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 20عام ًا 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.
وانعكست آليات عمل أيبك المبنية على تراكم الخبرات وفهم سوق األعمال واإلقتصاد في تحقيق عوائد مالية
مجزية وتحقيق إضافة قيمة ونوعية أليبك وشركاتها التابعة ومساهميها والمجتمعات التي تعمل بها.
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الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار -أيبك
فل�سطني

معلومات االتصال

رام اهلل  ،املا�صيون ،مبنى باديكو هاو�س ،الطابق ال�ساد�س
�ص.ب ،2396 .رام اهلل ،فل�سطني
هاتف+970 2 297 7040 :
فاك�س+970 2 297 7044 :
www.apic.ps

الأردن

�شارع مكة ،بناية رقم  ،145مكتب رقم 301
�ص.ب 941489 .عمـان 11194 ،الأردن
هاتف+962 6 556 2910 :
فاك�س+962 6 556 2915 :
apic@apic.com.jo

الشركات التابعة

ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت
www.napco.ps

�ص.ب ،178 .نابل�س – فل�سطني
هاتف+970 9 234 7222 :
فاك�س+970 9 234 7616 :
بريد �إلكرتوينnapco@napco.ps :

�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية

�شركة يونيبال للتجارة العامة

الأردن

مدينة امللك عبد اهلل الثاين ال�صناعية� ،سحاب
�ص.ب ،191 .عمان  11512اململكة الأردنية الها�شمية
هاتف+962 6 402 3772 :
فاك�س+962 6 402 3773 :
بريد �إلكرتوينinfo@siniorafood.com :

فل�سطني

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

www.msspal.com

�ص .ب ،1909 .رام اهلل -فل�سطني
هاتف+970 2 295 9372 :
فاك�س+970 2 295 9375 :
بريد �إلكرتوينinfo@msspal.com :

www.siniorafood.com

ا ردن

�شركة التوريدات واخلدمات الطبية

�ص.ب ،132 .العيزرية -فل�سطني
هاتف+970 2 796 804 :
فاك�س+970 2 799 088 :
بريد �إلكرتوينinfo@siniorafood.com :

اململكة العربية ال�سعودية

ال�سلي� ،شارع ال�شعبانية – الريا�ض
�ص.ب ،2256 .الريا�ض 11451
هاتف+966 11 244 8424 :
فاك�س+966 11 244 2181 :
بريد �إلكرتوينinfo@siniorafood.com :

ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق
www.bravosupermarket.ps

�ص.ب ،4185 .البرية – فل�سطني
هاتف+970 2 242 8581 :
فاك�س+970 2 242 8582 :
بريد �إلكرتوينinfo@plaza.com :

www.unipalgt.com

�ص.ب ،2190 .رام اهلل – فل�سطني
هاتف+970 2 298 1060 :
فاك�س+970 2 298 1065 :
بريد �إلكرتوينinfo@unipalgt.com :

املخازن الرئي�سية

خلة ال�سخول – �شارع البلدة القدمية -بيتونيا – فل�سطني
هاتف+970 2 290 2288 :
فاك�س+970 2 2 290 2287 :

�شركة يونبيال و�سط وغرب �إفريقيا

�شارع اجلرنال ليمان ،دواال – الكامريون
�ص.ب ،2765 .اكوا
هاتف+2376 3342 7533 :
فاك�س+2376 3342 7534 :

�شركة �سكاي للدعاية والإعالن والعالقات العامة و�إدارة احلدث
www.sky.ps

�ص.ب ،4159 .البرية – فل�سطني
هاتف+970 2 298 6878 :
فاك�س+970 2 298 6879 :
بريد �إلكرتوينinfo@sky-adv.com :

ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

www.hyundai.ps

اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون

اﻟﻐﺎﺑﻮن

�ص.ب ،1919 .رام اهلل – فل�سطني
هاتف+970 2 295 3943 :
فاك�س+970 2 298 0662 :
بريد �إلكرتوينpac@pac-pal.com :
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لمحة عن األداء المالي
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•�إدارج وتداول �سهم �أيبك يف بور�صة فل�سطني بتاريخ � 2آذار .)PEX: APIC( 2014
•رفع ر�أ�س املال املدفوع لأيبك من  50.009.398دوالر �أمريكي اىل  60مليون دوالر �أمريكي من خالل توزيع �أ�سهم جمانية مل�ساهمي
ال�شركة عددها � 9.990.602سهم ( %19.98من ر�أ�س املال امل�سدد).
•مت ت�صنيف الن�شاط على �سهم �أيبك منذ �إدراجها يف � 2آذار � 2014ضمن �أداء �أف�ضل خم�س �شركات يف بور�صة فل�سطني .حيث احتلت �أيبك
املركز اخلام�س من حيث كمية وقيمة الأ�سهم املتداولة؛ م�شكلة  %5.94و  %3.54على التوايل من حجم التداول الكلي يف البور�صة� .أما
من حيث القيمة ال�سوقية فت�شكل �أيبك  %2من القيمة ال�سوقية الكلية للبور�صة حمتلة بذلك املرتبة ال�ساد�سة .فيما كانت ن�سبة دوران �سهم
�أيبك للعام  2014هي  %17.98يف حني بلغت الن�سبة الكلية لكافة ال�شركات املدرجة .%11.08
•مت اختيار �سهم �أيبك �ضمن عينة ال�شركات الداخلة يف احت�ساب م�ؤ�شر القد�س لعام  2015لبور�صة فل�سطني .جاء ذلك نتيجة للتداول
الن�شط ل�سهم �أيبك منذ الإدارج حيث �شملت معايري الت�أهل القيمة ال�سوقية وحجم التداول ومعدل الدوران والربحية وغريها.
•وكاالت وخدمات جديدة
 ت�أ�سي�س “ال�شركة العربية للت�أجري التمويلي” �شركة م�ساهمة خ�صو�صية جديدة تابعة لل�شركة الفل�سطينية لل�سيارات ومتخ�ص�صة
بالت�أجري التمويلي لل�سيارات.
 ح�صول �شركة يونيبال للتجارة العامة على حقوق توزيع وكاالت عاملية/اقليمية Kellogg’s :وطيبة/املراعي م�ضيفة بذلك املزيد من
القيمة اال�سرتاتيجية خلططها التو�سعية.
 �إفتتاح ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات معر�ضها اجلديد ومركز ال�صيانة اخلا�ص ب�سيارات  Jeep, Dodge, Chryslerو  Ramيف
مدينة البرية بفل�سطني.
 ا�ستكمال ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت (نابكو) تنفيذ خط الطالء اخل�شابي والذي يعمل بت�شكيلة متنوعة ومتكاملة
تواكب �أحدث تقنيات هذه ال�صناعة.
 �إن�شاء �شركة �سكاي للدعاية والإعالن والعالقات العامة و�إدارة احلدث دائرة رقمية جديدة لتوفري باقة من اخلدمات االلكرتونية
املتنوعة ومنها �إن�شاء وادارة ال�صفحات االلكرتونية ،ادارة املواقع االجتماعية ،والت�سويق االلكرتوين .كما قامت �سكاي ب�إطالق
اللوحات الرقمية اخلارجية للدعاية والإعالن يف املحافظات واملواقع الرئي�سية يف فل�سطني.
•�شهادات ايزو عاملية
ح�صول �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية يف الأردن وفل�سطني على �شهادات عاملية يف �إدارة �أنظمة ال�سالمـ ــة وال�صح ــة املهنــية
 OHSAS 18001:2007و�إدارة �أنظمة البيئة .ISO14001:2004
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�أعزائي امل�ساهمني،
عملت �أيبك خالل العام  2014يف ظل حتديات اقت�صادية و�سيا�سية حملية واقليمية ب�شكل
عام وحتديات لوج�ستية وادارية يف افريقيا ب�شكل خا�ص والتي ال زالت تواجهها ال�شركة .ففي
فل�سطني ،متثلت �أبرز التحديات يف احلرب اال�سرائيلية على غزة وما نتج عنها من تباطىء
احلركة االقت�صادية وت�أخري مدفوعات احلكومة للموردين من القطاع اخلا�ص مبا فيهم عدد من
�شركات املجموعة .باال�ضافة اىل ذلك ،فان هبوط قيمة ال�شيقل (العملة الرئي�سة املتداولة يف
عمليات ال�شركة يف فل�سطني) مقابل الدوالر االمريكي� ،شكل حتدي ًا ا�ضافي ًا امام �أداء ال�شركة.
وبرغم هذه التحديات ،حافظت جمموعة �أيبك على �أداء م�ستقر يف العام  2014وا�ستطاعت
حتقيق �أرباح �صافية مل�ساهمي ال�شركة بلغت  8.2مليون دوالر �أمريكي يف زيادة طفيفة عن  .2013فيما منت �إيراداتها الكلية بن�سبة
 %20.6لت�صل �إىل  536.2مليون دوالر �أمريكي .كما منت موجوداتها بن�سبة  %5.8لتبلغ  250.91مليون دوالر ،ومنا �صايف حقوق ملكية
م�ساهميها بن�سبة  %11لي�صل �إىل  77.7مليون دوالر �أمريكي.
ومع مطلع مار�س  ،2014مت �إدراج وتداول �سهم �أيبك يف بور�صة فل�سطني .ومع نهاية العام تبو�أ املركز اخلام�س من حيث �أعلى كمية
وقيمة �أ�سهم متداولة ،وباتت �أيبك �ساد�س �أكرب �شركة مدرجة يف البور�صة الفل�سطينية من حيث القيمة ال�سوقية ،ذلك كله �أدى اىل
ت�أهل ال�سهم وان�ضمامه �ضمن عينة ال�شركات امل�شمولة يف احت�ساب م�ؤ�شر القد�س لبور�صة فل�سطني ،رغم تداوله خالل العام بقيم �أقل
من القيمة الدفرتية �أو ال�سعر الذي يعك�س القيمة العادلة لل�سهم مقارنه ب�أداء ال�شركة املايل.
وخالل عام  ،2014مت رفع ر�أ�س املال املدفوع لأيبك من  50مليون دوالر �أمريكي اىل  60مليون دوالر �أمريكي من خالل توزيع �أ�سهم
جمانية مل�ساهمي ال�شركة بن�سبة  %20من ر�أ�س املال امل�سدد.
كما حققت اغلبية �شركات املجموعة �إجنازات وتطورات هامة ،حيث �إفتتحت ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات معر�ض ومركز �صيانة
�سيارات  Jeep, Dodge, Chryslerو  Ramيف مدينة البرية واملجهز ب�أرقى التقنيات احلديثة ،كما �أ�س�ست “ال�شركة العربية للت�أجري
التمويلي” ،لتعطي م�ؤ�شر ًا قوي ًا على ثبات �إلتزام جمموعة �أيبك با�ستمرار اال�ستثمار يف االقت�صاد الفل�سطيني� .أما �شركة يونيبال
للتجارة العامة ،فح�صلت على حقوق توزيع منتجات جديدة يف ال�سوق الفل�سطينية ،ومن �أبرزها  Kellogg’sوطيبة/املراعي .وا�ستمرت
�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية يف الأردن وفل�سطني يف متيزها ب�إتباعها �أحدث انظمة اجلودة وال�سالمة ال�صحية والبيئية ،ومنو
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مبيعاتها وارباحها اىل �أرقام قيا�سية حيث �ساهم ذلك اىل رفع قيمتها ال�سوقية يف �سوق عمان املايل اىل  83.6مليون دوالر يف
نهاية  . 2014ووا�صلت ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق (بالزا) �إ�سرتاتيجية النمو وخطط التو�سع والتفرع ،فبد�أت
يف ا�ستثمار جديد ب�شراء قطعة �أر�ض يف حمافظة نابل�س لإن�شاء الفرع ال�ساد�س لربافو ،والذي �سيكون الأكرب يف فل�سطني ،والذي
يتوقع افتتاحه قبل نهاية العام  .2015كما ا�ستكملت ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت (نابكو) تنفيذ خط الطالء
اخل�شابي والذي �أ�صبح يعمل بت�شكيلة متنوعة ومتكاملة مع نهاية �شهر دي�سمرب  2014لتواكب �أحدث تقنيات هذه ال�صناعة وتفتح
لها �آفاق ًا وا�سعة يف ال�سوق املحلية واخلارجية .وقامت �شركة �سكاي للدعاية والإعالن والعالقات العامة ب�إن�شاء �أو�سع �شبكة
لوحات �إعالنية �إلكرتونية يف املحافظات الفل�سطينية ،كت�أكيد على رياديتها لقطاع الدعاية والإعالن يف فل�سطني.
�أما بالن�سبة للتحديات ،فكان اكربها يف �شركة يونيبال و�سط وغرب �إفريقيا ،حيث واجهنا العديد من التحديات اللوج�ستية
واالدارية وحتديات ال�سوق الأخرى والتي �شكلت عقبات كبرية �أمام تطور �أعمال ال�شركة مما �أدى اىل تراجع م�ستمر يف الأداء
وحتقيق خ�سارة قيا�سية قاربت الـ  4مليون دوالر هناك وا�ستنزاف للموارد املالية لل�شركة .و�سنعمل خالل العام  2015على
التعامل مع التحديات هناك ب�شكل جذري �ضمن خطة حمكمة باذن اهلل.
وعلى �صعيد امل�س�ؤولية االجتماعية ،حافظت املجموعة على دعمها ال �سيما يف جمال التعليم وريادة االعمال وتنمية ال�شباب،
وتقدمي امل�ساعدات االن�سانية ومن �أهمها لإعادة �إعمار غزة.
مع اننا نطمح للأكرث ،ون�سعى لتحقيق م�ستويات �أعلى للأداء ،اال �إنني اقدر هذه االجنازات على م�ستوى املجموعة و�أتقدم بال�شكر
من كادر جمموعة �شركات �أيبك والذي جتاوز عددهم  1460موظف مع نهاية العام  2014وادعوهم لال�ستمرار بجهودهم
لتحقيق اهدافنا للعام .2015
ويف النهاية ،وبالنيابة عن نف�سي وعن زمالئي يف جمل�س �إلإدارة� ،أعرب عن االمتنان الكبري لكم م�ساهمينا ،لثقتكم ودعمكم
امل�ستمر ل�شركتكم.
مع اطيب التحيات
طــارق عم ــر العق ــاد
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ال�سيد ب�سام �أبو ردينة

ع�ضو -ممثل عن �شركة الهدى
القاب�ضة

ال�سيد منري خوري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو -ممثل عن �صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني

ع�ضو -ممثل عن �صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني

ع�ضو -ممثل عن �شركة ال�سعيد

ال�سيد ف�ؤاد قطان

ال�سيد طارق عبا�س

د .مازن ح�سونة

ال�سيد ن�ش�أت امل�صري

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

 444.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو

2013 2014
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 369ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ال�سيد طارق عمر العقاد

ال�سيد خالد الع�سيلي

د� .ضرغام مرعي

ال�سيد عماد قمحية

 390ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

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

 327ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

خالل �إجتماع الهيئة العامة غري العادي يف  29ن�سيان  ،2014مت تعديل عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف النظام الداخلي لأيبك من  9اىل � 10أع�ضاء،
ومن ثم مت انتخاب جمل�س �إدارة جديد بالتزكية خالل اجتماع الهيئة العامة العادي بنف�س اليوم .يف حزيران  ،2014قدم معايل د .حممد م�صطفى
ا�ستقالته من جمل�س الإدارة بعد توليه من�صب وزير االقت�صاد الوطني ومت تعيني ال�سيد عماد قمحية خلف ًا له.

 536.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

مجلس اإلدارة

اﺟﻤﺎﻟﻲ ا ﻳﺮادات ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ

2011 2012

2010

عن أيبك

التأسيس

خطواتنا
االنطالق

خطواتنا

2013-2000

1999-1994

نمو وتط ّور

اليوم
•�شركة مدرجة يف بور�صة فل�سطني
(.)PEX: APIC

1994

•ت�أ�سي�س وت�سجيل ال�شركة يف
جزر العذراء الربيطانية ك�شركة
ا�ستثمارية قاب�ضة خ�صو�صية بر�أ�س
مال  70مليون دوالر �أمريكي.

