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الشركاء العالميونأيبك... يقودنا التميز

الشركات التابعة
الحوكمة

المسؤولية االجتماعية

األفراد

"في �لعام 2018، تم �ستثمار 8.7% من صافي �أرباح �أيبك في �لمسؤولية �لاجتماعية بقيمة بلغت 1.4 مليون دولار �أمريكي"

�لمسؤولية  مجال  في  ورؤيتها  �أيبك  �ستر�تيجية  وتتمثل  بها.  تعمل  �لتي  �لمجتمعات  في  فاعل  دور  لعب  على  تاأسيسها  منذ  �أيبك  حرصت 

�لاجتماعية على عقد شر�كات �ستر�تيجية مع �لمؤسسات �لتي تلعب دور�ً فاعلاً في �لمجتمع من �أجل مساعدتها على �أد�ء رسالتها في قطاعات 

نسانية و�لثقافية. �لتعليم و�لصحة و�لمشاريع �لريادية و�لشباب، �إضافة �إلى دعم ومساندة �لمؤسسات �لاجتماعية و�لخيرية و�لاإ

و�لسعودية  و�لاأردن،  فلسطين،  في  و�لخدمات  و�لتوزيع  و�لتجارة  �لتصنيع  قطاعات  في  �أيبك  �ستثمار�ت  تتنوع  قابضة،  �ستثمارية  كشركة 

�لاألمنيوم و�لبروفيلات )نابكو(، شركة سنيورة  مار�ت من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: �لشركة �لوطنية لصناعة  و�لاإ

�لعربية  �لشركة  �لطبية،  و�لخدمات  �لتوريد�ت  شركة  للسيار�ت،  �لفلسطينية  �لشركة  �لعامة،  للتجارة  يونيبال  شركة  �لغذ�ئية،  للصناعات 

علان و�لترويج، �لشركة �لعربية للتاأجير �لتمويلي، و�لشركة �لعربية �لفلسطينية  �لفلسطينية لمر�كز �لتسوق )بر�فو(، شركة سكاي للدعاية و�لاإ

للتخزين و�لتبريد.

تمكنت �لشركة �لعربية �لفلسطينية للاستثمار- �أيبك من تحقيق مكانة �قتصادية بارزة في فلسطين وخارجها بفعل ممارسة �أفضل نظم �لعمل 

د�رية و�لمالية و�لتطوير �لمستمر لمو�ردها �لبشرية. و�نعكست �آليات عمل �أيبك �لمبنّية على تر�كم �لخبر�ت وفهم سوق �لاأعمال و�لاقتصاد  �لاإ

في تحقيق عو�ئد مالية مجزية وتحقيق قيمة مضافة ونوعّية لاأيبك وشركاتها �لتابعة ومساهميها و�لمجتمعات �لتي تعمل بها.

موظفو مجموعة �أيبك و�لذي يبلغ عددهم حو�لي 1,900 كادر هم �أساس كفاءتها في كافة �أعمالها من خلال تر�كم �لخبر�ت و�لعمل بانسجام 

كفريق و�حد لتحقيق رؤيتها و�أهد�فها ضمن قيم تستند على تطبيق مبد�أ �لمساو�ة وتكافؤ �لفرص بين �لموظفين، لجعل �لفروق بين �أفر�د �لكادر 

مبنية على حجم �لمسؤولية ومستوى �لكفاءة و�لالتز�م في �لعمل. وتكافئ �لشركة �لاأفر�د �لذين يتمتعون بالقيادة و�لد�فع �لذ�تي و�لقدرة على 

بد�ع و�لابتكار ضمن خمسة مجالات: �لاإ

قوة �لاأشخاص )�لقيادة، وروح �لفريق(	 

بد�ع، و�لتحليل، وحل �لمشكلات(	  قوة �لابتكار )�لاإ

خدمة �لزبائن )تسهيل �لخدمات وتسريعها(	 

خلق فرص �لنمو	 

�لسلامة و�لجودة	 

تقدم �لشركات �لتابعة لاأيبك مجموعة و�سعة من �لمنتجات و�لخدمات من خلال �تفاقيات توزيع حصرية مع �لعديد  من �لشركات �لعالمية 

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.

د�رة من قبل �لهيئة  تعمل �أيبك وشركاتها �لتابعة ضمن �أنظمة حوكمة تنظم �إد�رة �لعمليات على كافة �لمستويات. يتم �نتخاب �أعضاء مجلس �لاإ

د�رة بممارسة صلاحياته �لمستمدة من �لنظام �لاأساسي للشركة بما فيها �لهيكل �لتنظيمي  �لعامة للشركة مرة كل �أربع سنو�ت، ويقوم مجلس �لاإ

د�رة وهي لجنة �لتدقيق ولجنة  د�رة بمختلف مستوياتها. يوجد ثلاث لجان منبثقة عن مجلس �لاإ د�رة �لشركة وجدول �لصلاحيات �لمخولة للاإ لاإ

�لاستثمار ولجنة �لمكافاآت و�لاأتعاب. ويوجد د�ئرة تدقيق د�خلي متخصصة في �أيبك تقوم بمتابعة تطبيق �أنظمة عمليات وسياسات و�إجر�ء�ت 

كافة �لدو�ئر �لاد�رية و�لمالية و�لتشغيلية لكافة شركات �لمجموعة. كما تتم عملية �لتدقيق �لد�خلي لشركة �أيبك وشركاتها �لتابعة من قبل شركة 

فصاح للبورصة. در�ج و�لتد�ول و�لاإ �إرنست ويونغ �لعالمية. وقد �أقرت �أيبك منذ �إدر�جها في بورصة فلسطين �لتز�مها باأنظمة �لاإ

24
عامًا من العطاء
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الربح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالكات واإلطفاءات

 (مليون دوالر أمريكي)

38.86 38.90

%0.10

2018

2017

صافي الربح العائد لمساهمي أيبك
 (مليون دوالر أمريكي)

11.93
13.09

%9.68

2018

2017

اإليرادات
 (مليون دوالر أمريكي)

683.74 733.21

%7.24

2018

2017

الربح للسهم الواحد
(دوالر أمريكي)

0.1700.159

2018

2017

%6.92

صافي الربح بعد الضريبة 
 (مليون دوالر أمريكي)

17.46
16.04

-%8.15

2018

2017

%4.19

المصاريف
 (مليون دوالر أمريكي)

66.09 68.86

2018

2017

لمحة عن األداء 
المالي 2018 
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كلمة رئيس
 مجلس اإلدارة

حافظت مجموعة �أيبك على �أد�ء جيد نسبياً في �لعام 2018 بالرغم من 
�لتحديات �لمحيطة، وقد تمكنا من تحقيق نمو في �لاير�د�ت بنسبة 
7.24% مقارنة مع �لعام 2017، حيث بلغت �لاير�د�ت 733.2 مليون 
دولار في �لعام 2018، كما �ستطعنا زيادة �أرباح مساهمينا من خلال 
عدد من �لتوسعات �لاستثمارية و�لتي تضمنت زيادة نسبة ملكية �أيبك 

في بعض من شركاتها �لتابعة.

�ستحو�ذ�ت ر�أسمالية

قامت �أيبك في �لعام 2018 بالاستحو�ذ على �لنسبة �لمتبقية و�لبالغة 
50% من ر�أسمال شركتها �لتابعة، شركة �لتوريد�ت و�لخدمات �لطبية. 
كما قامت �أيبك بزيادة نسبة ملكيتها من 61.2% لتصبح 65.8% في 
شركتها �لتابعة سنيورة و�لمدرجة في بورصة عمان. �إضافة �لى ذلك، 
�ستحوذت �أيبك على حصة بنسبة 6% من ر�أسمال شركة مدفوعاتكم 
مشغل منصة �لدفع �لوطنية �لمتكاملة – »�إي فو�تيركم« في �لاأردن، 

في صفقة بلغت قيمتها 2.3 مليون دولار �أمريكي.

نمو �أرباح مساهمي �أيبك بنسبة %9.7

عملت مجموعة �أيبك في �لعام 2018 في ظل بعض �لتحديات على 
�لتحديات  �أبرز  تمثلت  فلسطين،  قليمي. في  و�لاإ �لمحلي  �لمستويين 
سعر  تذبذب  �لى  ضافة  بالاإ نسبياً،  �لاقتصادية  �لحركة  تباطىء  في 
صرف �لشيقل )�لعملة �لرئيسية �لمتد�ولة في �لعمليات �لتشغيلية في 
�لمالية  للبيانات  �لاأمريكي )�لعملة �لرسمية  فلسطين( مقابل �لدولار 
لاأيبك(، وقد �أثر هذ� �لتذبذب بحو�لي 2.3 مليون دولار سلباً عن نتائج 
�لعام �لسابق حيث �نخفضت صافي �أرباح �لمجموعة بنسبة %8.15 
مقارنة بالعام 2017 وبلغت 16.04 مليون دولار في �لعام 2018 . 
عن   %9.7 بنسبة  �أيبك  لمساهمي  �لعائدة  �لاأرباح  �رتفعت  بالمقابل 
مدفوعة   2018 �لعام  في  دولار  مليون   13.1 وبلغت   2017 �لعام 

بالاستحو�ذ �لكامل على شركة �لتوريد�ت و�لاستثمار�ت �لاأخرى.

نمو �لقيمة �لسوقية لاأيبك بنسبة %39

شهد سعر سهم �أيبك �أد�ء�ً جيد خلال �لعام وقد �أغلق على سعر 2.35 
دولار نهاية 2018 مرتفعاً بنسبة 18.7% عن �إغلاق �لعام 2017. كما 

�رتفعت �لقيمة �لسوقية وبلغت 192.7 مليون دولار نهاية �لعام 2018 
بنمو بلغت نسبته 39% عن نهاية �لعام 2017 مدفوعة بارتفاع سعر 
سهم �أيبك، وزيادة عدد �لاأسهم �لمصدرة من 70 �لى 82 مليون سهم 
عن طريق توزيع �أسهم مجانية عددها 5 مليون سهم )7.14%( على 
�إصد�ر 7 ملايين سهم كاإصد�ر خاص  �لى  �إضافة  مساهمي �لشركة، 
لصالح د. وليد �لكيالي مقابل �لاستحو�ذ على كامل حصته ونسبتها 
50% في شركة �لتوريد�ت و�لخدمات �لطبية �لتابعة لاأيبك في �تفاقية 

مبادلة �أسهم. 

�لى  به  �لمصرح  �لمال  ر�أس  ورفع   %14.28 بنسبة  �أرباح  توزيعات 
100 مليون دولار

كما قامت �أيبك في �لعام 2018 بتوزيع �أرباح نقدية على مساهميها 
بقيمة 5 مليون دولار )7.14%(، وبذلك بلغ مجمل توزيعات �لاأرباح 
�لنقدية و�لاأسهم �لمجانية 10 مليون دولار �أي ما نسبته 14.28% من 
ر�أس �لمال �لمدفوع للشركة. كما تم خلال �لعام 2018 رفع ر�أس �لمال 
�لمصرح به من 70 �لى 100 مليون دولار في خطوة باتجاه رفع ر�أس 

�لمال �لمدفوع مستقبلاً.

تطور�ت تشغيلية مميزة لشركات �لمجموعة

شهدت شركات �لمجموعة تطور�ت مختلفة في �أد�ها �لتشغيلي خلال 
�لعام 2018. حيث قامت شركة سنيورة للصناعات �لغذ�ئية بالاستحو�ذ 
مار�ت  �لكامل على شركة مصنع �لماسة لتصنيع �للحوم في دبي بالاإ
 Emerging شريكها حصة  كامل  بشر�ء  �لمتحدة  �لعربية 
Investment Partners  في �لشركة ونسبتها 30% في صفقة بلغت 
ملكية  نسبة  �أصبحت  وعليه  �أمريكي.  دولار  مليون   6.14 قيمتها 
�أن سنيورة قامت في �لعام 2016 بالاستحو�ذ  سنيورة 100%، علماً 
دولار  مليون   12 قيمتها  بلغت  صفقة  في  �لشركة  من   %70 على 

�أمريكي في ذلك �لحين.

مشاريع �لطاقة �لمتجددة

ومو�كبتها  �لمتكاملة  �لهندسية  �لحلول  تقديم  في  رؤيتها  مع  تماشيا 
�لصديقة  �لمتجددة  �لطاقة  مصادر  �ستخد�م  في  �لعالمية  للتوجهات 
للبيئة و�لمستمدة من �لمو�رد �لطبيعية، قامت �لشركة �لوطنية لصناعة 
�لاألمنيوم و�لبروفيلات )نابكو(  في نهاية �لعام 2018 باستحد�ث د�ئرة 
جديدة لتنفيذ مشاريع متكاملة للطاقة �لشمسية من �لتصميم و�لتوريد 
و�لاشر�ف و�لتنفيذ وفحوصات ضبط �لجودة لكافة مر�حل �لمشروع 
�إضافة �لى خدمات ما بعد �لبيع من خلال طاقم هندسي وخبر�ء ذوو 
كفاءة عالية. وقامت نابكو بتنفيذ عدد من �لمشاريع نذكر منها مشروع 
و�ط   كيلو   350 �لى  تصل  �نتاجية  بطاقة  بيرزيت  جامعة  في  �لطاقة 
نتاجية في منطقة ر�م �لله،  وهو من �أكبر �لمشاريع من حيث �لقدرة �لاإ
ومشروع �آخر في قرى �لاأطفال SOS في بيت لحم بطاقة �نتاجية تصل 
�إلى 124 كيلو و�ط. وتهدف نابكو من خلال هذه �لد�ئرة �لجديدة �لى 
�لمساهمة في تطوير قطاع �لطاقة �لمتجددة في فلسطين وطرح �لطاقة 
جديدة.  عمل  فرص  توفير  �لى  �إضافة  �ستر�تيجي،  كخيار  �لمتجددة 
باستخد�م  �لطاقة  توليد  �أنظمة  بتركيب  �لمجموعة  و�ستمرت شركات 
�لخلايا �لشمسية لغايات �لوصول �إلى تغطية كامل �حتياجاتنا للطاقة 

في �لمستقبل.

تشغيل خط �لاأكسدة في نابكو

وقامت نابكو في �لعام 2018 باإعادة تشغيل تجريبي لخط �لاأكسدة 
و�لذي كان متوقفاً منذ 18 عام بسبب منع �لاحتلال �لاسر�ئيلي بادخال 
بعض �لمو�د �لخام، حيث من �لمتوقع �أن يساهم هذ� �لخط في تطوير 

مبيعات و�أرباح نابكو �لمستقبلية.

وكالات عالمية حصرية جديدة

حصلت شركة يونيبال للتجارة �لعامة على حقوق توزيع حصرية لشركة 
)Philip Morris International )PMI في �لقدس �لشرقية علماً باأن 
يونيبال هي �لوكيل �لحصري ل PMI في �لضفة �لغربية وقطاع غزة 
منذ �لعام 1996.كما حصلت شركة �لتوريد�ت و�لخدمات �لطبية على 
مجموعة  لتوفير  �ليابانية   Shimatdzu لشركة  حصرية  توزيع  حقوق 

و�سعة من �أجهزة �لاأشعة �لسينية �لمتطورة.

