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أكثر من  20عام ًا من التم ّيز
تمكنت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار -أيبك من تحقيق مكانة اقتصادية بارزة في
فلسطين وخارجها ،بفعل ممارسة أفضل نظم العمل اإلدارية والمالية والتطوير المستمر
لمواردها البشرية.
وانعكست آليات عمل أيبك المبن ّية على تراكم الخبرات وفهم سوق األعمال واالقتصاد في
تحقيق عوائد مالية مجزية وتحقيق قيمة مضافة ونوع ّية أليبك وشركاتها التابعة ومساهميها
والمجتمعات التي تعمل بها.
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معلومات االتصال
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار -أيبك

فل�سطني

رام اهلل  ،املا�صيون ،مبنى باديكو هاو�س ،الطابق ال�ساد�س
�ص.ب ،2396 .رام اهلل ،فل�سطني
هاتف+970 2 297 7040 :
فاك�س+970 2 297 7044 :

الأردن

�شارع مكة ،بناية رقم  ،145مكتب رقم 301
�ص.ب 941489 .عمـان 11194 ،الأردن
هاتف+ 962 6 556 2910 :
فاك�س+ 962 6 556 2915 :

apic@apic.com.jo

www.apic.ps

األردن

فلسطين

السعودية
اإلمارات

تابعونا
3

الشركات التابعة
�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية

ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت �شركة يونيبال للتجارة العامة

www.siniorafood.com

www.napco.ps

www.unipalgt.com

فل�سطني
�ص.ب ،132 .العيزرية -دوار الإ�سكان -القد�س
هاتف+970 2 279 6804 :
فاك�س+970 2 279 9088 :
الربيد االلكرتوينinfo@siniorafood.com :
الأردن
مدينة امللك عبد اهلل الثاين ال�صناعية� ،سحاب
�ص.ب ،191.عمان  11512اململكة الأردنية الها�شمية
هاتف+962 6 402 3772 :
فاك�س+962 6 402 3773 :

املقر الرئي�سي
بيت ايبا ،مفرق قو�صني ،نابل�س
�ص.ب  ،178نابل�س – فل�سطني
هاتف+970 9 234 7222 :
فاك�س+970 9 234 7616 :
الربيد االلكرتوينinfo@napco.com.ps :
مكتب رام اهلل
املا�صيون ،عمارة �سحويل
هاتف+970 2 296 5542 :
فاك�س+970 2 296 5543 :
الربيد االلكرتوينinfo@napco.com.ps :
فرع غزة
املنطقة ال�صناعية ،بيت حانون
هاتف نقال+970 599 678 451 :
الربيد االلكرتوينinfogaza@napco.com.ps :
فرع الأردن
�شارع مكة ،عمان
هاتف+962 6 552 7489 :
فاك�س+962 6 552 7524 :
الربيد االلكرتوينinfojordan@napco.com.ps :

�ص.ب  ،2190رام اهلل – فل�سطني
هاتف+970 2 298 1060 :
فاك�س+970 2 298 1065 :
الربيد االلكرتوينinfo@unipalgt.com :
خمازن يونيبال الرئي�سية
�ص.ب  ،2190خلة ال�سخول– �شارع البلدة
القدمية،بيتونيا – فل�سطني
هاتف+970 2 290 2288 :
فاك�س+970 2 290 2287 :

الربيد االلكرتوينinfo@siniorafood.com :

اململكة العربية ال�سعودية
ال�سلي� ،شارع ال�شعبانية – الريا�ض
�ص.ب  ،2256الريا�ض 11451
هاتف+966 11 244 8424 :
فاك�س+966 11 244 2181 :
الإمارات العربية املتحدة

�شارع االبراج ،برج كلوفرباي ،مكتب 1908

�ص.ب ،413025 .دبي ،اخلليج التجاري
هاتف+971 4 553 8529 :
فاك�س+971 4 553 8520 :

املا�سة لت�صنيع اللحوم
ام رمول  ،الرا�شدية ،خلف مبنى ال�سوق احلرة دبي
�شارع رقم �/18أ ،بناية رقم 1
�ص ب 20754
دبي ،االمارات العربية املتحدة
هاتف+971 4 286 0382 :
فاك�س+971 4 286 0384 :
بريد الكرتوينinfodmp@siniorafood.com :
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ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات
www.pac.ps

�ص.ب ،1919.رام اهلل – فل�سطني
هاتف+970 2 298 0026 :
هاتف+970 2 241 4363 :
فاك�س+970 2 298 0662 :
الربيد االلكرتوينinfo@pac-pal.com :

ال�شركة العربية للت�أجري التمويلي

�شركة التوريدات واخلدمات الطبية
www.msspal.com

�ص .ب ،1909 .رام اهلل -فل�سطني
هاتف+970 2 295 9372 :
فاك�س+970 2 295 9375 :
الربيد االلكرتوينinfo@msspal.com :

ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق
www.bravo.ps

�ص.ب ،4185 .البرية – فل�سطني
هاتف+970 2 242 8581 :
فاك�س+970 2 242 8582 :
الربيد االلكرتوينinfo@bravo.com :

�شركة �سكاي للدعاية والإعالن والعالقات
العامة و�إدارة احلدث
www.sky.ps

�ص.ب ،4159.البرية – فل�سطني
هاتف+970 2 298 6878 :
فاك�س+970 2 298 6879 :
info@sky-adv.com

�شارع جريدة االيام – بيتونيا -رام اهلل -فل�سطني
هاتف+970 2 298 0026 :

التقرير السنوي 2016
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

�أعزائي امل�ساهمني،
�شهدت جمموعة �أيبك تطورات هامة على ال�صعيدين الت�شغيلي واملايل
خالل العام  ،2016ومتكنت املجموعة من حتقيق �إجمايل مبيعات بقيمة
 607.4مليون دوالر �أمريكي �أي بارتفاع ن�سبته  %16عن العام املا�ضي.
وبلغت �صايف الأرباح بعد ال�ضريبة  11.94مليون دوالر �أمريكي بانخفا�ض
طفيف ن�سبته  % 3.7عن العام  ،2015يف حني ارتفعت ح�صة م�ساهمي
�أيبك من هذه الأرباح بن�سبة  %15.4مقارنة بالعام املا�ضي وبلغت 8.24
مليون دوالر �أمريكي.
ومت يف العام  2016رفع ر�أ�س املال امل�سدد لأيبك من  60اىل  66مليون
دوالر �أمريكي عرب توزيع �أ�سهم جمانية على امل�ساهمني عددها  6مليون
�سهم �أي بن�سبة  %10من ر�أ�س املال امل�سدد .كما مت توزيع  3مليون دوالر
�أمريكي ك�أرباح نقدية �أي بن�سبة  %5من ر�أ�س املال امل�سدد .وعليه بلغت
ن�سبة التوزيعات الكلية  %15يف العام  .2016وقد بلغت �صايف حقوق
ملكية م�ساهمي �أيبك  85.9مليون دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب
 2016بنم ّو بلغت ن�سبته  %5.3عن نهاية العام .2015
وجذب �سهم �أيبك الكثري من امل�ساهمني خالل العام  2016ومت ت�صنيفه
�ضمن �أداء �أف�ضل ال�شركات يف بور�صة فل�سطني ،فقد �أغلق �سهم �أيبك
على �سعر  1.90دوالر �أمريكي يف نهاية العام  ،2016مرتفع ًا بن�سبة %70
مقارنة مع �سعر �إغالقه يف العام  2015وانعك�س ذلك بالتايل على �سيولة
ال�سهم يف البور�صة حيث بلغ معدل دورانه .%55
وبالرغم من ا�ستمرار التحديات املحلية والإقليمية خالل العام � ،2016إال
�أنه قد متكنت �شركات املجموعة من حتقيق �إجنازات عديدة �أهمها قيام
�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية باال�ستحواذ على �شركة املا�سة لت�صنيع
اللحوم ( .)DMPوقد بلغت قيمة ال�صفقة  17مليون دوالر �أمريكي حيث
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بلغت ح�صة �سنيورة من هذه ال�صفقة  12مليون دوالر �أي بن�سبة .%70

