اﻟﺘــــﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺴﻨﻮي


جدول المحتويات
مؤشرات األداء الرئيسية

4

استثمارات أيبك

17

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

6

الوضع التنافسي

17

مجلس اإلدارة

8

الشركات التابعة

17

الحوكمة

9

استثمارات أخرى

17

اإلدارة التنفيذية

9

التوجهات المستقبلية

17

المستشار القانوني

9

المسؤولية البيئية

32

مدقق الحسابات الخارجي

9

المسؤولية اإلجتماعية

34

األداء المالي 2021

61

عن أيبك
أبرز المحطات

10

كلمة رئيس الدائرة المالية

61

إجمالي االيرادات 2021-2017

11

المركز المالي للشركة

62

التأسيس

12

اإلختالف بين اإلفصاح األولي والنتائج النهائية المدققة

64

الرؤيا

12

البيانات المالية الموحدة لعام 2021

65

الرسالة

12

األنشطة والغايات

12

الشركاء العالميون

13

الثقافة الداخلية

14

المساهمون

2

10

15

أداء السهم

15

المساهمون الذين يملكون  5%فأكثر

15

القرارات الرئيسية للهيئة العامة 2021

15

التواصل مع المساهمين

15

سياسة توزيع األرباح

16

التقرير السنوي 2021

3

مؤشرات األداء الرئيسية

اﻹﻳﺮادات

اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

103.45

1,109.67
929.28

83.99

اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت واﻹﻃﻔﺎءات
)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

33.56

24.64

2020

2021

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

37.94
19.86
53.96%

23.17%

19.41%

2020

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ أﻳﺒﻚ

2021

2020

68.97%

2020

2021

اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

0.32

71.98
53.41

0.19
66.15%

34.77%

2020
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2021

2021

2020

2021
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أعزائي المساهمين،
يســرني إعالمكــم بتحقيــق نتائــج مميــزة لشــركتكم فــي العــام ،2021
حيــث تجــاوزت مجمــل ايــرادات مجموعــة أيبــك حاجــز المليــار دوالر ،بنمــو
نســبته  19.4%عــن العــام  ،2020وارتفعــت صافــي أربــاح المجموعــة
بنســبة  54%لتصــل الــى حوالــي  38مليــون دوالر أمريكــي ،وكذلــك
ارتفعــت صافــي األربــاح العائــدة لمســاهمي أيبــك بنســبة  69%وبلغــت
 33.6مليــون دوالر ،وبالتالــي ارتفعــت ربحيــة الســهم لتبلــغ حوالــي 32
ســنت فــي العــام  2021بنمــو نســبته  66%علــى أســاس ســنوي.

رفــع رأس المــال المصــرح بــه الــى  125مليــون دوالر وعــدد
األســهم المصــدرة الــى  105مليــون ســهم
تــم خــال العــام  2021رفــع رأس المــال المصــرح بــه أليبــك مــن 100
الــى  125مليــون دوالر .وكذلــك قمنــا برفــع عــدد األســهم المصــدرة
للشــركة مــن  95الــى  105مليــون ســهم وذلــك عبــر اصــدار خــاص ل 1.2
مليــون ســهم مطلــع العــام  2021وكذلــك توزيــع أســهم مجانيــة علــى
مســاهمي أيبــك عددهــا  8.8مليــون ســهم.

مجمــل قيمــة توزيعــات األربــاح بلغــت  16مليــون دوالر أمريكــي،
مــا نســبته  16.65%مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة
باإلضافــة الــى توزيعــات األســهم المجانيــة والتــي بلغــت نســبتها 9.15%
مــن رأس المــال المدفــوع ،قامــت أيبــك أيضــاً بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى
مســاهميها بقيمــة  7.215مليــون دوالر ،أي بنســبة  ،7.5%وبذلــك بلــغ
مجمــل قيمــة التوزيعــات النقديــة واألســهم المجانيــة  16مليــون دوالر
أمريكــي ،أي مــا نســبته  16.65%مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة فــي
حينــه.

6

التقرير السنوي 2021

نمو القيمة السوقية أليبك بنسبة 30%
وحافــظ ســهم أيبــك علــى أداء جيــد خــال العــام  2021حيــث أغلــق عنــد
 3.3دوالر نهايــة  2021بارتفــاع نســبته  18%عــن إغــاق العــام .2020
كمــا ارتفعــت القيمــة الســوقية لتبلــغ  346.5مليــون دوالر نهايــة العــام
 2021بنمــو بلغــت نســبته  30%علــى أســاس ســنوي.

تطورات تشغيلية مميزة لشركات المجموعة
وعلــى صعيــد شــركات المجموعــة ،قامــت شــركة ســنيورة للصناعــات
الغذائيــة بشــراء  Polonezلصناعــة اللحــوم الشــهيرة فــي تركيــا فــي
صفقــة بلغــت قيمتهــا االجماليــة  28.3مليــون دوالر أمريكــي ،ويأتــي
هــذا االســتحواذ تماشــياً مــع خطــط ســنيورة االســتراتيجية للنمــو وزيــادة
حصتهــا الســوقية اإلقليميــة والدوليــة مــن خــال اســتهداف أســواق
جديــدة.
كمــا قامــت الشــركة الوطنيــة لصناعــة األلمنيــوم والبروفيــات (نابكــو)
برفــع رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع مــن  8الــى  11مليــون
دينــار أردنــي مــن خــال اكتتــاب ثانــوي عــام للمســاهمة فــي تمويــل جــزء
مــن الخطــط االســتراتيجية التوســعية للشــركة.
وقامــت شــركة يونيبــال للتجــارة العامــة مــن خــال شــركتها التابعــة فــي
األردن بضــم عــدة اتفاقيــات توزيــع لــوكاالت تجاريــة فــي صفقــة بلغــت
حوالــي  12مليــون دوالر أمريكــي تشــمل قيمــة بضائــع وموجــودات
أخــرى .وتأتــي هــذه الصفقــة للتوســع اإلضافــي فــي الســوق األردنــي
ولزيــادة محفظــة منتجــات الشــركة بهــدف تعظيــم االيــرادات واألربــاح.

كمــا حصلــت شــركة التوريــدات والخدمــات الطبيــة علــى حقــوق توزيــع
حصريــة فــي فلســطين لعــدد مــن العالمــات التجاريــة العالميــة فــي
مجــال المعــدات الطبيــة والجراحيــة والطــب البيطــري ومســتحضرات
النظافــة .وســتثري هــذه الخطــوة محفظــة الشــركة بعالمــات تجاريــة
إضافيــة عاليــة الجــودة وستســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز مكانتهــا فــي
الســوق الفلســطيني.

وذلــك للمســاهمة فــي تحقيــق االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة،
حيــث قمنــا بتقديــم الدعــم المــادي والعينــي والمعنــوي ألكثــر مــن 70
مــن المؤسســات الخيريــة واالنســانية التــي تعنــى باأليتــام واألســرة
وذوي االحتياجــات الخاصــة ،وكذلــك المؤسســات التــي تعنــى بالتعليــم
والشــباب والقيــادة والريــادة ،والصحــة والرعايــة الطبيــة ،والثقافــة
والتــراث وغيرهــا.

صفقة بيع برافو

كلــي فخــر بإنجــازات المجموعــة اليــوم ،وأقــدر عاليــاً جهــود وانتمــاء كادر
أســرة أيبــك التــي تجــاوز عــدد أفرادهــا  2600موظفــة وموظــف ،وكلــي
ثقــة بهــم وبمثابرتهــم لتحقيــق المزيــد مــن النمــو واالزدهــار الــذي نســعى
ـتقبال.
للوصــول اليــه مسـ
ً

قامــت أيبــك ببيــع كامــل حصتهــا فــي الشــركة العربيــة الفلســطينية
لمراكــز التســوق (برافــو) ،وتأتــي هــذه الصفقــة فــي إطــار رؤيــة أيبــك
بالتركيــز علــى التطويــر والتوســع بالعمــل فــي القطاعــات االســتراتيجية
األخــرى .وبلغــت مجمــل قيمــة الصفقــة (شــاملة قيمــة األســهم المباعــة
وســداد مديونيــة برافــو تجــاه البنــوك وقيمــة المخالصــة الضريبيــة) مبلــغ
 23مليــون دوالر ،وقــد بلغــت قيمــة الربــح المعتــرف بــه فــي قائمــة
األربــاح والخســائر الموحــدة المرحليــة الموجــزة مبلــغ  4.67مليــون دوالر
أمريكــي.

اســتثمار بقيمة  2.55مليون دوالر في المســؤولية االجتماعية
بدعــم أكثــر من  70مؤسســة

وأخيــراً  ،باســمي وبالنيابــة عــن كافــة زمالئــي فــي مجلــس اإلدارة،
نشــكركم مســاهمينا علــى ثقتكــم فــي شــركتكم أيبــك ،ونتطلــع معكــم
واياكــم لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات.
مع تحياتي وتقديري

العقاد
ّ
طارق ُع َمر

فــي العــام  ،2021بلــغ مجمــل االســتثمار فــي المســؤولية االجتماعيــة
مــن أيبــك ومجموعــة شــركاتها  2.55مليــون دوالر أمريكــي ،مــا نســبته
 6.7%مــن صافــي أربــاح المجموعــة ،ويأتــي ذلــك مــن منطلــق ايماننــا بــأن
المســؤولية المجتمعيــة ومســاندة الغيــر هــو واجــب انســاني ووطنــي
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مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس إدارة أيبك كما بتاريخ :2021/12/31

تقــوم الهيئــة العامــة للشــركة بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــرة كل أربــع ســنوات ،ويقــوم مجلــس اإلدارة بممارســة صالحياتــه المســتمدة مــن
النظــام األساســي للشــركة بمــا فيهــا الهيــكل التنظيمــي إلدارة الشــركة وجــدول الصالحيــات المخولــة لــإدارة بمختلــف مســتوياتها.
وتعمــل أيبــك وشــركاتها التابعــة ضمــن أنظمــة حوكمــة تنظــم إدارة العمليــات علــى كافــة المســتويات .وتقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي أيبــك
بمتابعــة تطبيــق أنظمــة عمليــات وسياســات وإجــراءات كافــة الدوائــر االداريــة والماليــة والتشــغيلية لكافــة شــركات المجموعــة .ويتــم عــرض تقاريــر
التدقيــق الداخلــي علــى مجلــس إدارة لــكل شــركة مــن الشــركات التابعــة.
كما تتم عملية التدقيق الداخلي لشركة أيبك وشركاتها التابعة من قبل شركة إرنست ويونغ العالمية.
وقد أقرت أيبك منذ إدراجها في بورصة فلسطين التزامها بأنظمة اإلدراج والتداول واإلفصاح للبورصة.

السيد طارق عمر العقاد
رئيس مجلس اإلدارة

السيد طارق الشكعة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممثل عن شركة السعيد

السيد فراس ناصر الدين
عضو -ممثل عن شركة بيرزيت
لألدوية

السيد سعيد برانسي
عضو -ممثل عن مجموعة BCI

د .وليد الكيالي

د .ضرغام مرعي

السيد بسام أبو ردينة

السيد فؤاد قطان

د .مازن حسونة

السيد نشأت المصري

عضو

عضو

عضو

اإلدارة التنفيذية
فريق اإلدارة التنفيذية أليبك كما بتاريخ :2021/12/31

عضو

السيد طارق عمر العقاد

السيد نادر حواري

السيد طارق عباس

السيد خالد البرادعي

الرئيس التنفيذي

نائــب الرئيــس -شــؤون عمليــات
الشــركة القابضــة وتطويــر األعمــال

نائب الرئيس -الشؤون التنظيمية

رئيس الدائرة المالية

السيد عمرو الخياط

السيدة فداء مصلح /عازر

السيد رامز أبو غزالة

رئيس اإلستثمار

مديرة عالقات المستثمرين
واإلتصاالت المؤسسية

مدير التدقيق الداخلي

المستشار القانوني
السيد طارق عباس
عضو

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة االستثمار
تقــوم بدراســة المشــاريع االســتثمارية واتخــاد
القــرارات االســتثمارية واعــام مجلــس االدارة
عن القرارات والنشــاطات االســتثمارية للشــركة.
يتــرأس اللجنــة الســيد نشــأت المصــري وعضويــة
كل مــن د .مــازن حســونة ،ود .ضرغــام مرعــي،
والســيد طــارق الشــكعة.

بدل أتعاب مجلس اإلدارة

عضو

عضو

لجنة التدقيق
تقــوم باإلشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر
الماليــة ،ونظــام الرقابــة الداخليــة ،وعمليــة
التدقيــق ،وإدارة المخاطــر ،واجــراءات الشــركة
فــي الرقابــة واإلمتثــال للقوانيــن واللوائــح
التنظيميــة .يتــرأس اللجنــة د .مــازن حســونة،
وعضويــة كل مــن الســيد نشــأت المصــري
والســيد علــي العقــاد (مستشــار للمجلــس).

السيد زهير العسيلي
عضو

لجنة المكافآت واألتعاب
تقــوم بتحديــد رواتــب ومكافــآت الرئيــس
التنفيــذي ورئيــس الدائــرة الماليــة .يتــرأس
اللجنــة الســيد ســعيد برانســي وعضويــة كل مــن
الســيد بســام أبــو ردينــة والســيد فــؤاد قطــان.

