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حرصت شـــركة أمنية خالل عام 2021 على مواصلة دورها االجتماعي المســـؤول وتنفيذ برامج استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية وركزت 
جهودها لطرح وتبني العديد من المبادرات التي تجمع بين مظاهر التكافل ومشـــاركة المجتمع واالســـتدامة والتمكين وذلك تحت مظلتها 

الرئيسية "أمنية الخير". 
وقد تركزت أبرز المشـــروعات التي دعمتها شـــركة أمنية خالل العام على دعم القطاع التعليمي من خالل إطالق مبادرة "فرصة" من أمنية 
إلعادة تأهيل وترميم الســـاحات المدرســـّية، ودعم منّصة درســـك للتعّلم عن ُبعد وإعداد الفيديوهات الخاصة بذلك، وإطالق برنامج أمنية 
 SOS باإلضافة إلى دعم القطاع الصحي وتكريم كوادره الطبية، واالســـتمرار بدعم كل من قرى األطفال ،UVolunteer للعمـــل التطّوعـــي
عبر تكريم األمهات العامالت فيها، وكفالة 67 أسرة محتاجة ومستفيدة من برامج تكية أم علي، ودعم صمود األهل في فلسطين، وإعالن 
الشراكة مع مؤسسة نهر األردن وإنشاء مختبرات لألمن السيبراني في جامعة عّمان األهلية، إضافة إلى إبراز جهود الشركة في دعم ذوي 

االحتياجات الخاصة وتأكيدها على أهمية توفير فرص متساوية لهم في المجتمع.

عرضت أمنية في تحقيق صحفي لوكالة األنباء األردنية (بترا) أن إجمالي مســـاهمات الشـــركة 
في المســـؤولية االجتماعية التـــي قّدمتها عام 2020 خالل جائحة كورونا لتمكين مؤسســـات 
رســـمية وغير رســـمية في جوانب ومجاالت مختلفة بعضها إنســـاني وخيري وبعضها رياضي 
وبيئي، باإلضافة إلى جوانب أخرى ُتعنى بتمكين شرائح المجتمع األردني مرّكزًة على قطاعي 

الصحة والتعليم قد بلغت 2 مليون دينار. 
وأكـــد التقرير عـــزم أمنية على مواصلة تنفيذ برامج مســـؤوليتها االجتماعّية للعام 2021 التي 
تتضمـــن العديـــد من المبـــادرات والبرامج التي تحقـــق األثر اإليجابي طويـــل المدى في حياة 
المســـتفيدين منها، وذلك انطالقًا من إيمانها بأهمية مســـاهمتها فـــي التنمية االقتصادية 

واالجتماعية المستدامة في المملكة.

برامج وأنشطة المسؤولية االجتماعية
لشركة أمنية خالل عام 2021

أمنية تعـرض في تـحـقــيــق
صحفي لوكالة األنباء (بترا)
أبــرز بــرامــج المســـؤولـيــــة
االجتماعيــــــــــــــــة للعــــــــام

أطلقت شـــركة أمنيـــة وباالتفاق مع وزارة التربيـــة والتعليم مبادرة "فرصـــة" لدعم قطاع 
التعليم من خالل تحفيز البيئة التعليمية المناسبة في المدارس التابعة للوزارة حيث تركز 
المبـــادرة على إعادة تأهيل وترميم ســـاحات ومالعب رياضية في مـــدارس حكومية على 
مدار 5 ســـنوات لتشـــمل كافة محافظات المملكة وبكلفة تتجـــاوز مليون دينار، باإلضافة 

لتزويدها باألجهزة واألدوات الرياضية التي تخضع لشروط المشروع الفنية. 
تم تنفيذ المرحلة األولى من المشـــروع، بالتعاون مع مهندســـين فنيّين من الوزارة ومن 
مبادرة مدرســـتي، في مدرســـة خادم الحرمين للبنين في مديرية الزرقاء الذي يخدم أكثر 
من 1,300 طالب في المنطقة، وتســـتمر المرحلة األولى في هذا العام في 5 مدارس 

حكومية في الزرقاء وإربد وشرق عّمان لتخدم ما يزيد عن 6,000 طالب.  
وســـيتيح هذا المشروع فرص تطّوع جديدة حيث ُيمكن للمتطّوعين المشاركة في تجميل 
المدارس مثل غرس األشـــجار وطالء الجـــدران وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للطالب، 

إضافة إلى فرص التطوع األخرى التي ستسّجل على منّصة "نحن".

