ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

2020

المسؤولية اإلجتماعية ...إلتزام مستمر  ...ومساندة صادقة
أيبك تستثمر  14%من صافي أرباحها للعام  2020في المسؤولية اإلجتماعية بقيمة
بلغت  3.5مليون دوالر أمريكي
ينبع دور أيبك في التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل بها من ايمانها العميق بأن التغيير األساسي يبدأ من االعتراف بأهمية
المسؤولية تجاه من هم حولك .هذا االعتقاد متجذر في مواصلة أيبك دورها االستراتيجي للمساهمة في تنمية المجتمع من خالل

دعم ومساندة المؤسسات ذات الرؤية الهادفة والفاعلة في قطاعات التعليم والصحة والشباب والمشاريع الريادية والمؤسسات
الخيرية واالنسانية.

الدعم العيني

أحدث األجهزة الطبية والمخبرية
•تقديم أجهزة فحص مخبري فوري مع كافة مستلزماتها لتمكين الطواقم الطبية من فحص وتشخيص المصابين
خالل وقت قصير.

•تجهيز غرف عناية مكثفة بكافة احتياجاتها من األجهزة والمستلزمات الطبية في مراكز الحجر الصحي.
•توفير بدالت واقية مع مستلزماتها للطواقم الطبية والخدمات العسكرية.
•تدريب الطواقم الطبية على استخدام االجهزة وعمل الفحوصات ذات العالقة.
•توفير أجهزة تنفس صناعي لغرف العناية المكثفة في المستشفيات.

سيارات اإلسعاف
•تسليم  6سيارات اسعاف مجهزة بالكامل من نوع  Hyundai-H1لوزارة الصحة الفلسطينية السناد عمل الوزارة
لمكافحة المرض والحد من انتشاره.

تسبب تفشي وباء كورونا وآثاره إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية حادة ،وتطلب التعامل مع الوباء وتداعياته
حشد الموارد وتوحيد الجهود الوطنية ومساندة أبناء شعبنا كجزء من الدور التكاملي والتعاوني لتعزيز التماسك
االجتماعي وصمود المجتمع في وجه هذه الجائحة ،لذلك ضاعفت أيبك في العام  2020ميزانية المسؤولية

االجتماعية ،لتخصص أكثر من نصف هذه الميزانية لدعم الجهود الوطنية في فلسطين و األردن لمكافحة جائحة
فيروس كورونا بحوالي  2مليون دوالر أمريكي.

الطرود الغذائية
•التبرع بأالف الطرود الغذائية إلسناد العائالت المتضررة من الجائحة في فلسطين واألردن.
•توفير الوجبات الغذائية للطواقم الفاعلة في الميدان من أفراد أجهزة األمن واللجان المساندة لها على حواجز
المحبة في مختلف محافظات فلسطين.

الدعم المادي

•الدعم المالي للصناديق الوطنية التي أنشات لهذا الغرض.

•الدعم المالي لعدد من المؤسسات الرسمية والمبادرات الوطنية.

دعم
الجهود الوطنية
لمكافحة جائحة
فيروس كورونا
بحوالي
 2مليون دوالر
امريكي

سالمة كافة الموظفين والعمالء

•إتخاذ التدابير اإلحترازية لحماية كافة موظفي أيبك وعمالئها ومورديها وجمهور المستفيدين من خدماتها

6سيارات
إسعاف

آالف
الطرود الغذائية

ومنتجاتها خالل الجائحة في كل المواقع الجغرافية والفروع ،ومرافق الشركات كالمكاتب ،والمستودعات

ومراكز التوزيع وتحميل البضائع ومراكز البيع وخدمات العمالء بما يشمل المعدات واألدوات واألجهزة وسيارات

أحدث األجهزة
الطبية والمخبرية

الحركة والشاحنات.

•إتخاذ اإلجراءات الوقائية من خالل توفير القفازات الطبية وأقنعة الوقاية ومواد التعقيم في كافة مقرات
شركات المجموعة.

•توزيع مستلزمات الحماية الشخصية (كمامات  )N95على كافة الموظفات والموظفين ،والتعقيم الدوري لكافة
مكاتب ومستودعات وفروع الشركات التابعة.

