أيبك تودع مؤسسها المرحوم المحسن الكبير

ّ
العقاد
الشيخ ُع َمر عبد الفتاح

العقاد في سطور
ّ
المرحوم ُع َمر
ولد في يافا عام  ،1927وأكمل دراسته المدرسية في الكلية الرشيدية

في القدس ،وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية

والميكانيكية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة .في يوليو 1995
ً
تقديرا
قامت جامعة بيرزيت بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في االقتصاد

لدوره الريادي في مجال العمل االقتصادي العام وبناء المؤسسات.

علم من أعالم االقتصاد الفلسطيني والعربي ،انجازاته وعطاءه تجاوزت
ً
عاما.
الخمسون
أسس وأدار أكثر من أربعين شركة صناعية وتجارية منتشرة في جميع

أنحاء المملكة العربية السعودية معظمها موجودة وتعمل لغاية اآلن.
مؤسس شركة العقاد لالستثمار -ايكو في السعودية عام .1975

قاد مجموعة من المستثمرين لشراء  %25من بنك سميث بارني
ً
عضوا في مجلس إدارته.
االمريكي في العام  ،1982وكان
مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة السابق أليبك ،حيث أعلن عن تأسيس
ً
وتحديدا
أيبك بعد اتفاقية أوسلو ودخول السلطة الوطنية الفلسطينية،
في العام  1994لتشجيع االستثمار في فلسطين وخلق فرص عمل
جديدة.

كان شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة في كل من بنك InvestCorp

بالبحرين ،والبنك السعودي البريطاني بالمملكة العربية السعودية.

دعم العديد من المشاريع والمؤسسات في فلسطين وكان من المبادرين

العقاد مع السيد طارق
ّ
صورة تذكارية للمرحوم الشيخ ُع َمر
العقاد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي أليبك
ّ
ُع َمر
خالل زيارتهم لفلسطين في العام  1994لتأسيس أيبك

األوائل في دعم جامعة بيرزيت من خالل بناء كلية للهندسة في العام
 1984والتي تحمل اسمه .كما كان له دور بارز في مؤسسة الدراسات

الفلسطينية ،ومؤسسة التعاون ،وصندوق الطلبة الفلسطيني ،وكان
ً
عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني منذ تأسيسه.
العقاد
ّ
صحيفة وول ستريت االمريكية ( “ :)Wall Street Journalيعتبر

أحد أهم المدراء األذكياء والمحترفين في المملكة العربية السعودية”.

العقاد جريء
ّ
“ع َمر
الكاتب البريطاني مايكل فيلدز (ُ :)Michael Fields
ً
جدا ،يتسم بالبداهة والدقة وسرعة القرار”.

السالم
الخلد يا شيخ ُع َمر ولِ ِ
إلى جنّ ات ُ
روحك َّ

جدول المحتويات

التصنيع

.4
.6
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التجارة والتوزيع

عام ًا من التم ُّيز

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

.8
.
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لمحة عن األداء
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الشركات التابعة
الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار -أيبك

فل�سطني

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

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

الأردن

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

apic@apic.com.jo

�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية

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

www.siniorafood.com

www.napco.ps

www.unipalgt.com

املقر الرئي�سي  -نابل�س
بيت ايبا ،مفرق قو�صني ،نابل�س
�ص.ب ،178 .نابل�س – فل�سطني
هاتف+970 9 234 7222 :
فاك�س+970 9 234 7616 :
الربيد االلكرتوينinfo@napco.com.ps :
مكتب رام اهلل
املا�صيون ،عمارة �سحويل
هاتف+970 2 296 5542 :
فاك�س+970 2 296 5543 :
الربيد االلكرتوينinfo@napco.com.ps :
مكتب غزة
هاتف نقال+970 569 400 201 :
الربيد االلكرتوينinfogaza@napco.com.ps :
فرع الأردن
�شارع مكة ،عمان
هاتف+962 6 552 7489 :
هاتف نقال+970 569 400 201 :
فاك�س+962 6 552 7524 :
الربيد االلكرتوينinfojordan@napco.com.ps :

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

فل�سطني
�ص.ب ،132 .العيزرية -دوار الإ�سكان -القد�س
هاتف+970 2 279 6804 :
فاك�س+970 2 279 9088 :
الربيد االلكرتوينakarmi@siniorafood.com :

مجلس
اإلدارة

الأردن
مدينة امللك عبد اهلل الثاين ال�صناعية� ،سحاب
�ص.ب ،191.عمان  11512اململكة الأردنية الها�شمية
هاتف+962 6 402 3772 :
فاك�س+962 6 402 3773 :
الربيد االلكرتوينinfo@siniorafood.com :

عن أيبك

األردن

فلسطين

المساهمون

السعودية

اململكة العربية ال�سعودية
ال�سلي� ،شارع ال�شعبانية – الريا�ض
�ص.ب ،2256 .الريا�ض 11451
هاتف+966 11 244 8424 :
فاك�س+966 11 244 2181 :
الإمارات العربية املتحدة
�شارع االبراج ،برج كلوفرباي ،مكتب 1908
�ص.ب ،413025 .دبي ،اخلليج التجاري
هاتف+971 4 553 8529 :
فاك�س+971 4 553 8520 :

اإلمارات
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

املا�سة لت�صنيع اللحوم
ام رمول  ،الرا�شدية ،خلف مبنى ال�سوق احلرة دبي
�شارع رقم �/18أ ،بناية رقم 1
�ص .ب20754 .
دبي ،االمارات العربية املتحدة
هاتف+971 4 286 0382 :
فاك�س+971 4 286 0384 :
بريد الكرتوينinfodmp@siniorafood.com :

تابعونا

ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات

�شركة التوريدات واخلدمات الطبية
www.msspal.com

�ص .ب ،1909 .رام اهلل -فل�سطني
هاتف+970 2 295 9372 :
فاك�س+970 2 295 9375 :
الربيد االلكرتوينinfo@msspal.com :
فرع غزة
�أن�صار� ،شارع مدحت الوحيدي ،عمارة �أبو العوف
غزة  -فل�سطني
هاتف+970 8 2825685 :
فاك�س+970 8 2827732 :

ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق

www.pac.ps

www.bravo.ps

�ص.ب ،1919.رام اهلل – فل�سطني
هاتف1800 700 500 :
هاتف+970 2 241 4363 :
فاك�س+970 2 298 0662 :
الربيد االلكرتوينinfo@pac-pal.com :

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

�شارع جريدة الأيام ،املنطقة ال�صناعية ،بيتونيا
�ص.ب ،1919 :رام اهلل -فل�سطني
هاتف+970 2 298 0026 :
فاك�س+970 2 2980661 :
الربيد االلكرتوينinfo@pac-pal.com :

www.sky.ps

ال�شركة العربية للت�أجري التمويلي

�شركة �سكاي للدعاية والإعالن والعالقات
العامة و�إدارة احلدث
�ص.ب ،4159.البرية – فل�سطني
هاتف+970 2 298 6878 :
فاك�س+970 2 298 6879 :
الربيد االلكرتوينinfo@sky-adv.com :

األداء المالي
2017

www.apic.ps
4

التقرير السنوي 2017

5

áÑjô°†dG ó©H íHôdG ‘É°U

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e)

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e)

معلومات
االتصال

äGOGôjE’G

∞jQÉ°üŸG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e)

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e)

683.74

66.09

17.46
11.93

607.36

61.87

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

∂ÑjCG »ªgÉ°ùŸ óFÉ©dG íHôdG ‘É°U

لمحة عن األداء
2017 المالي

2017 لمحة عن األداء المالي

11.94

8.24

2016

2017

2016

2016

2017

مجلس
اإلدارة

2017

2017

äÉcÓ¡à°S’Gh ÖFGô°†dGh óFGƒØdG πÑb íHôdG
(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e) äGAÉØWE’Gh

óMGƒdG º¡°ù∏d íHôdG
(»µjôeCG Q’hO)

0.170
30.64
26.84%

2017 التقرير السنوي

2017

المسؤولية
االجتماعية

2016

2017

6

األداء المالي
2017

36.11%

7

استثمارات
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لمحة عن األداء
المالي 2017
كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

�أعزائي امل�ساهمني،

مجلس
اإلدارة

لقد كان العام  2017مميز ًا على عدة م�ستويات ،فقد حققت جمموعة �أيبك منو ًا ملحوظ ًا يف نتائجها بالرغم من التحديات يف
فل�سطني واملنطقة ،حيث منت �صايف الأرباح بعد ال�ضريبة بن�سبة  %46عن العام  2016وبلغت  17.46مليون دوالر �أمريكي يف العام
 .2017وقد بلغت ح�صة م�ساهمي �أيبك من هذه الأرباح  11.93مليون دوالر �أمريكي بارتفاع بلغت ن�سبته  %45مقارنة مع العام
 .2016كما منت املبيعات الكلية بن�سبة  %13مقارنة بالعام ال�سابق حيث بلغت  684مليون دوالر �أمريكي يف العام  .2017ومنت
ح�صة ال�سهم من ربح ال�سنة العائد مل�ساهمي ال�شركة بن�سبة  %36مقارنة مع العام ال�سابق حيث بلغت � 17سنت لل�سهم الواحد
يف العام  .2017ومت يف العام  2017رفع ر�أ�س املال املدفوع لأيبك لي�صبح  70مليون دوالر وذلك عرب توزيع �أ�سهم جمانية على
امل�ساهمني عددها  4مليون �سهم .كما مت توزيع �أرباح نقدية بلغت  3.96مليون دوالر �أمريكي ،وبذلك بلغ جممل توزيعات الأرباح
 7.96مليون دوالر �أي بن�سبة  %12.06من ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة.
وانعك�ست النتائج املميزة لأيبك خالل الأعوام املا�ضية على قيمتها ال�سوقية يف بور�صة فل�سطني والتي �شهدت منو ًا منذ �إدراج �أ�سهم
�أيبك يف البور�صة يف العام  ،2014حيث ارتفعت تدريجي ًا من  64مليون دوالر لت�صل مع نهاية العام  2017اىل  138.6مليون دوالر،
بنمو ن�سبته  %116عن �إغالق العام � 2014أي �سنة الإدراج.
لقد عملت ال�شركات التابعة لأيبك يف ظل حتديات عديدة يف العام  ،2017ولكن بالرغم من هذه التحديات متكنت من حتقيق
اجنازات جديرة بالذكر ،حيث مت اعتماد م�صنع املا�سة لت�صنيع اللحوم يف دبي بالإمارات والتابع ل�شركة �سنيورة �ضمن قائمة
املن�شات املعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء ال�سعودية لت�صدير اللحوم ومنتجاتها اىل اململكة العربية ال�سعودية وذلك يف �إطار التوجه
اال�سرتاتيجي للتو�سع �إقليمي ًا ،هذا بالإ�ضافة اىل حمافظة م�صانع �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية يف فل�سطني والأردن على �أعلى
�شهادة دولية يف �سالمة الغذاء( . )Food Safety System Certificate 22000و ُيعد احلفاظ على هذه ال�شهادة ت�أكيد ًا على
�أن �شركة �سنيورة تعمل وفق �أعلى معايري اجلودة وال�سالمة الغذائية العاملية خ�صو�ص ًا ب�أن هذه ال�شهادة معتمدة من �أبرز الهيئات
الدولية ،ومن �أهمها جمعية الأغذية وامل�شروبات الأوروبية ،ورابطة الت�صنيع الأمريكية ،واملبادرة العاملية ل�سالمة الأغذية .وقامت
�سنيورة ب�شراء مبنى م�ستودعات جديدة يف الريا�ض بال�سعودية مب�ساحة  3,500مرت مربع وبتكلفة  2مليون دوالر �ضمن خطتها
التو�سعية يف الأ�سواق الإقليمية وخا�صة اخلليجية� .إ�ضافة اىل �شراء �أر�ض مب�ساحة  11,590مرت مربع يف املنطقة ال�صناعية يف
�سحاب بع ّمان ،الأردن بتكلفة  1.55مليون دوالر �أمريكي ،كخطوة يف اجتاه تو�سيع م�صنع ال�شركة يف الأردن م�ستقب ًال.
ومتا�شي ًا مع التوجهات العاملية يف ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة ال�صديقة للبيئة وامل�ستمدة من املوارد الطبيعية ،بد�أت
�شركاتنا بتنفيذ خطة �شاملة لرتكيب �أنظمة توليد الطاقة با�ستخدام اخلاليا ال�شم�سية لغايات الو�صول �إىل حتقيق التغطية الكاملة
الحتياجاتنا من الطاقة يف امل�ستقبل.

