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المسؤولية اإلجتماعية
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جمال  يف  �ر�ؤيتها  �أيبك  ��سرت�تيجية  �تتمثل  بها.  تعمل  �لتي  �ملجتمعات  يف  فاعل  د�ر  لعب  على  تاأ�سي�سها  منذ  �أيبك  حر�ست 

�مل�س�ؤ�لية �الجتماعية باال�ستثمار يف قطاعات �لتعليم ��ل�سحة ��مل�ساريع �لريادية ��ل�سباب، �إ�سافة �إىل دعم �م�ساندة �مل�ؤ�س�سات 

�الجتماعية ��خلريية ��الإن�سانية ��لثقافية. �تركزت �سيا�سة �أيبك يف �ل�سن��ت �الأخرية على عقد �سر�كات ��سرت�تيجية مت��سطة 

�ىل ط�يلة �ملدى مع �مل�ؤ�س�سات �لتي تلعب د�رً� فاعاًل يف �ملجتمع من �أجل م�ساعدتها على �أد�ء ر�سالتها. �قد بلغ جممل �لدعم 

�ملقدم يف �لعام 2017 من �أيبك �جمم�عة �سركاتها 1.2 ملي�ن د�الر �أمريكي، ما ن�سبته 7% من �سايف �أرباح �ل�سركة.

أيبك تستثمر 7% من صافي أرباحها للعام 
2017 في المسؤولية االجتماعية بقيمة 

بلغت 1.2 مليون دوالر أمريكي

المسؤولية االجتماعية... دوٌر فاعل، والتزاٌم دائم



3

قرى األطفال SOS فلسطين

 تق�م �أيبك بدعم قرى �الأطفال SOS فل�سطني منذ عدة �سن��ت مل�ساندتها يف �أد�ء ر�سالتها �الإن�سانية �لهادفة الحت�سان �رعاية �تعليم �الأطفال �لذين 

فقد�� رعايتهم �الأ�سرية ��ملجتمعية. كما خ�س�ست �أيبك منذ �لعام 2016 �ملدة ثالث �سن��ت 2016-2018 مت�يل لرعاية عائلة مك�نة من ثمان �أطفال 

يف قرى �الطفال SOS فل�سطني يف مدينة بيت حلم.

�خ�س�ست �أيبك �أي�سًا منذ �لعام 2016 مت�يل ثاين ملدة ثالث �سن��ت 2016-2018 لربنامج "�لتعليم من �أجل م�ستقبل �أف�سل" ليتمكن طالب قرى 

�الأطفال SOS فل�سطني من �حل�س�ل على تعليم جيد �ن�عي يف �ملد�ر�س.

�ي�سمل دعم �أيبك �أي�سا جماالت �أخرى مادية �معن�ية كان �أحدها �إقامة حفل �إفطار رم�ساين �سمَّ �أطفال �لقرية �م�سرفاتهم �عدد من �الإد�ريني. 

�تخلل حفل �الإفطار ت�زيع �لهد�يا على �الأطفال �فعاليات ترفيهية متن�عة �أ�سفت �أج��ء �ملرح ��ل�سعادة يف قل�ب �الأطفال.

قرى �الأطفال SOS هي منظمة د�لية  تعمل يف �كرث من 134 د�لة ح�ل �لعامل، ت�سعى �إىل ت�فري �لرعاية �ل�ساملة ��الآمنة لالأطفال �لذين فقد�� ��لديهم 

�لالأطفال �لذين هم حتت خطر فقد�ن �لرعاية �الأ�سرية ليعي�س�� �سمن ج� �أ�سري ُمب يف بي�ت �لقرى. �كما تقدم �لرعاية ��لدعم لالأ�سر �لفقرية 

��ملفككة مل�ساعدتها يف حماية �أطفالها �بناء قدر�تهم �رعايتهم من خالل ت�فري �لدعم �لتعليمي ��ل�سحي ��لنف�سي ��الجتماعي حليل�لة د�ن فقد�ن 

�الأطفال لرعايتهم �الأ�سرية.

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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جبل النجمة للتأهيل

خ�س�ست �أيبك دعم ��سرت�تيجي ملركز جبل �لنجمة للتاأهيل لثالث �سن��ت 2017-2019، �ياأتي هذ� �لدعم بهدف م�ساعدة �ملركز يف �أد�ء ر�سالته 

بتكاف�ؤ  �ل�سركة  �إميان  �الأفر�د  بتاأهيل ه�ؤالء  �أيبك  �يعك�س �هتمام  �ملجتمع.  �لذهنية �تدريبهم �دجمهم يف  �الإعاقة  تاأهيل ذ�ي  �الإن�سانية يف جمال 

�لفر�س ��حرت�م �الآخر ��لدفاع عن حق�ق �الإن�سان.

كما �مت تخ�سي�س �ظائف لذ�ي �الحتياجات �خلا�سة يف �ملجم�عة، حيث مت ت�ظيف �سخ�سني من مركز جبل �لنجمة يف ق�سم �ملعاجلة/مل�سقات 

�الأ�سناف يف مركز �لت�زيع �لرئي�سي يف ي�نيبال.

