المسؤولية اإلجتماعية

المسؤولية االجتماعية ...دو ٌر فاعل ،والتزامٌ دائم
أيبك تستثمر  %8.7من صافي أرباحها للعام  2018في
المسؤولية االجتماعية بقيمة بلغت  1.4مليون دوالر أمريكي

حرصت أ�يبك منذ أت�سيسها على لعب دور فاعل في المجتمعات التي تعمل بها .وتتمثل استراتيجية
أ�يبك ورؤيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي
تلعب دوراً فاعلا ً في المجتمع من أ�جل مساعدتها على أ�داء رسالتها في قطاعات التعليم والصحة
والمشاريع الريادية والشباب� ،إضافة �إلى دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية وال إ�نسانية
والثقافية .في العام  ،2018تم استثمار  %8.7من صافي أ�رباح أ�يبك في المسؤولية الاجتماعية
بقيمة بلغت  1.4مليون دولار أ�مريكي.

األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

قرى األطفال  SOSفلسطين
تقوم أ�يبك بدعم قرى ال�أطفال  SOSفلسطين منذ عدة سنوات لمساندتها في أ�داء رسالتها ال إ�نسانية الهادفة لاحتضان ورعاية وتعليم ال�أطفال
الذين فقدوا رعايتهم ال�أسرية والمجتمعية .كما خصصت أ�يبك منذ العام  2016ولمدة ثلاث سنوات  2018-2016تمويل لرعاية عائلة مكونة
من ثمان أ�طفال في قرى الاطفال  SOSفلسطين في مدينة بيت لحم.
وخصصت أ�يبك أ�يضاً منذ العام  2016تمويل ثاني لمدة ثلاث سنوات  2018-2016لبرنامج "التعليم من أ�جل مستقبل أ�فضل" ليتمكن طلاب
قرى ال�أطفال  SOSفلسطين من الحصول على تعليم جيد ونوعي في المدارس.
كما تم خلال العام � 2018إعادة أت�هيل وتجهيز حديقة أ�لعاب الاطفال في القرية في بيت لحم بتمويل ودعم من أ�يبك.
أ
أ
أ أ
ضم أ�طفال القرية ومشرفاتهم وعدد من ال إ�داريين.
ويشمل دعم �يبك �يضا مجالات �خرى مادية ومعنوية كان �حدها �إقامة حفل �إفطار رمضاني َّ
وتخلل حفل ال إ�فطار توزيع الهدايا على ال�أطفال وفعاليات ترفيهية متنوعة أ�ضفت أ�جواء المرح والسعادة في قلوب ال�أطفال.
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تركيب نظام الطاقة الشمسية

جبل النجمة للتأهيل

كما قامت أ�يبك في العام  2018بتركيب نظام لتوليد الطاقة ب إ�ستخدام الخلايا الشمسية على أ�سطح المنازل ليخدم قرية ال�أطفال  SOSفي بيت
لحم ،وبقدرة تشغيلية �إجمالية تصل �إلى  124كيلو واط ،ضمن السعي ل إ�عتماد مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.
قرى ال�أطفال  SOSفلسطين هي جزء من منظمة قرى ال�أطفال  SOSالدولية والتي تعمل في أ�كثر من  135دولة حول العالم ،حيث يرتكز عملها
على تقديم خدمات الرعاية ال�أسرية الشاملة والمستدامة لل�أطفال فاقدي الرعاية ال�أسرية أ�و من هم تحت خطر فقدانها ،من خلال توفير بيوت
ُمحبة مع أ�م بديلة وجو أ�سري يمكن ال�أطفال من تطوير علاقاتهم وقدراتهم الفردية ال�أمر الذي يساعدهم في النمو داخل أ�سرة تمكنهم من الاعتماد
على انفسهم ومواجهة تحديات الحياة في المستقبل .اضافة الى العمل على تمكين ال�أسر الفقيرة والمهمشة من حماية أ�طفالهم وبناء قدراتهم
ورعايتهم من خلال توفير المستلزمات التعليمية والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي .يذكر أ�ن قرى الاطفال  SOSفلسطين هي أ�ول قرية أ�طفال
 SOSتفتتح في الشرق الاوسط عام .1966