إطالق "مبادرة فرصة"
إلعادة تأهيل ساحـــات

ومالعب مدرسية 

تجلـــت الجهود التـــي قامت بها شـــركة أمنية علـــى صعيد برامج مســـؤوليتها 
االجتماعيـــة فـــي التقرير الذي أعّدتـــه منّصة نوى اإللكترونيـــة – إحدى مبادرات 
مؤسســـة ولي العهد، المندرج تحت محور المواطنة بعنوان "األثر االجتماعي 
العام لشـــركة أمنية لغاية عام 2020" حيث جاءت شركة أمنية في المركز األول 
في فئة دعم قطاع الصّحة والمركز الثالث في العمل الخيري/ فئة المســـاعدة، 
فيما احتلت المركز الرابع من حيث قيمة الدعم الُكّلي المقدم للمشـــاريع على 

مستوى المنّصة.
وبحســـب التقريـــر، تمّكنـــت نـــوى ومـــن خـــالل الدعـــم المقـــّدم من شـــركائها 
المؤسسين ومنهم شركة أمنية، من تنفيذ 124 مشروعًا خيريًا خالل عام 2020 
شـــملت جميـــع القطاعات الخيرية فـــي مختلف أنحاء المملكة، والتأثير بشـــكل 
مباشـــر علـــى حياة 635,307 شـــخصًا فـــي جميـــع المملكة وتحســـين حياتهم 

لألفضل.

أصــــدرت منــــّصــــة
"نوى" تقـــريــــرهــــا
عن العــــــــام 2020:

8،750ّ

ّ

ســـّجلت شـــركة أمنية، ومنذ انضمامها لمنّصـــة "َنْحُن"- المنّصـــة الوطنية 
لتطّوع ومشـــاركة الشـــباب التي ُأطلقت بالشـــراكة بين "نـــوى" وبدعم من 
منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيســـف" بالشراكة مع مؤسسة ولي 
العهد وبالتعاون مع وزارة الشباب، 8,750 ساعة تطّوع، واعتبرت من ضمن 
المراكـــز الثـــالث األولى على مســـتوى شـــركات القطاع الخـــاص في مجال 
العمل التطّوعي في األردن، بحســـب تقرير أعّدته المنّصة نهاية عام 2020.  
وبحســـب تقرير المنّصة، شـــاركت أمنية بـ 312 متطّوعـــًا من موظفيها ومن 
فريق وحدة شباب أمنية في تنفيذ 17 فرصة تطّوعية متنّوعة في 7 مناطق 

من مختلف أنحاء المملكة.

أصـــدرت مــنــّصــــة
"نحن" تـــقــــريــــرها
عـــــن عـــــــامــــــــــي

 :2020 - 2019

مشاريع أمنية االجتماعيـــــــــة
أّثرت بشكل مباشر على حياة

22,116
مستفيد خالل العـــــامين

2019 - 2020 متصّدرة فئة
قطـاع الصّحــــة.

4،376

أظهـــر تقرير أصدرته منّصة نوى اإللكترونية - إحدى مبادرات مؤسســـة ولي 
العهـــد، المندرجة ضمـــن محور عمـــل المواطنة والخاص ببرنامـــج المدارس 
الصحّية خالل 2019-2020، أن الدعم الذي قدمته شـــركة أمنية لـ 5 مدارس 
حكومية في كل من الزرقاء وإربد، أسهم في تعزيز الممارسات الصحّية لدى 
4,376 طالبًا وطالبة و9 مدرسين، وجعل بيئة التعّلم في هذه المدارس أكثر 

صّحة وأمانًا لهؤالء الطلبة.

