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 20 عامًا من التميّز

تمكنت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك( خالل عقدين من الزمن من تحقيق مكانة اقتصادية بارزة في 
فلسطين وخارجها، بفعل ممارسة أفضل نظم العمل اإلدارية والمالية والتطوير المستمر لمواردها البشرية.

مالية  عوائد  تحقيق  في  واإلقتصاد  األعمال  سوق  وفهم  الخبرات  تراكم  على  المبنية  أيبك  عمل  آليات  وانعكست 
مجزية وتحقيق إضافة قيمة ونوعية أليبك وشركاتها التابعة ومساهميها والمجتمعات التي تعمل بها.

استثمارات أخرى

التجارة والتوزيع
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السعودية

الكاميرون

فلسطين

ا	ردن

الشركات التابعة

ال�صركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت

www.napco.ps
�ص.ب.   178، نابل�س – فل�سطني

هاتف:   7222 234 9 970+

فاك�س:   7616 234 9 970+

napco@napco.ps :بريد �إلكرتوين

�صركة �صنيورة لل�صناعات الغذائية

www.siniorafood.com

الأردن

مدينة �مللك عبد �هلل �لثاين �ل�سناعية، �سحاب

�ص.ب.  191، عمان 11512 �ململكة �لأردنية �لها�سمية

هاتف:   3772 402 6 962+

فاك�س:   3773 402 6 962+

info@siniorafood.com  :بريد �إلكرتوين

فل�صطني

�ص.ب.   132، �لعيزرية- فل�سطني

هاتف:   804 796 2 970+

فاك�س:   088 799 2 970+ 

info@siniorafood.com  :بريد �إلكرتوين

اململكة العربية ال�صعودية

�ل�سلي، �سارع �ل�سعبانية – �لريا�س

�ص.ب.   2256، �لريا�س 11451

هاتف:   8424 244 11 966+

فاك�س:   2181 244 11 966+

info@siniorafood.com  :بريد �إلكرتوين

ال�صركة العربية الفل�صطينية ملراكز الت�صوق 

www.bravosupermarket.ps
�ص.ب.   4185، �لبرية – فل�سطني

هاتف:    8581 242 2 970+

فاك�س:    8582 242 2 970+

info@plaza.com :بريد �إلكرتوين

ال�صركة الفل�صطينية لل�صيارات

www.hyundai.ps
�ص.ب.  1919، ر�م �هلل – فل�سطني

هاتف:   3943 295 2 970+

فاك�س:   0662 298 2 970+

pac@pac-pal.com :بريد �إلكرتوين

�صركة التوريدات واخلدمات الطبية 

www.msspal.com
�ص. ب.   1909، ر�م �هلل- فل�سطني

هاتف:    9372 295 2 970+

فاك�س:    9375 295 2 970+

info@msspal.com :بريد �إلكرتوين

�صركة يونيبال للتجارة العامة

www.unipalgt.com
�ص.ب.  2190، ر�م �هلل – فل�سطني

هاتف:   1060 298 2 970+

فاك�س:   1065 298 2 970+

info@unipalgt.com :بريد �إلكرتوين

املخازن الرئي�صية

خلة �ل�سخول –  �سارع �لبلدة �لقدمية- بيتونيا – فل�سطني

هاتف:   2288 290 2 970+

فاك�س:   2287 290 2 2 970+

�صركة يونبيال و�صط وغرب اإفريقيا

�سارع �جلرن�ل ليمان، دو�ل – �لكامريون

�ص.ب.  2765، �كو�

هاتف:   7533 3342 2376+

فاك�س:   7534 3342 2376+

�صركة �صكاي للدعاية والإعالن والعالقات العامة واإدارة احلدث

www.sky.ps
�ص.ب.  4159، �لبرية – فل�سطني

هاتف:   6878 298 2 970+

فاك�س:   6879 298 2 970+

info@sky-adv.com :بريد �إلكرتوين

معلومات االتصال
فل�صطني

ر�م �هلل ، �ملا�سيون، مبنى باديكو هاو�س، �لطابق �ل�ساد�س

�ص.ب.   2396، ر�م �هلل، فل�سطني 

هاتف:   7040 297 2 970+

فاك�س:   7044 297 2 970+

الأردن

�سارع مكة، بناية رقم 145، مكتب رقم 301

11194 �لأردن 941489 عمـان،   �ص.ب.  

هاتف:   2910 556 6 962+

فاك�س:   2915 556 6 962+

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار- أيبك

apic@apic.com.jo          www.apic.ps
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موجز العام 2014 

أهم اإلنجازاتلمحة عن األداء المالي
• 	 .)PEX: APIC( 2014 إد�رج وتد�ول �سهم �أيبك يف بور�سة فل�سطني بتاريخ 2 �آذ�ر�

• مل�ساهمي 	 �أ�سهم جمانية  توزيع  �أمريكي من خالل  60 مليون دولر  �أمريكي �ىل  50.009.398 دولر  لأيبك من  �ملدفوع  �ملال  ر�أ�س  رفع 

�ل�سركة عددها  9.990.602 �سهم )19.98% من ر�أ�س �ملال �مل�سدد(.

• مت ت�سنيف �لن�ساط على �سهم �أيبك منذ �إدر�جها يف 2 �آذ�ر 2014 �سمن �أد�ء �أف�سل خم�س �سركات يف بور�سة فل�سطني. حيث �حتلت �أيبك 	

�ملركز �خلام�س من حيث كمية وقيمة �لأ�سهم �ملتد�ولة؛ م�سكلة 5.94% و 3.54% على �لتو�يل من حجم �لتد�ول �لكلي يف �لبور�سة. �أما 

من حيث �لقيمة �ل�سوقية فت�سكل �أيبك 2% من �لقيمة �ل�سوقية �لكلية للبور�سة حمتلة بذلك �ملرتبة �ل�ساد�سة. فيما كانت ن�سبة دور�ن �سهم 

�أيبك للعام 2014 هي 17.98% يف حني بلغت �لن�سبة �لكلية لكافة �ل�سركات �ملدرجة %11.08.

• مت �ختيار �سهم �أيبك �سمن عينة �ل�سركات �لد�خلة يف �حت�ساب موؤ�سر �لقد�س لعام 2015 لبور�سة فل�سطني. جاء ذلك نتيجة للتد�ول 	

�لن�سط ل�سهم �أيبك منذ �لإد�رج حيث �سملت معايري �لتاأهل �لقيمة �ل�سوقية وحجم �لتد�ول ومعدل �لدور�ن و�لربحية وغريها.

• وكالت وخدمات جديدة	

لل�سيار�ت ومتخ�س�سة  - �لفل�سطينية  لل�سركة  تابعة  �سركة م�ساهمة خ�سو�سية جديدة  �لتمويلي”  للتاأجري  �لعربية  “�ل�سركة  تاأ�سي�س 

بالتاأجري �لتمويلي لل�سيار�ت.

ح�سول �سركة يونيبال للتجارة �لعامة على حقوق توزيع وكالت عاملية/�قليمية:  Kellogg’s وطيبة/�ملر�عي م�سيفة بذلك �ملزيد من  -

�لقيمة �ل�سرت�تيجية خلططها �لتو�سعية.

و Ram يف  -   Jeep, Dodge, Chrysler �إفتتاح �ل�سركة �لفل�سطينية لل�سيار�ت معر�سها �جلديد ومركز �ل�سيانة �خلا�س ب�سيار�ت 

مدينة �لبرية بفل�سطني.

��ستكمال �ل�سركة �لوطنية ل�سناعة �لأملنيوم و�لربوفيالت )نابكو( تنفيذ خط �لطالء �خل�سابي و�لذي يعمل بت�سكيلة متنوعة ومتكاملة  -

تو�كب �أحدث تقنيات هذه �ل�سناعة.

و�إد�رة �حلدث د�ئرة رقمية جديدة لتوفري باقة من �خلدمات �للكرتونية  - �لعامة  �إن�ساء �سركة �سكاي للدعاية و�لإعالن و�لعالقات 

باإطالق  �سكاي  قامت  كما  �للكرتوين.  و�لت�سويق  �لجتماعية،  �ملو�قع  �د�رة  �للكرتونية،  �ل�سفحات  و�د�رة  �إن�ساء  ومنها  �ملتنوعة 

�للوحات �لرقمية �خلارجية للدعاية و�لإعالن يف �ملحافظات و�ملو�قع �لرئي�سية يف فل�سطني.

• �سهاد�ت �يزو عاملية	

�ملهنــية   و�ل�سحـــة  �ل�سالمــــة  �أنظمة  �إد�رة  يف  عاملية  �سهاد�ت  على  وفل�سطني  �لأردن  يف  �لغذ�ئية  لل�سناعات  �سنيورة  �سركة  ح�سول 

.ISO14001:2004  و�إد�رة �أنظمة �لبيئة   OHSAS 18001:2007
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�أعز�ئي �مل�ساهمني،

ب�سكل  و�قليمية  حملية  و�سيا�سية  �قت�سادية  حتديات  ظل  يف   2014 �لعام  خالل  �أيبك  عملت 

عام وحتديات لوج�ستية و�د�رية يف �فريقيا ب�سكل خا�س و�لتي ل ز�لت تو�جهها �ل�سركة. ففي 

تباطىء  من  عنها  نتج  وما  غزة  على  �ل�سر�ئيلية  �حلرب  يف  �لتحديات  �أبرز  متثلت  فل�سطني، 

�حلركة �لقت�سادية وتاأخري مدفوعات �حلكومة للموردين من �لقطاع �خلا�س مبا فيهم عدد من 

�سركات �ملجموعة. بال�سافة �ىل ذلك، فان هبوط قيمة �ل�سيقل )�لعملة �لرئي�سة �ملتد�ولة يف 

عمليات �ل�سركة يف فل�سطني( مقابل �لدولر �لمريكي، �سكل حتديًا ��سافيًا �مام �أد�ء �ل�سركة.

و��ستطاعت   2014 �لعام  م�ستقر يف  �أد�ء  على  �أيبك  �لتحديات، حافظت جمموعة  وبرغم هذه 

حتقيق �أرباح �سافية مل�ساهمي �ل�سركة بلغت 8.2 مليون دولر �أمريكي يف زيادة طفيفة عن 2013. فيما منت �إير�د�تها �لكلية بن�سبة 

20.6% لت�سل �إىل  536.2 مليون دولر �أمريكي. كما منت موجود�تها بن�سبة 5.8% لتبلغ 250.91 مليون دولر، ومنا �سايف حقوق ملكية 

م�ساهميها بن�سبة 11% لي�سل �إىل 77.7 مليون دولر �أمريكي.

ومع مطلع مار�س 2014، مت �إدر�ج وتد�ول �سهم �أيبك يف بور�سة فل�سطني. ومع نهاية �لعام  تبو�أ �ملركز �خلام�س من حيث �أعلى كمية 

وقيمة �أ�سهم متد�ولة، وباتت �أيبك �ساد�س �أكرب �سركة مدرجة يف �لبور�سة �لفل�سطينية من حيث �لقيمة �ل�سوقية، ذلك كله �أدى �ىل 

تاأهل �ل�سهم و�ن�سمامه �سمن عينة �ل�سركات �مل�سمولة يف �حت�ساب موؤ�سر �لقد�س لبور�سة فل�سطني، رغم تد�وله خالل �لعام بقيم �أقل 

من �لقيمة �لدفرتية �أو �ل�سعر �لذي يعك�س �لقيمة �لعادلة لل�سهم مقارنه باأد�ء �ل�سركة �ملايل.

وخالل عام 2014، مت رفع ر�أ�س �ملال �ملدفوع لأيبك من 50 مليون دولر �أمريكي �ىل 60 مليون دولر �أمريكي من خالل توزيع �أ�سهم 

جمانية مل�ساهمي �ل�سركة بن�سبة 20% من ر�أ�س �ملال �مل�سدد.

�إفتتحت �ل�سركة �لفل�سطينية لل�سيار�ت معر�س ومركز �سيانة  كما حققت �غلبية �سركات �ملجموعة �إجناز�ت وتطور�ت هامة، حيث 

�سيار�ت Jeep, Dodge, Chrysler  و Ram يف مدينة �لبرية و�ملجهز باأرقى �لتقنيات �حلديثة، كما �أ�س�ست “�ل�سركة �لعربية للتاأجري 

يونيبال  �سركة  �أما  �لفل�سطيني.  �لقت�ساد  �ل�ستثمار يف  با�ستمر�ر  �أيبك  �إلتز�م جمموعة  ثبات  على  قويًا  موؤ�سرً�  لتعطي  �لتمويلي”، 

للتجارة �لعامة، فح�سلت على حقوق توزيع منتجات جديدة يف �ل�سوق �لفل�سطينية، ومن �أبرزها Kellogg’s وطيبة/�ملر�عي. و��ستمرت 

�سركة �سنيورة لل�سناعات �لغذ�ئية يف �لأردن وفل�سطني يف متيزها باإتباعها �أحدث �نظمة �جلودة و�ل�سالمة �ل�سحية و�لبيئية، ومنو 

مبيعاتها و�رباحها �ىل �أرقام قيا�سية حيث �ساهم ذلك �ىل رفع قيمتها �ل�سوقية يف �سوق عمان �ملايل �ىل 83.6 مليون دولر يف 

نهاية 2014 . وو��سلت �ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية ملر�كز �لت�سوق )بالز�( �إ�سرت�تيجية �لنمو وخطط �لتو�سع و�لتفرع، فبد�أت 

يف ��ستثمار جديد ب�سر�ء قطعة �أر�س يف حمافظة نابل�س لإن�ساء �لفرع �ل�ساد�س لرب�فو، و�لذي �سيكون �لأكرب يف فل�سطني، و�لذي 

يتوقع �فتتاحه قبل نهاية �لعام 2015. كما ��ستكملت �ل�سركة �لوطنية ل�سناعة �لأملنيوم و�لربوفيالت )نابكو( تنفيذ خط �لطالء 

�خل�سابي و�لذي �أ�سبح يعمل بت�سكيلة متنوعة ومتكاملة مع نهاية �سهر دي�سمرب 2014 لتو�كب �أحدث تقنيات هذه �ل�سناعة وتفتح 

�سبكة  �أو�سع  باإن�ساء  �لعامة  و�لعالقات  و�لإعالن  للدعاية  �سكاي  �سركة  وقامت  و�خلارجية.  �ملحلية  �ل�سوق  و��سعة يف  �آفاقًا  لها 

لوحات �إعالنية �إلكرتونية يف �ملحافظات �لفل�سطينية، كتاأكيد على رياديتها لقطاع �لدعاية و�لإعالن يف فل�سطني.

�للوج�ستية  �لتحديات  �لعديد من  و�جهنا  �إفريقيا، حيث  يونيبال و�سط وغرب  �سركة  للتحديات، فكان �كربها يف  بالن�سبة  �أما 

و�لد�رية وحتديات �ل�سوق �لأخرى و�لتي �سكلت عقبات كبرية �أمام تطور �أعمال �ل�سركة مما �أدى �ىل تر�جع م�ستمر يف �لأد�ء 

على   2015 �لعام  و�سنعمل خالل  لل�سركة.  �ملالية  للمو�رد  و��ستنز�ف  هناك  دولر  مليون   4 �لـ  قاربت  قيا�سية  خ�سارة  وحتقيق 

�لتعامل مع �لتحديات هناك ب�سكل جذري �سمن خطة حمكمة باذن �هلل.

وعلى �سعيد �مل�سوؤولية �لجتماعية، حافظت �ملجموعة على دعمها ل �سيما يف جمال �لتعليم  وريادة �لعمال وتنمية �ل�سباب، 

وتقدمي �مل�ساعد�ت �لن�سانية ومن �أهمها لإعادة �إعمار غزة.

مع �ننا نطمح لالأكرث، ون�سعى لتحقيق م�ستويات �أعلى لالأد�ء، �ل �إنني �قدر هذه �لجناز�ت على م�ستوى �ملجموعة و�أتقدم بال�سكر 

بجهودهم  لال�ستمر�ر  و�دعوهم   2014 �لعام  نهاية  مع  موظف   1460 عددهم  جتاوز  و�لذي  �أيبك  �سركات  جمموعة  كادر  من 

لتحقيق �هد�فنا للعام 2015.

�أعرب عن �لمتنان �لكبري لكم م�ساهمينا، لثقتكم ودعمكم  �إلإد�رة،  �لنهاية، وبالنيابة عن نف�سي وعن زمالئي يف جمل�س  ويف 

�مل�ستمر ل�سركتكم.

مع �طيب �لتحيات

طــارق عمـــر العقـــاد

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



التقرير ال�سنوي 102014

مجلس اإلدارة

خالل �إجتماع �لهيئة �لعامة غري �لعادي يف 29 ن�سيان 2014، مت تعديل عدد �أع�ساء جمل�س �لإد�رة يف �لنظام �لد�خلي لأيبك من 9 �ىل 10 �أع�ساء، 

ومن ثم مت �نتخاب جمل�س �إد�رة جديد بالتزكية خالل �جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي بنف�س �ليوم. يف حزير�ن 2014، قدم معايل د. حممد م�سطفى 

��ستقالته من جمل�س �لإد�رة بعد توليه من�سب وزير �لقت�ساد �لوطني ومت تعيني �ل�سيد عماد قمحية خلفًا  له.

أعضاء مجلس إدارة أيبك )كما بتاريخ 2014/12/31( 

ال�صيد طارق عمر العقاد

رئي�س جمل�س �لإد�رة

ال�صيد ب�صام اأبو ردينة

ع�سو- ممثل عن �سركة �لهدى 

�لقاب�سة

ال�صيد خالد الع�صيلي

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة

ال�صيد فوؤاد قطان

ع�سو

د. �صرغام مرعي

ع�سو- ممثل عن �سندوق 

�ل�ستثمار �لفل�سطيني

ال�صيد طارق عبا�س

ع�سو

ال�صيد عماد قمحية

ع�سو- ممثل عن �سندوق 

�ل�ستثمار �لفل�سطيني

د. مازن ح�صونة

ع�سو

ال�صيد منري خوري

ع�سو- ممثل عن �سركة �ل�سعيد

ال�صيد ن�صاأت امل�صري

ع�سو

الر
دو

ن 
يو

مل
 5

36
.2

الر
دو

ن 
يو

مل
 3

27

الر
دو

ن 
يو

مل
 3

90

الر
دو

ن 
يو

مل
 3

69

الر
دو

ن 
يو

مل
 4

44
.6

اجمالي ا�يرادات بالدوالر االمريكي

2010 2011 2012 2013 2014
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• �سركة مدرجة يف بور�سة فل�سطني  	

 .)PEX: APIC(

• ر�أ�س �ملال �ملدفوع 60 مليون دولر 	

�أمريكي. 

• بلغت �لير�د�ت عام 2014   	

536.2 مليون دولر �أمريكي.

• 8 �سركات تابعة	

• 1460موظف يف فل�سطني، و�لأردن، 	

و�ل�سعودية، و�لكامريون و�جلابون. 

2000• تاأ�سي�س �ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية 	

ملر�كز �لت�سوق، فل�سطني.

• �ل�ستحو�ذ على �سركة �سكاي للدعاية 	

و�لإعالن و�لعالقات �لعامة و�إد�رة 

�حلدث، فل�سطني.

2010• تاأ�سي�س �سركة يونيبال و�سط وغرب 	

�إفريقيا. 

2013• �لتحول �ىل �سركة م�ساهمة عامة.	