للت�هيل لثلاث سنوات  ،2019-2017أ
خصصت أ�يبك دعم استراتيجي لمركز جبل النجمة أ
وي�تي هذا الدعم بهدف مساعدة المركز في أ�داء رسالته
ال إ�نسانية في مجال أت�هيل ذوي ال إ�عاقة الذهنية وتدريبهم ودمجهم في المجتمع .ويعكس اهتمام أ�يبك أ
بت�هيل هؤلاء ال�أفراد �إيماناً من الشركة
بتكافؤ الفرص واحترام ال�آخر والدفاع عن حقوق ال إ�نسان.
كما وتم تخصيص وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في المجموعة ،حيث يعمل شخصين من مركز جبل النجمة في قسم المعالجة/ملصقات
ال�أصناف في مركز التوزيع الرئيسي في يونيبال منذ العام .2017
مركز جبل النجمة أ
للت�هيل هو أ�حد مؤسسات الكنيسة المورافية العالمية يساهم في أت�مين حياة كريمة لل�أشخاص ذوي ال إ�عاقة الذهنية عبر تقديم
خدمات أ
الت�هيل والتدريب والدمج والتوعية والتفعيل المجتمعي على أ�ساس المحبة والكرامة والعدالة والمساواة .يدير المركز أ�ربعة برامج هي
برنامج الحضانة الدامجة ،وبرنامج المدرسة وبرنامج التدريب المهني ،وبرنامج العمل المجتمعي .يعمل المركز مع ال�أشخاص ذوي الاعاقة
الذهنية أو�هلهم والمؤسسات المجتمعية والوطنية والحكومية لزيادة وعيهم بحقوق وقضايا ال�أشخاص ذوي الاعاقة ليصبحوا وكلاء التغيير
لمساندة عملية خلق دولة فلسطينية ومجتمع دامج وحساس لذوي الاعاقة� .إن المركز هو عضو في العديد من الشبكات والمنتديات التي تمارس
الضغط على صناع السياسة للمطالبة بحقوق ال�أشخاص ذوي الاعاقة وتغيير التوجهات السلبية .ويقدم المركز برامج تخصصية �إلى ال�أشخاص
ذوي الاعاقة الذهنية كالعلاج الطبيعي وعلاج النطق والفن والرياضة والموسيقى والدراما والسيرك والدعم النفسي والاجتماعي ،يعمل المركز
مع حوالي  200شخص من ذوي ال إ�عاقة الذهنية من كافة ال�أعمار.
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جمعية إنعاش األسرة

جمعية عطاء فلسطين الخيرية

تقوم أ�يبك بتقديم دعم استراتيجي لجمعية �إنعاش ال�أسرة منذ العام  2016في �إطار اتفاقية لمدة ثلاث سنوات  2018-2016لمساعدتها على
أ�داء رسالتها الوطنية والاجتماعية وال إ�نسانية.
جمعية �إنعاش ال�أسرة هي جمعية خيرية تنموية غير ربحية ،أت�سست في مدينة البيرة ،فلسطين عام  1965بمبادرة قادتها مجموعة من النساء
الفلسطينيات المتطوعات ،واعتمدت الجمعية في هيئتها ال إ�دارية النسائية على العمل التطوعي لتحقيق أ�هدافها الوطنية ،علاوة على فريق
عملها والذي يزيد عن  114كادر لتحقيق هذه ال�أهداف بكافة جوانبها الاجتماعية وال إ�نسانية والثقافية والاقتصادية للشعب الفلسطيني خاصة
المر�ة الفلسطينية أ
في مجال تمكين أ
وت�هيلها بمهنة تمكنها من أ�داء دور بارز في التنمية المجتمعية و�إعانة أ�سرتها بفعالية وكفاءة ،والحفاظ على
التراث الشعبي الفلسطيني من الضياع والانتحال والسرقة� ،إضافة الى الاهتمام بالطفل والعناية به باعتباره أ�مل ال�أمة ومستقبلها.

قامت أ�يبك في العام  2018باطلاق دعم استراتيجي لجمعية عطاء فلسطين الخيرية لمدة ثلاث سنوات  2020 – 2018حيث تم تخصيص الدعم
لبرامج الجمعية في قطاع غزة.
�إضافة الى ذلك ،قامت أ�يبك في العام  2018بالتبرع لصالح الجمعية بسيارة من نوع  Hyundai Ioniqحيث ستكون السيارة مخصصة لتسهيل
مهام الجمعية.
جمعية عطاء فلسطين الخيرية جمعية غير ربحية ،غير سياسية ،غير حكومية وغير حزبية ،تعمل في قطاع غزة والقدس وقرى الضفة الغربية
القريبة من جدار العزل ال إ�سرائيلي والمستوطنات ال إ�سرائيلية .أ
نش�ت جمعية عطاء فلسطين الخيرية لتلبي احتياجات الشعب المختلفة الرازح
تحت الاحتلال والحصار وللتخفيف من معاناته حيث أ
نش�ت الجمعية من اندماج جمعية جهود غزة التطوعية لل إ�غاثة السريعة (عطاء غزة) والتي
أت�سست في مدينة غزة في العام  ،2003مع جمعية عطاء فلسطين التطوعية التي أت�سست في مدينة رام الله في العام  .2010تعمل الجمعية
في العديد من المجالات كال إ�غاثي والثقافي ومجال التنمية المستدامة ،كما وتولي الجمعية اهتماماً للمناطق المهمشة والفقيرة وتعمل بشكل
مركز في قطاع غزة حيث تستهدف العائلات الفقيرة وال�أسر العفيفة وخصوصاً النساء و أ�طفالهن أو�سرهن على حد سواء  .وقد بلغ مجموع
المستفيدين من البرامج التي نفذتها جمعية عطاء فلسطين الخيرية خلال  17عام ،ما يزيد عن  700,000مستفيد/ة.

