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شركاء في المسؤولية

مساهمات البنوك بلغت 4,332,160 دوالر



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني2

     تحتل المسؤولية المجتمعية حاليًا مكانة مهمة على المستوى المحلي والعربي والدولي، ونظرًا لخصوصية 

الوضع الفلسطيني لما يمر به من ظروف سياسية واقتصادية صعبة، والتي تتطلب من مؤسسات القطاع الخاص 

مساهمة مضاعفة فـي مجال المسؤولية المجتمعية، وانسجامًا مع التزام جمعية البنوك باالستمرار فـي تسليط 

الضوء على دور القطاع المصرفـي الفلسطيني فـي هذا المجال باعتباره أحد أهم أركان القطاع الخاص والعمود 

الفقري لالقتصاد الفلسطيني, وتعزيزا لثقافة المسؤولية المجتمعية فـي وسط القطاع المصرفـي الفلسطيني 

وإبراز دوره فـي المساهمة المجتمعية.

توثق هذه النشرة، الدور الريادي للقطاع المصرفـي الفلسطيني فـي مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019، حيث بلغ إجمالي 

المساهمة المجتمعية للقطاع المصرفـي  4,332,160 دوالر بنسبة تقارب 3% من أرباحه لهذا العام من خالل 633 مؤسسة 

شريكة، و من ضمن ذلك مساهمة جمعية البنوك بـ 100,000$ إلنشاء الصندوق الوطني للدراسات االقتصادية.

البنوك تساهم بمبلغ  4,332,160 دوالر
في مجال المسؤولية المجتمعية خالل العام 2019
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مساهمات البنوك المجتمعية وشراكاتها المؤسساتية
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     تعكس مساهمات البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية مدى انتمائها لمجتمعها ضمن أطر االلتزام األدبي والمعنوي 

أنها  باعتبار  الفلسطيني،  بالواقع  للنهوض  تنمية مستدامة  إحداث  إيجابي يسهم في  أثر  ترك  واألخالقي، وحرصها على 

تشكل أحد القطاعات االقتصادية الرائدة التي تساهم في التنمية االقتصادية، فشاركت البنوك في تحمل مسؤولياتها تجاه 

مجتمعها، السيما في ظل األوضاع االستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

الدولية، حيث عرفت  والتوصيات  للمبادئ  المجتمعية وفق  المسؤولية  تعزيز مفهوم  فـي  الدولية  الخطى  البنوك على  تسير 

منظمة األمم المتحدة المسؤولية المجتمعية بأنها "تحلي الشركات بروح المواطنة العالمية" وفق مبادئ متفق عليها عالميًا 

فـي ممارسات ودعم السياسات العامة، كما عرفها البنك الدولي بأنها "االلتزام بالمساهمة فـي التنمية المستدامة من خالل 

العمل مع موظفـيها والمجتمع المحلي ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية فـي آن واحد"، و أما 

مؤسسة العمل الدولية، فعرفت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات "بأنها المبادرات الطوعية، التي تقوم بها المؤسسات، عالوة 

على ما عليها من التزامات قانونية, وهي طريقة تستطيع أن تنظر بها أية مؤسسة فـي تأثيرها على جميع أصحاب المصلحة 

المعنيين، وتعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تكملة للوائح الحكومية، أو السياسة المجتمعية، وليست بدياًل عنهما"، فمن 

خالل هذه التعريفات وما لها من مبادئ تتخذها البنوك كأسس لعملها ومساهماتها المجتمعية.

شركاء في المسؤولية
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مجاالت مساهمات البنوك المجتمعية وشراكاتها المؤسساتية
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مجاالت مساهمات البنوك حسب القيمة
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مساهمات البنوك حسب عدد الشراكات المؤسساتية
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مجاالت مساهمات البنوك المجتمعية في صور
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متكني املراأة