• بلغت �لير�د�ت  444.6 مليون دولر 	

�أمريكي. 

عن أيبك

خطواتنا

1994• تاأ�سي�س وت�سجيل �ل�سركة يف 	

جزر �لعذر�ء �لربيطانية ك�سركة 

��ستثمارية قاب�سة خ�سو�سية بر�أ�س 

مال 70 مليون دولر �أمريكي. 

1995• �ل�ستحو�ذ على �ل�سركة �لوطنية 	

ل�سناعة �لأملنيوم و�لربوفيالت، 

فل�سطني.

1996• �ل�ستحو�ذ على �سركة �سنيورة 	

لل�سناعات �لغذ�ئية، فل�سطني و�لأردن

• ت�سجيل �أيبك يف فل�سطني ك�سركة 	

م�ساهمة خ�سو�سية �أجنبية 

1998• �ل�ستحو�ذ على �سركة يونيبال 	

للتجارة �لعامة، فل�سطني. 

• �ل�ستحو�ذ على �ل�سركة �لفل�سطينية 	

لل�سيار�ت، فل�سطني.

• �ل�ستحو�ذ على �سركة �لتوريد�ت 	

�لطبية، فل�سطني.

معدل منو�صنوي بن�صبة 11% لاليرادات خالل 

الأعوام 2015-2020 �صيحقق ا�صرتاتيجية

 املليار دولر

1999-1994

خطواتنااالنطالق

2013-20002020 اليوم

نمو وتطّور

التأسيس
لتوجيه  و�لعرب ممن تطلعو�  �لفل�سطينيني  �لأعمال  )�أيبك( مببادرة جمموعة من رجال  �لفل�سطينية لال�ستثمار  �لعربية  �ل�سركة  تاأ�س�ست 

�لتمويل و�ل�ستثمار�ت �إىل فل�سطني، متهيد� للمزيد من �لتنمية يف �لبالد و�مل�ساركة يف �لقت�ساد �لإقليمي و�لعاملي.

مت تاأ�سي�س وت�سجيل �ل�سركة بتاريخ 20 �أيلول 1994، يف جزر �لعذر�ء �لربيطانية حتت �لرقم )128626(. كما ومت ت�سجيل �ل�سركة لدى وز�رة 

�لقت�ساد �لوطني يف فل�سطني ك�سركة م�ساهمة خ�سو�سية حمدودة �أجنبية بتاريخ 8 �أيار 1996 حتت �لرقم )563600634(.

بتاريخ 23 كانون �لأول 2013 مت حتويل �ل�سفة �لقانونية لل�سركة �إىل �سركة م�ساهمة عامة �أجنبية ومت ت�سجيلها حتت �لرقم )562801563(. 

.)PEX:APIC( وبتاريخ 2 �آذ�ر 2014 مت �إدر�ج وتد�ول �أ�سهم �أيبك يف بور�سة فل�سطني

يبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة �مل�سرح به 70 مليون دولر �أمريكي مق�سم �إىل 70 مليون �سهم )1.00 دولر �أمريكي لكل �سهم(، وكما يبلغ ر�أ�س مال 

�ل�سركة �ملدفوع 60 مليون دولر �أمريكي كما يف 31 كانون �لأول 2014.

الرؤية والمهمة

روؤية اأيبك

نتطلع �إىل توفري باقة متكاملة من �ملنتجات و�خلدمات ذ�ت �لقيمة و�جلودة �لعالية، بحيث ت�سهم يف �إحد�ث فرق نوعي وم�ستد�م يف �ل�سوق. 

وبالتايل �تخاذ ��ستثمار�تنا �لو�سع �لقيادي بنظر �مل�ستهلك مما �سيتيح ملوظفي وم�ستثمرين �ل�سركة و�ملجتمعات �لتي تعمل بها �ل�سركة بالإزدهار.

مهمة اأيبك

حتقيق �لنجاح �لتجاري و�ملايل من خالل �ل�ستثمار يف �ل�سركات �لر�ئدة يف �ل�سوق، وبالتايل رفع مو�رد ومهار�ت �ملجتمع وحتقيق �لتنمية 

�لقت�سادية من خالل:

• توفري منتجات وخدمات فائقة �جلودة.	

• توظيف كو�در ب�سرية موؤهلة وذ�ت خربة، وتوفري �لفر�س �لتي متكنهم من �لنمو و�لتطور.	

• تطبيق �أنظمة عمل فعالة ب�سكل م�ستمر تتو�فق مع كافة جو�نب دورة �لأعمال لل�سركة.	

• �ملحافظة على قاعدة مالية متينة تقود ملزيد من �لنمو.	

• تعزيز �ل�سر�كة مع �سناع �لقر�ر باملنطقة لإحد�ث تغيري ملمو�س يف �ملجتمع �لفل�سطيني.	

األنشطة والغايات
و�ل�سعودية،  و�لأردن،  فل�سطني،  و�لتوزيع و�خلدمات يف  و�لتجارة  �لت�سنيع  �أيبك يف قطاعات  ��ستثمار�ت  تتنوع  قاب�سة،  ��ستثمارية  ك�سركة 

و�سركة  و�لربوفيالت،  �لأملنيوم  ل�سناعة  �لوطنية  �ل�سركة  وهي:  تابعة  �سركات  ت�سع  مكونة من  و�جلابون من خالل جمموعة  و�لكامريون، 

�سنيورة لل�سناعات �لغذ�ئية، و�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية ملر�كز �لت�سوق، و�ل�سركة �لفل�سطينية لل�سيار�ت، و�سركة �لتوريد�ت و�خلدمات 

�لطبية، و�سركة يونيبال للتجارة �لعامة، و�سركة يونيبال و�سط وغرب �إفريقيا للوكالت �لتجارية، و�سركة �سكاي للدعاية و�لإعالن و�لعالقات 

�لعامة و�إد�رة �حلدث، و�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية للتخزين و�لتربيد.
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تقدم �ل�سركات �لتابعة لأيبك جمموعة و��سعة من �ملنتجات و�خلدمات من خالل �تفاقيات توزيع ح�سرية مع �لعديد  من �ل�سركات �لعاملية ومنها:

 Philip Morris, Procter & Gamble, Kellogg’s, Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, XL Energy, Abbott, B. Braun, Eli Lilly,

GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, Nivea،  بالإ�سافة �ىل �لعديد من �لوكالت �لتجارية �لخرى.

كما �أن �أيبك هي �أحد  �ملوؤ�س�سني �لرئي�سيني و�ل�سركاء يف �سركة كهرباء فل�سطني �لقاب�سة، ومتتلك �أ�سهم يف �سركة فل�سطني لتوليد �لطاقة، 

وبنك فل�سطني.

االستراتيجية والثقافة الداخلية
ا�صرتاتيجية املليار دولر

من خالل �سعيها �لد�ئم  للنمو، تطمح �أيبك لتحقيق �إجمايل �إير�د�ت بقيمة مليار دولر �أمريكي بحلول عام 2020، من خالل حتقيق معدل 

�أ�س�س �ل�سركة ويتطلب  2015-2020. ��سرت�تيجية �ملليار دولر هي هدف م�ستد�م من �ساأنه تعزيز  11% خالل �لأعو�م  منو �سنوي بن�سبة 

حتقيقه تعزيز �لتعاون وتكامل �جلهود بني �سركات �ملجموعة لتعزيز مكانة �أيبك وتهيئة �لظروف �لالزمة لإجناح كل �سركة ب�سكل خا�س 

و�ملجموعة ككل.

الثقافة الداخلية 

�إن بناء ثقافة د�خلية تقوم  على �أ�سا�س �لتحفيز ومكافئة �لأد�ء و�لنز�هة يف بيئة عمل متنوعة �سمن جمموعة يتطلب تطبيق معايري حوكمة 

عالية. ياأتي ذلك �أ�سا�سًا من خالل وجود جمل�س �إد�رة م�ستقل لأيبك وذو خربة، بالإ�سافة �إىل فريق عمل �إد�ري خمتار بعناية، وملتزم باآلية 

�لتطوير �مل�ستمر لتحفيز موظفيهم على �إبر�ز �أف�سل ما لديهم. ومن خالل روح �لفريق �لو�حد، طورت �أيبك قيم و�سيا�سات و�جر�ء�ت �لعمل 

�ليومية لتحقيق روؤيتها. وميكن و�سف �لثقافة �لد�خلية لأيبك من خالل �ملحاور �لأربعة �لتالية: 

القيم

ت�ستند قيم �أيبك على تطبيق مبد�أ �مل�ساو�ة وتكافوؤ �لفر�س بني �ملوظفني، ليكون �لفرق بني �لكادر مبني فقط على حجم �مل�سوؤولية وم�ستوى 

�لكفاءة و�للتز�م يف �لعمل. وتكافئ �ل�سركة �لأفر�د �لذين يتمتعون بالقيادة و�لد�فع �لذ�تي لالإبد�ع و�لبتكار.

البنية

�أ�سا�س �أيبك مبني على موظفيها باعتبارهم �ل�ستثمار �ل�سرت�تيجي لل�سركة. وتوؤمن �أيبك �أن �لد�فع للتطور �لوظيفي ياأتي من �لفرد نف�سه 

وينبغي تعزيزه من خالل ممار�سات �ل�سركة وقيمها. كما �أن عملية �تخاذ �لقر�ر�ت يف �ل�سركة تتم مب�ساركة �لأفر�د �ملعنيني بها. 

احلوافز 

�لأد�ء �ملتفاين و�لقدرة على �لتخطيط �مل�ستقبلي، و�ملهار�ت �لقيادية، هي مو�سع تقدير �ل�سركة من خالل نظام حو�فز وترقية متطور وفعال.

الأفراد

موظفو �أيبك و�سركاتها �لتابعة هم �أ�سا�س كفاءتها يف كافة �أعمالها من خالل تر�كم �خلرب�ت و�لعمل بان�سجام كفريق و�حد لتحقيق روؤيتها 

و�أهد�فها �سمن قيم ميكن حتديدها بخم�سة جمالت:

• قوة �لأ�سخا�س: �لقيادة، وروح �لفريق.	

• قوة �لبتكار: �لبد�ع، و�لتحليل، وحل �مل�سكالت.	

• خدمة �لزبائن: ت�سهيل �خلدمات وت�سريعها.	

•  خلق فر�س �لنمو.	

• �ل�سالمة و�جلودة.	

اإلدارة التنفيذية )كما بتاريخ 2014/12/31(

الحوكمة في أيبك
تد�ر �أيبك �سمن �أنظمة حوكمة تنظم �إد�رة وعمليات �ل�سركة و�سركاتها �لتابعة مبختلف �مل�ستويات. يتم �نتخاب �ع�ساء جمل�س �لد�رة من 

قبل �لهيئة �لعامة لل�سركة مرة كل �ربع �سنو�ت ويقوم جمل�س �لد�رة مبمار�سة �سالحياته �مل�ستمدة من �لنظام �ل�سا�سي لل�سركة مبا فيها 

�لهيكل �لتنظيمي لإد�رة �ل�سركة وجدول �ل�سالحيات �ملخولة لالإد�رة مبختلف م�ستوياتها ومبا فيها �لرئي�س �لتنفيذي.

ولأغر��س �إد�مة وتطوير �سيا�سات �حلوكمة، يوجد د�ئرة رقابة د�خلية متخ�س�سة يف �أيبك و�لتي طورت �أنظمة عمليات و�سيا�سات و�إجر�ء�ت 

لكافة �لدو�ئر �لد�رية و�ملالية و�لت�سغيلية لكافة �سركات �ملجموعة. ويتم عر�س هذه �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت على جمل�س �لد�رة لكل �سركة 

من �ل�سركات �لتابعة للمو�فقة و�لتطبيق. �إ�سافة �إىل قيام مدير �لرقابة �لد�خلية يف �أيبك بتقدمي عر�س دوري مل�ستجد�ت ونتائج �لتدقيق 

�لد�خلي لكافة �سركات �ملجموعة يف �إجتماعات جمل�س �إد�رة �أيبك كبند د�ئم على جدول �أعمال �ملجل�س.

كما تتم عملية �لتدقيق �لد�خلي ل�سركة �أبيك و�سركاتها �لتابعة من قبل �سركة �إرن�ست ويونغ �لعاملية.

كما و�أقرت �أيبك منذ �إدر�جها �لتز�مها باأنظمة �لإدر�ج و�لتد�ول و�لإف�ساح يف بور�سة فل�سطني.

ال�صيد علي العقاد 

نائب �لرئي�س-  رئي�س عمليات �ملجموعة

ال�صيد نادر حواري  

نائب �لرئي�س-  تطوير �لعمال

ال�صيد خالد الربادعي 

�ملدير �ملايل للمجموعة

ال�صيدة فداء م�صلح/ عازر

مديرة عالقات �مل�ستثمرين و�لت�سالت �ملوؤ�س�سية

ال�صيد طارق عمر العقاد

�لرئي�س �لتنفيذي

ال�صيد طارق عبا�س 

نائب �لرئي�س-  �ل�سوؤون �لتنظيمية

ال�صيد اأحمد جودة 

رئي�س �ملالية و�ل�ستثمار

ال�صيدة لينا احلذوة 

�ملر�قب �لد�خلي ومدير تطوير �لأنظمة ومدير �لتميز �ملوؤ�س�سي
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الشركاء العالميون

مدقق الحسابات الخارجي
 ديلويت �آند تو�س �ل�سرق �لو�سط – �لأردن

www.deloitte.com

190 �سارع زهر�ن، جبل عمان

�ص.ب. 248 ، عمان 11118- �لردن

هاتف: 2200 550 6 962+

فاك�س: 2210 550 6 962+

المستشار القانوني
مكتب �ملحامون عزيز وفوؤ�د ورجا �سحادة

www.shehadehlaw.com

رام اهلل

�ل�سارع �لرئي�سي رقم 26

 �ص. ب.  74، ر�م �هلل، فل�سطني 

هاتف:  1111 296 2 970 + 

فاك�س:  3471 295 2 970+ 

القد�س

�ص. ب.   20007، �لقد�س �ل�سرقية 91199
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أداء السهم
قامت �أيبك باإدر�ج وتد�ول �أ�سهمها يف بور�سة فل�سطني بتاريخ 2 �آذ�ر 2014. وفيما يلي �أد�ء �ل�سهم من 2 �آذ�ر- 31 كانون �لأول 2014:

10.788.163 �سهمعدد �لأ�سهم �ملتد�ولة

12.532.870 دولر �أمريكيقيمة �لأ�سهم �ملتد�ولة

2.164عدد �ل�سفقات

182عدد �أيام تد�ول �ل�سهم

1.40 دولر �أمريكي�أعلى �سعر تد�ول

1.04 دولر �أمريكي�أقل �سعر تد�ول

1.07 دولر �أمريكي�سعر �إغالق �ل�سهم يف 2014/12/31

39.13%ن�سبة �لأ�سهم �حلرة كما يف 2014/12/31

64.200.000 دولر �أمريكي�لقيمة �ل�سوقية كما يف 2014/12/31

�أد�ء �ل�سهم )2 �آذ�ر- 31 كانون �لأول 2014(

• مت تعديل �سعر �ل�سهم بن�سبة توزيع �لأ�سهم �ملجانية 19.98% لحقا لقر�ر �لهيئة �لعامة يف 29 ني�سان 2014.	

المساهمون

هيكلة المساهمين
بلغ عدد م�ساهمي �أيبك 369 م�ساهم يف نهاية عام 2014 من جن�سيات خمتلفة، تنوعت م�ساهمتهم بني �سركات و�أفر�د، حيث بلغت جمموع 

م�ساهمة من ميلكون �كرث من 5% من ر�أ�س �ملال 55.50% فيما بلغت ن�سبة باقي �مل�ساهمني %44.50.

يبني �جلدول �لتايل �مل�ساهمني �لذين ميلكون �كرث من 5% ب�سورة مبا�سرة �و غري مبا�سرة:

ن�صبة امللكية كما يف 2014/12/31امل�صاهم

27.76%طارق عمر عبد �لفتاح �لعقاد و�طر�ف ذ�ت عالقة 

20.20%�سندوق �ل�ستثمار �لفل�سطيني

7.54 %�سركة �لهدى �لقاب�سة �ملحدودة

% 55 äÉcô°T

% 45 OGôaCG

% 34 »æ«£°ù∏a

% 1 ÊOQCG

% 35 …Oƒ©°S

% 30 iôNCG äÉ«°ùæL

تـــوزيـــع املــ�ــصــاهــمــني بـــني �ــصــركــات 

2014 الــــعــــام  نـــهـــايـــة  يف  وافــــــــراد 

تــــــوزيــــــع املــــ�ــــصــــاهــــمــــني حــ�ــصــب 

2014 الــعــام  نهاية  يف  اجلن�صية 
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أهم المؤشرات )كما بتاريخ 2014/12/31(
17.98%معدل دور�ن �ل�سهم

)EPS( 0.14دخل �ل�سهم 

)P/E( 7.64مكرر �لربحية 

)P/B( 0.83�لقيمة �ل�سوقية �ىل �لقيمة �لدفرتية 

التواصل مع المساهمين
حتافظ �أيبك على قنو�ت �إت�سال د�ئمة مع م�ساهميها من خالل ن�سر �لأخبار �لدورية حول ن�ساطاتها، و�عد�د وتوزيع ن�سرة �مل�ستثمر �لدورية، 

��سافة �ىل �لف�ساحات �ملالية و�لتقارير �ل�سنوية. وتقوم �أيبك بالتو��سل ب�سكل مبا�سر مع م�ساهميها ومن خالل موقعها �للكرتوين، وعرب 

�لربيد �للكرتوين ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

للم�ساهمني  يوفر  و�لذي   )www.apic.ps( �للكرتوين  موقعها  عرب  �مل�ستثمرين  بعالقات  متخ�س�س  ق�سم  بان�ساء  �أيبك  قامت  كما 

و�مل�ستثمرين كافة �ملعلومات �ل�سرورية وت�سمل:

• �صهم اأيبك: معلومات �ل�سهم ومعلومات �لتد�ول )�آنية وتاريخية(.	

• البيانات املالية: �لبيانات �ملالية �لدورية و�لتقارير �ل�سنوية.	

• ن�صرة امل�صتثمر: ن�سرة دورية ت�سمل معلومات حول �أد�ء �سهم �أيبك، و�لأد�ء �ملايل، و�أية تطور�ت رئي�سية على �سعيد �لعمل.	

• الهيئة العامة: كل ما يتعلق باجتماع �لهيئة �لعامة و�لدعو�ت، وحما�سر �لجتماعات، وتوزيعات �لأرباح يف حال �إقر�رها.	

• معلومات الت�صال مع م�صوؤول عالقات امل�صتثمرين.	

سياسة توزيع األرباح
ل يوجد �سيا�سة حمددة لتوزيع �لأرباح لدى �أيبك ولكن يعتمد توزيع �لأرباح على ربحية �ل�سركة. فيما يلي توزيعات �لأرباح خالل �لأعو�م 

:2013-2008

ال�صنة املالية
تاريخ قرار 

الهيئة العامة
نوع التوزيع

قيمة الأرباح النقدية 

املوزعة )دولر اأمريكي(
عدد الأ�صهم املوزعة

�أ�سهم جمانية20132014/04/29

 9.990.602�سهم

)19.98 % من ر�أ�س �ملال �مل�سدد(

مل يتم توزيع �أرباح2012

مل يتم توزيع �أرباح2011

�أ�سهم جمانية20102011/06/02
4.546.309

)9.1% من ر�أ�س �ملال �مل�سدد(

1.713.1172.575.269نقدي و�أ�سهم جمانية20092010/06/10

2.144.373نقدي20082009/05/28

بدل أتعاب مجلس اإلدارة
تن�س �سيا�سة بدل ح�سور جل�سات جمل�س �لد�رة لأع�ساء �ملجل�س على منح كل ع�سو مبلغ 2.500 دولر �مريكي عن ح�سور كل جل�سة من 

جل�سات جمل�س �لد�رة ول يتم منح �لع�سو �ملتغيب هذ� �لبدل.

