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المسؤولية االجتماعية

 واجب وطني وإنساني...واستثمار طويل المدى 

أيبك تستثمر %6.7 من صافي أرباحها للعام 2021 في المسؤولية اإلجتماعية 
بقيمة بلغت 2.55 مليون دوالر أمريكي

واصلــت مجموعــة أيبــك مســاندتها للمجتمعــات التــي تعمــل بهــا مــن خــال دعمهــا المتواصــل والســَباق للمؤسســات ذات 
الرؤيــة الهادفــة والفاعلــة فــي المجــاالت الخيريــة واالنســانية التــي تعنــى باأليتــام وذوي االحتياجــات الخاصــة واألســر العفيفــة 
ومؤسســات قطاعــات التعليــم والصحــة والشــباب والمشــاريع الرياديــة، حيــث تــم تقديــم الدعــم المــادي والعينــي والمعنــوي ألكثــر 
مــن ســبعين مؤسســة فــي العــام 2021 بقيمــة بلغــت 2.55 مليــون دوالر أمريكــي، مــا نســبته %6.7 مــن صافــي أربــاح الشــركة.

ــة المشــاركة فــي العطــاء كواجــب  ــق أهمي ــة مــن منطل ــي برنامــج أيبــك االســتراتيجي و الفاعــل فــي المســؤولية االجتماعي ويأت
وطنــي وإنســاني واســتثمار طويــل المــدى كمســاهمة فــي تحقيــق االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة وبناء وتمكيــن مجتمعات 

قــادرة علــى االســتمرار فــي ظــل كافــة الظــروف والتحديــات. 
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المورافيــة  الكنيســة  مؤسســات  أحــد  هــو  للتأهيــل  النجمــة  جبــل  مركــز 
العالميــة يســاهم فــي تأميــن حيــاة كريمة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنية 
والتفعيــل  والتوعيــة  والدمــج  والتدريــب  التأهيــل  خدمــات  تقديــم  عبــر 
المجتمعــي علــى أســاس المحبــة والكرامــة والعدالــة والمســاواة. يديــر 
المدرســة  وبرنامــج  الدامجــة،  الحضانــة  برنامــج  هــي  برامــج  أربــع  المركــز 
وبرنامــج التدريــب المهنــي وبرنامــج التفعيــل المجتمعــي. يعمــل المركــز 
مــع األشــخاص ذوي االعاقــة الذهنيــة وأهلهــم والمؤسســات المجتمعيــة 
وعيهــم  لزيــادة  والمــدارس  المحليــة  والمجالــس  والحكوميــة  والوطنيــة 
بحقــوق وقضايــا األشــخاص ذوي االعاقــة والدمــج ليصبحــوا وكاء التغييــر 
لمســاندة عمليــة خلــق مجتمــع دامــج وحســاس لــذوي االعاقــة. إن المركــز 
هــو عضــو فــي العديــد مــن الشــبكات والمنتديــات التــي تمــارس الضغــط 
علــى صنــاع السياســة للمطالبــة بحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة وتغييــر 
التوجهــات الســلبية. ويقــدم المركــز برامــج تخصصيــة إلــى األشــخاص ذوي 
والرياضــة  والفــن  النطــق  وعــاج  الطبيعــي  كالعــاج  الذهنيــة  االعاقــة 
والموســيقى والدرامــا والســيرك والدبكــة والدعــم النفســي واالجتماعــي. 
يعمــل المركــز مــع 90 شــخص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة مــن الطفولــة 

المبكــرة وحتــى ســن 40.

االشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2017
مســاعدة المركــز فــي أداء رســالته 
تأهيــل  مجــال  فــي  اإلنســانية 
ذوي اإلعاقــة الذهنيــة وتدريبهــم 

المجتمــع فــي  ودمجهــم 

االحتياجات الخاصة من 
ذوي اإلعاقة الذهنية

جبل النجمة للتأهيل
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مدرســة افتــح بولــس الســادس هــي مدرســة لــذوي االحتياجــات الخاصــة 
“الصــم وضعــاف الســمع”. مهمتهــا إعــادة تأهيــل األطفــال والطلبــة الصــم 
والعمــل علــى تطويرهــم مــن الناحيــة اللغويــة واالجتماعيــة األكاديميــة 
أيضــًا. تأسســت المدرســة فــي فلســطين بنــاًء علــى رغبــة قداســة البابــا 
بولــس الســادس خــال زيارتــه لاراضــي الفلســطينية المقدســة عــام 1964. 
فــي 6 أيلــول 1971 بــدأ البرنامــج التأهيلــي الســمعي - النطقــي والبرنامــج 
ِلـــ 24 طفــًا و طفلــة صــم حتــى الصــف الســادس. واليــوم،  االكاديمــي  
ــة صــم مــن عمــر الســنة  ــًا و طالب بعــد 49 عامــًا، تضــم المدرســة 186 طالب
إلــى عمــر 18 ســنة؛ أي مــن مرحلــة التدخــل المبكــر إلــى المرحلــة الثانويــة 
العامــة )التوجيهــي(. تعتمــد المدرســة األســلوب الشــفهي “قــراءة الشــفاه 
و التدريــب الســمعي” فــي تأهيــل وتعليــم الشــخص األصــم منــذ الصغــر )مــن 
الســنة االولــى مــن عمره/هــا (. و يتــم تعليــم األصــم اللغــة، وقــراءة الشــفاة 

ــا الســمعية لديه/هــا. باســتغال البقاي

االشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2020
بإعــادة  المدرســة  مســاعدة 
الصــم  والطلبــة  األطفــال  تأهيــل 
واكاديميــًا  لغويــًا  وتطويرهــم 