2000

•ت�أ�سي�س ال�شركة العربية الفل�سطينية
ملراكز الت�سوق ،فل�سطني.
•اال�ستحواذ على �شركة �سكاي للدعاية
والإعالن والعالقات العامة و�إدارة
احلدث ،فل�سطني.

•ر�أ�س املال املدفوع  60مليون دوالر
�أمريكي.

1995

•اال�ستحواذ على ال�شركة الوطنية
ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت،
فل�سطني.

2010

•ت�أ�سي�س �شركة يونيبال و�سط وغرب
�إفريقيا.

•بلغت االيرادات عام 2014
 536.2مليون دوالر �أمريكي.

1996

•اال�ستحواذ على �شركة �سنيورة
لل�صناعات الغذائية ،فل�سطني والأردن
•ت�سجيل �أيبك يف فل�سطني ك�شركة
م�ساهمة خ�صو�صية �أجنبية

2013

•التحول اىل �شركة م�ساهمة عامة.
•بلغت االيرادات  444٫6مليون دوالر
�أمريكي.

•� 8شركات تابعة

1998

•اال�ستحواذ على �شركة يونيبال
للتجارة العامة ،فل�سطني.
•اال�ستحواذ على ال�شركة الفل�سطينية
لل�سيارات ،فل�سطني.
•اال�ستحواذ على �شركة التوريدات
الطبية ،فل�سطني.

•1460موظف يف فل�سطني ،والأردن،
وال�سعودية ،والكامريون واجلابون.

معدل منو�سنوي بن�سبة  %11لاليرادات خالل
الأعوام � 2020-2015سيحقق ا�سرتاتيجية
املليار دوالر

2020

ت�أ�س�ست ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار (�أيبك) مببادرة جمموعة من رجال الأعمال الفل�سطينيني والعرب ممن تطلعوا لتوجيه
التمويل واال�ستثمارات �إىل فل�سطني ،متهيدا للمزيد من التنمية يف البالد وامل�شاركة يف االقت�صاد الإقليمي والعاملي.
مت ت�أ�سي�س وت�سجيل ال�شركة بتاريخ � 20أيلول  ،1994يف جزر العذراء الربيطانية حتت الرقم ( .)128626كما ومت ت�سجيل ال�شركة لدى وزارة
االقت�صاد الوطني يف فل�سطني ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية حمدودة �أجنبية بتاريخ � 8أيار  1996حتت الرقم (.)563600634
بتاريخ  23كانون الأول  2013مت حتويل ال�صفة القانونية لل�شركة �إىل �شركة م�ساهمة عامة �أجنبية ومت ت�سجيلها حتت الرقم (.)562801563
وبتاريخ � 2آذار  2014مت �إدراج وتداول �أ�سهم �أيبك يف بور�صة فل�سطني (.)PEX:APIC
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به  70مليون دوالر �أمريكي مق�سم �إىل  70مليون �سهم ( 1.00دوالر �أمريكي لكل �سهم) ،وكما يبلغ ر�أ�س مال
ال�شركة املدفوع  60مليون دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول .2014
الرؤية والمهمة

ر�ؤية �أيبك
نتطلع �إىل توفري باقة متكاملة من املنتجات واخلدمات ذات القيمة واجلودة العالية ،بحيث ت�سهم يف �إحداث فرق نوعي وم�ستدام يف ال�سوق.
وبالتايل اتخاذ ا�ستثماراتنا الو�ضع القيادي بنظر امل�ستهلك مما �سيتيح ملوظفي وم�ستثمرين ال�شركة واملجتمعات التي تعمل بها ال�شركة بالإزدهار.

مهمة �أيبك
حتقيق النجاح التجاري واملايل من خالل اال�ستثمار يف ال�شركات الرائدة يف ال�سوق ،وبالتايل رفع موارد ومهارات املجتمع وحتقيق التنمية
االقت�صادية من خالل:
•توفري منتجات وخدمات فائقة اجلودة.
•توظيف كوادر ب�شرية م�ؤهلة وذات خربة ،وتوفري الفر�ص التي متكنهم من النمو والتطور.
•تطبيق �أنظمة عمل فعالة ب�شكل م�ستمر تتوافق مع كافة جوانب دورة الأعمال لل�شركة.
•املحافظة على قاعدة مالية متينة تقود ملزيد من النمو.
•تعزيز ال�شراكة مع �صناع القرار باملنطقة لإحداث تغيري ملمو�س يف املجتمع الفل�سطيني.
األنشطة والغايات
ك�شركة ا�ستثمارية قاب�ضة ،تتنوع ا�ستثمارات �أيبك يف قطاعات الت�صنيع والتجارة والتوزيع واخلدمات يف فل�سطني ،والأردن ،وال�سعودية،
والكامريون ،واجلابون من خالل جمموعة مكونة من ت�سع �شركات تابعة وهي :ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت ،و�شركة
�سنيورة لل�صناعات الغذائية ،وال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق ،وال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات ،و�شركة التوريدات واخلدمات
الطبية ،و�شركة يونيبال للتجارة العامة ،و�شركة يونيبال و�سط وغرب �إفريقيا للوكاالت التجارية ،و�شركة �سكاي للدعاية والإعالن والعالقات
العامة و�إدارة احلدث ،وال�شركة العربية الفل�سطينية للتخزين والتربيد.
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تقدم ال�شركات التابعة لأيبك جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات من خالل اتفاقيات توزيع ح�صرية مع العديد من ال�شركات العاملية ومنها:
Philip Morris, Procter & Gamble, Kellogg’s, Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, XL Energy, Abbott, B. Braun, Eli Lilly,
 ,GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, Niveaبالإ�ضافة اىل العديد من الوكاالت التجارية االخرى.
كما �أن �أيبك هي �أحد امل�ؤ�س�سني الرئي�سيني وال�شركاء يف �شركة كهرباء فل�سطني القاب�ضة ،ومتتلك �أ�سهم يف �شركة فل�سطني لتوليد الطاقة،
وبنك فل�سطني.

اإلدارة التنفيذية (كما بتاريخ )2014/12/31

االستراتيجية والثقافة الداخلية

ا�سرتاتيجية املليار دوالر

من خالل �سعيها الدائم للنمو ،تطمح �أيبك لتحقيق �إجمايل �إيرادات بقيمة مليار دوالر �أمريكي بحلول عام  ،2020من خالل حتقيق معدل
منو �سنوي بن�سبة  %11خالل الأعوام  .2020-2015ا�سرتاتيجية املليار دوالر هي هدف م�ستدام من �ش�أنه تعزيز �أ�س�س ال�شركة ويتطلب
حتقيقه تعزيز التعاون وتكامل اجلهود بني �شركات املجموعة لتعزيز مكانة �أيبك وتهيئة الظروف الالزمة لإجناح كل �شركة ب�شكل خا�ص
واملجموعة ككل.

الثقافة الداخلية

�إن بناء ثقافة داخلية تقوم على �أ�سا�س التحفيز ومكافئة الأداء والنزاهة يف بيئة عمل متنوعة �ضمن جمموعة يتطلب تطبيق معايري حوكمة
عالية .ي�أتي ذلك �أ�سا�س ًا من خالل وجود جمل�س �إدارة م�ستقل لأيبك وذو خربة ،بالإ�ضافة �إىل فريق عمل �إداري خمتار بعناية ،وملتزم ب�آلية
التطوير امل�ستمر لتحفيز موظفيهم على �إبراز �أف�ضل ما لديهم .ومن خالل روح الفريق الواحد ،طورت �أيبك قيم و�سيا�سات واجراءات العمل
اليومية لتحقيق ر�ؤيتها .وميكن و�صف الثقافة الداخلية لأيبك من خالل املحاور الأربعة التالية:

القيم

ت�ستند قيم �أيبك على تطبيق مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني املوظفني ،ليكون الفرق بني الكادر مبني فقط على حجم امل�س�ؤولية وم�ستوى
الكفاءة وااللتزام يف العمل .وتكافئ ال�شركة الأفراد الذين يتمتعون بالقيادة والدافع الذاتي للإبداع واالبتكار.

البنية

�أ�سا�س �أيبك مبني على موظفيها باعتبارهم اال�ستثمار اال�سرتاتيجي لل�شركة .وت�ؤمن �أيبك �أن الدافع للتطور الوظيفي ي�أتي من الفرد نف�سه
وينبغي تعزيزه من خالل ممار�سات ال�شركة وقيمها .كما �أن عملية اتخاذ القرارات يف ال�شركة تتم مب�شاركة الأفراد املعنيني بها.

احلوافز

الأداء املتفاين والقدرة على التخطيط امل�ستقبلي ،واملهارات القيادية ،هي مو�ضع تقدير ال�شركة من خالل نظام حوافز وترقية متطور وفعال.

الأفراد

موظفو �أيبك و�شركاتها التابعة هم �أ�سا�س كفاءتها يف كافة �أعمالها من خالل تراكم اخلربات والعمل بان�سجام كفريق واحد لتحقيق ر�ؤيتها
و�أهدافها �ضمن قيم ميكن حتديدها بخم�سة جماالت:
•قوة الأ�شخا�ص :القيادة ،وروح الفريق.
•قوة االبتكار :االبداع ،والتحليل ،وحل امل�شكالت.
•خدمة الزبائن :ت�سهيل اخلدمات وت�سريعها.
• خلق فر�ص النمو.
•ال�سالمة واجلودة.
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ال�سيد طارق عمر العقاد

ال�سيد علي العقاد

ال�سيد طارق عبا�س

ال�سيد نادر حواري

الرئي�س التنفيذي

نائب الرئي�س -رئي�س عمليات املجموعة

نائب الرئي�س -ال�ش�ؤون التنظيمية

نائب الرئي�س -تطوير االعمال

ال�سيد �أحمد جودة

ال�سيد خالد الربادعي

رئي�س املالية واال�ستثمار

املدير املايل للمجموعة

ال�سيدة لينا احلذوة

ال�سيدة فداء م�صلح /عازر

املراقب الداخلي ومدير تطوير الأنظمة ومدير التميز امل�ؤ�س�سي

مديرة عالقات امل�ستثمرين واالت�صاالت امل�ؤ�س�سية

الحوكمة في أيبك
تدار �أيبك �ضمن �أنظمة حوكمة تنظم �إدارة وعمليات ال�شركة و�شركاتها التابعة مبختلف امل�ستويات .يتم انتخاب اع�ضاء جمل�س االدارة من
قبل الهيئة العامة لل�شركة مرة كل اربع �سنوات ويقوم جمل�س االدارة مبمار�سة �صالحياته امل�ستمدة من النظام اال�سا�سي لل�شركة مبا فيها
الهيكل التنظيمي لإدارة ال�شركة وجدول ال�صالحيات املخولة للإدارة مبختلف م�ستوياتها ومبا فيها الرئي�س التنفيذي.
ولأغرا�ض �إدامة وتطوير �سيا�سات احلوكمة ،يوجد دائرة رقابة داخلية متخ�ص�صة يف �أيبك والتي طورت �أنظمة عمليات و�سيا�سات و�إجراءات
لكافة الدوائر االدارية واملالية والت�شغيلية لكافة �شركات املجموعة .ويتم عر�ض هذه ال�سيا�سات والإجراءات على جمل�س االدارة لكل �شركة
من ال�شركات التابعة للموافقة والتطبيق� .إ�ضافة �إىل قيام مدير الرقابة الداخلية يف �أيبك بتقدمي عر�ض دوري مل�ستجدات ونتائج التدقيق
الداخلي لكافة �شركات املجموعة يف �إجتماعات جمل�س �إدارة �أيبك كبند دائم على جدول �أعمال املجل�س.
كما تتم عملية التدقيق الداخلي ل�شركة �أبيك و�شركاتها التابعة من قبل �شركة �إرن�ست ويونغ العاملية.
كما و�أقرت �أيبك منذ �إدراجها التزامها ب�أنظمة الإدراج والتداول والإف�صاح يف بور�صة فل�سطني.
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المستشار القانوني

الشركاء العالميون

مكتب املحامون عزيز وف�ؤاد ورجا �شحادة
www.shehadehlaw.com

رام اهلل

ال�شارع الرئي�سي رقم 26
�ص .ب ،74 .رام اهلل ،فل�سطني
هاتف+ 970 2 296 1111 :
فاك�س+970 2 295 3471 :

القد�س

�ص .ب ،20007 .القد�س ال�شرقية 91199
فل�سطني
مدقق الحسابات الخارجي
ديلويت �آند تو�ش ال�شرق االو�سط – الأردن
www.deloitte.com

� 190شارع زهران ،جبل عمان
�ص.ب ، 248 .عمان  -11118االردن
هاتف+962 6 550 2200 :
فاك�س+962 6 550 2210 :
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المساهمون

أداء السهم

هيكلة المساهمين
بلغ عدد م�ساهمي �أيبك  369م�ساهم يف نهاية عام  2014من جن�سيات خمتلفة ،تنوعت م�ساهمتهم بني �شركات و�أفراد ،حيث بلغت جمموع
م�ساهمة من ميلكون اكرث من  %5من ر�أ�س املال  %55.50فيما بلغت ن�سبة باقي امل�ساهمني .%44.50
يبني اجلدول التايل امل�ساهمني الذين ميلكون اكرث من  %5ب�صورة مبا�شرة او غري مبا�شرة:

ن�سبة امللكية كما يف 2014/12/31

امل�ساهم

%27.76
%20.20
% 7.54

طارق عمر عبد الفتاح العقاد واطراف ذات عالقة
�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني
�شركة الهدى القاب�ضة املحدودة

قامت �أيبك ب�إدراج وتداول �أ�سهمها يف بور�صة فل�سطني بتاريخ � 2آذار  .2014وفيما يلي �أداء ال�سهم من � 2آذار 31 -كانون الأول :2014
� 10.788.163سهم
عدد الأ�سهم املتداولة
 12.532.870دوالر �أمريكي
قيمة الأ�سهم املتداولة
2.164
عدد ال�صفقات
182
عدد �أيام تداول ال�سهم
 1.40دوالر �أمريكي
�أعلى �سعر تداول
 1.04دوالر �أمريكي
�أقل �سعر تداول
 1.07دوالر �أمريكي
�سعر �إغالق ال�سهم يف 2014/12/31
%39.13
ن�سبة الأ�سهم احلرة كما يف 2014/12/31
 64.200.000دوالر �أمريكي
القيمة ال�سوقية كما يف 2014/12/31
�أداء ال�سهم (� 2آذار 31 -كانون الأول )2014

ت���وزي���ع امل�����س��اه��م�ين ب�ي�ن ���ش��رك��ات
واف��������راد يف ن���ه���اي���ة ال����ع����ام 2014
% 55 äÉcô°T
% 45 OGôaCG

ت������وزي������ع امل���������س����اه����م��ي�ن ح�����س��ب
اجلن�سية يف نهاية ال��ع��ام 2014
% 34 »æ«£°ù∏a
% 1 ÊOQCG
% 35 …Oƒ©°S
% 30 iôNCG äÉ«°ùæL

•مت تعديل �سعر ال�سهم بن�سبة توزيع الأ�سهم املجانية  %19.98الحقا لقرار الهيئة العامة يف  29ني�سان .2014
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أهم المؤشرات (كما بتاريخ )2014/12/31

بدل أتعاب مجلس اإلدارة

معدل دوران ال�سهم

%17.98

دخل ال�سهم ()EPS

0.14

مكرر الربحية ()P/E

7.64

القيمة ال�سوقية اىل القيمة الدفرتية ()P/B

0.83

تن�ص �سيا�سة بدل ح�ضور جل�سات جمل�س االدارة لأع�ضاء املجل�س على منح كل ع�ضو مبلغ  2.500دوالر امريكي عن ح�ضور كل جل�سة من
جل�سات جمل�س االدارة وال يتم منح الع�ضو املتغيب هذا البدل.
بلغت قيمة الأتعاب املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة عن العام  2014مبلغ  77.500دوالر �أمريكي كبدل ح�ضور اجلل�سات.
رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

التواصل مع المساهمين
حتافظ �أيبك على قنوات �إت�صال دائمة مع م�ساهميها من خالل ن�شر الأخبار الدورية حول ن�شاطاتها ،واعداد وتوزيع ن�شرة امل�ستثمر الدورية،
ا�ضافة اىل االف�صاحات املالية والتقارير ال�سنوية .وتقوم �أيبك بالتوا�صل ب�شكل مبا�شر مع م�ساهميها ومن خالل موقعها االلكرتوين ،وعرب
الربيد االلكرتوين ومواقع التوا�صل االجتماعي.
كما قامت �أيبك بان�شاء ق�سم متخ�ص�ص بعالقات امل�ستثمرين عرب موقعها االلكرتوين ( )www.apic.psوالذي يوفر للم�ساهمني
وامل�ستثمرين كافة املعلومات ال�ضرورية وت�شمل:
•�سهم �أيبك :معلومات ال�سهم ومعلومات التداول (�آنية وتاريخية).
•البيانات املالية :البيانات املالية الدورية والتقارير ال�سنوية.
•ن�شرة امل�ستثمر :ن�شرة دورية ت�شمل معلومات حول �أداء �سهم �أيبك ،والأداء املايل ،و�أية تطورات رئي�سية على �صعيد العمل.
•الهيئة العامة :كل ما يتعلق باجتماع الهيئة العامة والدعوات ،وحما�ضر االجتماعات ،وتوزيعات الأرباح يف حال �إقرارها.
•معلومات االت�صال مع م�س�ؤول عالقات امل�ستثمرين.