بلغت قيمة �لأتعاب �ملمنوحة لأع�ساء جمل�س �لإد�رة عن �لعام 2014 مبلغ 77.500 دولر �أمريكي كبدل ح�سور �جلل�سات.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

بلغت قيمة �ملبالغ �لتي ح�سل عليها موظفو �لد�رة �لتنفيذية خالل عام 2014 مبلغ 1.437.069 دولر �أمريكي وكانت تفا�سيلها كالتايل: 

• رو�تب و�أجور: 919.449 دولر �أمريكي.	

• مكافاآت:  517.620  دولر �أمريكي.	
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استثمارات أيبك

الوضع التنافسي
نظر� لتنوع ��ستثمار�ت �ل�سركة يف عدة قطاعات، بالإ�سافة �ىل تعدد �ل�سو�ق �لتي تعمل بها يف فل�سطني وخارجها فاإن من �ل�سعب حتديد 

�لو�سع و�حلجم �لتناف�سي لل�سركة عن كامل �لن�سطة.

ولكن لبد من �ل�سارة �ىل �ن �ل�سركات �لتابعة لأيبك تتمتع بو�سع تناف�سي قوي وح�س�س �سوقية قيادية من خالل جودة �ل�سلع و�خلدمات 

�لتي تقدمها يف �ل�سوق �لفل�سطيني على وجه �خل�سو�س و�لأ�سو�ق �لأخرى �ملتو�جدة فيها على وجه �لعموم.

الشركات التابعة 

ال�صركة

ن�صبة امللكية 

)كما بتاريخ 

)2014/12/31

بلد 

الت�صجيل
بلد العمليات

اأن�صطة واأعمال 

ال�صركة الرئي�صية

قطاع الت�صنيع

�ل�سركة �لوطنية ل�سناعة �لأملنيوم و�لربوفيالت 

م.ع.م
فل�سطنيفل�سطني%70.61

�سناعة �لأملنيوم 

و�لربوفيالت

�لأردن61.18%�سركة �سنيورة لل�سناعات �لغذ�ئية م.ع.م
فل�سطني، �لأردن، 

و�ل�سعودية

�سناعة �للحوم �ملربدة 

و�ملعلبة

قطاع التجارة والتوزيع

�لت�سوقفل�سطنيفل�سطني85.99%�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية ملر�كز �لت�سوق م.ع.م

توزيع �سيار�ت فل�سطنيفل�سطني100 %�ل�سركة �لفل�سطينية لل�سيار�ت م.خ.م

فل�سطنيفل�سطني50%�سركة �لتوريد�ت و�خلدمات �لطبية م.خ.م

توزيع �دو�ت 

وم�ستلزمات وخدمات 

طبية

فل�سطنيفل�سطني83.69%�سركة يونيبال للتجارة �لعامة م.خ.م
توزيع منتجات 

��ستهالكية

�سركة و�سط وغرب �إفريقيا للوكالت �لتجارية ذ.م.م 

)معفاة(
�لأردن%50.00

 �لكامريون 

و�جلابون 

توزيع منتجات 

��ستهالكية

قطاع اخلدمات

�سركة �سكاي للدعاية و�لإعالن و�لعالقات �لعامة 

و�إد�رة �حلدث م.خ.م
فل�سطنيفل�سطني100 %

دعاية و�إعالن وعالقات 

عامة و�إد�رة حدث

خمازن تربيد وتخزينفل�سطنيفل�سطني64.58%*�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية للتخزين و�لتربيد م.خ.م

*متثل هذه �لن�سبة ن�سبة ملكية �أيبك �ملبا�سرة 31.1% ون�سبة ملكيتها غري �ملبا�سرة 33.48% من خالل �سركتها �لتابعة، �سركة يونيبال للتجارة �لعامة

استثمارات أخرى )كما بتاريخ 2014/12/31(
ن�صبة امللكيةعدد الأ�صهمنوع ال�صتثمارا�صم ال�صركة

9.09%1.827.275�أ�سهم�سركة كهرباء فل�سطني �لقاب�سة*

1.58%2.528.300�أ�سهمبنك فل�سطني �ملحدود

4%400.000�أ�سهم�سركة فل�سطني لتوليد �لطاقة

*متتلك �سركة يونيبال للتجارة �لعامة، �لتابعة لأيبك، نف�س عدد �ل�سهم يف �سركة كهرباء فل�سطني �لقاب�سة

التوجهات المستقبلية
تهدف توجهات �أيبك �مل�ستقبيلة �ىل �ملحافظة على �أد�ئها وو�سعها �لتناف�سي و�لنجاحات �لتي مت حتقيقها خالل عقدين من �لعمل �مل�ستمر. 

وتتطلع �أي�سًا �ىل تعزيز  �ل�سيا�سة �لتو�سعية و�لتطويرية على م�ستوى �لأ�سو�ق و�لقطاعات، �إ�سافة �ىل تعظيم �ل�سلع و�ملنتجات و�خلدمات 

لل�سركات �لتابعة بهدف �ل�ستمر�ر بتحقيق منو �سنوي تبعًا ل�سرت�تيجية �ملليار دولر مع �ملحافظة على �لقيم و�ملباديء �لأ�سا�سية.
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انجازات عام 2014
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قطاع التصنيع

حافظت نابكو يف �لعام 2014 على وترية �أد�ء جيدة، لت�سيف 

مع   2013 �لعام  يف  �ملتحققة  و�إجناز�تها  مكا�سبها  على 

�ل�ستمر�ر يف رفع هو�م�س �أرباحها، حيث حققت �ل�سركة منوً� 

يف �سايف �لدخل بن�سبة 5% مقارنة بالعام �ل�سابق لت�سجل 1.1 

مليون دولر �أمريكي، فيما ز�دت �سايف �إير�د�تها بن�سبة %11. 

�لأكرث  �ملو�د  مبيعات  �رتفاع  ب�سبب  �لنتائج  هذه  حتققت 

من   %35 ن�سبة  �سكلت  و�لتي  �مللونة  �لربوفيالت  من  ربحية 

�ملبيعات �لكلية يف �لعام 2014 وبارتفاع ن�سبته 44% عن �لعام 

 %67 �ملا�سي، �إ�سافة �ىل منو مبيعات �لإك�س�سو�ر�ت بن�سبة 

لل�سركة يف  �لكلي  �لنتاج  ز�د حجم  كما  �ملا�سي،  �لعام  عن 

�لعام 2014 و�لذي بلغ 4.805 طن بارتفاع ن�سبته 10% عن 

عام 2013، �إ�سافة �إىل منو بن�سبة 28% يف منتجات �لبودرة 

1900 طن من  2.725 طن منها  �نتاجها   بلغ حجم  و�لتي 

�لربوفيالت �مللونة.

متيزت نابكو يف �لعام 2014 وتبو�أت موقعًا رياديًا يف �ل�سوق، 

حيث مت ��ستكمال تنفيذ خط �ليحاء �خل�سابي و�لذي �أ�سبح 

�أول  كانون  �سهر  نهاية  مع  ومتكاملة  متنوعة  بت�سكيلة  يعمل 

وجودة  �ملختلفة  ملنتجاتها  �للو�ن  تنوع  �ىل  �إ�سافة   .2014

و�سرعة تنفيذ �خلدمة وتوفري �لدعم �لفني �مل�ستمر لزبائنها 

�لنفقات، كل هذ� �ساهم يف  �مل�ستمرة على  �لرقابة  مع وجود 

حتقيق هذه �لنتائج �ليجابية لل�سركة.

نتطلع يف �لعام �ملقبل �ىل �إ�ستكمال �لعديد من �مل�ساريع و�لبدء 

�خلام  �ملو�د  توريد  يف  كبري  ب�سكل  �سي�سهم  مما  �أخرى  يف 

بجودة �أعلى وتكلفة �أقل.

عنان عنبتاوي

املدير العام

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت )نابكو(

تاأ�س�ست نابكو عام 1991، وقامت �أيبك بال�ستحو�ذ عليها يف عام 1995، وهي 

�ل�سركة �ل�سناعية �لأوىل و�لوحيدة ل�سناعة �لأملنيوم يف فل�سطني. تقع نابكو يف 

متكاملة  مربع وهي جمهزة مبجموعة  �ألف مرت   28 م�ساحة  على  نابل�س  مدينة 

من �أحدث خطوط �لإنتاج، و�لتكنولوجيات �حلديثة، ومتتلك طاقة �نتاجية تزيد 

عن 6.000 طن �سنويًا ذ�ت جودة ومو��سفات عاملية. كما تتميز ببنيتها �لتحتية 

�ملحلية  �ل�سوق  �إحتياجات  تلبية  من  مكنتها  �لتي  �لكبرية  �لإنتاجية  وطاقتها 

من  و��سعة  جمموعة  مع  نابكو  منتجات  تتو�ءم  �لإقليمية.  �لأ�سو�ق  �إىل  و�لنفاذ 

�ل�ستخد�مات �ملعمارية و�ل�سناعية، وهي حا�سلة على �سهادة �جلودة من موؤ�س�سة 

�ملو��سفات و�ملقايي�س �لفل�سطينية بالإ�سافة �ىل �سهادة �ل�سالمة و �ل�سحة �ملهنية 

نابكو   .)QUALICOAT( �لعاملية  �لطالء  جودة  و�سهادة   )OHSAS 18001(

  2011 �لثاين  هي �سركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�سة فل�سطني منذ ت�سرين 

.)PEX:NAPCO(
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لقد كان �لعام 2014 عامًا مميزً� ومليئًا بالجناز�ت و�لتطور�ت 

يف خمتلف �ملجالت، حيث جنحت �سركة �سنيورة لل�سناعات 

عمالئها  قاعدة  وتو�سيع  �ل�سوقية  ح�ستها  زيادة  يف  �لغذ�ئية 

و�لتو�سع يف �نت�سار مبيعات منتجاتها يف دول �ملنطقه، حمققة 

�خلطط �لتي و�سعتها بالرغم من �سعوبة �لو�سع �لقت�سادي 

يف  �ل�سر�ئية  �لقوة  ب�سعف  ت�سبب  �لذي  �ل�ستقر�ر  وعدم 

�ملنطقة ب�سكل عام ويف فل�سطني ب�سكل خا�س. 

مبيعاتها  يف  ملحوظ   منو  حتقيق  من  �ل�سركة  متكنت  لقد 

بن�سبة 13% عن �لعام �ل�سابق و�لتي بلغت يف �لعام 2014 مبلغ 

43.205 مليون دينار �أردين مقارنة مببيعات بقيمة 38.205 

مليون دينار �أردين يف �لعام 2013. �أما بالن�سبة ل�سايف �أرباح 

�ل�سركة  فحققت نتائج غري م�سبوقة بلغت 5.429 مليون دينار 

بلغت  و�لتي  �ل�سابق  للعام  �ل�سركة  �أرباح  مع  مقارنة  �أردين 

و�رتفعت   .%62 بلغت  منو  بن�سبة  �أردين  دينار  مليون   3.356

�مل�ساهمني  حقوق  �سايف  ليبلغ   %25 بن�سبة  �مل�ساهمني  حقوق 

25.635 مليون دينار �أردين مقارنة مع 20.494 مليون دينار 

�أردين لعام 2013.

بال�سوق  �ل�سركة  مبيعات  يف  منو  حتقيق  مت   2014 �لعام  ويف 

�لفل�سطيني بن�سبة 17%  ويف �ل�سوق �لردين بن�سبة 9% مقارنة 

مع �لعام �ل�سابق و�لذي عزز �ملوقع �لريادي حل�سة �ل�سركة يف 

�ل�سوقني �لفل�سطيني و�لأردين. 

�قليميًا، متكن �ل�سركة من حتقيق منو يف �ملبيعات جتاوز %14 

�ل�سابق بالرغم من توقف �ملبيعات يف عدد  مقارنة مع �لعام 

من �لدول �لعربية ب�سبب �لأحد�ث هناك، �إل �أن منو مبيعات 

منتجات  وطرح  �لعربي  �خلليج  دول  �أ�سو�ق  كافة  يف  �سنيورة 

جديدة يف لبنان �ساعد يف حتقيق  هذ� �لنمو. ويف �ل�سعودية، 

مت حتقيق جناح جديد با�ستمر�ر منو  مبيعات منتجات ماركة 

»�سنيورة« �ملربدة و�لالن�سون مببيعات جتاوزت 4.167 مليون 

دينار وبنمو جتاوز 23% مقارنة مع �لعام �ل�سابق.

تتطلع �سنيورة لعام 2015 باأن حتافظ  على ريادتها يف قطاع 

�ل�سناعات �لغذ�ئية و�لأ�سرع منوً� يف جمالها، كما و�ستو��سل 

يف  خا�سة  ن�ساطاتها  تو�سيع  عرب  �لتقدم  من  للمزيد  �ل�سعي 

�إطالق  خالل  من  �سادر�تها  وتطوير  وتو�سيع  �خلليج  �أ�سو�ق 

�ملزيد من �ملنتجات �جلديدة �لتي تلبي �أذو�ق �مل�ستهلكني. 

جمدي ال�صريف 

الرئي�س التنفيذي

قطاع التصنيع

شركة سنيورة للصناعات الغذائية )سنيورة(

�سناعة  جمال  يف  �لر�ئدة  �ل�سركة  �لغذ�ئية،  لل�سناعات  �سنيورة  �سركة  متلك 

جمال  يف  �مل�سهورتني  يونيوم  وعالمة  �لقد�س  �سنيورة  عالمة  �ملنطقة،  يف  �للحوم 

ثم  ومن   ،1920 عام  منذ  فل�سطني  يف  عملها  بد�أت  و�لالن�سون.  �ملربدة  �للحوم 

�أيبك بالإ�ستحو�ذ على �سنيورة  1992. قامت  �فتتحت م�سانعها يف �لأردن يف عام 

فل�سطني و�لأردن يف �لعام 1996. تعترب �سركة �سنيورة من �أوىل و�أكرب �سركات �إنتاج 

�للحوم �مل�سنعة حيث تقوم بالنتاج من خالل م�سنعان ع�سريان جمهز�ن باأف�سل 

�لتقنيات، �لأول يقع يف �لقد�س �ل�سرقية بفل�سطني، و�لثاين يقع يف �ملنطقة �ل�سناعية 

للملك عبد �هلل �لثاين يف عمان، �لأردن. 

�سركة �سنيورة حا�سلة على �سهادة �لآيزو 9001 للمو��سفات و�جلودة، و�سهادة �يزو 

22000 للرقابة �لغذ�ئية، �إ�سافة �ىل �سهادة �ملو��سفات و�ملقايي�س �لفل�سطينية. كما 

  OHSAS 18001: 2007 ح�سلت م�سانع �ل�سركة يف �لأردن وفل�سطني على �سهادتي

لإد�رة لأنظمة �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية و ISO14001: 2004 لإد�رة �نظمة �لبيئة. 

وفازت من�ساأة �ل�سركة يف �لأردن بجائزة �لتميز �لتقديرية  ل�سنة 2013 و�لتي متنحها 

�ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي يف �لأردن �سنويًا نظرً� لاللتز�م بتطبيق معايري 

�ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية وفق �لت�سريعات �ملعمول بها.

ت�سوق �ل�سركة منتجاتها من خالل �سبكة جتار و��سعة، ومتاجر كبرية ومر�كز ت�سوق 

غرب  �ىل  �إ�سافة  �لأو�سط،  �ل�سرق  يف  دولة  و12  و�ل�سعودية  و�لأردن  فل�سطني  يف 

�فريقيا. كما يوجد لل�سركة فرع للتوزيع يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وق�سم خا�س 

بالت�سدير لأ�سو�ق �خلليج وخمتلف دول �مل�سرق �لعربي. 

يف �لعام 2010، حتولت �سنيورة �ىل �سركة م�ساهمة عامة، ويف كانون �لثاين 2012 

.)ASE: SNRA( مت �إد�رج وتد�ول �أ�سهمها يف بور�سة عمان
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عام  خالل  �لفل�سطيني  لالقت�ساد  �ل�سعبة  �لظروف  ك�سفت 

عن  وعد�  �ل�سركة،  و�جهتها  �لتي  �لتحديات  كم  عن   2014

وحالة  و�لد�خلي  �ل�سيا�سي  باجلمود  �لقت�ساد  تاأثر  ��ستمر�ر 

�لإ�سر�ئيلي  للعدو�ن  كان  عمومًا،  �ملنطقة  يف  �ل�ستقر�ر  عدم 

�لدولر  مقابل  �ل�سيقل  �سرف  �سعر  و�إنخفا�س  غزة،  على 

خالل  �ل�سركة  �أد�ء  على  �ل�سلبية  �لتاأثري�ت  �أبرز  �لأمريكي، 

�لعام. ورغم هذه �ملعطيات �لعامة، فقد �سجلت �ل�سركة خالل 

لتبلغ   �ملا�سي  �لعام  عن  مبيعاتها  يف   %7 بن�سبة  منوً�  �لعام 

30.1 مليون دولر �أمريكي مقابل 28.1 مليون دولر يف �لعام 

�لإجمايل  �لإنخفا�س  يف  �لأبرز  �لتحدي  متثل  فيما   ،2013

للربح من 19.1% �إىل 17.5% رغم �لزيادة يف حجم �ملبيعات 

�سر�ء  على  �مل�ستهلكني  لإقبال  نظرً�  �ملباعة،  �لأ�سناف  وعدد 

�لأ�سناف �لأرخ�س ثمنًا.

 200 �إ�سافية بقيمة  �إ�سطر�ر �ل�سركة لأخذ خم�س�سات  ومع 

�ألف دولر �أمريكي مقابل ديون بطيئة �حلركة وت�سوية ح�سابات 

بنهاية  ر�كم ذلك خ�سارتها  �ملوردين، فقد  بع�س  عالقة لدى 

�لعام 2014 �إىل 660 �ألف دولر �أمريكي.

هذه �ملعطيات، مل متنع �ل�سركة من مو��سلة �إ�سرت�تيجية �لنمو 

��ستثمارها  �ل�سركة يف  با�سرت  و�لتفرع، فقد  �لتو�سع  وخطط 

�أر�س  قطعة  ب�سر�ء  لرب�فو  �ل�ساد�س  �لفرع  لإن�ساء  �جلديد 

�لأكرب  و�سيكون  نابل�س،  حمافظة  يف  �سيقام  و�لذي  �مل�سروع، 

يف فل�سطني، وبتكلفة �إجمالية تبلغ 6.7 مليون دولر �أمريكي، 

وو�سلت فيه للمر�حل �لنهائية لإجناز �لت�ساميم بالتعاون مع 

�سركة عاملية خمت�سة يف هذ� �ملجال.