•حمالت توعوية لنشر الوعي بين المواطنين فيما يتعلق بالوباء ومخاطره على صفحات التواصل االجتماعي.

الدعم المادي
للصناديق الوطنية

38

التقرير السنوي 2020

سالمة كافة
الموظفين
والعمالء

39

األيتام واألسرة واألشخاص
ذوي اإلحتياجات الخاصة

األيتام واألسرة واألشخاص
ذوي اإلحتياجات الخاصة

جمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم الخيرية

جمعية لجنة اليتيم العربي

خصصت أيبك دعم استراتيجي لجمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم الخيرية في طولكرم ،فلسطين لثالث سنوات

قامت أيبك بدعم جمعية لجنة اليتيم العربي في العام  2020وذلك بالمساهمة في تغطية تكاليف الدراسة الجامعية لــ ِ 14

 .2022-2020ويأتي هذا الدعم بهدف مساعدة الجمعية في أداء رسالتها اإلنسانية في مجال دمج أطفال التوحد ومن

طالب جامعي في األردن من خالل برنامج “كفالة طالب” الذي أطلقته الجمعية.

لديهم صعوبات بالتعلم في المجتمع وتنمية القدرات والمواهب االبداعية لديهم.

جمعية لجنة اليتيم العربي ،تأسست في حيفا ،فلسطين عام  ،1940وتم إعادة تأسيسها في األردن عام  ،1949وتعمل على

جمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم هي مؤسسة خيرية إنسانية غير ربحية تأسست عــام  2009في فلسطين.

تمكين الشباب في األردن وفلسطين من خالل تسليحهم بفرص متساوية في التعليم عبر برامجها األساسية ،برنامج بنيان،

تهدف الجمعية للنهوض بهذه الفئة من أطفال التوحد و األطفــال ذوي اإلعاقة في مجاالت الرعاية والتأهيل والتطوير

والذي يشمل تقديم قروض حسنة ومنح لطلبة الجامعات المتفوقين غير المقتدرين مادياً  ،باإلضافة لتقديم دورات وورش

وصوال لتحقيق مبدأ العدالة االجتماعية والمحافظة على الحقوق األساسية ودمجهم في
لمهاراتهم وكذلك التدريب،
ً

عمل لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ،وبرنامج التعليم المهني ،من خالل المدرسة الصناعية الثانوية في القدس.

المجتمع الفلسطيني .تقدم الجمعية خدماتها من خالل مركز وجود لتأهيل األطفال ذوي االضطرابات النمائية ،وهو مركز
تأهيل طبي مرخص رسمياً من وزارة الصحة الفلسطينية.
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قرى األطفال  SOSفلسطين
جمعية ياسمين الخيرية
خصصت أيبك دعم لجمعية ياسمين الخيرية في العام  2020بهدف مساعدة الجمعية في أداء عملها اإلنساني في رعاية
وتأهيل وعالج األشخاص ذوي االعاقة .ويأتي هذا الدعم من منطلق أهمية رسالة الجمعية في إستهداف أطفال التوحد
الذين هم بأمس الحاجة لعمل منهجي وتأهيلي في مرحلة الطفولة.
جمعية ياسمين هي جمعية خيرية أهلية غير ربحية ،تعنى باألشخاص ذوي االعاقة وأطفال التوحد ،تأسست عام 2002
في محافظة رام الله والبيرة ،فلسطين .تقوم الجمعية على رعاية وتأهيل وعالج األشخاص ذوي االعاقة ،وتساهم في
دمجهم في المجتمع المحلي حتى يتمكن الفرد منهم من االعتماد على نفسه في مختلف مناحي الحياة ،حيث تقدم حالياً
خدماتها الى ما يقارب  150طفل وطفلة من ذوي االعاقة.

