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عام ًا من العطاء

أيبك ...يقودنا التميز

الشركاء العالميون

تمكنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار -أ�يبك من تحقيق مكانة اقتصادية بارزة في فلسطين وخارجها بفعل ممارسة أ�فضل نظم العمل
ال إ�دارية والمالية والتطوير المستمر لمواردها البشرية .وانعكست �آليات عمل أ�يبك المبن ّية على تراكم الخبرات وفهم سوق ال�أعمال والاقتصاد

تقدم الشركات التابعة ل�أيبك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من خلال اتفاقيات توزيع حصرية مع العديد من الشركات العالمية
ومنها:
Philip Morris International, Procter & Gamble, Kellogg’s, KraftHeinz, Ferrero, XL Energy Drink, Americana,
Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, GlaxoSmithKline, Sanofi- Aventis, Merck
Sharp & Dohme, Abbott, GE Healthcare, Eli Lilly, Beiersdorf (Nivea), Janssen, Hitachi, Nihon Kohden, B. Braun,
Shimatdzu, Trisa.

في تحقيق عوائد مالية مجزية وتحقيق قيمة مضافة ونوع ّية ل�أيبك وشركاتها التابعة ومساهميها والمجتمعات التي تعمل بها.

الشركات التابعة
كشركة استثمارية قابضة ،تتنوع استثمارات أ�يبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين ،وال�أردن ،والسعودية
وال إ�مارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي :الشركة الوطنية لصناعة ال�ألمنيوم والبروفيلات (نابكو) ،شركة سنيورة

للصناعات الغذائية ،شركة يونيبال للتجارة العامة ،الشركة الفلسطينية للسيارات ،شركة التوريدات والخدمات الطبية ،الشركة العربية
الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو) ،شركة سكاي للدعاية وال إ�علان والترويج ،الشركة العربية أ
للت�جير التمويلي ،والشركة العربية الفلسطينية

للتخزين والتبريد.

األفراد
موظفو مجموعة أ�يبك والذي يبلغ عددهم حوالي  1,900كادر هم أ�ساس كفاءتها في كافة أ�عمالها من خلال تراكم الخبرات والعمل بانسجام
كفريق واحد لتحقيق رؤيتها أو�هدافها ضمن قيم تستند على تطبيق أ
مبد� المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين ،لجعل الفروق بين أ�فراد الكادر
مبنية على حجم المسؤولية ومستوى الكفاءة والالتزام في العمل .وتكافئ الشركة ال�أفراد الذين يتمتعون بالقيادة والدافع الذاتي والقدرة على
ال إ�بداع والابتكار ضمن خمسة مجالات:
•قوة ال�أشخاص (القيادة ،وروح الفريق)
•قوة الابتكار (ال إ�بداع ،والتحليل ،وحل المشكلات)
•خدمة الزبائن (تسهيل الخدمات وتسريعها)
•خلق فرص النمو
•السلامة والجودة
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الحوكمة
تعمل أ�يبك وشركاتها التابعة ضمن أ�نظمة حوكمة تنظم �إدارة العمليات على كافة المستويات .يتم انتخاب أ�عضاء مجلس ال إ�دارة من قبل الهيئة
العامة للشركة مرة كل أ�ربع سنوات ،ويقوم مجلس ال إ�دارة بممارسة صلاحياته المستمدة من النظام ال�أساسي للشركة بما فيها الهيكل التنظيمي
ل إ�دارة الشركة وجدول الصلاحيات المخولة لل إ�دارة بمختلف مستوياتها .يوجد ثلاث لجان منبثقة عن مجلس ال إ�دارة وهي لجنة التدقيق ولجنة
الاستثمار ولجنة المكاف�آت وال�أتعاب .ويوجد دائرة تدقيق داخلي متخصصة في أ�يبك تقوم بمتابعة تطبيق أ�نظمة عمليات وسياسات و�إجراءات
كافة الدوائر الادارية والمالية والتشغيلية لكافة شركات المجموعة .كما تتم عملية التدقيق الداخلي لشركة أ�يبك وشركاتها التابعة من قبل شركة
�إرنست ويونغ العالمية .وقد أ�قرت أ�يبك منذ �إدراجها في بورصة فلسطين التزامها أب�نظمة ال إ�دراج والتداول وال إ�فصاح للبورصة.

المسؤولية االجتماعية
"في العام  ،2018تم استثمار  %8.7من صافي أ�رباح أ�يبك في المسؤولية الاجتماعية بقيمة بلغت  1.4مليون دولار أ�مريكي"

حرصت أ�يبك منذ أت�سيسها على لعب دور فاعل في المجتمعات التي تعمل بها .وتتمثل استراتيجية أ�يبك ورؤيتها في مجال المسؤولية
الاجتماعية على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي تلعب دوراً فاعلا ً في المجتمع من أ�جل مساعدتها على أ�داء رسالتها في قطاعات
التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب� ،إضافة �إلى دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية وال إ�نسانية والثقافية.
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لمحة عن األداء
المالي 2018

اﻹﻳﺮادات

اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ أﻳﺒﻚ

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

733.21

68.86

683.74

%7.24

17.46

66.09

16.04

2017

2017

2017
2018

اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت واﻹﻃﻔﺎءات

2017
2018

2018
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

38.90

38.86

0.170

0.159

%6.92

%0.10

2017

2017
2018
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11.93

%9.68

-%8.15

%4.19

2018

13.09

2018
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

بلغت أرباح مساهمي أيبك  13.1مليون دوالر في
العام  2018بنمو نسبته  %9.7عن العام 2017

أ�عزائي المساهمين،
حافظت مجموعة أ�يبك على أ�داء جيد نسبياً في العام  2018بالرغم من
التحديات المحيطة ،وقد تمكنا من تحقيق نمو في الايرادات بنسبة
 %7.24مقارنة مع العام  ،2017حيث بلغت الايرادات  733.2مليون
دولار في العام  ،2018كما استطعنا زيادة أ�رباح مساهمينا من خلال
عدد من التوسعات الاستثمارية والتي تضمنت زيادة نسبة ملكية أ�يبك
في بعض من شركاتها التابعة.
استحواذات أر�سمالية
قامت أ�يبك في العام  2018بالاستحواذ على النسبة المتبقية والبالغة
 %50من أر�سمال شركتها التابعة ،شركة التوريدات والخدمات الطبية.
كما قامت أ�يبك بزيادة نسبة ملكيتها من  %61.2لتصبح  %65.8في
شركتها التابعة سنيورة والمدرجة في بورصة عمان� .إضافة الى ذلك،
استحوذت أ�يبك على حصة بنسبة  %6من أر�سمال شركة مدفوعاتكم
مشغل منصة الدفع الوطنية المتكاملة – «�إي فواتيركم» في ال�أردن،
في صفقة بلغت قيمتها  2.3مليون دولار أ�مريكي.

ارتفعت القيمة السوقية وبلغت  192.7مليون دولار نهاية العام 2018
بنمو بلغت نسبته  %39عن نهاية العام  2017مدفوعة بارتفاع سعر
سهم أ�يبك ،وزيادة عدد ال�أسهم المصدرة من  70الى  82مليون سهم
عن طريق توزيع أ�سهم مجانية عددها  5مليون سهم ( )%7.14على
مساهمي الشركة� ،إضافة الى �إصدار  7ملايين سهم ك إ�صدار خاص
لصالح د .وليد الكيالي مقابل الاستحواذ على كامل حصته ونسبتها
 %50في شركة التوريدات والخدمات الطبية التابعة ل�أيبك في اتفاقية
مبادلة أ�سهم.
توزيعات أ�رباح بنسبة  %14.28ورفع أر�س المال المصرح به الى
 100مليون دولار

كما قامت أ�يبك في العام  2018بتوزيع أ�رباح نقدية على مساهميها
بقيمة  5مليون دولار ( ،)%7.14وبذلك بلغ مجمل توزيعات ال�أرباح
النقدية وال�أسهم المجانية  10مليون دولار أ�ي ما نسبته  %14.28من
أر�س المال المدفوع للشركة .كما تم خلال العام  2018رفع أر�س المال
المصرح به من  70الى  100مليون دولار في خطوة باتجاه رفع أر�س
نمو أ�رباح مساهمي أ�يبك بنسبة %9.7
عملت مجموعة أ�يبك في العام  2018في ظل بعض التحديات على المال المدفوع مستقبلا ً.
أ
المستويين المحلي وال إ�قليمي .في فلسطين ،تمثلت �برز التحديات تطورات تشغيلية مميزة لشركات المجموعة
في تباطىء الحركة الاقتصادية نسبياً ،بال إ�ضافة الى تذبذب سعر
شهدت شركات المجموعة تطورات مختلفة في أ�داها التشغيلي خلال
صرف الشيقل (العملة الرئيسية المتداولة في العمليات التشغيلية في
العام  .2018حيث قامت شركة سنيورة للصناعات الغذائية بالاستحواذ
فلسطين) مقابل الدولار ال�أمريكي (العملة الرسمية للبيانات المالية
الكامل على شركة مصنع الماسة لتصنيع اللحوم في دبي بال إ�مارات
ل�أيبك) ،وقد أ�ثر هذا التذبذب بحوالي  2.3مليون دولار سلباً عن نتائج
العربية المتحدة بشراء كامل حصة شريكها Emerging
العام السابق حيث انخفضت صافي أ�رباح المجموعة بنسبة %8.15
 Investment Partnersفي الشركة ونسبتها  %30في صفقة بلغت
مقارنة بالعام  2017وبلغت  16.04مليون دولار في العام . 2018
قيمتها  6.14مليون دولار أ�مريكي .وعليه أ�صبحت نسبة ملكية
بالمقابل ارتفعت ال�أرباح العائدة لمساهمي أ�يبك بنسبة  %9.7عن
سنيورة  ،%100علماً أ�ن سنيورة قامت في العام  2016بالاستحواذ
العام  2017وبلغت  13.1مليون دولار في العام  2018مدفوعة
على  %70من الشركة في صفقة بلغت قيمتها  12مليون دولار
بالاستحواذ الكامل على شركة التوريدات والاستثمارات ال�أخرى.
أ�مريكي في ذلك الحين.
نمو القيمة السوقية ل�أيبك بنسبة %39
شهد سعر سهم أ�يبك أ�داءاً جيد خلال العام وقد أ�غلق على سعر 2.35
دولار نهاية  2018مرتفعاً بنسبة  %18.7عن �إغلاق العام  .2017كما
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مشاريع الطاقة المتجددة
تماشيا مع رؤيتها في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة ومواكبتها
للتوجهات العالمية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة الصديقة
للبيئة والمستمدة من الموارد الطبيعية ،قامت الشركة الوطنية لصناعة
ال�ألمنيوم والبروفيلات (نابكو) في نهاية العام  2018باستحداث دائرة
جديدة لتنفيذ مشاريع متكاملة للطاقة الشمسية من التصميم والتوريد
والاشراف والتنفيذ وفحوصات ضبط الجودة لكافة مراحل المشروع
�إضافة الى خدمات ما بعد البيع من خلال طاقم هندسي وخبراء ذوو
كفاءة عالية .وقامت نابكو بتنفيذ عدد من المشاريع نذكر منها مشروع
الطاقة في جامعة بيرزيت بطاقة انتاجية تصل الى  350كيلو واط
وهو من أ�كبر المشاريع من حيث القدرة ال إ�نتاجية في منطقة رام الله،
ومشروع � آخر في قرى ال�أطفال  SOSفي بيت لحم بطاقة انتاجية تصل
�إلى  124كيلو واط .وتهدف نابكو من خلال هذه الدائرة الجديدة الى
المساهمة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين وطرح الطاقة
المتجددة كخيار استراتيجي� ،إضافة الى توفير فرص عمل جديدة.
واستمرت شركات المجموعة بتركيب أ�نظمة توليد الطاقة باستخدام
الخلايا الشمسية لغايات الوصول �إلى تغطية كامل احتياجاتنا للطاقة
في المستقبل.
تشغيل خط ال�أكسدة في نابكو
وقامت نابكو في العام  2018ب إ�عادة تشغيل تجريبي لخط ال�أكسدة
والذي كان متوقفاً منذ  18عام بسبب منع الاحتلال الاسرائيلي بادخال
بعض المواد الخام ،حيث من المتوقع أ�ن يساهم هذا الخط في تطوير
مبيعات أو�رباح نابكو المستقبلية.