�مركز جبل �لنجمة للتاأهيل يف فل�سطني ه� �أحد �مل�ؤ�س�سات �لتي ت�ساهم يف تاأمني حياة كرمية لالأ�سخا�س ذ�ي �الإعاقة �لذهنية عرب تقدمي خدمات 

�لتاأهيل ��لتدريب ��لدمج ��لت�عية ��لتفعيل �ملجتمعي على �أ�سا�س �ملحبة ��لكر�مة ��لعد�لة ��مل�سا��ة. يدير �ملركز �أربعة بر�مج هي برنامج �حل�سانة 

�ملدجمة �برنامج �ملدر�سة �برنامج �لتدريب �ملهني �برنامج �لعمل �ملجتمعي. �يقدم �أي�سا بر�مج تخ�س�سية كالعالج �لطبيعي �عالج �لنطق ��لفن 

��لريا�سة ��مل��سيقى ��لدر�ما ��لدعم �لنف�سي �الجتماعي لالأ�سخا�س ذ�ي �العاقة ��أهاليهم. �يعمل �ملركز مع ح��يل 190 �سخ�س من ذ�ي �الإعاقة 

�لذهنية من كافة �الأعمار.

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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جمعية إنعاش األسرة

تق�م �أيبك بتقدمي دعم ��سرت�تيجي جلمعية �إنعا�س �الأ�سرة منذ �لعام 2016 يف �إطار �تفاقية ملدة ثالث �سن��ت 2016-2018 مل�ساعدتها على �أد�ء 

ر�سالتها �ل�طنية ��الجتماعية ��الإن�سانية. 

�إ�سافة �ىل ذلك، قامت �أيبك يف �لعام 2017 بالتربع ل�سالح �جلمعية ب�سيارة من ن�ع Hyundai H1 حيث �ستك�ن �ل�سيارة خم�س�سة لبيت �ليتيمات 

يف �جلمعية.

�لن�ساء  1965 مببادرة قادتها جمم�عة من  فل�سطني عام  �لبرية،  تاأ�س�ست يف مدينة  تنم�ية غري ربحية،  �الأ�سرة هي جمعية خريية  �إنعا�س  جمعية 

�أهد�فها �ل�طنية، عال�ة على فريق عملها  �لن�سائية على �لعمل �لتط�عي لتحقيق  �لفل�سطينيات �ملتط�عات، ��عتمدت �جلمعية يف هيئتها �الإد�رية 

��لذي يزيد عن 100 كادر لتحقيق هذه �الأهد�ف بكافة ج��نبها �الجتماعية ��الإن�سانية ��لثقافية ��القت�سادية لل�سعب �لفل�سطيني خا�سة يف جمال 

متكني �ملر�أة �لفل�سطينية �تاأهيلها مبهنة متكنها من �أد�ء د�ر بارز يف �لتنمية �ملجتمعية ��إعانة �أ�سرتها بفعالية �كفاءة، ��حلفاظ على �لرت�ث �ل�سعبي 

�لفل�سطيني من �ل�سياع ��النتحال ��ل�سرقة، �إ�سافة �ىل �الهتمام بالطفل ��لعناية به باعتباره �أمل �الأمة �م�ستقبلها.

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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جمعية عطاء فلسطين الخيرية

قامت �أيبك يف �لعام 2017 بدعم جمعية عطاء فل�سطني �خلريية حيث مت تخ�سي�س �لدعم لرب�مج �جلمعية يف قطاع غزة.

جمعية عطاء فل�سطني �خلريية هي جمعية غري ربحية، غري �سيا�سية، غري حك�مية �غري حزبية، تاأ�س�ست يف �لعام 2003 �تعمل يف غزة ��لقد�س 

�قرى �ل�سفة �لغربية �ملهم�سة. �تهدف �ىل م�ساعدة �متكني �تاأهيل �لفقر�ء ��الأ�سر �لفل�سطينية �ملحتاجة �ت�ستهدف �الأطفال ��لن�ساء ��الأ�سر �ملحتاجة 

��الأيتام. تعمل �جلمعية على ثالثة بر�مج: �لرب�مج �الإغاثية من خالل ت�زيع �ل�سالل �لغذ�ئية ��حلقائب �ملدر�سية ��لقرطا�سية ��ملالب�س. �برنامج 

�لتمكني �القت�سادي من خالل تنفيذ م�ساريع �الإنارة بالطاقة �ل�سم�سية �ترميم �ملنازل �لغري �ساحلة لل�سكن �م�ساريع �لتمكني �القت�سادي لل�سباب 

��ال�سر �مل�ست�رة. �إ�سافة �ىل �لرب�مج �لثقافية من خالل جتهيز �رعاية مكتبات �الأطفال �لنم�ذجية �حمالت �لت�سجيع على �لقر�ءة �تنظيم �ملخيمات 

�ل�سيفية.

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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مؤسسة دار الطفل العربي- القدس

قامت �أيبك يف �لعام 2017 باطالق دعم ��سرت�تيجي مل�ؤ�س�سة د�ر �لطفل �لعربي ملدة خم�س �سن��ت 2017-2021، حيث تقدم �أيبك منح تعليمية لـ 

20 فتاة متميزة تدر�س يف مدر�سة د�ر �لطفل �لعربي يف �لقد�س. 

تاأ�س�ست م�ؤ�س�سة د�ر �لطفل �لعربي يف مدينة �لقد�س يف �لعام 1948 من قبل �ملرح�مة �ل�سيدة هند �حل�سيني �لر�ئدة يف �لعمل �لتط�عي ��الجتماعي. 