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 تقوم أيبك منذ العام  ،2016ومن خالل اتفاقية
استراتيجية بتمويل لرعاية عائلة مكونة من سبعة أطفال في قرى االطفال  SOSفلسطين في مدينة بيت لحم.
واستمراراً التفاقية مبادرة روابط الشباب “ ”Youth Linksالتي وقعتها أيبك مع قرى األطفال في العام  ،2019واصلت
أيبك دورها في هذا المجال في العام  2020من خالل عقد دورات تدريبية تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات الالزمة
لتعزيز قدراتهم لإلنخراط في سوق العمل .حيث يتمحور برنامج روابط الشباب في بناء قدراتهم لتمكينهم من االنخراط
في الحياة العامة في المجتمع الفلسطيني كفئة فاعلة ومؤثرة ،وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل خاصة في مجال
اختيار المسار الدراسي والمهني المناسب لهم تمهيداً لدمجهم في سوق العمل في ظل التنافس الشديد على الوظائف
المتوفرة في الشركات الربحية والمؤسسات غير الربحية.
قرى األطفال  SOSفلسطين هي جزء من منظمة قرى األطفال  SOSالدولية والتي تعمل في أكثر من  136دولة حول
العالم ،حيث يرتكز عملها على تقديم خدمات الرعاية األسرية الشاملة والمستدامة لألطفال فاقدي الرعاية األسرية أو
من هم تحت خطر فقدانها ،وذلك 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 أطفال  SOSتفتتح في الشرق األوسط عام .1966
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قرى األطفال  SOSاألردن

جمعية إنعاش األسرة

خصصت أيبك دعم لقرى األطفال  SOSاألردن في العام  2020لمساندتها في أداء عملها اإلنساني في توفير رعاية

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لجمعية إنعاش األسرة ،في رام الله ،فلسطين منذ العام  2016من خالل إتفاقية

متكاملة لألطفال والشباب.

استراتيجية تستمر حتى العام  2021تقوم أيبك من خاللها بدعم عمل الجمعية في مجال الخدمات االنسانية والتنموية.

جمعیة قرى األطفال األردنیة هي جمعیة وطنیة غیر ربحیة تأسست عام  ،1983تقدم الجمعیة الرعایة لما یقارب 250

جمعية إنعاش األسرة جمعية فلسطينية خيرية نسوية تنموية غير ربحية ،تأسست في مدينة البيرة عام  ،1965توفر

عمان وإربد والعقبة ،وفي
طفال من األطفال األیتام وفاقدي السند األسري في  32منزل عائلي في قراھا الثالثة في ّ
ً

الجمعية  105وظيفة لكال الجنسين ( 85%منهم نساء) بدوام كامل ،وما يقارب  85محاضر ومحاضرة غير متفرغين،

بیوت الشباب والشابات التسعة التابعة لها .یستند نموذج الرعایة في قرى األطفال  SOSاألردنية إلى أربعة مبادئ هي:
جو
األم ،األخوة واألخوات ،المنزل والقریة .في كل منزل في القریة ،توفر األم الرعایة لخمسة إلى سبعة أطفال في ٍّ
من الحب والحنان یشبه إلى حد بعید جو العائلة الطبیعي .يمتاز نموذج الرعاية األسرية البديلة في قرى األطفال بتوفير

وتسعى بشكل حثيث لتقديم المزيد من الخدمات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية واألكاديمية .كما وتعمل الجمعية
في مجال حفظ الهوية الفلسطينية من خالل حفظ الموروث الثقافي الفلسطيني ،وكذلك في مجال التعليم االكاديمي
والمهني حيث تخرج مئات من الطالبات والطالب سنويا ممن يدرسون في كلية انعاش االسرة ودائرة التدريب المهني .و

رعاية متكاملة لألطفال والشباب تغطي الجوانب المختلفة من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية

تعمل الجمعية في مجال الخدمات االنسانية والتنموية التي تخدم الفئات االقل حظا والمهمشة في المجتمع ،وسعياً

وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي.