عن أيبك
المساهمون
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية
األداء المالي
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وافتتحت ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات ر�سمي ًا مقرها الرئي�سي اجلديد يف رام اهلل بفل�سطني بتكلفة  4مليون دوالر �أمريكي .ويت�ضمن
هذا اال�ستثمار خدمات ال�صيانة وق�سم قطع الغيار وور�شة العمل اخلا�صة بطالء ال�سيارات ب�أف�ضل التقنيات العاملية حيث �سيكون
املركز دعام ًا مل�ستقبل �سيارات  Hyundaiيف فل�سطني بتزويد العمالء ب�أجود م�ستويات اخلدمة خا�صة مع انطالق التكنولوجيا
اجلديدة يف �إنتاج ال�سيارات الهجينة والكهربائية.
كما متكنت �شركة التوريدات واخلدمات الطبية من بيع �أول جهاز للرنني املغناطي�سي املفتوح يف فل�سطني من نوع  ،Hitachiوالذي
يعد من �أف�ضل الأجهزة يف العامل بت�صوير بالغ اجلودة .كما ح�صلت ال�شركة على وكاالت ح�صرية جديدة من �شركات عاملية هي
 GSK Consumer Healthcare, GSK Oral Care, Hologic, Immucorلت�سويق وبيع منتجاتها يف فل�سطني يف جمال الأدوية
والعناية ال�صحية واملختربات .ومتا�شي ًا مع التو�سع امللحوظ يف �أعمالها وزيادة حمفظة الأ�صناف والوكاالت ،فقد قامت ال�شركة
ب�إعادة هيكلة م�ستودعاتها الرئي�سية �ضمن �أعلى املوا�صفات العاملية.
وعلى �صعيد امل�س�ؤولية الإجتماعية ،وا�صلت �أيبك لعب دور فاعل يف املجتمعات التي تعمل بها من خالل اال�ستثمار املتوا�صل يف قطاعات
التعليم وال�صحة وامل�شاريع الريادية وال�شباب� ،إ�ضافة �إىل دعم وم�ساندة امل�ؤ�س�سات االجتماعية واخلريية والإن�سانية والثقافية.
وا�ستمرت �أيبك بعقد �شراكات ا�سرتاتيجية متو�سطة وطويلة املدى مع امل�ؤ�س�سات التي تلعب دور ًا فاع ًال يف املجتمع .وقد بلغ جممل
اال�ستثمار يف امل�س�ؤولية االجتماعية يف العام  2017من �أيبك وجمموعة �شركاتها  1.2مليون دوالر �أمريكي ،ما ن�سبته  %7من �صايف
�أرباح ال�شركة.
ويف اخلتام ،وبالنيابة عن نف�سي وعن كافة زمالئي يف جمل�س الإدارة� ،أعرب عن االمتنان الكبري لكم م�ساهمينا ،لثقتكم ودعمكم
امل�ستمر لل�شركة.
كما �أ�شكر فريق العمل يف �أيبك و�شركاتها التابعة والذي جتاوز عددهم  1,650كادر ،و�أ�شعر بالفخر واالعتزاز الذي كان �سي�شعر
به م�ؤ�س�س �أيبك املرحوم الوالد ال�شيخ ُع َمر الع ّقاد الذي رحل عنا يف يناير  ،2018مبا حققته ال�شركة من نتائج واجنازات كبرية
باجتهاد و�إخال�ص فريق العمل ك ٌل يف مكانه وم�س�ؤوليته.
مع �أطيب التحيات،
طارق عمر العقاد
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معلومات
االتصال

مجلس اإلدارة

لمحة عن األداء
المالي 2017

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة أيبك (كما بتاريخ )2017/12/31

ال�سيد ن�ش�أت امل�صري
كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

جلنة
اال�ستثمار

د .مازن ح�سونة

امل�س�ؤولية

د� .ضرغام مرعي
ال�سيد طارق ال�شكعة

مجلس
اإلدارة

ال�سيد طارق عمر العقاد
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد خالد الع�سيلي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

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

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

عن أيبك

جلنة
التدقيق

د .مازن ح�سونة
ال�سيد ن�ش�أت امل�صري

امل�س�ؤولية

ال�سيد علي العقاد
المساهمون

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

ال�سيد ف�ؤاد قطان
ع�ضو

ال�سيد طارق عبا�س
ع�ضو

ال�سيد ن�ش�أت امل�صري
ع�ضو

ال�سيد علي العقاد
ع�ضو

د .مازن ح�سونة
ع�ضو

جلنة
املكافئات
والأتعاب

استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية
األداء المالي
2017
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درا�سة امل�شاريع اال�ستثمارية واتخاد
القرارات الإ�ستثمارية و�إعالم جمل�س
الإدارة عن القرارات والن�شاطات
الإ�ستثمارية لل�شركة

التقرير السنوي 2017

مراجعة ومناق�شة تقارير التدقيق
الداخلي وا�سرتاتيجياته املعدة من
قبل مدير التدقيق الداخلي ب�شكل
دوري �إ�ضافة �إىل مراجعة تقارير
مدقق احل�سابات اخلارجي

ال�سيد ب�سام �أبوردينة
ال�سيد خالد الع�سيلي
ال�سيد ف�ؤاد قطان

امل�س�ؤولية

حتديد رواتب ومكافئات الرئي�س
التنفيذي ورئي�س الدائرة املالية
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معلومات
االتصال

عن أيبك

لمحة عن األداء
المالي 2017

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮادات 2017-2013
)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

مجلس
اإلدارة

اليـــــــــــــــوم

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

• •�شركة مدرجة يف بور�صة

683.7

نمـو

• •ر�أ�س املال املدفوع  70مليون دوالر �أمريكي

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

وتط ّور
• •بلغت جممل الإيرادات ال�سنوية  683.7مليون دوالر �أمريكي يف عام

607.4

2017

عن أيبك

2014

•

• 1650موظف يف فل�سطني ،والأردن ،وال�سعودية ،والإمارات العربية املتحدة

•

•�إدراج وتداول �سهم �أيبك يف بور�صة فل�سطني بتاريخ  2مار�س 2014

• •ت�أ�سي�س ال�شركة العربية للت�أجري التمويلي ،فل�سطني

2000

المساهمون

2013

• •التحول اىل �شركة م�ساهمة عامة

536.2
444.6

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

523.6

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

خطواتنا

• •ت�أ�سي�س ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق ،فل�سطني
• •اال�ستحواذ على �شركة �سكاي للدعاية والإعالن و�إدارة احلدث ،فل�سطني

1996

استثمارات
أيبك

1998

• •اال�ستحواذ على �شركة يونيبال للتجارة العامة ،فل�سطني
• •اال�ستحواذ على ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات ،فل�سطني
• •اال�ستحواذ على �شركة التوريدات الطبية ،فل�سطني
• •اال�ستحواذ على �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية ،فل�سطني والأردن
• •ت�سجيل �أيبك يف فل�سطني ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية �أجنبية

المسؤولية
االجتماعية

1995

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

1994

األداء المالي
2017
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فل�سطني ()PEX: APIC

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

اإلنطالق

2013

التقرير السنوي 2017
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2015

2016

2017
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017

التأسيس

ت�أ�س�ست ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار (�أيبك) مببادرة جمموعة من رجال الأعمال العرب ممن تطلعوا لتوجيه التمويل واال�ستثمارات �إىل
فل�سطني ،وذلك متهيد ًا للمزيد من التنمية يف البالد وخلق فر�ص عمل جديدة.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

مت ت�أ�سي�س وت�سجيل ال�شركة بتاريخ � 20أيلول  ،1994يف جزر العذراء الربيطانية حتت الرقم ( .)128626كما ومت ت�سجيل ال�شركة لدى وزارة
االقت�صاد الوطني يف فل�سطني ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية حمدودة �أجنبية بتاريخ � 8أيار  1996حتت الرقم (.)563600634
بتاريخ  23كانون الأول  2013مت حتويل ال�صفة القانونية لل�شركة �إىل �شركة م�ساهمة عامة �أجنبية ومت ت�سجيلها حتت الرقم ( .)562801563وبتاريخ
� 2آذار  2014مت �إدراج وتداول �أ�سهم �أيبك يف بور�صة فل�سطني (.)PEX:APIC

مجلس
اإلدارة

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به  70مليون دوالر �أمريكي مق�سم �إىل  70مليون �سهم ( 1.00دوالر �أمريكي لكل �سهم) ،كما يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة
املدفوع  70مليون دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول .2017

الرؤيا

عن أيبك

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

الرسالة

المساهمون

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

استثمارات
أيبك

األنشطة والغايات

المسؤولية
االجتماعية

ك�شركة ا�ستثمارية قاب�ضة ،تتنوع ا�ستثمارات �أيبك يف قطاعات الت�صنيع والتجارة والتوزيع واخلدمات يف فل�سطني ،والأردن ،وال�سعودية والإمارات من
خالل جمموعة مكونة من ت�سع �شركات تابعة وهي :ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت(نابكو)� ،شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية� ،شركة
يونيبال للتجارة العامة ،ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات� ،شركة التوريدات واخلدمات الطبية ،ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق (برافو)،
�شركة �سكاي للدعاية والإعالن والعالقات العامة و�إدارة احلدث ،ال�شركة العربية للت�أجري التمويلي وال�شركة العربية الفل�سطينية للتخزين والتربيد.

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

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

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

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

الأفراد
موظفو �أيبك و�شركاتها التابعة هم �أ�سا�س كفاءتها يف كافة �أعمالها من خالل تراكم اخلربات والعمل بان�سجام كفريق واحد لتحقيق ر�ؤيتها و�أهدافها
�ضمن قيم ميكن حتديدها بخم�سة جماالت:
• •قوة الأ�شخا�ص :القيادة ،وروح الفريق.
• •قوة االبتكار :الإبداع ،والتحليل ،وحل امل�شكالت.
• •خدمة الزبائن :ت�سهيل اخلدمات وت�سريعها.
• •خلق فر�ص النمو.
• •ال�سالمة واجلودة.

