اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

2019

والتــــزام دائـــم
دور فاعـــل،
ٌ
المسـؤولـيــــــة االجتماعيــــةٌ ...
أيبك تستثمر  7%من صافي أرباحها للعام  2019في المسؤولية االجتماعية بقيمة
بلغت  1.6مليون دوالر أمريكي

األيتام واألسرة واألشخاص
ذوي االحتيـــاجــات الخــاصــة

حرصت أيبك منذ تأسيسها على لعب دور فاعل في المجتمعات التي تعمل بها .وتتمثل
استراتيجية أيبك ورؤيتها في مجال المسؤولية االجتماعية على عقد شراكات استراتيجية مع
فاعال في المجتمع من أجل مساعدتها على أداء رسالتها في
المؤسسات التي تلعب دوراً
ً
قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب ،إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات
االجتماعية والخيرية واإلنسانية والثقافية .في العام  ،2019تم استثمار  7%من صافي أرباح
أيبك في المسؤولية االجتماعية بقيمة بلغت 1.6مليون دوالر أمريكي.

قرى األطفال  SOSفلسطين

تقوم أيبك بدعم قرى األطفال  SOSفلسطين منذ عدة
سنوات لمساندتها في أداء رسالتها اإلنسانية الهادفة
الحتضان ورعاية وتعليم األطفال الذين فقدوا رعايتهم األسرية
والمجتمعية .كما خصصت أيبك منذ العام  2016ومن خالل
اتفاقية استراتيجية تمويل لرعاية عائلة مكونة من ثمان أطفال
في قرى االطفال  SOSفلسطين في مدينة بيت لحم.

المناسب لهم تمهيداً لدمجهم في سوق العمل في ظل
التنافس الشديد على الوظائف المتوفرة في الشركات
الربحية والمؤسسات غير الربحية.

كما تم خالل العام  2019توقيع اتفاقية مبادرة روابط الشباب
" "Youth Linksوالتي تتمحور حول ضرورة بناء قدرات الشباب
لتمكينهم من االنخراط في الحياة العامة في المجتمع
الفلسطيني كفئة فاعلة ومؤثرة وإعدادهم لمواجهة تحديات
المستقبل خاصة في مجال اختيار المسار الدراسي والمهني

 25عام ًا
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األيتام واألسرة واألشخاص
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قرى األطفال  SOSفلسطين

ويشمل دعم أيبك أيضا مجاالت أخرى مادية ومعنوية
ضم أطفال القرية
كان أحدها إقامة حفل إفطار رمضاني
َّ
ومشرفاتهم وعدد من اإلداريين .وتخلل حفل اإلفطار توزيع
الهدايا على األطفال وفعاليات ترفيهية متنوعة أضفت أجواء
المرح والسعادة في قلوب األطفال.
قرى األطفال  SOSفلسطين هي جزء من منظمة قرى
األطفال  SOSالدولية والتي تعمل في أكثر من 136
دولة حول العالم ،حيث يرتكز عملها على تقديم خدمات
الرعاية األسرية الشاملة والمستدامة لألطفال فاقدي
الرعاية األسرية أو من هم تحت خطر فقدانها ،وذلك
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جبل النجمة للتأهيل

من خالل توفير بيوت ُمحبة مع أم بديلة وجو أسري
يمكّ ن األطفال من تطوير عالقاتهم وقدراتهم الفردية
األمر الذي يساعدهم في النمو داخل أسرة تمكنهم
من االعتماد على أنفسهم ومواجهة تحديات الحياة
في المستقبل .إضافة الى العمل على تمكين األسر
الفقيرة والمهمشة من حماية أطفالهم وبناء قدراتهم
ورعايتهم من خالل توفير المستلزمات التعليمية
والدعم الصحي والنفسي واالجتماعي .يذكر أن قرى
االطفال  SOSفلسطين هي أول قرية أطفالSOS
تفتتح في الشرق األوسط عام .1966

