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Overview

لمحة عامة

• Public shareholding company listed on Palestine Exchange (PEX:APIC).
• Authorized capital: USD 125 million.

ن
ن
.)PEX:APIC( فلسطي
• رشكة مساهمة عامة مدرجة يف بورصة
.أمريك
 مليون دوالر125 :• رأس المال المرصح به
ي

• Paid-in capital: USD 105 million as at 30/6/2021.
• Over 2,500 employees in Palestine, Jordan, Saudi Arabia, the United
Arab Emirates, Iraq and Turkey through its group of subsidiaries.

ر
الشكات التابعة أليبك
Subsidiaries of APIC

.2021/06/30 أمريك كما بتاري خ
 مليون دوالر105 :• رأس المال المدفوع
ي
ن
• ر
ن
 واإلمارات العربية، والسعودية، واألردن،فلسطي
ة يف/ موظف2,500 أكث من
ن
. وتركيا يف رشكات المجموعة، والعراق،المتحدة
)إجمال االيرادات (مليون دوالر أمريك
Total Revenues (USD millions)

التصنيع

Manufacturing

التجارة والتوزيع

Trade & Distribution

الخدمات

Services
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Developments of H1/2021
• APIC achieved net profits after tax of USD 21.22 million in the first half of
2021, a growth of 135.33% year on year, while net profits attributed to
APIC shareholders amounted to USD 19.2 million, a growth of 160% year
on year.
• APIC distributed USD 16 million in dividends to its shareholders, which
represents 16.65% of the company’s paid-in capital amounting to USD 96.2
million as at the date of the general assembly on May 5, 2021; 7.5% as
cash dividends amounting to USD 7.215 million and 9.15 % as 8.8 million in
bonus shares. Accordingly, APIC's paid-in capital became USD 105 million
following the bonus share distribution.
• APIC sold all its stake in Arab Palestinian Shopping Centers Co. (Bravo), in
line with its vision to focus on developing and expanding other strategic
sectors. The total value of the deal (including the value of the sold shares,
the settlement of Bravo's bank debts and the value of the tax settlement)
amounted to USD 23 million, while the recognized profit in the interim
consolidated statement of profit or loss amounted to USD 4.67 million.
• APIC increased its authorized capital from USD 100 million to USD 125
million in January 2021.
• APIC increased the number of issued shares from 95 million to 96.2 million
in a private placement of 1.2 million shares in January 2021.
• APIC subsidiary, Siniora Food Industries Company acquired the Polonez
meat manufacturer in Turkey in a deal worth USD 28.3 million, an
acquisition that came as part of the company’s growth strategy to increase
its market share on both a regional and global scale by expanding the
production lines in its factories and targeting new markets

2021/تطورات النصف األول
ن
ن
صاف أرباح بعد ن
أمريك يف النصف األول
 مليون دوالر21.22 الرصيبة بقيمة
• حققت أيبك
ي
ي
مساهم أيبك من هذه
 وقد بلغت حصة، عىل أساس سنوي135.33%  بنمو نسبته2021
ي
. عىل أساس سنوي160% أمريك بنمو نسبته
 مليون دوالر19.2 األرباح
ي
• قامت أيبك بتوزي ع أرباح عىل مساهم ر
أمريك أي بنسبة
 مليون دوالر16 الشكة بقيمة
ي
ي
أمريك كما بتاريخه
 مليون دوالر96.2  من رأس المال المدفوع أليبك والبالغ%16.65
ي
 مليون دوالر7.215  أرباح نقدية بقيمة%7.5  منها،2021/05/05 اجتماع الهيئة العامة
 مليون سهم وبذلك أصبح رأس المال المدفوع8.8  أسهم مجانية عددها%9.15أمريك و
ي
.  مليون دوالر105 أليبك بعد توزي ع األسهم المجانية
ن ر
وتأت
• قامت أيبك
 ي،)ببيع كامل حصتها يف الشكة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق ن(برافو
ن
ن
هذه الصفقة يف إطار رؤية أيبك بالثكث عىل التطوير والتوسع بالعمل يف القطاعات
 وبلغت مجمل قيمة الصفقة (شاملة قيمة األسهم المباعة وسداد.االسثاتيجية األخرى
مديونية برافو تجاه البنوك وقيمة المخالصة ن
 وقد بلغت، مليون دوالر23 الرصيبية) مبلغ
ن
4.67 قيمة الرب ح المعثف به يف قائمة األرباح والخسائر الموحدة المرحلية الموجزة مبلغ
.أمريك
مليون دوالر
ي
• قامت أيبك برفع رأس المال المرصح به ر
 مليون دوالر125  مليون دوالر اىل100 للشكة من
.2021 خالل شهر يناير
 مليون سهم وذلك ن يف96.2  مليون اىل95 • قامت أيبك برفع عدد األسهم المصدرة من
.2021  مليون سهم خالل شهر يناير1.2 اكتتاب خاص ل
 لصناعةPolonez • قامت رشكة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة أليبك باالستحواذ عىل
ويأت
 مليون دوالر28.3 اللحوم الشهثة ن يف تركيا ن يف صفقة بلغت قيمتها االجمالية
 ي.أمريك
ي
هذا االستحواذ تماشيا مع خطط سنيورة االسثاتيجية للنمو وزيادة حصتها السوقية
 وكذلك استهداف أسواق،اإلقليمية والدولية من خالل توسيع خطوط االنتاج ن يف مصانعها
.جديدة
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Share Performance