�ستثمار بقيمة 1.4 مليون دولار في �لمسؤولية �لاجتماعية

جتماعية، حافظت �أيبك على دورها �لفاعل  وعلى صعيد �لمسؤولية �لاإ
في  �لمتو�صل  �لاستثمار  خلال  من  بها  تعمل  �لتي  �لمجتمعات  في 
�إلى  �إضافة  و�لشباب،  �لريادية  و�لمشاريع  و�لصحة  �لتعليم  قطاعات 
نسانية و�لثقافية.  دعم ومساندة �لمؤسسات �لاجتماعية و�لخيرية و�لاإ
مع  �ستر�تيجية  شر�كات  بعقد   2018 �لعام  في  �أيبك  و�ستمرت 
�لمؤسسات �لتي تلعب دور�ً فاعلاً في �لمجتمع لمساعدتها على �أد�ء 
في  �لاجتماعية  �لمسؤولية  في  �لاستثمار  مجمل  بلغ  وقد  رسالتها. 
�لعام 2018 من �أيبك ومجموعة شركاتها 1.4 مليون دولار �أمريكي، 

ما نسبته 8.7% من صافي �أرباح �لشركة.

مجلس  في  زملائي  كافة  وعن  نفسي  عن  وبالنيابة  �لختام،  وفي 
ودعمكم  لثقتكم  مساهمينا،  لكم  �لكبير  �لامتنان  عن  �أعبر  د�رة،  �لاإ

�لمستمر للشركة. 

كما �أشكر فريق �لعمل في �أيبك وشركاتها �لتابعة و�لذي وصل عددهم 
1,900 كادر بما حققته �لشركة من نتائج و�نجاز�ت باجتهاد و�إخلاص 

فريق �لعمل.

مع �أطيب �لتحيات،

طارق ُعَمر �لعّقاد

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

�أعز�ئي �لمساهمين،
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تم �نتخاب مجلس �إد�رة جديد مكون من �ثني عشر عضو�ً للسنو�ت �لاأربع �لقادمة خلال �جتماع �لهيئة �لعامة 2018. �أعضاء مجلس �إد�رة �أيبك 

كما بتاريخ 2018/12/31 هم:

مجلس اإلدارة

السيد طارق عمر العقاد
رئيس مجلس اإلدارة

السيد فراس ناصر الدين
عضو- ممثل عن شركة 

بيرزيت لألدوية

السيد طارق عباس
عضو

السيد خالد العسيلي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد سعيد برانسي
 BCI عضو- ممثل عن مجموعة

د. مازن حسونة
عضو

د. ضرغام مرعي
عضو- ممثل عن صندوق 

االستثمار الفلسطيني

السيد بسام أبو ردينة
عضو

السيد نشأت المصري
عضو

السيد طارق الشكعة
عضو- ممثل عن شركة 

السعيد

السيد فؤاد قطان
عضو

السيد علي العقاد
عضو

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة االستثمار
تقوم بدراسة المشاريع ا��ستثمارية واتخاد القرارات 

ا��ستثمارية واع��م مجلس ا��دارة عن القرارات 
والنشاطات ا��ٔستثمارية للشركة.

يترٔاس اللجنة السيد نشٔات المصري وعضوية كل 
من د. مازن حسونة، ود. ضرغام مرعي والسيد 

طارق الشكعة.

لجنة المكافآت واألتعاب
تقــوم بتحديــد رواتــب ومكافئــات الرئيــس التنفيــذي 

ورئيس الدائرة المالية.
ــة كل  ــد العســيلي وعضوي ــة الســيد خال ــرٔاس اللجن يت

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 
تقاريــر  ومناقشــة  بمراجعــة  اللجنــة  وتقــوم  التنظيميــة.  واللوائــح  للقوانيــن 
التدقيــق الداخلــي واســتراتيجيات التدقيــق التــي يقــوم بٕاعدادهــا مديــر التدقيــق 

الداخلي بشكل دوري، وكذلك مراجعة تقارير المدقق الخارجي. 
يتــرٔاس اللجنــة د. مــازن حســونة، وعضويــة كل مــن الســيد نشــٔات المصــري 

والسيد علي العقاد.
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اإلنطالق

خطواتنا

نمو وتطور

اليوم

تٔاســيس وتســجيل الشــركة فــي جــزر العــذراء البريطانيــة كشــركة 1994
استثمارية قابضة خصوصية برٔاس مال 70 مليون دو��ر ٔامريكي

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

ا��ستحواذ على شركة التوريدات الطبية، فلسطين

إدراج وتداول سهم ٔايبك في بورصة فلسطين بتاريخ 2 مارس 2014
تٔاسيس الشركة العربية للتٔاجير التمويلي، فلسطين

التحول الى شركة مساهمة عامة

ا��ســتحواذ علــى شــركة ســنيورة للصناعــات 
الغذائية، فلسطين وا��ٔردن

تســجيل ٔايبــك فــي فلســطين كشــركة مســاهمة 
خصوصية ٔاجنبية 1995

1996

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

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

(PEX: APIC) شركة مدرجة في بورصة  فلسطين
رٔاس المال المدفوع 82 مليون دو��ر ٔامريكي

رٔاس المال المصرح به 100 مليون دو��ر ٔامريكي
بلغت مجمل ا��يرادات السنوية 733.2 مليون دو��ر ٔامريكي في عام  2018

1,900 موظف في فلسطين، وا��ٔردن، والسعودية، وا�ٕ�مارات العربية المتحدة

1998

2013

2014

2000

20172018 2016 2015 2014

683.7
مليون دوالر

733.2
مليون دوالر

607.4
مليون دوالر

523.6
مليون دوالر

536.2
مليون دوالر

إجمالي اإليرادات 2018-2014
(مليون دوالر أمريكي)

عن أيبك

خطواتنا
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التأسيس
تاأسست �لشركة �لعربية �لفلسطينية للاستثمار )�أيبك( بمبادرة مجموعة من رجال �لاأعمال �لعرب ممن تطلعو� لتوجيه �لتمويل و�لاستثمار�ت �إلى 

فلسطين، تمهيد�ً للمزيد من �لتنمية في �لبلاد وخلق فرص عمل جديدة.

تم تاأسيس وتسجيل �لشركة بتاريخ 20 �أيلول 1994، في جزر �لعذر�ء �لبريطانية تحت �لرقم )128626(. كما وتم تسجيل �لشركة لدى وز�رة 
�لاقتصاد �لوطني في فلسطين كشركة مساهمة خصوصية محدودة �أجنبية بتاريخ 8 �أيار 1996 تحت �لرقم )563600634(.

بتاريخ 23 كانون �لاأول 2013 تم تحويل �لصفة �لقانونية للشركة �إلى شركة مساهمة عامة �أجنبية وتم تسجيلها تحت �لرقم )562801563(. 
.)PEX:APIC( وبتاريخ 2 �آذ�ر 2014 تم �إدر�ج وتد�ول �أسهم �أيبك في بورصة فلسطين

يبلغ ر�أس مال �لشركة �لمصرح به 100 مليون دولار �أمريكي مقسم �إلى 100 مليون سهم )1.00 دولار �أمريكي لكل سهم(، كما يبلغ ر�أس مال 
�لشركة �لمدفوع 82 مليون دولار �أمريكي كما في 31 كانون �لاأول 2018.

الرؤيا
نتطلع �إلى توفير باقة متكاملة من �لمنتجات و�لخدمات ذ�ت �لقيمة و�لجودة �لعالية، بحيث تسهم في �إحد�ث فرق نوعي ومستد�م في �لسوق. 
وبالتالي �تخاذ �ستثمار�تنا �لوضع �لقيادي بنظر �لمستهلك مما سيتيح لموظفي �لشركة و�لمستثمرين فيها و�لمجتمعات �لتي تعمل بها �لشركة 

بالازدهار.

الرسالة
تحقيق �لنجاح �لتجاري و�لمالي من خلال �لاستثمار في �لشركات �لر�ئدة في �لسوق، وبالتالي �لّنهوض بالمجتمع من حيث �لمو�رد و�لمهار�ت 

و�لتنمية �لاقتصادية عن طريق:

توفير منتجات وخدمات فائقة �لجودة.	 

توظيف كو�در بشرية مؤهلة وذ�ت خبرة، و�لعمل على توفير فرص لهم تمكّنهم من �لنمو و�لتطور.	 

تطبيق �أنظمة عمل فعالة بشكل مستمر تتو�فق مع كافة جو�نب دورة �لاأعمال للشركة.	 

�لمحافظة على قاعدة مالية متينة تؤدي �إلى �لمزيد من �لنمو.	 

حد�ث تغيير ملموس في �لمجتمع �لفلسطيني.	  تعزيز �لشر�كة مع صناع �لقر�ر بالمنطقة لاإ

األنشطة والغايات
و�لسعودية  و�لاأردن،  فلسطين،  في  و�لخدمات  و�لتوزيع  و�لتجارة  �لتصنيع  قطاعات  في  �أيبك  �ستثمار�ت  تتنوع  قابضة،  �ستثمارية  كشركة 
)نابكو(، شركة سنيورة  �لاألمنيوم و�لبروفيلات  �لوطنية لصناعة  �لشركة  تابعة وهي:  مار�ت من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات  و�لاإ
�لعربية  �لشركة  �لطبية،  و�لخدمات  �لتوريد�ت  شركة  للسيار�ت،  �لفلسطينية  �لشركة  �لعامة،  للتجارة  يونيبال  شركة  �لغذ�ئية،  للصناعات 
علان و�لترويج، �لشركة �لعربية للتاأجير �لتمويلي و�لشركة �لعربية �لفلسطينية  �لفلسطينية لمر�كز �لتسوق )بر�فو(، شركة سكاي للدعاية و�لاإ

للتخزين و�لتبريد.

تقدم �لشركات �لتابعة لاأيبك مجموعة و�سعة من �لمنتجات و�لخدمات من خلال �تفاقيات توزيع حصرية مع �لعديد  من �لشركات �لعالمية 
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 

ضافة �لى �لعديد من �لوكالات �لتجارية �لاخرى.  بالاإ
كما �أن �أيبك هي �أحد �لمساهمين �لمؤسسين لشركة فلسطين لتوليد �لطاقة، وتمتلك �أسهم في بنك فلسطين وشركة فلسطين للطاقة، وشركة 

.)Optimiza( مدفوعاتكم للدفع �لالكتروني، وشركة د�ر �لتمويل �لاسلامي، وشركة �لفارس �لوطنية للاستثمار و�لتصدير

الثقافة الداخلية

�إن بناء ثقافة د�خلية تقوم  على �أساس �لتحفيز ومكافاأة �لاأد�ء و�لنز�هة في بيئة عمل مركّبة ومتنوعة يتطلب تطبيق معايير حوكمة عالية. وياأتي 

ضافة �إلى فريق عمل �إد�ري مختار بعناية، وملتزم باآلية �لتطوير �لمستمر  ذلك �أساساً من خلال وجود مجلس �إد�رة مستقل وذو خبرة لاأيبك، بالاإ

لتحفيز �لموظفين على �إبر�ز �أفضل ما لديهم. ومن خلال روح �لفريق �لو�حد، طورت �أيبك قيم وسياسات و�إجر�ء�ت �لعمل �ليومية لتحقيق رؤيتها. 

ويمكن وصف �لثقافة �لد�خلية لاأيبك من خلال �لمحاور �لاأربعة �لتالية:

القيم

تستند قيم �أيبك على تطبيق مبد�أ �لمساو�ة وتكافؤ �لفرص بين �لموظفين، لجعل �لفروق بين �أفر�د �لكادر مبنية على حجم �لمسؤولية ومستوى 

بد�ع و�لابتكار. �لكفاءة و�لالتز�م في �لعمل وحسب. وتكافئ �لشركة �لاأفر�د �لذين يتمتعون بالقيادة و�لد�فع �لذ�تي و�لقدرة على �لاإ

البنية

�إن �لاأسس �لتي تقوم عليها �أيبك مبنية على موظفيها، حيث �أن تمكينهم هو �ستثمار �ستر�تيجي للشركة. وتؤمن �أيبك �أن �لد�فع للتطور �لوظيفي 

ياأتي من �لفرد نفسه وينبغي تعزيزه من خلال ممارسات �لشركة وقيمها. كما �أن عملية �تخاذ �لقر�ر�ت في �لشركة تتم بمشاركة �لاأفر�د �لمعنيين 

بها. 

الحوافز 

في �أيبك، هناك تقدير و�حتر�م للاأد�ء �لوظيفّي �لثابت و�لمتو�زن، وفي نفس �لوقت، فاإن �أولئك �لذين يتمتعون بالفكر �لتقّدمي سيعطون حو�فز 

�إضافية وسيرتقون في �لسلم �لوظيفي على �أساس صفاتهم �لقيادية و�أد�ئهم �لمتفاني وقدرتهم على وضع �لخطط �لمستقبلية.

األفراد

موظفو �أيبك وشركاتها �لتابعة هم �أساس كفاءتها في كافة �أعمالها من خلال تر�كم �لخبر�ت و�لعمل بانسجام كفريق و�حد لتحقيق رؤيتها و�أهد�فها 

ضمن قيم يمكن تحديدها بخمسة مجالات:

قوة �لاأشخاص: �لقيادة، وروح �لفريق.	 

بد�ع، و�لتحليل، وحل �لمشكلات.	  قوة �لابتكار: �لاإ

خدمة �لزبائن: تسهيل �لخدمات وتسريعها.	 

خلق فرص �لنمو.	 

�لسلامة و�لجودة.	 

اإلدارة التنفيذية

فريق الإدارة التنفيذية لأيبك كما بتاريخ 2018/12/31:

�لسيد طارق عمر �لعقاد

�لرئيس �لتنفيذي
�لسيد طارق عباس 

نائب �لرئيس - �لشؤون �لتنظيمية

مر�د �لخطيب

�لمدقق �لمالي �لد�خلي

�لسيد �أحمد جودة 

رئيس �لاستثمار

�لسيد خالد �لبر�دعي 

رئيس �لد�ئرة �لمالية

�لسيد نادر حو�ري 
نائب �لرئيس- شؤون عمليات 

�لشركة �لقابضة وتطوير �لاعمال

�لسيدة فد�ء مصلح/ عازر

مديرة علاقات �لمستثمرين و�لاتصالات �لمؤسسية
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الحوكمة في أيبك

د�رة من قبل �لهيئة  تعمل �أيبك وشركاتها �لتابعة ضمن �أنظمة حوكمة تنظم �إد�رة �لعمليات على كافة �لمستويات. يتم �نتخاب �أعضاء مجلس �لاإ

د�رة بممارسة صلاحياته �لمستمدة من �لنظام �لاأساسي للشركة بما فيها �لهيكل �لتنظيمي  �لعامة للشركة مرة كل �أربع سنو�ت، ويقوم مجلس �لاإ

د�رة وهي لجنة �لتدقيق ولجنة  د�رة بمختلف مستوياتها. يوجد ثلاث لجان منبثقة عن مجلس �لاإ د�رة �لشركة وجدول �لصلاحيات �لمخولة للاإ لاإ

شر�ف على عملية �إعد�د �لتقارير �لمالية، ونظام �لرقابة �لد�خلية، وعملية �لتدقيق،  �لاستثمار ولجنة �لمكافاآت و�لاأتعاب. تقوم لجنة �لتدقيق بالاإ

متثال للقو�نين و�للو�ئح �لتنظيمية. وتقوم �للجنة بمر�جعة ومناقشة تقارير �لتدقيق �لد�خلي  و�إد�رة �لمخاطر، و�جر�ء�ت �لشركة في �لرقابة و�لاإ

و�ستر�تيجيات �لتدقيق �لتي يقوم باإعد�دها مدير �لتدقيق �لد�خلي بشكل دوري، وكذلك مر�جعة تقارير �لمدقق �لخارجي.

