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المسؤولية المجتمعية
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صعيد  على  إنجازها  من  تمكن  التي  المتواصلة  بالنجاحات  البنك  يفتخر 
التنمية المجتمعية ويؤمن بمساهمة الفرد في عملية اإلنماء، وذلك من 

خالل المشاركة في مبادرات تهدف لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.
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اعتاد بنك القدس ومنذ تأسيسه على تقديم الدعم لكافة شرائح المجتمع وعلى جميع األصعدة، لذلك كَرس عام 2016 لدعم ورعاية 
وتطوير كل ما هو متاح ومستطاع، إذ بذل البنك جهدًا وافرًا في دعم المسيرة التعليمية بمختلف مستوياتها المدرسية والجامعية 
وذلك لحرصه على إنشاء جيل واعي ومثقف، إضافة إلى مشاركته في دعم الفرق والنوادي الرياضة لشحذ همم الشباب نظرًا 

إليمانه بضرورة دعم طاقاتهم وبلورتها.
أما من الناحية الفنية فقد قام البنك برعاية األنشطة الفنية ودعم المواهب الفذة وصقلها، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات 

الثقافية الهادفة التي من شأنها النهوض بالمجتمع، كما اهتم بالقطاع الصحي لحياة صحية أفضل.
وأخيرًا ساهم في تحقيق الرفاهية وتوفير بيئة مجتمعية مريحة من خالل التبرع لمختلف القطاعات بمبالغ قّيمة تسهم في ازدهاره، 

كما لم يتوانى البنك في توفير المساعدات والخدمات السريعة للجهات المحتاجة. 

مبلغ المساهمة )$(المجــــــال 
 77,858.00 التنمية 

 36,055.00اإلغاثة 

 41,669.00التعليم 

 34,500.00الثقافة والفنون

 6,500.00الصحة والبيئة

 2,087.00 إجتماعيات ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

 91,614.00الرياضة 

 290,283.00اإلجمالي
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التعليم

إن الحياة مزيج من العلم والعمل، والتعليم يمنح المجتمع تحررًا من مخلفات الجهل والفقر والمرض جميعًا، وإذا أردنا الوصول إلى 
ذلك المستوى فالبد أن نبذل جهدا مقصودا ومنظما من أجل تطوير المعارف والمعلومات من خالل التعليم والقراءة واالطالع، 

ولذلك فقد أولى البنك اهتمامًا بانشطة المدارس والمعارف والثقافة والكتاب. وساهم بعدد من األنشطة في هذا المجال.
ويهدف البنك من خالل رعايته ودعمه للمؤسسات الثقافية والجهات ذات العالقة، الى تعزيز شراكة الفرد مع بقية افراد مجتمعه، 

وساهم البنك بعدد من األنشطة في هذين المجالين بمبلغ يقدر بحوالي  $41,669.00.

التعليم

التبرع لجامعة القدس المفتوحة

التبرع بشاشات/جامعة القدس المفتوحة

التبرع بطابعة لمدرسة سينيريا

التبرع بجائزة افضل معلم خالل العام الدراسي2016/4/20 

التبرع للجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة 

التبرع بدروع حفل التوجيهي-بيت ليد

تبرعات لجمعية اصدقاء بيرزيت لعمل مكتبة 

رعاية االفطار الرمضاني/وزارة التربية والتعليم 

رعاية المؤتمر العلمي الفلسطيني الخامس - بيت لحم 

رعاية إنجاز فلسطين-حفل مسابقة شركة طالبية 

رعاية المنتدى الوطني للمبدعين-المجلس االعلى لالبداع 

رعاية االسبوع االولمبي المدرسي 

مهرجان لصعوبات التعليم-جمعية روان لالطفال 

رعايه تكريم طالب معرض العلوم 2016 - وزارة التربية 

رعاية الكتاب السنوي/كلية الحقوق -جامعة بيرزيت

رعاية وزارة التربية والتعليم سلفيت -تكريم الطلبة 

رعاية مدرسة بنات دير الغصون الثانوية للبنات

التبرع لمدرسة ذكور زيتا جماعين -القامة معرض فلسطين
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الصحة والبيئة

ترتبط زيادة االمراض بأسلوب الحياة وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية السيئة، لذا يشجع البنك مختلف األنشطة الرياضية 
واألندية الفلسطينية، ويقدم ضمن امكانياته المتواضعة كل دعم مستطاع لحياة صحية أفضل للجميع. حيث ساهم البنك بدعم عدد 

من األنشطة في هذا المجال وبمبلغ يقدر بحوالي  6,500.00 $.

الصحة والبيئة

تبرع -اشجار صفصاف 

تبرع /كنيسة العائلة المقدسة -تاهيل حديقة

تبرعات لبناء حديقة بيئية-البيرة-اتحاد الشباب

اإلغاثة

يستشعر البنك أهمية هذا الدور إلعانة الفئات المتضررة في المجتمع نتيجة لألحداث الطارئة، فمن خالله إستطاع البنك تقديم 
الخدمات والمساعدات الفورية للعديد من المحتاجيين والمعوزين، وساهم البنك بعدد من األنشطة في هذا المجال وبمبلغ يقدر 

بحوالي  $36,055.00.