لتحقيق نوعا من االستدامة في خدمات الجمعية ،تمتلك الجمعية  9مشاريع انتاجية وخدماتية توفر فرص عمل للسيدات
من ناحية وتولد بعض الدخل للجمعية من ناحية أخرى بما يساهم في تغطية جزء من مصاريفها التشغيلية.
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جبل النجمة للتأهيل

جمعية عطاء فلسطين

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمركز جبل النجمة للتأهيل في رام الله ،فلسطين منذ العام  ،2017من خالل إتفاقية

تقوم أيبك بتقديم دعم استراتيجي لجمعية عطاء فلسطين الخيرية منذ العام  2018في إطار اتفاقية لمدة ثالث سنوات

استراتيجية تستمر حتى العام  2022تقوم أيبك من خاللها بمساعدة المركز في أداء رسالته اإلنسانية في مجال تأهيل

 2020-2018حيث تم تخصيص الدعم لبرامج الجمعية في قطاع غزة .إضافة الى ذلك ،إستمرت أيبك بتقديم الدعم لبرنامج

ذوي اإلعاقة الذهنية وتدريبهم ودمجهم في المجتمع .ويعكس اهتمام أيبك بتأهيل هؤالء األفراد إيماناً من الشركة

التدريب المهني والتقني للطالب األيتام في قطاع غزة ،إستنادا إلتفاقية قامت بتوقيعها في العام  2019ولمدة سنتين

بتكافؤ الفرص واحترام اآلخر والدفاع عن حقوق اإلنسان.

 ،2020-2019ويهدف البرنامج لدعم الطلبة األيتام والبالغ عددهم  100طالب وطالبة لتمكينهم من مواصلة تعليمهم

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

وبناء قدراتهم وكذلك تحسين فرص العمل لديهم ،من خالل تزويدهم بالمهارات المهنية والتقنية ،وصقل مهاراتهم الفنية
والمساعدة في دمجهم في المجتمع.

والعدالة والمساواة .يدير المركز ثالثة برامج هي برنامج الحضانة الدامجة ،وبرنامج المدرسة وبرنامج التدريب المهني.

جمعية عطاء فلسطين الخيرية جمعية غير ربحية ،غير سياسية ،غير حكومية وغير حزبية ،تعمل في قطاع غزة والقدس

يعمل المركز مع األشخاص ذوي االعاقة الذهنية وأهلهم والمؤسسات المجتمعية والوطنية والحكومية لزيادة وعيهم

وقرى الضفة الغربية القريبة من جدار العزل االسرائيلي .نشأت جمعية عطاء فلسطين الخيرية من رحم معاناة الشعب

بحقوق وقضايا األشخاص ذوي االعاقة ليصبحوا وكالء التغيير لمساندة عملية خلق دولة فلسطينية ومجتمع دامج

الفلسطيني لتلبي احتياجات الشعب المختلفة الرازح تحت االحتالل والحصار وللتخفيف من معاناته حيث نشأت الجمعية من

وحساس لذوي االعاقة .إن المركز هو عضو في العديد من الشبكات والمنتديات التي تمارس الضغط على صناع السياسة

اندماج جمعية جهود غزة التطوعية الغاثة السريعة (عطاء غزة) والتي تأسست في مدينة غزة في العام  ،2003مع جمعية

للمطالبة بحقوق األشخاص ذوي االعاقة وتغيير التوجهات السلبية .ويقدم المركز برامج تخصصية إلى األشخاص ذوي

عطاء فلسطين التطوعية التي تأسست في مدينة رام الله في العام  .2010تعمل الجمعية في العديد من المجاالت

االعاقة الذهنية كالعالج الطبيعي وعالج النطق والفن والرياضة والموسيقى والدراما والسيرك والدبكة والدعم النفسي

اإلغاثية والثقافية ومجال التنمية المستدامة ،كما وتولي الجمعية اهتمام للمناطق المهمشة والفقيرة وتعمل بشكل

واالجتماعي .يعمل المركز مع  81شخص من ذوي اإلعاقة الذهنية من كافة األعمار.

مركز في قطاع غزة حيث تستهدف العائالت الفقيرة واالسر العفيفة وخصوصاً النساء و أطفالهن وأسرهن على حد سواء.
وقد بلغ مجموع المستفيدين من البرامج التي نفذتها جمعية عطاء فلسطين الخيرية خالل  18عام ،ما يزيد عن مليون
مستفيد.
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األيتام واألسرة واألشخاص
ذوي اإلحتياجات الخاصة

األيتام واألسرة واألشخاص
ذوي اإلحتياجات الخاصة

مؤسسة افتح بولس السادس

تكية أم علي

قامت أيبك بتوقيع إتفاقية استراتيجية في العام  2020مع مؤسسة افتح بولس السادس في بيت لحم ،فلسطين لمدة