استثمار بقيمة  1.4مليون دولار في المسؤولية الاجتماعية
وعلى صعيد المسؤولية ال إ�جتماعية ،حافظت أ�يبك على دورها الفاعل
في المجتمعات التي تعمل بها من خلال الاستثمار المتواصل في
قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب� ،إضافة �إلى
دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية وال إ�نسانية والثقافية.
واستمرت أ�يبك في العام  2018بعقد شراكات استراتيجية مع
المؤسسات التي تلعب دوراً فاعلا ً في المجتمع لمساعدتها على أ�داء
رسالتها .وقد بلغ مجمل الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية في
العام  2018من أ�يبك ومجموعة شركاتها  1.4مليون دولار أ�مريكي،
ما نسبته  %8.7من صافي أ�رباح الشركة.
وفي الختام ،وبالنيابة عن نفسي وعن كافة زملائي في مجلس
ال إ�دارة ،أ�عبر عن الامتنان الكبير لكم مساهمينا ،لثقتكم ودعمكم
المستمر للشركة.
كما أ�شكر فريق العمل في أ�يبك وشركاتها التابعة والذي وصل عددهم
 1,900كادر بما حققته الشركة من نتائج وانجازات باجتهاد و�إخلاص
فريق العمل.
مع أ�طيب التحيات،
طارق ُع َمر العقّاد

وكالات عالمية حصرية جديدة
حصلت شركة يونيبال للتجارة العامة على حقوق توزيع حصرية لشركة
( Philip Morris International (PMIفي القدس الشرقية علماً أب�ن
يونيبال هي الوكيل الحصري ل  PMIفي الضفة الغربية وقطاع غزة
منذ العام .1996كما حصلت شركة التوريدات والخدمات الطبية على
حقوق توزيع حصرية لشركة  Shimatdzuاليابانية لتوفير مجموعة
واسعة من أ�جهزة ال�أشعة السينية المتطورة.
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مجلس اإلدارة

تم انتخاب مجلس �إدارة جديد مكون من اثني عشر عضواً للسنوات ال�أربع القادمة خلال اجتماع الهيئة العامة  .2018أ�عضاء مجلس �إدارة أ�يبك
كما بتاريخ  2018/12/31هم:

السيد طارق عمر العقاد

السيد خالد العسيلي

د .ضرغام مرعي

السيد طارق الشكعة

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو -ممثل عن صندوق
االستثمار الفلسطيني

عضو -ممثل عن شركة
السعيد

السيد فراس ناصر الدين

السيد سعيد برانسي

السيد بسام أبو ردينة

السيد فؤاد قطان

عضو -ممثل عن شركة
بيرزيت لألدوية

عضو -ممثل عن مجموعة BCI

عضو

عضو

السيد طارق عباس

د .مازن حسونة

السيد نشأت المصري

السيد علي العقاد

عضو

عضو

عضو

عضو

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
تقوم بدراسة المشاريع ا��ستثمارية واتخاد القرارات
ا��ستثمارية واع��م مجلس ا��دارة عن القرارات
والنشاطات ا��ٔستثمارية للشركة.
يتراس اللجنة السيد ٔ
ٔ
نشات المصري وعضوية كل
من د .مازن حسونة ،ود .ضرغام مرعي والسيد
طارق الشكعة.
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ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻷﺗﻌﺎب
تقــوم بتحديــد رواتــب ومكافئــات الرئيــس التنفيــذي
ورئيس الدائرة المالية.
يتـ ٔ
ـراس اللجنــة الســيد خالــد العســيلي وعضويــة كل
من السيد بسام ٔابو ردينة والسيد فؤاد قطان.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
تقــوم با� ٕ�شــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة ،ونظــام الرقابــة الداخليــة،
وعمليــة التدقيــق ،وإدارة المخاطــر ،واجــراءات الشــركة فــي الرقابــة وا� ٕ�متثــال
للقوانيــن واللوائــح التنظيميــة .وتقــوم اللجنــة بمراجعــة ومناقشــة تقاريــر
التدقيــق الداخلــي واســتراتيجيات التدقيــق التــي يقــوم ب ٕاعدادهــا مديــر التدقيــق
الداخلي بشكل دوري ،وكذلك مراجعة تقارير المدقق الخارجي.
ٔ
يتـ ٔ
ـراس اللجنــة د .مــازن حســونة ،وعضويــة كل مــن الســيد نشــات المصــري
والسيد علي العقاد.
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عن أيبك

خطواتنا

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات 2018-2014
)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

شركة مدرجة في بورصة فلسطين )(PEX: APIC
ٔراس المال المدفوع  82مليون دو��ر ٔامريكي
ٔراس المال المصرح به  100مليون دو��ر ٔامريكي
ٔ
بلغت مجمل ا��يرادات السنوية  733.2مليون دو��ر امريكي في عام 2018
 1,900موظف في فلسطين ،وا��ٔردن ،والسعودية ،وا� ٕ�مارات العربية المتحدة

اﻟﻴﻮم

607.4

ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر

536.2

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

2014

التحول الى شركة مساهمة عامة

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

523.6

2000

1998

ٔتاسيس الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق )برافو( ،فلسطين
ا��ستحواذ على شركة سكاي للدعاية وا� ٕ�ع��ن والترويج ،فلسطين

ا��ستحواذ على شركة يونيبال للتجارة العامة ،فلسطين
ا��ستحواذ على الشركة الفلسطينية للسيارات ،فلسطين
ا��ستحواذ على شركة التوريدات الطبية ،فلسطين

ﺧﻄﻮاﺗﻨﺎ
1996
ا��ســتحواذ علــى الشــركة الوطنيــة لصناعــة
ا��ٔلمنيوم والبروفي��ت )نابكو( ،فلسطين

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

إدراج وتداول سهم ٔايبك في بورصة فلسطين بتاريخ  2مارس 2014
ٔتاسيس الشركة العربية ٔ
للتاجير التمويلي ،فلسطين

2013

683.7

733.2

1995
1994

ا��ســتحواذ علــى شــركة ســنيورة للصناعــات
الغذائية ،فلسطين وا��ٔردن
تســجيل ٔايبــك فــي فلســطين كشــركة مســاهمة
خصوصية ٔاجنبية

ٔتاســيس وتســجيل الشــركة فــي جــزر العــذراء البريطانيــة كشــركة
استثمارية قابضة خصوصية ٔ
براس مال  70مليون دو��ر ٔامريكي

2014

2015

2016

2017

2018

اﻹﻧﻄﻼق
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التأسيس
أت�سست الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أ(�يبك) بمبادرة مجموعة من رجال ال�أعمال العرب ممن تطلعوا لتوجيه التمويل والاستثمارات �إلى
فلسطين ،تمهيداً للمزيد من التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة.
تم أت�سيس وتسجيل الشركة بتاريخ  20أ�يلول  ،1994في جزر العذراء البريطانية تحت الرقم ( .)128626كما وتم تسجيل الشركة لدى وزارة
الاقتصاد الوطني في فلسطين كشركة مساهمة خصوصية محدودة أ�جنبية بتاريخ  8أ�يار  1996تحت الرقم (.)563600634
بتاريخ  23كانون ال�أول  2013تم تحويل الصفة القانونية للشركة �إلى شركة مساهمة عامة أ�جنبية وتم تسجيلها تحت الرقم (.)562801563
وبتاريخ  � 2آذار  2014تم �إدراج وتداول أ�سهم أ�يبك في بورصة فلسطين (.)PEX:APIC
يبلغ أر�س مال الشركة المصرح به  100مليون دولار أ�مريكي مقسم �إلى  100مليون سهم ( 1.00دولار أ�مريكي لكل سهم) ،كما يبلغ أر�س مال
الشركة المدفوع  82مليون دولار أ�مريكي كما في  31كانون ال�أول .2018
الرؤيا
نتطلع �إلى توفير باقة متكاملة من المنتجات والخدمات ذات القيمة والجودة العالية ،بحيث تسهم في �إحداث فرق نوعي ومستدام في السوق.
وبالتالي اتخاذ استثماراتنا الوضع القيادي بنظر المستهلك مما سيتيح لموظفي الشركة والمستثمرين فيها والمجتمعات التي تعمل بها الشركة
بالازدهار.
الرسالة
تحقيق النجاح التجاري والمالي من خلال الاستثمار في الشركات الرائدة في السوق ،وبالتالي ال ّنهوض بالمجتمع من حيث الموارد والمهارات
والتنمية الاقتصادية عن طريق:
•توفير منتجات وخدمات فائقة الجودة.
•توظيف كوادر بشرية مؤهلة وذات خبرة ،والعمل على توفير فرص لهم تمكّنهم من النمو والتطور.
•تطبيق أ�نظمة عمل فعالة بشكل مستمر تتوافق مع كافة جوانب دورة ال�أعمال للشركة.
•المحافظة على قاعدة مالية متينة تؤدي �إلى المزيد من النمو.
•تعزيز الشراكة مع صناع القرار بالمنطقة ل إ�حداث تغيير ملموس في المجتمع الفلسطيني.

األنشطة والغايات
كشركة استثمارية قابضة ،تتنوع استثمارات أ�يبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين ،وال�أردن ،والسعودية
وال إ�مارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي :الشركة الوطنية لصناعة ال�ألمنيوم والبروفيلات (نابكو) ،شركة سنيورة
للصناعات الغذائية ،شركة يونيبال للتجارة العامة ،الشركة الفلسطينية للسيارات ،شركة التوريدات والخدمات الطبية ،الشركة العربية
الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو) ،شركة سكاي للدعاية وال إ�علان والترويج ،الشركة العربية أ
للت�جير التمويلي والشركة العربية الفلسطينية
للتخزين والتبريد.
تقدم الشركات التابعة ل�أيبك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من خلال اتفاقيات توزيع حصرية مع العديد من الشركات العالمية
ومنها:
Philip Morris International, Procter & Gamble, Kellogg’s, KraftHeinz, Ferrero, XL Energy Drink, Americana,
Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, GlaxoSmithKline, Sanofi- Aventis, Merck
Sharp & Dohme, Abbott, GE Healthcare, Eli Lilly, Beiersdorf (Nivea), Janssen, Hitachi, Nihon Kohden, B. Braun,
Shimatdzu, Trisa
بال إ�ضافة الى العديد من الوكالات التجارية الاخرى.
أ
كما أ�ن أ�يبك هي أ�حد المساهمين المؤسسين لشركة فلسطين لتوليد الطاقة ،وتمتلك �سهم في بنك فلسطين وشركة فلسطين للطاقة ،وشركة
مدفوعاتكم للدفع الالكتروني ،وشركة دار التمويل الاسلامي ،وشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (.)Optimiza
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الثقافة الداخلية
ومكاف�ة ال�أداء والنزاهة في بيئة عمل مركّبة ومتنوعة يتطلب تطبيق معايير حوكمة عالية .أ
أ
وي�تي
�إن بناء ثقافة داخلية تقوم على أ�ساس التحفيز
ذلك أ�ساساً من خلال وجود مجلس �إدارة مستقل وذو خبرة ل�أيبك ،بال إ�ضافة �إلى فريق عمل �إداري مختار بعناية ،وملتزم ب�آلية التطوير المستمر
لتحفيز الموظفين على �إبراز أ�فضل ما لديهم .ومن خلال روح الفريق الواحد ،طورت أ�يبك قيم وسياسات و�إجراءات العمل اليومية لتحقيق رؤيتها.
ويمكن وصف الثقافة الداخلية ل�أيبك من خلال المحاور ال�أربعة التالية:
القيم

تستند قيم أ�يبك على تطبيق أ
مبد� المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين ،لجعل الفروق بين أ�فراد الكادر مبنية على حجم المسؤولية ومستوى
الكفاءة والالتزام في العمل وحسب .وتكافئ الشركة ال�أفراد الذين يتمتعون بالقيادة والدافع الذاتي والقدرة على ال إ�بداع والابتكار.
البنية

�إن ال�أسس التي تقوم عليها أ�يبك مبنية على موظفيها ،حيث أ�ن تمكينهم هو استثمار استراتيجي للشركة .وتؤمن أ�يبك أ�ن الدافع للتطور الوظيفي
أي�تي من الفرد نفسه وينبغي تعزيزه من خلال ممارسات الشركة وقيمها .كما أ�ن عملية اتخاذ القرارات في الشركة تتم بمشاركة ال�أفراد المعنيين
بها.
الحوافز

التقدمي سيعطون حوافز
في أ�يبك ،هناك تقدير واحترام لل�أداء
الوظيفي الثابت والمتوازن ،وفي نفس الوقت ،ف إ�ن أ�ولئك الذين يتمتعون بالفكر ّ
ّ
�إضافية وسيرتقون في السلم الوظيفي على أ�ساس صفاتهم القيادية أو�دائهم المتفاني وقدرتهم على وضع الخطط المستقبلية.
األفراد

موظفو أ�يبك وشركاتها التابعة هم أ�ساس كفاءتها في كافة أ�عمالها من خلال تراكم الخبرات والعمل بانسجام كفريق واحد لتحقيق رؤيتها أو�هدافها
ضمن قيم يمكن تحديدها بخمسة مجالات:
•قوة ال�أشخاص :القيادة ،وروح الفريق.
•قوة الابتكار :ال إ�بداع ،والتحليل ،وحل المشكلات.
•خدمة الزبائن :تسهيل الخدمات وتسريعها.
•خلق فرص النمو.
•السلامة والجودة.
اإلدارة التنفيذية
فريق الإدارة التنفيذية لأيبك كما بتاريخ :2018/12/31
السيد طارق عمر العقاد السيد نادر حواري
نائب الرئيس -شؤون عمليات
الرئيس التنفيذي
الشركة القابضة وتطوير الاعمال
السيد أ�حمد جودة
رئيس الاستثمار

مراد الخطيب
المدقق المالي الداخلي

السيد طارق عباس
نائب الرئيس  -الشؤون التنظيمية

السيد خالد البرادعي
رئيس الدائرة المالية

السيدة فداء مصلح /عازر
مديرة علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية
التقرير السنوي 2018
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الحوكمة في أيبك

