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• Public shareholding company listed on Palestine Exchange (PEX:APIC).
• Authorized capital: $125 million.
• Paid-in capital: $105 million as at 31/3/2022.
• Over 2,600 employees in Palestine, Jordan, Saudi Arabia, the United 

Arab Emirates, Iraq and Turkey through its group of subsidiaries.

).PEX:APIC(شركة مساھمة عامة مدرجة في بورصة فلسطین •
.ملیون دوالر أمريكي125: رأس المال المصرح به•
.2022/03/31ملیون دوالر أمريكي كما بتاريخ 105: رأس المال المدفوع•
ة في فلسطین، واألردن، والسعودية، واإلمارات العربیة /موظف2,600أكثر من •

.، والعراق، وتركیا في شركات المجموعةالمتحدة

الشركات التابعة أليبك
Subsidiaries of APIC

)ملیون دوالر أمريكي(إجمالي االيرادات 
Total Revenues (USD millions)

التصنیع
Manufacturing

التجارة والتوزيع
Trade & Distribution

الخدمات
Services
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ملیون دوالر أمريكي 11.14حققت أيبك صافي أرباح بعد الضريبة بقیمة •
على أساس سنوي، 34%بارتفاع بلغت نسبته 2022في الربع األول 

ملیون دوالر 9.92وقد بلغت حصة مساھمي أيبك من ھذه األرباح 
.على أساس سنوي38.44%أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 

لتوزيع حصلت شركة يونیبال للتجارة العامة التابعة أليبك على حقوق ا•
والتي  Marsالحصرية في فلسطین لمجموعة منتجات شوكوالتة 

.  Snickers, Mars, Twix, Bounty, Galaxy, M&Ms, Maltesersتشمل 
ة تبريد وقد تم توسیع مركز التوزيع الرئیسي للشركة من خالل بناء غرف

لوح تحمیل، لتصل سعة المركز الكلیة إلى حوالي 700جديدة بسعة 
بعالمات وسیثري ھذا االستحواذ محفظة يونیبال. لوح تحمیل10,000

نة تجارية إضافیة عالیة الجودة ويساھم بشكل كبیر في تعزيز مكا
.الشركة في السوق الفلسطینیة

أليبك في السوق أطلقت الشركة الفلسطینیة للسیارات التابعة•
وھي سیارة صديقة ، Hyundai Tucson Hybridسیارة الفلسطینیة

.للبیئة ومجھزة بأحدث التقنیات

• APIC achieved net profits after tax of USD 11.14 million in the
first quarter of 2022, a growth of 34% year on year, while net
profits attributed to APIC shareholders amounted to USD 9.92
million, a growth of 38.44% year on year.

• APIC subsidiary Unipal General Trading Company has acquired
the exclusive distribution rights in Palestine for the Mars
chocolate range of products, which include Snickers, Mars,
Twix, Bounty, Galaxy, M&Ms and Maltesers. A new 700-pallet
chilled cold room was built to expand the company’s
warehouse capacity, bringing it up to around 10,000
pallets. This latest acquisition further enriches Unipal’s
portfolio with additional premium quality brands and will
contribute significantly to strengthening the company’s
position in the Palestinian market.

• APIC subsidiary Palestine Automobile Company (PAC)
launched in the Palestinian market the Hyundai Tucson Hybrid,
an eco-friendly vehicle that is equipped with top-of-the-line
technologies.
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Open (January 2) $ 3.30 )كانون الثاني2(االفتتاح 

Close (March 30) $ 3.58 )آذار30(اإلغالق 

High $ 3.62 أعلى سعر

Low $ 3.20 أدنى سعر

Trading Volume (shares) 10,427,496 عدد األسھم المتداولة

Trading Value $ 35,229,518 قیمة األسھم المتداولة

Market Cap as at 31/03/2022 $ 375,900,000 2022/03/31القیمة السوقیة كما في 

Trailing P/E (2021) 11.2 x )2021وفقاً لعائد السھم ( مكرر الربحیة 

Forward P/E (2022) 9.5 x )2022وفقاً لعائد السھم المتوقع (مكرر الربحیة 
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Item (USD millions) 31/03/2022 31/03/2021   نسبة التغیر
% Change البند (بالملیون دوالر أمريكي)

Total Revenues 281.54 259.78 8.38% إجمالي االيرادات

EBITDA 19.43 15.93 22.00% الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالكات واالطفاءات

Operating Profit 14.99 13.71 9.33% الربح من العملیات

Net Profit After Tax 11.14 8.31 34.02% صافي الربح بعد الضريبة

Net Profit Attributed to APIC Shareholders 9.92 7.16 38.44% صافي الربح العائد لمساھمي أيبك

Earnings Per Share (USD) 0.09 0.07 34.91% ربح السھم الواحد (دوالر)

Item (USD millions) 31/03/2022 31/12/2021   نسبة التغیر
% Change

Total Assets 682.02 618.07 10.35% إجمالي األصول

Capital 105.00 105.00 0.00% رأس المال

Net Equity (APIC Shareholders) 172.34 163.21 5.59% حقوق ملكیة مساھمي أيبك

Book Value Per Share (USD) 1.64 1.55 5.59% القیمة الدفترية للسھم (دوالر)
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