عيــًا جتما ا و

االحتياجات الخاصة من 
ذوي اإلعاقة الخاصة 

بالسمع والنطق

مؤسسة افتح بولس السادس  
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عــام  ربحيــة، تأسســت  أهليــة غيــر  ياســمين هــي جمعيــة خيريــة  جمعيــة 
2002 فــي محافظــة رام اللــه والبيــرة، فلســطين. تقــوم الجمعيــة برعايــة 
وتأهيــل وعــاج أطفــال التوحــد و ذوي االعاقــة، وتســاهم فــي دمجهــم 
فــي المجتمــع المحلــي حتــى يتمكــن الفــرد منهــم مــن االعتمــاد علــى نفســه 
فــي مختلــف مناحــي الحيــاة، وتقــدم حاليــًا خدماتهــا الــى مــا يقــارب 150 

ــة. طفــل وطفل

االشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة

 
 

 
 

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2020
أداء  فــي  الجمعيــة  مســاعدة 
رعايــة  فــي  اإلنســاني  عملهــا 
التوحــد  أطفــال  وعــاج  وتأهيــل 
و ذوي االعاقــة مــن خــال عمــل 
مرحلــة  فــي  وتأهيلــي  منهجــي 

لــة لطفو ا

أطفال التوحد واألطفــال 
ذوي اإلعاقة

 
 

جمعية ياسمين الخيرية
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جمعيــة تأهيــل أطفــال التوحــد وصعوبــات التعلــم هــي مؤسســة خيريــة 
لــدى وزارة  2009 وســجلت رســميا  عــــام  ربحيــة، تأسســت  إنســانية غيــر 
الداخليــة الفلســطينية وتتبــع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة كجهــة اختصــاص 
االجتماعــي  و  الخيــري  المجــال   فــي  الجمعيــة  تعمــل  لهــــا.  وإشــراف 
التوحــد واألطفــــال ذوي  بأطفــال  تعنــى  ، حيــث  الصحــي  واألكاديمــي و 
الرعايــة والتأهيــل لهــم وتطويــر مهاراتهــم  اإلعاقــة. مــن خــال تقديــم  
االجتماعيــة  العدالــة  لمبــدأ  أفضــل  تحقيــق  أجــل   مــن  التدريــب  وكذلــك 
المجتمــع  فــي  اندماجهــم  وتســهيل  األساســية  الحقــوق  وحمايــة 
الفلســطيني. تقــدم الجمعيــة خدماتهــا مــن خــال “مركــز وجــود”، وهــو 

الفلســطينية. الصحــة  وزارة  مــن  مرخــص  طبــي  تأهيــل  مركــز 

االشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2020
مساندة الجمعية في أداء 

رسالتها اإلنسانية لدمج أطفال 
التوحد ومن لديهم صعوبات 
بالتعلم في المجتمع وتنمية 
القدرات والمواهب االبداعية 

لديهم

أطفال التوحد واألطفــال 
ذوي اإلعاقة

جمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات 
التعلم الخيرية  
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منظمــة قــرى األطفــال SOS فلســطين منظمــة غيــر ربحيــة مســجلة فــي 
فلســطين كجــزء مــن قــرى األطفــال SOS العالميــة والتــي تعمــل فــي أكثــر 
العالــم بشــكل أساســي لتقديــم خدمــات  136 دولــة واقليــم حــول  مــن 
الرعايــة البديلــة لألطفــال الذيــن فقــدوا الرعايــة األســرية أو مــن هــم تحــت 
خطــر فقدانهــا، وذلــك مــن خــال توفيــر بيــوت داخــل القــرى يعيشــون فيهــا 
مــع أم بديلــة تقــوم برعايتهــم إلــى جانــب أخــوة وأخــوات فــي جــو أســري 
ُمحــب. كمــا نعمــل بالتعــاون مــع المجتمعــات المحليــة والجهــات الحكومية، 
والمنظمــات األخــرى مــن خــال برنامــج تمكيــن األســر لمســاعدة و تمكيــن 
األســر الفقيــرة والهشــة فــي حمايــة أطفالهــم و بنــاء قدراتهــم ورعايتهــم 
و توفيــر المســتلزمات التعليميــة والدعــم الصحــي والنفســي واالجتماعــي 
اضافــة الــى المســاعدة فــي إنشــاء المشــاريع المــدرة للدخــل لهــذه األســر.

األيتام واألسر العفيفة

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2016
مساندة المؤسسة 

ونشاطاتها، وكذلك كفالة 
عائلة مكونة من سبعة 

أطفال في قرى االطفال 
SOS فلسطين في مدينة 

بيت لحم

األطفال الذين فقدوا 
الرعاية األسرية أو من هم 

تحت خطر فقدانها في 
فلسطين

قرى األطفال SOS فلسطين  SOS CHILDREN’S 
VILLAGES
PALESTINE
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جمعیــة قــرى األطفــال األردنیــة هــي جمعیــة وطنیــة غیــر ربحیــة تأسســت 
عــام 1983، تقــدم الرعایــة لمــا یقــارب 250 طفــًا مــن األطفــال األیتــام 
وفاقــدي الســند األســري فــي 32 منــزل عائلــي فــي قراھــا الثاثــة فــي 
عّمــان وإربــد والعقبــة، وفــي بیــوت الشــباب والشــابات الثمانيــة التابعــة لها. 
یســتند نمــوذج الرعایــة إلــى أربعــة مبــادئ هــي: األم، األخــوة واألخــوات، 
المنــزل والقریــة. فــي كل منــزل فــي القریــة، توفــر األم الرعایــة لخمســة إلــى 
ســبعة أطفــال فــي جــوٍّ مــن الحــب والحنــان یشــبه إلــى حــد بعیــد جــو العائلــة 
األطفــال  قــرى  فــي  البديلــة  األســرية  الرعايــة  نمــوذج  يمتــاز  الطبیعــي. 
بتوفيــر رعايــة متكاملــة لألطفــال والشــباب تغطــي الجوانــب المختلفــة مــن 
رعايــة وأمــن غذائــي ومســكن وتعليــم ورعايــة صحيــة ونفســية وتمكيــن 

