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 25عام ًا

لمحة عامة
 25عاماً من التميز

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

الشركات التابعة

الحوكمة

تعمل أيبك وشركاتها التابعة ضمن أنظمة حوكمة تنظم إدارة العمليات على كافة المستويات .يتم انتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة للشركة مرة كل أربع سنوات ،ويقوم مجلس اإلدارة بممارسة صالحياته
المستمدة من النظام األساسي للشركة بما فيها الهيكل التنظيمي إلدارة الشركة وجدول الصالحيات المخولة
لإلدارة بمختلف مستوياتها .يوجد ثالث لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة االستثمار
ولجنة المكافآت واألتعاب .ويوجد دائرة تدقيق داخلي متخصصة في أيبك تقوم بمتابعة تطبيق أنظمة عمليات
وسياسات وإجراءات كافة الدوائر االدارية والمالية والتشغيلية لكافة شركات المجموعة .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.

كشركة استثمارية قابضة ،تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين،
واألردن ،والسعودية واإلمارات من خالل مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي :الشركة الوطنية لصناعة
األلمنيوم والبروفيالت (نابكو) ،شركة سنيورة للصناعات الغذائية ،شركة يونيبال للتجارة العامة ،الشركة الفلسطينية
للسيارات ،شركة التوريدات والخدمات الطبية ،الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو) ،شركة سكاي
للدعاية واإلعالن والترويج ،الشركة العربية للتأجير التمويلي ،والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد.

الشركاء العالميون

تقدم الشركات التابعة أليبك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من خالل اتفاقيات توزيع حصرية مع العديد من
الشركات العالمية ومنها:
Philip Morris International, Procter & Gamble, Kellogg’s, KraftHeinz, Ferrero, XL Energy Drink, Americana,
SC Johnson, Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, GlaxoSmithKline,
Sanofi, Merck Sharp & Dohme, Abbott, GE Healthcare, Eli Lilly, Beiersdorf (Nivea), Janssen, Hitachi, Nihon
Kohden, B. Braun, Shimatdzu, Trisa, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim
باإلضافة الى العديد من الوكاالت التجارية األخرى.

األفراد

موظفو مجموعة أيبك والذي يبلغ عددهم حوالي  2000كادر هم أساس كفاءتها في كافة أعمالها من خالل تراكم
الخبرات والعمل بانسجام كفريق واحد لتحقيق رؤيتها وأهدافها ضمن قيم تستند على تطبيق مبدأ المساواة
وتكافؤ الفرص بين كافة الموظفات والموظفين لجعل الفروق بين أفراد الكادر مبنية على حجم المسؤولية
ومستوى الكفاءة وااللتزام في العمل .كما وتولي أيبك أهمية كبيرة لتدريب وتطوير قدرات ومهارات الموظفين
بشكل مستمر ،وتكافئ األفراد الذين يتمتعون بالقيادة والدافع الذاتي والقدرة على اإلبداع واالبتكار من خالل
جائزة الرئيس التنفيذي السنوية ضمن خمسة مجاالت:
•قوة األشخاص (القيادة ،وروح الفريق)
•قوة االبتكار (اإلبداع ،والتحليل ،وحل المشكالت)
•خدمة الزبائن (تسهيل الخدمات وتسريعها)

•خلق فرص النمو
•السالمة والجودة

المسؤولية االجتماعية والبيئية

حرصت أيبك منذ تأسيسها على لعب دور فاعل في المجتمعات التي تعمل بها .وتتمثل استراتيجية أيبك ورؤيتها
فاعال في المجتمع
في مجال المسؤولية االجتماعية على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي تلعب دوراً
ً
من أجل مساعدتها على أداء رسالتها في قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب ،إضافة إلى دعم
ومساندة المؤسسات االجتماعية والخيرية واإلنسانية والثقافية.
تعمل شركات المجموعة وفق سياسات خاصة بالسالمة العامة والصحة المهنية بما يشمل تطبيق القوانين
والتشريعات واألنظمة المحلية المتعلقة بنظام إدارة السالمة والصحة المهنية والبيئية ،وتحليل مخاطر العمل
لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لمنع حدوث اصابات العمل واألمراض المهنية وتوفير معدات الوقاية الشخصية
لحماية الموظفين من اإلصابات والمخاطر المحتملة خالل العمل.
وتماشياً مع مواكبتها التوجهات العالمية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة والمستمدة من
الموارد الطبيعية ،عملت شركات المجموعة على تركيب أنظمة توليد الطاقة باستخدام الخاليا الشمسية ،ضمن
خطة شاملة تهدف الى الوصول لتغطية احتياجات شركات المجموعة من الطاقة في المستقبل بالكامل.
وتولي شركات المجموعة خاصة العاملة في قطاع الصناعة أهمية بالغة للحفاظ على البيئة والمساهمة في
حمايتها من التلوث وفق أفضل الممارسات الدولية خاصة في مجال تقليل انبعاثات الغازات ،وتقنين استهالك
المياه ،ومعالجة النفايات الصناعية ،وإدارة النفايات الصلبة ،واعادة التدوير ،ومعالجة المياه العادمة ،وإدارة المخاطر.

معلومات االتصال
فلسطين

رام الله ،شارع األيام
مبنى الشركة الفلسطينية للسيارات ،الطابق 3
ص.ب  ،2190رام الله ،فلسطين
هاتف+970 2 297 7040 :
فاكس+970 2 297 7044 :

األردن

عمان ،دابوق
تقاطع شارع اإلكرام مع شارع صالح النعيمات
ص.ب  941489عمان 11194 ،األردن
هاتف+ 962 6 556 2910 :
فاكس+ 962 6 556 2915 :

apic@apic.com.jo

www.apic.ps
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مؤشرات األداء الرئيسية
اﻹﻳﺮادات

733.21

825.17

2018

2019

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

16.04

77.19

12.54%

2018

13.09

21.85

2018

2019

2018

2019

)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

0.159

0.203

28.32%
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2019

اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

38.90

36.57%

2018

اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت واﻹﻃﻔﺎءات

49.92

17.87

36.24%

12.09%

2019

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

68.86

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ أﻳﺒﻚ

27.67%

2018

2019
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أعزائي المساهمين،
نحتفل وإياكم هذا العام باليوبيل الفضي بعد مضي  25عاماً
على تأسيس شركتكم أيبك ،وأستذكر بهذه المناسبة كافة
التحديات التي واجهناها كمؤسسون ومجلس إدارة وإدارة
تنفيذية وكافة الموظفين خالل السنوات الماضية حتى
وصلنا الى ما نحن عليه اليوم كواحدة من أهم المجموعات
االستثمارية في فلسطين بكادر وصل عددهم  2000موظفة
وموظف في شركات المجموعة التسعة .وأستذكر هنا
العقاد،
ّ
مؤسس أيبك األول ،والدي المرحوم ُعمر عبد الفتاح
رسخ فينا عمق االنتماء
الذي نواصل العمل على نهجه ،حيث ّ
لفلسطين ،واالستثمار فيها تحت كل الظروف للمساهمة
في تعزيز االقتصاد الوطني وخلق فرص عمل على الرغم من
التحديات الكبيرة والكثيرة لالستثمار في بلد تحت االحتالل.

مستويات نمو مميزة

لقد كان العام  2019مميزاً على عدة مستويات ،وشهدت
المجموعة نمواً ملحوظاً في نتائجها بالرغم من التحديات
المحيطة المختلفة في األسواق المحلية واإلقليمية ،حيث
بلغت االيرادات الكلية  825.17مليون دوالر أمريكي في
العام  2019بنمو نسبته  12.54%عن العام  ،2018وارتفعت
صافي أرباح المجموعة لتصل الى  21.85مليون دوالر أمريكي
بنمو نسبته  ،36.24%وكذلك ارتفعت صافي األرباح العائدة
لمساهمي أيبك وبلغت  17.87مليون دوالر بنمو نسبته
 ،36.57%وبالتالي ارتفعت حصة السهم من ربح المساهمين
لتبلغ  0.203سنتاً في العام  2019بنمو نسبته  27.67%على
أساس سنوي.

نمو القيمة السوقية بنسبة 17.8%

وحافظ سهم أيبك على أداء جيد خالل العام  2019بالرغم
من ضعف السيولة في البورصة بشكل عام ،وقد أغلق
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السهم على سعر  2.55دوالر نهاية  2019مرتفعاً بنسبة
 8.5%عن إغالق العام  .2018كما ارتفعت القيمة السوقية
لتبلغ  226.95مليون دوالر نهاية العام  2019بنمو بلغت
نسبته  17.8%عن نهاية العام .2018

مليون دوالر أمريكي .وقامت الشركة الفلسطينية للسيارات
بافتتاح معرض ومركز صيانة جديد في مدينة نابلس والمجهز
بأرقى التقنيات الحديثة باستثمار بلغت قيمته  3.3مليون
دوالر لمجموعة سيارات  Fiat- Chryslerالتي تضم سيارات
Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep,
 .Dodge, Ramوقامت شركة التوريدات والخدمات الطبية
باالستحواذ على شركة تليد للخدمات الطبية في األردن
والتي لديها أيضاً فرع في العراق ،كما حصلت الشركة على
حقوق توزيع حصرية في مجال العناية الصحية واألجهزة
الطبية والمختبرات ألربع شركات عالمية .وحصلت شركة
يونيبال للتجارة العامة على حقوق توزيع حصرية جديدة
لشركات عالمية كان أبرزها  SC Johnsonوتم إطالق أكثر
من  50صنف جديد في السوق الفلسطيني لمواد التنظيف
والعناية المنزلية.

وباإلضافة الى توزيعات األسهم المجانية والتي بلغت نسبتها
 6.7%من رأس المال المدفوع ،قامت أيبك أيضاً بتوزيع أرباح
نقدية على مساهميها بقيمة  5مليون دوالر ،أي بنسبة
 ،6.1%وبذلك بلغ مجمل قيمة التوزيعات النقدية واألسهم
المجانية  10.5مليون دوالر أمريكي ،أي ما نسبته  12.8%من
رأس المال المدفوع للشركة والبالغ  82مليون دوالر أمريكي
في حينه.

مشاريع الطاقة المتجددة

رفع عدد األسهم المصدرة الى  89مليون سهم

وتم خالل العام  2019رفع عدد األسهم المصدرة للشركة
من  82الى  89مليون سهم وذلك عبر توزيع أسهم مجانية
على مساهمي أيبك عددها  5.5مليون سهم بحسب قرار
الهيئة العامة في اجتماعها العادي ،إضافة الى إصدار خاص
ِل  1.5مليون سهم بحسب قرار الهيئة العامة في اجتماعها
غير العادي.

مجمل قيمة توزيعات األرباح بلغت  10.5مليون دوالر
أمريكي ،ما نسبته  12.8%من رأس المال المدفوع

تطورات تشغيلية مميزة ووكاالت عالمية حصرية جديدة
لشركات المجموعة

وحققت اغلبية شركات المجموعة إنجازات وتطورات هامة
خالل العام  ،2019حيث قامت شركة سنيورة للصناعات
الغذائية بإنشاء وإطالق خط إنتاج جديد للمجمدات يشمل 20
صنفاً جديداً في مصنعها بفلسطين باستثمار بلغت قيمته 3.7

واستمرت شركات المجموعة بتركيب أنظمة لتوليد الطاقة
باستخدام الخاليا الشمسية ،بقدرة إنتاجية مجموعها وصل
الى  2.4ميجا واط ،ضمن خطة شاملة تهدف الى الوصول
لتغطية احتياجات شركات المجموعة من الطاقة في
المستقبل بالكامل.

استثمار بقيمة  1.6مليون دوالر في المسؤولية
االجتماعية

وعلى صعيد المسؤولية اإلجتماعية ،حافظت أيبك على دورها
الفاعل في المجتمعات التي تعمل بها من خالل االستثمار
المتواصل في قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية
والشباب ،إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات االجتماعية

والخيرية واإلنسانية والثقافية .واستمرت أيبك في العام
 2019بعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي تلعب
فاعال في المجتمع لمساعدتها على أداء رسالتها .وقد
دوراً
ً
بلغ مجمل االستثمار في المسؤولية االجتماعية في العام
 2019من أيبك ومجموعة شركاتها  1.6مليون دوالر أمريكي،
ما نسبته  7%من صافي أرباح المجموعة.

