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• Public shareholding company listed on Palestine Exchange (PEX:APIC).

• Authorized capital: $125 million.

• Paid-in capital: $112 million as at 30/06/2022.

• 3,000 employees in Palestine, Jordan, Saudi Arabia, the United Arab 
Emirates, Iraq and Turkey through its group of subsidiaries.

(.PEX:APIC)شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين •

.مليون دوالر أمريكي125: رأس المال المصرح به•

.2022/06/30مليون دوالر أمريكي كما بتاريخ 112: رأس المال المدفوع•

، ةة في فلسطين، واألردن، والسعودية، واإلمارات العربية المتحد/موظف3,000•
.والعراق، وتركيا في شركات المجموعة

الشركات التابعة أليبك
Subsidiaries of APIC

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

التصنيع
Manufacturing

التجارة والتوزيع
Trade & Distribution

الخدمات
Services
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يأيبكحققت•  
 
يدوالريمليون20.4بقيمةالمستمرةالعملياتمنأرباحصاف أمريك 

ي  
 
يدوالريمليون16.9معمقارنة2022األولالنصفف  

 
العاممناألولالنصفف

يبلغتوقد.سنويأساسعىل%20.8نسبتهبنموي،2021  
 
ياألرباحصاف  

 
نصفالف

ةلنفسدوالريمليون21.2معمقارنةدوالريمليون20.4العامهذايمناألول الفتر
،العاممن  

يأرباحلتحققوذلكسنويأساسعىل4%نسبتهبانخفاضالماض  غت 
يالعملياتمنواحدةلمرةتشغيلية متأتيةدوالريمليون4.67بقيمةالمستمرةغت 

يأيبكحصةكاملبيعمن  
 
كةف ي(برافو)سوقالتلمراكزيالفلسطينيةالعربيةالشر  

 
ف

.2021العاممناألولالنصف

يحصةبلغت• 18.3قيمة2022العاممناألولالنصفأرباحمنأيبكمساهم 
يدوالريمليون .أمريك 

،دوالريمليون18بقيمةمساهميهايعىلأرباحبتوزي    عأيبكقامت• بنسبةأيأمريك 
ي كة،المدفوعالمالرأسمن17.14%حوال  مليون11بقيمةنقديةأرباحمنهايللشر
يدوالري يبنسبة)أمريك  سهممليون7عددهامجانيةوأسهم(10.47%حوال 

يبنسبة) توزي    عبعديأليبكالمدفوعالمالرأسأصبحوبذلك.(6.67%حوال 
يدوالريمليون112المجانيةاألسهم .أمريك 

كةالعامةالهيئةاجتماعخاللأليبكجديديإدارةمجلسانتخابتم• -9بتاري    خللشر
أعمالوسيداترجالمنعضوي13منمكونالقادمةاألرب  عللسنوات5-2022
ةذويمن يالختر  

 
جارةوالتالتصنيعوقطاعاتوالحوكمةاالستثماريمجاالتيف

تواالماراواألردنوالسعوديةفلسطي  يمناألعمالوريادةوالتمويلوالخدمات
كاوبريطانيا، .وأمت 

• APIC achieved net profits from continuing operations of USD 20.4 million
in the first half of 2022, versus USD 16.9 million for the same period of
2021, a growth of 20.8% year on year. Net profits in the first half of
2022, amounted to USD 20.4 million, versus USD 21.2 million for the
same period of last year, a decline of 4% year on year since the results
of the first half of 2021 included one-time non-operational profits of
USD 4.67 million resulting from the selling of APIC's entire stake in Arab
Palestinian Shopping Centers Company (Bravo).

• Net profits attributed to APIC shareholders in the first half of 2022
amounted to USD 18.3 million.

•APIC distributed USD 18 million in dividends to its shareholders, around
17.14% of the company's paid-in capital. USD 11 million were distributed
in cash dividends (around 10.47%) and seven million in bonus shares
(around 6.67%). Accordingly, APIC's paid-in capital reached USD 112
million following the bonus share distribution.

•At APIC’s general assembly meeting on 9 May 2022, a new board of
directors was elected for the next four years comprising 13 high-caliber
businessmen and businesswomen from Palestine, Saudi Arabia, Jordan,
the United Arab Emirates, the United Kingdom and the United States of
America, whose expertise spans across various fields including
investment, governance, manufacturing, trade, services, finance, and
entrepreneurship.



Share Performanceأداء السهم
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Open (January 2) $ 3.30   2)االفتتاح 
 
(كانون الثان

Close (June 30) $ 3.78 (حزيران30)اإلغالق 

High $ 3.90 أعىل سعر

Low $ 3.20  سعر
 
أدن

Trading Volume (shares) 15,970,238 عدد األسهم المتداولة

Trading Value $ 56,059,378 قيمة األسهم المتداولة

Market Cap as at 30/06/2022 $ 423,360,000   
 
2022/06/30القيمة السوقية كما ف

Trailing P/E (2021) 11.8 x  لعائد السهم ) مكرر الربحية 
ً
(2021وفقا

Forward P/E (2022) 11.6 x  لعائد السهم المتوقع )مكرر الربحية 
ً
(2022وفقا
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شملت عىل أرباح غير تشغيلية لمرة 2021نتائج النصف األول من العام : مالحظة
كة ال4.67واحدة بقيمة    الشر

 
عربية مليون دوالر متأتية من بيع كامل حصة أيبك ف

(.برافو)الفلسطينية لمراكز التسوق 

Note: The results of the first half of 2021 included one-time non-
operating profits of USD 4.67 million resulting from the selling of 
APIC's entire stake in Arab Palestinian Shopping Centers Company 
(Bravo).

  Item (USD millions) 30/06/2022 30/06/2021
% Change 

ة التغير نسب
) ريكي   البند )بالمليون دوالر أم

 Total Revenues 551.19 517.74 6.46%   إجمالي االيرادات

 EBITDA 39.51 37.61 5.04% اءات ائب واالستهالكات واالطف   الرب  ح قبل الفوائد والضر

 Net Profit From Continuing Operations 20.38 16.88 20.75% ي الرب  ح من العمليات المستمرة
ر

  صاف

 Net Profit 20.38 21.22 -3.97% ي الرب  ح
ر

  صاف

 Net Profit Attributed to APIC Shareholders 18.30 19.18 -4.63% مي أيبك ي الرب  ح العائد لمساه
ر

  صاف

 Earnings Per Share (USD) 0.163 0.171 -4.63%   رب  ح السهم الواحد )دوالر(

  Item (USD millions) 30/06/2022 31/12/2021
% Change 

ة التغير نسب
) ريكي   البند )بالمليون دوالر أم

 Total Assets 695.26 618.07 12.49%   إجمالي األصول

 Capital 112.00 105.00 6.67%   رأس المال

 Net Equity Attributed to APIC Shareholders 174.68 163.21 7.02% مي أيبك ة مساه   حقوق ملكي

 Book Value Per Share (USD) 1.56 1.55 0.34% ية للسهم )دوالر( ة الدفير   القيم


