المسؤولية اإلجتماعية
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والتزام دائم
المسؤولية االجتماعية ...دو ٌر فاعل،
ٌ
أيبك تستثمر  %7من صافي أرباحها للعام
 2017في المسؤولية االجتماعية بقيمة
بلغت  1.2مليون دوالر أمريكي
حر�صت �أيبك منذ ت�أ�سي�سها على لعب دور فاعل يف املجتمعات التي تعمل بها .وتتمثل ا�سرتاتيجية �أيبك ور�ؤيتها يف جمال
امل�س�ؤولية االجتماعية باال�ستثمار يف قطاعات التعليم وال�صحة وامل�شاريع الريادية وال�شباب� ،إ�ضافة �إىل دعم وم�ساندة امل�ؤ�س�سات
االجتماعية واخلريية والإن�سانية والثقافية .وتركزت �سيا�سة �أيبك يف ال�سنوات الأخرية على عقد �شراكات ا�سرتاتيجية متو�سطة
اىل طويلة املدى مع امل�ؤ�س�سات التي تلعب دور ًا فاع ًال يف املجتمع من �أجل م�ساعدتها على �أداء ر�سالتها .وقد بلغ جممل الدعم
املقدم يف العام  2017من �أيبك وجمموعة �شركاتها  1.2مليون دوالر �أمريكي ،ما ن�سبته  %7من �صايف �أرباح ال�شركة.
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دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

قرى األطفال  SOSفلسطين
تقوم �أيبك بدعم قرى الأطفال  SOSفل�سطني منذ عدة �سنوات مل�ساندتها يف �أداء ر�سالتها الإن�سانية الهادفة الحت�ضان ورعاية وتعليم الأطفال الذين
فقدوا رعايتهم الأ�سرية واملجتمعية .كما خ�ص�صت �أيبك منذ العام  2016وملدة ثالث �سنوات  2018-2016متويل لرعاية عائلة مكونة من ثمان �أطفال
يف قرى االطفال  SOSفل�سطني يف مدينة بيت حلم.
وخ�ص�صت �أيبك �أي�ض ًا منذ العام  2016متويل ثاين ملدة ثالث �سنوات  2018-2016لربنامج "التعليم من �أجل م�ستقبل �أف�ضل" ليتمكن طالب قرى
الأطفال  SOSفل�سطني من احل�صول على تعليم جيد ونوعي يف املدار�س.
�ضم �أطفال القرية وم�شرفاتهم وعدد من الإداريني.
وي�شمل دعم �أيبك �أي�ضا جماالت �أخرى مادية ومعنوية كان �أحدها �إقامة حفل �إفطار رم�ضاين َّ
وتخلل حفل الإفطار توزيع الهدايا على الأطفال وفعاليات ترفيهية متنوعة �أ�ضفت �أجواء املرح وال�سعادة يف قلوب الأطفال.
قرى الأطفال  SOSهي منظمة دولية تعمل يف اكرث من  134دولة حول العامل ،ت�سعى �إىل توفري الرعاية ال�شاملة والآمنة للأطفال الذين فقدوا والديهم
وللأطفال الذين هم حتت خطر فقدان الرعاية الأ�سرية ليعي�شوا �ضمن جو �أ�سري ُمب يف بيوت القرى .وكما تقدم الرعاية والدعم للأ�سر الفقرية
واملفككة مل�ساعدتها يف حماية �أطفالها وبناء قدراتهم ورعايتهم من خالل توفري الدعم التعليمي وال�صحي والنف�سي واالجتماعي حليلولة دون فقدان
الأطفال لرعايتهم الأ�سرية.
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جبل النجمة للتأهيل
خ�ص�صت �أيبك دعم ا�سرتاتيجي ملركز جبل النجمة للت�أهيل لثالث �سنوات  ،2019-2017وي�أتي هذا الدعم بهدف م�ساعدة املركز يف �أداء ر�سالته
الإن�سانية يف جمال ت�أهيل ذوي الإعاقة الذهنية وتدريبهم ودجمهم يف املجتمع .ويعك�س اهتمام �أيبك بت�أهيل ه�ؤالء الأفراد �إميان ال�شركة بتكاف�ؤ
الفر�ص واحرتام الآخر والدفاع عن حقوق الإن�سان.
كما ومت تخ�صي�ص وظائف لذوي االحتياجات اخلا�صة يف املجموعة ،حيث مت توظيف �شخ�صني من مركز جبل النجمة يف ق�سم املعاجلة/مل�صقات
الأ�صناف يف مركز التوزيع الرئي�سي يف يونيبال.