خصصت أيبك دعم استراتيجي لمركز جبل النجمة للتأهيل لثالث
سنوات  ،2019-2017ويأتي هذا الدعم بهدف مساعدة المركز
في أداء رسالته اإلنسانية في مجال تأهيل ذوي اإلعاقة الذهنية
وتدريبهم ودمجهم في المجتمع .ويعكس اهتمام أيبك بتأهيل
هؤالء األفراد إيماناً من الشركة بتكافؤ الفرص واحترام اآلخر
والدفاع عن حقوق اإلنسان.
مركز جبل النجمة للتأهيل هو أحد مؤسسات الكنيسة
المورافية العالمية يساهم في تأمين حياة كريمة لألشخاص
ذوي اإلعاقة الذهنية عبر تقديم خدمات التأهيل والتدريب
والدمج والتوعية والتفعيل المجتمعي على أساس المحبة
والكرامة والعدالة والمساواة .يدير المركز ثالثة برامج هي
برنامج الحضانة الدامجة ،وبرنامج المدرسة وبرنامج التدريب

المهني .يعمل المركز مع األشخاص ذوي االعاقة الذهنية
وأهلهم والمؤسسات المجتمعية والوطنية والحكومية
لزيادة وعيهم بحقوق وقضايا األشخاص ذوي االعاقة
ليصبحوا وكالء التغيير لمساندة عملية خلق دولة فلسطينية
ومجتمع دامج وحساس لذوي االعاقة .إن المركز هو عضو
في العديد من الشبكات والمنتديات التي تمارس الضغط
على صناع السياسة للمطالبة بحقوق األشخاص ذوي االعاقة
وتغيير التوجهات السلبية .ويقدم المركز برامج تخصصية إلى
األشخاص ذوي االعاقة الذهنية كالعالج الطبيعي وعالج
النطق والفن والرياضة والموسيقى والدراما والسيرك
والدبكة والدعم النفسي واالجتماعي .يعمل المركز مع 81
شخص من ذوي اإلعاقة الذهنية من كافة األعمار.
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جمعية إنعاش األسرة

جمعية عطاء فلسطين الخيرية

استمرت أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لجمعية إنعاش األسرة منذ العام
 ،2016لمساعدتها على أداء رسالتها الوطنية واالجتماعية واإلنسانية.

تقوم أيبك بتقديم دعم استراتيجي لجمعية عطاء فلسطين
الخيرية منذ العام  2018في إطار اتفاقية لمدة ثالث سنوات
 2020-2018حيث تم تخصيص الدعم لبرامج الجمعية في
قطاع غزة .إضافة الى ذلك ،قامت أيبك في العام 2019
بتوقيع اتفاقية لدعم برنامج التدريب المهني والتقني
للطالب األيتام في قطاع غزة ولمدة سنتين ،2020-2019
ويهدف البرنامج لدعم الطلبة األيتام ،والبالغ عددهم 150
طالب وطالبة للتعليم والتدريب المهني لتمكينهم من
مواصلة تعليمهم وبناء قدراتهم وكذلك تحسين فرص العمل
لديهم ،من خالل تزويدهم بالمهارات المهنية والتقنية ،وصقل
مهاراتهم الفنية والمساعدة في دمجهم في المجتمع.

جمعية إنعاش األسرة هي جمعية خيرية تنموية غير ربحية ،تأسست في
مدينة البيرة ،فلسطين عام  1965بمبادرة قادتها مجموعة من النساء
الفلسطينيات المتطوعات ،واعتمدت الجمعية في هيئتها اإلدارية النسائية
على العمل التطوعي لتحقيق أهدافها الوطنية ،عالوة على فريق عملها
والذي يزيد عن  114كادر لتحقيق هذه األهداف بكافة جوانبها االجتماعية
واإلنسانية والثقافية واالقتصادية للشعب الفلسطيني خاصة في مجال
تمكين المرأة الفلسطينية وتأهيلها بمهنة تمكنها من أداء دور بارز في
التنمية المجتمعية وإعانة أسرتها بفعالية وكفاءة ،والحفاظ على التراث
الشعبي الفلسطيني من الضياع واالنتحال والسرقة ،إضافة الى االهتمام
بالطفل والعناية به باعتباره أمل األمة ومستقبلها.
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جمعية عطاء فلسطين الخيرية هي جمعية غير ربحية،
غير سياسية ،غير حكومية وغير حزبية ،تعمل في قطاع
غزة والقدس وقرى الضفة الغربية القريبة من جدار العزل