قامت شركة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة أليبك بدعم جمعية تكية أم علي للعمل التطوعي والخيري في األردن

ثالث سنوات تمتد لغاية عام  .2022وتأتي االتفاقية لدعم المدرسة التابعة للمؤسسة لمساعدتها على أداء رسالتها

ضمن اتفاقية لمدة سنتان  .2021-2020وتأتي االتفاقية لمساعدة الجمعية بتغطية تكاليف الطرود الغذائية الشهرية ل

االنسانية واالجتماعية بتعليم األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة واإلعاقة الخاصة بالسمع والنطق من جميع محافظات

 200عائلة في محافظات جنوب األردن.

الوطن.

سمو األميرة هيا بنت الحسين تخليداً لذكرى والدتها ،جاللة الملكة علياء الحسين،
تأسست تكية أم علي عام  2003على يد ّ

مدرسة افتح بولس السادس هي مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة “الصم وضعاف السمع” .مهمتها إعادة تأهيل األطفال

لتكون أول جمعية غير حكومية من نوعها لمكافحة الفقر الغذائي في األردن والعالم العربي .ومنذ تأسيها ،لم تتوانى تكية

والطلبة الصم والعمل على تطويرهم من الناحية اللغوية واالجتماعية األكاديمية أيضاً  .تأسست المدرسة في فلسطين

خال من الجوع .تدعم تكية أم علي  20,000أسرة في مختلف
أم علي يوماً عن تحقيق رؤيتها المتمثلة في الوصول ألردن ٍ

طفال و طفلة صم حتى الصف السادس .واليوم ،بعد 49
البرنامج التأهيلي السمعي  -النطقي والبرنامج االكاديمي لِ ـ 24
ً

وتقدم تكية أم علي برامج إطعام أخرى مثل:
تحتوي على مواد غذائية تكفي احتياجات أفراد األسرة التغذوية لشهر كامل.
ّ

الثانوية العامة (التوجيهي) .تعتمد المدرسة األسلوب الشفهي “قراءة الشفاه و التدريب السمعي” في تأهيل وتعليم

المحتاجة بطرق تتعدى الدعم الغذائي لتشمل الحفاظ على كرامة اإلنسان والمساعدة في تحسن ظروفه المعيشية

الشخص األصم منذ الصغر (من السنة االولى من عمره/ها ) .و يتم تعليم األصم اللغة ،وقراءة الشفاة باستغالل البقايا

والنفسية بقدر المستطاع.

بناء على رغبة قداسة البابا بولس السادس خالل زيارته لالراضي الفلسطينية المقدسة عام  .1964في  6أيلول  1971بدأ
ً

عاماً  ،تضم المدرسة  190طالباً و طالبة صم من عمر السنة إلى عمر  18سنة؛ أي من مرحلة التدخل المبكر إلى المرحلة

محافظات المملكة عن طريق اعتمادها على برنامج الدعم الغذائي المستدام والذي يقوم على توزيع طرود غذائية شهرية
توفر تكية أم علي  19برنامجاً تطوعياً تهدف لدعم األسر
الرحمن وبرنامج األضاحي .كما ّ
برنامج عابر سبيل وبرنامج موائد ّ

السمعية لديه/ها.
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التعليم

التعليم

مؤسسة دار الطفل العربي -القدس

الدراسات الثنائية -جامعة القدس

سارة األفغاني – مهندسة صناعية في

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمؤسسة دار الطفل العربي منذ العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى

تقدم أيبك دعمها لبرنامج الدراسات الثنائية التابع لجامعة القدس منذ

«في ظل الظروف االقتصادية في فلسطين والتزايد

ثالث مجاالت للبرنامج وهي الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات

من الخرجين ،وفرت لي فرصة الدراسة ضمن نظام

التابعة أليبك خالل دراستهم الجامعية لمدة أربع سنوات.