وتقوم د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي في �أيبك بمتابعة تطبيق �أنظمة عمليات وسياسات و�إجر�ء�ت كافة �لدو�ئر �لاد�رية و�لمالية و�لتشغيلية لكافة شركات 

�لمجموعة. ويتم عرض تقارير �لتدقيق �لد�خلي على مجلس �إد�رة لكل شركة من �لشركات �لتابعة.

كما تتم عملية �لتدقيق �لد�خلي لشركة �أيبك وشركاتها �لتابعة من قبل شركة �إرنست ويونغ �لعالمية. 

فصاح للبورصة. در�ج و�لتد�ول و�لاإ وقد �أقرت �أيبك منذ �إدر�جها في بورصة فلسطين �لتز�مها باأنظمة �لاإ

المستشار القانوني

مكتب المحامين عزيز وفؤاد ورجا شحادة

www.shehadehlaw.com
ر�م �لله

�لشارع �لرئيسي رقم 26
 ص. ب.  74، ر�م �لله، فلسطين 

هاتف:  1111 296 2 970 + 
فاكس:  3471 295 2 970+ 

�لقدس 

ص. ب.20007، �لقدس �لشرقية 91199 فلسطين

مدقق الحسابات الخارجي

ديلويت آند توش الشرق االوسط / األردن

www.deloitte.com

190 شارع زهر�ن، جبل عمان

ص.ب. 248 ، عمان -11118 �لاأردن

+962 6 550 هاتف: 2200

+962 6 550 فاكس: 2210

الشركاء العالميون 
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هيكلة المساهمين

بلغ عدد مساهمي �أيبك 665 مساهماً في نهاية عام 2018 من جنسيات مختلفة، تنوعت مساهمتهم بين شركات و�أفر�د، حيث بلغ مجموع 

مساهمة من يملكون 5% فاأكثر من ر�أس �لمال 49.8% فيما بلغت نسبة باقي �لمساهمين %50.2.

يبين �لجدول �لتالي �لمساهمين �لذين يملكون 5% فاأكثر بصورة مباشرة �أو غير مباشرة:

نسبة الملكية كما في 2018/12/31المساهم

24.40%طارق عمر �لعقاد و�أطر�ف ذ�ت علاقة

15.98%شركة صندوق �لاستثمار �لفلسطيني و�أطر�ف ذ�ت علاقة

9.42%وليد �أمين �لكيالي

أداء السهم

نسبة التغير 2017 2018 أداء سهم أيبك

%18.69 1.98 2.35 �إغلاق �لسهم في 31 كانون �لاأول )دولار �أمريكي(

%-32.93 19,535,525 13,102,137 عدد �لاأسهم �لمتد�ولة

%-20.37 36,345,261 28,942,022 قيمة �لاأسهم �لمتد�ولة )دولار �أمريكي( 

%-2.15 2,884 2,822 عدد �لصفقات

%-5.29 227 215 عدد �أيام تد�ول �لسهم

%15.45 576 665 عدد �لمساهمين

%21.20 %45.1 %54.6 نسبة �لاأسهم �لحرة كما في 31 كانون �لاأول

%39.03 138,600,000 192,700,000 �لقيمة �لسوقية كما في 31 كانون �لاأول )دولار �أمريكي(

المساهمون

توزيع ملكية �لمساهمين حسب �لجنسية في 

نهاية �لعام 2018:

توزيع ملكية �لمساهمين بين شركات و�أفر�د في 

نهاية �لعام 2018:

2.07

2.25
2.22

2.25

2.15

2.24

2.31
2.33

2.302.292.30

2.35

غلاق �لشهري لسهم �أيبك 2018 )دولار �أمريكي( �لاإ

* قامت �لبورصة بتعديل سعر �لسهم في 2 �أيار 2018 بنسبة توزيع �لاأسهم �لمجانية %7.14

معدل دور�ن �لسهم: %16 �أدنى سعر تد�ول: 1.97 دولار�أعلى سعر تد�ول: 2.35 دولار

%44.2

%55.8

شركات

أردني

فلسطيني

سعودي أفراد
%45.6

%38.1

%13.9

%2.4
جنسيات

 أخرى
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القرارات الرئيسية للهيئة العامة

�جتماع �لهيئة �لعامة غير �لعادي بتاريخ 2018/05/02 

رفع ر�أسمال �لشركة �لمصرح به من 70 مليون دولار �أمريكي �إلى 100 مليون دولار �أمريكي بقيمة �سمية 1.00 دولار �أمريكي لكل سهم.	 

د�رة مؤلف من �أعضاء لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على �ثني عشر عضو�ً.	  د�رة ليصبح مجلس �لاإ تعديل عدد �أعضاء مجلس �لاإ

�جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي بتاريخ 2018/05/02 

توزيع �أرباح بنسبة 14.28% من ر�أس �لمال �لمدفوع على �لمساهمين �لمسجلين في نهاية يوم 2018/05/01 كالتالي:	 

7.14% �أسهم مجانية عددها 5 مليون سهم.  –

7.14% �أرباح نقدية بقيمة 5 دولار �أمريكي.  –

أهم المؤشرات )كما بتاريخ 2018/12/31(

)EPS( 0.17دخل �لسهم

)P/E( 13.8مكرر �لربحيةx 

)P/B( 1.67�لقيمة �لسوقية �لى �لقيمة �لدفتريةx

�لقيمة �لسوقية لاأيبك 2018 )مليون دولار �أمريكي(
�نتخاب مجلس �إد�رة جديد للشركة لمدة �أربع سنو�ت مكون من �ثني عشر عضو�ً وهم:	 

�لسيد طارق عمر �لعقاد �

�لسيد خالد �لعسيلي �

د. ضرغام مرعي، ممثل عن صندوق �لاستثمار �لفلسطيني �

�لسيد طارق �لشكعة، ممثل عن شركة �لسعيد �

�لسيد فر�س ناصر �لدين، ممثل عن شركة بيرزيت للاأدوية �

�  BCI لسيد سعيد بر�نسي، ممثل عن مجموعة�

�لسيد فؤ�د قطان �

�لسيد بسام �أبو ردينة �

�لسيد طارق عباس �

د. مازن حسونة �

�لسيد نشاأت �لمصري �

�لسيد علي �لعقاد �

�جتماع �لهيئة �لعامة غير �لعادي بتاريخ 2018/09/19 

�إصد�ر 7 ملايين سهم من ر�أس مال �أيبك �لمصرح به �لبالغ 100 مليون دولار �أمريكي كاإصد�ر خاص لصالح د. وليد �لكيالي مقابل �لاستحو�ذ 

على كامل حصة د. �لكيالي ونسبتها 50% في شركة �لتوريد�ت و�لخدمات �لطبية م.خ.م. �لتابعة لاأيبك لتصبح شركة �أيبك مالكة بالكامل 

لشركة �لتوريد�ت و�لخدمات �لطبية م.خ.م في �تفاقية مبادلة �أسهم. 

التواصل مع المساهمين

تحافظ �أيبك على قنو�ت �تصال د�ئمة مع مساهميها من خلال نشر �لاأخبار �لدورية حول نشاطاتها، و�عد�د وتوزيع نشرة �لمستثمر �لدورية، 
لكتروني، وعبر �لبريد  فصاحات �لمالية و�لتقارير �لسنوية. وتقوم �أيبك بالتو�صل بشكل مباشر مع مساهميها ومن خلال موقعها �لاإ �ضافة �لى �لاإ

لكتروني ومو�قع �لتو�صل �لاجتماعي. �لاإ
كما تقوم �أيبك بنشر وتوفير كافة �لمعلومات �لضرورية لمساهميها على موقعها �لالكتروني )www.apic.ps( عبر قسم متخصص بعلاقات 

�لمستثمرين يشمل:
سهم �أيبك: معلومات �لسهم ومعلومات �لتد�ول )�آنية وتاريخية( �إضافة �لى تقارير �لمحللين.	 
�لبيانات �لمالية: �لبيانات �لمالية �لدورية و�لتقارير �لسنوية.	 
نشرة �لمستثمر: نشرة دورية تشمل معلومات حول �أد�ء سهم �أيبك، و�لاأد�ء �لمالي، و�أية تطور�ت رئيسية على صعيد �لعمل.	 
�لهيئة �لعامة: كل ما يتعلق باجتماع �لهيئة �لعامة و�لدعو�ت، ومحاضر �لاجتماعات، وتوزيعات �لاأرباح في حال �إقر�رها.	 
معلومات �لاتصال مع مسؤول علاقات �لمستثمرين.	 

144.9
157.5155.4

161.3
168.0173.3174.8172.5

187.8188.6192.7

157.5
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سياسة توزيع األرباح

لا يوجد سياسة مكتوبة لتوزيع �لاأرباح لدى �أيبك. وفيما يلي توزيعات �لاأرباح منذ �إدر�ج �لشركة في بورصة فلسطين:

السنة 
المالية

تاريخ قرار 
النسبة من رأس نوع التوزيعالهيئة العامة

المال المدفوع

رأس المال 
المدفوع

)دوالر أمريكي(

قيمة األرباح 
النقدية الموزعة 

)دوالر أمريكي(

عدد األسهم  
المجانية
الموزعة

20172018/05/02
نقدي و�أسهم 

مجانية
%14.28

نقدي: %7.14
5,000,000 سهم5,000,000 دولار70,000,000

�أسهم: %7.14

20162017/04/23
نقدي و�أسهم 

مجانية
%12.06

نقدي: %6
4,000,000 سهم3,960,000 دولار66,000,000

�أسهم: %6.06

20152015/05/18
نقدي و�أسهم 

مجانية
%15

نقدي: %5
6,000,000 سهم3,000,000 دولار60,000,000

�أسهم :%10

---4,500,000 دولار7.560,000,000%نقدي20142014/04/29

9,990,602  سهم---19.9850,009,398%�أسهم مجانية20132014/04/29

بدل أتعاب مجلس اإلدارة

د�رة على منح مبلغ 30,000  دولار �مريكي لكل عضو مجلس �إد�رة كاأتعاب سنوية. وبلغت مجموع �أتعاب  تنص سياسة بدل �أتعاب مجلس �لاإ

د�رة خلال عام 2018 مبلغ 330,000  دولار �أمريكي. ما حصل عليه �أعضاء مجلس �لاإ

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

د�رة �لتنفيذية في �لشركة �لقابضة خلال عام 2018 مبلغ 2,024,732 دولار �أمريكي وكانت  بلغت قيمة �لمبالغ �لتي حصل عليها موظفو �لاإ

تفاصيلها كالتالي: 

رو�تب و�أجور: 914,873 دولار �أمريكي	 

مكافاآت: 1,109,859 دولار �أمريكي	 

الوضع التنافسي

ضافة �لى تعدد �لاأسو�ق �لتي تعمل بها في فلسطين وخارجها فاإن من �لصعب تحديد  نظر� لتنوع �ستثمار�ت �لشركة في عدة قطاعات بالاإ
شارة �لى �أن �لشركات �لتابعة لاأيبك تتمتع بوضع تنافسي قوي وحصص  �لوضع و�لحجم �لتنافسي للشركة عن كامل �لانشطة. ولكن لابد من �لاإ
سوقية قيادية من خلال جودة �لسلع و�لخدمات �لتي تقدمها في �لسوق �لفلسطيني على وجه �لخصوص و�لاأسو�ق �لاأخرى �لمتو�جدة فيها على 

وجه �لعموم.

استثمارت أيبك

�لشركة
نسبة �لملكية كما 

بتاريخ 2018/12/31

بلد 

�لتسجيل
�أنشطة و�أعمال �لشركة �لرئيسيةبلد �لعمليات

قطاع �لتصنيع

صناعة �لاألمنيوم و�لبروفيلاتفلسطين، �لاأردنفلسطين72.99% )1(�لشركة �لوطنية لصناعة �لاألمنيوم و�لبروفيلات م.ع.م 

�لاأردن65.77% )2(شركة سنيورة للصناعات �لغذ�ئية م.ع.م

فلسطين، �لاأردن، 

مار�ت  �لسعودية، �لاإ

�لعربية �لمتحدة

صناعة �للحوم �لمبردة و�لمعلبة و�لمثلجة

قطاع �لتجارة و�لتوزيع

توزيع منتجات �ستهلاكيةفلسطينفلسطين93.41%شركة يونيبال للتجارة �لعامة م.خ.م

توزيع سيار�ت  وخدمات ما بعد �لبيعفلسطينفلسطين 100%�لشركة �لفلسطينية للسيار�ت م.خ.م

فلسطينفلسطين 100%شركة �لتوريد�ت و�لخدمات �لطبية م.خ.م
طبية،  و�أجهزة  ومعد�ت  مستلزمات  توزيع 

ومنتجات �لعناية �لصحية

فلسطينفلسطين99.78% )3( �لشركة �لعربية �لفلسطينية لمر�كز �لتسوق م.خ.م
�أكبر  بر�فو-  وسوبرماركت  �لتسوق  مر�كز  �إد�رة 

شبكة سوبرماركت في فلسطين

قطاع �لخدمات

علان و�لترويج م.خ.م دعاية و�إعلان وعلاقات عامة و�إد�رة حدثفلسطينفلسطين 100%شركة سكاي للدعاية و�لاإ

تاأجير تمويلي للسيار�تفلسطينفلسطين 100%�لشركة �لعربية للتاأجير �لتمويلي م.خ.م

مخازن تبريد وتخزينفلسطينفلسطين68.47% )4( �لشركة �لعربية �لفلسطينية للتخزين و�لتبريد م.خ.م

1  تمثل هذه �لنسبة نسبة ملكية �أيبك �لمباشرة 70.96% ونسبة ملكيتها غير �لمباشرة 2.03% من خلال شركتها �لتابعة يونيبال.

2  تمثل هذه �لنسبة نسبة ملكية �أيبك �لمباشرة 65.633% ونسبة ملكيتها غير �لمباشرة 0.137% من خلال شركتها �لتابعة يونيبال.

3  تمثل هذه �لنسبة نسبة ملكية �أيبك �لمباشرة 99.16% ونسبة ملكيتها غير �لمباشرة  0.62% من خلال شركتها �لتابعة يونيبال.

4  تمثل هذه �لنسبة نسبة ملكية �أيبك �لمباشرة31.1% ونسبة ملكيتها غير �لمباشرة  37.37% من خلال شركتها �لتابعة يونيبال.

الشركات التابعة 
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لمحة عن الشركات التابعة
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قطاع التصنيع

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت )نابكو(
تاأسست نابكو عام 1991، وقامت �أيبك بالاستحو�ذ عليها في �لعام 1995، وهي �لشركة �لصناعية �لاأولى لصناعة �لاألمنيوم في فلسطين. 