مكتب المحامين عزيز وفؤاد ورجا شحادة
www.shehadehlaw.com

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

تنــص سياســة بــدل أتعــاب مجلــس اإلدارة علــى منــح مبلــغ  30,000دوالر امريكــي لــكل عضــو مجلــس إدارة كأتعــاب ســنوية .وبلغــت مجمــوع أتعــاب
مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال عــام  2021مبلــغ  360,000دوالر أمريكــي ,فيمــا بلغــت قيمــة األتعــاب المخصصــة ألعضــاء اللجــان
المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة  87,000دوالر لعــام .2021
8
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عن أيبك 27 ...عاماً من التميز
أبرز المحطات

إجمالي االيرادات 2021-2017

نمو
وتطور
•شركة مدرجة في بورصة فلسطين ()PEX: APIC
•رأس المال المدفوع  105مليون دوالر أمريكي

•رأس المال المصرح به  125مليون دوالر أمريكي

• 2,600موظـــف/ة فـــي فلســـطين ،واألردن ،والســـعودية،

2021

واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،والعـــراق وتركيـــا

•التحول الى شركة مساهمة عامة

(مليون دوالر أمريكي)

2014
2013
2000

•االستحواذ على شركة يونيبال للتجارة العامة ،فلسطين

•االستحواذ على الشركة الفلسطينية للسيارات ،فلسطين

•االستحواذ على شركة التوريدات والخدمات الطبية،

1996

825.2

•االســـتحواذ علـــى شـــركة ســـكاي للدعايـــة واإلعـــان
والترويـــج ،فلســـطين

1998

فلسطين

•االستــحـــــواذ عــــلـــى الشـــركـــــة الوطنية لصناعة األلمنيوم
والبروفيالت (نابكو) ،فلســـطين

•إدراج وتـــداول ســـهم أيبك في بورصة فلســـطين بتاريخ
 2مارس 2014
•تأسيس الشركة العربية للتأجير التمويلي ،فلسطين

•االســـتحواذ علـــى شـــركة ســـنيورة للصناعـــات
الغذائيـــة ،فلسطــــيـــــــن واألردن
•تســـجيل أيبـــك في فلســـطين كشـــركة مســـاهمة
خصوصيـــة أجنبية

683.7

•تأســـيس وتســـجيل الشـــركة فـــي جـــزر العـــذراء
البريطانيـــة كشـــركة اســـتثمارية قابضـــة خصوصيـــة
بـــرأس مـــال  70مليـــون دوالر أمريكـــي

2017
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التأسيس

الشركاء العالميون

تأسســت الشــركة العربيــة الفلســطينية لالســتثمار (أيبــك) بمبــادرة مجموعــة مــن رجــال األعمــال العــرب ممــن تطلعــوا لتوجيــه التمويــل واالســتثمارات
إلــى فلســطين ،وذلــك تمهيــداً للمزيــد مــن التنميــة فــي البــاد وخلــق فــرص عمــل جديــدة.
تــم تأســيس وتســجيل الشــركة بتاريــخ  20أيلــول  ،1994فــي جــزر العــذراء البريطانيــة تحــت الرقــم ( .)128626كمــا وتــم تســجيل الشــركة لــدى وزارة
االقتصــاد الوطنــي فــي فلســطين كشــركة مســاهمة خصوصيــة محــدودة أجنبيــة بتاريــخ  8أيــار  1996تحــت الرقــم (.)563600634
بتاريــخ  23كانــون األول  2013تــم تحويــل الصفــة القانونيــة للشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة أجنبيــة وتــم تســجيلها تحــت الرقــم (.)562801563
وبتاريــخ  2آذار  2014تــم إدراج وتــداول أســهم أيبــك فــي بورصــة فلســطين (.)PEX:APIC
يبلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه  125مليــون دوالر أمريكــي مقســم إلــى  125مليــون ســهم ( 1.00دوالر أمريكــي لــكل ســهم) ،كمــا يبلــغ رأس
مــال الشــركة المدفــوع  105مليــون دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2021

الرؤيا
نتطلــع إلــى توفيــر باقــة متكاملــة مــن المنتجــات والخدمــات ذات القيمــة والجــودة العاليــة ،بحيــث تســهم فــي إحــداث فــرق نوعــي ومســتدام فــي
الســوق .وبالتالــي اتخــاذ اســتثماراتنا الوضــع القيــادي بنظــر المســتهلك ممــا ســيتيح لموظفــي الشــركة والمســتثمرين فيهــا والمجتمعــات التــي
تعمــل بهــا الشــركة باالزدهــار.

FURNITURE
POLISH

الرسالة
تحقيــق النجــاح التجــاري والمالــي مــن خــال االســتثمار فــي الشــركات الرائــدة فــي الســوق ،وبالتالــي النّ هــوض بالمجتمــع مــن حيــث المــوارد والمهــارات
والتنميــة االقتصاديــة عــن طريق:
•توفير منتجات وخدمات فائقة الجودة.
•توظيف كوادر بشرية مؤهلة وذات خبرة ،والعمل على توفير فرص لهم تمكّ نهم من النمو والتطور.
•تطبيق أنظمة عمل فعالة بشكل مستمر تتوافق مع كافة جوانب دورة األعمال للشركة.
•المحافظة على قاعدة مالية متينة تؤدي إلى المزيد من النمو.
•تعزيز الشراكة مع صناع القرار بالمنطقة إلحداث تغيير ملموس في المجتمع الفلسطيني.

األنشطة والغايات
كشــركة اســتثمارية قابضــة ،تتنــوع اســتثمارات أيبــك فــي قطاعــات التصنيــع والتجــارة والتوزيــع والخدمــات فــي فلســطين ،واألردن ،والســعودية
واإلمــارات والعــراق وتركيــا مــن خــال مجموعــة شــركاتها تابعــة وهــي :الشــركة الوطنيــة لصناعــة األلمنيــوم والبروفيــات (نابكــو) ،شــركة ســنيورة
للصناعــات الغذائيــة ،شــركة يونيبــال للتجــارة العامــة ،الشــركة الفلســطينية للســيارات ،شــركة التوريــدات والخدمــات الطبيــة ،شــركة ســكاي للدعايــة
واإلعــان والترويــج ،الشــركة العربيــة للتأجيــر التمويلــي والشــركة العربيــة الفلســطينية للتخزيــن والتبريــد ،وتوظــف مــا يزيــد عــن  2600موظــف/ة.
تقــدم الشــركات التابعــة أليبــك مجموعــة واســعة مــن المنتجــات والخدمــات مــن خــال اتفاقيــات توزيــع حصريــة مــع العديــد مــن الشــركات العالميــة.
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الثقافة الداخلية

المساهمون
أداء السهم

إن بنــاء ثقافــة داخليــة تقــوم علــى أســاس التحفيــز ومكافــأة األداء والنزاهــة فــي بيئــة عمــل مركّ بــة ومتنوعــة يتطلــب تطبيــق معاييــر حوكمــة عاليــة.
ويأتــي ذلــك أساســاً مــن خــال وجــود مجلــس إدارة مســتقل وذو خبــرة أليبــك ،باإلضافــة إلــى فريــق عمــل إداري مختــار بعنايــة ،وملتــزم بآليــة التطويــر
المســتمر لتحفيــز الموظفيــن علــى إبــراز أفضــل مــا لديهــم .ومــن خــال روح الفريــق الواحــد ،طــورت أيبــك قيــم وسياســات وإجــراءات العمــل اليوميــة
لتحقيــق رؤيتهــا .ويمكــن وصــف الثقافــة الداخليــة أليبــك مــن خــال المحــاور األربعــة التاليــة:

إغالق السهم في  31كانون األول (دوالر أمريكي)

القيم

عدد األسهم المتداولة

3.30

قيمة األسهم المتداولة (دوالر أمريكي)

58,527,539

تســتند قيــم أيبــك علــى تطبيــق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن كافــة الموظفــات والموظفيــن ،لجعــل الفــروق بيــن أفــراد الــكادر مبنيــة علــى
حجــم المســؤولية ومســتوى الكفــاءة وااللتــزام فــي العمــل .وتكافــئ الشــركة األفــراد الذيــن يتمتعــون بالقيــادة والدافــع الذاتــي والقــدرة علــى
اإلبــداع واالبتــكار.

البنية
إن األســس التــي تقــوم عليهــا أيبــك مبنيــة علــى موظفيهــا ،حيــث أن تمكينهــم هــو اســتثمار اســتراتيجي للشــركة .وتؤمــن أيبــك أن الدافــع للتطــور
الوظيفــي يأتــي مــن الفــرد نفســه وينبغــي تعزيــزه مــن خــال ممارســات الشــركة وقيمهــا .كمــا أن عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي الشــركة تتــم بمشــاركة
األفــراد المعنييــن بهــا.

الحوافز
التقدمــي ســيعطون
فــي أيبــك ،هنــاك تقديــر واحتــرام لــأداء الوظيفـ ّـي الثابــت والمتــوازن ،وفــي نفــس الوقــت ،فــإن أولئــك الذيــن يتمتعــون بالفكــر
ّ
حوافــز إضافيــة وســيرتقون فــي الســلم الوظيفــي علــى أســاس صفاتهــم القياديــة وأدائهــم المتفانــي وقدرتهــم علــى وضــع الخطــط المســتقبلية.

األفراد
موظفــو أيبــك وشــركاتها التابعــة هــم أســاس كفاءتهــا فــي كافــة أعمالهــا مــن خــال تراكــم الخبــرات والعمــل بانســجام كفريــق واحــد لتحقيــق رؤيتهــا
وأهدافهــا ضمــن قيــم يمكــن تحديدهــا بخمســة مجــاالت:
•قوة األشخاص :القيادة ،وروح الفريق.

•قوة االبتكار :اإلبداع ،والتحليل ،وحل المشكالت.
•خدمة الزبائن :تسهيل الخدمات وتسريعها.
•خلق فرص النمو.

•السالمة والجودة.

تمكين المرأة
تســتند قيــم أيبــك علــى تطبيــق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن كافــة الموظفــات والموظفيــن بمــا يشــمل التوظيــف والترقيــة والرواتــب
والتدريــب والتطويــر ،وتولــي أيبــك أهميــة خاصــة لتمكيــن موظفــات المجموعــة ضمــن خطــة اســتراتيجية تتكــون مــن ثالثــة محــاور:

•التوظيــف :ويتمثــل فــي رفــع نســبة التمثيــل النســبي للموظفــات فــي المجموعــة بشــكل ســنوي وذلــك بإعطــاء تمييــز ايجابــي للمتقدمــات
للوظائــف الجديــدة فــي حــال تســاوت الكفــاءات بينهــا وبيــن المتقدميــن الشــباب.

•االســتمرارية والتمكيــن :ويتمثــل فــي بنــاء قــدرات الموظفــات ورفــع كفاءتهــن للوصــول لمناصــب إداريــة عليــا مــن خــال برامــج تدريبيــة خاصــة،
إضافــة الــى إعطــاء تمييــز ايجابــي للموظفــات فــي تولــي مناصــب اداريــة عليــا فــي حــال تســاوت الكفــاءات بينهــا وبيــن زمالئهــا.
•العمل والحياة :ويتمثل في توفير تسهيالت للموظفات لتحقيق توازن بين متطلبات العمل والحياة.

أداء سهم أيبك

القيمة السوقية كما في  31كانون األول (دوالر أمريكي)
عدد المساهمين

2021

19,016,894
346,500,000
1,184

أعلى سعر تداول 3.30 :دوالر

2020

نسبة التغير

2.80

17.9%

38,523,543
94,752,676

-50.6%
-38.2%

266,000,000

30.3%

867

36.6%

أدنى سعر تداول 2.76 :دوالر

المساهمون الذين يملكون  5%فأكثر
#

1

2
3

المساهم

AGGAD INTERNATIONAL INVESTMENT CO LTD

نسبة الملكية كما في 2021/12/31

وليد بن امين بن عبدالفتاح الكيالي

KAMCO INVESTMENT COMPANY(DIFC) LIMITED

20.17%
6.00%
5.20%

القرارات الرئيسية للهيئة العامة 2021

•المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن العام .2020

•المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة والبيانات المالية للسنة المنتهية في .2020/12/31

•انتخاب ديلويت آند توش الشرق األوسط مدققي حسابات الشركة للعام  2021وتم تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

•المصادقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح بنســبة 16.647%مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة والبالــغ  96.2مليــون دوالر علــى
المســاهمين المســجلين فــي نهايــة يــوم  2021/05/04كالتالــي:
•أرباح نقدية بقيمة  7.215مليون دوالر أمريكي أي بنسبة .7.5%

•أسهم مجانية عددها  8.8مليون سهم أي بنسبة .9.147%

•إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في .2020/12/31

التواصل مع المساهمين
تحافــظ أيبــك علــى قنــوات اتصــال دائمــة مــع مســاهميها مــن خــال نشــر األخبــار الدوريــة حــول نشــاطاتها ،وإعــداد وتوزيــع نشــرة المســتثمر الدوريــة،
إضافــة الــى اإلفصاحــات الماليــة والتقاريــر الســنوية .وتقــوم أيبــك بالتواصــل بشــكل مباشــر مــع مســاهميها ومــن خــال موقعهــا اإللكترونــي ،وعبــر
البريــد اإللكترونــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
كمــا تقــوم أيبــك بنشــر وتوفيــر كافــة المعلومــات الضروريــة لمســاهميها علــى موقعهــا االلكترونــي ( )www.apic.psعبــر قســم متخصــص بعالقــات
المســتثمرين يشمل:
•سهم أيبك :معلومات السهم ومعلومات التداول (فورية وتاريخية).
•البيانات المالية :البيانات المالية الدورية والتقارير السنوية.

•نشرة المستثمر :نشرة دورية تشمل معلومات حول أداء سهم أيبك ،واألداء المالي للشركة ،وأية تطورات رئيسية على صعيد العمل.
•الهيئة العامة :كل ما يتعلق باجتماع الهيئة العامة والدعوات ،ومحاضر االجتماعات ،وتوزيعات األرباح في حال إقرارها.
•معلومات االتصال مع عالقات المستثمرين.
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استثمارات أيبك

سياسة توزيع األرباح
ال يوجد سياسة مكتوبة لتوزيع األرباح لدى أيبك .وفيما يلي توزيعات األرباح منذ إدراج الشركة في بورصة فلسطين:
النسبة من رأس المال المدفوع

رأس المال
المدفوع
(دوالر أمريكي)

قيمة األرباح النقدية
الموزعة (دوالر
أمريكي)

96,200,000

7,215,000دوالر

89,000,000

 6,000,000دوالر

6,000,000
سهم

82,000,000

 5,000,000دوالر

5,500,000
سهم

السنة
المالية

تاريخ قرار الهيئة
العامة

نوع التوزيع

2020

05/05/2021

نقدي وأسهم
مجانية

16.647%

2019

21/05/2020

نقدي وأسهم
مجانية

13.48%

2018

02/05/2019

نقدي وأسهم
مجانية

12.8%

2017

02/05/2018

نقدي وأسهم
مجانية

14.28%

2016

23/04/2017

نقدي وأسهم
مجانية

12.06%

2015

18/05/2016

نقدي وأسهم
مجانية

15%

نقدي7.5% :

أسهم9.147% :
نقدي6.74% :

أسهم6.74% :
نقدي6.1% :

أسهم6.7% :
نقدي7.14% :

عدد األسهم
المجانية الموزعة
8,800,000
سهم

الوضع التنافسي
نظــرا لتنــوع اســتثمارات الشــركة فــي عــدة قطاعــات باإلضافــة الــى تعــدد األســواق التــي تعمــل بهــا فــي فلســطين وخارجهــا فــإن مــن الصعــب تحديــد
الوضــع والحجــم التنافســي للشــركة عــن كامــل االنشــطة .ولكــن البــد مــن اإلشــارة الــى أن الشــركات التابعــة أليبــك تتمتــع بوضــع تنافســي قــوي
وحصــص ســوقية قياديــة مــن خــال جــودة الســلع والخدمــات التــي تقدمهــا فــي الســوق الفلســطيني علــى وجــه الخصــوص واألســواق األخــرى
المتواجــدة فيهــا علــى وجــه العمــوم.