الشركاء العالميون

تعمل أ�يبك وشركاتها التابعة ضمن أ�نظمة حوكمة تنظم �إدارة العمليات على كافة المستويات .يتم انتخاب أ�عضاء مجلس ال إ�دارة من قبل الهيئة
العامة للشركة مرة كل أ�ربع سنوات ،ويقوم مجلس ال إ�دارة بممارسة صلاحياته المستمدة من النظام ال�أساسي للشركة بما فيها الهيكل التنظيمي
ل إ�دارة الشركة وجدول الصلاحيات المخولة لل إ�دارة بمختلف مستوياتها .يوجد ثلاث لجان منبثقة عن مجلس ال إ�دارة وهي لجنة التدقيق ولجنة
الاستثمار ولجنة المكاف�آت وال�أتعاب .تقوم لجنة التدقيق بال إ�شراف على عملية �إعداد التقارير المالية ،ونظام الرقابة الداخلية ،وعملية التدقيق،
و�إدارة المخاطر ،واجراءات الشركة في الرقابة وال إ�متثال للقوانين واللوائح التنظيمية .وتقوم اللجنة بمراجعة ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي
واستراتيجيات التدقيق التي يقوم ب إ�عدادها مدير التدقيق الداخلي بشكل دوري ،وكذلك مراجعة تقارير المدقق الخارجي.
وتقوم دائرة التدقيق الداخلي في أ�يبك بمتابعة تطبيق أ�نظمة عمليات وسياسات و�إجراءات كافة الدوائر الادارية والمالية والتشغيلية لكافة شركات
المجموعة .ويتم عرض تقارير التدقيق الداخلي على مجلس �إدارة لكل شركة من الشركات التابعة.
كما تتم عملية التدقيق الداخلي لشركة أ�يبك وشركاتها التابعة من قبل شركة �إرنست ويونغ العالمية.
وقد أ�قرت أ�يبك منذ �إدراجها في بورصة فلسطين التزامها أب�نظمة ال إ�دراج والتداول وال إ�فصاح للبورصة.
المستشار القانوني
مكتب المحامين عزيز وفؤاد ورجا شحادة
www.shehadehlaw.com
رام الله
الشارع الرئيسي رقم 26
ص .ب ،74 .رام الله ،فلسطين
هاتف+ 970 2 296 1111 :
فاكس+970 2 295 3471 :
القدس
ص .ب ،20007.القدس الشرقية  91199فلسطين
مدقق الحسابات الخارجي
ديلويت آند توش الشرق االوسط  /األردن
www.deloitte.com
 190شارع زهران ،جبل عمان

ص.ب ، 248 .عمان  11118-ال�أردن
هاتف+962 6 550 2200 :
فاكس+962 6 550 2210 :
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المساهمون

أداء السهم

هيكلة المساهمين
بلغ عدد مساهمي أ�يبك  665مساهماً في نهاية عام  2018من جنسيات مختلفة ،تنوعت مساهمتهم بين شركات أو�فراد ،حيث بلغ مجموع
مساهمة من يملكون  %5أف�كثر من أر�س المال  %49.8فيما بلغت نسبة باقي المساهمين .%50.2
يبين الجدول التالي المساهمين الذين يملكون  %5أف�كثر بصورة مباشرة أ�و غير مباشرة:
المساهم

نسبة الملكية كما في 2018/12/31

طارق عمر العقاد أو�طراف ذات علاقة
شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني أو�طراف ذات علاقة

%24.40
%15.98

وليد أ�مين الكيالي

%9.42

أداء سهم أيبك

2018

2017

نسبة التغير

�إغلاق السهم في  31كانون ال�أول (دولار أ�مريكي)

2.35

1.98

%18.69

عدد ال�أسهم المتداولة

13,102,137

19,535,525

%-32.93

قيمة ال�أسهم المتداولة (دولار أ�مريكي)

28,942,022

36,345,261

%-20.37

عدد الصفقات

2,822

2,884

%-2.15

عدد أ�يام تداول السهم

215

227

%-5.29

عدد المساهمين

665

576

%15.45

نسبة ال�أسهم الحرة كما في  31كانون ال�أول

%54.6

%45.1

%21.20

القيمة السوقية كما في  31كانون ال�أول (دولار أ�مريكي)

192,700,000

138,600,000

%39.03

ال إ�غلاق الشهري لسهم أ�يبك ( 2018دولار أ�مريكي)
توزيع ملكية المساهمين بين شركات أو�فراد في
نهاية العام :2018

توزيع ملكية المساهمين حسب الجنسية في
نهاية العام :2018
جنسيات
أخرى

%44.2

أفراد

2.25

 %2.4أردني

2.22

2.25

2.24

2.30

2.29

2.30

2.15
2.07

%13.9

شركات
%55.8

2.31

2.33

2.35

فلسطيني

%38.1

%45.6

سعودي

* قامت البورصة بتعديل سعر السهم في  2أ�يار  2018بنسبة توزيع ال�أسهم المجانية %7.14
أ�على سعر تداول 2.35 :دولار

18

أ�دنى سعر تداول 1.97 :دولار

معدل دوران السهم%16 :
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القيمة السوقية ل�أيبك ( 2018مليون دولار أ�مريكي)

144.9

157.5

155.4

157.5

161.3

168.0

173.3

174.8

172.5

187.8

188.6

192.7

اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2018/09/19
�إصدار  7ملايين سهم من أر�س مال أ�يبك المصرح به البالغ  100مليون دولار أ�مريكي ك إ�صدار خاص لصالح د .وليد الكيالي مقابل الاستحواذ
على كامل حصة د .الكيالي ونسبتها  %50في شركة التوريدات والخدمات الطبية م.خ.م .التابعة ل�أيبك لتصبح شركة أ�يبك مالكة بالكامل
لشركة التوريدات والخدمات الطبية م.خ.م في اتفاقية مبادلة أ�سهم.

أهم المؤشرات (كما بتاريخ )2018/12/31
دخل السهم ()EPS

0.17

مكرر الربحية ()P/E

13.8x

القيمة السوقية الى القيمة الدفترية ()P/B

1.67x

القرارات الرئيسية للهيئة العامة
اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2018/05/02
•رفع أر�سمال الشركة المصرح به من  70مليون دولار أ�مريكي �إلى  100مليون دولار أ�مريكي بقيمة اسمية  1.00دولار أ�مريكي لكل سهم.
•تعديل عدد أ�عضاء مجلس ال إ�دارة ليصبح مجلس ال إ�دارة مؤلف من أ�عضاء لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على اثني عشر عضواً.
اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2018/05/02
•توزيع أ�رباح بنسبة  %14.28من أر�س المال المدفوع على المساهمين المسجلين في نهاية يوم  2018/05/01كالتالي:
–  %7.14أ�سهم مجانية عددها  5مليون سهم.
–  %7.14أ�رباح نقدية بقيمة  5دولار أ�مريكي.
20

•انتخاب مجلس �إدارة جديد للشركة لمدة أ�ربع سنوات مكون من اثني عشر عضواً وهم:
 السيد طارق عمر العقاد
 السيد خالد العسيلي
 د .ضرغام مرعي ،ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
 السيد طارق الشكعة ،ممثل عن شركة السعيد
 السيد فراس ناصر الدين ،ممثل عن شركة بيرزيت لل�أدوية
 السيد سعيد برانسي ،ممثل عن مجموعة BCI
 السيد فؤاد قطان
 السيد بسام أ�بو ردينة
 السيد طارق عباس
 د .مازن حسونة
 السيد أ
نش�ت المصري
 السيد علي العقاد

التواصل مع المساهمين
تحافظ أ�يبك على قنوات اتصال دائمة مع مساهميها من خلال نشر ال�أخبار الدورية حول نشاطاتها ،واعداد وتوزيع نشرة المستثمر الدورية،
اضافة الى ال إ�فصاحات المالية والتقارير السنوية .وتقوم أ�يبك بالتواصل بشكل مباشر مع مساهميها ومن خلال موقعها ال إ�لكتروني ،وعبر البريد
ال إ�لكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تقوم أ�يبك بنشر وتوفير كافة المعلومات الضرورية لمساهميها على موقعها الالكتروني ( )www.apic.psعبر قسم متخصص بعلاقات
المستثمرين يشمل:
•سهم أ�يبك :معلومات السهم ومعلومات التداول (� آنية وتاريخية) �إضافة الى تقارير المحللين.
•البيانات المالية :البيانات المالية الدورية والتقارير السنوية.
أ
أ
•نشرة المستثمر :نشرة دورية تشمل معلومات حول أ�داء سهم �يبك ،وال�أداء المالي ،و�ية تطورات رئيسية على صعيد العمل.
•الهيئة العامة :كل ما يتعلق باجتماع الهيئة العامة والدعوات ،ومحاضر الاجتماعات ،وتوزيعات ال�أرباح في حال �إقرارها.

•معلومات الاتصال مع مسؤول علاقات المستثمرين.

التقرير السنوي 2018
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استثمارت أيبك

سياسة توزيع األرباح

الوضع التنافسي

لا يوجد سياسة مكتوبة لتوزيع ال�أرباح لدى أ�يبك .وفيما يلي توزيعات ال�أرباح منذ �إدراج الشركة في بورصة فلسطين:

نظرا لتنوع استثمارات الشركة في عدة قطاعات بال إ�ضافة الى تعدد ال�أسواق التي تعمل بها في فلسطين وخارجها ف إ�ن من الصعب تحديد
الوضع والحجم التنافسي للشركة عن كامل الانشطة .ولكن لابد من ال إ�شارة الى أ�ن الشركات التابعة ل�أيبك تتمتع بوضع تنافسي قوي وحصص
سوقية قيادية من خلال جودة السلع والخدمات التي تقدمها في السوق الفلسطيني على وجه الخصوص وال�أسواق ال�أخرى المتواجدة فيها على
وجه العموم.

(دوالر أمريكي)

قيمة األرباح
النقدية الموزعة
(دوالر أمريكي)

عدد األسهم
المجانية
الموزعة

2017

2018/05/02

نقدي أو�سهم
مجانية

%14.28

نقدي%7.14 :
أ�سهم%7.14 :

70,000,000

 5,000,000دولار

 5,000,000سهم

السنة
المالية

النسبة من رأس
تاريخ قرار
نوع التوزيع
المال المدفوع
الهيئة العامة

رأس المال
المدفوع

الشركات التابعة
الشركة

نسبة الملكية كما
بتاريخ 2018/12/31

بلد
التسجيل

بلد العمليات

أ�نشطة أو�عمال الشركة الرئيسية

قطاع التصنيع

2016

2017/04/23

نقدي أو�سهم
مجانية

%12.06

نقدي%6 :
أ�سهم%6.06 :

66,000,000

 3,960,000دولار

 4,000,000سهم

الشركة الوطنية لصناعة ال�ألمنيوم والبروفيلات م.ع.م %72.99

()1

فلسطين

فلسطين ،ال�أردن

صناعة ال�ألمنيوم والبروفيلات

2015

2015/05/18

نقدي أو�سهم
مجانية

%15

نقدي%5 :
أ�سهم %10:

60,000,000

 3,000,000دولار

 6,000,000سهم

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م

%65.77

()2

ال�أردن

فلسطين ،ال�أردن،
السعودية ،ال إ�مارات
العربية المتحدة

صناعة اللحوم المبردة والمعلبة والمثلجة

2014

2014/04/29

نقدي

%7.5

60,000,000

 4,500,000دولار

---

قطاع التجارة والتوزيع

2013

2014/04/29

أ�سهم مجانية

%19.98

50,009,398

---

 9,990,602سهم

بدل أتعاب مجلس اإلدارة
تنص سياسة بدل أ�تعاب مجلس ال إ�دارة على منح مبلغ  30,000دولار امريكي لكل عضو مجلس �إدارة أ
ك�تعاب سنوية .وبلغت مجموع أ�تعاب
ما حصل عليه أ�عضاء مجلس ال إ�دارة خلال عام  2018مبلغ  330,000دولار أ�مريكي.
رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية
بلغت قيمة المبالغ التي حصل عليها موظفو ال إ�دارة التنفيذية في الشركة القابضة خلال عام  2018مبلغ  2,024,732دولار أ�مريكي وكانت
تفاصيلها كالتالي:
•رواتب أو�جور 914,873 :دولار أ�مريكي
•مكاف�آت 1,109,859 :دولار أ�مريكي