لماهية التطبيقات الوظيفية العملية والفعلية

العام  ،2021حيث تقدم أيبك منح تعليمية لـ  20فتاة متميزة تدرس في مدرسة دار الطفل العربي في القدس.
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.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية

العام  2016وذلك من خالل استضافة  16طالب/ة خالل دراستهم في

المستمر في أعداد المقبلين على سوق العمل

وإدارة األعمال حيث يحصل الطلبة على فرصة تدريب عملي في الشركات

الدراسات الثنائية القدرة على تكوين صورة أولية

"الدراسات الثنائية" هو النظام الدراسي األول من نوعه في فلسطين

عن طريق االنخراط في بيئة عملية شاملة لجميع

والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي .أطلقت جامعة

القدس "الدراسات الثنائية" في عام  2015بتمويل من الحكومة األلمانية
من خالل مؤسسة 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

النواحي التي تم طرحها خالل فترة الدراسة النظرية.

كما لعبت دوراً مهماً في مساعدتي على بناء نهج
واضح لما أطمح للوصول اليه في المستقبل عن
طريق اإلضافة لشخصيتي وخبراتي التي بدأت تتطور
شيئاً فشيئاً نتيجة الستمرارية هذه العملية .فرصة

العمل في شركة سنيورة للصناعات الغذائية تعد من
أفضل الفرص التي قدمت لي والتي اشعر بامتنان

شديد لحصولي عليها».

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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التعليم

التعليم

جامعة بيرزيت

إنجاز فلسطين

امتداداً للدعم المقدم لجامعة بيرزيت منذ سنوات ،تقوم أيبك ومنذ العام  2018بتقديم منح سنوية لخمسة طالب من

تواصل أيبك دعمها لمؤسسة إنجاز فلسطين منذ العام  2007على المستويين المادي والعيني من خالل كوادر المجموعة

كلية عمر العقاد للهندسة ضمن اتفاقية دعم استراتيجي تمتد لعشر سنوات حتى العام  .2027إضافة الى ذلك ،تقوم

العاملة في شركاتها التابعة كمتطوعين في مؤسسة إنجاز.

أيبك بابتعاث عدد من موظفيها الستكمال دراساتهم العليا للحصول على شهادة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذي.
تصدر الجامعة
التميز وتقديم فرص متكافئة للجميع ،لذلك ،كان الدور األكبر في
تأسست جامعة بيرزيت على مبادئ
ّ
ّ

دولياً على غرار نظيراتها من الجامعات
فلسطينياً  .واستطاعت بفضل ذلك تحصيل مرتبة مرموقة
األكاديمية
للمؤسسات
ّ
ّ
ّ

صر جامعة بيرزيت على
بمجتمع ٍ
العريقة .تتمتع جامعة بيرزيت
نابض بالمعرفة والتعلّ م يسعى دائماً لخدمة الوطن .كما تُ ّ
ٍ

حتل من خالل دورها التنويري والذي يسعى دوماً لخلق مجتمع فلسطيني متعدد الثقافات.
الم ّ
البقاء شوكة في حلق ُ

إنجاز فلسطين هي مؤسسة فلسطينية مستقلة غير حكومية أنشئت عام  ،2007تديرها وترعاها مجموعة من الشركات
الفلسطينية الرائدة الساعية لتعزيز قدرات الشباب الفلسطيني على المساهمة في التنمية االقتصادية .وتوفر إنجاز برامج
يقدمها متطوعون ذوي خبرة إللهام الشباب حول االبتكار في مجال إدارة المشاريع واألعمال .تلعب إنجاز دوراً بارزاً في
خلق وعي اقتصادي مبتكر لدى الشباب على المستوى العالمي ،من خالل عضويتها الفاعلة مع شبكة إنجاز العرب و
.Junior Achievement Worldwide

إضافة الى ذلك ،تعمل بيرزيت بشكل متواصل على مواكبة متطلبات العصر ،وتطلعات  15,000من 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.