الشباب والتعليم

مؤسسة دار الطفل العربي -القدس
تقوم أ�يبك بتقديم الدعم الاستراتيجي لمؤسسة دار الطفل العربي منذ العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2021حيث تقدم أ�يبك
منح تعليمية لـ  20فتاة متميزة تدرس في مدرسة دار الطفل العربي في القدس.
أت�سست مؤسسة دار الطفل العربي في مدينة القدس في العام  1948من قبل المرحومة السيدة هند الحسيني الرائدة في العمل التطوعي
والاجتماعي .وهي من المؤسسات الرائدة في العمل المجتمعي في مدينة القدس حيث تشمل خدماتها قطاعات التعليم ورعاية الايتام والتراث
والثقافة .حيث تدير وتشرف على مدرسة دار الطفل العربي للمرحلة الابتدائية والثانوية والحضانة و 7روضات والمنزل الداخلي للطالبات
اليتيمات ومن ذوي الحاجة الاجتماعية .كما تدير مركزين ثقافيين هما متحف التراث الفلسطيني ودار �إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون
وال�آداب.
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المدرسة الصناعية الثانوية – القدس /
جمعية لجنة اليتيم العربي
تقوم أ�يبك بتقديم دعم استراتيجي للمدرسة الصناعية الثانوية في القدس منذ العام  ،2017حيث تقدم أ�يبك منح تعليمية لـ  25طالباً في المدرسة
في المجال المهني والتقني في مجالات متعددة منها اوتوميكاترونيكس السيارات والخراطة ،والتدفئة المركزية والتكييف والنجارة وصناعة
ال�أثاث ،وتكنولوجيا الاتصالات ،وصيانة ال�أجهزة الخلوية أو�جهزة الحاسوب والشبكات ،والتمديدات الكهربائية.
أت�سست المدرسة الصناعية الثانوية – القدس في العام  1965من قبل جمعية لجنة اليتيم العربي وتم تجهيزها بالمعدات والوسائل التعليمية
والتدريبية المتميزة .منذ أ
الت�سيس ،كانت رؤية الجمعية والمدرسة هي المساهمة في بناء مجتمع فلسطيني منتج صناعياً تتساوى فيه فرص
التعليم ال�أكاديمي والمهني ،ويتمتع الشباب فيه ب إ�مكانية تلقي التعليم المهني الملائم والهادف لرفع كفاءتهم المهنية ،سعياً باتجاه بناء الاقتصاد
الفلسطيني وتنميته .لتحقيق ذلك ،تسعى الجمعية والمدرسة �إلى توفير تعليم وتدريب مهني عالي الجودة يتناسب واحتياجات سوق العمل،
بال إ�ضافة �إلى المساهمة في رفع نسبة عمالة الشباب من خلال رفد سوق العمل المحلي وال إ�قليمي بالخبرات المهنية المؤهلة .ويجدر الاشارة
�إلى أ�ن المدرسة الصناعية الفندقية الثانوية بالقدس قد أ
بد�ت باستقبال الطالبات ال إ�ناث في التخصصات المهنية ذات الصلة .ونظرا ل�أن المدرسة
تعتبر مؤسسة رائدة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في القدس وفلسطين ،فقد أ
بد�ت بعقد دورات ضمن مسار التعليم المستمر
والتعليم غير النظامي لمجموعات من المتدربين من مدينة القدس وضواحيها .حيث أي�تي ذلك من أ�جل دفع عجلة الاقتصاد المحلي ،من خلال
بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل ،وصولا ً للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.

