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والدويل،  والعربي  املحلي  امل�ستوى  مكانة مهمة على  املجتمعية حالياً  امل�سوؤولية  حتتل 
ونظراً خل�سو�سية الو�سع الفل�سطيني، ملا مير به من ظروف �سيا�سية واقت�سادية �سعبة، 
امل�سوؤولية  جمال  فـي  م�ساعفة  م�ساهمة  اخلا�ص  القطاع  موؤ�س�سات  من  تتطلب  والتي 
املجتمعية، وان�سجاماً مع اإلتزام جمعية البنوك باال�ستمرار فـي ت�سليط ال�سوء على الدور 
الريادي للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني فـي هذا املجال باعتباره اأحد اأهم اأركان القطاع 
اخلا�ص والعمود الفقري للإقت�ساد الفل�سطيني ون�سر ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية فـي 

و�سط القطاع 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 2016، حيث بلغ اإجمايل امل�ساهمة املجتمعية للقطاع امل�سرفـي 5,679,680 دوالر بن�سبة 

تقارب 4% من اأرباحه لهذا العام، وذلك من خلل 593 �سراكة مع املوؤ�س�سات االأهلية.

البنوك تساهم بمبلغ 5,679,680 دوالر
فـي مجال المسؤولية المجتمعية خالل العام 2016
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مجاالت مساهمات البنوك المجتمعية

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

91 1,323,698 التنمية 

149 1,304,177 التعليم 

86 679,006 الثقافة

54 499,067 الريا�سة 

24 442,419 �سوؤون املراأة

52 318,874 ال�سحة

30 303,397 الطفولة 

38 282,548 االإغاثة 

27 223,182 ذوو االحتياجات اخلا�سة 

23 182,011 اإبداع و�سباب

9 98,027 البيئة 

10 23,274 اأخرى 

593  5,679,680 االإجمايل
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المجاالت حسب قيمة المساهمات

المجاالت حسب عدد الشراكات المؤسساتية
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تقدمي  م�ستدامة من خلل  تنمية  اإحــداث  فـي  البنوك  �سعي  ال�سابقة مدى  االأرقــام  تعك�ص 
اأن  فـيه  �سك  ال  وممــا  الفل�سطيني،  بالواقع  للنهو�ص  املختلفة  للمجاالت  وامل�ساندة  الدعم 
اأ�سا�سية للنهو�ص باالقت�ساد الفل�سطيني من خلل طبيعة عملها الذي  البنوك تعد قاعدة 
وجدت من اأجله، لكن ذلك مل يغفلها عن واجبها االجتماعي وم�ساركتها فـي كافة االأن�سطة 
املجتمعية، فهي ت�سكل قطاعاً قادراً على امل�ساهمة فـي حتمل امل�سوؤوليات الكبرية للمجتمع 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 خلل 
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 
اأخلقياً،  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  ككل" اأما  واملجتمع  املحلي،  املجتمع  اإىل  اإ�سافة  وعائلتهم،  العاملة  للقوى 
بها  تقوم  التي  الطوعية،  املبادرات  "باأنها  للموؤ�س�سات  املجتمعية  امل�سوؤولية  فعرفت  الدولية، 
بها  تنظر  اأن  ت�ستطيع  قانونية، وهي طريقة  التزامات  عليها من  ما  على  املوؤ�س�سات، علوة 
املجتمعية  امل�سوؤولية  وتعد  املعنيني،  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  على  تاأثريها  فـي  موؤ�س�سة  اأية 
للموؤ�س�سات تكملة للوائح احلكومية، اأو ال�سيا�سة املجتمعية، ولي�ست بديًل عنهما"، فمن خلل 

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 
املجتمع من خلل توفـري اخلدمات املتنوعة فـيما يتعلق بالنواحي ال�سحية والبيئية، وتطوير 
اإيجاد حلول للم�سكلت االجتماعية والبيئية لتنمية املجتمع  املجتمع املحلي، وامل�ساركة فـي 

الفل�سطيني بكافة افراده.

شركاء في المسؤولية



البنوك مساهمات 
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يوا�سل بنك فل�سطني تخ�سي�ص ما ن�سبته 6% من اأرباحه االجمالية، لدعم القطاعات التنموية فـي فل�سطني، 
انطالقًا من م�سوؤوليته االجتماعية، ال �سيما التعليم وال�سباب واالإبداع، وال�سحة والبيئة، والريا�سة، والثقافة 
والفنون، و�سوؤون املراأة، والتنمية وال�سوؤون االقت�سادية وعالقات املغرتبني، باالإ�سافة اىل امل�ساعي االن�سانية، 
لتكون هذه القطاعات جزءًا اأ�سا�سيًا من ر�سالة البنك لدفع عجلة التنمية االقت�سادية اإىل االأمام والتخفـيف 
املواهب  وتنمية  الفعاليات  ورعاية  املوؤ�س�سات  دعم  عرب  وذلك  �سعبنا،  يعانيها  التي  املعي�سية  الظروف  من 
واالبتكارات، ولقد �سهد العام 2016 الكثري من الن�ساطات التي برزت مل�ساعدة جمتمعنا، ومن اأبرزها رعاية 
البنك ملاراثون الثالثي جربان، وهو اأطول ماراثون فني يقام فـي فل�سطني بهدف امل�ساهمة فـي تطويق مر�ص 
"وجد" بهدف توفـري الرعاية ال�سحية والتعليمية الأكرث من  ال�سرطان، كما ا�ستكمل البنك رعايته مل�سروع 
من  ملجموعة  البنك  رعاية  ف�ساًل عن  اجلامعي،  التعليم  "زمالة" لتطوير  وبرنامج  غزة،  فـي  يتيم   2,100