ــة ودمــج مجتمعــي. وأمــن اقتصــادي وحماي

األيتام واألسر العفيفة

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2020
تغطية قيمة الرسوم الدراسية 

في مدارس أردنية لخمسة 
عشر طفًا من أطفال الجمعية، 

بهدف تحسين فرصهم في 
الحياة وتمكينهم من االندماج 

في المجتمع

األطفال الذين فقدوا الرعاية 
األسرية أو من هم تحت خطر 

فقدانها في االردن

قرى األطفال SOS األردن 



41

جمعيــة إنعــاش األســرة جمعيــة فلســطينية خيريــة نســوية تنمويــة غيــر 
ربحيــة، تأسســت فــي مدينــة البيــرة عــام 1965، توفــر الجمعيــة 83 وظيفــة  
ــدوام كامــل، ومــا يقــارب 85 محاضــر  لــكا الجنســين )%85 منهــم نســاء( ب
مــن  المزيــد  لتقديــم  حثيــث  بشــكل  وتســعى  متفرغيــن،  غيــر  ومحاضــرة 
الخدمــات اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة واألكاديمية.كمــا وتعمــل 
الجمعيــة فــي مجــال حفــظ الهويــة الفلســطينية مــن خــال حفــظ المــوروث 
الثقافــي الفلســطيني، وكذلــك فــي مجــال التعليــم االكاديمــي والمهنــي 
حيــث تخــرج مئــات مــن الطالبــات والطــاب ســنويا ممــن يدرســون فــي 
كليــة انعــاش االســرة ودائــرة التدريــب المهنــي. و تعمــل الجمعيــة فــي 
مجــال الخدمــات االنســانية والتنمويــة التــي تخــدم الفئــات االقــل حظــا فــي 
ــة،  ــق نوعــا مــن االســتدامة فــي خدمــات الجمعي المجتمــع، وســعيًا لتحقي
تمتلــك الجمعيــة 9 مشــاريع انتاجيــة وخدماتيــة توفــر فــرص عمــل للســيدات 
مــن ناحيــة وتولــد بعــض الدخــل للجمعيــة مــن ناحيــة أخــرى بمــا يســاهم فــي 

تغطيــة جــزء مــن مصاريفهــا التشــغيلية.

األيتام واألسر العفيفة

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2016
مساندة الجمعية في عملها 
في مجال الخدمات االنسانية 

السيدات والفئات االقل والتنموية
حظا في المجتمع

جمعية إنعاش األسرة
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جمعيــة عطــاء فلســطين الخيريــة جمعيــة غيــر ربحيــة، غيــر سياســية، غيــر 
حكوميــة وغيــر حزبيــة، تعمــل فــي قطــاع غــزة والقــدس وقــرى الضفــة 
عطــاء  جمعيــة  نشــأت  االســرائيلي.  العــزل  جــدار  مــن  القريبــة  الغربيــة 
فلســطين الخيريــة مــن رحــم معانــاة الشــعب الفلســطيني لتلبــي احتياجــات 
الشــعب المختلفــة الــرازح تحــت االحتــال والحصــار وللتخفيــف مــن معاناتــه 
ــة  حيــث نشــأت الجمعيــة مــن اندمــاج جمعيــة جهــود غــزة التطوعيــة الغاث
الســريعة )عطــاء غــزة( والتــي تأسســت فــي مدينــة غــزة فــي العــام 2003، 
مــع جمعيــة عطــاء فلســطين التطوعيــة التــي تأسســت فــي مدينــة رام اللــه 
فــي العــام 2010. تعمــل الجمعيــة فــي العديــد مــن المجــاالت اإلغاثيــة 
والثقافيــة ومجــال التنميــة المســتدامة، كمــا وتولــي الجمعيــة اهتمــام 
للمناطــق الفقيــرة وتعمــل بشــكل مركــز فــي قطــاع غــزة حيــث تســتهدف 
العائــات الفقيــرة واالســر العفيفــة وخصوصــًا النســاء و أطفالهــن وأســرهن 
علــى حــد ســواء. وقــد بلــغ مجمــوع المســتفيدين مــن البرامــج التــي نفذتهــا 
مليــون  عــن  يزيــد  مــا  عــام،   18 خــال  الخيريــة  فلســطين  عطــاء  جمعيــة 

مســتفيد.

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2018

مساندة برامج الجمعية اإلغاثية 
و برنامج التدريب المهني 

والتقني للطاب والذي إستفاد 
منه 200 طالب/ة من األيتام 

واألسر العفيفة، وكذلك رعاية 
مشروع الدعم النفسي لألطفال 
المتضررين في قطاع غزة والذي 

شمل 1000 طفل وأم

األيتام واألسر العفيفة 
والفئات االقل حظا في 

قطاع غزة

جمعية عطاء فلسطين

األيتام واألسر العفيفة
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األيتام واألسر العفيفة

تأسســت تكيــة أم علــي عــام 2003 علــى يــد ســّمو األميرة هيا بنت الحســين 
تخليــدًا لذكــرى والدتهــا المغفــور لهــا، جالــة الملكــة عليــاء الحســين، لتكــون 
أول جمعيــة غيــر حكوميــة مــن  نوعهــا لمكافحــة الفقــر الغذائــي فــي األردن 
والعالــم العربــي. ومنــذ تأسيســها، لــم تتوانــى تكيــة أم علــي يومــًا عــن 

تحقيــق رؤيتهــا المتمثلــة فــي الوصــول ألردن خــاٍل مــن الجــوع. 