الشركات التابعة
الشركة

نسبة الملكية
(كما بتاريخ
)2021/12/31

قطاع التصنيع

70,000,000

 5,000,000دوالر

5,000,000
سهم

شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م

65.63%

66,000,000

 3,960,000دوالر

4,000,000
سهم

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم
والبروفيالت م.ع.م

77.02%

60,000,000

 3,000,000دوالر

6,000,000
سهم

2014

29/04/2015

نقدي

7.5%

60,000,000

 4,500,000دوالر

---

2013

29/04/2014

أسهم مجانية

19.98%

50,009,398

---

9,990,602
سهم

أسهم7.14% :
نقدي6% :

أسهم6.06% :
نقدي5% :

أسهم10% :

بلد التسجيل

بلد العمليات

أنشطة وأعمال الشركة الرئيسية

()1

األردن

فلسطين ،األردن،
السعودية،
اإلمارات العربية
المتحدة ،تركيا

صناعة اللحوم المبردة والمعلبة
والمثلجة

فلسطين

فلسطين ،األردن

صناعة األلمنيوم والبروفيالت

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

100%

الشركة الفلسطينية للسيارات م.خ.م

100%

فلسطين

شركة التوريدات والخدمات الطبية م.خ.م

100%

فلسطين

()2

فلسطين

فلسطين ،األردن

توزيع منتجات استهالكية

فلسطين

توزيع سيارات وخدمات ما بعد البيع

فلسطين ،األردن،
العراق

توزيع مستلزمات ومعدات وأجهزة
طبية ،ومنتجات العناية الصحية

قطاع الخدمات
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج
م.خ.م

100%

فلسطين

فلسطين

الشركة العربية للتأجير التمويلي م.خ.م

100%

فلسطين

فلسطين

الشركة العربية الفلسطينية للتخزين
والتبريد م.خ.م

تأجير تمويلي للسيارات والمعدات
واآلالت

71.11%

فلسطين

فلسطين

مخازن تبريد وتخزين

()3

دعاية وإعالن وعالقات عامة
وإدارة حدث

)(1تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أيبك المباشرة  74.85%ونسبة ملكيتها غير المباشرة  2.17%من خالل شركتها التابعة يونيبال.
)(2تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أيبك المباشرة  97.5%ونسبة ملكيتها غير المباشرة  2.5%من خالل شركتها التابعة الشركة الفلسطينية للسيارات.
)(3تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أيبك المباشرة  31.11%ونسبة ملكيتها غير المباشرة  40%من خالل شركتها التابعة يونيبال.

استثمارات أخرى

بلغــت القيمــة الكليــة لمحفظــة اســتثمارات أيبــك فــي أســهم شــركات متداولــة وغيــر متداولــة وشــركات حليفــة وصناديــق اســتثمارية مبلــغ
 52.9مليــون دوالر كمــا فــي .2021/12/31

التوجهات المستقبلية

تهــدف توجهــات أيبــك المســتقبيلة الــى المحافظــة علــى أدائهــا ووضعهــا التنافســي والنجاحــات التــي تــم تحقيقهــا .وتتطلــع أيضــاً الــى تعزيــز
السياســة التوســعية والتطويريــة علــى مســتوى األســواق والقطاعــات ،إضافــة الــى تعظيــم الســلع والمنتجــات والخدمــات للشــركات التابعــة بهــدف
االســتمرار بتحقيــق نمــو ســنوي مــع المحافظــة علــى القيــم والمبــادىء األساســية.
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قطاع التصنيع

شركة سنيورة للصناعات الغذائية
الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة
تملــك شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة العالمتيــن التجاريتيــن ســنيورة القــدس ويونيــوم المشــهورتين فــي مجــال صناعــة
اللحــوم المبــردة والمجمــدة والالنشــون .وتعتبــر مــن أولــى وأكبــر شــركات إنتــاج اللحــوم المصنعــة فــي المنطقــة ،حيــث تقــوم
باالنتــاج مــن خــال أربعــة مصانــع مجهــزة بأفضــل التقنيــات الحديثــة ،األول يقــع فــي القــدس الشــرقية بفلســطين ،والثانــي يقــع
فــي المنطقــة الصناعيــة للملــك عبــد اللــه الثانــي فــي األردن والثالــث يقــع فــي دبــي فــي إلمــارات العربيــة المتحــدة والرابــع يقــع
فــي مدينــة اســطنبول فــي تركيــا.
بــدأت ســنيورة عملهــا فــي القــدس ،فلســطين منــذ عــام  ،1920ومــن ثــم افتتحــت مصانعهــا فــي األردن فــي عــام ،1992
وقامــت أيبــك باإلســتحواذ علــى ســنيورة فلســطين واألردن فــي العــام  .1996لــدى ســنيورة شــركة تابعــة لهــا فــي االمــارات
العربيــة المتحــدة وهــي شــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم مالكــة العالمــة التجاريــة “الماســة” ،وشــركة بولونيــز لتصنيــع اللحــوم
فــي تركيــا مالكــة العالمــة التجاريــة “. ”Polonez
مصانــع شــركة ســنيورة فــي فلســطين واألردن واإلمــارات حاصلــة علــى شــهادة فــي إدارة أنظمــة الســامة الغذائيــة
 FSSC 22000المعتمــدة مــن  ،GFSIكذلــك فــان جميــع مصانــع ســنيورة فــي فلســطين واألردن واإلمــارات وتركيــا حاصلــة
علــى شــهادات فــي إدارة نظــام الســامة الغذائيــة  ،ISO 22000:2018وشــهادة إدارة الجــودة وشــهادة الحــال .وأيضــاً مصانــع
الشــركة فــي فلســطين واألردن وتركيــا حاصلــة علــى شــهادات فــي إدارة الســامة والصحــة المهنيــة وفــي إدارة البيئــة .ومصنــع
الشــركة فــي فلســطين حاصــل علــى شــهادة المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية.
تسـ ّـوق الشــركة منتجاتهــا مــن خــال شــبكة تجــار واســعة ،ومتاجــر كبيــرة ومراكــز تسـ ّـوق فــي فلســطين واألردن والســعودية
واالمــارات وتركيــا وعــدد مــن الــدول فــي الشــرق األوســط .كمــا يوجــد للشــركة فــرع للتوزيــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية
وآخــر فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وقســم خــاص بالتصديــر ألســواق الخليــج ومختلــف دول المشــرق العربــي .ســنيورة هــي
شــركة مســاهمة عامــة مدرجــة فــي بورصــة عمــان (.)ASE: SNRA

الرئيس التنفيذي :السيد مجدي الشريف
معلومات االتصال

بريد الكترونيinfo@siniorafood.com :

صفحة الكترونيةwww.siniorafood.com :
فلسطين

العيزرية ،دوار اإلسكان ،القدس
هاتف+970 2 279 6804 :

فاكس+970 2 279 9088 :
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األردن

عمان ،مدينة الملك عبد الله
الثاني الصناعية ،سحاب

هاتف+962 6 402 3772 :

فاكس+962 6 402 3773 :
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الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت (نابكو)
الشركة الصناعية األولى لصناعة األلمنيوم في فلسطين
تأسســت نابكــو عــام  ،1991وقامــت أيبــك باالســتحواذ عليهــا فــي العــام  ،1995وهــي الشــركة الصناعيــة األولــى لصناعــة
األلمنيــوم فــي فلســطين .نابكــو هــي شــركة مســاهمة عامــة مدرجــة فــي بورصــة فلســطين ( .)PEX: NAPCOتقــع الشــركة
فــي مدينــة نابلــس علــى مســاحة  40ألــف متــر مربــع وهــي مجهــزة بمجموعــة متكاملــة مــن أحــدث خطــوط اإلنتــاج ،والتقنيــات
الحديثــة ،وتمتلــك طاقــة إنتاجيــة تزيــد عــن  7,000طــن ســنوياً ذات جــودة ومواصفــات عالميــة .كمــا تتميــز ببنيتهــا التحتيــة
وطاقتهــا اإلنتاجيــة الكبيــرة التــي مكّ نتهــا مــن تلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة والنفــاذ إلــى األســواق اإلقليميــة .تتــواءم
منتجــات نابكــو مــع مجموعــة واســعة مــن االســتخدامات المعماريــة والصناعيــة.
لــدى نابكــو فــرع فــي األردن بهــدف اقتنــاص الفــرص فــي الســوق األردنــي وكذلــك جعــل األردن موطــىء قــدم للتوســع فــي
األســواق العربيــة المجــاورة .ولديهــا أيضــاً مكتــب تمثيلــي فــي رام اللــه وآخــر فــي غــرة.
تماشــياً مــع رؤيتهــا فــي تقديــم الحلــول الهندســية المتكاملــة ومواكبتهــا ألحــدث التوجهات العالميــة فــي اســتخدام مصــادر
الطاقــة المتجــددة الصديقــة للبيئــة والمســتمدة مــن المــوارد الطبيعيــة ،تقــوم نابكــو ومــن خــال شــركتها الحليفــة «قــدرة
لحلــول الطاقــة» بتنفيــذ مشــاريع متكاملــة للطاقــة الشمســية مــن التصميــم والتوريــد واالشــراف والتنفيــذ وفحوصــات
ضبــط الجــودة لكافــة مراحــل المشــروع إضافــة الــى خدمــات مــا بعــد البيــع مــن خــال طاقــم هندســي وخبــراء ذو كفــاءة عاليــة
وباســتخدام أحــدث أالنظمــة وضمــن أفضــل المعاييــر العالميــة.
نابكــو حاصلــة علــى أعلــى شــهادة فنيــة و إداريــة تصــدر عــن مؤسســة المواصفــات و المقاييــس الفلســطينية «شــهادة الجــودة»
المستندة الى المرجعيات الدولية المحدثة ،و شهادة السالمة و الصحة المهنية  OHSASو شهادة  ISO9001:2015إضافة
الــى مجموعــة مــن تقاريــر و شــهادات المطابقــة الفنيــة مــن مجموعــة مــن معاهــد المواصفات و مراكز األبحــاث العلمية.

المدير العام :السيد عنان عنبتاوي
معلومات االتصال

بريد الكترونيinfo@napco.com.ps :

صفحة الكترونيةwww.napco.ps :
المقر الرئيسي

بيت ايبا ،مفرق قوصين ،نابلس
هاتف+970 9 234 7222 :

فاكس+970 9 234 7616 :
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قطاع التجارة والتوزيع

شركة يونيبال للتجارة العامة

الرائدة في توزيع السلع االستهالكية سريعة الدوران في فلسطين
تأسســت فــي عــام  ،1994كشــركة مســاهمة خصوصيــة ،وقامــت أيبــك باالســتحواذ عليهــا فــي عــام  .1998تعتبــر يونيبــال
الشــركة الرائــدة واألكبــر فــي مجــال توزيــع الســلع االســتهالكية ســريعة الــدوران فــي فلســطين فهــي الوكيــل والمــوزع الحصــري
للعديــد مــن الشــركات العالميــة.
تتبــع الشــركة أنظمــة فعالــة فــي توزيــع منتجاتهــا فــي الســوق الفلســطينية ،حاصــدة أرقامــاً مرتفعــة فــي المبيعــات حيــث أنهــا
تقــوم بالتوزيــع مــن خــال شــبكة واســعة النطــاق تتضمــن  6,000نقطــة بيــع بالتجزئــة فــي فلســطين .كمــا تمتلــك يونيبــال مركــز
توزيــع رئيســي متطــور يصــل ســعته الــى  9,000لــوح تحميــل مجهــز بأحــدث التقنيــات العالميــة فــي التخزيــن اآلمــن.
لــدى يونيبــال شــركات تابعــة فــي األردن «شــركة الجيهــان للتجــارة العامــة» و «شــركة يونيبــال للتجــارة العامــة» واللتــان تعمــان
فــي قطــاع الســلع االســتهالكية ســريعة الــدوران وتمثــل العديــد مــن العالمــات التجاريــة الرائــدة لمــواد غذائيــة وغيــر غذائيــة.

الرئيس التنفيذي :السيد عماد خوري
معلومات االتصال

بريد الكترونيinfo@unipalgt.com :

صفحة الكترونيةwww.unipalgt.com :
FURNITURE
POLISH

المقر الرئيسي

رام الله ،فلسطين

هاتف+970 2 298 1060 :

فاكس+970 2 298 1065 :
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قطاع التجارة والتوزيع

الشركة الفلسطينية للسيارات

التميز في خدمات ما بعد البيع من خالل مراكز صيانة عصرية وحديثة
ّ
تأسســت فــي عــام  1995كشــركة مســاهمة خصوصيــة ،وقامــت أيبــك باالســتحواذ عليهــا فــي عــام  .1998الشــركة هــي
المــوزع الحصــري والوحيــد فــي فلســطين لســيارات  Hyundai Motor Companyالتــي تشــمل الســيارات الصغيــرة والشــاحنات
وعربــات النقــل ،ومجموعــة  Fiat Chrysler Automobilesالتــي تشــمل ســيارات Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo,
.Chrysler, Jeep, Dodge, Ram
تحــرص الشــركة علــى تزويــد عمالئهــا بخيــارات متعــددة مــن الســيارات عاليــة الجــودة فــي فئــات متنوعــة ،وخدمــات مــن الدرجــة
األولــى فــي مجــال المبيعــات ومــا بعــد البيــع .يمكــن زيــارة أي مــن صــاالت العــرض الرئيســية للمبيعــات ،لرؤيــة أســطول الســيارات
الحديثــة الــذي تعرضــه .كمــا يمكــن االســتفادة مــن مراكــز خدمــات مــا بعــد البيــع فــي الصيانــة والدهــان والتجليــس المميــزة
والمجهــزة بأحــدث المعــدات وأفضــل الكــوادر مــن المهندســين والفنييــن المؤهليــن .ولضمــان تكامــل العمليــة بطريقــة مثاليــة
توفــر الشــركة كامــل قطــع الغيــار األصليــة الالزمــة باإلضافــة الــى مجموعــة اإلكسســوارات الرائعــة .كمــا وتســعى إدارة عالقــات
خدمــة العمــاء بشــكل أساســي الــى زيــادة إرضــاء الزبائــن مــن خــال العديــد مــن األنشــطة.
تمتلــك وتديــر الشــركة أربعــة معــارض وثالثــة مراكــز صيانــة ومركــزا دهــان وتجليــس وأربعــة مخــازن لقطــع الغيــار فــي أكبــر المــدن
الفلســطينية ،هــذا باإلضافــة إلــى التعامــل مــع شــبكة موزعيــن معتمديــن تغطــي كافــة أنحــاء فلســطين.