الفعاليات وامل�ساريع والربامج التنموية التي تلم�ص احتياجات جمتمعنا فـي كافة املجاالت، وهذا يندرج �سمن 
اأهدافنا لتحقيق ا�سرتاتيجية �ساملة وم�ستدامة، وبرهاناً على اأن البنك جزء معطاء فـي هذا الوطن، حا�سر 
بكل منا�سباته، م�ساهم فـي تر�سيخ مفهوم امل�سوؤولية االجتماعية، �ساعيًا لتحقيق اقت�ساد قوي وجمتمع قادر 

على تخطي ال�سعاب. 

اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 3,375,976 دوالر  
بنك فلسطين
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عدد ال�سراكات املوؤ�س�ساتيةمبلغ امل�ساهمة $املجال

 24  821,797 التعليم 

 33  572,556 الثقافة

 32  518,544 التنمية 

 8  307,878 �سوؤون املراأة

 19  284,936 الريا�سة 

 11  207,089 ال�سحة

 6  174,533 االإغاثة 

 5  144,643 ذوو االحتياجات اخلا�سة

 7  135,000 اإبداع و�سباب

 6  114,000 الطفولة 

 3  95,000 البيئة 

توزعت على 11 جمااًل من خلل 154 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 8

يدرك البنك االإ�سالمي الفل�سطيني اأن له دورًا اقت�ساديًا مهمًا وفاعاًل فـي املجتمع الفل�سطيني تنعك�ص اآثاره 
اجتماعيًا وثقافـيًا وفكريًا لت�سمل فئات املجتمع على اختالف اهتماماتها وتوجهاتها، ومن اأجل تعظيم قيمته 
َوَعالِنَيةً}  ا  �ِسرًّ َهاِر  َوالنَّ ِباللَّْيِل  اأَْمَواَلُهْم  ُيْنِفُقوَن  ِذيَن  {الَّ تعاىل:  قوله  من  وانطالقًا  ككل،  للمجتمع  امل�سافة 
�سورة البقرة االآية )274(، يقوم البنك بدعم ورعاية االأن�سطة االجتماعية والثقافـية واخلريية فـي خمتلف 

املحافظات واملدن الفل�سطينية.
ويعترب البنك االإ�سالمي الفل�سطيني م�ساهماته املجتمعية ا�ستثمارًا نوعيًا فـي بيئته التي يفخر باالنتماء اإليها 
وجزءًا اأ�سياًل من ر�سالته املتمركزة حول االن�سان الذي اختاره اهلل خليفة له فـي االأر�ص واأوكل اإليه مهمة 
اعمارها وبناءها ليعبد اهلل حق عبادته. ويركز البنك عرب م�ساهماته املجتمعية على تعزيز مفهوم التنمية 
امل�ستدامة من خالل حر�سه على اأن حتقق كافة امل�ساريع التي يرعاها النمو والتقدم االجتماعي للمجتمع مع 

حر�سه على اأن تكون مبادراته وم�ساريعه تراعي البيئة وحتميها وتخدمها وحت�سن من ظروفها.

البنك اإلسالمي الفلسطيني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 764,076 دوالر  
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عدد ال�سراكات املوؤ�س�ساتيةمبلغ امل�ساهمة $املجال

 18  586,717 التنمية 

 37  71,540 التعليم 

 14  32,491 ال�سحة

 10  18,120 االإغاثة 

 9  17,307 ذوو االحتياجات اخلا�سة

 6  17,199 الثقافة

 12  15,071 الطفولة 

 6  3,504 الريا�سة 

 2  1,600 اإبداع و�سباب

 1  527 البيئة 

توزعت على 10 جماالت من خلل 115 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 10