 20,000 إلــى  تقــوم تكيــة أم علــي بإيصــال الدعــم الغذائــي المســتدام  
أســرة محتاجــة تعيــش تحــت خــط الفقــر الغذائــي فــي مختلــف محافظــات 
ويحتــوي كل طــرد  الشــهرية،  الغذائيــة  الطــرود  برنامــج  المملكــة ضمــن 
علــى 19 مــادة غذائيــة تكفــي احتياجــات جميــع أفــراد األســرة التغذويــة 
لشــهر كامــل. وتقــّدم تكيــة أم علــي برامــج إطعــام أخــرى مثــل: برنامــج عابــر 
ســبيل وبرنامــج موائــد الّرحمــن وبرنامــج األضاحــي. كمــا توّفــر تكيــة أم علــي 
عــدد مــن البرامــج التطوعيــة  التــي تهــدف لدعــم األســر المحتاجــة بطــرق 
تتعــدى الدعــم الغذائــي لتشــمل الحفــاظ علــى كرامــة األســر المســتفيدة 

والمســاعدة فــي تحســين ظروفهــم المعيشــية والنفســية.

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2020
تغطية تكاليف الطرود 

الغذائية الشهرية ل 200 
عائلة في محافظات جنوب 

األردن
األسر العفيفة التي تعيش 
تحت خط الفقر الغذائي في 

االردن

تكية أم علي
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تأسســت مؤسســة دار الطفــل العربــي فــي مدينة القدس فــي العام 1948 
مــن قبــل المرحومــة الســيدة هنــد الحســيني الرائــدة فــي العمــل التطوعــي 
واالجتماعــي. وهــي مــن المؤسســات الرائــدة فــي العمــل المجتمعــي فــي 
مدينــة القــدس حيــث تشــمل خدماتهــا قطاعــات التعليــم ورعايــة االيتــام 
ــي  ــر وتشــرف علــى مدرســة دار الطفــل العرب ــراث والثقافــة. حيــث تدي والت
الداخلــي  والمنــزل  روضــات  و7  والحضانــة  والثانويــة  االبتدائيــة  للمرحلــة 
تديــر مركزيــن  الحاجــة االجتماعيــة. كمــا  اليتيمــات ومــن ذوي  للطالبــات 
النشاشــيبي  إســعاف  ودار  الفلســطيني  التــراث  متحــف  همــا  ثقافييــن 

للثقافــة والفنــون واآلداب.

التعليم

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2017
تغطية منح تعليمية لـ 20 فتاة 
متميزة في مدرسة دار الطفل 

العربي في القدس
الطالبات اليتيمات من ذوي 
األسر العفيفة في القدس

مؤسسة دار الطفل العربي- القدس
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تأسســت المدرســة الصناعيــة الثانويــة – القــدس فــي العــام 1965 مــن 
قبــل جمعيــة لجنــة اليتيــم العربــي فــي منطقــة بيــت حنينــا فــي القــدس. 
وقــد قامــت الحكومــة األلمانيــة بتجهيــز المدرســة بالمعــدات والتجهيــزات 
التعليميــة والتدريبيــة وإمدادهــا بالخبــراء المقيميــن. اســتهدفت المدرســة 
منــذ قيامهــا الطــاب اليتامــى مــن الفلســطينيين الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن )15-18( عــام، وقــد وفــرت لهــم المدرســة فــي ذلــك الوقــت كافــة 
وتنميــة  لتطويــر  المناســبة  والظــروف  والبشــرية  الماديــة  اإلمكانــات 
ــادة فــرص حصولهــم علــى عمــل  ــة الازمــة لزي ــة والنظري مهاراتهــم العملي

فــي الســوق المحلــي إلعالــة أســرهم.

الخراطــة  التدريــب فــي عــدة تخصصــات هــي:  المدرســة لطابهــا  تقــدم 
األدوات  خاصــة(،  )دورات  المعــادن  وتشــكيل  اللحــام  اآلليــة،  والتســوية 
األثــاث،  النجــارة وصناعــة  الهــواء،  المركزيــة وتكييــف  الصحيــة والتدفئــة 
تكنولوجيــا االتصــاالت وصيانــة األجهــزة الخلويــة، صيانــة أجهــزة الحاســوب 
والشــبكات، صيانــة اآلالت المكتبيــة، التمديــدات الكهربائيــة، ميكاترونكــس 

الفندقيــة. واإلدارة  الســيارات، 

التعليم

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2017
تغطية 25 منحة تعليمية 

للصفوف الحادي عشر 
الطلبة األيتام والمتفوقين والثاني عشر

من ذوي األسر العفيفة

المدرسة الصناعية الثانوية التابعة 
لجمعية لجنة اليتيم العربي 
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الدراســات الثنائيــة” هــو النظــام الدراســي األول مــن نوعــه فــي فلســطين والــذي يجمــع بيــن الدراســة النظريــة والتطبيــق العملــي. أطلقــت 
جامعــة القــدس “الدراســات الثنائيــة” فــي عــام 2015 بتمويــل مــن الحكومــة األلمانيــة من خال مؤسســة التعاون األلمانــي )GIZ(  وقد صممت 
“الدراســات الثنائيــة” للمســاهمة فــي رفــع المســتوى المهنــي لــدى الشــباب الفلســطيني وتوفيــر فــرص عمــل جيــدة للطــاب بعــد تخرجهــم، 
وجســر الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم األكاديمــي واحتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني. يتــم تطبيــق “الدراســات الثنائيــة” علــى 
غــرار التجربــة األلمانيــة، وتعتمــد علــى تحقيــق التكامــل بيــن الدراســة وربــط الطالــب فــي بيئــة العمــل منــذ اليــوم األول مــن التحاقــه بالدراســة، 
حيــث يوفــر للطالــب فرصــة التعلــم فــي جامعــة القــدس والتطبيــق العملــي فــي إحــدى الشــركات الفلســطينية المتخصصــة الشــريكة مناصفــة 

علــى مــدار ســنوات البكالوريــوس.