"يمتاز برنامج الدراسات الثنائية للهندسة الكهربائية بانه
نظام دراسة مكثف للغاية لكنه يمنح الطالب تجربة غنية
ومجزية في الوقت ذاته .من خلال التحاقي بالبرنامج ،تمكنت
من الانخراط بسوق العمل منذ اليوم ال�أول لدراستي .لقد
استفدت كثيراً من الجمع بين النظام النظري والعملي .حيث
يضا على
لم أ�كتسب المعرفة النظرية فحسب ،بل حصلت أ� ً
الخبرة الفنية وطورت مهاراتي الشخصية في بيئة العمل.
لقد أ�تاح لي البرنامج فرصة عظيمة لتحقيق طموحي في هذا
التخصص بال إ�ضافة الى مساعدتي في �إحداث فرق واضح
في �آفاقي المهنية بعد التخرج ".
معاذ العيسة
طالب هندسة كهرباء  -الشركة الوطنية لصناعة ال�ألمنيوم
والبروفيلات (نابكو)

الشباب والتعليم

الدراسات الثنائية -جامعة القدس
تقدم أ�يبك دعمها لبرنامج الدراسات الثنائية التابع لجامعة القدس منذ العام  2016من خلال استضافة خمسة عشر طالب/ة خلال دراستهم في
ثلاث مجالات للبرنامج وهي الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات و�إدارة ال�أعمال حيث يحصل الطلبة على فرصة تدريب عملي في
الشركات التابعة ل�أيبك خلال دراستهم الجامعية لمدة أ�ربع سنوات.
"الدراسات الثنائية" هو النظام الدراسي ال�أول من نوعه في فلسطين والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي .أ�طلقت جامعة القدس
"الدراسات الثنائية" في عام  2015بتمويل من الحكومة ال�ألمانية من خلال مؤسسة التعاون ال�ألماني ( .)GIZوقد صممت "الدراسات الثنائية"
للمساهمة في رفع المستوى المهني لدى الشباب الفلسطيني وتوفير فرص عمل جيدة للطلاب بعد تخرجهم ،وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم
ال�أكاديمي واحتياجات ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني .يتم تطبيق "الدراسات الثنائية" على غرار التجربة ال�ألمانية ،وتعتمد على تحقيق
التكامل بين الدراسة وربط الطالب في بيئة العمل منذ اليوم ال�أول من التحاقه بالدراسة ،حيث يوفر للطالب فرصة التعلم في جامعة القدس
والتطبيق العملي في �إحدى الشركات الفلسطينية المتخصصة الشريكة مناصفة على مدار سنوات البكالوريوس.
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كينغز أكاديمي
تقوم أ�يبك بتقديم الدعم للطلبة المميزين من فلسطين للدراسة في كينغز أ�كاديمي في ال�أردن منذ العام 2014
كينغز أ�كاديمي هي مدرسة داخلية ويومية مستقلة وغير ربحية تم افتتاحها في صيف عام  2007في مادبا بال�أردن .أ
تت�لف من ستة صفوف دراسية
دراسي
مختلطة تمتد من الصف السابع �إلى الثاني عشر .تلتزم كينغز أ�كاديمي بتهيئة تعليم شامل يؤهل للمرحلة الجامعية من خلال منها ٍج
ٍ
مريكي للمرحلتين المتوسطة والثانوية ،وكذلك من خلال برنامج ال�أنشطة المرافقة للمنهاج في الرياضة والفنون وخدمة المجتمع ضمن بيئة
أ�
ٍ
سكنية سليمة وصحية .ويلتحق في كينغز أ�كاديمي حالياً  660طالباً وطالبة من ال�أردن ومن  39دولة أ�خرى من العالم.
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مؤسسة محمود عباس

إنجاز فلسطين

استمرت أ�يبك بتقديم منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في لبنان من خلال مؤسسة محمود عباس منذ العام .2015
مؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في فلسطين ولبنان ،أت�سست عام  ،2011وتعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين
في الشتات وخصوصاً مخيمات لبنان نظراً لل�أوضاع الصعبة التي يعيشونها من خلال ثلاثة برامج :برنامج الطالب المخصص لتقديم منح للطلبة
سري والذي يقدم مساعدات مالية رمزية الى ما يزيد عن 300
حيث استفاد من البرنامج لتاريخه حوالي  4,800طالب/ة ،وبرنامج التكافل ال� أ ّ
أ�سرة ،وبرنامج تمكين الشباب والذي يهدف الى تعزيز وتطوير قدرات الطلبة أ
وت�هيلهم لدخول سوق العمل من خلال تقديم دورات في مجالات
مختلفة مثل فن ادارة الشبكات  , CISCOو التصميم الجرافيكي .