يهتم البنك العربي مبجال امل�سوؤولية االجتماعية اهتمامًا كبريًا وي�سعى من خالل برناجمه اخلا�ص بذلك برنامج )معا( الذي 
ي�سم 4 جماالت رئي�سية هي التعليم وال�سحة والبيئة ومكافحة الفقر اإىل تنفـيذ العديد من املبادرات التنموية امل�ستدامة 
التي تقدم خدمة فعلية للمجتمع وتعطي االأثر امللمو�ص وحتقق الفائدة املرجوة من هذه الن�ساطات، ففـي جمال التعليم ينفذ 
البنك العربي برنامج "حت�سني البيئة املدر�سية" الذي ي�سعى خللق بيئة �سحية �سليمة للمدار�ص بالتعاون مع موؤ�س�سة اإجناز 
من خالل تنفـيذ اأعمال ال�سيانة والتجديد ملدار�ص احلكومة وقد مت خالل العام 2016 اإمتام �سيانة 5 مدار�ص لي�سل بذلك 
عدد املدار�ص امل�ستفـيدة من امل�سروع منذ بدايته اإىل 13 مدر�سة واأكرث من 5,000 طالب وطالبة، ويقدم البنك العديد 
من الربامج التدريبية التطويرية وبناء القدرات لطلبة املدار�ص واجلامعات والهيئات التدري�سية من �سمنها برنامج اأ�سول 
وبرنامج املتفوقون وغريها. وفـي جمال ال�سحة يقوم البنك بتقدمي الدعم للعديد من املراكز ال�سحية وامل�ست�سفـيات من 
خالل تزويدهم باأجهزة ومعدات طبية حديثة اأو من خالل اإعادة التاأهيل والتح�سني لبع�ص االأق�سام وحتديد االأولويات 
لذلك، كما يهتم البنك بتنفـيذ العديد من الن�ساطات التطوعية مب�ساركة موظفـيه والتي ت�ستهدف زراعة االأ�سجار وت�سجري 
املحميات الطبيعية واإعادة تاأهيلها وكذلك حمالت التنظيف وغريها من الن�ساطات البيئية، وفـي جمال مكافحة الفقر 
ي�سعى البنك العربي الإيجاد �سراكات ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سات تنموية ت�ساهم فـي توفـري فر�ص عمل وم�سادر دخل م�ستدامة 
اإىل جانب برامج بناء القدرات والتمكني للفئات امل�ستهدفة، هذا وقدم البنك الدعم لعدد من املوؤ�س�سات اخلا�سة برعاية 

وتاأهيل املعاقني من بينها موؤ�س�سة االأمرية ب�سمة وتوفـري با�ص نقل لالأطفال املعاقني وغريها من الن�ساطات لهذه الفئة.

البنك العربي
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 444,477 دوالر  



201611الدور املجتمعي للبنوك

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

13 220,000 التعليم 

2 80,000 التنمية 

3 63,000 الريا�سة 

1 33,300 ذوو االحتياجات اخلا�سة

2 22,000 الثقافة

1 12,000 االإغاثة 

1 10,000 الطفولة 

1 1,677 اأخرى

2 1,500 ال�سحة

3 1,000 البيئة 

توزعت على 10 جماالت من خلل 29 موؤ�س�سة �سريكة
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املجتمعية  املجاالت  وتنمية خمتلف  وتعزيز  فـي دعم  امل�ساهمة  فـي  العربي دور فاعل  االإ�سالمي  للبنك  كان 
الفردي  التقدم  �سبيل  ال�سرورية، فهي  املجتمعية  تعد واحدًة من دعائم احلياة  امل�سوؤولية االجتماعية  والأن 
املجتمع،  جتاه  امل�سوؤولية  حتملها  مبدى  تقا�ص  املجتمع  فـي  للموؤ�س�سة  احلقيقية  القيمة  اإن  بل  واالجتماعي، 
ولذلك ي�سع البنك االإ�سالمي العربي ن�سب عينيه اأهمية االإ�سراك وامل�ساهمة فـي املجتمع وتطويره وحتمل 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم(: "َمَثل  لَّى اهللَّ جزء من االأعباء امللقاة عليه، وينبع هذا االإهتمام باال�ستناد على قول نبي اهلل )�سَ
اجل�سد  �سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا  اجل�سد:  كمثل  وتعاطفهم،  وتراحمهم  هم  توادِّ فـي  املوؤمنني 
بال�سهر واحلمى"، و�سّور التما�سك املجتمعي بقوله: )املوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سدُّ بع�سه بع�سًا( وبناءًا على 
املحلية  املوؤ�س�سات  وم�ساندة  دعم  خالل  من  الفل�سطيني  املجتمع  �سرائح  ملختلف  اخلدمة  البنك  قدم  ذلك 
واجلمعيات واملدار�ص وامل�ست�سفـيات واملراكز التثقيفـية والتعليمية واخلدماتية، اإ�سافة اإىل رعاية الفعاليات 

والن�ساطات االقت�سادية والثقافـية واملجتمعية.