ومركز جبل النجمة للت�أهيل يف فل�سطني هو �أحد امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف ت�أمني حياة كرمية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية عرب تقدمي خدمات
الت�أهيل والتدريب والدمج والتوعية والتفعيل املجتمعي على �أ�سا�س املحبة والكرامة والعدالة وامل�ساواة .يدير املركز �أربعة برامج هي برنامج احل�ضانة
املدجمة وبرنامج املدر�سة وبرنامج التدريب املهني وبرنامج العمل املجتمعي .ويقدم �أي�ضا برامج تخ�ص�صية كالعالج الطبيعي وعالج النطق والفن
والريا�ضة واملو�سيقى والدراما والدعم النف�سي االجتماعي للأ�شخا�ص ذوي االعاقة و�أهاليهم .ويعمل املركز مع حوايل � 190شخ�ص من ذوي الإعاقة
الذهنية من كافة الأعمار.
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جمعية إنعاش األسرة
تقوم �أيبك بتقدمي دعم ا�سرتاتيجي جلمعية �إنعا�ش الأ�سرة منذ العام  2016يف �إطار اتفاقية ملدة ثالث �سنوات  2018-2016مل�ساعدتها على �أداء
ر�سالتها الوطنية واالجتماعية والإن�سانية.
�إ�ضافة اىل ذلك ،قامت �أيبك يف العام  2017بالتربع ل�صالح اجلمعية ب�سيارة من نوع  Hyundai H1حيث �ستكون ال�سيارة خم�ص�صة لبيت اليتيمات
يف اجلمعية.
جمعية �إنعا�ش الأ�سرة هي جمعية خريية تنموية غري ربحية ،ت�أ�س�ست يف مدينة البرية ،فل�سطني عام  1965مببادرة قادتها جمموعة من الن�ساء
الفل�سطينيات املتطوعات ،واعتمدت اجلمعية يف هيئتها الإدارية الن�سائية على العمل التطوعي لتحقيق �أهدافها الوطنية ،عالوة على فريق عملها
والذي يزيد عن  100كادر لتحقيق هذه الأهداف بكافة جوانبها االجتماعية والإن�سانية والثقافية واالقت�صادية لل�شعب الفل�سطيني خا�صة يف جمال
متكني املر�أة الفل�سطينية وت�أهيلها مبهنة متكنها من �أداء دور بارز يف التنمية املجتمعية و�إعانة �أ�سرتها بفعالية وكفاءة ،واحلفاظ على الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني من ال�ضياع واالنتحال وال�سرقة� ،إ�ضافة اىل االهتمام بالطفل والعناية به باعتباره �أمل الأمة وم�ستقبلها.

5

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

جمعية عطاء فلسطين الخيرية
قامت �أيبك يف العام  2017بدعم جمعية عطاء فل�سطني اخلريية حيث مت تخ�صي�ص الدعم لربامج اجلمعية يف قطاع غزة.
جمعية عطاء فل�سطني اخلريية هي جمعية غري ربحية ،غري �سيا�سية ،غري حكومية وغري حزبية ،ت�أ�س�ست يف العام  2003وتعمل يف غزة والقد�س
وقرى ال�ضفة الغربية املهم�شة .وتهدف اىل م�ساعدة ومتكني وت�أهيل الفقراء والأ�سر الفل�سطينية املحتاجة وت�ستهدف الأطفال والن�ساء والأ�سر املحتاجة
والأيتام .تعمل اجلمعية على ثالثة برامج :الربامج الإغاثية من خالل توزيع ال�سالل الغذائية واحلقائب املدر�سية والقرطا�سية واملالب�س .وبرنامج
التمكني االقت�صادي من خالل تنفيذ م�شاريع الإنارة بالطاقة ال�شم�سية وترميم املنازل الغري �صاحلة لل�سكن وم�شاريع التمكني االقت�صادي لل�شباب
واال�سر امل�ستورة� .إ�ضافة اىل الربامج الثقافية من خالل جتهيز ورعاية مكتبات الأطفال النموذجية وحمالت الت�شجيع على القراءة وتنظيم املخيمات
ال�صيفية.
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مؤسسة دار الطفل العربي -القدس
قامت �أيبك يف العام  2017باطالق دعم ا�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة دار الطفل العربي ملدة خم�س �سنوات  ،2021-2017حيث تقدم �أيبك منح تعليمية لـ
 20فتاة متميزة تدر�س يف مدر�سة دار الطفل العربي يف القد�س.