وي�أتي هذا اال�ستحواذ كجزء من ا�سرتاتيجية التو�سع والتطوير التي
تنتهجها �أيبك ال�ستهداف �أ�سواق جديدة والذي من �ش�أنه تعزيز ح�صة
�سنيورة يف الأ�سواق الإقليمية وخا�صة يف دول اخلليج .كما قامت �سنيورة
بت�شغيل خط جديد لكافة �أنواع اللحوم املجمدة يف م�صنعها يف الأردن
وقامت ب�إطالق املنتجات املجمدة اجلديدة والتي ت�ضم �أكرث من  35نوع يف
ال�سوقني الأردين وال�سعودي .وعليه منت املبيعات بن�سبة  %14.3مقارنة
بالعام املا�ضي حيث بلغت حوايل  67.4مليون دوالر �أمريكي يف العام
 2016و�شكلت مبيعات الت�صدير خارج ال�سوقني الفل�سطيني والأردين ما
ن�سبته  %35من مبيعات ال�شركة� .أما من حيث الأرباح فقد انخف�ضت
يف العام  2016مقارنة مع العام  2015ب�سبب امل�صاريف اال�ستثنائية
الإ�ضافية التي تكبدتها �سنيورة ملرة واحدة جراء اال�ستثمارات واملنتجات
اجلديدة والتي �أثرت على النتائج بحدود مبلغ  2.8مليون دوالر �أمريكي
ولكننا نتطلع �إىل البدء يف حتقيق عوائد جيدة لهذه اال�ستثمارات يف
الأعوام القادمة �إن �شاء اهلل.
وح�صلت �شركة يونيبال للتجارة العامة على حقوق توزيع ح�صرية لـِ�شركة
 Ferreroيف فل�سطني ،وهي �شركة ايطالية عاملية تنتج �أف�ضل �أنواع
ال�شوكوالتة ومنها  .Kinder،Ferrero Rocher ،Nutellaوت�أتي هذه
ت�أكيد ًا ملوقع ال�شركة الريادي يف قطاع التجارة وت�سويق ال�سلع اال�ستهالكية
يف فل�سطني .وقد حققت يونيبال يف العام  2016مبيعات قيا�سية و�صلت
اىل  404مليون دوالر بنمو بلغت ن�سبته  %12عن العام  2015كما حققت
منو ًا يف الأرباح بن�سبة  %24مقارنة بالعام املا�ضي .وقامت �أيبك يف العام
 2016بزيادة ح�صتها يف �شركتها التابعة يونيبال للتجارة العامة بحيث
�أ�صبحت ن�سبة ملكية �أيبك يف يونيبال  %93.4وهذا من �ش�أنه تدعيم
وزيادة �أرباح �أيبك الناجتة عن الإ�ستثمار يف يونيبال.
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وا�ستطاعت ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت (نابكو)
خالل العام  2016من حتقيق منو يف �صايف �أرباحها جتاوز �أربعة �أ�ضعاف
الربح املحقق يف العام املا�ضي ،حيث بلغت �صايف الأرباح حوايل 451
�ألف دوالر �أمريكي مقارنة ب�أرباح العام  2015التي بلغت � 103ألف دوالر
�أمريكي وذلك على الرغم من التحديات الكبرية التي واجهتها نابكو
خالل هذا العام وت�أثرها ال�سلبي خالل الربع الأول من �أثر انخفا�ض
بور�صة الأملنيوم العاملية ب�شكل حاد .وعلى �صعيد املبيعات ،ا�ستطاعت
ال�شركة حتقيق ارتفاع يف حجم املبيعات بن�سبة  %5مقارنة بالعام املا�ضي
حيث و�صلت حوايل  5االف طن يف العام  .2016كما ارتفعت مبيعات
الت�صدير �إىل ال�سوق الأردين بن�سبة قيا�سية بلغت  %45مقارنة بالعام
املا�ضي لت�سري ال�شركة بخطى ثابتة نحو احل�صول على ح�صة �سوقية جيدة
يف ال�سوق الأردين.

عامل .ولكن للأ�سف مل ي�أت بثماره كما كان متوقع ًا ،وعليه حققت ال�شركة
خ�سارة جتاوزت املليون دوالر يف العام  2016رغم االرتفاع يف املبيعات
بن�سبة  %13.6مقارنة بالعام  .2015وتعكف �إدارة ال�شركة حالي ًا على
�إعادة هيكله عمليات ال�شركة وتق�سيمها اىل جزئني :اجلزء االول متعلق
بن�شاط ال�سوبرماركت فقط وا�ستقطاب م�ستثمرين جدد له ،واجلزء
الثاين للن�شاط العقاري املتعلق ب�إدارة وت�أجري املباين.

�أما على �صعيد امل�س�ؤولية الإجتماعية ،فقد تركزت �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 خا�صة يف قطاعات التعليم وال�صحة
وال�شباب والثقافة والعمل اخلريي والإن�ساين .وقد كان العام  2016عام ًا
حاف ًال بتوقيع ال�شراكات اال�سرتاتيجية والن�شاطات مبختلف �أنواعها املادية
واملعنوية ،حيث بلغ جممل اال�ستثمار يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية من
ووا�صلت ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات تو�سيع حجم �أعمالها يف العام �أيبك وجمموعة �شركاتها يف عام  2016حوايل � 830ألف دوالر �أمريكي.
 ،2016بالرتكيز على خدمات ما بعد البيع ،حيث افتتحت املبنى الرئي�سي
اجلديد ل�سيارات  Hyundaiيف رام اهلل بتكلفة  4مليون دوالر امريكي نحن ن�سعى دائم ًا لتقدمي الأف�ضل مل�ساهمينا وللمجتمعات التي نعمل بها،
والذي يت�ضمن مركز خدمة ّ
ال�صيانة وق�سم قطع الغيار ،بالإ�ضافة �إىل وذلك يتحقق بجهود جميع �أفراد كادر جمموعة �شركات �أيبك والذين
ور�شة العمل اخلا�صة بهيكل /طالء ال�سيارات .و�سيكون هذا املركز جتاوز عددهم  1600موظف ًا مع نهاية العام  ،2016فلهم مني كل ال�شكر
اجلديد دعامة مل�ستقبل ناجح لفئة �سيارات  Hyundaiيف فل�سطني والتقدير و�أدعوهم للمثابرة على درب النجاح لتحقيق �أهدافنا للعام
ولتزويد العمالء ب�أجود م�ستويات اخلدمة ل�سياراتهم ،خا�صة مع انطالق .2017
التكنولوجيا اجلديدة يف �إنتاج ال�سيارات الهجينة وال�سيارات الكهربائية.
ويف النهاية ،وبالنيابة عن نف�سي وعن زمالئي يف جمل�س الإدارة� ،أعرب عن
وافتتحت ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق (برافو) مطلع العام االمتنان الكبري لكم م�ساهمينا ،لثقتكم ودعمكم امل�ستمر لل�شركة.
 2016مركز ت�سوق جديد يف بيت وزن -نابل�س لتعزيز مكانتها يف ال�سوق
الفل�سطيني ،وهو الأكرب يف فل�سطني مب�ساحة ت�سوق بلغت  2300مرت مربع
مع �أطيب التحيات
مبنية على م�ساحة كلية تبلغ ع�شرة �آالف مرت مربع ويوظف �أكرث من 100
طارق عمر العقاد
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مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس إدارة أيبك (كما بتاريخ )2016/12/31