التعليم

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2016
تدريب عملي ل 16 طالب/ة في 

الشركات التابعة أليبك خال 
دراستهم الجامعية لمدة أربع 

سنوات

طلبة الدراسات الثنائية في 
كليات الهندسة الكهربائية 

وتكنولوجيا المعلومات 
وإدارة األعمال في جامعة 

القدس

الدراسات الثنائية- جامعة القدس

ــرة  ــرة عمليــة طــوال الفت ــي حصلــت علــى خب ــن أن ــري مــن المهندســين الخريجي ــي عــن غي مــا يميزن
الدراســية فــي كليــة الدراســات الثنائية/جامعــة القــدس، بشــراكة مــع الشــركة الوطنيــة لصناعــة 

االلمنيــوم و البروفيــات )نابكــو(.

وجــودي فــي بيئــة العمــل داخــل مقــر الشــركة ســاعدني علــى التأقلــم علــى طبيعــة العمــل و 
التعــرف علــى متطلباتــه منــذ الســنة الدراســية االولــى، كمــا وكان لهــا دور مهــم فــي تكويــن 
شــخصيتي و تحديــد الهــدف الــذي أطمــح للوصــول اليــه عنــد انهــاء مســيرتي الدراســية. خــال 
الفتــرات العمليــة فــي مقرلشــركة نابكــو تــم تطبيــق مــا انجزنــاه فــي الفتــرة النظريــة فــي الجامعــة 
بمســاعدة ومســاندة مــن طاقــم الصيانــة، حيــث عملــت الشــركة علــى توفيــر بيئــة تعلميــة مناســبة 
جــدًا لنــا. الفرصــة التــي قدمــت لــي لتدريــب فــي شــركة نابكــو، كانــت مــن أفضــل الفــرص الــذي 

ــت عليهــا. حصل

فاتن عرار – مهندسة كهربائية في الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم و البروفيات )نابكو(

“

“
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بتمويــل  البريطانيــة،  للحكومــة  الدوليــة  المنــح  برنامــج  هــي  تشــيفنينج” 
مــن مكتــب وزارة الخارجيــة والتنميــة والكومنولــث والمنظمــات الشــريكة، 
للمميزيــن  بينهــا فلســطين، وُتمنــح  مــن  160 دولــة  فــي  يعمــل  والــذي 
ذوي القــدرات القياديــة مــن جميــع أنحــاء العالــم التمــام دراســة الماجســتير 
فــي جامعــات المملكــة المتحــدة. ويوفــر البرنامــج تمويــًا كامــًا دراســة 
عــام واحــد لدرجــة الماجســتير، حــول أي موضــوع وفــي أي جامعــة يختارهــا 

الطالــب بالمملكــة المتحــدة.

التعليم

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2019
تغطية منحة تعليمية كاملة 
لطالب/ة لدرجة الماجستير 
في أحد جامعات المملكة 

المتحدة
الطلبة الفلسطينين 

المتفوفين

منح Chevening  للماجستير 
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التعليم

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2018
تقديم منح سنوية لخمسة 
طاب من كلية عمر العقاد 

للهندسة
طلبة الهندسة في جامعة 

بير زيت

جامعة بيرزيت

فــرص متكافئــة  التمّيــز وتقديــم  مبــادئ  علــى  بيرزيــت  تأسســت جامعــة 
للمؤسســات  الجامعــة  تصــّدر  فــي  األكبــر  الــدور  كان  لذلــك،  للجميــع، 
األكاديمّيــة فلســطينّيًا. واســتطاعت بفضــل ذلــك تحصيــل مرتبــة مرموقــة 
ــًا علــى غــرار نظيراتهــا مــن الجامعــات العريقــة. تتمتــع جامعــة بيرزيــت  دولّي
الوطــن. كمــا  بالمعرفــة والتعّلــم يســعى دائمــًا لخدمــة  نابــٍض  بمجتمــٍع 
الُمحتــّل مــن خــال  البقــاء شــوكة فــي حلــق  بيرزيــت علــى  ُتصــّر جامعــة 
ــذي يســعى دومــًا لخلــق مجتمــع فلســطيني متعــدد  ــري وال دورهــا التنوي
الثقافــات. إضافــة الــى ذلــك، تعمــل بيرزيــت بشــكل متواصــل علــى مواكبــة 
متطلبــات العصــر، وتطلعــات 15,000 مــن طلبتهــا الملتحقيــن بكلياتهــا: 
كليــة اآلداب، وكليــة األعمــال واإلقتصــاد، وكليــة التربيــة، وكليــة الحقــوق 
والتمريــض  الصيدلــة  كليــة  العليــا،  الدراســات  وكليــة  العامــة،  واإلدارة 
ــة  ــا، وكلي ــة الهندســة والتكنولوجي ــوم، وكلي ــة العل ــة، وكلي والمهــن الصحي

والتصميــم. والموســيقى  الفنــون 
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التعليم

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2007

مساندة المؤسسة في 
تمويل نشاطاتها وكذلك 

تطوع كوادر مجموعة أيبك 
في مؤسسة إنجاز لتعزيز 
القدرات القيادية للشباب 

الفلسطيني للمساهمة في 
التنمية االقتصادية

طلبة المدارس والجامعات 
الفلسطينية

إنجاز فلسطين

إنجــاز فلســطين هــي مؤسســة فلســطينية مســتقلة غيــر حكوميــة أنشــئت 
عــام 2007، تديرهــا وترعاهــا مجموعــة مــن الشــركات الفلســطينية الرائــدة 
الســاعية لتعزيــز قــدرات الشــباب الفلســطيني على المســاهمة فــي التنمية 
االقتصاديــة. وتوفــر إنجــاز برامــج يقدمهــا متطوعــون مــن ذوي خبــرة إللهــام 
الشــباب حــول االبتــكار فــي مجــال إدارة المشــاريع واألعمــال. تلعــب إنجــاز 
دورًا بــارزا فــي خلــق وعــي اقتصــادي مبتكــر لــدى الشــباب علــى المســتوى 
 Juniorــة مــع شــبكة إنجــاز العــرب و العالمــي، مــن خــال عضويتهــا الفاعل