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة دار الطفل العربي يف مدينة القد�س يف العام  1948من قبل املرحومة ال�سيدة هند احل�سيني الرائدة يف العمل التطوعي واالجتماعي.
وهي من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف العمل املجتمعي يف مدينة القد�س حيث ت�شمل خدماتها قطاعات التعليم ورعاية االيتام والرتاث والثقافة .حيث تدير
وت�شرف على مدر�سة دار الطفل العربي الثانوية واملنزل الداخلي للطالبات اليتيمات ومن ذوي احلاجة االجتماعية .كما تدير مركزين ثقافيني هما
متحف الرتاث الفل�سطيني ودار �إ�سعاف الن�شا�شيبي للثقافة والفنون والآداب.
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المدرسة الصناعية الثانوية  -القدس /جمعية لجنة اليتيم العربي
قامت �أيبك يف العام  2017باطالق دعم ا�سرتاتيجي للمدر�سة ال�صناعية الثانوية يف القد�س حيث تقدم �أيبك منح تعليمية لـ  25طالب ًا يف املدر�سة
يف املجال املهني والتقني يف جماالت متعددة منها اوتوميكاترونيك�س ال�سيارات واخلراطة ،والتدفئة املركزية والتكييف والنجارة و�صناعة الأثاث،
وتكنولوجيا االت�صاالت ،و�صيانة الأجهزة اخللوية و�أجهزة احلا�سوب وال�شبكات ،والتمديدات الكهربائية.
ت�أ�س�ست املدر�سة ال�صناعية الثانوية – القد�س يف العام  1965من قبل جمعية جلنة اليتيم العربي ومت جتهيزها باملعدات والو�سائل التعليمية والتدريبية
املتميزة .منذ الت�أ�سي�س ،كانت ر�ؤية اجلمعية واملدر�سة هي امل�ساهمة يف بناء جمتمع فل�سطيني منتج �صناعي ًا تت�ساوى فيه فر�ص التعليم الأكادميي
واملهني ،ويتمتع ال�شباب فيه ب�إمكانية تلقي التعليم املهني املالئم والهادف لرفع كفاءتهم املهنية� ،سع ًيا باجتاه بناء االقت�صاد الفل�سطيني وتنميته.
لتحقيق ذلك ،ت�سعى اجلمعية واملدر�سة �إىل توفري تعليم وتدريب مهني عايل اجلودة يتنا�سب واحتياجات �سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف رفع
ن�سبة عمالة ال�شباب من خالل رفد �سوق العمل املحلي والإقليمي باخلربات املهنية امل�ؤهلة ،ودفع عجلة االقت�صاد من خالل بناء �شراكة حقيقية وفاعلة
مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص و�سوق العمل ،كم�ؤ�س�سة رائدة يف قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني يف القد�س وفل�سطني ،بحيث تكون قابلة للتطور،
و�صو ًال للتنمية االقت�صادية االجتماعية امل�ستدامة.
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"وفر يل برنامج الدرا�سات الثنائية فر�صة التعرف
اىل عامل �إدارة الأعمال عن كثب ومكنني من �إكت�ساب
وتطبيق املهارات الإدارية املختلفة .خالل الفرتات
التدريبية اكت�سبت العديد من املهارات مثل :الدقة يف
العمل وااللتزام يف املواعيد والقدرة على �إمتام مهمات
خمتلفة يف ذات الوقت وكيفية التعامل الأ�شخا�ص
وكيفية ا�ستخدام برامج احلا�سوب املختلفة .جميع هذه
املهارات �ساعدتني لأن �أ�صبح �أف�ضل وكذلك زادت من
ثقتي بنف�سي� ،أنا مت�أكدة �أين �س�أكون �إدارية ناجحة يف
امل�ستقبل”.
�آية دعدوع
كلية �إدارة الأعمال� -شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية

الشباب والتعليم

الدراسات الثنائية -جامعة القدس
تقدم �أيبك دعمها لربنامج الدرا�سات الثنائية التابع جلامعة القد�س منذ العام  2016وذلك من خالل ا�ست�ضافة ثالثة ع�شر طالب/ة خالل درا�ستهم
يف ثالث جماالت للربنامج وهي الهند�سة الكهربائية وتكنولوجيا املعلومات و�إدارة الأعمال حيث يح�صل الطلبة على فر�صة تدريب عملي يف ال�شركات
التابعة لأيبك خالل درا�ستهم اجلامعية ملدة �أربع �سنوات.