ال�سيد طارق عمر العقاد
رئي�س جمل�س الإدارة
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ال�سيد خالد الع�سيلي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

د .حممد م�صطفى
ع�ضو -ممثل عن �صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني

د� .ضرغام مرعي
ع�ضو -ممثل عن �صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني

ال�سيد طارق ال�شكعة
ع�ضو -ممثل عن �شركة ال�سعيد

ال�سيد ب�سام �أبو ردينة
ع�ضو -ممثل عن �شركة
الهدى القاب�ضة

ال�سيد ف�ؤاد قطان
ع�ضو

ال�سيد طارق عبا�س
ع�ضو

د .مازن ح�سونة
ع�ضو

ال�سيد ن�ش�أت امل�صري
ع�ضو

التقرير السنوي 2016

عن أيبك
خطواتنا

نمـو
وتط ّور

• •ر�أ�س املال املدفوع  66مليون دوالر �أمريكي
• •بلغت جممل االيرادات ال�سنوية  607.4مليون دوالر �أمريكي يف عام

2016

•

• 1600موظف يف فل�سطني ،والأردن ،وال�سعودية ،والإمارات العربية املتحدة

•

•�إدراج وتداول �سهم �أيبك يف بور�صة فل�سطني بتاريخ  2مار�س )PEX: APIC( 2014

• •ت�أ�سي�س ال�شركة العربية للت�أجري التمويلي ،فل�سطني
• •التحول اىل �شركة م�ساهمة عامة

خطواتنا

• •ت�أ�سي�س ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق ،فل�سطني

• •اال�ستحواذ على �شركة يونيبال للتجارة العامة ،فل�سطني
• •اال�ستحواذ على ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات ،فل�سطني
• •اال�ستحواذ على �شركة التوريدات الطبية ،فل�سطني

1996

• •اال�ستحواذ على �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية ،فل�سطني والأردن
• •ت�سجيل �أيبك يف فل�سطني ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية �أجنبية

1995

• •اال�ستحواذ على ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت ،فل�سطني

1994

• •اال�ستحواذ على �شركة �سكاي للدعاية والإعالن و�إدارة احلدث ،فل�سطني

1998

2000

2013

2014

اليـــــــــــــــوم

• •�شركة مدرجة يف بور�صة

فل�سطني ()PEX: APIC

• •ت�أ�سي�س وت�سجيل ال�شركة يف جزر العذراء الربيطانية ك�شركة ا�ستثمارية قاب�ضة خ�صو�صية
بر�أ�س مال  70مليون دوالر �أمريكي

االنطالق
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إجمالي االيرادات 2016-2012

 607.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

 523.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

 536.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

 444.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
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 369ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

2016

2015

2014

2013

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮادات
ﺑﺎﻟﺪوﻻر ا ﻣﺮﻳﻜﻲ

2012
التقرير السنوي 2016

التأسيس

ت�أ�س�ست ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار (�أيبك) مببادرة جمموعة من رجال الأعمال العرب ممن تطلعوا لتوجيه التمويل واال�ستثمارات �إىل
فل�سطني ،وذلك متهيد ًا للمزيد من التنمية يف البالد وخلق فر�ص عمل جديدة.
مت ت�أ�سي�س وت�سجيل ال�شركة بتاريخ � 20أيلول  ،1994يف جزر العذراء الربيطانية حتت الرقم ( .)128626كما ومت ت�سجيل ال�شركة لدى وزارة
االقت�صاد الوطني يف فل�سطني ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية حمدودة �أجنبية بتاريخ � 8أيار  1996حتت الرقم (.)563600634
بتاريخ  23كانون الأول  2013مت حتويل ال�صفة القانونية لل�شركة �إىل �شركة م�ساهمة عامة �أجنبية ومت ت�سجيلها حتت الرقم ( .)562801563وبتاريخ
� 2آذار  2014مت �إدراج وتداول �أ�سهم �أيبك يف بور�صة فل�سطني (.)PEX:APIC
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به  70مليون دوالر �أمريكي مق�سم �إىل  70مليون �سهم ( 1.00دوالر �أمريكي لكل �سهم) ،كما يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة
املدفوع  66مليون دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول .2016

الرؤيا

نتطلع �إىل توفري باقة متكاملة من املنتجات واخلدمات ذات القيمة واجلودة العالية ،بحيث ت�سهم يف �إحداث فرق نوعي وم�ستدام يف ال�سوق .وبالتايل
اتخاذ ا�ستثماراتنا الو�ضع القيادي بنظر امل�ستهلك مما �سيتيح ملوظفي ال�شركة وامل�ستثمرين فيها واملجتمعات التي تعمل بها ال�شركة باالزدهار.

الرسالة

حتقيق النجاح التجاري واملايل من خالل اال�ستثمار يف ال�شركات الرائدة يف ال�سوق ،وبالتايل ال ّنهو�ض باملجتمع من حيث املوارد واملهارات والتنمية
االقت�صادية عن طريق:
• •توفري منتجات وخدمات فائقة اجلودة.
ّ
• •توظيف كوادر ب�شرية م�ؤهلة وذات خربة ،والعمل على توفري فر�ص لهم متكنهم من النمو والتطور.
• •تطبيق �أنظمة عمل فعالة ب�شكل م�ستمر تتوافق مع كافة جوانب دورة الأعمال لل�شركة.
• •املحافظة على قاعدة مالية متينة ت�ؤدي �إىل املزيد من النمو.
• •تعزيز ال�شراكة مع �صناع القرار باملنطقة لإحداث تغيري ملمو�س يف املجتمع الفل�سطيني.

األنشطة والغايات
ك�شركة ا�ستثمارية قاب�ضة ،تتنوع ا�ستثمارات �أيبك يف قطاعات الت�صنيع والتجارة والتوزيع واخلدمات يف فل�سطني ،والأردن ،وال�سعودية والإمارات من
خالل جمموعة مكونة من ت�سع �شركات تابعة وهي :ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت(نابكو)� ،شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية� ،شركة
يونيبال للتجارة العامة ،ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات� ،شركة التوريدات واخلدمات الطبية ،ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق� ،شركة �سكاي
للدعاية والإعالن والعالقات العامة و�إدارة احلدث ،ال�شركة العربية للت�أجري التمويلي وال�شركة العربية الفل�سطينية للتخزين والتربيد.
تقدم ال�شركات التابعة لأيبك جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات من خالل اتفاقيات توزيع ح�صرية مع العديد من ال�شركات العاملية ومنها:
Philip Morris, Procter & Gamble, Kellogg’s, XL Energy Drink, Ferrero, Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, Alfa Romeo,
Fiat, Fiat Professional, Abbott, B. Braun, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, Nivea

بالإ�ضافة اىل العديد من الوكاالت التجارية االخرى.
كما �أن �أيبك هي �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ل�شركة كهرباء فل�سطني القاب�ضة و�شركة فل�سطني لتوليد الطاقة ،ومتتلك ح�صة يف بنك فل�سطني.
11

الثقافة الداخلية
�إن بناء ثقافة داخلية تقوم على �أ�سا�س التحفيز ومكاف�أة الأداء والنزاهة يف بيئة عمل مر ّكبة ومتنوعة يتطلب تطبيق معايري حوكمة عالية .وي�أتي ذلك
�أ�سا�س ًا من خالل وجود جمل�س �إدارة م�ستقل وذو خربة لأيبك  ،بالإ�ضافة �إىل فريق عمل �إداري خمتار بعناية ،وملتزم ب�آلية التطوير امل�ستمر لتحفيز
املوظفني على �إبراز �أف�ضل ما لديهم .ومن خالل روح الفريق الواحد ،طورت �أيبك قيم و�سيا�سات و�إجراءات العمل اليومية لتحقيق ر�ؤيتها .وميكن و�صف
الثقافة الداخلية لأيبك من خالل املحاور الأربعة التالية:

القيم
ت�ستند قيم �أيبك على تطبيق مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني املوظفني ،جلعل الفروق بني �أفراد الكادر مبنية على حجم امل�س�ؤولية وم�ستوى الكفاءة
وااللتزام يف العمل وح�سب .وتكافئ ال�شركة الأفراد الذين يتمتعون بالقيادة والدافع الذاتي والقدرة على الإبداع واالبتكار.