وثبات  بثقة  �ل�سركة  تخطو  �خلارجية،  �لتحديات  كل  برغم 

لتحقيق �أهد�فها وتنفيذ خططها، وتاأكيد قيادتها لقطاع جتارة 

�لتجزئة يف فل�سطني، بالعتماد على �لطاقات �لب�سرية، �لتي 

نوليها كل �لهتمام و�لرعاية با�ستمر�ر �ل�ستثمار فيها لتاأهيل 

�حلد�ثة  تنتهج  قوية  منظمة  خلق  على  قادرة  كو�در  وبناء 

و�لكفاءة يف عملها.

علي العقاد

رئي�س جمل�س الإدارة

قطاع التجارة والتوزيع

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق )بالزا(

�ملحال  من  �إد�رة جمموعة  �لأ�سا�سية هي  مهمتها   ،2000 عام  �أيبك يف  �أ�س�ستها 

�لتجارية )Bravo Supermarket( لتقدم جتربة �لت�سوق �ملتكامل، �لأول و�لأكرب 

لرب�فو يف  �لأول  �لفرع  بافتتاح  بالز�  م�سو�ر  بد�أ  فل�سطني.  و�ملمتع يف  و�لع�سري 

�فتتاح  لتتو�ىل  �أمريكي  دولر  مليون   10.2 بتكلفة حو�يل   2003 عام  مول  بالز� 

فروع بر�فو لت�سل �ليوم �ىل 5 فروع يف �ملدن �لرئي�سية يف �ل�سفة �لغربية، ثالثة 

منها يف ر�م �هلل و �لبرية و فرع و�حد يف كل من نابل�س و �خلليل، وباتت �ل�سركة 

تتبو�أ مركزً� قياديًا على م�ستوى جتارة �لتجزئة يف فل�سطني. يحتوي  مركز بالز� 

�لرئي�سي للت�سوق يف مدينة �لبرية على جمموعة من �ملطاعم وي�سم �ي�سا منطقة 

�لتجارية.  �ملحال  من  متنوعة  وجمموعة  لند(  )�جلنغل  �لأطفال  لألعاب  مغلقة 

ملر�كز  �لدويل  و�ملجل�س  �لأو�سط  �ل�سرق  ت�سوق  مر�كز  جمل�س  ع�سو  هي  بالز� 

 2000 �أيلول  �لت�سوق. وهي �سركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�سة فل�سطني منذ 

.)PEX:PLAZA(
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7
M anufacturer Warranty

200,000km
-YEARS

 2014 عام  منت�سف  لل�سيار�ت  �لفل�سطينية  �ل�سركة  �سهدت 

ومركز  ملعر�س  و�لكبري  �لهام  �لفتتاح  خالل  من  نوعية  نقلة 

Chrysler يف مدينة �لبرية، وكان �حل�سول  �سيانة جمموعة 

Chrysler عالمة فارقة يف  على حقوق توزيع وكالة جمموعة 

هذه  لقت  فقد  �أكرب،  �سريحة  بذلك  لتغطي  �ل�سركة  م�سرية 

�لعالمة �لعريقة تقدير وحب من �لزبائن يف �ل�سوق �لفل�سطيني 

وتخطت كل توقعات �ملبيعات خالل فرتة ق�سرية من �لعمل.

  Hyundai i10 وعلى �سعيد �ل�سيار�ت �جلديدة، لقت �سيارة

�جلديدة كليا �إقبال لفتا لت�سبح �لأوىل يف فئتها منذ �طالقها 

يف �سيف 2014، كما ��ستمر �لنجاح �لكبري يف ريادة �ل�سوق يف 

.ix35 و  Santa Fe  مبيعات �سيار�ت

“�ل�سركة  تاأ�سي�س  مت   2014 عام  من  �لثاين  �لن�سف  وخالل 

�لعربية للتاأجري �لتمويلي” �سركة م�ساهمة خ�سو�سية جديدة 

بتوقيع  �ل�سركة  وقامت  لل�سيار�ت،  �لفل�سطينية  لل�سركة  تابعة 

�إتفاقيات جديدة مع �لبنوك و�سركات �لتاأجري �لتمويلي للعمل 

من  تقبال  �لفكرة  وتالقي  بالتمليك.  �ملنتهي  �لتاأجري  بنظام 

فئات جديدة من �لزبائن  ما قد يفتح �آفاقا �أخرى �ست�ساهم 

يف زيادة مبيعات �ل�سركة.

تزويد  �ل�سركة  و��سلت  غزة،  يف  �لظروف  �سعوبة  ورغم 

�ل�سوق هناك ب�سيار�ت Hyundai وChrysler بالإ�سافة �إىل 

�حلر�س على تقدمي �أف�سل م�ستوى من خدمات ما بعد �لبيع 

للزبائن.

بدعم  �ل�سركة  ��ستمرت  �ملجتمعية،  �مل�سوؤولية  جمال  ويف 

موؤ�س�سة �إجناز حيث قامت بتقدمي �لرعاية و�لدعم لربنامج 

طالب  مهار�ت  �سقل  �إىل  يهدف  �لذي  �لطالبية  �ل�سركة 

�ملد�ر�س و��ستثمار طاقاتهم ب�سورة �يجابية. 

وعلى �لدو�م، ت�سعى �ل�سركة لأن حتافظ على ريادتها ومكانتها 

يف �ل�سوق �لفل�سطيني.

اأمين �صنقرط

املدير العام

قطاع التجارة والتوزيع

الشركة الفلسطينية للسيارات 

بال�ستحو�ذ  �أيبك  وقامت  خ�سو�سية،  م�ساهمة  ك�سركة   1996 عام  يف  تاأ�س�ست 

عليها يف عام 1998. �ل�سركة هي �ملوزع �حل�سري و�لوحيد يف فل�سطني ل�سيار�ت 

Hyundai �لتي ت�سمل �ل�سيار�ت �ل�سغرية و�ل�ساحنات وعربات �لنقل، وجمموعة 

.Ram و  Jeep, Dodge, Chrysler لتي ت�سمل �سيار�ت� Chrysler

توفري  طريق  عن  �خلدمة  م�ستويات  باأرفع  عمالئها  تزويد  على  �ل�سركة   حتر�س 

�ملهند�سني  من  �لكو�در  و�أف�سل  �ملعد�ت  باأحدث  �ملجهزة  �ملميزة  �ل�سيانة  مر�كز 

و�لفنيني �ملوؤهلني. ول�سمان تكامل �لعملية بطريقة مثالية توفر �ل�سركة كامل قطع 

�لغيار �لأ�سلية �لالزمة مما ي�ساهم ب�سكل �أ�سا�سي يف �إر�ساء �لزبائن وبالتايل زيادة 

ن�سبة �ملبيعات.

متتلك وتدير �ل�سركة �أربعة معار�س و�أربعة مر�كز �سيانة وثالثة خمازن لقطع �لغيار 

يف �أكرب �ملدن �لفل�سطينية،  هذ� بالإ�سافة �إىل �لتعامل مع �سبكة موزعني معتمدين 

تغطي كافة �أنحاء فل�سطني.
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برغم �لتحديات �لقت�سادية خالل �لعام 2014، خا�سة خالل 

�لأدوية  �أ�سعار  لنخفا�س جديد يف  نتيجًة  منه  �لأول  �لن�سف 

وتاأخر �لعطاء�ت �حلكومية، حافظت �ل�سركة على حتقيق منو 

على �سعيد �ملبيعات و�لأرباح، خا�سة خالل �لربع �لأخري من 

�لعام. 

�ل�سركة  حققت  فقد  �ل�سركة،  قوة   2014 �لعام  نتائج  عك�ست 

�إرتفاعًا يف �سايف مبيعاتها �لتي و�سلت �إىل 42.6 مليون دولر 

�سجلت  فيما  �ملا�سي،  �لعام  عن   %10 ن�سبته  بارتفاع  �أمريكي 

�إرتفاعًا يف �سايف دخلها بن�سبة %3. 

تت�سم منهجية �ل�سركة يف خلق وتطوير فر�س �لنمو مع �لرتكيز 

باملنتجات  حمفظتها  وتنويع  وتو�سيع  �ير�د�تها  تعظيم  على 

لتطوير  م�ستمر  ب�سكل  �ل�سركة  تعمل  كما  �جلودة.  عالية 

�أنظمتها �لإد�رية.

لتقدمي  هيكليتها  وتطوير  عملياتها  تعزيز  �ل�سركة  �ستو��سل 

وقوة  ثروة  م�سدر  باعتبارهم  لعمالئها  �خلدمات  �أف�سل 

�ل�سركة �حلقيقية، مو��سلة يف �لوقت ذ�ته تعزيز �أد�ءها �ملايل 

و�ملحافظة على موقعها �لريادي يف قطاع �لرعاية �ل�سحية يف 

فل�سطني.

�صامر قريطم

املدير العام

قطاع التجارة والتوزيع

شركة التوريدات والخدمات الطبية

بال�ستحو�ذ  �أيبك  وقامت  خ�سو�سية.  م�ساهمة  ك�سركة   1994 عام  يف  تاأ�س�ست 

�لطبية  �لتوريد�ت و�خلدمات  �ن�سائها، حافظت �سركة  1998. منذ  عليها يف عام 

�خلدمات  جمال  يف  �لفل�سطينية  �ل�سركات  �أكرب  كاإحدى  �لريادي  موقعها  على 

�لطبية. وتعترب �أكرث �ل�سركات تنوعًا يف توفري منتجات �لعناية �لطبية يف فل�سطني، 

و�ل�سلع  �جلر�حة  و�أدو�ت  و�ملخربية،  �لطبية  و�ملعد�ت  �لأدوية،  بتوزيع  تقوم  حيث 

�ل�ستهالكية، �إىل �ل�سيدليات و�مل�ست�سفيات �خلا�سة، و�ملنظمات غري �حلكومية، 

�لبيع بالتجزئة. وهي �ملوزع �حل�سري  ووز�رة �ل�سحة �لفل�سطينية وكربى حمالت 

و�لوحيد للعديد من �ملنتجات �لعاملية يف هذ� �لقطاع، مثل:

GlaxoSmithKline, Sanofi- Aventis, Merck Sharp & Dohme, Abbott 
International, Eli Lilly, Beiersdorf (Nivea), Janssen, Abbott 
Diabetes Care, Hitachi Aloka, Nihon Kohden, B. Braun, Boehringer  
Ingelheim`s Pharmaton, Abbott Diagnostics, Trisa.
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من جديد حققت �سركة يونيبال جناحات كبرية خالل �لعام 

و��سرت�تيجية  �ل�سوق  على  �مل�ستمر  �لرتكيز  خالل  من   ،2014

فخر وحتدي  �لنجاحات م�سدر  هذه  و�سّكلت  و�لتوزيع.  �لبيع 

�ل�سلع  قطاع  يف  �ل�سوق  يف  ر�ئدة  ك�سركة  م�سريتها  ملو��سلة 

�لنمو  وترية  يف  ولالإ�ستد�مة  �لدور�ن،  �سريعة  �ل�ستهالكية 

حتقيق  من  �ل�سركة  متكنت  كما  �لقادمة.  �لأعو�م  خالل 

مبيعات قيا�سية جديدة و�سلت �إىل 344 مليون دولر �أمريكي 

بارتفاع ن�سبته 26% عن �لعام �ملا�سي بالرغم من كل �لتحديات 

�لقت�سادية وحتديات �ل�سوق �لتي تو�جهها.

و��ستطاعت يونيبال �ملحافظة على موقعها �لريادي يف �ل�سوق 

�ملحلية، باعتبارها �ملوزع �حل�سري لأهم �لوكالت �لتجارية، 

وبذلك  مميزة،  زبائن  وخدمة  قوية  توزيع  ل�سبكة  �إ�سافة 

طريق  عن  منو  وحتقيق  �أرباحها  بتعظيم  �ل�سركة  ��ستمرت 

معايري  ذ�ت  ومعروفة  عاملية  منتجات  توزيع  حقوق  �متالكها 

عالية، و�أخذ خطو�ت لتخفي�س �مل�ساريف، وزيادة �لإنتاجية. 

�سركات  توزيع  حقوق  على   2014 عام  يف  يونيبال  وح�سلت 

م�سيفة  وطيبة/�ملر�عي،   Kellogg’s وهي  رئي�سية  عاملية 

بذلك �ملزيد من �لقيمة �ل�سرت�تيجية خلططها �لتو�سعية.

�لتوزيع  تو�سيع خمازن  �لثانية من  �ملرحلة  يونيبال  بد�أت  كما 

�لرئي�سية حيث �سيتم تو�سيع �لق�سم �خلا�س بالأغذية وبذلك 

زيادة ��ستيعاب مركز �لتوزيع بحو�يل 2600 م�ستاح ليتما�سى 

م�ستاح   8100 ل�ستيعاب  لل�سركة  �ل�سرت�تيجية  �خلطة  مع 

�لتخزين  يف  �خلا�سة  �لعاملية  �لتقنيات  باأعلى  جمهز  ويكون 

ونظام  متطور،  و�أمتتة  �إد�رة  نظام  لوجود  �إ�سافة  �لآمن، 

موؤمتت حول حركة �ملوزعني لتحقيق �لتو�سع �ملطلوب.

تلتزم يونيبال بثقافتها وقيمها �لقائمة على �لتطوير �مل�ستمر 

و�ل�سخ�سي  �ملهني  �ل�سعيدين  على  �لب�سرية  ملو�ردها 

يونيبال  �لتز�م  �أن  كما  لل�سركة.  �لفقري  �لعمود  باعتبارهم 

موقعها  تعزيز  على  يعمل  وزبائنها  وموظفيها  روؤيتها  جتاه 

�لريادي يف �ل�سوق حا�سرً� وم�ستقباًل.

عماد خوري

الرئي�س التنفيذي

شركة يونيبال للتجارة العامة )يونيبال(

تاأ�س�ست يف عام 1994، ك�سركة م�ساهمة خ�سو�سية، وقامت �أيبك بال�ستحو�ذ 

1998. تعترب يونيبال �ل�سركة �لر�ئدة و�لأكرب يف جمال توزيع  عليها يف عام 

�ل�سلع �ل�ستهالكية �سريعة �لدور�ن يف فل�سطني فهي �لوكيل و�ملوزع �حل�سري 

للعديد من �ل�سركات �لعاملية مثل؛

  Philip Morris, Procter & Gamble, XL Energy, Heinz, Kellogg’s

�سنيورة، �أمريكانا وغريها من �لعالمات �لتجارية �لعاملية �ملعروفة. تتبع �ل�سركة 

�أنظمة فعالة يف توزيع منتجاتها يف �ل�سوق �لفل�سطينية، حا�سدة �أرقاما مرتفعة 

يف �ملبيعات حيث �أنها تقوم بالتوزيع من خالل �سبكة و��سعة �لنطاق تت�سمن 6 

�آلف نقطة بيع بالتجزئة يف فل�سطني.

قطاع التجارة والتوزيع
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برغم �لظروف �ل�سيا�سية غري �لعادية يف فل�سطني و�ملنطقة، 

و�سوء �لأو�ساع �لقت�سادية يف �ملحافظات �لفل�سطينية عمومًا، 

خا�سة بعد �حلرب �ل�سر�ئيلية على غزة، حافظت �سكاي على 

حيث  جيدة،  مكا�سب  وحققت   2014 �لعام  يف  متما�سك  �أد�ء 

و�سلت �إجمايل مبيعاتها �إىل 5.595 مليون دولر �أمريكي.

للرغبات  وتلبية  و�لتو�سع،  �لتطوير  �إ�سرت�تيجية  �سعيد  على 

�لدعائية  و�ملوؤ�س�سات يف جمال �خلدمات  لل�سركات  �ملتز�يدة 

باإن�ساء   2014 عام  خالل  فعليًا  �ل�سركة  بد�أت  و�لإعالنية، 

فل�سطني،  يف   )LED( �إلكرتونية  لوحات  �سبكة  �أو�سع  وتنفيذ 

يف  �مل�سروع  من  �لثانية  �ملرحلة  تنفيذ  من  �ستنتهي  حيث 

�مل�ستقبل �لقريب.

�لرقمي،  �لت�سال  جمال  يف  �لتكنولوجي  �لتطور  وملو�كبة 

�لرقمي  �لإعالن  يف  متخ�س�سة  وحدة  باإن�ساء  �ل�سركة  قامت 

�للكرتونية  �خلدمات  من  باقة  بتوفري  ُتعنى  و�لإجتماعي 

ومو�قع   �للكرتونية  �ل�سفحات  و�د�رة  كاإن�ساء  �ملتنوعة؛ 

توقيع  مت  كما  �للكرتوين،  و�لت�سويق  �لجتماعي،  �لتو��سل 

يف  �لتجارية  �ل�سركات  كربيات  من  �أثنتني  مع  �إتفاقيات 

مو�قع  على  �لإلكرتونية  من�ساتهم  و�إد�رة  لإن�ساء  فل�سطني 

�لتو��سل �لإجتماعي، عد� عن �إدخال هذه �خلدمات يف عدد 

من �مل�ساريع و�حلمالت �لإعالمية و�لإعالنية خالل �لعام.

ل�سمان  ملوظفيها  �ملهني  للتطوير  ق�سوى  �أهمية  �سكاي  تويل 

تقدمي �أف�سل �خلدمات لزبائنها. كما ت�سع �سكاي يف �أولوياتها 

�إحرت�ف �لعمل ومو�كبة تطور وتنوع وتو�سيع خدماتها لتو�كب 

�لذي  �لأمر  و�لت�سالت  �ملعلومات  ل�سناعة  �ملت�سارع  �لتطور 

مكنها من تبو�أ موقع متميز يف �ل�سوق و�ملحافظة على رياديتها 

ونيل ثقة وولء عمالئها.

نادر مرعي 

املدير العام

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث

تاأ�س�ست يف عام 1996 ك�سركة م�ساهمة خ�سو�سية وقامت �أيبك بال�ستحو�ذ عليها 

يف عام 2000. �سكاي هي �ل�سركة �لر�ئدة يف جمال �لدعاية و�لعالن و�لعالقات 

�لعامة و�إد�رة �حلدث يف فل�سطني.

تزيد  �لعامة  و�لعالقات  �لدعائية  �حلمالت  من  كامل  نطاق  �ل�سركة  تقدم 

كما  �لعمالء.  �أهد�ف  حتديد  يف  رئي�سي  كجزء  �لعميل،  �أمام  �ملتاحة  �خليار�ت 

كربى  �إحدى   ،M&C Saatchi �سركة  مع  ��سرت�تيجية  عالقة  على  �ل�سركة  �ن 

يف  �لزبائن  دور  تعزيز  �ىل  �ل�سركة  وتهدف  �ملنطقة.  يف  �لدعائية  �ل�سركات 

�ل�سوق من خالل كادرها �ملتخ�س�س يف عدة جمالت ت�سمل �لت�سميم و�لطباعة، 

�خلارجية  و�لإعالنات  و�لإعالم،  و�لرتويج،  �حلدث،  و�إد�رة  �لعامة،  و�لعالقات 

و�لت�سال �لرقمي.

قطاع الخدمات
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دورٌ فاعل، والتزاٌم دائم

تويل �أيبك �أهمية ��سرت�تيجية كبرية جتاه �مل�سوؤولية �لجتماعية، �إميانا منها باأهمية بناء �لثقة وتعزيز روح �ل�سر�كة و�لحرت�م مع كافة متعامليها، 

وكافة �لكو�در �لعاملة يف �ملجموعة. ومن �أجل حتقيق هذه �لروؤية، تعمل �أيبك و�سركاتها �لتابعة على �ل�ستثمار بالفر�س �لقائمة لدعم �ملجتمع، 

و�مل�ساركة �لفعالة مع موؤ�س�سات �لعمل و�خلريي و�لإن�ساين، و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية، و�لأن�سطة �لثقافية و�ملنا�سبات �ملجتمعية �لعامة.