اإلدارة التنفيذية
فريق الإدارة التنفيذية لأيبك كما بتاريخ :2017/12/31
ال�سيد طارق عمر العقاد
الرئي�س التنفيذي

ال�سيد نادر حواري
نائب الرئي�س� -ش�ؤون عمليات
ال�شركة القاب�ضة وتطوير االعمال

ال�سيد �أحمد جودة
رئي�س اال�ستثمار

مراد اخلطيب
املدقق املايل الداخلي

تقدم ال�شركات التابعة لأيبك جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات من خالل اتفاقيات توزيع ح�صرية مع العديد من ال�شركات العاملية ومنها:
Philip Morris, Procter & Gamble, Kellogg’s, XL Energy Drink, Ferrero, Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, Alfa Romeo,
Fiat, Fiat Professional, Abbott, B. Braun, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, Nivea, GE Healthcare

بالإ�ضافة اىل العديد من الوكاالت التجارية االخرى.

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

ال�سيد خالد الربادعي
رئي�س الدائرة املالية

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

األداء المالي
2017

كما �أن �أيبك هي �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ل�شركة فل�سطني لتوليد الطاقة ،ومتتلك ح�صة يف بنك فل�سطني و�شركة فل�سطني للطاقة.
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017

الشركاء العالميون

الحوكمة في أيبك

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
مجلس
اإلدارة

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

عن أيبك

المستشار القانوني
مكتب المحامين عزيز وفؤاد ورجا شحادة

المساهمون

www.shehadehlaw.com

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

استثمارات
أيبك

القد�س

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

مدقق الحسابات الخارجي
المسؤولية
االجتماعية

ديلويت آند توش الشرق االوسط  /األردن
www.deloitte.com

األداء المالي
2017

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

المساهمون

لمحة عن األداء
المالي 2017

أداء السهم

هيكلة المساهمين
بلغ عدد م�ساهمي �أيبك  576م�ساهم ًا يف نهاية عام  2017من جن�سيات خمتلفة ،تنوعت م�ساهمتهم بني �شركات و�أفراد ،حيث بلغ جمموع م�ساهمة من
ميلكون  %5ف�أكرث من ر�أ�س املال  %50.47فيما بلغت ن�سبة باقي امل�ساهمني .%49.53

�أداء �سهم �أيبك

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
مجلس
اإلدارة

1.98

1.90

%4.21

عدد الأ�سهم املتداولة

19,535,525

36,385,481

%46.31-

قيمة الأ�سهم املتداولة (دوالر �أمريكي)

36,345,261

55,426,393

%34.43-

2,884

4,556

%36.70-

عدد �أيام تداول ال�سهم

227

231

%1.73-

عدد امل�ساهمني

576

542

%6.27

%45.05

%52.72

%14.55-

138,600,000

125,400,000

%10.53

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

يبني اجلدول التايل امل�ساهمني الذين ميلكون  %5ف�أكرث ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة:
امل�ساهم

2017

2016

ن�سبة التغري

ن�سبة امللكية كما يف 2017/12/31

طارق عمر عبد الفتاح العقاد و�أطراف ذات عالقة

%28

�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني و�أطراف ذات عالقة

%17.47

فيوليت ابراهيم �سعيد بران�سي

%5

عدد ال�صفقات

عن أيبك

ن�سبة الأ�سهم احلرة كما يف  31كانون الأول
توزيع ملكية المساهمين بين شركات
وأفراد في نهاية العام 2017

القيمة ال�سوقية كما يف  31كانون الأول (دوالر �أمريكي)

توزيع ملكية المساهمين حسب
الجنسية في نهاية العام 2017

المساهمون

�أداء ال�سهم 2017

(دوالر �أمريكي)

استثمارات
أيبك

*
شركات %47

فلسطيني %50

%53

%34

المسؤولية
االجتماعية

أفراد

سعودي

أردني

%2

جنسيات أخرى %14

* قامت البور�صة بتعديل �سعر ال�سهم يف  23ني�سان  2017بن�سبة توزيع الأ�سهم املجانية %6.06

األداء المالي
2017

�أعلى �سعر تداول 1.98 :دوالر
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�أقل �سعر تداول 1.62 :دوالر

معدل دوران ال�سهم%28 :
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017

القيمة ال�سوقية لأيبك (مليون دوالر �أمريكي) 2017 -

التواصل مع المساهمين
138.6

124.7 124.7

119.0 121.4

123.9

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

حتافظ �أيبك على قنوات ات�صال دائمة مع م�ساهميها من خالل ن�شر الأخبار الدورية حول ن�شاطاتها ،واعداد وتوزيع ن�شرة امل�ستثمر الدورية ،ا�ضافة
اىل الإف�صاحات املالية والتقارير ال�سنوية .وتقوم �أيبك بالتوا�صل ب�شكل مبا�شر مع م�ساهميها ومن خالل موقعها الإلكرتوين ،وعرب الربيد الإلكرتوين
ومواقع التوا�صل االجتماعي.
كما تقوم �أيبك بن�شر وتوفري كافة املعلومات ال�ضرورية مل�ساهميها على موقعها االلكرتوين ( )www.apic.psعرب ق�سم متخ�ص�ص بعالقات امل�ستثمرين
ي�شمل:
• •�سهم �أيبك :معلومات ال�سهم ومعلومات التداول (�آنية وتاريخية) �إ�ضافة �إىل تقرير املحللني.
• • البيانات املالية :البيانات املالية الدورية والتقارير ال�سنوية.
• • ن�شرة امل�ستثمر :ن�شرة دورية ت�شمل معلومات حول �أداء �سهم �أيبك ،والأداء املايل ،و�أية تطورات رئي�سية على �صعيد العمل.
• • الهيئة العامة :كل ما يتعلق باجتماع الهيئة العامة والدعوات ،وحما�ضر االجتماعات ،وتوزيعات الأرباح يف حال �إقرارها.

133.0 133.0 137.9 133.0 130.2

114.1

مجلس
اإلدارة

• • معلومات االت�صال مع م�س�ؤول عالقات امل�ستثمرين.
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سياسة توزيع األرباح
ال يوجد �سيا�سة مكتوبة لتوزيع الأرباح لدى �أيبك .وفيما يلي توزيعات الأرباح خالل ال�سنوات املا�ضية:

أهم المؤشرات (كما بتاريخ )2017/12/31
المساهمون

دخل ال�سهم ()EPS

0.17

مكرر الربحية ()P/E

11.65x

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

1.47x

استثمارات
أيبك

القرارات الرئيسية للهيئة العامة

المسؤولية
االجتماعية

�أقرت الهيئة العامة يف اجتماعها العادي بتاريخ  2017/04/23توزيع �أرباح بن�سبة  %12.06من ر�أ�س املال املدفوع على امل�ساهمني امل�سجلني يف
نهاية يوم  2017/04/20كالتايل:
• •� %6.06أ�سهم جمانية عددها  4مليون �سهم.
• •� %6أرباح نقدية بقيمة  3,960,000دوالر �أمريكي.

ال�سنة
املالية

تاريخ قرار
الهيئة العامة

نوع التوزيع

قيمة الأرباح النقدية املوزعة
(دوالر �أمريكي)

عدد الأ�سهم املوزعة

2016

2017/04/23

نقدي و�أ�سهم
جمانية

 3,960,000دوالر
( %6من ر�أ�س املال املدفوع)

� 4,000,000سهم
( %6.06من ر�أ�س املال املدفوع)

2015

2016/05/18

نقدي و�أ�سهم
جمانية

 3,000,000دوالر
( %5من ر�أ�س املال املدفوع)

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

2014

2015/04/29

نقدي

 4,500,000دوالر
( %7.5من ر�أ�س املال املدفوع)

2013

2014/04/29

�أ�سهم جمانية

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

بدل أتعاب مجلس اإلدارة

تن�ص �سيا�سة بدل �أتعاب جمل�س الإدارة على منح مبلغ  25,000دوالر امريكي لكل ع�ضو جمل�س �إدارة ك�أتعاب �سنوية .وبلغت جمموع �أتعاب ما ح�صل
عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عام  2017مبلغ  250,000دوالر �أمريكي.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

األداء المالي
2017

بلغت قيمة املبالغ التي ح�صل عليها موظفو الإدارة التنفيذية يف ال�شركة القاب�ضة خالل عام  2017مبلغ  2,013,155دوالر �أمريكي وكانت تفا�صيلها كالتايل:
• •رواتب و�أجور 864,422 :دوالر �أمريكي
• •مكاف�آت 1,148,733 :دوالر �أمريكي

20

التقرير السنوي 2017

21

معلومات
االتصال

استثمارات أيبك

لمحة عن األداء
المالي 2017

الوضع التنافسي

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

نظرا لتنوع ا�ستثمارات ال�شركة يف عدة قطاعات بالإ�ضافة اىل تعدد الأ�سواق التي تعمل بها يف فل�سطني وخارجها ف�إن من ال�صعب حتديد الو�ضع
واحلجم التناف�سي لل�شركة عن كامل االن�شطة .ولكن البد من الإ�شارة اىل �أن ال�شركات التابعة لأيبك تتمتع بو�ضع تناف�سي قوي وح�ص�ص �سوقية قيادية
من خالل جودة ال�سلع واخلدمات التي تقدمها يف ال�سوق الفل�سطيني على وجه اخل�صو�ص والأ�سواق الأخرى املتواجدة فيها على وجه العموم.

الشركات التابعة

مجلس
اإلدارة

ال�شركة

ن�سبة امللكية
كما بتاريخ

2017/12/31

بلد
الت�سجيل بلد العمليات

�أن�شطة و�أعمال ال�شركة الرئي�سية

عن أيبك

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

%72.99

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

%61.74

()1

()2

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

المساهمون

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

%93.4

فل�سطني فل�سطني

ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات م.خ.م

%100

فل�سطني فل�سطني

�شركة التوريدات واخلدمات الطبية م.خ.م

%50

فل�سطني فل�سطني

استثمارات
أيبك

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

%99.72

()3

فل�سطني فل�سطني

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

قطاع اخلدمات

المسؤولية
االجتماعية

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

%100

فل�سطني فل�سطني

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

%100

فل�سطني فل�سطني

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

فل�سطني فل�سطني

خمازن تربيد وتخزين

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

%68.47

()4

( )1متثل هذه الن�سبة ن�سبة ملكية �أيبك املبا�شرة  %70.96ون�سبة ملكيتها غري املبا�شرة  %2.03من خالل �شركتها التابعة يونيبال.
( )2متثل هذه الن�سبة ن�سبة ملكية �أيبك املبا�شرة  %61.18ون�سبة ملكيتها غري املبا�شرة  %0.56من خالل �شركتها التابعة يونيبال.
( )3متثل هذه الن�سبة ن�سبة ملكية �أيبك املبا�شرة  %99.11ون�سبة ملكيتها غري املبا�شرة  %0.61من خالل �شركتها التابعة يونيبال.
( )4متثل هذه الن�سبة ن�سبة ملكية �أيبك املبا�شرة  %31.1ون�سبة ملكيتها غري املبا�شرة  %37.37من خالل �شركتها التابعة يونيبال.