المدير العام :السيد رامي شمشوم
معلومات االتصال

بريد إلكترونيinfo@pac-pal.com :
صفحة الكترونيةwww.pac.ps :
المقر الرئيسي:

رام الله ،شارع االيام ،المنطقة الصناعية ،بيتونيا
هاتف+970 2 241 4363 :

فاكس+970 2 298 0662 :
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قطاع التجارة والتوزيع

شركة التوريدات والخدمات الطبية

المــوزع الحصــري للعديــد مــن األدويــة ومنتجــات العنايــة الصحيــة والمــواد اإلســتهالكية ســريعة الــدوران
واألجهــزة الطبيــة فــي فلســطين

تأسســت فــي عــام  1994كشــركة مســاهمة خاصــة وقامــت أيبــك باالســتحواذ عليهــا فــي عــام  .1998منــذ انشــائها ،حافظــت
شــركة التوريــدات والخدمــات الطبيــة علــى موقعهــا الريــادي كإحــدى أكبــر الشــركات الفلســطينية فــي هــذا المجــال .وتعتبــر
أكثــر الشــركات تنوعــاً فــي توفيــر منتجــات العنايــة الطبيــة فــي فلســطين ،حيــث تقــوم بتوزيــع األدويــة البشــرية و البيطريــة،
والمعــدات الطبيــة والمخبريــة ،وأدوات الجراحــة والســلع االســتهالكية ،إلــى الصيدليــات والمستشــفيات الخاصــة ،والمنظمــات
غيــر الحكوميــة ،ووزارة الصحــة الفلســطينية وكبــرى محــات البيــع بالتجزئــة .وهــي المــوزع الحصــري والوحيــد للعديــد مــن
الشــركات العالميــة فــي هــذا القطــاع.
لدى التوريدات شركة تابعة في األردن «شركة تليد للتوريدات الطبية» والتي لديها أيضاً فرع في العراق.

المدير التنفيذي :السيد سامر قريطم
معلومات االتصال

بريد إلكترونيinfo@msspal.com :

صفحة الكترونيةwww.msspal.com :
المقر الرئيسي

رام الله ،فلسطين

هاتف+970 2 295 9372 :

فاكس+970 2 295 9375 :
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قطاع الخدمات

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج

الرائدة في مجال الدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث
تأسســت فــي عــام  1996كشــركة مســاهمة خصوصيــة ،وقامــت أيبــك باالســتحواذ عليهــا فــي عــام  .2000تُ قــدم ســكاي نطاقــاً
متكامــا مــن الخدمــات الدعائيــة واإلعالنيــة واإلعالميــة والترويجيــة ،وتضــع وتكــرس خبرتهــا الواســعة والمتنوعــة لتقديــم
ً
خدمــات إحترافيــة لعمالئهــا دمجــت فيهــا مــا بيــن الخدمــات التقليديــة والخدمــات الرقميــة واإللكترونيــة المتجــددة ،وكذلــك
اإلعــام اإلجتماعــي وصناعــة المحتــوى وإدارتــه .تشــمل خدمــات ســكاي إعــداد وتخطيــط وتنفيــذ إســتراتيجيات اإلتصــال
والعالقــات العامــة ،وإدارة الحــدث ،والتصميــم والطباعــة ،واإلستشــارات المختلفــة لتكــون شــريكاً وداعمــاً لعمالئهــا فــي
تحقيــق أهدافهــم وتعزيــز حضورهــم علــى نطــاق أوســع .كمــا تُ عــد الشــركة اليــوم المــزود الرئيســي للخدمــات اإلعالنيــة مــن
خــال إمتالكهــا ألوســع شــبكة مــن اللوحــات اإلعالنيــة الثابتــة ( )Billboardsوالشاشــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة ،والتــي تتــوزع
فــي مناطــق حيويــة وإســتراتيجية فــي مختلــف المــدن الفلســطينية.
منــذ تأسيســيها ،أصبــح للشــركة بصمتهــا المؤثــرة فــي قطــاع الدعايــة والترويــج في فلســطين ،وتمكنــت من تأكيــد رياديتها لهذا
القطــاع بإقتــدار مــن خــال طاقــم عمــل ذو كفــاءة ،إضافــة الــى مواكبتها للتطورات المتســارعة وإهتمامها بــأدق التفاصيل.
لــدى ســكاي شــركة تابعــة فــي فلســطين “شــركة عيــون ميديــا“ ،والتــي تعمــل فــي مجــال االعــام الرقمــي ،خاصــة فــي مجــال
االتصــال الرقمــي وإدارة مواقــع التواصــل االجتماعــي.

المدير العام :السيد نادر مرعي
معلومات االتصال

بريد إلكترونيinfo@sky-adv.com :
صفحة الكترونيةwww.sky.ps :
المقر الرئيسي
البيرة ،فلسطين

هاتف+970 2 298 6878 :

فاكس+970 2 298 6879 :
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قطاع الخدمات

الشركة العربية للتأجير التمويلي
تطوير حلول مبتكرة في مجال التأجير التمويلي

أسســتها أيبــك فــي العــام  2014كشــركة مســاهمة خصوصيــة ،ويتركــز نشــاطها فــي مجــال التأجيــر التمويلــي لســيارات
 ، Hyundai, Jeep, Fiat, Dodge, Chrysler, Alfa Romeoإضافــة الــى التأجيــر التمويلــي للمعــدات واآلالت .تتطلــع الشــركة
ـتقبال لتشــمل تطويــر حلــول مبتكــرة فــي مجــال التأجيــر التمويلــي .وتســعى الشــركة
الــى توســيع نطــاق أعمالهــا وخدماتهــا مسـ
ً
علــى الــدوام ألن تكــون رائــدة فــي مجــال عملهــا وتقديــم خدمــات مميــزة للعمــاء.

المدير العام :السيد سفيان ديريه
معلومات االتصال

رام الله ،شارع االيام ،المنطقة الصناعية ،بيتونيا
هاتف+970 2 298 0026 :
فاكس+970 2 2980661 :

بريد إلكترونيinfo@alc.com :
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المسؤولية البيئية
تعمــل شــركات المجموعــة وفــق سياســات خاصــة بالســامة العامــة والصحــة المهنيــة وتتضمــن تطبيــق القوانيــن والتشــريعات
واألنظمــة المحليــة المتعلقــة بنظــام إدارة الســامة والصحــة المهنيــة والبيئيــة ،وتحليــل مخاطــر العمــل لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة
وصحيــة لمنــع حــدوث اصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة ،وتوفيــر معــدات الوقايــة الشــخصية لحمايــة الموظفيــن مــن اإلصابــات
وتقليــل المخاطــر المحتملــة خــال العمــل.
كمــا تولــي شــركات المجموعــة أهميــة كبيــرة للمحافظــة علــى البيئــة والمســاهمة فــي حمايتهــا مــن التلــوث .وفــي هــذا الجانــب،
وتماشــياً مــع مواكبتهــا التوجهــات العالميــة فــي اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة الصديقــة للبيئــة والمســتمدة مــن المــوارد
الطبيعيــة ،عملــت شــركات المجموعــة علــى تركيــب أنظمــة توليــد الطاقــة باســتخدام الخاليــا الشمســية بقــدرة إنتاجيــة مجموعهــا
يصــل الــى  2.5ميجــا واط لتاريخــه ،ضمــن خطــة شــاملة تهــدف الــى الوصــول لتغطيــة احتياجــات شــركات المجموعــة مــن الطاقــة فــي
المســتقبل بالكامــل.
إضافــة الــى ذلــك ،قامــت شــركات المجموعــة بتغييــر عــدد كبيــر مــن الســيارات لـــسيارات هجينة الصديقــة للبيئة .كما تعمــل المجموعة
نحــو تحقيــق بيئــة خاليــة مــن الــورق باســتخدام أحــدث التقنيات.
عــاوة علــى ذلــك ،زادت شــركات المجموعــة العاملــة فــي قطــاع الصناعــة ،ونخــص بالذكــر الشــركة الوطنيــة لصناعــة األلمنيــوم
والبروفيــات (نابكــو) ،وشــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة ،مــن اعتمادهــا علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة لتشــغيل خطــوط االنتــاج.
كمــا وتعمــل وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا الجانــب ،ومــن أهمهــا تقليــل انبعاثــات الغــازات ،وتقنيــن اســتهالك الميــاه،
ومعالجــة النفايــات الصناعيــة ،وإدارة النفايــات الصلبــة ،واعــادة التدويــر ،ومعالجــة الميــاه العادمــة ،وإدارة المخاطــر.
أهم الممارسات التي تقوم نابكو بتطبيقها في مجال المسؤولية البيئية هي:

أهم الممارسات التي تقوم سنيورة بتطبيقها في مجال المسؤولية البيئية هي:
•إدارة النفايــات الصلبــة مــن خالل جمعهــا فــي منطقــة مخصصــة ،والتخلــص منهــا مــن قبــل مقاوليــن مؤهليــن ومخوليــن مــن وزارة البيئــة ،كمــا
يتــم بيــع األوعيــة المســتخدمة والتالفــة لجهــة مخولــة مــن قبــل وزارة البيئــة.
•جمــع النفايــات الخطــرة فــي منطقــة مخصصــة والتخلــص منهــا عــن طريــق شــركة معتمــدة مــن وزارة العمــل فــي المكبــات المخصصــة وبحســب
متطلبــات وزارة البيئــة.
•اإلستهالك األمثل للماء من خالل طرق عمل قياسية للمراقبة و الوقاية من اإلستهالك الزائد للماء.
•اإلســتهالك األمثــل للطاقــة مــن خــال تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية فــي األردن وفلســطين بقــدرة انتاجيــة تصــل مجموعهــا الــى  1.1ميجــا
واط منهــا  1ميجــا واط فــي األردن ،واســتخدام وحــدات اإلضــاءة مــن نــوع الصمــام الثنائــي الباعــث للضــوء ( )LEDلتقليــل إســتهالك الطاقــة.
كمــا يتــم توزيــع ملصقــات توعويــة بجانــب مفاتيــح اإلضــاءة و مفاتيــح تشــغيل وحــدات التكييــف للعامليــن فــي الشــركة.
•معالجــة الميــاه العادمــة مــن خــال تشــغيل وحــدة معالجــة لتلبيــة القوانيــن فــي هــذا المجــال حــول قياســات درجــة الحموضــة ( )pHوإجمالــي
المــواد الصلبــة الذائبــة ( )TDSوقيــاس الطلــب علــى األكســجين البيولوجــي( )BODوالطلــب علــى األكســجين الكيمــاوي (.)COD
•إجراء الفحوصات البيئية بشكل دوري لتالفي أي حاالت عدم مطابقة وذلك حفاظاً على البيئة.
•جمع الزيوت المستخدمة الغذائية والصناعية وبيعها لشركات مرخصة من وزارة البيئة الستخدامها في صناعة الصابون.
•جمــع النفايــات الصلبــة مثــل النايلــون ،والكرتــون ،والــواح خشــب مكســرة مــن قبــل شــركة مختصــة واســتبدالها بالــواح خشــب صالحــة لالســتخدام
وذلــك لتقليــل الضغــط علــى مكبــات النفايــات وتقليــل اســتهالك المــوارد الطبيعيــة.

•اتبــاع سياســة حمايــة البيئــة والتــي تشــرف علــى تطبيقهــا اإلدارة العليــا وخاصــة فــي مجــال إدارة المخاطــر بكافــة أنواعهــا وتلــك المتصلــة
بالمنــاخ اســتناداً الــى أنظمــة وإجــراءات عالميــة معتمــدة فــي هــذا المجــال.

•تقليــل إنبعــاث الغــازات حيــث يتــم فحــص وقيــاس اإلنبعاثــات مــن ســخانات الميــاه (البويلــر) بشــكل منتظــم مــن قبــل جهــة معتمــدة ويتــم إجــراء
صيانــة وقائيــة دوريــة للســخانات لتجنــب انبعــاث الغــازات فــوق المســتوى المســموح بــه لتجنــب تلــوث الهــواء.

•التــزام مصنــع نابكــو بالقوانيــن الصــادرة عــن ســلطة جــودة البيئــة وتطبيــق القوانيــن والسياســات والتعليمــات كمــا هــو مصــرح فــي دارســة تقييــم
األثــر البيئــي للمصنع.

•ضبــط مســتويات الضجيــج و اإلضــاءة مــن خــال إجــراء فحــص لمســتوى الضجيــج بشــكل دوري للحفــاظ علــى مســتوى صــوت ضمــن الحــدود
المســموح بهــا دوليــاً  .ويتــم تزويــد العامليــن بمعــدات الحمايــة الشــخصية فــي المناطــق التــي بهــا مســتويات ضجيــج عاليــة .إضافــة الــى ذلــك،
يتــم إجــراء فحــص لمســتوى اإلضــاءة فــي جميــع المواقــع فــي الشــركة ،وتحســين مســتوى االضــاءة ليناســب راحــة وســامة العامليــن.