تواصل أ�يبك دعمها المستمر لمؤسسة �إنجاز فلسطين منذ العام  2007على المستويين المادي والعيني من خلال كوادر المجموعة العاملة في
شركاتها التابعة كمتطوعين في مؤسسة �إنجاز.
�إ نجاز فلسطين هي مؤسسة فلسطينية مستقلة يديرها ويرعاها نخبة من الشركات الفلسطينية ،وهي عضو في
مؤسسة  Junior Achievement Worldwideالتي أت�سست عام  ،1919وتهدف �إنجاز �إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب الفلسطيني عن
طريق تقديم سلسلة دورات تعليمية اقتصادية ذات طابع عملي من خلال المدارس والجامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع الخاص
يتم من خلالها أت�هيلهم لدخول معترك الحياة وعالم ال�أعمال ،كما توضح لهم عملياً كيفية تفعيل الثروة المعرفية وادارتها.
منحة أيبك ألبناء موظفيها
تقوم أ�يبك كل عام بتقديم منحة جامعية كاملة ولمدة أ�ربع سنوات ل�أبناء موظفيها الحاصلين على أ�على المعدلات في الثانوية العامة في
الجامعات الفلسطينية أ�و ال�أردنية.

الشباب والقيادة والريادة

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية -مفتاح
تقوم أ�يبك بتقديم الدعم الاستراتيجي لمفتاح منذ العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  2019لدعم برنامج "تقوية القيادات
الفلسطينية الشابة" الذي يُعنى بتمكين وبناء قدرات القيادات الشابة وتعزيز دورها على جميع المستويات لتعلب دوراً مؤثراً في عملية التنمية
المستدامة.
أ
مفتاح هي مؤسسة وطنية غير ربحية ت�سست في القدس في عام  ،1998تسعى �إلى نشر مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح فيما بين المكونات
العديدة للمجتمع الفلسطيني؛ وهي تسعى كذلك �إلى �إشغال أ
الر�ي العام المحلي والعالمي والدوائر الرسمية بالقضية الفلسطينية .ولتحقيق هذه
الغاية ،تتبنى مفتاح � آليات الحوار النشط والمع َّمق ،والتدفق الحر للمعلومات وال�آراء ،علاوة على التشبيك المحلي والدولي .أو�حد أ�هدافها
الاستراتيجية هي تعزيز الحكم الصالح في فلسطين من خلال تعزيز مشاركة النساء والشباب في وضع السياسات واتخاذ القرار من خلال تمكين
المشاركة السياسية للنساء اوالقيادات الشابة للمشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة (كمرشحين وكناخبين)
ودعم النساء والشباب لتولي حقائب المسؤولية للانخراط في العمل السياسي والحياة العامة.

الشباب والقيادة والريادة

غزة سكاي جيكس
تقوم أ�يبك بتقديم الدعم الاستراتيجي لغزة سكاي جيكس منذ العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  .2019غزة سكاي جيكس
هو مركز للتكنولوجيا والتعليم يدعم رواد ال�أعمال ومطوري البرمجيات في غزة ،فلسطين.
�إضافة الى ذلك قامت أ�يبك في العام  2018بتقديم الدعم لنفقات أ�فضل  3شركات ناشئة تم اختيارها لبرنامج منصة زين للابداع ""ZINC
ليتمكنوا من الدخول الى المنصة خلال تنفيذ برنامج ال إ�قامة الداخلية مع  ZINCالاردن.
تعد غزة سكاي جيكس أ�فضل مكان للعمل الجماعي ،و أ�برز مسرعة ما قبل الاستثمار ،ومركز للتعليم التكنولوجي بقطاع غزة .مهمتها بناء
بيئة تكنولوجية في فلسطين يمكنها التنافس عالمياً في مجالات العمل الحر على الانترنت ،والعمل بعقود خارجية ،والشركات التقنية الناشئة
التي توفر فرص عمل أب�جور عالية .في عام  2018ساهمت غزة سكاي جيكس في توفير  800أ�لف دولار ما بين استثمارات أو�رباح وعمل عبر
الانترنت ،حيث عملت على تدريب وتعليم اكثر من  2000شخص في مجالات التكنولوجيا وادارة ال�أعمال ،كما نجحت في تسهيل استلام
الشركات الفلسطينية ل�أموالهم عن طريق الانترنت.