�هي من �مل�ؤ�س�سات �لر�ئدة يف �لعمل �ملجتمعي يف مدينة �لقد�س حيث ت�سمل خدماتها قطاعات �لتعليم �رعاية �اليتام ��لرت�ث ��لثقافة. حيث تدير 

�ت�سرف على مدر�سة د�ر �لطفل �لعربي �لثان�ية ��ملنزل �لد�خلي للطالبات �ليتيمات �من ذ�ي �حلاجة �الجتماعية. كما تدير مركزين ثقافيني هما 

متحف �لرت�ث �لفل�سطيني �د�ر �إ�سعاف �لن�سا�سيبي للثقافة ��لفن�ن ��الآد�ب.

الشباب والتعليم
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المدرسة الصناعية الثانوية - القدس/ جمعية لجنة اليتيم العربي

قامت �أيبك يف �لعام 2017 باطالق دعم ��سرت�تيجي للمدر�سة �ل�سناعية �لثان�ية يف �لقد�س حيث تقدم �أيبك منح تعليمية لـ 25 طالبًا يف �ملدر�سة 

يف �ملجال �ملهني ��لتقني يف جماالت متعددة منها ��ت�ميكاتر�نيك�س �ل�سيار�ت ��خلر�طة، ��لتدفئة �ملركزية ��لتكييف ��لنجارة ��سناعة �الأثاث، 

�تكن�ل�جيا �الت�ساالت، ��سيانة �الأجهزة �خلل�ية ��أجهزة �حلا�س�ب ��ل�سبكات، ��لتمديد�ت �لكهربائية.

تاأ�س�ست �ملدر�سة �ل�سناعية �لثان�ية – �لقد�س يف �لعام 1965 من قبل جمعية جلنة �ليتيم �لعربي �مت جتهيزها باملعد�ت ��ل��سائل �لتعليمية ��لتدريبية 

�ملتميزة.  منذ �لتاأ�سي�س، كانت ر�ؤية �جلمعية ��ملدر�سة هي �مل�ساهمة يف بناء جمتمع فل�سطيني منتج �سناعيًا تت�سا�ى فيه فر�س �لتعليم �الأكادميي 

��ملهني، �يتمتع �ل�سباب فيه باإمكانية تلقي �لتعليم �ملهني �ملالئم ��لهادف لرفع كفاءتهم �ملهنية، �سعًيا باجتاه بناء �القت�ساد �لفل�سطيني �تنميته. 

لتحقيق ذلك، ت�سعى �جلمعية ��ملدر�سة �إىل ت�فري تعليم �تدريب مهني عايل �جل�دة يتنا�سب ��حتياجات �س�ق �لعمل، باالإ�سافة  �إىل �مل�ساهمة يف رفع 

ن�سبة عمالة �ل�سباب من خالل رفد �س�ق �لعمل �ملحلي ��الإقليمي باخلرب�ت �ملهنية �مل�ؤهلة، �دفع عجلة �القت�ساد من خالل بناء �سر�كة حقيقية �فاعلة 

مع م�ؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س ��س�ق �لعمل، كم�ؤ�س�سة ر�ئدة يف قطاع �لتعليم ��لتدريب �ملهني ��لتقني يف �لقد�س �فل�سطني، بحيث تك�ن قابلة للتط�ر، 

��س�اًل للتنمية �القت�سادية �الجتماعية �مل�ستد�مة.

الشباب والتعليم



9

الدراسات الثنائية- جامعة القدس

تقدم �أيبك دعمها لربنامج �لدر��سات �لثنائية �لتابع جلامعة �لقد�س منذ �لعام 2016 �ذلك من خالل ��ست�سافة ثالثة ع�سر طالب/ة خالل در��ستهم 

يف ثالث جماالت للربنامج �هي �لهند�سة �لكهربائية �تكن�ل�جيا �ملعل�مات ��إد�رة �الأعمال حيث يح�سل �لطلبة على فر�سة تدريب عملي يف �ل�سركات 

�لتابعة الأيبك خالل در��ستهم �جلامعية ملدة �أربع �سن��ت.

�لقد�س  �أطلقت جامعة  �لعملي.  ��لتطبيق  �لنظرية  �لدر��سة  ��لذي يجمع بني  �الأ�ل من ن�عه يف فل�سطني  �لدر��سي  �لنظام  �لثنائية" ه�  �لدر��سات 

�لثنائية"  "�لدر��سات  �قد �سممت    .)GIZ( الأملاين� �لتعا�ن  م�ؤ�س�سة  �الأملانية من خالل  بتم�يل من �حلك�مة   2015 �لثنائية" يف عام  "�لدر��سات 

�لتعليم  �لفج�ة بني خمرجات  �لفل�سطيني �ت�فري فر�س عمل جيدة للطالب بعد تخرجهم، �ج�سر  �ل�سباب  �مل�ست�ى �ملهني لدى  للم�ساهمة يف رفع 

�الأكادميي ��حتياجات �متطلبات �س�ق �لعمل �لفل�سطيني. يتم تطبيق "�لدر��سات �لثنائية" على غر�ر �لتجربة �الأملانية، �تعتمد على حتقيق �لتكامل 

بني �لدر��سة �ربط �لطالب يف بيئة �لعمل منذ �لي�م �الأ�ل من �لتحاقه بالدر��سة، حيث ي�فر للطالب فر�سة �لتعلم يف جامعة �لقد�س ��لتطبيق �لعملي 

يف �إحدى �ل�سركات �لفل�سطينية �ملتخ�س�سة �ل�سريكة منا�سفة على مد�ر �سن��ت �لبكال�ري��س.

