
 اأداٌء ثابت..وخطًى طموحة
�أف�ضل نظم  متكنت �ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية لال�ضتثمار »�أيبك«، من حتقيق مكانة �قت�ضادية الفتة يف �ل�ضوق �لفل�ضطينية، بفعل ممار�ضة 

�لعمل �الإد�رية و�ملالية و�ال�ضتثمار �مل�ضتمر يف كو�درها �لعاملة.
و�نعك�ضت �آليات عمل �ملوؤ�ض�ضة �ملبنية على روؤى عمل علمية، وخرب�ت مرت�كمة، يف حتقيق عو�ئد مالية، وجناحات عاما بعد �آخر.

و�قرتنت �إجناز�ت �ل�ضركة �ملتو��ضلة، بتو�ضيع نطاق ��ضتثمار�تها لت�ضمل قطاعات متنوعة، ت�ضكل م�ضدر �هتمام قطاعات جمتمعية خمتلفة.
وخالل �لفرتة �لقادمة، فاإن �ل�ضركة �ضتو��ضل جهودها لتحقيق مزيد من �لنجاحات، وروؤيتها �لقائمة على �لتو�ضع و�لنمو با�ضتمر�ر.

ا�ستثمارات اأخرى
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عمان  - االأردن 
�س.ب. 941489 عّمان

11194  �ململكة �الأردنية �لها�ضمية
هاتف: 2910 556 6 962+ 
فاك�س: 2915 556 6 962+

رام اهلل  - فل�سطني 
�س.ب. 2396 

ر�م �هلل - فل�ضطني
هاتف: 1463 296 2 970+
فاك�س:1541 298 2 970+

apic@apic.com.jo :لربيد �الإلكرتوين�
www.apic.ps :ملوقع �الإلكرتوين�

�لتقرير �ل�ضنوي 42013
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�سركة �سنيورة لل�سناعات الغذائية
االأردن 

مدينة �مللك عبد �هلل �لثاين �ل�ضناعية - �ضحاب 
�س.ب. 191 

عّمان 11512 �ململكة �الأردنية �لها�ضمية 
هاتف: 3772 402 6 962 + 
فاك�س: 3773 402 6 962 + 

www.siniorafood.com

فل�سطني 
�س.ب. 132 

�لعيزرية - فل�ضطني
هاتف: 6804 279 2 972 + 
فاك�س: 9088 279 2 972 + 

اململكة العربية ال�سعودية
 متفرع من �ضارع فاطمة �لزهر�ء - حي �لربوة 

�لغربية - �لريا�س
�س.ب. 225 

�لريا�س 11451
هاتف: 7911 476 1 966 +  
فاك�س: 7895 476 1 966 +

ال�سركة الوطنية ل�سناعة االأملنيوم 
والربوفيالت - نابكو

�س.ب. 178
نابل�س - فل�ضطني

هاتف : 7222 234 9 972 +
فاك�س:  7616 234 9 972 +

 napco@napco.ps :بريد �إلكرتوين 
 www.napco.ps

MSS - سركة التوريدات واخلدمات الطبية�
ر�م �هلل - فل�ضطني 

هاتف: 9372 295 2 972 + 
فاك�س: 9375 295 2 972 +

info@msspal.com :بريد �إلكرتوين
www.msspal.com

�سركة يونيبال للتجارة العامة
�س.ب. 2190 

ر�م �هلل - فل�ضطني
هاتف: 1060 298 2 972 + 

ال�ســركات التــابعـة
فاك�س: 1065 298 2 972 +

 info@unipalgt.com:بريد �إلكرتوين
www.unipalgt.com

املخازن الرئي�سية
�س .ب.2190

خلة �ل�ضخول - �ضارع �لبلدة �لقدمية - بيتونيا - فل�ضطني
تلفون : 2288 290 2 972 +
فاك�س : 2287 290 2 972 +

�سركة يونيبال و�سط وغرب اإفريقيا
�ضارع �جلرن�ل ليمان - دو�ال - �لكامريون

�س.ب. 2765، �كو� 
هاتف: 427533 33 237 + 
فاك�س: 427534 33 237 +

ال�سركة الفل�سطينية لل�سيارات امل�ساهمة 
اخلا�سة املحدودة - هيونداي 

�س.ب. 1919 
ر�م �هلل - فل�ضطني

هاتف: 3943 295 2 972 + 
فاك�س: 0662 298 2 972 +

pac@pac-pal.com :بريد �إلكرتوين
www.hyundai.ps

ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق - بالزا 
�س.ب. 4185 

�لبرية - فل�ضطني
هاتف: 8581 242 2 972 + 
فاك�س: 8582 242 2 972 + 

  info@plaza.com:بريد �إلكرتوين 
www.bravosupermarket.ps

�سركة �سكاي للدعاية واالإعالن والعالقات 
العامة واإدارة الفعاليات 

�س.ب. 4159 
�لبرية - فل�ضطني

هاتف: 6878 298 2 972 + 
فاك�س: 6879 298 2 972 + 

  info@sky-adv.com :بريد �إلكرتوين 
www.sky.ps
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ر�سالة رئي�س جمل�س االدارة

�عز�ئي �مل�ضاهمني،
حتية طيبة وبعد،

لقد ��ضتطاعت �ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية لال�ضتثمار )�أيبك( خالل �لعام 2013 حتقيق 
�أمريكي ممثلًة منو  مليون دوالر  بلغت 7.916  �ل�ضركة  مل�ضاهمي  �أرباح �ضافية غري م�ضبوقة 

قدره �كرث من 93% عن �رباح �لعام 2012 و�لبالغة 4.095 مليون دوالر �أمريكي.
بالتحديات  مليء  ماز�ل  �لفل�ضطيني  �ضوقنا  �أن  �حلقيقة  رغم  حتقق  �الجناز   هذ�  �إن 
تز�ل  ما  ذلك  �ىل  باال�ضافة  �الإحتالل  الإجر�ء�ت  كليًا  �لعائدة  و�ل�ضيا�ضية  �القت�ضادية 
للموردين من  �مل�ضتحقات  تاأخري دفع  �أدت �ىل  �أزمة مالية  �لفل�ضطينية تعاين من  �حلكومة 

�لقطاع �خلا�س، مبا فيهم عدد من �ل�ضركات �لتابعة ملجموعة �أيبك.
ويف و�ضط �فريقيا التز�ل �لتحديات �للوج�ضتية ت�ضكل عقبات يف طريق تطور �عمال �ل�ضركة 

هناك للم�ضتوى �لذي نطمح �ليه. �إال �أننا ال نز�ل متفائلني حيث نرى قاعدة �أعمالنا يف و�ضط وغرب �فريقيا يف حت�ضن م�ضتمر مبا 
فيها تطور كبري  بالطاقم �الد�ري �جلديد ذو �خلــــــربة �جليـــدة. �إن حجــــم �ل�ضــوق هنــاك كبري وو�عــــد ونحـن هنـاك ب�ضر�كـة 
مـع �ضركـة )Procter and Gamble(، �كرب �ضركات �ل�ضلع �ال�ضتهالكية يف �لعامل، وكل ذلك ي�ضكل عو�مل للنجاح �مل�ضتقبلي �إن 

�ضاء �هلل. 
كما ومت حتقيق �جناز�ت مميزة يف عام 2013 يف عدد من �ال�ضو�ق �لتي تعمل بها �أيبك نذكر من �همها توقيع �تفاقية حقوق �لتوزيع 
ل�ضركة RedBull �لعاملية لدولة �لكامريون ما �ضيعزز عملياتنا ون�ضاطاتنا �لتوزيعية هناك. وباالإ�ضافة �ىل ذلك وكنتيجة للجهود 
�لتو�ضعية �ملثمرة لدى �ملجموعة جنحت �ضركة �ضنيورة بزيادة مبيعاتها ب�ضكل الفت يف �ل�ضوق �ل�ضعودية من خالل فرعي �ل�ضركة 

هناك مبدينة �لريا�س وجدة وال يز�ل �لتو�ضع م�ضتمر لتغطية �هم و�كرب �ملناطق �جلغر�فية يف �ل�ضوق �ل�ضعودية.
��ضافة �ىل ذلك يف فل�ضطني �حلبيبة، مت يف عام 2013 توقيع �تفاقية حقوق �لتوزيع ل�ضركة Chrysler من خالل �ل�ضركة �لفل�ضطينية 

لل�ضيار�ت و�لتي عن طريقها نطمح لتحقيق ��ضافة نوعية بتوزيع �ضيار�ت Chrysler, Jeep, Dodge  يف �ل�ضوق �لفل�ضطيني.
فاق  �لعام 2012 حيث  �إير�د�ت  قدره 20.5% عن  �الإير�د�ت  �أيبك خالل عام 2013 منوً� يف  �ضركات  وقد حققت جمموعة  هذ� 
�جمايل �ملبيعات و�الإير�د�ت 444 مليون دوالر �مريكي يف �لعام 2013. كما �ضاهم جناح �ضيا�ضة تر�ضيد �مل�ضروفات يف �ل�ضركة �ىل 

�رتفاع ملحوظ يف �ضايف ربح �ل�ضركة يتجاوز كن�ضبة �رتفاع �جمايل �ملبيعات و�الإير�د�ت.
�نني فخور باإجناز�ت �ملجموعة يف �لعام �ملن�ضرم و�قدر باعتز�ز �أد�ء جميع كو�درنا و�لتي جتاوز عددهم 1360 �ضخ�س يف عائلة 
�أيبك مع نهاية 2013. كما �أنني يقني باأنه من خالل جهودنا �ملتكاملة كعائلة و�حدة �ضوف نحقق �لنمو �لذي ن�ضبو� �ليه يف �لعام 

�لقادم وما بعده.
نحن يف �أيبك لدينا �ميان كامل مب�ضوؤوليتنا �الجتماعية يف �ملجتمعات �لتي نعمل بها حيث ترتكز ن�ضاطاتنا هنا يف �لتعليم، وتنمية 

�ل�ضباب.
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بور�ضة  ��ضهم �ضركتكم يف  باإدر�ج  و�ال�ضتثماري قمنا  �لفل�ضطيني بجانبيه �ال�ضتهالكي  �ضوقنا  بتطوير  �مل�ضاهمة  و�لتز�مًا منا يف 
فل�ضطني بتاريخ 2014/3/2 حيث نرى �ن هذ� �الدر�ج �ضيعظم من مكانة �ل�ضركة يف �ل�ضوق ويو�ضع قاعدة �مل�ضاهمني مما يعود 
باملنفعة على �القت�ضاد �لوطني و�ضوق ر�أ�س �ملال �لفل�ضطيني ويوفر �ل�ضيولة، لكم م�ضاهمينا �لكر�م، للتد�ول باأ�ضهمكم مبرونة �كرب 

عما كان �لو�ضع عليه �ضابقًا.
ويف �لنهاية، ونيابة عن نف�ضي وعن زمالئي �لكر�م يف جمل�س �الإد�رة، �عرب عن �المتنان �لكبري لكم، م�ضاهمينا، الإميانكم ودعمكم 

�مل�ضتمر ل�ضركتكم.

مع �أطيب �لتحيات
طارق عمر �لعقاد
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التاأ�سي�س
تاأ�ض�ضت �ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية لالإ�ضتثمار- »�أيبك« بتاريخ 20 �أيلول 1994، و�ضجلت يف جزر �لعذر�ء �لربيطانية حتت رقم 

�لت�ضجيل )128626(.
كما ومت ت�ضجيل �ل�ضركة لدى وز�رة �الإقت�ضاد �لوطني �لفل�ضطيني بتاريخ 8 �أيار 1996 حتت �لرقم )563600634( ك�ضركة م�ضاهمة 
خ�ضو�ضية حمدودة �أجنبية م.خ.م. بتاريخ 23 كانون �الأول 2013 مت حتويل �ل�ضفة �لقانونية لل�ضركة �إىل �ضركة م�ضاهمة عامة 

�أجنبية ومت ت�ضجيلها حتت �لرقم )562801563(.
يبلغ ر�أ�س مال �ل�ضركة �مل�ضرح به 70.000.000 دوالر �أمريكي مق�ضم �إىل 70.000.000 �ضهم )1.0 دوالر �أمريكي لكل �ضهم(، وكما 

يبلغ ر�أ�س مال �ل�ضركة �ملدفوع كما يف 31 كانون �الأول 2013 ما مقد�ره 50.009.398 دوالر �أمريكي.
�إىل  �ملهتمني  �لعرب  �مل�ضتثمرين  �أمو�ل  �إ�ضتثمار وحتويل  بهدف  �لعرب  �الأعمال  رجال  قبل جمموعة من  �ل�ضركة من  تاأ�ضي�س  مت 

فل�ضطني.
كما وتو�ضع ن�ضاط �ل�ضركة لي�ضمل �إ�ضتثمار�ت خارج فل�ضطني، حيث �أن لها ��ضتثمار�ت مبا�ضرة وغري مبا�ضرة  عاملة يف �الأردن، 

�ل�ضعودية، �لكامريون، و �لغابون.

االأن�سطة والغايات
�أيبك يف جماالت �ل�ضناعة و�لتوزيع و�خلدمات يف قطاعات خمتلفة، حيث متتلك  ك�ضركة ��ضتثمارية قاب�ضة، تتنوع ��ضتثمار�ت 
ح�ض�س �الأغلبية يف جمموعة مكونة من ت�ضعة �ضركات تابعة، تقدم جمموعة و��ضعة من �ملنتجات و�خلدمات، وهي: �ضركة �ضنيورة 
لل�ضناعات �لغذ�ئية، �ل�ضركة �لوطنية ل�ضناعة �الأملنيوم و�لربوفيالت، �ضركة يونيبال للتجارة �لعامة، �ضركة يونيبال و�ضط وغرب 
�إفريقيا للوكاالت �لتجارية، �ضركة �لتوريد�ت و�خلدمات �لطبية، �ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية ملر�كز �لت�ضوق، �ل�ضركة �لفل�ضطينية 

لل�ضيار�ت، �ضركة �ضكاي للدعاية و�الإعالن و�لرتويج، و�ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية للتخزين و�لتربيد.
للعديد  ح�ضري  كموزع  تعمل  �ملجموعة  �ضركات  �إن  و�لتوزيع،  �لتجارة  �أعمال  يف  �ل�ضركة  عمليات  من  وكجزء  ذلك،  على  عالوًة 
 Philip Morris, Procter & Gamble, Kellogg’s, Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, XL Energy, من �ل�ضركات �لعاملية مثل
Abbott, B. Braun, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, NIVEA،  باالإ�ضافة �ىل �لعديد من �لوكاالت �لتجارية �الخرى.

�أيبك ح�ض�س يف �ضركات و��ضتثمار�ت �خرى وهي �ضركة كهرباء فل�ضطني �لقاب�ضة، �ضركة فل�ضطني لتوليد �لطاقة،  كما متتلك 
وبنك فل�ضطني.
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امل�ست�سار القانوين لل�سركة
A.F.&R. SHEHADEH LAW FIRM

مكتب عزيز وفوؤ�د ورجا �ضحادة، حمامون
�ل�ضارع �لرئي�ضي رقم 26، ر�م �هلل، فل�ضطني

�س. ب 74
ر�م �هلل، فل�ضطني

�لقد�س:
�س. ب 20007

�لقد�س 91199 فل�ضطني
هاتف: 9702961111+؛  9702963333+؛ 9702967777 + 

فاك�س: 2953471 2 970+ 

امل�ست�سار القانوين ومدققي احل�سابات
مدققي ح�سابات ال�سركة اخلارجيني

�ل�ضادة ديلويت �آند تو�س )�ل�ضرق �الو�ضط( – �الأردن
جبل عمان، �لدو�ر �خلام�س 

190، �ضارع زهر�ن
�س.ب. 248 

عمان 11118 �الردن
هاتف: 96265502200 + 
فاك�س: 96265502210 +

www.deloitte.com

اآلية تو�سيل البيانات املالية والتوا�سل مع امل�ساهمني  
ميكن للم�ضاهمني �حل�ضول على �لتقرير �ل�ضنوي من خالل مر�جعة مكاتب �ل�ضركة يف ر�م �هلل على �لعنو�ن �لتايل: 

• بناية �لغامن، �ل�ضارع �ل�ضناعي، �ملنطقة �ل�ضناعية	
�س. ب. 2396 ر�م �هلل – فل�ضطني

هاتف: 1461/2/3 296 2 972+
فاك�س: 1541 298 2 972+

كما وميكن �حل�ضول على �لبيانات �ملالية لل�ضركة و�لتقرير �ل�ضنوي عرب �النرتنت من خالل:  
• 	.www.apic.ps: موقع �ل�ضركة �اللكرتوين
• 	.www.pex.ps الف�ضاحات و�لتقارير �ملالية �لتي يتم ن�ضرها على موقع �لبور�ضة�

كما وميكن للم�ضاهمني �الت�ضال مبا�ضرة على مقر �ل�ضركة يف عمان:
هاتف: 2910 556 6 962+ 
فاك�س: 2915 556 6 962+
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الروؤية واملهمة
روؤية ال�سركة

نتطلع �إىل توفري باقة متكاملة من �ملنتجات و�خلدمات �لقيمة، تت�ضم باجلودة �لعالية، وت�ضهم 
يف �إحد�ث فرق نوعي يف �ملجتمع وتدعم عجلة �لتنمية و�ال�ضتد�مة. 

مهمة ال�سركة
�ل�ضوق  تكون منتجاتنا يف  باأن  �ملجمتع  ويكافئنا  �ملنفعة،  لتبادل  ثابتًا  )�أيبك( منهجًا  تتبنى 
�لفل�ضطينية �خليار �الأول، ونحن نتعهد له باجلودة ودعم رخاء و�زدهار �قت�ضادنا �لوطني 

وجمتمعنا �ملحلي، من خالل �لتز�منا بالتايل:  
• توفري منتجات وخدمات فائقة �جلودة.	
• توظيف مو�رد ب�ضرية موؤهلة وذ�ت خربة، باالإ�ضافة �إىل تزويدهم بفر�س تدريبية متكنهم 	

من �لتطور و�لنجاح.
• ��ضتمر�رية تطبيق �أنظمة عمل فعالة تتو�فق مع كافة جو�نب �لدورة �لتجارية لل�ضركة.	
• قاعدة مالية �ضلبة تقود للنمو �مل�ضتمر.	
• تعزيز �ل�ضر�كة مع �ضناع �لقر�ر الإحد�ث تغيري ملمو�س باالقت�ضاد �لفل�ضطيني.	
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االإ�سرتاتيجية والثقافة الداخلية 
ا�سرتاتيجية املليار دوالر

تطمح )�أيبك( من خالل ��ضرت�تيجية �ملليار دوالر �إىل حتقيق مبيعات باإجمايل مليار دوالر 
هدف  وهو   ،%16 بن�ضبة  منو  معدل  حتقيق  خالل  من  وذلك   ،2020 عام  بحلول  �أمريكي 
مبتعاملينا  ثقتنا  ولكن  �الأف�ضل،  بتقدمي  و�اللتز�م  �ملثابرة  من  مزيدً�  يتطلب  ��ضرت�تيجي 
لتحقيق  للمجموعة  �لتابعة  �ل�ضركات  و�ضتتكامل جهود  �لروؤية.  بتحقيق هذه  �إلهامنا  م�ضدر 
خرب�ته  �لعمل  فريق  و�ضيكر�س  �لفل�ضطينية،  �ل�ضوق  يف  )�أيبك(  مكانة  لتعزيز  �لروؤية،  هذه 

وجهوده لتهيئة �لظروف �لالزمة الإجناح �أهد�ف �ملوؤ�ض�ضة و�إد�ر�تها.
الثقافة الداخلية 

�إن بناء ثقافة د�خلية يقوم على �أ�ضا�س �لتحفيز ومكافئة �الأد�ء و�لنز�هة يف بيئة عمل متنوعة، 
وذلك يتطلب تطبيقًا ملعايري �إد�رية رفيعة ومبتكرة. وتلتزم )�أيبك( بتطبيق ثقافة �لنز�هة هذه 
من خالل جمل�س �إد�رة م�ضتقل وذو خربة، باالإ�ضافة �إىل فريق �إد�ري خمتار بعناية، وملتزم 
باآلية �لتطوير �مل�ضتمر للموظفني. كما �أن �ضمات �ل�ضركة وقر�ر�تها تنبع باالأ�ضا�س من قيمها 

ومبادئها �مل�ضرتكة. وميكن �ختز�ل هذ� �ملفهوم من خالل �ملحاور �الأربعة �لرئي�ضية �لتالية: 
الثقافة

بني  �لفرق  ليكون  �ملوظفني،  بني  �لفر�س  وتكافوؤ  �مل�ضاو�ة  مبد�أ  تطبيق  على  )�أيبك(  ت�ضتند 
�لكادر مبني على حجم �مل�ضوؤولية وم�ضتوى �لكفاءة يف �لعمل. وتكافئ �ل�ضركة هوؤالء �الأفر�د 

�لذين يتمتعون بالقيادة و�لد�فع �لذ�تي لالإبد�ع و�البتكار.
الهيكل االإداري

تعتمد �لهيكلية �الإد�رية ل�ضركة )�أيبك( و�ضركاتها �لتابعة على �ملبادئ �لتالية:
• تطوير �الأفر�د �لعلمي و�لعملي هو ��ضتثمار ��ضرت�تيجي لل�ضركة.	
• �أولوية �لرتقية و�لتطور �لوظيفي �ضوف تكون د�ئما من �لد�خل. 	
• عملية �تخاذ �لقر�ر�ت تتم مب�ضاركة �الأفر�د �ملعنيني بها. 	

احلوافز 
تقدير  مو�ضع  هي  �لقيادية،  و�ملهار�ت  �مل�ضتقبلي،  �لتخطيط  على  و�لقدرة  �ملتفاين  �الأد�ء 

�ل�ضركة من خالل نظام حو�فز وترقية متطور وفعال.
منت�سبي ال�سركة

�أ�ضا�س �ملعرفة و�لكفاءة يف كافة �أعمالها، وعليه فاإن �ل�ضركة تقيم  �إن منت�ضبي �ل�ضركة هم 
وتتوقع منهم �أد�ًء مثاليًا يف �ملجاالت �لتالية:

• قوة �لعقول )�ملبادرة، �لتحليل، وحل �مل�ضكالت(.	
• قوة �الأفر�د )�لقيادة، وروح �لفريق(.	
• قوة �لن�ضاط )�الن�ضباط، و�ملرونة يف �لتعامل(.	
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ال�سركاء العامليني
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جمل�س االإدارة
ال�سيد طارق عمر العقاد

رئي�س جمل�س �الإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي

ال�سيد خالد الع�سيلي
نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة

معايل الدكتور حممد م�سطفى ممثاًل عن �سندوق االإ�ستثمار الفل�سطيني
ع�ضو

الدكتور �سرغام مرعي ممثاًل عن �سندوق االإ�ستثمار الفل�سطيني
ع�ضو

ال�سيد منري خوري ممثاًل عن �سركة ال�سعيد
ع�ضو

ال�سيد فوؤاد قطان
ع�ضو

ال�سيد طارق عبا�س
ع�ضو

الدكتور مازن اإبراهيم ح�سونة
ع�ضو

ال�سيد ب�سام اأبو ردينة ممثاًل عن �سركة الهدى القاب�سة 
ع�ضو

االإدارة التنفيذية
ال�سيد طارق عمر العقاد

�لرئي�س �لتنفيذي

ال�سيد علي العقاد
نائب �لرئي�س/ رئي�س �لعمليات

ال�سيد طارق عبا�س
نائب �لرئي�س/ �ل�ضوؤون �لتنظيمية

ال�سيد نادر حواري
نائب �لرئي�س/ تطوير �العمال

ال�سيد اأحمد جودة
رئي�س �ملالية و�ال�ضتثمار

ال�سيد خالد الربادعي
�ملدير �ملايل للمجموعة

ال�سيدة لينا احلذوة
�ملر�قب �لد�خلي ومدير تطوير �النظمة
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احلوكمة يف اأيبك
تد�ر �أيبك �ضمن �نظمة حوكمة تنظم �د�رة �ل�ضركة و�ضركاتها �لتابعة مبختلف �مل�ضتويات حيث يتم �نتخاب �ع�ضاء جمل�س �الد�رة 
�لنظام  �مل�ضتمدة من  �الد�رة مبمار�ضة �ضالحياته  ويقوم جمل�س  �ضنو�ت  �ربعة  �ل�ضركة مرة كل  �لعامة مل�ضاهمي  �لهيئة  من قبل 
�ال�ضا�ضي لل�ضركة مبا فيها �عتماد هيكل تنظيمي الإد�رة �ل�ضركة وجدول �ل�ضالحيات �ملخولة لالإد�رة مبختلف م�ضتوياتها ومبا فيها 

�لرئي�س �لتنفيذي.
والأغر��س �د�مة وتطوير بر�مج �حلوكمة قامت �أيبك با�ضتحد�ث د�ئرة �لرقابة �لد�خلية وتطوير �النظمة حيث يتم و�ضع �ضيا�ضات 
و�جر�ء�ت مكتوبة لكافة �الق�ضام �ضو�ء �الد�رية �أو �ملالية �أو �لت�ضغيلية باالإ�ضافة �ىل �ضيا�ضات �لبيع و�لتوزيع لكافة �ضركات �ملجموعة 

و تعر�س هذه �ل�ضيا�ضات و�الإجر�ء�ت �ملكتوبة على جمل�س �الد�رة لكل �ضركة من �ل�ضركات �لتابعة للمو�فقة و�لتطبيق.
كما تتم عملية �لتدقيق �لد�خلي ل�ضركة �أيبك و�ضركاتها �لتابعة من قبل �ضركة �إرن�ضت و يونغ �لعاملية.
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هيكلة امل�ساهمني
بلغ عدد م�ضاهمي �أيبك 82 م�ضاهم يف نهاية �لعام 2013 من جن�ضيات خمتلفة تنوعت م�ضاهمتهم بني �ضركات و�أفر�د  حيث بلغت 

جمموع م�ضاهمة من ميلكون �كرث  من 5 % من ر��س �ملال  57.66%  فيما بلغت ح�ضة �ضغار �مل�ضاهمني �لعامني %37.01.

ويبني �جلدول �لتايل �مل�ضاهمني �لذين ميلكون �كرث من 5% ب�ضورة مبا�ضرة �و غري مبا�ضرة

الن�سبةا�سم امل�ساهم
27.76%طارق عمر عبد �لفتاح �لعقاد و�طر�ف ذ�ت عالقة 

20.20%�ضندوق �ال�ضتثمار �لفل�ضطيني
9.70%�ضركة �لهدى �لقاب�ضة �ملحدودة

�لر�ضم �لبياين �لتايل يبني توزيع �مل�ضاهمني بني �ضركات و�فر�د يف نهاية �لعام 2013

�لر�ضم �لبياين �لتايل يبني توزيع �مل�ضاهمني ح�ضب �جلن�ضية يف نهاية �لعام 2013

اأداء ال�سهم
قامت �أيبك باإد�رج �أ�ضهمها يف بور�ضة فل�ضطني �عتبارً� من مار�س 2014  حيث كانت �أول جل�ضة تد�ول على �ضهم �أيبك يف 2 مار�س 

2014 وعليه مل يكن هناك خالل �لعام 2013 �أي تد�ول على �ضهم �ل�ضركة.



% 56
% 44



% 24
% 7

% 33
% 36
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الو�سع التناف�سي لل�سركة
نظر� لتنوع ��ضتثمار�ت �ل�ضركة يف عدة قطاعات باالإ�ضافة �ىل تعدد �ال�ضو�ق �لتي تعمل بها يف فل�ضطني وخارجها فاإن من �ل�ضعب 

حتديد �لو�ضع و�حلجم �لتناف�ضي لل�ضركة عن كامل �الأن�ضطة.
ولكن البد من �الإ�ضارة �إىل �أن �ل�ضركات �لتابعة الأيبك تتمتع بو�ضع تناف�ضي قوي وح�ض�س �ضوقية قيادية من خالل �ل�ضلع و�خلدمات 

�لتي تقدمها يف �ل�ضوق �لفل�ضطيني على وجه �خل�ضو�س و�الأ�ضو�ق �الخرى �ملتو�جدة فيها على وجه �لعموم.

ال�سركات التابعة واحلليفة
يبني �جلدول �لتايل �ل�ضركات �لتابعة الأيبك باالإ�ضافة �ىل طبيعة ن�ضاطها ومكان ت�ضجيلها.

ال�سركات التابعة
اأن�سطة واأعمال ال�سركة الرئي�سيةالبلدن�سبة امللكية )%(قطاع الت�سنيع

�ضناعة �للحوم �ملربدة و�ملعلبة�الأردن61.18%�ضركة �ضنيورة لل�ضناعات �لغذ�ئية م.ع.م
�ضناعة �الأملنيوم و�لربوفيالتفل�ضطني70.61%�ل�ضركة �لوطنية ل�ضناعة �الأملنيوم و�لربوفيالت م.ع.م

اأن�سطة واأعمال ال�سركة الرئي�سيةالبلدن�سبة امللكية )%(قطاع التوزيع
منتجات ��ضتهالكية /توزيعفل�ضطني83.69%�ضركة يونيبال للتجارة �لعامة م.خ.م

منتجات ��ضتهالكية /توزيع �الردن1 50.00%�ضركة و�ضط وغرب �إفريقيا للوكاالت �لتجارية ذ.م.م )معفاة(
توزيع �دو�ت وم�ضتلزمات وخدمات طبيةفل�ضطني50.00%�ضركة �لتوريد�ت و�خلدمات �لطبية م.خ.م

توزيع �ضيار�ت فل�ضطني100%�ل�ضركة �لفل�ضطينية لل�ضيار�ت م.خ.م
اأن�سطة واأعمال ال�سركة الرئي�سيةالبلدن�سبة امللكية )%(قطاع اخلدمات

دعاية و�إعالنفل�ضطني100%�ضركة �ضكاي للدعاية و�الإعالن و�لرتويج م.خ.م
خمازن تربيد وتخزينغزة- فل�ضطني64.6%2�ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية للتخزين و�لتربيد م.خ.م

اأن�سطة واأعمال ال�سركة الرئي�سيةالبلدن�سبة امللكية )%(قطاع الت�سوق
�لت�ضوقفل�ضطني85.99%�ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية ملر�كز �لت�ضوق م.ع.م

ا�ستثمارات اأخرى
يبني �جلدول �لتايل �إ�ضتثمار�ت �أيبك �الأخرى:

ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهمنوع الورقة املاليةاإ�سم ال�سركة
9.09%1.827.275�أ�ضهم�ضركة كهرباء فل�ضطني �لقاب�ضة3

1.25%1.875.006�أ�ضهمبنك فل�ضطني �ملحدود
2.3%233.333�أ�ضهم�ضركة فل�ضطني لتوليد �لطاقة

1  هي �ضركة م�ضجلة باالردن ومتار�س ن�ضاطها يف و�ضط وغرب �فريقيا.

2  متثل هذه �لن�ضبة ن�ضبة ملكية �أيبك �ملبا�ضرة 31.1% ون�ضبة ملكيتها غري �ملبا�ضرة 32.9% من خالل �ضركتها �لتابعة �ضركة يونيبال للتجارة �لعامة.

3  متتلك �ضركة يونيبال للتجارة �لعامة، �لتابعة الأيبك، نف�س عدد �ال�ضهم يف �ضركة كهرباء فل�ضطني �لقاب�ضة.
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اجنازات عام 2013
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ال�سناعات
متلك �ضركة �ضنيـــورة لل�ضناعات �لغذ�ئية �ل�ضركة �لر�ئدة يف 
جمـــال �ضناعة �للحـــوم يف �ملنطقة عالمـــة »�ضنيورة-�لقد�س« 
�ملـــربدة  �للحـــوم  �مل�ضهورتـــني يف جمـــال  »يونيـــوم«  وعالمـــة 
و�لالن�ضـــون، و�أ�ضبحت �ضركـــة �ضنيورة  لل�ضناعـــات �لغذ�ئية  
يف �لعـــام 2010 �ضركة م�ضاهمة عامـــة ويتم تد�ول ��ضهمها يف 

بور�ضة عمان.
وتعترب �ضركة �ضنيورة من �أوىل �ضركات �إنتاج �للحوم �مل�ضنعة 
ومن   ،1920 عام  �لقد�س  يف  عملها  بد�أت  حيث  �ملنطقة،  يف 
ثم �فتتحت م�ضانعها يف �الأردن يف عام 1992، وذلك نظرً� 
مو��ضلًة  �مل�ضتهلكني  قبل  من  �كت�ضبتها  �لتي  �لعالية  للثقة 
للتوزيع  جديد  فرع  باإن�ضاء  لها  جديدة  �إنتاج  خطوط  �إ�ضافة 
�أن�ضاأت ق�ضم  ��ضتثمار�تها حتى  زيادة  �إىل جانب  بال�ضعودية، 
�الأ�ضو�ق �خلليجية  بها ل�ضخ منتجاتها يف  �لت�ضدير �خلا�س 
خرب�ت  �إىل  ذلك  يف  م�ضتندة  �لعربي  �مل�ضرق  دول  وخمتلف 
وح�ضلت  ملنتجاتها.  �لعالية  و�جلودة  �ملتميزة  موظفيها 
و�جلودة،  للمو��ضفات   ISO 9001 �ضهادة  على  �ل�ضركة 
عملها  جانب  �إىل  �لغذ�ئية  للرقابة   ISO 22000 و�ضهادة 
باأعلى  �لتام  وتقيدها  �ضليمة،  جتارية  �أ�ض�س  على  باالعتماد 

معايري �لكفاءة �ملهنية و�ضروط �ل�ضالمة �ل�ضحية. 
و�لالن�ضون  و�لرو�ضت  �ملرتديال  �ل�ضركة  منتجات  وت�ضمل 
و�لدجاج  �الأبقار  حلوم  من  �مل�ضنعة  و�لنقانق  و�ل�ضالمي 
�لفلفل  ت�ضمل  وباإ�ضافات متنوعة  باأ�ضناف  خمتلفة  و�حلب�س 
تقدمها  و�لتي  و�خل�ضار  و�لف�ضتق  و�لزيتون  و�لبهار�ت 
جميعها �ضمن حمفظة عالماتها �لتجارية �لتي متتلكها وهي: 
لكل  �ملف�ضلة  �ملنتجات  �أ�ضبحت  “يونيوم”.�لتي  “�ضنيورة” و 

�أ�ضرة.
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�سركة �سنيورة لل�سناعات الغذائية
لقد كان عام 2013 مليء باالجناز�ت و�لتطور�ت �لتي �ضهدتها �ل�ضركة يف خمتلف �ملجاالت 
حيث جنحت �ل�ضركة يف زيادة ح�ضتها �ل�ضوقية وتو�ضيع قاعدة عمالئها و�لتو�ضع يف �نت�ضار 

مبيعات منتجاتها يف دول �ملنطقه حمققة �خلطط �لتي و�ضعتها �ل�ضركة لعام 2013.
بن�ضبة  �الأردن   يف  �مل�ضهورة  �لتجارية  �لعالمة  »يونيوم«  ماركة  مبيعات  منو  حتقيق  مت  فلقد 
جتاوزت 29% مقارنة مع �لعام �ل�ضابق و�لذي عزز بدوره ح�ضة �ل�ضركة يف �ل�ضوق �الأردين 
�إىل �أكرث من 50% من حجم مبيعات حلوم �لالن�ضون. و�أما �الجناز �لثاين كان ��ضتمر�ر منو 
مبيعات ماركة »�ضنيورة« بال�ضوق �الأردين بن�ضبة منو 13% ويف �ل�ضوق �لفل�ضطيني بن�ضبة منو 
18% مقارنة مع �لعام �ل�ضابق و�لذي عزز �ملوقع �لريادي حل�ضة �ل�ضركة يف �ل�ضوق �لفل�ضطيني 
و �الأردين.  �أما بالن�ضبة للتو�ضع �الإقليمي فلقد متكنا من حتقيق منو يف �ملبيعات جتاوز %14 
م�ضتويات  حتقيق  مت  فلقد  �ل�ضعودي  �ل�ضوق  يف  للتو�ضع  وبالن�ضبة  �ل�ضابق  �لعام  مع  مقارنه 
�لالن�ضون   وماركة  و�ملعلبة  �ملربدة  »�ضنيورة«  ماركة  مبيعات  منو  خالل  من  جديدة  قيا�ضيه 
يونيوم حيث جتاوزت 4.4 مليون دينار �ردين بن�ضبة منو بلغت 20%  مقارنه مع �لعام �ل�ضابق.