األداء المالي
2017
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معلومات
االتصال

قطاع التصنيع
لمحة عن األداء
المالي 2017

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت (نابكو)

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

ت�أ�س�ست نابكو عام  ،1991وقامت �أيبك باال�ستحواذ عليها يف العام  ،1995وهي ال�شركة ال�صناعية الأوىل والوحيدة ل�صناعة الأملنيوم يف
فل�سطني .تقع نابكو يف مدينة نابل�س على م�ساحة � 28ألف مرت مربع وهي جمهزة مبجموعة متكاملة من �أحدث خطوط الإنتاج ،والتقنيات احلديثة،
ومتتلك طاقة �إنتاجية تزيد عن  7,000طن �سنوي ًا ذات جودة وموا�صفات عاملية .كما تتميز ببنيتها التحتية وطاقتها الإنتاجية الكبرية التي
م ّكنتها من تلبية احتياجات ال�سوق املحلية والنفاذ �إىل الأ�سواق الإقليمية .تتواءم منتجات نابكو مع جمموعة وا�سعة من اال�ستخدامات املعمارية
وال�صناعية .لدى نابكو �شركة تابعة لها يف الأردن بهدف اقتنا�ص الفر�ص يف ال�سوق الأردين وكذلك جعل الأردن موطىء قدم للتو�سع يف الأ�سواق
العربية املجاورة.
نابكو حا�صلة على �شهادة اجلودة من م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية بالإ�ضافة اىل �شهادة  Lloyd’s Register Quality Assuranceيف
ال�سالمة وال�صحة املهنية ( )OHSAS 18001:2007و�شهادة جودة الطالء العاملية (.)QUALICOAT
نابكو هي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة فل�سطني منذ ت�شرين الثاين .)PEX: NAPCO( 2011

مجلس
اإلدارة
عن أيبك
المساهمون
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

الشركة الصناعية األولى والوحيدة لصناعة األلمنيوم في فلسطين

األداء المالي
2017
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معلومات
االتصال

قطاع التصنيع
لمحة عن األداء
المالي 2017

شركة سنيورة للصناعات الغذائية

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

متلك �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية ،ال�شركة الرائدة يف جمال �صناعة اللحوم يف املنطقة ،عالمة �سنيورة القد�س وعالمة يونيوم
امل�شهورتني يف جمال اللحوم املربدة والالن�شون .بد�أت عملها يف القد�س ،فل�سطني منذ عام  ،1920ومن ثم افتتحت م�صانعها يف الأردن يف
عام  ,1992قامت �أيبك بالإ�ستحواذ على �سنيورة فل�سطني والأردن يف العام  .1996وقامت �شركة �سنيورة باال�ستحواذ على �شركة "املا�سة"
لت�صنيع اللحوم يف دبي يف عام  .2016تعترب �شركة �سنيورة من �أوىل و�أكرب �شركات �إنتاج اللحوم امل�صنعة حيث تقوم باالنتاج من خالل
ثالثة م�صانع جمهزة ب�أف�ضل التقنيات ،الأول يقع يف القد�س ال�شرقية بفل�سطني ،والثاين يقع يف املنطقة ال�صناعية للملك عبد اهلل الثاين
يف الأردن والثالث يف دبي االمارات العربية املتحدة .كما تقوم ال�شركة بانتاج العديد من �أ�صناف اللحوم املجمدة من م�صنعها يف الأردن.
م�صانع �سنيورة يف الأردن وفل�سطني حا�صلة على �شهادة �سالمة الغذاء الدولية ( )FSSC: 22000 (ISO/TS22002-1والتي متثل �أعلى
معايري �أنظمة �سالمة الغذاء املعتمدة يف العامل ،ومعتمدة من �أبرز الهيئات الدولية ،ومن �أهمها :جمعية الأغذية وامل�شروبات الأوروبية،
ورابطة الت�صنيع الأمريكية ،واملبادرة العاملية ل�سالمة الأغذية .كما حتافظ م�صانع ال�شركة يف الأردن وفل�سطني منذ العام  2014على
�شهادتي  OHSAS 18001: 2007لإدارة �أنظمة ال�سالمة وال�صحة املهنية �إ�ضافة اىل  ISO14001: 2004لإدارة انظمة البيئة� .شركة
�سنيورة �أي�ض ًا حا�صلة على �شهادة الآيزو  9001للموا�صفات واجلودة� ،إ�ضافة اىل �شهادة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية و�شهادة و�شعار
احلالل االردين ال�صادرة من م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س االردنية.
ت�س ّوق ال�شركة منتجاتها من خالل �شبكة جتار وا�سعة ،ومتاجر كبرية ومراكز ت�س ّوق يف فل�سطني والأردن وال�سعودية واالمارات وعدد من
الدول يف ال�شرق الأو�سط .كما يوجد لل�شركة فرع للتوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية و�آخر يف الإمارات العربية املتحدة ،وق�سم خا�ص
بالت�صدير لأ�سواق اخلليج وخمتلف دول امل�شرق العربي� .سنيورة هي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة عمان ( )ASE: SNRAمنذ
كانون الثاين .2012

مجلس
اإلدارة
عن أيبك
المساهمون
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة
األداء المالي
2017
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معلومات
االتصال

قطاع التجارة والتوزيع
لمحة عن األداء
المالي 2017

شركة يونيبال للتجارة العامة

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

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

مجلس
اإلدارة

�إ�ضافة اىل �سنيورة وغريها من العالمات التجارية العاملية املعروفة.
تتبع ال�شركة �أنظمة فعالة يف توزيع منتجاتها يف ال�سوق الفل�سطينية ،حا�صدة �أرقام ًا مرتفعة يف املبيعات حيث �أنها تقوم بالتوزيع من خالل
�شبكة وا�سعة النطاق تت�ضمن �ستة �آالف نقطة بيع بالتجزئة يف فل�سطني .كما متتلك يونيبال مركز توزيع رئي�سي متطور ي�صل �سعته اىل
 8100لوح حتميل جمهز ب�أعلى التقنيات العاملية يف التخزين الآمن.

عن أيبك
المساهمون
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

الرائدة في توزيع السلع االستهالكية سريعة الدوران في فلسطين

األداء المالي
2017
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معلومات
االتصال

قطاع التجارة والتوزيع
لمحة عن األداء
المالي 2017

الشركة الفلسطينية للسيارات

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

ت�أ�س�ست يف عام  1996ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية ،وقامت �أيبك باال�ستحواذ عليها يف عام  .1998ال�شركة هي املوزع احل�صري والوحيد يف
فل�سطني ل�سيارات  Hyundaiالتي ت�شمل ال�سيارات ال�صغرية وال�شاحنات وعربات النقل ،وجمموعة  Fiatو  Chryslerالتي ت�شمل �سيارات
.Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram
حتر�ص ال�شركة على تزويد عمالئها ب�أجود م�ستويات اخلدمة عن طريق توفري مراكز ال�صيانة املميزة املجهزة ب�أحدث املعدات و�أف�ضل
الكوادر من املهند�سني والفنيني امل�ؤهلني .ول�ضمان تكامل العملية بطريقة مثالية توفر ال�شركة كامل قطع الغيار الأ�صلية الالزمة مما ي�ساهم
ب�شكل �أ�سا�سي يف �إر�ضاء الزبائن وبالتايل زيادة ن�سبة املبيعات.
متتلك وتدير ال�شركة �أربعة معار�ض وثالثة مراكز �صيانة وثالثة خمازن لقطع الغيار يف �أكرب املدن الفل�سطينية ،هذا بالإ�ضافة �إىل التعامل
مع �شبكة موزعني معتمدين تغطي كافة �أنحاء فل�سطني.

مجلس
اإلدارة
عن أيبك
المساهمون
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

التم ّيز في خدمات ما بعد البيع من خالل مراكز صيانة عصرية وحديثة
األداء المالي
2017
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معلومات
االتصال

قطاع التجارة والتوزيع
لمحة عن األداء
المالي 2017

شركة التوريدات والخدمات الطبية

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

ت�أ�س�ست يف عام  1994ك�شركة م�ساهمة خا�صة وقامت �أيبك باال�ستحواذ عليها يف عام  .1998منذ ان�شائها ،حافظت �شركة التوريدات
واخلدمات الطبية على موقعها الريادي ك�إحدى �أكرب ال�شركات الفل�سطينية يف هذا املجال.
وتعترب �أكرث ال�شركات تنوع ًا يف توفري منتجات العناية الطبية يف فل�سطني ،حيث تقوم بتوزيع الأدوية ،واملعدات الطبية واملخربية ،و�أدوات
اجلراحة وال�سلع اال�ستهالكية� ،إىل ال�صيدليات وامل�ست�شفيات اخلا�صة ،واملنظمات غري احلكومية ،ووزارة ال�صحة الفل�سطينية وكربى حمالت
البيع بالتجزئة .وهي املوزع احل�صري والوحيد للعديد من املنتجات العاملية يف هذا القطاع ،مثل:

مجلس
اإلدارة

GlaxoSmithKline, Sanofi- Aventis, Merck Sharp & Dohme, Abbott International, GE Healthcare, Eli Lilly,
Beiersdorf (Nivea), Janssen, Abbott Diabetes Care, Hitachi, Nihon Kohden, B. Braun, Abbott Vascular,
Abbott Diagnostics, Trisa.

عن أيبك

.

المساهمون
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

الموزع الحصري للعديد من األدوية ومنتجات العناية

األداء المالي
2017

الصحية واألجهزة الطبية في فلسطين
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معلومات
االتصال

قطاع التجارة والتوزيع
لمحة عن األداء
المالي 2017

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

تقدم ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق �أول مراكز الت�سوق الع�صرية املتكاملة يف فل�سطني "برافو �سوبرماركت" .وتتبو�أ ال�شركة
مركز قيادي على م�ستوى جتارة التجزئة يف فل�سطني بوجود �ستة مراكز للت�سوق يف املدن الرئي�سية يف ال�ضفة الغربية ،ثالثة منها يف رام
اهلل والبرية وفرعان يف نابل�س يعترب �أحدهما الأكرب م�ساحة يف فل�سطني وفرع يف اخلليل .حتتوي مراكز برافو للت�سوق الرئي�سية يف مدينتي
البرية ونابل�س على جمموعة من املطاعم وت�ضم �أي�ض ًا مناطق داخلية خم�ص�صة لألعاب الأطفال ،وجمموعة متنوعة من املحال التجارية
واخلدمات الأخرى.

مجلس
اإلدارة
عن أيبك
المساهمون
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

أكبر شبكة سوبرماركت في فلسطين

األداء المالي
2017
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معلومات
االتصال

قطاع الخدمات
لمحة عن األداء
المالي 2017

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

ت�أ�س�ست يف عام  1996ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية وقامت �أيبك باال�ستحواذ عليها يف عام � .2000سكاي هي ال�شركة الرائدة يف جمال
الدعاية والإعالن والعالقات العامة و�إدارة احلدث يف فل�سطني .تقدم ال�شركة نطاق ًا كام ًال من احلمالت الدعائية والعالقات العامة تزيد
اخليارات املتاحة �أمام العميل ،كجزء رئي�سي يف حتديد �أهداف العمالء .وتهدف �سكاي �إىل تعزيز دور الزبائن يف ال�سوق من خالل كادرها
املتخ�ص�ص يف عدة جماالت ت�شمل الت�صميم والطباعة ،والعالقات العامة ،و�إدارة احلدث ،والرتويج ،والإعالم ،والإعالنات اخلارجية
واالت�صال الرقمي.