الشباب والتعليم

�لتعرف  فر�سة  �لثنائية  �لدر��سات  برنامج  يل  "�فر 

�ىل عامل �إد�رة �الأعمال عن كثب �مكنني من �إكت�ساب 

�لفرت�ت  خالل  �ملختلفة.  �الإد�رية  �ملهار�ت  �تطبيق 

�لتدريبية �كت�سبت �لعديد من �ملهار�ت مثل: �لدقة يف 

�لعمل ��اللتز�م يف �مل��عيد ��لقدرة على �إمتام مهمات 

�الأ�سخا�س  �لتعامل  �كيفية  �ل�قت  ذ�ت  يف  خمتلفة 

�كيفية ��ستخد�م بر�مج �حلا�س�ب �ملختلفة. جميع هذه 

�ملهار�ت �ساعدتني الأن �أ�سبح �أف�سل �كذلك ز�دت من 

ثقتي بنف�سي، �أنا متاأكدة �أين �ساأك�ن �إد�رية ناجحة يف 

�مل�ستقبل.”

�آية دعد�ع

كلية �إد�رة �الأعمال- �سركة �سني�رة لل�سناعات �لغذ�ئية
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برنامج محاكاة التداول- بورصة فلسطين

تقّدم �أيبك رعايتها �حل�سرية مل�سابقة ماكاة �لتد��ل �ملنظمة من قبل ب�ر�سة فل�سطني منذ �لعام 2014 �إميانًا من �أيبك باأهمية دعم قطاع �لتعليم 

�ملجتمع  يف  �لتنم�ية  �أيبك  ر�سالة  من  يتجز�أ  ال  �كجزٍء  م�ستقباًل  �لعملية  حلياتهم  �لالزمة  باملهار�ت  �ت�سليحهم  قدر�تهم  �تعزيز  �ل�سباب  �متكني 

�لفل�سطيني.

تط�ير  ت�ستهدف  تطبيقية  تعليمية  �أد�ة  �لفل�سطينية  �جلامعات  ��لتجارة يف  �القت�ساد  كليات  طلبة  ت�ستهدف  �لتي  �لتد��ل"  "ماكاة  م�سابقة  متّثل 

�ملهار�ت �لعملية لطلبة �جلامعات يف جمال �ال�ستثمار باالأ�سهم متهيدً� لدخ�لهم معرتك �حلياة �لعملية بعد �لتخرج. �ُتعّد �مل�سابقة �الأ�ىل من ن�عها 

على م�ست�ى �جلامعات �لفل�سطينية، فهي ت�فر بيئة �فرت��سية مغلقة لتد��ل �الأ�سهم �ملدرجة حتاكي بيئة �لتد��ل �حلقيقية يف �لب�ر�سة �لفل�سطينية، 

�تتيح للطلبة �مل�ساركني ربط �جل��نب �لنظرية يف در��ستهم �جلامعية باجل��نب �لتطبيقية ��لعملية �مل�ساحبة لعملية �ال�ستثمار يف �أ�سهم �ل�سركات 

13 جامعة من جميع  �مل�سابقة  ت�سارك يف  ��الآن  ثالثة جامعات،  2008 مب�ساركة  عام  �الأ�ىل يف  د�رتها  �مل�سابقة يف  ��نطلقت  بالب�ر�سة.  �ملدرجة 

مافظات فل�سطني، �قد ��ستفاد من �مل�سابقة لغاية �الآن �أكرث من 2,100 طالب/ة. �تق�م �أيبك يف كل عام بامل�ساركة يف حفل ت�زيع �جل��ئز �ت�سليم 

�سهاد�ت �مل�ساركة على �لطلبة خالل حفل خا�س تنظمه ب�ر�سة فل�سطني.

الشباب والتعليم
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كينغز أكاديمي

تق�م �أيبك بتقدمي �لدعم للطلبة �ملميزين من فل�سطني للدر��سة يف كينغز �أكادميي يف �الأردن منذ �لعام 2014.

كينغز �أكادميي هي مدر�سة د�خلية �ي�مية م�ستقلة �غري ربحية مت �فتتاحها يف �سيف عام 2007 يف مادبا باالأردن. تتاألف من �ستة �سف�ف در��سية 

خمتلطة متتد من �ل�سف �ل�سابع �إىل �لثاين ع�سر. تلتزم كينغز �أكادميي بتهيئة تعليم �سامل ي�ؤهل للمرحلة �جلامعية من خالل منهاٍج در��سٍي �أمريكٍي 

للمرحلتني �ملت��سطة ��لثان�ية، �كذلك من خالل برنامج �الأن�سطة �ملر�فقة للمنهاج يف �لريا�سة ��لفن�ن �خدمة �ملجتمع �سمن بيئة �سكنية �سليمة 

��سحية. �يلتحق يف كينغز �أكادميي حاليًا 667  طالبًا �طالبة من �الأردن �من 31 د�لة �أخرى من �لعامل.