البنية
�إن الأ�س�س التي تقوم عليها �أيبك مبنية على موظفيها ،حيث �أن متكينهم هو ا�ستثمار ا�سرتاتيجي لل�شركة .وت�ؤمن �أيبك �أن الدافع للتطور الوظيفي ي�أتي
من الفرد نف�سه وينبغي تعزيزه من خالل ممار�سات ال�شركة وقيمها .كما �أن عملية اتخاذ القرارات يف ال�شركة تتم مب�شاركة الأفراد املعنيني بها.

احلوافز
الوظيفي الثابت واملتوازن ،ويف نف�س الوقت ،ف�إن �أولئك الذين يتمتعون بالفكر التقدّمي �سيعطون حوافز �إ�ضافية
يف �أيبك ،هناك تقدير واحرتام للأداء
ّ
و�سريتقون يف ال�سلم الوظيفي على �أ�سا�س �صفاتهم القيادية و�أدائهم املتفاين وقدرتهم على و�ضع اخلطط امل�ستقبلية.

الأفراد
موظفو �أيبك و�شركاتها التابعة هم �أ�سا�س كفاءتها يف كافة �أعمالها من خالل تراكم اخلربات والعمل بان�سجام كفريق واحد لتحقيق ر�ؤيتها و�أهدافها
�ضمن قيم ميكن حتديدها بخم�سة جماالت:
• •قوة الأ�شخا�ص :القيادة ،وروح الفريق.
• •قوة االبتكار :الإبداع ،والتحليل ،وحل امل�شكالت.
• •خدمة الزبائن :ت�سهيل اخلدمات وت�سريعها.
• •خلق فر�ص النمو.
• •ال�سالمة واجلودة.
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اإلدارة التنفيذية
فريق الإدارة التنفيذية لأيبك كما بتاريخ :2016/12/31
ال�سيد طارق عمر العقاد ال�سيد علي العقاد
رئي�س عمليات املجموعة
الرئي�س التنفيذي
ال�سيد �أحمد جودة
رئي�س اال�ستثمار

ال�سيد خالد الربادعي
رئي�س الدائرة املالية

ال�سيد طارق عبا�س
نائب الرئي�س -ال�ش�ؤون التنظيمية

ال�سيد نادر حواري
نائب الرئي�س -تطوير الأعمال

مراد اخلطيب
املدقق املايل الداخلي

ال�سيدة فداء م�صلح /عازر
مديرة عالقات امل�ستثمرين واالت�صاالت امل�ؤ�س�سية

الحوكمة في أيبك
تدار �أيبك �ضمن �أنظمة حوكمة تنظم �إدارة وعمليات ال�شركة و�شركاتها التابعة مبختلف امل�ستويات .يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة من قبل الهيئة
العامة لل�شركة مرة كل �أربع �سنوات ،ويقوم جمل�س الإدارة مبمار�سة �صالحياته امل�ستمدة من النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبا فيها الهيكل التنظيمي لإدارة
ال�شركة وجدول ال�صالحيات املخولة للإدارة مبختلف م�ستوياتها ومبا فيها الرئي�س التنفيذي.
ولأغرا�ض �إدامة وتطوير �سيا�سات احلوكمة ،يوجد دائرة رقابة داخلية متخ�ص�صة يف �أيبك وقامت بتطوير �أنظمة عمليات و�سيا�سات و�إجراءات كافة
الدوائر االدارية و املالية و الت�شغيلية لكافة �شركات املجموعة .ويتم عر�ض هذه ال�سيا�سات والإجراءات على جمل�س الإدارة لكل �شركة من ال�شركات
التابعة للموافقة والتطبيق.
ال يوجد جلنة تدقيق منبثقة عن جمل�س الإدارة ،ولكن مدير الرقابة الداخلية يف �أيبك ،يقوم بتقدمي عر�ض دوري مل�ستجدات ونتائج التدقيق الداخلي
لكافة �شركات املجموعة يف اجتماعات جمل�س �إدارة �أيبك كبند دائم على جدول �أعمال املجل�س.
كما تتم عملية التدقيق الداخلي ل�شركة �أيبك و�شركاتها التابعة من قبل �شركة �إرن�ست ويونغ العاملية.
كما وقد �أقرت �أيبك منذ �إدراجها يف بور�صة فل�سطني التزامها ب�أنظمة الإدراج والتداول والإف�صاح للبور�صة.
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المستشار القانوني
مكتب المحامين عزيز وفؤاد ورجا شحادة
www.shehadehlaw.com

رام اهلل
ال�شارع الرئي�سي رقم 26
�ص .ب ،74 .رام اهلل ،فل�سطني
هاتف+ 970 2 296 1111 :
فاك�س+970 2 295 3471 :

القد�س

�ص .ب ،20007 .القد�س ال�شرقية  91199فل�سطني

مدقق الحسابات الخارجي
ديلويت آند توش الشرق االوسط  /األردن
www.deloitte.com

� 190شارع زهران ،جبل عمان
�ص.ب ، 248 .عمان  11118-الأردن
هاتف+962 6 550 2200 :
فاك�س+962 6 550 2210 :
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الشركاء العالميون

15

المساهمون
هيكلة المساهمين
بلغ عدد م�ساهمي �أيبك  542م�ساهم ًا يف نهاية عام  2016من جن�سيات خمتلفة ،تنوعت م�ساهمتهم بني �شركات و�أفراد ،حيث بلغ جمموع م�ساهمة من
ميلكون �أكرث من  %5من ر�أ�س املال  %45.47فيما بلغت ن�سبة باقي امل�ساهمني .%54.53
يبني اجلدول التايل امل�ساهمني الذين ميلكون اكرث من  5%ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة:
Fundraiser Results by Salesperson
ن�سبة امللكية كما يف 2016/12/31

امل�ساهم

UNITS SOLD

Fundraiserذات عالقة
Resultsالعقاد و�أطراف
Salespersonعمرbyعبد الفتاح
طارق
�UNITS SOLDصندوق اال�ستثمار الفل�سطيني و�أطراف ذات عالقة

PARTICIPANT

54
46

توزيع ملكية امل�ساهمني بني �شركات و�أفراد يف نهاية العام :2016

16

49

PARTICIPANT

%28

15
2

%17.47

34

توزيع ملكية امل�ساهمني ح�سب اجلن�سية يف نهاية العام :2016
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أداء السهم
2016

2015

ن�سبة التغري

�أداء �سهم �أيبك
عدد الأ�سهم املتداولة

36,385,481

13,563,353

%168.3

قيمة الأ�سهم املتداولة (دوالر �أمريكي)

55,426,393

14,495,621

%282.4

4,556

1,815

%151

عدد �أيام تداول ال�سهم

231

214

%7.9

�إغالق ال�سهم يف  31كانون الأول (دوالر �أمريكي)