وبالن�ضبة للنتائج �ملالية، ي�ضّرين �أن �أبني �أن �ل�ضركة متكنت من حتقيق مبيعات غري م�ضبوقة 
بن�ضبة منو 23% بلغت )38.205.742( دينار �أردين مقارنة مع مبيعات �لعام �ملا�ضي �لتي بلغت 

)31.130.358( دينار �أردين.
�أما بالن�ضبة ل�ضايف �أرباح �ل�ضركة فلقد حتققت نتائج جيدة بلغت )3.355.626( دينار �أردين 
مقارنة مع �رباح �ل�ضركة للعام �ل�ضابق و�لتي بلغت  )2.865.854( دينار �أردين للعام �ل�ضابق 
بن�ضبة منو 17%.  و�رتفعت حقوق �مل�ضاهمني بن�ضبة 19.6%  ليبلــغ �ضــايف حقوق �مل�ضاهمني 

)20.493.928( دينار �أردين مقارنة مع   )17.138.302( دينار �أردين لعام 2012.
و�إننا نتطلع لعام 2014 ونحن على ثقة باأن �ضركة �ضنيورة لل�ضناعات �لغذ�ئية �ضتبقى و�حدة 
منو�  و�الأ�ضرع  �لغذ�ئية  �ل�ضناعات  جمال  يف  �ملنطقة  يف  �لر�ئدة  �ل�ضناعية  �ل�ضركات  من 
وخا�ضة  �ل�ضركة  ن�ضاط  تو�ضيع  عرب  �لتقدم  من  للمزيد  �ضعينا   و�ضنو��ضل  كما  جمالها،  يف 
يف �أ�ضو�ق �خلليج وتو�ضيع وتطوير مبيعات �لت�ضدير من خالل �إطالق �ملزيد من  �ملنتجات 
�جلديدة �لتي تلبي �أذو�ق �مل�ضتهلكني. وال ي�ضعني �إال �أن �أتقدم بال�ضكر �جلزيل جلميع موظفي 
للحفاظ على  و�لدوؤوب  �ملتو��ضل  و�لعمل  �ملميزة  للجهود  �ملختلفة  �ل�ضركة يف كافة مو�قعهم 
�ملوقع �لريادي بال�ضوق �الأردنية و�لفل�ضطينية. �آماًل مبزيد من �لتقدم و�الزدهار للحفاظ على 

موقع �ل�ضركة �لريادي و�هلل �ملوفق.
�لرئي�س �لتنفيذي

جمدي �ل�ضريف
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ال�سناعات
تقع �ل�ضركة �لوطنية ل�ضناعة �الأملنيوم و�لربوفيالت )نابكو( 
و�لوحيدة  �الأوىل  �ل�ضناعية  �ل�ضركة  وهي  نابل�س،  مدينة  يف 
ك�ضركة  عام 1991  وتاأ�ض�ضت  فل�ضطني،  �الأملنيوم يف  ل�ضناعة 
مرت  �ألف   28 م�ضاحة  على  مر�فقها  متتد  عامة  م�ضاهمة 
�ضنويا  طن   6000 عن  تزيد  �إنتاجية  طاقة  ومتتلك  مربع، 
يف  يعملون  كادر�   185 بف�ضل  عالية،  ومو��ضفات  جودة  ذ�ت 
�ل�ضركة. وح�ضلت �ل�ضركة على �ضهاد�ت من موؤ�ض�ضة �ملقايي�س 

.ISO و�ملو��ضفات �لفل�ضطينية، و�ملوؤ�ض�ضة �لعاملية للمقايي�س
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والربوفيالت  االأملنيوم  ل�سناعة  الوطنية  ال�سركة 
)نابكو(

ل �لعام �ملا�ضي عالمة فارقة يف م�ضرية �ضركة »نابكو«، �الأمر �لذي توجته بتحقيق �لعديد  �ضكَّ
من �الإجناز�ت، قد يكون �أبرزها حتقيقها �أرقاما غري م�ضبوقة من حيث �ضايف �الأرباح، حيث 
حققت �ل�ضركة �أرباحًا جتاوزت �ملليون دوالر وهام�س ربح قيا�ضي و�ضل �ىل 20% وهو ما ميثل 

�لنتائج �الأعلى �لتي تنجزها �ل�ضركة منذ �نطالق ن�ضاطها. 
وجاء حتقيق هذه �الإجناز�ت، ثمرة للروؤية �ال�ضرت�تيجية �لتي متلكها �د�رة �ل�ضركة، و�آليات 
عملها �لفعالة �لتي يرتجمها كادر متخ�ض�س وذو خربة و��ضعة �إىل �جناز�ت متو��ضلة على 
�القت�ضادي،  �مل�ضتوى  على  �ل�ضركة  ح�ضور  قوة  زيادة  غريبا  يكن  مل  هنا  من  �لو�قع،  �أر�س 

وح�ضتها �ل�ضوقية.
�الإقبال على منتجاتها �الأكرث ربحية، ما جتلى  �ل�ضركة، تز�يد  �أحد مظاهر جناح  وقد كان 
�لعزل  �لبودرة، ومنتجات �الأك�ضدة، وخط �اليحاء �خل�ضبي، ��ضافًة �ىل خط  �نتاج  يف خط 

�حلر�ري �لذي  منت مبيعاته بن�ضبة و�ضلت �إىل 6% مقارنة بالعام �ل�ضابق.
ولعل من �أكرث ما يعزز م�ضرية �ل�ضركة، متانة �أد�ئها، و�لو�ضوح �ملاثل يف تطور خطوط �نتاجها 
وعملها، وبالتايل مل يكن غريبا �أن حتقق كاًل من خط �نتاج �لبودرة وخط �اليحاء �خل�ضبي 

وخط �لعزل �حلر�ري، ومنتجات �الأك�ضدة، منو� ملحوظا بن�ضبة %9.
�لنمو  �ىل  ��ضافة   ،%31 منو  بن�ضبة  �الك�ض�ضو�ر�ت  مبيعات  يف  �مللحوظ  �الرتفاع  �ضاهم  وقد 
�لنتائج  هذه  حتقيق  �ىل   ،2012 بالعام  مقارنة   %32 بن�ضبة  �مللونة  �لربوفيالت  مبيعات  يف 
�لو�عدة، و�ن �لو�ضول �ىل نهاية �لعام 2013 بتحقيق �أرباح جتاوزت مليون دوالر، ما هو �إال 

نتاج لل�ضيا�ضة و�الإ�ضرت�تيجية �ل�ضليمة �لتي �تبعتها �إد�رة �ل�ضركة.
و�إن �ل�ضركة لتوؤكد �لتز�مها خالل �لفرتة �لقادمة مبو��ضلة جهودها �لدوؤوبة لتحقيق جناحات 
�أحد  وكونها  بل  و�القت�ضادي،  �ال�ضتثماري  ودورها  �ل�ضركة  م�ضرية  فقط  تعزز  ال  ��ضافية، 
�لنماذج �لد�لة على �لقدر�ت �لكامنة �لتي يتمتع بها �القت�ضاد �لفل�ضطيني و�ضركات �لقطاع 

�خلا�س.
    

�ملدير �لعام
عنان عنبتاوي
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التوزيع
برزت �ضركة �لتوريد�ت و�خلدمات �لطبية �لتي �أن�ضاأت يف عام 
1994، كاإحدى �أكرب �ل�ضركات �لفل�ضطينية يف جمال �خلدمات 
يف  م�ضتمر�  ومنو�  قيا�ضية  مبيعات  �ل�ضركة  وحتقق  �لطبية 
�أكرث  و�خلدمات  �لتوريد�ت  وتعترب  �ضنوي،  ب�ضكل  �ل�ضوق 
�ل�ضركات تنوعا يف توفري منتجات �لعناية �لطبية يف فل�ضطني، 
حيث تقوم بتوزيع �الأدوية، و�ملعد�ت �لطبية و�ملخربية، و�أدو�ت 
�جلر�حة و�ل�ضلع �ال�ضتهالكية، �إىل �ل�ضيدليات و�مل�ضت�ضفيات 
�ل�ضحة  ووز�رة  �حلكومية،  غري  و�ملنظمات  �خلا�ضة، 
كونها  خا�ضة  بالتجزئة.  �لبيع  حمالت  وكربى  �لفل�ضطينية 
�ملوزع �حل�ضري و�لوحيد للعديد من �أ�ضماء �ملنتجات �لعاملية 

يف هذ� �لقطاع مثل:
 GlaxoSmithKline, Sanofi, Merck Sharp & Dohme,
 Abbott International, Eli Lilly, Beiersdorf (NIVEA),
 Janssen, Abbott Diabetes Care, Hitachi Aloka, Nihon
 Kohden, B. Braun, BI–Pharmaton, Abbott Diagnostics
and TRISA .
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)MSS( سركة التوريدات واخلدمات الطبية�
�أ�ضافت �ضركة �لتوريد�ت و�خلدمات �لطبية �إىل �ضجل �جناز�تها مزيدً� من �لنجاحات يف 
يف  متثلت  و�لتي  �ل�ضائدة،  �ل�ضيا�ضية  و�الأو�ضاع  �القت�ضادية  �لتحديات  رغم   ،2013 �لعام 

�نخفا�س �أ�ضعار �الأدوية، وتاأخر �حلكومة يف �ضرف م�ضتحقات �ل�ضركة �ملالية.
ورغم كافة �لظروف و�لتحديات، ��ضتطاعت �ل�ضركة حتقيق نتائج مميزة من حيث �ملبيعات 
�ل�ضابق،  بالعام  بن�ضبة 4% مقارنة  �إىل 14.5%، و�رتفاع �ضايف �لدخل  ن�ضبته  بارتفاع و�ضلت 

مما يدل على �الأد�ء �ملتميز لها.
من  �ثنتني  مع  توزيع  �تفاقيات  توقيع  عرب  �ل�ضوق،  يف  �لر�ئدة  مكانتها  على  حافظت  كما 
حق  على  للح�ضول  عامليتني  �ضركتني  مع  حاليًا  حمادثات  تتو��ضل  بينما  �لعاملية،  �ل�ضركات 

توزيع منتجاتهما يف �ل�ضوق، مما �ضيوؤثر �يجابيًا على مبيعات �ل�ضركة و�أرباحها.
�ملوؤهلة  �لكو�در  �أف�ضل  وجود  ظل  يف  و�الزدهار،  �لتطور  يف  م�ضتمرة  �ل�ضركة  باأن  ثقة  وكلي 
ذ�ت �لكفاءة �لعالية، و�عتمادها �ال�ضرت�تيجيات �لالزمة لتحقيق �الأهد�ف �ملرجوة لالأعو�م 

�ملقبلة.
ال  �لذي  و�لتفاين  �اللتز�م  �أظهر  �لذي  �ل�ضركة،  فريق  �إىل  و�ضكري  تقديري  �خلتام،  ويف 

يتزعزع على مر �ل�ضنني.

�ملدير �لعام
�ضامر قريطم
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التوزيع
تاأ�ض�ضـــت �ضركة يونيبـــال للتجارة �لعامة عـــام 1994، ك�ضركة 
م�ضاهمـــة خا�ضة، وتعتـــرب �ل�ضركة �لر�ئـــدة و�الكرب يف جمال 
توزيـــع �ل�ضلـــع �ال�ضتهالكيـــة �ضريعـــة �لـــدور�ن يف فل�ضطـــني، 
وتخطـــت كافـــة �ل�ضـــركات �لعاملـــة يف جمالها، وهـــي �لوكيل 
و�ملـــوزع �حل�ضـــري للعديـــد مـــن �ل�ضركـــــات �لعامليـــة مثــــــل؛ 
 Philip Morris, Procter & Gamble, XL Energy, Heinz,

�لعالمـــات  مـــن  وغريهـــا  �أمريكانـــا  �ضنيـــورة،   ،Kellogg’s,

�لتجارية �لعاملية �ملعروفة. وتتبع �ل�ضركة �أنظمة فعالة يف توزيع 
منتجاتهـــا يف �ل�ضوق �لفل�ضطينية، حا�ضـــدة �أرقاما مرتفعة يف 
�ملبيعـــات خا�ضـــة �أنهـــا تقوم بالتوزيـــع لــــ 6 �آالف نقطة بيع يف 

فل�ضطني لتتمكن من �لو�ضول �إىل كافة �مل�ضتهلكني.

�لتقرير �ل�ضنوي 282013
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�سركة يونيبال للتجارة العامة
خالل  من   ،2013 �ملا�ضي  �لعام  خالل  كبرية  جناحات  يونيبال  �ضركة  حققت  جديد  من 
�لرتكيز �مل�ضتمر على �ل�ضوق و��ضرت�تيجية �لبيع و�لتوزيع. هذ� و�ضّكلت هذه �لنجاحات م�ضدر 
فخر وحتدي ملو��ضلة م�ضريتنا ك�ضركة ر�ئدة يف �ل�ضوق يف قطاع �ل�ضلع �ال�ضتهالكية �ضريعة 
�لدور�ن، ولالإ�ضتد�مة يف وترية �لنمو خالل �الأعو�م �لقادمة. كما متكنت �ل�ضركة من حتقيق 
مبيعات قيا�ضية جديدة و�ضلت �إىل 273 مليون دوالر �أمريكي وبن�ضبة �أرباح �أعلى من �ملتوقع 

و�ضلت �إىل 37% بالرغم من كل �لتحديات �القت�ضادية وحتديات �ل�ضوق �لتي تو�جهها.
�ملوزع  باعتبارها  �ملحلية،  �ل�ضوق  يف  موقعها  على  �ملحافظة  يونيبال  �ضركة  و��ضتطاعت 
زبائن  وخدمة  قوية  توزيع  �ضبكة  لبنائها  �إ�ضافة  �لدور�ن،  �ضريعة  �ملنتجات  الأهم  �حل�ضري 
توزيع  حق  �متالكها  طريق  عن  ومنو  م�ضتمر  ب�ضكل  �أرباحا  �ل�ضركة  حققت  وبذلك  مميزة، 
وزيادة  �مل�ضاريف،  لتخفي�س  خطو�ت  و�أخذ  عالية،  معايري  ذ�ت  ومعروفة  عاملية  منتجات 

�الإنتاجية.
�أنهت �ضركة يونيبال جتهيز خمازن �لتوزيع �لرئي�ضية �لتي تعمل حاليا ب�ضكل متكامل، و�لتي 
�لتخزين  يف  �خلا�ضة  �لعاملية  �لتقنيات  باأعلى  وجمهز  م�ضتاح،   5.500 يعادل  ما  ت�ضتوعب 
�الآمن، �إ�ضافة لوجود نظام �إد�رة و�أمتتة متطور، مع نظام مبا�ضر حول حركة �ملوزعني لتحقيق 

�لتو�ضع �ملطلوب.
��ضتمرت يونيبال ب�ضكل كبري بدعم كو�درها �لعاملة، لبناء فريق مميز جد� من حيث �ملبادئ 
�الأ�ضا�ضية وذلك �إميانا منها بدعم كو�درها ب�ضكل م�ضتمر من �لنو�حي �ملهنية و�ل�ضخ�ضية. 
�ل�ضوق  �ال�ضتهالك يف  �ضريعة  �لب�ضائع  الأهم  �الأ�ضا�ضي  �ملورد  تكون  باأن  يونيبال  �لتز�م  و�إن 

�لفل�ضطيني، يحافظ ب�ضكل كبري على وجودها يف �لقيادة و�لريادة.
ن�ضكر زبائن �ل�ضركة و�ضركائنا �ملميزين، وموظفينا على �لثقة و�لدعم �مل�ضتمرين يف �لعمل.

�ملدير �لعام
عماد خوري
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التوزيع
عـــام 2010 ح�ضلـــت �ضركـــة )�أيبـــك( على �حلـــق �حل�ضري 
لتوزيع منتجات Procter & Gamble يف ثمانية دول �إفريقية، 
مـــن خالل �ضركة يونيبال و�ضط وغـــرب �إفريقيا، وهي )ت�ضاد، 
جمهورية �لكونغو �لدميقر�طيـــة، جمهورية �أفريقيا �لو�ضطى، 
غينيـــا �ال�ضتو�ئيـــة، �لكامـــريون، جمهورية �لكونغـــو، �لغابون، 
جمهورية �ضاوتومي وبرين�ضبي(. حيث يقع مقر �ضركة يونيبال 
و�ضـــط وغـــرب �إفريقيـــا يف جمهوريـــة �لكامـــريون الأنها تعترب 
من �أكـــرث �ملناطق ��ضتقـــر�ر� ود�عمـــة لال�ضتثمــــــار �الأجنبي، 
لت�ضبـــح مقـــــــر توزيــــــع �ملنتجـــــــــات �لعامليـــة �لتـــي ت�ضمـــل: 
 Ariel, Pampers, Always, Gillette, Duracell, Oral-B

 Kellogg's, Heinz, Arcor باالإ�ضافـــة �ىل منتجات �ضـــركات
و�ضنيورة. �ل�ضركة لديها حاليا ثالث فروع يف �لكامريون وفرع 

يف جمهورية �لغابون �ملجاورة.
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�سركة يونيبال و�سط وغرب اإفريقيا
متكنت �ل�ضركة من حتقيق مبيعات بقيمة 13 مليون دوالر خالل �لعام �حلايل، وبن�ضبة منو 

بلغت 33% عن �لعام �ل�ضابق، وهذ� ما �نعك�س يف زيادة ح�ضتها �ل�ضوقية.
ورغم �لعديد من �ل�ضعوبات �لتي و�جهتها خالل �لفرتة �ملا�ضية، خا�ضة ب�ضبب فقد�ن بع�س 
�لعمالء �لرئي�ضيني بقر�ر �أحادي �جلانب من �ضركة »Procter & Gamble«، �إ�ضافة �إىل 
�لتحديات �لتنظيمية و �للوج�ضتيه، �إال �أن �ضركتنا با�ضرت باإعد�د خطة عمل جديدة لتعوي�س 
ذلك، باالإ�ضافة �ىل ��ضتقطاب كفاء�ت و�عدة يف مو�قع �د�رية عليا، وبالتايل فاإننا نتطلع �إىل 

�أن يكون �لعام 2014 مفعما بالنجاحات للو�ضول �ىل نقطة �لتحول من �خل�ضارة �ىل �لربح.
على  �ل�ضركة  فقد عملت  �لربحية،  �ملو�رد  وتنويع  �ل�ضوق  لتطوير  �ل�ضركة  م�ضاعي  �إطار  ويف 
�إىل  ��ضافًة   ،»Red Bull« �لطاقة  م�ضروبات  جمال  يف  �لر�ئدة  �ل�ضركة  مع  �تفاقية  توقيع 
�ملبيعات يف  زيادة  بغية   ،»Mondelēz« �لعاملية  �خلفيفة  �لوجبات  �ضركات  �حدى كربيات 

قطاع �الأغذية.
نتائج  بتحقيق  بد�أ  �لذي  �لغابون  دولة  فرع  بنجاح  �فتتحت  �ل�ضركة  �أن  بالذكر  �جلدير  من 

و�عدة.
وختاما، فاإن �ل�ضركة تتطلع �إىل تو�ضيع ح�ضتها �ل�ضوقية يف �ملنطقة، وبالتايل فاإنها �ضتويل جل 
جهودها لتحقيق منو �إ�ضايف، عرب �لو�ضول �ىل مناطق جديدة، �إ�ضافًة �إىل حت�ضني �الإنتاجية 

وتخفي�س �لتكلفة، دون �إغفال تقدمي �أف�ضل �خلدمات لزبائنها.

رئي�س جمل�س �الإد�رة
علي �لعّقاد
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التوزيع
تاأ�ض�ضت �ل�ضركة �لفل�ضطينية لل�ضيار�ت يف �لعام 1996 ك�ضركة 
ل�ضيار�ت  �لوحيد  �ملوزع  وهي  حمدودة.  خ�ضو�ضية  م�ضاهمة 
�ل�ضاحنات،  �ل�ضغرية،  �ل�ضيار�ت  فئة  ت�ضمل  �لتي  هيوند�ي 

وعربات �لنقل.
م�ضتويات  باأرفع  عمالءها  تزويد  مبد�أ  على  تقوم  �ل�ضركة  �إن 
وقطع  للخدمات  و�حلديثة  �لكبرية  مر�كزها  من  �خلدمة 
�لغيار يف كلٍّ من ر�م �هلل وغزة، �إ�ضافًة �إىل توظيف �لفنيني 
خمازن   )3( ثالثة  �ل�ضركة  ومتتلك  �ملوؤهلني.  و�مليكانيكيني 
�الإ�ضتجابة  �ضرعة  بهدف  وذلك  و�ل�ضيانة،  �لغيار  لقطع 

للزبائن و�لتزويد �مل�ضتمر لقطع �لغيار.
وخــــالل �لعــــام 2013 ح�ضلــــت �ل�ضركــــة علــــى حقــــوق توزيع 
وبيــــــــع  توزيــــــــع  عمليـــــــــات  �مل�ضــــــــروع  وي�ضمــــل  كر�يزلــــر 
�ضيـــــــار�ت Chrysler , Jeep , Dodge يف �ل�ضفــــة �لغربيــــة 
وغــــزة باالإ�ضافة خلدمات ما بعد �لبيع مبــــا فيها قطع �لغيار 
و�ل�ضيانــــة وذلك من خالل معر�س ومركز �ضيانة و�للذ�ن مت 

��ضتئجارهما لهذ� �لغر�س يف ر�م �هلل.
هـــذ� ومتتلـــك �ل�ضركـــة �لفل�ضطينيـــة لل�ضيـــار�ت ثالثـــة )3( 
معار�ـــس يف ر�م �هلل، نابل�ـــس، وغـــزة. �إ�ضافـــًة �إىل ذلك تقوم 
�ل�ضركـــة �لفل�ضطينيـــة لل�ضيـــار�ت ببيع �ضيـــار�ت هيوند�ي من 
خـــالل �لتعامل مع �ضبكة موزعـــني معتمدين تغطي كافة �أنحاء 

فل�ضطني.
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33 التقرير ال�سنوي 2013

امل�ساهمة اخلا�سة  لل�سيارات  الفل�سطينية  ال�سركة 
املحدودة

من جديد، حافظت �ل�ضركة على موقعها �لريادي يف �ل�ضوق �لفل�ضطيني من خالل تركيز جهودها 
على توظيف و بناء فريق عمل يرتقي �إىل م�ضتوى توقعات �لزبائن ويلبي �حتياجاتهم، و�إدخال 
خيار�ت جديدة للم�ضتهلك �لفل�ضطيني. و��ضتطاعت �ل�ضركة �أن تتخطى بذلك جميع �لتحديات 
و�لعقبات �لتي و�جهتها و�ملتمثلة يف �الأو�ضاع �القت�ضادية و�ل�ضيا�ضية �لتي تو�جه �ملنطقة،  و�زدياد 
حدة �ملناف�ضة يف �ضوق �ل�ضيار�ت، �إ�ضافة �إىل �نخفا�س طلب �حلكومة على �ل�ضيار�ت لهذ� �لعام. 
�إن �ضعي �ل�ضركة �إىل توفري خيار�ت عديدة للم�ضتهلك �لفل�ضطيني كان �أحد �أهم �الأ�ضباب خلف 
من  لكل  �لر�ضمي  و�ملوزع  �لوكيل  �ل�ضركة  لت�ضبح  �لعاملية   Chrysler مع  ر�ضمية  �تفاقية  توقيع 
�ضيارة  �إطالق   2013 �لعام  و�ضهد  كما  فل�ضطني.  يف   Chrysler, Jeep, Dodge, Ram

Santafe �جلديدة كليا لتكمل بوجودها �ضيارة �لدفع �لرباعي ix35 مت�ضدرًة �ضباق �ملبيعات بني 

نظري�تها من نف�س �لفئة. عالوة على ذلك ��ضتمرت �ل�ضركة يف تقدمي �أف�ضل �خلدمات يف جميع 
مر�كز �ل�ضيانة �لتابعة لها.

�إىل �اللتز�م با�ضتمر�رية �ل�ضر�كة �لناجحة  ويف جمال �مل�ضوؤولية �ملجتمعية، فقد �ضعت �ل�ضركة 
�لتو�يل  على  �لثاين  للعام  و�لدعم  �لرعاية  بتقدمي  قمنا  حيث  �إجناز  موؤ�ض�ضة  مع  جتمعنا  �لتي 
و��ضتثمار طاقاتهم  �ملد�ر�س  مهار�ت طالب  �ضقل  �إىل  يهدف  �لذي  �لطالبية  �ل�ضركة  لربنامج 

ب�ضورة �يجابية.
نحن نعمل بكامل طاقاتنا للرقي بال�ضركة و�حلفاظ على مكانتها و�ضد�رتها يف �ل�ضوق �لفل�ضطيني 
�أف�ضل  تقدمي  ل�ضمان  ر�م �هلل  �ملوجود يف مدينة  �ل�ضيانة  �إىل تطوير مركز  ن�ضعى حاليا  حيث 
ب�ضيار�ت  �خلا�ضني  �جلديدين  �ل�ضيانة  ومركز  �ملعر�س  �فتتاح  ب�ضدد  و�أننا  كما  �خلدمات 

Chrysler, Jeep, Dodge, Ram مبحافظة ر�م �هلل و�لبرية. 

�ملدير �لعام
�أمين �ضنقرط

7
M anufacturer Warranty

200,000km
-YEARS
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التجزئة
�ضركة م�ضاهمة عامة مدرجة يف �ضوق فل�ضطني لالأور�ق �ملالية 
�إد�رة  هي  لل�ضركة  �الأ�ضا�ضية  �ملهمة   .PLAZA �لرمز:  حتت 
 )Bravo Supermarket( �لتجارية  �ملحال  من  جمموعة 
و�لتي تقدم جتربة �لت�ضوق �لع�ضري �ملمتع و�ملتكامل للحاجات 
�ل�ضفة  مدن  يف  �لفل�ضطيني  للمو�طن  �ال�ضتهالكية  �ليومية 
يف  لرب�فو  �الأول  �لفرع  بافتتاح  �مل�ضو�ر  بد�أ  �لكربى.  �لغربية 
بالز� مول عام 2003 لتتو�ىل �فتتاح فروع بر�فو لت�ضل �ليوم 
�إىل 5 فروع، ثالثة منها يف ر�م �هلل و�لبرية وفرع و�حد يف كل 
من نابل�س و�خلليل. تقوم �ل�ضركة باإد�رة مركز بالز� للت�ضوق 
وي�ضم  �ملطاعم  من  جمموعة  على  يحتوي  و�لذي  �لبرية  يف 
�أي�ضًا منطقة مغلقة الألعاب �الأطفال )�جلنغل الند( و جمموعة 

خمتلفة من �ملحال �لتجارية �ملتنوعة.
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ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق )بالزا(
لقد بد�أت �خلطط �لتي �نتهجتها �إد�رة �ل�ضركة توؤتي �أكلها، فقد ��ضتمرت موؤ�ضر�ت �الأد�ء لل�ضركة 
�لربح  هام�س  على  �ملحافظة  مع   %22 بن�ضبة  �ملبيعات  فارتفعت   ،2013 �لعام  خالل  بالتح�ضن 
�ضبط  60%، خ�ضو�ضًا يف ظل  بن�ضبة  �ل�ضركة  خ�ضارة  �ضايف  �نخفا�س  �إىل  �أدى  �الإجمايل مما 

م�ضاريف �لت�ضغيل و زيادة �لكفاءة.
 و��ضلت �ل�ضركة خالل 2013 �نتهاج �إ�ضرت�تيجية �لنمو، فقد ��ضتكملت حت�ضني فرعي �ضوبرماركت 
بر�فو يف مدينة �خلليل وحي �لطرية يف ر�م �هلل، بعد جناح �لتح�ضينات �لتي نفذت �لعام 2012 
�لعرو�س  بر�مج  قادت  فقد  ذلك،  �إىل  باالإ�ضافة  مول.  بالز�  و  �ملا�ضيون  يف  بر�فو  فرعي  على 
�الأ�ضبوعية و �ل�ضهرية �لتي نفذها �ضوبرماركت بر�فو خالل �لعام �ملن�ضرم و �ضكلت ميزة تناف�ضية 

و�ضعت �ضوبرماركت بر�فو يف موقع �لقيادة يف �ل�ضوق.
��ضتقطاب كفاء�ت جديدة  بناء منظمة قوية و ذلك من خالل  بالرتكيز على  �ل�ضركة  ��ضتمرت 
و�ضمها لفريق �لعمل، و كذلك بناء نظام عمل �ضامل من �إجر�ء�ت �لعمل �لقيا�ضية �لتي �ضيكتمل 
�لعمل بها ب�ضكل كامل خالل �لربع �الأول من �لعام �ملقبل. و�ضرتكز �ل�ضركة خالل �ل�ضنة �ملقبلة 
�لبدء  �لت�ضغيل لتح�ضني خدمة �لزبائن وزيادة �لكفاءة، عالوة على  على حت�ضني و تطوير ق�ضم 

بالنظر الآفاق تو�ضعية جديدة. 

�ملدير �لعام
�ضامر �لديك
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اخلدمات
م�ضاهمة  ك�ضركة   1996 �لعام  يف  �ضكاي  �ضركة  تاأ�ض�ضت 
�لدعاية  جمال  يف  �لر�ئدة  �ل�ضركة  وهي  حمدودة،  خ�ضو�ضية 
و�الإعالن و�لعالقات �لعامة و�إد�رة �حلدث يف فل�ضطني.  وتقدم 
�لعامة  و�لعالقات  �لدعائية  �حلمالت  من  كامل  نطاق  �ل�ضركة 
يف  رئي�ضي  كجزء  �لعميل،  �أمام  �ملتاحة  �خليار�ت  تزيد  و�لتي 
حتديد �أهد�ف �لعمالء. كما �أن �ل�ضركة على عالقة �إ�ضرت�تيجية 
مع �ضركة )M&C Saatchi( �إحدى كربى �ل�ضركات �لدعائية يف 
�ملنطقة. وتهدف �ل�ضركة �إىل تعزيز دور �لزبائن يف �ل�ضوق من 
خالل كادرها، �ملتخ�ض�س يف خم�ضة جماالت ت�ضمل؛ �لت�ضميم، 
�إعالنية  و�ضائل  �لرتويج،  �لفعاليات،  �إد�رة  �لعامة،  �لعالقات 

ومل�ضقات خارجية.
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�سركة �سكاي للدعاية واالإعالن والعالقات العامة 
واإدارة الفعاليات

�الإجناز�ت  من  �لعديد  وحتقيق  جناحاتها  مو��ضلة  من   2013 �لعام  خالل  �ل�ضركة  متّكنت 
من  �لعديد  �إدخال  عرب  و�الإعالن،  �لدعاية  �ضوق  يف  مميزة  مكانة  بو�أتها  و�لتي  �مللحوظة 
�لتقنيات و�الأدو�ت �جلديدة ملنظومة عملها، �الأمر �لذي جعل منها �خليار �الأول للعديد من 
�ل�ضركات على �ختالف نطاق عملها، حمافظًة بذلك على موقعها �لريادي و�ملتميز يف �ل�ضوق.
�إىل  �إ�ضافة  �ملنطقة،  بها  متر  �لتي  �حلرجة  و�ل�ضيا�ضية  �القت�ضادية  �الأو�ضاع  من  وبالرغم 
�ملناف�ضة �ل�ضديدة �لتي بات ي�ضهدها جمال �لدعاية و�الإعالن، و�لذي يتطلب �لدقة و�ملهارة 
يف ت�ضميم وتقدمي خدمات ذ�ت جودة عالية ومو�ِكبة للتطور �لعاملي، �إال �أن �ل�ضركة و�ضمن 
مكانتها  على  �حلفاظ  ��ضتطاعت  لها،  �لزبائن  �أوالها  �لتي  و�لثقة  �ملدرو�ضة  ��ضرت�تيجيتها 
وتخطي هذه �لعو�ئق، حيث و�ضل حجم مبيعات �ل�ضركة خالل �لعام 2013 �إىل 6.042.805 

مليون دوالر.
فقد خطت  �ملنطقة،  �أعمالها يف  ونطاق  زبائنها  �ضبكة  لتو�ضيع  �ل�ضركة  �إ�ضرت�تيجية  و�ضمن 
�ل�ضركة خطوة مميزة يف �ضبيل تقدمي خدمات جديدة للزبائن، متثلت بتوفري خدمة �الإعالم 
)�لفي�ضبوك،  على  و�ملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  خا�ضة  �ضفحات  و�إد�رة  ت�ضميم  عرب  �الإجتماعي 
�خلا�ضة  �حلمالت  من  �لعديد  تنفيذ  �إىل  �إ�ضافًة  وغريها،  و�ليوتيوب(  �إن،  ولينكد  وتويرت، 
بتطوير  بذلك  م�ضاهمًة  كبرية،  فعالية  ذ�ت  جديدة  وبرجميات  تطبيقات  ت�ضميم  مت�ضمنًة 

وتفعيل تو�جد زبائنها على هذه �ل�ضبكات.
ويف هذ� �ل�ضياق فقد بادرت �ل�ضركة يف بناء �أول �ضبكة مو�قع لوحات خارجية �لكرتونية يف 
فل�ضطني و�لذي �ضيبد�أ �لعمل بتنفيذها يف عام 2014، حر�ضًا منها على مو�كبة �لتطور على 
�ل�ضعيد �لتقني و�لتكنولوجي وطرح خيار�ت متعددة للزبائن، مما �ضيفتح �لعديد من �الأفاق 

و�لفر�س �جليدة يف �لعمل.
نتوجه بال�ضكر لزبائننا و�ضركائنا �ملميزين، على �لثقة �لتي �أولونا �إياها، كما ون�ضكر موظفينا 

على تفانيهم وحر�ضهم على ترجمة فل�ضفة و�إ�ضرت�تيجية �ل�ضركة يف عملهم.