الدرا�سات الثنائية" هو النظام الدرا�سي الأول من نوعه يف فل�سطني والذي يجمع بني الدرا�سة النظرية والتطبيق العملي� .أطلقت جامعة القد�س
"الدرا�سات الثنائية" يف عام  2015بتمويل من احلكومة الأملانية من خالل م�ؤ�س�سة التعاون الأملاين ( .)GIZوقد �صممت "الدرا�سات الثنائية"
للم�ساهمة يف رفع امل�ستوى املهني لدى ال�شباب الفل�سطيني وتوفري فر�ص عمل جيدة للطالب بعد تخرجهم ،وج�سر الفجوة بني خمرجات التعليم
الأكادميي واحتياجات ومتطلبات �سوق العمل الفل�سطيني .يتم تطبيق "الدرا�سات الثنائية" على غرار التجربة الأملانية ،وتعتمد على حتقيق التكامل
بني الدرا�سة وربط الطالب يف بيئة العمل منذ اليوم الأول من التحاقه بالدرا�سة ،حيث يوفر للطالب فر�صة التعلم يف جامعة القد�س والتطبيق العملي
يف �إحدى ال�شركات الفل�سطينية املتخ�ص�صة ال�شريكة منا�صفة على مدار �سنوات البكالوريو�س.
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برنامج محاكاة التداول -بورصة فلسطين
تقدّم �أيبك رعايتها احل�صرية مل�سابقة حماكاة التداول املنظمة من قبل بور�صة فل�سطني منذ العام � 2014إميان ًا من �أيبك ب�أهمية دعم قطاع التعليم
ومتكني ال�شباب وتعزيز قدراتهم وت�سليحهم باملهارات الالزمة حلياتهم العملية م�ستقب ًال وكجزءٍ ال يتجز�أ من ر�سالة �أيبك التنموية يف املجتمع
الفل�سطيني.
مت ّثل م�سابقة "حماكاة التداول" التي ت�ستهدف طلبة كليات االقت�صاد والتجارة يف اجلامعات الفل�سطينية �أداة تعليمية تطبيقية ت�ستهدف تطوير
املهارات العملية لطلبة اجلامعات يف جمال اال�ستثمار بالأ�سهم متهيد ًا لدخولهم معرتك احلياة العملية بعد التخرج .وتُع ّد امل�سابقة الأوىل من نوعها
على م�ستوى اجلامعات الفل�سطينية ،فهي توفر بيئة افرتا�ضية مغلقة لتداول الأ�سهم املدرجة حتاكي بيئة التداول احلقيقية يف البور�صة الفل�سطينية،
وتتيح للطلبة امل�شاركني ربط اجلوانب النظرية يف درا�ستهم اجلامعية باجلوانب التطبيقية والعملية امل�صاحبة لعملية اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات
املدرجة بالبور�صة .وانطلقت امل�سابقة يف دورتها الأوىل يف عام  2008مب�شاركة ثالثة جامعات ،والآن ت�شارك يف امل�سابقة  13جامعة من جميع
حمافظات فل�سطني ،وقد ا�ستفاد من امل�سابقة لغاية الآن �أكرث من  2,100طالب/ة .وتقوم �أيبك يف كل عام بامل�شاركة يف حفل توزيع اجلوائز وت�سليم
�شهادات امل�شاركة على الطلبة خالل حفل خا�ص تنظمه بور�صة فل�سطني.
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كينغز أكاديمي
تقوم �أيبك بتقدمي الدعم للطلبة املميزين من فل�سطني للدرا�سة يف كينغز �أكادميي يف الأردن منذ العام .2014
كينغز �أكادميي هي مدر�سة داخلية ويومية م�ستقلة وغري ربحية مت افتتاحها يف �صيف عام  2007يف مادبا بالأردن .تت�ألف من �ستة �صفوف درا�سية
أمريكي
منهاج
خمتلطة متتد من ال�صف ال�سابع �إىل الثاين ع�شر .تلتزم كينغز �أكادميي بتهيئة تعليم �شامل ي�ؤهل للمرحلة اجلامعية من خالل ٍ
درا�سي � ٍ
ٍ
للمرحلتني املتو�سطة والثانوية ،وكذلك من خالل برنامج الأن�شطة املرافقة للمنهاج يف الريا�ضة والفنون وخدمة املجتمع �ضمن بيئة �سكنية �سليمة
و�صحية .ويلتحق يف كينغز �أكادميي حالي ًا  667طالب ًا وطالبة من الأردن ومن  31دولة �أخرى من العامل.