مجلس
اإلدارة
عن أيبك
المساهمون
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

الرائدة في مجال الدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث

األداء المالي
2017
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معلومات
االتصال

قطاع الخدمات
لمحة عن األداء
المالي 2017

الشركة العربية للتأجير التمويلي

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

�أ�س�ستها �أيبك يف العام  2014ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية ،ويرتكز ن�شاطها يف جمال الت�أجري التمويلي ل�سيارات Hyundai, Jeep, Fiat

.Dodge, Chrysler, Alfa Romeo
تتطلع ال�شركة اىل تو�سيع نطاق �أعمالها وخدماتها م�ستقب ًال لت�شمل الت�أجري التمويلي للمعدات والآالت� ،إ�ضافة اىل تطوير حلول مبتكرة يف
جمال الت�أجري التمويلي .وت�سعى ال�شركة على الدوام لأن تكون رائدة يف جمال عملها وتقدمي خدمات مميزة للعمالء.

مجلس
اإلدارة
عن أيبك
المساهمون
استثمارات
أيبك

تطوير حلول مبتكرة في مجال التأجير التمويلي
المسؤولية
االجتماعية
األداء المالي
2017
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017

استثمارات أخرى (كما بتاريخ )2017/12/31
ا�سم ال�شركة

نوع اال�ستثمار

عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

�شركة فل�سطني للطاقة*

�أ�سهم

186,364

%4.55

�شركة فل�سطني لتوليد الطاقة

�أ�سهم

800,000

%4.00

بنك فل�سطني

�أ�سهم

5,093,244

%2.55

مجلس
اإلدارة

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

عن أيبك

التوجهات المستقبلية

المساهمون

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

استثمارات
أيبك

المسؤولية اإلجتماعية

المسؤولية
االجتماعية
األداء المالي
2017
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والتزام دائم
المسؤولية االجتماعية ...دو ٌر فاعل،
ٌ
أيبك تستثمر  %7من صافي أرباحها للعام
 2017في المسؤولية االجتماعية بقيمة
بلغت  1.2مليون دوالر أمريكي
حر�صت �أيبك منذ ت�أ�سي�سها على لعب دور فاعل يف املجتمعات التي تعمل بها .وتتمثل ا�سرتاتيجية �أيبك ور�ؤيتها يف جمال
امل�س�ؤولية االجتماعية باال�ستثمار يف قطاعات التعليم وال�صحة وامل�شاريع الريادية وال�شباب� ،إ�ضافة �إىل دعم وم�ساندة امل�ؤ�س�سات
االجتماعية واخلريية والإن�سانية والثقافية .وتركزت �سيا�سة �أيبك يف ال�سنوات الأخرية على عقد �شراكات ا�سرتاتيجية متو�سطة
اىل طويلة املدى مع امل�ؤ�س�سات التي تلعب دور ًا فاع ًال يف املجتمع من �أجل م�ساعدتها على �أداء ر�سالتها .وقد بلغ جممل الدعم
املقدم يف العام  2017من �أيبك وجمموعة �شركاتها  1.2مليون دوالر �أمريكي ،ما ن�سبته  %7من �صايف �أرباح ال�شركة.

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

قرى األطفال  SOSفلسطين
تقوم �أيبك بدعم قرى الأطفال  SOSفل�سطني منذ عدة �سنوات مل�ساندتها يف �أداء ر�سالتها الإن�سانية الهادفة الحت�ضان ورعاية وتعليم الأطفال الذين
فقدوا رعايتهم الأ�سرية واملجتمعية .كما خ�ص�صت �أيبك منذ العام  2016وملدة ثالث �سنوات  2018-2016متويل لرعاية عائلة مكونة من ثمان �أطفال
يف قرى االطفال  SOSفل�سطني يف مدينة بيت حلم.
وخ�ص�صت �أيبك �أي�ض ًا منذ العام  2016متويل ثاين ملدة ثالث �سنوات  2018-2016لربنامج "التعليم من �أجل م�ستقبل �أف�ضل" ليتمكن طالب قرى
الأطفال  SOSفل�سطني من احل�صول على تعليم جيد ونوعي يف املدار�س.
�ضم �أطفال القرية وم�شرفاتهم وعدد من الإداريني.
وي�شمل دعم �أيبك �أي�ضا جماالت �أخرى مادية ومعنوية كان �أحدها �إقامة حفل �إفطار رم�ضاين َّ
وتخلل حفل الإفطار توزيع الهدايا على الأطفال وفعاليات ترفيهية متنوعة �أ�ضفت �أجواء املرح وال�سعادة يف قلوب الأطفال.
قرى الأطفال  SOSهي منظمة دولية تعمل يف اكرث من  134دولة حول العامل ،ت�سعى �إىل توفري الرعاية ال�شاملة والآمنة للأطفال الذين فقدوا والديهم
وللأطفال الذين هم حتت خطر فقدان الرعاية الأ�سرية ليعي�شوا �ضمن جو �أ�سري ُمب يف بيوت القرى .وكما تقدم الرعاية والدعم للأ�سر الفقرية
واملفككة مل�ساعدتها يف حماية �أطفالها وبناء قدراتهم ورعايتهم من خالل توفري الدعم التعليمي وال�صحي والنف�سي واالجتماعي حليلولة دون فقدان
الأطفال لرعايتهم الأ�سرية.
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017
كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
مجلس
اإلدارة

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

عن أيبك
المساهمون

جمعية إنعاش األسرة

جبل النجمة للتأهيل
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

خ�ص�صت �أيبك دعم ا�سرتاتيجي ملركز جبل النجمة للت�أهيل لثالث �سنوات  ،2019-2017وي�أتي هذا الدعم بهدف م�ساعدة املركز يف �أداء ر�سالته
الإن�سانية يف جمال ت�أهيل ذوي الإعاقة الذهنية وتدريبهم ودجمهم يف املجتمع .ويعك�س اهتمام �أيبك بت�أهيل ه�ؤالء الأفراد �إميان ال�شركة بتكاف ؤ�
الفر�ص واحرتام الآخر والدفاع عن حقوق الإن�سان.
كما ومت تخ�صي�ص وظائف لذوي االحتياجات اخلا�صة يف املجموعة ،حيث مت توظيف �شخ�صني من مركز جبل النجمة يف ق�سم املعاجلة/مل�صقات
الأ�صناف يف مركز التوزيع الرئي�سي يف يونيبال.
ومركز جبل النجمة للت�أهيل يف فل�سطني هو �أحد امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف ت�أمني حياة كرمية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية عرب تقدمي خدمات
الت�أهيل والتدريب والدمج والتوعية والتفعيل املجتمعي على �أ�سا�س املحبة والكرامة والعدالة وامل�ساواة .يدير املركز �أربعة برامج هي برنامج احل�ضانة
املدجمة وبرنامج املدر�سة وبرنامج التدريب املهني وبرنامج العمل املجتمعي .ويقدم �أي�ضا برامج تخ�ص�صية كالعالج الطبيعي وعالج النطق والفن
والريا�ضة واملو�سيقى والدراما والدعم النف�سي االجتماعي للأ�شخا�ص ذوي االعاقة و�أهاليهم .ويعمل املركز مع حوايل � 190شخ�ص من ذوي الإعاقة
الذهنية من كافة الأعمار.

األداء المالي
2017
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تقوم �أيبك بتقدمي دعم ا�سرتاتيجي جلمعية �إنعا�ش الأ�سرة منذ العام  2016يف �إطار اتفاقية ملدة ثالث �سنوات  2018-2016مل�ساعدتها على �أداء
ر�سالتها الوطنية واالجتماعية والإن�سانية.
�إ�ضافة اىل ذلك ،قامت �أيبك يف العام  2017بالتربع ل�صالح اجلمعية ب�سيارة من نوع  Hyundai H1حيث �ستكون ال�سيارة خم�ص�صة لبيت اليتيمات
يف اجلمعية.
جمعية �إنعا�ش الأ�سرة هي جمعية خريية تنموية غري ربحية ،ت�أ�س�ست يف مدينة البرية ،فل�سطني عام  1965مببادرة قادتها جمموعة من الن�ساء
الفل�سطينيات املتطوعات ،واعتمدت اجلمعية يف هيئتها الإدارية الن�سائية على العمل التطوعي لتحقيق �أهدافها الوطنية ،عالوة على فريق عملها
والذي يزيد عن  100كادر لتحقيق هذه الأهداف بكافة جوانبها االجتماعية والإن�سانية والثقافية واالقت�صادية لل�شعب الفل�سطيني خا�صة يف جمال
متكني املر�أة الفل�سطينية وت�أهيلها مبهنة متكنها من �أداء دور بارز يف التنمية املجتمعية و�إعانة �أ�سرتها بفعالية وكفاءة ،واحلفاظ على الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني من ال�ضياع واالنتحال وال�سرقة� ،إ�ضافة اىل االهتمام بالطفل والعناية به باعتباره �أمل الأمة وم�ستقبلها.
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017
كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
مجلس
اإلدارة

دعم األيتام واألسرة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

الشباب والتعليم

عن أيبك
المساهمون

مؤسسة دار الطفل العربي -القدس

جمعية عطاء فلسطين الخيرية
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

قامت �أيبك يف العام  2017بدعم جمعية عطاء فل�سطني اخلريية حيث مت تخ�صي�ص الدعم لربامج اجلمعية يف قطاع غزة.
جمعية عطاء فل�سطني اخلريية هي جمعية غري ربحية ،غري �سيا�سية ،غري حكومية وغري حزبية ،ت�أ�س�ست يف العام  2003وتعمل يف غزة والقد�س
وقرى ال�ضفة الغربية املهم�شة .وتهدف اىل م�ساعدة ومتكني وت�أهيل الفقراء والأ�سر الفل�سطينية املحتاجة وت�ستهدف الأطفال والن�ساء والأ�سر املحتاجة
والأيتام .تعمل اجلمعية على ثالثة برامج :الربامج الإغاثية من خالل توزيع ال�سالل الغذائية واحلقائب املدر�سية والقرطا�سية واملالب�س .وبرنامج
التمكني االقت�صادي من خالل تنفيذ م�شاريع الإنارة بالطاقة ال�شم�سية وترميم املنازل الغري �صاحلة لل�سكن وم�شاريع التمكني االقت�صادي لل�شباب
واال�سر امل�ستورة� .إ�ضافة اىل الربامج الثقافية من خالل جتهيز ورعاية مكتبات الأطفال النموذجية وحمالت الت�شجيع على القراءة وتنظيم املخيمات
ال�صيفية.
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قامت �أيبك يف العام  2017باطالق دعم ا�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة دار الطفل العربي ملدة خم�س �سنوات  ،2021-2017حيث تقدم �أيبك منح تعليمية لـ
 20فتاة متميزة تدر�س يف مدر�سة دار الطفل العربي يف القد�س.
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة دار الطفل العربي يف مدينة القد�س يف العام  1948من قبل املرحومة ال�سيدة هند احل�سيني الرائدة يف العمل التطوعي واالجتماعي.
وهي من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف العمل املجتمعي يف مدينة القد�س حيث ت�شمل خدماتها قطاعات التعليم ورعاية االيتام والرتاث والثقافة .حيث تدير
وت�شرف على مدر�سة دار الطفل العربي الثانوية واملنزل الداخلي للطالبات اليتيمات ومن ذوي احلاجة االجتماعية .كما تدير مركزين ثقافيني هما
متحف الرتاث الفل�سطيني ودار �إ�سعاف الن�شا�شيبي للثقافة والفنون والآداب.
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017