�ملدير �لعام
نادر مرعي
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التوجهات امل�ستقبلية
تهدف توجهات �ل�ضركة �مل�ضتقبلية �ىل �ملحافظة على �ملكت�ضبات �لتي مت حتقيقها خالل �ضنو�ت 
�ل�ضيا�ضة  تعزيز  �ىل  باالإ�ضافة  لل�ضركة  �حلايل  �لتناف�ضي  و�لو�ضع  �الد�ء  �ىل  للو�ضول  طويلة 
�لتو�ضعية و�لتطويرية على م�ضتوى �ال�ضو�ق و�ل�ضلع و�ملنتجات لل�ضركات �لتابعة بهدف �ال�ضتمر�ر 

بتحقيق �لنمو ب�ضكل �ضنوي تبعا ال�ضرت�تيجية �ملليار مع �ملحافظة على �لقيم و�الأ�ض�س �لثابتة.

امل�سوؤولية االجتماعية: دوٌر فاعل، والتزاٌم دائم
�أهمية  �الجتماعية  �مل�ضوؤولية  )�أيبك(  لال�ضتثمار  �لفل�ضطينية  �لعربية  �ل�ضركة  تويل 
��ضرت�تيجية كبرية ب�ضكل عام، �إميانا منها باأهمية بناء �لثقة وتعزيز روح �ل�ضر�كة و�الحرت�م 

مع كافة متعامليها، وكافة �لكو�در �لعاملة يف �ملجموعة.
ومن �أجل حتقيق هذه �لروؤية، تعمل )�أيبك( على �ال�ضتثمار بالفر�س �لقائمة لدعم �ملجتمع، 
و�مل�ضاركة �لفعالة مع موؤ�ض�ضات �لعمل �خلريي و�الإن�ضاين، و�ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية، و�الأن�ضطة 

�لثقافية و�ملنا�ضبات �ملجتمعية �لعامة.
قدمت )�أيبك( بالتعاون مع �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين، منحًا در��ضية يف �لتعليم �لعايل من 
خالل برنامج )HESPAL( فل�ضطني، و�لتي �ضملت منحًا در��ضية كاملة لثالثة طلبة متفوقني، 

من �أجل متابعة حت�ضيلهم �لعلمي يف �جلامعات �لربيطانية.
وباعتبار دعم �لتعليم ومتكني �ل�ضباب �أحد �أهم حماور �أن�ضطة �مل�ضوؤولية �الجتماعية ل�ضركة 
)�أيبك(، فقد �أ�ض�ضت �ل�ضركة وبالتعاون مع كينغز �أكادميي �عتمادً� ماليًا للهبات ُيعنى بدعم 
�لطلبة �مل�ضتحقني من فل�ضطني، و�لهادف �إىل متكينهم من �اللتحاق مبدر�ضة مميزة ككينغز 

�أكادميي.
كما كان ل�ضركة )�أيبك( �ضرف دعم جامعة بيت حلم عن طريق توفري �مل�ضاعدة �ملالية للطلبة 
�لذين ر�ضحتهم �جلامعة، عد� عن تقدمي �ضركة )�أيبك( منحة جامعية الأبناء موظفيها يف 

�جلامعات �لفل�ضطينية �أو �الأردنية �حلا�ضلني على �أعلى �لدرجات يف �لثانوية �لعامة.
على   2007 عام  تاأ�ضي�ضها  منذ  فل�ضطني  �إجناز  ملوؤ�ض�ضة  �مل�ضتمر  دعمها  )�أيبك(  وتو��ضل 
�مل�ضتويني �ملادي و�ملعنوي، من خالل كو�در �ملجموعة �لعاملة يف �ضركاتها �لتابعة كمتطوعني 
يف موؤ�ض�ضة �إجناز، ومت �نتخاب �ل�ضيد علي �لعقاد رئي�س �لعمليات يف �ملجموعة، رئي�ضا ملجل�س 

�إد�رة موؤ�ض�ضة �إجناز.
توؤمن )�أيبك( باأهمية �مل�ضوؤولية �الجتماعية ودورها يف خلق بيئة عمل حمفزة و�آمنة، وتثابر 
من �أجل �أن توفر ملوظفيها �لديناميكية �مل�ضتمرة و�ملحفزة للعمل. حيث مت ��ضتحد�ث جائزة 

�لرئي�س �لتنفيذي، و�لتي توزع على ثالثة من كو�درها ممن حققو� متيزً� مبدعًا يف عملهم.
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االأداء املايل لعام 2013
�ضهد �الد�ء �ملايل لعام 2013 تطور ملمو�س عن �العو�م �ل�ضابقة حيث بلغت �ير�د�ت �ل�ضركة م�ضتوى قيا�ضي بلغ حو�يل 444.6 
مليون دوالر �أمريكي بنمو ن�ضبته 20.5%عن �لعام �ل�ضابق. وكان للن�ضاط �لتوزيعي �أعلى حجم م�ضاهمة يف جمموع �ير�د�ت �ل�ضركة.

ولعل من �أهم �أ�ضباب �لنمو يف �الير�د�ت هو جناح �ل�ضركة يف دفع عجلة �لتو�ضع يف ن�ضاطات �ل�ضركات �لتابعة ب�ضكل م�ضتمر من 
خالل �ال�ضتحو�ذ على عقود توزيع منتجات جديدة باالإ�ضافة �ىل تعظيم �حل�ض�س �ل�ضوقية �لقيادية لتثبيت قاعدة �ضلبة يبنى 

عليها �لنمو �مل�ضتمر.
ومع �ال�ضتمر�ر يف �ضيا�ضة تر�ضيد �مل�ضاريف �لت�ضغيلية و�الإد�رية يف �ملجموعة فقد �ضهدت �لنتائج �ل�ضافية للمجموعة منو� ملحوظا 
يف �لعام 2013، حيث بلغ �ضايف �الرباح بعد �ل�ضر�ئب لعام 2013 )�ضاملة حقوق غري �مل�ضيطرين ( 10.98 مليون دوالر، فاق ما مت 

حتقيقه من �رباح لعام 2012 بحو�يل %69.5.
�ما فيما يتعلق بح�ضة �يبك )�ضايف �لربح �لعائد مل�ضاهمي �ل�ضركة( من كامل �ضايف �رباح �ملجموعة فقد بلغت حو�يل 7.916 مليون 

دوالر �مريكي �ي بزيادة قدرها 93.3% عن �ضايف �لربح للعام 2012 و�لعائد �ىل م�ضاهمي �ل�ضركة.

املركز املايل لل�سركة
بلغت موجود�ت �ل�ضركة يف نهاية عام 2013 ما قيمته 237.2 مليون دوالر �ي بارتفاع قدره 10.4% عن �لعام �ل�ضابق حيث بلغت قيمة 

�ملوجود�ت �ملتد�ولة 143.1 مليون دوالر بزيادة قدرها 19.1% عن �لعام �ل�ضابق.
�أما بالن�ضبة لر�أ�س �ملال �لعامل فقد بلغ مع نهاية 2013 ما قيمته 40.73 مليون دوالر بينما بلغ يف نهاية 2012 ما قيمته 26.14 

مليون دوالر.
كما �ضهد عام 2013 �نخفا�ضا يف حجم �القرت��س �لتمويلي بن�ضبة 3.75% عن �لعام �ل�ضابق �ذ بلغت قيمة �القرت��س 79.04 مليون 

دوالر فيما بلغ يف نهاية عام 2012 ما قيمته 82.12 مليون دوالر.
�ما فيما يتعلق بحقوق �مللكية فقد �رتفعت يف عام 2013 )�ضاملة حقوق غري �مل�ضيطرين( �ىل 93.27 مليون دوالر �ي بزيادة قدرها 
�مل�ضيطرين(  ��ضتبعاد حقوق غري  �ل�ضركة )بعد  بلغ �ضايف حقوق م�ضاهمي  فيما  نهاية عام 2012  11.7% عن ما كانت عليه يف 

69.97 مليون دوالر �مريكي.
و�ل�ضريبة  �لفائدة  قبل  �لربح  هام�س  �لربح،  جممل  )هام�س  �لربح  وهو�م�س  �الإير�د�ت  تطور  �لتالية  �لبيانية  �لر�ضوم  تبني 
و�الإ�ضتهالكات و�الإطفاء�ت، هام�س �ضايف �لربح، و�ضايف �لربح �لعائد لل�ضهم �لو�حد(  �ملتحققة لل�ضركة للفرتة )2013-2008(:
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وتبني �لر�ضوم �لبيانية �لتالية �إجمايل موجود�ت و�ضايف حقوق م�ضاهمي �ل�ضركة للفرتة )2013-2008(:

   

ويبني �لر�ضم �لبياين �لتايل �ضايف �لقيمة �لدفرتية ل�ضهم �ل�ضركة للفرتة )2013-2008(:
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االختالف بني االف�ساح االويل والنتائج النهائية 
قامت �ل�ضركة خالل �ضهر فرب�ير من �لعام 2014 باالإف�ضاح �الويل عن بياناتها �ملالية �ملوحدة لعام 2013 قبل �لتدقيق. وبعد 

�النتهاء من تدقيق �حل�ضابات، �أدخلت بع�س �لتعديالت على �لبيانات �ملالية نوجزها مبا يلي: 
قائمة الدخل

• �الإير�د�ت: ظهرت �قل من �الف�ضاحات �الولية بن�ضبة 1.9% ويف جمملها متعلقة بت�ضوية �ملعامالت �لتجارية �لتي متت مابني 	
�ضركات �ملجموعة.

• �ضايف ربح �ل�ضنة �ملوحد)�ضامل حقوق �القلية(: ظهر بقيمة �قل من �الف�ضاحات �الولية بلغت 87.6 �لف دوالر نتيجة �نخفا�س 	
تقييم �حد ��ضتثمار�ت �ل�ضركة.

قائمة املركز املايل
• �ضهدت قائمة �ملركز �ملايل �عادة ت�ضنيف لبع�س �لبنود مبا يعك�س طبيعة كل بند ب�ضكل �دق.	
• تطبيق معيار 10 من �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �دى �ىل �عادة ت�ضنيف قيمة �ل�ضهرة �لتي نتجت عن �ضر�ء ��ضهم ��ضافية 	

يف �حد �ل�ضركات �لتابعة بقيمة �على من قيمتها �لدفرتية مببلغ 500.4 �لف دوالر بحيث ��ضبحت تظهر يف حقوق �مللكية حتت 
بند فرق �ضر�ء حقوق غري م�ضيطرين فيما كان هذ� �لبند م�ضنفًا يف �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة.

• بناء� على ما �ضبق فقد ظهرت قيمة حقوق م�ضاهمي �ل�ضركة يف �لبيانات �خلتامية �ملدققة بقيمة �قل من �الف�ضاحات �الولية 	
بحو�يل 520.1 �لف دوالر.

اأتعاب ومكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية
�لرو�تب  قيمة  بلغت  كما  �مريكي،  دوالر   153.000 مبلغ   2013 �لعام  عن  �الد�رة  جمل�س  الأع�ضاء  �ملمنوحة  �التعاب  قيمة  بلغت 

و�ملكافاآت �ملمنوحة لالد�رة يف �أيبك لعام 2013 مبلغ  1.195.393 دوالر �مريكي.
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ال�سركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار
)�سركة قاب�سة(

جزر العذراء الربيطانية 

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2013

مع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل 



45 التقرير ال�سنوي 2013

ال�سركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار
)�سركة قاب�سة(

جزر العذراء الربيطانية 
31 دي�سمرب 2013

جدول املحتويات

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

قائمــــة  
قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة     �أ

قائمة �لدخل �ملوحدة     ب

قائمة �لدخل �ل�ضامل �ملوحدة      ج 

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

قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة     هـ

�سفحـــة  
91  – 53 �إي�ضاحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 
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ال�سركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار
)�سركة قاب�سة(

جزر العذراء الربيطانية
اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

1 - عــــــــــــام
�لعذر�ء  جزر  يف  و�ضجلت   1994 �ضبتمرب   20 بتاريخ  قاب�ضة(  )�ضركة  لال�ضتثمار  �لفل�ضطينية  �لعربية  �ل�ضركة  تاأ�ض�ضت  �أ   - 
�لربيطانية حتت رقم )128626( بر�أ�ضمال قدره 70 مليون دوالر �أمريكي موزعة على 70 مليون �ضهم بقيمة ��ضمية دوالر 

�أمريكي لل�ضهم �لو�حد.
مت �جر�ء عدة تعديالت على ر�أ�س مال �ل�ضركة كان �آخرها بتاريخ 2 يونيو 2011 حيث مت مبوجب قر�ر �لهيئة �لعامة لل�ضركة  ب - 
لي�ضبح  �أمريكي  دوالر   4.546.309 مببلغ  �ملدفوع  �ل�ضركة  مال  ر�أ�س  زيادة  �لتاريخ  بذلك  �ملنعقد  �لعادي  غري  باإجتماعها 
�ل�ضلطات  مو�فقة  على  وقد مت �حل�ضول  �ملدورة،  �الأرباح  من  ر�ضملة جزءً�  وذلك عن طريق  �أمريكي  دوالر   50.009.398

�لرقابية يف جزر �لعذر�ء �لربيطانية بتاريخ 30 دي�ضمرب 2011.
�ن من غايات �ل�ضركة �إد�رة �ل�ضركات �لتابعة لها و�مل�ضاركة يف �إد�رة �ل�ضركات �الأخرى �لتي ت�ضاهم فيها وكذلك �ال�ضتثمار  ج  - 

يف �الأ�ضهم و�ل�ضند�ت و�الأور�ق �ملالية وتقدمي �لقرو�س و�لكفاالت و�لتمويل لل�ضركات �لتابعة لها.
يقع �ملركز �لرئي�ضي لل�ضركة يف �ضارع مكة �ضندوق بريد 941489 عمان 11194 - �الأردن.  د  - 

و�فقت �لهيئة �لعامة لل�ضركة خالل �لعام 2013 على حتويل �ل�ضفة �لقانونية لل�ضركة من �ضركة م�ضاهمة خ�ضو�ضية �أجنبية  هـ -  
�ىل �ضركة عامة �أجنبية وعلى �إدر�ج �أ�ضهم �ل�ضركة يف بور�ضة فل�ضطني، هذ� ومت ��ضتكمال �الإجر�ء�ت �ملتعلقة بها خالل �لعام 

.2014
متت �ملو�فقة على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�ضركة من قبل جمل�س �الإد�رة بتاريخ 26 مار�س 2014.  و - 

2 - اأ�س�س توحيد القوائم املالية
�ل�ضيطرة عندما  ل�ضيطرتها وتتحقق  لها و�خلا�ضعة  �لتابعة  و�ل�ضركات  لل�ضركة  �ملالية  �لقو�ئم  �ملالية �ملوحدة  �لقو�ئم  ت�ضمل   -
يكون لل�ضركة �لقدرة على �لتحكم يف �ل�ضيا�ضات �ملالية و�لت�ضغيلية لل�ضركات �لتابعة وذلك للح�ضول على منافع من �ن�ضطتها، 

ويتم ��ضتبعاد �ملعامالت و�الأر�ضدة و�الير�د�ت و�مل�ضروفات فيما بني �ل�ضركة و�ل�ضركات �لتابعة.
�ل�ضركات  كانت  و�إذ�  �ل�ضركة،  �ملتبعة يف  �ملحا�ضبية  �ل�ضيا�ضات  نف�س  باإ�ضتخد�م  �لتابعة  لل�ضركات  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  يتم   -
�لتابعة تتبع �ضيا�ضات حما�ضبية تختلف عن تلك �ملتبعة يف �ل�ضركة فيتم �إجر�ء �لتعديالت �لالزمة على �لقو�ئم �ملالية لل�ضركات 

�لتابعة لتتطابق مع �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة يف �ل�ضركة.
و�ملعامالت  �الأر�ضدة  ��ضتبعاد  بعد  وذلك  �لتالية،  �لتابعة  ولل�ضركات  لل�ضركة  �ملالية  �لقو�ئم  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  ت�ضمل   -  

�لد�خلية فيما بينها:



التقرير ال�سنوي 542013

�إن �أهم �ملعلومات �ملالية لل�ضركات �لتابعة للعام 2013 كما يلي :

يتم توحيد نتائج عمليات �ل�ضرك�ت �لتابعة يف قائمة �لدخل �ملوحدة من تاريخ متلكها وهو �لتاريخ �لذي يجري فيه فعليًا �نتقال   -
�ضيطرة �ل�ضركة على �ل�ضركات �لتابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات �ل�ضركات �لتابعة �لتي مت �لتخل�س منها يف قائمة �لدخل 

�ملوحدة حتـى تاريخ �لتخل�س منها وهو �لتاريخ �لذي تفقد �ل�ضركة فيه �ل�ضيطــرة على �ل�ضركات �لتابعة.
متثل حقوق غري �مل�ضيطرين ذلك �جلزء غري �ململوك من قبل �ل�ضركة يف حقوق �مللكية يف �ل�ضركة �لتابعة.  -

تتمركز جميع �ل�ضركات �لتابعة يف منطقة �ل�ضلطة �لفل�ضطينية با�ضتثناء �ضركة �ضنيورة لل�ضناعات �لغذ�ئية و�ل�ضركة �لعربية   -
�لفل�ضطينية لالإ�ضتثمار / �الأردن و�للتان تعمالن يف �ململكة �الأردنية �لها�ضمية و�ضركة و�ضط وغرب �إفريقيا للوكاالت �لتجارية 

�لتي تعمل يف �لكامريون و�لغابون.

�ملالية  �ل�ضيا�ضات  وبالتايل  �ملديرين  �ل�ضيطرة على هيئة  �لتجارية من خالل  للوكاالت  �إفريقيا  و�ضط وغرب  �ضركة  و  �لطبية  و�خلدمات  �لتوريد�ت  �ضركة  �ضيطرة على  هنالك   *
و�لت�ضغيلية لل�ضركة.

 
-  ٢  - 

 
     وذلك بعد  ، المالية للشركة وللشركات التابعة التالية القوائمالمالية الموحدة  القوائمتشمل  -  

 استبعاد األرصدة والمعامالت الداخلية فيما بينها :
 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
رأس المــــــــال  

 المدفـــــــــــوع
 نسبــــــة
 المساهمة

رأس المـــــــال 
 المدفــــــــــوع

 نسبــــــة
 المساهمة

تاريخ 
 التملك

 
 النشاط الرئيسي

   ٪ دوالر أمريكي ٪ دوالر أمريكي 
 ادارة مخازن التبريد ١٩٩٧ ٥٩/٦٤ ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ٥٩/٦٤ ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد 

 والمعدات الطبيةالتجارة في األدوية  ١٩٩٨ ٥٠ ٣٫٢٢٧٫٩٩٠ ٥٠ ٣٫٢٢٧٫٩٩٠ شركة التوريدات والخدمات الطبية *
 تجارة عامة ١٩٩٨ ٦٩/٨٣ ٤٫٩٢٩٫٥٧٧ ٦٩/٨٣ ٧٫٠٤٢٫٢٥٣ شركة يونيبال للتجارة العامة

 صناعة األلمنيوم ١٩٩٥ ٧٢/١٤ ٩٫٧١٨٫٣١٠ ٧٢/١٤ ٩٫٧١٨٫٣١٠ لصناعة األلمنيوم والبروفيالت الشركة الوطنية
 تجارة السيارات  ١٩٩٨ ١٠٠ ٥٫٦٠٠٫٠٠٠ ١٠٠ ٥٫٦٠٠٫٠٠٠ الشركة الفلسطينية للسيارات 

 دعاية واعالن ٢٠٠٠ ١٠٠ ٨٤٥٫٠٦٨ ١٠٠ ٨٤٥٫٠٦٨ شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج 
 صناعات غذائية ١٩٩٦ ٩٩/٥٧ ١٧٫٧٦٤٫٢٣٠ ١٨/٦١ ١٧٫٧٦٤٫٢٣٠ شركة سنيورة للصناعات الغذائية 

 تأسيس وامتالك مراكز تجارية ١٩٩٩ ٩١/٦٨ ٩٫٨٧٧٫٢٤٠ ٥٥/٨٦ ٩٫٨٧٧٫٢٤٠ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
 مياه صحية ومعدنية ٢٠٠١ ٨٥ ٤٫٨٠٣٫٧٣٤ ٨٥ ٤٫٨٠٣٫٧٣٤ شركة مصنع أريحا للمياه الصحية والمعدنية  

 تجارة السيارات وقطع الغيار ٢٠٠٨ ٨٠ ١٦٥٫٠٠٠ ٨٠ ١٦٥٫٠٠٠ الشركة العربية الفلسطينية لقطع الغيار وخدمات المركبات
 تجارة عامة ٢٠١١ ٥٠ ٢٫٨٢٤٫٨٥٨ ٥٠ ٢٫٨٢٤٫٨٥٨ للوكاالت التجارية*شركة وسط وغرب إفريقيا 
 ووكاالت تجارية  تجارة السيارات ٢٠١١ ١٠٠ ٣٥٫٢٠٠ ١٠٠ ٣٥٫٢٠٠ (معفاه)لالستثمار /  االردن  الشركة العربية الفلسطينية
 

 كما يلي : ٢٠١٣إن أهم المعلومات المالية للشركات التابعة للعام 
 

 ٢٠١٣للعــــــــــــــــــام  ٢٠١٣ ديسمبــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 إجمالي المصاريف إجمالي اإليرادات إجمالي المطلوبات إجمالي الموجودات اســــــــــــم الشركـــــــــــة

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ٢٠٫١٨٩٫١٢٣ ٢١٫٢٤٢٫١٤٢ ١٥٫٩٠٦٫١٣٨ ٢٩٫٨١٤٫٠١٨ البروفيالتالشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم و 

 ٢٦٧٫٢٥٧٫٨٥٣ ٢٧٣٫١٨٤٫٨٦٢ ٣١٫٠٦٦٫٢١٥ ٤٧٫٢٣٨٫٥٧١ شركة يونيبال للتجارة العامة
 ٣٦٫٥٨٦٫٦٧٢ ٣٨٫٨٢١٫٥٢٣ ٣٤٫٦٠٦٫٠٢٥ ٤٣٫٣٣٤٫٨٣٧ شركة التوريدات و الخدمات الطبية

 ١٨٫٢٣٧٫٢٢٥ ١٨٫٣٣٥٫٢٩٥ ١٦٫٩٨٦٫٢٢٤ ٢٤٫٣٢٠٫٠٠٣ الشركة الفلسطينية للسيارات
 ٤٩٫٩٠٨٫٠٤٨ ٥٣٫٨٨٦٫٨٠١ ٢٤٫٧٤٦٫٤٩٦ ٥٣٫٦٥١٫٨٩٦ شركة سنيورة للصناعات الغذائية

 ٢٨٫٦١٤٫٠١٧ ٢٨٫١٢٠٫٤٣٢ ٣٫٨٢٤٫٦٦٣ ١٣٫١٩٨٫٠٧٨ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
 ٥٫٧٣١٫٧٥١ ٦٫٠٦٥٫٦٠٩ ١٫٥٣٠٫٤٦٥ ٣٫١٤٨٫٢١٤ شركة سكاي للدعاية و اإلعالن

 ٥٣٤٫٥٦٠ ٣٠٩٫٢٩٢ ٢٫٤٤٢٫٤٤٧ ١٫٦٦١٫٨٦٣ الشركة العربية الفلسطينية للتخزين و التبريد
 - ٤٩٤ ٦٨٫٦٨٦ ٤٦٠ شركة مصنع أريحا للمياه الصحية و المعدنية

 ٣٫٦٧٤ - ٢٫١٧٢ ٢٥٤٫٥٢٤ الشركة العربية الفلسطينية لقطع الغيار و الخدمات
 ١٤٫٩٥١٫٨٧٣ ١٢٫٩٥٢٫٩٢٤ ٨٫٢٦٣٫٤٦٤ ٩٫٦٠٩٫٦٨٢ شركة وسط وغرب افريقيا للوكاالت التجارية

 ١٫١٥١٫٥٤٤ ٢٫٩٠٥٫٣٤٩ ١٫٠٣٧٫٣٦١ ٢٫٨٢٦٫٣٦٦ / االردنالشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
 
من تاريخ تملكها وهو ة التابعة في قائمة الدخل الموحد اتيتم توحيد نتائج عمليات الشرك -

، ويتم توحيد نتائج  التابعة اتالشركة على الشركالتاريخ الذي يجري فيه فعلياً انتقال سيطرة 
ى تاريخ ـحتة التابعة التي تم التخلص منها في قائمة الدخل الموحد اتعمليات الشرك

 التابعة . اترة على الشركــوهو التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيط منها التخلص
 
من قبل الشركة في حقوق الملكية في تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك         -

 الشركة التابعة .
 
   تتمركز جميع الشركات التابعة في منطقة السلطة الفلسطينية باستثناء شركة سنيورة  -

في  والشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار / األردن واللتان تعمالنللصناعات الغذائية 
فريقيا للوكاالت التجارية التي تعمل في وشركة وسط وغرب إالمملكة األردنية الهاشمية 

 . والغابون الكاميرون
  

 
-  ٢  - 

 
     وذلك بعد  ، المالية للشركة وللشركات التابعة التالية القوائمالمالية الموحدة  القوائمتشمل  -  

 استبعاد األرصدة والمعامالت الداخلية فيما بينها :
 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
رأس المــــــــال  

 المدفـــــــــــوع
 نسبــــــة
 المساهمة

رأس المـــــــال 
 المدفــــــــــوع

 نسبــــــة
 المساهمة

تاريخ 
 التملك

 
 النشاط الرئيسي

   ٪ دوالر أمريكي ٪ دوالر أمريكي 
 ادارة مخازن التبريد ١٩٩٧ ٥٩/٦٤ ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ٥٩/٦٤ ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد 

 والمعدات الطبيةالتجارة في األدوية  ١٩٩٨ ٥٠ ٣٫٢٢٧٫٩٩٠ ٥٠ ٣٫٢٢٧٫٩٩٠ شركة التوريدات والخدمات الطبية *
 تجارة عامة ١٩٩٨ ٦٩/٨٣ ٤٫٩٢٩٫٥٧٧ ٦٩/٨٣ ٧٫٠٤٢٫٢٥٣ شركة يونيبال للتجارة العامة

 صناعة األلمنيوم ١٩٩٥ ٧٢/١٤ ٩٫٧١٨٫٣١٠ ٧٢/١٤ ٩٫٧١٨٫٣١٠ لصناعة األلمنيوم والبروفيالت الشركة الوطنية
 تجارة السيارات  ١٩٩٨ ١٠٠ ٥٫٦٠٠٫٠٠٠ ١٠٠ ٥٫٦٠٠٫٠٠٠ الشركة الفلسطينية للسيارات 

 دعاية واعالن ٢٠٠٠ ١٠٠ ٨٤٥٫٠٦٨ ١٠٠ ٨٤٥٫٠٦٨ شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج 
 صناعات غذائية ١٩٩٦ ٩٩/٥٧ ١٧٫٧٦٤٫٢٣٠ ١٨/٦١ ١٧٫٧٦٤٫٢٣٠ شركة سنيورة للصناعات الغذائية 

 تأسيس وامتالك مراكز تجارية ١٩٩٩ ٩١/٦٨ ٩٫٨٧٧٫٢٤٠ ٥٥/٨٦ ٩٫٨٧٧٫٢٤٠ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
 مياه صحية ومعدنية ٢٠٠١ ٨٥ ٤٫٨٠٣٫٧٣٤ ٨٥ ٤٫٨٠٣٫٧٣٤ شركة مصنع أريحا للمياه الصحية والمعدنية  

 تجارة السيارات وقطع الغيار ٢٠٠٨ ٨٠ ١٦٥٫٠٠٠ ٨٠ ١٦٥٫٠٠٠ الشركة العربية الفلسطينية لقطع الغيار وخدمات المركبات
 تجارة عامة ٢٠١١ ٥٠ ٢٫٨٢٤٫٨٥٨ ٥٠ ٢٫٨٢٤٫٨٥٨ للوكاالت التجارية*شركة وسط وغرب إفريقيا 
 ووكاالت تجارية  تجارة السيارات ٢٠١١ ١٠٠ ٣٥٫٢٠٠ ١٠٠ ٣٥٫٢٠٠ (معفاه)لالستثمار /  االردن  الشركة العربية الفلسطينية
 

 كما يلي : ٢٠١٣إن أهم المعلومات المالية للشركات التابعة للعام 
 

 ٢٠١٣للعــــــــــــــــــام  ٢٠١٣ ديسمبــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 إجمالي المصاريف إجمالي اإليرادات إجمالي المطلوبات إجمالي الموجودات اســــــــــــم الشركـــــــــــة

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ٢٠٫١٨٩٫١٢٣ ٢١٫٢٤٢٫١٤٢ ١٥٫٩٠٦٫١٣٨ ٢٩٫٨١٤٫٠١٨ البروفيالتالشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم و 

 ٢٦٧٫٢٥٧٫٨٥٣ ٢٧٣٫١٨٤٫٨٦٢ ٣١٫٠٦٦٫٢١٥ ٤٧٫٢٣٨٫٥٧١ شركة يونيبال للتجارة العامة
 ٣٦٫٥٨٦٫٦٧٢ ٣٨٫٨٢١٫٥٢٣ ٣٤٫٦٠٦٫٠٢٥ ٤٣٫٣٣٤٫٨٣٧ شركة التوريدات و الخدمات الطبية

 ١٨٫٢٣٧٫٢٢٥ ١٨٫٣٣٥٫٢٩٥ ١٦٫٩٨٦٫٢٢٤ ٢٤٫٣٢٠٫٠٠٣ الشركة الفلسطينية للسيارات
 ٤٩٫٩٠٨٫٠٤٨ ٥٣٫٨٨٦٫٨٠١ ٢٤٫٧٤٦٫٤٩٦ ٥٣٫٦٥١٫٨٩٦ شركة سنيورة للصناعات الغذائية

 ٢٨٫٦١٤٫٠١٧ ٢٨٫١٢٠٫٤٣٢ ٣٫٨٢٤٫٦٦٣ ١٣٫١٩٨٫٠٧٨ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
 ٥٫٧٣١٫٧٥١ ٦٫٠٦٥٫٦٠٩ ١٫٥٣٠٫٤٦٥ ٣٫١٤٨٫٢١٤ شركة سكاي للدعاية و اإلعالن

 ٥٣٤٫٥٦٠ ٣٠٩٫٢٩٢ ٢٫٤٤٢٫٤٤٧ ١٫٦٦١٫٨٦٣ الشركة العربية الفلسطينية للتخزين و التبريد
 - ٤٩٤ ٦٨٫٦٨٦ ٤٦٠ شركة مصنع أريحا للمياه الصحية و المعدنية

 ٣٫٦٧٤ - ٢٫١٧٢ ٢٥٤٫٥٢٤ الشركة العربية الفلسطينية لقطع الغيار و الخدمات
 ١٤٫٩٥١٫٨٧٣ ١٢٫٩٥٢٫٩٢٤ ٨٫٢٦٣٫٤٦٤ ٩٫٦٠٩٫٦٨٢ شركة وسط وغرب افريقيا للوكاالت التجارية

 ١٫١٥١٫٥٤٤ ٢٫٩٠٥٫٣٤٩ ١٫٠٣٧٫٣٦١ ٢٫٨٢٦٫٣٦٦ / االردنالشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
 
من تاريخ تملكها وهو ة التابعة في قائمة الدخل الموحد اتيتم توحيد نتائج عمليات الشرك -

، ويتم توحيد نتائج  التابعة اتالشركة على الشركالتاريخ الذي يجري فيه فعلياً انتقال سيطرة 
ى تاريخ ـحتة التابعة التي تم التخلص منها في قائمة الدخل الموحد اتعمليات الشرك

 التابعة . اترة على الشركــوهو التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيط منها التخلص
 
من قبل الشركة في حقوق الملكية في تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك         -

 الشركة التابعة .
 
   تتمركز جميع الشركات التابعة في منطقة السلطة الفلسطينية باستثناء شركة سنيورة  -

في  والشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار / األردن واللتان تعمالنللصناعات الغذائية 
فريقيا للوكاالت التجارية التي تعمل في وشركة وسط وغرب إالمملكة األردنية الهاشمية 

 . والغابون الكاميرون
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3- اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�أ�ض�س �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة :   -1

و�لتف�ضري�ت  �لدولية  �ملحا�ضبة  معايري  جمل�س  عن  �ل�ضادرة  للمعايري  وفقًا  �ملرفقة  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  مت   -
�ل�ضادرة عن جلنة تف�ضري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية �ملنبثقة عن جمل�س �ملعايري �لدولية.