 Achievement Worldwide

ــة للشــباب الفلســطيني مــن  ــز الفــرص االقتصادي ــى تعزي تهــدف “إنجــاز” إل
خــال توفيــر سلســلة مــن الــدورات التعليميــة واالقتصاديــة ذات الطابــع 
العملــي والتــي تنفذهــا فــي المــدارس والجامعــات الفلســطينية. تتميــز 
للطلبــة، وبالتالــي  القياديــة  القــدرات  علــى تطويــر  بقدرتهــا  إنجــاز  برامــج 
تســريع وتيــرة اإلبــداع لديهــم، وإعدادهــم لعالــم األعمــال، وتمكينهــم مــن 
إدارة المعرفــة لتحقيــق مســارات جديــدة مــن شــانها للحــد مــن البطالــة 

وتوفيــر الفــرص وفتــح آفــاق واعــدة لمشــاريع رياديــة جديــدة.
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التعليم

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2021
المساهمة في تمويل صندوق 

الطالب المحتاج المخصص 
لمساعدة الطلبة في تسديد 

القسط السنوي 

طلبة برنامج التدريب 
المهني التابع للجمعية

جمعية الشابات المسيحية

جمعيــة الشــابات المســيحية فــي فلســطين هــي جمعيــة غيــر حكوميــة 
بلــورت فكرتهــا مجموعــات نســائية مســيحية فــي عــام 1893 وتأسســت 
رســميا فــي مدينــة القــدس فــي عــام 1918. حيــث تطمــح الجمعيــة الــى 
قيــام مجتمــع مدنــي ديمقراطــي حــر يمّكــن النســاء والشــباب مــن ممارســة 

حقوقهن/حقوقهــم السياســية واالقتصاديــة واإلجتماعيــة وحمايتهــا.
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التعليم

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2015

تقديم عدد من المنح دراسية 
للطلبة الفلسطينيين في 
الطلبة الفلسطينيين في لبنان من خال المؤسسة.

الجامعات اللبنانية 

مؤسسة محمود عباس

مؤسســة محمــود عبــاس هــي جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة مســجلة فــي 
فلســطين ولبنــان، تأسســت عــام 2011، وتعمــل علــى مســاعدة الاجئيــن 
لألوضــاع  نظــرًا  لبنــان  مخيمــات  وخصوصــًا  الشــتات  فــي  الفلســطينيين 
الصعبــة التــي يعيشــونها مــن خــال ثاثــة برامــج: برنامــج الطالــب المخصــص 
لتقديــم منــح للطلبــة حيــث اســتفاد مــن البرنامــج لتاريخــه حوالــي 5,000 
طالــب/ة، وبرنامــج التكافــل األســرّي والــذي يقــدم مســاعدات ماليــة رمزيــة 
الــى مــا يزيــد عــن 300 أســرة، وبرنامــج تمكيــن الشــباب والــذي يهــدف الــى 
تعزيــز وتطويــر قــدرات الطلبــة وتأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل مــن خــال 
 ،)CISCO( تقديــم دورات فــي مجــاالت مختلفــة مثــل فــن إدارة الشــبكات

والتصميــم الجرافيكــي.
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الشباب والقيادة والريادة

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2017
مساندة برنامج “تقوية القيادات 
الفلسطينية الشابة” الذي ُيعنى 

بتمكين وبناء قدرات القيادات 
الشابة وتعزيز دورها على جميع 
المستويات لتعلب دورًا مؤثرًا 
في عملية التنمية المستدامة

الشباب والشابات في 
المجتمع الفلسطيني

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار 
العالمي والديمقراطية- مفتاح

المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة- مفتــاح 
هــي مؤسســة وطنيــة غيــر ربحيــة تأسســت فــي القــدس فــي العــام 1998، 
تســعى إلــى نشــر مبــادئ الديمقراطيــة والحكــم الصالــح فــي  المجتمــع 
بالــرأي  التأثيــر  إلــى  كذلــك  وتســعى  المختلفــة؛  بمكوناتــه  الفلســطيني 
العــام المحلــي والعالمــي والدوائــر الرســمية  تجــاه القضيــة الفلســطينية. 
ــق،  ولتحقيــق هــذه الغايــة، تتبنــى مفتــاح آليــات الحــوار الفعــال والمعمَّ
المحلــي  التشــبيك  علــى  عــاوة  واألفــكار،  للمعلومــات  الحــر  والتبــادل 
فــي  الصالــح  الحكــم  تعزيــز  أهدافهــا االســتراتيجية هــو  والدولــي. وأحــد 
فلســطين مــن خــال تعزيــز مشــاركة النســاء والشــباب فــي وضع السياســات 
ــادات  واتخــاذ القــرار مــن خــال تمكيــن المشــاركة السياســية للنســاء والقي
الشــابة للمشــاركة فــي االنتخابــات المحليــة والوطنيــة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة )كمرشــحين وكناخبيــن( ودعــم النســاء والشــباب لتولــي حقائب 

المســؤولية لانخــراط فــي العمــل السياســي والحيــاة العامــة.
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الشباب والقيادة والريادة

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2017

مساندة برامج المؤسسة 
في تنمية رواد األعمال 
رواد العمل الحّر الموهوبين في فلسطين