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مؤسسة محمود عباس
ا�ستمرت �أيبك بتقدمي منح درا�سية للطلبة الفل�سطينيني يف لبنان من خالل م�ؤ�س�سة حممود عبا�س منذ العام .2015
م�ؤ�س�سة حممود عبا�س هي جمعية خريية غري ربحية م�سجلة يف فل�سطني ولبنان ،ت�أ�س�ست عام  ،2011وتعمل على م�ساعدة الالجئني الفل�سطينيني يف
ال�شتات وخ�صو�ص ًا خميمات لبنان نظر ًا للأو�ضاع ال�صعبة التي يعي�شونها من خالل ثالثة برامج :برنامج الطالب املخ�ص�ص لتقدمي منح للطلبة حيث
أ�سري والذي يقدم م�ساعدات مالية رمزية اىل ما يزيد عن � 300أ�سرة،
ا�ستفاد من الربنامج لتاريخه حوايل  2500طالب/ة ،وبرنامج التكافل ال ّ
وبرنامج متكني ال�شباب والذي يهدف اىل تعزيز وتطوير قدرات الطلبة وت�أهيلهم لدخول �سوق العمل من خالل تقدمي دورات يف جماالت خمتلفة.
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إنجاز فلسطين
توا�صل �أيبك دعمها امل�ستمر مل�ؤ�س�سة �إجناز فل�سطني منذ العام  2007على امل�ستويني املادي والعيني من خالل كوادر املجموعة العاملة يف �شركاتها
التابعة كمتطوعني يف م�ؤ�س�سة �إجناز.
�إجناز فل�سطني هي م�ؤ�س�سة فل�سطينية م�ستقلة يديرها ويرعاها نخبة من ال�شركات الفل�سطينية ،وهي ع�ضو يف م�ؤ�س�سة
 Junior Achievement Worldwideالتي ت�أ�س�ست عام  ،1919وتهدف �إجناز �إىل تعزيز الفر�ص االقت�صادية لل�شباب الفل�سطيني عن طريق
تقدمي �سل�سلة دورات تعليمية اقت�صادية ذات طابع عملي من خالل املدار�س واجلامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع اخلا�ص يتم من
خاللها ت�أهيلهم لدخول معرتك احلياة وعامل الأعمال ،كما تو�ضح لهم عملي ًا كيفية تفعيل الرثوة املعرفية وادارتها.

منحة أيبك ألبناء موظفيها
تقوم �أيبك كل عام بتقدمي منحة جامعية كاملة وملدة �أربع �سنوات لأبناء موظفيها احلا�صلني على �أعلى املعدالت يف الثانوية العامة يف اجلامعات
الفل�سطينية �أو الأردنية.
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المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية -مفتاح
عقدت �أيبك �شراكة ا�سرتاتيجية مع مفتاح ملدة ثالث �أعوام  2019-2017لدعم برنامج "تقوية القيادات الفل�سطينية ال�شابة" الذي ُيعنى بتمكني
وبناء قدرات القيادات ال�شابة وتعزيز دورها على جميع امل�ستويات لتعلب دور ًا م�ؤثر ًا يف عملية التنمية امل�ستدامة.
مفتاح هي م�ؤ�س�سة وطنية غري ربحية ت�أ�س�ست يف القد�س يف عام  ،1998ت�سعى �إىل ن�شر مبادئ الدميقراطية واحلكم ال�صالح فيما بني املكونات
العديدة للمجتمع الفل�سطيني؛ وهي ت�سعى كذلك �إىل �إ�شغال الر�أي العام املحلي والعاملي والدوائر الر�سمية بالق�ضية الفل�سطينية .ولتحقيق هذه الغاية،
تتبنى مفتاح �آليات احلوار الن�شط واملع َّمق ،والتدفق احلر للمعلومات والآراء ،عالوة على الت�شبيك املحلي والدويل .و�أحد �أهدافها اال�سرتاتيجية هي
تعزيز احلكم ال�صالح يف فل�سطني من خالل تعزيز م�شاركة الن�ساء وال�شباب يف و�ضع ال�سيا�سات واتخاذ القرار من خالل متكني امل�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء اوالقيادات ال�شابة للم�شاركة يف االنتخابات املحلية والوطنية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة (كمر�شحني وكناخبني) ودعم الن�ساء وال�شباب
لتويل حقائب امل�س�ؤولية لالنخراط يف يف العمل ال�سيا�سي واحلياة العامة.