بلغت قيمة املبالغ التي ح�صل عليها موظفو االدارة التنفيذية خالل عام  2014مبلغ  1.437.069دوالر �أمريكي وكانت تفا�صيلها كالتايل:
•رواتب و�أجور 919.449 :دوالر �أمريكي.
•مكاف�آت 517.620 :دوالر �أمريكي.

سياسة توزيع األرباح
ال يوجد �سيا�سة حمددة لتوزيع الأرباح لدى �أيبك ولكن يعتمد توزيع الأرباح على ربحية ال�شركة .فيما يلي توزيعات الأرباح خالل الأعوام
:2013-2008
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ال�سنة املالية

تاريخ قرار
الهيئة العامة

2013

� 2014/04/29أ�سهم جمانية

2012
2011

مل يتم توزيع �أرباح
مل يتم توزيع �أرباح

2010

� 2011/06/02أ�سهم جمانية

2009
2008

 2010/06/10نقدي و�أ�سهم جمانية
 2009/05/28نقدي

التقرير ال�سنوي 2014

نوع التوزيع

قيمة الأرباح النقدية
املوزعة (دوالر �أمريكي)

عدد الأ�سهم املوزعة
�9.990.602سهم
) % 19.98من ر�أ�س املال امل�سدد)

1.713.117
2.144.373

4.546.309
( %9.1من ر�أ�س املال امل�سدد)
2.575.269
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استثمارات أيبك

استثمارات أخرى (كما بتاريخ )2014/12/31

ا�سم ال�شركة

�شركة كهرباء فل�سطني القاب�ضة*

الوضع التنافسي
نظرا لتنوع ا�ستثمارات ال�شركة يف عدة قطاعات ،بالإ�ضافة اىل تعدد اال�سواق التي تعمل بها يف فل�سطني وخارجها ف�إن من ال�صعب حتديد
الو�ضع واحلجم التناف�سي لل�شركة عن كامل االن�شطة.
ولكن البد من اال�شارة اىل ان ال�شركات التابعة لأيبك تتمتع بو�ضع تناف�سي قوي وح�ص�ص �سوقية قيادية من خالل جودة ال�سلع واخلدمات
التي تقدمها يف ال�سوق الفل�سطيني على وجه اخل�صو�ص والأ�سواق الأخرى املتواجدة فيها على وجه العموم.
الشركات التابعة

ال�شركة

ن�سبة امللكية
بتاريخ بلد
(كما
الت�سجيل بلد العمليات
)2014/12/31

�أن�شطة و�أعمال
ال�شركة الرئي�سية

قطاع الت�صنيع
ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت
م.ع.م

%70.61

فل�سطني

�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية م.ع.م

%61.18

الأردن

قطاع التجارة والتوزيع
ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق م.ع.م
ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات م.خ.م

�صناعة الأملنيوم
فل�سطني
والربوفيالت
فل�سطني ،الأردن� ،صناعة اللحوم املربدة
واملعلبة
وال�سعودية

%85.99
% 100

فل�سطني
فل�سطني

فل�سطني
فل�سطني

�شركة التوريدات واخلدمات الطبية م.خ.م

%50

فل�سطني

فل�سطني

�شركة يونيبال للتجارة العامة م.خ.م

%83.69

فل�سطني

فل�سطني

الأردن

الكامريون
واجلابون

الت�سوق
توزيع �سيارات
توزيع ادوات
وم�ستلزمات وخدمات
طبية
توزيع منتجات
ا�ستهالكية
توزيع منتجات
ا�ستهالكية

فل�سطني

فل�سطني

فل�سطني

فل�سطني

�شركة
و�سط وغرب �إفريقيا للوكاالت التجارية ذ.م.م %50.00
(معفاة)

قطاع اخلدمات
�شركة �سكاي للدعاية والإعالن والعالقات العامة
% 100
و�إدارة احلدث م.خ.م
ال�شركة العربية الفل�سطينية للتخزين والتربيد م.خ.م *%64.58

بنك فل�سطني املحدود
�شركة فل�سطني لتوليد الطاقة

نوع اال�ستثمار
�أ�سهم
�أ�سهم
�أ�سهم

عدد الأ�سهم

1.827.275
2.528.300
400.000

ن�سبة امللكية

%9.09
%1.58
%4

*متتلك �شركة يونيبال للتجارة العامة ،التابعة لأيبك ،نف�س عدد اال�سهم يف �شركة كهرباء فل�سطني القاب�ضة

التوجهات المستقبلية
تهدف توجهات �أيبك امل�ستقبيلة اىل املحافظة على �أدائها وو�ضعها التناف�سي والنجاحات التي مت حتقيقها خالل عقدين من العمل امل�ستمر.
وتتطلع �أي�ض ًا اىل تعزيز ال�سيا�سة التو�سعية والتطويرية على م�ستوى الأ�سواق والقطاعات� ،إ�ضافة اىل تعظيم ال�سلع واملنتجات واخلدمات
لل�شركات التابعة بهدف اال�ستمرار بتحقيق منو �سنوي تبع ًا ال�سرتاتيجية املليار دوالر مع املحافظة على القيم واملباديء الأ�سا�سية.

دعاية و�إعالن وعالقات
عامة و�إدارة حدث
خمازن تربيد وتخزين

*متثل هذه الن�سبة ن�سبة ملكية �أيبك املبا�شرة  %31.1ون�سبة ملكيتها غري املبا�شرة  %33.48من خالل �شركتها التابعة� ،شركة يونيبال للتجارة العامة
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انجازات عام 2014
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قطاع التصنيع
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت (نابكو)
ت�أ�س�ست نابكو عام  ،1991وقامت �أيبك باال�ستحواذ عليها يف عام  ،1995وهي
ال�شركة ال�صناعية الأوىل والوحيدة ل�صناعة الأملنيوم يف فل�سطني .تقع نابكو يف
مدينة نابل�س على م�ساحة � 28ألف مرت مربع وهي جمهزة مبجموعة متكاملة
من �أحدث خطوط الإنتاج ،والتكنولوجيات احلديثة ،ومتتلك طاقة انتاجية تزيد
عن  6.000طن �سنوي ًا ذات جودة وموا�صفات عاملية .كما تتميز ببنيتها التحتية
وطاقتها الإنتاجية الكبرية التي مكنتها من تلبية �إحتياجات ال�سوق املحلية

والنفاذ �إىل الأ�سواق الإقليمية .تتواءم منتجات نابكو مع جمموعة وا�سعة من
اال�ستخدامات املعمارية وال�صناعية ،وهي حا�صلة على �شهادة اجلودة من م�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية بالإ�ضافة اىل �شهادة ال�سالمة و ال�صحة املهنية
( )OHSAS 18001و�شهادة جودة الطالء العاملية ( .)QUALICOATنابكو
هي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة فل�سطني منذ ت�شرين الثاين 2011
(.)PEX:NAPCO

حافظت نابكو يف العام  2014على وترية �أداء جيدة ،لت�ضيف
على مكا�سبها و�إجنازاتها املتحققة يف العام  2013مع
اال�ستمرار يف رفع هوام�ش �أرباحها ،حيث حققت ال�شركة منو ًا
يف �صايف الدخل بن�سبة  %5مقارنة بالعام ال�سابق لت�سجل 1.1
مليون دوالر �أمريكي ،فيما زادت �صايف �إيراداتها بن�سبة .%11
حتققت هذه النتائج ب�سبب ارتفاع مبيعات املواد الأكرث
ربحية من الربوفيالت امللونة والتي �شكلت ن�سبة  %35من
املبيعات الكلية يف العام  2014وبارتفاع ن�سبته  %44عن العام
املا�ضي� ،إ�ضافة اىل منو مبيعات الإك�س�سوارات بن�سبة %67
عن العام املا�ضي ،كما زاد حجم االنتاج الكلي لل�شركة يف
العام  2014والذي بلغ  4.805طن بارتفاع ن�سبته  %10عن
عام � ،2013إ�ضافة �إىل منو بن�سبة  %28يف منتجات البودرة

والتي بلغ حجم انتاجها  2.725طن منها  1900طن من
الربوفيالت امللونة.
متيزت نابكو يف العام  2014وتبو�أت موقع ًا ريادي ًا يف ال�سوق،
حيث مت ا�ستكمال تنفيذ خط االيحاء اخل�شابي والذي �أ�صبح
يعمل بت�شكيلة متنوعة ومتكاملة مع نهاية �شهر كانون �أول
� .2014إ�ضافة اىل تنوع االلوان ملنتجاتها املختلفة وجودة
و�سرعة تنفيذ اخلدمة وتوفري الدعم الفني امل�ستمر لزبائنها
مع وجود الرقابة امل�ستمرة على النفقات ،كل هذا �ساهم يف
حتقيق هذه النتائج االيجابية لل�شركة.
نتطلع يف العام املقبل اىل �إ�ستكمال العديد من امل�شاريع والبدء
يف �أخرى مما �سي�سهم ب�شكل كبري يف توريد املواد اخلام
بجودة �أعلى وتكلفة �أقل.
عنان عنبتاوي
املدير العام
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قطاع التصنيع

شركة سنيورة للصناعات الغذائية (سنيورة)
متلك �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية ،ال�شركة الرائدة يف جمال �صناعة
اللحوم يف املنطقة ،عالمة �سنيورة القد�س وعالمة يونيوم امل�شهورتني يف جمال
اللحوم املربدة والالن�شون .بد�أت عملها يف فل�سطني منذ عام  ،1920ومن ثم
افتتحت م�صانعها يف الأردن يف عام  .1992قامت �أيبك بالإ�ستحواذ على �سنيورة
فل�سطني والأردن يف العام  .1996تعترب �شركة �سنيورة من �أوىل و�أكرب �شركات �إنتاج
اللحوم امل�صنعة حيث تقوم باالنتاج من خالل م�صنعان ع�صريان جمهزان ب�أف�ضل
التقنيات ،الأول يقع يف القد�س ال�شرقية بفل�سطني ،والثاين يقع يف املنطقة ال�صناعية
للملك عبد اهلل الثاين يف عمان ،الأردن.
�شركة �سنيورة حا�صلة على �شهادة الآيزو  9001للموا�صفات واجلودة ،و�شهادة ايزو
 22000للرقابة الغذائية� ،إ�ضافة اىل �شهادة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية .كما
ح�صلت م�صانع ال�شركة يف الأردن وفل�سطني على �شهادتي OHSAS 18001: 2007

لإدارة لأنظمة ال�سالمة وال�صحة املهنية و  ISO14001: 2004لإدارة انظمة البيئة.
وفازت من�ش�أة ال�شركة يف الأردن بجائزة التميز التقديرية ل�سنة  2013والتي متنحها
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي يف الأردن �سنوي ًا نظر ًا لاللتزام بتطبيق معايري
ال�سالمة وال�صحة املهنية وفق الت�شريعات املعمول بها.
ت�سوق ال�شركة منتجاتها من خالل �شبكة جتار وا�سعة ،ومتاجر كبرية ومراكز ت�سوق
يف فل�سطني والأردن وال�سعودية و 12دولة يف ال�شرق الأو�سط� ،إ�ضافة اىل غرب
افريقيا .كما يوجد لل�شركة فرع للتوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية ،وق�سم خا�ص
بالت�صدير لأ�سواق اخلليج وخمتلف دول امل�شرق العربي.
يف العام  ،2010حتولت �سنيورة اىل �شركة م�ساهمة عامة ،ويف كانون الثاين 2012
مت �إدارج وتداول �أ�سهمها يف بور�صة عمان (.)ASE: SNRA

لقد كان العام  2014عام ًا مميز ًا ومليئ ًا باالجنازات والتطورات
يف خمتلف املجاالت ،حيث جنحت �شركة �سنيورة لل�صناعات
الغذائية يف زيادة ح�صتها ال�سوقية وتو�سيع قاعدة عمالئها
والتو�سع يف انت�شار مبيعات منتجاتها يف دول املنطقه ،حمققة
اخلطط التي و�ضعتها بالرغم من �صعوبة الو�ضع االقت�صادي
وعدم اال�ستقرار الذي ت�سبب ب�ضعف القوة ال�شرائية يف
املنطقة ب�شكل عام ويف فل�سطني ب�شكل خا�ص.
لقد متكنت ال�شركة من حتقيق منو ملحوظ يف مبيعاتها
بن�سبة  %13عن العام ال�سابق والتي بلغت يف العام  2014مبلغ
 43.205مليون دينار �أردين مقارنة مببيعات بقيمة 38.205
مليون دينار �أردين يف العام � .2013أما بالن�سبة ل�صايف �أرباح
ال�شركة فحققت نتائج غري م�سبوقة بلغت  5.429مليون دينار
�أردين مقارنة مع �أرباح ال�شركة للعام ال�سابق والتي بلغت
 3.356مليون دينار �أردين بن�سبة منو بلغت  .%62وارتفعت
حقوق امل�ساهمني بن�سبة  %25ليبلغ �صايف حقوق امل�ساهمني
 25.635مليون دينار �أردين مقارنة مع  20.494مليون دينار
�أردين لعام .2013