•تقليــل إنبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن خــال تركيــب فالتــر علــى جميــع األفــران وخاصــه الفلتــر الخــاص بفــرن صهــر األلمنيــوم والــذي يعمــل علــى
تنقيــة الغــازات المنبعثــة والدقائــق الصلبــة العالقــة بنســبة  ،99%إضافــة الــى مطابقــة نتائــج فحــص إجــراء قيــاس فحوصــات الغــازات المنبعثــة
بأحــدث األجهــزة البيئيــة ومطابقتهــا للمواصفــات العالميــة والمحليــة.
•تركيــب وتشــغيل نظــام طاقــة شمســية علــى أســطح مبانــي الشــركة بقــدرة إنتاجيــة تصــل الــى  1ميجــاواط ممــا ســاهم فــي اســتبدال الطاقــة
الكهربائيــة المســتوردة بنســبة  25٪بمصــادر طاقــة خاليــة مــن االنبعاثــات.
•تــم تحســين وتطويــر الجدولــة الزمنيــة لعمليــة اإلنتــاج باالضافــة الــى كفــاءة اســتخدام الطاقــة ممــا نتــج عنــه تخفيــض كميــة الطاقــة الالزمــة
لتشــغيل المصنــع.
•إدارة الميــاه واســتخدام معــدات تكنولوجيــة تنتــج مســتويات جــودة ميــاه مختلفــة ( ،)DI /Soft waterواســتغالل منطقــة مســاحتها حوالــي 10
آالف متــر مربــع لتجميــع ميــاه األمطــار ،إضافــة الــى تقليــل اســتهالك الميــاه عبــر تعديــل آليــات وطــرق العمــل واســتخدام مــواد بديلــة صديقــة
للبيئة.
•اســتخدام أفضــل التقنيــات العالميــة فــي مجــال معالجــة النفايــات الصناعيــة مــن خــال وحــدة متخصصــة لمعالجــة كافــه أنــواع الميــاه العادمــة،
ومطابقــة المواصفــات العالميــة والمحليــة ذات العالقــة بالميــاه الصناعيــه المعالجــة.
•فصــل النفايــات المنزليــة عــن النفايــات الصناعيــة وإرســال النفايــات الصناعيــة والناتجــة عــن مخلفــات الميــاه الصناعيــة لمكبــات خاصــة ،إضافــة الــى
إعــادة تدويــر النفايــات حيــث تــم اعــاده صهــر حوالــي  4000طــن مــن األلمنيــوم فــي الســنوات الثــاث األخيــرة.
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المسؤولية االجتماعية

االشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة

واجب وطني وإنساني...واستثمار طويل المدى

جبل النجمة للتأهيل

أيبك تستثمر  6.7%من صافي أرباحها للعام  2021في المسؤولية اإلجتماعية
بقيمة بلغت  2.55مليون دوالر أمريكي
والســباق للمؤسســات ذات
واصلــت مجموعــة أيبــك مســاندتها للمجتمعــات التــي تعمــل بهــا مــن خــال دعمهــا المتواصــل
َ
الرؤيــة الهادفــة والفاعلــة فــي المجــاالت الخيريــة واالنســانية التــي تعنــى باأليتــام وذوي االحتياجــات الخاصــة واألســر العفيفــة
ومؤسســات قطاعــات التعليــم والصحــة والشــباب والمشــاريع الرياديــة ،حيــث تــم تقديــم الدعــم المــادي والعينــي والمعنــوي ألكثــر

مــن ســبعين مؤسســة فــي العــام  2021بقيمــة بلغــت  2.55مليــون دوالر أمريكــي ،مــا نســبته  6.7%مــن صافــي أربــاح الشــركة.
ويأتــي برنامــج أيبــك االســتراتيجي و الفاعــل فــي المســؤولية االجتماعيــة مــن منطلــق أهميــة المشــاركة فــي العطــاء كواجــب
وطنــي وإنســاني واســتثمار طويــل المــدى كمســاهمة فــي تحقيــق االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة وبناء وتمكيــن مجتمعات
قــادرة علــى االســتمرار فــي ظــل كافــة الظــروف والتحديــات.

إنطالق
الدعم

2017

هدف الدعم
مســاعدة المركــز فــي أداء رســالته
اإلنســانية فــي مجــال تأهيــل
ذوي اإلعاقــة الذهنيــة وتدريبهــم
ودمجهــم فــي المجتمــع

الفئة
المستفيدة
االحتياجات الخاصة من
ذوي اإلعاقة الذهنية

مركــز جبــل النجمــة للتأهيــل هــو أحــد مؤسســات الكنيســة المورافيــة
العالميــة يســاهم فــي تأميــن حيــاة كريمة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنية
عبــر تقديــم خدمــات التأهيــل والتدريــب والدمــج والتوعيــة والتفعيــل
المجتمعــي علــى أســاس المحبــة والكرامــة والعدالــة والمســاواة .يديــر
المركــز أربــع برامــج هــي برنامــج الحضانــة الدامجــة ،وبرنامــج المدرســة
وبرنامــج التدريــب المهنــي وبرنامــج التفعيــل المجتمعــي .يعمــل المركــز
مــع األشــخاص ذوي االعاقــة الذهنيــة وأهلهــم والمؤسســات المجتمعيــة
والوطنيــة والحكوميــة والمجالــس المحليــة والمــدارس لزيــادة وعيهــم
بحقــوق وقضايــا األشــخاص ذوي االعاقــة والدمــج ليصبحــوا وكالء التغييــر
لمســاندة عمليــة خلــق مجتمــع دامــج وحســاس لــذوي االعاقــة .إن المركــز
هــو عضــو فــي العديــد مــن الشــبكات والمنتديــات التــي تمــارس الضغــط
علــى صنــاع السياســة للمطالبــة بحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة وتغييــر
التوجهــات الســلبية .ويقــدم المركــز برامــج تخصصيــة إلــى األشــخاص ذوي
االعاقــة الذهنيــة كالعــاج الطبيعــي وعــاج النطــق والفــن والرياضــة
والموســيقى والدرامــا والســيرك والدبكــة والدعــم النفســي واالجتماعــي.
يعمــل المركــز مــع  90شــخص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة مــن الطفولــة
المبكــرة وحتــى ســن .40
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االشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة

مؤسسة افتح بولس السادس

إنطالق
الدعم

2020

هدف الدعم
مســاعدة المدرســة بإعــادة
تأهيــل األطفــال والطلبــة الصــم
وتطويرهــم لغويــاً واكاديميــاً
و ا جتما عيــاً

مدرســة افتــح بولــس الســادس هــي مدرســة لــذوي االحتياجــات الخاصــة
“الصــم وضعــاف الســمع” .مهمتهــا إعــادة تأهيــل األطفــال والطلبــة الصــم
والعمــل علــى تطويرهــم مــن الناحيــة اللغويــة واالجتماعيــة األكاديميــة
بنــاء علــى رغبــة قداســة البابــا
أيضــاً  .تأسســت المدرســة فــي فلســطين
ً
بولــس الســادس خــال زيارتــه لالراضــي الفلســطينية المقدســة عــام .1964
فــي  6أيلــول  1971بــدأ البرنامــج التأهيلــي الســمعي  -النطقــي والبرنامــج
طفــا و طفلــة صــم حتــى الصــف الســادس .واليــوم،
االكاديمــي لِ ـــ 24
ً
بعــد  49عامــاً  ،تضــم المدرســة  186طالبــاً و طالبــة صــم مــن عمــر الســنة
إلــى عمــر  18ســنة؛ أي مــن مرحلــة التدخــل المبكــر إلــى المرحلــة الثانويــة
العامــة (التوجيهــي) .تعتمــد المدرســة األســلوب الشــفهي “قــراءة الشــفاه
و التدريــب الســمعي” فــي تأهيــل وتعليــم الشــخص األصــم منــذ الصغــر (مــن
الســنة االولــى مــن عمره/هــا ) .و يتــم تعليــم األصــم اللغــة ،وقــراءة الشــفاة
باســتغالل البقايــا الســمعية لديه/هــا.
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الفئة
المستفيدة
االحتياجات الخاصة من
ذوي اإلعاقة الخاصة
بالسمع والنطق

جمعية ياسمين الخيرية

إنطالق
الدعم

2020

هدف الدعم
مســاعدة الجمعيــة فــي أداء
عملهــا اإلنســاني فــي رعايــة
وتأهيــل وعــاج أطفــال التوحــد
و ذوي االعاقــة مــن خــال عمــل
منهجــي وتأهيلــي فــي مرحلــة
ا لطفو لــة

الفئة
المستفيدة
أطفال التوحد واألطفــال
ذوي اإلعاقة

جمعيــة ياســمين هــي جمعيــة خيريــة أهليــة غيــر ربحيــة ،تأسســت عــام
 2002فــي محافظــة رام اللــه والبيــرة ،فلســطين .تقــوم الجمعيــة برعايــة
وتأهيــل وعــاج أطفــال التوحــد و ذوي االعاقــة ،وتســاهم فــي دمجهــم
فــي المجتمــع المحلــي حتــى يتمكــن الفــرد منهــم مــن االعتمــاد علــى نفســه
فــي مختلــف مناحــي الحيــاة ،وتقــدم حاليــاً خدماتهــا الــى مــا يقــارب 150
طفــل وطفلــة.
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جمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات
التعلم الخيرية
إنطالق
الدعم

2020

هدف الدعم
مساندة الجمعية في أداء
رسالتها اإلنسانية لدمج أطفال
التوحد ومن لديهم صعوبات
بالتعلم في المجتمع وتنمية
القدرات والمواهب االبداعية
لديهم

جمعيــة تأهيــل أطفــال التوحــد وصعوبــات التعلــم هــي مؤسســة خيريــة
إنســانية غيــر ربحيــة ،تأسســت عــــام  2009وســجلت رســميا لــدى وزارة
الداخليــة الفلســطينية وتتبــع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة كجهــة اختصــاص
وإشــراف لهــــا .تعمــل الجمعيــة فــي المجــال الخيــري و االجتماعــي
واألكاديمــي و الصحــي  ،حيــث تعنــى بأطفــال التوحــد واألطفــــال ذوي
اإلعاقــة .مــن خــال تقديــم الرعايــة والتأهيــل لهــم وتطويــر مهاراتهــم
وكذلــك التدريــب مــن أجــل تحقيــق أفضــل لمبــدأ العدالــة االجتماعيــة
وحمايــة الحقــوق األساســية وتســهيل اندماجهــم فــي المجتمــع
الفلســطيني .تقــدم الجمعيــة خدماتهــا مــن خــال “مركــز وجــود” ،وهــو
مركــز تأهيــل طبــي مرخــص مــن وزارة الصحــة الفلســطينية.
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الفئة
المستفيدة
أطفال التوحد واألطفــال
ذوي اإلعاقة

األيتام واألسر العفيفة

SOS CHILDREN’S
VILLAGES
PALESTINE

إنطالق
الدعم

2016

قرى األطفال  SOSفلسطين

هدف الدعم
مساندة المؤسسة
ونشاطاتها ،وكذلك كفالة
عائلة مكونة من سبعة
أطفال في قرى االطفال
 SOSفلسطين في مدينة
بيت لحم

الفئة
المستفيدة
األطفال الذين فقدوا
الرعاية األسرية أو من هم
تحت خطر فقدانها في
فلسطين

منظمــة قــرى األطفــال  SOSفلســطين منظمــة غيــر ربحيــة مســجلة فــي
فلســطين كجــزء مــن قــرى األطفــال  SOSالعالميــة والتــي تعمــل فــي أكثــر
مــن  136دولــة واقليــم حــول العالــم بشــكل أساســي لتقديــم خدمــات
الرعايــة البديلــة لألطفــال الذيــن فقــدوا الرعايــة األســرية أو مــن هــم تحــت
خطــر فقدانهــا ،وذلــك مــن خــال توفيــر بيــوت داخــل القــرى يعيشــون فيهــا
مــع أم بديلــة تقــوم برعايتهــم إلــى جانــب أخــوة وأخــوات فــي جــو أســري
ُمحــب .كمــا نعمــل بالتعــاون مــع المجتمعــات المحليــة والجهــات الحكومية،
والمنظمــات األخــرى مــن خــال برنامــج تمكيــن األســر لمســاعدة و تمكيــن
األســر الفقيــرة والهشــة فــي حمايــة أطفالهــم و بنــاء قدراتهــم ورعايتهــم
و توفيــر المســتلزمات التعليميــة والدعــم الصحــي والنفســي واالجتماعــي
اضافــة الــى المســاعدة فــي إنشــاء المشــاريع المــدرة للدخــل لهــذه األســر.
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األيتام واألسر العفيفة

قرى األطفال  SOSاألردن

إنطالق
الدعم

2020

هدف الدعم
تغطية قيمة الرسوم الدراسية
في مدارس أردنية لخمسة
طفال من أطفال الجمعية،
عشر
ً
بهدف تحسين فرصهم في
الحياة وتمكينهم من االندماج
في المجتمع

جمعیــة قــرى األطفــال األردنیــة هــي جمعیــة وطنیــة غیــر ربحیــة تأسســت
طفــا مــن األطفــال األیتــام
عــام  ،1983تقــدم الرعایــة لمــا یقــارب 250
ً
وفاقــدي الســند األســري فــي  32منــزل عائلــي فــي قراھــا الثالثــة فــي
عمــان وإربــد والعقبــة ،وفــي بیــوت الشــباب والشــابات الثمانيــة التابعــة لها.
ّ
یســتند نمــوذج الرعایــة إلــى أربعــة مبــادئ هــي :األم ،األخــوة واألخــوات،
المنــزل والقریــة .فــي كل منــزل فــي القریــة ،توفــر األم الرعایــة لخمســة إلــى
ســبعة أطفــال فــي جـ ٍّـو مــن الحــب والحنــان یشــبه إلــى حــد بعیــد جــو العائلــة
الطبیعــي .يمتــاز نمــوذج الرعايــة األســرية البديلــة فــي قــرى األطفــال
بتوفيــر رعايــة متكاملــة لألطفــال والشــباب تغطــي الجوانــب المختلفــة مــن
رعايــة وأمــن غذائــي ومســكن وتعليــم ورعايــة صحيــة ونفســية وتمكيــن
وأمــن اقتصــادي وحمايــة ودمــج مجتمعــي.
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جمعية إنعاش األسرة

الفئة
المستفيدة
األطفال الذين فقدوا الرعاية
األسرية أو من هم تحت خطر
فقدانها في االردن