أصدرت منّصة "نوى"
تقـــريــــرهــــــــــا عــــــــن
العــــــــــــــــــــــــام 2020
عن برامج الجمعيــــــــــة
الملكية للتوعيــــــــــــــة

الصّحيــــــــــــــــــــــــة:

أمنية أسهمت في تعزيز

الممارسات الصّحية لدى

طالبًا وطالبة
و9 مدرسين

وفي األثر االجتماعي المباشر لشركة أمنية خالل العامين 2019 - 2020؛ تمكنت الشركة من تنفيذ 10 مشاريع خيرية رئيسية وتؤّثر بشكل مباشر على حياة 
22,116 مستفيد من السيدات واألطفال والعائالت المستورة وتحّسن حياتهم نحو األفضل؛ منهم 6,500 شخص في عام 2019، و15,616 شخص في 
عـــام 2020. وأشـــار التقريـــر، إلى أن أمنية ســـاهمت في تحقيق 10 أهداف من أهداف التنمية المســـتدامة التي وضعتها األمـــم المتحدة وخصوصًا تلك 
ـــه لدعـــــــم مشاريــــــع  ـّ المعنية بالقضاء على الفقر والجوع وتحسين الصحة والتعليم، علمًا أن 45% من إجمالي دعــــــم شركة أمنيــــة من خالل المنصة ُوِجــ

عّمـــال المياومة.

أمنية تجّدد شراكتها مع بنك المالبس وتستأنف دعمها للفئات
األقل حظًا للعام الرابع على التوالي

جددت أمنية شراكتها وللسنة الرابعة على التوالي مع بنك المالبس، أحد إدارات الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية (JHCO). وبموجب 
هذه االتفاقية، التي تســـتمر لمدة عام، وضعت أمنية صندوقًا لجمع التبرعات العينية في مقرها الرئيســـي في الشميســـاني، ليتم 
جمـــع المالبـــس واألحذية واأللعـــاب الُمتبّرع بها من قبل موظفي الشـــركة وعمالئهـــا، والفائضة عن حاجتهم لصالـــح منتفعي بنك 

المالبس، الذي سيقوم بدوره بجمعها وفرزها وعرضها بالصالة الخاصة به بمنطقة المحطة لتوّزع على األسر المحتاجة.

أمنية تتكفل بـ 67 عائلة من عائالت

”تكية أم علي“ لمدة عام
في ضوء التزامها بالمســـاهمة في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة وخصوصًا 
تلك المعنية بالقضاء على الفقر والجوع، أطلقت شـــركة أمنية، وبالتعاون مع تكية 
أم علي ومنّصة "نوى" - إحدى مبادرات مؤسســـة ولي العهد، حملتها الرمضانية 
الســـنوية "أمنية الخير". تم تنفيذ هذه الحملة وفق مسارين؛ ففي المسار األول 
وزعت أمنية طرود غذائية مباشـــرة على األســـر الفقيرة والمحتاجة، وفي المســـار 
الثاني "مشروع شهر رمضان المبارك" كفلت الشركة 67 أسرة محتاجة ومستفيدة 
من تكية أم علي من خالل تأمينها بطرود غذائية شهرية على مدار عام كامل، بدءًا 
مـــن (نيســـان 2021 - وحتى نيســـان 2022) فـــي كل من العاصمة عّمـــان والزرقاء 

وإربد، حيث يصل مجمل الطرود إلى ما يزيد على 1,000 طرد خير.

دعمت شركة أمنية مشروع "خيرك شفاء لغيرك" الذي أطلقته منّصة نوى اإللكترونية - إحدى مبادرات مؤسسة 
ولـــي العهـــد، والذي يهدف إلى شـــراء أجهزة توليد أكســـجين ومعّدات قياس التأكســـج النبضي "قياس نســـبة 
األكسجين في الدم"، بالتعاون مع الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، وتقديمها كهدّية تحمل روح اإلنسانية بظل 
هذه الظروف االســـتثنائية، لُتهديها باســـم عمالئها وشـــركائها إلـــى مرضى يحتاجون عنصًرا رئيًســـا في الحياة. 
المبادرة اإلنسانية من شركة أمنية، جاءت بهدف مساعدة المرضى المصابين بفيروس كورونا غير الُمدخلين إلى 
المستشـــفيات على التعافي وتحســـين حالتهم الصحية بأسرع وقت ومن بيوتهم، والسيما أن هذه األجهزة تعّد 

من االحتياجات األساسية لعالج المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات األكسجين في الدم.