 

الشباب والتعليم
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مؤسسة محمود عباس

��ستمرت �أيبك بتقدمي منح در��سية للطلبة �لفل�سطينيني يف لبنان من خالل م�ؤ�س�سة مم�د عبا�س منذ �لعام 2015.

م�ؤ�س�سة مم�د عبا�س هي جمعية خريية غري ربحية م�سجلة يف فل�سطني �لبنان، تاأ�س�ست عام 2011، �تعمل على م�ساعدة �لالجئني �لفل�سطينيني يف 

�ل�ستات �خ�س��سًا خميمات لبنان نظرً� لالأ��ساع �ل�سعبة �لتي يعي�س�نها من خالل ثالثة بر�مج: برنامج �لطالب �ملخ�س�س لتقدمي منح للطلبة حيث 

��ستفاد من �لربنامج لتاريخه ح��يل 2500 طالب/ة، �برنامج �لتكافل �الأ�سرّي ��لذي يقدم م�ساعد�ت مالية رمزية �ىل ما يزيد عن 300 �أ�سرة، 

�برنامج متكني �ل�سباب ��لذي يهدف �ىل تعزيز �تط�ير قدر�ت �لطلبة �تاأهيلهم لدخ�ل �س�ق �لعمل من خالل تقدمي د�ر�ت يف جماالت خمتلفة.

الشباب والتعليم
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إنجاز فلسطين

ت���سل �أيبك دعمها �مل�ستمر مل�ؤ�س�سة �إجناز فل�سطني منذ �لعام 2007 على �مل�ست�يني �ملادي ��لعيني من خالل ك��در �ملجم�عة �لعاملة يف �سركاتها 

�لتابعة كمتط�عني يف م�ؤ�س�سة �إجناز.

�س�سة  م�ؤ يف  ع�س�  �هي  �لفل�سطينية،  �ل�سركات  من  نخبة  �يرعاها  يديرها  م�ستقلة  فل�سطينية  �س�سة  م�ؤ هي  فل�سطني  �إجناز 

Junior Achievement Worldwide �لتي تاأ�س�ست عام 1919، �تهدف �إجناز �إىل تعزيز �لفر�س �القت�سادية لل�سباب �لفل�سطيني عن طريق 

تقدمي �سل�سلة د�ر�ت تعليمية �قت�سادية ذ�ت طابع عملي من خالل �ملد�ر�س ��جلامعات ينفذها متط�ع�ن �متط�عات من �لقطاع �خلا�س يتم من 

خاللها تاأهيلهم لدخ�ل معرتك �حلياة �عامل �الأعمال، كما ت��سح لهم عمليًا كيفية تفعيل �لرث�ة �ملعرفية ��د�رتها.

الشباب والتعليم

منحة أيبك ألبناء موظفيها

�لعامة يف �جلامعات  �لثان�ية  �أعلى �ملعدالت يف  �أربع �سن��ت الأبناء م�ظفيها �حلا�سلني على  �أيبك كل عام بتقدمي منحة جامعية كاملة �ملدة  تق�م 

�لفل�سطينية �أ� �الأردنية.
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المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح

عقدت �أيبك �سر�كة ��سرت�تيجية مع مفتاح ملدة ثالث �أع��م 2017-2019 لدعم برنامج "تق�ية �لقياد�ت �لفل�سطينية �ل�سابة" �لذي ُيعنى بتمكني 

�بناء قدر�ت �لقياد�ت �ل�سابة �تعزيز د�رها على جميع �مل�ست�يات لتعلب د�رً� م�ؤثرً� يف عملية �لتنمية �مل�ستد�مة.

 مفتاح هي م�ؤ�س�سة �طنية غري ربحية تاأ�س�ست يف �لقد�س يف عام 1998، ت�سعى �إىل ن�سر مبادئ �لدميقر�طية ��حلكم �ل�سالح فيما بني �ملك�نات 

�لعديدة للمجتمع �لفل�سطيني؛ �هي ت�سعى كذلك �إىل �إ�سغال �لر�أي �لعام �ملحلي ��لعاملي ��لد��ئر �لر�سمية بالق�سية �لفل�سطينية. �لتحقيق هذه �لغاية، 

ق، ��لتدفق �حلر للمعل�مات ��الآر�ء، عال�ة على �لت�سبيك �ملحلي ��لد�يل.  ��أحد �أهد�فها �ال�سرت�تيجية هي  تتبنى مفتاح �آليات �حل��ر �لن�سط ��ملعمَّ

تعزيز �حلكم �ل�سالح يف فل�سطني من خالل تعزيز م�ساركة �لن�ساء ��ل�سباب يف ��سع �ل�سيا�سات ��تخاذ �لقر�ر من خالل متكني �مل�ساركة �ل�سيا�سية 

للن�ساء ���لقياد�ت �ل�سابة للم�ساركة يف �النتخابات �ملحلية ��ل�طنية يف �ل�سفة �لغربية �قطاع غزة )كمر�سحني �كناخبني( �دعم �لن�ساء ��ل�سباب 

لت�يل حقائب �مل�س�ؤ�لية لالنخر�ط يف  يف �لعمل �ل�سيا�سي ��حلياة �لعامة.

الشباب والقيادة والريادة
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غزة سكاي جيكس 

�أعلنت �أيبك عن دعم ��سرت�تيجي ملدة ثالث �سن��ت 2017-2019  لغزة �سكاي جيك�س �ه� مركز للتكن�ل�جيا ��لتعليم يدعم ر��د �الأعمال �مط�ري 

�لربجميات يف غزة، فل�سطني.