تظهر �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة بالدوالر �الأمريكي و�لذي ميثل عملة �لقو�ئم �ملالية لل�ضركة و�ل�ضركات �لتابعة.  -

�إن �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة متماثلة مع �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لتي مت �تباعها لل�ضنة    - 2
�ملنتهية يف 31 كانون �الأول 2012 باإ�ضتثناء �أثر ما يرد يف �الإي�ضاح رقم )4/ �أ( حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

وفيما يلي �أهم �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة :
موجودات مالية للمتاجرة اأ - 

�أ�ضو�ق  متثل �ملوجود�ت �ملالية �ملحددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل ��ضتثمار�ت يف �أ�ضهم �ضركات متد�ولة يف   - 
ن�ضطة، و�ن �لهدف من �الحتفاظ بها هو توليد �الرباح من تقلبات �ال�ضعار �ل�ضوقية ق�ضرية �الأجل �و هام�س �أرباح �الجتار.
تقيد �ملوجود�ت �ملالية للمتاجرة من خالل قائمة �لدخل بالكلفة عند �القتناء ويعاد تقييمها بالقيمة �لعادلة يف نهاية �ل�ضنة   -  

�ملالية وتقيد �الأرباح و�خل�ضائر �لناجتة عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

ب - موجودات مالية متوفرة للبيع 
هي �ملوجود�ت �ملالية �لتي ال تتجه نية �ل�ضركة لت�ضنيفها كا�ضتثمار�ت مالية للمتاجرة �أو �الحتفاظ بها لتاريخ �ال�ضتحقاق.  -

تظهر �ال�ضتثمار�ت �ملتوفرة للبيع بالكلفة عند �القتناء ويعاد تقييمهـا بالقيمـة �لعادلة يف نهاية �ل�ضنة �ملالية، وتقيد �الرباح   -
�و �خل�ضائر �لناجتة عن �عادة �لتقييم يف ح�ضاب م�ضتقل يف قائمة �لدخل �ل�ضامل �ملوحدة و�ضمن حقوق �مللكية �ملوحدة، 
ويف حال بيع هذه �ال�ضتثمار�ت �و جزء منها �و ح�ضول تدين يف قيمتها، يتم قيد �الرباح �و �خل�ضائر �لناجتة عن ذلك يف 
قائمة �لدخل �ملوحدة مبا يف ذلك �ملبالغ �ملقيدة �ضابقًا يف حقوق �مللكية. ميكن �إ�ضرتجاع خ�ضارة �لتدين �لتي مت ت�ضجيلها 
�ضابقًا يف قائمة �لدخل �ملوحدة �إذ� ما تبني مبو�ضوعية �أن �لزيادة يف �لقيمة �لعادلة قد حدثت يف فرتة الحقة لت�ضجيل 
خ�ضائر �لتدين، حيث يتم �إ�ضرتجاع خ�ضائر �لتدين يف �أ�ضهم �ل�ضركات من خالل �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة والأدو�ت 
�لدين من خالل قائمة �لدخل �ملوحدة، ويف حال وجود ��ضتثمار�ت يتعذر قيا�س قيمتها �لعادلة ب�ضكل يعتمد عليه فيتم 

�ظهارها بالتكلفة و�ن ح�ضل تدين يف قيمتها يتم ت�ضجيله يف قائمة �لدخل �ملوحدة.
ج -  االإ�ستثمار يف االأرا�سي

�لدخل  قائمة  يف  وتــوؤخذ  �لبيع  عملية  �إمتام  عند  �خل�ضائر  �أو  �الأرباح  وتتحقق  بالتكلفة  �الأر��ضي  يف  �ال�ضتثمار�ت  تظهر   
�ملوحدة ويتم �الف�ضاح عن قيمتها �لعادلة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحـدة، يتم قيد �أي تدين يف قيمتها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

الب�ساعة  د - 
تظهر �لب�ضاعة �جلاهزة وحتت �لت�ضغيل بالكلفة �أو �ضايف �لقيمة �لتح�ضيلية �أيهما �أقل بعد تنزيل خم�ض�س �ملو�د �لتالفة   -

و�ملتقادمة، وتت�ضمن �لكلفة : كلفة �ملو�د �خلام، �الأجور �ملبا�ضرة و�مل�ضاريف �ل�ضناعية غري �ملبا�ضرة. 
تظهر �ملو�د �الأولية بالكلفة �أو �ضايف �لقيمة �لتح�ضيلية �أيهما �قل ويتم تقيم �لب�ضاعة �جلاهزة وحتت �لت�ضغيل بالكلفة   -
�أو �ضايف �لقيمة �لتح�ضيلية �أيهما �قل وتت�ضمن �لكلفة �ملو�د �خلام وما يخ�ضها من �مل�ضاريف �ل�ضناعية �ملبا�ضرة وغري 

�ملبا�ضرة. 
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�ضيارة،  لكل  �لفعلية  �لتكلفة  �أ�ضا�س  وعلى  �أقل  �أيهما  �لتح�ضيلية  �لقيمة  �ضايف  �أو  بالتكلفة  �ل�ضيار�ت  ب�ضاعة  تقييم  يتم   -
خمازن  �أو  �ل�ضركة  ومعار�س  خمازن  �إىل  �لب�ضاعة  �إي�ضال  حلني  �ل�ضركة  تتكبدها  �لتي  �لنفقات  كافة  �لتكلفة  وت�ضمل 

�ل�ضركة يف �مليناء )�لبوندد(. 
يتم تقييم قطع �لغيار بالتكلفة �أو �ضايف �لقيمة �لتح�ضيلية �أيهما �أقل وفقًا لطريقة �ملتو�ضط �ملرجح.   -

هـ -  ا�ستثمار يف �سركة حليفة
�ل�ضركة �حلليفة هي تلك �ل�ضركة �لتي متار�س �ل�ضركة تاأثريً� فعااًل على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بال�ضيا�ضات �ملالية و�لت�ضغيلية لها   
)وال ت�ضيطر عليها �ل�ضركة( و�لتي متلك �ل�ضركة ن�ضبة ترت�وح بني 20% �ىل 50% من حقوق �لت�ضويت، ويظهر �ال�ضتثمار يف 

�ضركة حليفة بطريقة حقوق �مللكية.
و -  املبيعات وايرادات اخلدمات

يتم �العرت�ف باير�د مبيعات �لب�ضاعة عند ��ضتيفاء جميع �ل�ضروط �لتالية : 
عندما تقوم �ل�ضركة بنقل �ملنافع و�ملخاطر �جلوهرية �ملرتبطة مبلكية �لب�ضاعة �ىل �مل�ضرتي.  -

وعندما مل تعد �ل�ضركة حتتفظ بارتباط �د�ري م�ضتمر للدرجة �ملتعلقة مبلكية �لب�ضاعة وعندما ال تكون �ل�ضركة يف و�ضع   -
متار�س فيه حتكم فعلي لهذه �لب�ضاعة.

وعندما يكون من �ملحتمل تدفق �ملنافع �القت�ضادية �ملرتبطة بعملية �لبيع.  -
وعندما يكون من �ملمكن �حت�ضاب �لتكاليف �ملتكبدة �و �لتي �ضيتم تكبدها بعملية �لبيع ب�ضكل موثوق.  -

يتم �العرت�ف باإير�د�ت �خلدمات عند تقدمي �خلدمة و�إ�ضد�ر �لفاتورة �ملتعلقة بها.  -
املمتلكات واملعدات ز - 

تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالكلفة مطروحًا منها �ال�ضتهالك �ملرت�كم و�أية تدين يف قيمتها، كما وتظهر �الأر��ضي لل�ضركة   -
�لعربية �لفل�ضطينية و�ل�ضركة �لوطنية ل�ضناعة �الأملنيوم و�لربوفيالت )�ضركة تابعة( بالقيمة �لعادلة، وت�ضتهلك، با�ضتثناء 
�الأر��ضي، با�ضتخد�م طريقة �لق�ضط �لثابت على مدى �لعمر �الإنتاجي �ملقدر لها بن�ضب �ضنوية ترت�وح ما بني %2  – %25.
عندما يقل �ملبلغ �ملمكن ��ضرتد�ده من �أي من �ملمتلكات و�ملعد�ت عن �ضايف قيمتها  �لدفرتية فانه يتم تخفي�س قيمتها �إىل    -

�لقيمة �ملمكن ��ضرتد�دها وقيد قيمة �لتدين )�ن وجدت( يف قائمة �لدخل �ملوحدة.
عن  تختلف  �النتاجي  �لعمر  توقعات  كانت  فاإذ�  عام،  كل  نهاية  يف  و�ملعد�ت  للممتلكات  �النتاجي  �لعمر  مر�جعة  يتم   -

�لتقدير�ت �ملعدة �ضابقًا، يتم معاجلة �لتغري يف �لتقدير لل�ضنو�ت �لالحقة باعتباره تغري يف �لتقدير�ت �ملحا�ضبية.
ح  - ال�سهـــــرة

يتم �إثبات �ل�ضهرة بالتكلفة �لتي متثل �لزيادة يف تكلفة �متالك �و �ضر�ء �ال�ضتثمار يف �ل�ضركة �لتابعة عن ح�ضة �ل�ضركة   -
�الأويل  �ال�ضتثمار  عن  �لناجتة  �ل�ضهرة  �ثبات  يتم  �المتالك.  بتاريخ  �ل�ضركة  تلك  موجود�ت  ل�ضايف  �لعادلة  �لقيمة  يف 

الإ�ضتمالك �ضركات تابعة يف بند منف�ضل كموجود�ت غري ملمو�ضة.
يتم توزيع �ل�ضهرة على وحدة/وحد�ت توليد �لنقد الأغر��س �ختبار �لتدين يف �لقيمة.  -

يتم �إجر�ء �ختبار لقيمة �ل�ضهرة يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ويتم تخفي�س قيمة �ل�ضهرة �إذ� كانت هناك داللة على �أن   -
قيمة �ل�ضهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت �لقيمة �لقابلة لال�ضرتد�د �ملقدرة لوحدة/لوحد�ت توليد �لنقد �لتي تعود لها 

�ل�ضهرة �أقل من �لقيمة �مل�ضجلة يف �لدفاتر لوحدة/وحد�ت توليد �لنقد ويتم قيد قيمة �لتدين يف قائمة �لدخل �ملوحدة.
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ط -  الذمم املدينة 
تظهر �لذمم �ملدينة ب�ضايف قيمتها �لتح�ضيلية بعد �خذ خم�ض�س للديون �مل�ضكوك يف حت�ضيلها، ويتم �أخذ خم�ض�س   -
للديون �مل�ضكوك يف حت�ضيلها على ��ضا�س تقدير�ت �الد�رة للمبالغ �ملمكن حت�ضيلها من هذه �لذمم ويتم قيد �ملخ�ض�س 

يف قائمة �لدخل �ملوحدة.
ي -  م�ساريف واإيرادات الفوائد البنكية

         يتم �خذ �لفو�ئد �لبنكية يف قائمة �لدخل �ملوحدة مبوجب �أ�ضا�س �ال�ضتحقاق.
ك -  خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

�الأ�ضا�ضي  �لر�تب  �أ�ضا�س  على  لل�ضركة  �لد�خلي  للنظام  وفقًا  للموظفني  �خلدمة  نهاية  تعوي�س  خم�ض�س  �حت�ضاب  يتم   -
وبو�قع �ضهر عن كل �ضنة خدمة.

يتم قيد �لتعوي�ضات �ملدفوعة للموظفني �لذين يرتكون �خلدمة على ح�ضاب خم�ض�س تعوي�س نهاية �خلدمة عند دفعها،   -
ويتم �أخذ خم�ض�س لاللتز�مات �ملرتتبة على �ل�ضركة من تعوي�س نهاية �خلدمة للموظفني يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

ل-  اأرباح اال�ستثمارات
يتم قيد �أرباح �ال�ضتثمار�ت �ىل �الإير�د�ت حني �الإعالن عنها )�ملو�فقة عليها من قبل �لهيئة �لعامة لل�ضركة �مل�ضتثمر بها(.

م -  �سريبة الدخل 
متثل م�ضاريف �ل�ضر�ئب مبالغ �ل�ضر�ئب �مل�ضتحقة و�ل�ضر�ئب �ملوؤجلة.  -

�أ�ضا�س �الرباح �خلا�ضعة لل�ضريبة، وتختلف �الرباح �خلا�ضعة لل�ضريبة عن  حت�ضب م�ضاريف �ل�ضر�ئب �مل�ضتحقة على   -
�الرباح �ملعلنة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة الن �الرباح �ملعلنة ت�ضمل �ير�د�ت غري خا�ضعة لل�ضريبة �و م�ضاريف غري قابلة 
للتنزيل يف �ل�ضنة �ملالية و�منا يف �ضنو�ت الحقة �و �خل�ضائر �ملرت�كمة �ملقبولة �ضريبيا �أو بنود لي�ضت خا�ضعة �و مقبولة 

�لتنزيل الغر��س �ضريبية.
حت�ضــب �ل�ضر�ئب مبوجب �لن�ضب �ل�ضر�ئبية �ملقررة مبوجب �لقو�نني و�النظمة و�لتعليمات يف �لبلد�ن �لتي تعمل فيها   -

�ل�ضركات �لتابعة.
�إن �ل�ضر�ئب �ملوؤجلة هي �ل�ضر�ئب �ملتوقع دفعها �و ��ضرتد�دها نتيجة �لفروقات �لزمنية �ملوؤقتة بني قيمة �ملوجود�ت �و   -
�ملطلوبات يف �لقو�ئم �ملالية و�لقيمة �لتي يتم �حت�ضاب �لربح �ل�ضريبي على ��ضا�ضها.  يتم �حت�ضاب �ل�ضر�ئب �ملوؤجلة 
يتوقع  �لتي  �ل�ضريبية  للن�ضب  وفقًا  �ملوؤجلة  �ل�ضر�ئب  وحتت�ضب  �ملوحد  �ملايل  �ملركز  بقائمة  �اللتز�م  طريقة  با�ضتخد�م 

تطبيقها عند ت�ضوية �اللتز�م �ل�ضريبي �و حتقيق �ملوجود�ت �ل�ضريبية �ملوؤجلة.
يتم مر�جعة ر�ضيد �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ل�ضريبية �ملوؤجلة يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع   -

عدم �مكانية �ال�ضتفادة من تلك �ملوجود�ت �ل�ضريبية جزئيا �و كليا.
ن - التقـــــا�س

يتم �جر�ء تقا�س بني �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية و�ظهار �ملبلغ �ل�ضايف يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة فقط عندما 
تتوفر �حلقوق �لقانونية �مللزمة وكذلك عندما يتم ت�ضويتها على �أ�ضا�س �لتقا�س �و يكون حتقق �ملوجود�ت وت�ضوية �ملطلوبات 

يف نف�س �لوقت. 
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ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وتطبيق �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية يتطلب من �إد�رة �ل�ضركة �لقيام بتقدير�ت و�جتهاد�ت توؤثر يف مبالغ 
�الإير�د�ت و�مل�ضاريف  توؤثر يف  �لتقدير�ت و�الجتهاد�ت  �اللتز�مات �ملحتملة. كما �ن هذه  و�الإف�ضاح عن  �ملوجود�ت و�ملطلوبات 
�ملوحدة.  �مللكية  �ملوحدة و�ضمن حقوق  �ل�ضامل  �لدخل  قائمة  و�لتي تظهر يف  �لعادلة  �لقيمة  �لتغري�ت  و�ملخ�ض�ضات وكذلك يف 
وب�ضكل خا�س يتطلب من �إد�رة �ل�ضركة �إ�ضد�ر �أحكام و�جتهاد�ت هامة لتقدير مبالغ �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية و�أوقاتها. �إن 
�لنتائج  �لتيقن و�ن  �لتقدير وعدم  �لتقدير�ت �ملذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعو�مل متعددة لها درجات متفاوتة من 

�لفعلية قد تختلف عن �لتقدير�ت وذلك نتيجة �لتغري�ت �لناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك �لتقدير�ت يف �مل�ضتقبل.
نعتقد باأن �لتقدير�ت �ملتبعة �ضمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة معقولة ومف�ضلة على �لنحو �لتايل :

�ملخ�ض�س  لتقدير  �ل�ضركـة  �إد�رة  قبل  من  معتمدة  وفر�ضيات  �أ�ض�س  على  �عتماد�  �ملدينة  �لذمم  لقاء  خم�ض�س  تكوين  يتم   -
�لو�جب تكوينه مبوجب متطلبات �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية.

يتم حتميل �ل�ضنة �ملالية مبا يخ�ضها من نفقة �ضريبة �لدخل وفقا لالأنظمة و�لقو�نني و�ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية ويتم    -
�حت�ضاب و�ثبات �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ل�ضريبية �ملوؤجلة وخم�ض�س �ل�ضريبة �لالزم.

�ال�ضتهالكات  �حت�ضاب  لغايات  دوري  ب�ضكل  ملمو�ضة  وغري  �مللمو�ضة  لالأ�ضول  �الإنتاجية  �الأعمار  تقدير  باإعادة  �الإد�رة  تقوم   -
ويتم �خذ  �مل�ضتقبل،  �ملتوقعة يف  �الإنتاجية  �الأعمار  �الأ�ضول وتقدير�ت  لتلك  �لعامة  �ل�ضنوية �عتماد� على �حلالة  و�الطفاء�ت 

خ�ضارة �لتدين يف قائمة �لدخل �ملوحدة.
و�لتي  �ل�ضركة  حمامي  قبل  من  معدة  قانونية  در��ضة  على  �عتماد�  �ل�ضركة  على  �ملقامة  �لق�ضايا  لقاء  خم�ض�س  تكوين  يتم   -

مبوجبها يتم حتديد �ملخاطر �ملحتمـل حدوثها يف �مل�ضتقبل، ويعاد �لنظر يف تلك �لدر��ضات ب�ضكـل دوري.
تقوم �الإد�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�ضنة. 
م�ضتويات �لقيمة �لعادلة : يتم حتديد �الإف�ضاح عن م�ضتوى ت�ضل�ضل �لقيمة �لعادلة �لذي ت�ضنف مقايي�س �لقيمة �لعادلة كاملة    -
وكما يتم ف�ضل قيا�ضات �لقيمة �لعادلة وفقًا للم�ضتويات �ملحددة يف �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية. ميثل �لفرق بني �مل�ضتوى 
2 و�مل�ضتوى 3 ملقايي�س �لقيمة �لعادلة تقييم ما �إذ� كانت �ملعلومات �أو �ملدخالت ميكن مالحظتها ومدى �أهمية �ملعلومات �لتي 
�الأخذ  �لعادلة مبا يف ذلك  �لقيمة  لقيا�س  �مل�ضتخدمة  للمدخالت  �أحكام وحتليل دقيق  يتطلب و�ضع  ال ميكن مالحظتها مما 

باالعتبار كافة �لعو�مل �لتي تخ�س �الأ�ضل �أو �اللتز�م.

4- تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
 اأ-  معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة :

• تــم �تبـاع معايري �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتف�ضري�ت �جلديدة و�ملعدلة �لتالية يف �عد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�ضركة، 	
و�لتي مل توؤثر ب�ضكل جوهري على �ملبالغ و�الف�ضاحات �لو�ردة يف �لقو�ئم �ملالية با�ضتثناء �الف�ضاحات �خلا�ضة باملعايري 
�لدولية للتقارير �ملالية �أرقام )12( و)13(، علمًا باأنه قد يكون لها تاأثري على �ملعاجلة �ملحا�ضبية للمعامالت و�لرتتيبات 

�مل�ضتقبلية :
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�لقاب�ضة  لل�ضركة  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  عر�س  �ملعيار  يتطلب 
ملعيار  �ل�ضابقة  �ملتطلبات  لي�ضتبدل  و�حدة   �قت�ضادية  كوحدة 
و�ملنف�ضلة  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم   : رقم )27(  �لدويل  �ملحا�ضبة 
و�لتف�ضري رقم )12( : توحيد �لقو�ئم �ملالية للمن�ضاآت ذ�ت �لغر�س 

�خلا�س. 

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )10( : �لقو�ئم �ملالية 
�ملوحدة.

يف  �حل�ض�س   :)31( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة  معيار  حمل  حل 
تعترب  �لتي  �ملن�ضاأة  من  �ملعيار  هذ�  ويتطلب  �مل�ضرتكة،  �مل�ضاريع 
�لتي  �مل�ضرتكة  �لرتتيبات  نوع  حتديد  م�ضرتكة  ترتيبات  يف  طرف 
�لتي  و�لتز�ماتها  حقوقها  تقييم  خالل  من  وذلك  فيها  ت�ضارك 
باملحا�ضبة عن هذه �حلقوق  تقوم  و�ن  �مل�ضاركة  تنطوي على هذه 

و�اللتز�مات وفقا لنوع �لرتتيبات �مل�ضرتكـة.

�الإتفاقيات   :  )11( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار 
�مل�ضرتكة.

عن  تف�ضيلي  ب�ضكل   �الف�ضاح  �ملن�ضاأت  من  �ملعيار  هذ�  يتطلب 
تقييم  من  �ملالية  �لقو�ئم  م�ضتخدمي  متكن   �لتي  �ملعلومات 
مع  �ملن�ضاأة  مب�ضالح  �ملرتبطة  �ملخاطر  تلك  وطبيعة  �ملخاطر 
�ملن�ضاأت �الخرى و�ثرها على �ملركز �ملايل للمن�ضاأة  و�د�ءها �ملايل 

وتدفقاتها �لنقدية.

�الإف�ضاح عن   : �ملالية رقم )12(  للتقارير  �لدويل  �ملعيار 
�حل�ض�س يف �ملن�ضاآت �الأخرى.

و�اللتز�مات  لال�ضول  �لعادلة  �لقيمة  قيا�س  �ملعيار  هذ�  يتناول 
باحت�ضاب  �ملتعلقة  �الر�ضاد�ت  حمل  حل  حيث  عنها  و�الف�ضاح 
�لدولية  للتقارير  �لدولية  �ملعايري  يف  �ملوجودة  �لعادلة  �لقيمة 

لتطوير متطلبات عامة لقيا�س �لقيمة �لعادلة و�الف�ضاح عنها.

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )13( : �إحت�ضاب �لقيمة 
�لعادلة.

تت�ضمن �لن�ضخة �ملعدلة ملعيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )19( : منافع 
�ملوظفني بع�س �لتعديالت على �ملتطلبات �ملتعلقة بكل من �لتقاعد 
و �ملنافع �الخرى بعد �لتقاعد ومنافع �نهاء �خلدمة باال�ضافة �ىل 

تعديالت �خرى.

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )19( : منافع �ملوظفني )كما 
عدلت يف �لعام 2011(.

تتعامل �لن�ضخة �ملعدلة ملعيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )27( : �لقو�ئم 
�ملالية �ملنف�ضلة مع متطلبات �عد�د �لقو�ئم �ملالية �ملنف�ضلة فقط، 
و�ملت�ضابهه �ىل حد كبري مع �ملتطلبات �حلالية يف معيار �ملحا�ضبة 
�لدويل رقم )27( : �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملنف�ضلة، علما بان 
�ملعيار  ملتطلبات  وفقا  يتم  حاليا  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  �عد�د 

�لدويل للتقاريـر �ملالية رقم )10( : �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

�ملالية  �لقو�ئم   :  )27( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة  معيار 
�ملنف�ضلة )كما عدلت يف �لعام 2011(.
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يف  �ال�ضتثمار�ت   :)28( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة  معيار  حمل  حل 
�ل�ضركات �حلليفة وي�ضف طريقة �ملعاجلة �ملحا�ضبية لال�ضتثمار�ت 
يف �ل�ضركات �حلليفة و�مل�ضاريع �مل�ضرتكة ويحدد �ملتطلبات �لالزمة 

لتطبيق طريقة حقوق �مللكية للمحا�ضبة عليها. 
ُيعرف هذ� �ملعيار م�ضطلح "�لتاأثري �لهام" ويوفر �ر�ضاد�ت حول 
فيها  يتم  �لتي  �حلاالت  فيها  مبا  �مللكية،  حقوق  طريقة  تطبيق 
�جر�ء  كيفية  يبني  كما  �مللكية.  حقوق  طريقة  تطبيق  من  �العفاء 

�ختبار �لتدين لل�ضركات �حلليفة و�مل�ضاريع �مل�ضرتكة.

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )28(: �الإ�ضتثمار يف �ل�ضركات 
�حلليفة و�مل�ضاريع �مل�ضرتكة )كما عدلت يف �لعام 2011(.

رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار  يف  �الف�ضاح  متطلبات  تعديل 
�ملعلومات  كافة  عن  �الف�ضاح  يتطلب  حيث  �الف�ضاحات   :)7(
تقا�ضها  مت  و�لتي  بها  �ملعرتف  �ملالية  �ملوجود�ت  بجميع  �ملتعلقة 

وفقا ملعيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )32(: عر�س �الدو�ت �ملالية.

�لتعديالت على �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )7( : 
�الإف�ضاحات / تقا�س �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملاليــة.

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )1( ومعايري �ملحا�ضبة �لدولية 
�أرقام )1( و)16( و)32( و)34(.

حت�ضينات على �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �ل�ضادرة يف 
�العو�م 2011-2009.

�النتقالية  لالأحكام  وفقا  �إ�ضافية  �إعفاء�ت  �لتعديالت  هذه  توفر 
للحد من متطلبات تعديل و�ظهار �أرقام �ملقارنة لل�ضنو�ت ما قبل 

�ضنة �ملقارنة �ل�ضابقة.

�أرقام  �ملالية  للتقارير  �لدولية  �ملعايري  على  تعديالت 
)10(، )11(، )12( - �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�لرتتيبات 
�مل�ضرتكة و�الإف�ضاح عن �حل�ض�س فـي �ملن�ضاآت �الأخــرى: 

�ر�ضاد�ت �لتحويل.

ب - معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة ال�سادرة وغري �سارية املفعول بعد :
و�جلاهزة  �ل�ضادرة  �أدناه  �لو�ردة  و�ملعدلة  �جلديدة  و�لتف�ضري�ت  �ملالية  للتقارير  �لدولية  �ملعايري  بتطبيق  �ل�ضركة  تقم  مل 

للتطبيق �ملبكر لكن غري �ضارية �ملفعول بعد :
�ضارية �ملفعول لل�ضنو�ت �ملالية �لتي تبد�أ يف �أو بعد

�أول كانون �لثاين 2017. �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )9( : �الأدو�ت �ملالية.

�أول كانون �لثاين 2017. �لتعديالت على �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية�أرقام )7( 
و)9( �مللزم تطبيقها مع �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 

)9( و�الإف�ضاحات �الإنتقالية.
�أول كانون �لثاين 2014. �لتعديالت على معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )32( : عر�س 

و�ملطلوبات  �ملالية  �ملوجود�ت  تقا�س   – �ملالية  �الدو�ت 
�ملالية.
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�أول كانون �لثاين 2014. �لتعديالت على �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �أرقام )10( 
و)12(  - �لقو�ئم �ملالية  �ملوحدة و�الإف�ضاح عن �حل�ض�س 
يف �ملن�ضاآت �الأخرى ومعيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )27( : 
�لقو�ئم �ملالية �ملنف�ضلة و�ملتعلقة بعر�س وقيا�س �ملوجود�ت 

�ملالية. 
�أول كانون �لثاين 2014.  :  )36( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة  معيار  على  �لتعديالت 

�لتدين يف �ملوجود�ت – �الف�ضاحات حول �ملبالغ �مل�ضرتدة 
للموجود�ت غري �ملالية.

�أول كانون �لثاين 2014. �لتعديالت على معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( : تبادل 
�مل�ضتقات وحما�ضبة �لتحوط.

�أول متوز 2014. �لتعديالت على معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )19( : تعريف 
خطط منافع �ملوظفني وم�ضاهمة �ملوظفني يف تلك �خلطط.

�أول كانون �لثاين 2014. �لتف�ضري رقم )21( : �جلبايات 

تتوقع �إد�رة �ل�ضركة �أن يتم تطبيق كل من �ملعايري و�لتف�ضري�ت �ملبينة �أعاله يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة عند تاريخ �ضريان كل 
منها دون �أن حتدث هذه �ملعايري و�لتف�ضري�ت �أي �أثر جوهري على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�ضركة.

5- نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك 
يتكون هذ� �لبند مما يلي :

6 -  ذمم مدينة و�سيكات بر�سم التح�سيل - بال�سايف 
 يتكون هذ� �لبند مما يلي :

*  ميتد ��ضتحقاق �ل�ضيكات بر�ضم �لتح�ضيل حتى نهاية �لعام 2014.

 
-  ١٠  -  

 
تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق كل من المعايير والتفسيرات المبينة أعاله في إعداد القوائم 

عند تاريخ سريان كل منها دون أن تحدث هذه المعايير والتفسيرات أي أثر الموحدة ة المالي
 . للشركة الموحدة جوهري على القوائم المالية

 
  نقد في الصندوق ولدى البنوك - ٥

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١       

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي  أمريكيدوالر  

 ١٫٠٠٦٫٩٣٥  ٦٨٦٫٨٤٩ نقد في الصندوق
 ٤٫٣٣٧٫٥٨٥  ٧٫٩٤٨٫٦٨٠ حسابات جارية

 ٥٫٣٤٤٫٥٢٠  ٨٫٦٣٥٫٥٢٩ 
 
  بالصافي  – وشيكات برسم التحصيل ذمم مدينة - ٦

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
دوالر أمريكـــــي دوالر أمريكـــــي 

 ٤٨٫٢٢٥٫١٩١  ٥٧٫٠٧٨٫٤٦٧ ذمم تجارية 
 ٣٫٦٩٣٫٤٢١  ٣٫٩٩٨٫٧٤٧ : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ينزل

 ٤٤٫٥٣١٫٧٧٠  ٥٣٫٠٧٩٫٧٢٠ 
 ٩٫٦٧٠٫٤٤٦  ١١٫٦١٧٫٧٨٧ شيكات برسم التحصيل *        
 ٧٠٧٫٩٠٤  ١٫٢١٥٫١٧٠ ذمم موظفين       

 ٥٤٫٩١٠٫١٢٠  ٦٥٫٩١٢٫٦٧٧ 
 
 . ٢٠١٤حتى نهاية العام الشيكات برسم التحصيل  يمتد استحقاق *
 
 تمثل الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ما يلي : -
  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكـــــيدوالر أمريكـــــي 
 ٣٫٢٩٢٫١٠١ ٣٫٦٩٣٫٤٢١ رصيد بداية السنة

 ٦٢٦٫٩٩٥ ٣٥٩٫٤٦٥ اضافات الى المخصص 
 (٢٥٣٫٦٤٦) )١٦٨٫١٩٩(  معدومةديون 

 ٢٧٫٩٧١ ١١٤٫٠٦٠ فرق عملة
 ٣٫٦٩٣٫٤٢١ ٣٫٩٩٨٫٧٤٧ رصيد نهاية السنة     

 

التعديالت على معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م  . ٢٠١٤اني أول كانون الث
 –) : الت����������دني ف����������ي الموج����������ودات ٣٦(

االفص�������احات ح�������ول المب�������الغ المس�������تردة 
 للموجودات غير المالية .

التعديالت على معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م  . ٢٠١٤أول كانون الثاني 
 ) : تبادل المشتقات ومحاسبة التحوط .٣٩(
 

التعديالت على معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م  . ٢٠١٤أول تموز 
) : تعري����ف خط�����ط من�����افع الم�����وظفين ١٩(

 ومساهمة الموظفين في تلك الخطط.
 

 ) : الجبايات ٢١التفسير رقم ( . ٢٠١٤أول كانون الثاني 

 
-  ١٠  -  

 
تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق كل من المعايير والتفسيرات المبينة أعاله في إعداد القوائم 

عند تاريخ سريان كل منها دون أن تحدث هذه المعايير والتفسيرات أي أثر الموحدة ة المالي
 . للشركة الموحدة جوهري على القوائم المالية

 
  نقد في الصندوق ولدى البنوك - ٥

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١       

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي  أمريكيدوالر  

 ١٫٠٠٦٫٩٣٥  ٦٨٦٫٨٤٩ نقد في الصندوق
 ٤٫٣٣٧٫٥٨٥  ٧٫٩٤٨٫٦٨٠ حسابات جارية

 ٥٫٣٤٤٫٥٢٠  ٨٫٦٣٥٫٥٢٩ 
 
  بالصافي  – وشيكات برسم التحصيل ذمم مدينة - ٦

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
دوالر أمريكـــــي دوالر أمريكـــــي 

 ٤٨٫٢٢٥٫١٩١  ٥٧٫٠٧٨٫٤٦٧ ذمم تجارية 
 ٣٫٦٩٣٫٤٢١  ٣٫٩٩٨٫٧٤٧ : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ينزل

 ٤٤٫٥٣١٫٧٧٠  ٥٣٫٠٧٩٫٧٢٠ 
 ٩٫٦٧٠٫٤٤٦  ١١٫٦١٧٫٧٨٧ شيكات برسم التحصيل *        
 ٧٠٧٫٩٠٤  ١٫٢١٥٫١٧٠ ذمم موظفين       

 ٥٤٫٩١٠٫١٢٠  ٦٥٫٩١٢٫٦٧٧ 
 
 . ٢٠١٤حتى نهاية العام الشيكات برسم التحصيل  يمتد استحقاق *
 
 تمثل الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ما يلي : -
  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكـــــيدوالر أمريكـــــي 
 ٣٫٢٩٢٫١٠١ ٣٫٦٩٣٫٤٢١ رصيد بداية السنة

 ٦٢٦٫٩٩٥ ٣٥٩٫٤٦٥ اضافات الى المخصص 
 (٢٥٣٫٦٤٦) )١٦٨٫١٩٩(  معدومةديون 

 ٢٧٫٩٧١ ١١٤٫٠٦٠ فرق عملة
 ٣٫٦٩٣٫٤٢١ ٣٫٩٩٨٫٧٤٧ رصيد نهاية السنة     

 

التعديالت على معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م  . ٢٠١٤اني أول كانون الث
 –) : الت����������دني ف����������ي الموج����������ودات ٣٦(

االفص�������احات ح�������ول المب�������الغ المس�������تردة 
 للموجودات غير المالية .

التعديالت على معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م  . ٢٠١٤أول كانون الثاني 
 ) : تبادل المشتقات ومحاسبة التحوط .٣٩(
 

التعديالت على معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م  . ٢٠١٤أول تموز 
) : تعري����ف خط�����ط من�����افع الم�����وظفين ١٩(

 ومساهمة الموظفين في تلك الخطط.
 

 ) : الجبايات ٢١التفسير رقم ( . ٢٠١٤أول كانون الثاني 
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-  متثل �حلركة على خم�ض�س �لديون �مل�ضكوك يف حت�ضيلها ما يلي :

تتبع �ل�ضركة �ضيا�ضة �لتعامل مع �أطر�ف موؤهلة �إئتمانيًا وذ�ت �ضمعة جيدة يف �ل�ضوق، وذلك من �أجل تخفيف خطر �خل�ضائر    -
�ملالية �لناجتة عن عدم �لوفاء باالإلتز�مات، وتقوم �ل�ضركة باأخذ خم�ض�س للذمم �ملدينة �لتي ال يتم حت�ضيلها الأكرث من 365 
�أمريكي كما يف 31 دي�ضمرب 2013  �لتي ال يوجد تدين يف قيمتها 53.079.720 دوالر  بلغت قيمة �لذمم �ملدينة  يوم، حيث 

)44.531.770 دوالر �أمريكي كما يف 31 دي�ضمرب 2012(، وفيما يلي بيان �لذمم �ملدينة و�لتي ال يوجد تدين يف قيمتها :

هذ� ويبلغ ر�ضيد �لــذمم �ملدينة م�ضتحقة �ل�ضد�د ويوجد تدين يف قيمتها 3.998.747  دوالر �أمريكـــي كما يف 31 دي�ضمرب 2013 
)3.693.421 دوالر �أمريكي كما يف 31 دي�ضمرب 2012(.