البنك اإلسالمي العربي
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 307,866 دوالر  



201613الدور املجتمعي للبنوك

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

148,1292الطفولة 

38,1042الريا�سة 

36,73415ال�سحة

25,5202�سوؤون املراأة

21,64818التعليم 

17,5566االإغاثة 

11,6003التنمية 

4,45030الثقافة

4,1252اإبداع و�سباب

توزعت على 9 جماالت من خلل 80 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 14

اعتاد بنك القد�ص ومنذ تاأ�سي�سه على تقدمي الدعم لكافة �سرائح املجتمع وعلى جميع االأ�سعدة، لذلك كر�ص 
امل�سرية  فـي دعم  وافرًا  البنك جهدًا  اإذ بذل  2016 لدعم ورعاية وتطوير كل ما هو متاح وم�ستطاع،  عام 
اإ�سافة  ومثقف،  واعي  جيل  اإن�ساء  على  حلر�سه  وذلك  واجلامعية  املدر�سية  م�ستوياتها  مبختلف  التعليمية 
اإىل م�ساركته فـي دعم الفرق والنوادي الريا�سية ل�سحذ همم ال�سباب نظرًا الإميانه ب�سرورة دعم طاقاتهم 
وبلورتها، اأما من الناحية الفنية فقد قام البنك برعاية االأن�سطة الفنية ودعم املواهب الفذة و�سقلها، اإ�سافة 
اإىل امل�ساركة فـي املوؤمترات الثقافـية الهادفة التي من �ساأنها النهو�ص باملجتمع، كما اهتم بالقطاع ال�سحي 
التربع  مريحة من خالل  بيئة جمتمعية  وتوفـري  الرفاهية  فـي حتقيق  �ساهم  واأخــريًا  اأف�سل،  حلياة �سحية 
ملختلف القطاعات مببالغ قّيمة ت�سهم فـي ازدهاره، كما مل يتوانى البنك فـي توفـري امل�ساعدات واخلدمات 

ال�سريعة للجهات املحتاجة.

بنك القدس
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 290,283 دوالر  



201615الدور املجتمعي للبنوك

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

 14  91,614 الريا�سة 

 19  49,618 التنمية 

 18  41,669 التعليم 

 5  36,055 االإغاثة 

 7  34,500 الثقافة

 8  20,223 اإبداع و�سباب

 3  6,500 �سحة و بيئة

 4  3,498 الطفولة 

 2  3,301 اأخرى

 2  2,087 ذوو االحتياجات اخلا�سة

 3  1,218 �سوؤون املراأة

توزعت على 11 جمااًل من خلل 85 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 16

م�سوؤوليتنا خدمة جمتمعنا ... كوننا البنك االأ�سرع منوا فـي فل�سطني، هذا ي�سع على عاتقنا م�سوؤولية اكرب لتنمية جمتمعنا 
الذي نعمل به لتطويره متاما مبوازاة تطورنا وتقدمنا، لذلك قمنا باإن�ساء برنامج م�سوؤولية اجتماعية فاعل وم�ستدام يخدم 
خمتلف القطاعات االجتماعية واملناطق الفل�سطينية، وجعلناه حمورا اأ�سا�سيا فـي عملنا، لن�سبح �سريكا فعاال فـي جمتمعنا 
الفل�سطيني، حيث يخ�س�ص البنك الوطني �سنويًا ما معدله 4% من �سافـي اأرباحه ل�سالح امل�سوؤولية االجتماعية، ففـي 
العام 2016 تابع البنك الوطني توجيه دعمه لتمكني املراأة الفل�سطينية باالإ�سافة اإىل الرتكيز على دعم قطاع التعليم، 
وذلك متا�سيًا مع �سيا�سته فـي توجيه الدعم اإىل القطاعات االجتماعية التي يخدمها م�سرفـيا، ومن التربعات امل�ستدامة 
و�سمن ر�سالة امل�سوؤولية االجتماعية التي يحملها منتج التوفـري االأول للمراأة الفل�سطينية "حياتي"، وا�سل البنك الوطني 
توجيه دعمه ل�سحة املراأة الفل�سطينية، عن طريق التربع امل�ستدام ملركز دنيا التخ�س�سي الأورام الن�ساء للم�ساهمة فـي 
التوعية وحماربة املر�ص االأكرث فتكًا بالن�ساء حول العامل، باالإ�سافة اإىل متويل م�ساريع بقيادة ن�ساء فل�سطينيات مببلغ مليون 
دوالر بدون فوائد لتحقيق الريادة للمراأة الفل�سطينية، لي�سبح جمموع التمويل املقدم لهذا الغر�ص 2.5 مليون دوالر، وفـيما 
يتعلق بقطاع التعليم، و�سمن الربنامج امل�سرفـي االأول املخ�س�ص الأهل التعليم �ساهم البنك الوطني وبالتعاون مع وزارة 
الرتبية والتعليم الفل�سطينية فـي دعم تطوير البحث العلمي، باالإ�سافة اإىل تكرمي زمرة من املعلمني الفل�سطينيني ومن 

بينهم املعلمة عبري قنيبي التي تناف�ص على لقب اأف�سل معلم للعام 2017 على م�ستوى العامل. 