�أبرز م�سرعة ما قبل �ال�ستثمار، �مركز للتعليم �لتكن�ل�جي بقطاع غزة. مهمتها بناء بيئة  �أف�سل مكان للعمل �جلماعي، �  تعد غزة �سكاي جيك�س 

تكن�ل�جية يف فل�سطني ميكنها �لتناف�س عامليًا يف جماالت �لعمل �حلر على �النرتنت، ��لعمل بعق�د خارجية، ��ل�سركات �لتقنية �لنا�سئة �لتي ت�فر 

فر�س عمل باأج�ر عالية. جتمع غزة �سكاي جيك�س �أ�سحاب �لعمل �حلر على �النرتنت، �مل�سممني، �ملط�رين، �م�ؤ�س�سي �ل�سركات �لنا�سئة حتت �سقف 

��حد. يت�سارك �جلميع �الفكار، �سياغة �لك�د، �يبن�ن م�ستقباًل �أف�سل عن طريق بيع �ل�سلع ��خلدمات على �النرتنت. يف عام 2017 �ساهمت غزة 

�سكاي جيك�س يف ت�فري 200 �ألف د�الر مابني ��ستثمار�ت ��أرباح، حيث عملت على تدريب �تعليم �كرث من 1000 �سخ�س يف جماالت �لتكن�ل�جيا 

��د�رة �الأعمال، كما جنحت يف ت�سهيل ��ستالم �ل�سركات �لفل�سطينية الأم��لهم عن طريق �النرتنت.

الشباب والقيادة والريادة
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األسبوع العالمي لريادة األعمال في فلسطين

قامت �أيبك بدعم �الأ�سب�ع �لعاملي لريادة �الأعمال 2017 يف فل�سطني، حيث ت�يل �أيبك �أهمية لال�ستثمار يف جيل �ل�سباب �لفل�سطيني �ت�سجيع �لريادة 

للم�ساهمة يف بناء جيل يت�سلح مبهار�ت قيادية ��سر�رية ت�ؤهله خل��س معرتك �حلياة �لعملية، قادر على �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سحيحة، �ذ�ت ت�جه 

�يجابي لتح�يل �لفكرة �ىل ��قع ملم��س ��ال�ستمر�ر على �مل�ست�يات �ملحلية ��الإقليمية.

�كانت �أيبك �أي�سًا ع�س� يف جلنة �لتحكيم لتقييم �مل�ساريع �لريادية �ملقدمة من خالل م�سابقة "Get in the Ring"  �هي م�سابقة عاملية ُتقام يف 

�أكرث من 70 د�لة على م�ست�ى �لعامل، �تتيح للم�ساركني ��مل�ساريع �لنا�سئة ��ل��عدة من�سة للت���سل مع �جلمه�ر �مل�ستهدف مبا يف ذلك �مل�ستثمرين 

��لعمالء،  ��الإير�د�ت،  �ملبيعات  م�ست�ى  على  �ما حققه  ��الإجناز�ت  �الإد�رية،  ��خلرب�ت  �ملهار�ت  �مل�سارك�ن من خالل عر�س  �تناف�س  ��ل�سركاء. 

��ل�سر�كات �أ� �ال�ستثمار�ت �ملحتملة. 

�لتنمية  يف  ي�ساهم  �أنه  كما  �الأعمال.  �ريادة  باالبتكار  يتعلق  فيما  مد�ركهم  �ت��سيع  �ل�سباب  لدعم  �لهامة  �ملنابر  من  �لعاملي  �لريادة  �أ�سب�ع  �يعد 

�القت�سادية يف فل�سطني من خالل دعم من� �ل�سركات �لنا�سئة �م�ساعدتها على �لت���سل مع �مل�ستثمرين.

الشباب والقيادة والريادة
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مركز الحسين للسرطان

تق�م �سركة �سني�رة لل�سناعات �لغذ�ئية �لتابعة الأيبك بتقدمي �لدعم ملركز �حل�سني لل�سرطان يف �الأردن منذ �سن��ت.

�إليه �لعلم من �سبل �لرعاية �ل�سم�لية  مركز �حل�سني لل�سرطان ه� مركز �ل�سرطان �لر�ئد على م�ست�ى �ل�سرق �الأ��سط، حيث ي�فر �آخر ما ت��سل 

عالج  يف  متخ�س�س  �لد�لية "JCI" كمركز  �مل�سرتكة  �للجنة  ِقبل  من  ُمعتمد  �ملركز  �ل�سرطانات.  �أن��ع  بجميع  �مل�سابني  ��لكبار  �الأطفال  للمر�سى 

�ل�سرطان ب�س�رة مددة، ليك�ن بذلك �ملركز �ل�حيد يف �لد�ل �لنامية �حلا�سل على هذ� �ل�سرف �لطبي.

الصحة والرعاية الطبية
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شبكة مستشفيات القدس الشرقية

قامت �أيبك يف �لعام 2017 بتقدمي �لدعم ل�سبكة م�ست�سفيات �لقد�س �ل�سرقية يف �سياق مهمة �ل�سبكة يف دعم �ملر�سى �لفقر�ء ��ملهم�سني غري �مل�ؤمنني 

�سحيًا يف �لقد�س �ل�سرقية.

