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والتزام دائم
المسؤولية االجتماعية ...دو ٌر فاعل،
ٌ

 830ألف دوالر حجم االستثمار في المسؤولية
االجتماعية في العام 2016
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 بتقدمي الدعم واال�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 الفل�سطيني من �أجل
م�ساعدتها على �أداء ر�سالتها .وقد كان العام  2016عام ًا حاف ًال بتوقيع ال�شراكات اال�سرتاتيجية ،حيث بلغ جممل الدعم
املقدم من �أيبك وجمموعة �شركاتها خالل هذا العام حوايل � 830ألف دوالر �أمريكي.
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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 .كما قامت �أيبك باالحتفال
بالعام اجلديد مع العائلة التي تقوم برعايتها وقدمت الهدايا للأطفال بهذه املنا�سبة.
وقرى الأطفال  SOSالدولية هي منظمة ت�ضم �أكرث من  134جمعية لقرى الأطفال  SOSيف جميع �أنحاء العامل .توفر منازل مليئة باملحبة وجو عائلي
للأطفال الذين فقدوا الرعاية الأبوية والذين يواجهون خماطر فقدان هذه الرعاية .كما وتدعم  SOSالأ�سر التي متر يف ظروف معي�شية �صعبة من
خالل تقدمي خدمات الرعاية والتعليم وال�صحة.
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دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

جبل النجمة للتأهيل

قامت �أيبك بالإعالن عن تقدمي الدعم اال�سرتاتيجي ملركز جبل النجمة للت�أهيل لثالث �سنوات وي�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.
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.

جمعية إنعاش األسرة

قامت �أيبك يف العام  2016بتوقيع اتفاقية دعم ا�سرتاتيجي جلمعية �إنعا�ش الأ�سرة ملدة ثالث �سنوات  2018-2016مل�ساعدتها على �أداء ر�سالتها
الوطنية واالجتماعية والإن�سانية .وجمعية �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 نهج ًا يف م�سرية عملها لتحقيق
�أهداف خريية وطنية 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.
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الشباب والقيادة

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية -مفتاح

عقدت �أيبك �شراكة ا�سرتاتيجية مع مفتاح ملدة ثالث �أعوام لدعم 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.
ومفتاح 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 يف املجتمع الفل�سطيني
مبكوناته املختلفة ،والت�أثري يف الر�أي الر�سمي والعام املحلي والدويل جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،و�أحد �أهدافها اال�سرتاتيجية هي متكني مكونات املجتمع
القيادية من امل�شاركة يف تعزيز الدميقراطية واحلكم ال�صالح ،ورفع الوعي املجتمعي جتاه حقوق املواطنة ال�صاحلة وواجباتها.
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الشباب والتعليم

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.
ومت ّ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 .وبد�أت 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  1,800طالب/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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برنامج الدراسات الثنائية -جامعة القدس

و ّقعت �أيبك يف �شهر �أيار  2016مذكرة تفاهم مع جامعة القد�س �ضمن برنامج الدرا�سات الثنائية للجامعة ال�ست�ضافة ع�شرة طالب يف ثالث جماالت
يوفرها الربنامج وهي الهند�سة الكهربائية وتكنولوجيا املعلومات و�إدارة الأعمال موزعني على �شركاتها التابعة وهي �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية،
�شركة يونيبال للتجارة العامة ،ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت (نابكو) ،ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق (برافو) ،ال�شركة
الفل�سطينية لل�سيارات� ،شركة التوريدات واخلدمات الطبية ،و�شركة �سكاي للدعاية والإعالن والعالقات العامة و�إدارة احلدث.
ويهدف برنامج الدرا�سات الثنائية ،وهو النظام الدرا�سي الأول من نوعه يف فل�سطني وال�شرق الأو�سط والذي قامت ب�إطالقه جامعة القد�س بدعم من
احلكومة الأملانية مطلع العام � ،2015إىل توفري فر�ص عمل لل�شباب الفل�سطيني بعد التخرج من ناحية وم�ساعدة القطاع اخلا�ص يف احل�صول على
موظفني ذوي كفاءة من ناحية �أخرى ويعمل على نقل التجربة الأملانية الناجحة يف هذا املجال .ويجمع الربنامج ما بني الدرا�سة النظرية والتطبيق
العملي للم�ساهمة يف رفع امل�ستوى املهني لدى ال�شباب الفل�سطيني وج�سر الفجوة بني خمرجات التعليم الأكادميي واحتياجات ومتطلبات �سوق العمل
الفل�سطيني ،حيث يوفر الربنامج فر�صة مميزة للطلبة للتعلم والتطبيق العملي يف �إحدى ال�شركات الفل�سطينية املتخ�ص�صة ال�شريكة على مدار �سنوات
البكالوريو�س.