والمبرمجين وريادي 
األعمال الفلسطينيين 

غزة سكاي جيكس 

غــزة ســكاي جيكــس برنامــح مــن برامــج مؤسســة ميرســي كــور منظمــة 
دوليــة رائــدة فــي العمــل األنســاني. تأسســت غــزة ســكاي جيكــس فــي عــام 
2011 كمبــادرة مــن مؤسســة ميرســي كــور وجوجــل بهــدف تنميــة ودعــم 
رواد األعمــال الموهوبيــن فــي فلســطين وذلــك لدفــع عجلــة االقتصــاد 
تتركــز  األعمــال.  وريــادة  التكنولوجيــا  بقطــاع  والنهــوض  الفلســطيني 
نشــاطات غــزة ســكاي جيكــس فــي كل قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، حيــث 
تقــوم بتوفيــر تدريبــات تقنيــة والدعــم االزم لــرواد العمــل الحــّر والمبرمجيــن 
ــادي األعمــال وذلــك مــن خــال برامجهــا والتــي هــي: أكاديمــة العمــل  وري
الحــّر والبرمجــة وبرنامــج تســريع الشــركات الناشــئة. حيــث تهدف غزة ســكاي 
ــاء بيئــة تكنولوجيــة فــي فلســطين مــن خــال توفيــر كــوادر  جيكــس إلــى بن
فلســطينية موهوبــة  يمكنهــا التنافــس عالميــًا علــى الوظائــف ذات األجــور 
العاليــة. منــذ عــام 2017، ســاهمت غــزة ســكاي جيكــس فــي توفيــر مــا يزيــد 
ــر  ــاح الشــركات الناشــئة وأكث عــن 600 ألــف دوالرا مــا بيــن اســتثمارات وأرب
مــن 4.4 مليــون دوالرا عبــر العمــل الحــّر االنترنــت وعلــى تدريــب وتعليــم 
أكثــر مــن 10,000 شــخص فــي مجــاالت التكنولوجيــا وإدارة األعمــال، كمــا 
نجحــت فــي تســهيل اســتام الشــركات الفلســطينية ألموالهــم عــن طريــق 

االنترنــت.
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الشباب والقيادة والريادة

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2021
المساهمة في تكاليف مشروع 

شق شارع “االمل” الزراعي 
الواصل الى قرية الشباب التابعة 

للمنتدى في قرية كفر نعمة

الشباب والشابات المشاركين 
في قرية الشباب و المزارعين 

الفلسطينين للوصول ألراضيهم 
في منطقة قرية كفر نعمة

منتدى شارك الشبابي

منتــدى شــارك الشــبابي، هــو منظمــة شــبابية فلســطينية يديرهــا ويقودهــا 
الشــباب الفلســطيني، وتعمــل مــن أجــل تعزيــز المجتمــع الفلســطيني مــن 

خــال تمكيــن الشــباب.

تمتــد نشــاطات وبرامــج وتدخــات منتــدى شــارك الشــبابي فــي جميــع أنحــاء 
فلســطين ، اضافــة الــى قريــة الشــباب التــي انشــأت مــن اجــل توفيــر حيــز 
ومســاحة للشــباب الفلســطيني للعمــل معــا فــي مشــاريع متنوعــة فــي 
جميــع أنحــاء فلســطين، مــن خــال قاعــده مــن مئــات الشــباب المتطوعيــن 
، و يســتفيد شــارك مــن هــذه الخبــرة للمســاهمة فــي التنميــة اإلبداعيــة 

للشــباب مــع بنــاء قــدرات متطوعيــه فــي نفــس الوقــت.
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الصحة والرعاية الطبية

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2018

مساندة برامج الجمعية التي 
تهدف الى تقديم الدعم النفسي 

واإلجتماعي والمساعدات 
الطبية، وحمات التوعية لرفع 

مستوي الوعي بأهمية الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي لدى 

النساء

النساء المصابات بسرطان 
الثدي وعائاتهن في غزة

جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى 
السرطان

جمعيــة برنامــج العــون واألمــل لرعايــة مرضــى الســرطان )AHP( هــي جمعية 
ــر ربحيــة فلســطينية تأسســت عــام 2010 فــي قطــاع غــزة. كان برنامــج  غي
AHP هــو األول مــن نوعــه فــي غــزة فــي توفيــر الوعــي وتقديــم الدعــم 
النفســي واالجتماعــي والشــخصي والعاطفــي والعملــي وخدمــات الرعايــة 
وعائاتهــن.  الثــدي  بســرطان  المصابــات  للنســاء  األساســية  التلطيفيــة 
تتمثــل رؤيــة الجمعيــة فــي التعــاون مــع المرافــق الصحيــة األوليــة والثانويــة 
وغيرهــا مــن المؤسســات ذات العاقــة لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن 
األنشــطة، وتجنــب ازدواجيــة الجهــود، وتوفيــر برامــج الوقايــة مــن ســرطان 
الثــدي والكشــف المبكــر عــن المــرض. برنامــج العــون واألمــل لرعايــة مرضــى 
الســرطان يعمــل علــى تحســين وعــي النســاء بســرطان الثــدي وتحســين حيــاة 

مرضــى ســرطان الثــدي فــي قطــاع غــزة.
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الصحة والرعاية الطبية

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2010

مساندة برامج المركز بشكل عام 
وبرنامج تحقيق األحام التابع 

للمؤسسة بشكل خاص. وكذلك 
دعم صندوق الخير المخّصص 
لتغطية تكاليف إقامة مرضى 

السرطان الفلسطينيين ممن يتم 
تحويلهم من ِقبل وزارة الصحة 
الفلسطينية للعاج في مركز 

الحسين للسرطان

مرضى السرطان 

مركز الحسين للسرطان

تأســس مركــز الحســين للســرطان عــام 2001 حامــًا اســم الملــك الراحــل 
الحســين بــن طــال، طيــب اللــه ثــراه، الــذي واجــه الســرطان بإيمــان وشــجاعة 
وكرامــة. ويعمــل بهــدف توفيــر أحــدث عــاج شــمولي لــآالف مــن مرضــى 
الســرطان األطفــال والكبــار الذيــن يطرقــون بابه مــن األردن والوطن العربي. 
ــارة شــرق أوســطية  وبخبــرة تزيــد عــن 17 عامــًا، أصبــح مفخــرة لــألردن ومن
رائــدًا  المركــز  أصبــح  الســرطان.  مــرض  وعــاج  مكافحــة  فــي  متخصصــة 
باعتبــاره الوحيــد فــي الشــرق األوســط المعتمــد دوليــًا  كمركــز متخصــص 
فــي عــاج الســرطان بصــورة محــددة، وبــات الوجهــة األولــى التــي يقصدهــا 