أمنية تتبرع بأجهزة توليد أكسجين كهدّية

باسم عمالئها في شهر رمضان الكريم

أمنية تدعم صمود الفلسطينييــــن
وتقدم 1,000 دقيقـــة مجــــــــانيـــــــة
على فلسطين وتفتح باب التبّرعات

تعبيرًا عن تضامنها مع الشـــعب الفلســـطيني الشقيق ودعمًا لصموده، 
قّدمت شـــركة أمنية 1,000 دقيقة اتصال مجانية على شـــبكة "أوريدو" 
فلسطين لجميع عمالئها من مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقًا و250 
دقيقـــة اتّصـــال مجانيـــة لجميع عمالئها باســـتثناء مشـــتركي الحزم التي 

تتضمن دقائق مجانية لفلسطين.
وعلـــى مســـاٍر متصل، أعلنـــت أمنية عن مســـاهمتها في حملـــة الدعم 
الطّبي تحت شعار "لنتضامن معًا لمساعدة فلسطين" من خالل منّصة 
نـــوى اإللكترونية – احدى مبادرات مؤسســـة ولي العهد، وإتاحة الفرصة 
لجميـــع عمالئهـــا للتبّرع عبر برنامـــج الوالء الخاص بهـــا umnicoin وذلك 
لشـــراء المســـتلزمات الطبية والعينية (أدوية ومســـتلزمات أخرى) لصالح 
الفلســـطينيين للوقـــوف إلـــى جانبهم في ظـــل هذه األوقـــات الحرجة، 
باإلضافـــة إلـــى إتاحـــة الفرصـــة لموظفيها للتبـــّرع المباشـــر للحملة من 

رواتبهم لدعم صمود األهل في فلسطين.

أمنية تؤكد في تقرير أعّدته وكالة بترا على دمج ذوي االحتـــيــاجــــات الخاصة في المـجــتــمـــع وتــوفــــير 
فرص متساوية لهم

أّكدت شركة أمنية، على أهمية احتواء ودمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير فرص متساوية لهم وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات 
التي تقدم ألقرانهم بطرق ميسرة وسهلة، وذلك بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على تأدية أدوارهم بفعالية وكفاءة في مجتمعاتهم.

وأوضحت الشـــركة أن خططها وبرامجها المنّفذة في هذا الشـــأن تنســـجم وتتوافق مع المبادرة التي أطلقها االتحاد العالمي لالتصاالت المتنّقلة في شهر 
آب عام 2020، والتي تّم من خاللها تحديد 3 مبادئ رئيسية لتعزيز اإلدماج الرقمي لذوي االحتياجات الخاصة وهي اعتناق مبدأ إدماج ذوي االحتياجات الخاصة 
على كل مستوى من مستويات المؤّسسات، وفهم كيفية الوصول إلى هؤالء األشخاص وخدمتهم بشكل أفضل، إضافة إلى توفير المنتجات والخدمات 

التي من شأنها أن تلّبي االحتياجات المتنوعة.

أمنية تقيم محّطـــــات
لتـعـقـيـــــــــم األيـــــدي
في عدد من الوزارات

ورغبة من أمنية في تدعيم جهود الدولة في مكافحة فيروس 
كورونا، تبّرعت الشـــركة بعدد من محّطات التعقيم لأليدي في 
عدد من الوزارات الحكومية. وقامت الشركة بتوفير المعّقمات 
علـــى المحّطـــات التي تّمـــت إقامتهـــا في عدد مـــن الوزارات 
تشـــمل: وزارة الصحة، ووزارة البيئـــة، ووزارة التربية والتعليم، 
والتـــي من المتوقـــع أن تخدم ما يزيد عن 80 ألف مســـتخدم 
علـــى مدار العـــام، حيث تحمل شـــعار "عّقم يديك لمســـاعدة 
نفســـك واآلخرين على محاربـــة الفيروس"، في خطوة تهدف 

للمساعدة في منع انتشار الفيروس ومكافحته.