 �أ�س�ست �سبكة م�ست�سفيات �لقد�س �ل�سرقية يف �لعام 1997، ر�ؤية ��سرت�تيجية تهدف �إىل ت�حيد �مل�ؤ�س�سات �ل�سحية يف �لقد�س �ل�سرقية �ت�ؤكد د�رها 

�لهام �سمن �لنظام �ل�سحي �لفل�سطيني. �تتاألف �ل�سبكة من �ستة م�سايف، �هي: م�ست�سفى جمعية �ملقا�سد �خلريية �الإ�سالمية، م�ست�سفى �الأ�غ�ستا 

ب�سمة  �الأمرية  �م�ؤ�س�سة  �الأحمر،  �لهالل  م�ست�سفى جمعية  )�لفرن�سا�ي(،  ي��سف  مار  م�ست�سفى  للعي�ن،  �سانت ج�نت  م�ست�سفى  فكت�ريا )�ملطلع(، 

بالقد�س.

تقدم �ل�سبكة خدمات طبية متميزة �ذ�ت ج�دة عالية من خالل تطبيق معايري �حلفاظ على �سالمة �ملري�س �فقًا ل�سهادتي �مل���سفات �لد�لية 

)JCI, ISO(، �ت�سمل عالج �ملر�سى ��إجر�ء �لعمليات �لتي ال تت�فر يف �ل�سفة �لغربية �قطاع غزة، �ي�سكل �ملر�سى �ملح�ل�ن من �ل�سفة �لغربية �غزة 

�أكرث من 70% من �ملر�سى �لذين يتلق�ن �لعالج يف هذه �مل�سايف. متثل م�سايف �ل�سبكة �ملركز �لرئي�سي للتدريب يف فل�سطني، �ت�ستقبل ب�سكل �سن�ي 

�أكرث من 150 طبيبًا مقيمًا يتم تدريبهم ملدة ترت��ح بني �سنتني ��ست �سن��ت يف 12 تخ�س�س، �إىل جانب �ملئات من طلبة كليات �لطب ��لتمري�س 

��ملخترب�ت �لفنية.

الصحة والرعاية الطبية
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مستشفى األوغستا فيكتوريا / الُمّطلع - القدس

لع ملر�سى غزة �مر�فقيهم. �لبا�س جمهز  قامت �أيبك يف �لعام 2017 بدعم مبادرة "�لبا�س" �هي خدمة �إن�سانية يف م�ست�سفى �الأ�غ�ستا فكت�ريا/ �ملُطَّ

�معد باأحدث �لتقنيات ��ملقاعد �لتي تخدم �ت�فر �لر�حة جلميع �ملر�سى �ب�سكل خا�س ذ�ي �العاقة، �ير�عي ��سعهم �ل�سحي، خا�سة بعد خر�جهم 

من جل�سات �لعالج. جاءت فكرة �لبا�س للتخفيف عن معاناة �أهل غزة �لتكلفة �ملادية �عناء �لتنقل يف �مل���سالت �لعامة من �مل�ست�سفى �ىل مكان 

للبا�س د�ره �لهام يف �لرتفيه عن �ملر�سى �ل�سغار ��لكبار �مر�فقيهم بحيث  باأن  �قامتهم بفندق جبل �لزيت�ن-قرب �مل�ست�سفى- �بالعك�س. علمًا 

ياأخذهم لالأماكن �ملقد�سة ��لرتفيهية بالقد�س.

�س�س يف �لعام  
ُ
م�ست�سفى �الأ�غ�ستا فكت�ريا/ �ملُّطلع من �أهم �أع�ساء �سبكة م�ست�سفيات �لقد�س �ل�سرقية، ��أحد �أكرب م�ساريع �الحتاد �لل�ثري �لعاملي، �أ

1950، �ه� �مل�ست�سفى �ل�حيد �لذي يتلقى فيه �ملر�سى من �ل�سفة �لغربية �قطاع غزة �لعالج �الإ�سعاعي، ��ملركز �ل�حيد يف فل�سطني لعالج �الأطفال 

.JCI فيما كان من �أ��ئل م�ست�سفيات �لقد�س �ل�سرقية �حلا�سلة على �سهادة ،ISO مر�سى غ�سيل �لكلى. �قد ح�سل �مل�ست�سفى على �سهادة
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الثقافة والتراث

تق�م �أيبك بدعم �لقطاع �لثقايف يف فل�سطني منذ �سن��ت للم�ساهمة يف �حلفاظ على �مل�ر�ث �لثقايف �لفل�سطيني �ت�سجيع �الإبد�ع �لثقايف ��لفني بني 

�ل�طنية.  ر�سالتها  �أد�ء  على  �ملجال  هذ�  يف  �لعاملة  �مل�ؤ�س�سات  �م�ساعدة  �ل�سباب 

�يف هذ� �الإطار، قامت �أيبك خالل �لعام 2017 برعاية مهرجان فل�سطني �لد�يل ��لذي عقدت فعالياته يف عدة مدن فل�سطينية هي ر�م �هلل �غزة 

�جنني �نابل�س.
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فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

تدعم �أيبك فرقة �لفن�ن �ل�سعبية �لفل�سطينية منذ �لعام 2016 يف �إطار �سر�كة ��سرت�تيجية لثالثة �أع��م 2018-2016.