1.90

1.12

%69.6

عدد امل�ساهمني

542

477

%13.6

%52.72

%46.35

%13.7

125,400,000

67,200,000

%86.6

عدد ال�صفقات

ن�سبة الأ�سهم احلرة كما يف  31كانون الأول
القيمة ال�سوقية كما يف  31كانون الأول (دوالر �أمريكي)

�أداء ال�سهم 2016/12/31 - 2016/01/03

1.92

1.90

1.86

1.83

2.50

2.00
1.75

1.50

1.46

1.50

1.30

*1.15

�إغالق ال�سهم

1.00

دوالر �أمريكي

1.23

1.18
1.14

0.50

0.00

كانو
ن �أول

شرين
ت�
ثاين

ن �أول
ت�شري

�أيلول

�آب

متوز

ح
زيران

�أيار

ن
ي�سان

�آذار

�
شباط

كانون
ثاين

*قامت البور�صة بتعديل �سعر ال�سهم يف �شهر �أيار  2016بن�سبة توزيع الأ�سهم املجانية %10

�أعلى �سعر تداول 1.94 :دوالر

�أقل �سعر تداول 1.11 :دوالر

معدل دوران ال�سهم%55 :
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أهم المؤشرات (كما بتاريخ )2016/12/31
دخل ال�سهم ()EPS

0.125

مكرر الربحية ()P/E

15.20x

القيمة ال�سوقية اىل القيمة الدفرتية ()P/B

1.46x

قرارات الهيئة العامة الرئيسية
	�أقرت الهيئة العامة يف اجتماعها العادي بتاريخ  2016/05/18توزيع �أرباح بن�سبة  %15من ر�أ�س املال امل�سدد على امل�ساهمني امل�سجلني يف نهاية
يوم  2016/05/17كالتايل:
• •� %10أ�سهم جمانية عددها  6مليون �سهم.
• •� %5أرباح نقدية بقيمة  3مليون دوالر �أمريكي.
�صادقت الهيئة العامة يف اجتماعها غري العادي بتاريخ  2016/12/08على �إ�صدار �سندات قر�ض بقيمة  35مليون دوالر �أمريكي �ضمن ال�شروط
التالية:
• •غري قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم وغري قابلة للتداول يف �أي �سوق مايل.
• •�إ�صدارها يكون ملدة خم�س �سنوات.
• •يتم �إ�صدارها عن طريق الإكتتاب اخلا�ص وفق ًا لتعليمات �إ�صدار الأوراق املالية ال�صادرة بتاريخ � 22أيلول 2008 ،عن جمل�س �إدارة هيئة �سوق
ر�أ�س املال الفل�سطينية ا�ستناد ًا لأحكام املادة ( )23من قانون الأوراق املالية رقم ( )12ل�سنة .2004
• •ا�ستخدام ح�صيلة الإ�صدار على النحو التايل:
 ا�ستغالل مبلغ  20.0مليون دوالر �أمريكي ل�سداد القيمة الإ�سمية ل�سندات القر�ض القائمة وامل�ستحقة بتاريخ .2017/01/31
 ا�ستغالل مبلغ  7.95مليون دوالر �أمريكي ل�سداد الر�صيد احلايل من القرو�ض البنكية القائمة على ال�شركة.
 �إ�ستغالل مبلغ  1.0مليون دوالر �أمريكي لرفع ر�أ�س مال ال�شركة التابعة ال�شركة العربية للت�أجري التمويلي.
 ا�ستغالل مبلغ  6.05مليون دوالر �أمريكي لتمويل ا�ستثمارات عامة لل�شركة ا�ضافة �إىل الإ�ستخدامات العامة الأخرى.
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التواصل مع المساهمين
حتافظ �أيبك على قنوات ات�صال دائمة مع م�ساهميها من خالل ن�شر الأخبار الدورية حول ن�شاطاتها ،واعداد وتوزيع ن�شرة امل�ستثمر الدورية ،ا�ضافة
اىل الإف�صاحات املالية والتقارير ال�سنوية .وتقوم �أيبك بالتوا�صل ب�شكل مبا�شر مع م�ساهميها ومن خالل موقعها الإلكرتوين ،وعرب الربيد الإلكرتوين
ومواقع التوا�صل االجتماعي.
كما تقوم �أيبك بن�شر وتوفري كافة املعلومات ال�ضرورية مل�ساهميها على موقعها االلكرتوين ( )www.apic.psعرب ق�سم متخ�ص�ص بعالقات امل�ستثمرين
ي�شمل:
• •�سهم �أيبك :معلومات ال�سهم ومعلومات التداول (�آنية وتاريخية).
• • البيانات املالية :البيانات املالية الدورية والتقارير ال�سنوية.

• • ن�شرة امل�ستثمر :ن�شرة دورية ت�شمل معلومات حول �أداء �سهم �أيبك ،والأداء املايل ،و�أية تطورات رئي�سية على �صعيد العمل.
• • الهيئة العامة :كل ما يتعلق باجتماع الهيئة العامة والدعوات ،وحما�ضر االجتماعات ،وتوزيعات الأرباح يف حال �إقرارها.

• • معلومات االت�صال مع م�س�ؤول عالقات امل�ستثمرين.

سياسة توزيع األرباح
ال يوجد �سيا�سة مكتوبة لتوزيع الأرباح لدى �أيبك .وفيما يلي توزيعات الأرباح خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية:
ال�سنة
املالية

تاريخ قرار
الهيئة العامة

نوع التوزيع

قيمة الأرباح النقدية املوزعة (دوالر
�أمريكي)

عدد الأ�سهم املوزعة

2015

2016/05/18

نقدي و�أ�سهم
جمانية

 %5( 3,000,000من ر�أ�س املال امل�سدد)

� 6,000,000سهم ( %10من ر�أ�س املال امل�سدد)

2014

2015/04/29

نقدي

 %7.5(4,500,000من ر�أ�س املال امل�سدد)

2013

2014/04/29

�أ�سهم جمانية

� 9,990,602سهم ( %19.98من ر�أ�س املال امل�سدد)

بدل أتعاب مجلس اإلدارة
تن�ص �سيا�سة بدل �أتعاب جمل�س الإدارة على منح مبلغ  25,000دوالر امريكي لكل ع�ضو جمل�س �إدارة ك�أتعاب �سنوية .وبلغت جمموع �أتعاب ما ح�صل
عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عام  2016مبلغ  250,000دوالر �أمريكي.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية
بلغت قيمة املبالغ التي ح�صل عليها موظفو الإدارة التنفيذية خالل عام  2016مبلغ  1,363,545دوالر �أمريكي وكانت تفا�صيلها كالتايل:
• •رواتب و�أجور 849,380 :دوالر �أمريكي
• •مكاف�آت 514,165 :دوالر �أمريكي
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استثمارات أيبك
الوضع التنافسي
نظرا لتنوع ا�ستثمارات ال�شركة يف عدة قطاعات بالإ�ضافة اىل تعدد الأ�سواق التي تعمل بها يف فل�سطني وخارجها ف�إن من ال�صعب حتديد الو�ضع
واحلجم التناف�سي لل�شركة عن كامل االن�شطة .ولكن البد من الإ�شارة اىل �أن ال�شركات التابعة لأيبك تتمتع بو�ضع تناف�سي قوي وح�ص�ص �سوقية قيادية
من خالل جودة ال�سلع واخلدمات التي تقدمها يف ال�سوق الفل�سطيني على وجه اخل�صو�ص والأ�سواق الأخرى املتواجدة فيها على وجه العموم.