"UVolunteer" إطالق برنامج أمنية للعمل التطّوعي

أطلقت الشـــركة برنامجها التطوعي للموظفين بالتعاون مع "َنْحُن" - المنصة الوطنية لتطّوع ومشاركة الشباب، 
وخالل العام تمكنت أمنية من تفعيل عدد من النشاطات للمسؤولية االجتماعية مثل:

• يوم تطوعي في غور الصافي لدعم مشـــروع الُيســـر التنموي حيث قام فريق المتطوعين 
بقطف ثمار المورينجا، وذلك ضمن مشـــروع الُيسر التنموي المستدام لتمكين المرأة الريفية 

والشباب - أحد المشاريع الريادية التابعة إلى مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب. 

• يـــوم تطوعي لصنـــع البيتزا مع أطفال قرى SOS في عّمان تحت شـــعار "يوم لتحضير البيتزا"، 
وذلك بالتنســـيق مع مؤسســـة األميرة تغريد، وقام المتطوعون بالتحضير المســـبق مع األمهات 

العامالت في قرى SOS إلعداد البيتزا ومن ثم مساعدة أطفال القرى على خبزها في منازلهم.

• يوم تطوعي لتعبئة طرود الخير في مستودع تكية أم علي، حيث قام فريق أمنية للشباب بتعبئة طرود الخير وتجهيزها ليتم توزيعها في الشهر الفضيل.

توسيع مظّلة التعاون مع مؤسسة الملكة رانيا 

تم في عام 2021 اإلعالن عن توســـيع مظلة الدعم المباشر وغير المباشر الُمقّدم 
من شركة أمنية لبرامج مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، من خالل دعم برامج 
جديدة، إضافة إلى مواصلة دعم الشـــركة للبرامج السابقة للمؤسسة. ومن خالل 
اتفاقّية التعاون هذه، ستســـاعد أمنية منتسبي صندوق األمان لمستقبل األيتام 
االندماج في المجتمع واالعتماد على الذات وتقّدم لهم الدعم واإلرشاد للحصول 
علـــى المهارات الالزمة لنجاح رحلة تعليمهـــم األكاديمي والمهني من خالل تنفيذ 
عـــدد مـــن البرامج التي تقدمها الشـــركة مثـــل: إخضاعهم في برامـــج حاضنة أمنية 
لريادة األعمال وفي برامج التدريب من خالل األقسام المختلفة للشركة، وتوظيف 
نســـبة منهم في  فريق وحدة شـــباب أمنية، باإلضافة إلى االستمرار في تنظيم 

 .umnicoin حمالت التبّرع لصالح صندوق األمان من خالل برنامج الوالء
وســـتقوم أمنيـــة بدعـــم برنامج ســـنوات طفلـــي األولى لآلبـــاء واألمهـــات ألثره 
اإليجابي على حياة األســـرة والمجتمع، حيث ســـتقّدم الّدعـــم إلنتاج مقاطع فيديو 
تجيب على األســـئلة األكثر شـــيوعًا مـــن قبل اآلباء حول أفضـــل طريقة لدعم نمو 
أطفالهم وتعليمهم في وقت مبكر، باإلضافة لعدد من البرامج التي دعمتها أمنية 
مســـبًقا كبرنامج المدارس الصحّية التابع للجمعيـــة الملكية للتوعية الصحية، والذي 
تبّنـــت أمنية مـــن خالله 5 مدارس حكومية في محافظتي الزرقاء وإربد وســـاهمت 
في تعزيز الممارســـات الصحية لدى 4,376 طالبًا وطالبة و9 مدرســـين، باإلضافة 
التفاقية التعاون مع إدراك لتمكين الطلبة من تصفح الموقع دون اســـتهالك حزم 
اإلنترنـــت لخطوطهـــم الفّعالة على الهواتـــف الذكية ليتمكنوا من االســـتفادة من 
المـــواد الدراســـية المجانية التـــي توفرها.  وكانـــت أمنية قد جـــددت اتفاقيتها مع 
مؤسســـة نهـــر األردن لخـــط الدعـــم األســـري (110) بحيث يســـتطيع عمـــالء أمنية 

االتصال على الرقم مجانًا.