نتاج، و�لتقنيات �لحديثة،  تقع نابكو في مدينة نابلس على مساحة 28 �ألف متر مربع وهي مجهزة بمجموعة متكاملة من �أحدث خطوط �لاإ

نتاجية �لكبيرة �لتي  وتمتلك طاقة �إنتاجية تزيد عن 7,000 طن سنوياً ذ�ت جودة ومو�صفات عالمية. كما تتميز ببنيتها �لتحتية وطاقتها �لاإ

قليمية. تتو�ءم منتجات نابكو مع مجموعة و�سعة من �لاستخد�مات  مكّنتها من تلبية �حتياجات �لسوق �لمحلية و�لنفاذ �إلى �لاأسو�ق �لاإ

�لمعمارية و�لصناعية. لدى نابكو شركة تابعة لها في �لاأردن بهدف �قتناص �لفرص في �لسوق �لاأردني وكذلك جعل �لاأردن موطىء قدم 

للتوسع في �لاأسو�ق �لعربية �لمجاورة.

�لمتجددة  �لطاقة  مصادر  �ستخد�م  في  �لتوجهات  �لعالمية  لاأحدث  ومو�كبتها  �لمتكاملة  �لهندسية  �لحلول  تقديم  في  رؤيتها  مع  تماشيا 

للطاقة  لتنفيذ مشاريع متكاملة  د�ئرة جديدة  باستحد�ث   2018 �لعام  نابكو في  قامت  �لطبيعية،  �لمو�رد  و�لمستمدة من  للبيئة  �لصديقة 

�لشمسية من �لتصميم و�لتوريد و�لاشر�ف و�لتنفيذ و فحوصات ضبط �لجودة لكافة مر�حل �لمشروع �إضافة �لى خدمات ما بعد �لبيع من 

خلال طاقم هندسي وخبر�ء ذو كفاءة عالية. 

نابكو حاصلة على شهادة �لجودة من مؤسسة �لمو�صفات و�لمقاييس �لفلسطينية بالاإضافة �لى شهادة Lloyd’s Register Quality Assurance  في 

 .)QUALICOAT( وشهادة جودة �لطلاء �لعالمية )OHSAS 18001:2007( لسلامة و�لصحة �لمهنية�

.)PEX: NAPCO( 2011 نابكو هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين منذ تشرين �لثاني

الشركة الصناعية األولى لصناعة األلمنيوم في فلسطين

�لمقر �لرئيسي- نابلس

بيت �يبا، مفرق قوصين، نابلس

ص.ب. 178، نابلس، فلسطين

+970 9 234 هاتف: 7222

+970 9 234 فاكس: 7616

 info@napco.com.ps :بريد �لكتروني

مكتب ر�م �لله

�لماصيون، عمارة سحويل

+970 2 296 هاتف:  5542

 +970 2 296 فاكس: 5543

info@napco.com.ps :بريد �لكتروني

مكتب غزة

+970 569 400 هاتف نقال: 201

infogaza@napco.com.ps :بريد �لكتروني

www.napco.ps
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قطاع التصنيع

شركة سنيورة للصناعات الغذائية
يونيوم  وعلامة  �لقدس  سنيورة  علامة  �لمنطقة،  في  �للحوم  مجال صناعة  في  �لر�ئدة  �لشركة  �لغذ�ئية،  للصناعات  سنيورة  تملك شركة 

�لمشهورتين في مجال �للحوم �لمبردة و�للانشون. بد�أت عملها في �لقدس، فلسطين منذ عام 1920، ومن ثم �فتتحت مصانعها في �لاأردن 

ستحو�ذ على سنيورة فلسطين و�لاأردن في �لعام 1996. وقامت شركة سنيورة بالاستحو�ذ على شركة �لماسة  في عام 1992,  قامت �أيبك بالاإ

لتصنيع �للحوم في دبي في عام 2016. تعتبر شركة سنيورة من �أولى و�أكبر شركات �إنتاج �للحوم �لمصنعة حيث تقوم بالانتاج من خلال 

ثلاثة مصانع مجهزة  باأفضل �لتقنيات، �لاأول يقع في �لقدس �لشرقية بفلسطين، و�لثاني يقع في �لمنطقة �لصناعية للملك عبد �لله �لثاني 

في �لاأردن و�لثالث في دبي �لامار�ت �لعربية �لمتحدة. كما تقوم �لشركة بانتاج �لعديد من �أصناف �للحوم �لمجمدة من مصنعها في �لاأردن.  

مصانع سنيورة في �لاأردن وفلسطين حاصلة على شهادة سلامة �لغذ�ء �لدولية )FSSC: 22000 )ISO/TS22002-1 و�لتي تمثل �أعلى 

معايير �أنظمة سلامة �لغذ�ء �لمعتمدة في �لعالم، ومعتمدة من �أبرز �لهيئات �لدولية، ومن �أهمها: جمعية �لاأغذية و�لمشروبات �لاأوروبية، 

ور�بطة �لتصنيع �لاأمريكية، و�لمبادرة �لعالمية لسلامة �لاأغذية. كما تحافظ مصانع �لشركة في �لاأردن وفلسطين منذ �لعام 2014 على 

د�رة �نظمة �لبيئة. شركة  د�رة لاأنظمة �لسلامة و�لصحة �لمهنية �إضافة �لى ISO14001: 2004 لاإ شهادتي OHSAS 18001: 2007  لاإ

آيزو 9001 للمو�صفات و�لجودة، �إضافة �لى شهادة �لمو�صفات و�لمقاييس �لفلسطينية وشهادة وشعار  سنيورة �أيضاً حاصلة على شهادة �لا

�لحلال �لاردني �لصادرة من مؤسسة �لمو�صفات و�لمقاييس �لاردنية. 

تسّوق �لشركة منتجاتها من خلال شبكة تجار و�سعة، ومتاجر كبيرة ومر�كز تسّوق في فلسطين و�لاأردن و�لسعودية و�لامار�ت وعدد من 

مار�ت �لعربية �لمتحدة، وقسم خاص  �لدول في �لشرق �لاأوسط. كما يوجد للشركة فرع للتوزيع في �لمملكة �لعربية �لسعودية و�آخر في �لاإ

بالتصدير لاأسو�ق �لخليج ومختلف دول �لمشرق �لعربي. سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان )ASE: SNRA( منذ 

في كانون �لثاني 2012.

الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة

فلسطين
سكان، �لقدس ص.ب. 132، �لعيزرية، دو�ر �لاإ

+970 2 279 هاتف:  6804
+970 2 279 فاكس: 9088

akarmi@siniorafood.com  :بريد �لكتروني

�لاأردن
مدينة �لملك عبد �لله �لثاني �لصناعية، سحاب

ص.ب. 191، عمان 11512 �لمملكة �لاأردنية �لهاشمية
+962 6 402 هاتف:  3772
+962 6 402 فاكس: 3773

 info@siniorafood.com  :بريد �لكتروني

�لمملكة �لعربية �لسعودية
�لسلي، شارع �لشعبانية ، �لرياض
ص.ب. 2256، �لرياض 11451

+966 1 1244 هاتف:  8424
فاكس: 966112442181+

مار�ت �لعربية �لمتحدة �لاإ
شارع �لابر�ج، برج كلوفرباي، مكتب 1908
ص.ب. 413025، دبي، �لخليج �لتجاري 

+971 4 553 هاتف:  8529
+971 4 553 فاكس: 8520

�لماسة لتصنيع �للحوم
�م رمول، �لر�شدية، خلف مبنى �لسوق �لحرة دبي

شارع رقم 18/ �أ، بناية رقم 1
ص.ب. 20754، دبي، �لامار�ت �لعربية �لمتحدة

+9714 286 هاتف: 0382
  +971 4 286 فاكس:0384

infodmp@siniorafood.com :بريد �لكتروني

www.siniorafood.com
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قطاع التجارة والتوزيع

شركة يونيبال للتجارة العامة
تاأسست في عام 1994، كشركة مساهمة خصوصية، وقامت �أيبك بالاستحو�ذ عليها في عام 1998. تعتبر يونيبال �لشركة �لر�ئدة و�لاأكبر 

مثل:              �لعالمية  �لشركات  من  للعديد  �لحصري  و�لموزع  �لوكيل  فهي  فلسطين  في  �لدور�ن  سريعة  �لاستهلاكية  �لسلع  توزيع  مجال  في 

  Philip Morris International, Procter & Gamble, Kellogg’s, KraftHeinz, Ferrero, XL Energy Drink, Americana

�إضافة �لى سنيورة وغيرها من �لعلامات �لتجارية �لعالمية �لمعروفة.

تتبع �لشركة �أنظمة فعالة في توزيع منتجاتها في �لسوق �لفلسطينية، حاصدة �أرقاماً مرتفعة في �لمبيعات حيث �أنها تقوم بالتوزيع من خلال 

شبكة و�سعة �لنطاق تتضمن ستة �آلاف نقطة بيع بالتجزئة في فلسطين. كما تمتلك يونيبال مركز توزيع رئيسي متطور يصل سعته �لى 8,600 

آمن. لوح تحميل مجهز باأعلى �لتقنيات �لعالمية في �لتخزين �لا

الرائدة في توزيع السلع االستهالكية سريعة الدوران في 
فلسطين

مركز �لتوزيع �لرئيسي

ص.ب. 2190، خلة �لسخول، شارع �لبلدة �لقديمة، بيتونيا، فلسطين

هاتف:  97022902288+

فاكس: 97022902287+

�لمقر �لرئيسي

ص.ب. 2190، ر�م �لله، فلسطين

+970 2 298 هاتف:  1060

+970 2 298 فاكس: 1065

 info@unipalgt.com بريد �لكتروني

www.unipalgt.com
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قطاع التجارة والتوزيع

الشركة الفلسطينية للسيارات
تاأسست في عام 1995 كشركة مساهمة خصوصية، وقامت �أيبك بالاستحو�ذ عليها في عام 1998. �لشركة هي �لموزع �لحصري و�لوحيد 

في فلسطين لسيار�ت Hyundai Motor Company �لتي تشمل �لسيار�ت �لصغيرة و�لشاحنات وعربات �لنقل، ومجموعة

 .Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram لتي تشمل سيار�ت� Fiat Chrysler Automobiles

و�أفضل  �لمعد�ت  باأحدث  �لمجهزة  �لمميزة  �لصيانة  توفير مر�كز  �لخدمة عن طريق  باأجود مستويات  تزويد عملائها  �لشركة على  تحرص 

�لكو�در من �لمهندسين و�لفنيين �لمؤهلين. ولضمان تكامل �لعملية بطريقة مثالية توفر �لشركة كامل قطع �لغيار �لاأصلية �للازمة مما يساهم 

بشكل �أساسي في �إرضاء �لزبائن وبالتالي زيادة نسبة �لمبيعات. 

ضافة �إلى �لتعامل  تمتلك وتدير �لشركة �أربعة معارض وثلاثة مر�كز صيانة وثلاثة مخازن لقطع �لغيار في �أكبر �لمدن �لفلسطينية، هذ� بالاإ

مع شبكة موزعين معتمدين تغطي كافة �أنحاء فلسطين.

التمّيز في خدمات ما بعد البيع من خالل مراكز صيانة 
عصرية وحديثة

�لمقر �لرئيسي

ص.ب.1919، ر�م �لله، فلسطين

1800 700 هاتف:  500

+970 2 241 هاتف: 4363

+970 2 298 فاكس: 0662

info@pac-pal.com :بريد �إلكترونيwww.pac.ps
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قطاع التجارة والتوزيع

شركة التوريدات والخدمات الطبية
�أيبك بالاستحو�ذ عليها في عام 1998. منذ �نشائها، حافظت شركة �لتوريد�ت  تاأسست في عام 1995 كشركة مساهمة خاصة وقامت 

و�لخدمات �لطبية على موقعها �لريادي كاإحدى �أكبر �لشركات �لفلسطينية في هذ� �لمجال. 

وتعتبر �أكثر �لشركات تنوعاً في توفير منتجات �لعناية �لطبية في فلسطين، حيث تقوم بتوزيع �لاأدوية، و�لمعد�ت �لطبية و�لمخبرية، و�أدو�ت 

وكبرى  �لفلسطينية  �لصحة  ووز�رة  �لحكومية،  غير  و�لمنظمات  �لخاصة،  و�لمستشفيات  �لصيدليات  �إلى  �لاستهلاكية،  و�لسلع  �لجر�حة 

محلات �لبيع بالتجزئة. وهي �لموزع �لحصري و�لوحيد للعديد من �لشركات �لعالمية في هذ� �لقطاع مثل:

GlaxoSmithKline, Sanofi- Aventis, Merck Sharp & Dohme, Abbott, GE Healthcare, Eli Lilly, Beiersdorf 

)Nivea(, Janssen, Hitachi, Nihon Kohden, B. Braun, Shimatdzu, Trisa.

الموزع الحصري للعديد من األدوية ومنتجات العناية 
الصحية واألجهزة الطبية في فلسطين

�لمقر �لرئيسي 

ص.ب. 1909، ر�م �لله، فلسطين

+970 2 295 هاتف:  9372

+970 2 295 فاكس: 9375

info@msspal.com :بريد �إلكتروني

www.msspal.com

فرع �لقدس

ص.ب. 52039، �لقدس

+972 2 6723 هاتف:  388

+972 2 672 فاكس: 3389

فرع غزة

�أنصار، شارع مدحت �لوحيدي، عمارة �أبو �لعوف

غزة، فلسطين

+970 8 282 هاتف:   5685

+970 8  282 فاكس:  7732
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قطاع التجارة والتوزيع

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق )برافو(
�أسستها �أيبك في �لعام 2000، تقدم �لشركة �لعربية �لفلسطينية لمر�كز �لتسوق �أول مر�كز �لتسوق �لعصرية �لمتكاملة في فلسطين »بر�فو 

سوبرماركت«.  وتتبو�أ �لشركة مركز قيادي على مستوى تجارة �لتجزئة في فلسطين بوجود ستة مر�كز للتسوق في �لمدن �لرئيسية في �لضفة 

�لغربية، ثلاثة منها في ر�م �لله و�لبيرة وفرعان في نابلس يعتبر �أحدهما �لاأكبر مساحة في فلسطين وفرع في �لخليل. تحتوي مر�كز بر�فو 

للتسوق �لرئيسية في مدينتي �لبيرة ونابلس على مجموعة من �لمطاعم وتضم �أيضاً مناطق د�خلية مخصصة لاألعاب �لاأطفال، ومجموعة 

متنوعة من �لمحال �لتجارية و�لخدمات �لاأخرى.

أكبر شبكة »سوبرماركت« في فلسطين

�لمقر �لرئيسي

ص.ب. 4185، �لبيرة – فلسطين

+970 2 242 هاتف:  8581

+970 2 242 فاكس: 8582

 info@bravo.ps بريد �إلكتروني

www.bravo.ps
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قطاع الخدمات

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج
تاأسست في عام 1996 كشركة مساهمة خصوصية وقامت �أيبك بالاستحو�ذ عليها في عام 2000. سكاي هي �لشركة �لر�ئدة في مجال 

علان و�لعلاقات �لعامة و�إد�رة �لحدث في فلسطين. تقدم �لشركة نطاقاً كاملاً من �لحملات �لدعائية و�لعلاقات �لعامة تزيد  �لدعاية و�لاإ

�لخيار�ت �لمتاحة �أمام �لعميل، كجزء رئيسي في تحديد �أهد�ف �لعملاء. وتهدف سكاي �إلى تعزيز دور �لزبائن في �لسوق من خلال كادرها 

�لخارجية  علانات  و�لاإ علام،  و�لاإ و�لترويج،  �لحدث،  و�إد�رة  �لعامة،  و�لعلاقات  و�لطباعة،  �لتصميم  تشمل  �لمتخصص في عدة مجالات 

و�لاتصال �لرقمي و�إد�رة وسائل �لتو�صل �لاجتماعي.