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غزة سكاي جيكس
�أعلنت �أيبك عن دعم ا�سرتاتيجي ملدة ثالث �سنوات 2019-2017

لغزة �سكاي جيك�س وهو مركز للتكنولوجيا والتعليم يدعم رواد الأعمال ومطوري

الربجميات يف غزة ،فل�سطني.
تعد غزة �سكاي جيك�س �أف�ضل مكان للعمل اجلماعي ،و �أبرز م�سرعة ما قبل اال�ستثمار ،ومركز للتعليم التكنولوجي بقطاع غزة .مهمتها بناء بيئة
تكنولوجية يف فل�سطني ميكنها التناف�س عاملي ًا يف جماالت العمل احلر على االنرتنت ،والعمل بعقود خارجية ،وال�شركات التقنية النا�شئة التي توفر
فر�ص عمل ب�أجور عالية .جتمع غزة �سكاي جيك�س �أ�صحاب العمل احلر على االنرتنت ،امل�صممني ،املطورين ،وم�ؤ�س�سي ال�شركات النا�شئة حتت �سقف
واحد .يت�شارك اجلميع االفكار� ،صياغة الكود ،ويبنون م�ستقب ًال �أف�ضل عن طريق بيع ال�سلع واخلدمات على االنرتنت .يف عام � 2017ساهمت غزة
�سكاي جيك�س يف توفري � 200ألف دوالر مابني ا�ستثمارات و�أرباح ،حيث عملت على تدريب وتعليم اكرث من � 1000شخ�ص يف جماالت التكنولوجيا
وادارة الأعمال ،كما جنحت يف ت�سهيل ا�ستالم ال�شركات الفل�سطينية لأموالهم عن طريق االنرتنت.
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األسبوع العالمي لريادة األعمال في فلسطين
قامت �أيبك بدعم الأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال  2017يف فل�سطني ،حيث تويل �أيبك �أهمية لال�ستثمار يف جيل ال�شباب الفل�سطيني وت�شجيع الريادة
للم�ساهمة يف بناء جيل يت�سلح مبهارات قيادية و�ضرورية ت�ؤهله خلو�ض معرتك احلياة العملية ،قادر على اتخاذ القرارات ال�صحيحة ،وذات توجه
ايجابي لتحويل الفكرة اىل واقع ملمو�س واال�ستمرار على امل�ستويات املحلية والإقليمية.
وكانت �أيبك �أي�ض ًا ع�ضو يف جلنة التحكيم لتقييم امل�شاريع الريادية املقدمة من خالل م�سابقة " "Get in the Ringوهي م�سابقة عاملية تُقام يف
�أكرث من  70دولة على م�ستوى العامل ،وتتيح للم�شاركني وامل�شاريع النا�شئة والواعدة من�صة للتوا�صل مع اجلمهور امل�ستهدف مبا يف ذلك امل�ستثمرين
وال�شركاء .وتناف�س امل�شاركون من خالل عر�ض املهارات واخلربات الإدارية ،والإجنازات وما حققه على م�ستوى املبيعات والإيرادات ،والعمالء،
وال�شراكات �أو اال�ستثمارات املحتملة.
ويعد �أ�سبوع الريادة العاملي من املنابر الهامة لدعم ال�شباب وتو�سيع مداركهم فيما يتعلق باالبتكار وريادة الأعمال .كما �أنه ي�ساهم يف التنمية
االقت�صادية يف فل�سطني من خالل دعم منو ال�شركات النا�شئة وم�ساعدتها على التوا�صل مع امل�ستثمرين.
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مركز الحسين للسرطان
تقوم �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية التابعة لأيبك بتقدمي الدعم ملركز احل�سني لل�سرطان يف الأردن منذ �سنوات.
مركز احل�سني لل�سرطان هو مركز ال�سرطان الرائد على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،حيث يوفر �آخر ما تو�صل �إليه العلم من �سبل الرعاية ال�شمولية
للمر�ضى الأطفال والكبار امل�صابني بجميع �أنواع ال�سرطانات .املركز ُمعتمد من ِقبل اللجنة امل�شرتكة الدولية " "JCIكمركز متخ�ص�ص يف عالج
ال�سرطان ب�صورة حمددة ،ليكون بذلك املركز الوحيد يف الدول النامية احلا�صل على هذا ال�شرف الطبي.