البنك الوطني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 203,824 دوالر  



201617الدور املجتمعي للبنوك

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

 10 97,660 �سوؤون املراأة

 10 53,590 التعليم 

 3 22,328 ال�سحة

 8 21,762 التنمية 

 3 6,675 الريا�سة 

 1 1,809 الثقافة

توزعت على 6 جماالت من خلل 35 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 18

وا�سل بنك االأردن دوره الريادي فـي جمال امل�سوؤولية االجتماعية خالل عام 2016، انطالقا من اإميانه باأهمية 
ال�سراكة املجتمعية و�سرورة دعم الفئات املختلفة، وباالأخ�ص الفئات املهم�سة، وبلغ اجمايل امل�ساهمة االجتماعية 
لبنك االأردن اأكرث من 114 األف دوالر اأمريكي، توزعت على جماالت التنمية، االغاثة، التعليم، الطفولة، الثقافة، 
ال�سحة، الريا�سة، املراأة، رعاية ذوو االحتياجات اخلا�سة، االبداع وال�سباب، والبحوث والدرا�سات. وجدد البنك 
ع�سويته للعام الثاين على التوايل فـي موؤ�س�سة التعاون، كما �ساهم فـي تغطية تكاليف خم�سة اإفطارات جماعية 
للمحتاجني خالل �سهر رم�سان املبارك، ودعم حملة "رم�سان يجمعنا باحلب والعطاء"، وقام برفد موؤ�س�سة 
اجناز بنخبة من كوادره املتطوعني ذوو الكفاءة العالية لتنفـيذ دورات اإجناز فـي املدار�ص واجلامعات. وقدم 
دعمه للع�ساء اخلريي ال�سنوي الذي تنظمه جامعة القد�ص لدعم �سندوق الطالب املحتاج، وقدم البنك دعمه 
لنادي �سباب العيزرية الريا�سي و�سباب رام اهلل الإقامة حفلني لالأطفال فـي العيزرية ورام اهلل، كما قدم البنك 
دعمه الأ�سبوع الثقافة وم�سرح االأطفال فـي القد�ص، وقدم البنك دعمه جلمعية اإغاثة اأطفال فل�سطني بهدف 
توفـري رعاية طبية و�سحية الأطفال من غزة، اىل جانب دعم اجلمعية الإقامة حفل الأطفال مر�سى بال�سرطان، 
وقام ب�سراء وت�سليم كرا�سي كهربائية لعدد من ذوو االحتياجات اخلا�سة، باالإ�سافة اىل �سراء اأثاث وجتهيزات 

خا�سة جلمعية اليا�سمني اخلريية، اىل جانب دعمه ورعايته لعدد من الفعاليات واالأن�سطة املجتمعية االأخرى.

بنك األردن
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 114,933 دوالر  



201619الدور املجتمعي للبنوك

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

 2  29,305 التنمية 

 1  17,143 اإبداع و�سباب

 2  14,180 ذوو االحتياجات اخلا�سة

 2  10,231 ال�سحة

 1  10,143 �سوؤون املراأة

 1  10,129 االإغاثة 

 2  8,879 الطفولة 

 1  5,065 اأخرى

 2  4,793 التعليم 

 1  3,039 الريا�سة 

 1  2,026 الثقافة

توزعت على 11 جمااًل من خلل 16 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 20

واملتبعة  املعتمدة  ال�سيا�سة  من  وانطالقًا  االجتماعية  امل�سوؤولية  مفهوم  تر�سيخ  على  البنك  اإدارة  عملت 
العام  خالل  البنك  قدم  فقد  والتعليمية  والريا�سية  ال�سحية  مثل  املختلفة  املجتمعية  االأن�سطة  دعم  فـي 
واالإغاثة  والتنمية  والريا�سة  وال�سحة  والثقافة  كالتعليم  خمتلفة  جماالت  فـي  عديدة  رعايات   2016

ورعاية ذوو االحتياجات اخلا�سة عمالً باملبادئ اال�سا�سية للم�سوؤولية االجتماعية، كما قام البنك بتو�سيع 
قاعدة املنتفعني من الدعم املجتمعي الذي يقدمه بحيث ي�سمل مناطق انت�سار تفرعات البنك فـي خمتلف 
كوبر  وجمعية  اخلا�سة  االحتياجات  لذوو  املجد  لنادي  التربع  قدم  الفل�سطينية حيث  ال�سكانية  التجمعات 
للتنمية ونادي �سباب رام اهلل فـي حمافظة رام اهلل والبرية، ولنادي �سباب اخلليل ونادي �سباب بيت اأمر 
العربي  الن�سائي  االحتاد  ودعم  بيت حلم  فـي جامعة  الوظيفـي  االر�ساد  يوم  ورعاية  اخلليل  فـي حمافظة 
بطريركية  فـي  املفتوح  اليوم  ورعاية  جنني،  حمافظة  فـي  اخلريية  امل�سنني  بيت  وجمعية  حلم،  بيت  فـي 
الروم االرثوذك�ص وتقدمي دعم جلمعية مالذ اخلريية وبطريركية الالتني كني�سة العذرا فـي بيت �ساحور، 
من  املحتاجني  الطلبة  من  للعديد  جامعية  ر�سوم  اق�ساط  كدفع  التعليمية  الرعايات  من  للعديد  باالإ�سافة 