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.
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التعليم

التعليم

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

تم افتتاحها في صيف عام  ،2007تتألّ ف من
خاصة
الربح ّ
داخلية ويومية ال تهدف إلى تحقيق ّ
ّ
كينغز أكاديمي هي مدرسة ّ

مؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في فلسطين ولبنان ،تأسست عام  ،2011وتعمل على

تمتد من الصف السابع وحتى الثاني عشر .وتلتزم كينغز أكاديمي التي تقع بالقرب من مدينة مادبا
دراسية
ستة صفوف
ّ
ّ

أمريكي للمرحلتين المتوسطة والثانوية،
دراسي
منهاج
الجامعية من خالل
يؤهل للمرحلة
ّ
األردنية بتهيئة تعليم شامل ّ
ٍ
ٍ
ٍ

سليمة
ٍ
بيئة سكنية
ٍ
وكذلك من خالل برنامج األنشطة المرافقة للمنهاج في الرياضة والفنون وخدمة المجتمع ضمن
طالبا وطالبة من األردن ومن  44دولة من مختلف دول العالم.
وصحية .ويلتحق في كينغز أكاديمي حالياً 583
ٍ
ً
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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 لتاريخه حوالي  5,000طالب/ة ،وبرنامج
األسري والذي يقدم مساعدات مالية رمزية الى ما يزيد عن  300أسرة ،وبرنامج تمكين الشباب والذي يهدف الى
التكافل
ّ

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 والقيادة والريادة

الشباب والقيادة والريادة

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية -مفتاح

غزة سكاي جيكس

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمفتاح منذ العام  ،2017من خالل إتفاقية استراتيجية تستمر حتى العام 2022

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لغزة سكاي جيكش منذ العام  ،2017غزة سكاي جيكس هو مركز للتكنولوجيا

وتقوم أيبك من خاللها بدعم برنامج “تقوية القيادات الفلسطينية الشابة” الذي ُيعنى بتمكين وبناء قدرات القيادات

والتعليم يدعم رواد األعمال ومطوري البرمجيات في غزة ،فلسطين .تعد غزة سكاي جيكس أفضل مكان للعمل الجماعي،

الشابة وتعزيز دورها على جميع المستويات لتعلب دوراً مؤثراً في عملية التنمية المستدامة.

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية -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،
والمعمق ،والتبادل الحر للمعلومات واألفكار ،عالوة على التشبيك المحلي والدولي.
تتبنى مفتاح آليات الحوار الفعال
َّ

وأحد أهدافها االستراتيجية هو تعزيز الحكم الصالح في فلسطين من خالل تعزيز مشاركة النساء والشباب في وضع

مسرعة أعمال ما قبل االستثمار ،ومركز للتعليم التكنولوجي في فلسطين .تهدف غزة سكاي جيكس إلى بناء بيئة
وأبرز
ّ

تكنولوجية في فلسطين يمكنها التنافس عالمياً في مجاالت الشركات التقنية الناشئة وفرص 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  4.4مليون دوالر عبر العمل عبر االنترنت وعلى تدريب وتعليم أكثر من 10000
شخص في مجاالت التكنولوجيا وادارة األعمال ،كما نجحت في تسهيل استالم الشركات الفلسطينية ألموالهم عن طريق
االنترنت.

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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الصحة والرعاية الطبية

الصحة والرعاية الطبية

جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان

مركز الحسين للسرطان

تقوم أيبك بتقديم دعم استراتيجي لجمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان منذ العام  2018في إطار اتفاقية

تقوم شركة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة أليبك بتقديم الدعم لمركز الحسين للسرطان في األردن منذ عدة سنوات.

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 .تتمثل رؤية
الجمعية 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.

واستمرت شركة أيبك بدعم صندوق خير في عام  2020والذي تأسس في العام  2019لدعم إقامة المرضى الفلسطينيين

في مركز الحسين للسرطان إيمانا برسالته التي تهدف لتغطية تكاليف السكن لمرضى السرطان الفلسطينيين ممن يتم

تحويلهم من ِقبل وزارة الصحة الفلسطينية للعالج في مركز الحسين للسرطان ،وذلك كون العديد من المرضى األقل حظاً

ّ
يتعثر عالجهم نظراً لعدم قدرتهم على تأمين تكاليف اإلقامة قرب مكان العالج.