ويف العام  2014مت حتقيق منو يف مبيعات ال�شركة بال�سوق
الفل�سطيني بن�سبة  %17ويف ال�سوق االردين بن�سبة  %9مقارنة
مع العام ال�سابق والذي عزز املوقع الريادي حل�صة ال�شركة يف
ال�سوقني الفل�سطيني والأردين.
اقليمي ًا ،متكن ال�شركة من حتقيق منو يف املبيعات جتاوز %14
مقارنة مع العام ال�سابق بالرغم من توقف املبيعات يف عدد
من الدول العربية ب�سبب الأحداث هناك� ،إال �أن منو مبيعات
�سنيورة يف كافة �أ�سواق دول اخلليج العربي وطرح منتجات
جديدة يف لبنان �ساعد يف حتقيق هذا النمو .ويف ال�سعودية،
مت حتقيق جناح جديد با�ستمرار منو مبيعات منتجات ماركة
«�سنيورة» املربدة والالن�شون مببيعات جتاوزت  4.167مليون
دينار وبنمو جتاوز  %23مقارنة مع العام ال�سابق.
تتطلع �سنيورة لعام  2015ب�أن حتافظ على ريادتها يف قطاع
ال�صناعات الغذائية والأ�سرع منو ًا يف جمالها ،كما و�ستوا�صل
ال�سعي للمزيد من التقدم عرب تو�سيع ن�شاطاتها خا�صة يف
�أ�سواق اخلليج وتو�سيع وتطوير �صادراتها من خالل �إطالق
املزيد من املنتجات اجلديدة التي تلبي �أذواق امل�ستهلكني.
جمدي ال�شريف
الرئي�س التنفيذي
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قطاع التجارة والتوزيع
الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (بالزا)
�أ�س�ستها �أيبك يف عام  ،2000مهمتها الأ�سا�سية هي �إدارة جمموعة من املحال
التجارية ( )Bravo Supermarketلتقدم جتربة الت�سوق املتكامل ،الأول والأكرب
والع�صري واملمتع يف فل�سطني .بد�أ م�شوار بالزا بافتتاح الفرع الأول لربافو يف
بالزا مول عام  2003بتكلفة حوايل  10.2مليون دوالر �أمريكي لتتواىل افتتاح
فروع برافو لت�صل اليوم اىل  5فروع يف املدن الرئي�سية يف ال�ضفة الغربية ،ثالثة
منها يف رام اهلل و البرية و فرع واحد يف كل من نابل�س و اخلليل ،وباتت ال�شركة

تتبو�أ مركز ًا قيادي ًا على م�ستوى جتارة التجزئة يف فل�سطني .يحتوي مركز بالزا
الرئي�سي للت�سوق يف مدينة البرية على جمموعة من املطاعم وي�ضم اي�ضا منطقة
مغلقة لألعاب الأطفال (اجلنغل الند) وجمموعة متنوعة من املحال التجارية.
بالزا هي ع�ضو جمل�س مراكز ت�سوق ال�شرق الأو�سط واملجل�س الدويل ملراكز
الت�سوق .وهي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة فل�سطني منذ �أيلول 2000
(.)PEX:PLAZA

ك�شفت الظروف ال�صعبة لالقت�صاد الفل�سطيني خالل عام
 2014عن كم التحديات التي واجهتها ال�شركة ،وعدا عن
ا�ستمرار ت�أثر االقت�صاد باجلمود ال�سيا�سي والداخلي وحالة
عدم اال�ستقرار يف املنطقة عموم ًا ،كان للعدوان الإ�سرائيلي
على غزة ،و�إنخفا�ض �سعر �صرف ال�شيقل مقابل الدوالر
الأمريكي� ،أبرز الت�أثريات ال�سلبية على �أداء ال�شركة خالل
العام .ورغم هذه املعطيات العامة ،فقد �سجلت ال�شركة خالل
العام منو ًا بن�سبة  %7يف مبيعاتها عن العام املا�ضي لتبلغ
 30.1مليون دوالر �أمريكي مقابل  28.1مليون دوالر يف العام
 ،2013فيما متثل التحدي الأبرز يف الإنخفا�ض الإجمايل
للربح من � %19.1إىل  %17.5رغم الزيادة يف حجم املبيعات
وعدد الأ�صناف املباعة ،نظر ًا لإقبال امل�ستهلكني على �شراء
الأ�صناف الأرخ�ص ثمن ًا.
ومع �إ�ضطرار ال�شركة لأخذ خم�ص�صات �إ�ضافية بقيمة 200
�ألف دوالر �أمريكي مقابل ديون بطيئة احلركة وت�سوية ح�سابات

عالقة لدى بع�ض املوردين ،فقد راكم ذلك خ�سارتها بنهاية
العام � 2014إىل � 660ألف دوالر �أمريكي.
هذه املعطيات ،مل متنع ال�شركة من موا�صلة �إ�سرتاتيجية النمو
وخطط التو�سع والتفرع ،فقد با�شرت ال�شركة يف ا�ستثمارها
اجلديد لإن�شاء الفرع ال�ساد�س لربافو ب�شراء قطعة �أر�ض
امل�شروع ،والذي �سيقام يف حمافظة نابل�س ،و�سيكون الأكرب
يف فل�سطني ،وبتكلفة �إجمالية تبلغ  6.7مليون دوالر �أمريكي،
وو�صلت فيه للمراحل النهائية لإجناز الت�صاميم بالتعاون مع
�شركة عاملية خمت�صة يف هذا املجال.
برغم كل التحديات اخلارجية ،تخطو ال�شركة بثقة وثبات
لتحقيق �أهدافها وتنفيذ خططها ،وت�أكيد قيادتها لقطاع جتارة
التجزئة يف فل�سطني ،باالعتماد على الطاقات الب�شرية ،التي
نوليها كل االهتمام والرعاية با�ستمرار اال�ستثمار فيها لت�أهيل
وبناء كوادر قادرة على خلق منظمة قوية تنتهج احلداثة
والكفاءة يف عملها.

علي العقاد
رئي�س جمل�س الإدارة
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قطاع التجارة والتوزيع
الشركة الفلسطينية للسيارات
ت�أ�س�ست يف عام  1996ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية ،وقامت �أيبك باال�ستحواذ
عليها يف عام  .1998ال�شركة هي املوزع احل�صري والوحيد يف فل�سطني ل�سيارات
 Hyundaiالتي ت�شمل ال�سيارات ال�صغرية وال�شاحنات وعربات النقل ،وجمموعة
 Chryslerالتي ت�شمل �سيارات  Jeep, Dodge, Chryslerو .Ram
حتر�ص ال�شركة على تزويد عمالئها ب�أرفع م�ستويات اخلدمة عن طريق توفري
مراكز ال�صيانة املميزة املجهزة ب�أحدث املعدات و�أف�ضل الكوادر من املهند�سني

والفنيني امل�ؤهلني .ول�ضمان تكامل العملية بطريقة مثالية توفر ال�شركة كامل قطع
الغيار الأ�صلية الالزمة مما ي�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف �إر�ضاء الزبائن وبالتايل زيادة
ن�سبة املبيعات.
متتلك وتدير ال�شركة �أربعة معار�ض و�أربعة مراكز �صيانة وثالثة خمازن لقطع الغيار
يف �أكرب املدن الفل�سطينية ،هذا بالإ�ضافة �إىل التعامل مع �شبكة موزعني معتمدين
تغطي كافة �أنحاء فل�سطني.

�شهدت ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات منت�صف عام 2014
نقلة نوعية من خالل االفتتاح الهام والكبري ملعر�ض ومركز
�صيانة جمموعة  Chryslerيف مدينة البرية ،وكان احل�صول
على حقوق توزيع وكالة جمموعة  Chryslerعالمة فارقة يف
م�سرية ال�شركة لتغطي بذلك �شريحة �أكرب ،فقد القت هذه
العالمة العريقة تقدير وحب من الزبائن يف ال�سوق الفل�سطيني
وتخطت كل توقعات املبيعات خالل فرتة ق�صرية من العمل.
وعلى �صعيد ال�سيارات اجلديدة ،القت �سيارة Hyundai i10
اجلديدة كليا �إقباال الفتا لت�صبح الأوىل يف فئتها منذ اطالقها
يف �صيف  ،2014كما ا�ستمر النجاح الكبري يف ريادة ال�سوق يف
مبيعات �سيارات  Santa Feو .ix35
وخالل الن�صف الثاين من عام  2014مت ت�أ�سي�س “ال�شركة
العربية للت�أجري التمويلي” �شركة م�ساهمة خ�صو�صية جديدة
تابعة لل�شركة الفل�سطينية لل�سيارات ،وقامت ال�شركة بتوقيع

�إتفاقيات جديدة مع البنوك و�شركات الت�أجري التمويلي للعمل
بنظام الت�أجري املنتهي بالتمليك .وتالقي الفكرة تقبال من
فئات جديدة من الزبائن ما قد يفتح �آفاقا �أخرى �ست�ساهم
-YEARS
يف زيادة مبيعات ال�شركة.
200,000km
ورغم �صعوبة الظروف يف غزة ،وا�صلت ال�شركة تزويد
ال�سوق هناك ب�سيارات  Hyundaiو Chryslerبالإ�ضافة �إىل
احلر�ص على تقدمي �أف�ضل م�ستوى من خدمات ما بعد البيع
للزبائن.
ويف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية ،ا�ستمرت ال�شركة بدعم
م�ؤ�س�سة �إجناز حيث قامت بتقدمي الرعاية والدعم لربنامج
ال�شركة الطالبية الذي يهدف �إىل �صقل مهارات طالب
املدار�س وا�ستثمار طاقاتهم ب�صورة ايجابية.
وعلى الدوام ،ت�سعى ال�شركة لأن حتافظ على ريادتها ومكانتها
يف ال�سوق الفل�سطيني.

7

M anufacturer Warranty

�أمين �سنقرط
املدير العام

32

التقرير ال�سنوي 2014

33

قطاع التجارة والتوزيع
شركة التوريدات والخدمات الطبية
ت�أ�س�ست يف عام  1994ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية .وقامت �أيبك باال�ستحواذ ووزارة ال�صحة الفل�سطينية وكربى حمالت البيع بالتجزئة .وهي املوزع احل�صري
عليها يف عام  .1998منذ ان�شائها ،حافظت �شركة التوريدات واخلدمات الطبية والوحيد للعديد من املنتجات العاملية يف هذا القطاع ،مثل:
على موقعها الريادي ك�إحدى �أكرب ال�شركات الفل�سطينية يف جمال اخلدمات GlaxoSmithKline, Sanofi- Aventis, Merck Sharp & Dohme, Abbott
الطبية .وتعترب �أكرث ال�شركات تنوع ًا يف توفري منتجات العناية الطبية يف فل�سطنيInternational, Eli Lilly, Beiersdorf (Nivea), Janssen, Abbott ،
Diabetes Care, Hitachi Aloka, Nihon Kohden, B. Braun, Boehringer
حيث تقوم بتوزيع الأدوية ،واملعدات الطبية واملخربية ،و�أدوات اجلراحة وال�سلع
Ingelheim`s Pharmaton, Abbott Diagnostics, Trisa.
اال�ستهالكية� ،إىل ال�صيدليات وامل�ست�شفيات اخلا�صة ،واملنظمات غري احلكومية،

برغم التحديات االقت�صادية خالل العام  ،2014خا�صة خالل
الن�صف الأول منه نتيج ًة النخفا�ض جديد يف �أ�سعار الأدوية
وت�أخر العطاءات احلكومية ،حافظت ال�شركة على حتقيق منو
على �صعيد املبيعات والأرباح ،خا�صة خالل الربع الأخري من
العام.
عك�ست نتائج العام  2014قوة ال�شركة ،فقد حققت ال�شركة
�إرتفاع ًا يف �صايف مبيعاتها التي و�صلت �إىل  42.6مليون دوالر
�أمريكي بارتفاع ن�سبته  %10عن العام املا�ضي ،فيما �سجلت
�إرتفاع ًا يف �صايف دخلها بن�سبة .%3

تت�سم منهجية ال�شركة يف خلق وتطوير فر�ص النمو مع الرتكيز
على تعظيم ايراداتها وتو�سيع وتنويع حمفظتها باملنتجات
عالية اجلودة .كما تعمل ال�شركة ب�شكل م�ستمر لتطوير
�أنظمتها الإدارية.
�ستوا�صل ال�شركة تعزيز عملياتها وتطوير هيكليتها لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات لعمالئها باعتبارهم م�صدر ثروة وقوة
ال�شركة احلقيقية ،موا�صلة يف الوقت ذاته تعزيز �أداءها املايل
واملحافظة على موقعها الريادي يف قطاع الرعاية ال�صحية يف
فل�سطني.
�سامر قريطم
املدير العام
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قطاع التجارة والتوزيع
شركة يونيبال للتجارة العامة (يونيبال)
ت�أ�س�ست يف عام  ،1994ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية ،وقامت �أيبك باال�ستحواذ
عليها يف عام  .1998تعترب يونيبال ال�شركة الرائدة والأكرب يف جمال توزيع
ال�سلع اال�ستهالكية �سريعة الدوران يف فل�سطني فهي الوكيل واملوزع احل�صري
للعديد من ال�شركات العاملية مثل؛
Philip Morris, Procter & Gamble, XL Energy, Heinz, Kellogg’s

�سنيورة� ،أمريكانا وغريها من العالمات التجارية العاملية املعروفة .تتبع ال�شركة
�أنظمة فعالة يف توزيع منتجاتها يف ال�سوق الفل�سطينية ،حا�صدة �أرقاما مرتفعة
يف املبيعات حيث �أنها تقوم بالتوزيع من خالل �شبكة وا�سعة النطاق تت�ضمن 6
�آالف نقطة بيع بالتجزئة يف فل�سطني.

من جديد حققت �شركة يونيبال جناحات كبرية خالل العام
 ،2014من خالل الرتكيز امل�ستمر على ال�سوق وا�سرتاتيجية
البيع والتوزيع .و�ش ّكلت هذه النجاحات م�صدر فخر وحتدي
ملوا�صلة م�سريتها ك�شركة رائدة يف ال�سوق يف قطاع ال�سلع
اال�ستهالكية �سريعة الدوران ،وللإ�ستدامة يف وترية النمو
خالل الأعوام القادمة .كما متكنت ال�شركة من حتقيق
مبيعات قيا�سية جديدة و�صلت �إىل  344مليون دوالر �أمريكي
بارتفاع ن�سبته  %26عن العام املا�ضي بالرغم من كل التحديات
االقت�صادية وحتديات ال�سوق التي تواجهها.
وا�ستطاعت يونيبال املحافظة على موقعها الريادي يف ال�سوق
املحلية ،باعتبارها املوزع احل�صري لأهم الوكاالت التجارية،
�إ�ضافة ل�شبكة توزيع قوية وخدمة زبائن مميزة ،وبذلك
ا�ستمرت ال�شركة بتعظيم �أرباحها وحتقيق منو عن طريق
امتالكها حقوق توزيع منتجات عاملية ومعروفة ذات معايري
عالية ،و�أخذ خطوات لتخفي�ض امل�صاريف ،وزيادة الإنتاجية.

وح�صلت يونيبال يف عام  2014على حقوق توزيع �شركات
عاملية رئي�سية وهي  Kellogg’sوطيبة/املراعي ،م�ضيفة
بذلك املزيد من القيمة اال�سرتاتيجية خلططها التو�سعية.
كما بد�أت يونيبال املرحلة الثانية من تو�سيع خمازن التوزيع
الرئي�سية حيث �سيتم تو�سيع الق�سم اخلا�ص بالأغذية وبذلك
زيادة ا�ستيعاب مركز التوزيع بحوايل  2600م�شتاح ليتما�شى
مع اخلطة اال�سرتاتيجية لل�شركة ال�ستيعاب  8100م�شتاح
ويكون جمهز ب�أعلى التقنيات العاملية اخلا�صة يف التخزين
الآمن� ،إ�ضافة لوجود نظام �إدارة و�أمتتة متطور ،ونظام
م�ؤمتت حول حركة املوزعني لتحقيق التو�سع املطلوب.
تلتزم يونيبال بثقافتها وقيمها القائمة على التطوير امل�ستمر
ملواردها الب�شرية على ال�صعيدين املهني وال�شخ�صي
باعتبارهم العمود الفقري لل�شركة .كما �أن التزام يونيبال
جتاه ر�ؤيتها وموظفيها وزبائنها يعمل على تعزيز موقعها
الريادي يف ال�سوق حا�ضر ًا وم�ستقب ًال.
عماد خوري
الرئي�س التنفيذي
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قطاع الخدمات
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث
ت�أ�س�ست يف عام  1996ك�شركة م�ساهمة خ�صو�صية وقامت �أيبك باال�ستحواذ عليها
يف عام � .2000سكاي هي ال�شركة الرائدة يف جمال الدعاية واالعالن والعالقات
العامة و�إدارة احلدث يف فل�سطني.
تقدم ال�شركة نطاق كامل من احلمالت الدعائية والعالقات العامة تزيد
اخليارات املتاحة �أمام العميل ،كجزء رئي�سي يف حتديد �أهداف العمالء .كما

ان ال�شركة على عالقة ا�سرتاتيجية مع �شركة � ،M&C Saatchiإحدى كربى
ال�شركات الدعائية يف املنطقة .وتهدف ال�شركة اىل تعزيز دور الزبائن يف
ال�سوق من خالل كادرها املتخ�ص�ص يف عدة جماالت ت�شمل الت�صميم والطباعة،
والعالقات العامة ،و�إدارة احلدث ،والرتويج ،والإعالم ،والإعالنات اخلارجية
واالت�صال الرقمي.