"وفر يل برنامج الدرا�سات الثنائية فر�صة التعرف
اىل عامل �إدارة الأعمال عن كثب ومكنني من �إكت�ساب
وتطبيق املهارات الإدارية املختلفة .خالل الفرتات
التدريبية اكت�سبت العديد من املهارات مثل :الدقة يف
العمل وااللتزام يف املواعيد والقدرة على �إمتام مهمات
خمتلفة يف ذات الوقت وكيفية التعامل الأ�شخا�ص
وكيفية ا�ستخدام برامج احلا�سوب املختلفة .جميع هذه
املهارات �ساعدتني لأن �أ�صبح �أف�ضل وكذلك زادت من
ثقتي بنف�سي� ،أنا مت�أكدة �أين �س�أكون �إدارية ناجحة يف
امل�ستقبل”.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

�آية دعدوع
كلية �إدارة الأعمال� -شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية

مجلس
اإلدارة

الشباب والتعليم

الشباب والتعليم

عن أيبك
المساهمون

الدراسات الثنائية -جامعة القدس

المدرسة الصناعية الثانوية  -القدس /جمعية لجنة اليتيم العربي
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

قامت �أيبك يف العام  2017باطالق دعم ا�سرتاتيجي للمدر�سة ال�صناعية الثانوية يف القد�س حيث تقدم �أيبك منح تعليمية لـ  25طالب ًا يف املدر�سة
يف املجال املهني والتقني يف جماالت متعددة منها اوتوميكاترونيك�س ال�سيارات واخلراطة ،والتدفئة املركزية والتكييف والنجارة و�صناعة الأثاث،
وتكنولوجيا االت�صاالت ،و�صيانة الأجهزة اخللوية و�أجهزة احلا�سوب وال�شبكات ،والتمديدات الكهربائية.
ت�أ�س�ست املدر�سة ال�صناعية الثانوية – القد�س يف العام  1965من قبل جمعية جلنة اليتيم العربي ومت جتهيزها باملعدات والو�سائل التعليمية والتدريبية
املتميزة .منذ الت�أ�سي�س ،كانت ر�ؤية اجلمعية واملدر�سة هي امل�ساهمة يف بناء جمتمع فل�سطيني منتج �صناعي ًا تت�ساوى فيه فر�ص التعليم الأكادميي
واملهني ،ويتمتع ال�شباب فيه ب�إمكانية تلقي التعليم املهني املالئم والهادف لرفع كفاءتهم املهنية� ،سع ًيا باجتاه بناء االقت�صاد الفل�سطيني وتنميته.
لتحقيق ذلك ،ت�سعى اجلمعية واملدر�سة �إىل توفري تعليم وتدريب مهني عايل اجلودة يتنا�سب واحتياجات �سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف رفع
ن�سبة عمالة ال�شباب من خالل رفد �سوق العمل املحلي والإقليمي باخلربات املهنية امل�ؤهلة ،ودفع عجلة االقت�صاد من خالل بناء �شراكة حقيقية وفاعلة
مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص و�سوق العمل ،كم�ؤ�س�سة رائدة يف قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني يف القد�س وفل�سطني ،بحيث تكون قابلة للتطور،
و�صو ًال للتنمية االقت�صادية االجتماعية امل�ستدامة.
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تقدم �أيبك دعمها لربنامج الدرا�سات الثنائية التابع جلامعة القد�س منذ العام  2016وذلك من خالل ا�ست�ضافة ثالثة ع�شر طالب/ة خالل درا�ستهم
يف ثالث جماالت للربنامج وهي الهند�سة الكهربائية وتكنولوجيا املعلومات و�إدارة الأعمال حيث يح�صل الطلبة على فر�صة تدريب عملي يف ال�شركات
التابعة لأيبك خالل درا�ستهم اجلامعية ملدة �أربع �سنوات.
الدرا�سات الثنائية" هو النظام الدرا�سي الأول من نوعه يف فل�سطني والذي يجمع بني الدرا�سة النظرية والتطبيق العملي� .أطلقت جامعة القد�س
"الدرا�سات الثنائية" يف عام  2015بتمويل من احلكومة الأملانية من خالل م�ؤ�س�سة التعاون الأملاين ( .)GIZوقد �صممت "الدرا�سات الثنائية"
للم�ساهمة يف رفع امل�ستوى املهني لدى ال�شباب الفل�سطيني وتوفري فر�ص عمل جيدة للطالب بعد تخرجهم ،وج�سر الفجوة بني خمرجات التعليم
الأكادميي واحتياجات ومتطلبات �سوق العمل الفل�سطيني .يتم تطبيق "الدرا�سات الثنائية" على غرار التجربة الأملانية ،وتعتمد على حتقيق التكامل
بني الدرا�سة وربط الطالب يف بيئة العمل منذ اليوم الأول من التحاقه بالدرا�سة ،حيث يوفر للطالب فر�صة التعلم يف جامعة القد�س والتطبيق العملي
يف �إحدى ال�شركات الفل�سطينية املتخ�ص�صة ال�شريكة منا�صفة على مدار �سنوات البكالوريو�س.
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017
كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
مجلس
اإلدارة

الشباب والتعليم

الشباب والتعليم

عن أيبك
المساهمون

كينغز أكاديمي

برنامج محاكاة التداول -بورصة فلسطين
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

تقدّم �أيبك رعايتها احل�صرية مل�سابقة حماكاة التداول املنظمة من قبل بور�صة فل�سطني منذ العام � 2014إميان ًا من �أيبك ب�أهمية دعم قطاع التعليم
ومتكني ال�شباب وتعزيز قدراتهم وت�سليحهم باملهارات الالزمة حلياتهم العملية م�ستقب ًال وكجزءٍ ال يتجز أ� من ر�سالة �أيبك التنموية يف املجتمع
الفل�سطيني.
مت ّثل م�سابقة "حماكاة التداول" التي ت�ستهدف طلبة كليات االقت�صاد والتجارة يف اجلامعات الفل�سطينية �أداة تعليمية تطبيقية ت�ستهدف تطوير
املهارات العملية لطلبة اجلامعات يف جمال اال�ستثمار بالأ�سهم متهيد ًا لدخولهم معرتك احلياة العملية بعد التخرج .وتُع ّد امل�سابقة الأوىل من نوعها
على م�ستوى اجلامعات الفل�سطينية ،فهي توفر بيئة افرتا�ضية مغلقة لتداول الأ�سهم املدرجة حتاكي بيئة التداول احلقيقية يف البور�صة الفل�سطينية،
وتتيح للطلبة امل�شاركني ربط اجلوانب النظرية يف درا�ستهم اجلامعية باجلوانب التطبيقية والعملية امل�صاحبة لعملية اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات
املدرجة بالبور�صة .وانطلقت امل�سابقة يف دورتها الأوىل يف عام  2008مب�شاركة ثالثة جامعات ،والآن ت�شارك يف امل�سابقة  13جامعة من جميع
حمافظات فل�سطني ،وقد ا�ستفاد من امل�سابقة لغاية الآن �أكرث من  2,100طالب/ة .وتقوم �أيبك يف كل عام بامل�شاركة يف حفل توزيع اجلوائز وت�سليم
�شهادات امل�شاركة على الطلبة خالل حفل خا�ص تنظمه بور�صة فل�سطني.
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تقوم �أيبك بتقدمي الدعم للطلبة املميزين من فل�سطني للدرا�سة يف كينغز �أكادميي يف الأردن منذ العام .2014
كينغز �أكادميي هي مدر�سة داخلية ويومية م�ستقلة وغري ربحية مت افتتاحها يف �صيف عام  2007يف مادبا بالأردن .تت�ألف من �ستة �صفوف درا�سية
أمريكي
منهاج
خمتلطة متتد من ال�صف ال�سابع �إىل الثاين ع�شر .تلتزم كينغز �أكادميي بتهيئة تعليم �شامل ي�ؤهل للمرحلة اجلامعية من خالل ٍ
درا�سي � ٍ
ٍ
للمرحلتني املتو�سطة والثانوية ،وكذلك من خالل برنامج الأن�شطة املرافقة للمنهاج يف الريا�ضة والفنون وخدمة املجتمع �ضمن بيئة �سكنية �سليمة
و�صحية .ويلتحق يف كينغز �أكادميي حالي ًا  667طالب ًا وطالبة من الأردن ومن  31دولة �أخرى من العامل.
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017
كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
مجلس
اإلدارة

الشباب والتعليم

الشباب والتعليم

عن أيبك
المساهمون

مؤسسة محمود عباس

استثمارات
أيبك

ا�ستمرت �أيبك بتقدمي منح درا�سية للطلبة الفل�سطينيني يف لبنان من خالل م�ؤ�س�سة حممود عبا�س منذ العام .2015
م�ؤ�س�سة حممود عبا�س هي جمعية خريية غري ربحية م�سجلة يف فل�سطني ولبنان ،ت�أ�س�ست عام  ،2011وتعمل على م�ساعدة الالجئني الفل�سطينيني يف
ال�شتات وخ�صو�ص ًا خميمات لبنان نظر ًا للأو�ضاع ال�صعبة التي يعي�شونها من خالل ثالثة برامج :برنامج الطالب املخ�ص�ص لتقدمي منح للطلبة حيث
أ�سري والذي يقدم م�ساعدات مالية رمزية اىل ما يزيد عن � 300أ�سرة،
ا�ستفاد من الربنامج لتاريخه حوايل  2500طالب/ة ،وبرنامج التكافل ال ّ
وبرنامج متكني ال�شباب والذي يهدف اىل تعزيز وتطوير قدرات الطلبة وت�أهيلهم لدخول �سوق العمل من خالل تقدمي دورات يف جماالت خمتلفة.

إنجاز فلسطين

المسؤولية
االجتماعية

توا�صل �أيبك دعمها امل�ستمر مل�ؤ�س�سة �إجناز فل�سطني منذ العام  2007على امل�ستويني املادي والعيني من خالل كوادر املجموعة العاملة يف �شركاتها
التابعة كمتطوعني يف م�ؤ�س�سة �إجناز.
�إجناز فل�سطني هي م�ؤ�س�سة فل�سطينية م�ستقلة يديرها ويرعاها نخبة من ال�شركات الفل�سطينية ،وهي ع�ضو يف م�ؤ�س�سة
 Junior Achievement Worldwideالتي ت�أ�س�ست عام  ،1919وتهدف �إجناز �إىل تعزيز الفر�ص االقت�صادية لل�شباب الفل�سطيني عن طريق
تقدمي �سل�سلة دورات تعليمية اقت�صادية ذات طابع عملي من خالل املدار�س واجلامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع اخلا�ص يتم من
خاللها ت�أهيلهم لدخول معرتك احلياة وعامل الأعمال ،كما تو�ضح لهم عملي ًا كيفية تفعيل الرثوة املعرفية وادارتها.