خمتلفة. مناطق 

بنك االستثمار الفلسطيني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 57,242 دوالر  



201621الدور املجتمعي للبنوك

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

 2  17,667 الثقافة

 15  16,432 التعليم 

 4  11,450 التنمية 

 4  5,500 ذوو االحتياجات اخلا�سة

 3  4,040 االإغاثة 

 2  2,000 الريا�سة 

 1  153 اأخرى

توزعت على 7 جماالت من خلل 31 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 22

فـي  النف�سي  واالر�ساد  والعالج  النف�سية  ال�سحة  خدمات  مفهوم  وتطوير  الفل�سطيني  املجتمع  بدعم  اإميانًا 
فل�سطني، قام بنك القاهرة عمان بامل�ساهمة فـي تاأ�سي�ص قاعة تدريب للمركز الفل�سطيني لالر�ساد بهدف 
تطوير قدرات واأداء املوؤ�س�سة واالأفراد العاملني فـي جمال ال�سحة النف�سية واالجتماعية، ومن املفـيد ذكره 
1983، باالإ�سافة اإيل تقدمي خدمات �سمولية  اأهلية تاأ�س�ست عام  اأن مركز االر�ساد الفل�سطيني هو جمعية 
فـي جمال ال�سحة النف�سية االيجابية ت�سمل العالج واالإر�ساد النف�سي، خدمات تربوية اجتماعية للوقاية من 
تطوير م�ساكل نف�سية للفئات االأقل حظًا واأكرث تهمي�سًا )ن�ساء، رجال، اأطفال، و�سباب فـي �سائقة(، ا�سافة 
اىل بناء قدرات وتقدمي ا�ست�سارات ملوؤ�س�سات واأفراد عاملني فـي جمال ال�سحة النف�سية، وال�سغط والتاأثري 

باجتاه �سيا�سات وت�سريعات داعمة للحق فـي الو�سول اإىل و�سع �سحة نف�سية �سوية فـي فل�سطني.

بنك القاهرة عمان
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 48,878 دوالر  



201623الدور املجتمعي للبنوك

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

 2  29,176 التعليم 

 3  14,702 التنمية 

 1  2,000 االإغاثة 

 1  2,000 ذوو االحتياجات اخلا�سة

 1  1,000 الطفولة 

توزعت على 5 جماالت من خلل 8 موؤ�س�سات �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 24

امل�ستمرة  البنك  ومبادرات  برامج  من  يتجزاأ  ال  االجتماعية جزءًا  امل�سوؤولية  االردين  التجاري  البنك  يعترب 
اأن يكون له دور فعال فـي تدعيم الن�سيجني  اأهم غاياته واأهدافه  فـي خدمة املجتمع الذي يعمل فـيه، ومن 
واجتماعية  اقت�سادية  وم�ساريع  اأن�سطة  اإىل  وتوجيهها  الوطنية  املدخرات  و ح�سد  واالجتماعي  االقت�سادي 
قواعد  اإر�ساء  فـي  ت�ساهم  ملبادرات  وامل�ساركة  الدعم  تقدمي  جانب  اإىل  املجتمع،  اأفراد  على  بالفائدة  تعود 
التنمية امل�ستدامة وت�ساهم فـي الو�سول اإىل العي�ص االآمن واال�ستقرار االقت�سادي، من خالل تقدمي الدعم 
املادي للعديد من االأن�سطة فـي خمتلف املجاالت وتقدمي التربعات والقرو�ص وتوفـري برنامج متويل تتالءم مع 
حاجة االفراد، ورعاية املوؤمترات والندوات، والتعاون مع العديد من اجلهات التعليمية والتاأهيلية واالهتمام 
بالثقافة والفنون واالآداب وال�سحة والبيئة، واالهتمام بذوو االحتياجات اخلا�سة والفئات االأقل حظًا والفقراء 

والتفاعل مع املجتمع املحلي وتنميته.