اإلسرائيلي والمستوطنات اإلسرائيلية .وجدت جمعية عطاء
فلسطين الخيرية لتلبي احتياجات الشعب المختلفة الرازح تحت
االحتالل والحصار وللتخفيف من معاناته حيث نشأت الجمعية
من اندماج جمعية جهود غزة التطوعية لإلغاثة السريعة
(عطاء غزة) والتي تأسست في مدينة غزة في العام ،2003
مع جمعية عطاء فلسطين التطوعية التي تأسست في
مدينة رام الله في العام  .2010تعمل الجمعية في العديد
من المجاالت كاإلغاثي والثقافي ومجال التنمية المستدامة،
كما وتولي اهتماماً للمناطق المهمشة والفقيرة وتعمل
بشكل مركز في قطاع غزة حيث تستهدف العائالت الفقيرة
واألسر العفيفة وخصوصاً النساء و أطفالهن وأسرهن على
حد سواء  .وقد بلغ مجموع المستفيدين من البرامج التي
نفذتها جمعية عطاء فلسطين الخيرية خالل  17عام ،ما يزيد
عن  700,000مستفيد/ة.
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الشباب والتعليم

الشباب والتعليم
عنان أحمد

طالب برنامج الدراسات الثنائية في إدارة األعمال

متدرب في الشركة العربية الفلسطينية لمراكز
التسوق (برافو) التابعة أليبك
"تعززت ثقتي بقدرتي على المنافسة محلياً
وعالمياً بفضل الخبرات العملية والمهارات
المكتسبة خالل فترة التحاقي في البرنامج،
حيث ساعدني برنامج الدراسات الثنائية على بناء
مهاراتي واكتساب الخبرات في سوق العمل من
خالل التدريب العملي في شركة تعمل ضمن
مواصفات عالمية"

مؤسسة دار الطفل العربي -القدس

الدراسات الثنائية -جامعة القدس

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمؤسسة دار الطفل العربي منذ العام 2017
في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2021حيث تقدم أيبك منح تعليمية لـ 20
فتاة متميزة تدرس في مدرسة دار الطفل العربي في القدس .وبرعاية من أيبك
ومن خالل متطوعين من موظفي المجموعة ،حصدت مدرسة دار الطفل العربي
المقدسية ممثلة بفريق الشركة الطالبية "فرصة" المركز األول على مستوى مدارس
العالم العربي ضمن مسابقة الشركة الطالبية التي نظمتها مؤسسة "إنجاز العرب" في
العمانية ،مسقط ،وبمشاركة عدد من المدارس من  13دولة عربية.
العاصمة ُ

تقدم أيبك دعمها لبرنامج الدراسات الثنائية التابع لجامعة
القدس منذ العام  2016وذلك من خالل استضافة 16
طالب/ة خالل دراستهم في ثالث مجاالت للبرنامج
وهي الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة
األعمال حيث يحصل الطلبة على فرصة تدريب عملي في
الشركات التابعة أليبك خالل دراستهم الجامعية لمدة
أربع سنوات.

تأسست مؤسسة دار الطفل العربي في مدينة القدس في العام  1948من قبل
المرحومة السيدة هند الحسيني الرائدة في العمل التطوعي واالجتماعي .وهي من
المؤسسات الرائدة في العمل المجتمعي في مدينة القدس حيث تشمل خدماتها
قطاعات التعليم ورعاية االيتام والتراث والثقافة .حيث تدير وتشرف على مدرسة
دار الطفل العربي للمرحلة االبتدائية والثانوية والحضانة و 7روضات والمنزل الداخلي
للطالبات اليتيمات ومن ذوي الحاجة االجتماعية .كما تدير مركزين ثقافيين هما متحف
التراث الفلسطيني ودار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون واآلداب.