تمكين المرأة

وقامت أيبك في العام  2019بإطالق مبادرة "تمكين وتعزيز
دور المرأة" الخاصة بموظفات المجموعة بهدف زيادة
مشاركتهن في عملية صنع القرار ،إضافة الى رفع نسبة
التمثيل النسبي للموظفات في شركات المجموعة ،وتطوير
قدراتهن ورفع كفآتهن للوصول لمناصب إدارية عليا ،وتقديم
التسهيالت الممكنة لهن للمساهمة في تحقيق توازن ما بين
العمل والحياة.
وفي الختام ،وبالنيابة عن نفسي وعن كافة زمالئي في
مجلس اإلدارة ،أتقدم بالشكر واالمتنان لكم مساهمينا،
لثقتكم ودعمكم المستمر للشركة ونتطلع معكم واياكم
لتحقيق المزيد من اإلنجازات .كما أشكر فريق العمل في
أيبك وشركاتها التابعة لما حققته الشركة من نتائج وانجازات
مميزة باجتهاد وإخالص وانتماء كافة الموظفات والموظفين
بالعمل بروح الفريق الواحد خالل  25سنة مضت.
وكل عام وأنتم بخير.
العقاد
ّ
طارق ُع َمر
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مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس إدارة أيبك كما بتاريخ :2019/12/31

اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة
السيد طارق الشكعة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممثل عن شركة السعيد

د .ضرغام مرعي
عضو -ممثل عن صندوق
االستثمار الفلسطيني

السيد فراس ناصر الدين
عضو -ممثل عن شركة
بيرزيت لألدوية

السيد طارق عمر العقاد
رئيس مجلس اإلدارة

عضو -ممثل عن مجموعة BCI

د .وليد الكيالي
عضو

السيد بسام أبو ردينة
عضو

السيد فؤاد قطان
عضو

السيد طارق عباس
عضو

د .مازن حسونة
عضو

السيد نشأت المصري
عضو

السيد زهير العسيلي
عضو

لجنة االستثمار

تقـــوم بدراســـة المشـــاريع االســـتثمارية واتخـــاد
القـــرارات االســـتثمارية واعـــام مجلـــس االدارة عـــن
القـــرارات والنشـــاطات األســـتثمارية للشـــركة .يترأس
اللجنـــة الســـيد نشـــأت المصـــري وعضويـــة كل مـــن
د.مـــازن حســـونة ،ود.ضرغـــام مرعي ،والســـيد طارق
الشـــكعة.

لجنة المكافآت واألتعاب
السيد سعيد برانسي
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لجنة التدقيق

تقـــوم باإلشـــراف علـــى عمليـــة إعـــداد التقاريـــر الماليـــة ،ونظـــام الرقابة
الداخليـــة ،وعمليـــة التدقيـــق ،وإدارة المخاطـــر ،واجـــراءات الشـــركة فـــي
الرقابـــة واإلمتثـــال للقوانين واللوائح التنظيمية .وتقـــوم اللجنة بمراجعة
ومناقشـــة تقاريـــر التدقيق الداخلي واســـتراتيجيات التدقيـــق التي يقوم
بإعدادهـــا مديـــر التدقيق الداخلي بشـــكل دوري ،وكذلـــك مراجعة تقارير
المدقـــق الخارجـــي .يتـــرأس اللجنـــة د .مـــازن حســـونة ،وعضويـــة كل مـــن
الســـيد نشـــأت المصري والســـيد علـــي العقاد.

تقـــوم بتحديـــد رواتب ومكافآت الرئيـــس التنفيذي
ورئيـــس الدائـــرة الماليـــة .يتـــرأس اللجنـــة الســـيد
ســـعيد برانســـي وعضوية كل من الســـيد بسام أبو
ردينة والســـيد فـــؤاد قطان.
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عن أيبك
أبرز المحطات

إجمالي االيرادات 2019-2015
(مليون دوالر أمريكي)

نمو وتطور
2014

825.2

اليوم

•إدراج وتداول سهم أيبك في بورصة
فلسطين بتاريخ  2مارس 2014
•تأسيس الشركة العربية للتأجير
التمويلي ،فلسطين

•شركة مدرجة في بورصة فلسطين ()PEX: APIC
•رأس المال المدفوع  89مليون دوالر أمريكي

•رأس المال المصرح به  100مليون دوالر أمريكي

• 2000موظف/ة في فلسطين ،واألردن،
والسعودية ،واإلمارات العربية المتحدة

2013
•التحول الى شركة مساهمة عامة

2000
•تأسيس الشركة العربية
الفلسطينية لمراكز التسوق
(برافو) ،فلسطين
•االستحواذ على شركة سكاي
للدعاية واإلعالن والترويج،
فلسطين

523.6

1998
•االستحواذ على شـــركة يونيبال للتجارة
العامة ،فلسطين
•االســـتحواذ على الشـــركة الفلسطينية
للســـيارات ،فلسطين
•االســـتحواذ علـــى شـــركة التوريـــدات
والخدمـــات الطبيـــة ،فلســـطين

607.4

683.7

733.2

خطواتنا

اإلنطالق
1994
•تأسيس وتســـجيل الشركة في
جـــزر العذراء البريطانية كشـــركة
اســـتثمارية قابضـــة خصوصيـــة
بـــرأس مـــال  70مليـــون دوالر
أ مر يكي
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1995
•االستــحـــــواذ عــــلــــــى الشـــركـــــة
الوطنيـــة لصناعـــة األلمنيـــوم
والبروفيـــات (نابكـــو) ،فلســـطين

1996
•االســـتحواذ علـــى شـــركة ســـنيورة
للصناعـــات الغذائيـــة ،فلسطــــيـــــــن
واألردن
•تســـجيل أيبـــك فـــي فلســـطين
كشـــركة مســـاهمة خصوصيـــة
أ جنبيـــة

2015

2016

2017

2018

2019
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التأسيس

تأسست الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك) بمبادرة مجموعة من رجال األعمال العرب ممن تطلعوا لتوجيه
التمويل واالستثمارات إلى فلسطين ،وذلك تمهيداً للمزيد من التنمية في البالد وخلق فرص عمل جديدة.
تم تأسيس وتسجيل الشركة بتاريخ  20أيلول  ،1994في جزر العذراء البريطانية تحت الرقم ( .)128626كما وتم تسجيل
الشركة لدى وزارة االقتصاد الوطني في فلسطين كشركة مساهمة خصوصية محدودة أجنبية بتاريخ  8أيار  1996تحت الرقم
(.)563600634
بتاريخ  23كانون األول  2013تم تحويل الصفة القانونية للشركة إلى شركة مساهمة عامة أجنبية وتم تسجيلها تحت الرقم
( .)562801563وبتاريخ  2آذار  2014تم إدراج وتداول أسهم أيبك في بورصة فلسطين (.)PEX:APIC
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به  100مليون دوالر أمريكي مقسم إلى  100مليون سهم ( 1.00دوالر أمريكي لكل سهم)،
كما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  89مليون دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2019

الشركاء العالميون

الرؤيا

نتطلع إلى توفير باقة متكاملة من المنتجات والخدمات ذات القيمة والجودة العالية ،بحيث تسهم في إحداث فرق نوعي
ومستدام في السوق .وبالتالي اتخاذ استثماراتنا الوضع القيادي بنظر المستهلك مما سيتيح لموظفي الشركة والمستثمرين
فيها والمجتمعات التي تعمل بها الشركة باالزدهار.

الرسالة

تحقيق النجاح التجاري والمالي من خالل االستثمار في الشركات الرائدة في السوق ،وبالتالي النّ هوض بالمجتمع من حيث
الموارد والمهارات والتنمية االقتصادية عن طريق:

FURNITURE
POLISH

•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

كشركة استثمارية قابضة ،تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين،
واألردن ،والسعودية واإلمارات من خالل مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم
والبروفيالت (نابكو) ،شركة سنيورة للصناعات الغذائية ،شركة يونيبال للتجارة العامة ،الشركة الفلسطينية للسيارات ،شركة
التوريدات والخدمات الطبية ،الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو) ،شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج،
الشركة العربية للتأجير التمويلي والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد.
تقدم الشركات التابعة أليبك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من خالل اتفاقيات توزيع حصرية مع العديد من
الشركات العالمية ومنها:
Philip Morris International, Procter & Gamble, Kellogg’s, KraftHeinz, Ferrero, XL Energy Drink,
Americana, SC Johnson, Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional,
GlaxoSmithKline, Sanofi, Merck Sharp & Dohme, Abbott, GE Healthcare, Eli Lilly, Beiersdorf (Nivea),
Janssen, Hitachi, Nihon Kohden, B. Braun, Shimatdzu, Trisa, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim
باإلضافة الى العديد من الوكاالت التجارية األخرى.
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الثقافة الداخلية

إن بناء ثقافة داخلية تقوم على أساس التحفيز ومكافأة األداء والنزاهة في بيئة عمل مركّ بة ومتنوعة يتطلب تطبيق معايير
حوكمة عالية .ويأتي ذلك أساساً من خالل وجود مجلس إدارة مستقل وذو خبرة أليبك ،باإلضافة إلى فريق عمل إداري
مختار بعناية ،وملتزم بآلية التطوير المستمر لتحفيز الموظفين على إبراز أفضل ما لديهم .ومن خالل روح الفريق الواحد،
طورت أيبك قيم وسياسات وإجراءات العمل اليومية لتحقيق رؤيتها .ويمكن وصف الثقافة الداخلية أليبك من خالل المحاور
األربعة التالية:

القيم

تستند قيم أيبك على تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الموظفات والموظفين ،لجعل الفروق بين أفراد الكادر
مبنية على حجم المسؤولية ومستوى الكفاءة وااللتزام في العمل .وتكافئ الشركة األفراد الذين يتمتعون بالقيادة والدافع
الذاتي والقدرة على اإلبداع واالبتكار.

اإلدارة التنفيذية

فريق اإلدارة التنفيذية أليبك كما بتاريخ  2019/12/31هم:
السيد طارق عمر العقاد
الرئيس التنفيذي

السيد عمرو الخياط
رئيس اإلستثمار

السيد نادر حواري

نائب الرئيس  -شؤون عمليات

الشركة القابضة وتطوير األعمال

السيدة فداء مصلح /عازر
مديرة عالقات المستثمرين
واإلتصاالت المؤسسية

السيد طارق عباس

نائب الرئيس  -الشؤون التنظيمية

السيد خالد البرادعي
رئيس الدائرة المالية

السيد رامز أبو غزالة

مشرف التدقيق الداخلي

البنية

إن األسس التي تقوم عليها أيبك مبنية على موظفيها ،حيث أن تمكينهم هو استثمار استراتيجي للشركة .وتؤمن أيبك
أن الدافع للتطور الوظيفي يأتي من الفرد نفسه وينبغي تعزيزه من خالل ممارسات الشركة وقيمها .كما أن عملية اتخاذ
القرارات في الشركة تتم بمشاركة األفراد المعنيين بها.

الحوافز

الوظيفي الثابت والمتوازن ،وفي نفس الوقت ،فإن أولئك الذين يتمتعون بالفكر
في أيبك ،هناك تقدير واحترام لألداء
ّ
التقدمي سيعطون حوافز إضافية وسيرتقون في السلم الوظيفي على أساس صفاتهم القيادية وأدائهم المتفاني وقدرتهم
ّ
على وضع الخطط المستقبلية.

األفراد

موظفو أيبك وشركاتها التابعة هم أساس كفاءتها في كافة أعمالها من خالل تراكم الخبرات والعمل بانسجام كفريق واحد
لتحقيق رؤيتها وأهدافها ضمن قيم يمكن تحديدها بخمسة مجاالت:
•قوة األشخاص :القيادة ،وروح الفريق.
•قوة االبتكار :اإلبداع ،والتحليل ،وحل المشكالت.
•خدمة الزبائن :تسهيل الخدمات وتسريعها.
•خلق فرص النمو.
•السالمة والجودة.

تمكين المرأة

المساواة في مكان العمل هي أحد مبادئ العمل األساسية التي تقوم أيبك بتطبيقها على جميع الموظفين ،ذكور وإناث،
وهذا يشمل التوظيف والترقية والرواتب والتطوير المهني .وتعمل أيبك على تمكين المرأة من خالل االلتزام بالركائز التالية:
•	 التوظيف :السعي لتحقيق توزان بين الجنسين في الكادر الوظيفي وكذلك تحقيق التوازن بين نسبة الجنسين في المناصب
اإلدارية.

•	 التمكين :االستثمار في مهارات وكفاءات الكوادر الوظيفية من خالل توفير الدعم واإلرشاد الوظيفي عبر مبادرات تطوير
القدرات وخطط التدريب وبرامج التوجيه.
•	 العمل والحياة :دعم الكوادر الوظيفية لتحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل والحياة.