الرائدة في مجال الدعاية واإلعالن والعالقات 
العامة وإدارة الحدث

�لمقر �لرئيسي

ص.ب.4159، �لبيرة، فلسطين

+970 2 298 هاتف:  6878

+970 2 298 فاكس: 6879

info@sky-adv.com :بريد �إلكتروني

www.sky.ps
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قطاع الخدمات

الشركة العربية للتأجير التمويلي
�أسستها �أيبك في �لعام 2014 كشركة مساهمة خصوصية، ويتركز نشاطها في مجال �لتاأجير �لتمويلي لسيار�ت

.Hyundai, Jeep, Fiat, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo

آلات، �إضافة �لى تطوير حلول مبتكرة في  تتطلع �لشركة �لى توسيع نطاق �أعمالها وخدماتها مستقبلاً لتشمل �لتاأجير  �لتمويلي للمعد�ت و�لا

مجال �لتاأجير �لتمويلي. وتسعى �لشركة على �لدو�م لاأن تكون ر�ئدة في مجال عملها وتقديم خدمات مميزة للعملاء.

تطوير حلول مبتكرة في مجال التأجير التمويلي

�لمقر �لرئيسي

شارع جريدة �لايام، �لمنطقة �لصناعية، بيتونيا

ص.ب. 1919، ر�م �لله، فلسطين

+970 2 298 هاتف:  0026

+970 2 298 فاكس: 0661

info@pac-pal.com :بريد �إلكتروني
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استثمارات أخرى

نسبة الملكية كماعدد األسهمنوع االستثمارالدولةاسم الشركة
 في 2018/12/31

2.67%5,331,976�أسهمفلسطينبنك فلسطين

4.55%186,364�أسهمفلسطينشركة فلسطين للطاقة*

5.93%224,162�أسهم�لاأردنشركة مدفوعاتكم للدفع �لالكتروني

4.00%800,000�أسهمفلسطينشركة فلسطين لتوليد �لطاقة

7.50%615,000�أسهم�لاأردنشركة د�ر �لتمويل �لاسلامي

شركة �لفارس �لوطنية للاستثمار 

)Optimiza( و�لتصدير
2.21%354,000�أسهم�لاأردن

* تمتلك شركة يونيبال للتجارة �لعامة، �لتابعة لاأيبك، نفس عدد �لاسهم في شركة فلسطين للطاقة

التوجهات المستقبلية

تهدف توجهات �أيبك �لمستقبيلة �لى �لمحافظة على �أد�ئها ووضعها �لتنافسي و�لنجاحات �لتي تم تحقيقها. وتتطلع �أيضاً �لى تعزيز �لسياسة 

�لتوسعية و�لتطويرية على مستوى �لاأسو�ق و�لقطاعات، �إضافة �لى تعظيم �لسلع و�لمنتجات و�لخدمات للشركات �لتابعة بهدف �لاستمر�ر 

بتحقيق نمو سنوي مع �لمحافظة على �لقيم و�لمبادىء �لاأساسية.

المسؤولية اإلجتماعية
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المسؤولية االجتماعية... دوٌر فاعل، والتزاٌم دائم

حرصت �أيبك منذ تاأسيسها على لعب دور فاعل في �لمجتمعات �لتي تعمل بها. وتتمثل �ستر�تيجية 

�أيبك ورؤيتها في مجال �لمسؤولية �لاجتماعية على عقد شر�كات �ستر�تيجية مع �لمؤسسات �لتي 

تلعب دور�ً فاعلاً في �لمجتمع من �أجل مساعدتها على �أد�ء رسالتها في قطاعات �لتعليم و�لصحة 

نسانية  و�لمشاريع �لريادية و�لشباب، �إضافة �إلى دعم ومساندة �لمؤسسات �لاجتماعية و�لخيرية و�لاإ

�أيبك في �لمسؤولية �لاجتماعية  �أرباح  و�لثقافية. في �لعام 2018، تم �ستثمار 8.7% من صافي 

بقيمة بلغت 1.4 مليون دولار �أمريكي.

قرى األطفال SOS فلسطين

نسانية �لهادفة لاحتضان ورعاية وتعليم �لاأطفال   تقوم �أيبك بدعم قرى �لاأطفال SOS فلسطين منذ عدة سنو�ت لمساندتها في �أد�ء رسالتها �لاإ

�لذين فقدو� رعايتهم �لاأسرية و�لمجتمعية. كما خصصت �أيبك منذ �لعام 2016 ولمدة ثلاث سنو�ت 2016-2018 تمويل لرعاية عائلة مكونة 

من ثمان �أطفال في قرى �لاطفال SOS فلسطين في مدينة بيت لحم.

وخصصت �أيبك �أيضاً منذ �لعام 2016 تمويل ثاني لمدة ثلاث سنو�ت 2016-2018 لبرنامج "�لتعليم من �أجل مستقبل �أفضل" ليتمكن طلاب 

قرى �لاأطفال SOS فلسطين من �لحصول على تعليم جيد ونوعي في �لمد�رس.

كما تم خلال �لعام 2018 �إعادة تاأهيل وتجهيز حديقة �ألعاب �لاطفال في �لقرية في بيت لحم بتمويل ودعم من �أيبك.

د�ريين.  ويشمل دعم �أيبك �أيضا مجالات �أخرى مادية ومعنوية كان �أحدها �إقامة حفل �إفطار رمضاني ضمَّ �أطفال �لقرية ومشرفاتهم وعدد من �لاإ

فطار توزيع �لهد�يا على �لاأطفال وفعاليات ترفيهية متنوعة �أضفت �أجو�ء �لمرح و�لسعادة في قلوب �لاأطفال. وتخلل حفل �لاإ

األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

أيبك تستثمر 8.7% من صافي أرباحها للعام 2018 في 
المسؤولية االجتماعية بقيمة بلغت 1.4 مليون دوالر أمريكي
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جبل النجمة للتأهيل تركيب نظام الطاقة الشمسية

خصصت �أيبك دعم �ستر�تيجي لمركز جبل �لنجمة للتاأهيل لثلاث سنو�ت 2017-2019، وياأتي هذ� �لدعم بهدف مساعدة �لمركز في �أد�ء رسالته 

عاقة �لذهنية وتدريبهم ودمجهم في �لمجتمع. ويعكس �هتمام �أيبك بتاأهيل هؤلاء �لاأفر�د �إيماناً من �لشركة  نسانية في مجال تاأهيل ذوي �لاإ �لاإ

نسان. آخر و�لدفاع عن حقوق �لاإ بتكافؤ �لفرص و�حتر�م �لا

 كما وتم تخصيص وظائف لذوي �لاحتياجات �لخاصة في �لمجموعة، حيث يعمل شخصين من مركز جبل �لنجمة في قسم �لمعالجة/ملصقات 

�لاأصناف في مركز �لتوزيع �لرئيسي في يونيبال منذ �لعام 2017.

عاقة �لذهنية عبر تقديم  مركز جبل �لنجمة للتاأهيل هو �أحد مؤسسات �لكنيسة �لمور�فية �لعالمية يساهم في تاأمين حياة كريمة للاأشخاص ذوي �لاإ

خدمات �لتاأهيل و�لتدريب و�لدمج و�لتوعية و�لتفعيل �لمجتمعي على �أساس �لمحبة و�لكر�مة و�لعد�لة و�لمساو�ة. يدير �لمركز �أربعة بر�مج هي 

برنامج �لحضانة �لد�مجة، وبرنامج �لمدرسة وبرنامج �لتدريب �لمهني، وبرنامج �لعمل �لمجتمعي. يعمل �لمركز مع �لاأشخاص ذوي �لاعاقة 

�لتغيير  ليصبحو� وكلاء  �لاعاقة  �لاأشخاص ذوي  بحقوق وقضايا  لزيادة وعيهم  و�لحكومية  و�لوطنية  �لمجتمعية  و�لمؤسسات  و�أهلهم  �لذهنية 

لمساندة عملية خلق دولة فلسطينية ومجتمع د�مج وحساس لذوي �لاعاقة. �إن �لمركز هو عضو في �لعديد من �لشبكات و�لمنتديات �لتي تمارس 

�لضغط على صناع �لسياسة للمطالبة بحقوق �لاأشخاص ذوي �لاعاقة وتغيير �لتوجهات �لسلبية. ويقدم �لمركز بر�مج تخصصية �إلى �لاأشخاص 

ذوي �لاعاقة �لذهنية كالعلاج �لطبيعي وعلاج �لنطق و�لفن و�لرياضة و�لموسيقى و�لدر�ما و�لسيرك و�لدعم �لنفسي و�لاجتماعي، يعمل �لمركز 

عاقة �لذهنية من كافة �لاأعمار. مع حو�لي 200 شخص من ذوي �لاإ

كما قامت �أيبك في �لعام 2018 بتركيب نظام لتوليد �لطاقة باإستخد�م �لخلايا �لشمسية على �أسطح �لمنازل ليخدم قرية �لاأطفال SOS في بيت 

عتماد مصادر �لطاقة �لنظيفة و�لصديقة للبيئة.  لحم، وبقدرة تشغيلية �إجمالية تصل �إلى 124 كيلو و�ط، ضمن �لسعي لاإ

قرى �لاأطفال SOS فلسطين هي جزء من منظمة قرى �لاأطفال SOS �لدولية و�لتي تعمل في �أكثر من 135 دولة حول �لعالم، حيث يرتكز عملها 

على تقديم خدمات �لرعاية �لاأسرية �لشاملة و�لمستد�مة للاأطفال فاقدي �لرعاية �لاأسرية �أو من هم تحت خطر فقد�نها، من خلال توفير بيوت 

ُمحبة مع �أم بديلة وجو �أسري يمكن �لاأطفال من تطوير علاقاتهم وقدر�تهم �لفردية �لاأمر �لذي يساعدهم في �لنمو د�خل �أسرة تمكنهم من �لاعتماد 

على �نفسهم ومو�جهة تحديات �لحياة في �لمستقبل. �ضافة �لى �لعمل على تمكين �لاأسر �لفقيرة و�لمهمشة من حماية �أطفالهم وبناء قدر�تهم 

ورعايتهم من خلال توفير �لمستلزمات �لتعليمية و�لدعم �لصحي و�لنفسي و�لاجتماعي. يذكر �أن قرى �لاطفال SOS فلسطين هي �أول قرية �أطفال 

SOS  تفتتح في �لشرق �لاوسط عام 1966.

األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

جمعية عطاء فلسطين الخيرية جمعية إنعاش األسرة

قامت �أيبك في �لعام 2018 باطلاق دعم �ستر�تيجي لجمعية عطاء فلسطين �لخيرية لمدة ثلاث سنو�ت 2018 – 2020 حيث تم تخصيص �لدعم 

لبر�مج �لجمعية في قطاع غزة.

�إضافة �لى ذلك، قامت �أيبك في �لعام 2018 بالتبرع لصالح �لجمعية بسيارة من نوع Hyundai Ioniq حيث ستكون �لسيارة مخصصة لتسهيل 

مهام �لجمعية.

جمعية عطاء فلسطين �لخيرية جمعية غير ربحية، غير سياسية، غير حكومية وغير حزبية، تعمل في قطاع غزة و�لقدس وقرى �لضفة �لغربية 

سر�ئيلية. نشاأت جمعية عطاء فلسطين �لخيرية لتلبي �حتياجات �لشعب �لمختلفة �لر�زح  سر�ئيلي و�لمستوطنات �لاإ �لقريبة من جد�ر �لعزل �لاإ

غاثة �لسريعة )عطاء غزة( و�لتي  تحت �لاحتلال و�لحصار وللتخفيف من معاناته حيث نشاأت �لجمعية من �ندماج جمعية جهود غزة �لتطوعية للاإ

تاأسست في مدينة غزة في �لعام 2003، مع جمعية عطاء فلسطين �لتطوعية �لتي تاأسست في مدينة ر�م �لله في �لعام 2010. تعمل �لجمعية 

غاثي و�لثقافي ومجال �لتنمية �لمستد�مة، كما وتولي �لجمعية �هتماماً للمناطق �لمهمشة و�لفقيرة وتعمل بشكل  في �لعديد من �لمجالات كالاإ

مركز في قطاع غزة حيث تستهدف �لعائلات �لفقيرة و�لاأسر �لعفيفة وخصوصاً �لنساء و �أطفالهن و�أسرهن على حد سو�ء . وقد بلغ مجموع 

�لمستفيدين من �لبر�مج �لتي نفذتها جمعية عطاء فلسطين �لخيرية خلال 17 عام، ما يزيد عن 700,000 مستفيد/ة.