ليوجد �سيا�سة مكتوبة فيما يخ�س �سيا�سة �أيبك يف جمال �مل�سوؤولية �لجتماعية ولكن �لتوجه �ملعمول به يقوم على دعم قطاع �لتعليم �إ�سافة 

�ىل �ل�سباب و�مل�ساريع �لريادية، وم�ساعدة �لطفال �ملحتاجني، ودعم �سعبنا خالل �لكو�رث. وقد بلغت قيمة �لتربعات �لكلية للعام 2014 حو�يل 

ن�سف مليون دولر �أمريكي.

وباعتبار دعم �لتعليم ومتكني �ل�سباب �أحد �أهم حماور �أن�سطة �مل�سوؤولية �لجتماعية لأيبك، فقد �أ�س�ست �ل�سركة وبالتعاون مع كينغز �أكادميي 

يف �لأردن �عتمادً� ماليًا للهبات ُيعنى بدعم �لطلبة �مل�ستحقني من فل�سطني. كما قامت �أيبك بتوقيع �تفاقية رعاية ح�سرية مع بور�سة فل�سطني 

لدعم برنامج حماكاة �لتد�ول �ملوجه لطلبة �جلامعات �لفل�سطينية حيث يهدف �لربنامج �ىل تطوير �لقدر�ت �لعملية للطلبة و�إثر�ء ثقافتهم 

�ملالية يف جمال �لتد�ول بالأ�سهم يف بيئة �فرت��سية م�سابهه لبيئة �لتد�ول �حلقيقية يف �لبور�سة. كما تقوم �أيبك بتقدمي منحة جامعية ملدة �أربع 

�سنو�ت يف �جلامعات �لفل�سطينية �أو �لأردنية لأبناء موظفيها �حلا�سلني على �أعلى �ملعدلت يف �لثانوية �لعامة.

وتو��سل �أيبك دعمها �مل�ستمر ملوؤ�س�سة �إجناز فل�سطني منذ تاأ�سي�سها عام 2007 على �مل�ستويني �ملادي و�لعيني من خالل كو�در �ملجموعة �لعاملة 

يف �سركاتها �لتابعة كمتطوعني يف موؤ�س�سة �إجناز.

كما وقامت �أيبك بتقدمي �لدعم لعدد من �ملوؤ�س�سات �لتي تعمل على زيادة �لوعي �لعام على �مل�ستوى �لعاملي حول �جلو�نب �لجتماعية و�لقت�سادية 

و�ل�سيا�سية و�لثقافية يف فل�سطني �إ�سافة �ىل تعزيز مبد�أ �مل�ساو�ة يف �حلقوق و�حلرية للفل�سطينيني، حيث قامت بتقدمي �لدعم من خالل معهد 

�ل�سرق �لأو�سط للتفاهم  و�أي�سا من خالل �لتحالف �لفل�سطيني �مل�سيحي ملنظمات �ل�سالم.

وعلى �ل�سعيد �لإن�ساين، قامت �أيبك بتقدمي �لدعم من طعام وماأوى وم�سلتزمات �سحية لأهلنا يف قطاع غزة بالتعاون مع موؤ�س�سة جمتمعات 

عاملية CHF لحقًا للحرب �ل�سر�ئيلية �لغا�سمة. كما �أنها قدمت �لدعم لقرى �لأطفال �لعاملية SOS يف بيت حلم.

�لرياديني من خالل  للعديد من  �لدعم  �أيبك  �لأمعري، كما قدمت  لنادي �سباب  �لرئي�سي  �لر�عي  �ل�سباب، فال�سركة هي  بالن�سبة لدعم  �أما 

برنامج �ل�سباب لالبتكار يف غزة )The Gaza Sky Geeks Accelerator program(  �إ�سافة �ىل عدد من �لرياديني يف فل�سطني.

�مل�ستمرة  �لديناميكية  ملوظفيها  توفر  �أن  �أجل  وتثابر من  و�آمنة،  بيئة عمل حمفزة  ودورها يف خلق  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  باأهمية  �أيبك  توؤمن 

�لتابعة ممن حققو� تفوقًا  �ل�سركات  �لعاملني يف  �ل�سنوية، و�لتي توزع على �ملبدعني من  �لتنفيذي  �لرئي�س  للعمل من خالل جائزة  و�ملحفزة 

ومتيزً� يف عملهم.

المسؤولية االجتماعية
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األداء المالي 2014

ملخص األداء المالي
�سهد �لأد�ء �ملايل لعام 2014 تطور ومنو ن�سبي عن �لعام 2013 وعن �لأعو�م �ل�سابقة، حيث بلغت �ير�د�ت �ل�سركة حو�يل 536.155 مليون دولر 

�أمريكي بنمو ن�سبته 20.6% عن �لعام �ل�سابق. و��ستمر �لن�ساط �لتوزيعي بتحقيق �أعلى حجم م�ساهمة يف جمموع �ير�د�ت �ملجموعة.

و من �أهم �أ�سباب ��ستمر�ر حتقيق �لنمو يف �لير�د�ت هو �ملو��سلة يف �لتو�سع يف ن�ساطات �ل�سركات �لتابعة لأيبك من خالل �ل�ستحو�ذ على 

عقود توزيع منتجات جديدة بالإ�سافة �ىل تعظيم �حل�س�س �ل�سوقية �لقيادية لتثبيت قاعدة �سلبة يبنى عليها �لنمو �مل�ستمر.

ورغم �ن �مل�ساريف �لت�سغيلية و�لإد�رية يف �ملجموعة قد �سهدت زيادة ملحوظة عن �لعام �ل�سابق لأ�سباب تتعلق بفرق حتويل �لعملة �ىل �لدولر  

ون�ساط �ل�سركة يف و�سط وغرب �إفريقيا بالإ�سافة �ىل م�ساريف متعلقة ببع�س �مل�ساريع �جلديدة، �إل �ن �لنتائج �ل�سافية للمجموعة يف �لعام 

2014 )�ساملة حقوق غري �مل�سيطرين(  2013، حيث بلغ �سايف �لأرباح بعد �ل�سر�ئب لعام  3.3% عن نتائج �لعام  �أعلى  بنحو   2014 كانت 

11.347 مليون دولر.

�أما فيما يتعلق بح�سة �أيبك )�سايف �لربح �لعائد مل�ساهمي �ل�سركة( من كامل �سايف �أرباح �ملجموعة فقد بلغت حو�يل 8.179 مليون دولر �أي 

بزيادة قدرها  3.3% عن �سايف �لربح للعام 2013 و�لعائد �ىل م�ساهمي �ل�سركة.

املركز املايل لل�صركة

بلغت موجود�ت �ل�سركة يف نهاية عام 2014 ما قيمته 250.91 مليون دولر �أي بارتفاع قدره 5.8% عن �لعام �ل�سابق، فيما بلغت قيمة �ملوجود�ت 

�ملتد�ولة 149.4 مليون دولر بزيادة قدرها 4.4% عن �لعام �ل�سابق.

�أما بالن�سبة لر�أ�س �ملال �لعامل فقد بلغ مع نهاية 2014 ما قيمته 45.7 مليون دولر بينما بلغ يف نهاية 2013 ما قيمته 40.73 مليون دولر.

كما �سهد عام 2014 �رتفعًا يف حجم �لقرت��س بن�سبة 3.9% عن �لعام �ل�سابق �إذ بلغت قيمة �لقرت��س  82.16 مليون دولر فيما بلغ يف نهاية 

عام 2013 ما قيمته 79.04 مليون دولر.

ومع ما حتقق من �أرباح �سافية خالل عام 2014، فقد �رتفعت حقوق �مللكية يف عام 2014 )�ساملة حقوق غري �مل�سيطرين( �ىل 103.6 مليون 

��ستبعاد حقوق غري  �ل�سركة )بعد  بلغ �سايف حقوق م�ساهمي  2013، فيما  11.1% عن ما كانت عليه يف نهاية عام  �أي بزيادة قدرها   دولر 

�مل�سيطرين( 77.7 مليون دولر.

و�ل�ستهالكات  و�ل�سريبة  �لفائدة  قبل  �لربح  هام�س  �لربح،  جممل  )هام�س  �لربح  وهو�م�س  �لإير�د�ت  تطور  �لتالية  �لبيانية  �لر�سوم  تبني 

و�لإطفاء�ت، هام�س �سايف �لربح، و�سايف �لربح �لعائد لل�سهم �لو�حد(  �ملتحققة لل�سركة للفرتة )2014-2009(:
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االختالف بين اإلفصاح األولي والنتائج النهائية المدققة
قامت �ل�سركة خالل �سهر فرب�ير من �لعام 2015 بالإف�ساح �لويل عن بياناتها �ملالية �ملوحدة لعام 2014 قبل تدقيق �حل�سابات، ومل تكن هناك 

�أية فروقات جوهرية مع �لبيانات �ملدققة و�منا �أدخلت بع�س �لتعديالت و�لت�سنيفات على �لبيانات �ملالية ونوجزها مبا يلي:

قائمة الدخل

• ظهرت �لير�د�ت بقيمة �أقل من �لبيانات �لولية بنحو 1.7% وذلك عائد �ىل ت�سوية معامالت جتارية بني �سركات �ملجموعة.	

• ظهر �سايف �لأرباح �ملوحدة )�ساملة حقوق غري �مل�سيطرين( بقيمة �أعلى من �لبيانات �لأولية ت�سل �إىل 136.3 �ألف دولر - معظمه يتعلق 	

بت�سوية بند موجود�ت �سريبية موؤجلة وخم�س�سات �سر�ئب.

قائمة املركز املايل

• مت �عادة ت�سنيف بع�س �حل�سابات و�لبنود يف قائمة �ملركز �ملايل بناًء على ت�سنيفات معدة من قبل �ملدققني.	

• تاأثري �لزيادة �ملكتتب بها يف �سركة و�سط وغرب �فريقيا من قبل م�ساهمي �ل�سركة و�لتي متت يف دفاتر �ل�سركة خالل �سهر 	 مت ��ستبعاد 

دي�سمرب وذلك ب�سب �كتمال �عتماد وتوثيق هذه �لزيادة لدى مر�قب �ل�سركات  يف �سهر يناير 2015 مما ��ستوجب �ن تظهر مبالغ �لزيادة 

�ملكتتب بها يف هذه �ل�سركة يف ح�سابات د�ئنة �أخرى مما �أدى لظهور �نخفا�س يف قيمة �جمايل حقوق غري �ل�سيطرين يف بند حقوق �مللكية.

وتبني �لر�سوم �لبيانية �لتالية �إجمايل موجود�ت و�سايف حقوق م�ساهمي �ل�سركة للفرتة )2014-2009(:

 

ويبني �لر�سم �لبياين �لتايل �سايف �لقيمة �لدفرتية ل�سهم �ل�سركة للفرتة )2014-2009(:
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ال�صركة العربية الفل�صطينية لال�صتثمار

)�صركة قاب�صة(

جزر العذراء الربيطانية 

القوائم املالية املوحدة لل�صنة املنتهية

يف 31 دي�صمرب 2014

مع تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل 

ال�صركة العربية الفل�صطينية لال�صتثمار

)�صركة قاب�صة(

جزر العذراء الربيطانية 

31 دي�صمرب 2014

جدول املحتويات

تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل

قائمــــة  

قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة     �أ

قائمة �لدخل �ملوحدة     ب

قائمة �لدخل �ل�سامل �ملوحدة      ج 

قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملوحدة     د

قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة     هـ

�سفحـــة  

91  – 55 �إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 
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ال�صركة العربية الفل�صطينية لال�صتثمار

)�صركة قاب�صة(

جزر العذراء الربيطانية

اإي�صاحات حول القوائم املالية املوحدة

1 -   عــــــــــــام

تاأ�س�ست �ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية لال�ستثمار )�سركة قاب�سة( بتاريخ 20 �سبتمرب 1994 و�سجلت يف جزر �لعذر�ء �لربيطانية حتت  �أ   - 

رقم )128626( بر�أ�سمال قدره 70 مليون دولر �أمريكي موزعة على 70 مليون �سهم بقيمة ��سمية دولر �أمريكي لل�سهم �لو�حد .

�لعامة باجتماعها  2014 حيث مت مبوجب قر�ر �لهيئة  �أبريل   29 �آخرها بتاريخ  �ل�سركة كان  مت �جر�ء عدة تعديالت على ر�أ�س مال  ب - 

�لعادي �ملنعقد بذلك �لتاريخ زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة �ملدفوع مببلغ 9.990.602 دولر �أمريكي لي�سبح 60.000.000 دولر �أمريكي 

وذلك عن طريق ر�سملة جزءً� من �لأرباح �ملدورة ، وقد مت �حل�سول على مو�فقة �ل�سلطات �لرقابية يف جزر �لعذر�ء �لربيطانية .

�ن من �أهم غايات �ل�سركة �إد�رة �ل�سركات �لتابعة لها و�مل�ساركة يف �إد�رة �ل�سركات �لأخرى �لتي ت�ساهم فيها وكذلك �ل�ستثمار يف  ج  - 

�لأ�سهم و�ل�سند�ت و�لأور�ق �ملالية وتقدمي �لقرو�س و�لكفالت و�لتمويل لل�سركات �لتابعة لها .

يقع �ملركز �لرئي�سي لل�سركة يف �سارع مكة �سندوق بريد 941489 عمــان 11194 – �لأردن .  د  - 

و�فقت �لهيئة �لعامة لل�سركة خالل �لعام 2013 على حتويل �ل�سفة �لقانونية لل�سركة من �سركة م�ساهمة خ�سو�سية �أجنبية �ىل �سركة  هـ -  

عامة �أجنبية وعلى �إدر�ج �أ�سهم �ل�سركة يف بور�سة فل�سطني ، هذ� ومت ��ستكمال �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بها بتاريخ 15 يناير 2014 و�إدر�ج 

�أ�سهم �ل�سركة يف بور�سة فل�سطني بتاريخ 2 مار�س 2014 .

متت �ملو�فقة على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سركة من قبل جمل�س �لإد�رة بتاريخ 25 �آذ�ر 2015 . و - 

2 -  اأ�ص�س توحيد القوائم املالية

-     ت�سمل �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �لقو�ئم �ملالية لل�سركة و�ل�سركات �لتابعة لها و�خلا�سعة ل�سيطرتها وتتحقق �ل�سيطرة عندما يكون لل�سركة 

�لقدرة على �لتحكم يف �ل�سيا�سات �ملالية و�لت�سغيلية لل�سركات �لتابعة وذلك للح�سول على منافع من �ن�سطتها، ويتم ��ستبعاد �ملعامالت 

و�لأر�سدة و�لير�د�ت و�مل�سروفات فيما بني �ل�سركة و�ل�سركات �لتابعة .

-     يتم �إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�سركات �لتابعة باإ�ستخد�م نف�س �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة يف �ل�سركــــة ، و�إذ� كانت �ل�سركات �لتابعة تتبع 

�سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك �ملتبعة يف �ل�سركة فيتم �إجر�ء �لتعديالت �لالزمة على �لقو�ئم �ملالية لل�سركات �لتابعة لتتطابق مع 

�ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة يف �ل�سركة .

ت�سمل �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �لقو�ئم �ملالية لل�سركة ولل�سركات �لتابعة �لتالية ، وذلك بعد ��ستبعاد �لأر�سدة و�ملعامالت �لد�خلية فيما   -  

بينها :
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�إن �أهم �ملعلومات �ملالية لل�سركات �لتابعة للعام 2014 كما يلي :

يتم توحيد نتائج عمليات �ل�سركات �لتابعة يف قائمة �لدخل �ملوحدة من تاريخ متلكها وهو �لتاريخ �لذي يجري فيه فعليًا �نتقال �سيطرة   -

�ل�سركة على �ل�سركات �لتابعة ، ويتم توحيد نتائج عمليات �ل�سركات �لتابعة �لتي مت �لتخل�س منها يف قائمة �لدخل �ملوحدة حتـى تاريخ 

�لتخل�س منها وهو �لتاريخ �لذي تفقد �ل�سركة فيه �ل�سيطــرة على �ل�سركات �لتابعة .

متثل حقوق غري �مل�سيطرين ذلك �جلزء غري �ململوك من قبل �ل�سركة يف حقوق �مللكية يف �ل�سركة �لتابعة .  -

تتمركز جميع �ل�سركات �لتابعة يف منطقة �ل�سلطة �لفل�سطينية با�ستثناء �سركة �سنيورة    لل�سناعات �لغذ�ئية و�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية   -

لالإ�ستثمار / �لأردن )معفاة( و�للتان تعمالن يف �ململكة �لأردنية �لها�سمية و�سركة و�سط وغرب �إفريقيا للوكالت �لتجارية �لتي تعمل يف 

�لكامريون و�لغابون .

هنالك �سيطرة على �سركة �لتوريد�ت و�خلدمات �لطبية و �سركة و�سط وغرب �إفريقيا للوكالت �لتجارية من خالل �ل�سيطرة على هيئة   
*

�ملديرين وبالتايل �ل�سيا�سات �ملالية و�لت�سغيلية لل�سركة .

  مت خالل �لعام 2014 ��ستكمال �إجر�ء�ت �لت�سفية لل�سركة �لعربية �لفل�سطينية لقطع �لغيار وخدمات �ملركبات و�إغالقها بالكامل .
**

3-  اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية

�أ�س�س �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة:   -  1

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة وفقًا للمعايري �ل�سادرة عن جمل�س معايري �ملحا�سبة �لدولية و�لتف�سري�ت �ل�سادرة عن   -

جلنة تف�سري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية �ملنبثقة عن جمل�س �ملعايري �لدولية.

تظهر �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة بالدولر �لأمريكي و�لذي ميثل عملة �لقو�ئم �ملالية لل�سركة و�ل�سركات �لتابعة.  -

�إن �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة متماثلة مع �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لتي مت �تباعها لل�سنة �ملنتهية يف    - 2

31 كانون �لأول 2013 باإ�ستثناء �أثر ما يرد يف �لإي�ساح رقم )5/ �أ( حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة .

وفيما يلي �أهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة :

موجودات مالية للمتاجرة اأ - 

متثل �ملوجود�ت �ملالية �ملحددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل ��ستثمار�ت يف �أ�سهم �سركات متد�ولة يف �أ�سو�ق ن�سطة ،   -

و�ن �لهدف من �لحتفاظ بها هو توليد �لرباح من تقلبات �ل�سعار �ل�سوقية ق�سرية �لأجل �و هام�س �أرباح �لجتار .