الشباب والقيادة والريادة

تيدكس – جامعة القدس
قامت أ�يبك خلال العام  2018بدعم مؤتمر  TEDx AlQuds Universityوهو مؤتمر عالمي يهتم بالافكار التي تستحق النشر في عدة مجالات
وهي التكنولوجيا ،والترفيه والتصميم.
بروح ال�أفكار التي تستحق النشر ،ف إ�ن  TEDxهو برنامج لل�أحداث المحلية المنظمة ذاتياً والتي تجمع الناس معاً للمشاركة في تجربة شبيهة
بـ  ، TEDحيث  = xحدث  TEDمنظم بشكل مستقل.جمع  TEDx AlQuds Universityفي جامعة القدس مجموعة متنوعة من الطلاب،
الخريجين ،أ�عضاء هيئة التدريس ،الضيوف والمتحدثين اللامعين .شكّل  TEDx AlQuds Universityفرصة رائعة للطلاب الجامعيين
والخريجين للتعلم في بيئة جذابة وتفاعلية تكمن في صميم النظم والتقنيات التعليمية الحديثة .ضمت مجموعة من الحاضرين والمتحدثين بعضا
من المع العقول من المجتمع الفلسطيني ،و جاؤوا من خلفيات وتخصصات متنوعة.

الشباب والرياضة

االتحاد الفلسطيني
لكرة القدم
قامت أ�يبك في العام  2018بتقديم الرعاية لمشاركة المنتخب الاولمبي الفلسطيني التابع لل إ�تحاد الفلسطيني لكرة القدم ،ببطولة الالعاب
الاسيوية المقامة في جكارتا ،اندونيسيا في الفترة ما بين �آب الى أ�يلول .2018
أت�سس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عام  1998عندما تم قبول العضوية في  .FIFAيقيم الاتحاد الفلسطيني عدة دوريات لكرة قدم الرجال
من الدرجة ال�أولى والثانية والثالثة� ،إلى جانب دوري المحترفين والفئات العمرية ،كما ويقيم العديد من الدوريات لكرة القدم للسيدات وكرة

القدم الشاطئية بال إ�ضافة �إلى كرة القدم الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وتطوير كرة قدم البراعم .في عام  ، 2016وصل فريق فلسطين الوطني
�إلى أ�على مرتبة في  FIFAليصبح  72درجة دولية.
يقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خدماته لتشمل جميع الفلسطينين في الضفة الغربية ،والقدس ،قطاع غزة و الشتات.

الصحة والرعاية الطبية

جمعية مرضى السرطان الخيرية
قامت أ�يبك في العام  2018بتوقيع اتفاقية دعم استراتيجي لجمعية مرضى السرطان الخيرية لمدة ثلاث سنوات تقوم أ�يبك خلالها المساهمة في
تمويل جهاز التصوير الشعاعي ثلاثي الابعاد للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
أت�سست جمعية مرضى السرطان الخيرية في مدينة الخليل ،فلسطين في العام  ،2015بهدف تقديم خدمات متميزة ومتطورة للمواطنين باستخدام
أ�حدث التقنيات وافضل الكفاءات في الكشف المبكر والتثقيف ونشر الوعي ومعالجة مرض السرطان .حيث تقوم الجمعية بتقديم خدمات
مناسبة وضرورية لمرضى السرطان ،كالكشف المبكر ،وتقديم الخدمات المساندة في دعم برامج ال ّتوعية والوقاية وال ّتعاون مع بقية الجمعيات
الخيرية الموجودة في فلسطين التي تعنى بالمرض ،بال إ�ضافة الى دعم برامج تشخيص وعلاج المرضى.

الصحة والرعاية الطبية

جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان
قامت أ�يبك في العام  2018باطلاق دعم استراتيجي لجمعية برنامج العون و ال�أمل لرعاية مرضى السرطان لمدة ثلاث سنوات .2020 – 2018
جمعية برنامج العون وال�أمل لرعاية مرضى السرطان ( )AHPهي جمعية غير ربحية فلسطينية أت�سست عام  2010في قطاع غزة .كان برنامج
 AHPهو ال�أول من نوعه في غزة في توفير الوعي ورفع الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى سرطان الثدي AHP .تقدم الدعم الشخصي
والعاطفي والعملي والنفسي وخدمات الرعاية التلطيفية ال�أساسية للنساء المصابات بسرطان الثدي ،وعائلاتهن .رؤية  AHPهي التعاون مع
المرافق الصحية ال�أولية والثانوية وغيرها من المؤسسات لتحقيق أ�قصى قدر من فعالية الانشطة ،وتجنب ازدواجية الجهود ،وتوفير برامج الوقاية
من سرطان الثدي والكشف المبكر عن المرض .برنامج العون وال�أمل لرعاية مرضى السرطان يعمل على تحسين وعي النساء بسرطان الثدي
وتحسين حياة مرضى سرطان الثدي في قطاع غزة.