كينغز أكاديمي

تقوم �أيبك بتقدمي الدعم للطلبة املميزين من فل�سطني للدرا�سة يف كينغز �أكادميي يف الأردن منذ العام .2014
وكينغز �أكادميي هي مدر�سة خا�صة داخلية ويومية غري ربحية مت افتتاحها يف �صيف عام  2007يف الأردن .تت�ألف من �ستة �صفوف درا�سية متتد
أمريكي للمرحلتني
منهاج
من ال�صف ال�سابع �إىل الثاين ع�شر .وتلتزم كينغز �أكادميي بتهيئة تعليم �شامل ي�ؤهل للمرحلة اجلامعية من خالل
ٍ
درا�سي � ٍ
ٍ
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  640طالب ًا وطالبة من الأردن ومن �أكرث من  42دولة من خمتلف دول 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 ،ت�أ�س�ست عام  ،2011تعمل 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 برناجمان :برنامج الطالب املخ�ص�ص لتقدمي منح للطلبة ويتم حتويل املنح مبا�شرة اىل ح�سابات
اجلامعات وي�ستفيد حالي ًا من الربنامج  1290طالب ،وقد بلغ عدد اخلريجني ممن ا�ستفادوا من منح
أ�سري وتقوم فكرته على خلق ج�سر
امل�ؤ�س�سة ما يقارب  1000طالب .والربنامج الثاين يهدف للتكافل ال ّ
للتوا�صل الدائم واملبا�شر بني العائالت املتربعة وامل�ستفيدة لتعزيز العالقات .وا�ستفاد من الربنامج 700
عائلة حتى نهاية عام .2016

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.
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المدرسة األمريكية الدولية في غزة

قامت �أيبك يف العام  2016بتقدمي الدعم للمدر�سة الأمريكية الدولية يف غزة مل�ساعدتها يف تقدمي خدماتها للطلبة و�أداء دورها على �أكمل وجه.
وت�أ�س�ست املدر�سة الأمريكية الدولية يف غزة عام  2000لتوفري التعليم االبتدائي والإعدادي والثانوي للطلبة ووفق ًا للمناهج الأمريكية ( )SATوت�أهيلهم
لاللتحاق باجلامعات الأمريكية والكندية والربيطانية والرتكية �إ�ضافة اىل عدد من اجلامعات العربية.

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.

الصحة والرعاية الطبية

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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الحفاظ على الموروث الثقافي في فلسطين

مهرجانات ثقافية
قامت �أيبك يف العام  2016بدعم القطاع الثقايف يف فل�سطني 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  2016بتقدمي الرعاية ملهرجان فل�سطني الدويل والذي عقدت فعالياته يف عدة مدن فل�سطينية هي رام اهلل
وغزة والقد�س وجنني واخلليل.
كما قامت �أيبك برعاية ومهرجان وادي ال�شعري اخلام�س للثقافة وال�سياحة والفنون املقام يف عنبتا يف حمافظة طولكرم.

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

قامت �أيبك بتوقيع اتفاقية رعاية ملدة ثالث �سنوات  2018-2016لفرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية.
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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الريادة

صدر فلسطين -مركز التجارة الفلسطيني بال تريد
جائزة ُم ّ

قامت �أيبك وللعام الثاين على التوايل بتقدمي الدعم والرعاية جلائزة ُم�صدّر فل�سطني والذي يتم بتنظيم من مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد.
وقامت �أيبك برعاية جائزة فئة املُ�صدِّ ر الواعد ّ
والطموح خالل فعاليات جائزة ُم�صدّر فل�سطني للعام  .2016وت�أتي هذه ال�شراكة والرعاية مع بال تريد
بهدف تنمية ال�صادرات الفل�سطينية ومتكني املنتج الفل�سطيني من الو�صول �إىل الأ�سواق الإقليمية والعاملية .كما تهدف �إىل دعم وت�شجيع ر ّواد الأعمال
للو�صول �إىل العاملية اميان ًا من �أيبك ب�أن املُنتَج الفل�سطيني قاد ٌر على املناف�سة على م�ستوى العامل.

سوزان الهوبي -تسلق قمة جبل دنالي

قامت �أيبك برعاية مت�سلقة اجلبال الفل�سطينية �سوزان الهوبي يف ت�سلق قمة جبل دنايل الذي يبلغ ارتفاعه  6,144مرت ،وهي بذلك �أول �سيدة ت�صل
اىل �سابع �أعلى قمة جبال يف العامل.
و�سوزان الهوبي هي �أول �سيدة عربية و�صلت قمة �أفر�ست التي ترتفع  8,848مرت عن �سطح الأر�ض .وا�ستغرقت الهوبي نحو  51يوم ًا يف ت�سلق جبل
�إيفر�ست �ضمن فريق م�ؤلف من �أربعة �أ�شخا�ص متكن ثالثة منهم الو�صول اىل القمة بنجاح .وتت�سم الهوبي بروح املبادرة واملغامرة والتحدي حيث �أنها
بد�أت بالت�سلق منذ العام  2002وو�صلت اىل �أعلى �سبع قمم جبال يف العامل حتى الآن.
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مجاالت دعم أخرى
قامت �أيبك و�شركاتها التابعة يف العام  2016بتقدمي الدعم املادي والعيني للعديد من اجلهات ونذكر منها:
•اجلمعية اخلريية لل�صم
•مدر�سة دار الأيتام ال�صناعية
•االحتاد الفل�سطيني العام للأ�شخا�ص ذوي االعاقة
•جمعية �أ�صدقاء بريزيت
•جمعية �إبداع اخلريية
•�صندوق الرجاء امل�سيحي
•بلدية بيتونيا
•جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني
•م�ؤ�س�سة نهر الأردن
•ك�أ�س العامل لل�سيدات حتت � 17سنة -الأردن ()FIFA
•م�شاركة عدد من طالب جامعة بريزيت يف م�سابقة  Hult Prizeالدولية
•متويل بحث يف جمال التعليم العايل
•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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