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شبكة مستشفيات القدس الشرقية
قامت �أيبك يف العام  2017بتقدمي الدعم ل�شبكة م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية يف �سياق مهمة ال�شبكة يف دعم املر�ضى الفقراء واملهم�شني غري امل�ؤمنني
�صحي ًا يف القد�س ال�شرقية.
�أ�س�ست �شبكة م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية يف العام  ،1997ر�ؤية ا�سرتاتيجية تهدف �إىل توحيد امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف القد�س ال�شرقية وت�ؤكد دورها
الهام �ضمن النظام ال�صحي الفل�سطيني .وتت�ألف ال�شبكة من �ستة م�شايف ،وهي :م�ست�شفى جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية ،م�ست�شفى الأوغ�ستا
فكتوريا (املطلع) ،م�ست�شفى �سانت جونت للعيون ،م�ست�شفى مار يو�سف (الفرن�ساوي) ،م�ست�شفى جمعية الهالل الأحمر ،وم�ؤ�س�سة الأمرية ب�سمة
بالقد�س.
تقدم ال�شبكة خدمات طبية متميزة وذات جودة عالية من خالل تطبيق معايري احلفاظ على �سالمة املري�ض وفق ًا ل�شهادتي املوا�صفات الدولية
( ،)JCI, ISOوت�شمل عالج املر�ضى و�إجراء العمليات التي ال تتوفر يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وي�شكل املر�ضى املحولون من ال�ضفة الغربية وغزة
�أكرث من  %70من املر�ضى الذين يتلقون العالج يف هذه امل�شايف .متثل م�شايف ال�شبكة املركز الرئي�سي للتدريب يف فل�سطني ،وت�ستقبل ب�شكل �سنوي
�أكرث من  150طبيب ًا مقيم ًا يتم تدريبهم ملدة ترتاوح بني �سنتني و�ست �سنوات يف  12تخ�ص�ص� ،إىل جانب املئات من طلبة كليات الطب والتمري�ض
واملختربات الفنية.
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الم ّ
طلع  -القدس
مستشفى األوغستا فيكتوريا ُ /
قامت �أيبك يف العام  2017بدعم مبادرة "البا�ص" وهي خدمة �إن�سانية يف م�ست�شفى الأوغ�ستا فكتوريا /املُ َّطلع ملر�ضى غزة ومرافقيهم .البا�ص جمهز
ومعد ب�أحدث التقنيات واملقاعد التي تخدم وتوفر الراحة جلميع املر�ضى وب�شكل خا�ص ذوي االعاقة ،ويراعي و�ضعهم ال�صحي ،خا�صة بعد خروجهم
من جل�سات العالج .جاءت فكرة البا�ص للتخفيف عن معاناة �أهل غزة التكلفة املادية وعناء التنقل يف املوا�صالت العامة من امل�ست�شفى اىل مكان
اقامتهم بفندق جبل الزيتون-قرب امل�ست�شفى -وبالعك�س .علم ًا ب�أن للبا�ص دوره الهام يف الرتفيه عن املر�ضى ال�صغار والكبار ومرافقيهم بحيث
ي�أخذهم للأماكن املقد�سة والرتفيهية بالقد�س.
م�ست�شفى الأوغ�ستا فكتوريا /املُ ّطلع من �أهم �أع�ضاء �شبكة م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية ،و�أحد �أكرب م�شاريع االحتاد اللوثري العاملي� ،أُ�س�س يف العام
 ،1950وهو امل�ست�شفى الوحيد الذي يتلقى فيه املر�ضى من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة العالج الإ�شعاعي ،واملركز الوحيد يف فل�سطني لعالج الأطفال
مر�ضى غ�سيل الكلى .وقد ح�صل امل�ست�شفى على �شهادة  ،ISOفيما كان من �أوائل م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية احلا�صلة على �شهادة .JCI
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تقوم �أيبك بدعم القطاع الثقايف يف فل�سطني منذ �سنوات للم�ساهمة يف احلفاظ على املوروث الثقايف الفل�سطيني وت�شجيع الإبداع الثقايف والفني بني
ال�شباب وم�ساعدة امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال على �أداء ر�سالتها الوطنية.
ويف هذا الإطار ،قامت �أيبك خالل العام  2017برعاية مهرجان فل�سطني الدويل والذي عقدت فعالياته يف عدة مدن فل�سطينية هي رام اهلل وغزة
وجنني ونابل�س.
