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مساهمات البنوك فـي صور



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

العمود الفقري لالقت�صاد الفل�صطيني.

فقد داأبت جمعية البنوك على ن�صر ثقافة امل�صوؤولية الجتماعية فـي و�صط القطاع 
امل�صرفـي الفل�صطيني للقيام بدوره فـي امل�صاهمة املجتمعية، والذي انعك�ص اأثره فـي 

هذه الن�صرة.

فـي  الفل�صطيني  امل�صرفـي  للقطاع  الريادي  الــدور  باإيجاز،  الن�صرة  فـي هذه  نوثق 
املجتمعية  امل�صاهمة  اإجمايل  بلغ  2014، حيث  لعام  امل�صوؤولية الجتماعية  جمال 
للعام  اأرباحه  من   %

 
4 ن�صبة  يقارب  مبا  دولر،   5,391,632 امل�صرفـي  للقطاع 

ذاته، وذلك من خالل 537 �صراكة مع املوؤ�ص�صات الأهلية. 

البنوك تساهم بما يزيد عن 5 ماليين دوالر
فـي مجال المسؤولية االجتماعية خالل العام 2014

المسؤولية  مجال  فـي  تساهم  فلسطين  فـي  البنوك  جمعية 
االجتماعية بإغاثة األهل في قطاع غزة 

غزة  قــطــاع  فـي  اأهــلــنــا  لــدعــم  الــتــرع  حملة  فـي  فل�صطني  فـي  الــبــنــوك  جمعية  �صاهمت 
الالجئني  وت�صغيل  لإغــاثــة  املتحدة  الأمم  وكالة  خــالل  من  دولر   250,000 مببلغ 
الفل�صطينيني UNRWA، حيث قام رئي�ص جمل�ص الإدارة بت�صليم �صيك بقيمة امل�صاهمة 
ملدير الوكالة فـي فل�صطني بتاريخ  2014/07/23  لتقدمي الحتياجات ال�صرورية 

العاجلة لأهلنا فـي القطاع.
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قيمة المساهمات حسب المجاالت

عدد الشراكات المؤسسية حسب المجاالت
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عدد ال�سراكات امل�ؤ�س�سيةمبلغ امل�ساهمة $املجال

1,734,08992 التنمية

953,862123التعليم

760,49448 ال�صحة

618,31370 الإغاثة

475,33552الثقافة

248,97446 الطفولة

247,55732الريا�صة

161,49433اأخرى

78,47721 ذوو الحتياجات اخلا�صة

63,20414 البيئة

49,8346 ابداع و�صباب

5,391,632537 الإجمايل

مساهمات البنوك حسب المجاالت 
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عدد ال�سراكات امل�ؤ�س�سيةمبلغ امل�ساهمة $البنك

2,292,919153فل�صطني 

1,203,96539الإ�صالمي الفل�صطيني

506,69725العربي

381,07795الإ�صالمي العربي

230,27972القد�ص

149,93426الوطني

76,73815ال�صتثمار الفل�صطيني

HSBC76,6504 ال�صرق الأو�صط املحدود

68,82848الإ�صكان للتجارة والتمويل

34,88714التجاري الفل�صطيني

34,38115القاهرة عمان

30,8175الأردن

28,21811الأهلي الأردين

16,36812التجاري الأردين

9,8752الأردين الكويتي

250,0001جمعية البنوك فـي فل�صطني

5,391,632537الإجمايل

ترتيب البنوك حسب قيمة المساهمة
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