مرضــى الســرطان األطفــال والبالغيــن مــن جميــع دول الشــرق األوســط.
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الصحة والرعاية الطبية

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2020
مساندة عمل المؤسسة في 

مجال الرعاية التلطيفية للمرضى 
في المراحل المتأخرة من مرض 

العضال
المرضى في المراحل 

المتأخرة من مرض العضال

جمعية مؤسسة المالذ للرعاية االنسانية

جمعيــة مؤسســة المــاذ للرعايــة االنســانية هــي جمعيــة  تطوعيــة غيــر 
ربحيــة تقــدم الدعــم الشــامل والرعايــة المنزليــة للمرضــى فــي المراحــل 
المتأخــرة مــن مــرض العضــال وهــي األولــى مــن نوعهــا فــي الشــرق األوســط  
المؤسســة،  نشــاطات  وتعتبــر   .1993 العــام  فــي  األردن  فــي  تأسســت 
والتــي تتبنــى فلســفة ومفاهيــم الرعايــة التلطيفيــة، مدخــل رعايــة متكامــل 
لألشــخاص المصابيــن بمــرض عضــال فــي المراحــل المتقدمــة منــه، والهــدف 
منــه تحســين نوعيــة الحيــاة بغــض النظــر عــن مدتهــا، حيــث ترتكــز هــذه 
الرعايــة علــى الســيطرة علــى األلــم والعامــات والعــوارض المصاحبــة لــه ثــم 
ــة النفســية واالجتماعيــة والروحيــة لمســاعدة المرضــى علــى عيــش  الرعاي

ــاة. ــم والمعان ــن مــن األل ــرة بكرامــة قــدر المســتطاع متحرري أيامهــم األخي
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الثقافة والتراث

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2021

مساندة برنامج “تشغيل” الذي 
يهدف لخلق فرص عمل من خال 
الترميم في مختلف المواقع في 

فلسطين
العمال الفلسطينيين 

والمباني التاريخية 

مركز المعمار الشعبي )رواق(

انطلــق رواق عــام 1991 عندمــا تكاتفــت جهــود مجموعــة مــن الريادييــن 
إلنقــاذ المبانــي التاريخيــة فــي فلســطين. تتمثــل مهمــة رواق فــي حمايــة 
واســتعادة وتأهيــل التــراث المعمــاري والثقافــي فــي فلســطين مــن خــال 
ــاء أهــم 50 مركــزًا  ــم، وبرنامــج إعــادة إحي برامجهــا الرئيســية: برنامــج الترمي
ــاج ونشــر  ــًا، والبرنامــج المجتمعــي والثقافــي. يســاهم رواق فــي إنت تاريخي
ــراث مــن خــال برنامــج البحــوث والمنشــورات، بمــا فــي  المعرفــة حــول الت
مــع  بالتعــاون  ويعمــل  فلســطين،  فــي  التاريخيــة  المبانــي  ســجل  ذلــك 
الجهــات الفاعلــة األخــرى علــى بنــاء بيئــة مؤسســية وقانونيــة مواتيــة. منــذ 
ــة  ــا وحَولهــا لمراكــز مجتمعي ــر مــن 130 مبنــى تاريخًي 2001، رمــم رواق أكث
ــر مــن 500,000  يــوم عمــل للعمــال الفلســطينيين فــي مواقــع  ــر أكث ووَف

الترميــم.
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الثقافة والتراث

إنطالق
 الدعم

الفئة  هدف الدعم
المستفيدة

2016

تمويل عدد من نشاطات الفرقة 
للمساهمة في الحفاظ على 
الفنانين والفنانات الواعدين الموروث الثقافي الفلسطيني

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

فرقــة الفنــون الشــعبية الفلســطينية هــي جســم فنــي مســتقل، غيــر ربحــي، 
يعتمــد باألســاس علــى جهــود المتطوعيــن، أسســت عــام 1979 بجهــود 
الحيــن، توجــت  الواعديــن. منــذ ذلــك  الفنانيــن والفنانــات  مجموعــة مــن 
فرقــة الفنــون كرائــدة للرقــص الشــعبي الفلســطيني، فقدمــت أكثــر مــن 
باإلضافــة  راقــص  15 عمــل فنــي  عــرض محلــي ودولــي، وأنتجــت   1500
لعشــرات اللوحــات، وحصــدت فــي مســيرتها العديــد مــن الجوائــز األولــى 
وشــهادات التقديــر المميــزة مــن مهرجانــات محليــة ودوليــة. تقــدم الفرقــة 
التــراث الشــعبي الفلســطيني الغنائــي والراقــص برؤيــة خاصــة بهــا يجمــع مــا 
ــة  ــون األدائي ــر الفن ــى تطوي ــه عل ــة، فتعمــل مــن خال ــة والحداث ــن األصال بي

فــي فلســطين.
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مجاالت دعم أخرى
قامــت أيبــك وشــركاتها التابعــة فــي العــام 2021 بتقديــم الدعــم المــادي والعينــي لعــدد آخــر مــن المؤسســات فــي فلســطين واألردن. نذكــر 

منهــا:

جمعية حماية القدس	 

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم	 

جمعية إبداع الخيرية	 

منتدى بيت المقدس	 

الدفاع المدني الفلسطيني	 

بلديات ومجالس قروية	 

الجمعية الملكية للفنون الجميلة-االردن	 

جمعية الشبان المسيحية - القدس	 

مدارس وجامعات مختلفة	 

جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا	 

جمعية نور العين – القدس	 

مراكز ونوادي رياضية وشبابية وثقافية	 

المؤسسات التي تعمل على زيادة الوعي العام حول الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية في فلسطين	 



www.apic.ps