�فرقة �لفن�ن �ل�سعبية �لفل�سطينية هي ج�سم فني م�ستقل، غري ربحي، يعتمد باالأ�سا�س على جه�د �ملتط�عني، �أ�س�ست عام 1979 بجه�د جمم�عة 

من �لفنانني ��لفنانات �ل��عدين. منذ ذلك �حلني، ت�جت "فرقة �لفن�ن" كر�ئدة للرق�س �ل�سعبي �لفل�سطيني، فقدمت �أكرث من 1500 عر�س ملي 

�د�يل، ��أنتجت 15 عمل فني ر�ق�س باالإ�سافة لع�سر�ت �لل�حات، �ح�سدت يف م�سريتها �لعديد من �جل��ئز �الأ�ىل ��سهاد�ت �لتقدير �ملميزة من 

مهرجانات ملية �د�لية. تقدم �لفرقة �لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني، �لغنائي ��لر�ق�س، بر�ؤية خا�سة بها يجمع ما بني �الأ�سالة ��حلد�ثة، فتعمل من 

خالله على تط�ير �لفن�ن �الأد�ئية يف فل�سطني، لالإ�سهام بحماية �تط�ير �له�ية �لثقافية �لفل�سطينية، �تعزيز ر�ح �النتماء ��لتعبري ��الإبد�ع ��لعمل 

�جلماعي.

الثقافة والتراث



التقرير السنوي 222017

مركز يابوس الثقافي

�قعت �أيبك �إتفاقية �سر�كة ثقافية ��سرت�تيجية مع مركز ياب��س لثالثة �أع��م 2017-2019 مل�ساندة �ملركز يف �أد�ء ر�سالته �لهادفة �ىل �إحياء �حلياة 

�لثقافية يف �لقد�س. 

يف خط�ة �أ�ىل الإعادة �حلياة �لثقافية للمدينة �لتاريخية يب��س، �الإ�سم �الأ�ل للقد�س ، دعا �لفنان �سهيل خ�ري يف �لعام 1995 جمم�عة من �ملثقفني 

��لفنانني ��ملهتمني �ىل �إن�ساء م�ؤ�س�سة ثقافية حملت ��سم »م�ؤ�س�سة يب��س«. �بعد عدة �أع��م من �لعمل قامت م�ؤ�س�سة يب��س با�ستئجار �سينما �لقد�س 

�سابقًا، يف �سارع �لزهر�ء. �بعد ترميم �سينما �لقد�س مت �فتتاح مركز يب��س �لثقايف لكي ي�ساهم بد�ره يف تلبية حاجات فئات ��سر�ئح ��أعمار خمتلفة 

يف �ملجتمع، ��لعمل على �حلفاظ على �له�ية �ل�طنية �لفل�سطينية ��نعا�س �حلياة �لثقافية يف �لقد�س.  من خالل تنظيم بر�مج فنية �ثقافية متعددة 

�م�ستمرة خالل �لعام. 

الثقافة والتراث
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برنامج عين على فلسطين االقتصادي على فضائية CNBC عربية

تق�م �أيبك برعاية برنامج "عني على فل�سطني" �القت�سادي ��لذي مت �إطالقه يف �سهر ت�سرين �لثاين من �لعام 2017 على ف�سائية CNBC عربية من 

منطلق �أهمية �مل�ساهمة يف تغيري �ل�س�رة �لنمطية عن �القت�ساد �لفل�سطيني بني جمتمع �الأعمال ���سائل �الإعالم �لعربية ��لرت�يج لفر�س �ال�ستثمار 

�لكامنة فيه من خالل �بر�ز ق�س�س �لنجاح �لفل�سطينية عرب قناة متخ�س�سة يف �ملجال �القت�سادي ��س�ؤ�ن �ملال ��الأعمال يف �ل�سرق �الأ��سط.

�يهدف برنامج عني على فل�سطني على ��سع �لن�ساط �القت�سادي �لفل�سطيني على خارطة �أجندة �الأعمال �لعربية �يعر�س ب��قع �أ�سب�عي  �يت�سمن 

�أبرز �لتط�ر�ت �القت�سادية ��الإخبارية �إ�سافة �ىل تد��الت ب�ر�سة فل�سطني ��أخبار �ل�سركات �ملدرجة فيها �ق�س�س جناح فل�سطينية �لقاء�ت مع 

�سخ�سيات �قت�سادية �ر�سمية، كما يتنا�ل �لربنامج يف جعبته فقر�ت ح�ل ق�سايا �ن�سانية ��جتماعية.

كما قامت �أيبك ��سركاتها �لتابعة يف �لعام 2017 بتقدمي �لدعم �ملادي ��لعيني لعدد �آخر من �مل�ؤ�س�سات نذكر منها:

• �حتاد �ل�سناعات �لفل�سطينية	

• جمعية �أ�سدقاء مر�سى �لثال�سيميا	

• بلدية بيت�نيا	

• مر�كز �ن��دي ريا�سية ��سبابية �ثقافية	

• عدد من �مل�ؤ�س�سات �لتي تعمل على زيادة �ل�عي �لعام على �مل�ست�ى �لعاملي ح�ل �جل��نب �الجتماعية ��القت�سادية 	

��ل�سيا�سية ��لثقافية يف فل�سطني.

مجاالت دعم آخرى