منحة أيبك ألبناء موظفيها

األداء المالي
2017

تقوم �أيبك كل عام بتقدمي منحة جامعية كاملة وملدة �أربع �سنوات لأبناء موظفيها احلا�صلني على �أعلى املعدالت يف الثانوية العامة يف اجلامعات
الفل�سطينية �أو الأردنية.
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معلومات
االتصال
لمحة عن األداء
المالي 2017
كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
مجلس
اإلدارة

الشباب والقيادة والريادة

الشباب والقيادة والريادة

عن أيبك
المساهمون

غزة سكاي جيكس

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية -مفتاح
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

عقدت �أيبك �شراكة ا�سرتاتيجية مع مفتاح ملدة ثالث �أعوام  2019-2017لدعم برنامج "تقوية القيادات الفل�سطينية ال�شابة" الذي ُيعنى بتمكني
وبناء قدرات القيادات ال�شابة وتعزيز دورها على جميع امل�ستويات لتعلب دور ًا م�ؤثر ًا يف عملية التنمية امل�ستدامة.
مفتاح هي م�ؤ�س�سة وطنية غري ربحية ت�أ�س�ست يف القد�س يف عام  ،1998ت�سعى �إىل ن�شر مبادئ الدميقراطية واحلكم ال�صالح فيما بني املكونات
العديدة للمجتمع الفل�سطيني؛ وهي ت�سعى كذلك �إىل �إ�شغال الر�أي العام املحلي والعاملي والدوائر الر�سمية بالق�ضية الفل�سطينية .ولتحقيق هذه الغاية،
تتبنى مفتاح �آليات احلوار الن�شط واملع َّمق ،والتدفق احلر للمعلومات والآراء ،عالوة على الت�شبيك املحلي والدويل .و�أحد �أهدافها اال�سرتاتيجية هي
تعزيز احلكم ال�صالح يف فل�سطني من خالل تعزيز م�شاركة الن�ساء وال�شباب يف و�ضع ال�سيا�سات واتخاذ القرار من خالل متكني امل�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء اوالقيادات ال�شابة للم�شاركة يف االنتخابات املحلية والوطنية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة (كمر�شحني وكناخبني) ودعم الن�ساء وال�شباب
لتويل حقائب امل�س�ؤولية لالنخراط يف يف العمل ال�سيا�سي واحلياة العامة.
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�أعلنت �أيبك عن دعم ا�سرتاتيجي ملدة ثالث �سنوات 2019-2017

لغزة �سكاي جيك�س وهو مركز للتكنولوجيا والتعليم يدعم رواد الأعمال ومطوري

الربجميات يف غزة ،فل�سطني.
تعد غزة �سكاي جيك�س �أف�ضل مكان للعمل اجلماعي ،و �أبرز م�سرعة ما قبل اال�ستثمار ،ومركز للتعليم التكنولوجي بقطاع غزة .مهمتها بناء بيئة
تكنولوجية يف فل�سطني ميكنها التناف�س عاملي ًا يف جماالت العمل احلر على االنرتنت ،والعمل بعقود خارجية ،وال�شركات التقنية النا�شئة التي توفر
فر�ص عمل ب�أجور عالية .جتمع غزة �سكاي جيك�س �أ�صحاب العمل احلر على االنرتنت ،امل�صممني ،املطورين ،وم�ؤ�س�سي ال�شركات النا�شئة حتت �سقف
واحد .يت�شارك اجلميع االفكار� ،صياغة الكود ،ويبنون م�ستقب ًال �أف�ضل عن طريق بيع ال�سلع واخلدمات على االنرتنت .يف عام � 2017ساهمت غزة
�سكاي جيك�س يف توفري � 200ألف دوالر مابني ا�ستثمارات و�أرباح ،حيث عملت على تدريب وتعليم اكرث من � 1000شخ�ص يف جماالت التكنولوجيا
وادارة الأعمال ،كما جنحت يف ت�سهيل ا�ستالم ال�شركات الفل�سطينية لأموالهم عن طريق االنرتنت.
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قامت �أيبك بدعم الأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال  2017يف فل�سطني ،حيث تويل �أيبك �أهمية لال�ستثمار يف جيل ال�شباب الفل�سطيني وت�شجيع الريادة
للم�ساهمة يف بناء جيل يت�سلح مبهارات قيادية و�ضرورية ت�ؤهله خلو�ض معرتك احلياة العملية ،قادر على اتخاذ القرارات ال�صحيحة ،وذات توجه
ايجابي لتحويل الفكرة اىل واقع ملمو�س واال�ستمرار على امل�ستويات املحلية والإقليمية.
وكانت �أيبك �أي�ض ًا ع�ضو يف جلنة التحكيم لتقييم امل�شاريع الريادية املقدمة من خالل م�سابقة " "Get in the Ringوهي م�سابقة عاملية تُقام يف
�أكرث من  70دولة على م�ستوى العامل ،وتتيح للم�شاركني وامل�شاريع النا�شئة والواعدة من�صة للتوا�صل مع اجلمهور امل�ستهدف مبا يف ذلك امل�ستثمرين
وال�شركاء .وتناف�س امل�شاركون من خالل عر�ض املهارات واخلربات الإدارية ،والإجنازات وما حققه على م�ستوى املبيعات والإيرادات ،والعمالء،
وال�شراكات �أو اال�ستثمارات املحتملة.
ويعد �أ�سبوع الريادة العاملي من املنابر الهامة لدعم ال�شباب وتو�سيع مداركهم فيما يتعلق باالبتكار وريادة الأعمال .كما �أنه ي�ساهم يف التنمية
االقت�صادية يف فل�سطني من خالل دعم منو ال�شركات النا�شئة وم�ساعدتها على التوا�صل مع امل�ستثمرين.
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تقوم �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية التابعة لأيبك بتقدمي الدعم ملركز احل�سني لل�سرطان يف الأردن منذ �سنوات.
مركز احل�سني لل�سرطان هو مركز ال�سرطان الرائد على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،حيث يوفر �آخر ما تو�صل �إليه العلم من �سبل الرعاية ال�شمولية
للمر�ضى الأطفال والكبار امل�صابني بجميع �أنواع ال�سرطانات .املركز ُمعتمد من ِقبل اللجنة امل�شرتكة الدولية " "JCIكمركز متخ�ص�ص يف عالج
ال�سرطان ب�صورة حمددة ،ليكون بذلك املركز الوحيد يف الدول النامية احلا�صل على هذا ال�شرف الطبي.
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الم ّ
طلع  -القدس
مستشفى األوغستا فيكتوريا ُ /

شبكة مستشفيات القدس الشرقية
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية
األداء المالي
2017

قامت �أيبك يف العام  2017بتقدمي الدعم ل�شبكة م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية يف �سياق مهمة ال�شبكة يف دعم املر�ضى الفقراء واملهم�شني غري امل�ؤمنني
�صحي ًا يف القد�س ال�شرقية.
�أ�س�ست �شبكة م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية يف العام  ،1997ر�ؤية ا�سرتاتيجية تهدف �إىل توحيد امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف القد�س ال�شرقية وت�ؤكد دورها
الهام �ضمن النظام ال�صحي الفل�سطيني .وتت�ألف ال�شبكة من �ستة م�شايف ،وهي :م�ست�شفى جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية ،م�ست�شفى الأوغ�ستا
فكتوريا (املطلع) ،م�ست�شفى �سانت جونت للعيون ،م�ست�شفى مار يو�سف (الفرن�ساوي) ،م�ست�شفى جمعية الهالل الأحمر ،وم�ؤ�س�سة الأمرية ب�سمة
بالقد�س.
تقدم ال�شبكة خدمات طبية متميزة وذات جودة عالية من خالل تطبيق معايري احلفاظ على �سالمة املري�ض وفق ًا ل�شهادتي املوا�صفات الدولية
( ،)JCI, ISOوت�شمل عالج املر�ضى و�إجراء العمليات التي ال تتوفر يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وي�شكل املر�ضى املحولون من ال�ضفة الغربية وغزة
�أكرث من  %70من املر�ضى الذين يتلقون العالج يف هذه امل�شايف .متثل م�شايف ال�شبكة املركز الرئي�سي للتدريب يف فل�سطني ،وت�ستقبل ب�شكل �سنوي
�أكرث من  150طبيب ًا مقيم ًا يتم تدريبهم ملدة ترتاوح بني �سنتني و�ست �سنوات يف  12تخ�ص�ص� ،إىل جانب املئات من طلبة كليات الطب والتمري�ض
واملختربات الفنية.
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قامت �أيبك يف العام  2017بدعم مبادرة "البا�ص" وهي خدمة �إن�سانية يف م�ست�شفى الأوغ�ستا فكتوريا /املُ َّطلع ملر�ضى غزة ومرافقيهم .البا�ص جمهز
ومعد ب�أحدث التقنيات واملقاعد التي تخدم وتوفر الراحة جلميع املر�ضى وب�شكل خا�ص ذوي االعاقة ،ويراعي و�ضعهم ال�صحي ،خا�صة بعد خروجهم
من جل�سات العالج .جاءت فكرة البا�ص للتخفيف عن معاناة �أهل غزة التكلفة املادية وعناء التنقل يف املوا�صالت العامة من امل�ست�شفى اىل مكان
اقامتهم بفندق جبل الزيتون-قرب امل�ست�شفى -وبالعك�س .علم ًا ب�أن للبا�ص دوره الهام يف الرتفيه عن املر�ضى ال�صغار والكبار ومرافقيهم بحيث
ي�أخذهم للأماكن املقد�سة والرتفيهية بالقد�س.
م�ست�شفى الأوغ�ستا فكتوريا /املُ ّطلع من �أهم �أع�ضاء �شبكة م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية ،و�أحد �أكرب م�شاريع االحتاد اللوثري العاملي� ،أُ�س�س يف العام
 ،1950وهو امل�ست�شفى الوحيد الذي يتلقى فيه املر�ضى من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة العالج الإ�شعاعي ،واملركز الوحيد يف فل�سطني لعالج الأطفال
مر�ضى غ�سيل الكلى .وقد ح�صل امل�ست�شفى على �شهادة  ،ISOفيما كان من �أوائل م�ست�شفيات القد�س ال�شرقية احلا�صلة على �شهادة .JCI
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تقوم �أيبك بدعم القطاع الثقايف يف فل�سطني منذ �سنوات للم�ساهمة يف احلفاظ على املوروث الثقايف الفل�سطيني وت�شجيع الإبداع الثقايف والفني بني
ال�شباب وم�ساعدة امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال على �أداء ر�سالتها الوطنية.
ويف هذا الإطار ،قامت �أيبك خالل العام  2017برعاية مهرجان فل�سطني الدويل والذي عقدت فعالياته يف عدة مدن فل�سطينية هي رام اهلل وغزة
وجنني ونابل�س.