الشركات التابعة
ال�شركة

ن�سبة امللكية
كما بتاريخ

2016/12/31

بلد
الت�سجيل بلد العمليات

�أن�شطة و�أعمال ال�شركة الرئي�سية

قطاع الت�صنيع
ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت م.ع.م

%70.96

�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية م.ع.م

%61.18

�صناعة الأملنيوم والربوفيالت
فل�سطني فل�سطني ،الأردن
�صناعة اللحوم املربدة واملعلبة
فل�سطني ،الأردن،
الأردن ال�سعودية ،الإمارات واملثلجة

قطاع التجارة والتوزيع
�شركة يونيبال للتجارة العامة م.خ.م

%93.4

فل�سطني فل�سطني

ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات م.خ.م

%100

فل�سطني فل�سطني

�شركة التوريدات واخلدمات الطبية م.خ.م

%50

فل�سطني فل�سطني

%88.54

فل�سطني فل�سطني

ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق م.ع.م

توزيع منتجات ا�ستهالكية
توزيع �سيارات وخدمات ما بعد
البيع
توزيع م�ستلزمات ومعدات و�أجهزة
طبية ،ومنتجات العناية ال�صحية
الت�سوق

قطاع اخلدمات
�شركة �سكاي للدعاية والإعالن والرتويج م.خ.م

%100

فل�سطني فل�سطني

ال�شركة العربية للت�أجري التمويلي م.خ.م

%100

فل�سطني فل�سطني

دعاية و�إعالن وعالقات عامة
و�إدارة حدث
ت�أجري متويلي لل�سيارات واملعدات

*%68.47

فل�سطني فل�سطني

خمازن تربيد وتخزين

ال�شركة العربية الفل�سطينية للتخزين والتربيد م.خ.م

*متثل هذه الن�سبة ن�سبة ملكية �أيبك املبا�شرة  %31.1ون�سبة ملكيتها غري املبا�شرة  %37.37من خالل �شركتها التابعة� ،شركة يونيبال للتجارة العامة
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لمحة عن الشركات التابعة

قطاع التصنيع
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت(نابكو)

22

التقرير السنوي 2016

الشركة الصناعية األولى والوحيدة لصناعة األلمنيوم في فلسطين

ت�أ�س�ست نابكو عام  ،1991وقامت �أيبك باال�ستحواذ عليها يف العام
 ،1995وهي ال�شركة ال�صناعية الأوىل والوحيدة ل�صناعة الأملنيوم
يف فل�سطني.
تقع نابكو يف مدينة نابل�س على م�ساحة � 28ألف مرت مربع وهي
جمهزة مبجموعة متكاملة من �أحدث خطوط الإنتاج ،والتقنيات
احلديثة ،ومتتلك طاقة �إنتاجية تزيد عن  7,000طن �سنوي ًا ذات
جودة وموا�صفات عاملية.
كما تتميز ببنيتها التحتية وطاقتها الإنتاجية الكبرية التي م ّكنتها
من تلبية احتياجات ال�سوق املحلية والنفاذ �إىل الأ�سواق الإقليمية.

تتواءم منتجات نابكو مع جمموعة وا�سعة من اال�ستخدامات
املعمارية وال�صناعية ،وهي حا�صلة على �شهادة اجلودة من م�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية بالإ�ضافة اىل �شهادة ال�سالمة
وال�صحة املهنية ( )OHSAS 18001و�شهادة جودة الطالء العاملية
(.)QUALICOAT
لدى نابكو �شركة تابعة لها يف الأردن بهدف اقتنا�ص الفر�ص يف ال�سوق
الأردين وكذلك جعل الأردن موطىء قدم للتو�سع يف الأ�سواق العربية
املجاورة .نابكو هي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة فل�سطني
منذ ت�شرين الثاين .)PEX: NAPCO( 2011

23

قطاع التصنيع
شركة سنيورة للصناعات الغذائية
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الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة

متلك �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية ،ال�شركة الرائدة يف جمال
�صناعة اللحوم يف املنطقة ،عالمة �سنيورة القد�س وعالمة يونيوم
امل�شهورتني يف جمال اللحوم املربدة والالن�شون.
بد�أت عملها يف القد�س ،فل�سطني منذ عام  ،1920ومن ثم افتتحت
م�صانعها يف الأردن يف عام  ,1992قامت �أيبك بالإ�ستحواذ على
�سنيورة فل�سطني والأردن يف العام  .1996وقامت �شركة �سنيورة
باال�ستحواذ على �شركة «املا�سة» لت�صنيع اللحوم يف دبي يف عام
.2016
تعترب �شركة �سنيورة من �أوىل و�أكرب �شركات �إنتاج اللحوم امل�صنعة
حيث تقوم باالنتاج من خالل ثالثة م�صانع جمهزة ب�أف�ضل
التقنيات ،الأول يقع يف القد�س ال�شرقية بفل�سطني ،والثاين يقع يف
املنطقة ال�صناعية للملك عبد اهلل الثاين يف الأردن والثالث يف دبي
االمارات العربية املتحدة .يف العام � ،2015أن�ش�أت ال�شركة خط
انتاج جديد النتاج كافة انواع اللحوم املجمدة يف الأردن.

�شركة �سنيورة حا�صلة على �شهادة الآيزو  9001للموا�صفات واجلودة،
و�شهادة  FSSC 22000ل�سالمة الغذاء� ،إ�ضافة اىل �شهادة املوا�صفات
واملقايي�س الفل�سطينية و�شهادة و�شعار احلالل االردين ال�صادرة من
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س االردنية .كما حتافظ م�صانع ال�شركة
يف الأردن وفل�سطني على �شهادتي  OHSAS18001: 2007لإدارة
لأنظمة ال�سالمة وال�صحة املهنية و  ISO14001: 2004لإدارة
انظمة البيئة منذ العام  .2014ت�س ّوق ال�شركة منتجاتها من خالل
�شبكة جتار وا�سعة ،ومتاجر كبرية ومراكز ت�س ّوق يف فل�سطني والأردن
وال�سعودية واالمارات و  10دول يف ال�شرق الأو�سط .كما يوجد لل�شركة
فرع للتوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية و�آخر يف الإمارات العربية
املتحدة ،وق�سم خا�ص بالت�صدير لأ�سواق اخلليج وخمتلف دول امل�شرق
العربي.
�سنيورة هي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة عمان
( ، )ASE: SNRAمنذ يف كانون الثاين .2012

25

قطاع التجارة والتوزيع
شركة يونيبال للتجارة العامة
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الرائدة في توزيع السلع االستهالكية سريعة الدوران في فلسطين

ت�أ�س�ست يف عام  ،1994ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية ،وقامت �أيبك
باال�ستحواذ عليها يف عام  .1998تعترب يونيبال ال�شركة الرائدة
والأكرب يف جمال توزيع ال�سلع اال�ستهالكية �سريعة الدوران يف
فل�سطني فهي الوكيل واملوزع احل�صري للعديد من ال�شركات العاملية
مثلPhilip Morris International, Procter & Gamble, :

Kellogg’s, Heinz, Ferrero, XL Energy Drink, Americana

�إ�ضافة اىل �سنيورة وغريها من العالمات التجارية العاملية املعروفة.

تتبع ال�شركة �أنظمة فعالة يف توزيع منتجاتها يف ال�سوق الفل�سطينية،
حا�صدة �أرقام ًا مرتفعة يف املبيعات حيث �أنها تقوم بالتوزيع من
خالل �شبكة وا�سعة النطاق تت�ضمن �ستة �آالف نقطة بيع بالتجزئة يف
فل�سطني.
كما متتلك يونيبال مراكز توزيع رئي�سية متطورة ت�صل �سعتها اىل
 8,100لوح حتميل جمهزة ب�أعلى التقنيات العاملية يف التخزين الآمن.
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قطاع التجارة والتوزيع
الشركة الفلسطينية للسيارات
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التم ّيز في خدمات ما بعد البيع من خالل مراكز
صيانة عصرية وحديثة
ت�أ�س�ست يف عام  1996ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية ،وقامت �أيبك
باال�ستحواذ عليها يف عام .1998
ال�شركة هي املوزع احل�صري والوحيد يف فل�سطني ل�سيارات
 Hyundaiالتي ت�شمل ال�سيارات ال�صغرية وال�شاحنات وعربات
النقل ،وجمموعة  Fiat Chr yslerالتي ت�شمل �سيارات
Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep,
Dodge, Ram.