تقوم �أيبك بتقديم دعم �ستر�تيجي لجمعية �إنعاش �لاأسرة منذ �لعام 2016 في �إطار �تفاقية لمدة ثلاث سنو�ت 2016-2018 لمساعدتها على 

نسانية.  �أد�ء رسالتها �لوطنية و�لاجتماعية و�لاإ

جمعية �إنعاش �لاأسرة هي جمعية خيرية تنموية غير ربحية، تاأسست في مدينة �لبيرة، فلسطين عام 1965 بمبادرة قادتها مجموعة من �لنساء 

د�رية �لنسائية على �لعمل �لتطوعي لتحقيق �أهد�فها �لوطنية، علاوة على فريق  �لفلسطينيات �لمتطوعات، و�عتمدت �لجمعية في هيئتها �لاإ

نسانية و�لثقافية و�لاقتصادية للشعب �لفلسطيني خاصة  عملها و�لذي يزيد عن 114 كادر لتحقيق هذه �لاأهد�ف بكافة جو�نبها �لاجتماعية و�لاإ

في مجال تمكين �لمر�أة �لفلسطينية وتاأهيلها بمهنة تمكنها من �أد�ء دور بارز في �لتنمية �لمجتمعية و�إعانة �أسرتها بفعالية وكفاءة، و�لحفاظ على 

�لتر�ث �لشعبي �لفلسطيني من �لضياع و�لانتحال و�لسرقة، �إضافة �لى �لاهتمام بالطفل و�لعناية به باعتباره �أمل �لاأمة ومستقبلها.
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المدرسة الصناعية الثانوية – القدس /
جمعية لجنة اليتيم العربي

مؤسسة دار الطفل العربي- القدس

تقوم �أيبك بتقديم دعم �ستر�تيجي للمدرسة �لصناعية �لثانوية في �لقدس منذ �لعام 2017، حيث تقدم �أيبك منح تعليمية لـ 25 طالباً في �لمدرسة 
في �لمجال �لمهني و�لتقني في مجالات متعددة منها �وتوميكاترونيكس �لسيار�ت و�لخر�طة، و�لتدفئة �لمركزية و�لتكييف و�لنجارة وصناعة 

�لاأثاث، وتكنولوجيا �لاتصالات، وصيانة �لاأجهزة �لخلوية و�أجهزة �لحاسوب و�لشبكات، و�لتمديد�ت �لكهربائية.
تاأسست �لمدرسة �لصناعية �لثانوية – �لقدس في �لعام 1965 من قبل جمعية لجنة �ليتيم �لعربي وتم تجهيزها بالمعد�ت و�لوسائل �لتعليمية 
و�لتدريبية �لمتميزة.  منذ �لتاأسيس، كانت رؤية �لجمعية و�لمدرسة هي �لمساهمة في بناء مجتمع فلسطيني منتج صناعياً تتساوى فيه فرص 
�لتعليم �لاأكاديمي و�لمهني، ويتمتع �لشباب فيه باإمكانية تلقي �لتعليم �لمهني �لملائم و�لهادف لرفع كفاءتهم �لمهنية، سعياً باتجاه بناء �لاقتصاد 
�لفلسطيني وتنميته. لتحقيق ذلك، تسعى �لجمعية و�لمدرسة �إلى توفير تعليم وتدريب مهني عالي �لجودة يتناسب و�حتياجات سوق �لعمل، 
قليمي بالخبر�ت �لمهنية �لمؤهلة. ويجدر �لاشارة  ضافة  �إلى �لمساهمة في رفع نسبة عمالة �لشباب من خلال رفد سوق �لعمل �لمحلي و�لاإ بالاإ
ناث في �لتخصصات �لمهنية ذ�ت �لصلة. ونظر� لاأن �لمدرسة  �إلى �أن �لمدرسة �لصناعية �لفندقية �لثانوية بالقدس قد بد�أت باستقبال �لطالبات �لاإ
تعتبر مؤسسة ر�ئدة في قطاع �لتعليم و�لتدريب �لمهني و�لتقني في �لقدس وفلسطين، فقد بد�أت بعقد دور�ت ضمن مسار �لتعليم �لمستمر 
و�لتعليم غير �لنظامي لمجموعات من �لمتدربين من مدينة �لقدس وضو�حيها. حيث ياأتي ذلك من �أجل دفع عجلة �لاقتصاد �لمحلي، من خلال 

بناء شر�كة حقيقية وفاعلة مع مؤسسات �لقطاع �لخاص وسوق �لعمل، وصولاً للتنمية �لاقتصادية �لاجتماعية �لمستد�مة.

تقوم �أيبك بتقديم �لدعم �لاستر�تيجي لمؤسسة د�ر �لطفل �لعربي منذ �لعام 2017 في �طار �تفاقية �ستر�تيجية حتى �لعام 2021، حيث تقدم �أيبك 

منح تعليمية لـ 20 فتاة متميزة تدرس في مدرسة د�ر �لطفل �لعربي في �لقدس. 

�لتطوعي  �لعمل  �لر�ئدة في  �لمرحومة �لسيدة هند �لحسيني  �لعام 1948 من قبل  �لقدس في  �لعربي في مدينة  تاأسست مؤسسة د�ر �لطفل 

و�لاجتماعي. وهي من �لمؤسسات �لر�ئدة في �لعمل �لمجتمعي في مدينة �لقدس حيث تشمل خدماتها قطاعات �لتعليم ورعاية �لايتام و�لتر�ث 

للطالبات  �لد�خلي  و�لمنزل  و�لحضانة و7 روضات  و�لثانوية  �لابتد�ئية  للمرحلة  �لعربي  �لطفل  د�ر  تدير وتشرف على مدرسة  و�لثقافة. حيث 

و�لفنون  للثقافة  �لنشاشيبي  �إسعاف  ود�ر  �لفلسطيني  �لتر�ث  متحف  هما  ثقافيين  مركزين  تدير  كما  �لاجتماعية.  �لحاجة  ذوي  ومن  �ليتيمات 

آد�ب. و�لا
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كينغز أكاديمي الدراسات الثنائية- جامعة القدس

تقوم �أيبك بتقديم �لدعم للطلبة �لمميزين من فلسطين للدر�سة في كينغز �أكاديمي في �لاأردن منذ �لعام 2014

كينغز �أكاديمي هي مدرسة د�خلية ويومية مستقلة وغير ربحية تم �فتتاحها في صيف عام 2007 في مادبا بالاأردن. تتاألف من ستة صفوف در�سية 

مختلطة تمتد من �لصف �لسابع �إلى �لثاني عشر. تلتزم كينغز �أكاديمي بتهيئة تعليم شامل يؤهل للمرحلة �لجامعية من خلال منهاٍج در�سٍي 

�أمريكٍي للمرحلتين �لمتوسطة و�لثانوية، وكذلك من خلال برنامج �لاأنشطة �لمر�فقة للمنهاج في �لرياضة و�لفنون وخدمة �لمجتمع ضمن بيئة 

سكنية سليمة وصحية. ويلتحق في كينغز �أكاديمي حالياً 660  طالباً وطالبة من �لاأردن ومن 39 دولة �أخرى من �لعالم.

تقدم �أيبك دعمها لبرنامج �لدر�سات �لثنائية �لتابع لجامعة �لقدس منذ �لعام 2016 من خلال �ستضافة خمسة عشر طالب/ة خلال در�ستهم في 

�لطلبة على فرصة تدريب عملي في  �لاأعمال حيث يحصل  و�إد�رة  �لمعلومات  �لكهربائية وتكنولوجيا  �لهندسة  للبرنامج وهي  ثلاث مجالات 

�لشركات �لتابعة لاأيبك خلال در�ستهم �لجامعية لمدة �أربع سنو�ت.

"�لدر�سات �لثنائية" هو �لنظام �لدر�سي �لاأول من نوعه في فلسطين و�لذي يجمع بين �لدر�سة �لنظرية و�لتطبيق �لعملي. �أطلقت جامعة �لقدس 

"�لدر�سات �لثنائية" في عام 2015 بتمويل من �لحكومة �لاألمانية من خلال مؤسسة �لتعاون �لاألماني )GIZ(.  وقد صممت "�لدر�سات �لثنائية" 

للمساهمة في رفع �لمستوى �لمهني لدى �لشباب �لفلسطيني وتوفير فرص عمل جيدة للطلاب بعد تخرجهم، وجسر �لفجوة بين مخرجات �لتعليم 

�لاأكاديمي و�حتياجات ومتطلبات سوق �لعمل �لفلسطيني. يتم تطبيق "�لدر�سات �لثنائية" على غر�ر �لتجربة �لاألمانية، وتعتمد على تحقيق 

�لتكامل بين �لدر�سة وربط �لطالب في بيئة �لعمل منذ �ليوم �لاأول من �لتحاقه بالدر�سة، حيث يوفر للطالب فرصة �لتعلم في جامعة �لقدس 

و�لتطبيق �لعملي في �إحدى �لشركات �لفلسطينية �لمتخصصة �لشريكة مناصفة على مد�ر سنو�ت �لبكالوريوس.

بانه  �لكهربائية  للهندسة  �لثنائية  �لدر�سات  برنامج  "يمتاز 

غنية  تجربة  �لطالب  يمنح  لكنه  للغاية  مكثف  در�سة  نظام 

ومجزية في �لوقت ذ�ته. من خلال �لتحاقي بالبرنامج، تمكنت 

من �لانخر�ط بسوق �لعمل منذ �ليوم �لاأول لدر�ستي. لقد 

�ستفدت كثير�ً من �لجمع بين �لنظام �لنظري و�لعملي. حيث 

لم �أكتسب �لمعرفة �لنظرية فحسب، بل حصلت �أيًضا على 

�لخبرة �لفنية وطورت مهار�تي �لشخصية في بيئة �لعمل. 

لقد �أتاح لي �لبرنامج فرصة عظيمة لتحقيق طموحي في هذ� 

ضافة �لى مساعدتي في �إحد�ث فرق و�ضح  �لتخصص بالاإ

في �آفاقي �لمهنية بعد �لتخرج ".

معاذ �لعيسة

�لاألمنيوم  لصناعة  �لوطنية  �لشركة   - كهرباء  هندسة  طالب 

و�لبروفيلات )نابكو(
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الشباب والتعليمالشباب والتعليم

إنجاز فلسطين مؤسسة محمود عباس

تو�صل �أيبك دعمها �لمستمر لمؤسسة �إنجاز فلسطين منذ �لعام 2007 على �لمستويين �لمادي و�لعيني من خلال كو�در �لمجموعة �لعاملة في 

شركاتها �لتابعة كمتطوعين في مؤسسة �إنجاز.

في  عضو  وهي  لفلسطينية،  � لشركات  � من  نخبة  ها  يرعا و يديرها  مستقلة  فلسطينية  مؤسسة  هي  فلسطين  ز  نجا �إ

مؤسسة Junior Achievement Worldwide �لتي تاأسست عام 1919، وتهدف �إنجاز �إلى تعزيز �لفرص �لاقتصادية للشباب �لفلسطيني عن 

طريق تقديم سلسلة دور�ت تعليمية �قتصادية ذ�ت طابع عملي من خلال �لمد�رس و�لجامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من �لقطاع �لخاص 

يتم من خلالها تاأهيلهم لدخول معترك �لحياة وعالم �لاأعمال، كما توضح لهم عملياً كيفية تفعيل �لثروة �لمعرفية و�د�رتها.

�ستمرت �أيبك بتقديم منح در�سية للطلبة �لفلسطينيين في لبنان من خلال مؤسسة محمود عباس منذ �لعام 2015.

مؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في فلسطين ولبنان، تاأسست عام 2011، وتعمل على مساعدة �للاجئين �لفلسطينيين 

في �لشتات وخصوصاً مخيمات لبنان نظر�ً للاأوضاع �لصعبة �لتي يعيشونها من خلال ثلاثة بر�مج: برنامج �لطالب �لمخصص لتقديم منح للطلبة 

حيث �ستفاد من �لبرنامج لتاريخه حو�لي 4,800 طالب/ة، وبرنامج �لتكافل �لاأسرّي و�لذي يقدم مساعد�ت مالية رمزية �لى ما يزيد عن 300 

�أسرة، وبرنامج تمكين �لشباب و�لذي يهدف �لى تعزيز وتطوير قدر�ت �لطلبة وتاأهيلهم لدخول سوق �لعمل من خلال تقديم دور�ت في مجالات 

مختلفة مثل فن �د�رة �لشبكات CISCO  , و �لتصميم �لجر�فيكي .

منحة أيبك ألبناء موظفيها
�لعامة في  �لثانوية  �لمعدلات في  �أعلى  �لحاصلين على  لاأبناء موظفيها  �أربع سنو�ت  بتقديم منحة جامعية كاملة ولمدة  �أيبك كل عام  تقوم 

�لجامعات �لفلسطينية �أو �لاأردنية.
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الشباب والقيادة والريادةالشباب والقيادة والريادة

غزة سكاي جيكس  المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح

تقوم �أيبك بتقديم �لدعم �لاستر�تيجي لغزة سكاي جيكس منذ �لعام 2017 في �طار �تفاقية �ستر�تيجية حتى �لعام 2019. غزة سكاي جيكس 

هو مركز للتكنولوجيا و�لتعليم يدعم رو�د �لاأعمال ومطوري �لبرمجيات في غزة، فلسطين.

 "ZINC" إضافة �لى ذلك قامت �أيبك في �لعام 2018 بتقديم �لدعم لنفقات �أفضل 3 شركات ناشئة تم �ختيارها لبرنامج منصة زين للابد�ع�

قامة �لد�خلية مع ZINC  �لاردن. ليتمكنو� من �لدخول �لى �لمنصة خلال تنفيذ برنامج �لاإ

تعد غزة سكاي جيكس �أفضل مكان للعمل �لجماعي، و �أبرز مسرعة ما قبل �لاستثمار، ومركز للتعليم �لتكنولوجي بقطاع غزة. مهمتها بناء 

بيئة تكنولوجية في فلسطين يمكنها �لتنافس عالمياً في مجالات �لعمل �لحر على �لانترنت، و�لعمل بعقود خارجية، و�لشركات �لتقنية �لناشئة 

�لتي توفر فرص عمل باأجور عالية. في عام 2018 ساهمت غزة سكاي جيكس في توفير 800 �ألف دولار ما بين �ستثمار�ت و�أرباح وعمل عبر 

�لانترنت، حيث عملت على تدريب وتعليم �كثر من 2000 شخص في مجالات �لتكنولوجيا و�د�رة �لاأعمال، كما نجحت في تسهيل �ستلام 

�لشركات �لفلسطينية لاأمو�لهم عن طريق �لانترنت.

�لقياد�ت  "تقوية  برنامج  لدعم   2019 �لعام  �ستر�تيجية حتى  �تفاقية  �طار  2017 في  �لعام  لمفتاح منذ  �لاستر�تيجي  �لدعم  بتقديم  �أيبك  تقوم 

�لفلسطينية �لشابة" �لذي يُعنى بتمكين وبناء قدر�ت �لقياد�ت �لشابة وتعزيز دورها على جميع �لمستويات لتعلب دور�ً مؤثر�ً في عملية �لتنمية 

�لمستد�مة.

مفتاح هي مؤسسة وطنية غير ربحية تاأسست في �لقدس في عام 1998، تسعى �إلى نشر مبادئ �لديمقر�طية و�لحكم �لصالح فيما بين �لمكونات 

�لعديدة للمجتمع �لفلسطيني؛ وهي تسعى كذلك �إلى �إشغال �لر�أي �لعام �لمحلي و�لعالمي و�لدو�ئر �لرسمية بالقضية �لفلسطينية. ولتحقيق هذه 

آر�ء، علاوة على �لتشبيك �لمحلي و�لدولي.  و�أحد �أهد�فها  ق، و�لتدفق �لحر للمعلومات و�لا �لغاية، تتبنى مفتاح �آليات �لحو�ر �لنشط و�لمعمَّ

�لاستر�تيجية هي تعزيز �لحكم �لصالح في فلسطين من خلال تعزيز مشاركة �لنساء و�لشباب في وضع �لسياسات و�تخاذ �لقر�ر من خلال تمكين 

�لمشاركة �لسياسية للنساء �و�لقياد�ت �لشابة للمشاركة في �لانتخابات �لمحلية و�لوطنية في �لضفة �لغربية وقطاع غزة )كمرشحين وكناخبين( 

ودعم �لنساء و�لشباب لتولي حقائب �لمسؤولية للانخر�ط  في �لعمل �لسياسي و�لحياة �لعامة.
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االتحاد الفلسطيني
 لكرة القدم

تيدكس – جامعة القدس

�لالعاب  ببطولة  �لقدم،  �لفلسطيني لكرة  تحاد  للاإ �لتابع  �لفلسطيني  �لاولمبي  �لمنتخب  �لرعاية لمشاركة  بتقديم  �لعام 2018  �أيبك في  قامت 

�لاسيوية �لمقامة في جكارتا، �ندونيسيا في �لفترة ما بين �آب �لى �أيلول 2018.