إنطالق
الدعم

2016

هدف الدعم
مساندة الجمعية في عملها
في مجال الخدمات االنسانية
والتنموية

الفئة
المستفيدة
السيدات والفئات االقل
حظا في المجتمع

جمعيــة إنعــاش األســرة جمعيــة فلســطينية خيريــة نســوية تنمويــة غيــر
ربحيــة ،تأسســت فــي مدينــة البيــرة عــام  ،1965توفــر الجمعيــة  83وظيفــة
لــكال الجنســين ( 85%منهــم نســاء) بــدوام كامــل ،ومــا يقــارب  85محاضــر
ومحاضــرة غيــر متفرغيــن ،وتســعى بشــكل حثيــث لتقديــم المزيــد مــن
الخدمــات اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة واألكاديمية.كمــا وتعمــل
الجمعيــة فــي مجــال حفــظ الهويــة الفلســطينية مــن خــال حفــظ المــوروث
الثقافــي الفلســطيني ،وكذلــك فــي مجــال التعليــم االكاديمــي والمهنــي
حيــث تخــرج مئــات مــن الطالبــات والطــاب ســنويا ممــن يدرســون فــي
كليــة انعــاش االســرة ودائــرة التدريــب المهنــي .و تعمــل الجمعيــة فــي
مجــال الخدمــات االنســانية والتنمويــة التــي تخــدم الفئــات االقــل حظــا فــي
المجتمــع ،وســعياً لتحقيــق نوعــا مــن االســتدامة فــي خدمــات الجمعيــة،
تمتلــك الجمعيــة  9مشــاريع انتاجيــة وخدماتيــة توفــر فــرص عمــل للســيدات
مــن ناحيــة وتولــد بعــض الدخــل للجمعيــة مــن ناحيــة أخــرى بمــا يســاهم فــي
تغطيــة جــزء مــن مصاريفهــا التشــغيلية.
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األيتام واألسر العفيفة

األيتام واألسر العفيفة

جمعية عطاء فلسطين

إنطالق
الدعم

2018

هدف الدعم

مساندة برامج الجمعية اإلغاثية
و برنامج التدريب المهني
والتقني للطالب والذي إستفاد
منه  200طالب/ة من األيتام
واألسر العفيفة ،وكذلك رعاية
مشروع الدعم النفسي لألطفال
المتضررين في قطاع غزة والذي
شمل  1000طفل وأم

جمعيــة عطــاء فلســطين الخيريــة جمعيــة غيــر ربحيــة ،غيــر سياســية ،غيــر
حكوميــة وغيــر حزبيــة ،تعمــل فــي قطــاع غــزة والقــدس وقــرى الضفــة
الغربيــة القريبــة مــن جــدار العــزل االســرائيلي .نشــأت جمعيــة عطــاء
فلســطين الخيريــة مــن رحــم معانــاة الشــعب الفلســطيني لتلبــي احتياجــات
الشــعب المختلفــة الــرازح تحــت االحتــال والحصــار وللتخفيــف مــن معاناتــه
حيــث نشــأت الجمعيــة مــن اندمــاج جمعيــة جهــود غــزة التطوعيــة الغاثــة
الســريعة (عطــاء غــزة) والتــي تأسســت فــي مدينــة غــزة فــي العــام ،2003
مــع جمعيــة عطــاء فلســطين التطوعيــة التــي تأسســت فــي مدينــة رام اللــه
فــي العــام  .2010تعمــل الجمعيــة فــي العديــد مــن المجــاالت اإلغاثيــة
والثقافيــة ومجــال التنميــة المســتدامة ،كمــا وتولــي الجمعيــة اهتمــام
للمناطــق الفقيــرة وتعمــل بشــكل مركــز فــي قطــاع غــزة حيــث تســتهدف
العائــات الفقيــرة واالســر العفيفــة وخصوصــاً النســاء و أطفالهــن وأســرهن
علــى حــد ســواء .وقــد بلــغ مجمــوع المســتفيدين مــن البرامــج التــي نفذتهــا
جمعيــة عطــاء فلســطين الخيريــة خــال  18عــام ،مــا يزيــد عــن مليــون
مســتفيد.

42

التقرير السنوي 2021

تكية أم علي

الفئة
المستفيدة

إنطالق

األيتام واألسر العفيفة
والفئات االقل حظا في
قطاع غزة

2020

الدعم

هدف الدعم
تغطية تكاليف الطرود
الغذائية الشهرية ل 200
عائلة في محافظات جنوب
األردن

الفئة
المستفيدة
األسر العفيفة التي تعيش
تحت خط الفقر الغذائي في
االردن

تأسســت تكيــة أم علــي عــام  2003علــى يــد سـ ّـمو األميرة هيا بنت الحســين
تخليــداً لذكــرى والدتهــا المغفــور لهــا ،جاللــة الملكــة عليــاء الحســين ،لتكــون
أول جمعيــة غيــر حكوميــة مــن نوعهــا لمكافحــة الفقــر الغذائــي فــي األردن
والعالــم العربــي .ومنــذ تأسيســها ،لــم تتوانــى تكيــة أم علــي يومــاً عــن
ـال مــن الجــوع.
تحقيــق رؤيتهــا المتمثلــة فــي الوصــول ألردن خـ ٍ
تقــوم تكيــة أم علــي بإيصــال الدعــم الغذائــي المســتدام إلــى 20,000
أســرة محتاجــة تعيــش تحــت خــط الفقــر الغذائــي فــي مختلــف محافظــات
المملكــة ضمــن برنامــج الطــرود الغذائيــة الشــهرية ،ويحتــوي كل طــرد
علــى  19مــادة غذائيــة تكفــي احتياجــات جميــع أفــراد األســرة التغذويــة
لشــهر كامــل .وتقـ ّـدم تكيــة أم علــي برامــج إطعــام أخــرى مثــل :برنامــج عابــر
توفــر تكيــة أم علــي
الرحمــن وبرنامــج األضاحــي .كمــا ّ
ســبيل وبرنامــج موائــد ّ
عــدد مــن البرامــج التطوعيــة التــي تهــدف لدعــم األســر المحتاجــة بطــرق
تتعــدى الدعــم الغذائــي لتشــمل الحفــاظ علــى كرامــة األســر المســتفيدة
والمســاعدة فــي تحســين ظروفهــم المعيشــية والنفســية.
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التعليم

التعليم

المدرسة الصناعية الثانوية التابعة
لجمعية لجنة اليتيم العربي

مؤسسة دار الطفل العربي -القدس
إنطالق
الدعم

2017

هدف الدعم
تغطية منح تعليمية لـ  20فتاة
متميزة في مدرسة دار الطفل
العربي في القدس

تأسســت مؤسســة دار الطفــل العربــي فــي مدينة القدس فــي العام 1948
مــن قبــل المرحومــة الســيدة هنــد الحســيني الرائــدة فــي العمــل التطوعــي
واالجتماعــي .وهــي مــن المؤسســات الرائــدة فــي العمــل المجتمعــي فــي
مدينــة القــدس حيــث تشــمل خدماتهــا قطاعــات التعليــم ورعايــة االيتــام
والتــراث والثقافــة .حيــث تديــر وتشــرف علــى مدرســة دار الطفــل العربــي
للمرحلــة االبتدائيــة والثانويــة والحضانــة و 7روضــات والمنــزل الداخلــي
للطالبــات اليتيمــات ومــن ذوي الحاجــة االجتماعيــة .كمــا تديــر مركزيــن
ثقافييــن همــا متحــف التــراث الفلســطيني ودار إســعاف النشاشــيبي
للثقافــة والفنــون واآلداب.

الفئة
المستفيدة
الطالبات اليتيمات من ذوي
األسر العفيفة في القدس

إنطالق
الدعم

2017

هدف الدعم
تغطية  25منحة تعليمية
للصفوف الحادي عشر
والثاني عشر

الفئة
المستفيدة
الطلبة األيتام والمتفوقين
من ذوي األسر العفيفة

تأسســت المدرســة الصناعيــة الثانويــة – القــدس فــي العــام  1965مــن
قبــل جمعيــة لجنــة اليتيــم العربــي فــي منطقــة بيــت حنينــا فــي القــدس.
وقــد قامــت الحكومــة األلمانيــة بتجهيــز المدرســة بالمعــدات والتجهيــزات
التعليميــة والتدريبيــة وإمدادهــا بالخبــراء المقيميــن .اســتهدفت المدرســة
منــذ قيامهــا الطــاب اليتامــى مــن الفلســطينيين الذيــن تتــراوح أعمارهــم
بيــن ( )18-15عــام ،وقــد وفــرت لهــم المدرســة فــي ذلــك الوقــت كافــة
اإلمكانــات الماديــة والبشــرية والظــروف المناســبة لتطويــر وتنميــة
مهاراتهــم العمليــة والنظريــة الالزمــة لزيــادة فــرص حصولهــم علــى عمــل
فــي الســوق المحلــي إلعالــة أســرهم.
تقــدم المدرســة لطالبهــا التدريــب فــي عــدة تخصصــات هــي :الخراطــة
والتســوية اآلليــة ،اللحــام وتشــكيل المعــادن (دورات خاصــة) ،األدوات
الصحيــة والتدفئــة المركزيــة وتكييــف الهــواء ،النجــارة وصناعــة األثــاث،
تكنولوجيــا االتصــاالت وصيانــة األجهــزة الخلويــة ،صيانــة أجهــزة الحاســوب
والشــبكات ،صيانــة اآلالت المكتبيــة ،التمديــدات الكهربائيــة ،ميكاترونكــس
الســيارات ،واإلدارة الفندقيــة.
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التعليم

التعليم

منح  Cheveningللماجستير

الدراسات الثنائية -جامعة القدس
إنطالق
الدعم

2016

“

هدف الدعم
تدريب عملي ل  16طالب/ة في
الشركات التابعة أليبك خالل
دراستهم الجامعية لمدة أربع
سنوات

الفئة
المستفيدة
طلبة الدراسات الثنائية في
كليات الهندسة الكهربائية
وتكنولوجيا المعلومات
وإدارة األعمال في جامعة
القدس

الدراســات الثنائيــة” هــو النظــام الدراســي األول مــن نوعــه فــي فلســطين والــذي يجمــع بيــن الدراســة النظريــة والتطبيــق العملــي .أطلقــت
جامعــة القــدس “الدراســات الثنائيــة” فــي عــام  2015بتمويــل مــن الحكومــة األلمانيــة من خالل مؤسســة التعاون األلمانــي ( )GIZوقد صممت
“الدراســات الثنائيــة” للمســاهمة فــي رفــع المســتوى المهنــي لــدى الشــباب الفلســطيني وتوفيــر فــرص عمــل جيــدة للطــاب بعــد تخرجهــم،
وجســر الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم األكاديمــي واحتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني .يتــم تطبيــق “الدراســات الثنائيــة” علــى
غــرار التجربــة األلمانيــة ،وتعتمــد علــى تحقيــق التكامــل بيــن الدراســة وربــط الطالــب فــي بيئــة العمــل منــذ اليــوم األول مــن التحاقــه بالدراســة،
حيــث يوفــر للطالــب فرصــة التعلــم فــي جامعــة القــدس والتطبيــق العملــي فــي إحــدى الشــركات الفلســطينية المتخصصــة الشــريكة مناصفــة
علــى مــدار ســنوات البكالوريــوس.

إنطالق
الدعم

2019

هدف الدعم
تغطية منحة تعليمية كاملة
لطالب/ة لدرجة الماجستير
في أحد جامعات المملكة
المتحدة

الفئة
المستفيدة
الطلبة الفلسطينين
المتفوفين

تشــيفنينج” هــي برنامــج المنــح الدوليــة للحكومــة البريطانيــة ،بتمويــل
مــن مكتــب وزارة الخارجيــة والتنميــة والكومنولــث والمنظمــات الشــريكة،
والــذي يعمــل فــي  160دولــة مــن بينهــا فلســطين ،وتُ منــح للمميزيــن
ذوي القــدرات القياديــة مــن جميــع أنحــاء العالــم التمــام دراســة الماجســتير
كامــا دراســة
تمويــا
فــي جامعــات المملكــة المتحــدة .ويوفــر البرنامــج
ً
ً
عــام واحــد لدرجــة الماجســتير ،حــول أي موضــوع وفــي أي جامعــة يختارهــا
الطالــب بالمملكــة المتحــدة.

مــا يميزنــي عــن غيــري مــن المهندســين الخريجيــن أنــي حصلــت علــى خبــرة عمليــة طــوال الفتــرة
الدراســية فــي كليــة الدراســات الثنائية/جامعــة القــدس ،بشــراكة مــع الشــركة الوطنيــة لصناعــة
االلمنيــوم و البروفيــات (نابكــو).

وجــودي فــي بيئــة العمــل داخــل مقــر الشــركة ســاعدني علــى التأقلــم علــى طبيعــة العمــل و
التعــرف علــى متطلباتــه منــذ الســنة الدراســية االولــى ،كمــا وكان لهــا دور مهــم فــي تكويــن
شــخصيتي و تحديــد الهــدف الــذي أطمــح للوصــول اليــه عنــد انهــاء مســيرتي الدراســية .خــال
الفتــرات العمليــة فــي مقرلشــركة نابكــو تــم تطبيــق مــا انجزنــاه فــي الفتــرة النظريــة فــي الجامعــة
بمســاعدة ومســاندة مــن طاقــم الصيانــة ،حيــث عملــت الشــركة علــى توفيــر بيئــة تعلميــة مناســبة
جــداً لنــا .الفرصــة التــي قدمــت لــي لتدريــب فــي شــركة نابكــو ،كانــت مــن أفضــل الفــرص الــذي
حصلــت عليهــا.