اإلغاثة

تبرع بسالت غذائية لجمعية الزكاة

تبرع لدعم اعمار بيوت الشهداء-مركز الفن الشعبي
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تبرع لغرفة تجارة وصناعة غزة

رعاية جمعية حياة للعمل التنموي-حملة االمل والخير

رعاية جمعية ترقوميا الخيريةطرود غذائية

التنمية

تهدف مشاركة بنك القدس في مثل هذه األنشطة الى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية اإلجتماعية وإحداث تغييرات 
وتحفيز واستثمار كافة الطاقات البشرية والمادية المتاحة، وساهم البنك بعدد من األنشطة في هذا المجال وبمبلغ يقدر بحوالي 

.$77,858.00

التنمية

تبرع /جمعية انعاش االسرة 10 تذاكر عشاء خيري 

تبرع /مؤسسة خليل الوزير 

تبرع شاشة مجلس قروي كفر عقب 

تبرع طابعة مجلس قروي كفر عقب

تبرع طابعة مجلس قروي مركا

تبرع طابعة/مركز الطفل اريحا

تبرع لجمعية جوريش للتمية والتطوير الخيرية

تبرع لجمعية عزون للتنمية لشراء كمبيوتر

تبرع لسيدة لينا ابو حسن 

تبرع لصالح مركز ياسر عرفات الشبابي 

تبرع لطابعة مجلس قروي مركة

تبرع لالتحاد الفلسطيني للبريدج /دورة بولندا 

تبرع للالعب محمد حسين حسن/مشاركة في بطولة-ابوظبي 

تبرع لمهرجان العيد والعودة-مركز ابو ديس الثقافي 

تبرع لمؤسسة ياسر عرفات

تبرع يدا بيد لألعمال الخيرية مسابقات رمضان

تبرع/الجمعية االرثذوكسية العربية 

تبرع/المجلس المحلي الشبابي - عنبتا -دعم افطارجماعي 

تبرع/توريد حقائب مدرسية

تبرع/جمعية الموظفين الحكوميين

تبرع/طابعة لبلدية حارس

تبرع/معهد ابحاث السياسات)ماس(-تمويل نشرة المراقب 

تبرعات شركة االفق

تبرعات مخيمات صيفية-بلدية جماعين

تيرع للمركز الفلسطيني البحاث السياسات - مسارات 

البتوب تبرع/اديان عقل

مبادرة دعم ماراثون الحق بالتعليم -اصدقاء بيرزيت 

مكيف/تبرع لمركز الطفل

رعاية- للريادي العربي 

رعاية لجامعة القدس المفتوحة غزة 

رعاية نقابة مدرسي وموظفي الجامعات والمعاهد الخاصة 

رعاية حملة تسويق/الغرفة التجارية الصناعية-طولكرم 

رعاية افطار رمضاني لموظفي جامعة النجاح وعائالتهم 

رعاية الجولة الميدانية بالعيد

رعاية حفل يوم االم-جمعية سيدات اريحا الخيرية

رعاية -الصالون الثقافي الكرمي
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الرياضة

تنوعت مشاركة البنك في األنشطة الرياضية سواًء كانت ترفيهية أو تطوير للمهارات أو دعم أندية رياضية، وساهم البنك بعدد من 
األنشطة في هذا المجال وبمبلغ يقدر بحوالي  $91,614.00. 

الرياضة

تبرع اللجنة االلومبية

تبرع صيانة ملعب بلدية عالر للقدم-بلدية عالر

تبرع للنادي االهلي الرياضي -الخليل

تبرع لمركز الشباب االجتماعي - طولكرم

تبرع لنادي السالم الرياضي لذوي االعاقة

تبرع نادي شباب العيزرية 

تبرعات -هالل اريحا-2016/1/5-

رعاية نادي سنجل الرياضي 

تبرعات نادي الصداقة

رعاية لنادي الجالء الرياضي غزة

رعاية لنادي غزة الرياضي 

تبرعات مركز خدمات نصيرات-رعاية

رعاية افطار نادي شباب الخليل الرياضي

رعاية البطولة الرمضانية غزة

الثقافة والفنون

ساهم البنك بدعم العديد من األنشطة الفنية وتطوير المهارات من خالل المساهمة في االنشطة الفنية ورعاية الفرق المحلية 
وبمبلغ يقدر بحوالي $34,500.00. 
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الثقافة والفنون

رعاية مؤسسة العامر -فيلم وثائقي

رعاية مهرجان البيرة الثقافي 2016

رعاية مهرجان السيباط-2016-احياء التراث-جنين

رعاية مهرجان ليالي بيرزيت

رعاية حفل تكريم الشخصيات البارزة

رعاية حدث السوق التعليمي- جامعة بيت لحم

رعاية انتاج فيلم سينمائي روائي -عبدالسالم ابو عسكر

اجتماعيات )مرأة، طفولة، ذوي احتياجات خاصة(
عبر  المختلفة  المجتمع  بدعم شتى قطاعات   2016 العام  البنك خالل  بإهتمام خاص، حيث ساهم  المجتمعية  المسؤولية  حظيت 
مجموعة من المشاريع واألنشطة التي توزعت بين دعم الطفولة والمرأة والتعليم والنقابات وغيرها من القطاعات االخرى، وبمبلغ 

يقدر بحوالي  2,087.00 $.

اجتماعيات

تبرع ملتقى البصيرة-ملتقى البصيرة للمكفوفين-جنين

رعاية افطار خيري - جمعية االحسان الخيرية للمعاقين