تاأسس �لاتحاد �لفلسطيني لكرة �لقدم عام 1998 عندما تم قبول �لعضوية في FIFA. يقيم �لاتحاد �لفلسطيني عدة دوريات  لكرة قدم �لرجال 

من �لدرجة �لاأولى و�لثانية و�لثالثة، �إلى جانب دوري �لمحترفين و�لفئات �لعمرية، كما ويقيم �لعديد من �لدوريات لكرة �لقدم للسيد�ت وكرة 

ضافة �إلى كرة �لقدم �لخاصة بالمسؤولية �لاجتماعية وتطوير كرة قدم �لبر�عم. في عام 2016 ، وصل فريق فلسطين �لوطني  �لقدم �لشاطئية بالاإ

�إلى �أعلى مرتبة في FIFA ليصبح 72 درجة دولية.

يقدم  �لاتحاد �لفلسطيني لكرة �لقدم خدماته لتشمل جميع �لفلسطينين في �لضفة �لغربية، و�لقدس، قطاع غزة و �لشتات.

قامت �أيبك خلال �لعام 2018 بدعم  مؤتمر TEDx AlQuds University  وهو مؤتمر عالمي يهتم بالافكار �لتي تستحق �لنشر في عدة مجالات 

وهي �لتكنولوجيا، و�لترفيه و�لتصميم.

بروح �لاأفكار �لتي تستحق �لنشر، فاإن TEDx هو برنامج للاأحد�ث �لمحلية �لمنظمة ذ�تياً و�لتي تجمع �لناس معاً للمشاركة في تجربة شبيهة 

بـ TED ، حيث x = حدث TED منظم بشكل مستقل.جمع TEDx AlQuds University في جامعة �لقدس مجموعة  متنوعة من �لطلاب، 

�لجامعيين  للطلاب  ر�ئعة  فرصة   TEDx AlQuds University �للامعين. شكّل  و�لمتحدثين  �لضيوف  �لتدريس،  هيئة  �أعضاء  �لخريجين، 

و�لخريجين للتعلم في بيئة جذ�بة وتفاعلية تكمن في صميم �لنظم و�لتقنيات �لتعليمية �لحديثة. ضمت مجموعة من �لحاضرين و�لمتحدثين بعضا 

من �لمع �لعقول من �لمجتمع �لفلسطيني، و جاؤو� من خلفيات وتخصصات متنوعة.
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جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان جمعية مرضى السرطان الخيرية

قامت �أيبك في �لعام 2018 باطلاق دعم �ستر�تيجي لجمعية برنامج �لعون و �لاأمل لرعاية مرضى �لسرطان لمدة ثلاث سنو�ت 2018 – 2020.

 جمعية برنامج �لعون و�لاأمل لرعاية مرضى �لسرطان )AHP( هي جمعية غير ربحية فلسطينية تاأسست عام 2010 في قطاع غزة. كان برنامج 

AHP هو �لاأول من نوعه في غزة في توفير �لوعي ورفع �لدعم �لنفسي و�لاجتماعي لمرضى سرطان �لثدي.  AHP تقدم �لدعم �لشخصي 

و�لعاطفي و�لعملي و�لنفسي وخدمات �لرعاية �لتلطيفية �لاأساسية للنساء �لمصابات بسرطان �لثدي، وعائلاتهن. رؤية AHP هي �لتعاون مع 

�لمر�فق �لصحية �لاأولية و�لثانوية وغيرها من �لمؤسسات لتحقيق �أقصى قدر من فعالية �لانشطة، وتجنب �زدو�جية �لجهود، وتوفير بر�مج �لوقاية 

من سرطان �لثدي و�لكشف �لمبكر عن �لمرض. برنامج �لعون و�لاأمل لرعاية مرضى �لسرطان يعمل على تحسين وعي �لنساء بسرطان �لثدي 

وتحسين حياة مرضى سرطان �لثدي في قطاع غزة.

قامت �أيبك في �لعام 2018 بتوقيع �تفاقية دعم �ستر�تيجي لجمعية مرضى �لسرطان �لخيرية لمدة ثلاث سنو�ت تقوم �أيبك خلالها �لمساهمة في 

تمويل جهاز �لتصوير �لشعاعي ثلاثي �لابعاد للكشف �لمبكر عن سرطان �لثدي.

تاأسست جمعية مرضى �لسرطان �لخيرية في مدينة �لخليل، فلسطين في �لعام  2015، بهدف تقديم خدمات متميزة ومتطورة للمو�طنين باستخد�م 

�أحدث �لتقنيات و�فضل �لكفاء�ت في �لكشف �لمبكر و�لتثقيف ونشر �لوعي ومعالجة مرض �لسرطان. حيث تقوم �لجمعية بتقديم خدمات 

مناسبة وضرورية لمرضى �لسرطان، كالكشف �لمبكر، وتقديم �لخدمات �لمساندة في دعم بر�مج �لّتوعية و�لوقاية و�لّتعاون مع بقية �لجمعيات 

ضافة �لى دعم بر�مج تشخيص وعلاج �لمرضى. �لخيرية �لموجودة في فلسطين �لتي تعنى بالمرض، بالاإ
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الثقافة والتراثالثقافة والتراث

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

تدعم �أيبك فرقة �لفنون �لشعبية �لفلسطينية منذ �لعام 2016 في �إطار شر�كة �ستر�تيجية لثلاثة �أعو�م 2016 – 2018.  

بجهود   1979 عام  �أسست  �لمتطوعين،  جهود  على  بالاأساس  يعتمد  ربحي،  غير  مستقل،  فني  �لفلسطينية هي جسم  �لشعبية  �لفنون  وفرقة 

مجموعة من �لفنانين و�لفنانات �لو�عدين. منذ ذلك �لحين، توجت "فرقة �لفنون" كر�ئدة للرقص �لشعبي �لفلسطيني، فقدمت �أكثر من 1500 

ضافة لعشر�ت �للوحات، وحصدت في مسيرتها �لعديد من �لجو�ئز �لاأولى وشهاد�ت  عرض محلي ودولي، و�أنتجت 15 عمل فني ر�قص بالاإ

�لتقدير �لمميزة من مهرجانات محلية ودولية. تقدم �لفرقة �لتر�ث �لشعبي �لفلسطيني، �لغنائي و�لر�قص، برؤية خاصة بها يجمع ما بين �لاأصالة 

سهام بحماية وتطوير �لهوية �لثقافية �لفلسطينية، وتعزيز روح �لانتماء  و�لحد�ثة، فتعمل من خلاله على تطوير �لفنون �لاأد�ئية في فلسطين، للاإ

بد�ع و�لعمل �لجماعي. و�لتعبير و�لاإ

بد�ع �لثقافي  تقوم �أيبك بدعم �لقطاع �لثقافي في فلسطين منذ سنو�ت للمساهمة في �لحفاظ على �لموروث �لثقافي �لفلسطيني وتشجيع �لاإ

و�لفني بين �لشباب ومساعدة �لمؤسسات �لعاملة في هذ� �لمجال على �أد�ء رسالتها �لوطنية. 

طار، قامت �أيبك خلال �لعام 2018 برعاية مهرجان �لبيرة �لسادس وهو و�حد من �أبرز �لمهرجانات �لفنية في فلسطين ويقام في  وفي هذ� �لاإ

كل صيف في قلب مدينة �لبيرة، فلسطين، ويستضيف �أبرز �لفنانين و�لفرق �لموسيقية �لفلسطينية و�لعربية، مع �أنشطة �أخرى متصلة كل عام.
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 مجاالت دعم أخرى

مشروع الطاقة الشمسية - جامعة بيرزيت مركز يابوس الثقافي

قامت �أيبك في �لعام 2018 بدعم جامعة بيرزيت من خلال تركيب نظام لتوليد �لطاقة باستخد�م �لخلايا �لشمسية على سطح مبنى كلية عمر 

�لعقاد للهندسة في جامعة بيرزيت بقدرة تشغيلية �إجمالية تصل �إلى 258 كيلو و�ط للاستهلاك �لذ�تي �لخاص بالجامعة.

تاأسست جامعة بيرزيت على مبادئ �لتمّيز وتقديم فرص متكافئة للجميع، لذلك، كان �لدور �لاأكبر في تصّدر �لجامعة للمؤسسات �لاأكاديمّية 

فلسطينّياً. و�ستطاعت بفضل ذلك تحصيل مرتبة مرموقة دولّياً على غر�ر نظير�تها من �لجامعات �لعريقة. تتمتع جامعة بيرزيت بمجتمٍع نابٍض 

بالمعرفة و�لتعّلم يسعى د�ئماً لخدمة �لوطن. كما تُصّر جامعة بيرزيت على �لبقاء شوكة في حلق �لُمحتّل من خلال دورها �لتنويري و�لذي يسعى 

دوماً لخلق مجتمع فلسطيني متعدد �لثقافات. �إضافة �لى ذلك، تعمل بيرزيت بشكل متو�صل على مو�كبة متطلبات �لعصر، وتطلعات 14,000 

د�رة �لعامة، وكلية �لدر�سات �لعليا،  قتصاد، وكلية �لتربية، وكلية �لحقوق و�لاإ آد�ب، وكلية �لاأعمال و�لاإ من طلبتها �لملتحقين بكلياتها: كلية �لا

كلية �لصيدلة و�لتمريض و�لمهن �لصحية، وكلية �لعلوم، وكلية �لهندسة و�لتكنولوجيا، وكلية �لفنون و�لموسيقى و�لتصميم.

تقوم �أيبك بتقديم �لدعم �لاستر�تيجي لمركز يابوس �لثقافي منذ �لعام 2017 في �طار �تفاقية �ستر�تيجية حتى �لعام 2019، لمساندة �لمركز في 

�أد�ء رسالته �لهادفة �لى �إحياء �لحياة �لثقافية في �لقدس. 

سم �لاأول للقدس ، دعا �لفنان سهيل خوري في �لعام 1995 مجموعة من  عادة �لحياة �لثقافية للمدينة �لتاريخية يبوس، �لاإ  في خطوة �أولى لاإ

�لمثقفين و�لفنانين و�لمهتمين �لى �إنشاء مؤسسة ثقافية حملت �سم »مؤسسة يبوس«. حيث تطورت �لمؤسسة خلال 23 عاما من �لعمل لتصبح 

�ليوم"مركز يبوس �لثقافي".  يعمل �لمركز على �لحفاظ على �لهوية �لوطنية �لفلسطينية و�نعاش �لحياة �لثقافية في �لقدس من خلال تنظيم 

بر�مج فنية وثقافية متعددة ومستمرة خلال �لعام. وللنجاح في تحقيق �أهد�ف �لمركز وتنفيذ �أنشطته وفعالياته، حرص �لمركز على �إعادة ترميم 

وتاأهيل سينما �لقدس سابقاً وتوفير مر�فق �أساسية تحتضن فعالياته، حيث تتو�فر  في �لمركز �ليوم قاعة سينما �لقدس، وقاعة مر�كش �لمتعددة 

�لموسيقى  لعروض  �لحسيني  فيصل  وقاعة  �جتماعات،  وقاعة  �لاأدبية،  و�لندو�ت  �لتدريبية  و�لدور�ت  و�لورش  �لصغيرة  للعروض  �لاأغر�ض 

و�لرقص و�لمهرجانات �لمتنوعة  و�لمؤتمر�ت، وصالون محمود درويش للمعارض و�لورش �لمتخصصة في �لفنون �لبصرية، ودكان �لفنون �لذي 

يعنى بتسويق �لاعمال و�لاصد�ر�ت �لفنية و�لادبية و�لحرفية �لتي يتم �نتاجها و�صد�رها في فلسطين، وبعض ما يتم �نتاجه خارج �لوطن ويهم 

�لجمهور �لفلسطيني. ومقهى يستضيف رو�د �لمركز  وجمهور �لقدس بشكل عام. 

الثقافة والتراث
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مركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد"

برنامج "عين على فلسطين" االقتصادي على فضائية CNBC عربية

قامت �أيبك في �لعام 2018 باطلاق دعم �ستر�تيجي لمركز �لتجارة �لفلسطينـي 
"بال تريد" لمدة عامان، وخصصت �أيبك هذ� �لدعم لرعاية حملة "بلدي �أطيب" 

و�لتي تهدف �لى زيادة �لتوعية بجودة �لمنتج �لفلسطيني.
 مركز �لتجارة �لفلسطينـي "بال تريد" هو مؤسسة فلسطينية وطنية غير ربحية 
�لمحلية  �لصادر�ت  وتعزيز  بالتجارة  �لنهوض  بهدف  1998م  عام  في  �أُنشئ 
�لمستد�مة  �لاقتصادية  �لتنمية  لتحقيق  �أساسياً  محركاً  لتكون  وتطويرها 
لفلسطين. ويعمل �لمركز على رفع درجة �لوعي بسياسات و�إجر�ء�ت �لتصدير 
رشاد�ت وكافة �أنو�ع �لدعم للشركات �لمحلية بما  مع تقديم �لاستشار�ت و�لاإ
قليمية  يساهم في تطوير قدر�تها �لتصديرية وتسهيل وصولها �إلى �لاأسو�ق �لاإ
و�لدولية. كما يمثل مركز �لتجارة �لفلسطينـي "بال تريد" سكرتاريا �لمجلس 
�لفلسطيني للصادر�ت و�لذي �أنشاأ في عام 2014 بقر�ر من مجلس �لوزر�ء.  
ويتمتع بعضوية مجلس �إد�رة �لاتحاد �لعربي للمعارض و�لمؤتمر�ت �لدولية، 
وعضوية مجلس �إد�رة �لائتلاف من �أجل �لنز�هة و�لمساءلة، وعضوية �لمجلس 
�أشهر لثلاث  �لتنسيقي لمؤسسات �لقطاع �لخاص ورئاسة �لمجلس كل ستة 

دور�ت.

تقوم �أيبك برعاية برنامج "عين على فلسطين" �لاقتصادي و�لذي تم �إطلاقه في شهر تشرين �لثاني من �لعام 2017 على فضائية CNBC عربية 

علام �لعربية و�لترويج لفرص  من منطلق �أهمية �لمساهمة في تغيير �لصورة �لنمطية عن �لاقتصاد �لفلسطيني بين مجتمع �لاأعمال ووسائل �لاإ

�لاستثمار �لكامنة فيه من خلال �بر�ز قصص �لنجاح �لفلسطينية عبر قناة متخصصة في �لمجال �لاقتصادي وشؤون �لمال و�لاأعمال في �لشرق 

�لاأوسط.

ويهدف برنامج عين على فلسطين على وضع �لنشاط �لاقتصادي �لفلسطيني على خارطة �أجندة �لاأعمال �لعربية ويعرض بو�قع �أسبوعي ويتضمن 

خبارية �إضافة �لى تد�ولات بورصة فلسطين و�أخبار �لشركات �لمدرجة فيها وقصص نجاح فلسطينية ولقاء�ت مع  �أبرز �لتطور�ت �لاقتصادية و�لاإ

شخصيات �قتصادية ورسمية، كما يتناول �لبرنامج في جعبته فقر�ت حول قضايا �نسانية و�جتماعية.