- ت�ضمل هذه �لذمم مبالــغ م�ضتحقة من قبــل �ل�ضلطة �لفل�ضطينية بحو�يل 21 مليون دوالر �أمريكي.

 
-  ١٠  -  

 
تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق كل من المعايير والتفسيرات المبينة أعاله في إعداد القوائم 

عند تاريخ سريان كل منها دون أن تحدث هذه المعايير والتفسيرات أي أثر الموحدة ة المالي
 . للشركة الموحدة جوهري على القوائم المالية

 
  نقد في الصندوق ولدى البنوك - ٥

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١       

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي  أمريكيدوالر  

 ١٫٠٠٦٫٩٣٥  ٦٨٦٫٨٤٩ نقد في الصندوق
 ٤٫٣٣٧٫٥٨٥  ٧٫٩٤٨٫٦٨٠ حسابات جارية

 ٥٫٣٤٤٫٥٢٠  ٨٫٦٣٥٫٥٢٩ 
 
  بالصافي  – وشيكات برسم التحصيل ذمم مدينة - ٦

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
دوالر أمريكـــــي دوالر أمريكـــــي 

 ٤٨٫٢٢٥٫١٩١  ٥٧٫٠٧٨٫٤٦٧ ذمم تجارية 
 ٣٫٦٩٣٫٤٢١  ٣٫٩٩٨٫٧٤٧ : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ينزل

 ٤٤٫٥٣١٫٧٧٠  ٥٣٫٠٧٩٫٧٢٠ 
 ٩٫٦٧٠٫٤٤٦  ١١٫٦١٧٫٧٨٧ شيكات برسم التحصيل *        
 ٧٠٧٫٩٠٤  ١٫٢١٥٫١٧٠ ذمم موظفين       

 ٥٤٫٩١٠٫١٢٠  ٦٥٫٩١٢٫٦٧٧ 
 
 . ٢٠١٤حتى نهاية العام الشيكات برسم التحصيل  يمتد استحقاق *
 
 تمثل الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ما يلي : -
  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكـــــيدوالر أمريكـــــي 
 ٣٫٢٩٢٫١٠١ ٣٫٦٩٣٫٤٢١ رصيد بداية السنة

 ٦٢٦٫٩٩٥ ٣٥٩٫٤٦٥ اضافات الى المخصص 
 (٢٥٣٫٦٤٦) )١٦٨٫١٩٩(  معدومةديون 

 ٢٧٫٩٧١ ١١٤٫٠٦٠ فرق عملة
 ٣٫٦٩٣٫٤٢١ ٣٫٩٩٨٫٧٤٧ رصيد نهاية السنة     

 

التعديالت على معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م  . ٢٠١٤اني أول كانون الث
 –) : الت����������دني ف����������ي الموج����������ودات ٣٦(

االفص�������احات ح�������ول المب�������الغ المس�������تردة 
 للموجودات غير المالية .

التعديالت على معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م  . ٢٠١٤أول كانون الثاني 
 ) : تبادل المشتقات ومحاسبة التحوط .٣٩(
 

التعديالت على معي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م  . ٢٠١٤أول تموز 
) : تعري����ف خط�����ط من�����افع الم�����وظفين ١٩(

 ومساهمة الموظفين في تلك الخطط.
 

 ) : الجبايات ٢١التفسير رقم ( . ٢٠١٤أول كانون الثاني 
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7 - ب�ساعة - بال�سايف       
يتكون هذ� �لبند مما يلي :

*  كما يرد يف �الي�ضاح )19(، ت�ضمل �لب�ضاعة �ضيار�ت مرهونة ل�ضالح بنوك مقابل �حل�ضول على قرو�س جتارية. 

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

8- موجودات مالية للمتاجرة
     يتكون هذ� �لبند مما يلي :

 
-  ١١  - 

 
وذات سمعة جيدة في السوق ، وذلك  تتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانياً   -

جة عن عدم الوفاء باإللتزامات ، وتقوم الشركة تمن أجل تخفيف خطر الخسائر المالية النا
يوم ، حيث بلغت قيمة  ٣٦٥بأخذ مخصص للذمم المدينة التي ال يتم تحصيلها ألكثر من 

 ٣١ كما في أمريكي دوالر ٥٣٫٠٧٩٫٧٢٠يوجد تدني في قيمتها  التي الالذمم المدينة 
) ، وفيما يلي ٢٠١٢ ديسمبر ٣١كما في  أمريكي دوالر ٤٤٫٥٣١٫٧٧٠( ٢٠١٣ ديسمبر

 يوجد تدني في قيمتها : والتي البيان الذمم المدينة 
 

 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكـــــيدوالر أمريكـــــي 

 ٢٧٫٣٤٨٫٢٥٦ ٢٤٫٧٢٦٫٢٢٩ يوم ٩٠لغاية 
 ٤٫٧١٥٫٤٠٦ ٦٫٠٨٧٫٨١٦ يوم ١٨٠ –يوم  ٩١

 ١٢٫٤٦٨٫١٠٨ ٢٢٫٢٦٥٫٦٧٤ يوم ٣٦٥ –يوم  ١٨١
 ٥٣٫٠٧٩٫٧٢٠٤٤٫٥٣١٫٧٧٠

 
  ٣٫٩٩٨٫٧٤٧ ويوجد تدني في قيمتها هذا ويبلغ رصيد الــذمم المدينة مستحقة السداد

       كما فيأمريكي دوالر  ٣٫٦٩٣٫٤٢١( ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  يـــأمريك والرد
 . )٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 
مليون دوالر  ٢١حوالي ب السلطة الفلسطينيةل ــغ مستحقة من قبــمبال ممتشمل هذه الذ -

 أمريكي .
 

        بالصافي  –بضاعة  - ٧
 يتكون هذا البند مما يلي :

 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١       
  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكـــــيدوالر أمريكـــــي 
 ٣٫٦١٨٫٣٣٣ ١٠٫٠٤٦٫٥٩٠ بضاعة جاهزة 

 ٣٫٧٨٤٫٣٨٢ ٤٫٨٩١٫٢٤٦ أدوية
 ٩٢٤٫٣٤٤ ٧٢٧٫٦٢٩ مواد طبية 

 ١٩٫٢٨١٫٦٩٩ ١٦٫٩٣٦٫٥٥٩ مواد استهالكية
 ٥٠٨٫٠٣٥ ٥٨٧٫٠٨٣ مواد وأدوات مختبرات

 ٦٩٩٫٢٠٩ ١٫٠٤٣٫٠٦٦ معدات وأجهزة طبية
 ٢٨٫٨١٦٫٠٠٢ ٣٤٫٢٣٢٫١٧٣ مجموع بضاعة جاهزة     

 ٦٫٨٠٢٫٨٢٦ ٧٫٨٥٦٫٣١٨ مواد أولية
 ١٢٢٫١٥٢ ٦٠٦٫٩١٩ خردة صالحة وأخرى

 ١٩٦٫٠٢١ ١٫٣٨٣٫٣٩٥ مواد أخرى
 ٤٫٠٧١٫٩٦٣ ٤٫١٣٤٫٨٢٣ سيارات مجمركة وقطع غيار *

 ٤٠٫٠٠٨٫٩٦٤ ٤٨٫٢١٣٫٦٢٨ مجموع بضاعة      
 ٤٨٦٫٠٠٥ ٩٤٧٫٢٥١ : مخصص بضاعة بطيئة الحركة ** ينزل
 ٣٩٫٥٢٢٫٩٥٩ ٤٧٫٢٦٦٫٣٧٧ صافي البضاعة     

 ٢٫٥٨٣٫٠٥٢ ٢٫٦١٥٫٦١٩ بضاعة في الطريق
 ٣٫٨٢٧٫٠٢١ ١٫٤٧٨٫٠٩١ بضاعة لدى البوندد *

 ٤٥٫٩٣٣٫٠٣٢ ٥١٫٣٦٠٫٠٨٧ 

 
-  ١٢  - 

 
 تشمل البضاعة سيارات مرهونة لصالح بنوك مقابل ، )١٩كما يرد في االيضاح ( *

  . قروض تجارية الحصول على
 

 تمثل الحركة على مخصص بضاعة بطيئة الحركة ما يلي : ** 
  

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٤٤٩٫٦٧٣ ٤٨٦٫٠٠٥ رصيد بداية السنة
 ٢٨٢٫٧٨٣ ٥٢٤٫٤٢٢ اضافات الى المخصص خالل السنة

 (٢٤٦٫٤٥١) )٦٣٫١٧٦( بضاعة مشطوبة خالل السنة
 ٤٨٦٫٠٠٥ ٩٤٧٫٢٥١ رصيد نهاية السنة     

 
 للمتاجرةموجودات مالية  - ٨

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٣٦٫٢٢٧ ١٣٫٦١٦ اسهم مدرجة في بورصة فلسطين
 ٣٦٫٢٢٧ ١٣٫٦١٦ 
 
  رصدة مدينة أخرىأ - ٩

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ١٫٨٦٥٫٩٩٦ ١٫٥٢١٫٩٧٠ مدينة مطالبات
 ٢٫٠٩٠٫٥٩٠ ١٫٨٩٥٫٤٨٨ ضريبة القيمة المضافة

 ٢٫١٣٧٫٢٤٨ ٢٫٩٥٥٫٩٢٨ مصاريف مدفوعة مقدماً 
 ١٫٥٩٨٫٩٧٠ ١٫٦٤٢٫٨٦٨ تأمينات نقدية مقابل كفاالت وإعتمادات بنكية وأخرى

 ٣٢٠٫٠٠٠ ٤٥٤٫٠٠٠ ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
 ٨٤٤٫٤٣٨ ٨٢٩٫٦٥٢ مطالبات من شركة هونداي الكورية

 ٣٫٠٦١٫٦٥١ ٦٫٦١١٫٠٨٧ دفعات مقدمة للموردين 
 ١٫٠٤١٫٠٨٨ ١٫٠٨٠٫١٩٦ أرصدة مدينة أخرى

 ١٢٫٩٥٩٫٩٨١ ١٦٫٩٩١٫١٨٩
  شيكات برسم التحصيل طويلة األجل - ١٠

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٢٤٢٫٢٧٣ ٦٠٥٫٩١٥ الشركة الفلسطينية للسيارات
 - ٣٥٫٤١٢ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

 ٢٤٢٫٢٧٣ ٦٤١٫٣٢٧ 
 
 . ٢٠١٧ نوفمبر ١٥ لغايةيمتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل طويلة االجل  -

 
-  ١٢  - 

 
 تشمل البضاعة سيارات مرهونة لصالح بنوك مقابل ، )١٩كما يرد في االيضاح ( *

  . قروض تجارية الحصول على
 

 تمثل الحركة على مخصص بضاعة بطيئة الحركة ما يلي : ** 
  

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٤٤٩٫٦٧٣ ٤٨٦٫٠٠٥ رصيد بداية السنة
 ٢٨٢٫٧٨٣ ٥٢٤٫٤٢٢ اضافات الى المخصص خالل السنة

 (٢٤٦٫٤٥١) )٦٣٫١٧٦( بضاعة مشطوبة خالل السنة
 ٤٨٦٫٠٠٥ ٩٤٧٫٢٥١ رصيد نهاية السنة     

 
 للمتاجرةموجودات مالية  - ٨

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٣٦٫٢٢٧ ١٣٫٦١٦ اسهم مدرجة في بورصة فلسطين
 ٣٦٫٢٢٧ ١٣٫٦١٦ 
 
  رصدة مدينة أخرىأ - ٩

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ١٫٨٦٥٫٩٩٦ ١٫٥٢١٫٩٧٠ مدينة مطالبات
 ٢٫٠٩٠٫٥٩٠ ١٫٨٩٥٫٤٨٨ ضريبة القيمة المضافة

 ٢٫١٣٧٫٢٤٨ ٢٫٩٥٥٫٩٢٨ مصاريف مدفوعة مقدماً 
 ١٫٥٩٨٫٩٧٠ ١٫٦٤٢٫٨٦٨ تأمينات نقدية مقابل كفاالت وإعتمادات بنكية وأخرى

 ٣٢٠٫٠٠٠ ٤٥٤٫٠٠٠ ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
 ٨٤٤٫٤٣٨ ٨٢٩٫٦٥٢ مطالبات من شركة هونداي الكورية

 ٣٫٠٦١٫٦٥١ ٦٫٦١١٫٠٨٧ دفعات مقدمة للموردين 
 ١٫٠٤١٫٠٨٨ ١٫٠٨٠٫١٩٦ أرصدة مدينة أخرى

 ١٢٫٩٥٩٫٩٨١ ١٦٫٩٩١٫١٨٩
  شيكات برسم التحصيل طويلة األجل - ١٠

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٢٤٢٫٢٧٣ ٦٠٥٫٩١٥ الشركة الفلسطينية للسيارات
 - ٣٥٫٤١٢ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

 ٢٤٢٫٢٧٣ ٦٤١٫٣٢٧ 
 
 . ٢٠١٧ نوفمبر ١٥ لغايةيمتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل طويلة االجل  -
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9 -  اأر�سدة مدينة اأخرى 
        يتكون هذ� �لبند مما يلي :

10-  �سيكات بر�سم التح�سيل طويلة االأجل
           يتكون هذ� �لبند مما يلي :

- ميتد ��ضتحقاق �ل�ضيكات بر�ضم �لتح�ضيل طويلة �الجل لغاية 15 نوفمرب 2017.

 
-  ١٢  - 

 
 تشمل البضاعة سيارات مرهونة لصالح بنوك مقابل ، )١٩كما يرد في االيضاح ( *

  . قروض تجارية الحصول على
 

 تمثل الحركة على مخصص بضاعة بطيئة الحركة ما يلي : ** 
  

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٤٤٩٫٦٧٣ ٤٨٦٫٠٠٥ رصيد بداية السنة
 ٢٨٢٫٧٨٣ ٥٢٤٫٤٢٢ اضافات الى المخصص خالل السنة

 (٢٤٦٫٤٥١) )٦٣٫١٧٦( بضاعة مشطوبة خالل السنة
 ٤٨٦٫٠٠٥ ٩٤٧٫٢٥١ رصيد نهاية السنة     

 
 للمتاجرةموجودات مالية  - ٨

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٣٦٫٢٢٧ ١٣٫٦١٦ اسهم مدرجة في بورصة فلسطين
 ٣٦٫٢٢٧ ١٣٫٦١٦ 
 
  رصدة مدينة أخرىأ - ٩

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ١٫٨٦٥٫٩٩٦ ١٫٥٢١٫٩٧٠ مدينة مطالبات
 ٢٫٠٩٠٫٥٩٠ ١٫٨٩٥٫٤٨٨ ضريبة القيمة المضافة

 ٢٫١٣٧٫٢٤٨ ٢٫٩٥٥٫٩٢٨ مصاريف مدفوعة مقدماً 
 ١٫٥٩٨٫٩٧٠ ١٫٦٤٢٫٨٦٨ تأمينات نقدية مقابل كفاالت وإعتمادات بنكية وأخرى

 ٣٢٠٫٠٠٠ ٤٥٤٫٠٠٠ ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
 ٨٤٤٫٤٣٨ ٨٢٩٫٦٥٢ مطالبات من شركة هونداي الكورية

 ٣٫٠٦١٫٦٥١ ٦٫٦١١٫٠٨٧ دفعات مقدمة للموردين 
 ١٫٠٤١٫٠٨٨ ١٫٠٨٠٫١٩٦ أرصدة مدينة أخرى

 ١٢٫٩٥٩٫٩٨١ ١٦٫٩٩١٫١٨٩
  شيكات برسم التحصيل طويلة األجل - ١٠

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٢٤٢٫٢٧٣ ٦٠٥٫٩١٥ الشركة الفلسطينية للسيارات
 - ٣٥٫٤١٢ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

 ٢٤٢٫٢٧٣ ٦٤١٫٣٢٧ 
 
 . ٢٠١٧ نوفمبر ١٥ لغايةيمتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل طويلة االجل  -

 
-  ١٢  - 

 
 تشمل البضاعة سيارات مرهونة لصالح بنوك مقابل ، )١٩كما يرد في االيضاح ( *

  . قروض تجارية الحصول على
 

 تمثل الحركة على مخصص بضاعة بطيئة الحركة ما يلي : ** 
  

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٤٤٩٫٦٧٣ ٤٨٦٫٠٠٥ رصيد بداية السنة
 ٢٨٢٫٧٨٣ ٥٢٤٫٤٢٢ اضافات الى المخصص خالل السنة

 (٢٤٦٫٤٥١) )٦٣٫١٧٦( بضاعة مشطوبة خالل السنة
 ٤٨٦٫٠٠٥ ٩٤٧٫٢٥١ رصيد نهاية السنة     

 
 للمتاجرةموجودات مالية  - ٨

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٣٦٫٢٢٧ ١٣٫٦١٦ اسهم مدرجة في بورصة فلسطين
 ٣٦٫٢٢٧ ١٣٫٦١٦ 
 
  رصدة مدينة أخرىأ - ٩

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ١٫٨٦٥٫٩٩٦ ١٫٥٢١٫٩٧٠ مدينة مطالبات
 ٢٫٠٩٠٫٥٩٠ ١٫٨٩٥٫٤٨٨ ضريبة القيمة المضافة

 ٢٫١٣٧٫٢٤٨ ٢٫٩٥٥٫٩٢٨ مصاريف مدفوعة مقدماً 
 ١٫٥٩٨٫٩٧٠ ١٫٦٤٢٫٨٦٨ تأمينات نقدية مقابل كفاالت وإعتمادات بنكية وأخرى

 ٣٢٠٫٠٠٠ ٤٥٤٫٠٠٠ ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
 ٨٤٤٫٤٣٨ ٨٢٩٫٦٥٢ مطالبات من شركة هونداي الكورية

 ٣٫٠٦١٫٦٥١ ٦٫٦١١٫٠٨٧ دفعات مقدمة للموردين 
 ١٫٠٤١٫٠٨٨ ١٫٠٨٠٫١٩٦ أرصدة مدينة أخرى

 ١٢٫٩٥٩٫٩٨١ ١٦٫٩٩١٫١٨٩
  شيكات برسم التحصيل طويلة األجل - ١٠

 يتكون هذا البند مما يلي :
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١        

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٢٤٢٫٢٧٣ ٦٠٥٫٩١٥ الشركة الفلسطينية للسيارات
 - ٣٥٫٤١٢ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

 ٢٤٢٫٢٧٣ ٦٤١٫٣٢٧ 
 
 . ٢٠١٧ نوفمبر ١٥ لغايةيمتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل طويلة االجل  -
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11-  موجودات مالية متوفرة للبيع
         يتكون هذ� �لبند مما يلي :

لقاء  حمجوزة  �ضهم   250.000 وتت�ضمن   )19( رقم  �الإي�ضاح  يف  يرد  كما  بنكية  ت�ضهيالت  لقاء  مرهونة  �الأ�ضهم  معظم  �إن   *
ع�ضوية جمل�س �الد�رة.

مت خالل �لعام 2013 قيد م�ضروف تدين مقابل هذه �ملوجود�ت مببلغ 158.767 �لف دوالر �أمريكي.    **

12- اإ�ستثمار يف �سركة حليفة
        يتكون هذ� �لبند مما يلي :

قامت �ل�ضركة خالل �لن�ضف �الول من �لعام 2013 ببيع هذ� �ال�ضتثمار و نتج عن عملية �لبيع �رباح بقيمة 68.059 دوالر. -
يظهر �الإ�ضتثمار بطريقة حقوق �مللكية كما يف 31 دي�ضمرب2012. -

 
-  ١٣  - 

 
 

 موجودات مالية متوفرة للبيع -١١
 يتكون هذا البند مما يلي : 

 
  

 عدد االسهم
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣ 
 

 عدد االسهم
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أسهم شركات متداولة :

 ٥٫٠٠٨٫٢٦٥ ١٫٦٧٥٫٠٠٠ ١٫٨٧٥٫٠٠٦٦٫٠٠٠٫٠١٩ بنك فلسطين المحدود  
  ٥٫٠٠٨٫٢٦٥  ٦٫٠٠٠٫٠١٩ 
     

     أسهم شركات غير متداولة :
 ٣٫٦٥٤٫٥٥٠ ٣٫٦٥٤٫٥٥٠ ٣٫٦٥٤٫٥٥٠٣٫٦٥٤٫٥٥٠ شركة كهرباء فلسطين *  
 ٢٧٥٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٧٥٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ منت كومباني ليمتدتيتر أنفستتكنولوجي أكسيلي  
 ٣٤٦٫٧٦٤ ١٤٫٩٩٥ ١٨٧٫٩٩٧ ١٤٫٩٩٥ صندوق كاتاليست برايفيت ايكويتي **  
 ٢٣٣٫٣٣٣ ٢٣٣٫٣٣٣ ٢٣٣٫٣٣٣ ٢٣٣٫٣٣٣ شركة فلسطين لتوليد الكهرباء   

  ٤٫٥٠٩٫٦٤٧  ٤٫٣٥٠٫٨٨٠ 
  ٩٫٥١٧٫٩١٢  ١٠٫٣٥٠٫٨٩٩ 

 
من ضتت) و١٩في اإليضاح رقم ( يردتسهيالت بنكية كما  لقاءإن معظم األسهم مرهونة  *

 سهم محجوزة لقاء عضوية مجلس االدارة . ٢٥٠٫٠٠٠
 

 الف ١٥٨٫٧٦٧تدني مقابل هذه الموجودات بمبلغ مصروف  قيد ٢٠١٣تم خالل العام  ** 
 .  دوالر أمريكي

 
 حليفة ةفي شرك ستثمارإ -١٢

 يتكون هذا البند مما يلي : 
نسبـــــــــة  

 المساهمــة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣ 
نسبـــــــــة 
 المساهمــة

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢ 

 دوالر أمريكي ٪ دوالر أمريكي ٪ 
 ٢٣١٫٩٤١ ٣٠ - - شركة ألتميت للحلول المتكاملة   
     شركة ألتميت  ربحمن حصة الشركة   

 ٤٨٫٣٦٥  -  المتكاملةللحلول     
 
ببيع هذا االستثمار و نتج عن عملية  ٢٠١٣قامت الشركة خالل النصف االول من العام        -

 دوالر . ٦٨٫٠٥٩البيع ارباح بقيمة 
 
 . ٢٠١٢ديسمبر ٣١بطريقة حقوق الملكية كما في  يظهر اإلستثمار -

 
 الحليفة وذلك بموجب القوائم المالية لها:فيما يلي تفاصيل المعلومات المالية  للشركة        -
 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
دوالر أمريكــــي دوالر أمريكـي 

 ٨٩٤٫٦٥٣ - إجمالي الموجودات
 ١٢١٫٥١٥ - إجمالي المطلوبات 

 ٧٧٣٫١٣٨ - إجمالي حقوق المساهمين
 

 
-  ١٣  - 

 
 

 موجودات مالية متوفرة للبيع -١١
 يتكون هذا البند مما يلي : 

 
  

 عدد االسهم
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣ 
 

 عدد االسهم
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أسهم شركات متداولة :

 ٥٫٠٠٨٫٢٦٥ ١٫٦٧٥٫٠٠٠ ١٫٨٧٥٫٠٠٦٦٫٠٠٠٫٠١٩ بنك فلسطين المحدود  
  ٥٫٠٠٨٫٢٦٥  ٦٫٠٠٠٫٠١٩ 
     

     أسهم شركات غير متداولة :
 ٣٫٦٥٤٫٥٥٠ ٣٫٦٥٤٫٥٥٠ ٣٫٦٥٤٫٥٥٠٣٫٦٥٤٫٥٥٠ شركة كهرباء فلسطين *  
 ٢٧٥٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٧٥٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ منت كومباني ليمتدتيتر أنفستتكنولوجي أكسيلي  
 ٣٤٦٫٧٦٤ ١٤٫٩٩٥ ١٨٧٫٩٩٧ ١٤٫٩٩٥ صندوق كاتاليست برايفيت ايكويتي **  
 ٢٣٣٫٣٣٣ ٢٣٣٫٣٣٣ ٢٣٣٫٣٣٣ ٢٣٣٫٣٣٣ شركة فلسطين لتوليد الكهرباء   

  ٤٫٥٠٩٫٦٤٧  ٤٫٣٥٠٫٨٨٠ 
  ٩٫٥١٧٫٩١٢  ١٠٫٣٥٠٫٨٩٩ 

 
من ضتت) و١٩في اإليضاح رقم ( يردتسهيالت بنكية كما  لقاءإن معظم األسهم مرهونة  *

 سهم محجوزة لقاء عضوية مجلس االدارة . ٢٥٠٫٠٠٠
 

 الف ١٥٨٫٧٦٧تدني مقابل هذه الموجودات بمبلغ مصروف  قيد ٢٠١٣تم خالل العام  ** 
 .  دوالر أمريكي

 
 حليفة ةفي شرك ستثمارإ -١٢

 يتكون هذا البند مما يلي : 
نسبـــــــــة  

 المساهمــة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣ 
نسبـــــــــة 
 المساهمــة

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢ 

 دوالر أمريكي ٪ دوالر أمريكي ٪ 
 ٢٣١٫٩٤١ ٣٠ - - شركة ألتميت للحلول المتكاملة   
     شركة ألتميت  ربحمن حصة الشركة   

 ٤٨٫٣٦٥  -  المتكاملةللحلول     
 
ببيع هذا االستثمار و نتج عن عملية  ٢٠١٣قامت الشركة خالل النصف االول من العام        -

 دوالر . ٦٨٫٠٥٩البيع ارباح بقيمة 
 
 . ٢٠١٢ديسمبر ٣١بطريقة حقوق الملكية كما في  يظهر اإلستثمار -

 
 الحليفة وذلك بموجب القوائم المالية لها:فيما يلي تفاصيل المعلومات المالية  للشركة        -
 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
دوالر أمريكــــي دوالر أمريكـي 

 ٨٩٤٫٦٥٣ - إجمالي الموجودات
 ١٢١٫٥١٥ - إجمالي المطلوبات 

 ٧٧٣٫١٣٨ - إجمالي حقوق المساهمين
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فيما يلي تفا�ضيل �ملعلومات �ملالية  لل�ضركة �حلليفة وذلك مبوجب �لقو�ئم �ملالية لها: -

13- اإ�ستثمار يف اأرا�سي 
بلغت �لقيمة �لعادلة لهذه �الأر��ضي 1.371.240 دوالر �أمريكي كما يف 31 دي�ضمرب 2013، علمًا باأن هذه �الأر��ضي مرهونة 

لبع�س �لبنوك لقاء ت�ضهيالت �إئتمانية.
14- موجودات غري ملمو�سة - بال�سايف

يتكون هذ� �لبند مما يلي :

تظهر  و�لتي  �لتابعة  �ضركاتها  بع�س  لل�ضهم يف  �لدفرتية  �لقيمة  تفوق  بقيمة  �أ�ضهم  ب�ضر�ء  �ل�ضركة  قيام  �ل�ضهرة عن  نتجت   *
�ل�ضنو�ت  خالل  �أمريكي  دوالر   6.934.699 مببلغ  للتدين  خم�ض�س  قيد  بعد  �مريكي  دوالر   5.635.021 بقيمة  بال�ضايف 

�ل�ضابقة، وكانت �حلركة على �ل�ضهرة كما يلي :

ميثل هذ� �لبند قيمة �لعالمات �لتجارية �مل�ضرت�ة من �ضركة �الأغذية �ملتميزة ل�ضركة �ضنيورة لل�ضناعات �لغذ�ئية )�ضركة   **
تابعة( باالإ�ضافة �إىل ر�ضوم نقل ملكيتها.

 
-  ١٣  - 

 
 

 موجودات مالية متوفرة للبيع -١١
 يتكون هذا البند مما يلي : 

 
  

 عدد االسهم
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣ 
 

 عدد االسهم
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أسهم شركات متداولة :

 ٥٫٠٠٨٫٢٦٥ ١٫٦٧٥٫٠٠٠ ١٫٨٧٥٫٠٠٦٦٫٠٠٠٫٠١٩ بنك فلسطين المحدود  
  ٥٫٠٠٨٫٢٦٥  ٦٫٠٠٠٫٠١٩ 
     

     أسهم شركات غير متداولة :
 ٣٫٦٥٤٫٥٥٠ ٣٫٦٥٤٫٥٥٠ ٣٫٦٥٤٫٥٥٠٣٫٦٥٤٫٥٥٠ شركة كهرباء فلسطين *  
 ٢٧٥٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٧٥٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ منت كومباني ليمتدتيتر أنفستتكنولوجي أكسيلي  
 ٣٤٦٫٧٦٤ ١٤٫٩٩٥ ١٨٧٫٩٩٧ ١٤٫٩٩٥ صندوق كاتاليست برايفيت ايكويتي **  
 ٢٣٣٫٣٣٣ ٢٣٣٫٣٣٣ ٢٣٣٫٣٣٣ ٢٣٣٫٣٣٣ شركة فلسطين لتوليد الكهرباء   

  ٤٫٥٠٩٫٦٤٧  ٤٫٣٥٠٫٨٨٠ 
  ٩٫٥١٧٫٩١٢  ١٠٫٣٥٠٫٨٩٩ 

 
من ضتت) و١٩في اإليضاح رقم ( يردتسهيالت بنكية كما  لقاءإن معظم األسهم مرهونة  *

 سهم محجوزة لقاء عضوية مجلس االدارة . ٢٥٠٫٠٠٠
 

 الف ١٥٨٫٧٦٧تدني مقابل هذه الموجودات بمبلغ مصروف  قيد ٢٠١٣تم خالل العام  ** 
 .  دوالر أمريكي

 
 حليفة ةفي شرك ستثمارإ -١٢

 يتكون هذا البند مما يلي : 
نسبـــــــــة  

 المساهمــة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣ 
نسبـــــــــة 
 المساهمــة

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢ 

 دوالر أمريكي ٪ دوالر أمريكي ٪ 
 ٢٣١٫٩٤١ ٣٠ - - شركة ألتميت للحلول المتكاملة   
     شركة ألتميت  ربحمن حصة الشركة   

 ٤٨٫٣٦٥  -  المتكاملةللحلول     
 
ببيع هذا االستثمار و نتج عن عملية  ٢٠١٣قامت الشركة خالل النصف االول من العام        -

 دوالر . ٦٨٫٠٥٩البيع ارباح بقيمة 
 
 . ٢٠١٢ديسمبر ٣١بطريقة حقوق الملكية كما في  يظهر اإلستثمار -

 
 الحليفة وذلك بموجب القوائم المالية لها:فيما يلي تفاصيل المعلومات المالية  للشركة        -
 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
دوالر أمريكــــي دوالر أمريكـي 

 ٨٩٤٫٦٥٣ - إجمالي الموجودات
 ١٢١٫٥١٥ - إجمالي المطلوبات 

 ٧٧٣٫١٣٨ - إجمالي حقوق المساهمين
 

 
-  ١٤  - 

 
 
 

 ستثمار في أراضي إ - ١٣
ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي كما في  ١٫٣٧١٫٢٤٠بلغت القيمة العادلة لهذه األراضي 

 ، علماً بأن هذه األراضي مرهونة لبعض البنوك لقاء تسهيالت إئتمانية . ٢٠١٣
 
 

 بالصافي - موجودات غير ملموسة -١٤
 يتكون هذا البند مما يلي :

 
          

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
أمريكــــيدوالر  دوالر أمريكـــي 

 ٥٫٦٣٥٫٠٢١ ٥٫٦٣٥٫٠٢١ * بالصافي –شهرة 
 ٢٫٢٧٣٫١٧١ ٢٫٢٧٣٫١٧١ عالمات تجارية ** 

 ٧٫٩٠٨٫١٩٢ ٧٫٩٠٨٫١٩٢ 
   

 
ة للسهم في بعض الشهرة عن قيام الشركة بشراء أسهم بقيمة تفوق القيمة الدفترينتجت  *

بعد قيد مخصص  امريكي دوالر ٥٫٦٣٥٫٠٢١بقيمة  تظهر بالصافيالتي و شركاتها التابعة
وكانت الحركة على  ،السنوات السابقةخالل دوالر أمريكي  ٦٫٩٣٤٫٦٩٩للتدني بمبلغ 

 الشهرة كما يلي :
 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكــــي دوالر أمريكــــي 
 ٥٫٥٩٢٫٨٤٢ ٥٫٦٣٥٫٠٢١ الرصيد بداية السنة  
 ٤٢٫١٧٩ - إضافات  
 ٥٫٦٣٥٫٠٢١ ٥٫٦٣٥٫٠٢١ 

 
 

قيمة العالمات التجارية المشتراة من شركة األغذية المتميزة لشركة سنيورة  البندهذا  يمثل **
 رسوم نقل ملكيتها .للصناعات الغذائية (شركة تابعة) باإلضافة إلى 

 
-  ١٤  - 

 
 
 

 ستثمار في أراضي إ - ١٣
ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي كما في  ١٫٣٧١٫٢٤٠بلغت القيمة العادلة لهذه األراضي 

 ، علماً بأن هذه األراضي مرهونة لبعض البنوك لقاء تسهيالت إئتمانية . ٢٠١٣
 
 

 بالصافي - موجودات غير ملموسة -١٤
 يتكون هذا البند مما يلي :

 
          

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
أمريكــــيدوالر  دوالر أمريكـــي 

 ٥٫٦٣٥٫٠٢١ ٥٫٦٣٥٫٠٢١ * بالصافي –شهرة 
 ٢٫٢٧٣٫١٧١ ٢٫٢٧٣٫١٧١ عالمات تجارية ** 

 ٧٫٩٠٨٫١٩٢ ٧٫٩٠٨٫١٩٢ 
   

 
ة للسهم في بعض الشهرة عن قيام الشركة بشراء أسهم بقيمة تفوق القيمة الدفترينتجت  *

بعد قيد مخصص  امريكي دوالر ٥٫٦٣٥٫٠٢١بقيمة  تظهر بالصافيالتي و شركاتها التابعة
وكانت الحركة على  ،السنوات السابقةخالل دوالر أمريكي  ٦٫٩٣٤٫٦٩٩للتدني بمبلغ 

 الشهرة كما يلي :
 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكــــي دوالر أمريكــــي 
 ٥٫٥٩٢٫٨٤٢ ٥٫٦٣٥٫٠٢١ الرصيد بداية السنة  
 ٤٢٫١٧٩ - إضافات  
 ٥٫٦٣٥٫٠٢١ ٥٫٦٣٥٫٠٢١ 

 
 

قيمة العالمات التجارية المشتراة من شركة األغذية المتميزة لشركة سنيورة  البندهذا  يمثل **
 رسوم نقل ملكيتها .للصناعات الغذائية (شركة تابعة) باإلضافة إلى 
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15- ممتلكات ومعدات 
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16- م�ساريع حتت التنفيذ 
 ميثل هذ� �لبند تكلفة �الأعمال �ملتعلقة باإن�ضاء وجتهيز مباين �الإنتاج ومباين �الإد�رة و كذلك �لتحديث على �خلطوط �الإنتاجية 
�ملختلفة لدى �ل�ضركـات �لتابعـة �ملمثلة بال�ضركة �لوطنية ل�ضناعة �الأملنيوم و�لربوفيالت و�ضركة �ضنيورة لل�ضناعات �لغذ�ئية 

و�ضركة يونيبال للتجارة �لعامة �لتي كانت غري مكتملة كما يف 31 دي�ضمرب 2013 و2012. 