برغم الظروف ال�سيا�سية غري العادية يف فل�سطني واملنطقة،
و�سوء الأو�ضاع االقت�صادية يف املحافظات الفل�سطينية عموم ًا،
خا�صة بعد احلرب اال�سرائيلية على غزة ،حافظت �سكاي على
�أداء متما�سك يف العام  2014وحققت مكا�سب جيدة ،حيث
و�صلت �إجمايل مبيعاتها �إىل  5.595مليون دوالر �أمريكي.
على �صعيد �إ�سرتاتيجية التطوير والتو�سع ،وتلبية للرغبات
املتزايدة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات يف جمال اخلدمات الدعائية
والإعالنية ،بد�أت ال�شركة فعلي ًا خالل عام  2014ب�إن�شاء
وتنفيذ �أو�سع �شبكة لوحات �إلكرتونية ( )LEDيف فل�سطني،
حيث �ستنتهي من تنفيذ املرحلة الثانية من امل�شروع يف
امل�ستقبل القريب.
وملواكبة التطور التكنولوجي يف جمال االت�صال الرقمي،
قامت ال�شركة ب�إن�شاء وحدة متخ�ص�صة يف الإعالن الرقمي

والإجتماعي تُعنى بتوفري باقة من اخلدمات االلكرتونية
املتنوعة؛ ك�إن�شاء وادارة ال�صفحات االلكرتونية ومواقع
التوا�صل االجتماعي ،والت�سويق االلكرتوين ،كما مت توقيع
�إتفاقيات مع �أثنتني من كربيات ال�شركات التجارية يف
فل�سطني لإن�شاء و�إدارة من�صاتهم الإلكرتونية على مواقع
التوا�صل الإجتماعي ،عدا عن �إدخال هذه اخلدمات يف عدد
من امل�شاريع واحلمالت الإعالمية والإعالنية خالل العام.
تويل �سكاي �أهمية ق�صوى للتطوير املهني ملوظفيها ل�ضمان
تقدمي �أف�ضل اخلدمات لزبائنها .كما ت�ضع �سكاي يف �أولوياتها
�إحرتاف العمل ومواكبة تطور وتنوع وتو�سيع خدماتها لتواكب
التطور املت�سارع ل�صناعة املعلومات واالت�صاالت الأمر الذي
مكنها من تبو�أ موقع متميز يف ال�سوق واملحافظة على رياديتها
ونيل ثقة ووالء عمالئها.

نادر مرعي
املدير العام
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المسؤولية االجتماعية

والتزام دائم
دور ٌ فاعل،
ٌ
تويل �أيبك �أهمية ا�سرتاتيجية كبرية جتاه امل�س�ؤولية االجتماعية� ،إميانا منها ب�أهمية بناء الثقة وتعزيز روح ال�شراكة واالحرتام مع كافة متعامليها،
وكافة الكوادر العاملة يف املجموعة .ومن �أجل حتقيق هذه الر�ؤية ،تعمل �أيبك و�شركاتها التابعة على اال�ستثمار بالفر�ص القائمة لدعم املجتمع،
وامل�شاركة الفعالة مع م�ؤ�س�سات العمل واخلريي والإن�ساين ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،والأن�شطة الثقافية واملنا�سبات املجتمعية العامة.
اليوجد �سيا�سة مكتوبة فيما يخ�ص �سيا�سة �أيبك يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ولكن التوجه املعمول به يقوم على دعم قطاع التعليم �إ�ضافة
اىل ال�شباب وامل�شاريع الريادية ،وم�ساعدة االطفال املحتاجني ،ودعم �شعبنا خالل الكوارث .وقد بلغت قيمة التربعات الكلية للعام  2014حوايل
ن�صف مليون دوالر �أمريكي.
وباعتبار دعم التعليم ومتكني ال�شباب �أحد �أهم حماور �أن�شطة امل�س�ؤولية االجتماعية لأيبك ،فقد �أ�س�ست ال�شركة وبالتعاون مع كينغز �أكادميي
يف الأردن اعتماد ًا مالي ًا للهبات ُيعنى بدعم الطلبة امل�ستحقني من فل�سطني .كما قامت �أيبك بتوقيع اتفاقية رعاية ح�صرية مع بور�صة فل�سطني
لدعم برنامج حماكاة التداول املوجه لطلبة اجلامعات الفل�سطينية حيث يهدف الربنامج اىل تطوير القدرات العملية للطلبة و�إثراء ثقافتهم
املالية يف جمال التداول بالأ�سهم يف بيئة افرتا�ضية م�شابهه لبيئة التداول احلقيقية يف البور�صة .كما تقوم �أيبك بتقدمي منحة جامعية ملدة �أربع
�سنوات يف اجلامعات الفل�سطينية �أو الأردنية لأبناء موظفيها احلا�صلني على �أعلى املعدالت يف الثانوية العامة.
وتوا�صل �أيبك دعمها امل�ستمر مل�ؤ�س�سة �إجناز فل�سطني منذ ت�أ�سي�سها عام  2007على امل�ستويني املادي والعيني من خالل كوادر املجموعة العاملة
يف �شركاتها التابعة كمتطوعني يف م�ؤ�س�سة �إجناز.
كما وقامت �أيبك بتقدمي الدعم لعدد من امل�ؤ�س�سات التي تعمل على زيادة الوعي العام على امل�ستوى العاملي حول اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية يف فل�سطني �إ�ضافة اىل تعزيز مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق واحلرية للفل�سطينيني ،حيث قامت بتقدمي الدعم من خالل معهد
ال�شرق الأو�سط للتفاهم و�أي�ضا من خالل التحالف الفل�سطيني امل�سيحي ملنظمات ال�سالم.
وعلى ال�صعيد الإن�ساين ،قامت �أيبك بتقدمي الدعم من طعام وم�أوى وم�سلتزمات �صحية لأهلنا يف قطاع غزة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة جمتمعات
عاملية  CHFالحق ًا للحرب اال�سرائيلية الغا�شمة .كما �أنها قدمت الدعم لقرى الأطفال العاملية  SOSيف بيت حلم.
�أما بالن�سبة لدعم ال�شباب ،فال�شركة هي الراعي الرئي�سي لنادي �شباب الأمعري ،كما قدمت �أيبك الدعم للعديد من الرياديني من خالل
برنامج ال�شباب لالبتكار يف غزة (� )The Gaza Sky Geeks Accelerator programإ�ضافة اىل عدد من الرياديني يف فل�سطني.
ت�ؤمن �أيبك ب�أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية ودورها يف خلق بيئة عمل حمفزة و�آمنة ،وتثابر من �أجل �أن توفر ملوظفيها الديناميكية امل�ستمرة
واملحفزة للعمل من خالل جائزة الرئي�س التنفيذي ال�سنوية ،والتي توزع على املبدعني من العاملني يف ال�شركات التابعة ممن حققوا تفوق ًا
ومتيز ًا يف عملهم.
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ملخص األداء المالي
�شهد الأداء املايل لعام  2014تطور ومنو ن�سبي عن العام  2013وعن الأعوام ال�سابقة ،حيث بلغت ايرادات ال�شركة حوايل  536.155مليون دوالر
�أمريكي بنمو ن�سبته  %20.6عن العام ال�سابق .وا�ستمر الن�شاط التوزيعي بتحقيق �أعلى حجم م�ساهمة يف جمموع ايرادات املجموعة.
و من �أهم �أ�سباب ا�ستمرار حتقيق النمو يف االيرادات هو املوا�صلة يف التو�سع يف ن�شاطات ال�شركات التابعة لأيبك من خالل اال�ستحواذ على
عقود توزيع منتجات جديدة بالإ�ضافة اىل تعظيم احل�ص�ص ال�سوقية القيادية لتثبيت قاعدة �صلبة يبنى عليها النمو امل�ستمر.
ورغم ان امل�صاريف الت�شغيلية والإدارية يف املجموعة قد �شهدت زيادة ملحوظة عن العام ال�سابق لأ�سباب تتعلق بفرق حتويل العملة اىل الدوالر
ون�شاط ال�شركة يف و�سط وغرب �إفريقيا بالإ�ضافة اىل م�صاريف متعلقة ببع�ض امل�شاريع اجلديدة� ،إال ان النتائج ال�صافية للمجموعة يف العام
 2014كانت �أعلى بنحو  %3.3عن نتائج العام  ،2013حيث بلغ �صايف الأرباح بعد ال�ضرائب لعام �( 2014شاملة حقوق غري امل�سيطرين)
 11.347مليون دوالر.
�أما فيما يتعلق بح�صة �أيبك (�صايف الربح العائد مل�ساهمي ال�شركة) من كامل �صايف �أرباح املجموعة فقد بلغت حوايل  8.179مليون دوالر �أي
بزيادة قدرها  %3.3عن �صايف الربح للعام  2013والعائد اىل م�ساهمي ال�شركة.

املركز املايل لل�شركة
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بلغت موجودات ال�شركة يف نهاية عام  2014ما قيمته  250.91مليون دوالر �أي بارتفاع قدره  %5.8عن العام ال�سابق ،فيما بلغت قيمة املوجودات
املتداولة  149.4مليون دوالر بزيادة قدرها  %4.4عن العام ال�سابق.
�أما بالن�سبة لر�أ�س املال العامل فقد بلغ مع نهاية  2014ما قيمته  45.7مليون دوالر بينما بلغ يف نهاية  2013ما قيمته  40.73مليون دوالر.
كما �شهد عام  2014ارتفع ًا يف حجم االقرتا�ض بن�سبة  %3.9عن العام ال�سابق �إذ بلغت قيمة االقرتا�ض  82.16مليون دوالر فيما بلغ يف نهاية
عام  2013ما قيمته  79.04مليون دوالر.
ومع ما حتقق من �أرباح �صافية خالل عام  ،2014فقد ارتفعت حقوق امللكية يف عام �( 2014شاملة حقوق غري امل�سيطرين) اىل  103.6مليون
دوالر �أي بزيادة قدرها  %11.1عن ما كانت عليه يف نهاية عام  ،2013فيما بلغ �صايف حقوق م�ساهمي ال�شركة (بعد ا�ستبعاد حقوق غري
امل�سيطرين)  77.7مليون دوالر.
تبني الر�سوم البيانية التالية تطور الإيرادات وهوام�ش الربح (هام�ش جممل الربح ،هام�ش الربح قبل الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالكات
والإطفاءات ،هام�ش �صايف الربح ،و�صايف الربح العائد لل�سهم الواحد) املتحققة لل�شركة للفرتة (:)2014-2009
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وتبني الر�سوم البيانية التالية �إجمايل موجودات و�صايف حقوق م�ساهمي ال�شركة للفرتة (:)2014-2009

قامت ال�شركة خالل �شهر فرباير من العام  2015بالإف�صاح االويل عن بياناتها املالية املوحدة لعام  2014قبل تدقيق احل�سابات ،ومل تكن هناك
�أية فروقات جوهرية مع البيانات املدققة وامنا �أدخلت بع�ض التعديالت والت�صنيفات على البيانات املالية ونوجزها مبا يلي:
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•ظهرت االيرادات بقيمة �أقل من البيانات االولية بنحو  %1.7وذلك عائد اىل ت�سوية معامالت جتارية بني �شركات املجموعة.
•ظهر �صايف الأرباح املوحدة (�شاملة حقوق غري امل�سيطرين) بقيمة �أعلى من البيانات الأولية ت�صل �إىل � 136.3ألف دوالر  -معظمه يتعلق
بت�سوية بند موجودات �ضريبية م�ؤجلة وخم�ص�صات �ضرائب.

قائمة املركز املايل
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االختالف بين اإلفصاح األولي والنتائج النهائية المدققة

•مت اعادة ت�صنيف بع�ض احل�سابات والبنود يف قائمة املركز املايل بنا ًء على ت�صنيفات معدة من قبل املدققني.
•مت ا�ستبعاد ت�أثري الزيادة املكتتب بها يف �شركة و�سط وغرب افريقيا من قبل م�ساهمي ال�شركة والتي متت يف دفاتر ال�شركة خالل �شهر
دي�سمرب وذلك ب�سب اكتمال اعتماد وتوثيق هذه الزيادة لدى مراقب ال�شركات يف �شهر يناير  2015مما ا�ستوجب ان تظهر مبالغ الزيادة
املكتتب بها يف هذه ال�شركة يف ح�سابات دائنة �أخرى مما �أدى لظهور انخفا�ض يف قيمة اجمايل حقوق غري ال�سيطرين يف بند حقوق امللكية.
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ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار
(�شركة قاب�ضة)
جزر العذراء الربيطانية
 31دي�سمرب 2014

ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار
(�شركة قاب�ضة)
جزر العذراء الربيطانية

جدول املحتويات

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2014
مع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
قائمـ ــة
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ج

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

د

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

هـ

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار
(�شركة قاب�ضة)
جزر العذراء الربيطانية
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 - 1عـ ـ ـ ـ ـ ــام
�أ  -ت�أ�س�ست ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار (�شركة قاب�ضة) بتاريخ � 20سبتمرب  1994و�سجلت يف جزر العذراء الربيطانية حتت
رقم ( )128626بر�أ�سمال قدره  70مليون دوالر �أمريكي موزعة على  70مليون �سهم بقيمة ا�سمية دوالر �أمريكي لل�سهم الواحد .
ب  -مت اجراء عدة تعديالت على ر�أ�س مال ال�شركة كان �آخرها بتاريخ � 29أبريل  2014حيث مت مبوجب قرار الهيئة العامة باجتماعها
العادي املنعقد بذلك التاريخ زيادة ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع مببلغ  9.990.602دوالر �أمريكي لي�صبح  60.000.000دوالر �أمريكي
وذلك عن طريق ر�سملة جزء ًا من الأرباح املدورة  ،وقد مت احل�صول على موافقة ال�سلطات الرقابية يف جزر العذراء الربيطانية .
ج 	-ان من �أهم غايات ال�شركة �إدارة ال�شركات التابعة لها وامل�شاركة يف �إدارة ال�شركات الأخرى التي ت�ساهم فيها وكذلك اال�ستثمار يف
الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية وتقدمي القرو�ض والكفاالت والتمويل لل�شركات التابعة لها .
د  -يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف �شارع مكة �صندوق بريد  941489عمــان  – 11194الأردن .
هـ  -وافقت الهيئة العامة لل�شركة خالل العام  2013على حتويل ال�صفة القانونية لل�شركة من �شركة م�ساهمة خ�صو�صية �أجنبية اىل �شركة
عامة �أجنبية وعلى �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف بور�صة فل�سطني  ،هذا ومت ا�ستكمال الإجراءات املتعلقة بها بتاريخ  15يناير  2014و�إدراج
�أ�سهم ال�شركة يف بور�صة فل�سطني بتاريخ  2مار�س . 2014
و  -متت املوافقة على القوائم املالية املوحدة لل�شركة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ � 25آذار . 2015

� - 2أ�س�س توحيد القوائم املالية
 ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة وال�شركات التابعة لها واخلا�ضعة ل�سيطرتها وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�شركةالقدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة وذلك للح�صول على منافع من ان�شطتها ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت
والأر�صدة وااليرادات وامل�صروفات فيما بني ال�شركة وال�شركات التابعة .
 يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة ب�إ�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�شركـ ــة  ،و�إذا كانت ال�شركات التابعة تتبع�سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف ال�شركة فيتم �إجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�شركات التابعة لتتطابق مع
ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�شركة .
 ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة ولل�شركات التابعة التالية  ،وذلك بعد ا�ستبعاد الأر�صدة واملعامالت الداخلية فيمابينها :
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� -3أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
� - 1أ�س�س �إعداد القوائم املالية املوحدة:
ً
 مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عنجلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س املعايري الدولية.
 تظهر القوائم املالية املوحدة املرفقة بالدوالر الأمريكي والذي ميثل عملة القوائم املالية لل�شركة وال�شركات التابعة.� - 2إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية املوحدة متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اتباعها لل�سنة املنتهية يف
 31كانون الأول  2013ب�إ�ستثناء �أثر ما يرد يف الإي�ضاح رقم (� /5أ) حول القوائم املالية املوحدة .