شركة يونيبال للتجارة العامة م.خ.م

%93.41

فلسطين

فلسطين

توزيع منتجات استهلاكية

الشركة الفلسطينية للسيارات م.خ.م

%100

فلسطين

فلسطين

توزيع سيارات وخدمات ما بعد البيع

شركة التوريدات والخدمات الطبية م.خ.م

%100

فلسطين

فلسطين

توزيع مستلزمات ومعدات أو�جهزة طبية،
ومنتجات العناية الصحية

فلسطين

�إدارة مراكز التسوق وسوبرماركت برافو -أ�كبر
شبكة سوبرماركت في فلسطين

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق م.خ.م

%99.78

()3

فلسطين

قطاع الخدمات
شركة سكاي للدعاية وال إ�علان والترويج م.خ.م

%100

فلسطين

فلسطين

دعاية و�إعلان وعلاقات عامة و�إدارة حدث

الشركة العربية أ
للت�جير التمويلي م.خ.م

%100

فلسطين

فلسطين

أت�جير تمويلي للسيارات

الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد م.خ.م

%68.47

فلسطين

فلسطين

مخازن تبريد وتخزين

()4

 1تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أ�يبك المباشرة  %70.96ونسبة ملكيتها غير المباشرة  %2.03من خلال شركتها التابعة يونيبال.
 2تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أ�يبك المباشرة  %65.633ونسبة ملكيتها غير المباشرة  %0.137من خلال شركتها التابعة يونيبال.
 3تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أ�يبك المباشرة  %99.16ونسبة ملكيتها غير المباشرة  %0.62من خلال شركتها التابعة يونيبال.
 4تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أ�يبك المباشرة %31.1ونسبة ملكيتها غير المباشرة  %37.37من خلال شركتها التابعة يونيبال.
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لمحة عن الشركات التابعة
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قطاع التصنيع

الشركة الصناعية األولى لصناعة األلمنيوم في فلسطين
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت (نابكو)
أت�سست نابكو عام  ،1991وقامت أ�يبك بالاستحواذ عليها في العام  ،1995وهي الشركة الصناعية ال�أولى لصناعة ال�ألمنيوم في فلسطين.
تقع نابكو في مدينة نابلس على مساحة  28أ�لف متر مربع وهي مجهزة بمجموعة متكاملة من أ�حدث خطوط ال إ�نتاج ،والتقنيات الحديثة،
وتمتلك طاقة �إنتاجية تزيد عن  7,000طن سنوياً ذات جودة ومواصفات عالمية .كما تتميز ببنيتها التحتية وطاقتها ال إ�نتاجية الكبيرة التي
مكّنتها من تلبية احتياجات السوق المحلية والنفاذ �إلى ال�أسواق ال إ�قليمية .تتواءم منتجات نابكو مع مجموعة واسعة من الاستخدامات
المعمارية والصناعية .لدى نابكو شركة تابعة لها في ال�أردن بهدف اقتناص الفرص في السوق ال�أردني وكذلك جعل ال�أردن موطىء قدم
للتوسع في ال�أسواق العربية المجاورة.
تماشيا مع رؤيتها في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة ومواكبتها ل�أحدث التوجهات  العالمية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة
الصديقة للبيئة والمستمدة من الموارد الطبيعية ،قامت نابكو في العام  2018باستحداث دائرة جديدة لتنفيذ مشاريع متكاملة للطاقة
الشمسية من التصميم والتوريد والاشراف والتنفيذ و فحوصات ضبط الجودة لكافة مراحل المشروع �إضافة الى خدمات ما بعد البيع من
خلال طاقم هندسي وخبراء ذو كفاءة عالية.
نابكو حاصلة على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بال إ�ضافة الى شهادة  Lloyd’s Register Quality Assuranceفي
السلامة والصحة المهنية ( )OHSAS 18001:2007وشهادة جودة الطلاء العالمية (.)QUALICOAT
نابكو هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين منذ تشرين الثاني .)PEX: NAPCO( 2011
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المقر الرئيسي -نابلس
بيت ايبا ،مفرق قوصين ،نابلس
ص.ب ،178 .نابلس ،فلسطين
هاتف+970 9 2 34 7222 :
فاكس+970 9 234 7616 :
بريد الكترونيinfo@napco.com.ps :

مكتب رام الله
الماصيون ،عمارة سحويل
هاتف+970 2 296 5542 :
فاكس+970 2 296 5543 :
بريد الكترونيinfo@napco.com.ps :

مكتب غزة
هاتف نقال+970 569 400 201 :
بريد الكترونيinfogaza@napco.com.ps :

www.napco.ps
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قطاع التصنيع

الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة
شركة سنيورة للصناعات الغذائية
تملك شركة سنيورة للصناعات الغذائية ،الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة ،علامة سنيورة القدس وعلامة يونيوم
المشهورتين في مجال اللحوم المبردة واللانشون .أ
بد�ت عملها في القدس ،فلسطين منذ عام  ،1920ومن ثم افتتحت مصانعها في ال�أردن
في عام  ,1992قامت أ�يبك بال إ�ستحواذ على سنيورة فلسطين وال�أردن في العام  .1996وقامت شركة سنيورة بالاستحواذ على شركة الماسة
لتصنيع اللحوم في دبي في عام  .2016تعتبر شركة سنيورة من أ�ولى أو�كبر شركات �إنتاج اللحوم المصنعة حيث تقوم بالانتاج من خلال
ثلاثة مصانع مجهزة أب�فضل التقنيات ،ال�أول يقع في القدس الشرقية بفلسطين ،والثاني يقع في المنطقة الصناعية للملك عبد الله الثاني
في ال�أردن والثالث في دبي الامارات العربية المتحدة .كما تقوم الشركة بانتاج العديد من أ�صناف اللحوم المجمدة من مصنعها في ال�أردن.
مصانع سنيورة في ال�أردن وفلسطين حاصلة على شهادة سلامة الغذاء الدولية ( FSSC: 22000 (ISO/TS22002-1والتي تمثل أ�على
معايير أ�نظمة سلامة الغذاء المعتمدة في العالم ،ومعتمدة من أ�برز الهيئات الدولية ،ومن أ�همها :جمعية ال�أغذية والمشروبات ال�أوروبية،
ورابطة التصنيع ال�أمريكية ،والمبادرة العالمية لسلامة ال�أغذية .كما تحافظ مصانع الشركة في ال�أردن وفلسطين منذ العام  2014على
شهادتي  OHSAS 18001: 2007ل إ�دارة ل�أنظمة السلامة والصحة المهنية �إضافة الى  ISO14001: 2004ل إ�دارة انظمة البيئة .شركة
سنيورة أ�يضاً حاصلة على شهادة ال�آيزو  9001للمواصفات والجودة� ،إضافة الى شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وشهادة وشعار
الحلال الاردني الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية.
تسوق في فلسطين وال�أردن والسعودية والامارات وعدد من
تسوق الشركة منتجاتها من خلال شبكة تجار واسعة ،ومتاجر كبيرة ومراكز ّ
ّ
أ
الدول في الشرق ال�وسط .كما يوجد للشركة فرع للتوزيع في المملكة العربية السعودية و�آخر في ال إ�مارات العربية المتحدة ،وقسم خاص
بالتصدير ل�أسواق الخليج ومختلف دول المشرق العربي .سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان ( )ASE: SNRAمنذ
في كانون الثاني .2012
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فلسطين
ص.ب ،132 .العيزرية ،دوار ال إ�سكان ،القدس
هاتف+970 2 279 6804 :
فاكس+970 2 279 9088 :
بريد الكترونيakarmi@siniorafood.com :

المملكة العربية السعودية
السلي ،شارع الشعبانية  ،الرياض
ص.ب ،2256 .الرياض 11451
هاتف+966 1 1244 8424 :
فاكس+966112442181 :

ال�أردن
مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية ،سحاب
ص.ب ،191 .عمان  11512المملكة ال�أردنية الهاشمية
هاتف+962 6 402 3772 :
فاكس+962 6 402 3773 :
بريد الكترونيinfo@siniorafood.com :

ال إ�مارات العربية المتحدة
شارع الابراج ،برج كلوفرباي ،مكتب 1908
ص.ب ،413025 .دبي ،الخليج التجاري
هاتف+971 4 553 8529 :
فاكس+971 4 553 8520 :

الماسة لتصنيع اللحوم
ام رمول ،الراشدية ،خلف مبنى السوق الحرة دبي
شارع رقم  /18أ� ،بناية رقم 1
ص.ب ،20754 .دبي ،الامارات العربية المتحدة
هاتف+9714 286 0382 :
فاكس+971 4 286 0384:
بريد الكترونيinfodmp@siniorafood.com :

www.siniorafood.com

التقرير السنوي 2018

29

قطاع التجارة والتوزيع

الرائدة في توزيع السلع االستهالكية سريعة الدوران في
فلسطين
شركة يونيبال للتجارة العامة
أت�سست في عام  ،1994كشركة مساهمة خصوصية ،وقامت أ�يبك بالاستحواذ عليها في عام  .1998تعتبر يونيبال الشركة الرائدة وال�أكبر
في مجال توزيع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في فلسطين فهي الوكيل والموزع الحصري للعديد من الشركات العالمية مثل:
Philip Morris International, Procter & Gamble, Kellogg’s, KraftHeinz, Ferrero, XL Energy Drink, Americana
�إضافة الى سنيورة وغيرها من العلامات التجارية العالمية المعروفة.
تتبع الشركة أ�نظمة فعالة في توزيع منتجاتها في السوق الفلسطينية ،حاصدة أ�رقاماً مرتفعة في المبيعات حيث أ�نها تقوم بالتوزيع من خلال
شبكة واسعة النطاق تتضمن ستة � آلاف نقطة بيع بالتجزئة في فلسطين .كما تمتلك يونيبال مركز توزيع رئيسي متطور يصل سعته الى 8,600
لوح تحميل مجهز أب�على التقنيات العالمية في التخزين ال�آمن.
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المقر الرئيسي
ص.ب ،2190 .رام الله ،فلسطين
هاتف+970 2 298 1060 :
فاكس+970 2 298 1065 :
بريد الكتروني info@unipalgt.com

مركز التوزيع الرئيسي
ص.ب ،2190 .خلة السخول ،شارع البلدة القديمة ،بيتونيا ،فلسطين
هاتف+97022902288 :
فاكس+97022902287 :

www.unipalgt.com

التقرير السنوي 2018

31

قطاع التجارة والتوزيع

التميّز في خدمات ما بعد البيع من خالل مراكز صيانة
عصرية وحديثة
الشركة الفلسطينية للسيارات
أت�سست في عام  1995كشركة مساهمة خصوصية ،وقامت أ�يبك بالاستحواذ عليها في عام  .1998الشركة هي الموزع الحصري والوحيد
في فلسطين لسيارات  Hyundai Motor Companyالتي تشمل السيارات الصغيرة والشاحنات وعربات النقل ،ومجموعة
 Fiat Chrysler Automobilesالتي تشمل سيارات .Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram
تحرص الشركة على تزويد عملائها أب�جود مستويات الخدمة عن طريق توفير مراكز الصيانة المميزة المجهزة أب�حدث المعدات أو�فضل
الكوادر من المهندسين والفنيين المؤهلين .ولضمان تكامل العملية بطريقة مثالية توفر الشركة كامل قطع الغيار ال�أصلية اللازمة مما يساهم
بشكل أ�ساسي في �إرضاء الزبائن وبالتالي زيادة نسبة المبيعات.
تمتلك وتدير الشركة أ�ربعة معارض وثلاثة مراكز صيانة وثلاثة مخازن لقطع الغيار في أ�كبر المدن الفلسطينية ،هذا بال إ�ضافة �إلى التعامل
مع شبكة موزعين معتمدين تغطي كافة أ�نحاء فلسطين.
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المقر الرئيسي
ص.ب ،1919.رام الله ،فلسطين
هاتف1800 700 500 :
هاتف+970 2 241 4363 :
فاكس+970 2 298 0662 :
بريد �إلكترونيinfo@pac-pal.com :

www.pac.ps
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قطاع التجارة والتوزيع

الموزع الحصري للعديد من األدوية ومنتجات العناية
الصحية واألجهزة الطبية في فلسطين
شركة التوريدات والخدمات الطبية
أت�سست في عام  1995كشركة مساهمة خاصة وقامت أ�يبك بالاستحواذ عليها في عام  .1998منذ انشائها ،حافظت شركة التوريدات
والخدمات الطبية على موقعها الريادي ك إ�حدى أ�كبر الشركات الفلسطينية في هذا المجال.
وتعتبر أ�كثر الشركات تنوعاً في توفير منتجات العناية الطبية في فلسطين ،حيث تقوم بتوزيع ال�أدوية ،والمعدات الطبية والمخبرية ،أو�دوات
الجراحة والسلع الاستهلاكية� ،إلى الصيدليات والمستشفيات الخاصة ،والمنظمات غير الحكومية ،ووزارة الصحة الفلسطينية وكبرى
محلات البيع بالتجزئة .وهي الموزع الحصري والوحيد للعديد من الشركات العالمية في هذا القطاع مثل:
GlaxoSmithKline, Sanofi- Aventis, Merck Sharp & Dohme, Abbott, GE Healthcare, Eli Lilly, Beiersdorf
(Nivea), Janssen, Hitachi, Nihon Kohden, B. Braun, Shimatdzu, Trisa.
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المقر الرئيسي
ص.ب ،1909 .رام الله ،فلسطين
هاتف+970 2 295 9372 :
فاكس+970 2 295 9375 :
بريد �إلكترونيinfo@msspal.com :

فرع القدس
ص.ب ،52039 .القدس
هاتف+972 2 6723 388  :
فاكس+972 2 672 3389 :

فرع غزة
أ�نصار ،شارع مدحت الوحيدي ،عمارة أ�بو العوف
غزة ،فلسطين
هاتف+970 8 282 5685 :
فاكس+970 8 282 7732 :

www.msspal.com
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قطاع التجارة والتوزيع

