتقيات وحتفـيز �لبنوك 
توثيق  خالل  من  �ملختلفة،  �ملجتمعية  �الأن�سطة  لتبني 
�ساحب  �لبنك  وتكرمي  �ملجتمعية  �لبنوك  م�ساهمات 

�ل�سد�رة فـي �لعمل �ملجتمعي.
�لوطن  فـي  �سعبنا  دعم  فـي  �جلمعية  لدور  و��ستكمااًل 
و�ل�ستات و�إميانا ب�سرورة �لتعليم الأبناء �سعبنا ، ن�سقت 
�جلمعية م�ساهمات �لبنوك فـي �سندوق �لرئي�س لدعم 
�لطلبة �لفل�سطينيني فـي لبنان ، حيث جتاوزت تربعات 
�لبنوك ل�سندوق �لرئي�س حممود عبا�س لدعم �لطلبة 
دوالر  مليون  ن�سف  من  �أكرث  لبنان  فـي  �لفل�سطينني 
خالل ثالث �سنو�ت و�لتى بد�أت فـي �لعام 2010 مببلغ 
دوالر  �لف   120 مبلغ   2011 وعام  دوالر  �ألف   270

وخالل �لعام 2012 مبلغ 115 �لف دوالر.
�مللتقى  �جلمعية  نظمت  متتاليني  عامني  وخالل 
مفهوم  ن�سر  بهدف  �الجتماعية،  للم�سوؤولية  �مل�سرفـي 
هذ�  فـي  �لبنوك  دور  وتعزيز  �الجتماعية  �مل�سوؤولية 
فـي  �لبنوك  م�ساهمات  الأهم  عر�س  خالل  من  �ملجال 
�ملتنوعة ور�سد �سركائها من  �ملجتمعي  �لعمل  جماالت 
موؤ�س�سات �ملجتمع �الأهلي، حيث �ساهمت �لبنوك مببلغ 
عام  �سريك   120 خالل  من  �أمريكي  دوالر  �ألف   750

 2010 �لعام  خالل  دوالر  مليون   3.5 مقابل   ،2009

خالل  دوالر  مليون  و3.2  �سريك،    301 خالل  من 
هذه  و�ندرجت   ، �سريك   339 خالل  2011من  عام 
من  ت�سهم  متنوعة  جماالت  ت�سعة  �سمن  �مل�ساهمات 
�لتنمية،  وهي:  �ملجتمع  خدمة  فـي  �لبنوك  خاللها 
�لبيئة،  �الإغاثة،  �لطفولة،  �لتعليم،  �لثقافة،  �ل�سحة، 
�لريا�سة وذوي �الحتياجات �خلا�سة. ومن هنا �أ�سدرت 
جمعية �لبنوك كتيب �لدور �الجتماعي للبنوك  2009، 
�لبنوك  م�ساهمات  بها  وثقت  و�لتي  و2011   ،2010

فـي جمال �مل�سوؤولية �الجتماعية ، وتعمل �جلمعية على 
للم�سوؤولية  �لثالث  �مل�سرفـي  �مللتقى  لعقد  �لتح�سري 

�الجتماعية خالل �لربع �الأول من �لعام 2013.

» مبادرة رائدة على صعيد القطاع المصرفـي العربي «
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