�إن �أهم املعلومات املالية لل�شركات التابعة للعام  2014كما يلي :

 يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلي ًا انتقال �سيطرةال�شركة على ال�شركات التابعة  ،ويتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة التي مت التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحدة حتـى تاريخ
التخل�ص منها وهو التاريخ الذي تفقد ال�شركة فيه ال�سيطــرة على ال�شركات التابعة .
 متثل حقوق غري امل�سيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل ال�شركة يف حقوق امللكية يف ال�شركة التابعة . تتمركز جميع ال�شركات التابعة يف منطقة ال�سلطة الفل�سطينية با�ستثناء �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية وال�شركة العربية الفل�سطينيةللإ�ستثمار  /الأردن (معفاة) واللتان تعمالن يف اململكة الأردنية الها�شمية و�شركة و�سط وغرب �إفريقيا للوكاالت التجارية التي تعمل يف
الكامريون والغابون .
* هنالك �سيطرة على �شركة التوريدات واخلدمات الطبية و �شركة و�سط وغرب �إفريقيا للوكاالت التجارية من خالل ال�سيطرة على هيئة
املديرين وبالتايل ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة .
** مت خالل العام  2014ا�ستكمال �إجراءات الت�صفية لل�شركة العربية الفل�سطينية لقطع الغيار وخدمات املركبات و�إغالقها بالكامل .
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وفيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة :
�أ  -موجودات مالية للمتاجرة
 متثل املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ا�ستثمارات يف �أ�سهم �شركات متداولة يف �أ�سواق ن�شطة ،وان الهدف من االحتفاظ بها هو توليد االرباح من تقلبات اال�سعار ال�سوقية ق�صرية الأجل او هام�ش �أرباح االجتار .
 تقيد املوجودات املالية للمتاجرة من خالل قائمة الدخل بالكلفة عند االقتناء ويعاد تقييمها بالقيمة العادلة يف نهاية ال�سنة املاليةوتقيد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لها يف قائمة الدخل املوحدة.
ب  -موجودات مالية متوفرة للبيع
 هي املوجودات املالية التي ال تتجه نية ال�شركة لت�صنيفها كا�ستثمارات مالية للمتاجرة �أو االحتفاظ بها لتاريخ اال�ستحقاق. تظهر اال�ستثمارات املتوفرة للبيع بالكلفة عند االقتناء ويعاد تقييمهـا بالقيمـة العادلة يف نهاية ال�سنة املالية  ،وتقيد االرباح اواخل�سائر الناجتة عن اعادة التقييم يف ح�ساب م�ستقل يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة  ،ويف حال بيع
هذه اال�ستثمارات او جزء منها او ح�صول تدين يف قيمتها  ،يتم قيد االرباح او اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحدة
مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابق ًا يف حقوق امللكية  .ميكن �إ�سرتجاع خ�سارة التدين التي مت ت�سجيلها �سابق ًا يف قائمة الدخل املوحدة
�إذا ما تبني مبو�ضوعية �أن الزيادة يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة الحقة لت�سجيل خ�سائر التدين  ،حيث يتم �إ�سرتجاع خ�سائر
التدين يف �أ�سهم ال�شركات من خالل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة ولأدوات الدين من خالل قائمة الدخل املوحدة  ،ويف حال
وجود ا�ستثمارات يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه فيتم اظهارها بالتكلفة وان ح�صل تدين يف قيمتها يتم ت�سجيله يف
قائمة الدخل املوحدة .
ج  -الإ�ستثمار يف الأرا�ضي
تظهر اال�ستثمارات يف الأرا�ضي بالتكلفة وتتحقق الأرباح �أو اخل�سائر عند �إمتام عملية البيع وت ـ�ؤخذ يف قائمة الدخل املوحدة ويتم
االف�صاح عن قيمتها العادلة يف القوائم املالية املوحـدة ،يتم قيد �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة .
د  -الب�ضاعة
 تظهر الب�ضاعة اجلاهزة وحتت الت�شغيل بالكلفة �أو �صايف القيمة التح�صيلية �أيهما �أقل بعد تنزيل خم�ص�ص املواد التالفة واملتقادمة،وتت�ضمن الكلفة  :كلفة املواد اخلام  ،الأجور املبا�شرة وامل�صاريف ال�صناعية غري املبا�شرة .
 تظهر املواد الأولية بالكلفة �أو �صايف القيمة التح�صيلية �أيهما اقل ويتم تقيم الب�ضاعة اجلاهزة وحتت الت�شغيل بالكلفة �أو �صايفالقيمة التح�صيلية �أيهما اقل وتت�ضمن الكلفة املواد اخلام وما يخ�صها من امل�صاريف ال�صناعية املبا�شرة وغري املبا�شرة .
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 يتم تقييم ب�ضاعة ال�سيارات بالتكلفة �أو �صايف القيمة التح�صيلية �أيهما �أقل وعلى �أ�سا�س التكلفة الفعلية لكل �سيارة  ،وت�شمل التكلفةكافة النفقات التي تتكبدها ال�شركة حلني �إي�صال الب�ضاعة �إىل خمازن ومعار�ض ال�شركة �أو خمازن ال�شركة يف امليناء (البوندد) .
 يتم تقييم قطع الغيار بالتكلفة �أو �صايف القيمة التح�صيلية �أيهما �أقل وفق ًا لطريقة املتو�سط املرجح .هـ  -ا�ستثمار يف �شركة حليفة
	ال�شركة احلليفة هي تلك ال�شركة التي متار�س ال�شركة ت�أثري ًا فعا ًال على القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لها (وال
ت�سيطر عليها ال�شركة) والتي متلك ال�شركة ن�سبة ترتاوح بني  ٪20اىل  ٪50من حقوق الت�صويت  ،ويظهر اال�ستثمار يف �شركة حليفة
بطريقة حقوق امللكية .
و  -املبيعات وايرادات اخلدمات
•يتم االعرتاف بايراد مبيعات الب�ضاعة عند ا�ستيفاء جميع ال�شروط التالية :
 عندما تقوم ال�شركة بنقل املنافع واملخاطر اجلوهرية املرتبطة مبلكية الب�ضاعة اىل امل�شرتي . وعندما مل تعد ال�شركة حتتفظ بارتباط اداري م�ستمر للدرجة املتعلقة مبلكية الب�ضاعة وعندما ال تكون ال�شركة يف و�ضع متار�سفيه حتكم فعلي لهذه الب�ضاعة .
 وعندما يكون من املحتمل تدفق املنافع االقت�صادية املرتبطة بعملية البيع . وعندما يكون من املمكن احت�ساب التكاليف املتكبدة او التي �سيتم تكبدها بعملية البيع ب�شكل موثوق .•يتم االعرتاف ب�إيرادات اخلدمات عند تقدمي اخلدمة و�إ�صدار الفاتورة املتعلقة بها .
ز  -املمتلكات واملعدات
 تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة مطروح ًا منها اال�ستهالك املرتاكم و�أية تدين يف قيمتها  ،كما وتظهر الأرا�ضي لل�شركة العربيةالفل�سطينية وال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت (�شركة تابعة) بالقيمة العادلة  ،وت�ستهلك  ،با�ستثناء الأرا�ضي ،
با�ستخدام طريقـ ــة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها بن�سب �سنوية ترتاوح ما بيــن . ٪25 – ٪2
 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية فانه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمةاملمكن ا�سرتدادها وقيد قيمة التدين (ان وجدت) يف قائمة الدخل املوحدة .
 يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام  ،ف�إذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة�سابق ًا  ،يتم معاجلة التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات املحا�سبية .
ح  -ال�شه ـ ــرة
 يتم �إثبات ال�شهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او �شراء اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة عن ح�صة ال�شركة يف القيمةالعادلة ل�صايف موجودات تلك ال�شركة بتاريخ االمتالك .يتم اثبات ال�شهرة الناجتة عن اال�ستثمار الأويل لإ�ستمالك �شركات تابعة
يف بند منف�صل كموجودات غري ملمو�سة .
 يتم توزيع ال�شهرة على وحدة/وحدات توليد النقد لأغرا�ض اختبار التدين يف القيمة. يتم �إجراء اختبار لقيمة ال�شهرة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�ض قيمة ال�شهرة �إذا كانت هناك داللة على �أن قيمةال�شهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�شهرة �أقل من
القيمة امل�سجلة يف الدفاتر لوحدة/وحدات توليد النقد ويتم قيد قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة .
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ط  -الذمم املدينة
 تظهر الذمم املدينة ب�صايف قيمتها التح�صيلية بعد اخذ خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،ويتم �أخذ خم�ص�ص للديونامل�شكوك يف حت�صيلها على ا�سا�س تقديرات االدارة للمبالغ املمكن حت�صيلها من هذه الذمم ويتم قيد املخ�ص�ص يف قائمة الدخل
املوحدة .
ي  -م�صاريف و�إيرادات الفوائد البنكية
يتم اخذ الفوائد البنكية يف قائمة الدخل املوحدة مبوجب �أ�سا�س اال�ستحقاق .
ك  -خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
 يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا للنظام الداخلي لل�شركة على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي وبواقع �شهر عنكل �سنة خدمة .
 يتم قيد التعوي�ضات املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة عند دفعها  ،ويتم �أخذخم�ص�ص لاللتزامات املرتتبة على ال�شركة من تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحدة .
ل � -أرباح اال�ستثمارات
يتم قيد �أرباح اال�ستثمارات اىل الإيرادات حني الإعالن عنها (املوافقة عليها من قبل الهيئة العامة لل�شركة امل�ستثمر بها) .
م � -ضريبة الدخل
 متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة. حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة  ،وتختلف االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن االرباحاملعلنة يف القوائم املالية املوحدة الن االرباح املعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة او م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة
املالية وامنا يف �سنوات الحقة او اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �ضريبيا �أو بنود لي�ست خا�ضعة او مقبولة التنزيل الغرا�ض �ضريبية .
 حت�ســب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات يف البلدان التي تعمل فيها ال�شركاتالتابعة .
 �إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها او ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يفالقوائم املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على ا�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام
بقائمة املركز املايل املوحد وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي او
حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة .
 يتم مراجعة ر�صيد املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدمامكانية اال�ستفادة من تلك املوجودات ال�ضريبية جزئيا او كليا.
ن  -التق ـ ــا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر
احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص او يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
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 - 4ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة ال�شركة القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات
واملطلوبات والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة .كما ان هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف الإيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك يف
التغريات القيمة العادلة والتي تظهر يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة  .وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة ال�شركة
�إ�صدار �أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� .إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات
وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة
عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
نعتقد ب�أن التقديرات املتبعة �ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�صلة على النحو التايل :
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الذمم املدينة اعتمادا على �أ�س�س وفر�ضيات معتمدة من قبل �إدارة ال�شركـة لتقدير املخ�ص�ص الواجب تكوينهمبوجب متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية.
 يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �ضريبة الدخل وفقا للأنظمة والقوانني واملعايري الدولية للتقارير املالية ويتم احت�سابواثبات املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة وخم�ص�ص ال�ضريبة الالزم .
 تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للأ�صول امللمو�سة وغري ملمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات واالطفاءاتال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك الأ�صول وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل  ،ويتم اخذ خ�سارة التدين يف قائمة
الدخل املوحدة .
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة على ال�شركة اعتمادا على درا�سة قانونية معدة من قبل حمامي ال�شركة والتي مبوجبها يتمحتديد املخاطر املحتمـل حدوثها يف امل�ستقبل  ،ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�شكـل دوري .
 تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير �أي تدين يف قيمتها ويتم �أخذ هذا التدين يف قائمة الدخلاملوحدة لل�سنة .
 م�ستويات القيمة العادلة  :يتم حتديد الإف�صاح عن م�ستوى ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�صنف مقايي�س القيمة العادلة كاملة وكما يتمف�صل قيا�سات القيمة العادلة وفق ًا للم�ستويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية .ميثل الفرق بني امل�ستوى  2وامل�ستوى  3ملقايي�س
القيمة العادلة تقييم ما �إذا كانت املعلومات �أو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى �أهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب
و�ضع �أحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة مبا يف ذلك الأخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخ�ص الأ�صل �أو
االلتزام .

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم
( :)32عر�ض االدوات املالية – التقا�ص بني
املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم
( :)36التدين يف املوجودات – االف�صاحات حول
املبلغ القابل لال�سرتداد للموجودات غري املالية.

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم
( :)39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س
-تبادل امل�شتقات وحما�سبة التحوط.

التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية
�أرقام ( )10و (- )12القوائم املالية املوحدة
والإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى
ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27القوائم
املالية املنف�صلة واملتعلقة باملن�ش�آت اال�ستثمارية.

تو�ضح هذه التعديالت املتطلبات املتعلقة بالتقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات
املالية ،وحتديدا معنى احلقوق القانونية امللزمة للتقا�ص ،التحقق والت�سوية يف نف�س
الوقت.
تلغي هذه التعديالت متطلبات االف�صاح عن املبلغ القابل لال�سرتداد لوحدة توليد النقد
والتي وزعت ال�شهرة او املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الزمني غري املحدد بناءا
عليها يف حالة عدم وجود تدين �أو عدم ا�ستعادة قيمة التدين لوحدة توليد النقد املتعلقة
بها .كما قدمت هذه التعديالت متطلبات �إف�صاح �إ�ضافية والتي تكون مالئمة عندما
يكون املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل او لوحدة توليد النقد يقا�س بالقيمة العادلة
مطروحا منه تكاليف اال�ستبعاد.
جاءت هذه التعديالت للتخفيف من متطلبات التوقف عن حما�سبة التحوط عندما
تكون امل�شتقة املالية واملحددة ك�أداة حتوط قد مت ا�ستبدالها �ضمن ظروف معينة ،كما
و�ضحت هذه التعديالت �أن �أي تغري يف القيمة العادلة للم�شتقة املالية املحددة ك�أداة
حتوط النا�شئ عن التبادل يجب ان ي�ؤخذ بعني االعتبار عند تقييم وقيا�س فعالية
التحوط.
تتعلق التعديالت احلا�صلة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10بتعريف
املن�ش�آت اال�ستثمارية ،وتتطلب تلك التعديالت من املن�ش�آت التي ينطبق عليها تعريف
املن�ش�آت اال�ستثمارية عدم توحيد اعمال ال�شركات التابعة لها واالعرتاف بها وفقا
للقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر يف قوائمها املالية املنف�صلة واملوحدة.
ونتيجة لذلك مت �إ�ضافة بع�ض التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()12
واملعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )27للتعريف مبتطلبات االف�صاح اجلديدة لتلك
املن�ش�آت اال�ستثمارية.