أداء السهم
Open (January 3)

USD 2.80

) كانون الثان3( االفتتاح

Close (June 30)

USD 3.06

) حزيران30( اإلغالق

High

USD 3.15

أعىل سعر

Low

USD 2.76

أدن سعر

Trading Volume (shares)

6,729,781

عدد األسهم المتداولة

Trading Value

20,027,341

قيمة األسهم المتداولة

Market Cap as at 30/6/2021

USD 321,300,000

2021/06/30 القيمة السوقية كما ف

330
320
310
300
290
280
270
260

317.1
292.4
283.8

283.8

298.2

) اإلغالق الشهري لسهم أيبك (دوالر أمريك
APIC's Monthly Share Close (USD)

3.15

321.3

3.10

3.10

3.04

3.05

3.02*

3.06

3.00
2.95

2.95

2.95

2.90

USD

USD MILLIONS

)القيمة السوقية (مليون دوالر أمريك
Market Capitalization (USD millions)

.% 9.147  بنسبة توزري ع األسهم المجانية2021 * تم تعديل سعر سهم أيبك من بورصة فلسطي ف أيار
* Stock price was adjusted by PEX in May 2021 by the stock dividend payout ratio of 9.147%
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Financial Performance
Item (USD millions)
Total Revenues
EBITDA
Operating Profit
Net Profit After Tax
Net Profit Attributed to APIC Shareholders
Earnings Per Share (USD)
Adjusted Earning Per Share (USD)*

األداء المال
30/06/2021 30/06/2020
517.74
37.61
27.03
21.22
19.18
0.183
0.183

405.92
22.10
18.14
9.02
7.40
0.095
0.070

30/06/2021 31/12/2020
Total Assets
Capital
Net Equity Attributed to APIC Shareholders **
Book Value Per Share (USD)
Adjusted Book Value Per Share (USD) *

603.47
105.00
153.65
1.46
1.46

511.15
95.00
145.87
1.54
1.39

*

In accordance with the International Accounting Standards (IAS 33) requirements, the
weighted average number of shares is calculated based on the number of shares
authorized for the six months ended June 30, 2021 according to the average capital after
the issuance of shares that were worth USD 1.2 million in a private placement, and the
distribution of bonus shares that were worth USD 8.8 million

**

During the first half of 2021, USD 8.8 million was distributed to APIC’s shareholders as cash
dividends, reducing the net equity attributed to APIC shareholders by the same amount.

% Change
التغي
نسبة
ر
27.55%
70.22%
49.07%
135.33%
159.34%
92.50%
159.34%
% Change
التغي
نسبة
ر
18.06%
10.53%
5.34%
-4.70%
5.34%

البند (بالمليون دوالر
)أمريك
ي
إجمال االيرادات
ي
ر
الرب ح قبل الفوائد والضائب واالستهالكات واالطفاءات
الرب ح من العمليات
ر
ر
صاف الرب ح بعد الضيبة
ري
لمساهم أيبك
صاف الرب ح العائد
ي
ي
)رب ح السهم الواحد (دوالر
)رب ح السهم الواحد المعدل* (دوالر

إجمال األصول
ي
رأس المال
**مساهم أيبك
حقوق ملكية
ي
ر
)الدفيية للسهم (دوالر
القيمة
ر
)القيمة الدفيية المعدلة للسهم* (دوالر

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد،)33( * وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم
 حزيران30 األسهم بناء على عدد األسهم المصرح بها للستة أشهر المنتهية في
1.2  وفقا لمعدل رأس المال بعد الزيادة الناتجة عن إصدار خاص ألسهم بقيمة،2021
. مليون دوالر أمريكي8.8 مليون دوالر وبعد توزيع أسهم مجانية بقيمة
 مليون دوالر أمريكي كأرباح نقدية على مساهمي أيبك خالل النصف األول8.8 ** تم توزيع
 وبذلك انخفضت صافي حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي أيبك،2021 من عام
.بنفس القيمة
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