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فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
تدعم �أيبك فرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية منذ العام  2016يف �إطار �شراكة ا�سرتاتيجية لثالثة �أعوام .2018-2016
وفرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية هي ج�سم فني م�ستقل ،غري ربحي ،يعتمد بالأ�سا�س على جهود املتطوعني� ،أ�س�ست عام  1979بجهود جمموعة
من الفنانني والفنانات الواعدين .منذ ذلك احلني ،توجت "فرقة الفنون" كرائدة للرق�ص ال�شعبي الفل�سطيني ،فقدمت �أكرث من  1500عر�ض حملي
ودويل ،و�أنتجت  15عمل فني راق�ص بالإ�ضافة لع�شرات اللوحات ،وح�صدت يف م�سريتها العديد من اجلوائز الأوىل و�شهادات التقدير املميزة من
مهرجانات حملية ودولية .تقدم الفرقة الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،الغنائي والراق�ص ،بر�ؤية خا�صة بها يجمع ما بني الأ�صالة واحلداثة ،فتعمل من
خالله على تطوير الفنون الأدائية يف فل�سطني ،للإ�سهام بحماية وتطوير الهوية الثقافية الفل�سطينية ،وتعزيز روح االنتماء والتعبري والإبداع والعمل
اجلماعي.
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مركز يابوس الثقافي
وقعت �أيبك �إتفاقية �شراكة ثقافية ا�سرتاتيجية مع مركز يابو�س لثالثة �أعوام  2019-2017مل�ساندة املركز يف �أداء ر�سالته الهادفة اىل �إحياء احلياة
الثقافية يف القد�س.
يف خطوة �أوىل لإعادة احلياة الثقافية للمدينة التاريخية يبو�س ،الإ�سم الأول للقد�س  ،دعا الفنان �سهيل خوري يف العام  1995جمموعة من املثقفني
والفنانني واملهتمني اىل �إن�شاء م�ؤ�س�سة ثقافية حملت ا�سم «م�ؤ�س�سة يبو�س» .وبعد عدة �أعوام من العمل قامت م�ؤ�س�سة يبو�س با�ستئجار �سينما القد�س
�سابق ًا ،يف �شارع الزهراء .وبعد ترميم �سينما القد�س مت افتتاح مركز يبو�س الثقايف لكي ي�ساهم بدوره يف تلبية حاجات فئات و�شرائح و�أعمار خمتلفة
يف املجتمع ،والعمل على احلفاظ على الهوية الوطنية الفل�سطينية وانعا�ش احلياة الثقافية يف القد�س .من خالل تنظيم برامج فنية وثقافية متعددة
وم�ستمرة خالل العام.
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مجاالت دعم آخرى

برنامج عين على فلسطين االقتصادي على فضائية  CNBCعربية
تقوم �أيبك برعاية برنامج "عني على فل�سطني" االقت�صادي والذي مت �إطالقه يف �شهر ت�شرين الثاين من العام  2017على ف�ضائية  CNBCعربية من
منطلق �أهمية امل�ساهمة يف تغيري ال�صورة النمطية عن االقت�صاد الفل�سطيني بني جمتمع الأعمال وو�سائل الإعالم العربية والرتويج لفر�ص اال�ستثمار
الكامنة فيه من خالل ابراز ق�ص�ص النجاح الفل�سطينية عرب قناة متخ�ص�صة يف املجال االقت�صادي و�ش�ؤون املال والأعمال يف ال�شرق الأو�سط.
ويهدف برنامج عني على فل�سطني على و�ضع الن�شاط االقت�صادي الفل�سطيني على خارطة �أجندة الأعمال العربية ويعر�ض بواقع �أ�سبوعي ويت�ضمن
�أبرز التطورات االقت�صادية والإخبارية �إ�ضافة اىل تداوالت بور�صة فل�سطني و�أخبار ال�شركات املدرجة فيها وق�ص�ص جناح فل�سطينية ولقاءات مع
�شخ�صيات اقت�صادية ور�سمية ،كما يتناول الربنامج يف جعبته فقرات حول ق�ضايا ان�سانية واجتماعية.
كما قامت �أيبك و�شركاتها التابعة يف العام  2017بتقدمي الدعم املادي والعيني لعدد �آخر من امل�ؤ�س�سات نذكر منها:

•احتاد ال�صناعات الفل�سطينية
•جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا
•بلدية بيتونيا
•مراكز ونوادي ريا�ضية و�شبابية وثقافية
•عدد من امل�ؤ�س�سات التي تعمل على زيادة الوعي العام على امل�ستوى العاملي حول اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية يف فل�سطني.
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