الثقافة والتراث

الثقافة والتراث

تقوم أ�يبك بدعم القطاع الثقافي في فلسطين منذ سنوات للمساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني وتشجيع ال إ�بداع الثقافي
والفني بين الشباب ومساعدة المؤسسات العاملة في هذا المجال على أ�داء رسالتها الوطنية.
وفي هذا ال إ�طار ،قامت أ�يبك خلال العام  2018برعاية مهرجان البيرة السادس وهو واحد من أ�برز المهرجانات الفنية في فلسطين ويقام في
كل صيف في قلب مدينة البيرة ،فلسطين ،ويستضيف أ�برز الفنانين والفرق الموسيقية الفلسطينية والعربية ،مع أ�نشطة أ�خرى متصلة كل عام.
فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
تدعم أ�يبك فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية منذ العام  2016في �إطار شراكة استراتيجية لثلاثة أ�عوام .2018 – 2016
وفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية هي جسم فني مستقل ،غير ربحي ،يعتمد بال�أساس على جهود المتطوعين ،أ�سست عام  1979بجهود
مجموعة من الفنانين والفنانات الواعدين .منذ ذلك الحين ،توجت "فرقة الفنون" كرائدة للرقص الشعبي الفلسطيني ،فقدمت أ�كثر من 1500
عرض محلي ودولي ،أو�نتجت  15عمل فني راقص بال إ�ضافة لعشرات اللوحات ،وحصدت في مسيرتها العديد من الجوائز ال�أولى وشهادات
التقدير المميزة من مهرجانات محلية ودولية .تقدم الفرقة التراث الشعبي الفلسطيني ،الغنائي والراقص ،برؤية خاصة بها يجمع ما بين ال�أصالة
والحداثة ،فتعمل من خلاله على تطوير الفنون ال�أدائية في فلسطين ،لل إ�سهام بحماية وتطوير الهوية الثقافية الفلسطينية ،وتعزيز روح الانتماء
والتعبير وال إ�بداع والعمل الجماعي.

الثقافة والتراث

مجاالت دعم أخرى

مركز يابوس الثقافي

مشروع الطاقة الشمسية  -جامعة بيرزيت

تقوم أ�يبك بتقديم الدعم الاستراتيجي لمركز يابوس الثقافي منذ العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2019لمساندة المركز في
أ�داء رسالته الهادفة الى �إحياء الحياة الثقافية في القدس.
في خطوة أ�ولى ل إ�عادة الحياة الثقافية للمدينة التاريخية يبوس ،ال إ�سم ال�أول للقدس  ،دعا الفنان سهيل خوري في العام  1995مجموعة من
المثقفين والفنانين والمهتمين الى �إنشاء مؤسسة ثقافية حملت اسم «مؤسسة يبوس» .حيث تطورت المؤسسة خلال  23عاما من العمل لتصبح
اليوم"مركز يبوس الثقافي" .يعمل المركز على الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وانعاش الحياة الثقافية في القدس من خلال تنظيم
برامج فنية وثقافية متعددة ومستمرة خلال العام .وللنجاح في تحقيق أ�هداف المركز وتنفيذ أ�نشطته وفعالياته ،حرص المركز على �إعادة ترميم
أ
وت�هيل سينما القدس سابقاً وتوفير مرافق أ�ساسية تحتضن فعالياته ،حيث تتوافر في المركز اليوم قاعة سينما القدس ،وقاعة مراكش المتعددة
ال�أغراض للعروض الصغيرة والورش والدورات التدريبية والندوات ال�أدبية ،وقاعة اجتماعات ،وقاعة فيصل الحسيني لعروض الموسيقى

قامت أ�يبك في العام  2018بدعم جامعة بيرزيت من خلال تركيب نظام لتوليد الطاقة باستخدام الخلايا الشمسية على سطح مبنى كلية عمر
العقاد للهندسة في جامعة بيرزيت بقدرة تشغيلية �إجمالية تصل �إلى  258كيلو واط للاستهلاك الذاتي الخاص بالجامعة.
تصدر الجامعة للمؤسسات ال�أكاديم ّية
أت�سست جامعة بيرزيت على مبادئ التم ّيز وتقديم فرص متكافئة للجميع ،لذلك ،كان الدور ال�أكبر في ّ
ض
فلسطين ّياً .واستطاعت بفضل ذلك تحصيل مرتبة مرموقة دول ّياً على غرار نظيراتها من الجامعات العريقة .تتمتع جامعة بيرزيت بمجتم ٍع ناب ٍ
صر جامعة بيرزيت على البقاء شوكة في حلق ال ُم ّ
حتل من خلال دورها التنويري والذي يسعى
بالمعرفة والتع ّلم يسعى دائماً لخدمة الوطن .كما تُ ّ
دوماً لخلق مجتمع فلسطيني متعدد الثقافات� .إضافة الى ذلك ،تعمل بيرزيت بشكل متواصل على مواكبة متطلبات العصر ،وتطلعات 14,000
من طلبتها الملتحقين بكلياتها :كلية ال�آداب ،وكلية ال�أعمال وال إ�قتصاد ،وكلية التربية ،وكلية الحقوق وال إ�دارة العامة ،وكلية الدراسات العليا،
كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية ،وكلية العلوم ،وكلية الهندسة والتكنولوجيا ،وكلية الفنون والموسيقى والتصميم.