"الدراسات الثنائية" هو النظام الدراسي األول من نوعه
في فلسطين والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق
العملي .أطلقت جامعة القدس "الدراسات الثنائية" في عام
 2015بتمويل من الحكومة األلمانية من خالل مؤسسة
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التعاون األلماني ( .)GIZوقد صممت "الدراسات الثنائية"
للمساهمة في رفع المستوى المهني لدى الشباب
الفلسطيني وتوفير فرص عمل جيدة للطالب بعد تخرجهم،
وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم األكاديمي واحتياجات
ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني .يتم تطبيق "الدراسات
الثنائية" على غرار التجربة األلمانية ،وتعتمد على تحقيق
التكامل بين الدراسة وربط الطالب في بيئة العمل منذ اليوم
األول 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

مؤسسة محمود عباس

تقوم أيبك بتقديم الدعم للطلبة المميزين من فلسطين للدراسة
في كينغز أكاديمي في األردن منذ العام .2014

استمرت أيبك بتقديم منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في
لبنان من خالل مؤسسة محمود عباس منذ العام .2015

كينغز أكاديمي هي مدرسة داخلية ويومية مستقلة وغير ربحية
تم افتتاحها في صيف عام  2007في مادبا باألردن .تتألف من
ستة صفوف دراسية مختلطة تمتد من الصف السابع إلى الثاني
عشر .تلتزم كينغز أكاديمي بتهيئة تعليم شامل يؤهل للمرحلة
أمريكي للمرحلتين المتوسطة
دراسي
منهاج
الجامعية من خالل
ٍ
ٍ
ٍ
والثانوية ،وكذلك من خالل برنامج األنشطة المرافقة للمنهاج
في الرياضة والفنون وخدمة المجتمع ضمن بيئة سكنية سليمة
وصحية .ويلتحق في كينغز أكاديمي حالياً  630طالباً وطالبة من
األردن ومن  40دولة أخرى من العالم.

مؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في
فلسطين ولبنان ،تأسست عام  ،2011وتعمل على مساعدة
الالجئين الفلسطينيين في الشتات وخصوصاً مخيمات لبنان نظراً
لألوضاع الصعبة التي يعيشونها من خالل ثالثة برامج :برنامج
الطالب المخصص لتقديم منح للطلبة حيث استفاد من البرنامج
األسري والذي
لتاريخه حوالي  5,000طالب/ة ،وبرنامج التكافل
ّ
يقدم مساعدات مالية رمزية الى ما يزيد عن  300أسرة ،وبرنامج
تمكين الشباب والذي يهدف الى تعزيز وتطوير قدرات الطلبة
وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خالل تقديم دورات في
مجاالت مختلفة مثل فن إدارة الشبكات ( ،)CISCOوالتصميم
الجرافيكي.
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الشباب والتعليم

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي
والديمقراطية -مفتاح

تواصل أيبك دعمها لمؤسسة إنجاز فلسطين منذ العام  2007على
المستويين المادي والعيني من خالل كوادر المجموعة العاملة في
شركاتها التابعة كمتطوعين في مؤسسة إنجاز.
إنجاز فلسطين هي مؤسسة فلسطينية مستقلة يديرها ويرعاها
نخبة من الشركات الفلسطينية ،وهي عضو في مؤسسة Junior
 Achievement Worldwideالتي تأسست عام  ،1919وتهدف إنجاز
إلى تعزيز الفرص االقتصادية للشباب الفلسطيني عن طريق تقديم
سلسلة دورات تعليمية اقتصادية ذات طابع عملي من خالل المدارس
والجامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع الخاص يتم من
خاللها تأهيلهم لدخول معترك الحياة وعالم األعمال ،كما توضح لهم
عملياً كيفية تفعيل الثروة المعرفية وادارتها.
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منحة أيبك ألبناء موظفيها
تقوم أيبك كل عام بتقديم منحة جامعية
كاملة ولمدة أربع سنوات ألبناء موظفيها
الحاصلين على أعلى المعدالت في الثانوية
العامة في الجامعات الفلسطينية أو األردنية.