أكبر شبكة «سوبرماركت» في فلسطين
الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)
أ�سستها أ�يبك في العام  ،2000تقدم الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق أ�ول مراكز التسوق العصرية المتكاملة في فلسطين «برافو
أ
وتتبو� الشركة مركز قيادي على مستوى تجارة التجزئة في فلسطين بوجود ستة مراكز للتسوق في المدن الرئيسية في الضفة
سوبرماركت».
الغربية ،ثلاثة منها في رام الله والبيرة وفرعان في نابلس يعتبر أ�حدهما ال�أكبر مساحة في فلسطين وفرع في الخليل .تحتوي مراكز برافو
للتسوق الرئيسية في مدينتي البيرة ونابلس على مجموعة من المطاعم وتضم أ�يضاً مناطق داخلية مخصصة ل�ألعاب ال�أطفال ،ومجموعة
متنوعة من المحال التجارية والخدمات ال�أخرى.
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المقر الرئيسي
ص.ب ،4185 .البيرة – فلسطين
هاتف+970 2 242 8581 :
فاكس+970 2 242 8582 :
بريد �إلكتروني info@bravo.ps

www.bravo.ps
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قطاع الخدمات

الرائدة في مجال الدعاية واإلعالن والعالقات
العامة وإدارة الحدث
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج
أت�سست في عام  1996كشركة مساهمة خصوصية وقامت أ�يبك بالاستحواذ عليها في عام  .2000سكاي هي الشركة الرائدة في مجال
الدعاية وال إ�علان والعلاقات العامة و�إدارة الحدث في فلسطين .تقدم الشركة نطاقاً كاملا ً من الحملات الدعائية والعلاقات العامة تزيد
الخيارات المتاحة أ�مام العميل ،كجزء رئيسي في تحديد أ�هداف العملاء .وتهدف سكاي �إلى تعزيز دور الزبائن في السوق من خلال كادرها
المتخصص في عدة مجالات تشمل التصميم والطباعة ،والعلاقات العامة ،و�إدارة الحدث ،والترويج ،وال إ�علام ،وال إ�علانات الخارجية
والاتصال الرقمي و�إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.
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المقر الرئيسي
ص.ب ،4159.البيرة ،فلسطين
هاتف+970 2 298 6878 :
فاكس+970 2 298 6879 :
بريد �إلكترونيinfo@sky-adv.com :

www.sky.ps
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قطاع الخدمات

تطوير حلول مبتكرة في مجال التأجير التمويلي
الشركة العربية للتأجير التمويلي
أ�سستها أ�يبك في العام  2014كشركة مساهمة خصوصية ،ويتركز نشاطها في مجال أ
الت�جير التمويلي لسيارات
.Hyundai, Jeep, Fiat, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo
تتطلع الشركة الى توسيع نطاق أ�عمالها وخدماتها مستقبلا ً لتشمل أ
الت�جير التمويلي للمعدات وال�آلات� ،إضافة الى تطوير حلول مبتكرة في
مجال أ
الت�جير التمويلي .وتسعى الشركة على الدوام ل�أن تكون رائدة في مجال عملها وتقديم خدمات مميزة للعملاء.
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المقر الرئيسي
شارع جريدة الايام ،المنطقة الصناعية ،بيتونيا
ص.ب ،1919 .رام الله ،فلسطين
هاتف+970 2 298 0026 :
فاكس+970 2 298 0661 :
بريد �إلكترونيinfo@pac-pal.com :

التقرير السنوي 2018

41

استثمارات أخرى

الدولة

نوع االستثمار

عدد األسهم

نسبة الملكية كما
في 2018/12/31

بنك فلسطين

فلسطين

أ�سهم

5,331,976

%2.67

شركة فلسطين للطاقة*

فلسطين

أ�سهم

186,364

%4.55

شركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني

ال�أردن

أ�سهم

224,162

%5.93

شركة فلسطين لتوليد الطاقة

فلسطين

أ�سهم

800,000

%4.00

شركة دار التمويل الاسلامي

ال�أردن

أ�سهم

615,000

%7.50

شركة الفارس الوطنية للاستثمار
والتصدير ()Optimiza

ال�أردن

أ�سهم

354,000

%2.21

اسم الشركة

* تمتلك شركة يونيبال للتجارة العامة ،التابعة ل�أيبك ،نفس عدد الاسهم في شركة فلسطين للطاقة

المسؤولية اإلجتماعية

التوجهات المستقبلية
تهدف توجهات أ�يبك المستقبيلة الى المحافظة على أ�دائها ووضعها التنافسي والنجاحات التي تم تحقيقها .وتتطلع أ�يضاً الى تعزيز السياسة
التوسعية والتطويرية على مستوى ال�أسواق والقطاعات� ،إضافة الى تعظيم السلع والمنتجات والخدمات للشركات التابعة بهدف الاستمرار
بتحقيق نمو سنوي مع المحافظة على القيم والمبادىء ال�أساسية.
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المسؤولية االجتماعية ...دو ٌر فاعل ،والتزامٌ دائم
أيبك تستثمر  %8.7من صافي أرباحها للعام  2018في
المسؤولية االجتماعية بقيمة بلغت  1.4مليون دوالر أمريكي

حرصت أ�يبك منذ أت�سيسها على لعب دور فاعل في المجتمعات التي تعمل بها .وتتمثل استراتيجية
أ�يبك ورؤيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي
تلعب دوراً فاعلا ً في المجتمع من أ�جل مساعدتها على أ�داء رسالتها في قطاعات التعليم والصحة
والمشاريع الريادية والشباب� ،إضافة �إلى دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية وال إ�نسانية
والثقافية .في العام  ،2018تم استثمار  %8.7من صافي أ�رباح أ�يبك في المسؤولية الاجتماعية
بقيمة بلغت  1.4مليون دولار أ�مريكي.

األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

قرى األطفال  SOSفلسطين
تقوم أ�يبك بدعم قرى ال�أطفال  SOSفلسطين منذ عدة سنوات لمساندتها في أ�داء رسالتها ال إ�نسانية الهادفة لاحتضان ورعاية وتعليم ال�أطفال
الذين فقدوا رعايتهم ال�أسرية والمجتمعية .كما خصصت أ�يبك منذ العام  2016ولمدة ثلاث سنوات  2018-2016تمويل لرعاية عائلة مكونة
من ثمان أ�طفال في قرى الاطفال  SOSفلسطين في مدينة بيت لحم.
وخصصت أ�يبك أ�يضاً منذ العام  2016تمويل ثاني لمدة ثلاث سنوات  2018-2016لبرنامج "التعليم من أ�جل مستقبل أ�فضل" ليتمكن طلاب
قرى ال�أطفال  SOSفلسطين من الحصول على تعليم جيد ونوعي في المدارس.
كما تم خلال العام � 2018إعادة أت�هيل وتجهيز حديقة أ�لعاب الاطفال في القرية في بيت لحم بتمويل ودعم من أ�يبك.
أ
أ
أ أ
ضم أ�طفال القرية ومشرفاتهم وعدد من ال إ�داريين.
ويشمل دعم �يبك �يضا مجالات �خرى مادية ومعنوية كان �حدها �إقامة حفل �إفطار رمضاني َّ
وتخلل حفل ال إ�فطار توزيع الهدايا على ال�أطفال وفعاليات ترفيهية متنوعة أ�ضفت أ�جواء المرح والسعادة في قلوب ال�أطفال.
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األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

تركيب نظام الطاقة الشمسية

جبل النجمة للتأهيل

كما قامت أ�يبك في العام  2018بتركيب نظام لتوليد الطاقة ب إ�ستخدام الخلايا الشمسية على أ�سطح المنازل ليخدم قرية ال�أطفال  SOSفي بيت
لحم ،وبقدرة تشغيلية �إجمالية تصل �إلى  124كيلو واط ،ضمن السعي ل إ�عتماد مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.
قرى ال�أطفال  SOSفلسطين هي جزء من منظمة قرى ال�أطفال  SOSالدولية والتي تعمل في أ�كثر من  135دولة حول العالم ،حيث يرتكز عملها
على تقديم خدمات الرعاية ال�أسرية الشاملة والمستدامة لل�أطفال فاقدي الرعاية ال�أسرية أ�و من هم تحت خطر فقدانها ،من خلال توفير بيوت
ُمحبة مع أ�م بديلة وجو أ�سري يمكن ال�أطفال من تطوير علاقاتهم وقدراتهم الفردية ال�أمر الذي يساعدهم في النمو داخل أ�سرة تمكنهم من الاعتماد
على انفسهم ومواجهة تحديات الحياة في المستقبل .اضافة الى العمل على تمكين ال�أسر الفقيرة والمهمشة من حماية أ�طفالهم وبناء قدراتهم
ورعايتهم من خلال توفير المستلزمات التعليمية والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي .يذكر أ�ن قرى الاطفال  SOSفلسطين هي أ�ول قرية أ�طفال
 SOSتفتتح في الشرق الاوسط عام .1966

للت�هيل لثلاث سنوات  ،2019-2017أ
خصصت أ�يبك دعم استراتيجي لمركز جبل النجمة أ
وي�تي هذا الدعم بهدف مساعدة المركز في أ�داء رسالته
ال إ�نسانية في مجال أت�هيل ذوي ال إ�عاقة الذهنية وتدريبهم ودمجهم في المجتمع .ويعكس اهتمام أ�يبك أ
بت�هيل هؤلاء ال�أفراد �إيماناً من الشركة
بتكافؤ الفرص واحترام ال�آخر والدفاع عن حقوق ال إ�نسان.
كما وتم تخصيص وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في المجموعة ،حيث يعمل شخصين من مركز جبل النجمة في قسم المعالجة/ملصقات
ال�أصناف في مركز التوزيع الرئيسي في يونيبال منذ العام .2017
مركز جبل النجمة أ
للت�هيل هو أ�حد مؤسسات الكنيسة المورافية العالمية يساهم في أت�مين حياة كريمة لل�أشخاص ذوي ال إ�عاقة الذهنية عبر تقديم
خدمات أ
الت�هيل والتدريب والدمج والتوعية والتفعيل المجتمعي على أ�ساس المحبة والكرامة والعدالة والمساواة .يدير المركز أ�ربعة برامج هي
برنامج الحضانة الدامجة ،وبرنامج المدرسة وبرنامج التدريب المهني ،وبرنامج العمل المجتمعي .يعمل المركز مع ال�أشخاص ذوي الاعاقة
الذهنية أو�هلهم والمؤسسات المجتمعية والوطنية والحكومية لزيادة وعيهم بحقوق وقضايا ال�أشخاص ذوي الاعاقة ليصبحوا وكلاء التغيير
لمساندة عملية خلق دولة فلسطينية ومجتمع دامج وحساس لذوي الاعاقة� .إن المركز هو عضو في العديد من الشبكات والمنتديات التي تمارس
الضغط على صناع السياسة للمطالبة بحقوق ال�أشخاص ذوي الاعاقة وتغيير التوجهات السلبية .ويقدم المركز برامج تخصصية �إلى ال�أشخاص
ذوي الاعاقة الذهنية كالعلاج الطبيعي وعلاج النطق والفن والرياضة والموسيقى والدراما والسيرك والدعم النفسي والاجتماعي ،يعمل المركز
مع حوالي  200شخص من ذوي ال إ�عاقة الذهنية من كافة ال�أعمار.
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األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

جمعية إنعاش األسرة

جمعية عطاء فلسطين الخيرية

تقوم أ�يبك بتقديم دعم استراتيجي لجمعية �إنعاش ال�أسرة منذ العام  2016في �إطار اتفاقية لمدة ثلاث سنوات  2018-2016لمساعدتها على
أ�داء رسالتها الوطنية والاجتماعية وال إ�نسانية.
جمعية �إنعاش ال�أسرة هي جمعية خيرية تنموية غير ربحية ،أت�سست في مدينة البيرة ،فلسطين عام  1965بمبادرة قادتها مجموعة من النساء
الفلسطينيات المتطوعات ،واعتمدت الجمعية في هيئتها ال إ�دارية النسائية على العمل التطوعي لتحقيق أ�هدافها الوطنية ،علاوة على فريق
عملها والذي يزيد عن  114كادر لتحقيق هذه ال�أهداف بكافة جوانبها الاجتماعية وال إ�نسانية والثقافية والاقتصادية للشعب الفلسطيني خاصة
المر�ة الفلسطينية أ
في مجال تمكين أ
وت�هيلها بمهنة تمكنها من أ�داء دور بارز في التنمية المجتمعية و�إعانة أ�سرتها بفعالية وكفاءة ،والحفاظ على
التراث الشعبي الفلسطيني من الضياع والانتحال والسرقة� ،إضافة الى الاهتمام بالطفل والعناية به باعتباره أ�مل ال�أمة ومستقبلها.