حامال اسم الملك الراحل الحسين بن طالل ،طيب الله ثراه ،الذي واجه السرطان
تأسس مركز الحسين للسرطان عام 2001
ً

بإيمان وشجاعة وكرامة .ويعمل بهدف توفير أحدث عالج شمولي لآلالف من مرضى السرطان األطفال والكبار الذين

يطرقون بابه من األردن والوطن العربي .وبخبرة تزيد عن  17عاماً  ،أصبح مفخرة لألردن ومنارة شرق أوسطية متخصصة
في مكافحة وعالج مرض السرطان .أصبح المركز رائداً باعتباره الوحيد في الشرق األوسط المعتمد دولياً كمركز متخصص
في عالج السرطان بصورة محددة ،وبات الوجهة األولى التي يقصدها مرضى السرطان األطفال والبالغين من جميع دول
الشرق األوسط.
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الصحة والرعاية الطبية

الصحة والرعاية الطبية

جمعية مؤسسة المالذ للرعاية االنسانية

جمعية مرضى السرطان الخيرية

قامت شركة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة أليبك بتقديم دعم إستراتيجي لجمعية مؤسسة المالذ للرعاية االنسانية

تقوم أيبك بتقديم الدعم لجمعية مرضى السرطان الخيرية منذ العام  2018في إطار اتفاقية استراتيجية لمدة ثالث

في األردن ضمن اتفاقية لمدة عامان  .2021-2020وتأتي االتفاقية لمساعدة الجمعية في عملها االنساني بتقديم الدعم

سنوات  ،2020-2018تقوم أيبك خاللها بالمساهمة في تمويل جهاز التصوير الشعاعي ثالثي االبعاد للكشف المبكر عن

النفسي واالجتماعي والعاطفي للمرضى في المراحل المتقدمة من مرض العضال.

سرطان الثدي.

جمعية مؤسسة المالذ للرعاية االنسانية هي جمعية تطوعية غير ربحية تقدم الدعم الشامل والرعاية المنزلية للمرضى

تأسست جمعية مرضى السرطان الخيرية في مدينة الخليل ،فلسطين في العام  ،2015بهدف تقديم خدمات متميزة

في المراحل المتأخرة من مرض العضال وهي األولى من نوعها في الشرق األوسط  ،تأسست في األردن في العام .1993

ومتطورة للمواطنين باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات في الكشف المبكر عن مرض السرطان ،إضافة إلى تثقيف

وتعتبر نشاطات المؤسسة ،والتي تتبنى فلسفة ومفاهيم الرعاية التلطيفية ،مدخل رعاية متكامل لألشخاص المصابين

ونشر الوعي ومعالجة مرضى السرطان ،وكذلك تقديم الخدمات المساندة في دعم برامج التّ وعية والوقاية والتّ عاون مع

بمرض عضال في المراحل المتقدمة منه ،والهدف منه تحسين نوعية الحياة بغض النظر عن مدتها ،حيث ترتكز هذه الرعاية

بقية الجمعيات الخيرية الموجودة في فلسطين التي تعنى بالمرض ،باإلضافة الى دعم برامج تشخيص وعالج المرضى.

على السيطرة على األلم والعالمات والعوارض المصاحبة له ثم الرعاية النفسية واالجتماعية والروحية لمساعدة المرضى
على عيش أيامهم األخيرة بكرامة قدر المستطاع متحررين من األلم والمعاناة.
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الثقافة والتراث

مجاالت دعم أخرى
قامت أيبك وشركاتها التابعة في العام  2020بتقديم الدعم المادي والعيني لعدد آخر من المؤسسات
نذكر منها:
•اتحاد الصناعات الفلسطينية
•جمعية حماية القدس
•االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
•جمعية إبداع الخيرية
•منتدى بيت المقدس
•الدفاع المدني الفلسطيني
•بلديات ومجالس قروية
•منح  Cheveningللماجستير
•جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

•منتدى اإلبداع والتميز

تقوم أيبك بتقديم الدعم لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية منذ العام  2016في إطار شراكة استراتيجية للمساهمة في

•مدارس وجامعات مختلفة

الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني.

•مراكز ونوادي رياضية وشبابية وثقافية

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية هي جسم فني مستقل ،غير ربحي ،يعتمد باألساس على جهود المتطوعين ،أسست

•عدد من المؤسسات التي تعمل على زيادة الوعي العام حول الجوانب االجتماعية واالقتصادية

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،

والثقافية في فلسطين.

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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