حتر�ص ال�شركة على تزويد عمالئها ب�أجود م�ستويات اخلدمة عن

طريق توفري مراكز ال�صيانة املميزة املجهزة ب�أحدث املعدات و�أف�ضل
الكوادر من املهند�سني والفنيني امل�ؤهلني .ول�ضمان تكامل العملية
بطريقة مثالية توفر ال�شركة كامل قطع الغيار الأ�صلية الالزمة
مما ي�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف �إر�ضاء الزبائن وبالتايل زيادة ن�سبة
املبيعات .متتلك وتدير ال�شركة خم�سة معار�ض وثالثة مراكز �صيانة
وثالثة خمازن لقطع الغيار يف �أكرب املدن الفل�سطينية ،هذا بالإ�ضافة
�إىل التعامل مع �شبكة موزعني معتمدين تغطي كافة �أنحاء فل�سطني.
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قطاع التجارة والتوزيع
شركة التوريدات والخدمات الطبية
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الموزع الحصري للعديد من األدوية ومنتجات العناية
الصحية واألجهزة الطبية
ت�أ�س�ست يف عام  1994ك�شركة م�ساهمة خا�صة وقامت �أيبك
باال�ستحواذ عليها يف عام .1998
منذ ان�شائها ،حافظت �شركة التوريدات واخلدمات الطبية على
موقعها الريادي ك�إحدى �أكرب ال�شركات الفل�سطينية يف هذا املجال.
وتعترب �أكرث ال�شركات تنوع ًا يف توفري منتجات العناية الطبية يف
فل�سطني ،حيث تقوم بتوزيع الأدوية ،واملعدات الطبية واملخربية،
و�أدوات اجلراحة وال�سلع اال�ستهالكية� ،إىل ال�صيدليات وامل�ست�شفيات
اخلا�صة ،واملنظمات غري احلكومية ،ووزارة ال�صحة الفل�سطينية
وكربى حمالت البيع بالتجزئة.

وهي املوزع احل�صري والوحيد للعديد من املنتجات العاملية يف هذا
القطاع ،مثل:
GlaxoSmithKline, Sanofi- Aventis, Merck Sharp & Dohme,
Abbott International, GE Healthcare, Eli Lilly,
Beiersdorf (Nivea), Janssen, Abbott Diabetes Care,
Hitachi, Nihon Kohden, B. Braun, Abbott Vascular,
Abbott Diagnostics, Trisa .
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قطاع التجارة والتوزيع
الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)
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أكبر مراكز التسوق العصرية المتكاملة في فلسطين

تقدم ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق �أول و�أكرب
مراكز الت�سوق الع�صرية والرتفيهية املتكاملة يف فل�سطني «برافو
�سوبرماركت».
وتتبو�أ ال�شركة مركز قيادي على م�ستوى جتارة التجزئة يف فل�سطني
بوجود �ستة مراكز للت�سوق يف املدن الرئي�سية يف ال�ضفة الغربية،
ثالثة منها يف رام اهلل والبرية وفرعان يف نابل�س وفرع يف اخلليل.

حتتوي مراكز برافو للت�سوق الرئي�سية يف مدينتي البرية ونابل�س على
جمموعة من املطاعم وت�ضم �أي�ض ًا مناطق داخلية خم�ص�صة لألعاب
الأطفال ،وجمموعة متنوعة من املحال التجارية واخلدمات الأخرى.
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قطاع الخدمات
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث
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الرائدة في مجال الدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث

ت�أ�س�ست يف عام  1996ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية وقامت �أيبك
باال�ستحواذ عليها يف عام � .2000سكاي هي ال�شركة الرائدة
يف جمال الدعاية والإعالن والعالقات العامة و�إدارة احلدث
يف فل�سطني .تقدم ال�شركة نطاق ًا كام ًال من احلمالت الدعائية
والعالقات العامة تزيد اخليارات املتاحة �أمام العميل ،كجزء رئي�سي

يف حتديد �أهداف العمالء .وتهدف �سكاي �إىل تعزيز دور الزبائن يف
ال�سوق من خالل كادرها املتخ�ص�ص يف عدة جماالت ت�شمل الت�صميم
والطباعة ،والعالقات العامة ،و�إدارة احلدث ،والرتويج ،والإعالم،
والإعالنات اخلارجية واالت�صال الرقمي.
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قطاع الخدمات
الشركة العربية للتأجير التمويلي
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تطوير حلول مبتكرة في مجال التأجير التمويلي

�أ�س�ستها �أيبك يف العام  2014ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية ،ويرتكز
ن�شاطها يف جمال الت�أجري التمويلي ل�سيارات  Hyundaiو Jeep
و  Chryslerو  Dodgeو  .Fiatتتطلع ال�شركة اىل تو�سيع نطاق
�أعمالها وخدماتها م�ستقب ًال لت�شمل الت�أجري التمويلي للمعدات

والآالت� ،إ�ضافة اىل تطوير حلول مبتكرة يف جمال الت�أجري التمويلي.
وت�سعى ال�شركة على الدوام لأن تكون رائدة يف جمال عملها وتقدمي
خدمات مميزة للعمالء.
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استثمارات أيبك
استثمارات أخرى (كما بتاريخ )2016/12/31

ا�سم ال�شركة

نوع اال�ستثمار

عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

�شركة كهرباء فل�سطني القاب�ضة*

�أ�سهم

1,827,275

%9.09

�شركة فل�سطني لتوليد الطاقة

�أ�سهم

600,000

%4.00

بنك فل�سطني املحدود

�أ�سهم

4,436,035

%2.27

*متتلك �شركة يونيبال للتجارة العامة ،التابعة لأيبك ،نف�س عدد اال�سهم يف �شركة كهرباء فل�سطني القاب�ضة

التوجهات المستقبلية
تهدف توجهات �أيبك امل�ستقبيلة اىل املحافظة على �أدائها وو�ضعها التناف�سي والنجاحات التي مت حتقيقها .وتتطلع �أي�ض ًا اىل تعزيز ال�سيا�سة التو�سعية
والتطويرية على م�ستوى الأ�سواق والقطاعات� ،إ�ضافة اىل تعظيم ال�سلع واملنتجات واخلدمات لل�شركات التابعة بهدف اال�ستمرار بتحقيق منو �سنوي مع
املحافظة على القيم واملبادىء الأ�سا�سية.
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المسؤولية اإلجتماعية

39

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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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.