تقيد �ملوجود�ت �ملالية للمتاجرة من خالل قائمة �لدخل بالكلفة عند �لقتناء ويعاد تقييمها بالقيمة �لعادلة يف نهاية �ل�سنة �ملالية   - 

وتقيد �لأرباح و�خل�سائر �لناجتة عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

موجودات مالية متوفرة للبيع  ب - 

هي �ملوجود�ت �ملالية �لتي ل تتجه نية �ل�سركة لت�سنيفها كا�ستثمار�ت مالية للمتاجرة �أو �لحتفاظ بها لتاريخ �ل�ستحقاق.  -

تظهر �ل�ستثمار�ت �ملتوفرة للبيع بالكلفة عند �لقتناء ويعاد تقييمهـا بالقيمـة �لعادلة يف نهاية �ل�سنة �ملالية ، وتقيد �لرباح �و   -

�خل�سائر �لناجتة عن �عادة �لتقييم يف ح�ساب م�ستقل يف قائمة �لدخل �ل�سامل �ملوحدة و�سمن حقوق �مللكية �ملوحدة ، ويف حال بيع 

هذه �ل�ستثمار�ت �و جزء منها �و ح�سول تدين يف قيمتها ، يتم قيد �لرباح �و �خل�سائر �لناجتة عن ذلك يف قائمة �لدخل �ملوحدة 

مبا يف ذلك �ملبالغ �ملقيدة �سابقًا يف حقوق �مللكية . ميكن �إ�سرتجاع خ�سارة �لتدين �لتي مت ت�سجيلها �سابقًا يف قائمة �لدخل �ملوحدة 

�إذ� ما تبني مبو�سوعية �أن �لزيادة يف �لقيمة �لعادلة قد حدثت يف فرتة لحقة لت�سجيل خ�سائر �لتدين ، حيث يتم �إ�سرتجاع خ�سائر 

�لتدين يف �أ�سهم �ل�سركات من خالل �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة ولأدو�ت �لدين من خالل قائمة �لدخل �ملوحدة ، ويف حال 

وجود ��ستثمار�ت يتعذر قيا�س قيمتها �لعادلة ب�سكل يعتمد عليه فيتم �ظهارها بالتكلفة و�ن ح�سل تدين يف قيمتها يتم ت�سجيله يف 

قائمة �لدخل �ملوحدة .

الإ�صتثمار يف الأرا�صي ج - 

تظهر �ل�ستثمار�ت يف �لأر��سي بالتكلفة وتتحقق �لأرباح �أو �خل�سائر عند �إمتام عملية �لبيع وتــوؤخذ يف قائمة �لدخل �ملوحدة ويتم   

�لف�ساح عن قيمتها �لعادلة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحـدة، يتم قيد �أي تدين يف قيمتها يف قائمة �لدخل �ملوحدة .

الب�صاعة  د - 

تظهر �لب�ساعة �جلاهزة وحتت �لت�سغيل بالكلفة �أو �سايف �لقيمة �لتح�سيلية �أيهما �أقل بعد تنزيل خم�س�س �ملو�د �لتالفة و�ملتقادمة،   -

وتت�سمن �لكلفة : كلفة �ملو�د �خلام ، �لأجور �ملبا�سرة و�مل�ساريف �ل�سناعية غري �ملبا�سرة . 

�أو �سايف  �أيهما �قل ويتم تقيم �لب�ساعة �جلاهزة وحتت �لت�سغيل بالكلفة  �أو �سايف �لقيمة �لتح�سيلية  تظهر �ملو�د �لأولية بالكلفة   -

�لقيمة �لتح�سيلية �أيهما �قل وتت�سمن �لكلفة �ملو�د �خلام وما يخ�سها من �مل�ساريف �ل�سناعية �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة . 



59 التقرير ال�سنوي 582014

يتم تقييم ب�ساعة �ل�سيار�ت بالتكلفة �أو �سايف �لقيمة �لتح�سيلية �أيهما �أقل وعلى �أ�سا�س �لتكلفة �لفعلية لكل �سيارة ، وت�سمل �لتكلفة   -

كافة �لنفقات �لتي تتكبدها �ل�سركة حلني �إي�سال �لب�ساعة �إىل خمازن ومعار�س �ل�سركة �أو خمازن �ل�سركة يف �مليناء )�لبوندد( . 

يتم تقييم قطع �لغيار بالتكلفة �أو �سايف �لقيمة �لتح�سيلية �أيهما �أقل وفقًا لطريقة �ملتو�سط �ملرجح .   -

ا�صتثمار يف �صركة حليفة هـ - 

�ل�سركة �حلليفة هي تلك �ل�سركة �لتي متار�س �ل�سركة تاأثريً� فعاًل على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بال�سيا�سات �ملالية و�لت�سغيلية لها )ول   

ت�سيطر عليها �ل�سركة( و�لتي متلك �ل�سركة ن�سبة ترت�وح بني 20% �ىل 50% من حقوق �لت�سويت ، ويظهر �ل�ستثمار يف �سركة حليفة 

بطريقة حقوق �مللكية .

املبيعات وايرادات اخلدمات و -  

• يتم �لعرت�ف باير�د مبيعات �لب�ساعة عند ��ستيفاء جميع �ل�سروط �لتالية : 	

عندما تقوم �ل�سركة بنقل �ملنافع و�ملخاطر �جلوهرية �ملرتبطة مبلكية �لب�ساعة �ىل �مل�سرتي .  -

وعندما مل تعد �ل�سركة حتتفظ بارتباط �د�ري م�ستمر للدرجة �ملتعلقة مبلكية �لب�ساعة وعندما ل تكون �ل�سركة يف و�سع متار�س   -

فيه حتكم فعلي لهذه �لب�ساعة .

وعندما يكون من �ملحتمل تدفق �ملنافع �لقت�سادية �ملرتبطة بعملية �لبيع .  -

وعندما يكون من �ملمكن �حت�ساب �لتكاليف �ملتكبدة �و �لتي �سيتم تكبدها بعملية �لبيع ب�سكل موثوق .  -

• يتم �لعرت�ف باإير�د�ت �خلدمات عند تقدمي �خلدمة و�إ�سد�ر �لفاتورة �ملتعلقة بها .	

املمتلكات واملعدات ز - 

تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالكلفة مطروحًا منها �ل�ستهالك �ملرت�كم و�أية تدين يف قيمتها ، كما وتظهر �لأر��سي لل�سركة �لعربية   -

 ، �لأر��سي  با�ستثناء   ، وت�ستهلك   ، �لعادلة  بالقيمة  تابعة(  )�سركة  و�لربوفيالت  �لأملنيوم  ل�سناعة  �لوطنية  و�ل�سركة  �لفل�سطينية 

با�ستخد�م طريقــــة �لق�سط �لثابت على مدى �لعمر �لإنتاجي �ملقدر لها بن�سب �سنوية ترت�وح ما بيــن %2  – %25 .

عندما يقل �ملبلغ �ملمكن ��سرتد�ده من �أي من �ملمتلكات و�ملعد�ت عن �سايف قيمتها  �لدفرتية فانه يتم تخفي�س قيمتها �إىل �لقيمة    -

�ملمكن ��سرتد�دها وقيد قيمة �لتدين )�ن وجدت( يف قائمة �لدخل �ملوحدة .

يتم مر�جعة �لعمر �لنتاجي للممتلكات و�ملعد�ت يف نهاية كل عام ، فاإذ� كانت توقعات �لعمر �لنتاجي تختلف عن �لتقدير�ت �ملعدة   -

�سابقًا ، يتم معاجلة �لتغري يف �لتقدير لل�سنو�ت �لالحقة باعتباره تغري يف �لتقدير�ت �ملحا�سبية .

ح  - ال�صهـــــرة

يتم �إثبات �ل�سهرة بالتكلفة �لتي متثل �لزيادة يف تكلفة �متالك �و �سر�ء �ل�ستثمار يف �ل�سركة �لتابعة عن ح�سة �ل�سركة يف �لقيمة   -

�لعادلة ل�سايف موجود�ت تلك �ل�سركة بتاريخ �لمتالك. يتم �ثبات �ل�سهرة �لناجتة عن �ل�ستثمار �لأويل لإ�ستمالك �سركات تابعة 

يف بند منف�سل كموجود�ت غري ملمو�سة .

يتم توزيع �ل�سهرة على وحدة/وحد�ت توليد �لنقد لأغر��س �ختبار �لتدين يف �لقيمة.  -

يتم �إجر�ء �ختبار لقيمة �ل�سهرة يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ويتم تخفي�س قيمة �ل�سهرة �إذ� كانت هناك دللة على �أن قيمة   -

�ل�سهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د �ملقدرة لوحدة/لوحد�ت توليد �لنقد �لتي تعود لها �ل�سهرة �أقل من 

�لقيمة �مل�سجلة يف �لدفاتر لوحدة/وحد�ت توليد �لنقد ويتم قيد قيمة �لتدين يف قائمة �لدخل �ملوحدة .

ط -  الذمم املدينة 

للديون  �أخذ خم�س�س  ويتم  �مل�سكوك يف حت�سيلها،  للديون  �خذ خم�س�س  بعد  �لتح�سيلية  قيمتها  ب�سايف  �ملدينة  �لذمم  تظهر   -

�مل�سكوك يف حت�سيلها على ��سا�س تقدير�ت �لد�رة للمبالغ �ملمكن حت�سيلها من هذه �لذمم ويتم قيد �ملخ�س�س يف قائمة �لدخل 

�ملوحدة .

ي -  م�صاريف واإيرادات الفوائد البنكية

يتم �خذ �لفو�ئد �لبنكية يف قائمة �لدخل �ملوحدة مبوجب �أ�سا�س �ل�ستحقاق .

ك -  خم�ص�س تعوي�س نهاية اخلدمة

يتم �حت�ساب خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة للموظفني وفقًا للنظام �لد�خلي لل�سركة على �أ�سا�س �لر�تب �لأ�سا�سي وبو�قع �سهر عن   -

كل �سنة خدمة .

يتم قيد �لتعوي�سات �ملدفوعة للموظفني �لذين يرتكون �خلدمة على ح�ساب خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة عند دفعها ، ويتم �أخذ   -

خم�س�س لاللتز�مات �ملرتتبة على �ل�سركة من تعوي�س نهاية �خلدمة للموظفني يف قائمة �لدخل �ملوحدة .

ل  -  اأرباح ال�صتثمارات  

يتم قيد �أرباح �ل�ستثمار�ت �ىل �لإير�د�ت حني �لإعالن عنها )�ملو�فقة عليها من قبل �لهيئة �لعامة لل�سركة �مل�ستثمر بها( .

م -  �صريبة الدخل 

متثل م�ساريف �ل�سر�ئب مبالغ �ل�سر�ئب �مل�ستحقة و�ل�سر�ئب �ملوؤجلة.  -

�لرباح  لل�سريبة عن  �خلا�سعة  �لرباح  وتختلف   ، لل�سريبة  �خلا�سعة  �لرباح  �أ�سا�س  على  �مل�ستحقة  �ل�سر�ئب  حت�سب م�ساريف   -

�ملعلنة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لن �لرباح �ملعلنة ت�سمل �ير�د�ت غري خا�سعة لل�سريبة �و م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف �ل�سنة 

�ملالية و�منا يف �سنو�ت لحقة �و �خل�سائر �ملرت�كمة �ملقبولة �سريبيا �أو بنود لي�ست خا�سعة �و مقبولة �لتنزيل لغر��س �سريبية .

حت�ســب �ل�سر�ئب مبوجب �لن�سب �ل�سر�ئبية �ملقررة مبوجب �لقو�نني و�لنظمة و�لتعليمات يف �لبلد�ن �لتي تعمل فيها �ل�سركات   -

�لتابعة .

�إن �ل�سر�ئب �ملوؤجلة هي �ل�سر�ئب �ملتوقع دفعها �و ��سرتد�دها نتيجة �لفروقات �لزمنية �ملوؤقتة بني قيمة �ملوجود�ت �و �ملطلوبات يف   -

�لقو�ئم �ملالية و�لقيمة �لتي يتم �حت�ساب �لربح �ل�سريبي على ��سا�سها.  يتم �حت�ساب �ل�سر�ئب �ملوؤجلة با�ستخد�م طريقة �للتز�م 

بقائمة �ملركز �ملايل �ملوحد وحتت�سب �ل�سر�ئب �ملوؤجلة وفقًا للن�سب �ل�سريبية �لتي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية �للتز�م �ل�سريبي �و 

حتقيق �ملوجود�ت �ل�سريبية �ملوؤجلة .

توقع عدم  ويتم تخفي�سها يف حالة  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  تاريخ  �ملوؤجلة يف  �ل�سريبية  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  يتم مر�جعة ر�سيد   -

�مكانية �ل�ستفادة من تلك �ملوجود�ت �ل�سريبية جزئيا �و كليا.

ن -   التقـــــا�س

يتم �جر�ء تقا�س بني �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية و�ظهار �ملبلغ �ل�سايف يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة فقط عندما تتوفر 

�حلقوق �لقانونية �مللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س �لتقا�س �و يكون حتقق �ملوجود�ت وت�سوية �ملطلوبات يف نف�س �لوقت. 
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4 - ا�صتخدام التقديرات

�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وتطبيق �ل�سيا�سات �ملحا�سبية يتطلب من �إد�رة �ل�سركة �لقيام بتقدير�ت و�جتهاد�ت توؤثر يف مبالغ �ملوجود�ت 

و�ملطلوبات و�لإف�ساح عن �للتز�مات �ملحتملة. كما �ن هذه �لتقدير�ت و�لجتهاد�ت توؤثر يف �لإير�د�ت و�مل�ساريف و�ملخ�س�سات وكذلك يف 

�لتغري�ت �لقيمة �لعادلة و�لتي تظهر يف قائمة �لدخل �ل�سامل �ملوحدة و�سمن حقوق �مللكية �ملوحدة . وب�سكل خا�س يتطلب من �إد�رة �ل�سركة 

�إ�سد�ر �أحكام و�جتهاد�ت هامة لتقدير مبالغ �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية و�أوقاتها. �إن �لتقدير�ت �ملذكورة مبنية بال�سرورة على فر�سيات 

وعو�مل متعددة لها درجات متفاوتة من �لتقدير وعدم �لتيقن و�ن �لنتائج �لفعلية قد تختلف عن �لتقدير�ت وذلك نتيجة �لتغري�ت �لناجمة 

عن �أو�ساع وظروف تلك �لتقدير�ت يف �مل�ستقبل.

نعتقد باأن �لتقدير�ت �ملتبعة �سمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة معقولة ومف�سلة على �لنحو �لتايل :

يتم تكوين خم�س�س لقاء �لذمم �ملدينة �عتماد� على �أ�س�س وفر�سيات معتمدة من قبل �إد�رة �ل�سركـة لتقدير �ملخ�س�س �لو�جب تكوينه   -

مبوجب متطلبات �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية.

�ملالية ويتم �حت�ساب  للتقارير  �لدولية  �ملالية مبا يخ�سها من نفقة �سريبة �لدخل وفقا لالأنظمة و�لقو�نني و�ملعايري  �ل�سنة  يتم حتميل    -

و�ثبات �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ل�سريبية �ملوؤجلة وخم�س�س �ل�سريبة �لالزم .

�لإنتاجية لالأ�سول �مللمو�سة وغري ملمو�سة ب�سكل دوري لغايات �حت�ساب �ل�ستهالكات و�لطفاء�ت  باإعادة تقدير �لأعمار  �لإد�رة  تقوم    -

�ل�سنوية �عتماد� على �حلالة �لعامة لتلك �لأ�سول وتقدير�ت �لأعمار �لإنتاجية �ملتوقعة يف �مل�ستقبل ، ويتم �خذ خ�سارة �لتدين يف قائمة 

�لدخل �ملوحدة .

يتم تكوين خم�س�س لقاء �لق�سايا �ملقامة على �ل�سركة �عتماد� على در��سة قانونية معدة من قبل حمامي �ل�سركة و�لتي مبوجبها يتم   -

حتديد �ملخاطر �ملحتمـل حدوثها يف �مل�ستقبل ، ويعاد �لنظر يف تلك �لدر��سات ب�سكـل دوري .

تقوم �لإد�رة مبر�جعة دورية للموجود�ت �ملالية و�لتي تظهر بالكلفة لتقدير �أي تدين يف قيمتها ويتم �أخذ هذ� �لتدين يف قائمة �لدخل   -

�ملوحدة لل�سنة . 

م�ستويات �لقيمة �لعادلة : يتم حتديد �لإف�ساح عن م�ستوى ت�سل�سل �لقيمة �لعادلة �لذي ت�سنف مقايي�س �لقيمة �لعادلة كاملة وكما يتم    -

ف�سل قيا�سات �لقيمة �لعادلة وفقًا للم�ستويات �ملحددة يف �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية. ميثل �لفرق بني �مل�ستوى 2 و�مل�ستوى 3 ملقايي�س 

�لقيمة �لعادلة تقييم ما �إذ� كانت �ملعلومات �أو �ملدخالت ميكن مالحظتها ومدى �أهمية �ملعلومات �لتي ل ميكن مالحظتها مما يتطلب 

و�سع �أحكام وحتليل دقيق للمدخالت �مل�ستخدمة لقيا�س �لقيمة �لعادلة مبا يف ذلك �لأخذ بالعتبار كافة �لعو�مل �لتي تخ�س �لأ�سل �أو 

�للتز�م .

5 - تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 

اأ  -  معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها اأثر جوهري على القوائم املالية:

تــم �تبـاع معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة �لتالية يف �عد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سركة، و�لتي مل توؤثر ب�سكل جوهري 

للمعامــالت  �ملحا�سبيـــة  �ملعاجلــة  على  تاأثري  لها  يكون  قد  باأنه  علمًا   ، �ملوحدة  �ملاليـــة  �لقو�ئم  يف  �لو�ردة  و�لف�ساحات  �ملبالغ  على 

و�لرتتيبات �مل�ستقبليـة:

و�ملطلوبات  �ملالية  �ملوجود�ت  بني  بالتقا�س  �ملتعلقة  �ملتطلبات  �لتعديالت  هذه  تو�سح 

نف�س  و�لت�سوية يف  �لتحقق  للتقا�س،  �مللزمة  �لقانونية  �ملالية، وحتديد� معنى �حلقوق 

�لوقت.

رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  معيار  على  �لتعديالت 

بني  �لتقا�س   – �ملالية  �لدو�ت  عر�س   :)32(

�ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية.

تلغي هذه �لتعديالت متطلبات �لف�ساح عن �ملبلغ �لقابل لال�سرتد�د لوحدة توليد �لنقد 

و�لتي وزعت �ل�سهرة �و �ملوجود�ت غري �مللمو�سة ذ�ت �لعمر �لزمني غري �ملحدد بناء� 

عليها يف حالة عدم وجود تدين �أو عدم ��ستعادة قيمة �لتدين لوحدة توليد �لنقد �ملتعلقة 

بها. كما قدمت هذه �لتعديالت متطلبات �إف�ساح �إ�سافية و�لتي تكون مالئمة عندما 

�لعادلة  بالقيمة  يقا�س  �لنقد  توليد  لوحدة  �و  لالأ�سل  لال�سرتد�د  �لقابل  �ملبلغ  يكون 

مطروحا منه تكاليف �ل�ستبعاد.

رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  معيار  على  �لتعديالت 

)36(: �لتدين يف �ملوجود�ت – �لف�ساحات حول 

�ملبلغ �لقابل لال�سرتد�د للموجود�ت غري �ملالية. 

عندما  �لتحوط  حما�سبة  عن  �لتوقف  متطلبات  من  للتخفيف  �لتعديالت  هذه  جاءت 

تكون �مل�ستقة �ملالية و�ملحددة كاأد�ة حتوط قد مت ��ستبد�لها �سمن ظروف معينة، كما 

�أي تغري يف �لقيمة �لعادلة للم�ستقة �ملالية �ملحددة كاأد�ة  �أن  و�سحت هذه �لتعديالت 

فعالية  وقيا�س  تقييم  عند  �لعتبار  بعني  يوؤخذ  �ن  يجب  �لتبادل  عن  �لنا�سئ  حتوط 

�لتحوط.

رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  معيار  على  �لتعديالت 

و�لقيا�س  �لعرت�ف  �ملالية:  �لأدو�ت   :)39(

-تبادل �مل�ستقات وحما�سبة �لتحوط.

بتعريف   )10( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار  على  �حلا�سلة  �لتعديالت  تتعلق 

�ملن�ساآت �ل�ستثمارية، وتتطلب تلك �لتعديالت من �ملن�ساآت �لتي ينطبق عليها تعريف 

وفقا  بها  و�لعرت�ف  لها  �لتابعة  �ل�سركات  �عمال  توحيد  عدم  �ل�ستثمارية  �ملن�ساآت 

و�ملوحدة.   �ملنف�سلة  �ملالية  قو�ئمها  يف  و�خل�سائر  �لأرباح  خالل  من  �لعادلة  للقيمة 

ونتيجة لذلك مت �إ�سافة بع�س �لتعديالت على �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )12( 

لتلك  �جلديدة  �لف�ساح  مبتطلبات  للتعريف   )27( رقم  �لدويل  �ملحا�سبي  و�ملعيار 

�ملن�ساآت �ل�ستثمارية.

�ملالية  للتقارير  �لدولية  �ملعايري  �لتعديالت على 

�ملوحدة  �ملالية  -�لقو�ئم   )12( و   )10( �أرقام 

�لأخرى  �ملن�ساآت  يف  �حل�س�س  عن  و�لإف�ساح 

�لقو�ئم   :)27( رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  ومعيار 

�ملالية �ملنف�سلة و�ملتعلقة باملن�ساآت �ل�ستثمارية.
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�أول متوز 2014 باملعايري  و�ملتعلقة   2012-2010 �لعو�م  يف  �ل�سادرة  �ملالية  للتقارير  �لدولية  �ملعايري  على  حت�سينات 

�لدولية للتقارير �ملالية �رقام )2( و )3( و )8( و )13( ومعايري �ملحا�سبة �لدولية �رقام )16( و )24( 

و )38(.

�أول متوز 2014 حت�سينات على �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �ل�سادرة يف �لعو�م 2011-2013 و�ملتعلقة باملعايري �لدولية 

للتقارير �ملالية �رقام )1( و)3( و)13( ومعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم )40(.

�أول متوز 2014 مب�ساهمة  �لعرت�ف  كيفية  تو�سح  �ملوظفني  منافع   :)19( رقــم  �لدويل  �ملحا�سبة  معيار  على  �لتعديالت 

�ملوظفني �و �لأطر�ف �خلارجية �ملرتبطة باخلدمة من حيث توزيعها على مدة �خلدمة.

تتوقع �إد�رة �ل�سركة �أن يتم تطبيق �ملعايري �ملبينة �أعاله يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة عند تاريخ �سريان كل منها دون �أن حتدث هذه �ملعايري 

�أي �أثر جوهري على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سركة با�ستثناء تطبيق �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )15( و�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية 

رقم )9( ، حيث تتوقع �لد�رة �ن يتم تطبيقهما يف �لقو�ئم �ملالية لل�سركة خالل �لفرت�ت �ملالية �لذي تبد�أ يف �أو بعد �لول من كانون �لثاين 

2017 و�لول من كانون �لثاين 2018 على �لتو�يل ، علما باأنه قد يكون لهما �ثر جوهري على �ملبالغ و�لف�ساحات �لو�ردة يف �لقو�ئم �ملالية 

�ملوحدة و�ملتعلقة بالير�د�ت من �لعقود مع �لعمالء و�ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية لل�سركة ، �ل �نه من غري �لعملي �ن يتم تقدير �ثر تطبيق ذلك 

يف �لوقت �حلايل ب�سكل معقول حلني قيام �لد�رة با�ستكمال �لدر��سة �لتف�سيلية لتطبيق هاذين �ملعيارين على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سركة.

6 - نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

 �إن �لود�ئع لأجل مربوطة �سهريًا ومبعدل فائدة )1%( �سنويًا .
*

7 - ذمم مدينة و�صيكات بر�صم التح�صيل –  بال�صايف

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

 ميتد ��ستحقاق �ل�سيكات بر�سم �لتح�سيل حتى نهاية �لعام 2015 .
*

ب - معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �صارية املفعول بعد:

�أدناه �ل�سادرة و�جلاهزة للتطبيق �ملبكر لكن غري  للتقارير �ملالية �جلديدة و�ملعدلة �لو�ردة  مل تقم �ل�سركة بتطبيق �ملعايري �لدولية 

�سارية �ملفعول بعد:

�لتي  �ملالية  لل�سنو�ت  �ملفعول  �سارية 

تبد�أ يف �أو بعد

�أول كانون �لثاين 2017 �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )15(: �لإير�د�ت من �لعقود مع �لعمالء.

�لدويل  �ملعيار  تطبيق  يتم  عندما 

للتقارير �ملالية رقم )9( لأول مرة

بالتطبيق  �ملتعلقة  �لف�ساحات  �ملالية:  �لأدو�ت   :)7( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار  على  �لتعديالت 

�لأويل للمعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )9(.

�لدويل  �ملعيار  تطبيق  يتم  عندما 

للتقارير �ملالية رقم )9( لأول مرة

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )7(: �لف�ساحات �لإ�سافية حما�سبة �لتحوط )و�لتعديالت �لالحقة( 

و�لناجتة عن �جلزء �ملتعلق مبحا�سبة �لتحوط يف �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )9(.

�أول كانون �لثاين 2018 �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )9(: �لأدو�ت �ملالية )2014(: �سدرت �لن�سخة �لنهائية لهذ� �ملعيار يف 

�سهر متوز 2014 وطرحت ما يلي:

• ت�سنيف جديد لأدو�ت �لدين �ملحتفظ بها بغر�س حت�سيل �لتدفقات �لنقدية �ملتعاقد عليها مع �إمكانية 	

�لبيع، حيث يتم ت�سنيفها �سمن �ملوجود�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لخر.

• ثالثة 	 خالل  من  وذلك  �ملالية  �ملوجود�ت  تدين  خ�سارة  لحت�ساب  �ملتوقعة  �خل�سارة  منوذج  تطبيق 

مر�حل تبد�أ بتحديد خ�سارة �لتدين �ملتوقعة خالل �لثني ع�سر �سهر� �لتالية لتاريخ �لعرت�ف �ملبدئي 

�لئتمانية  �لت�سهيالت  خماطر  زيادة  حال  يف  �لتدين  خ�سارة  حتديد  ثم  ومن  �لئتمانية  بالت�سهيالت 

ب�سكل جوهري وقبل �ن ت�سبح هذه �لت�سهيالت غري عاملة و�ملرحلة �لأخرية عندما ت�سبح �لت�سهيالت 

�لئتمانية غري عاملة ب�سكل فعلي.

�أول كانون �لثاين 2016 �لتعديالت على �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )11( : حما�سبة �سر�ء �حل�س�س يف �لعمليات �مل�سرتكة.

�أول كانون �لثاين 2016 �لتعديالت على معيار �ملحا�سبة �لدويل رقــم )16( ومعيار �ملحا�سبة �لدويل رقــم )38(: تو�سيح للطرق 

�ملحا�سبية �ملقبولة لال�ستهالك و�لإطفاء.

�أول كانون �لثاين 2016  – �لزر�عة   :)41( رقــم  �لدويل  �ملحا�سبة  ومعيار   )16( رقــم  �لدويل  �ملحا�سبة  معيار  على  �لتعديالت 

�لنباتات �ملنتجة.

�أول كانون �لثاين 2016 �لتعديالت على �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )10( ومعيار �ملحا�سبة �لدويل رقــم )28(: �لأرباح 

��ستثمار�ته  �و  �لتابعة  و�سركاته  �مل�ستثمر  بني  بها  �مل�ساهمة  �و  �لأ�سول  بيع  عن  �لناجمة  �خل�سائر  �و 

�مل�سرتكة.

�أول كانون �لثاين 2016 يف  �ل�ستثمار�ت  عن  باملحا�سبة  للمن�ساآت  �ل�سماح   :)27( رقــم  �لدويل  �ملحا�سبة  معيار  على  �لتعديالت 

�ملالية  للتقارير  �لدويل  للمعيار  وفقا  بالكلفة  �ما  �لزميلة  و�ل�سركات  �مل�سرتكة  �مل�ساريع  �لتابعة،  �ل�سركات 

رقم )9( �و با�ستخد�م طريقة حقوق �مللكية يف �لقو�ئم �ملالية �ملنف�سلة.    

�أول كانون �لثاين 2016 ومعيار   )12( رقــم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  و�ملعيار   )10( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار  على  �لتعديالت 

�ملحا�سبة �لدويل رقــم )28(: �جلو�نب �خلا�سة بتطبيق �ل�ستثناء من �لتوحيد يف �ل�سركات �ل�ستثمارية.

�أول كانون �لثاين 2016 �لذين  �ملالية  �لقو�ئم  معدي  تو�جه  �لتي  �ملعوقات   :)1( رقــم  �لدويل  �ملحا�سبة  معيار  على  �لتعديالت 

ي�ستخدمون تقدير�تهم عند �عد�د �لتقارير �ملالية �خلا�سة بهم.

�أول كانون �لثاين 2016  حت�سينات على �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �ل�سادرة يف �لعو�م 2014-2012.
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8 - ب�صاعة –  بال�صايف

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

    كما يرد يف �لي�ساح )19( ، ت�سمل �لب�ساعة �سيار�ت مرهونة ل�سالح بنوك مقابل �حل�سول على قرو�س جتارية . 
*

  متثل �حلركة على خم�س�س ب�ساعة بطيئة �حلركة ما يلي :
* *

9 - موجودات مالية للمتاجرة

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

- متثل �حلركة على خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها ما يلي :

�ملالية  �أجل تخفيف خطر �خل�سائر  ، وذلك من  �ل�سوق  �إئتمانيًا وذ�ت �سمعة جيدة يف  �أطر�ف موؤهلة  �لتعامل مع  �ل�سركة �سيا�سة  تتبع    -

�لناجتة عن عدم �لوفاء بالإلتز�مات ، وتقوم �ل�سركة باأخذ خم�س�س للذمم �ملدينة �لتي ل يتم حت�سيلها لأكرث من 365 يوم ، حيث بلغت 

قيمة �لذمم �ملدينة �لتي ل يوجد تدين يف قيمتها 48.739.401 دولر �أمريكي كما يف 31 دي�سمرب 2014 )53.079.720 دولر �أمريكي 

كما يف 31 دي�سمرب 2013( ، وفيما يلي بيان �لذمم �ملدينة و�لتي ل يوجد تدين يف قيمتها :

هذ� ويبلغ ر�سيد �لــذمم �ملدينة م�ستحقة �ل�سد�د ويوجد تدين يف قيمتها 3.143.361 دولر �أمريكـــي كما يف 31 دي�سمرب 2014 )3.998.747 

دولر �أمريكي كما يف 31 دي�سمرب 2013( .

- ت�سمل هذه �لذمم مبالــغ م�ستحقة من قبــل �ل�سلطة �لفل�سطينية بحو�يل 21/4 مليون دولر �أمريكــي .
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12- موجودات مالية متوفرة للبيع

 يتكون هذ� �لبند مما يلي :

  �إن معظم �لأ�سهم مرهونة لقاء ت�سهيالت بنكية كما يرد يف �لإي�ساح رقم )19( وتت�سمن 702.460 �سهم حمجوزة لقاء ع�سوية جمل�س 
*

�لد�رة .

مت خالل �لعام 2013 قيد م�سروف تدين مقابل هذه �ملوجود�ت مببلغ 158 �لف دولر �أمريكي .    
* *

13- اإ�صتثمار يف اأرا�صي 

بلغت �لقيمة �لعادلة لهذه �لأر��سي 1.371.240 دولر �أمريكي كما يف 31 دي�سمبـــر 2013، علمًا باأن هذه �لأر��سي مرهونة لبع�س �لبنوك  -

لقاء ت�سهيالت �إئتمانية .

14-  موجودات غري ملمو�صة - بال�صايف

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

نتجت �ل�سهرة عن قيام �ل�سركة ب�سر�ء �أ�سهم بقيمة تفوق �لقيمة �لدفرتية لل�سهم يف بع�س �سركاتها �لتابعة و�لتي تظهر بال�سايف بقيمة   
*

5.635.021 دولر �مريكي بعد قيد خم�س�س للتدين مببلغ 6.934.699 دولر �أمريكي خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة .

تابعة(  )�سركة  �لغذ�ئية  لل�سناعات  �سنيورة  ل�سركة  �ملتميزة  �لأغذية  �سركة  من  �مل�سرت�ة  �لتجارية  �لعالمات  قيمة  �لبند  هذ�  ميثل   
* *

بالإ�سافة �إىل ر�سوم نقل ملكيتها .

10- اأر�صدة مدينة اأخرى 

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

11- �صيكات بر�صم التح�صيل طويلة الأجل

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

ميتد ��ستحقاق �ل�سيكات بر�سم �لتح�سيل طويلة �لجل لغاية دي�سمرب 2019 .  -
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16-  م�صاريع حتت التنفيذ 15- ممتلكات ومعدات 

ميثل هذ� �لبند تكلفة �لأعمال �ملتعلقة باإن�ساء وجتهيز مباين �لإنتاج ومباين �لإد�رة و كذلك �لتحديث على �خلطوط �لإنتاجية �ملختلفة لدى 

�ل�سركـات �لتابعـة �ملمثلة بال�سركة �لوطنية ل�سناعة �لأملنيوم و�لربوفيالت و�سركة �سنيورة لل�سناعات �لغذ�ئية و�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية 

ملر�كز �لت�سوق �لتي كانت غري مكتملة كما يف 31 دي�سمرب 2014 و2013. 

- متثل �حلركة على �مل�ساريع حتت �لتنفيذ ما يلي :

17 -  اأوراق دفع ت�صتحق خالل عام

  ميثل هذ� �لبند ت�سهيالت �أور�ق دفع ممنوحة لل�سركات �لتالية :

18 -  �صندات قر�س

20 مليون  2012 باإ�سد�ر �سند�ت قر�س بقيمة ��سمية �إجمالية مقد�رها  قامت �ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية لال�ستثمار خالل �سهر فرب�ير 

دولر �أمريكي ، �لقيمة �لأ�سمية لكل �سند منها 10 �آلف دولر �أمريكي ، تاريخ �إ�سد�رها 31 يناير 2012 و�إ�ستحقاقها 31 يناير 2017 ، و�سعر 

�لفائدة �ملحت�سب على �ل�سند�ت 5.5% �سنويًا ثابت لالأ�سهر �لـ 30 �لأوىل و�سعر فائدة 6 �أ�سهر LIBOR + 2.5% لالأ�سهر �لـ 30 �ملتبقية من 

عمر �ل�سند�ت على �أن ل يقل �سعر �لفائدة عن 5.5%  ، ويتم �إحت�ساب دفعات �لفائدة على 360 يومًا وتدفع كل �ستة �أ�سهر من تاريخ �لإ�سد�ر ، 

علمًا باأنه يحق لل�سركة �مل�سدرة �إطفاء ما قيمته مليون دولر �مريكي وم�ساعفاته من �لأ�سناد �مل�سدرة قبل تاريخ ��ستحقاقها ، وب�سعر �إطفاء 

101%  من �لقيمة �لأ�سمية لل�سند�ت �ملنوي �إطفائها .

�إن �لقيمة �لإ�سمية �لإجمالية ل�سند�ت �لقر�س م�سمونة مبوجب رهونات من �لدرجة �لأوىل مبا ل يقل ن�سبته عن 125%  من �لقيمة �لإ�سمية 

لل�سند�ت وتت�سمن هذه �لرهونات �أ�سهم وقطع �أر��سي .
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19 - القرو�س: 

�إن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي  : �أ. 

ب -  يبني اجلدول التايل املعلومات العامة حول هذه القرو�س:
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20- اأر�صدة دائنة اأخرى

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

  ميثل هذ� �لبند �لدفعات �لنقدية �ملقدمة من حقوق غري �مل�سيطرين لزيادة ر�أ�س مال �سركة و�سط وغرب �فريقيا للوكالت �لتجارية ، علما 
*

باأنه قد مت ��ستكمال �جر�ء�ت �لزيادة يف ر�أ�س مال �ل�سركة �لتابعة يف بد�ية �لعام 2015. 

 ي�سمل هذ� �لبند 824.071 دولر �أمريكي يعود لل�سركة �لفل�سطينية لل�سيار�ت .
* *

21- �صيكات موؤجلة الدفع

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

ميتد ��ستحقاق �ل�سيكات حتى نهاية �لعام 2015 .
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ب- يبني �جلدول �لتايل �ملعلومات �لعامة حول �لبنوك �لد�ئنة:

24- خم�ص�س تعوي�س نهاية اخلدمة

يتكون هذا البند من اأر�صدة خم�ص�س تعوي�س نهاية اخلدمة يف ال�صركات التالية :

اإن احلركة احلا�صلة على خم�ص�س تعوي�س نهاية اخلدمة كما يلي :  -
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25 - اإحتياطي اعادة تقييم ممتلكات ومعدات

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

  ال�صركة العربية الفل�صطينية ملراكز الت�صوق
*

مبوجب قر�ر �لهيئة �لعامة لل�سركة يف �جتماعها �ملنعقد بتاريخ 17 �بريل 2006 ، مت �ملو�فقــــة على تقييم �لر�س �ململوكة من قبل �ل�سركة 

و�إظهارها يف �لقو�ئم �ملالية بقيمتها �لعادلة ، مت تقييم �لأر�س بو��سطة خممنني �ثنني معتمدين حيث مت تقييم �سعر �ملرت ما بني 480 

للمتــر �لو�حــد ، وعليـه قــرر جمل�س �د�رة �ل�سركة �عتماد 75% من قيمة �لتقييــم �لأقــل ، وظهر فرق �لتقييم يف  �أمريكي  دولر   500 –
ح�ساب �حتياطي �عادة �لتقييم �لظاهر يف حقوق �مللكية مببلغ 1.771.313 دولر �أمريكي  .

متا�سيًا مع متطلبات �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية فقد �أعيــد تخميــن �لأر�س كمــا فــي 31 دي�سمرب 2008 حيث مت تقييم �سعر �ملرت ما 

بني 660 – 680 دولر �أمريكي للمرت �لو�حد ، وعلى هذ� فقد مت �عتماد 90% من قيمة �لتقييم �لأقل ، مت �جر�ء �ملعاجلة �ملحا�سبية وفق 

ما ي�سمح به معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم )8( حيث مت قيد �أثر �لتغري و�لبالغ 592.299 دولر �أمريكي يف قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مللكية 

�ملوحدة ، وعليه فقد بلغ فرق �لتقييم بتاريخ �لقو�ئم �ملالية و�لظاهرة يف حقوق �مللكية 3.553.540 دولر �أمريكي. وقد قامت �ل�سركة 

�لقيمة �ملقيدة يف �سجالت  �لأر��سي تقارب  �لعادلة لهذه  �لقيمة  �أن  �لإد�رة  ، وبر�أي   2013 31 دي�سمرب  �لأر�س كما يف  باإعادة تخمني 

�ل�سركة وعليه مل يتم عك�س �أثر �لتخمني �لإيجابي على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة .

 ال�صركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت
* *

مبوجب قر�ر �لهيئة �لعامة لل�سركة خالل �لعام 2010 مت �ملو�فقة على تقييم �لأر��سي �ململوكة من قبل �ل�سركة و�إظهارها بالقو�ئم �ملالية 

بقيمتها �لعادلة وظهر فرق �لتقييم يف ح�ساب �حتياطي �عادة �لتقييم �لظاهر يف حقوق �مللكية مببلغ 669.525 دولر �أمريكي . وقد 

قامت �ل�سركة باإعادة تخمني �لأر�س كما يف 31 دي�سمرب 2013 ، وبر�أي �لإد�رة �أن �لقيمة �لعادلة لهذه �لأر��سي تقارب �لقيمة �ملقيدة يف 

�سجالت �ل�سركة وعليه مل يتم عك�س �أثر �لتخمني �لإيجابي على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة .
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27 -  م�صاريف اإدارية وعمومية

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

 ي�سمل هذ� �لبند على م�ساريف متفرقة تعود �أغلبيتها لل�سركة �لفل�سطينية لل�سيار�ت مببلغ 348.129 دولر �أمريكي و�سركة و�سط وغرب 
*

�أمريكي  دولر   468.068 مببلغ   �لت�سوق  ملر�كز  �لفل�سطينية  �لعربية  و�ل�سركة  �أمريكي  دولر   872.708 مببلغ  �لتجارية  للوكالت  �فريقيا 

و�سركات �أخرى .

28 - م�صاريف بيع وتوزيع

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

29 -  اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

يتكون هذ� �لبند مما يلي :
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ب -  خم�ص�س �صريبة الدخل

 �إن �حلركة �حلا�سلة على خم�س�س �سريبة �لدخل هي كما يلي :

ج - م�صروف �صريبة الدخل

متثل �سريبة �لدخل �لظاهرة يف قائمة �لدخل �ملوحدة ما يلي :

- قامت �ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية لال�ستثمار )�ل�سركة �لقاب�سة( باإجر�ء ت�سوية نهائية مع د�ئرة �سريبة �لدخل حتى نهاية �لعام 2010 

يف �لأردن و2013 يف فل�سطني . 

30- )م�صاريف( ايرادات اأخرى - بال�صايف

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

31 - �صريبة الدخل - �صركات تابعة 

موجودات �صريبية موؤجلة اأ - 

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

- مل يتم �حت�ساب موجود�ت �سريبية موؤجلة لبع�س �ل�سركات �لتابعة كونها غري مادية ولعدم تيقن �إد�رة هذه �ل�سركات من �ل�ستفادة 

منها م�ستقباًل وهي :

�سركة �سكاي للدعاية و�لإعالن و�لرتويج و�ل�سركة �لفل�سطينية لقطع �لغيار وخدمات �ملركبات و�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية للتخزين 

و�لتربيد و�سركة م�سنع �أريحا للمياه �ل�سحية و�ملعدنية و�سركة و�سط وغرب �إفريقيا للوكالت �لتجارية . 

�إن �حلركة على ح�ساب �ملوجود�ت �ل�سريبية �ملوؤجلة هي كما يلي :
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- يبني �جلدول �لتايل �لو�سع �ل�سريبي لل�سركات �لتابعة :

خمال�صة نهائية لغاية العاما�صم ال�صركة

2011�سركة يونيبال للتجارة �لعامة

2013�سركة �سكاي للدعاية و�لعالن و�لرتويج

2013�سركة �لتوريد�ت و�خلدمات �لطبية 

2013�ل�سركة �لوطنية ل�سناعة �لملنيوم و�لربوفيالت

2011�ل�سركة �لفل�سطينية لل�سيار�ت

2005�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية للتخزين و�لتربيد

2011�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية ملر�كز �لت�سوق

 �سركة �سنيورة لل�سناعات �لغذ�ئية )�لأردن – فل�سطني(
*
 2011 باإ�ستثناء 2008 

�إعفاء �سريبي حتى 2003�سركة م�سنع �ريحا للمياه �ل�سحية و�ملعدنية 

مت ت�سفيتها ب�سكل نهائي�ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية لقطع �لغيار وخدمات �ملركبات

�لتمييز حول  وقد �سدر قر�ر حمكمة   2008 �لعام   �أردين عن  دينار   531.031 �ملبيعات مببلغ  و  �لدخل  د�ئرة  قبل   هناك مطالبات من 
*

�لق�سية �ملقامة عن �سريبة دخل �لعام 2008 و �ملت�سمن نق�س قر�ر حمكمة ��ستناف �ل�سريبة ل�سالح �ل�سركة و�عادة �لأور�ق �ىل حمكمة 

�ل�ستئناف، وما ز�لت �لق�سية منظورة �أمام حمكمة �ل�سئناف. وبر�أي �مل�ست�سار �ل�سريبي و�إد�رة �ل�سركة فاإن �ملخ�س�سات �ملر�سودة كافية 

ملو�جهة �أية �لتز�مات قد تطر�أ من جر�ء هذه �ملطالبـــات حيث �أن �ل�سركة قامت بر�سد كامل �ملخ�س�س �ملطالب به من قبل د�ئرة �سريبة 

�لدخل و�ملبيعات من مبد�أ �حليطة و�حلذر .

هذ� وبر�أي �لإد�رة �ن �ملخ�س�سات �ملاأخوذة كما يف 31 دي�سمرب 2014 كافية ملو�جهة �للتز�مات �ل�سريبية.

2012 من �لهيئة �لعامة لت�سجيع �ل�ستثمار على �عفاء كامل من  9 فرب�ير  – فل�سطني بتاريخ  ح�سلت �سركة �سنيورة لل�سناعات �لغذ�ئية 

�سريبة �لدخل ملدة خم�س �سنو�ت �عتبار� من �أول يناير 2010 و لغاية 31 دي�سمرب 2014 و على �عفاء ��سمي مقد�ره 50% من �سريبة �لدخل 

ملدة 12 عام �بتد�ًء من �أول يناير 2015 و لغاية 31 دي�سمرب 2026.

32 - اإلتزامات ممكن اأن تطراأ

كان على �ل�سركة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة �لتز�مات ممكن �أن تطر�أ تفا�سيلها كما يلي :

33- التحليل القطاعي
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34 - الق�صايـــــا

�صركة �صنيورة لل�صناعات الغذائية  اأ  - 

هنالك ق�سايا مقامة على �سركة �سنيورة لل�سناعات �لغذ�ئية – �لأردن بقيمة 197.461 دولر �أمريكي بالإ�سافة �إىل جمموعة من �لق�سايا 

غري حمددة �لقيمة ، وبر�أي �مل�ست�سار �لقانوين و�د�رة �ل�سركة �أنه لن يرتتب على �ل�سركة �أية �لتز�مات لقاء هذه �لق�سايا .

ب - ال�صركة العربية الفل�صطينية ملراكز الت�صوق 

وبر�أي  عمالية  مبطالبات  متمثلة  �أمريكي  دولر   648.944 بقيمة  �لت�سوق  ملر�كز  �لفل�سطينية  �لعربية  �ل�سركة  على  مقامة  ق�سايا  هنالك 

�مل�ست�سار �لقانوين و�د�رة �ل�سركة �نه لن يرتتب على �ل�سركة �أية �لتز�مات لقاء هذه �لدعاوي .

ج  - �صركة م�صنع اأريحا للمياه ال�صحية واملعدنية

خالل �سنة 2008 ، �أقام �مل�ساهم �ملالك لـ 15% من ر�أ�س مال �ل�سركة » �سركة �ملجموعة �لأهلية للتاأمني » ق�سية �سد �ل�سيد علي �لعقاد ب�سفته 

�ل�سخ�سية وب�سفته رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة م�سنع �أريحا للمياه �ل�سحيـــة ، و�سد �ل�سادة �ل�سركة �لعربية �لفل�سطينية لال�ستثمار )�أيبك( 

ب�سفتها م�ساهمة وع�سو جمل�س �إد�رة يف �سركة م�سنع �أريحا للمياه �ل�سحية وميثلها �ل�سيد طارق عمر �لعقاد ، يطالب من خاللها تعوي�سًا 

مقد�ره 511.598 دينار �أردين  ميثل قيمة م�ساهمة �ملدعي يف ر�أ�س مال �ل�سركة حيث �إن �ملدعي يعرت�س على �إد�رة �ل�سركة �لتي �أدت �ىل 

2011 �سدر قر�ر برد �لدعوى �ملقامة �سد �ل�سركة  6 دي�سمرب  ن�سوء �خل�سائر ويعرت�س على �سفقة بيع موجود�ت �ل�سركة �سابقًا و بتاريخ 

ولحًقا لذلك قام �ملدعي باإ�ستئناف �لقر�ر لدى �ملحكمة �ملخت�سة و�سدر قر�ر بتاريخ 3 �أكتوبر 2013 من حمكمة �لأ�ستئناف بقبول مبد�أها 

وعليه تقدم حمامي �ل�سركة بنق�س �سد �لقر�ر�ملذكور .

بر�أي �إد�رة �ل�سركة ، فاإن �ل�سركة تقف على �أر�سية �سلبة يف هذ� �ملجال يف �سوء توثيق كافة �لقر�ر�ت �ملعرت�س عليها لدى مر�قب �ل�سركات .

د  - �صركة يونيبال للتجارة العامة

هنالك ق�سايا مقامة �سد �سركة يونيبال للتجارة �لعامة بقيمة 71.598 دولر �أمريكي متمثلة مبطالبات عمالية وبر�أي �مل�ست�سار �لقانوين 

و�د�رة �ل�سركة �نه لن يرتتب على �ل�سركة �أية �لتز�مات لقاء هـــذه �لدعـــاوي .

هـ  - ال�صركة الوطنية ل�صناعة الملنيوم والربوفيالت

وبر�أي  بطالبات عمالية  �أمريكي متمثلة  88.149 دولر  بقيمة  و�لربوفيالت  �لملنيوم  ل�سناعة  �لوطنية  �ل�سركة  هنالك ق�سايا مقامة �سد 

�مل�ست�سار �لقانوين و�إد�رة �ل�سركة �نه لن يرتتب على �ل�سركة �أية �لتز�مات لقاء هذه �لدعاوي .
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36 - اأر�صدة ومعامالت  مع اأطراف ذات عالقة 

فيما يلي تفا�صيل الأر�صدة واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة : اأ - 

ب - بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع الأخرى لالإدارة التنفيذية العليا لل�صركة القاب�صة وال�صركات التابعة لها ما جمموعه 3.664.751 

دولر اأمريكي للعام 2014 )3.343.179 دولر امريكي للعام 2013( .

37 - اإدارة املخاطر

اأ   - ادارة خماطر را�س املال 

تقوم �ل�سركة باد�رة ر��سمالها للتاأكد من قدرتها على �ل�ستمر�ر وتعظيم �لعائد ل�سحاب �مل�سالح من خالل حتقيق �لتوز�ن �لمثل بني حقوق 

�مللكية و�لدين . كما تقوم �ل�سركة باإد�رة ر�أ�س �ملال وتعديله يف �سوء �لتغري�ت بالإو�ساع �لإقت�سادية. ويتم مر�جعة هيكل ر�أ�س �ملال ب�سكل 

م�ستمر بناء على تو�سيات جمل�س �لإد�رة ومو�فقة �لهيئة �لعامة لل�سركة .

ينب اجلدول التايل ن�صبة املطلوبات اىل حقوق امللكيــــة كما يف 31 دي�صمرب 2014 و2013 :

ب - خماطر ال�صيولة

خماطر �ل�سيولة ، و�لتي تعرف �ي�سًا مبخاطر �لتمويل ، هي �ملخاطر �لتي تتمثل بال�سعوبة �لتي �ستو�جهها �ل�سركة فيما يتعلق بتوفري �لمو�ل 

�لالزمة للوفاء باللتز�مات وتقوم �ل�سركة باد�رة خماطر �ل�سيولة عن طريق �حلفاظ على �إحتياطيات وت�سهيالت بنكية و�لرقابة �مل�ستمرة 

للتدفقات �لنقدية �لفعلية و�ملتنباأة ومو�ءمة ��ستحقاقات �ملوجود�ت �ملالية مع �ملطلوبات �ملالية . كما �أن جزء من �أمو�ل �ل�سركة م�ستثمرة 

باأر�سدة لدى �لبنوك وموجود�ت مالية للمتاجرة و�لذمم �ملدينة و�ل�سيكات بر�سم �لتح�سيل وهي جاهزة للوفاء مبتطلبات �لتمويل ق�سرية 

ومتو�سطة �لأجل و�إد�رة �ل�سيولة .
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�إن و�سع �ل�سيولة يف �ل�سركة كما يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة كان كما يلي :

ج - خماطر الإئتمان

�ل�سركة  وتتبع  هذ�   . لل�سركة  خ�سائر  ي�سبب  �لتعاقدية مما  بالتز�ماته  بالوفاء  �لآخر  �لطرف  �إخفاق  تتعلق مبخاطر  �لإئتمان  خماطر 

�سيا�سة �لتعامل مع �أطر�ف موؤهلة �إئتمانيًا بالإ�سافة للح�سول على �سمانات كافية حيثما كان ذلك منا�سبًا ، وذلك من �أجل تخفيف خطر 

�خل�سائر �ملالية �لناجمة عن عدم �لوفاء بالإلتز�مات .

كما �أن موجود�ت �ل�سركة �ملالية و�لتي تتكون ب�سكل �أ�سا�سي من �لذمم �ملدينة ، �ل�سيكات بر�سم �لتح�سيل ، و�لنقد وما يف حكمه ل متثل 

تركز هام ملخاطر �لإئتمان كما �أن �ملدينون منت�سرين ب�سكل و��سع بني ت�سنيفات �لعمالء ومناطقهم �جلغر�فية كما ويتم �ملحافظة على 

رقابة �إئتمانية �سارمة حيث يتم مر�قبة حدود �لإئتمان لكل عميل على حدى ب�سكل م�ستمر .

هذ� ول تتبع �ل�سركة �أي �سيا�سة للح�سول على �سمانات مقابل �لذمم �ملدينة ، وعليه تعترب �لذمم �ملدينة غري م�سمونة.

د  -  خماطر العمالت الأجنبية

�ن خطر �لعملة هو ذلك �خلطر �ملتعلق بالتغري يف قيمة �لأد�ة �ملالية نتيجة للتغري�ت باأ�سعار �سرف �لعملة �لأجنبية .

كما �ن �لعمالت �لرئي�سية لل�سركة بالعمالت �لأجنبية هي بالدينار ، بال�سيقل و�ليورو .  و�ن �لقيم �لدفرتية للموجود�ت �لنقدية و�ملطلوبات 

�لنقدية بالعمالت �لأجنبية لل�سركة كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة هي كما يلي :

�إن حتليل �حل�سا�سية للح�سابات �ملعر�سة ملخاطر �لتغري يف �سعر �ل�سرف ح�سب نوع �لعملة للعامني 2014 و2013 و�لتي توؤثر على قائمة �لدخل 

وحقوق �مللكية هي كما يلي :

هذ� وتعتقد �د�رة �ل�سركة �نه ل يوجد خماطر ناجتة مقابل �لدولر �لمريكي وذلك عن �لتغري يف �سعر �سرف �لدينار �لردين مقابل �لدولر 

�لمريكي كون �ن �لدينار �لأردين مربوط بالدولر �لأمريكي .

هـ -   خماطر �صعر الفائدة

خماطر �سعر �لفائدة هي �ملخاطر �ملتعلقة بالتغري بقيمة �لأد�ة �ملالية نتيجة للتغري�ت مبعدلت �لفائدة �ل�سوقية.

تقوم �ل�سركة باإد�رة تعر�سها ملخاطر �سعر �لفائدة ب�سكل م�ستمر ، ويتم تقييم �خليار�ت �ملختلفة مثل �إعادة �لتمويل وجتديد �ملر�كز �حلالية 

و�لتمويل �لبديل .

هذ� ويتم حتديد حتاليل �حل�سا�سية �أدناه وفقًا للتعر�س لأ�سعار �لفائدة �ملتعلقة بالقرو�س �لبنكية و�لبنوك �لد�ئنة و�ل�سند�ت و�ور�ق �لدفع 

بتاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة  كما �أعد �لتحليل على فر�س �أن مبلغ �لإلتز�م �لقائم بتاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة كان قائمًا طو�ل �لعام ، ويتم 

�إ�ستخد�م زيادة �أو نق�س مبقد�ر )1%( و�لتي متثل تقيم �إد�رة �ل�سركة للتغري �ملحتمل و�ملقبول مبعدلت �لفائدة .
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و-  خماطر اأ�صعار ال�صهم

�ل�سركة على �د�رة هذه �ملخاطر عن طريق  .  وتعمل  �لعادلة لال�ستثمار�ت يف �لأ�سهم  �لقيمة  �لتغري يف  ��سعار �ل�سهم عند  تنتج خماطر 

تنويع �ل�ستثمار�ت يف عدة مناطق جغر�فية وقطاعات �قت�سادية و�إن معظم �إ�ستثمار�ت �ل�سركة غري مدرجة يف �لأ�سو�ق �ملالية و�إن حتليل 

�حل�سا�سية �أدناه يعود لالإ�ستثمار�ت �ملدرجة يف بور�سة فل�سطني .

ز  -  خماطر الحتالل وال�صيادة

خماطر �لحتالل و�ل�سيادة تتعلق باملخاطر �لتي تتعر�س لها مناطق �ل�سلطة �لفل�سطينية من عمليات �جتياح و�أعمال عنف ب�سبب �لأو�ساع 

�ل�سائدة هناك وما يتبعها من �جر�ء�ت وحظر للتجو�ل وتعليق لالأعمال يف تلك �ملناطق وكون �ن معظم �عمال �ل�سركات �لتابعة لل�سركة 

�لعربية �لفل�سطينية لال�سثتمار )�ل�سركة �لقاب�سة( موجودة يف مناطق �ل�سلطة �لفل�سطينية فهي معر�سة لتلك �ملخاطر .

هذ� وتتبع �ل�سركات �لتابعة لل�سركة �لعربية �لفل�سطينية لال�ستثمار )�ل�سركة �لقاب�سة( و�إد�ر�تها �سيا�سات تعمل على تخفيف خطر �لتعر�س 

ملثل تلك �ملخاطر وذلك من �أجل تخفيف خطر �خل�سائر �ملالية �لناجمة عنها وذلك من خالل توزيع �ملن�ساآت وم�ستودعاتها ومناطق �لتوزيع 

على جميع �ملناطق �لتابعة لل�سلطة �لفل�سطينية ، و�إن جميع من�ساآت �ل�سركات �لتابعة �ملوجودة يف تلك �ملناطق مغطية ببو�ل�س تاأمني �سد 

كافة �ملخاطر .  

38- ح�صة ال�صهم من الربح لل�صنة

- مت �حت�ساب �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم حل�سة �ل�سهم من �لربح �ملخف�س للفرتة �لعائد مل�ساهمي �ل�سركة بناءً� على عدد �لأ�سهم �مل�سرح 

بها لل�سنتني �ملنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2014 و2013 حيث مت �عادة �حت�ساب �أرقام �ملقارنة وفقا ملعدل ر�أ�س �ملال بعد �لزيادة بتوزيع �أ�سهم 

جمانية وفقا ملتطلبات معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم )33( .
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