والرقص والمهرجانات المتنوعة والمؤتمرات ،وصالون محمود درويش للمعارض والورش المتخصصة في الفنون البصرية ،ودكان الفنون الذي
يعنى بتسويق الاعمال والاصدارات الفنية والادبية والحرفية التي يتم انتاجها واصدارها في فلسطين ،وبعض ما يتم انتاجه خارج الوطن ويهم
الجمهور الفلسطيني .ومقهى يستضيف رواد المركز وجمهور القدس بشكل عام.

مجاالت دعم أخرى

مجاالت دعم أخرى

برنامج "عين على فلسطين" االقتصادي على فضائية  CNBCعربية
تقوم أ�يبك برعاية برنامج "عين على فلسطين" الاقتصادي والذي تم �إطلاقه في شهر تشرين الثاني من العام  2017على فضائية  CNBCعربية
من منطلق أ�همية المساهمة في تغيير الصورة النمطية عن الاقتصاد الفلسطيني بين مجتمع ال�أعمال ووسائل ال إ�علام العربية والترويج لفرص
الاستثمار الكامنة فيه من خلال ابراز قصص النجاح الفلسطينية عبر قناة متخصصة في المجال الاقتصادي وشؤون المال وال�أعمال في الشرق
ال�أوسط.
ويهدف برنامج عين على فلسطين على وضع النشاط الاقتصادي الفلسطيني على خارطة أ�جندة ال�أعمال العربية ويعرض بواقع أ�سبوعي ويتضمن
أ�برز التطورات الاقتصادية وال إ�خبارية �إضافة الى تداولات بورصة فلسطين أو�خبار الشركات المدرجة فيها وقصص نجاح فلسطينية ولقاءات مع
شخصيات اقتصادية ورسمية ،كما يتناول البرنامج في جعبته فقرات حول قضايا انسانية واجتماعية.

مركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد"
قامت أ�يبك في العام  2018باطلاق دعم استراتيجي لمركز التجارة الفلسطينـي
"بال تريد" لمدة عامان ،وخصصت أ�يبك هذا الدعم لرعاية حملة "بلدي أ�طيب"
والتي تهدف الى زيادة التوعية بجودة المنتج الفلسطيني.
مركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد" هو مؤسسة فلسطينية وطنية غير ربحية
أُ�نشئ في عام 1998م بهدف النهوض بالتجارة وتعزيز الصادرات المحلية
وتطويرها لتكون محركاً أ�ساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
لفلسطين .ويعمل المركز على رفع درجة الوعي بسياسات و�إجراءات التصدير
مع تقديم الاستشارات وال إ�رشادات وكافة أ�نواع الدعم للشركات المحلية بما
يساهم في تطوير قدراتها التصديرية وتسهيل وصولها �إلى ال�أسواق ال إ�قليمية
والدولية .كما يمثل مركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد" سكرتاريا المجلس
الفلسطيني للصادرات والذي أ� أ
نش� في عام  2014بقرار من مجلس الوزراء.
ويتمتع بعضوية مجلس �إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية،
وعضوية مجلس �إدارة الائتلاف من أ�جل النزاهة والمساءلة ،وعضوية المجلس
التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئاسة المجلس كل ستة أ�شهر لثلاث
دورات.

مجاالت دعم أخرى
كما قامت أ�يبك وشركاتها التابعة في العام  2018بتقديم الدعم المادي والعيني لعدد �آخر
من المؤسسات نذكر منها:
•اتحاد الصناعات الفلسطينية
•بلدية بيتونيا
•مؤتمر أ�بناء رام الله
•جمعية كوبر للتنمية (روضة جمعية كوبر)
•نقابة الصحفيين الفلسطينيين  -مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين – رام الله
•رعاية حفل اطلاق الالبوم الجديد للثلاثي جبران – رام الله
•الاتحاد العام أ
للمر�ة الفلسطينية – لبنان
•مستشفى الاهلي – الخليل
•مستشفى العودة – غزة
•مراكز ونوادي رياضية وشبابية وثقافية
•عدد من المؤسسات التي تعمل على زيادة الوعي العام على المستوى العالمي حول
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في فلسطين.