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمفتاح منذ
العام  2017في إطار اتفاقية استراتيجية حتى العام
 2019لدعم برنامج "تقوية القيادات الفلسطينية
الشابة" الذي ُيعنى بتمكين وبناء قدرات القيادات
الشابة وتعزيز دورها على جميع المستويات لتعلب دوراً
مؤثراً في عملية التنمية المستدامة.
مفتاح هي مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست في
القدس في العام  ،1998تسعى إلى نشر مبادئ
الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني
بمكوناته المختلفة؛ وتسعى كذلك إلى التأثير بالرأي
العام المحلي والعالمي والدوائر الرسمية تجاه

القضية الفلسطينية .ولتحقيق هذه الغاية ،تتبنى مفتاح
والمعمق ،والتبادل الحر للمعلومات
آليات الحوار الفعال
َّ
واألفكار ،عالوة على التشبيك المحلي والدولي .وأحد
أهدافها االستراتيجية هو تعزيز الحكم الصالح في
فلسطين من خالل تعزيز مشاركة النساء والشباب في
وضع السياسات واتخاذ القرار من خالل تمكين المشاركة
السياسية للنساء والقيادات الشابة للمشاركة في
االنتخابات المحلية والوطنية في الضفة الغربية وقطاع
غزة (كمرشحين وكناخبين) ودعم النساء والشباب لتولي
حقائب المسؤولية لالنخراط في العمل السياسي والحياة
العامة.
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غزة سكاي جيكس

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لغزة سكاي جيكس منذ العام
 2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  .2019غزة سكاي
جيكس هو مركز للتكنولوجيا والتعليم يدعم رواد األعمال ومطوري
البرمجيات في غزة ،فلسطين.
مسرعة
تعد غزة سكاي جيكس أفضل مكان للعمل الجماعي ،وأبرز
ّ
أعمال ما قبل االستثمار ،ومركز للتعليم التكنولوجي في فلسطين.
تهدف غزة سكاي جيكس إلى بناء بيئة تكنولوجية في فلسطين
يمكنها التنافس عالمياً في مجاالت الشركات التقنية الناشئة وفرص
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االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
العمل الحر على االنترنت لتوفير فرص عمل بأجور عالية .منذ
عام  ،2017ساهمت غزة سكاي جيكس في توفير ما يزيد
عن  600ألف دوالر ما بين استثمارات وأرباح الشركات الناشئة
وأكثر من  2.7مليون دوالر عبر العمل عبر االنترنت .في عام
 2019عملت غزة سكاي جيكس على تدريب وتعليم أكثر من
 4500شخص في مجاالت التكنولوجيا وادارة األعمال ،كما
نجحت في تسهيل استالم الشركات الفلسطينية ألموالهم
عن طريق االنترنت.

تقوم أيبك بتقديم الدعم للمنتخب االولمبي
الفلسطيني التابع لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم منذ
العام  ،2018هذا وقد قامت أيبك في العام 2019
بتوقيع اتفاقية دعم استراتيجي ،لمدة ثالث سنوات
 2021 – 2019مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
إضافة الى ذلك ،قدمت أيبك رعايتها لمباراة المنتخب
الوطني الفلسطيني لكرة القدم (الفدائي) أمام
المنتخب السعودي.
تأسس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم عام 1998
عندما تم قبول العضوية في  .FIFAيقيم االتحاد