أمنية بالتعاون مع Fortinet وجامعة عّمان األهلية
تنشئ مختبرات تدريب لألمن السيبراني

فـــي إطـــار جهودهـــا المســـتمرة لتمكين الشـــباب األردنـــي وتأهليهم وتســـليحهم بأحدث الخبـــرات والتقنيات؛ أنشـــأت شـــركة أمنية بالتعاون مع شـــريكها 
االســـتراتيجي جامعـــة عمان األهلية وشـــركة Fortinet الرائـــدة عالميًا في مجال الحلـــول المتكاملة والمؤتمتة لألمن الســـيبراني، مختبـــرات تدريب لألمن 
السيبراني في الجامعة مزّودة بأحدث المواصفات التكنولوجية والتقنّية إلعطاء هذه الدورات لطلبة وكوادر الجامعة من خالل مدّربين محترفين ومؤهلين.

وجاء إنشاء هذه المختبرات كخطوة الحقة لمجموعة من الخطوات واإلجراءات التي قامت بها شركة أمنية لترسيخ ريادتها في مجال األمن السيبراني، حيث 
أّسســـت أول مركز متخصص إلدارة األمن الســـيبراني يحمل طابع الذكاء االصطناعي (Intelligent Security Operation Center – iSOC) لرصد الثغرات 
والتهديدات األمنية وتوفير الخدمات التي ُتناســـب احتياجات الشـــركات والمؤسسات وتكافئ التطّور المتزايد في التهديدات السيبرانية، وأّسست الشركة 
أيضـــًا، أكاديميـــة أمنية لألمن الســـيبراني، حيث عقدت مجموعـــة من الدورات التدريبية والمحاضـــرات المتخصصة في هذا المجال فـــي مختلف الجامعات 

األردنية.

 

أمنية تحتفي بعيد األم في قرى األطفال SOS وتضاعف حملة التبرعات
بمناســـبة عيد األم، وضمن جهود الشـــركة المســـتمرة لدعم وتمكين مختلف فئات المجتمع، شـــاركت أمنية بثالث فعاليات تحتفي باألم في 
جمعية قرى األطفال SOS في كل من عمان وإربد والعقبة، وأطلقت حملة تبرعات عبر برنامج الوالء umnicoin لدعم الجمعية.  وبهدف تشجيع 
المواطنيـــن علـــى تقديم التبرعات لدعم جهود قرى األطفال، تبرعت أمنية خالل الفترة من 15 - 31 آذار الماضي بــــدينار أردني واحد مقابل كل 

.umnicoin دينار تبّرع به عمالء الشركة من خالل برنامج الوالء

أمنية ُتكّرم الطواقم والكوادر الطبّية
ضمن حملة وزارة االقتصاد الرقمي

والريادة "تحّية لجيشنا األبيض"
انضمـــت أمنيـــة للحملـــة الوطنيـــة التـــي أطلقتهـــا وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة بعنوان "تحّية لجيشنا األبيض" وبالتعاون مع وزارة 
الصحـــة لتكريـــم جميـــع خطـــوط الدفـــاع األماميـــة العاملـــة فـــي 
المستشـــفيات األردنية على ما بذلوه من جهود خالل جائحة كورونا 

لدعم المرضى المصابين بالفيروس.
وأرسلت أمنية خالل هذه الحملة موكبًا إلى مستشفى األمير حمزة 
ومستشـــفى جرش الحكومي محّمـــًال بالهدايا ذات رســـائل إيجابية 
تعّبـــر عن عمـــق تقدير وامتنـــان موظفي أمنية بمختلـــف مناصبهم 
ومســـتوياتهم اإلداريـــة والوظيفيـــة للعامليـــن في المستشـــفى 

وللجهود المضاعفة التي بذلوها وما زالوا خالل جائحة كورونا.

Volunteer