الحوكمة

تقوم الهيئة العامة للشركة بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة مرة كل أربع سنوات ،ويقوم مجلس اإلدارة بممارسة صالحياته
المستمدة من النظام األساسي للشركة بما فيها الهيكل التنظيمي إلدارة الشركة وجدول الصالحيات المخولة لإلدارة
بمختلف مستوياتها .يوجد ثالث لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة االستثمار ولجنة المكافآت
واألتعاب .تقوم لجنة التدقيق باإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية ،ونظام الرقابة الداخلية ،وعملية التدقيق ،وإدارة
المخاطر ،واجراءات الشركة في الرقابة واإلمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية .وتقوم اللجنة بمراجعة ومناقشة تقارير
التدقيق الداخلي واستراتيجيات التدقيق التي يقوم بإعدادها مدير التدقيق الداخلي بشكل دوري ،وكذلك مراجعة تقارير
المدقق الخارجي.
وتعمل أيبك وشركاتها التابعة ضمن أنظمة حوكمة تنظم إدارة العمليات على كافة المستويات .وتقوم دائرة التدقيق
الداخلي في أيبك بمتابعة تطبيق أنظمة عمليات وسياسات وإجراءات كافة الدوائر االدارية والمالية والتشغيلية لكافة
شركات المجموعة .ويتم عرض تقارير التدقيق الداخلي على مجلس إدارة لكل شركة من الشركات التابعة.
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.

المستشار القانوني

مكتب المحامين عزيز وفؤاد ورجا شحادة
www.shehadehlaw.com

مدقق الحسابات الخارجي

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

اإلغالق الشهري لسهم أيبك ( 2019دوالر أمريكي)


















المساهم



يبين الجدول التالي المساهمين الذين يملكون  5%فأكثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة:



بلغ عدد مساهمي أيبك  742مساهماً في نهاية عام  2019من جنسيات مختلفة ،تنوعت مساهمتهم بين شركات وأفراد،
حيث بلغ مجموع مساهمة من يملكون  5%فأكثر من رأس المال  56.2%فيما بلغت نسبة باقي المساهمين .43.8%



هيكلة المساهمين

نسبة الملكية كما في 2019/12/31
26.1%

طارق عمر العقاد وأطراف ذات عالقة



















توزيع ملكية المساهمين بين شركات وأفراد
في نهاية العام :2019

توزيع ملكية المساهمين حسب الجنسية
في نهاية العام :2019



وليد أمين الكيالي



فيوليت إبراهيم برانسي

5.1%

9.3%



شركة صندوق االستثمار الفلسطيني وأطراف ذات عالقة

15.7%

قامت البورصة بتعديل سعر السهم في  2أيار  2019بنسبة توزيع األسهم المجانية 6.7%
أعلى سعر تداول 2.55 :دوالر

معدل دوران السهم10.4% :

أدنى سعر تداول 2.26 :دوالر

القيمة السوقية أليبك ( 2019مليون دوالر أمريكي)
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القيمة السوقية كما في  31كانون األول (دوالر أمريكي)



عدد المساهمين

نسبة األسهم الحرة كما في  31كانون األول



عدد أيام تداول السهم



عدد الصفقات



قيمة األسهم المتداولة (دوالر أمريكي)



عدد األسهم المتداولة



أداء سهم أيبك



ﺟﻨﺴﻴﺎت
أﺧﺮى

أداء السهم
إغالق السهم في  31كانون األول (دوالر أمريكي)



أردﻧﻲ







أﻓﺮاد





ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ



ﺷﺮﻛﺎت



ﺳﻌﻮدي









2019

2018

نسبة التغير

9,266,924

13,102,137

-29.3%

أهم المؤشرات (كما بتاريخ )2019/12/31

2,822

-39.4%

دخل السهم ()EPS

 0.203سنت

القيمة الدفترية

 1.49دوالر

2.55

2.35

22,106,192

28,942,022

201

215

1,711
742

39.7%

226,950,000

665

54.6 %

192,700,000

8.5%

-23.6%
-6.5%

11.6%

-27.3%
17.8%

مكرر الربحية ()P/E

القيمة السوقية الى القيمة الدفترية ()P/B

12.56x
1.71x
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القرارات الرئيسية للهيئة العامة

•صادقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي بتاريخ  2019/05/02على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بنسبة  12.8%من
رأس المال المدفوع على المساهمين المسجلين في نهاية يوم  2019/04/30كالتالي:
 أرباح نقدية بقيمة  5مليون دوالر أمريكي أي بنسبة . 6.1%

بدل أتعاب مجلس اإلدارة

تنص سياسة بدل أتعاب مجلس اإلدارة على منح مبلغ  30,000دوالر امريكي لكل عضو مجلس إدارة كأتعاب سنوية .وبلغت
مجموع أتعاب ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  2019مبلغ  338,785دوالر أمريكي.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

 أسهم مجانية عددها  5.5مليون سهم أي بنسبة . 6.7%

بلغت قيمة المبالغ التي حصل عليها موظفو اإلدارة التنفيذية في الشركة القابضة خالل عام  2019مبلغ  2,379,272دوالر
أمريكي وكانت تفاصيلها كالتالي:

•صادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ  2019/05/02على إصدار خاص ل  1.5مليون سهم.

•رواتب وأجور 907,479 :دوالر أمريكي

التواصل مع المساهمين

تحافظ أيبك على قنوات اتصال دائمة مع مساهميها من خالل نشر األخبار الدورية حول نشاطاتها ،واعداد وتوزيع نشرة المستثمر
الدورية ،اضافة الى اإلفصاحات المالية والتقارير السنوية .وتقوم أيبك بالتواصل بشكل مباشر مع مساهميها ومن خالل موقعها
اإللكتروني ،وعبر البريد اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي.

•مكافآت 1,471,793 :دوالر أمريكي

كما تقوم أيبك بنشر وتوفير كافة المعلومات الضرورية لمساهميها على موقعها االلكتروني ( )www.apic.psعبر قسم
متخصص بعالقات المستثمرين 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 ،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.

سياسة توزيع األرباح

ال يوجد سياسة مكتوبة لتوزيع األرباح لدى أيبك .وفيما يلي توزيعات األرباح منذ إدراج الشركة في بورصة فلسطين:
تاريخ قرار
السنة
المالية الهيئة العامة
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نوع التوزيع

النسبة من رأس المال
المدفوع
نقدي6.1% :

2018

2019/05/02

نقدي وأسهم مجانية

12.8%

2017

2018/05/02

نقدي وأسهم مجانية

14.28%

2016

2017/04/23

نقدي وأسهم مجانية

12.06%

2015

2016/05/18

نقدي وأسهم مجانية

15%

2014

2015/04/29

نقدي

7.5%

2013

2014/04/29

أسهم مجانية

19.98%

التقرير السنوي 2019

أسهم6.7%:

نقدي7.14% :
أسهم7.14%:
نقدي6% :

أسهم6.06% :
نقدي5% :

أسهم 10%:

رأس المال
المدفوع
(دوالر أمريكي)

قيمة األرباح
النقدية الموزعة
(دوالر أمريكي)

عدد األسهم
المجانية الموزعة

82,000,000

 5,000,000دوالر

 5,500,000سهم

70,000,000

 5,000,000دوالر

 5,000,000سهم

66,000,000

 3,960,000دوالر

 4,000,000سهم

60,000,000

 3,000,000دوالر

 6,000,000سهم

60,000,000

 4,500,000دوالر

---

50,009,398

---

 9,990,602سهم
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استثمارات أيبك
الوضع التنافسي

نظرا لتنوع استثمارات الشركة في عدة قطاعات باإلضافة الى تعدد األسواق التي تعمل بها في فلسطين وخارجها فإن من
الصعب تحديد الوضع والحجم التنافسي للشركة عن كامل االنشطة .ولكن البد من اإلشارة الى أن الشركات التابعة أليبك
تتمتع بوضع تنافسي قوي وحصص سوقية قيادية من خالل جودة السلع والخدمات التي تقدمها في السوق الفلسطيني
على وجه الخصوص واألسواق األخرى المتواجدة فيها على وجه العموم.

نبذة عن الشركات التابعة

الشركات التابعة
الشركة

نسبة الملكية
(كما بتاريخ
)2019/12/31

بلد
التسجيل

قطاع التصنيع
شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت م.ع.م

65.63%

فلسطين ،األردن،
السعودية ،اإلمارات
العربية المتحدة

صناعة اللحوم المبردة والمعلبة
والمثلجة

فلسطين

فلسطين ،األردن

الشركة الفلسطينية للسيارات م.خ.م

93.41%
100%

فلسطين

فلسطين

توزيع منتجات استهالكية

شركة التوريدات والخدمات الطبية م.خ.م

100%

فلسطين

فلسطين

توزيع مستلزمات ومعدات وأجهزة
طبية ،ومنتجات العناية الصحية

فلسطين

فلسطين

قطاع التجارة والتوزيع

شركة يونيبال للتجارة العامة م.خ.م

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق م.خ.م
قطاع الخدمات

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج م.خ.م
الشركة العربية للتأجير التمويلي م.خ.م

الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد م.خ.م

72.99%

األردن

بلد العمليات

أنشطة وأعمال الشركة الرئيسية

99.78%

()1

()2

100%

فلسطين

100%

68.47%

فلسطين

فلسطين

()3

فلسطين

فلسطين

فلسطين

فلسطين

فلسطين

صناعة األلمنيوم والبروفيالت

توزيع سيارات وخدمات ما بعد البيع

إدارة مراكز التسوق و "سوبرماركت
برافو" ،أول شبكة سوبرماركت في
فلسطين
دعاية وإعالن وعالقات عامة وإدارة حدث

تأجير تمويلي للسيارات

مخازن تبريد وتخزين

استثمارات أخرى

بلغت القيمة الكلية لمحفظة استثمارات أيبك في أسهم شركات متداولة وغير متداولة وشركات حليفة وصناديق استثمارية
مبلغ  27,021,082دوالر كما في .2019/12/31

التوجهات المستقبلية

تهدف توجهات أيبك المستقبيلة الى المحافظة على أدائها ووضعها التنافسي والنجاحات التي تم تحقيقها .وتتطلع أيضاً
الى تعزيز السياسة التوسعية والتطويرية على مستوى األسواق والقطاعات ،إضافة الى تعظيم السلع والمنتجات والخدمات
للشركات التابعة بهدف االستمرار بتحقيق نمو سنوي مع المحافظة على القيم والمبادىء األساسية.

 1تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أيبك المباشرة  70.96%ونسبة ملكيتها غير المباشرة  2.03%من خالل شركتها التابعة يونيبال.
 2تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أيبك المباشرة  99.16%ونسبة ملكيتها غير المباشرة  0.62%من خالل شركتها التابعة يونيبال.
 3تمثل هذه النسبة نسبة ملكية أيبك المباشرة  31.1%ونسبة ملكيتها غير المباشرة  37.37%من خالل شركتها التابعة يونيبال.
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قطاع التصنيع

شركة سنيورة للصناعات الغذائية
الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة
تملك شركة سنيورة للصناعات الغذائية ،الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة ،عالمة سنيورة
القدس وعالمة يونيوم المشهورتين في مجال اللحوم المبردة والالنشون .بدأت عملها في القدس ،فلسطين منذ

عام  ،1920ومن ثم افتتحت مصانعها في األردن في عام  ,1992قامت أيبك باإلستحواذ على سنيورة فلسطين

واألردن في العام  .1996وقامت شركة سنيورة باالستحواذ على شركة الماسة لتصنيع اللحوم في دبي في عام

 .2016تعتبر شركة سنيورة من أولى وأكبر شركات إنتاج اللحوم المصنعة حيث تقوم باالنتاج من خالل ثالثة مصانع

مجهزة بأفضل التقنيات ،األول يقع في القدس الشرقية بفلسطين ،والثاني يقع في المنطقة الصناعية للملك عبد
الله الثاني في األردن والثالث في دبي في اإلمارات العربية المتحدة .كما تقوم الشركة بانتاج العديد من أصناف

اللحوم المجمدة من مصنعها في األردن وفلسطين.