البنك التجاري األردني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 27,066 دوالر  



201625الدور املجتمعي للبنوك

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

 3  5,420 الريا�سة 

 3  5,229 اأخرى

 3  4,855 االإغاثة 

 3  3,272 التعليم 

 2  2,820 الطفولة 

 2  2,750 ذوو االحتياجات اخلا�سة

 2  2,720 اإبداع و�سباب

توزعت على 7 جماالت من خلل 18 موؤ�س�سة �سريكة



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 26

وا�سل بنك اال�سكان ترجمة ر�سالته االجتماعية اإىل واقع ملمو�ص مع اإظهار اأعلى م�ستويات االلتزام اجتاه املجتمعات 
التي يعمل فـيها، وحر�ص على ت�سخري جهوده وامكانياته لتنميتها، هذا وقد جتلت برامج امل�سوؤولية االجتماعية لدى 
وال�سحية  التعليمية  والفعاليات  االقت�سادية  االأن�سطة  للعديد من  وراعيًا  وداعمًا  م�ساركًا  فـي جماالت عدة  البنك 
والثقافـية واالجتماعية والريا�سية والبيئية، و�سملت م�ساهماته كافة املناطق الفل�سطينية، من اأهم االأن�سطة التي برز 
فـيها البنك على �سعيد التعليم، قام بنك اال�سكان برعاية عدة اأن�سطة تعليمية تخ�ص الطالب، منها: التربع ملدر�سة 
بنات تل الثانوية مبقاعد انتظار، التربع حلفل خريجي كلية العروب. وانطالقًا من حر�ص بنك اال�سكان على تعزيز ورفع 
م�ستوى الثقافة فـي خمتلف املجاالت، قام البنك برعاية مهرجان ال�سيباط ال�سنوي فـي جنني، ومهرجان �سفا الثقافـي، 
باال�سافة اىل تقدمي جمموعة من الكتب الثقافـية ملدر�سة هواري بو مدين االأ�سا�سية فـي رام اهلل، اأما على ال�سعيد 
الريا�سي فقد بادر البنك بالتربع لنادي رافات الريا�سي ل�سراء مالب�ص لفريقه، وفـي �سياق خدمة املواطنني مبختلف 
�سرائحهم االجتماعية، فقد قام البنك برعاية عدد من املوؤ�س�سات التي تخدم املواطن �سحيا كالتربع ملركز الطوارئ 
والوالدة االآمنة فـي الظاهرية واملخترب الطبي اخلا�ص بنادي بيتونيا، وقد �ساهم بعدة ن�ساطات تنموية وبيئية اأخرى، 
وما زال بنك اال�سكان يحر�ص على تقدمي املزيد �سنويا، رغبة منه باإكمال م�سرية العطاء، وذلك لقناعته ب�سرورة 
اإ�سهامه بدوره االن�ساين فـي خدمة املواطن، اميانا منه باأهمية تعزيز دور موؤ�س�سات املجتمع املحلي اخلا�سة والعامة فـي 

جوانب امل�سوؤولية االجتماعية.

بنك االسكان للتجارة والتمويل
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 15,660 دوالر  



201627الدور املجتمعي للبنوك

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

 6  6,260 التعليم 

 2  2,000 ال�سحة

 1  1,850 اأخرى

 3  1,800 الثقافة

 1  1,415 ذوو االحتياجات اخلا�سة

 1  1,300 البيئة 

 1  775 الريا�سة 

 1  260 االإغاثة 

توزعت على 8 جماالت من خلل 16 موؤ�س�سة �سريكة
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وت�ستغل  الكبرية  االهمية  البنك  ادارة  توليها  التي  االجتماعية،  امل�سوؤولية  فـي  االهلي  البنك  م�ساركة  اطار  فـي 
يوم  فـي  البنك  �سارك طاقم موظفـي  ورعايته،  االجتماعي  االهتمام  للتعبري عن هذا  واملنا�سبات  الو�سائل  �ستى 
النظافة الوطني لتنظيف �سوارع مدينة رام اهلل حتت �سعار "النظافة دوم وم�ص يوم"، وقد مت تنظيم هذه الفعالية 
من قبل بلدية رام اهلل، و�سارك فـيها العديد من موظفـي املوؤ�س�سات العاملة فـي املدينة، كما قام البنك بتقدمي 
فـي  املحتاجني  الطلبة  مل�ساعدة  وذلك  النجاح–نابل�ص  فـي جامعة  املحتاج  الطالب  ل�سندوق  �سخي  دعم مايل 
ت�سديد اق�ساطهم اجلامعية، باالإ�سافة اىل تقدمي ثالثة جوائز الأوائل الطلبة من خريجي كلية االأعمال / درجة 
البكالوريو�ص لتخ�س�سات ادارة االعمال واملحا�سبة والعلوم املالية وامل�سرفـية وقيمة كل جائزة 350 دوالر امريكي 
امل�سوؤولية  منطلق  من  ذلك  وياأتي  اجلامعة،  فـي  ال�سنوي  التخريج  حفل  فـي  ا�سمائهم  عن  يعلن  �سوف  اأنه  علما 
االجتماعية للبنك اجتاه ابناء �سعبنا ال �سيما املحتاجني منهم ومن اميان البنك ب�سرورة العلم والتعليم وامل�ساعدة 
فـي حماية هوؤالء الطلبة املحتاجني من الت�سرد واالنحراف حيث يتوقع ان ي�ستفـيد من الدعم املايل اكرث من 30 
ابنائي( فـي كل من  التوفـري )توفـري جامعتي وتوفـري  البنك فعاليات خا�سة حل�سابات  طالب حمتاج، كما اقام 
جامعة النجاح الوطنية – نابل�ص وملدة 5 ايام و فـي مدر�سة �سانت جورج – رام اهلل ملدة يوم واحد والتي تخللها 
العديد من الفعاليات و توزيع الهدايا على الطالب وتعريفهم باأهمية التوفـري لطالب اجلامعة واملدر�سة باالإ�سافة 
والتي �سمت ثالثة  با�سم فرحة م�ستمرة   2016 البنك خالل عام  التي اطلقها  تعريفهم باحلملة اجلديدة  اىل 
منتجات جديدة من نوعها حل�سابات التوفـري وهي )قو�سان العمر، ابنائي وجامعتي( حيث قام البنك من خالل 
هذه الفعالية مب�ساركة اخلريجني فرحة التخرج وت�سويرهم والرق�ص ال�سعبي والغناء وتوزيع الهدايا عليهم كما 
�سارك البنك طالب مدر�سة �سانت جورج ا�سافة اىل فعاليات ح�ساب توفـري ابنائي اأي�سًا فعالية اليوم املفتوح الذي 
اقامته املدر�سة برعاية البنك والذي �سم العديد من الفعاليات وال�سخ�سيات البارزة فـي املنطقة، وياأتي ح�ساب 
توفـري جامعتي �سمن اطار خطة البنك اال�سرتاتيجية فـي حتفـيز ثقافة التوفـري لدى قطاع طالب اجلامعة والذي 