الفلسطيني عدة دوريات لكرة قدم الرجال من الدرجة
األولى والثانية والثالثة ،إلى جانب دوري المحترفين
والفئات العمرية ،كما ويقيم العديد من الدوريات لكرة
القدم للسيدات وكرة القدم الشاطئية باإلضافة إلى كرة
القدم الخاصة بالمسؤولية االجتماعية وتطوير كرة قدم
البراعم .في عام  ، 2016وصل فريق فلسطين الوطني
إلى أعلى مرتبة في  FIFAليصبح  72درجة دولية .يقدم
االتحاد الفلسطيني لكرة القدم خدماته لتشمل جميع
الفلسطينين في الضفة الغربية ،والقدس ،قطاع غزة و
الشتات.
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جمعية مرضى السرطان الخيرية
الحفل الخيري
قامت أيبك خالل العام  2019برعاية الحفل الخيري
"أنت األجمل" بمبادرة من الفنان محمد عساف والذي
ُخصص ريعه لصالح أطفال مرضى السرطان وذوي
اإلعاقة.
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تقوم أيبك بتقديم الدعم لجمعية مرضى السرطان الخيرية منذ
العام  2018في إطار اتفاقية استراتيجية لمدة ثالث سنوات
 ،2020-2018تقوم أيبك خاللها بالمساهمة في تمويل جهاز
التصوير الشعاعي ثالثي االبعاد للكشف المبكر عن سرطان
الثدي.
تأسست جمعية مرضى السرطان الخيرية في مدينة الخليل،
فلسطين في العام  ،2015بهدف تقديم خدمات متميزة
ومتطورة للمواطنين باستخدام أحدث التقنيات وأفضل
الكفاءات في الكشف المبكر عن مرض السرطان ،إضافة إلى
تثقيف ونشر الوعي ومعالجة مرضى السرطان  ،وكذلك تقديم
الخدمات المساندة في دعم برامج التّ وعية والوقاية والتّ عاون
مع بقية الجمعيات الخيرية الموجودة في فلسطين التي تعنى
بالمرض ،باإلضافة الى دعم برامج تشخيص وعالج المرضى.
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جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان

تقوم أيبك بتقديم دعم استراتيجي لجمعية برنامج العون واألمل
لرعاية مرضى السرطان منذ العام  2018في إطار اتفاقية لمدة ثالث
سنوات .2020-2018
جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان ( )AHPهي
جمعية غير ربحية فلسطينية تأسست عام  2010في قطاع غزة.
كان برنامج  AHPهو األول من نوعه في غزة في توفير الوعي
وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والشخصي والعاطفي والعملي
وخدمات الرعاية التلطيفية األساسية للنساء المصابات بسرطان

الثدي وعائالتهن .رؤية الجمعية تتمثل في التعاون مع
المرافق الصحية األولية والثانوية وغيرها من المؤسسات ذات
العالقة لتحقيق االستفادة القصوى من األنشطة ،وتجنب
ازدواجية الجهود ،وتوفير برامج الوقاية من سرطان الثدي
والكشف المبكر عن المرض .برنامج العون واألمل لرعاية
مرضى السرطان يعمل على تحسين وعي النساء بسرطان
الثدي وتحسين حياة مرضى سرطان الثدي في قطاع غزة.