قامت أ�يبك في العام  2018باطلاق دعم استراتيجي لجمعية عطاء فلسطين الخيرية لمدة ثلاث سنوات  2020 – 2018حيث تم تخصيص الدعم
لبرامج الجمعية في قطاع غزة.
�إضافة الى ذلك ،قامت أ�يبك في العام  2018بالتبرع لصالح الجمعية بسيارة من نوع  Hyundai Ioniqحيث ستكون السيارة مخصصة لتسهيل
مهام الجمعية.
جمعية عطاء فلسطين الخيرية جمعية غير ربحية ،غير سياسية ،غير حكومية وغير حزبية ،تعمل في قطاع غزة والقدس وقرى الضفة الغربية
القريبة من جدار العزل ال إ�سرائيلي والمستوطنات ال إ�سرائيلية .أ
نش�ت جمعية عطاء فلسطين الخيرية لتلبي احتياجات الشعب المختلفة الرازح
تحت الاحتلال والحصار وللتخفيف من معاناته حيث أ
نش�ت الجمعية من اندماج جمعية جهود غزة التطوعية لل إ�غاثة السريعة (عطاء غزة) والتي
أت�سست في مدينة غزة في العام  ،2003مع جمعية عطاء فلسطين التطوعية التي أت�سست في مدينة رام الله في العام  .2010تعمل الجمعية
في العديد من المجالات كال إ�غاثي والثقافي ومجال التنمية المستدامة ،كما وتولي الجمعية اهتماماً للمناطق المهمشة والفقيرة وتعمل بشكل
مركز في قطاع غزة حيث تستهدف العائلات الفقيرة وال�أسر العفيفة وخصوصاً النساء و أ�طفالهن أو�سرهن على حد سواء  .وقد بلغ مجموع
المستفيدين من البرامج التي نفذتها جمعية عطاء فلسطين الخيرية خلال  17عام ،ما يزيد عن  700,000مستفيد/ة.
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مؤسسة دار الطفل العربي -القدس
تقوم أ�يبك بتقديم الدعم الاستراتيجي لمؤسسة دار الطفل العربي منذ العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2021حيث تقدم أ�يبك
منح تعليمية لـ  20فتاة متميزة تدرس في مدرسة دار الطفل العربي في القدس.
أت�سست مؤسسة دار الطفل العربي في مدينة القدس في العام  1948من قبل المرحومة السيدة هند الحسيني الرائدة في العمل التطوعي
والاجتماعي .وهي من المؤسسات الرائدة في العمل المجتمعي في مدينة القدس حيث تشمل خدماتها قطاعات التعليم ورعاية الايتام والتراث
والثقافة .حيث تدير وتشرف على مدرسة دار الطفل العربي للمرحلة الابتدائية والثانوية والحضانة و 7روضات والمنزل الداخلي للطالبات
اليتيمات ومن ذوي الحاجة الاجتماعية .كما تدير مركزين ثقافيين هما متحف التراث الفلسطيني ودار �إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون
وال�آداب.
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المدرسة الصناعية الثانوية – القدس /
جمعية لجنة اليتيم العربي
تقوم أ�يبك بتقديم دعم استراتيجي للمدرسة الصناعية الثانوية في القدس منذ العام  ،2017حيث تقدم أ�يبك منح تعليمية لـ  25طالباً في المدرسة
في المجال المهني والتقني في مجالات متعددة منها اوتوميكاترونيكس السيارات والخراطة ،والتدفئة المركزية والتكييف والنجارة وصناعة
ال�أثاث ،وتكنولوجيا الاتصالات ،وصيانة ال�أجهزة الخلوية أو�جهزة الحاسوب والشبكات ،والتمديدات الكهربائية.
أت�سست المدرسة الصناعية الثانوية – القدس في العام  1965من قبل جمعية لجنة اليتيم العربي وتم تجهيزها بالمعدات والوسائل التعليمية
والتدريبية المتميزة .منذ أ
الت�سيس ،كانت رؤية الجمعية والمدرسة هي المساهمة في بناء مجتمع فلسطيني منتج صناعياً تتساوى فيه فرص
التعليم ال�أكاديمي والمهني ،ويتمتع الشباب فيه ب إ�مكانية تلقي التعليم المهني الملائم والهادف لرفع كفاءتهم المهنية ،سعياً باتجاه بناء الاقتصاد
الفلسطيني وتنميته .لتحقيق ذلك ،تسعى الجمعية والمدرسة �إلى توفير تعليم وتدريب مهني عالي الجودة يتناسب واحتياجات سوق العمل،
بال إ�ضافة �إلى المساهمة في رفع نسبة عمالة الشباب من خلال رفد سوق العمل المحلي وال إ�قليمي بالخبرات المهنية المؤهلة .ويجدر الاشارة
�إلى أ�ن المدرسة الصناعية الفندقية الثانوية بالقدس قد أ
بد�ت باستقبال الطالبات ال إ�ناث في التخصصات المهنية ذات الصلة .ونظرا ل�أن المدرسة
تعتبر مؤسسة رائدة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في القدس وفلسطين ،فقد أ
بد�ت بعقد دورات ضمن مسار التعليم المستمر
والتعليم غير النظامي لمجموعات من المتدربين من مدينة القدس وضواحيها .حيث أي�تي ذلك من أ�جل دفع عجلة الاقتصاد المحلي ،من خلال
بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل ،وصولا ً للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.
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"يمتاز برنامج الدراسات الثنائية للهندسة الكهربائية بانه
نظام دراسة مكثف للغاية لكنه يمنح الطالب تجربة غنية
ومجزية في الوقت ذاته .من خلال التحاقي بالبرنامج ،تمكنت
من الانخراط بسوق العمل منذ اليوم ال�أول لدراستي .لقد
استفدت كثيراً من الجمع بين النظام النظري والعملي .حيث
يضا على
لم أ�كتسب المعرفة النظرية فحسب ،بل حصلت أ� ً
الخبرة الفنية وطورت مهاراتي الشخصية في بيئة العمل.
لقد أ�تاح لي البرنامج فرصة عظيمة لتحقيق طموحي في هذا
التخصص بال إ�ضافة الى مساعدتي في �إحداث فرق واضح
في �آفاقي المهنية بعد التخرج ".
معاذ العيسة
طالب هندسة كهرباء  -الشركة الوطنية لصناعة ال�ألمنيوم
والبروفيلات (نابكو)

الشباب والتعليم

الدراسات الثنائية -جامعة القدس
تقدم أ�يبك دعمها لبرنامج الدراسات الثنائية التابع لجامعة القدس منذ العام  2016من خلال استضافة خمسة عشر طالب/ة خلال دراستهم في
ثلاث مجالات للبرنامج وهي الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات و�إدارة ال�أعمال حيث يحصل الطلبة على فرصة تدريب عملي في
الشركات التابعة ل�أيبك خلال دراستهم الجامعية لمدة أ�ربع سنوات.
"الدراسات الثنائية" هو النظام الدراسي ال�أول من نوعه في فلسطين والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي .أ�طلقت جامعة القدس
"الدراسات الثنائية" في عام  2015بتمويل من الحكومة ال�ألمانية من خلال مؤسسة التعاون ال�ألماني ( .)GIZوقد صممت "الدراسات الثنائية"
للمساهمة في رفع المستوى المهني لدى الشباب الفلسطيني وتوفير فرص عمل جيدة للطلاب بعد تخرجهم ،وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم
ال�أكاديمي واحتياجات ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني .يتم تطبيق "الدراسات الثنائية" على غرار التجربة ال�ألمانية ،وتعتمد على تحقيق
التكامل بين الدراسة وربط الطالب في بيئة العمل منذ اليوم ال�أول من التحاقه بالدراسة ،حيث يوفر للطالب فرصة التعلم في جامعة القدس
والتطبيق العملي في �إحدى الشركات الفلسطينية المتخصصة الشريكة مناصفة على مدار سنوات البكالوريوس.
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كينغز أكاديمي
تقوم أ�يبك بتقديم الدعم للطلبة المميزين من فلسطين للدراسة في كينغز أ�كاديمي في ال�أردن منذ العام 2014
كينغز أ�كاديمي هي مدرسة داخلية ويومية مستقلة وغير ربحية تم افتتاحها في صيف عام  2007في مادبا بال�أردن .أ
تت�لف من ستة صفوف دراسية
دراسي
مختلطة تمتد من الصف السابع �إلى الثاني عشر .تلتزم كينغز أ�كاديمي بتهيئة تعليم شامل يؤهل للمرحلة الجامعية من خلال منها ٍج
ٍ
مريكي للمرحلتين المتوسطة والثانوية ،وكذلك من خلال برنامج ال�أنشطة المرافقة للمنهاج في الرياضة والفنون وخدمة المجتمع ضمن بيئة
أ�
ٍ
سكنية سليمة وصحية .ويلتحق في كينغز أ�كاديمي حالياً  660طالباً وطالبة من ال�أردن ومن  39دولة أ�خرى من العالم.
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الشباب والتعليم

مؤسسة محمود عباس

إنجاز فلسطين

استمرت أ�يبك بتقديم منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في لبنان من خلال مؤسسة محمود عباس منذ العام .2015
مؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في فلسطين ولبنان ،أت�سست عام  ،2011وتعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين
في الشتات وخصوصاً مخيمات لبنان نظراً لل�أوضاع الصعبة التي يعيشونها من خلال ثلاثة برامج :برنامج الطالب المخصص لتقديم منح للطلبة
سري والذي يقدم مساعدات مالية رمزية الى ما يزيد عن 300
حيث استفاد من البرنامج لتاريخه حوالي  4,800طالب/ة ،وبرنامج التكافل ال� أ ّ
أ�سرة ،وبرنامج تمكين الشباب والذي يهدف الى تعزيز وتطوير قدرات الطلبة أ
وت�هيلهم لدخول سوق العمل من خلال تقديم دورات في مجالات
مختلفة مثل فن ادارة الشبكات  , CISCOو التصميم الجرافيكي .

تواصل أ�يبك دعمها المستمر لمؤسسة �إنجاز فلسطين منذ العام  2007على المستويين المادي والعيني من خلال كوادر المجموعة العاملة في
شركاتها التابعة كمتطوعين في مؤسسة �إنجاز.
�إ نجاز فلسطين هي مؤسسة فلسطينية مستقلة يديرها ويرعاها نخبة من الشركات الفلسطينية ،وهي عضو في
مؤسسة  Junior Achievement Worldwideالتي أت�سست عام  ،1919وتهدف �إنجاز �إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب الفلسطيني عن
طريق تقديم سلسلة دورات تعليمية اقتصادية ذات طابع عملي من خلال المدارس والجامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع الخاص
يتم من خلالها أت�هيلهم لدخول معترك الحياة وعالم ال�أعمال ،كما توضح لهم عملياً كيفية تفعيل الثروة المعرفية وادارتها.
منحة أيبك ألبناء موظفيها
تقوم أ�يبك كل عام بتقديم منحة جامعية كاملة ولمدة أ�ربع سنوات ل�أبناء موظفيها الحاصلين على أ�على المعدلات في الثانوية العامة في
الجامعات الفلسطينية أ�و ال�أردنية.
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المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية -مفتاح
تقوم أ�يبك بتقديم الدعم الاستراتيجي لمفتاح منذ العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  2019لدعم برنامج "تقوية القيادات
الفلسطينية الشابة" الذي يُعنى بتمكين وبناء قدرات القيادات الشابة وتعزيز دورها على جميع المستويات لتعلب دوراً مؤثراً في عملية التنمية
المستدامة.
أ
مفتاح هي مؤسسة وطنية غير ربحية ت�سست في القدس في عام  ،1998تسعى �إلى نشر مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح فيما بين المكونات
العديدة للمجتمع الفلسطيني؛ وهي تسعى كذلك �إلى �إشغال أ
الر�ي العام المحلي والعالمي والدوائر الرسمية بالقضية الفلسطينية .ولتحقيق هذه
الغاية ،تتبنى مفتاح � آليات الحوار النشط والمع َّمق ،والتدفق الحر للمعلومات وال�آراء ،علاوة على التشبيك المحلي والدولي .أو�حد أ�هدافها
الاستراتيجية هي تعزيز الحكم الصالح في فلسطين من خلال تعزيز مشاركة النساء والشباب في وضع السياسات واتخاذ القرار من خلال تمكين
المشاركة السياسية للنساء اوالقيادات الشابة للمشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة (كمرشحين وكناخبين)
ودعم النساء والشباب لتولي حقائب المسؤولية للانخراط في العمل السياسي والحياة العامة.
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غزة سكاي جيكس
تقوم أ�يبك بتقديم الدعم الاستراتيجي لغزة سكاي جيكس منذ العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  .2019غزة سكاي جيكس
هو مركز للتكنولوجيا والتعليم يدعم رواد ال�أعمال ومطوري البرمجيات في غزة ،فلسطين.
�إضافة الى ذلك قامت أ�يبك في العام  2018بتقديم الدعم لنفقات أ�فضل  3شركات ناشئة تم اختيارها لبرنامج منصة زين للابداع ""ZINC
ليتمكنوا من الدخول الى المنصة خلال تنفيذ برنامج ال إ�قامة الداخلية مع  ZINCالاردن.
تعد غزة سكاي جيكس أ�فضل مكان للعمل الجماعي ،و أ�برز مسرعة ما قبل الاستثمار ،ومركز للتعليم التكنولوجي بقطاع غزة .مهمتها بناء
بيئة تكنولوجية في فلسطين يمكنها التنافس عالمياً في مجالات العمل الحر على الانترنت ،والعمل بعقود خارجية ،والشركات التقنية الناشئة
التي توفر فرص عمل أب�جور عالية .في عام  2018ساهمت غزة سكاي جيكس في توفير  800أ�لف دولار ما بين استثمارات أو�رباح وعمل عبر
الانترنت ،حيث عملت على تدريب وتعليم اكثر من  2000شخص في مجالات التكنولوجيا وادارة ال�أعمال ،كما نجحت في تسهيل استلام
الشركات الفلسطينية ل�أموالهم عن طريق الانترنت.
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تيدكس – جامعة القدس
قامت أ�يبك خلال العام  2018بدعم مؤتمر  TEDx AlQuds Universityوهو مؤتمر عالمي يهتم بالافكار التي تستحق النشر في عدة مجالات
وهي التكنولوجيا ،والترفيه والتصميم.
بروح ال�أفكار التي تستحق النشر ،ف إ�ن  TEDxهو برنامج لل�أحداث المحلية المنظمة ذاتياً والتي تجمع الناس معاً للمشاركة في تجربة شبيهة
بـ  ، TEDحيث  = xحدث  TEDمنظم بشكل مستقل.جمع  TEDx AlQuds Universityفي جامعة القدس مجموعة متنوعة من الطلاب،
الخريجين ،أ�عضاء هيئة التدريس ،الضيوف والمتحدثين اللامعين .شكّل  TEDx AlQuds Universityفرصة رائعة للطلاب الجامعيين
والخريجين للتعلم في بيئة جذابة وتفاعلية تكمن في صميم النظم والتقنيات التعليمية الحديثة .ضمت مجموعة من الحاضرين والمتحدثين بعضا
من المع العقول من المجتمع الفلسطيني ،و جاؤوا من خلفيات وتخصصات متنوعة.
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االتحاد الفلسطيني
لكرة القدم
قامت أ�يبك في العام  2018بتقديم الرعاية لمشاركة المنتخب الاولمبي الفلسطيني التابع لل إ�تحاد الفلسطيني لكرة القدم ،ببطولة الالعاب
الاسيوية المقامة في جكارتا ،اندونيسيا في الفترة ما بين �آب الى أ�يلول .2018
أت�سس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عام  1998عندما تم قبول العضوية في  .FIFAيقيم الاتحاد الفلسطيني عدة دوريات لكرة قدم الرجال
من الدرجة ال�أولى والثانية والثالثة� ،إلى جانب دوري المحترفين والفئات العمرية ،كما ويقيم العديد من الدوريات لكرة القدم للسيدات وكرة