مصانع سنيورة في األردن وفلسطين حاصلة على شهادة سالمة الغذاء الدولية )FSSC: 22000 (ISO/TS22002-1

والتي تمثل أعلى معايير أنظمة سالمة الغذاء المعتمدة في العالم ،ومعتمدة من أبرز الهيئات الدولية ،ومن أهمها:

جمعية األغذية والمشروبات األوروبية ،ورابطة التصنيع األمريكية ،والمبادرة العالمية لسالمة األغذية .كما تحافظ
مصانع الشركة في األردن وفلسطين منذ العام  2014على شهادتي  OHSAS 18001: 2007إلدارة ألنظمة السالمة

والصحة المهنية إضافة الى  ISO14001: 2004إلدارة انظمة البيئة .شركة سنيورة أيضاً حاصلة على شهادة اآليزو
 9001للمواصفات والجودة ،إضافة الى شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وشهادة وشعار الحالل االردني

الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية .كما وحصل مصنع سنيورة في دبي باإلمارات العربية المتحدة
على شهادتي  ISO22000:2005لنظام إدارة سالمة الغذاء و  ISO9001:2015لنظام إدارة الجودة.

تسوق في فلسطين واألردن والسعودية
تسوق الشركة منتجاتها من خالل شبكة تجار واسعة ،ومتاجر كبيرة ومراكز
ّ
ّ

واالمارات وعدد من الدول في الشرق األوسط .كما يوجد للشركة فرع للتوزيع في المملكة العربية السعودية وآخر
في اإلمارات العربية المتحدة ،وقسم خاص بالتصدير ألسواق الخليج ومختلف دول المشرق العربي .سنيورة هي

شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (.)ASE: SNRA
معلومات االتصال
فلسطين

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

فاكس+970 2 279 9088 :

akarmi@siniorafood.com

األردن

عمان ،مدينة الملك عبد الله الثاني
الصناعية ،سحاب
هاتف+962 6 402 3772 :

فاكس+962 6 402 3773 :

المملكة العربية السعودية
السلي ،شارع الشعبانية  ،الرياض
هاتف+966 11 244 8424 :

فاكس+966 11 244 2181 :

info@siniorafood.com

اإلمارات العربية المتحدة
دبي ،الخليج التجاري

هاتف+971 4 553 8529 :

فاكس+971 4 553 8520 :

الماسة لتصنيع اللحوم

دبي ،االمارات العربية المتحدة
هاتف+971 4 286 0382 :
فاكس+971 4 286 0384:

infodmp@siniorafood.com

www.siniorafood.com
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قطاع التصنيع

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت (نابكو)
الشركة الصناعية األولى لصناعة األلمنيوم في فلسطين
تأسست نابكو عام  ،1991وقامت أيبك باالستحواذ عليها في العام  ،1995وهي الشركة الصناعية األولى لصناعة

األلمنيوم في فلسطين .نابكو هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين ( .)PEX: NAPCOتقع

نابكو في مدينة نابلس على مساحة  28ألف متر مربع وهي مجهزة بمجموعة متكاملة من أحدث خطوط اإلنتاج،
والتقنيات الحديثة ،وتمتلك طاقة إنتاجية تزيد عن  7,000طن سنوياً ذات جودة ومواصفات عالمية .كما تتميز

ببنيتها التحتية وطاقتها اإلنتاجية الكبيرة التي مكّ نتها من تلبية احتياجات السوق المحلية والنفاذ إلى األسواق

اإلقليمية .تتواءم منتجات نابكو مع مجموعة واسعة من االستخدامات المعمارية والصناعية .لدى نابكو فرع في
األردن بهدف اقتناص الفرص في السوق األردني وكذلك جعل األردن موطىء قدم للتوسع في األسواق العربية

المجاورة .ولديها أيضاً مكتب تمثيلي في رام الله وآخر في غرة.

تماشياً مع رؤيتها في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة ومواكبتها ألحدث التوجهات العالمية في استخدام
مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة والمستمدة من الموارد الطبيعية ،تقوم نابكو بتنفيذ مشاريع متكاملة

للطاقة الشمسية من التصميم والتوريد واالشراف والتنفيذ وفحوصات ضبط الجودة لكافة مراحل المشروع إضافة
الى خدمات ما بعد البيع من خالل طاقم هندسي وخبراء ذو كفاءة عالية.

نابكو حاصلة على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ،باإلضافة الى شهادة
 Lloyd’s Register Quality Assuranceفي السالمة والصحة المهنية ( )OHSAS 18001:2007وشهادة جودة

الطالء العالمية (.)QUALICOAT

معلومات االتصال
المقر الرئيسي

مكتب غزة

مكتب رام الله

بيت ايبا ،مفرق قوصين ،نابلس

هاتف+970 2 296 5542 :

فاكس+970 9 234 7616 :

بريد الكترونيinfo@napco.com.ps :

هاتف+970 9 234 7222 :

بريد الكترونيinfo@napco.com.ps :

فاكس+970 2 296 5543 :

هاتف نقال+970 569 400 201 :

بريد الكترونيinfogaza@napco.com.ps :

فرع األردن

شارع مكة ،عمان

هاتف+962 6 552 7489 :

هاتف نقال+970 569 400 201 :
فاكس+962 6 552 7524 :

بريد الكترونيinfojordan@napco.com.ps :

www.napco.ps
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قطاع التجارة والتوزيع

شركة يونيبال للتجارة العامة
الرائدة في توزيع السلع االستهالكية سريعة الدوران في فلسطين
تأسست في عام  ،1994كشركة مساهمة خصوصية ،وقامت أيبك باالستحواذ عليها في عام  .1998تعتبر يونيبال

الشركة الرائدة واألكبر في مجال توزيع السلع االستهالكية سريعة الدوران في فلسطين فهي الوكيل والموزع

الحصري للعديد من الشركات العالمية مثلPhilip Morris International, Procter & Gamble, Kellogg’s,:
KraftHeinz, Ferrero, XL Energy Drink, Americana, SC Johnson

إضافة الى سنيورة وغيرها من العالمات التجارية العالمية المعروفة.
تتبع الشركة أنظمة فعالة في توزيع منتجاتها في السوق الفلسطينية ،حاصدة أرقاماً مرتفعة في المبيعات حيث أنها

تقوم بالتوزيع من خالل شبكة واسعة النطاق تتضمن  6,000نقطة بيع بالتجزئة في فلسطين .كما تمتلك يونيبال

مركز توزيع رئيسي متطور يصل سعته الى  9,000لوح تحميل مجهز بأحدث التقنيات العالمية في التخزين اآلمن.

FURNITURE
POLISH

معلومات االتصال
المقر الرئيسي

رام الله ،فلسطين

هاتف+970 2 298 1060 :

فاكس+970 2 298 1065 :

بريد الكتروني info@unipalgt.com
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مركز التوزيع الرئيسي
بيتونيا ،فلسطين

هاتف+970 2 290 2288 :

فاكس+970 2 290 2287 :

www.unipalgt.com
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 25عام ًا

قطاع التجارة والتوزيع

الشركة الفلسطينية للسيارات
التميز في خدمات ما بعد البيع من خالل مراكز صيانة عصرية وحديثة
ّ
تأسست في عام  1995كشركة مساهمة خصوصية ،وقامت أيبك باالستحواذ عليها في عام  .1998الشركة

هي الموزع الحصري والوحيد في فلسطين لسيارات  Hyundai Motor Companyالتي تشمل السيارات الصغيرة

والشاحنات وعربات النقل ،ومجموعة  Fiat Chrysler Automobilesالتي تشمل سيارات Fiat, Fiat Professional,

.Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram

تحرص الشركة على تزويد عمالئها بأجود مستويات الخدمة عن طريق توفير مراكز الصيانة والدهان والتجليس المميزة
المجهزة بأحدث المعدات وأفضل الكوادر من المهندسين والفنيين المؤهلين .ولضمان تكامل العملية بطريقة مثالية

توفر الشركة كامل قطع الغيار األصلية الالزمة ،كما و قامت الشركة بتأسيس إدارة عالقات خدمة العمالء التي

تسعى بشكل أساسي الى زيادة إرضاء الزبائن من خالل العديد من األنشطة و التي تشمل التذكير بمواعيد الصيانة
والحجوزات ومتابعة العمالء بعد الخدمة لتقيم الخدمات المقدمة وتحسينها ،باإلضافة الى العديد من االنشطة
المتعلقة بزيادة المبيعات.

تمتلك وتدير الشركة أربعة معارض وثالثة مراكز صيانة ومركز دهان وتجليس مركزي وأربعة مخازن لقطع الغيار في

أكبر المدن الفلسطينية ،هذا باإلضافة إلى التعامل مع شبكة موزعين معتمدين تغطي كافة أنحاء فلسطين.

معلومات االتصال

رام الله ،شارع االيام ،المنطقة الصناعية ،بيتونيا
هاتف+970 2 241 4363/ 1800 700 500 :
فاكس+970 2 298 0662 :

بريد إلكترونيinfo@pac-pal.com :
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 25عام ًا

قطاع التجارة والتوزيع

شركة التوريدات والخدمات الطبية
الموزع الحصري للعديد من األدوية ومنتجات العناية الصحية واألجهزة الطبية في فلسطين
تأسست في عام  1994كشركة مساهمة خاصة وقامت أيبك باالستحواذ عليها في عام  .1998منذ انشائها ،حافظت

شركة التوريدات والخدمات الطبية على موقعها الريادي كإحدى أكبر الشركات الفلسطينية في هذا المجال.

وتعتبر أكثر الشركات تنوعاً في توفير منتجات العناية الطبية في فلسطين ،حيث تقوم بتوزيع األدوية ،والمعدات الطبية

والمخبرية ،وأدوات الجراحة والسلع االستهالكية ،إلى الصيدليات والمستشفيات الخاصة ،والمنظمات غير الحكومية،
ووزارة الصحة الفلسطينية وكبرى محالت البيع بالتجزئة .وهي الموزع الحصري والوحيد للعديد من الشركات العالمية
في هذا القطاع مثلGlaxoSmithKline, Sanofi, Merck Sharp & Dohme, Abbott, GE Healthcare, Eli Lilly, :

Beiersdorf (Nivea), Janssen, Hitachi, Nihon Kohden, B. Braun, Shimatdzu, Trisa, Novo Nordisk,
 ,Boehringer Ingelheim, Stago, Immucor, Hologicوغيرها من العديد من الوكاالت األخرى.

معلومات االتصال
المقر الرئيسي

رام الله ،فلسطين

هاتف+970 2 295 9372 :

فاكس+970 2 295 9375 :

بريد إلكترونيinfo@msspal.com :

32

التقرير السنوي 2019

فرع القدس

هاتف+972 2 6723388  :

فاكس+972 2 6723389 :

فرع غزة

هاتف+970 8 2825685 :

فاكس+970 8 2827732 :

www.msspal.com
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 25عام ًا

قطاع التجارة والتوزيع

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)
أول شبكة سوبرماركت في فلسطين
أسستها أيبك في العام  ،2000تقدم الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق أول مراكز التسوق العصرية
المتكاملة في فلسطين «برافو سوبرماركت» .وتتبوأ الشركة مركز قيادي على مستوى تجارة التجزئة في فلسطين

بوجود ستة مراكز للتسوق في المدن الرئيسية في الضفة الغربية ،ثالثة منها في رام الله والبيرة وإثنان في نابلس

يعتبر أحدهما األكبر مساحة في فلسطين إضافة الى فرع في الخليل .تحتوي مراكز برافو للتسوق الرئيسية في

مدينتي البيرة ونابلس على مجموعة من المطاعم وتضم أيضاً مناطق داخلية مخصصة أللعاب األطفال ،ومجموعة
متنوعة من المحال التجارية والخدمات األخرى.

معلومات االتصال
البيرة – فلسطين

هاتف+970 2 242 8581 :

فاكس+970 2 242 8582 :

بريد إلكتروني info@bravo.ps
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 25عام ًا

قطاع الخدمات

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج
الرائدة في مجال الدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث
تأسست في عام  1996كشركة مساهمة خصوصية وقامت أيبك باالستحواذ عليها في عام  .2000تُ قدم سكاي
متكامال من الخدمات الدعائية واإلعالنية واإلعالمية والترويجية ،وتضع وتكرس خبرتها الواسعة والمتنوعة
نطاقاً
ً

لتقديم خدمات إحترافية لعمالئها دمجت فيها ما بين الخدمات التقليدية والخدمات الرقمية واإللكترونية المتجددة،
وكذلك اإلعالم اإلجتماعي وصناعة المحتوى وإدارته.

وتشمل خدماتها إعداد وتخطيط وتنفيذ إستراتيجيات اإلتصال والعالقات العامة ،وإدارة الحدث ،والتصميم والطباعة،
واإلستشارات المختلفة لتكون شريكاً وداعماً لعمالئها في تحقيق أهدافهم وتعزيز حضورهم على نطاق أوسع.