 - 5تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
�أ  -معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها �أثر جوهري على القوائم املالية:
تــم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة لل�شركة ،والتي مل ت�ؤثر ب�شكل جوهري
على املبالغ واالف�صاحات الواردة يف القوائم املالي ــة املوحدة  ،علم ًا ب�أنه قد يكون لها ت�أثري على املعاجلــة املحا�سبي ــة للمعامــالت
والرتتيبات امل�ستقبليـة:
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ب  -معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد:
مل تقم ال�شركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة �أدناه ال�صادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري
�سارية املفعول بعد:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15الإيرادات من العقود مع العمالء.

�سارية املفعول لل�سنوات املالية التي
تبد�أ يف �أو بعد
�أول كانون الثاين 2017

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7الأدوات املالية :االف�صاحات املتعلقة بالتطبيق عندما يتم تطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم ( )9لأول مرة
الأويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)9
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7االف�صاحات الإ�ضافية حما�سبة التحوط (والتعديالت الالحقة) عندما يتم تطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم ( )9لأول مرة
والناجتة عن اجلزء املتعلق مبحا�سبة التحوط يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)9
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية (� :)2014صدرت الن�سخة النهائية لهذا املعيار يف �أول كانون الثاين 2018
�شهر متوز  2014وطرحت ما يلي:
•ت�صنيف جديد لأدوات الدين املحتفظ بها بغر�ض حت�صيل التدفقات النقدية املتعاقد عليها مع �إمكانية
البيع ،حيث يتم ت�صنيفها �ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر.
•تطبيق منوذج اخل�سارة املتوقعة الحت�ساب خ�سارة تدين املوجودات املالية وذلك من خالل ثالثة
مراحل تبد�أ بتحديد خ�سارة التدين املتوقعة خالل االثني ع�شر �شهرا التالية لتاريخ االعرتاف املبدئي
بالت�سهيالت االئتمانية ومن ثم حتديد خ�سارة التدين يف حال زيادة خماطر الت�سهيالت االئتمانية
ب�شكل جوهري وقبل ان ت�صبح هذه الت�سهيالت غري عاملة واملرحلة الأخرية عندما ت�صبح الت�سهيالت
االئتمانية غري عاملة ب�شكل فعلي.
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )11حما�سبة �شراء احل�ص�ص يف العمليات امل�شرتكة.
�أول كانون الثاين 2016
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( )16ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)38تو�ضيح للطرق �أول كانون الثاين 2016
املحا�سبية املقبولة لال�ستهالك والإطفاء.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( )16ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)41الزراعة – �أول كانون الثاين 2016
النباتات املنتجة.
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)28الأرباح �أول كانون الثاين 2016
او اخل�سائر الناجمة عن بيع الأ�صول او امل�ساهمة بها بني امل�ستثمر و�شركاته التابعة او ا�ستثماراته
امل�شرتكة.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)27ال�سماح للمن�ش�آت باملحا�سبة عن اال�ستثمارات يف �أول كانون الثاين 2016
ال�شركات التابعة ،امل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة اما بالكلفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية
رقم ( )9او با�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�صلة.
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10واملعيار الدويل للتقارير املالية رقــم ( )12ومعيار �أول كانون الثاين 2016
املحا�سبة الدويل رقــم ( :)28اجلوانب اخلا�صة بتطبيق اال�ستثناء من التوحيد يف ال�شركات اال�ستثمارية.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)1املعوقات التي تواجه معدي القوائم املالية الذين �أول كانون الثاين 2016
ي�ستخدمون تقديراتهم عند اعداد التقارير املالية اخلا�صة بهم.
�أول كانون الثاين 2016
حت�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة يف االعوام .2014-2012
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حت�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة يف االعوام  2012-2010واملتعلقة باملعايري �أول متوز 2014
الدولية للتقارير املالية ارقام ( )2و ( )3و ( )8و ( )13ومعايري املحا�سبة الدولية ارقام ( )16و ()24
و (.)38
حت�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة يف االعوام  2013-2011واملتعلقة باملعايري الدولية �أول متوز 2014
للتقارير املالية ارقام ( )1و( )3و( )13ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (.)40
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)19منافع املوظفني تو�ضح كيفية االعرتاف مب�ساهمة �أول متوز 2014
املوظفني او الأطراف اخلارجية املرتبطة باخلدمة من حيث توزيعها على مدة اخلدمة.

تتوقع �إدارة ال�شركة �أن يتم تطبيق املعايري املبينة �أعاله يف �إعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �سريان كل منها دون �أن حتدث هذه املعايري
�أي �أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة لل�شركة با�ستثناء تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15واملعيار الدويل للتقارير املالية
رقم ( ، )9حيث تتوقع االدارة ان يتم تطبيقهما يف القوائم املالية لل�شركة خالل الفرتات املالية الذي تبد�أ يف �أو بعد االول من كانون الثاين
 2017واالول من كانون الثاين  2018على التوايل  ،علما ب�أنه قد يكون لهما اثر جوهري على املبالغ واالف�صاحات الواردة يف القوائم املالية
املوحدة واملتعلقة بااليرادات من العقود مع العمالء واملوجودات واملطلوبات املالية لل�شركة  ،اال انه من غري العملي ان يتم تقدير اثر تطبيق ذلك
يف الوقت احلايل ب�شكل معقول حلني قيام االدارة با�ستكمال الدرا�سة التف�صيلية لتطبيق هاذين املعيارين على القوائم املالية املوحدة لل�شركة.

 - 6نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
يتكون هذا البند مما يلي :

* �إن الودائع لأجل مربوطة �شهري ًا ومبعدل فائدة (� )٪1سنوي ًا .

 - 7ذمم مدينة و�شيكات بر�سم التح�صيل – بال�صايف
يتكون هذا البند مما يلي :

* ميتد ا�ستحقاق ال�شيكات بر�سم التح�صيل حتى نهاية العام . 2015
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 -متثل احلركة على خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ما يلي :

 - 8ب�ضاعة – بال�صايف

يتكون هذا البند مما يلي :

 تتبع ال�شركة �سيا�سة التعامل مع �أطراف م�ؤهلة �إئتماني ًا وذات �سمعة جيدة يف ال�سوق  ،وذلك من �أجل تخفيف خطر اخل�سائر املاليةالناجتة عن عدم الوفاء بالإلتزامات  ،وتقوم ال�شركة ب�أخذ خم�ص�ص للذمم املدينة التي ال يتم حت�صيلها لأكرث من  365يوم  ،حيث بلغت
قيمة الذمم املدينة التي ال يوجد تدين يف قيمتها  48.739.401دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب  53.079.720( 2014دوالر �أمريكي
كما يف  31دي�سمرب  ، )2013وفيما يلي بيان الذمم املدينة والتي ال يوجد تدين يف قيمتها :

هذا ويبلغ ر�صيد الــذمم املدينة م�ستحقة ال�سداد ويوجد تدين يف قيمتها  3.143.361دوالر �أمريك ــي كما يف  31دي�سمرب 3.998.747( 2014
دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب . )2013
 -ت�شمل هذه الذمم مبالــغ م�ستحقة من قبــل ال�سلطة الفل�سطينية بحوايل  21/4مليون دوالر �أمريكــي .

* كما يرد يف االي�ضاح ( ، )19ت�شمل الب�ضاعة �سيارات مرهونة ل�صالح بنوك مقابل احل�صول على قرو�ض جتارية .
* * متثل احلركة على خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة ما يلي :

 - 9موجودات مالية للمتاجرة
يتكون هذا البند مما يلي :
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� -10أر�صدة مدينة �أخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

� -11شيكات بر�سم التح�صيل طويلة الأجل
يتكون هذا البند مما يلي :

 -12موجودات مالية متوفرة للبيع
يتكون هذا البند مما يلي :

* �إن معظم الأ�سهم مرهونة لقاء ت�سهيالت بنكية كما يرد يف الإي�ضاح رقم ( )19وتت�ضمن � 702.460سهم حمجوزة لقاء ع�ضوية جمل�س
االدارة .
* * مت خالل العام  2013قيد م�صروف تدين مقابل هذه املوجودات مببلغ  158الف دوالر �أمريكي .

� -13إ�ستثمار يف �أرا�ضي

 بلغت القيمة العادلة لهذه الأرا�ضي  1.371.240دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمب ــر  ،2013علم ًا ب�أن هذه الأرا�ضي مرهونة لبع�ض البنوك
لقاء ت�سهيالت �إئتمانية .

-

ميتد ا�ستحقاق ال�شيكات بر�سم التح�صيل طويلة االجل لغاية دي�سمرب . 2019

 -14موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف
يتكون هذا البند مما يلي :

*

**
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نتجت ال�شهرة عن قيام ال�شركة ب�شراء �أ�سهم بقيمة تفوق القيمة الدفرتية لل�سهم يف بع�ض �شركاتها التابعة والتي تظهر بال�صايف بقيمة
 5.635.021دوالر امريكي بعد قيد خم�ص�ص للتدين مببلغ  6.934.699دوالر �أمريكي خالل ال�سنوات ال�سابقة .
ميثل هذا البند قيمة العالمات التجارية امل�شرتاة من �شركة الأغذية املتميزة ل�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية (�شركة تابعة)
بالإ�ضافة �إىل ر�سوم نقل ملكيتها .
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 -15ممتلكات ومعدات

 -16م�شاريع حتت التنفيذ
ميثل هذا البند تكلفة الأعمال املتعلقة ب�إن�شاء وجتهيز مباين الإنتاج ومباين الإدارة و كذلك التحديث على اخلطوط الإنتاجية املختلفة لدى
ال�شركـات التابعـة املمثلة بال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت و�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية وال�شركة العربية الفل�سطينية
ملراكز الت�سوق التي كانت غري مكتملة كما يف  31دي�سمرب  2014و.2013
 -متثل احلركة على امل�شاريع حتت التنفيذ ما يلي :

� - 17أوراق دفع ت�ستحق خالل عام
ميثل هذا البند ت�سهيالت �أوراق دفع ممنوحة لل�شركات التالية :

� - 18سندات قر�ض
قامت ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار خالل �شهر فرباير  2012ب�إ�صدار �سندات قر�ض بقيمة ا�سمية �إجمالية مقدارها  20مليون
دوالر �أمريكي  ،القيمة الأ�سمية لكل �سند منها � 10آالف دوالر �أمريكي  ،تاريخ �إ�صدارها  31يناير  2012و�إ�ستحقاقها  31يناير  ، 2017و�سعر
الفائدة املحت�سب على ال�سندات � ٪5.5سنوي ًا ثابت للأ�شهر الـ  30الأوىل و�سعر فائدة � 6أ�شهر  ٪2.5 + LIBORللأ�شهر الـ  30املتبقية من
عمر ال�سندات على �أن ال يقل �سعر الفائدة عن  ، ٪5.5ويتم �إحت�ساب دفعات الفائدة على  360يوم ًا وتدفع كل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإ�صدار ،
علم ًا ب�أنه يحق لل�شركة امل�صدرة �إطفاء ما قيمته مليون دوالر امريكي وم�ضاعفاته من الأ�سناد امل�صدرة قبل تاريخ ا�ستحقاقها  ،وب�سعر �إطفاء
 ٪101من القيمة الأ�سمية لل�سندات املنوي �إطفائها .
�إن القيمة الإ�سمية الإجمالية ل�سندات القر�ض م�ضمونة مبوجب رهونات من الدرجة الأوىل مبا ال يقل ن�سبته عن  ٪125من القيمة الإ�سمية
لل�سندات وتت�ضمن هذه الرهونات �أ�سهم وقطع �أرا�ضي .
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 - 19القرو�ض:

ب  -يبني اجلدول التايل املعلومات العامة حول هذه القرو�ض:

�أ� .إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
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�أ -يتكون هذا البند من الت�سهيالت املمنوحة لل�شركات التالية:

 -23بنوك دائنة

* ميثل هذا البند الدفعات النقدية املقدمة من حقوق غري امل�سيطرين لزيادة ر�أ�س مال �شركة و�سط وغرب افريقيا للوكاالت التجارية  ،علما
ب�أنه قد مت ا�ستكمال اجراءات الزيادة يف ر�أ�س مال ال�شركة التابعة يف بداية العام .2015

ميثل هذا البند قي ـمـة حقوق غري امل�سيطرين يف �صايف حقوق امل�ساهمني لل�شركات التابعة وتفا�صيلها كما يلي:

يتكون هذا البند مما يلي :

 -22حقوق غري امل�سيطرين

� -20أر�صدة دائنة �أخرى

* * ي�شمل هذا البند  824.071دوالر �أمريكي يعود لل�شركة الفل�سطينية لل�سيارات .

� -21شيكات م�ؤجلة الدفع
يتكون هذا البند مما يلي :

ميتد ا�ستحقاق ال�شيكات حتى نهاية العام . 2015
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ب -يبني اجلدول التايل املعلومات العامة حول البنوك الدائنة:

 -24خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
يتكون هذا البند من �أر�صدة خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة يف ال�شركات التالية :

�	-إن احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة كما يلي :

74

التقرير ال�سنوي 2014

75

يتكون هذا البند مما يلي :

يتكون هذا البند مما يلي :

 -26جممل ربح املبيعات

� - 25إحتياطي اعادة تقييم ممتلكات ومعدات

* ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق
مبوجب قرار الهيئة العامة لل�شركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  17ابريل  ، 2006مت املوافقـ ــة على تقييم االر�ض اململوكة من قبل ال�شركة
و�إظهارها يف القوائم املالية بقيمتها العادلة  ،مت تقييم الأر�ض بوا�سطة خممنني اثنني معتمدين حيث مت تقييم �سعر املرت ما بني 480
–  500دوالر �أمريكي للمتــر الواحــد  ،وعليـه قــرر جمل�س ادارة ال�شركة اعتماد  ٪75من قيمة التقييــم الأقــل  ،وظهر فرق التقييم يف
ح�ساب احتياطي اعادة التقييم الظاهر يف حقوق امللكية مببلغ  1.771.313دوالر �أمريكي .
متا�شي ًا مع متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية فقد �أعيــد تخميــن الأر�ض كمــا فــي  31دي�سمرب  2008حيث مت تقييم �سعر املرت ما
بني  680 – 660دوالر �أمريكي للمرت الواحد  ،وعلى هذا فقد مت اعتماد  ٪90من قيمة التقييم الأقل  ،مت اجراء املعاجلة املحا�سبية وفق
ما ي�سمح به معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )8حيث مت قيد �أثر التغري والبالغ  592.299دوالر �أمريكي يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية
املوحدة  ،وعليه فقد بلغ فرق التقييم بتاريخ القوائم املالية والظاهرة يف حقوق امللكية  3.553.540دوالر �أمريكي .وقد قامت ال�شركة
ب�إعادة تخمني الأر�ض كما يف  31دي�سمرب  ، 2013وبر�أي الإدارة �أن القيمة العادلة لهذه الأرا�ضي تقارب القيمة املقيدة يف �سجالت
ال�شركة وعليه مل يتم عك�س �أثر التخمني الإيجابي على القوائم املالية املوحدة .

* * ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأملنيوم والربوفيالت
مبوجب قرار الهيئة العامة لل�شركة خالل العام  2010مت املوافقة على تقييم الأرا�ضي اململوكة من قبل ال�شركة و�إظهارها بالقوائم املالية
بقيمتها العادلة وظهر فرق التقييم يف ح�ساب احتياطي اعادة التقييم الظاهر يف حقوق امللكية مببلغ  669.525دوالر �أمريكي  .وقد
قامت ال�شركة ب�إعادة تخمني الأر�ض كما يف  31دي�سمرب  ، 2013وبر�أي الإدارة �أن القيمة العادلة لهذه الأرا�ضي تقارب القيمة املقيدة يف
�سجالت ال�شركة وعليه مل يتم عك�س �أثر التخمني الإيجابي على القوائم املالية املوحدة .
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 - 27م�صاريف �إدارية وعمومية
يتكون هذا البند مما يلي :

 - 28م�صاريف بيع وتوزيع
يتكون هذا البند مما يلي :

� - 29أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
يتكون هذا البند مما يلي :
* ي�شمل هذا البند على م�صاريف متفرقة تعود �أغلبيتها لل�شركة الفل�سطينية لل�سيارات مببلغ  348.129دوالر �أمريكي و�شركة و�سط وغرب
افريقيا للوكاالت التجارية مببلغ  872.708دوالر �أمريكي وال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق مببلغ  468.068دوالر �أمريكي
و�شركات �أخرى .
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( -30م�صاريف) ايرادات �أخرى  -بال�صايف
يتكون هذا البند مما يلي :

� - 31ضريبة الدخل � -شركات تابعة

ب  -خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�إن احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل هي كما يلي :

ج  -م�صروف �ضريبة الدخل
متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي :

�أ  -موجودات �ضريبية م�ؤجلة
يتكون هذا البند مما يلي :

 قامت ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار (ال�شركة القاب�ضة) ب�إجراء ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل حتى نهاية العام 2010يف الأردن و 2013يف فل�سطني .

 مل يتم احت�ساب موجودات �ضريبية م�ؤجلة لبع�ض ال�شركات التابعة كونها غري مادية ولعدم تيقن �إدارة هذه ال�شركات من اال�ستفادةمنها م�ستقب ًال وهي :
�شركة �سكاي للدعاية والإعالن والرتويج وال�شركة الفل�سطينية لقطع الغيار وخدمات املركبات وال�شركة العربية الفل�سطينية للتخزين
والتربيد و�شركة م�صنع �أريحا للمياه ال�صحية واملعدنية و�شركة و�سط وغرب �إفريقيا للوكاالت التجارية .
�إن احلركة على ح�ساب املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة هي كما يلي :
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 -33التحليل القطاعي

 يبني اجلدول التايل الو�ضع ال�ضريبي لل�شركات التابعة :ا�سم ال�شركة

�شركة يونيبال للتجارة العامة
�شركة �سكاي للدعاية واالعالن والرتويج
�شركة التوريدات واخلدمات الطبية
ال�شركة الوطنية ل�صناعة االملنيوم والربوفيالت
ال�شركة الفل�سطينية لل�سيارات
ال�شركة العربية الفل�سطينية للتخزين والتربيد
ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق
�شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية (الأردن – فل�سطني)
�شركة م�صنع اريحا للمياه ال�صحية واملعدنية
ال�شركة العربية الفل�سطينية لقطع الغيار وخدمات املركبات

خمال�صة نهائية لغاية العام
2011
2013
2013
2013
2011
2005
2011
 2011ب�إ�ستثناء * 2008
�إعفاء �ضريبي حتى 2003
مت ت�صفيتها ب�شكل نهائي

* هناك مطالبات من قبل دائرة الدخل و املبيعات مببلغ  531.031دينار �أردين عن العام  2008وقد �صدر قرار حمكمة التمييز حول
الق�ضية املقامة عن �ضريبة دخل العام  2008و املت�ضمن نق�ض قرار حمكمة ا�ستناف ال�ضريبة ل�صالح ال�شركة واعادة الأوراق اىل حمكمة
اال�ستئناف ،وما زالت الق�ضية منظورة �أمام حمكمة اال�سئناف .وبر�أي امل�ست�شار ال�ضريبي و�إدارة ال�شركة ف�إن املخ�ص�صات املر�صودة كافية
ملواجهة �أية التزامات قد تطر�أ من جراء هذه املطالب ــات حيث �أن ال�شركة قامت بر�صد كامل املخ�ص�ص املطالب به من قبل دائرة �ضريبة
الدخل واملبيعات من مبد�أ احليطة واحلذر .
هذا وبر�أي الإدارة ان املخ�ص�صات امل�أخوذة كما يف  31دي�سمرب  2014كافية ملواجهة االلتزامات ال�ضريبية.
ح�صلت �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية – فل�سطني بتاريخ  9فرباير  2012من الهيئة العامة لت�شجيع اال�ستثمار على اعفاء كامل من
�ضريبة الدخل ملدة خم�س �سنوات اعتبارا من �أول يناير  2010و لغاية  31دي�سمرب  2014و على اعفاء ا�سمي مقداره  %50من �ضريبة الدخل
ملدة  12عام ابتدا ًء من �أول يناير  2015و لغاية  31دي�سمرب .2026

� - 32إلتزامات ممكن �أن تطر�أ
كان على ال�شركة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة التزامات ممكن �أن تطر�أ تفا�صيلها كما يلي :
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�أ � -شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية
هنالك ق�ضايا مقامة على �شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية – الأردن بقيمة  197.461دوالر �أمريكي بالإ�ضافة �إىل جمموعة من الق�ضايا
غري حمددة القيمة  ،وبر�أي امل�ست�شار القانوين وادارة ال�شركة �أنه لن يرتتب على ال�شركة �أية التزامات لقاء هذه الق�ضايا .
ب  -ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق
هنالك ق�ضايا مقامة على ال�شركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق بقيمة  648.944دوالر �أمريكي متمثلة مبطالبات عمالية وبر�أي
امل�ست�شار القانوين وادارة ال�شركة انه لن يرتتب على ال�شركة �أية التزامات لقاء هذه الدعاوي .

 - 35م�ستويات القيمة العادلة

 - 34الق�ضاي ـ ــا

ج � -شركة م�صنع �أريحا للمياه ال�صحية واملعدنية
خالل �سنة � ، 2008أقام امل�ساهم املالك لـ  ٪15من ر�أ�س مال ال�شركة « �شركة املجموعة الأهلية للت�أمني « ق�ضية �ضد ال�سيد علي العقاد ب�صفته
ال�شخ�صية وب�صفته رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�صنع �أريحا للمياه ال�صحي ــة  ،و�ضد ال�سادة ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار (�أيبك)
ب�صفتها م�ساهمة وع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة م�صنع �أريحا للمياه ال�صحية وميثلها ال�سيد طارق عمر العقاد  ،يطالب من خاللها تعوي�ض ًا
مقداره  511.598دينار �أردين ميثل قيمة م�ساهمة املدعي يف ر�أ�س مال ال�شركة حيث �إن املدعي يعرت�ض على �إدارة ال�شركة التي �أدت اىل
ن�شوء اخل�سائر ويعرت�ض على �صفقة بيع موجودات ال�شركة �سابق ًا و بتاريخ  6دي�سمرب � 2011صدر قرار برد الدعوى املقامة �ضد ال�شركة
والح ًقا لذلك قام املدعي ب�إ�ستئناف القرار لدى املحكمة املخت�صة و�صدر قرار بتاريخ � 3أكتوبر  2013من حمكمة الأ�ستئناف بقبول مبد�أها
وعليه تقدم حمامي ال�شركة بنق�ض �ضد القراراملذكور .
بر�أي �إدارة ال�شركة  ،ف�إن ال�شركة تقف على �أر�ضية �صلبة يف هذا املجال يف �ضوء توثيق كافة القرارات املعرت�ض عليها لدى مراقب ال�شركات .
د � -شركة يونيبال للتجارة العامة
هنالك ق�ضايا مقامة �ضد �شركة يونيبال للتجارة العامة بقيمة  71.598دوالر �أمريكي متمثلة مبطالبات عمالية وبر�أي امل�ست�شار القانوين
وادارة ال�شركة انه لن يرتتب على ال�شركة �أية التزامات لقاء ه ــذه الدع ــاوي .
هـ  -ال�شركة الوطنية ل�صناعة االملنيوم والربوفيالت
هنالك ق�ضايا مقامة �ضد ال�شركة الوطنية ل�صناعة االملنيوم والربوفيالت بقيمة  88.149دوالر �أمريكي متمثلة بطالبات عمالية وبر�أي
امل�ست�شار القانوين و�إدارة ال�شركة انه لن يرتتب على ال�شركة �أية التزامات لقاء هذه الدعاوي .
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� - 36أر�صدة ومعامالت مع �أطراف ذات عالقة

ينب اجلدول التايل ن�سبة املطلوبات اىل حقوق امللكيـ ــة كما يف  31دي�سمرب  2014و: 2013

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

ب  -بلغت الرواتب واملكاف�آت واملنافع الأخرى للإدارة التنفيذية العليا لل�شركة القاب�ضة وال�شركات التابعة لها ما جمموعه 3.664.751
دوالر �أمريكي للعام  3.343.179( 2014دوالر امريكي للعام . )2013

� - 37إدارة املخاطر
�أ  -ادارة خماطر را�س املال
تقوم ال�شركة بادارة را�سمالها للت�أكد من قدرتها على اال�ستمرار وتعظيم العائد ال�صحاب امل�صالح من خالل حتقيق التوزان االمثل بني حقوق
امللكية والدين  .كما تقوم ال�شركة ب�إدارة ر�أ�س املال وتعديله يف �ضوء التغريات بالإو�ضاع الإقت�صادية .ويتم مراجعة هيكل ر�أ�س املال ب�شكل
م�ستمر بناء على تو�صيات جمل�س الإدارة وموافقة الهيئة العامة لل�شركة .
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ب  -خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة  ،والتي تعرف اي�ض ًا مبخاطر التمويل  ،هي املخاطر التي تتمثل بال�صعوبة التي �ستواجهها ال�شركة فيما يتعلق بتوفري االموال
الالزمة للوفاء بااللتزامات وتقوم ال�شركة بادارة خماطر ال�سيولة عن طريق احلفاظ على �إحتياطيات وت�سهيالت بنكية والرقابة امل�ستمرة
للتدفقات النقدية الفعلية واملتنب�أة ومواءمة ا�ستحقاقات املوجودات املالية مع املطلوبات املالية  .كما �أن جزء من �أموال ال�شركة م�ستثمرة
ب�أر�صدة لدى البنوك وموجودات مالية للمتاجرة والذمم املدينة وال�شيكات بر�سم التح�صيل وهي جاهزة للوفاء مبتطلبات التمويل ق�صرية
ومتو�سطة الأجل و�إدارة ال�سيولة .
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�إن و�ضع ال�سيولة يف ال�شركة كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة كان كما يلي :

ج  -خماطر الإئتمان
خماطر الإئتمان تتعلق مبخاطر �إخفاق الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�سبب خ�سائر لل�شركة  .هذا وتتبع ال�شركة
�سيا�سة التعامل مع �أطراف م�ؤهلة �إئتماني ًا بالإ�ضافة للح�صول على �ضمانات كافية حيثما كان ذلك منا�سب ًا  ،وذلك من �أجل تخفيف خطر
اخل�سائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء بالإلتزامات .
كما �أن موجودات ال�شركة املالية والتي تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من الذمم املدينة  ،ال�شيكات بر�سم التح�صيل  ،والنقد وما يف حكمه ال متثل
تركز هام ملخاطر الإئتمان كما �أن املدينون منت�شرين ب�شكل وا�سع بني ت�صنيفات العمالء ومناطقهم اجلغرافية كما ويتم املحافظة على
رقابة �إئتمانية �صارمة حيث يتم مراقبة حدود الإئتمان لكل عميل على حدى ب�شكل م�ستمر .
هذا وال تتبع ال�شركة �أي �سيا�سة للح�صول على �ضمانات مقابل الذمم املدينة  ،وعليه تعترب الذمم املدينة غري م�ضمونة.
د  -خماطر العمالت الأجنبية
ان خطر العملة هو ذلك اخلطر املتعلق بالتغري يف قيمة الأداة املالية نتيجة للتغريات ب�أ�سعار �صرف العملة الأجنبية .
كما ان العمالت الرئي�سية لل�شركة بالعمالت الأجنبية هي بالدينار  ،بال�شيقل واليورو  .وان القيم الدفرتية للموجودات النقدية واملطلوبات
النقدية بالعمالت الأجنبية لل�شركة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة هي كما يلي :
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�إن حتليل احل�سا�سية للح�سابات املعر�ضة ملخاطر التغري يف �سعر ال�صرف ح�سب نوع العملة للعامني  2014و 2013والتي ت�ؤثر على قائمة الدخل
وحقوق امللكية هي كما يلي :

هذا وتعتقد ادارة ال�شركة انه ال يوجد خماطر ناجتة مقابل الدوالر االمريكي وذلك عن التغري يف �سعر �صرف الدينار االردين مقابل الدوالر
االمريكي كون ان الدينار الأردين مربوط بالدوالر الأمريكي .

هـ  -خماطر �سعر الفائدة
خماطر �سعر الفائدة هي املخاطر املتعلقة بالتغري بقيمة الأداة املالية نتيجة للتغريات مبعدالت الفائدة ال�سوقية.
تقوم ال�شركة ب�إدارة تعر�ضها ملخاطر �سعر الفائدة ب�شكل م�ستمر  ،ويتم تقييم اخليارات املختلفة مثل �إعادة التمويل وجتديد املراكز احلالية
والتمويل البديل .
هذا ويتم حتديد حتاليل احل�سا�سية �أدناه وفق ًا للتعر�ض لأ�سعار الفائدة املتعلقة بالقرو�ض البنكية والبنوك الدائنة وال�سندات واوراق الدفع
بتاريخ القوائم املالية املوحدة كما �أعد التحليل على فر�ض �أن مبلغ الإلتزام القائم بتاريخ القوائم املالية املوحدة كان قائم ًا طوال العام  ،ويتم
�إ�ستخدام زيادة �أو نق�ص مبقدار ( )٪1والتي متثل تقيم �إدارة ال�شركة للتغري املحتمل واملقبول مبعدالت الفائدة .
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و -خماطر �أ�سعار اال�سهم
تنتج خماطر ا�سعار اال�سهم عند التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم  .وتعمل ال�شركة على ادارة هذه املخاطر عن طريق
تنويع اال�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقت�صادية و�إن معظم �إ�ستثمارات ال�شركة غري مدرجة يف الأ�سواق املالية و�إن حتليل
احل�سا�سية �أدناه يعود للإ�ستثمارات املدرجة يف بور�صة فل�سطني .

ز  -خماطر االحتالل وال�سيادة
خماطر االحتالل وال�سيادة تتعلق باملخاطر التي تتعر�ض لها مناطق ال�سلطة الفل�سطينية من عمليات اجتياح و�أعمال عنف ب�سبب الأو�ضاع
ال�سائدة هناك وما يتبعها من اجراءات وحظر للتجوال وتعليق للأعمال يف تلك املناطق وكون ان معظم اعمال ال�شركات التابعة لل�شركة
العربية الفل�سطينية لال�سثتمار (ال�شركة القاب�ضة) موجودة يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية فهي معر�ضة لتلك املخاطر .

 -38ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة

 مت احت�ساب املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم حل�صة ال�سهم من الربح املخف�ض للفرتة العائد مل�ساهمي ال�شركة بناء ًا على عدد الأ�سهم امل�صرحبها لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2014و 2013حيث مت اعادة احت�ساب �أرقام املقارنة وفقا ملعدل ر�أ�س املال بعد الزيادة بتوزيع �أ�سهم
جمانية وفقا ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم (. )33

هذا وتتبع ال�شركات التابعة لل�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار (ال�شركة القاب�ضة) و�إداراتها �سيا�سات تعمل على تخفيف خطر التعر�ض
ملثل تلك املخاطر وذلك من �أجل تخفيف خطر اخل�سائر املالية الناجمة عنها وذلك من خالل توزيع املن�ش�آت وم�ستودعاتها ومناطق التوزيع
على جميع املناطق التابعة لل�سلطة الفل�سطينية  ،و�إن جميع من�ش�آت ال�شركات التابعة املوجودة يف تلك املناطق مغطية ببوال�ص ت�أمني �ضد
كافة املخاطر .
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