القدم الشاطئية بال إ�ضافة �إلى كرة القدم الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وتطوير كرة قدم البراعم .في عام  ، 2016وصل فريق فلسطين الوطني
�إلى أ�على مرتبة في  FIFAليصبح  72درجة دولية.
يقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خدماته لتشمل جميع الفلسطينين في الضفة الغربية ،والقدس ،قطاع غزة و الشتات.
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الصحة والرعاية الطبية

جمعية مرضى السرطان الخيرية
قامت أ�يبك في العام  2018بتوقيع اتفاقية دعم استراتيجي لجمعية مرضى السرطان الخيرية لمدة ثلاث سنوات تقوم أ�يبك خلالها المساهمة في
تمويل جهاز التصوير الشعاعي ثلاثي الابعاد للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
أت�سست جمعية مرضى السرطان الخيرية في مدينة الخليل ،فلسطين في العام  ،2015بهدف تقديم خدمات متميزة ومتطورة للمواطنين باستخدام
أ�حدث التقنيات وافضل الكفاءات في الكشف المبكر والتثقيف ونشر الوعي ومعالجة مرض السرطان .حيث تقوم الجمعية بتقديم خدمات
مناسبة وضرورية لمرضى السرطان ،كالكشف المبكر ،وتقديم الخدمات المساندة في دعم برامج ال ّتوعية والوقاية وال ّتعاون مع بقية الجمعيات
الخيرية الموجودة في فلسطين التي تعنى بالمرض ،بال إ�ضافة الى دعم برامج تشخيص وعلاج المرضى.
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الصحة والرعاية الطبية

جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان
قامت أ�يبك في العام  2018باطلاق دعم استراتيجي لجمعية برنامج العون و ال�أمل لرعاية مرضى السرطان لمدة ثلاث سنوات .2020 – 2018
جمعية برنامج العون وال�أمل لرعاية مرضى السرطان ( )AHPهي جمعية غير ربحية فلسطينية أت�سست عام  2010في قطاع غزة .كان برنامج
 AHPهو ال�أول من نوعه في غزة في توفير الوعي ورفع الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى سرطان الثدي AHP .تقدم الدعم الشخصي
والعاطفي والعملي والنفسي وخدمات الرعاية التلطيفية ال�أساسية للنساء المصابات بسرطان الثدي ،وعائلاتهن .رؤية  AHPهي التعاون مع
المرافق الصحية ال�أولية والثانوية وغيرها من المؤسسات لتحقيق أ�قصى قدر من فعالية الانشطة ،وتجنب ازدواجية الجهود ،وتوفير برامج الوقاية
من سرطان الثدي والكشف المبكر عن المرض .برنامج العون وال�أمل لرعاية مرضى السرطان يعمل على تحسين وعي النساء بسرطان الثدي
وتحسين حياة مرضى سرطان الثدي في قطاع غزة.
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الثقافة والتراث

الثقافة والتراث

تقوم أ�يبك بدعم القطاع الثقافي في فلسطين منذ سنوات للمساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني وتشجيع ال إ�بداع الثقافي
والفني بين الشباب ومساعدة المؤسسات العاملة في هذا المجال على أ�داء رسالتها الوطنية.
وفي هذا ال إ�طار ،قامت أ�يبك خلال العام  2018برعاية مهرجان البيرة السادس وهو واحد من أ�برز المهرجانات الفنية في فلسطين ويقام في
كل صيف في قلب مدينة البيرة ،فلسطين ،ويستضيف أ�برز الفنانين والفرق الموسيقية الفلسطينية والعربية ،مع أ�نشطة أ�خرى متصلة كل عام.
فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
تدعم أ�يبك فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية منذ العام  2016في �إطار شراكة استراتيجية لثلاثة أ�عوام .2018 – 2016
وفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية هي جسم فني مستقل ،غير ربحي ،يعتمد بال�أساس على جهود المتطوعين ،أ�سست عام  1979بجهود
مجموعة من الفنانين والفنانات الواعدين .منذ ذلك الحين ،توجت "فرقة الفنون" كرائدة للرقص الشعبي الفلسطيني ،فقدمت أ�كثر من 1500
عرض محلي ودولي ،أو�نتجت  15عمل فني راقص بال إ�ضافة لعشرات اللوحات ،وحصدت في مسيرتها العديد من الجوائز ال�أولى وشهادات
التقدير المميزة من مهرجانات محلية ودولية .تقدم الفرقة التراث الشعبي الفلسطيني ،الغنائي والراقص ،برؤية خاصة بها يجمع ما بين ال�أصالة
والحداثة ،فتعمل من خلاله على تطوير الفنون ال�أدائية في فلسطين ،لل إ�سهام بحماية وتطوير الهوية الثقافية الفلسطينية ،وتعزيز روح الانتماء
والتعبير وال إ�بداع والعمل الجماعي.
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الثقافة والتراث

مجاالت دعم أخرى

مركز يابوس الثقافي

مشروع الطاقة الشمسية  -جامعة بيرزيت

تقوم أ�يبك بتقديم الدعم الاستراتيجي لمركز يابوس الثقافي منذ العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2019لمساندة المركز في
أ�داء رسالته الهادفة الى �إحياء الحياة الثقافية في القدس.
في خطوة أ�ولى ل إ�عادة الحياة الثقافية للمدينة التاريخية يبوس ،ال إ�سم ال�أول للقدس  ،دعا الفنان سهيل خوري في العام  1995مجموعة من
المثقفين والفنانين والمهتمين الى �إنشاء مؤسسة ثقافية حملت اسم «مؤسسة يبوس» .حيث تطورت المؤسسة خلال  23عاما من العمل لتصبح
اليوم"مركز يبوس الثقافي" .يعمل المركز على الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وانعاش الحياة الثقافية في القدس من خلال تنظيم
برامج فنية وثقافية متعددة ومستمرة خلال العام .وللنجاح في تحقيق أ�هداف المركز وتنفيذ أ�نشطته وفعالياته ،حرص المركز على �إعادة ترميم
أ
وت�هيل سينما القدس سابقاً وتوفير مرافق أ�ساسية تحتضن فعالياته ،حيث تتوافر في المركز اليوم قاعة سينما القدس ،وقاعة مراكش المتعددة
ال�أغراض للعروض الصغيرة والورش والدورات التدريبية والندوات ال�أدبية ،وقاعة اجتماعات ،وقاعة فيصل الحسيني لعروض الموسيقى

قامت أ�يبك في العام  2018بدعم جامعة بيرزيت من خلال تركيب نظام لتوليد الطاقة باستخدام الخلايا الشمسية على سطح مبنى كلية عمر
العقاد للهندسة في جامعة بيرزيت بقدرة تشغيلية �إجمالية تصل �إلى  258كيلو واط للاستهلاك الذاتي الخاص بالجامعة.
تصدر الجامعة للمؤسسات ال�أكاديم ّية
أت�سست جامعة بيرزيت على مبادئ التم ّيز وتقديم فرص متكافئة للجميع ،لذلك ،كان الدور ال�أكبر في ّ
ض
فلسطين ّياً .واستطاعت بفضل ذلك تحصيل مرتبة مرموقة دول ّياً على غرار نظيراتها من الجامعات العريقة .تتمتع جامعة بيرزيت بمجتم ٍع ناب ٍ
صر جامعة بيرزيت على البقاء شوكة في حلق ال ُم ّ
حتل من خلال دورها التنويري والذي يسعى
بالمعرفة والتع ّلم يسعى دائماً لخدمة الوطن .كما تُ ّ
دوماً لخلق مجتمع فلسطيني متعدد الثقافات� .إضافة الى ذلك ،تعمل بيرزيت بشكل متواصل على مواكبة متطلبات العصر ،وتطلعات 14,000
من طلبتها الملتحقين بكلياتها :كلية ال�آداب ،وكلية ال�أعمال وال إ�قتصاد ،وكلية التربية ،وكلية الحقوق وال إ�دارة العامة ،وكلية الدراسات العليا،
كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية ،وكلية العلوم ،وكلية الهندسة والتكنولوجيا ،وكلية الفنون والموسيقى والتصميم.

والرقص والمهرجانات المتنوعة والمؤتمرات ،وصالون محمود درويش للمعارض والورش المتخصصة في الفنون البصرية ،ودكان الفنون الذي
يعنى بتسويق الاعمال والاصدارات الفنية والادبية والحرفية التي يتم انتاجها واصدارها في فلسطين ،وبعض ما يتم انتاجه خارج الوطن ويهم
الجمهور الفلسطيني .ومقهى يستضيف رواد المركز وجمهور القدس بشكل عام.
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مجاالت دعم أخرى