منذ تأسيسيها ،أصبح للشركة بصمتها المؤثرة في قطاع الدعاية والترويج في فلسطين ،وتمكنت من تأكيد رياديتها
لهذا القطاع بإقتدار من خالل طاقم عمل ذو كفاءة ،إضافة الى مواكبتها للتطورات المتسارعة وإهتمامها بأدق

التفاصيل.

معلومات االتصال
البيرة ،فلسطين

هاتف+970 2 298 6878 :

فاكس+970 2 298 6879 :

بريد إلكترونيinfo@sky-adv.com :
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 25عام ًا

قطاع الخدمات

الشركة العربية للتأجير التمويلي
تطوير حلول مبتكرة في مجال التأجير التمويلي
أسستها أيبك في العام  2014كشركة مساهمة خصوصية ،ويتركز نشاطها في مجال التأجير التمويلي لسيارات
.Hyundai, Jeep, Fiat, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo
مستقبال لتشمل التأجير التمويلي للمعدات واآلالت ،إضافة الى
تتطلع الشركة الى توسيع نطاق أعمالها وخدماتها
ً
تطوير حلول مبتكرة في مجال التأجير التمويلي .وتسعى الشركة على الدوام ألن تكون رائدة في مجال عملها وتقديم

خدمات مميزة للعمالء.

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

بريد إلكترونيinfo@pac-pal.com :
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 25عام ًا

المسؤولية البيئية
تعمل شركات المجموعة وفق سياسات خاصة بالسالمة العامة والصحة المهنية وتتضمن تطبيق القوانين والتشريعات
واألنظمة المحلية المتعلقة بنظام إدارة السالمة والصحة المهنية والبيئية ،وتحليل مخاطر العمل لتوفير بيئة عمل آمنة
وصحية لمنع حدوث اصابات العمل واألمراض المهنية ،وتوفير معدات الوقاية الشخصية لحماية الموظفين من اإلصابات
والمخاطر المحتملة خالل العمل.
كما تولي شركات المجموعة أهمية كبيرة للمحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث .وفي هذا الجانب،
وتماشياً مع مواكبتها التوجهات العالمية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة والمستمدة من الموارد
الطبيعية ،عملت شركات المجموعة على تركيب أنظمة توليد الطاقة باستخدام الخاليا الشمسية بقدرة إنتاجية مجموعها
يصل الى  2.4ميجا واط حالياً  ،ضمن خطة شاملة تهدف الى الوصول لتغطية احتياجات شركات المجموعة من الطاقة في
المستقبل بالكامل .إضافة الى ذلك ،عملت شركات المجموعة في قطاع التوزيع على تغيير سيارات التوزيع لـسيارات هجينة
الصديقة للبيئة .كما بدأت المجموعة بالعمل على التوجه نحو بيئة خالية من الورق باستخدام أحدث التقنيات.
عالوة على ذلك ،تعمل شركات المجموعة في قطاع الصناعة ونخص بالذكر الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
(نابكو) ،وشركة سنيورة للصناعات الغذائية وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب ،وتشمل أهمها تقليل انبعاثات
الغازات ،وتقنين استهالك المياه ،ومعالجة النفايات الصناعية ،وإدارة النفايات الصلبة ،واعادة التدوير ،ومعالجة المياه
العادمة ،وإدارة المخاطر.
أهم الممارسات التي تقوم نابكو بتطبيقها في مجال المسؤولية البيئية هي:

• اتباع سياسة حماية البيئة والتي تشرف على تطبيقها اإلدارة العليا وخاصة في مجال إدارة المخاطر بكافة أنواعها وتلك
المتصلة بالمناخ استناداً الى أنظمة وإجراءات عالمية معتمدة في هذا المجال.

أهم الممارسات التي تقوم سنيورة بتطبيقها في مجال المسؤولية البيئية هي:

• إدارة النفايات الصلبة من خالل جمعها في منطقة مخصصة ،والتخلص منها من قبل مقاولين مؤهلين ومخولين من
وزارة البيئة ،كما يتم بيع األوعية المستخدمة والتالفة لجهة مخولة من قبل وزارة البيئة.
• اإلستهالك األمثل للماء من خالل طرق عمل قياسية للمراقبة و الوقاية من اإلستهالك الزائد للماء.

• اإلستهالك األمثل للطاقة من خالل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في األردن وفلسطين بقدرة انتاجية تصل مجموعها
الى  1.1ميجا واط منها 1ميجا واط في األردن ،واستخدام وحدات اإلضاءة من نوع الصمام الثنائي الباعث للضوء ()LED
لتقليل إستهالك الطاقة .كما يتم توزيع ملصقات توعوية بجانب مفاتيح اإلضاءة و مفاتيح تشغيل وحدات التكييف
للعاملين في المصنع.
• معالجة المياه العادمة من خالل تشغيل وحدة معالجة لتلبية القوانين في هذا المجال حول قياسات الطلب على
األكسجين البيولوجي ( )BODو الطلب على األكسجين الكيماوي (.)COD
• تقليل إنبعاث الغازات حيث يتم فحص وقياس اإلنبعاثات من سخانات المياه (البويلر) بشكل منتظم من قبل جهة معتمدة
ويتم إجراء صيانة وقائية دورية للسخانات لتجنب انبعاث الغازات فوق المستوى المسموح به لتجنب تلوث الهواء.
• ضبط مستويات الضجيج و اإلضاءة من خالل إجراء فحص لمستوى الضجيج بشكل دوري للحفاظ على مستوى صوت
ضمن الحدود المسموح بها دولياً  .ويتم تزويد العاملين بمعدات الحماية الشخصية في المناطق التي بها مستويات
ضجيج عالية .إضافة الى ذلك ،يتم إجراء فحص لمستوى اإلضاءة في جميع المواقع في الشركة ،وتحسين مستوى
االضاءة ليناسب راحة وسالمة العاملين.

• تخصيص جزء من استثمارات الشركة لتنفيذ سياسة متكاملة للحفاظ على البيئة حيث قامت باإلستثمار في تقنيات
ومعدات وأنظمة جديدة وتطوير منتجات العزل الحراري بقيمة بلغت حوالي  1.3مليون دوالر في العام .2019

• التزام مصنع نابكو بالقوانين الصادرة عن سلطة جودة البيئة وتطبيق القوانين والسياسات والتعليمات كما هو مصرح في
دارسة تقييم األثر البيئي للمصنع.
• تقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة من خالل تركيب فالتر على جميع األفران وخاصه الفلتر الخاص بفرن صهر األلمنيوم والذي
يعمل على تنقية الغازات المنبعثة والدقائق الصلبة العالقة بنسبة  ،99%إضافة الى مطابقة نتائج فحص إجراء قياس
فحوصات الغازات المنبعثة بأحدث األجهزة البيئية ومطابقتها للمواصفات العالمية والمحلية.
• تركيب وتشغيل نظام طاقة شمسية على أسطح مباني الشركة بقدرة إنتاجية تصل الى  1ميجاواط والذي ساهم بتخفيض
مستقبال على إنشاء مشاريع طاقة شمسية بقدرة
 25%من الطاقة المستخدمة باستخدام طاقة بديلة .وستعمل نابكو
ً
إنتاجية تصل الى  10ميجاواط في أراضي تابعة للشركة.

• استخدام أنظمه عازلة للمحافظة على الطاقة ،إضافة الى جدولة اإلنتاج لضمان تقليل استخدام الطاقة الالزمة لبدء
تشغيل المصنع والذي أدى الى تقليل استخدام الطاقة بنسبة  5%في العام .2019
• إدارة المياه واستخدام معدات تكنولوجية تنتج مستويات جودة مياه مختلفة ( ،)DI /Soft waterواستغالل منطقة
مساحتها حوالي  10آالف متر مربع لتجميع مياه األمطار ،إضافة الى تقليل استهالك المياه عبر تعديل آليات وطرق
العمل واستخدام مواد بديلة صديقة للبيئة.
• استخدام أفضل التقنيات العالمية في مجال معالجة النفايات الصناعية من خالل وحدة متخصصة لمعالجة كافه أنواع
المياه العادمة ،ومطابقة المواصفات العالمية والمحلية ذات العالقة بالمياه الصناعيه المعالجة.
• فصل النفايات المنزلية عن النفايات الصناعية وإرسال النفايات الصناعية والناتجة عن مخلفات المياه الصناعية لمكبات
خاصة ،إضافة الى إعادة تدوير النفايات حيث تم اعاده صهر حوالي  1800طن من األلمنيوم في العام .2019
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والتــــزام دائـــم
دور فاعـــل،
ٌ
المسـؤولـيــــــة االجتماعيــــةٌ ...
أيبك تستثمر  7%من صافي أرباحها للعام  2019في المسؤولية االجتماعية بقيمة
بلغت  1.6مليون دوالر أمريكي

األيتام واألسرة واألشخاص
ذوي االحتيـــاجــات الخــاصــة

حرصت أيبك منذ تأسيسها على لعب دور فاعل في المجتمعات التي تعمل بها .وتتمثل
استراتيجية أيبك ورؤيتها في مجال المسؤولية االجتماعية على عقد شراكات استراتيجية مع
فاعال في المجتمع من أجل مساعدتها على أداء رسالتها في
المؤسسات التي تلعب دوراً
ً
قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب ،إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات
االجتماعية والخيرية واإلنسانية والثقافية .في العام  ،2019تم استثمار  7%من صافي أرباح
أيبك في المسؤولية االجتماعية بقيمة بلغت 1.6مليون دوالر أمريكي.

قرى األطفال  SOSفلسطين

تقوم أيبك بدعم قرى األطفال  SOSفلسطين منذ عدة
سنوات لمساندتها في أداء رسالتها اإلنسانية الهادفة
الحتضان ورعاية وتعليم األطفال الذين فقدوا رعايتهم األسرية
والمجتمعية .كما خصصت أيبك منذ العام  2016ومن خالل
اتفاقية استراتيجية تمويل لرعاية عائلة مكونة من ثمان أطفال
في قرى االطفال  SOSفلسطين في مدينة بيت لحم.

المناسب لهم تمهيداً لدمجهم في سوق العمل في ظل
التنافس الشديد على الوظائف المتوفرة في الشركات
الربحية والمؤسسات غير الربحية.

كما تم خالل العام  2019توقيع اتفاقية مبادرة روابط الشباب
" "Youth Linksوالتي تتمحور حول ضرورة بناء قدرات الشباب
لتمكينهم من االنخراط في الحياة العامة في المجتمع
الفلسطيني كفئة فاعلة ومؤثرة وإعدادهم لمواجهة تحديات
المستقبل خاصة في مجال اختيار المسار الدراسي والمهني

 25عام ًا
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قرى األطفال  SOSفلسطين

ويشمل دعم أيبك أيضا مجاالت أخرى مادية ومعنوية
ضم أطفال القرية
كان أحدها إقامة حفل إفطار رمضاني
َّ
ومشرفاتهم وعدد من اإلداريين .وتخلل حفل اإلفطار توزيع
الهدايا على األطفال وفعاليات ترفيهية متنوعة أضفت أجواء
المرح والسعادة في قلوب األطفال.
قرى األطفال  SOSفلسطين هي جزء من منظمة قرى
األطفال  SOSالدولية والتي تعمل في أكثر من 136
دولة حول العالم ،حيث يرتكز عملها على تقديم خدمات
الرعاية األسرية الشاملة والمستدامة لألطفال فاقدي
الرعاية األسرية أو من هم تحت خطر فقدانها ،وذلك
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جبل النجمة للتأهيل

من خالل توفير بيوت ُمحبة مع أم بديلة وجو أسري
يمكّ ن األطفال من تطوير عالقاتهم وقدراتهم الفردية
األمر الذي يساعدهم في النمو داخل أسرة تمكنهم
من االعتماد على أنفسهم ومواجهة تحديات الحياة
في المستقبل .إضافة الى العمل على تمكين األسر
الفقيرة والمهمشة من حماية أطفالهم وبناء قدراتهم
ورعايتهم من خالل توفير المستلزمات التعليمية
والدعم الصحي والنفسي واالجتماعي .يذكر أن قرى
االطفال  SOSفلسطين هي أول قرية أطفالSOS
تفتتح في الشرق األوسط عام .1966

خصصت أيبك دعم استراتيجي لمركز جبل النجمة للتأهيل لثالث
سنوات  ،2019-2017ويأتي هذا الدعم بهدف مساعدة المركز
في أداء رسالته اإلنسانية في مجال تأهيل ذوي اإلعاقة الذهنية
وتدريبهم ودمجهم في المجتمع .ويعكس اهتمام أيبك بتأهيل
هؤالء األفراد إيماناً من الشركة بتكافؤ الفرص واحترام اآلخر
والدفاع عن حقوق اإلنسان.
مركز جبل النجمة للتأهيل هو أحد مؤسسات الكنيسة
المورافية العالمية يساهم في تأمين حياة كريمة لألشخاص
ذوي اإلعاقة الذهنية عبر تقديم خدمات التأهيل والتدريب
والدمج والتوعية والتفعيل المجتمعي على أساس المحبة
والكرامة والعدالة والمساواة .يدير المركز ثالثة برامج هي
برنامج الحضانة الدامجة ،وبرنامج المدرسة وبرنامج التدريب

المهني .يعمل المركز مع األشخاص ذوي االعاقة الذهنية
وأهلهم والمؤسسات المجتمعية والوطنية والحكومية
لزيادة وعيهم بحقوق وقضايا األشخاص ذوي االعاقة
ليصبحوا وكالء التغيير لمساندة عملية خلق دولة فلسطينية
ومجتمع دامج وحساس لذوي االعاقة .إن المركز هو عضو
في العديد من الشبكات والمنتديات التي تمارس الضغط
على صناع السياسة للمطالبة بحقوق األشخاص ذوي االعاقة
وتغيير التوجهات السلبية .ويقدم المركز برامج تخصصية إلى
األشخاص ذوي االعاقة الذهنية كالعالج الطبيعي وعالج
النطق والفن والرياضة والموسيقى والدراما والسيرك
والدبكة والدعم النفسي واالجتماعي .يعمل المركز مع 81
شخص من ذوي اإلعاقة الذهنية من كافة األعمار.
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جمعية إنعاش األسرة

جمعية عطاء فلسطين الخيرية

استمرت أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لجمعية إنعاش األسرة منذ العام
 ،2016لمساعدتها على أداء رسالتها الوطنية واالجتماعية واإلنسانية.