مركز الحسين للسرطان
تقوم شركة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة أليبك بتقديم الدعم
لمركز الحسين للسرطان في األردن منذ سنوات.
كما تم خالل العام  2019تأسيس صندوق خير لدعم إقامة المرضى
الفلسطينيين في مركز الحسين للسرطان ،يهدف إنشاء صندوق الخير
لتغطية تكاليف السكن لمرضى السرطان الفلسطينيين ممن يتم تحويلهم
من ِقبل وزارة الصحة الفلسطينية للعالج في مركز الحسين للسرطان،
ّ
يتعثر عالجهم نظراً لعدم
وذلك كون العديد من المرضى األقل حظاً
قدرتهم على تأمين تكاليف اإلقامة قرب مكان العالج.
مركز الحسين للسرطان هو مركز السرطان الرائد على مستوى الشرق
األوسط ،حيث يوفر آخر ما توصل إليه العلم من سبل الرعاية الشمولية
للمرضى األطفال والكبار المصابين بجميع أنواع السرطانات .المركز
ُمعتمد من ِقبل اللجنة المشتركة الدولية " "JCIكمركز متخصص في
عالج السرطان بصورة محددة ،ليكون بذلك المركز الوحيد في الدول
النامية الحاصل على هذا الشرف الطبي.
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فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
تقـــوم أيبـــك بدعـــم القطـــاع الثقافـــي
فـــي فلســـطين منـــذ ســـنوات للمســـاهمة
فـــي الحفـــاظ علـــى المـــوروث الثقافـــي
الفلســـطيني وتشـــجيع اإلبـــداع الثقافـــي
والفني بين الشــباب ومســاعدة المؤسســات
العاملــة فــي هــذا المجــال علــى أداء رســالتها
الوطنيـــة.
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استمرت أيبك بتقديم الدعم لفرقة الفنون الشعبية
الفلسطينية منذ العام  2016في إطار شراكة
استراتيجية.
وفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية هي جسم
فني مستقل ،غير ربحي ،يعتمد باألساس على
جهود المتطوعين ،أسست عام  1979بجهود
مجموعة من الفنانين والفنانات الواعدين .منذ
ذلك الحين ،توجت فرقة الفنون كرائدة للرقص
الشعبي الفلسطيني ،فقدمت أكثر من  1500عرض

محلي ودولي ،وأنتجت  15عمل فني راقص باإلضافة
لعشرات اللوحات ،وحصدت في مسيرتها العديد من
الجوائز األولى وشهادات التقدير المميزة من مهرجانات
محلية ودولية .تقدم الفرقة التراث الشعبي الفلسطيني
الغنائي والراقص برؤية خاصة بها يجمع ما بين األصالة
والحداثة ،فتعمل من خالله على تطوير الفنون األدائية
في فلسطين لإلسهام في حماية وتطوير الهوية
الثقافية الفلسطينية ،وتعزيز روح اإلنتماء والتعبير
واإلبداع والعمل الجماعي.
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مركز يابوس الثقافي

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمركز يابوس الثقافي منذ
العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2019لمساندة
المركز في أداء رسالته الهادفة الى إحياء الحياة الثقافية في القدس.
في خطوة أولى إلعادة الحياة الثقافية للمدينة التاريخية يبوس،
اإلسم األول للقدس ،دعا الفنان سهيل خوري في العام 1995
مجموعة من المثقفين والفنانين والمهتمين الى إنشاء مؤسسة
ثقافية حملت اسم «مؤسسة يبوس» .حيث تطورت المؤسسة
خالل  25عاما من العمل لتصبح اليوم"مركز يبوس الثقافي" .يعمل
المركز على الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وانعاش
الحياة الثقافية في القدس من خالل تنظيم برامج فنية وثقافية
متعددة ومستمرة خالل العام .وللنجاح في تحقيق أهداف المركز
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وتنفيذ أنشطته وفعالياته ،حرص المركز على إعادة ترميم
وتأهيل سينما القدس سابقاً وتوفير مرافق أساسية تحتضن
فعالياته ،حيث تتوافر في المركز اليوم قاعة سينما القدس،
وقاعة مراكش المتعددة األغراض للعروض الصغيرة والورش
والدورات التدريبية والندوات األدبية ،وقاعة اجتماعات ،وقاعة
فيصل الحسيني لعروض الموسيقى والرقص والمهرجانات
المتنوعة والمؤتمرات ،وصالون محمود درويش للمعارض
والورش المتخصصة في الفنون البصرية ،ودكان الفنون الذي
يعنى بتسويق األعمال واألصدارات الفنية واألدبية والحرفية
التي يتم إنتاجها وإصدارها في فلسطين ،وبعض ما يتم إنتاجه
خارج الوطن ويهم الجمهور الفلسطيني .ومقهى يستضيف
رواد المركز وجمهور القدس بشكل عام.