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

17-  اأوراق دفع ت�ستحق خالل عام
         ميثل هذ� �لبند ت�ضهيالت �أور�ق دفع ممنوحة لل�ضركات �لتالية :

18-  �سندات قر�س
�إجمالية  ��ضمية  بقيمة  قر�س  �ضند�ت  باإ�ضد�ر   2012 فرب�ير  �ضهر  خالل  لال�ضتثمار  �لفل�ضطينية  �لعربية  �ل�ضركة  قامت   
مقد�رها 20 مليون دوالر �أمريكي، �لقيمة �الأ�ضمية لكل �ضند منها 10 �آالف دوالر �أمريكي، تاريخ �إ�ضد�رها 31 يناير 2012 
و�إ�ضتحقاقها 31 يناير 2017، و�ضعر �لفائدة �ملحت�ضب على �ل�ضند�ت 5.5% �ضنويًا ثابت لالأ�ضهر �لـ 30 �الأوىل و�ضعر فائدة 6 
�أ�ضهر LIBOR + 2.5% لالأ�ضهر �لـ 30 �ملتبقية من عمر �ل�ضند�ت على �أن ال يقل �ضعر �لفائدة عن 5.5%، ويتم �إحت�ضاب دفعات 
�لفائدة على 360 يومًا وتدفع كل �ضتة �أ�ضهر من تاريخ �الإ�ضد�ر، علمًا باأنه يحق لل�ضركة �مل�ضدرة �إطفاء ما قيمته مليون دوالر 
�مريكي وم�ضاعفاته من �الأ�ضناد �مل�ضدرة قبل تاريخ ��ضتحقاقها، وب�ضعر �إطفاء 101%  من �لقيمة �الأ�ضمية لل�ضند�ت �ملنوي 

�إطفائها.
�إن �لقيمة �الإ�ضمية �الإجمالية ل�ضند�ت �لقر�س م�ضمونة مبوجب رهونات من �لدرجة �الأوىل مبا ال يقل ن�ضبته عن 125%  من 

�لقيمة �الإ�ضمية لل�ضند�ت وتت�ضمن هذه �لرهونات �أ�ضهم وقطع �أر��ضي.

 
-  ١٦ - 

 
 

 مشاريع تحت التنفيذ  -١٦
و كذلك  وتجهيز مباني اإلنتاج ومباني اإلدارةيمثل هذا البند تكلفة األعمال المتعلقة بإنشاء  

الوطنية الممثلة بالشركة التابعـة  اتلدى الشركـالتحديث على الخطوط اإلنتاجية المختلفة 
شركة يونيبال للتجارة لصناعة األلمنيوم والبروفيالت وشركة سنيورة للصناعات الغذائية و

 . ٢٠١٢و ٢٠١٣ ديسمبر ٣١التي كانت غير مكتملة كما في العامة 
 
 على المشاريع تحت التنفيذ ما يلي : الحركةتمثل  -
 

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكــــي دوالر أمريكــــي 

 ٣٫٧١٦٫٩٠٥  ١٫٢٣٥٫٥٧٤ رصيد بداية السنة
 ٣٫٢٧٣٫٨٤٥  ٩٣٢٫١٨٣ اضافات

 (٥٫٧٥٥٫١٧٦)  )١٫٥٢٥٫٢٥٢(  الممتلكات والمعداتالمحول الى 
 ١٫٢٣٥٫٥٧٤  ٦٤٢٫٥٠٥ رصيد نهاية السنة     

    
 

 أوراق دفع تستحق خالل عام  - ٧١
 يمثل هذا البند تسهيالت أوراق دفع ممنوحة للشركات التالية :  

 
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٢٫١٤٠ ٥٩٠٫٥٦١ شركة يونيبال للتجارة العامة
 ٢٫١٤٠ ٥٩٠٫٥٦١ 
   
 

 سندات قرض  - ١٨
بإصدار سندات  ٢٠١٢قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار خالل شهر فبراير        

مليون دوالر أمريكي ، القيمة األسمية لكل سند  ٢٠ مقدارها قرض بقيمة اسمية إجمالية
يناير  ٣١وإستحقاقها  ٢٠١٢يناير  ٣١آالف دوالر أمريكي ، تاريخ إصدارها  ١٠منها 

األولى  ٣٠الـ ٪ سنوياً ثابت لألشهر ٥٫٥، وسعر الفائدة المحتسب على السندات  ٢٠١٧
من عمر السندات على أن المتبقية  ٣٠الـ لألشهر  ٪٢٫٥+  LIBORأشهر  ٦وسعر فائدة 

يوماً وتدفع كل  ٣٦٠، ويتم إحتساب دفعات الفائدة على   ٪٥٫٥ال يقل سعر الفائدة عن 
علماً بأنه يحق للشركة المصدرة إطفاء ما قيمته مليون ستة أشهر من تاريخ اإلصدار ، 

دوالر امريكي ومضاعفاته من األسناد المصدرة قبل تاريخ استحقاقها ، وبسعر إطفاء 
 من القيمة األسمية للسندات المنوي إطفائها .  ٪١٠١

 
إن القيمة اإلسمية اإلجمالية لسندات القرض مضمونة بموجب رهونات من الدرجة األولى        

من القيمة اإلسمية للسندات وتتضمن هذه الرهونات أسهم   ٪١٢٥بما ال يقل نسبته عن 
 وقطع أراضي .

 
  

 
-  ١٦ - 

 
 

 مشاريع تحت التنفيذ  -١٦
و كذلك  وتجهيز مباني اإلنتاج ومباني اإلدارةيمثل هذا البند تكلفة األعمال المتعلقة بإنشاء  

الوطنية الممثلة بالشركة التابعـة  اتلدى الشركـالتحديث على الخطوط اإلنتاجية المختلفة 
شركة يونيبال للتجارة لصناعة األلمنيوم والبروفيالت وشركة سنيورة للصناعات الغذائية و

 . ٢٠١٢و ٢٠١٣ ديسمبر ٣١التي كانت غير مكتملة كما في العامة 
 
 على المشاريع تحت التنفيذ ما يلي : الحركةتمثل  -
 

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكــــي دوالر أمريكــــي 

 ٣٫٧١٦٫٩٠٥  ١٫٢٣٥٫٥٧٤ رصيد بداية السنة
 ٣٫٢٧٣٫٨٤٥  ٩٣٢٫١٨٣ اضافات

 (٥٫٧٥٥٫١٧٦)  )١٫٥٢٥٫٢٥٢(  الممتلكات والمعداتالمحول الى 
 ١٫٢٣٥٫٥٧٤  ٦٤٢٫٥٠٥ رصيد نهاية السنة     

    
 

 أوراق دفع تستحق خالل عام  - ٧١
 يمثل هذا البند تسهيالت أوراق دفع ممنوحة للشركات التالية :  

 
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٢٫١٤٠ ٥٩٠٫٥٦١ شركة يونيبال للتجارة العامة
 ٢٫١٤٠ ٥٩٠٫٥٦١ 
   
 

 سندات قرض  - ١٨
بإصدار سندات  ٢٠١٢قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار خالل شهر فبراير        

مليون دوالر أمريكي ، القيمة األسمية لكل سند  ٢٠ مقدارها قرض بقيمة اسمية إجمالية
يناير  ٣١وإستحقاقها  ٢٠١٢يناير  ٣١آالف دوالر أمريكي ، تاريخ إصدارها  ١٠منها 

األولى  ٣٠الـ ٪ سنوياً ثابت لألشهر ٥٫٥، وسعر الفائدة المحتسب على السندات  ٢٠١٧
من عمر السندات على أن المتبقية  ٣٠الـ لألشهر  ٪٢٫٥+  LIBORأشهر  ٦وسعر فائدة 

يوماً وتدفع كل  ٣٦٠، ويتم إحتساب دفعات الفائدة على   ٪٥٫٥ال يقل سعر الفائدة عن 
علماً بأنه يحق للشركة المصدرة إطفاء ما قيمته مليون ستة أشهر من تاريخ اإلصدار ، 

دوالر امريكي ومضاعفاته من األسناد المصدرة قبل تاريخ استحقاقها ، وبسعر إطفاء 
 من القيمة األسمية للسندات المنوي إطفائها .  ٪١٠١

 
إن القيمة اإلسمية اإلجمالية لسندات القرض مضمونة بموجب رهونات من الدرجة األولى        

من القيمة اإلسمية للسندات وتتضمن هذه الرهونات أسهم   ٪١٢٥بما ال يقل نسبته عن 
 وقطع أراضي .
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19- القرو�س 
اأ -  اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 
 

-  ١٧  - 
 
 
 
 القروض  -٩١
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن  -أ 
 
 

 طويلة األجلقصيرة األجل طويلة األجلقصيرة األجل 
 ٢٠١٢ديسمبـــــــــــــــــر  ٣١  ٢٠١٣ديسمبـــــــــــــــــر  ٣١ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ٢٫٣١٧٫٨٩١  ٦٩٥٫٧٢٥  ٩٨٤٫٦٢١  - للصناعات الغذائيةقرض بنك فلسطين المحدود / شركة سنيورة 
 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ١٫٨٠٠٫٠٠٠  ٩٫٥٥٥٫٩٥٥  - شركة سنيورة للصناعات الغذائيةقرض بنك القاهرة عمان / 

 قروض البنك األهلي األردني/ الشركة الوطنية لصناعة 
 األلمنيوم والبروفيالت  

 
٢٫٨٦٦٫٠١٣ 

 
٥٨١٫١٦٩ 

  
٢٫٥٧٧٫٠٣٢ 

 
١٫٠٢٨٫١٢٤ 

 قرض البنك اإلسالمي العربي/ الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم
 - ٢٫٩٦٤٫٠٩٧ والبروفيالت  

 
٢٫٩٧٧٫٤١٧ - 

        / الشركة الوطنية لصناعة األلمنيومبنك فلسطين لإلستثمارقرض 
 ١٫١٦٨٫٠٤٦  ٢٨٦٫٩١١  ٨١٥٫٦٠٨  ٣٥٢٫٤٣٩ والبروفيالت  

        الوطنية لصناعة األلمنيومقرض بنك القاهرة عمان / الشركة 
 ٣٠٠٫٠٠٠  ٩٠٧٫٧٠٣  ٢٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٨٤٫٢٩٠ والبروفيالت  

 -  ٢٩٥٫٦٧٠  -  - قروض بنك القاهرة عمان / الشركة الفلسطينية للسيارات
 ٩١٫٩٢٢  ٢٫٢٧٤٫٦٣٣  ١٩٫٨٧٥  ١٫٧٦٤٫٥١١ / الشركة الفلسطينية للسياراتالبنك الوطنيض وقر

 -  ٤٥٥٫١١٢  -  ٢٦٧٫٧٦٩ الشركة الفلسطينية للسياراتقرض بنك االسكان / 
 -  ١٫١٣٥٫١٨٨  -  ٧٠٤٫٩١١ / الشركة الفلسطينية للسيارات البنك األردني الكويتيقرض 

 -  ١٫٩٤٨٫١١٢  ١٫٥٦٩٫٥٠٨  - قرض البنك العقاري المصري العربي / الشركة الفلسطينية للسيارات
 -  -  -  ١٥٨٫٨٦٧ للسياراتقرض بنك القدس / الشركة الفلسطينية 

 ٤٠٣٫٢٢١  ٣٨٧٫٩٦٩  ٢٤٥٫٠٠٧  ٤٠١٫٦٩٧ قرض البنك اإلسالمي العربي / الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
 ٢٢١٫٤٧٧  ٢٩٢٫٠٩٠  ٢٣٫٦٤٩  ٢٣٨٫٥٣٨ قرض البنك التجاري الفلسطيني / الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

 ١٦٢٫٢٥٢  ٣٠٨٫٧٤٨  ٣٨٫٢٨٣  ١٢٣٫٠٤٢ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوققروض بنك اإلسكان / 
 ٨٥٫٨٧٣  ٧٢٢٫٦٥٧  ١٢٨٫٣٠٦  ٦٦٠٫٤٨٠ قروض البنك األهلي األردني / الشركة الفلسطينية للسيارات

 - ٤٧٫٠٩٥  - - الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق/  HSBCبنك  قرض
 ١١٫١٧٨٫٨٠٦ ١٧٫١١٢٫٠٦٢  ١٤٫١٦١٫٩٨١ ١١٫٥٨٦٫٦٥٤ 
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ب -  يبني اجلدول التايل املعلومات العامة حول هذه القرو�س:
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20- اأر�سدة دائنة اأخرى
        يتكون هذ� �لبند مما يلي :

21-  �سيكات موؤجلة الدفع
          يتكون هذ� �لبند مما يلي :

ميتد ��ضتحقاق �ل�ضيكات حتى نهاية �لعام 2014.

-  ١٩ - 
 
 

 أرصدة دائنة أخرى -٢٠
 يتكون هذا البند مما يلي : 

 
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٣٫٦٢٤٫٩٤٩ ٣٫٨٨١٫٢٥٥ مصاريف مستحقة
 ٥٠٩٫٣٢٤ ٥٣٦٫٦٨٤ فوائد مستحقة

 ٢٦٨٫٦٨٠ ١٫١٨٩٫١٦٤ ايرادات مقبوضة مقدماً 
 ١٫٣١٩٫١٥٤ ١٫٩٧٥٫٥٣٢ رواتب ومكافآت مستحقة

 ٥٢١٫٢٥٢ ٦٨٢٫٨٩٠ اجازات مستحقة
 ٣٨٫٠١٤ ٤٠٫٩٧٩ أمانات الضمان االجتماعي

 ٢٢٠٫٦٨٣ ١٨٨٫٩٨٧ أمانات ضريبة المبيعات
 ٨٦٫٨٢١ ٣٨٣٫٩٦٤ موظفين  –أمانات ضريبة دخل 

 ١٫٠٦٠٫١٠٨ ٤٣٢٫٦٦٣ صيانة ما بعد البيعالتزامات مقابل 
 ٨٩٫٠٥٢ ٣٤٫٤٦١ دفعات مقبوضة مقدماً من العمالء 

 ١٫٠١١٫٩٣٥ ١٫٣٩٦٫١٢٥ أخرى
 ٨٫٧٤٩٫٩٧٢ ١٠٫٧٤٢٫٧٠٤ 

 
 
 

 شيكات مؤجلة الدفع -٢١
 يتكون هذا البند مما يلي : 

 
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
دوالر أمريكي أمريكيدوالر  

 ٥٣٩٫٠٢٣  ١٫٢٩٣٫٠٢٠ الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت
 ١٣٤٫٧٨٧  ١٫١٤٨٫١٩٠ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

 ٩٨٢٫٨٥٦  ١٫٩٦٤٫٧٨٦ شركة سنيورة للصناعات الغذائية
 ٣٫٥٨٢٫١٩٥  ٥٫٤٣٦٫٤٢٢ شركة التوريدات والخدمات الطبية

 ٥٫٢٣٨٫٨٦١  ٩٫٨٤٢٫٤١٨ 
    
 

 . ٢٠١٤حتى نهاية العام يمتد استحقاق الشيكات 
  

-  ١٩ - 
 
 

 أرصدة دائنة أخرى -٢٠
 يتكون هذا البند مما يلي : 

 
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٣٫٦٢٤٫٩٤٩ ٣٫٨٨١٫٢٥٥ مصاريف مستحقة
 ٥٠٩٫٣٢٤ ٥٣٦٫٦٨٤ فوائد مستحقة

 ٢٦٨٫٦٨٠ ١٫١٨٩٫١٦٤ ايرادات مقبوضة مقدماً 
 ١٫٣١٩٫١٥٤ ١٫٩٧٥٫٥٣٢ رواتب ومكافآت مستحقة

 ٥٢١٫٢٥٢ ٦٨٢٫٨٩٠ اجازات مستحقة
 ٣٨٫٠١٤ ٤٠٫٩٧٩ أمانات الضمان االجتماعي

 ٢٢٠٫٦٨٣ ١٨٨٫٩٨٧ أمانات ضريبة المبيعات
 ٨٦٫٨٢١ ٣٨٣٫٩٦٤ موظفين  –أمانات ضريبة دخل 

 ١٫٠٦٠٫١٠٨ ٤٣٢٫٦٦٣ صيانة ما بعد البيعالتزامات مقابل 
 ٨٩٫٠٥٢ ٣٤٫٤٦١ دفعات مقبوضة مقدماً من العمالء 

 ١٫٠١١٫٩٣٥ ١٫٣٩٦٫١٢٥ أخرى
 ٨٫٧٤٩٫٩٧٢ ١٠٫٧٤٢٫٧٠٤ 

 
 
 

 شيكات مؤجلة الدفع -٢١
 يتكون هذا البند مما يلي : 

 
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
دوالر أمريكي أمريكيدوالر  

 ٥٣٩٫٠٢٣  ١٫٢٩٣٫٠٢٠ الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت
 ١٣٤٫٧٨٧  ١٫١٤٨٫١٩٠ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

 ٩٨٢٫٨٥٦  ١٫٩٦٤٫٧٨٦ شركة سنيورة للصناعات الغذائية
 ٣٫٥٨٢٫١٩٥  ٥٫٤٣٦٫٤٢٢ شركة التوريدات والخدمات الطبية

 ٥٫٢٣٨٫٨٦١  ٩٫٨٤٢٫٤١٨ 
    
 

 . ٢٠١٤حتى نهاية العام يمتد استحقاق الشيكات 
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ب- يبني �جلدول �لتايل �ملعلومات �لعامة حول �لبنوك �لد�ئنة:
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24- خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة
        يتكون هذ� �لبند من �أر�ضدة خم�ض�س تعوي�س نهاية �خلدمة يف �ل�ضركات �لتالية :

�إن �حلركة �حلا�ضلة على خم�ض�س تعوي�س نهاية �خلدمة كانت كما يلي : -

 
-  ٢٢  - 

 
 
 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة -٤٢

 يتكون هذا البند من أرصدة مخصص تعويض نهاية الخدمة في الشركات التالية : 
 
 
 ديسمبــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 ٤٩٫٢٥٩  ٥٨٫١١٣ الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد

 ١٫٠٧٠٫٢٨١  ١٫٣٢٩٫٦٢٩ شركة التوريدات والخدمات الطبية
 ١٫٧٩٦٫٧٠٤  ٢٫٠٨٤٫٥١٩ شركة يونيبال للتجارة العامة

 ٦٠٨٫٥٤٢  ٧٧٠٫٣٣٩ الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
 ٥٤٤٫٣٠٥  ٦٢٤٫٥٨٥ للسياراتالشركة الفلسطينية 

 ٣٦٢٫٣٠٣  ٤٣٣٫٤١٤ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
 ٤٤٩٫١٠٠  ٥٢٤٫٠٢٠(الشركة القابضة)  الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

 ٣٤٥٫٠٢٧  ٣٣٩٫٤٣٧ شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج
 ٩٠٩٫٣٩٦  ١٫٢٤٩٫٨٧٧ شركة سنيورة للصناعات الغذائية

 ٣٧٫٤٠٨  - شركة وسط و غرب إفريقيا للوكاالت التجارية
 ٦٫١٧٢٫٣٢٥  ٧٫٤١٣٫٩٣٣ 

 
 
 يلي : كانت كماعلى مخصص تعويض نهاية الخدمة  إن الحركة الحاصلة -
 
 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 ٥٫٢٩٠٫٦٠٤  ٦٫١٧٢٫٣٢٥ رصيد بداية السنة

 ١٫٣٥٨٫٩٧٥  ١٫٤٣٠٫٣٢٠ اضافات
 )٤٧٧٫٢٥٤(  )١٨٨٫٧١٢(  المدفوع من المخصص

 ٦٫١٧٢٫٣٢٥  ٧٫٤١٣٫٩٣٣ رصيد نهاية السنة     
    

 
  

 
-  ٢٢  - 

 
 
 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة -٤٢

 يتكون هذا البند من أرصدة مخصص تعويض نهاية الخدمة في الشركات التالية : 
 
 
 ديسمبــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 ٤٩٫٢٥٩  ٥٨٫١١٣ الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد

 ١٫٠٧٠٫٢٨١  ١٫٣٢٩٫٦٢٩ شركة التوريدات والخدمات الطبية
 ١٫٧٩٦٫٧٠٤  ٢٫٠٨٤٫٥١٩ شركة يونيبال للتجارة العامة

 ٦٠٨٫٥٤٢  ٧٧٠٫٣٣٩ الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
 ٥٤٤٫٣٠٥  ٦٢٤٫٥٨٥ للسياراتالشركة الفلسطينية 

 ٣٦٢٫٣٠٣  ٤٣٣٫٤١٤ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
 ٤٤٩٫١٠٠  ٥٢٤٫٠٢٠(الشركة القابضة)  الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

 ٣٤٥٫٠٢٧  ٣٣٩٫٤٣٧ شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج
 ٩٠٩٫٣٩٦  ١٫٢٤٩٫٨٧٧ شركة سنيورة للصناعات الغذائية

 ٣٧٫٤٠٨  - شركة وسط و غرب إفريقيا للوكاالت التجارية
 ٦٫١٧٢٫٣٢٥  ٧٫٤١٣٫٩٣٣ 

 
 
 يلي : كانت كماعلى مخصص تعويض نهاية الخدمة  إن الحركة الحاصلة -
 
 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 ٥٫٢٩٠٫٦٠٤  ٦٫١٧٢٫٣٢٥ رصيد بداية السنة

 ١٫٣٥٨٫٩٧٥  ١٫٤٣٠٫٣٢٠ اضافات
 )٤٧٧٫٢٥٤(  )١٨٨٫٧١٢(  المدفوع من المخصص

 ٦٫١٧٢٫٣٢٥  ٧٫٤١٣٫٩٣٣ رصيد نهاية السنة     
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25- اإحتياطي اعادة تقييم ممتلكات ومعدات
        يتكون هذ� �لبند مما يلي :

ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق  *
مبوجب قر�ر �لهيئة �لعامة لل�ضركة يف �جتماعها �ملنعقد بتاريخ 17 �بريل 2006، مت �ملو�فقــــة على تقييم �الر�س �ململوكة من 
قبل �ل�ضركة و�إظهارها يف �لقو�ئم �ملالية بقيمتها �لعادلة، مت تقييم �الأر�س بو��ضطة خممنني �ثنني معتمدين حيث مت تقييم 
�ضعر �ملرت ما بني 480 - 500 دوالر �أمريكي للمتــر �لو�حــد، وعليـه قــرر جمل�س �د�رة �ل�ضركة �عتماد 75% من قيمة �لتقييــم 

�الأقــل، وظهر فرق �لتقييم يف ح�ضاب �حتياطي �عادة �لتقييم �لظاهر يف حقوق �مللكية مببلغ 1.771.313 دوالر �أمريكي .
متا�ضيًا مع متطلبات �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية فقد �أعيــد تخميــن �الأر�س كمــا فــي 31 دي�ضمرب 2008 حيث مت تقييم �ضعر 
�ملرت ما بني 660 - 680 دوالر �أمريكي للمرت �لو�حد، وعلى هذ� فقد مت �عتماد 90% من قيمة �لتقييم �الأقل، مت �جر�ء �ملعاجلة 
�ملحا�ضبية وفق ما ي�ضمح به معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )8( حيث مت قيد �أثر �لتغري و�لبالغ 592.299 دوالر �أمريكي يف قائمة 
�لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملوحدة، وعليه فقد بلغ فرق �لتقييم بتاريخ �لقو�ئم �ملالية و�لظاهرة يف حقوق �مللكية 3.553.793 
�لعادلة لهذه  �لقيمة  �أن  باإعادة تخمني �الأر�س كما يف 31 دي�ضمرب 2013، وبر�أي �الإد�رة  �ل�ضركة  �أمريكي. وقد قامت  دوالر 

�الأر��ضي تقارب �لقيمة �ملقيدة يف �ضجالت �ل�ضركة وعليه مل يتم عك�س �أثر �لتخمني �الإيجابي على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

* * ال�سركة الوطنية ل�سناعة االأملنيوم والربوفيالت
مبوجب قر�ر �لهيئة �لعامة لل�ضركة خالل �لعام 2010 مت �ملو�فقة على تقييم �الأر��ضي �ململوكة من قبل �ل�ضركة و�إظهارها 
بالقو�ئم �ملالية بقيمتها �لعادلة وظهر فرق �لتقييم يف ح�ضاب �حتياطي �عادة �لتقييم �لظاهر يف حقوق �مللكية مببلغ 669.525 
دوالر �أمريكي. وقد قامت �ل�ضركة باإعادة تخمني �الأر�س كما يف 31 دي�ضمرب 2013، وبر�أي �الإد�رة �أن �لقيمة �لعادلة لهذه 

�الأر��ضي تقارب �لقيمة �ملقيدة يف �ضجالت �ل�ضركة وعليه مل يتم عك�س �أثر �لتخمني �الإيجابي على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

 
-  ٢٣  - 

 
 
 
 تقييم ممتلكات ومعداتحتياطي اعادة إ - ٥٢

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 
 

 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
احتياطي اعادة  

 التقييم
نسبة 

المساهمة 
 

 حصة الشركة
حقوق حصة 

 غير المسيطرين
 

 حصة الشركة
حقوق حصة 

 غير المسيطرين
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي ٪ أمريكيدوالر  

 ١٫١٠٤٫٨٧٤ ٢٫٤٤٨٫٩١٩ ٤٧٨٫٠٤٥ ٣٫٠٧٥٫٧٤٨ ٥٥/٨٦ ٣٫٥٥٣٫٧٩٣ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق *
       الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم 

 ١٨٦٫٥٤٩ ٤٨٢٫٩٧٦ ١٨٦٫٣٥٥ ٤٨٣٫١٧٠ ٧٢/١٧ ٦٦٩٫٥٢٥ والبروفيالت**
 ١٫٢٩١٫٤٢٣ ٢٫٩٣١٫٨٩٥ ٦٦٤٫٤٠٠ ٣٫٥٥٨٫٩١٨  ٤٫٢٢٣٫٣١٨ 

 
 
 الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق *

تم ،  ٢٠٠٦ ابريل ١٧المنعقد بتاريخ  في اجتماعها الهيئة العامة للشركة قراربموجب  
المالية بقيمتها  القوائماالرض المملوكة من قبل الشركة وإظهارها في  قييمعلى ت ةــــالموافق

األرض بواسطة مخمنين اثنين معتمدين حيث تم تقييم سعر المتر ما بين  تقييمالعادلة ، تم 
رر مجلس ادارة الشركة اعتماد ــق هـوعليد ، ــر الواحــدوالر أمريكي للمت ٥٠٠ – ٤٨٠

يم الظاهر ل ، وظهر فرق التقييم في حساب احتياطي اعادة التقيــاألق مــقييمن قيمة الت ٪٧٥
 . أمريكي  دوالر ١٫٧٧١٫٣١٣بمبلغ  الملكيةفي حقوق 

 
ي ــا فــن األرض كمــد تخميــمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية فقد أعيتماشياً مع  

للمتر دوالر أمريكي  ٦٨٠ – ٦٦٠حيث تم تقييم سعر المتر ما بين  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١
، تم اجراء المعالجة المحاسبية  من قيمة التقييم األقل ٪٩٠الواحد ، وعلى هذا فقد تم اعتماد 

 ٥٩٢٫٢٩٩) حيث تم قيد أثر التغير والبالغ ٨وفق ما يسمح به معيار المحاسبة الدولي رقم (
فقد بلغ فرق التقييم  وعليه،  ةالتغيرات في حقوق الملكية الموحد قائمةدوالر أمريكي في 

وقد قامت  .دوالر أمريكي ٣٫٥٥٣٫٧٩٣ الملكيةحقوق  المالية والظاهرة في القوائمبتاريخ 
وبرأي اإلدارة أن القيمة العادلة ،  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الشركة بإعادة تخمين األرض كما في 

لهذه األراضي تقارب القيمة المقيدة في سجالت الشركة وعليه لم يتم عكس أثر التخمين 
 . اإليجابي على القوائم المالية الموحدة

 
 

 الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت **
ت��م الموافق��ة عل��ى تقي��يم األراض��ي  ٢٠١٠بموج��ب ق��رار الهيئ��ة العام��ة للش��ركة خ��الل الع��ام 

المملوكة من قبل الشركة وإظهاره�ا ب�القوائم المالي�ة بقيمته�ا العادل�ة وظه�ر ف�رق التقي�يم ف�ي 
 . دوالر أمريك�ي ٦٦٩٫٥٢٥بمبل�غ  ف�ي حق�وق الملكي�ة حساب احتياطي اعادة التقييم الظاهر

وب�رأي اإلدارة أن ،  ٢٠١٣ديس�مبر  ٣١وقد قامت الش�ركة بإع�ادة تخم�ين األرض كم�ا ف�ي 
القيمة العادلة لهذه األراضي تقارب القيمة المقيدة ف�ي س�جالت الش�ركة وعلي�ه ل�م ي�تم عك�س 

 .أثر التخمين اإليجابي على القوائم المالية الموحدة 
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27- م�ساريف اإدارية وعمومية
يتكون هذ� �لبند مما يلي :

 
-  ٢٥  - 

 
 
 مصاريف إدارية وعمومية  - ٧٢

 يتكون هذا البند مما يلي :
 

 

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ٩٫٢٠٧٫٢٥٧  ١٠٫٣٩٩٫٨٧٥ رواتب واجور
 ٨٩٤٫٩٠٨  ١٫٦٢١٫٨٠٦ مكافآت ومنافع موظفين 

 ٩٨١٫٢٩٦  ١٫١٤٩٫١٨٣ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ١٫٣٤٥٫٦٧٣  ١٫٦٠٣٫٣٦٦ إيجارات

 ٢٣١٫٣٢٦  ٢٤١٫٢٦٩ ومطبوعاتقرطاسية 
 ٥٢٨٫٩٤١  ٧٨٠٫٦٠٠ صيانة وتنظيف

 ٦٥٥٫٩١١  ٧٣٢٫٣١٥ اتصاالت
 ٤١٦٫٥١٦  ٢٧٨٫٧٨٩ ضيافة

 ٢٦٥٫٨٩٢  ١٢٢٫٩٨١ تبرعات
 ٨٩٦٫٢٦٠  ١٫٠٣٣٫٧١٤ تنقالت ، سفر ورحالت عمل

 ٩٤٤٫١١٧  ٩٢٥٫٥٧١ استشارات ومصاريف قانونية ومهنية
 ٣٨٨٫٠٢٤  ٤٩٫٠٤١ اشتراكات ومصاريف حكومية ورسوم

 ١٩٦٫٤٨١  ٥٤٧٫٤٠٨ مصاريف مجلس اإلدارة
 ١٫٨٥٠  ٢٣٢٫٧٤٨ مصاريف بنكية

 ٥٧٥٫٦٣٨  ٦٣٩٫١٥١ تأمين 
 ٨٥٧٫٣٣٦  ٩٤٣٫٥٧٤ مصاريف سيارات

 ١٫٠٦٥٫٤١٠  ١٫٠٨٩٫٣٥٤ مياه وكهرباء
 ٤٨٫٦٧٣  ٧٥٫٠٣٣ دعاية واعالن

 ٢٫٦٨٠٫١٩٩  ٣٫٤٩٤٫٨٩٠  ممتلكات ومعدات استهالكات
 ٦٢٦٫٩٩٥  ٣٥٩٫٤٦٥ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ١٩٥٫٠٥٠  ٨٢٫٣٧٤ تخزين بضاعة
 ٢٨٢٫٧٨٣  ٥٢٤٫٤٢٢ مخصص بضاعة بطيئة الحركة

 ١٣٢٫٩١٨  ١٣٥٫٧٩١ تدريب
 ١٫٢٣٤٫٦٥٦  ١٫٥٥٢٫٩١٥ أخرى

 ٢٤٫٦٥٤٫١١٠  ٢٨٫٦١٥٫٦٣٥ 
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28-  م�ساريف بيع وتوزيع
يتكون هذ� �لبند مما يلي :

29-  اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
يتكون هذ� �لبند مما يلي :

-  ٢٦  - 
 مصاريف بيع وتوزيع  - ٨٢

 :يتكون هذا البند مما يلي 
 

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر امريكي دوالر امريكي 

 ٤٫٠٥٦٫٠١١  ٤٫٤٥٨٫٩٤٨ رواتب واجور
 ١٢٨٫٥٣٤  ١٢٨٫٦٤٩ حصة الشركة من الضمان االجتماعي

 ٩٧٤٫٢٨١  ٧٩٠٫٣٦٥ دعاية واعالن
 ٦٩٠٫٦٤٦  ١٫٣٨٥٫٨٣٠ مكافآت وعموالت مبيعات

 ١٫٨٦١٫١٠٥  ٢٫٠٦٧٫٨٤٥ مصاريف سيارات ومحروقات
 ٤٩٥٫٨٢٠  ٣٦٫٤٩٩ وكهرباءمياه 

 ٩١٫٤٩٦  ١٥٥٫٤٢٦ اتصاالت
 ٢٥١٫٤٣١  ٣١٨٫٤٧٦ تأمين

 ٦٣٥٫٢٤٥  ٤٠٥٫١٦٠ ممتلكات ومعدات استهالكات
 ٧٩٫٤٩٥  ٩٧٫٧٤٢ صيانة
 ٤٧٣٫٣١٨  ٦٨٠٫٤٨٢ تسويق

 ٨٧٫٨٣٤  ٢٣٨٫٣٣٢ تنقالت وسفر
 ١٩٦٫٣٢١  ٤٢٥٫٧٧٥ مصاريف تصدير

 ٢٠١٫٧٦٢  ١٦٨٫٠٠٠ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٨٠٫٤٠٥  ٨٦٫٢٣٠ مصاريف معارض
 ٥٫٧٢٩  - مصاريف حكومية