تقوم أيبك بتقديم دعم استراتيجي لجمعية عطاء فلسطين
الخيرية منذ العام  2018في إطار اتفاقية لمدة ثالث سنوات
 2020-2018حيث تم تخصيص الدعم لبرامج الجمعية في
قطاع غزة .إضافة الى ذلك ،قامت أيبك في العام 2019
بتوقيع اتفاقية لدعم برنامج التدريب المهني والتقني
للطالب األيتام في قطاع غزة ولمدة سنتين ،2020-2019
ويهدف البرنامج لدعم الطلبة األيتام ،والبالغ عددهم 150
طالب وطالبة للتعليم والتدريب المهني لتمكينهم من
مواصلة تعليمهم وبناء قدراتهم وكذلك تحسين فرص العمل
لديهم ،من خالل تزويدهم بالمهارات المهنية والتقنية ،وصقل
مهاراتهم الفنية والمساعدة في دمجهم في المجتمع.

جمعية إنعاش األسرة هي جمعية خيرية تنموية غير ربحية ،تأسست في
مدينة البيرة ،فلسطين عام  1965بمبادرة قادتها مجموعة من النساء
الفلسطينيات المتطوعات ،واعتمدت الجمعية في هيئتها اإلدارية النسائية
على العمل التطوعي لتحقيق أهدافها الوطنية ،عالوة على فريق عملها
والذي يزيد عن  114كادر لتحقيق هذه األهداف بكافة جوانبها االجتماعية
واإلنسانية والثقافية واالقتصادية للشعب الفلسطيني خاصة في مجال
تمكين المرأة الفلسطينية وتأهيلها بمهنة تمكنها من أداء دور بارز في
التنمية المجتمعية وإعانة أسرتها بفعالية وكفاءة ،والحفاظ على التراث
الشعبي الفلسطيني من الضياع واالنتحال والسرقة ،إضافة الى االهتمام
بالطفل والعناية به باعتباره أمل األمة ومستقبلها.
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جمعية عطاء فلسطين الخيرية هي جمعية غير ربحية،
غير سياسية ،غير حكومية وغير حزبية ،تعمل في قطاع
غزة والقدس وقرى الضفة الغربية القريبة من جدار العزل

اإلسرائيلي والمستوطنات اإلسرائيلية .وجدت جمعية عطاء
فلسطين الخيرية لتلبي احتياجات الشعب المختلفة الرازح تحت
االحتالل والحصار وللتخفيف من معاناته حيث نشأت الجمعية
من اندماج جمعية جهود غزة التطوعية لإلغاثة السريعة
(عطاء غزة) والتي تأسست في مدينة غزة في العام ،2003
مع جمعية عطاء فلسطين التطوعية التي تأسست في
مدينة رام الله في العام  .2010تعمل الجمعية في العديد
من المجاالت كاإلغاثي والثقافي ومجال التنمية المستدامة،
كما وتولي اهتماماً للمناطق المهمشة والفقيرة وتعمل
بشكل مركز في قطاع غزة حيث تستهدف العائالت الفقيرة
واألسر العفيفة وخصوصاً النساء و أطفالهن وأسرهن على
حد سواء  .وقد بلغ مجموع المستفيدين من البرامج التي
نفذتها جمعية عطاء فلسطين الخيرية خالل  17عام ،ما يزيد
عن  700,000مستفيد/ة.
47

 25عام ًا

الشباب والتعليم

الشباب والتعليم
عنان أحمد

طالب برنامج الدراسات الثنائية في إدارة األعمال

متدرب في الشركة العربية الفلسطينية لمراكز
التسوق (برافو) التابعة أليبك
"تعززت ثقتي بقدرتي على المنافسة محلياً
وعالمياً بفضل الخبرات العملية والمهارات
المكتسبة خالل فترة التحاقي في البرنامج،
حيث ساعدني برنامج الدراسات الثنائية على بناء
مهاراتي واكتساب الخبرات في سوق العمل من
خالل التدريب العملي في شركة تعمل ضمن
مواصفات عالمية"

مؤسسة دار الطفل العربي -القدس

الدراسات الثنائية -جامعة القدس

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمؤسسة دار الطفل العربي منذ العام 2017
في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2021حيث تقدم أيبك منح تعليمية لـ 20
فتاة متميزة تدرس في مدرسة دار الطفل العربي في القدس .وبرعاية من أيبك
ومن خالل متطوعين من موظفي المجموعة ،حصدت مدرسة دار الطفل العربي
المقدسية ممثلة بفريق الشركة الطالبية "فرصة" المركز األول على مستوى مدارس
العالم العربي ضمن مسابقة الشركة الطالبية التي نظمتها مؤسسة "إنجاز العرب" في
العمانية ،مسقط ،وبمشاركة عدد من المدارس من  13دولة عربية.
العاصمة ُ

تقدم أيبك دعمها لبرنامج الدراسات الثنائية التابع لجامعة
القدس منذ العام  2016وذلك من خالل استضافة 16
طالب/ة خالل دراستهم في ثالث مجاالت للبرنامج
وهي الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة
األعمال حيث يحصل الطلبة على فرصة تدريب عملي في
الشركات التابعة أليبك خالل دراستهم الجامعية لمدة
أربع سنوات.

تأسست مؤسسة دار الطفل العربي في مدينة القدس في العام  1948من قبل
المرحومة السيدة هند الحسيني الرائدة في العمل التطوعي واالجتماعي .وهي من
المؤسسات الرائدة في العمل المجتمعي في مدينة القدس حيث تشمل خدماتها
قطاعات التعليم ورعاية االيتام والتراث والثقافة .حيث تدير وتشرف على مدرسة
دار الطفل العربي للمرحلة االبتدائية والثانوية والحضانة و 7روضات والمنزل الداخلي
للطالبات اليتيمات ومن ذوي الحاجة االجتماعية .كما تدير مركزين ثقافيين هما متحف
التراث الفلسطيني ودار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون واآلداب.

"الدراسات الثنائية" هو النظام الدراسي األول من نوعه
في فلسطين والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق
العملي .أطلقت جامعة القدس "الدراسات الثنائية" في عام
 2015بتمويل من الحكومة األلمانية من خالل مؤسسة
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التعاون األلماني ( .)GIZوقد صممت "الدراسات الثنائية"
للمساهمة في رفع المستوى المهني لدى الشباب
الفلسطيني وتوفير فرص عمل جيدة للطالب بعد تخرجهم،
وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم األكاديمي واحتياجات
ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني .يتم تطبيق "الدراسات
الثنائية" على غرار التجربة األلمانية ،وتعتمد على تحقيق
التكامل بين الدراسة وربط الطالب في بيئة العمل منذ اليوم
األول من التحاقه بالدراسة ،حيث يوفر للطالب فرصة التعلم
في جامعة القدس والتطبيق العملي في إحدى الشركات
الفلسطينية المتخصصة الشريكة مناصفة على مدار سنوات
البكالوريوس.
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كينغز أكاديمي

مؤسسة محمود عباس

تقوم أيبك بتقديم الدعم للطلبة المميزين من فلسطين للدراسة
في كينغز أكاديمي في األردن منذ العام .2014

استمرت أيبك بتقديم منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في
لبنان من خالل مؤسسة محمود عباس منذ العام .2015

كينغز أكاديمي هي مدرسة داخلية ويومية مستقلة وغير ربحية
تم افتتاحها في صيف عام  2007في مادبا باألردن .تتألف من
ستة صفوف دراسية مختلطة تمتد من الصف السابع إلى الثاني
عشر .تلتزم كينغز أكاديمي بتهيئة تعليم شامل يؤهل للمرحلة
أمريكي للمرحلتين المتوسطة
دراسي
منهاج
الجامعية من خالل
ٍ
ٍ
ٍ
والثانوية ،وكذلك من خالل برنامج األنشطة المرافقة للمنهاج
في الرياضة والفنون وخدمة المجتمع ضمن بيئة سكنية سليمة
وصحية .ويلتحق في كينغز أكاديمي حالياً  630طالباً وطالبة من
األردن ومن  40دولة أخرى من العالم.

مؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في
فلسطين ولبنان ،تأسست عام  ،2011وتعمل على مساعدة
الالجئين الفلسطينيين في الشتات وخصوصاً مخيمات لبنان نظراً
لألوضاع الصعبة التي يعيشونها من خالل ثالثة برامج :برنامج
الطالب المخصص لتقديم منح للطلبة حيث استفاد من البرنامج
األسري والذي
لتاريخه حوالي  5,000طالب/ة ،وبرنامج التكافل
ّ
يقدم مساعدات مالية رمزية الى ما يزيد عن  300أسرة ،وبرنامج
تمكين الشباب والذي يهدف الى تعزيز وتطوير قدرات الطلبة
وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خالل تقديم دورات في
مجاالت مختلفة مثل فن إدارة الشبكات ( ،)CISCOوالتصميم
الجرافيكي.
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الشباب والتعليم

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي
والديمقراطية -مفتاح

تواصل أيبك دعمها لمؤسسة إنجاز فلسطين منذ العام  2007على
المستويين المادي والعيني من خالل كوادر المجموعة العاملة في
شركاتها التابعة كمتطوعين في مؤسسة إنجاز.
إنجاز فلسطين هي مؤسسة فلسطينية مستقلة يديرها ويرعاها
نخبة من الشركات الفلسطينية ،وهي عضو في مؤسسة Junior
 Achievement Worldwideالتي تأسست عام  ،1919وتهدف إنجاز
إلى تعزيز الفرص االقتصادية للشباب الفلسطيني عن طريق تقديم
سلسلة دورات تعليمية اقتصادية ذات طابع عملي من خالل المدارس
والجامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع الخاص يتم من
خاللها تأهيلهم لدخول معترك الحياة وعالم األعمال ،كما توضح لهم
عملياً كيفية تفعيل الثروة المعرفية وادارتها.
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منحة أيبك ألبناء موظفيها
تقوم أيبك كل عام بتقديم منحة جامعية
كاملة ولمدة أربع سنوات ألبناء موظفيها
الحاصلين على أعلى المعدالت في الثانوية
العامة في الجامعات الفلسطينية أو األردنية.