46

التقرير السنوي 2016

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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األداء المالي 2016
ملخص األداء المالي
�شهد عام  2016منو يف الإيرادات بن�سبة  %16مقارنة مع العام  2015حيث بلغت الإيرادات  607.36مليون دوالر �أمريكي يف العام  .2016فيما
�شهدت م�صاريف املجموعة ارتفاع ًا بن�سبة  %23.3عن العام املا�ضي ,مع الإ�شارة اىل �أن ما ن�سبته  %13من قيمة منو املبيعات للمجموعة وما ن�سبته
 % 51من قيمة الزيادة يف امل�صاريف للمجموعة مت�أتية من �شركة املا�سة لت�صنيع اللحوم يف الإمارات العربية املتحدة والتي مت اال�ستحواذ عليها من قبل
�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية التابعة لأيبك يف بداية الربع الثاين من عام  2016ومت �إدراجها يف البيانات املالية املوحدة للعام .2016
كما �أن �أرباح املجموعة قبل ال�ضرائب والفوائد واال�ستهالكات ( )EBITDAقد �شهدت حت�سن ًا عن العام  2015بن�سبة  % 6.1حيث بلغت  30.7مليون
دوالر �أمريكي.
يف حني �شهد �صايف �أرباح املجموعة (�شاملة حقوق غري امل�سيطرين) انخفا�ص ًا طفيف ًا ن�سبته  % 3.7عن العام ال�سابق حيث بلغت �صايف �أرباح املجموعة
بعد ال�ضرائب لعام  2016ما قيمته  11.94مليون دوالر �أمريكي� .أما فيما يتعلق ب�صايف الأرباح العائدة مل�ساهمي �أيبك فقد �شهدت ارتفاع ًا ن�سبته
 %15.4مقارنة بالعام املا�ضي حيث بلغت  8.24مليون دوالر �أمريكي هذا العام.

المركز المالي للشركة
بلغت قيمة موجودات ال�شركة  329.8مليون دوالر �أمريكي مع نهاية عام  2016بزيادة ن�سبتها  %15.5عن العام  ،2015حيث بلغت قيمة املوجودات
املتداولة منها  187.4مليون دوالر �أمريكي �أي بزيادة ن�سبتها  %14عن العام .2015
فيما بلغت قيمة ر�أ�س املال العامل  51.7مليون دوالر مع نهاية عام  2016مقابل  51.6مليون دوالر يف نهاية عام .2015
كما ارتفعت قيمة االقرتا�ض للمجموعة مع نهاية عام  2016بن�سبة  %21مقارنة مع نهاية العام  ،2015حيث كانت معظم الزيادة يف االقرتا�ض طويل
الأجل نظري التو�سعات الر�أ�سمالية يف املجموعة �أهمها اال�ستحواذ على �شركة املا�سة لت�صنيع اللحوم يف الإمارات العربية املتحدة من قبل �شركة �سنيورة
بتكلفة  12مليون دوالر �أمريكي ومركز الت�سوق اجلديد لربافو يف نابل�س بتكلفة  8مليون دوالر �أمريكي واملبنى الرئي�سي اجلديد لـِ  Hyundaiيف رام
اهلل بتكلفة  4مليون دوالر �أمريكي وغريها من تو�سعات ا�ستثمارية ور�أ�سمالية.
�أما فيما يتعلق بحقوق امللكية فقد مت خالل عام  2016توزيع �أرباح نقدية على م�ساهمي ال�شركة بقيمة  3مليون دوالر �أمريكي مقابل حتقيق �أرباح
بلغت  11.94مليون دوالر �أمريكي منها  8.24مليون دوالر �أمريكي �صايف �أرباح عائدة للم�ساهمني ،وبالتايل ف�إن جمموع حقوق امللكية �شامل حقوق غري
امل�سيطرين بلغت  118.3مليون دوالر �أمريكي �أي بزيادة ن�سبتها  %6.2عن العام � .2015أما قيمة حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة فقد بلغت
 85.9مليون دوالر �أمريكي �أي بزيادة ن�سبتها  %5.3عن العام ال�سابق .2015
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تبني الر�سوم البيانية التالية تطور الإيرادات وهوام�ش الربح (هام�ش جممل الربح ،هام�ش الربح قبل الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالكات والإطفاءات،
هام�ش �صايف الربح ،و�صايف الربح العائد لل�سهم الواحد) املتحققة لل�شركة للفرتة (:)2016-2012
�إجمايل �إيرادات �أيبك (مليون دوالر �أمريكي)
2016-2012
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�صايف الربح العائد لل�سهم الواحد
2016-2012
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وتبني الر�سوم البيانية التالية �إجمايل موجودات و�صايف حقوق م�ساهمي ال�شركة للفرتة (:)2016-2012
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حقوق م�ساهمي �أيبك (مليون دوالر �أمريكي)
2016-2012
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ويبني الر�سم البياين التايل �صايف القيمة الدفرتية ل�سهم ال�شركة للفرتة (:)2016-2012
�صايف القيمة الدفرتية ل�سهم �أيبك
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االختالف بين اإلفصاح األولي والنتائج النهائية المدققة
قامت ال�شركة خالل �شهر فرباير  2017بالإف�صاح الأويل عن بياناتها املالية املوحدة لعام  2016قبل تدقيقها من قبل مدقق احل�سابات وابداء ر�أيه
حولها .وحيث �أن البيانات املالية املوحدة املدققة قد �صدرت ف�إنه مل يكن هناك �أي اختالفات جوهرية بني البيانات الأولية املف�صح عنها وبني البيانات
املالية املدققة با�ستثناء بع�ض التعديالت الطفيفة والت�صنيفات املعتمدة من قبل املدققني.

قائمة الدخل

• •ظهرت الإيرادات بقيمة تقل بن�سبة طفيفة  %0.03عن البيانات االولية وهذا عائد اىل ت�سوية كافة املعامالت التي متت بني �شركات املجموعة
وا�ستبعاد �إيرادت وتكاليف الربع الأول ل�شركة املا�سة لت�صنيع اللحوم "قبل اال�ستحواذ عليها من قبل �سنيورة" عن �صايف الإيرادات و�إعادة
ت�صنيفها ,كما مت �إعادة ت�صنيف جزء من االيرادات وتكلفتها ما بني �إيرادات مبيعات و �إيرادات خدمات.
• •�أي�ضا �صايف الأرباح (�شاملة حقوق غري امل�سيطرين) يف البيانات املالية املدققة ظهرت بقيمة تقل بحوايل  186.7الف دوالر �أمريكي عن البيانات
الأولية ،وهذا عائد بالدرجة الأوىل اىل �إعادة ت�صنيف �أرباح �شركة املا�سة لل�صناعات الغذائية عن الربع االول من العام " 2016قبل ا�ستحواذ
�سنيورة على هذه ال�شركة" كما مت ا�ستبعاد ح�صة حقوق غري امل�سيطرين يف هذه ال�شركة عن هذه الفرتة من كامل �أرباح املجموعة ،وكان الت�أثري
الأكرب لهذه الت�سوية يتعلق بح�صة حقوق غري امل�سيطرين� .أما فيما يتعلق بح�صة م�ساهمي ال�شركة من �أرباح املجموعة فقد ظهرت بقيمة �أقل بـ
� 22.9ألف دوالر �أمريكي فقط.

قائمة املركز املايل
مت اعادة ت�صنيف بع�ض احل�سابات والبنود يف قائمة املركز املايل من قبل املدققني ,كما مت ا�ستبعاد اثر التقييم الذي مت على �أر�ض ومبنى ال�شركة
العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق خالل العام املا�ضي من �صايف قيمة احتياطي اعادة التقييم للممتلكات واملعدات يف قائمة حقوق امل�ساهمني .وال�سبب
يف ذلك انه اذا ما مت اعتماد �سيا�سة تقييم �أي من الأ�صول الثابتة ح�سب القيمة العادلة يف �أي �شركة من �شركات املجموعة ف�إن املعايري الدولية للتقارير
املالية توجب تطبيق هذه ال�سيا�سة على كامل الأ�صول امل�شابهة يف كافة �شركات املجموعة ,وهذا ما �أدى �إىل �أن تنخف�ض قيمة حقوق م�ساهمي ال�شركة
جراء ا�ستبعاد هذا البند ( لأغرا�ض توحيد البيانات املالية) بحوايل  1.1مليون دوالر �أمريكي.
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