يعتربه البنك ا�ستثمارا طويل االجل فهم رواد امل�ستقبل وحجر اال�سا�ص الذي يعتمد عليه غدا فـي بناء الوطن.

البنك األهلي األردني
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 15,400 دوالر  



201629الدور املجتمعي للبنوك

توزعت على 3 جماالت من خلل 3 موؤ�س�سات �سريكة

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

14,0001التعليم 

1,2001اإبداع و�سباب

2001البيئة 
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البنك العقاري المصري العربي

�سمن م�ساهمة البنك العقاري امل�سري العربي فـي جمال امل�سوؤولية االجتماعية، قدم البنك رعايته الحتفالية 
والذي   2016 لعام  العربية  م�سر  جلمهورية  الوطني  بالعيد  اهلل  برام   / العربية  م�سر  جمهورية  ممثلية 
اقيم فـي منزل �سعادة ال�سفـري امل�سري مبدينة رام اهلل، بح�سور �سعادة رئي�ص دولة فل�سطني ودولة رئي�ص 
�سلطة  ومعايل حمافظ  الرحيم  عبد  الطيب  معايل  الرئا�سة  عام  واأمني  اهلل  رامي احلمد  الدكتور  الــوزراء 
النقد الفل�سطينية وكبار امل�سوؤولني وال�سخ�سيات الفل�سطينية وبح�سور املدير العام االقليمي للبنك العقاري 
ال�سفـري امل�سري فـي فل�سطني اال�ستاذ/  للبنك، وقام �سعادة  التنفـيذية  العربي و م�سوؤويل االدارة  امل�سري 
وائل ن�سر الدين عطية بافتتاح احلفل وا�ستقبال احل�سور وامل�ساركني والرتحيب فـيهم بكلمته التي القاها 

فـي احلفل.

اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 6,000 دوالر، قدمت لرعاية احتفالية العيد الوطني امل�سري



201631الدور املجتمعي للبنوك

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

1 5,000 الثقافة

3,0001 االإغاثة 

البنك األردني الكويتي
اإجمايل م�ساهمات البنك املجتمعية 8,000 دوالر, توزعت على جمالني من خلل موؤ�س�ستني �سريكتني
اإطار حر�سه على امل�ساهمة فـي  �سمن م�ساهمة البنك االأردين الكويتي فـي جمال امل�سوؤولية االجتماعية وفـي 

التنمية، قام البنك بدعم اأن�سطة فـي جمال الثقافة كما �ساهم بدعم اجلهود االإغاثية.
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عدد ال�سراكات امل�ؤ�س�ساتيةمبلغ امل�ساهمة $ البنك

3,375,976154فل�سطني 

764,076115االإ�سلمي الفل�سطيني

444,47729العربي 

307,86680االإ�سلمي العربي 

290,28385القد�ص

203,82435الوطني

114,93316االأردن 

57,24231االإ�ستثمار الفل�سطيني

48,8788القاهرة عمان 

27,06618التجاري االأردين

15,66016االإ�سكان للتجارة والتمويل 

15,4003االأهلي االأردين 

8,0002االأردين الكويتي

6,0001العقاري امل�سري العربي

5,679,680593االإجمايل

ترتيب البنوك حسب المساهمات