مجاالت دعم أخرى

برنامج "عين على فلسطين" االقتصادي على فضائية  CNBCعربية
تقوم أ�يبك برعاية برنامج "عين على فلسطين" الاقتصادي والذي تم �إطلاقه في شهر تشرين الثاني من العام  2017على فضائية  CNBCعربية
من منطلق أ�همية المساهمة في تغيير الصورة النمطية عن الاقتصاد الفلسطيني بين مجتمع ال�أعمال ووسائل ال إ�علام العربية والترويج لفرص
الاستثمار الكامنة فيه من خلال ابراز قصص النجاح الفلسطينية عبر قناة متخصصة في المجال الاقتصادي وشؤون المال وال�أعمال في الشرق
ال�أوسط.
ويهدف برنامج عين على فلسطين على وضع النشاط الاقتصادي الفلسطيني على خارطة أ�جندة ال�أعمال العربية ويعرض بواقع أ�سبوعي ويتضمن
أ�برز التطورات الاقتصادية وال إ�خبارية �إضافة الى تداولات بورصة فلسطين أو�خبار الشركات المدرجة فيها وقصص نجاح فلسطينية ولقاءات مع
شخصيات اقتصادية ورسمية ،كما يتناول البرنامج في جعبته فقرات حول قضايا انسانية واجتماعية.
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مركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد"
قامت أ�يبك في العام  2018باطلاق دعم استراتيجي لمركز التجارة الفلسطينـي
"بال تريد" لمدة عامان ،وخصصت أ�يبك هذا الدعم لرعاية حملة "بلدي أ�طيب"
والتي تهدف الى زيادة التوعية بجودة المنتج الفلسطيني.
مركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد" هو مؤسسة فلسطينية وطنية غير ربحية
أُ�نشئ في عام 1998م بهدف النهوض بالتجارة وتعزيز الصادرات المحلية
وتطويرها لتكون محركاً أ�ساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
لفلسطين .ويعمل المركز على رفع درجة الوعي بسياسات و�إجراءات التصدير
مع تقديم الاستشارات وال إ�رشادات وكافة أ�نواع الدعم للشركات المحلية بما
يساهم في تطوير قدراتها التصديرية وتسهيل وصولها �إلى ال�أسواق ال إ�قليمية
والدولية .كما يمثل مركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد" سكرتاريا المجلس
الفلسطيني للصادرات والذي أ� أ
نش� في عام  2014بقرار من مجلس الوزراء.
ويتمتع بعضوية مجلس �إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية،
وعضوية مجلس �إدارة الائتلاف من أ�جل النزاهة والمساءلة ،وعضوية المجلس
التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئاسة المجلس كل ستة أ�شهر لثلاث
دورات.
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مجاالت دعم أخرى
كما قامت أ�يبك وشركاتها التابعة في العام  2018بتقديم الدعم المادي والعيني لعدد �آخر
من المؤسسات نذكر منها:
•اتحاد الصناعات الفلسطينية
•بلدية بيتونيا
•مؤتمر أ�بناء رام الله
•جمعية كوبر للتنمية (روضة جمعية كوبر)
•نقابة الصحفيين الفلسطينيين  -مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين – رام الله
•رعاية حفل اطلاق الالبوم الجديد للثلاثي جبران – رام الله
•الاتحاد العام أ
للمر�ة الفلسطينية – لبنان
•مستشفى الاهلي – الخليل
•مستشفى العودة – غزة
•مراكز ونوادي رياضية وشبابية وثقافية
•عدد من المؤسسات التي تعمل على زيادة الوعي العام على المستوى العالمي حول
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في فلسطين.
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األداء المالي
2018
ملخص األداء المالي
حققت المجموعة في العام  2018نمواً في صافي ال إ�يرادات بنسبة  %7.24بالمقارنة مع العام السابق  ،2017حيث بلغت قيمة صافي ال إ�يرادات
 733.2مليون دولار أ�مريكي ،ولكن بالمقابل شهدت نسبة هامش الربح على ال إ�يرادات تراجعاً بنسبة  %1.1بالمقارنة مع نسبة هامش الربح
التي تحققت بالعام  ،2017ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع الى تذبذب سعر صرف الشيكل أ�مام الدولار خاصة فيما يتعلق بالفارق الزمني
لسعر صرف الشيكل عند شراء واستيراد البضائع ،وسعر صرف الشيكل عند تحقق المبيعات ،حيث أ�ن معظم مبيعات المجموعة تتم بعملة
الشيكل ،فيما يتم �إصدار البيانات المالية وترجمة كافة العمليات التشغيلية الى عملة الدولار بتاريخ حدوثها ،وبالتالي ف إ�ن هذا الانخفاض في
نسبة هامش الربح يعتبر السبب الرئيسي في تراجع صافي أ�رباح العام  2018عن العام  .2017أ�ما فيما يتعلق في صافي مصاريف المجموعة،
فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة  %4.2عن العام السابق ،وخاصة فيما يتعلق بمصاريف الاستهلاكات والتمويل مع ارتفاع قيمة الاقتراض البنكي في
نهاية عام  2018بحوالي  23مليون دولار مقارنة مع رصيد الاقتراض في نهاية العام  ،2017مقترناً بارتفاع تكلفة التمويل عالمياً الذي شهده
العام  .2018وللدلالة على ذلك ،ف إ�ن أ�رباح المجموعة قبل الضرائب والفوائد والاستهلاكات ( )EBITDAللعام  2018بلغت  38.9مليون
دولار وهي تساوي تقريبا ال�أرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاكات التي تحققت في العام السابق  .2017وبناء عليه ،ف إ�ن صافي أ�رباح
المجموعة بعد الضرائب (شاملة حقوق غير المسيطرين) قد بلغت  16.04مليون دولار في العام  2018بانخفاض نسبته  %8.15مقارنة مع
العام  .2017أ�ما صافي ال�أرباح العائدة لمساهمي أ�يبك فقد شهدت نمواً بنسبة  %9.7مقارنة بالعام  2017حيث بلغت  13.09مليون دولار
أ�مريكي في العام  ،2018مدفوعة بالاستحواذ الكامل على شركة التوريدات والخدمات الطبية التابعة ل�أيبك.
المركز المالي للشركة
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�إجمالي �إيرادات أ�يبك (مليون دولار أ�مريكي) 2018 - 2014
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لقد تم �إعادة عرض بعض البنود في قائمة المركز المالي للعام السابق  2017وذلك امتثالا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية خصوص ًا
بعد أ�ن تم اعتماد �إظهار كافة ال�أراضي التي تملكها المجموعة بموجب القيمة العادلة بدلا ً من التكلفة بما يسمح به معيار المحاسبة الدولي
رقم  ،16وحيث أ�ن بعض أ�راضي المجموعة كانت تظهر بالقيمة العادلة في البيانات المالية المفصح عنها سابقاً فيما كانت أ�راضي أ�خرى تظهر
بالتكلفة ،وحيث أ�ن اعتماد القيمة العادلة لكافة ال�أراضي المملوكة من قبل المجموعة قد تم اقراره في العام  ،2018ف إ�ن ذلك قد استدعى
�إعادة عرض القوائم المقارنة لل�أعوام السابقة بحيث تم استبعاد ال�أثر المترتب على فرق القيمة العادلة من صافي ال�أصول ومن صافي حقوق
الملكية من بيانات ال�أعوام السابقة ،فيما تم �إظهار كامل ال�أثر من فرق القيمة العادلة لهذه ال�أراضي على البيانات المالية للعام  .2018علماً
أب�نه لم يتم تعديل أ�رقام المقارنة ليتم ادراج أ�ثر تقييم كافة ال�أراضي بالقيمة العادلة أب�ثر رجعي حيث أ�نه من غير العملي القيام بذلك كون أ�نه
ليس ممكناً الحصول على تقييمات لجميع تلك ال�أراضي في نهاية تلك السنوات .وعليه وبالمقارنة مع أ�رقام العام  2017بعد �إعادة عرضها،
يتضح أ�ن صافي موجودات الشركة في نهاية العام  2018بلغت  383.14مليون دولار وهي تزيد بنسبة  %8.6عن نهاية العام  ،2017مع
ال إ�شارة الى أ�ن جزء من هذا ال إ�رتفاع يعود الى قرار الشركة بعرض قيمة ال�أراضي التي تملكها المجموعة بالقيمة العادلة لهذه ال�أراضي حيث
نتج عن هذا الاجراء زيادة في قيمة ال�أراضي بقيمة  16.9مليون دولار.
أ�ما قيمة الموجودات المتداولة في نهاية  2018فقد بلغت  214.3مليون دولار أ�مريكي أ�ي بزيادة نسبتها  %6.3عن العام  .2017فيما بلغت
قيمة أر�س المال العامل  59.3مليون دولار مع نهاية عام  2018أ�ي بزيادة نسبتها  %10.5عن العام .2017
كما زادت قيم الاقتراض البنكي والتمويلي للمجموعة في نهاية عام  2018لتصبح  154.35أ�ي بزيادة نسبتها  %17.5عن قيمة الاقتراض في
نهاية العام  ،2017حيث كانت الزيادة في قيمة الاقتراض قصير ال�أجل والمتعلق بتمويل ال�أنشطة التشغيلية للمجموعة بقيمة  9.5مليون دولار،
فيما كانت قيمة الزيادة في أ�رصدة الاقتراض طويل ال�أجل والمتعلقة بتمويل ال�أصول الثابتة والاستثمارات طويلة ال�أجل  13.47مليون دولار،

علماً أب�ن أ�رصدة الاقتراض تشتمل على سندات قرض بقيمة  35مليون دولار قامت الشركة ال�أم ب إ�صدارها مطلع يناير  2017بقيمة �إسمية �إجمالية
مقدارها  35مليون دولار تستحق السداد في يناير  ،2022حيث تم استغلال مبلغ  20مليون دولار لسداد القيمة ال إ�سمية لل إ�صدار ال�أول من
السندات والذي كان مستحق في  ،2017/1/31فيما تم استغلال حوالي  8مليون دولار لتسديد قروض بنكية كانت قائمة على الشركة بذلك
الوقت ،وتم استغلال باقي حصيلة ال إ�صدار لتمويل استثمارات الشركة المختلفة .وعليه ف إ�ن سندات القرض مثلت ما نسبته  %22.7من �إجمالي
الاقتراض للمجموعة في نهاية .2018
أ�ما فيما يتعلق بحقوق الملكية ،فقد تم خلال عام  2018توزيع أ�رباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة  5مليون دولار أ�مريكي ،كما تم زيادة
أر�س مال الشركة ِ
ب  12مليون سهم ،منها  5مليون سهم جراء توزيعات أ�رباح على شكل أ�سهم مجانية لمساهمي الشركة ،و�إصدار خاص ِل 7
مليون سهم للمساهم الاستراتيجي الدكتور وليد الكيالي مقابل الاستحواذ على كامل حصته في شركة التوريدات والخدمات الطبية التابعة ل�أيبك
في صفقة تبادل أ�سهم ،ليصبح أر�س مال الشركة المدفوع  82مليون دولار .كما تحققت صافي أ�رباح من قائمة الدخل الشامل للمجموعة بقيمة
 14.75مليون دولار أ�مريكي ،منها  11.8مليون دولار أ�مريكي عائدة للمساهمين .ولابد من ال إ�شارة الى أ�ن صفقة تبادل ال�أسهم مع الدكتور وليد
الكيالي نتج عنها زيادة في حقوق الملكية من خلال علاوة ال إ�صدار على ال�أسهم المصدرة للدكتور الكيالي بقيمة  8.05مليون دولار ،كما نتج
عنها انخفاض في صافي حقوق الملكية جراء فرق شراء باقي الحصص في شركة التوريدات والخدمات الطبية بين القيمة العادلة لهذه الحصص
الناتجة من تقييم الشركة والقيمة الدفترية لهذه ال�أسهم ،وهذا ينطبق أ�يضا على استحواذ شركة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة ل�أيبك على
كامل شركة الماسة للصناعات الغذائية في ال إ�مارات .كما أ�ن قرار الشركة بتوحيد السياسة المحاسبية فيما يتعلق بعرض قيمة ال�أراضي التي
تملكها المجموعة بالقيمة العادلة لهذه ال�أراضي ساهم بزيادة حقوق الملكية بـ  16.9مليون دولار ،منها  14.8مليون دولار تعود الى مساهمي
أ�يبك ،وبالتالي ،ف إ�ن مجموع حقوق الملكية شامل حقوق غير المسيطرين في نهاية عام  2018بلغت  139.4مليون دولار أ�مريكي أ�ي بزيادة
نسبتها  %11.3عن العام  .2017أ�ما قيمة حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة فقد بلغت  115.89مليون دولار أ�مريكي في نهاية عام
 ،2018أ�ي بزيادة نسبتها  %27.8عن العام .2017
تبين الرسوم البيانية التالية تطور ال إ�يرادات وهوامش الربح (هامش مجمل الربح ،هامش الربح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاكات وال إ�طفاءات،
هامش صافي الربح) المتحققة للشركة للفترة (:)2014-2018
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هوامش الربح التاريخية ل�أيبك 2018 - 2014

حقوق مساهمي أ�يبك (مليون دولار أ�مريكي) 2018 - 2014
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اإلختالف بين اإلفصاح األولي والنتائج النهائية المدققة
قامت الشركة خلال شهر فبراير  2019بال إ�فصاح ال�أولي عن بياناتها المالية الموحدة لعام  2018قبل تدقيقها من قبل مدقق الحسابات وابداء
أر�يه حولها .وحيث أ�ن البيانات المالية الموحدة المدققة قد صدرت ،ف إ�نه لم يكن هناك أ�ي اختلافات جوهرية بين البيانات ال�أولية المفصح عنها
وبين البيانات المالية المدققة ،باستثناء زيادة بحوالي  330أ�لف دولار في بنود القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة
الدخل الشامل الموحدة ،بال إ�ضافة �إلى بعض التعديلات الطفيفة والتصنيفات المعتمدة من قبل المدققين.
قائمة الدخل

•ظهرت ال إ�يرادات بقيمة تقل بنسبة طفيفة عن البيانات ال�أولية وهذا عائد �إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15المتعلق ب إ�ظهار
قيمة بعض ال إ�يرادات الخاصة ببعض العقود بقيمتها الصافية بعد التقاص مع المصاريف المرتبطة بهذه العقود .وكذلك ،كما تم �إعادة
تصنيف جزء من ال إ�يرادات وتكلفتها ما بين �إيرادات مبيعات و�إيرادات خدمات ،بال إ�ضافة �إلى �إعادة توجيه جزء من المصاريف ذات العلاقة
المباشرة في تكلفة المبيعات وال إ�يرادات.
أ
• أ�ما صافي ال�أرباح (شاملة حقوق غير المسيطرين) في البيانات المالية المدققة فقد كانت مقاربة جدا لل�رباح المفصح عنها في ال إ�فصاح
الاولي وبفارق ضئيل جدا بلغ  4,600دولار أ�مريكي ،وهذا عائد �إلى استدراك بعض المخصصات.

قائمة المركز المالي

تم �إعادة تصنيف بعض الحسابات والبنود في قائمة المركز المالي وفقاً لتقديرات وتصنيفات معتمدة من قبل مدققي الحسابات ،أو�يضاً �إضافة
أت�ثير ال�أرباح ال إ�ضافية في القيمة العادلة أ
المت�تية من قائمة الدخل الشامل الموحدة .بال إ�ضافة الى أت�ثير �إعادة عرض أ�رقام المقارنة فيما يخص
تقييم ال�أراضي للمجموعة.
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