“

فاتن عرار – مهندسة كهربائية في الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم و البروفيالت (نابكو)
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التعليم

التعليم

جامعة بيرزيت
إنطالق
الدعم

2018

هدف الدعم
تقديم منح سنوية لخمسة
طالب من كلية عمر العقاد
للهندسة

التميــز وتقديــم فــرص متكافئــة
تأسســت جامعــة بيرزيــت علــى مبــادئ
ّ
تصــدر الجامعــة للمؤسســات
للجميــع ،لذلــك ،كان الــدور األكبــر فــي
ّ
ـطينياً  .واســتطاعت بفضــل ذلــك تحصيــل مرتبــة مرموقــة
األكاديميــة فلسـ
ّ
ّ
دوليــاً علــى غــرار نظيراتهــا مــن الجامعــات العريقــة .تتمتــع جامعــة بيرزيــت
ّ
نابــض بالمعرفــة والتعلّ ــم يســعى دائمــاً لخدمــة الوطــن .كمــا
ٍ
بمجتمــع
ٍ
حتــل مــن خــال
الم ّ
صــر جامعــة بيرزيــت علــى البقــاء شــوكة فــي حلــق ُ
تُ ّ
دورهــا التنويــري والــذي يســعى دومــاً لخلــق مجتمــع فلســطيني متعــدد
الثقافــات .إضافــة الــى ذلــك ،تعمــل بيرزيــت بشــكل متواصــل علــى مواكبــة
متطلبــات العصــر ،وتطلعــات  15,000مــن طلبتهــا الملتحقيــن بكلياتهــا:
كليــة اآلداب ،وكليــة األعمــال واإلقتصــاد ،وكليــة التربيــة ،وكليــة الحقــوق
واإلدارة العامــة ،وكليــة الدراســات العليــا ،كليــة الصيدلــة والتمريــض
والمهــن الصحيــة ،وكليــة العلــوم ،وكليــة الهندســة والتكنولوجيــا ،وكليــة
الفنــون والموســيقى والتصميــم.
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إنجاز فلسطين
الفئة
المستفيدة
طلبة الهندسة في جامعة
بير زيت

إنطالق
الدعم

2007

هدف الدعم
مساندة المؤسسة في
تمويل نشاطاتها وكذلك
تطوع كوادر مجموعة أيبك
في مؤسسة إنجاز لتعزيز
القدرات القيادية للشباب
الفلسطيني للمساهمة في
التنمية االقتصادية

الفئة
المستفيدة
طلبة المدارس والجامعات
الفلسطينية

إنجــاز فلســطين هــي مؤسســة فلســطينية مســتقلة غيــر حكوميــة أنشــئت
عــام  ،2007تديرهــا وترعاهــا مجموعــة مــن الشــركات الفلســطينية الرائــدة
الســاعية لتعزيــز قــدرات الشــباب الفلســطيني على المســاهمة فــي التنمية
االقتصاديــة .وتوفــر إنجــاز برامــج يقدمهــا متطوعــون مــن ذوي خبــرة إللهــام
الشــباب حــول االبتــكار فــي مجــال إدارة المشــاريع واألعمــال .تلعــب إنجــاز
دوراً بــارزا فــي خلــق وعــي اقتصــادي مبتكــر لــدى الشــباب علــى المســتوى
العالمــي ،مــن خــال عضويتهــا الفاعلــة مــع شــبكة إنجــاز العــرب وJunior
Achievement Worldwide
تهــدف “إنجــاز” إلــى تعزيــز الفــرص االقتصاديــة للشــباب الفلســطيني مــن
خــال توفيــر سلســلة مــن الــدورات التعليميــة واالقتصاديــة ذات الطابــع
العملــي والتــي تنفذهــا فــي المــدارس والجامعــات الفلســطينية .تتميــز
برامــج إنجــاز بقدرتهــا علــى تطويــر القــدرات القياديــة للطلبــة ،وبالتالــي
تســريع وتيــرة اإلبــداع لديهــم ،وإعدادهــم لعالــم األعمــال ،وتمكينهــم مــن
إدارة المعرفــة لتحقيــق مســارات جديــدة مــن شــانها للحــد مــن البطالــة
وتوفيــر الفــرص وفتــح آفــاق واعــدة لمشــاريع رياديــة جديــدة.
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التعليم

التعليم

جمعية الشابات المسيحية

إنطالق
الدعم

2021

هدف الدعم
المساهمة في تمويل صندوق
الطالب المحتاج المخصص
لمساعدة الطلبة في تسديد
القسط السنوي

جمعيــة الشــابات المســيحية فــي فلســطين هــي جمعيــة غيــر حكوميــة
بلــورت فكرتهــا مجموعــات نســائية مســيحية فــي عــام  1893وتأسســت
رســميا فــي مدينــة القــدس فــي عــام  .1918حيــث تطمــح الجمعيــة الــى
قيــام مجتمــع مدنــي ديمقراطــي حــر يمكّ ــن النســاء والشــباب مــن ممارســة
حقوقهن/حقوقهــم السياســية واالقتصاديــة واإلجتماعيــة وحمايتهــا.
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مؤسسة محمود عباس
الفئة
المستفيدة
طلبة برنامج التدريب
المهني التابع للجمعية

إنطالق
الدعم

2015

هدف الدعم
تقديم عدد من المنح دراسية
للطلبة الفلسطينيين في
لبنان من خالل المؤسسة.

الفئة
المستفيدة
الطلبة الفلسطينيين في
الجامعات اللبنانية

مؤسســة محمــود عبــاس هــي جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة مســجلة فــي
فلســطين ولبنــان ،تأسســت عــام  ،2011وتعمــل علــى مســاعدة الالجئيــن
الفلســطينيين فــي الشــتات وخصوصــاً مخيمــات لبنــان نظــراً لألوضــاع
الصعبــة التــي يعيشــونها مــن خــال ثالثــة برامــج :برنامــج الطالــب المخصــص
لتقديــم منــح للطلبــة حيــث اســتفاد مــن البرنامــج لتاريخــه حوالــي 5,000
ـري والــذي يقــدم مســاعدات ماليــة رمزيــة
طالــب/ة ،وبرنامــج التكافــل األسـ ّ
الــى مــا يزيــد عــن  300أســرة ،وبرنامــج تمكيــن الشــباب والــذي يهــدف الــى
تعزيــز وتطويــر قــدرات الطلبــة وتأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل مــن خــال
تقديــم دورات فــي مجــاالت مختلفــة مثــل فــن إدارة الشــبكات (،)CISCO
والتصميــم الجرافيكــي.
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الشباب والقيادة والريادة

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار
العالمي والديمقراطية -مفتاح
إنطالق
الدعم

2017

هدف الدعم
مساندة برنامج “تقوية القيادات
الفلسطينية الشابة” الذي ُيعنى
بتمكين وبناء قدرات القيادات
الشابة وتعزيز دورها على جميع
المستويات لتعلب دوراً مؤثراً
في عملية التنمية المستدامة

المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة -مفتــاح
هــي مؤسســة وطنيــة غيــر ربحيــة تأسســت فــي القــدس فــي العــام ،1998
تســعى إلــى نشــر مبــادئ الديمقراطيــة والحكــم الصالــح فــي المجتمــع
الفلســطيني بمكوناتــه المختلفــة؛ وتســعى كذلــك إلــى التأثيــر بالــرأي
العــام المحلــي والعالمــي والدوائــر الرســمية تجــاه القضيــة الفلســطينية.
والمعمــق،
ولتحقيــق هــذه الغايــة ،تتبنــى مفتــاح آليــات الحــوار الفعــال
َّ
والتبــادل الحــر للمعلومــات واألفــكار ،عــاوة علــى التشــبيك المحلــي
والدولــي .وأحــد أهدافهــا االســتراتيجية هــو تعزيــز الحكــم الصالــح فــي
فلســطين مــن خــال تعزيــز مشــاركة النســاء والشــباب فــي وضع السياســات
واتخــاذ القــرار مــن خــال تمكيــن المشــاركة السياســية للنســاء والقيــادات
الشــابة للمشــاركة فــي االنتخابــات المحليــة والوطنيــة فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة (كمرشــحين وكناخبيــن) ودعــم النســاء والشــباب لتولــي حقائب
المســؤولية لالنخــراط فــي العمــل السياســي والحيــاة العامــة.
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الفئة
المستفيدة
الشباب والشابات في
المجتمع الفلسطيني

غزة سكاي جيكس
إنطالق
الدعم

2017

هدف الدعم
مساندة برامج المؤسسة
في تنمية رواد األعمال
الموهوبين في فلسطين

الفئة
المستفيدة
الحر
رواد العمل ّ
والمبرمجين وريادي
األعمال الفلسطينيين

غــزة ســكاي جيكــس برنامــح مــن برامــج مؤسســة ميرســي كــور منظمــة
دوليــة رائــدة فــي العمــل األنســاني .تأسســت غــزة ســكاي جيكــس فــي عــام
 2011كمبــادرة مــن مؤسســة ميرســي كــور وجوجــل بهــدف تنميــة ودعــم
رواد األعمــال الموهوبيــن فــي فلســطين وذلــك لدفــع عجلــة االقتصــاد
الفلســطيني والنهــوض بقطــاع التكنولوجيــا وريــادة األعمــال .تتركــز
نشــاطات غــزة ســكاي جيكــس فــي كل قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،حيــث
تقــوم بتوفيــر تدريبــات تقنيــة والدعــم االزم لــرواد العمــل الحـ ّـر والمبرمجيــن
وريــادي األعمــال وذلــك مــن خــال برامجهــا والتــي هــي :أكاديمــة العمــل
الحـ ّـر والبرمجــة وبرنامــج تســريع الشــركات الناشــئة .حيــث تهدف غزة ســكاي
جيكــس إلــى بنــاء بيئــة تكنولوجيــة فــي فلســطين مــن خــال توفيــر كــوادر
فلســطينية موهوبــة يمكنهــا التنافــس عالميــاً علــى الوظائــف ذات األجــور
العاليــة .منــذ عــام  ،2017ســاهمت غــزة ســكاي جيكــس فــي توفيــر مــا يزيــد
عــن  600ألــف دوالرا مــا بيــن اســتثمارات وأربــاح الشــركات الناشــئة وأكثــر
الحــر االنترنــت وعلــى تدريــب وتعليــم
مــن  4.4مليــون دوالرا عبــر العمــل
ّ
أكثــر مــن  10,000شــخص فــي مجــاالت التكنولوجيــا وإدارة األعمــال ،كمــا
نجحــت فــي تســهيل اســتالم الشــركات الفلســطينية ألموالهــم عــن طريــق
االنترنــت.
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الصحة والرعاية الطبية
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جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى
السرطان

منتدى شارك الشبابي

إنطالق
الدعم

2021

هدف الدعم
المساهمة في تكاليف مشروع
شق شارع “االمل” الزراعي
الواصل الى قرية الشباب التابعة
للمنتدى في قرية كفر نعمة

منتــدى شــارك الشــبابي ،هــو منظمــة شــبابية فلســطينية يديرهــا ويقودهــا
الشــباب الفلســطيني ،وتعمــل مــن أجــل تعزيــز المجتمــع الفلســطيني مــن
خــال تمكيــن الشــباب.
تمتــد نشــاطات وبرامــج وتدخــات منتــدى شــارك الشــبابي فــي جميــع أنحــاء
فلســطين  ،اضافــة الــى قريــة الشــباب التــي انشــأت مــن اجــل توفيــر حيــز
ومســاحة للشــباب الفلســطيني للعمــل معــا فــي مشــاريع متنوعــة فــي
جميــع أنحــاء فلســطين ،مــن خــال قاعــده مــن مئــات الشــباب المتطوعيــن
 ،و يســتفيد شــارك مــن هــذه الخبــرة للمســاهمة فــي التنميــة اإلبداعيــة
للشــباب مــع بنــاء قــدرات متطوعيــه فــي نفــس الوقــت.
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الفئة
المستفيدة

الشباب والشابات المشاركين
في قرية الشباب و المزارعين
الفلسطينين للوصول ألراضيهم
في منطقة قرية كفر نعمة

إنطالق
الدعم

2018

هدف الدعم

مساندة برامج الجمعية التي
تهدف الى تقديم الدعم النفسي
واإلجتماعي والمساعدات
الطبية ،وحمالت التوعية لرفع
مستوي الوعي بأهمية الكشف
المبكر عن سرطان الثدي لدى
النساء

الفئة
المستفيدة
النساء المصابات بسرطان
الثدي وعائالتهن في غزة

جمعيــة برنامــج العــون واألمــل لرعايــة مرضــى الســرطان ( )AHPهــي جمعية
غيــر ربحيــة فلســطينية تأسســت عــام  2010فــي قطــاع غــزة .كان برنامــج
 AHPهــو األول مــن نوعــه فــي غــزة فــي توفيــر الوعــي وتقديــم الدعــم
النفســي واالجتماعــي والشــخصي والعاطفــي والعملــي وخدمــات الرعايــة
التلطيفيــة األساســية للنســاء المصابــات بســرطان الثــدي وعائالتهــن.
تتمثــل رؤيــة الجمعيــة فــي التعــاون مــع المرافــق الصحيــة األوليــة والثانويــة
وغيرهــا مــن المؤسســات ذات العالقــة لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن
األنشــطة ،وتجنــب ازدواجيــة الجهــود ،وتوفيــر برامــج الوقايــة مــن ســرطان
الثــدي والكشــف المبكــر عــن المــرض .برنامــج العــون واألمــل لرعايــة مرضــى
الســرطان يعمــل علــى تحســين وعــي النســاء بســرطان الثــدي وتحســين حيــاة
مرضــى ســرطان الثــدي فــي قطــاع غــزة.

55
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الصحة والرعاية الطبية

جمعية مؤسسة المالذ للرعاية االنسانية

مركز الحسين للسرطان
إنطالق
الدعم

2010

هدف الدعم

مساندة برامج المركز بشكل عام
وبرنامج تحقيق األحالم التابع
للمؤسسة بشكل خاص .وكذلك
المخصص
دعم صندوق الخير
ّ
لتغطية تكاليف إقامة مرضى
السرطان الفلسطينيين ممن يتم
تحويلهم من ِقبل وزارة الصحة
الفلسطينية للعالج في مركز
الحسين للسرطان

حامــا اســم الملــك الراحــل
تأســس مركــز الحســين للســرطان عــام 2001
ً
الحســين بــن طــال ،طيــب اللــه ثــراه ،الــذي واجــه الســرطان بإيمــان وشــجاعة
وكرامــة .ويعمــل بهــدف توفيــر أحــدث عــاج شــمولي لــآالف مــن مرضــى
الســرطان األطفــال والكبــار الذيــن يطرقــون بابه مــن األردن والوطن العربي.
وبخبــرة تزيــد عــن  17عامــاً  ،أصبــح مفخــرة لــأردن ومنــارة شــرق أوســطية
متخصصــة فــي مكافحــة وعــاج مــرض الســرطان .أصبــح المركــز رائــداً
باعتبــاره الوحيــد فــي الشــرق األوســط المعتمــد دوليــاً كمركــز متخصــص
فــي عــاج الســرطان بصــورة محــددة ،وبــات الوجهــة األولــى التــي يقصدهــا
مرضــى الســرطان األطفــال والبالغيــن مــن جميــع دول الشــرق األوســط.