 مجاالت دعم أخرى
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كما قامت �أيبك وشركاتها �لتابعة في �لعام 2018 بتقديم �لدعم �لمادي و�لعيني لعدد �آخر 

من �لمؤسسات نذكر منها:

�تحاد �لصناعات �لفلسطينية	 

بلدية بيتونيا	 

مؤتمر �أبناء ر�م �لله	 

جمعية كوبر للتنمية )روضة جمعية كوبر(	 

نقابة �لصحفيين �لفلسطينيين - مؤتمر �لاتحاد �لدولي للصحفيين – ر�م �لله	 

رعاية حفل �طلاق �لالبوم �لجديد للثلاثي جبر�ن – ر�م �لله	 

�لاتحاد �لعام للمر�أة �لفلسطينية – لبنان	 

مستشفى �لاهلي – �لخليل	 

مستشفى �لعودة – غزة 	 

مر�كز ونو�دي رياضية وشبابية وثقافية	 

عدد من �لمؤسسات �لتي تعمل على زيادة �لوعي �لعام على �لمستوى �لعالمي حول 	 

�لجو�نب �لاجتماعية و�لاقتصادية و�لسياسية و�لثقافية في فلسطين.
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األداء المالي 
2018

ملخص األداء المالي

ير�د�ت  ير�د�ت بنسبة 7.24% بالمقارنة مع �لعام �لسابق 2017، حيث بلغت قيمة صافي �لاإ حققت �لمجموعة في �لعام 2018 نمو�ً في صافي �لاإ

ير�د�ت تر�جعاً بنسبة 1.1% بالمقارنة مع نسبة هامش �لربح  733.2 مليون دولار �أمريكي، ولكن بالمقابل شهدت نسبة هامش �لربح على �لاإ

�لتي تحققت بالعام 2017، ويعود  �لسبب �لرئيسي لهذ� �لتر�جع �لى تذبذب سعر صرف �لشيكل �أمام �لدولار خاصة فيما يتعلق بالفارق �لزمني 

لسعر صرف �لشيكل عند شر�ء و�ستير�د �لبضائع، وسعر صرف �لشيكل عند تحقق �لمبيعات، حيث �أن معظم مبيعات �لمجموعة تتم بعملة 

�لشيكل، فيما يتم �إصد�ر �لبيانات �لمالية وترجمة كافة �لعمليات �لتشغيلية �لى عملة �لدولار بتاريخ حدوثها، وبالتالي فاإن هذ� �لانخفاض في 

نسبة هامش �لربح يعتبر �لسبب �لرئيسي في تر�جع صافي �أرباح �لعام 2018 عن �لعام 2017. �أما فيما يتعلق في صافي مصاريف �لمجموعة، 

فقد شهدت �رتفاعاً بنسبة 4.2% عن �لعام �لسابق، وخاصة فيما يتعلق بمصاريف �لاستهلاكات و�لتمويل مع �رتفاع قيمة �لاقتر�ض �لبنكي في 

نهاية عام 2018 بحو�لي 23 مليون دولار مقارنة مع رصيد �لاقتر�ض في نهاية �لعام 2017، مقترناً بارتفاع تكلفة �لتمويل عالمياً �لذي شهده 

�لعام 2018. وللدلالة على ذلك، فاإن �أرباح �لمجموعة قبل �لضر�ئب و�لفو�ئد و�لاستهلاكات )EBITDA( للعام 2018 بلغت 38.9 مليون 

دولار وهي تساوي تقريبا �لاأرباح قبل �لضر�ئب و�لفو�ئد و�لاستهلاكات �لتي تحققت  في �لعام �لسابق 2017.  وبناء عليه، فاإن صافي �أرباح 

�لمجموعة بعد �لضر�ئب  )شاملة حقوق غير �لمسيطرين( قد بلغت 16.04 مليون دولار في �لعام 2018 بانخفاض نسبته 8.15% مقارنة مع 

�لعام 2017. �أما صافي �لاأرباح �لعائدة لمساهمي �أيبك فقد شهدت نمو�ً بنسبة 9.7% مقارنة بالعام 2017 حيث بلغت 13.09 مليون دولار 

�أمريكي في �لعام 2018، مدفوعة بالاستحو�ذ �لكامل على شركة �لتوريد�ت و�لخدمات �لطبية �لتابعة لاأيبك.

المركز المالي للشركة

لقد تم �إعادة عرض بعض �لبنود في قائمة �لمركز �لمالي للعام �لسابق 2017 وذلك �متثالاً لمتطلبات �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية خصوصاً 

بعد �أن تم  �عتماد �إظهار كافة �لاأر�ضي �لتي تملكها �لمجموعة بموجب �لقيمة �لعادلة بدلاً من �لتكلفة بما يسمح به معيار �لمحاسبة �لدولي 

رقم 16، وحيث �أن بعض �أر�ضي �لمجموعة كانت تظهر بالقيمة �لعادلة في �لبيانات �لمالية �لمفصح عنها سابقاً فيما كانت �أر�ضي �أخرى تظهر 

بالتكلفة، وحيث �أن �عتماد �لقيمة �لعادلة لكافة �لاأر�ضي �لمملوكة من قبل �لمجموعة قد تم �قر�ره في �لعام 2018، فاإن ذلك قد �ستدعى 

�إعادة عرض �لقو�ئم �لمقارنة للاأعو�م �لسابقة بحيث تم �ستبعاد �لاأثر �لمترتب على فرق �لقيمة �لعادلة من صافي �لاأصول ومن صافي حقوق 

�لملكية من بيانات �لاأعو�م �لسابقة، فيما تم �إظهار كامل �لاأثر من فرق �لقيمة �لعادلة لهذه �لاأر�ضي على �لبيانات �لمالية للعام 2018. علماً 

باأنه لم يتم تعديل �أرقام �لمقارنة ليتم �در�ج �أثر تقييم كافة �لاأر�ضي بالقيمة �لعادلة باأثر رجعي حيث �أنه من غير �لعملي �لقيام بذلك كون �أنه 

ليس ممكناً �لحصول على تقييمات لجميع تلك �لاأر�ضي في نهاية تلك �لسنو�ت. وعليه وبالمقارنة مع �أرقام �لعام 2017 بعد �إعادة عرضها، 

يتضح �أن صافي موجود�ت �لشركة في نهاية �لعام 2018 بلغت 383.14 مليون دولار وهي تزيد بنسبة 8.6% عن نهاية �لعام 2017، مع 

رتفاع يعود �لى قر�ر �لشركة بعرض قيمة �لاأر�ضي �لتي تملكها �لمجموعة بالقيمة �لعادلة لهذه �لاأر�ضي حيث  شارة �لى �أن جزء من هذ� �لاإ �لاإ

نتج عن هذ� �لاجر�ء زيادة في قيمة �لاأر�ضي بقيمة 16.9 مليون دولار.

 �أما قيمة �لموجود�ت �لمتد�ولة في نهاية 2018 فقد بلغت 214.3 مليون دولار �أمريكي �أي بزيادة نسبتها 6.3% عن �لعام 2017. فيما بلغت 

قيمة ر�أس �لمال �لعامل 59.3 مليون دولار مع نهاية عام 2018 �أي بزيادة نسبتها 10.5% عن �لعام 2017.

كما ز�دت قيم �لاقتر�ض �لبنكي و�لتمويلي للمجموعة في نهاية عام 2018 لتصبح 154.35 �أي بزيادة نسبتها 17.5% عن قيمة �لاقتر�ض في 

نهاية �لعام 2017، حيث كانت �لزيادة في قيمة �لاقتر�ض قصير �لاأجل و�لمتعلق بتمويل �لاأنشطة �لتشغيلية للمجموعة بقيمة 9.5 مليون دولار،
فيما كانت قيمة �لزيادة في �أرصدة �لاقتر�ض طويل �لاأجل و�لمتعلقة بتمويل �لاأصول �لثابتة و�لاستثمار�ت طويلة �لاأجل 13.47 مليون دولار،

علماً باأن �أرصدة �لاقتر�ض تشتمل على سند�ت قرض بقيمة 35 مليون دولار قامت �لشركة �لاأم باإصد�رها مطلع يناير 2017 بقيمة �إسمية �إجمالية 
صد�ر �لاأول من  سمية للاإ مقد�رها 35 مليون دولار تستحق �لسد�د في يناير 2022، حيث تم �ستغلال مبلغ 20 مليون دولار لسد�د �لقيمة �لاإ
�لسند�ت و�لذي كان مستحق في 2017/1/31، فيما تم �ستغلال حو�لي 8 مليون دولار لتسديد قروض بنكية كانت قائمة على �لشركة بذلك 
صد�ر لتمويل �ستثمار�ت �لشركة �لمختلفة. وعليه فاإن سند�ت �لقرض مثلت ما نسبته 22.7% من �إجمالي  �لوقت، وتم �ستغلال باقي حصيلة �لاإ

�لاقتر�ض للمجموعة في نهاية 2018.

�أما فيما يتعلق بحقوق �لملكية، فقد تم خلال عام 2018 توزيع �أرباح نقدية على مساهمي �لشركة بقيمة 5 مليون دولار �أمريكي،  كما تم زيادة 
ر�أس مال �لشركة ِب 12 مليون سهم، منها 5 مليون سهم جر�ء توزيعات �أرباح على شكل �أسهم مجانية لمساهمي �لشركة، و�إصد�ر خاص ِل 7 
مليون سهم للمساهم  �لاستر�تيجي �لدكتور وليد �لكيالي مقابل �لاستحو�ذ على كامل حصته في شركة �لتوريد�ت و�لخدمات �لطبية �لتابعة لاأيبك 
في صفقة تبادل �أسهم، ليصبح ر�أس مال �لشركة �لمدفوع 82 مليون دولار. كما تحققت صافي �أرباح من قائمة �لدخل �لشامل للمجموعة بقيمة 
شارة �لى �أن صفقة تبادل �لاأسهم مع �لدكتور وليد  14.75 مليون دولار �أمريكي، منها 11.8 مليون دولار �أمريكي عائدة للمساهمين.  ولابد من �لاإ
صد�ر على �لاأسهم �لمصدرة للدكتور �لكيالي بقيمة 8.05 مليون دولار، كما نتج  �لكيالي نتج عنها زيادة في حقوق �لملكية من خلال علاوة �لاإ
عنها �نخفاض في صافي حقوق �لملكية جر�ء فرق شر�ء باقي �لحصص في شركة �لتوريد�ت و�لخدمات �لطبية بين �لقيمة �لعادلة لهذه �لحصص 
�لناتجة من تقييم �لشركة و�لقيمة �لدفترية لهذه �لاأسهم، وهذ� ينطبق �أيضا على �ستحو�ذ شركة سنيورة للصناعات �لغذ�ئية �لتابعة لاأيبك على 
مار�ت. كما �أن قر�ر �لشركة بتوحيد �لسياسة �لمحاسبية فيما يتعلق بعرض قيمة �لاأر�ضي �لتي  كامل شركة �لماسة للصناعات �لغذ�ئية في �لاإ
تملكها �لمجموعة بالقيمة �لعادلة لهذه �لاأر�ضي ساهم بزيادة حقوق �لملكية بـ 16.9 مليون دولار، منها 14.8 مليون دولار تعود �لى مساهمي 
�أيبك، وبالتالي، فاإن مجموع حقوق �لملكية شامل حقوق غير �لمسيطرين في نهاية عام 2018 بلغت 139.4 مليون دولار �أمريكي �أي بزيادة 
نسبتها 11.3% عن �لعام 2017. �أما قيمة حقوق �لملكية �لعائدة لمساهمي �لشركة فقد بلغت 115.89 مليون دولار �أمريكي في نهاية عام 

2018، �أي بزيادة نسبتها 27.8% عن �لعام 2017.

طفاء�ت،  ير�د�ت وهو�مش �لربح )هامش مجمل �لربح، هامش �لربح قبل �لفائدة و�لضريبة و�لاستهلاكات و�لاإ تبين �لرسوم �لبيانية �لتالية تطور �لاإ

هامش صافي �لربح( �لمتحققة للشركة للفترة )2014-2018(: 
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�إجمالي موجود�ت �أيبك )مليون دولار �أمريكي( 2014 - 2018

هو�مش �لربح �لتاريخية لاأيبك 2014 - 2018

هامش مجمل �لربح )%(

طفاء�ت )%( ستهلاكات و�لاإ هامش �لربح قبل �لفائدة و�لضريبة و�لاإ

هامش صافي �لربح )%(

ين
لاي

م

وتبين �لرسوم �لبيانية �لتالية �إجمالي موجود�ت وصافي حقوق مساهمي �لشركة للفترة )2018-2014(:
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حقوق مساهمي �أيبك )مليون دولار �أمريكي( 2014 - 2018

صافي �لقيمة �لدفترية للسهم )دولار �أمريكي( 2018-2014

ين
لاي

م

ويبين �لرسم �لبياني �لتالي صافي �لقيمة �لدفترية لسهم �لشركة للفترة )2018-2014(:
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اإلختالف بين اإلفصاح األولي والنتائج النهائية المدققة

فصاح �لاأولي عن بياناتها �لمالية �لموحدة لعام 2018 قبل تدقيقها من قبل مدقق �لحسابات و�بد�ء  قامت �لشركة خلال شهر فبر�ير 2019 بالاإ

ر�أيه حولها. وحيث �أن �لبيانات �لمالية �لموحدة �لمدققة قد صدرت، فاإنه لم يكن هناك �أي �ختلافات جوهرية بين �لبيانات �لاأولية �لمفصح عنها 

وبين �لبيانات �لمالية �لمدققة، باستثناء زيادة بحو�لي 330 �ألف دولار في بنود �لقيمة �لعادلة لبعض �لموجود�ت �لمالية �لمتوفرة للبيع في قائمة 

ضافة �إلى بعض �لتعديلات �لطفيفة و�لتصنيفات �لمعتمدة من قبل �لمدققين. �لدخل �لشامل �لموحدة، بالاإ

قائمة �لدخل

ير�د�ت بقيمة تقل بنسبة طفيفة عن �لبيانات �لاأولية وهذ� عائد �إلى تطبيق �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية رقم 15 �لمتعلق باإظهار 	  ظهرت �لاإ

ير�د�ت �لخاصة ببعض �لعقود بقيمتها �لصافية بعد �لتقاص مع �لمصاريف �لمرتبطة بهذه �لعقود.  وكذلك، كما تم �إعادة  قيمة بعض �لاإ

ضافة �إلى �إعادة توجيه جزء من �لمصاريف ذ�ت �لعلاقة  ير�د�ت وتكلفتها ما بين �إير�د�ت مبيعات و�إير�د�ت خدمات، بالاإ تصنيف جزء من �لاإ

ير�د�ت. �لمباشرة في تكلفة �لمبيعات و�لاإ

فصاح 	  �أما صافي �لاأرباح )شاملة حقوق غير �لمسيطرين( في �لبيانات �لمالية �لمدققة فقد كانت مقاربة جد� للاأرباح �لمفصح عنها في �لاإ

�لاولي وبفارق ضئيل جد� بلغ 4,600 دولار �أمريكي، وهذ� عائد �إلى �ستدر�ك  بعض �لمخصصات. 

قائمة �لمركز �لمالي

تم �إعادة تصنيف بعض �لحسابات و�لبنود في قائمة �لمركز �لمالي وفقاً لتقدير�ت وتصنيفات معتمدة من قبل مدققي �لحسابات، و�أيضاً �إضافة 

ضافة �لى تاأثير �إعادة عرض �أرقام �لمقارنة فيما يخص  ضافية في �لقيمة �لعادلة �لمتاأتية من قائمة �لدخل �لشامل �لموحدة. بالاإ تاأثير �لاأرباح �لاإ

تقييم �لاأر�ضي للمجموعة.
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