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
استثمارات
أيبك

تدعم �أيبك فرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية منذ العام  2016يف �إطار �شراكة ا�سرتاتيجية لثالثة �أعوام .2018-2016
وفرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية هي ج�سم فني م�ستقل ،غري ربحي ،يعتمد بالأ�سا�س على جهود املتطوعني� ،أ�س�ست عام  1979بجهود جمموعة
من الفنانني والفنانات الواعدين .منذ ذلك احلني ،توجت "فرقة الفنون" كرائدة للرق�ص ال�شعبي الفل�سطيني ،فقدمت �أكرث من  1500عر�ض حملي
ودويل ،و�أنتجت  15عمل فني راق�ص بالإ�ضافة لع�شرات اللوحات ،وح�صدت يف م�سريتها العديد من اجلوائز الأوىل و�شهادات التقدير املميزة من
مهرجانات حملية ودولية .تقدم الفرقة الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،الغنائي والراق�ص ،بر�ؤية خا�صة بها يجمع ما بني الأ�صالة واحلداثة ،فتعمل من
خالله على تطوير الفنون الأدائية يف فل�سطني ،للإ�سهام بحماية وتطوير الهوية الثقافية الفل�سطينية ،وتعزيز روح االنتماء والتعبري والإبداع والعمل
اجلماعي.
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برنامج عين على فلسطين االقتصادي على فضائية  CNBCعربية
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تقوم �أيبك برعاية برنامج "عني على فل�سطني" االقت�صادي والذي مت �إطالقه يف �شهر ت�شرين الثاين من العام  2017على ف�ضائية  CNBCعربية من
منطلق �أهمية امل�ساهمة يف تغيري ال�صورة النمطية عن االقت�صاد الفل�سطيني بني جمتمع الأعمال وو�سائل الإعالم العربية والرتويج لفر�ص اال�ستثمار
الكامنة فيه من خالل ابراز ق�ص�ص النجاح الفل�سطينية عرب قناة متخ�ص�صة يف املجال االقت�صادي و�ش�ؤون املال والأعمال يف ال�شرق الأو�سط.
ويهدف برنامج عني على فل�سطني على و�ضع الن�شاط االقت�صادي الفل�سطيني على خارطة �أجندة الأعمال العربية ويعر�ض بواقع �أ�سبوعي ويت�ضمن
�أبرز التطورات االقت�صادية والإخبارية �إ�ضافة اىل تداوالت بور�صة فل�سطني و�أخبار ال�شركات املدرجة فيها وق�ص�ص جناح فل�سطينية ولقاءات مع
�شخ�صيات اقت�صادية ور�سمية ،كما يتناول الربنامج يف جعبته فقرات حول ق�ضايا ان�سانية واجتماعية.

مركز يابوس الثقافي
استثمارات
أيبك
المسؤولية
االجتماعية

وقعت �أيبك �إتفاقية �شراكة ثقافية ا�سرتاتيجية مع مركز يابو�س لثالثة �أعوام  2019-2017مل�ساندة املركز يف �أداء ر�سالته الهادفة اىل �إحياء احلياة
الثقافية يف القد�س.
يف خطوة �أوىل لإعادة احلياة الثقافية للمدينة التاريخية يبو�س ،الإ�سم الأول للقد�س  ،دعا الفنان �سهيل خوري يف العام  1995جمموعة من املثقفني
والفنانني واملهتمني اىل �إن�شاء م�ؤ�س�سة ثقافية حملت ا�سم «م�ؤ�س�سة يبو�س» .وبعد عدة �أعوام من العمل قامت م�ؤ�س�سة يبو�س با�ستئجار �سينما القد�س
�سابق ًا ،يف �شارع الزهراء .وبعد ترميم �سينما القد�س مت افتتاح مركز يبو�س الثقايف لكي ي�ساهم بدوره يف تلبية حاجات فئات و�شرائح و�أعمار خمتلفة
يف املجتمع ،والعمل على احلفاظ على الهوية الوطنية الفل�سطينية وانعا�ش احلياة الثقافية يف القد�س .من خالل تنظيم برامج فنية وثقافية متعددة
وم�ستمرة خالل العام.
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كما قامت �أيبك و�شركاتها التابعة يف العام  2017بتقدمي الدعم املادي والعيني لعدد �آخر من امل�ؤ�س�سات نذكر منها:

•احتاد ال�صناعات الفل�سطينية
•جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا
•بلدية بيتونيا
•مراكز ونوادي ريا�ضية و�شبابية وثقافية
•عدد من امل�ؤ�س�سات التي تعمل على زيادة الوعي العام على امل�ستوى العاملي حول اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية يف فل�سطني.
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�شهد عام  2017منو ًا يف الإيرادات بن�سبة  %12.6مقارنة مع العام  2016حيث بلغت الإيرادات  683.74مليون دوالر �أمريكي يف العام  ،2017فيما
�شهدت م�صاريف املجموعة ارتفاع ًا بن�سبة %6.8عن العام املا�ضي.
وقد �شهدت �أرباح املجموعة قبل ال�ضرائب والفوائد واال�ستهالكات ( )EBITDAحت�سن ًا بن�سبة  %26.8عن العام  2016حيث بلغت  38.9مليون دوالر
�أمريكي يف العام .2017
وعليه ف�إن �صايف �أرباح املجموعة بعد ال�ضرائب (�شاملة حقوق غري امل�سيطرين) قد حققت منو ًا ملحوظ ًا بن�سبة  %46.2مقارنة مع العام ال�سابق ،حيث
بلغت  17.46مليون دوالر �أمريكي يف العام � .2017أما �صايف الأرباح العائدة مل�ساهمي �أيبك فقد �شهدت منو ًا بن�سبة  %44.7مقارنة بالعام املا�ضي
حيث بلغت  11.93مليون دوالر �أمريكي يف العام .2017
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بلغت قيمة موجودات ال�شركة  356.5مليون دوالر �أمريكي يف نهاية عام  2017بزيادة ن�سبتها  %8.1عن العام  ،2016حيث بلغت قيمة املوجودات
املتداولة منها  201.5مليون دوالر �أمريكي �أي بزيادة ن�سبتها  %7.6عن العام .2016
فيما بلغت قيمة ر�أ�س املال العامل  53.6مليون دوالر مع نهاية عام  2017مقابل  42.4مليون دوالر يف نهاية عام .2016
وبالنظر �إىل قيم االقرتا�ض البنكي والتمويلي املمنوح للمجموعة فقد و�صل ر�صيده يف نهاية عام � 2017إىل  131.4مليون دوالر وهي موزعة ما بني
اقرتا�ض ق�صري الأجل وطويل الأجل و�سندات قر�ض ،وكانت قيمة �أر�صدة �إجمايل االقرتا�ض للمجموعة مقاربة جد ًا ملا كانت عليه الأر�صدة يف نهاية
العام ال�سابق .2016
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن ال�شركة الأم قامت مطلع يناير  2017ب�إ�صدار �سندات قر�ض جديدة بقيمة �إ�سمية �إجمالية مقدارها  35مليون دوالر
ت�ستحق ال�سداد يف يناير  ،2022حيث مت ا�ستغالل مبلغ  20مليون دوالر ل�سداد القيمة الإ�سمية للإ�صدار الأول من ال�سندات والذي كان م�ستحق يف
 ،2017/1/31فيما مت ا�ستغالل حوايل  8مليون دوالر لت�سديد قرو�ض بنكية كانت قائمة على ال�شركة بذلك الوقت ،ومت ا�ستغالل باقي ح�صيلة الإ�صدار
لتمويل ا�ستثمارات ال�شركة املختلفة .وعليه ف�إن �سندات القر�ض مثلت ما ن�سبته  %26.6من �إجمايل االقرتا�ض للمجموعة يف نهاية .2017
�أما فيما يتعلق بحقوق امللكية ،فقد مت خالل عام  2017توزيع �أرباح نقدية على م�ساهمي ال�شركة بقيمة  3.96مليون دوالر �أمريكي مقابل حتقيق �أرباح
من قائمة الدخل ال�شامل للمجموعة بلغت  18.13مليون دوالر �أمريكي ،منها  12.59مليون دوالر �أمريكي عائدة للم�ساهمني .وبالتايل ،ف�إن جمموع
حقوق امللكية �شامل حقوق غري امل�سيطرين بلغت  128.9مليون دوالر �أمريكي يف نهاية عام � 2017أي بزيادة ن�سبتها  %9عن العام � .2016أما قيمة
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة فقد بلغت  94.25مليون دوالر �أمريكي يف نهاية عام � ،2017أي بزيادة ن�سبتها  %9.7عن العام ال�سابق .2016
تبني الر�سوم البيانية التالية تطور الإيرادات وهوام�ش الربح (هام�ش جممل الربح ،هام�ش الربح قبل الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالكات والإطفاءات،
هام�ش �صايف الربح) ،و�صايف الربح العائد لل�سهم الواحد املتحققة لل�شركة للفرتة (:)2017-2013
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اإلختالف بين اإلفصاح األولي والنتائج النهائية المدققة

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

قامت ال�شركة خالل �شهر فرباير  2018بالإف�صاح الأويل عن بياناتها املالية املوحدة لعام  2017قبل تدقيقها من قبل مدقق احل�سابات وابداء ر�أيه
حولها .وحيث �أن البيانات املالية املوحدة املدققة قد �صدرت ،ف�إنه مل يكن هناك �أي اختالفات جوهرية بني البيانات الأولية املف�صح عنها وبني البيانات
املالية املدققة با�ستثناء زيادة بحوايل � 330ألف دوالر يف بنود القيمة العادلة لبع�ض املوجودات املالية املتوفرة للبيع وفروقات ترجمة العمالت الأجنبية
يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض التعديالت الطفيفة والت�صنيفات املعتمدة من قبل املدققني.

مجلس
اإلدارة

قائمة الدخل
• •ظهرت الإيرادات بقيمة تقل بن�سبة طفيفة  %0.05عن البيانات الأولية وهذا عائد �إىل ت�سوية كافة املعامالت التي متت بني �شركات املجموعة

عن أيبك

وا�ستبعاد هذه الإيرادت وتكاليفها ،كما مت �إعادة ت�صنيف جزء من الإيرادات وتكلفتها ما بني �إيرادات مبيعات و�إيرادات خدمات ،بالإ�ضافة �إىل
�إعادة توجيه جزء من امل�صاريف ذات العالقة املبا�شرة يف تكلفة املبيعات والإيرادات.
• •�أما �صايف الأرباح (�شاملة حقوق غري امل�سيطرين) يف البيانات املالية املدققة ،فقد ظهرت بقيمة تزيد بحوايل � 17ألف دوالر �أمريكي عن البيانات
الأولية ،وهذا عائد بالدرجة الأوىل �إىل �إ�ضافة �أرباح مت�أتية من �شركة م�صنع �أريحا للمياه املعدنية (حتت الت�صفية) والتي مل تكن مدرجة يف
البيانات الأولية.

المساهمون

قائمة المركز المالي
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض احل�سابات والبنود يف قائمة املركز املايل وفق ًا لتقديرات وت�صنيفات معتمدة من قبل مدققي احل�سابات ،و�أي�ض ًا �إ�ضافة ت�أثري
الأرباح الإ�ضافية يف القيمة العادلة املت�أتية من قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
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