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمفتاح منذ
العام  2017في إطار اتفاقية استراتيجية حتى العام
 2019لدعم برنامج "تقوية القيادات الفلسطينية
الشابة" الذي ُيعنى بتمكين وبناء قدرات القيادات
الشابة وتعزيز دورها على جميع المستويات لتعلب دوراً
مؤثراً في عملية التنمية المستدامة.
مفتاح هي مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست في
القدس في العام  ،1998تسعى إلى نشر مبادئ
الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني
بمكوناته المختلفة؛ وتسعى كذلك إلى التأثير بالرأي
العام المحلي والعالمي والدوائر الرسمية تجاه

القضية الفلسطينية .ولتحقيق هذه الغاية ،تتبنى مفتاح
والمعمق ،والتبادل الحر للمعلومات
آليات الحوار الفعال
َّ
واألفكار ،عالوة على التشبيك المحلي والدولي .وأحد
أهدافها االستراتيجية هو تعزيز الحكم الصالح في
فلسطين من خالل تعزيز مشاركة النساء والشباب في
وضع السياسات واتخاذ القرار من خالل تمكين المشاركة
السياسية للنساء والقيادات الشابة للمشاركة في
االنتخابات المحلية والوطنية في الضفة الغربية وقطاع
غزة (كمرشحين وكناخبين) ودعم النساء والشباب لتولي
حقائب المسؤولية لالنخراط في العمل السياسي والحياة
العامة.
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غزة سكاي جيكس

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لغزة سكاي جيكس منذ العام
 2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  .2019غزة سكاي
جيكس هو مركز للتكنولوجيا والتعليم يدعم رواد األعمال ومطوري
البرمجيات في غزة ،فلسطين.
مسرعة
تعد غزة سكاي جيكس أفضل مكان للعمل الجماعي ،وأبرز
ّ
أعمال ما قبل االستثمار ،ومركز للتعليم التكنولوجي في فلسطين.
تهدف غزة سكاي جيكس إلى بناء بيئة تكنولوجية في فلسطين
يمكنها التنافس عالمياً في مجاالت الشركات التقنية الناشئة وفرص
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االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
العمل الحر على االنترنت لتوفير فرص عمل بأجور عالية .منذ
عام  ،2017ساهمت غزة سكاي جيكس في توفير ما يزيد
عن  600ألف دوالر ما بين استثمارات وأرباح الشركات الناشئة
وأكثر من  2.7مليون دوالر عبر العمل عبر االنترنت .في عام
 2019عملت غزة سكاي جيكس على تدريب وتعليم أكثر من
 4500شخص في مجاالت التكنولوجيا وادارة األعمال ،كما
نجحت في تسهيل استالم الشركات الفلسطينية ألموالهم
عن طريق االنترنت.

تقوم أيبك بتقديم الدعم للمنتخب االولمبي
الفلسطيني التابع لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم منذ
العام  ،2018هذا وقد قامت أيبك في العام 2019
بتوقيع اتفاقية دعم استراتيجي ،لمدة ثالث سنوات
 2021 – 2019مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
إضافة الى ذلك ،قدمت أيبك رعايتها لمباراة المنتخب
الوطني الفلسطيني لكرة القدم (الفدائي) أمام
المنتخب السعودي.
تأسس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم عام 1998
عندما تم قبول العضوية في  .FIFAيقيم االتحاد

الفلسطيني عدة دوريات لكرة قدم الرجال من الدرجة
األولى والثانية والثالثة ،إلى جانب دوري المحترفين
والفئات العمرية ،كما ويقيم العديد من الدوريات لكرة
القدم للسيدات وكرة القدم الشاطئية باإلضافة إلى كرة
القدم الخاصة بالمسؤولية االجتماعية وتطوير كرة قدم
البراعم .في عام  ، 2016وصل فريق فلسطين الوطني
إلى أعلى مرتبة في  FIFAليصبح  72درجة دولية .يقدم
االتحاد الفلسطيني لكرة القدم خدماته لتشمل جميع
الفلسطينين في الضفة الغربية ،والقدس ،قطاع غزة و
الشتات.
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جمعية مرضى السرطان الخيرية
الحفل الخيري
قامت أيبك خالل العام  2019برعاية الحفل الخيري
"أنت األجمل" بمبادرة من الفنان محمد عساف والذي
ُخصص ريعه لصالح أطفال مرضى السرطان وذوي
اإلعاقة.
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تقوم أيبك بتقديم الدعم لجمعية مرضى السرطان الخيرية منذ
العام  2018في إطار اتفاقية استراتيجية لمدة ثالث سنوات
 ،2020-2018تقوم أيبك خاللها بالمساهمة في تمويل جهاز
التصوير الشعاعي ثالثي االبعاد للكشف المبكر عن سرطان
الثدي.
تأسست جمعية مرضى السرطان الخيرية في مدينة الخليل،
فلسطين في العام  ،2015بهدف تقديم خدمات متميزة
ومتطورة للمواطنين باستخدام أحدث التقنيات وأفضل
الكفاءات في الكشف المبكر عن مرض السرطان ،إضافة إلى
تثقيف ونشر الوعي ومعالجة مرضى السرطان  ،وكذلك تقديم
الخدمات المساندة في دعم برامج التّ وعية والوقاية والتّ عاون
مع بقية الجمعيات الخيرية الموجودة في فلسطين التي تعنى
بالمرض ،باإلضافة الى دعم برامج تشخيص وعالج المرضى.
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جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان

تقوم أيبك بتقديم دعم استراتيجي لجمعية برنامج العون واألمل
لرعاية مرضى السرطان منذ العام  2018في إطار اتفاقية لمدة ثالث
سنوات .2020-2018
جمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان ( )AHPهي
جمعية غير ربحية فلسطينية تأسست عام  2010في قطاع غزة.
كان برنامج  AHPهو األول من نوعه في غزة في توفير الوعي
وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والشخصي والعاطفي والعملي
وخدمات الرعاية التلطيفية األساسية للنساء المصابات بسرطان

الثدي وعائالتهن .رؤية الجمعية تتمثل في التعاون مع
المرافق الصحية األولية والثانوية وغيرها من المؤسسات ذات
العالقة لتحقيق االستفادة القصوى من األنشطة ،وتجنب
ازدواجية الجهود ،وتوفير برامج الوقاية من سرطان الثدي
والكشف المبكر عن المرض .برنامج العون واألمل لرعاية
مرضى السرطان يعمل على تحسين وعي النساء بسرطان
الثدي وتحسين حياة مرضى سرطان الثدي في قطاع غزة.

مركز الحسين للسرطان
تقوم شركة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة أليبك بتقديم الدعم
لمركز الحسين للسرطان في األردن منذ سنوات.
كما تم خالل العام  2019تأسيس صندوق خير لدعم إقامة المرضى
الفلسطينيين في مركز الحسين للسرطان ،يهدف إنشاء صندوق الخير
لتغطية تكاليف السكن لمرضى السرطان الفلسطينيين ممن يتم تحويلهم
من ِقبل وزارة الصحة الفلسطينية للعالج في مركز الحسين للسرطان،
ّ
يتعثر عالجهم نظراً لعدم
وذلك كون العديد من المرضى األقل حظاً
قدرتهم على تأمين تكاليف اإلقامة قرب مكان العالج.
مركز الحسين للسرطان هو مركز السرطان الرائد على مستوى الشرق
األوسط ،حيث يوفر آخر ما توصل إليه العلم من سبل الرعاية الشمولية
للمرضى األطفال والكبار المصابين بجميع أنواع السرطانات .المركز
ُمعتمد من ِقبل اللجنة المشتركة الدولية " "JCIكمركز متخصص في
عالج السرطان بصورة محددة ،ليكون بذلك المركز الوحيد في الدول
النامية الحاصل على هذا الشرف الطبي.
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الثقافة والتراث

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
تقـــوم أيبـــك بدعـــم القطـــاع الثقافـــي
فـــي فلســـطين منـــذ ســـنوات للمســـاهمة
فـــي الحفـــاظ علـــى المـــوروث الثقافـــي
الفلســـطيني وتشـــجيع اإلبـــداع الثقافـــي
والفني بين الشــباب ومســاعدة المؤسســات
العاملــة فــي هــذا المجــال علــى أداء رســالتها
الوطنيـــة.
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استمرت أيبك بتقديم الدعم لفرقة الفنون الشعبية
الفلسطينية منذ العام  2016في إطار شراكة
استراتيجية.
وفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية هي جسم
فني مستقل ،غير ربحي ،يعتمد باألساس على
جهود المتطوعين ،أسست عام  1979بجهود
مجموعة من الفنانين والفنانات الواعدين .منذ
ذلك الحين ،توجت فرقة الفنون كرائدة للرقص
الشعبي الفلسطيني ،فقدمت أكثر من  1500عرض

محلي ودولي ،وأنتجت  15عمل فني راقص باإلضافة
لعشرات اللوحات ،وحصدت في مسيرتها العديد من
الجوائز األولى وشهادات التقدير المميزة من مهرجانات
محلية ودولية .تقدم الفرقة التراث الشعبي الفلسطيني
الغنائي والراقص برؤية خاصة بها يجمع ما بين األصالة
والحداثة ،فتعمل من خالله على تطوير الفنون األدائية
في فلسطين لإلسهام في حماية وتطوير الهوية
الثقافية الفلسطينية ،وتعزيز روح اإلنتماء والتعبير
واإلبداع والعمل الجماعي.
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الثقافة والتراث

مركز يابوس الثقافي

تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمركز يابوس الثقافي منذ
العام  2017في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2019لمساندة
المركز في أداء رسالته الهادفة الى إحياء الحياة الثقافية في القدس.
في خطوة أولى إلعادة الحياة الثقافية للمدينة التاريخية يبوس،
اإلسم األول للقدس ،دعا الفنان سهيل خوري في العام 1995
مجموعة من المثقفين والفنانين والمهتمين الى إنشاء مؤسسة
ثقافية حملت اسم «مؤسسة يبوس» .حيث تطورت المؤسسة
خالل  25عاما من العمل لتصبح اليوم"مركز يبوس الثقافي" .يعمل
المركز على الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وانعاش
الحياة الثقافية في القدس من خالل تنظيم برامج فنية وثقافية
متعددة ومستمرة خالل العام .وللنجاح في تحقيق أهداف المركز
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وتنفيذ أنشطته وفعالياته ،حرص المركز على إعادة ترميم
وتأهيل سينما القدس سابقاً وتوفير مرافق أساسية تحتضن
فعالياته ،حيث تتوافر في المركز اليوم قاعة سينما القدس،
وقاعة مراكش المتعددة األغراض للعروض الصغيرة والورش
والدورات التدريبية والندوات األدبية ،وقاعة اجتماعات ،وقاعة
فيصل الحسيني لعروض الموسيقى والرقص والمهرجانات
المتنوعة والمؤتمرات ،وصالون محمود درويش للمعارض
والورش المتخصصة في الفنون البصرية ،ودكان الفنون الذي
يعنى بتسويق األعمال واألصدارات الفنية واألدبية والحرفية
التي يتم إنتاجها وإصدارها في فلسطين ،وبعض ما يتم إنتاجه
خارج الوطن ويهم الجمهور الفلسطيني .ومقهى يستضيف
رواد المركز وجمهور القدس بشكل عام.

امتداداً للدعم المقدم لجامعة بيرزيت منذ سنوات ،تقوم
أيبك ومنذ العام  2018بتقديم منح سنوية لخمسة طالب
من كلية عمر العقاد للهندسة ضمن اتفاقية دعم استراتيجي
تمتد لعشر سنوات حتى العام .2027
إضافة الى ذلك ،تقوم أيبك بابتعاث عدد من موظفيها
الستكمال دراساتهم العليا للحصول على شهادة الماجستير
في إدارة األعمال التنفيذي.
التميز وتقديم فرص
تأسست جامعة بيرزيت على مبادئ
ّ
تصدر الجامعة
في
األكبر
متكافئة للجميع ،لذلك ،كان الدور
ّ
فلسطينياً  .واستطاعت بفضل ذلك
األكاديمية
للمؤسسات
ّ
ّ

دولياً على غرار نظيراتها من الجامعات
تحصيل مرتبة مرموقة
ّ
نابض بالمعرفة والتعلّ م
ٍ
بمجتمع
بيرزيت
العريقة .تتمتع جامعة
ٍ
صر جامعة بيرزيت على البقاء
يسعى دائماً لخدمة الوطن .كما تُ ّ
حتل من خالل دورها التنويري والذي يسعى
الم ّ
شوكة في حلق ُ
دوماً لخلق مجتمع فلسطيني متعدد الثقافات .إضافة الى
ذلك ،تعمل بيرزيت بشكل متواصل على مواكبة متطلبات العصر،
وتطلعات  14,000من طلبتها الملتحقين بكلياتها :كلية اآلداب،
وكلية األعمال واإلقتصاد ،وكلية التربية ،وكلية الحقوق واإلدارة
العامة ،وكلية الدراسات العليا ،كلية الصيدلة والتمريض والمهن
الصحية ،وكلية العلوم ،وكلية الهندسة والتكنولوجيا ،وكلية الفنون
والموسيقى والتصميم.