امتداداً للدعم المقدم لجامعة بيرزيت منذ سنوات ،تقوم
أيبك ومنذ العام  2018بتقديم منح سنوية لخمسة طالب
من كلية عمر العقاد للهندسة ضمن اتفاقية دعم استراتيجي
تمتد لعشر سنوات حتى العام .2027
إضافة الى ذلك ،تقوم أيبك بابتعاث عدد من موظفيها
الستكمال دراساتهم العليا للحصول على شهادة الماجستير
في إدارة األعمال التنفيذي.
التميز وتقديم فرص
تأسست جامعة بيرزيت على مبادئ
ّ
تصدر الجامعة
في
األكبر
متكافئة للجميع ،لذلك ،كان الدور
ّ
فلسطينياً  .واستطاعت بفضل ذلك
األكاديمية
للمؤسسات
ّ
ّ

دولياً على غرار نظيراتها من الجامعات
تحصيل مرتبة مرموقة
ّ
نابض بالمعرفة والتعلّ م
ٍ
بمجتمع
بيرزيت
العريقة .تتمتع جامعة
ٍ
صر جامعة بيرزيت على البقاء
يسعى دائماً لخدمة الوطن .كما تُ ّ
حتل من خالل دورها التنويري والذي يسعى
الم ّ
شوكة في حلق ُ
دوماً لخلق مجتمع فلسطيني متعدد الثقافات .إضافة الى
ذلك ،تعمل بيرزيت بشكل متواصل على مواكبة متطلبات العصر،
وتطلعات  14,000من طلبتها الملتحقين بكلياتها :كلية اآلداب،
وكلية األعمال واإلقتصاد ،وكلية التربية ،وكلية الحقوق واإلدارة
العامة ،وكلية الدراسات العليا ،كلية الصيدلة والتمريض والمهن
الصحية ،وكلية العلوم ،وكلية الهندسة والتكنولوجيا ،وكلية الفنون
والموسيقى والتصميم.
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قامت أيبك وشركاتها التابعة في العام  2019بتقديم الدعم المادي والعيني لعدد آخر من المؤسسات نذكر منها:
• اتحاد الصناعات الفلسطينية
• بلدية رام الله

• القنصلية البريطانية – منح  Cheveningللماجستير

• رعاية مؤتمر نموذج األمم المتحدة للمدارس  -مدرسة الفرندز – رام الله.
• جمعية الهالل األحمر الفلسطيني – الخليل

• مدارس ورياض األقصى االسالمية -القدس
• جمعية بيت لحم الخيرية للتأهيل

• مراكز ونوادي رياضية وشبابية وثقافية

• عدد من المؤسسات التي تعمل على زيادة الوعي العام على المستوى العالمي حول الجوانب االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والثقافية في فلسطين.

مركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد"
تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد"
منذ العام  2018في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2019وخصصت
أيبك هذا الدعم لرعاية حملة "بلدي أطيب" والتي تهدف الى زيادة التوعية
بجودة المنتج الفلسطيني.
مركز التجارة الفلسطينـي (بال تريد) هو مؤسسة فلسطينية وطنية غير
ربحية ُأنشئ في عام  1998بهدف النهوض بالتجارة وتعزيز الصادرات المحلية
وتطويرها لتكون محركاً أساسياً لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة
لفلسطين .ويعمل المركز على رفع درجة الوعي بسياسات وإجراءات التصدير
مع تقديم االستشارات واإلرشادات وكافة أنواع الدعم للشركات المحلية
بما يساهم في تطوير قدراتها التصديرية وتسهيل وصولها إلى األسواق
اإلقليمية والدولية .كما يمثل المركز سكرتاريا المجلس الفلسطيني للصادرات
والذي أنشأ في عام  2014بقرار من مجلس الوزراء .ويتمتع بعضوية
مجلس إدارة االتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ،وعضوية مجلس
إدارة االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة ،وعضوية المجلس التنسيقي
لمؤسسات القطاع الخاص.
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