 ٥٧٢٫٢٠٣  ٥٦٤٫٩٢٨ أجور نقل
 ٨٢٧  ٥٣١ ضيافة
 ١٠٩٫٥٩٠  ١٨٢٫٣٢٣ إيجار

 -  ١٩٫٤٦٤ قرطاسية
 ٣١٦٫٥٥٧  ٤٢٣٫٢٧٦ أخرى

 ١١٫٣٠٨٫٦١٠  ١٢٫٦٣٤٫٢٨١ 
 أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع  - ٩٢

 يلي :يتكون هذا البند مما  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 )٨٧٫٨٢٣(  )١٥٨٫٧٦٧( (خسائر) تدني موجودات مالية

 ٤٣٧٫٥٠٠  ٤١١٫٧٦٨ عوائد توزيعات أرباح
 ٣٤٩٫٦٧٧  ٢٥٣٫٠٠١ 
    

 
 بالصافي -أخرى  )مصاريفايرادات ( -٣٠

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 أمريكي دوالر دوالر أمريكي  
 ٣٧٫٣٢٢  ١٧١٫٢٣٣ ممتلكات ومعداتأرباح بيع 

 (١٨٩٫٦١٢)  ٤٤٫٥٣٧ فروقات عملة
 ١٨١٫٥٧٥  ٥٩٨٫٣٠٧ إلتزامات أخرىمخصص المسترد من 

 )٢٢٣٫٢٣٢(  )٣٨٫٦٦٥(  متفرقة بالصافيمصاريف 
 ١٩٣٫٩٤٧(  ٧٧٥٫٤١٢( 

-  ٢٦  - 
 مصاريف بيع وتوزيع  - ٨٢

 :يتكون هذا البند مما يلي 
 

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر امريكي دوالر امريكي 

 ٤٫٠٥٦٫٠١١  ٤٫٤٥٨٫٩٤٨ رواتب واجور
 ١٢٨٫٥٣٤  ١٢٨٫٦٤٩ حصة الشركة من الضمان االجتماعي

 ٩٧٤٫٢٨١  ٧٩٠٫٣٦٥ دعاية واعالن
 ٦٩٠٫٦٤٦  ١٫٣٨٥٫٨٣٠ مكافآت وعموالت مبيعات

 ١٫٨٦١٫١٠٥  ٢٫٠٦٧٫٨٤٥ مصاريف سيارات ومحروقات
 ٤٩٥٫٨٢٠  ٣٦٫٤٩٩ وكهرباءمياه 

 ٩١٫٤٩٦  ١٥٥٫٤٢٦ اتصاالت
 ٢٥١٫٤٣١  ٣١٨٫٤٧٦ تأمين

 ٦٣٥٫٢٤٥  ٤٠٥٫١٦٠ ممتلكات ومعدات استهالكات
 ٧٩٫٤٩٥  ٩٧٫٧٤٢ صيانة
 ٤٧٣٫٣١٨  ٦٨٠٫٤٨٢ تسويق

 ٨٧٫٨٣٤  ٢٣٨٫٣٣٢ تنقالت وسفر
 ١٩٦٫٣٢١  ٤٢٥٫٧٧٥ مصاريف تصدير

 ٢٠١٫٧٦٢  ١٦٨٫٠٠٠ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٨٠٫٤٠٥  ٨٦٫٢٣٠ مصاريف معارض
 ٥٫٧٢٩  - مصاريف حكومية

 ٥٧٢٫٢٠٣  ٥٦٤٫٩٢٨ أجور نقل
 ٨٢٧  ٥٣١ ضيافة
 ١٠٩٫٥٩٠  ١٨٢٫٣٢٣ إيجار

 -  ١٩٫٤٦٤ قرطاسية
 ٣١٦٫٥٥٧  ٤٢٣٫٢٧٦ أخرى

 ١١٫٣٠٨٫٦١٠  ١٢٫٦٣٤٫٢٨١ 
 أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع  - ٩٢

 يلي :يتكون هذا البند مما  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 )٨٧٫٨٢٣(  )١٥٨٫٧٦٧( (خسائر) تدني موجودات مالية

 ٤٣٧٫٥٠٠  ٤١١٫٧٦٨ عوائد توزيعات أرباح
 ٣٤٩٫٦٧٧  ٢٥٣٫٠٠١ 
    

 
 بالصافي -أخرى  )مصاريفايرادات ( -٣٠

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 أمريكي دوالر دوالر أمريكي  
 ٣٧٫٣٢٢  ١٧١٫٢٣٣ ممتلكات ومعداتأرباح بيع 

 (١٨٩٫٦١٢)  ٤٤٫٥٣٧ فروقات عملة
 ١٨١٫٥٧٥  ٥٩٨٫٣٠٧ إلتزامات أخرىمخصص المسترد من 

 )٢٢٣٫٢٣٢(  )٣٨٫٦٦٥(  متفرقة بالصافيمصاريف 
 ١٩٣٫٩٤٧(  ٧٧٥٫٤١٢( 
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30-  ايرادات )م�ساريف( اأخرى - بال�سايف
         يتكون هذ� �لبند مما يلي :

31 - �سريبة الدخل - �سركات تابعة 
موجودات �سريبية موؤجلة      اأ - 
يتكون هذ� �لبند مما يلي :  

�ل�ضركات من  - �إد�رة هذه  تيقن  ولعدم  مادية  كونها غري  �لتابعة  �ل�ضركات  لبع�س  موؤجلة  �حت�ضاب موجود�ت �ضريبية  يتم  مل 
�ال�ضتفادة منها م�ضتقباًل وهي :

�ضركة �ضكاي للدعاية و�الإعالن و�لرتويج و�ل�ضركة �لفل�ضطينية لقطع �لغيار وخدمات �ملركبات و�ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية 
للتخزين و�لتربيد و�ضركة م�ضنع �أريحا للمياه �ل�ضحية و�ملعدنية و�ضركة و�ضط وغرب �إفريقيا للوكاالت �لتجارية. 

�إن �حلركة على ح�ضاب �ملوجود�ت �ل�ضريبية �ملوؤجلة هي كما يلي :

-  ٢٦  - 
 مصاريف بيع وتوزيع  - ٨٢

 :يتكون هذا البند مما يلي 
 

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر امريكي دوالر امريكي 

 ٤٫٠٥٦٫٠١١  ٤٫٤٥٨٫٩٤٨ رواتب واجور
 ١٢٨٫٥٣٤  ١٢٨٫٦٤٩ حصة الشركة من الضمان االجتماعي

 ٩٧٤٫٢٨١  ٧٩٠٫٣٦٥ دعاية واعالن
 ٦٩٠٫٦٤٦  ١٫٣٨٥٫٨٣٠ مكافآت وعموالت مبيعات

 ١٫٨٦١٫١٠٥  ٢٫٠٦٧٫٨٤٥ مصاريف سيارات ومحروقات
 ٤٩٥٫٨٢٠  ٣٦٫٤٩٩ وكهرباءمياه 

 ٩١٫٤٩٦  ١٥٥٫٤٢٦ اتصاالت
 ٢٥١٫٤٣١  ٣١٨٫٤٧٦ تأمين

 ٦٣٥٫٢٤٥  ٤٠٥٫١٦٠ ممتلكات ومعدات استهالكات
 ٧٩٫٤٩٥  ٩٧٫٧٤٢ صيانة
 ٤٧٣٫٣١٨  ٦٨٠٫٤٨٢ تسويق

 ٨٧٫٨٣٤  ٢٣٨٫٣٣٢ تنقالت وسفر
 ١٩٦٫٣٢١  ٤٢٥٫٧٧٥ مصاريف تصدير

 ٢٠١٫٧٦٢  ١٦٨٫٠٠٠ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٨٠٫٤٠٥  ٨٦٫٢٣٠ مصاريف معارض
 ٥٫٧٢٩  - مصاريف حكومية

 ٥٧٢٫٢٠٣  ٥٦٤٫٩٢٨ أجور نقل
 ٨٢٧  ٥٣١ ضيافة
 ١٠٩٫٥٩٠  ١٨٢٫٣٢٣ إيجار

 -  ١٩٫٤٦٤ قرطاسية
 ٣١٦٫٥٥٧  ٤٢٣٫٢٧٦ أخرى

 ١١٫٣٠٨٫٦١٠  ١٢٫٦٣٤٫٢٨١ 
 أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع  - ٩٢

 يلي :يتكون هذا البند مما  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 )٨٧٫٨٢٣(  )١٥٨٫٧٦٧( (خسائر) تدني موجودات مالية

 ٤٣٧٫٥٠٠  ٤١١٫٧٦٨ عوائد توزيعات أرباح
 ٣٤٩٫٦٧٧  ٢٥٣٫٠٠١ 
    

 
 بالصافي -أخرى  )مصاريفايرادات ( -٣٠

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 أمريكي دوالر دوالر أمريكي  
 ٣٧٫٣٢٢  ١٧١٫٢٣٣ ممتلكات ومعداتأرباح بيع 

 (١٨٩٫٦١٢)  ٤٤٫٥٣٧ فروقات عملة
 ١٨١٫٥٧٥  ٥٩٨٫٣٠٧ إلتزامات أخرىمخصص المسترد من 

 )٢٢٣٫٢٣٢(  )٣٨٫٦٦٥(  متفرقة بالصافيمصاريف 
 ١٩٣٫٩٤٧(  ٧٧٥٫٤١٢( 

-  ٢٧  - 
 شركات تابعة  – ضريبة الدخل - ٣١

 مؤجلةضريبية موجودات  -أ 
 يتكون هذا البند مما يلي :

       ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 

 الحسابات المشمولة 
 رصيد بداية
 السنـــــــة

ـــغ ــــالمبالــــ
 ـــررةــــالمحــ

المبالــــــــغ 
 المضافـــــة

 الرصيد فـي
 نهايـة السنة

الضريبــة 
 المؤجلـــة

الضريبــة 
 المؤجلـــة

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي يــدوالر أمريك دوالر أمريكي 
       مخصص ديون مشكوك 

 ٥٥٦٫٥٣٥ ٥٧٨٫٠٥٨ ٣٫٦٣٦٫٩٥٧ ١٧١٫٥٨٩ ١٣١٫٤٠٥ ٣٫٥٩٦٫٧٧٣ في تحصيلها  
 ١١٤٫٠٦٦ ١٢٨٫١٥٧ ٧٦٦٫٠٢٥ ١٦٩٫١١٧ ٧٥٫١٧٦ ٦٧٢٫٠٨٤ مخصص بضاعة بطيئة الحركة
 ٨٥٩٫٤٥١ ٩٨٥٫٤٥١ ٦٫٠٥٣٫٣٥٩ ١٫٠٣٨٫٥٢٨ ١٥٥٫١٩٦ ٥٫١٧٠٫٠٢٧ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 ١٫٨٥٦ ١٫٨٥٦ ١٣٫٢٥٨ - - ١٣٫٢٥٨ مخصص قضايا
 ١٫٥٣١٫٩٠٨ ١٫٦٩٣٫٥٢٢ ١٠٫٤٦٩٫٥٩٩ ١٫٣٣٩٫٢٣٤ ٣٦١٫٧٧٧ ٩٫٤٥٢٫١٤٢ 
       

لم يتم احتساب موجودات ضريبية مؤجلة لبعض الشركات التابعة كونها غير مادية ولعدم  -
 وهي :تيقن إدارة هذه الشركات من االستفادة منها مستقبالً 

 
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج والشركة الفلسطينية لقطع الغيار وخدمات المركبات  

لتبريد وشركة مصنع أريحا للمياه الصحية والمعدنية والشركة العربية الفلسطينية للتخزين وا
  وغرب إفريقيا للوكاالت التجارية . وشركة وسط

 
 يلي : إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ١٫٠٧٧٫٢٧٠  ١٫٥٣١٫٩٠٨ رصيد بداية السنة

 ٦٧٠٫٦٠٠  ٢٣١٫٦٨٢ المضاف 
 ٢١٥٫٩٦٢  ٧٠٫٠٦٨ المستبعد

 ١٫٥٣١٫٩٠٨  ١٫٦٩٣٫٥٢٢ السنة نهايةرصيد      
 

 مخصص ضريبة الدخل -ب 
 هي كما يلي : إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل 

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ٢٫٣٧٩٫٠٣٥  ٢٫٢٧٢٫٣٩٥ رصيد بداية السنة

 (٢٫٦٨٣٫٧١٦)  )٢٫٥٤٨٫٧٣٥( ضريبة الدخل المدفوعة
 ٢٫٥٧٧٫٠٧٦  ٤٫٤٩٣٫١٠٧ ضريبة الدخل المستحقة

 ٢٫٢٧٢٫٣٩٥  ٤٫٢١٦٫٧٦٧ السنة نهايةرصيد      
 

 مصروف ضريبة الدخل -ج 
 ما يلي : الموحدة تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل 

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ٢٫٥٧٧٫٠٧٦  ٤٫٤٩٣٫١٠٧ المستحقة للسنةضريبة الدخل 

 (٦٧٠٫٦٠٠)  )٢٣١٫٦٨٢( موجودات ضريبية مؤجلة للسنة 
 ٢١٥٫٩٦٢  ٧٠٫٠٦٨ موجودات ضريبية مؤجلة مطفأة

 ٢٫١٢٢٫٤٣٨  ٤٫٣٣١٫٤٩٣ 
 

قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) بإجراء تسوية نهائية مع دائرة  -
  .في فلسطين  ٢٠١١في األردن و ٢٠١٠ضريبة الدخل حتى نهاية العام 
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ب - خم�س�س �سريبة الدخل
        �إن �حلركة �حلا�ضلة على خم�ض�س �ضريبة �لدخل هي كما يلي :

ج -  م�سروف �سريبة الدخل
        متثل �ضريبة �لدخل �لظاهرة يف قائمة �لدخل �ملوحدة ما يلي :

قامت �ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية لال�ضتثمار )�ل�ضركة �لقاب�ضة( باإجر�ء ت�ضوية نهائية مع د�ئرة �ضريبة �لدخل حتى نهاية  -
�لعام 2010 يف �الأردن و2011 يف فل�ضطني. 

-  ٢٧  - 
 شركات تابعة  – ضريبة الدخل - ٣١

 مؤجلةضريبية موجودات  -أ 
 يتكون هذا البند مما يلي :

       ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 

 الحسابات المشمولة 
 رصيد بداية
 السنـــــــة

ـــغ ــــالمبالــــ
 ـــررةــــالمحــ

المبالــــــــغ 
 المضافـــــة

 الرصيد فـي
 نهايـة السنة

الضريبــة 
 المؤجلـــة

الضريبــة 
 المؤجلـــة

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي يــدوالر أمريك دوالر أمريكي 
       مخصص ديون مشكوك 

 ٥٥٦٫٥٣٥ ٥٧٨٫٠٥٨ ٣٫٦٣٦٫٩٥٧ ١٧١٫٥٨٩ ١٣١٫٤٠٥ ٣٫٥٩٦٫٧٧٣ في تحصيلها  
 ١١٤٫٠٦٦ ١٢٨٫١٥٧ ٧٦٦٫٠٢٥ ١٦٩٫١١٧ ٧٥٫١٧٦ ٦٧٢٫٠٨٤ مخصص بضاعة بطيئة الحركة
 ٨٥٩٫٤٥١ ٩٨٥٫٤٥١ ٦٫٠٥٣٫٣٥٩ ١٫٠٣٨٫٥٢٨ ١٥٥٫١٩٦ ٥٫١٧٠٫٠٢٧ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 ١٫٨٥٦ ١٫٨٥٦ ١٣٫٢٥٨ - - ١٣٫٢٥٨ مخصص قضايا
 ١٫٥٣١٫٩٠٨ ١٫٦٩٣٫٥٢٢ ١٠٫٤٦٩٫٥٩٩ ١٫٣٣٩٫٢٣٤ ٣٦١٫٧٧٧ ٩٫٤٥٢٫١٤٢ 
       

لم يتم احتساب موجودات ضريبية مؤجلة لبعض الشركات التابعة كونها غير مادية ولعدم  -
 وهي :تيقن إدارة هذه الشركات من االستفادة منها مستقبالً 

 
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج والشركة الفلسطينية لقطع الغيار وخدمات المركبات  

لتبريد وشركة مصنع أريحا للمياه الصحية والمعدنية والشركة العربية الفلسطينية للتخزين وا
  وغرب إفريقيا للوكاالت التجارية . وشركة وسط

 
 يلي : إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ١٫٠٧٧٫٢٧٠  ١٫٥٣١٫٩٠٨ رصيد بداية السنة

 ٦٧٠٫٦٠٠  ٢٣١٫٦٨٢ المضاف 
 ٢١٥٫٩٦٢  ٧٠٫٠٦٨ المستبعد

 ١٫٥٣١٫٩٠٨  ١٫٦٩٣٫٥٢٢ السنة نهايةرصيد      
 

 مخصص ضريبة الدخل -ب 
 هي كما يلي : إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل 

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ٢٫٣٧٩٫٠٣٥  ٢٫٢٧٢٫٣٩٥ رصيد بداية السنة

 (٢٫٦٨٣٫٧١٦)  )٢٫٥٤٨٫٧٣٥( ضريبة الدخل المدفوعة
 ٢٫٥٧٧٫٠٧٦  ٤٫٤٩٣٫١٠٧ ضريبة الدخل المستحقة

 ٢٫٢٧٢٫٣٩٥  ٤٫٢١٦٫٧٦٧ السنة نهايةرصيد      
 

 مصروف ضريبة الدخل -ج 
 ما يلي : الموحدة تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل 

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ٢٫٥٧٧٫٠٧٦  ٤٫٤٩٣٫١٠٧ المستحقة للسنةضريبة الدخل 

 (٦٧٠٫٦٠٠)  )٢٣١٫٦٨٢( موجودات ضريبية مؤجلة للسنة 
 ٢١٥٫٩٦٢  ٧٠٫٠٦٨ موجودات ضريبية مؤجلة مطفأة

 ٢٫١٢٢٫٤٣٨  ٤٫٣٣١٫٤٩٣ 
 

قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) بإجراء تسوية نهائية مع دائرة  -
  .في فلسطين  ٢٠١١في األردن و ٢٠١٠ضريبة الدخل حتى نهاية العام 

-  ٢٧  - 
 شركات تابعة  – ضريبة الدخل - ٣١

 مؤجلةضريبية موجودات  -أ 
 يتكون هذا البند مما يلي :

       ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 

 الحسابات المشمولة 
 رصيد بداية
 السنـــــــة

ـــغ ــــالمبالــــ
 ـــررةــــالمحــ

المبالــــــــغ 
 المضافـــــة

 الرصيد فـي
 نهايـة السنة

الضريبــة 
 المؤجلـــة

الضريبــة 
 المؤجلـــة

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي يــدوالر أمريك دوالر أمريكي 
       مخصص ديون مشكوك 

 ٥٥٦٫٥٣٥ ٥٧٨٫٠٥٨ ٣٫٦٣٦٫٩٥٧ ١٧١٫٥٨٩ ١٣١٫٤٠٥ ٣٫٥٩٦٫٧٧٣ في تحصيلها  
 ١١٤٫٠٦٦ ١٢٨٫١٥٧ ٧٦٦٫٠٢٥ ١٦٩٫١١٧ ٧٥٫١٧٦ ٦٧٢٫٠٨٤ مخصص بضاعة بطيئة الحركة
 ٨٥٩٫٤٥١ ٩٨٥٫٤٥١ ٦٫٠٥٣٫٣٥٩ ١٫٠٣٨٫٥٢٨ ١٥٥٫١٩٦ ٥٫١٧٠٫٠٢٧ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 ١٫٨٥٦ ١٫٨٥٦ ١٣٫٢٥٨ - - ١٣٫٢٥٨ مخصص قضايا
 ١٫٥٣١٫٩٠٨ ١٫٦٩٣٫٥٢٢ ١٠٫٤٦٩٫٥٩٩ ١٫٣٣٩٫٢٣٤ ٣٦١٫٧٧٧ ٩٫٤٥٢٫١٤٢ 
       

لم يتم احتساب موجودات ضريبية مؤجلة لبعض الشركات التابعة كونها غير مادية ولعدم  -
 وهي :تيقن إدارة هذه الشركات من االستفادة منها مستقبالً 

 
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج والشركة الفلسطينية لقطع الغيار وخدمات المركبات  

لتبريد وشركة مصنع أريحا للمياه الصحية والمعدنية والشركة العربية الفلسطينية للتخزين وا
  وغرب إفريقيا للوكاالت التجارية . وشركة وسط

 
 يلي : إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ١٫٠٧٧٫٢٧٠  ١٫٥٣١٫٩٠٨ رصيد بداية السنة

 ٦٧٠٫٦٠٠  ٢٣١٫٦٨٢ المضاف 
 ٢١٥٫٩٦٢  ٧٠٫٠٦٨ المستبعد

 ١٫٥٣١٫٩٠٨  ١٫٦٩٣٫٥٢٢ السنة نهايةرصيد      
 

 مخصص ضريبة الدخل -ب 
 هي كما يلي : إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل 

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ٢٫٣٧٩٫٠٣٥  ٢٫٢٧٢٫٣٩٥ رصيد بداية السنة

 (٢٫٦٨٣٫٧١٦)  )٢٫٥٤٨٫٧٣٥( ضريبة الدخل المدفوعة
 ٢٫٥٧٧٫٠٧٦  ٤٫٤٩٣٫١٠٧ ضريبة الدخل المستحقة

 ٢٫٢٧٢٫٣٩٥  ٤٫٢١٦٫٧٦٧ السنة نهايةرصيد      
 

 مصروف ضريبة الدخل -ج 
 ما يلي : الموحدة تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل 

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ٢٫٥٧٧٫٠٧٦  ٤٫٤٩٣٫١٠٧ المستحقة للسنةضريبة الدخل 

 (٦٧٠٫٦٠٠)  )٢٣١٫٦٨٢( موجودات ضريبية مؤجلة للسنة 
 ٢١٥٫٩٦٢  ٧٠٫٠٦٨ موجودات ضريبية مؤجلة مطفأة

 ٢٫١٢٢٫٤٣٨  ٤٫٣٣١٫٤٩٣ 
 

قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) بإجراء تسوية نهائية مع دائرة  -
  .في فلسطين  ٢٠١١في األردن و ٢٠١٠ضريبة الدخل حتى نهاية العام 
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يبني �جلدول �لتايل �لو�ضع �ل�ضريبي لل�ضركات �لتابعة : -

خمال�سة نهائية لغاية العاما�ســـــــــــــــــــم ال�سركــــــــــــــــــــــــــــــة
2011�ضركة يونيبال للتجارة �لعامة

2012�ضركة �ضكاي للدعاية و�العالن و�لرتويج
2011�ضركة �لتوريد�ت و�خلدمات �لطبية 

2011�ل�ضركة �لوطنية ل�ضناعة �الملنيوم و�لربوفيالت
2011�ل�ضركة �لفل�ضطينية لل�ضيار�ت

2005�ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية للتخزين و�لتربيد
2011�ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية ملر�كز �لت�ضوق

 2011 باإ�ضتثناء 2007 و2008 * �ضركة �ضنيورة لل�ضناعات �لغذ�ئية )�الأردن – فل�ضطني(
�إعفاء �ضريبي حتى 2003�ضركة م�ضنع �ريحا للمياه �ل�ضحية و�ملعدنية 

منذ �لتاأ�ضي�س�ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية لقطع �لغيار وخدمات �ملركبات

*  هناك مطالبات من قبل د�ئرة �لدخل و �ملبيعات مببلغ 728.800 دينار �أردين عن �ضنو�ت �ضابقة وهي 2007 و 2008 وقد مت 
�إ�ضتئناف هذه �ملطالبات و ماز�لت �لق�ضايا قيد �لنظر لدى حمكمة �إ�ضتئناف وحمكمة بد�ية �ضريبة �لدخل. وبر�أي �مل�ضت�ضار 
�ل�ضريبي و�إد�رة �ل�ضركة فاإن �ملخ�ض�ضات �ملر�ضودة كافية ملو�جهة �أية �لتز�مات قد تطر�أ من جر�ء هذه �ملطالبـــات حيث �أن 

�ل�ضركة قامت بر�ضد كامل �ملخ�ض�س �ملطالب به من قبل د�ئرة �ضريبة �لدخل و�ملبيعات من مبد�أ �حليطة و�حلذر.
هذ� وبر�أي �الإد�رة �ن �ملخ�ض�ضات �ملاأخوذة كما يف 31 دي�ضمرب 2013 كافية ملو�جهة �اللتز�مات �ل�ضريبية.

 2007 �لعام  دخل  �ضريبة  عن  �ملقامة  �لق�ضية  حول  �لتمييز  حمكمة  قر�ر   2014 �لعام  بد�ية  يف  �ل�ضركة  ت�ضلمت  وقد  هذ� 
و�ملت�ضمن رد �لتمييز وتاأييد �لقر�ر �ملطعون فيه و�عادة �الأور�ق �ىل م�ضدرها، ومل يكن لهذ� �لقر�ر �ي �ثر مايل على �لقو�ئم 

�ملالية �ملوحدة كون �ل�ضركة قد قامت بر�ضد خم�ض�س بالكامل لقاء هذه �لق�ضية.

 كما ح�ضلت �ضركة �ضنيورة لل�ضناعات �لغذ�ئية – فل�ضطني بتاريخ 9 �ضباط 2012 من �لهيئة �لعامة لت�ضجيع �الإ�ضتثمار على 
�عفاء كامل من �ضريبة �لدخل ملدة خم�س �ضنو�ت �عتبارً� من �أول كانون �لثاين 2010 ولغاية 31 كانون �الأول 2014 وعلى �عفاء 
��ضمي مقد�ره 50% من �ضريبة �لدخل ملدة 12 عام �إبتد�ًء من �أول كانون �لثاين 2015 ولغاية 31 كانون �الأول 2026. هذ� وقد 
�إحتجت د�ئرة �ضريبة �لدخل يف �ل�ضلطة �لفل�ضطينية على �إعفاء �ل�ضنتني 2010 و2011 من �ضريبة �لدخل ب�ضبب �ضدور �ضهادة 
�الإعفاء من �لهيئة �لعامة لت�ضجيع �الإ�ضتثمار بتاريخ 9 �ضباط 2012 �الأمر �لذي �إعترب متعار�س مع ن�س �ملادة رقم )41( فقرة 
)2( من �لقر�ر بقانون رقم )8( ل�ضنة 2011 �خلا�س بال�ضلطة �لفل�ضطينية ب�ضاأن �ضريبة �لدخل �لتي تن�س على �أنه ال يجوز 
منح �أي �إعفاء من �ضريبة �لدخل باأثر رجعي بعد نفاذ �أحكام �لقر�ر �ملذكور. وعليه توجهت �إد�رة �ل�ضركة �لتابعة �إىل �لهيئة 
�لعامة لت�ضجيع �الإ�ضتثمار حيث بينت �لهيئة يف كتابها رقم ID-PIPA /1-1/13 �ملوجه �إىل مدير عام �ضريبة �لدخل �أن �الإعفاء 
�ملمنوح للم�ضاريع �الإ�ضتثمارية يحت�ضب من تاريخ �الإنتاج و�لت�ضغيل وذلك �إ�ضتناد� للمادة رقم )33( من قانون ت�ضجيع �الإ�ضتثمار 
رقم )1( ل�ضنة 1988 �خلا�س بال�ضلطة �لفل�ضطينية و�لتي تن�س على �أن �الإعفاء يبد�أ من تاريخ �الإنتاج ومز�ولة �لن�ضاط ولي�س 
من تاريخ �إ�ضد�ر �ضهادة تاأكيد �الإ�ضتثمار )�الإعفاء( وطالبت �لهيئة د�ئرة �ضريبة �لدخل بتنفيذ �لقر�ر كما ورد يف �ضهادة تاأكيد 
�الإ�ضتثمار، من جهة �أخرى فقد �أكد كل من �مل�ضت�ضار �ل�ضريبي و�مل�ضت�ضار �لقانوين لل�ضركة باأن و�ضع �ل�ضركة من ناحية �ضريبة 

�لدخل �ضليم قانونيا وال توجد حاجة الأخذ �أي خم�ض�س لل�ضنتني �ملذكورتني.
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32- االإلتزامات املحتملة
        كان على �ل�ضركة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل �لتز�مات ممكن �أن تطر�أ �أخرى تفا�ضيلها كما يلي:

-  ٢٨ - 
 
 يبين الجدول التالي الوضع الضريبي للشركات التابعة : -

 
 مخالصة نهائية لغاية العام ـــــــــــــــةاســـــــــــــــــــم الشركـــــــــــــــ

 ٢٠١١ شركة يونيبال للتجارة العامة
 ٢٠١٢ شركة سكاي للدعاية واالعالن والترويج

 ٢٠١١ شركة التوريدات والخدمات الطبية 
 ٢٠١١ الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت

 ٢٠١١ الشركة الفلسطينية للسيارات
 ٢٠٠٥ الفلسطينية للتخزين والتبريدالشركة العربية 

 ٢٠١١ الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
 *  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧بإستثناء  ٢٠١١  فلسطين) –شركة سنيورة للصناعات الغذائية (األردن 

 ٢٠٠٣إعفاء ضريبي حتى  شركة مصنع اريحا للمياه الصحية والمعدنية 
 منذ التأسيس ار وخدمات المركباتالشركة العربية الفلسطينية لقطع الغي

 
ردني عن سنوات أدينار  ٧٢٨٫٨٠٠مطالبات من قبل دائرة الدخل و المبيعات بمبلغ هناك    *

وقد تم إستئناف هذه المطالبات و مازالت القضايا قيد النظر لدى  ٢٠٠٨و٢٠٠٧سابقة وهي 
ومحكمة بداية ضريبة الدخل . وبرأي المستشار الضريبي وإدارة الشركة  محكمة إستئناف

فإن المخصصات المرصودة كافية لمواجهة أية التزامات قد تطرأ من جراء هذه 
حيث أن الشركة قامت برصد كامل المخصص المطالب به من قبل دائرة  المطالبـــات

 . ضريبة الدخل والمبيعات من مبدأ الحيطة والحذر
 

كافي�ة لمواجه��ة  ٢٠١٣ديس�مبر  ٣١ا وب�رأي اإلدارة ان المخصص��ات الم�أخوذة كم�ا ف��ي ه�ذ
 االلتزامات الضريبية .

 
قرار محكمة التمييز حول القضية المقامة  ٢٠١٤هذا وقد تسلمت الشركة في بداية العام 

والمتضمن رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه واعادة  ٢٠٠٧عن ضريبة دخل العام 
راق الى مصدرها ، ولم يكن لهذا القرار اي اثر مالي على القوائم المالية الموحدة كون األو

 الشركة قد قامت برصد مخصص بالكامل لقاء هذه القضية .
 
من الهيئة  ٢٠١٢شباط  ٩فلسطين بتاريخ  –حصلت شركة سنيورة للصناعات الغذائية كما   

على اعفاء كامل من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتباراً من  العامة لتشجيع اإلستثمار
% ٥٠وعلى اعفاء اسمي مق�داره  ٢٠١٤كانون األول  ٣١ولغاية  ٢٠١٠أول كانون الثاني 

كانون األول  ٣١ولغاية  ٢٠١٥عام إبتداًء من أول كانون الثاني  ١٢من ضريبة الدخل لمدة 
ي الس�لطة الفلس�طينية عل�ى إعف�اء الس�نتين . هذا وقد إحتجت دائرة ض�ريبة ال�دخل ف� ٢٠٢٦
من ضريبة الدخل بسبب صدور ش�هادة اإلعف�اء م�ن الهيئ�ة العام�ة لتش�جيع  ٢٠١١و ٢٠١٠

) ٤١متع�ارض م�ع ن�ص الم�ادة رق�م ( األم�ر ال�ذي إعتب�ر ٢٠١٢ش�باط  ٩اإلستثمار بتاريخ 
بشأن ضريبة الخاص بالسلطة الفلسطينية  ٢٠١١) لسنة ٨) من القرار بقانون رقم (٢فقرة (

الدخل التي تنص على أنه ال يجوز منح أي إعفاء م�ن ض�ريبة ال�دخل ب�أثر رجع�ي بع�د نف�اذ 
أحك��ام الق��رار الم��ذكور . وعلي��ه توجه��ت إدارة الش��ركة التابع��ة إل��ى الهيئ��ة العام��ة لتش��جيع 

الموج�ه إل�ى م�دير ع�ام   ID-PIPA/١-١٣/١اإلستثمار حي�ث بين�ت الهيئ�ة ف�ي كتابه�ا رق�م 
ل أن اإلعف���اء الممن���وح للمش���اريع اإلس���تثمارية يحتس���ب م���ن ت���اريخ اإلنت���اج ض���ريبة ال���دخ

 ١٩٨٨) لس�نة ١) من قانون تشجيع اإلس�تثمار رق�م (٣٣والتشغيل وذلك إستنادا للمادة رقم (
الخاص بالسلطة الفلسطينية والت�ي ت�نص عل�ى أن اإلعف�اء يب�دأ م�ن ت�اريخ اإلنت�اج ومزاول�ة 

دة تأكي��د اإلس��تثمار (اإلعف��اء) وطالب��ت الهيئ��ة دائ��رة النش��اط ول��يس م��ن ت��اريخ إص��دار ش��ها
ضريبة الدخل بتنفيذ القرار كما ورد في شهادة تأكيد اإلستثمار ، من جهة أخرى فقد أكد كل 
من المستشار الضريبي والمستشار القانوني للشركة ب�أن وض�ع الش�ركة م�ن ناحي�ة ض�ريبة 

 لسنتين المذكورتين.الدخل سليم قانونيا وال توجد حاجة ألخذ أي مخصص ل
 
 اإللتزامات المحتملة - ٢٣

كان على الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي التزامات ممكن أن تطرأ أخرى تفاصيلها كما         
 يلي :

 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٤٫٢١٢٫٤٢٨  ٤٫٩٩٨٫٩٨٧ اعتمادات مستندية
 ١١٫٧٢٧٫٥٩٧  ١٢٫٧٢٥٫٤٤٠ كفاالت بنكية

 ١٫٥٨٧٫١٤٠  ١٫٢٦٦٫١٨٧ خطابات ضمان
 ١٫٣١٩٫٣٥٠  ٤٠٠٫٠٩٦ بوالص تحصيل
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33- التحليل القطاعي
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34 - الق�سايـــــا
�سركة �سنيورة لل�سناعات الغذائية  اأ- 

�إىل  باالإ�ضافة  �أمريكي  �الأردن بقيمة 197.461 دوالر  �لغذ�ئية -  لل�ضناعات  هنالك ق�ضايا مقامة على �ضركة �ضنيورة 
�أية  �ل�ضركة  على  يرتتب  لن  �أنه  �ل�ضركة  و�د�رة  �لقانوين  �مل�ضت�ضار  وبر�أي  �لقيمة،  حمددة  غري  �لق�ضايا  من  جمموعة 

�لتز�مات لقاء هذه �لق�ضايا.

ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق  ب - 
هنالك ق�ضايا مقامة على �ل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية ملر�كز �لت�ضوق بقيمة  96.563 دوالر �أمريكي متمثلة مبطالبات 

عمالية وبر�أي �مل�ضت�ضار �لقانوين و�د�رة �ل�ضركة �نه لن يرتتب على �ل�ضركة �أية �لتز�مات لقاء هذه �لدعاوي.

�سركة م�سنع اأريحا للمياه ال�سحية واملعدنية ج  - 
خالل �ضنة 2008، �أقام �مل�ضاهم �ملالك لـ 15% من ر�أ�س مال �ل�ضركة » �ضركة �ملجموعة �الأهلية للتاأمني » ق�ضية �ضد �ل�ضيد 
علي �لعقاد ب�ضفته �ل�ضخ�ضية وب�ضفته رئي�س جمل�س �إد�رة �ضركة م�ضنع �أريحا للمياه �ل�ضحية، و�ضد �ل�ضادة �ل�ضركة 
�لعربية �لفل�ضطينية لال�ضتثمار )�أيبك( ب�ضفتها م�ضاهمة وع�ضو جمل�س �إد�رة يف �ضركة م�ضنع �أريحا للمياه �ل�ضحية 
وميثلها �ل�ضيد طارق عمر �لعقاد، يطالب من خاللها تعوي�ضًا مقد�ره 511.598 دينار �أردين  ميثل قيمة م�ضاهمة �ملدعي 
يف ر�أ�س مال �ل�ضركة حيث �إن �ملدعي يعرت�س على �إد�رة �ل�ضركة �لتي �أدت �ىل ن�ضوء �خل�ضائر ويعرت�س على �ضفقة بيع 
موجود�ت �ل�ضركة �ضابقًا و بتاريخ 6 دي�ضمرب 2011 �ضدر قر�ر برد �لدعوى �ملقامة �ضد �ل�ضركة والحًقا لذلك قام �ملدعي 
باإ�ضتئناف �لقر�ر لدى �ملحكمة �ملخت�ضة و�ضدر قر�ر بتاريخ 3 �أكتوبر 2013 من حمكمة �الأ�ضتئناف بقبول مبد�أها وعليه 

تقدم حمامي �ل�ضركة بنق�س �ضد �لقر�ر�ملذكور.
بر�أي �إد�رة �ل�ضركة، فاإن �ل�ضركة تقف على �أر�ضية �ضلبة يف هذ� �ملجال يف �ضوء توثيق كافة �لقر�ر�ت �ملعرت�س عليها 

لدى مر�قب �ل�ضركات.

�سركة يونيبال للتجارة العامة د  - 
هنالك ق�ضايا مقامة �ضد �ضركة يونيبال للتجارة �لعامة بقيمة 72.937  دوالر �أمريكي متمثلة مبطالبات عمالية وبر�أي 

�مل�ضت�ضار �لقانوين و�د�رة �ل�ضركة �نه لن يرتتب على �ل�ضركة �أية �لتز�مات لقاء هذه �لدعاوي.
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36- اأر�سدة ومعامالت  مع اأطراف ذات عالقة 
فيما يلي تفا�سيل االأر�سدة واملعامالت مع االأطراف ذات العالقة : اأ - 

ما  لها  التابعة  وال�سركات  القاب�سة  لل�سركة  العليا  التنفيذية  لالإدارة  االأخرى  واملنافع  واملكافاآت  الرواتب  بلغت  ب - 
جمموعه 3.343.179 دوالر اأمريكي للعام 2013 )2.974.373 دوالر امريكي للعام 2012(.

37-  اإدارة املخاطر
اأ -  ادارة خماطر را�س املال 

�مل�ضالح من خالل حتقيق  �لعائد ال�ضحاب  وتعظيم  �ال�ضتمر�ر  للتاأكد من قدرتها على  ر��ضمالها  باد�رة  �ل�ضركة  تقوم 
باالإو�ضاع  �لتغري�ت  �ضوء  يف  وتعديله  �ملال  ر�أ�س  باإد�رة  �ل�ضركة  تقوم  كما  و�لدين.  �مللكية  حقوق  بني  �المثل  �لتوز�ن 
�لعامة  �لهيئة  ومو�فقة  �الإد�رة  جمل�س  تو�ضيات  على  بناء  م�ضتمر  ب�ضكل  �ملال  ر�أ�س  هيكل  مر�جعة  ويتم  �الإقت�ضادية. 

لل�ضركة.

 
-  ٣٢  - 

 
 
 

 مع أطراف ذات عالقة   معامالتأرصدة و - ٣٦
 فيما يلي تفاصيل األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة : -أ 
 

  : أرصدة
 
 ديسمبــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي المطلوب من أطراف ذات عالقة
 ٥٩٠٫٤٤٩  ١٤٠٫٨٩٤ مساهم رئيسي  –لالستثمار  العقّادشركة 

 ٣٤٥٫٠٤١  ٤٠٫٧١٩ ذمم أطراف ذات عالقة لشركات تابعة
 ٩٣٥٫٤٩٠  ١٨١٫٦١٣ 

   ذات عالقةالمطلوب ألطراف 
 ٧٤٫٥١٧  - ذمم ادارة عليا
 ٢٫٣٩٢٫٤٨٠  ٩٤٨٫٩٥٩ شركات تابعة  –ذمم مساهمين 

 ٢٫٤٦٦٫٩٩٧  ٩٤٨٫٩٥٩ 
 

 : معامالت
 

 حجم التعامل طبيعـــــــــــــــــــــــة التعامـــــــــــــــــــــــــــــــل ٢٠١٣العام 
 دوالر أمريكي  

 ٢٣٤٫٢٢١ مصاريف سفر وتأمين مدفوعة بالنيابة عن الشركةمساهم رئيسي  – لالستثمار العقـّادشركة 
 

 حجم التعامل طبيعـــــــــــــــــــــــة التعامـــــــــــــــــــــــــــــــل ٢٠١٢العام 
 دوالر أمريكي  

 ٣٠٢٫٥٨٣ الشركةمصاريف سفر وتأمين مدفوعة بالنيابة عن مساهم رئيسي  –لالستثمار  العقـّادشركة 
 
 

للشركة القابضة بلغت الرواتب والمكافآت والمنافع األخرى لإلدارة التنفيذية العليا  -ب 
 ٢٠١٣دوالر أمريكي للعام  ٣٫٣٤٣٫١٧٩ما مجموعه والشركات التابعة لها 

 ) .٢٠١٢دوالر امريكي للعام  ٢٫٩٧٤٫٣٧٣(
 
 

 إدارة المخاطر - ٣٧
 ادارة مخاطر راس المال  -أ   

تقوم الشركة بادارة راسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وتعظيم العائد الصحاب 
كما تقوم الشركة المصالح من خالل تحقيق التوزان االمثل بين حقوق الملكية والدين . 
تم مراجعة هيكل يبإدارة رأس المال وتعديله في ضوء التغيرات باإلوضاع اإلقتصادية. و

 الهيئة العامة للشركة .توصيات مجلس اإلدارة وموافقة مر بناء على رأس المال بشكل مست
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ينب �جلدول �لتايل ن�ضبة �ملطلوبات �ىل حقوق �مللكيــــة كما يف 31 دي�ضمرب 2013 و2012 :

خماطر ال�سيولة ب - 
�ل�ضركة  �ضتو�جهها  �لتي  بال�ضعوبة  تتمثل  �لتي  �ملخاطر  هي  �لتمويل،  مبخاطر  �ي�ضًا  تعرف  و�لتي  �ل�ضيولة،  خماطر 
فيما يتعلق بتوفري �المو�ل �لالزمة للوفاء بااللتز�مات وتقوم �ل�ضركة باد�رة خماطر �ل�ضيولة عن طريق �حلفاظ على 
�ملوجود�ت  ��ضتحقاقات  ومو�ءمة  و�ملتنباأة  �لفعلية  �لنقدية  للتدفقات  �مل�ضتمرة  و�لرقابة  بنكية  وت�ضهيالت  �إحتياطيات 
�ملالية مع �ملطلوبات �ملالية. كما �أن جزء من �أمو�ل �ل�ضركة م�ضتثمرة باأر�ضدة لدى �لبنوك وموجود�ت مالية للمتاجرة 
و�إد�رة  �الأجل  ومتو�ضطة  ق�ضرية  �لتمويل  مبتطلبات  للوفاء  جاهزة  وهي  �لتح�ضيل  بر�ضم  و�ل�ضيكات  �ملدينة  و�لذمم 

�ل�ضيولة.

 
 

-  ٣٣  - 
 
 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ة كما في ــــيبن الجدول التالي نسبة المطلوبات الى حقوق الملكي
 : ٢٠١٢و
 

 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٣٣٫٨٢٧٫١٦٧ ٣٣٫٢٩٥٫٧٢٦ بنوك دائنة
 ٢٤٫٣١٤٫٧٤٨ ٣١٫١٣٩٫٧٢٩   ذمم دائنة

 ٢٫١٤٠ ٥٩٠٫٥٦١ أوراق دفع تستحق خالل عام
 ٢٫٤٦٦٫٩٩٧ ٩٤٨٫٩٥٩ المطلوب ألطراف ذات عالقة

 ٥٫٢٣٨٫٨٦١ ٩٫٨٤٢٫٤١٨ شيكات مؤجلة الدفع
 ١٧٫١١٢٫٠٦٢  ١١٫٥٨٦٫٦٥٤ أقساط قروض تستحق خالل العام

 ٨٫٧٤٩٫٩٧٢  ١٠٫٧٤٢٫٧٠٤ دائنة أخرى أرصدة
 ٢٫٢٧٢٫٣٩٥  ٤٫٢١٦٫٧٦٧ مخصص ضريبة

 ٩٣٫٩٨٤٫٣٤٢ ١٠٢٫٣٦٣٫٥١٨ مجموع المطلوبات المتداولة     
   

 ٦٫١٧٢٫٣٢٥ ٧٫٤١٣٫٩٣٣ مخصص تعويض نهاية الخدمة
   

 ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سندات قرض طويلة األجل
 ١١٫١٧٨٫٨٠٦ ١٤٫١٦١٫٩٨١ أقساط قروض طويلة األجل

١٣١٫٣٣٥٫٤٧٣ ١٤٣٫٩٣٩٫٤٣٢ مجموع المطلوبات     
   

 ٨٣٫٤٨٣٫٨٧٦ ٩٣٫٢٧٢٫٨٣٢ مجموع حقوق الملكية      
   

 ٪١٥٧ ٪١٥٤ نسبة الدين الى حقوق الملكية 
   

 
 
 مخاطر السيولة - ب

والتي تعرف ايضاً بمخاطر التمويل ، هي المخاطر التي تتمثل بالصعوبة  ،مخاطر السيولة  
التي ستواجهها الشركة فيما يتعلق بتوفير االموال الالزمة للوفاء بااللتزامات وتقوم الشركة 

والرقابة  وتسهيالت بنكية بادارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على إحتياطيات
مة استحقاقات الموجودات المالية مع ءوموا والمتنبأة عليةالمستمرة للتدفقات النقدية الف

مستثمرة بأرصدة لدى البنوك  كما أن جزء من أموال الشركةالمطلوبات المالية . 
وموجودات مالية للمتاجرة والذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل وهي جاهزة للوفاء 

 . بمتطلبات التمويل قصيرة ومتوسطة األجل وإدارة السيولة
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�إن و�ضع �ل�ضيولة يف �ل�ضركة كما يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة كان كما يلي :

ج  - خماطر االإئتمان
لل�ضركة. هذ�  ي�ضبب خ�ضائر  �لتعاقدية مما  بالتز�ماته  بالوفاء  �الآخر  �لطرف  �إخفاق  تتعلق مبخاطر  �الإئتمان  خماطر 
وتتبع �ل�ضركة �ضيا�ضة �لتعامل مع �أطر�ف موؤهلة �إئتمانيًا باالإ�ضافة للح�ضول على �ضمانات كافية حيثما كان ذلك منا�ضبًا، 

وذلك من �أجل تخفيف خطر �خل�ضائر �ملالية �لناجمة عن عدم �لوفاء باالإلتز�مات.
كما �أن موجود�ت �ل�ضركة �ملالية و�لتي تتكون ب�ضكل �أ�ضا�ضي من �لذمم �ملدينة، �ل�ضيكات بر�ضم �لتح�ضيل، و�لنقد وما 
يف حكمه ال متثل تركز هام ملخاطر �الإئتمان كما �أن �ملدينون منت�ضرين ب�ضكل و��ضع بني ت�ضنيفات �لعمالء ومناطقهم 
�جلغر�فية كما ويتم �ملحافظة على رقابة �إئتمانية �ضارمة حيث يتم مر�قبة حدود �الإئتمان لكل عميل على حدى ب�ضكل 

م�ضتمر.
هذ� وال تتبع �ل�ضركة �أي �ضيا�ضة للح�ضول على �ضمانات مقابل �لذمم �ملدينة، وعليه تعترب �لذمم �ملدينة غري م�ضمونة.

خماطر العمالت االأجنبية د  - 
�ن خطر �لعملة هو ذلك �خلطر �ملتعلق بالتغري يف قيمة �الأد�ة �ملالية نتيجة للتغري�ت باأ�ضعار �ضرف �لعملة �الأجنبية.

كما �ن �لعمالت �لرئي�ضية لل�ضركة بالعمالت �الأجنبية هي بالدينار، بال�ضيقل و�ليورو.  و�ن �لقيم �لدفرتية للموجود�ت 
�لنقدية و�ملطلوبات �لنقدية بالعمالت �الأجنبية لل�ضركة كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة هي كما يلي :

-  ٣٤  - 
 

 إن وضع السيولة في الشركة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة كان كما يلي :
 

 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

١٢٠٫١١٩٫٣٧٠  ١٤٣٫٠٩٤٫٧١١ موجودات متداولة
 ٩٣٫٩٨٤٫٣٤٢  ١٠٢٫٣٦٣٫٥١٨ مطلوبات متداولة (ينزل) :

 ٢٦٫١٣٥٫٠٢٨  ٤٠٫٧٣١٫١٩٣ 
 

 مخاطر اإلئتمان -ج  
مخاطر اإلئتمان تتعلق بمخاطر إخفاق الطرف اآلخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب 

باإلضافة  خسائر للشركة . هذا وتتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانياً 
للحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسباً ، وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر 

 المالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزامات .
 

كما أن موجودات الشركة المالية والتي تتكون بشكل أساسي من الذمم المدينة ، الشيكات 
ركز هام لمخاطر اإلئتمان كما أن المدينون برسم التحصيل ، والنقد وما في حكمه ال تمثل ت

منتشرين بشكل واسع بين تصنيفات العمالء ومناطقهم الجغرافية كما ويتم المحافظة على 
 رقابة إئتمانية صارمة حيث يتم مراقبة حدود اإلئتمان لكل عميل على حدى بشكل مستمر .

 
الذمم المدينة ، وعليه تعتبر هذا وال تتبع الشركة أي سياسة للحصول على ضمانات مقابل  

 الذمم المدينة غير مضمونة.
 

 مخاطر العمالت األجنبية -د  
المالية نتيجة للتغيرات  األداةان خطر العملة هو ذلك الخطر المتعلق بالتغير في قيمة 

 بأسعار صرف العملة األجنبية .
 

بالشيقل واليورو .  وان  كما ان العمالت الرئيسية للشركة بالعمالت األجنبية هي بالدينار ،
القيم الدفترية للموجودات النقدية والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية للشركة كما في 

 هي كما يلي : الموحدة قائمة المركز الماليتاريخ 
 

 مطلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وداتـــــــــــــــــــــــــــــــــموج 
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــر  ٣١ ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــر  ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ١٦٫٩٩٣٫١١٤ ١٠٫٣٥٥٫٨٥٧ ٤٨٫٨٠٧٫٩٠٢  ٤٧٫٩٤١٫٤٣٠ دينار أردني
 ٣٢٫٠٥٧٫٠٦١ ٤٠٫١٢٠٫٤١٣ ٣٧٫٧٨٧٫٧٥٥  ٣٩٫٣١١٫٦٥٣ شيقل
 ٢٫٥٢٩٫٧٧٢ ٢٫٩١٣٫٣٥٧ ٢٨٣٫٦٠٢  ٧٦٨٫٣٤٦ يورو

 ٣٠٨٫٥٥٩ ٤٫١١١٫٧٠٢ ٤٫٤٨١٫٩٠١  ٥٫٨٣٣٫٩١٤ فرنك وسط إفريقيا
 ١٧٨٫٥٥٦ ١٩٧٫٥٦١ ١٫٨٣١٫٥٠٦  ٢٫٢٨٦٫١٢٤ لایر سعودي

 
  

-  ٣٤  - 
 

 إن وضع السيولة في الشركة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة كان كما يلي :
 

 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣١ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

١٢٠٫١١٩٫٣٧٠  ١٤٣٫٠٩٤٫٧١١ موجودات متداولة
 ٩٣٫٩٨٤٫٣٤٢  ١٠٢٫٣٦٣٫٥١٨ مطلوبات متداولة (ينزل) :

 ٢٦٫١٣٥٫٠٢٨  ٤٠٫٧٣١٫١٩٣ 
 

 مخاطر اإلئتمان -ج  
مخاطر اإلئتمان تتعلق بمخاطر إخفاق الطرف اآلخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب 

باإلضافة  خسائر للشركة . هذا وتتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانياً 
للحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسباً ، وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر 

 المالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزامات .
 

كما أن موجودات الشركة المالية والتي تتكون بشكل أساسي من الذمم المدينة ، الشيكات 
ركز هام لمخاطر اإلئتمان كما أن المدينون برسم التحصيل ، والنقد وما في حكمه ال تمثل ت

منتشرين بشكل واسع بين تصنيفات العمالء ومناطقهم الجغرافية كما ويتم المحافظة على 
 رقابة إئتمانية صارمة حيث يتم مراقبة حدود اإلئتمان لكل عميل على حدى بشكل مستمر .

 
الذمم المدينة ، وعليه تعتبر هذا وال تتبع الشركة أي سياسة للحصول على ضمانات مقابل  

 الذمم المدينة غير مضمونة.
 

 مخاطر العمالت األجنبية -د  
المالية نتيجة للتغيرات  األداةان خطر العملة هو ذلك الخطر المتعلق بالتغير في قيمة 

 بأسعار صرف العملة األجنبية .
 

بالشيقل واليورو .  وان  كما ان العمالت الرئيسية للشركة بالعمالت األجنبية هي بالدينار ،
القيم الدفترية للموجودات النقدية والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية للشركة كما في 

 هي كما يلي : الموحدة قائمة المركز الماليتاريخ 
 

 مطلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وداتـــــــــــــــــــــــــــــــــموج 
 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــر  ٣١ ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــر  ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ١٦٫٩٩٣٫١١٤ ١٠٫٣٥٥٫٨٥٧ ٤٨٫٨٠٧٫٩٠٢  ٤٧٫٩٤١٫٤٣٠ دينار أردني
 ٣٢٫٠٥٧٫٠٦١ ٤٠٫١٢٠٫٤١٣ ٣٧٫٧٨٧٫٧٥٥  ٣٩٫٣١١٫٦٥٣ شيقل
 ٢٫٥٢٩٫٧٧٢ ٢٫٩١٣٫٣٥٧ ٢٨٣٫٦٠٢  ٧٦٨٫٣٤٦ يورو

 ٣٠٨٫٥٥٩ ٤٫١١١٫٧٠٢ ٤٫٤٨١٫٩٠١  ٥٫٨٣٣٫٩١٤ فرنك وسط إفريقيا
 ١٧٨٫٥٥٦ ١٩٧٫٥٦١ ١٫٨٣١٫٥٠٦  ٢٫٢٨٦٫١٢٤ لایر سعودي
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�إن حتليل �حل�ضا�ضية للح�ضابات �ملعر�ضة ملخاطر �لتغري يف �ضعر �ل�ضرف ح�ضب نوع �لعملة للعامني 2013 و2012 و�لتي توؤثر على 
قائمة �لدخل وحقوق �مللكية هي كما يلي :

هذ� وتعتقد �د�رة �ل�ضركة �نه ال يوجد خماطر ناجتة مقابل �لدوالر �المريكي وذلك عن �لتغري يف �ضعر �ضرف �لدينار 
�الردين مقابل �لدوالر �المريكي كون �ن �لدينار �الأردين مربوط بالدوالر �الأمريكي.

خماطر �سعر الفائدة هـ -  
خماطر �ضعر �لفائدة هي �ملخاطر �ملتعلقة بالتغري بقيمة �الأد�ة �ملالية نتيجة للتغري�ت مبعدالت �لفائدة �ل�ضوقية.

�لتمويل  �إعادة  مثل  �ملختلفة  �خليار�ت  تقييم  ويتم  م�ضتمر،  ب�ضكل  �لفائدة  �ضعر  ملخاطر  تعر�ضها  باإد�رة  �ل�ضركة  تقوم 
وجتديد �ملر�كز �حلالية و�لتمويل �لبديل.

و  �لد�ئنة  و�لبنوك  �لبنكية  بالقرو�س  �ملتعلقة  �لفائدة  الأ�ضعار  للتعر�س  وفقًا  �أدناه  ويتم حتديد حتاليل �حل�ضا�ضية  هذ� 
�ل�ضند�ت و �ور�ق �لدفع بتاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة  كما �أعد �لتحليل على فر�س �أن مبلغ �الإلتز�م �لقائم بتاريخ �لقو�ئم 
�ملالية �ملوحدة كان قائمًا طو�ل �لعام، ويتم �إ�ضتخد�م زيادة �أو نق�س مبقد�ر )1%( و�لتي متثل تقيم �إد�رة �ل�ضركة للتغري 

�ملحتمل و�ملقبول مبعدالت �لفائدة.

 
-  ٣٥  - 

 
إن تحليل الحساسية للحسابات المعرضة لمخاطر التغير في سعر الصرف حسب نوع 

 الدخل وحقوق الملكية هي كما يلي : قائمةوالتي تؤثر على  ٢٠١٢و ٢٠١٣العملة للعامين 
 

  +١ - ٪١٪ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

      موجودات
 )٣٧٧٫٨٧٨( )٣٩٣٫١١٦( ٣٧٧٫٨٧٨  ٣٩٣٫١١٦ شيقل
 )٢٫٨٣٦( )٧٫٦٨٣( ٢٫٨٣٦  ٧٫٦٨٣ يورو

 )٤٤٫٨١٩( )٥٨٫٣٣٩( ٤٤٫٨١٩  ٥٨٫٣٣٩ فرنك وسط إفريقيا
 )١٨٫٣١٥( )٢٢٫٨٦١( ١٨٫٣١٥  ٢٢٫٨٦١ لایر سعودي

      
      

      مطلوبات 
 ٣٢٠٫٥٧١ ٤٠١٫٢٠٤ )٣٢٠٫٥٧١(  )٤٠١٫٢٠٤( شيقل
 ٢٥٫٢٩٨ ٩٫١٣٣ )٢٥٫٢٩٨(  )٢٩٫١٣٣( يورو

 ٣٫٠٨٦ ٤١٫١١٧ )٣٫٠٨٦(  )٤١٫١١٧( فرنك وسط إفريقيا
 ١٫٧٨٦ ١٫٩٧٥ )١٫٧٨٦(  )١٫٩٧٥( لایر سعودي

 
هذا وتعتقد ادارة الشركة انه ال يوجد مخاطر ناتجة مقابل الدوالر االمريكي وذلك عن 

كون ان الدينار األردني  مقابل الدوالر االمريكي التغير في سعر صرف الدينار االردني
 مربوط بالدوالر األمريكي .

 
 مخاطر سعر الفائدة  -هـ 

مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتغير بقيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات 
 بمعدالت الفائدة السوقية .

 
مستمر ، ويتم تقييم الخيارات  تقوم الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر سعر الفائدة بشكل

 المختلفة مثل إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالية والتمويل البديل .
 

هذا ويتم تحديد تحاليل الحساسية أدناه وفقاً للتعرض ألسعار الفائدة المتعلقة بالقروض 
كما أعد  الموحدة  المالية القوائمبتاريخ  و السندات و اوراق الدفع البنكية والبنوك الدائنة

كان قائماً طوال الموحدة المالية  القوائمالتحليل على فرض أن مبلغ اإللتزام القائم بتاريخ 
) والتي تمثل تقيم إدارة الشركة للتغير ٪١(العام ، ويتم إستخدام زيادة أو نقص بمقدار 

 المحتمل والمقبول بمعدالت الفائدة .
 

  +١ - ٪١٪ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٨٢١٫٢٠٢  )٧٩٦٫٣٤٩( )٨٢١٫٢٠٢( ٧٩٦٫٣٤٩ قائمة الدخل
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و-   خماطر اأ�سعار اال�سهم
تنتج خماطر ��ضعار �ال�ضهم عند �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�ضتثمار�ت يف �الأ�ضهم.  وتعمل �ل�ضركة على �د�رة هذه �ملخاطر 
عن طريق تنويع �ال�ضتثمار�ت يف عدة مناطق جغر�فية وقطاعات �قت�ضادية و�إن معظم �إ�ضتثمار�ت �ل�ضركة غري مدرجة يف 

�الأ�ضو�ق �ملالية و�إن حتليل �حل�ضا�ضية �أدناه يعود لالإ�ضتثمار�ت �ملدرجة يف بور�ضة فل�ضطني.

ز  -  خماطر االحتالل وال�سيادة
خماطر �الحتالل و�ل�ضيادة تتعلق باملخاطر �لتي تتعر�س لها مناطق �ل�ضلطة �لفل�ضطينية من عمليات �جتياح و�أعمال عنف 
ب�ضبب �الأو�ضاع �ل�ضائدة هناك وما يتبعها من �جر�ء�ت وحظر للتجو�ل وتعليق لالأعمال يف تلك �ملناطق وكون �ن معظم �عمال 
�ل�ضركات �لتابعة لل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية لال�ضثتمار )�ل�ضركة �لقاب�ضة( موجودة يف مناطق �ل�ضلطة �لفل�ضطينية فهي 

معر�ضة لتلك �ملخاطر.
هذ� وتتبع �ل�ضركات �لتابعة لل�ضركة �لعربية �لفل�ضطينية لال�ضتثمار )�ل�ضركة �لقاب�ضة( و�إد�ر�تها �ضيا�ضات تعمل على تخفيف 
خطر �لتعر�س ملثل تلك �ملخاطر وذلك من �أجل تخفيف خطر �خل�ضائر �ملالية �لناجمة عنها وذلك من خالل توزيع �ملن�ضاآت 
وم�ضتودعاتها ومناطق �لتوزيع على جميع �ملناطق �لتابعة لل�ضلطة �لفل�ضطينية، و�إن جميع من�ضاآت �ل�ضركات �لتابعة �ملوجودة 

يف تلك �ملناطق مغطية ببو�ل�س تاأمني �ضد كافة �ملخاطر.  

 
-  ٣٦  - 

 
 مخاطر أسعار االسهم  -  و

 وتعمللالستثمارات في األسهم .   العادلةتنتج مخاطر اسعار االسهم عند التغير في القيمة 
مناطق جغرافية الشركة على ادارة هذه المخاطر عن طريق تنويع االستثمارات في عدة 

وإن معظم إستثمارات الشركة غير مدرجة في األسواق المالية وإن  وقطاعات اقتصادية
 . في بورصة فلسطينيعود لإلستثمارات المدرجة  تحليل الحساسية أدناه

 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
التغير في  

 المؤشر
ثر على األ

 قائمة الدخل
ثر على األ

حقوق الملكية
دوالر أمريكيدوالر أمريكي دوالر أمريكي المؤشر

٥١٧٫٥٤٥+- ٦٨١+-  ٪٥+ - بورصة فلسطين
 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
التغير في  

 المؤشر
األثر على 
 قائمة الدخل

األثر على 
حقوق الملكية

أمريكيدوالر دوالر أمريكي دوالر أمريكي المؤشر
٤٧٥٫٨٩٦+- ١٫٨٠٧+-  ٪٥+ - بورصة فلسطين

 
 مخاطر االحتالل والسيادة  -ز  

مخاطر االحتالل والسيادة تتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها مناطق السلطة الفلسطينية من 
عمليات اجتياح وأعمال عنف بسبب األوضاع السائدة هناك وما يتبعها من اجراءات وحظر 
للتجوال وتعليق لألعمال في تلك المناطق وكون ان معظم اعمال الشركات التابعة للشركة 

) موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية فهي القابضةار (الشركة ة لالسثتمالعربية الفلسطيني
 .معرضة لتلك المخاطر 

 
هذا وتتبع الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) 

التعرض لمثل تلك المخاطر وذلك من أجل خطر وإداراتها سياسات تعمل على تخفيف 
الخسائر المالية الناجمة عنها وذلك من خالل توزيع المنشآت ومستودعاتها خطر تخفيف 

ومناطق التوزيع على جميع المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية ، وإن جميع منشآت 
 الشركات التابعة الموجودة في تلك المناطق مغطية ببوالص تأمين ضد كافة المخاطر .  

 
 حصة السهم من الربح للسنة -٣٨

 
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكـــي 

 ٤٫٠٩٤٫٦٥٤  ٧٫٩١٥٫٧٩٢ قائمة (ب) –الربح للسنة 
 سهم سهم 

 ٥٠٫٠٠٩٫٣٩٨  ٥٠٫٠٠٩٫٣٩٨ المتوسط المرجح لعدد األسهم
 دوالر/ سهم دوالر/ سهم 

 حصة السهم من الربح للسنة العائد
 ٠٨٢/- -/١٥٨ االساسي و المخفض لمساهمي الشركة      

 
 

 احداث الحقة  -٣٩
في  تحويل الصفة القانونية للشركة على ٢٠١٣للشركة خالل العام وافقت الهيئة العامة        

 من شركة مساهمة خصوصية أجنبية الى شركة عامة أجنبية وعلى السلطة الفلسطينية
بتحويل المتعلقة  وتم استكمال االجراءات . هذا الشركة في بورصة فلسطين أسهم ادراج

بتاريخ  وإدراج أسهم الشركة في بورصة فلسطين ٢٠١٤يناير  ١٥الصفة القانونية بتاريــخ 
 . ٢٠١٤ مارس ٢
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38-  ح�سة ال�سهم من الربح لل�سنة

39- احداث الحقة 
�ضركة  من  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  يف  لل�ضركة  �لقانونية  �ل�ضفة  حتويل  على   2013 �لعام  خالل  لل�ضركة  �لعامة  �لهيئة  و�فقت 
��ضتكمال  ومت  هذ�  فل�ضطني.  بور�ضة  يف  �ل�ضركة  �أ�ضهم  �در�ج  وعلى  �أجنبية  عامة  �ضركة  �ىل  �أجنبية  خ�ضو�ضية  م�ضاهمة 
�الجر�ء�ت �ملتعلقة بتحويل �ل�ضفة �لقانونية بتاريــخ 15 يناير 2014 و�إدر�ج �أ�ضهم �ل�ضركة يف بور�ضة فل�ضطني بتاريخ 2 مار�س 

.2014

 
-  ٣٦  - 

 
 مخاطر أسعار االسهم  -  و

 وتعمللالستثمارات في األسهم .   العادلةتنتج مخاطر اسعار االسهم عند التغير في القيمة 
مناطق جغرافية الشركة على ادارة هذه المخاطر عن طريق تنويع االستثمارات في عدة 

وإن معظم إستثمارات الشركة غير مدرجة في األسواق المالية وإن  وقطاعات اقتصادية
 . في بورصة فلسطينيعود لإلستثمارات المدرجة  تحليل الحساسية أدناه

 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
التغير في  

 المؤشر
ثر على األ

 قائمة الدخل
ثر على األ

حقوق الملكية
دوالر أمريكيدوالر أمريكي دوالر أمريكي المؤشر

٥١٧٫٥٤٥+- ٦٨١+-  ٪٥+ - بورصة فلسطين
 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
التغير في  

 المؤشر
األثر على 
 قائمة الدخل

األثر على 
حقوق الملكية

أمريكيدوالر دوالر أمريكي دوالر أمريكي المؤشر
٤٧٥٫٨٩٦+- ١٫٨٠٧+-  ٪٥+ - بورصة فلسطين

 
 مخاطر االحتالل والسيادة  -ز  

مخاطر االحتالل والسيادة تتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها مناطق السلطة الفلسطينية من 
عمليات اجتياح وأعمال عنف بسبب األوضاع السائدة هناك وما يتبعها من اجراءات وحظر 
للتجوال وتعليق لألعمال في تلك المناطق وكون ان معظم اعمال الشركات التابعة للشركة 

) موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية فهي القابضةار (الشركة ة لالسثتمالعربية الفلسطيني
 .معرضة لتلك المخاطر 

 
هذا وتتبع الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (الشركة القابضة) 

التعرض لمثل تلك المخاطر وذلك من أجل خطر وإداراتها سياسات تعمل على تخفيف 
الخسائر المالية الناجمة عنها وذلك من خالل توزيع المنشآت ومستودعاتها خطر تخفيف 

ومناطق التوزيع على جميع المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية ، وإن جميع منشآت 
 الشركات التابعة الموجودة في تلك المناطق مغطية ببوالص تأمين ضد كافة المخاطر .  

 
 حصة السهم من الربح للسنة -٣٨

 
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكـــي 

 ٤٫٠٩٤٫٦٥٤  ٧٫٩١٥٫٧٩٢ قائمة (ب) –الربح للسنة 
 سهم سهم 

 ٥٠٫٠٠٩٫٣٩٨  ٥٠٫٠٠٩٫٣٩٨ المتوسط المرجح لعدد األسهم
 دوالر/ سهم دوالر/ سهم 

 حصة السهم من الربح للسنة العائد
 ٠٨٢/- -/١٥٨ االساسي و المخفض لمساهمي الشركة      

 
 

 احداث الحقة  -٣٩
في  تحويل الصفة القانونية للشركة على ٢٠١٣للشركة خالل العام وافقت الهيئة العامة        

 من شركة مساهمة خصوصية أجنبية الى شركة عامة أجنبية وعلى السلطة الفلسطينية
بتحويل المتعلقة  وتم استكمال االجراءات . هذا الشركة في بورصة فلسطين أسهم ادراج

بتاريخ  وإدراج أسهم الشركة في بورصة فلسطين ٢٠١٤يناير  ١٥الصفة القانونية بتاريــخ 
 . ٢٠١٤ مارس ٢