63

 25عام ًا

مجاالت دعم أخرى

مجاالت دعم أخرى

قامت أيبك وشركاتها التابعة في العام  2019بتقديم الدعم المادي والعيني لعدد آخر من المؤسسات نذكر منها:
• اتحاد الصناعات الفلسطينية
• بلدية رام الله

• القنصلية البريطانية – منح  Cheveningللماجستير

• رعاية مؤتمر نموذج األمم المتحدة للمدارس  -مدرسة الفرندز – رام الله.
• جمعية الهالل األحمر الفلسطيني – الخليل

• مدارس ورياض األقصى االسالمية -القدس
• جمعية بيت لحم الخيرية للتأهيل

• مراكز ونوادي رياضية وشبابية وثقافية

• عدد من المؤسسات التي تعمل على زيادة الوعي العام على المستوى العالمي حول الجوانب االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والثقافية في فلسطين.

مركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد"
تقوم أيبك بتقديم الدعم االستراتيجي لمركز التجارة الفلسطينـي "بال تريد"
منذ العام  2018في اطار اتفاقية استراتيجية حتى العام  ،2019وخصصت
أيبك هذا الدعم لرعاية حملة "بلدي أطيب" والتي تهدف الى زيادة التوعية
بجودة المنتج الفلسطيني.
مركز التجارة الفلسطينـي (بال تريد) هو مؤسسة فلسطينية وطنية غير
ربحية ُأنشئ في عام  1998بهدف النهوض بالتجارة وتعزيز الصادرات المحلية
وتطويرها لتكون محركاً أساسياً لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة
لفلسطين .ويعمل المركز على رفع درجة الوعي بسياسات وإجراءات التصدير
مع تقديم االستشارات واإلرشادات وكافة أنواع الدعم للشركات المحلية
بما يساهم في تطوير قدراتها التصديرية وتسهيل وصولها إلى األسواق
اإلقليمية والدولية .كما يمثل المركز سكرتاريا المجلس الفلسطيني للصادرات
والذي أنشأ في عام  2014بقرار من مجلس الوزراء .ويتمتع بعضوية
مجلس إدارة االتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ،وعضوية مجلس
إدارة االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة ،وعضوية المجلس التنسيقي
لمؤسسات القطاع الخاص.
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كلمة رئيس الدائرة المالية
أعزائي المساهمين،

األداء المالي 2019

يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير المالي المدقق للعام  .2019تشير البيانات المالية إلى تحقيق مجموعة أيبك نمو ملحوظ في النتائج
على عدة مستويات ،حيث نمت اإليرادات الكلية بنسبة  12.54%على أساس سنوي والتي بلغت  825.17مليون دوالر أمريكي في
العام  ،2019كما نمت اإليرادات التشغيلية بنسبة  46.5%على أساس سنوي والتي بلغت  39.23مليون دوالر أمريكي في العام
 .2019وقد تحققت في العام  2019نسبة هامش ربح أفضل على اإليرادات مقارنة مع العام  2018والذي تأثر سلبي ًا جراء تذبذب
أسعار الشيكل أمام الدوالر ،و أيضا مدفوعة بمراجعة بعض المصاريف اللوجستية الخاصة برسوم تخليص البضائع ،ونمو في مبيعات
البضائع ذات هامش الربح المرتفع في شركات المجموعة .أما صافي المصاريف العمومية و اإلدارية والتمويلية في المجموعة ،فقد
بلغت  77.19مليون دوالر أمريكي بارتفاع نسبته  12.1%عن العام  2018وذلك كزيادة طبيعية في ظل ارتفاع الطاقة التشغيلية
وما تبعها من ارتفاع في عدد موظفي المجموعة ،باإلضافة الى ارتفاع المصاريف المتعلقة بعموالت البيع والمصاريف التسويقية
بما فيها الوكاالت الجديدة ،والمصاريف اإلضافية المتعلقة بالتوسعات االستثمارية في الشركات التابعة ،وكذلك مصاريف تدشين
خط االنتاج الجديد للحوم المجمدة في مصنع شركة سنيورة في فلسطين ،يضاف إلى ذلك ارتفاع مصاريف االستهالكات ومصاريف
التمويل من االقتراض البنكي،حيث ارتفعت قيمة االقتراض وكذلك متوسط تكلفة التمويل خالل العام  ،2019كما أن زيادة األرباح
المتحققة تبعها ارتفاع قيمة المكافئات المخصصة لإلدارة العليا والموظفين في شركات المجموعة ،يضاف إلى ذلك األثر المترتب
على تطبيق المعيار الدولي رقم  16فيما يتعلق بعرض قيمة استهالك موجودات حق اإلستخدام وفوائد إلتزامات التأجير .وقد بلغت
صافي أرباح المجموعة قبل الضرائب والفوائد واالستهالكات  49.92مليون دوالر أمريكي في العام  2019بارتفاع نسبته 28.32%
عن العام  ،2018وبذلك نمت صافي أرباح المجموعة الموحدة بنسبة  36.24%مقارنة بالعام  2018وبلغت  21.85مليون دوالر
أمريكي في العام  ،2019منها  17.87مليون دوالر أمريكي عائدة لمساهمي أيبك ،بارتفاع نسبته  36.57%على أساس سنوي.

المركز المالي للشركة

بلغت صافي موجودات الشركة  432.880مليون دوالر أمريكي في نهاية العام  2019بزيادة نسبتها  12.98%عن نهاية
العام  2018،حيث كانت  19%من هذه الزيادة نتيجة اإلمتثال وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16المتعلق بعرض
قيمة حق اإلستخدام لألصول المستأجرة ضمن القوائم المالية ،أما قيمة الموجودات المتداولة في نهاية  2019فقد بلغت
 233.064مليون دوالر أمريكي بزيادة نسبتها  8.77%عن العام  .2018فيما بلغت قيمة رأس المال العامل في العام 2019
بعد استبعاد األثر المترتب على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16ألغراض المقارنة  58.8مليون دوالر أمريكي مع
نهاية عام  2019وهو مقارب لحد كبير لقيمة رأس المال العامل في نهاية العام .2018
كما زادت قيمة االقتراض والتمويالت البنكية للمجموعة في نهاية عام  2019لتبلغ  164.96مليون دوالر أمريكي أي بزيادة
نسبتها  6.9%عن قيمة االقتراض في نهاية العام  ،2018حيث كانت الزيادة في قيمة االقتراض قصير األجل والمتعلق بتمويل
األنشطة التشغيلية للمجموعة بقيمة  9.74مليون دوالر أمريكي ،فيما بلغت قيمة الزيادة في أرصدة االقتراض طويل األجل
والمتعلقة بتمويل األصول الثابتة واالستثمارات طويلة األجل  872ألف دوالر أمريكي ،علماً بأن أرصدة االقتراض تشتمل على
سندات قرض بقيمة  35مليون دوالر أمريكي قامت الشركة األم بإصدارها مطلع يناير  2017بقيمة إسمية إجمالية مقدارها 35
مليون دوالر أمريكي تستحق السداد في يناير  ،2022حيث تم استغالل مبلغ  20مليون دوالر أمريكي لسداد القيمة اإلسمية
لإلصدار األول من السندات والذي كان مستحق في  ،31/1/2017فيما تم استغالل حوالي  8مليون دوالر أمريكي لتسديد
قروض بنكية كانت قائمة على الشركة بذلك الوقت ،وتم استغالل باقي حصيلة اإلصدار لتمويل استثمارات الشركة المختلفة.
وعليه فإن سندات القرض مثلت ما نسبته  21.2%من إجمالي االقتراض للمجموعة في نهاية  ،2019وقد انخفضت نسبة الرافعة
المالية عند نهاية العام  2019الى  46.6%وهي تقل عن نسبة العام  2018والتي بلغت .48.8%

 25عام ًا

أما فيما يتعلق بحقوق الملكية ،فقد تم خالل عام  2019توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة  5مليون دوالر
أمريكي ،كما تم زيادة رأس مال الشركة بِ  7مليون سهم ،منها  5.5مليون سهم جراء توزيعات أرباح على شكل أسهم مجانية
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وفيما يلي عدد من الرسوم البيانية لألعوام  2019 – 2015ألبرز المؤشرات والبيانات المالية للشركة:

733.212
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لمساهمي الشركة بحسب قرار الهيئة العامة في اجتماعها العادي ،وإصدار خاص ِل  1.5مليون سهم بسعر اصدار بلغ  1دوالر
للسهم و عالوة اصدار بلغت  1.35دوالر للسهم بحسب قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ،ليصبح رأس مال الشركة
المدفوع  89مليون دوالر أمريكي و لتصبح قيمة عالوة اإلصدار في قائمة حقوق المساهمي  10.075مليون دوالر أمريكي.
كما تحققت صافي أرباح من قائمة الدخل الشامل للمجموعة بقيمة  22.45مليون دوالر أمريكي ،منها  18.47مليون دوالر
أمريكي عائدة للمساهمين ،وبالتالي فإن مجموع حقوق الملكية شامل حقوق غير المسيطرين قد بلغ 157.84مليون دوالر
أمريكي في نهاية عام  2019أي بزيادة نسبتها  % 13.2عن العام  .2018أما قيمة حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
فقد بلغت  132.89مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2019أي بزيادة نسبتها  14.67%عن العام .2018
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اإلختالف بين اإلفصاح األولي والنتائج النهائية المدققة

قامت الشركة خالل شهر فبراير  2020باإلفصاح األولي عن بياناتها المالية الموحدة لعام  2019قبل تدقيقها من قبل مدقق
الحسابات وابداء رأيه حولها .وحيث أن البيانات المالية الموحدة المدققة قد صدرت ،فإنه لم يكن هناك أي اختالفات جوهرية
بين البيانات األولية المفصح عنها وبين البيانات المالية المدققة ،باستثناء تعديالت بنسبة  2.1%في قيمة صافي األرباح
للمجموعة من قائمة الدخل الموحدة ،و بنسبة  1.1%من قائمة الدخل الشامل الموحدة ،وذلك متعلق بإعادة تصنيف لبنود
أرباح موجودات مالية غير متحققة بقيمة  347.8ألف دوالر أمريكي من قائمة الدخل ولبنود متعلقة بتطبيق المعيار المالي
للتقارير المالية رقم  9من قائمة الدخل مقابل ارتفاع قيمة األرباح المتعلقة في بنود القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية
المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الشامل الموحدة ،وبالتالي فإن صافي األثر لهذه التعديالت على قائمة الدخل الشامل قد
بلغت  259.1ألف دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى بعض التعديالت الطفيفة والتصنيفات المعتمدة من قبل المدققين وحسب
التالي:

قائمة الدخل والدخل الشامل

ظهرت قيمة اإليرادات بزيادة طفيفة عن البيانات األولية وهذا عائد إلى إجراء كافة التسويات المتعلقة بمعامالت البيع و
الشراء بين شركات المجموعة بشكل نهائي و دقيق ،واستبعاد أثر هذه المعامالت التجارية من صافي اإليرادات ومن تكلفة
المبيعات المرتبطة بها ،كما تم إعادة تصنيف جزء من اإليرادات وتكلفتها ما بين إيرادات مبيعات وإيرادات خدمات ،باإلضافة
إلى إعادة توجيه جزء من المصاريف ذات العالقة المباشرة في تكلفة المبيعات واإليرادات.كما تم إعادة تصنيف لبعض
المصاريف المرتبطة بتكلفة اإلنتاج والمبيعات و المرتبطة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15و إضافتها الى تكلفة
المبيعات مباشرة وتخفيضها من المصاريف اإلدارية والعمومية ،وأيضا تم استدراك بعض المخصصات المتعلقة بتطبيق
المعيار الدولي رقم  ،9وكذلك إعادة توجيه لبند أرباح موجودات مالية غير متحققة كما ذكر أعاله ،و عليه فقد ظهرت صافي
األرباح الموحدة من قائمة الدخل الموحدة بقيمة تقل بحوالي  480ألف دوالر أمريكي عن البيانات األولية ،أما قائمة الدخل
الشامل الموحدة فقد ظهرت بقيمة تقل بحوالي  259.1ألف دوالر أمريكي عن البيانات األولية.

قائمة المركز المالي

تم إعادة تصنيف بعض الحسابات والبنود في قائمة المركز المالي وفقاً لتقديرات وتصنيفات معتمدة من قبل مدققي
الحسابات ،وأيضاً إضافة تأثير األرباح اإلضافية في القيمة العادلة المتأتية من قائمة الدخل الشامل الموحدة.
خالد البرادعي
رئيس الدائرة المالية
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