56

التقرير السنوي 2021

الفئة
المستفيدة

إنطالق

مرضى السرطان

2020

الدعم

هدف الدعم
مساندة عمل المؤسسة في
مجال الرعاية التلطيفية للمرضى
في المراحل المتأخرة من مرض
العضال

الفئة
المستفيدة
المرضى في المراحل
المتأخرة من مرض العضال

جمعيــة مؤسســة المــاذ للرعايــة االنســانية هــي جمعيــة تطوعيــة غيــر
ربحيــة تقــدم الدعــم الشــامل والرعايــة المنزليــة للمرضــى فــي المراحــل
المتأخــرة مــن مــرض العضــال وهــي األولــى مــن نوعهــا فــي الشــرق األوســط
تأسســت فــي األردن فــي العــام  .1993وتعتبــر نشــاطات المؤسســة،
والتــي تتبنــى فلســفة ومفاهيــم الرعايــة التلطيفيــة ،مدخــل رعايــة متكامــل
لألشــخاص المصابيــن بمــرض عضــال فــي المراحــل المتقدمــة منــه ،والهــدف
منــه تحســين نوعيــة الحيــاة بغــض النظــر عــن مدتهــا ،حيــث ترتكــز هــذه
الرعايــة علــى الســيطرة علــى األلــم والعالمــات والعــوارض المصاحبــة لــه ثــم
الرعايــة النفســية واالجتماعيــة والروحيــة لمســاعدة المرضــى علــى عيــش
أيامهــم األخيــرة بكرامــة قــدر المســتطاع متحرريــن مــن األلــم والمعانــاة.

57

الثقافة والتراث

الثقافة والتراث

مركز المعمار الشعبي (رواق)
إنطالق
الدعم

2021

هدف الدعم
مساندة برنامج “تشغيل” الذي
يهدف لخلق فرص عمل من خالل
الترميم في مختلف المواقع في
فلسطين

انطلــق رواق عــام  1991عندمــا تكاتفــت جهــود مجموعــة مــن الريادييــن
إلنقــاذ المبانــي التاريخيــة فــي فلســطين .تتمثــل مهمــة رواق فــي حمايــة
واســتعادة وتأهيــل التــراث المعمــاري والثقافــي فــي فلســطين مــن خــال
برامجهــا الرئيســية :برنامــج الترميــم ،وبرنامــج إعــادة إحيــاء أهــم  50مركــزاً
تاريخيــاً  ،والبرنامــج المجتمعــي والثقافــي .يســاهم رواق فــي إنتــاج ونشــر
المعرفــة حــول التــراث مــن خــال برنامــج البحــوث والمنشــورات ،بمــا فــي
ذلــك ســجل المبانــي التاريخيــة فــي فلســطين ،ويعمــل بالتعــاون مــع
الجهــات الفاعلــة األخــرى علــى بنــاء بيئــة مؤسســية وقانونيــة مواتيــة .منــذ
وحولهــا لمراكــز مجتمعيــة
تاريخيــا
 ،2001رمــم رواق أكثــر مــن  130مبنــى
َ
ً
ووفــر أكثــر مــن  500,000يــوم عمــل للعمــال الفلســطينيين فــي مواقــع
َ
الترميــم.
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فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
الفئة
المستفيدة
العمال الفلسطينيين
والمباني التاريخية

إنطالق
الدعم

2016

هدف الدعم
تمويل عدد من نشاطات الفرقة
للمساهمة في الحفاظ على
الموروث الثقافي الفلسطيني

الفئة
المستفيدة
الفنانين والفنانات الواعدين

فرقــة الفنــون الشــعبية الفلســطينية هــي جســم فنــي مســتقل ،غيــر ربحــي،
يعتمــد باألســاس علــى جهــود المتطوعيــن ،أسســت عــام  1979بجهــود
مجموعــة مــن الفنانيــن والفنانــات الواعديــن .منــذ ذلــك الحيــن ،توجــت
فرقــة الفنــون كرائــدة للرقــص الشــعبي الفلســطيني ،فقدمــت أكثــر مــن
 1500عــرض محلــي ودولــي ،وأنتجــت  15عمــل فنــي راقــص باإلضافــة
لعشــرات اللوحــات ،وحصــدت فــي مســيرتها العديــد مــن الجوائــز األولــى
وشــهادات التقديــر المميــزة مــن مهرجانــات محليــة ودوليــة .تقــدم الفرقــة
التــراث الشــعبي الفلســطيني الغنائــي والراقــص برؤيــة خاصــة بهــا يجمــع مــا
بيــن األصالــة والحداثــة ،فتعمــل مــن خاللــه علــى تطويــر الفنــون األدائيــة
فــي فلســطين.
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مجاالت دعم أخرى
قامــت أيبــك وشــركاتها التابعــة فــي العــام  2021بتقديــم الدعــم المــادي والعينــي لعــدد آخــر مــن المؤسســات فــي فلســطين واألردن .نذكــر
منهــا:
•جمعية حماية القدس

•االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
•جمعية إبداع الخيرية

•منتدى بيت المقدس

•الدفاع المدني الفلسطيني
•بلديات ومجالس قروية

•الجمعية الملكية للفنون الجميلة-االردن
•جمعية الشبان المسيحية  -القدس
•مدارس وجامعات مختلفة

•جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا
•جمعية نور العين – القدس

•مراكز ونوادي رياضية وشبابية وثقافية

•المؤسسات التي تعمل على زيادة الوعي العام حول الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية في فلسطين

األداء المالي 2021
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األداء المالي 2021
كلمة رئيس الدائرة المالية
أعزائي المساهمين،
يســعدنا مــع نهايــة الســنة الماليــة أن نطلعكــم علــى البيانــات الماليــة الموحــدة المدققــة للعــام  ،2021مــع اإلشــارة فــي البدايــة الــى
أنــه تــم إعــادة عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة للعــام  2020بعــد اســتبعاد أثــر العمليــات التشــغيلية للشــركة العربيــة الفلســطينية
لمراكــز التســوق (برافــو) بعــد أن قامــت أيبــك ببيــع كامــل حصتهــا فــي هــذه الشــركة نهايــة النصــف االول مــن العــام  ،2021وذلــك
لتوفيــر أســاس معقــول وعــادل فــي قيــاس وتتبــع النمــو فــي نتائــج أعمــال المجموعــة علــى أســاس ســنوي .وقــد تــم عــرض صافــي
نتائــج برافــو فــي بنــد منفصــل فــي قائمــة الدخــل تحــت مســمى “صافــي األربــاح الناتجــة عــن العمليــات غيــر المســتمرة”.
وتشــير البيانــات الماليــة المدققــة الــى تحقيــق مجموعــة أيبــك نمــواً ملحوظــاً فــي نتائجهــا خــال العــام  2021مقارنــة مــع العــام
 ،2020حيــث نمــت صافــي االيــرادات بنســبة  19.4%علــى أســاس ســنوي لتصــل الــى  1.11مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام ،2021
كمــا شــهد الربــح مــن العمليــات نمــواً بنســبة  31.4%وبلــغ حوالــي  57.1مليــون دوالر أمريكــي .فيمــا بلغــت صافــي أربــاح المجموعــة
قبــل الضرائــب والفوائــد واالســتهالكات حوالــي  71.98مليــون دوالر أمريكــي ،بنمــو نســبته  ، 34.8%وبذلــك بلغــت صافــي أربــاح
المجموعــة الموحــدة لعــام  2021حوالــي  38مليــون دوالر أمريكــي ،بنمــو نســبته  54%علــى أســاس ســنوي ،مــع اإلشــارة الــى أن
هــذه األربــاح تشــتمل علــى أربــاح بقيمــة  4.67مليــون دوالر متأتيــة مــن صفقــة بيــع كامــل حصــة أيبــك فــي برافــو .وقــد بلغــت حصــة
مســاهمي أيبــك مــن صافــي األربــاح  33.6مليــون دوالر أمريكــي ،بنمــو نســبته  69%علــى أســاس ســنوي .كمــا ارتفعــت ربحيــة الســهم
بنســبة  66%وبلغــت  32ســنت فــي العــام  .2021أمــا صافــي المصاريــف العموميــة واإلداريــة والتمويليــة للمجموعــة ،فقــد بلغــت
 103.5مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام  2021بارتفــاع نســبته  23.2%عــن العــام  ،2020وذلــك كزيــادة طبيعيــة للمصاريــف المتغيــرة
المرتبطــة بالمبيعــات والتســويق للــوكاالت الجديــدة ،وارتفــاع الطاقــة التشــغيلية ومــا تبعهــا مــن زيــادة فــي كادر المجموعــة،
والمصاريــف اإلضافيــة المتعلقــة بالتوســعات االســتثمارية فــي الشــركات التابعــة واالســتحواذ علــى شــركات أخــرى خــال العــام،
حيــث قامــت شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة بشــراء  Polonezلصناعــة اللحــوم الشــهيرة فــي تركيــا ،حيــث أضيفــت كامــل مصاريــف
هــذه الشــركة الــى مصاريــف المجموعــة الموحــدة ،باإلضافــة الــى إدارج مصاريــف عــام مالــي كامــل للمشــاريع والشــركات التــي تــم
االســتحواذ عليهــا منتصــف العــام  2020مثــل شــركة الجيهــان التابعــة لشــركة يونيبــال فــي األردن وشــركة عيــون ميديــا التابعــة لشــركة
ســكاي فــي فلســطين .يضــاف الــى ذلــك ارتفــاع مصاريــف االســتهالكات ومصاريــف التمويــل مــن االقتــراض البنكــي .كمــا تشــتمل
هــذه المصاريــف مبلــغ التبرعــات فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة فــي العــام  2021بحوالــي  2.55مليــون دوالر .

وفيما يلي عدد من الرسوم البيانية لألعوام  2021 – 2017ألبرز المؤشرات والبيانات المالية للشركة:

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻳﺮادات

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

كمــا زادت قيمــة االقتــراض والتمويــات البنكيــة للمجموعــة فــي نهايــة عــام  2021لتبلــغ  269.44مليــون دوالر أمريكــي أي بزيــادة
نســبتها  37.8%عــن قيمــة االقتــراض فــي نهايــة العــام  ،2020حيــث أن  40%مــن الزيــادة كانــت لتمويــل رأس المــال العامــل فــي
المجموعــة ،فيمــا أن  60%مــن الزيــادة تتعلــق بتمويــل االنفــاق الراســمالي المتعلــق بشــراء االالت و األصــول التشــغيلية وتمويــل
صفقــات االســتحواذ علــى شــركات تابعــة.
أمــا فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة ،فقــد بلغــت  191.5مليــون دوالر أمريكــي (شــاملة حقــوق غيــر المســيطرين) فــي نهايــة عــام 2021
أي بزيــادة نســبتها  9.6%عــن العــام  .2020أمــا قيمــة حقــوق الملكيــة العائــدة لمســاهمي الشــركة فقــد بلغــت  163.2مليــون دوالر
أمريكــي فــي نهايــة عــام  ،2021أي بزيــادة نســبتها  12%عــن العــام  .2020علمــاً بانــه تــم خــال عــام  2021توزيــع أربــاح نقديــة علــى
مســاهمي الشــركة بقيمــة  7.215مليــون دوالر أمريكــي ،كمــا تــم زيــادة رأس مــال الشــركة ِبـــ  10مليــون ســهم مــن خــال رفــع عــدد
األســهم المصــدرة للشــركة مــن  95الــى  105مليــون ســهم وذلــك عبــر اصــدار خــاص ل  1.2مليــون ســهم مطلــع العــام  2021وكذلــك
توزيــع أســهم مجانيــة علــى مســاهمي أيبــك عددهــا  8.8مليــون ســهم.
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)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

1,109.671

929.28

683.737

2017

352.853

733.212

2019

2018

2020

2017

2021

383.135

2018

90.660

163.211

1.49

2017

2018

132.887
1.35

2019

2020

2019

2021

2020

)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

145.871
115.888

432.880

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﺴﻬﻢ أﻳﺒﻚ

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ أﻳﺒﻚ
)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

618.070

511.148

825.172

المركز المالي للشركة

بلغــت صافــي موجــودات الشــركة  618.1مليــون دوالر أمريكــي فــي نهايــة العــام  2021بزيــادة نســبتها  21%عــن نهايــة العــام ،2020
أمــا قيمــة الموجــودات المتداولــة فقــد بلغــت  375.8مليــون دوالر أمريكــي فــي نهايــة  2021بزيــادة نســبتها  28%علــى أســاس
ســنوي .فيمــا بلغــت قيمــة المطلوبــات قصيــرة األجــل حوالــي  264.8مليــون دوالر فــي نهايــة  ،2021أي بزيــادة نســبتها  31%علــى
أســاس ســنوي ،وبالتالــي ،فــإن نســبة الســيولة فــي المجموعــة بلغــت  1.42وهــي مقاربــة لنســبة الســيولة فــي نهايــة العــام الســابق
والتــي كانــت .1.45

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

2021

2017

1.55

1.54

1.41

2018

2019

2020

2021
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اإلختالف بين اإلفصاح األولي والنتائج النهائية المدققة
فــي فبرايــر  ،2022قامــت أيبــك باإلفصــاح األولــي عــن بياناتهــا الماليــة الموحــدة لعــام  2021قبــل أن يتــم تدقيقهــا مــن قبــل مدقــق
الحســابات وابــداء رأيــه حولهــا .وبعــد إصــدار البيانــات الماليــة الموحــدة المدققــة ،فإنــه لــم يكــن هنــاك أي اختالفــات جوهريــة بينهــا
وبيــن البيانــات األوليــة المفصــح عنهــا ،باســتثناء بعــض التصنيفــات للحســابات و إعــادة توزيــع بعــض األرقــام المتعلقــة فــي بيــان الدخــل
وقائمــة المركــز المالــي وفــق نمــوذج التصنيــف المعتمــد مــن قبــل المدققيــن ،إضافــة الــى تعديــل بعــض األرقــام المتعلقــة باجــراءات
التســويات النهائيــة فــي شــركات المجموعــة ،وحــذف المعامــات التجاريــة التــي حدثــت بيــن شــركات المجموعــة والتــي ظهــرت
بالتســويات النهائيــة .بالمقابــل فقــد تــم تعديــل قائمــة الدخــل الشــامل بمــا يتناســب مــع متطلبــات المعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
فــي عــرض أثــر فروقــات العملــة الناتجــة عــن تكلفــة االســتثمار فــي شــركة  Polonezالتركيــة مــن قبــل شــركة ســنيورة جــراء انخفــاض
قيمــة الليــرة التركيــة فــي نهايــة العــام .2021
خالد البرادعي
رئيس الدائرة المالية
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